
FORORD 

Med Hjelmslev herred indledes beskrivelsen af  kirkerne i det distrikt, som i lange tider og 
senest i perioden 1942-70 udgjorde et selvstændigt administrationsområde benævnt SKAN-
DERBORG AMT. Som anført  i den redaktionelle bemærkning, der indleder første  bind af  D K 
Århus, følger  Danmarks Kirker den amtsinddeling, der var gældende ved værkets grund-
læggelse (1933), og som er udtrykt i fjerde  udgave af  Traps Danmarksbeskrivelse. I konse-
kvens heraf  publiceres kirkerne i Gammel Skanderborg amt i umiddelbar fortsættelse  af 
dem i Århus amt. Gennemgangen er disponeret således, at kirkerne i landdistrikterne 
beskrives først.  Redegørelsen for  kirkerne i de tre købstæder Horsens, Silkeborg og 
Skanderborg vil afslutte  beskrivelsen af  Århus amt. 

Som følge  af  den ældre, administrative opdeling har redaktionen fundet  det hensigts-
mæssigt at indlede beskrivelsen af  kirkerne i Gammel Skanderborg amt med en oversigt 
over de arkivalier, der særlig er benyttede for  dette område. Tillige bringes en ajourført 
forkortelsesliste.  Om landkirkernes ejendoms- og forvaltningshistorie  henvises til frem-
stillingen s. 1366-68. 
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F O R T E G N E L S E O V E R ARKIVALIER 

V E D R Ø R E N D E K I R K E R N E I G A M M E L S K A N D E R B O R G A M T 

I A L M I N D E L I G H E D 

Arkivalier, der kun vedrører den enkelte kirke, må søges under denne i afsnittet:  Kilder og henvisninger. 

RIGSARKIVET (RA). Danske Kancelli:  A28. 1630-
1702. Fortegnelser og diverse dokumenter vedk. kir-
ker og sognekald i Danmark og Norge. - A29. 
1726-97. Efterretninger  om ejerne af  kirker og kirke-
tiender i Danmark i henhold til forordning  1726 
8. novbr. - A30. 1809. Fortegnelser over kirker og 
disses ejere. - A130b. 1671-1848. Topografisk  ordnede 
lenssager. - B184. 1620. Seks års kirkeregnskaber ind-
sendte i henh. til kgl. missive af  1620 marts. - C52. 
1697. Indberetninger om købstadkirkernes tilstand i 
Danmark, indsendte i henh. til missive af  1797 30. 
jan. med fl.  - D19. 1699-1771. Koncepter og indlæg til 
sjællandske registre (1701, nr. 73: landsomfattende 
syn over kirkernes brøstfældighed).  - G116. 1812-44. 
Ekstrakter af  de årlige indberetninger fra  gejstlighe-
den, indsendt i henh. til reskript af  1804 28. dec. -
G119 (1799)-1828. Originale skøder til kongen på jus 
vocandi samt på birkeret m.m. 

Rentekammeret:  VI: Århus stift.  - 2215.39-40. (1719)-
1763. Dokumenter vedr. beregningen af  indtægt og 
udgift  for  kongens kirker på rytterdistrikterne 1719 ff. 
i henh. til kgl. resolution af  1725 17. febr.  - 2245. 
119-20. 1710-14 og 1720-22. Dokumenter vedr. kon-
gens ved auktioner 1710 og 1711 bortsolgte kirker med 
tilliggende i Århus og Ribe stifter. 

Regnskaber  indtil  1559 (1580):  1528-29. Fortegnelser 
over indkrævede klokker: 4. Register på klokker, 
som er vejede i Jylland og Fyn 1529. 

Regnskaber  1559-1660:  Lensregnskaber. Silkeborg len: 
a. Regnskaber 1595-1661. - 1614-16. Forklaring over 
kirkernes regnskaber og fortegnelse  over deres byg-
fældighed  1616. - Stjernholm len: a. Regnskaber 
1602-61. -1614-15. Kirkeregnskaber. 

Regnskaber  1660-ca.  1848: Kirkeregnskaber 1660-1854: 
261-66. 1680-94. Århus stifts  kirkers regnskaber. -
278. 1721-28. Skanderborg rytter distrikts kirkeregn-
skaber. - 279-85. 1739-67. Skanderborg rytterdi-
strikts regnskaber for  kirker i Skanderborg amt. -
286. 1739-67. Skanderborg rytterdistrikts regnskaber 
for  kirker i Silkeborg amt. - 290. 1726-27, 1754 og 
1769. Synsforretning  og summariske regnskaber for 
jyske rytterdistrikters kirker. 

LANDSARKIVET FOR NØRREJYLLAND (LA 
Vib). Århus bispearkiv  (C  3): 572-77. 1654-1845. Kor-
respondance. Gern hrd. - 600-04. 1562-1845. Korres-
pondance. Hjelmslev hrd. - 631-34. 1702-1845. Kor-
respondance. Nim hrd. 676-81. 1628-1845. Korres-
pondance. Tyrsting hrd. -682-89. 1566-1845. Korres-
pondance. Voer hrd. - 690-94. 1559-1845. Korres-
pondance. Vrads hrd. -1075. 1710. Specifikation  af  de 
kongelige kirkers indkomster. - 1081. 1661. Herreds-
bog. Gern hrd. -1089. 1661. Herredsbog. Nim hrd. -
1101. 1661. Herredsbog. Tyrsting hrd. - 1102. 1661. 
Herredsbog. Voer hrd. - 1103. 1661. Herredsbog. 
Vrads hrd. - 1105. 1687. Herredsbog. Hjelmslev hrd. 
- 1106. 1690. Herredsbog. Bjerre-Nørre hrdr. - 1107. 
1690. Herredsbog. Nørhald-Vrads hrdr. -1149. 1691-
1711. Kirker solgt på auktion. -1150. 1789-1805. Sager 
vedr. kirkers salg. -1151. 1804-23. Kirkers istandsæt-
telse m.m. - 1152. 1615-1712. Adkomster på jura pa-
tronatus. - 1153-54. 1695-1788. Kirkernes jura patro-
natus. -1155. 1713-24. Kirker på ryttergodser. -1156. 
1837-44. Sager vedr. kirkeejere. -1162-64. 1690. Spe-
cifikation  af  stiftets  kirketiender og deres ejere. -
1166-76. 1700-1803. Kirkesyn. -1177. 1813-35. Kirke-
og præstegårdssyn. - 1513-15. 1796 og 1846. Forskel-
lige indberetninger. - 2434. 1671-1712. Kirkeregnska-
ber og lignende vedr. landsognene. — 2439. 1716-23. 
Regnskaber for  rytterdistrikternes kirker. 

Provstearkiver  (C):  29F. Gern hrd.s provsti: 4. 
1803-19. Synsprotokol for  kirker og præstegrd. -
30A. Gern hrd.s provsti: 3. 1826-32. Indkomne 
breve. - 30D. Voer hrd.s provsti: 7. 1780-1812. Ind-
komne breve. - 8. 1787-96. Bilag. 9. 1799-1812. Ad-
skillige sager. - 30E. Nim hrd.s provsti: 3. 1763-1820. 
Indkomne breve. - 30F. Hjemslev hrd. s provsti: 2. 
1803-12. Synsprotokol for  kirker og præstegrd. - 3. 
1760-99. Indkomne breve. - 4. 1800-12. Indkomne 
breve. - 30 G. Tyrsting hrd.s provsti: 7. 1793-1800. 
Indkomne breve. - 301. Århus amts søndre provsti: 
2. 1817-54. Synsprotokol for  kirker og præstegrd. -
32. Hjelmslev-Gern hrdr.s provsti: 2. 1826-63. Syns-
protokol. - 3. 1863-1915. Synsprotokol. - 33. Tyr-
sting-Vrads hrdr. s provsti: 1. 1837-56. Synsprotokol 
for  kirker og præstegrd. - 2. 1856-1911. Synsprotokol 
for  kirker og præstegrd. - 3. 1862-95. Synsprotokol. 
- 4. 1896-1909. Synsprotokol. - 33A. Voer-Nim-



ARKIVALIER 2875 

Hads hrdr.s provsti: 10. 1833-47. Protokol for  be-
styrelsen af  Hvirring og Hornborg kirker. - 34. Voer-
Nim hrdr.s provsti: 3. 1855.88. Synsprotokol. - 4. 
1889-1938. Synsprotokol. 

Lens- og amtsadministrationen:  Skanderborg og Åkær 
amter 1661-1799 (B5C): 67. 1703. Indkomne breve. -
92-93. 1741-42. Indkomne breve. - 191A. 1723-62. 
Sager vedr. kirker og sognekald. - 191B. 1722-44. 
Sager vedr. rytterdistriktets kirker og skoler. - 191C. 
1745-65. Sager vedr. rytterdistriktets kirker og deg-
nekald. - 194A. 1726-65. Breve fra  kirkeinspektø-
rerne og kommissionssager fra  inspektør Morville. 

Ryttergodserne:  Dronningborg rytterdistrikt 1717-65 
(GRyt 7): 1. 1724-35. Synsprotokol for  de reparerede 
kirker i Skanderborg, Dronningborg og Kolding ryt-
terdistrikter. - 2. 1735. Synsprotokol over de kgl. 
kirker i Skanderborg og Dronningborg rytterdistrik-
ter. - Skanderborg rytterdistrikt 1717-67 (GRyt 8): 9. 
1719-1769. Jordebogsekstrakter og arkivalier vedr. 
ændringer af  godsets omfang.  -11. 1721-67. Kirkeses-
sionernes og kirkeinspektionens korrespondance. -
12. 1719-66. Dokumenter og regnskaber vedr. kirker 
og skoler. - 13. 1725-65. Synsforretninger  vedr. to 
eller flere  kirker. - 14. 1721-60. Synsforretninger 
vedr. de enkelte kirker. 

Bygningsinspektorater:  Bygningsinspektoratet i Århus 
(B 239): 120-26. 1850-1905. Forskellige kirker, ordnet 
alfabetisk. 

Godsarkiver  (G):  338. Herschendsgave: 32. 1859-69. 
Indtægts- og udgiftsjournal  for  Astrup, Vedslet og 
Vitved kirker. - 33. 1879-1904. Indtægts- og udgifts-
journal for  Astrup, Vedslet og Vitved kirker. - 341. 
Frijsenborg: 393. 1883-99. Regnskabsbog. - 394. 
1900-22. Regnskabsbog. - 395-459. 1854-1922. Regn-
skaber. -460. 1848-52. Regnskaber. -461. 1888-1920. 
Regnskaber. - 463. 1860-1923. Dokumenter vedr. 
kirkerne. - 464. 1802-24. Dokumenter vedr. kir-
kerne. 

NATIONALMUSEETS 2. AFDELING (NM2). 
Håndskriftsamlingen:  F. Uldall: Om de danske lands-
bykirker I-VIII, 1864-91. 

Den generelle arkivgennemgang er foretaget  af 
Bent Schiermer Andersen, Jesper Ballhorn, Susanne 
Krogh Bender, Laura Bjerrum, Jens-Jørgen Frimand, 
Peder Fuglsang, Stig Hornshøj-Møller, Therese Ka-
spersen, Anette Kruse, Henrik Larsen, Niels Jørgen 
Guldberg Poulsen, Sven Rask og Jens Rahbek Ras-
mussen. 

F O R K O R T E L S E R V E D R Ø R E N D E 

G A M M E L S K A N D E R B O R G A M T 

Litteraturforkortelser  m.m. Se i øvrigt Forkortelser i historisk Litteratur, Fortid og Nutid, Bind 21, hefte  1, 
1960. Udg. af  Dansk historisk Fællesforening. 

Abrahamsen: Orientering.  N. Abrahamsen: Romanske 
kirkers orientering og den magnetiske misvisning i 
1100-tallet i Danmark. Geoskrifter  XXIII, Århus 
1985. 

Achen: Adelsvåbener.  Sven Tito Achen: Danske adels-
våbener. En heraldisk nøgle. 1973. 

ActaPont.  Acta Pontificum  Danica. Pavelige Aktstyk-
ker vedrørende Danmark 1316-1536. Udg. af 
L. Moltesen m.fl.  I-VII og suppl. 1904-43. 

AnnOldk.  Annaler for  nordisk Oldkyndighed. Udg. 
af  Det kgl. nord. Oldskrift-Selskab  1836-63 (siden 
1866: ÅrbOldkHist). 

Arkitekten.  Architekten (siden 1929: Arkitekten). 
Medd. fra  Akademisk Arkitektforening.  1898f. 

ArkMus.  Fra Arkiv og Museum. Udg. af  Østifternes 
historisk-topografiske  Selskab. 1899-1943. 

Beckett:  DaKunst.  Fr. Beckett: Danmarks Kunst. I-II. 
1924-26. 

Bøje. (1979-82). Chr. A. Bøje: Danske guld og sølv 
smedemærker før  1870. Revideret og udvidet ud-
gave. I. København. Red. af  Bo Bramsen. 1979. II. 
Købstæderne. Red. af  Sven Fritz og Finn Grandt-
Nielsen. 1982. III. Sønderjylland. Red. af  Sigurd 
Schoubye. 1982. 

Christie:  Ikonografi.  Sigrid Christie: Den lutherske 
ikonografi  i Norge inntil 1800. 1-2. Oslo 1973. 

DaAdÅrb.  Danmarks Adels Aarbog. Udg. af  en 
Forening 1884f. 
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DaAtlas.  Erich Pontoppidan og Hans de Hofman: 
Den danske Atlas. IV. 1768. 

DaFolkem.Saml.  Dansk Folkemindesamling. 
DaKanc.  Danske Kancelli. 
DaKanc.Reg.  Danske Kancelliregistranter 1535-1550. 

Udg. af  Selskabet for  Udgivelse af  Kilder til dansk 
Historie. 1881-82. 

DaMag.  Danske Magazin ... Udg. af  Selskab til det 
Danske Sprogs og den Danske Histories Forbed-
ring. 1745f. 

Danske Kirkelove.  Danske Kirkelove I—III. Udg. af 
Holger Fr. Rørdam. 1883-89. 

DaRigBr. Danmarks Riges Breve. Udg. af  Det dan-
ske Sprog- og Litteraturselskab. 1938f.  1. rk. I-VI 
(789-1237), 2. rk. I-XII (1250-1339), 3. rk. I-IX 
(1340-75), 4. rk. I-II (1376-85). 

DaSaml.  Danske Samlinger for  Historie, Topo-
graphi, Personal- og Literaturhistorie. Udg. af 
Chr. Bruun m.fl.  1865-77. 

DaStedn.  Danmarks Stednavne. Nr. 12. Stednavne i 
Århus og Skanderborg amter. Udg. af  Stednav-
neudvalget ved Anders Bjerrum. 1964. 

DiplDan. Diplomatarium Danicum. Udg. af  Det 
danske Sprog- og Litteraturselskab. 1939f.  1-4. rk. 
(som DaRigBr.). 

DK.  Danmarks Kirker. Udg. af  Nationalmuseet. 
1933f.  - Nedenfor  bringes en oversigt over det hid-
til udkomne samt forkortelserne  for  de enkelte 
bind. 

DK.  Bornholm.  Danmarks Kirker VII. Bornholm. 
Ved Otto Norn, C. G. Schultz, Erik Skov. 1954. 

DK.  Frborg.  Danmarks Kirker II. Frederiksborg amt. 
1-2. Ved Erik Moltke og Elna Møller under med-
virken af  Ulla Haastrup og Marie-Louise Jørgen-
sen. 1964 og 1967. 3. Ved Erik Moltke og Elna 
Møller, Marie-Louise Jørgensen og Hugo Johann-
sen. 1970. 4. Ved Marie-Louise Jørgensen og Hugo 
Johannsen. 1975. 

DK.  Holbæk.  Danmarks Kirker IV. Holbæk amt. 1-3. 
Ved Marie-Louise Jørgensen og Hugo Johannsen. 
1979, 1982 og 1986. 

DK.  Kbh.  Amt. Danmarks Kirker III. Københavns 
amt. 1-2. Ved Erik Moltke, Elna Møller, 
C. G. Schultz under medvirken af  Kirsten Weber-
Andersen. 1944 og 1946. 3-4. Under redaktion af 
Erik Moltke og Elna Møller. 1951 

DK.  Kbh.  By. Danmarks Kirker I. København. 1. 
Ved Victor Hermansen, Aage Roussell, Jan Steen-
berg. 1945-58. 2. Ved Jan Steenberg. 1960-65. Til-
læg: Navneregister til 1 og 2 ved Albert Fabritius. 
1966. 3. Ved Jan Steenberg. 1966-72. 4. Ved Kjeld 
de Fine Licht og Elna Møller. 1973-75. 5. Ved Bir-
gitte Bøggild Johannsen. 1983. 6. Ved Birgitte 
Bøggild Johannsen og Sven Rask. 1987. 

DK.  Maribo.  Danmarks Kirker VIII. Maribo amt. 1. 
Ved Otto Norn og Aage Roussell under medvir-

ken af  Gertrud Købke Knudsen. 1948. 2. Under 
medvirken af  Erik Skov og Kirsten Weber-Ander-
sen. 1951. 

DK.  Præstø.  Danmarks Kirker VI. Præstø Amt. 1-2. 
Ved Chr. Axel Jensen og Victor Hermansen. 
1933-35. Tillæg: Navneregister ved Albert Fabri-
tius. 1955. 

DK.  Ribe. Danmarks Kirker XIX. Ribe amt. 1. Ved 
Elna Møller under medvirken af  Ebbe Nyborg. 
1979. 2. Ved Elna Møller, Ebbe Nyborg og Niels 
Jørgen Poulsen. 1984. 

DK Sjyll.  Danmarks Kirker XX-XXIII. Sønderjyl-
land. XX. Haderslev amt. XXI. Tønder amt. 
XXII. Åbenrå amt. Ved Erik Moltke og Elna Møl-
ler under medvirken af  Vibeke Michelsen. 1954, 
1957 og 1959. XXIII. Sønderborg amt. Ved Erik 
Moltke, Elna Møller og Vibeke Michelsen. 1961. 
Tilføjelser  og rettelser, kunsthistorisk oversigt, re-
gistre. Ved Erik Moltke, Elna Møller og Vibeke 
Michelsen under medvirken af  Marie-Louise Jør-
gensen og Albert Fabritius. 1963. 

DK.  Sorø.  Danmarks Kirker V. Sorø Amt. 1. Ved 
Victor Hermansen og Poul Nørlund. 1936. 2. Un-
der medvirken af  Erik Moltke. 1938. 

DK.  Tisted.  Danmarks Kirker XII. Tisted Amt. 1-2. 
Ved Chr. Axel Jensen, Erik Moltke og C. G. 
Schultz. 1940 og 1942. 

DK.  Århus. Danmarks Kirker XVI. Århus amt. 1-2. 
Ved Vibeke Michelsen og Kjeld de Fine Licht. 1968 
og 1972. 3. Under medvirken af  Ulla Haastrup. 
1976. 4-5. Ved Kjeld de Fine Licht, Vibeke Michel-
sen og Niels Jørgen Poulsen. 1980 og 1983-87. 

FiK.  Soumen Kirkot. Finlands Kyrkor. Utgivna av 
Finska Fornminnesforeningen.  Helsingfors  1959f. 

Frederik  I.s  Registranter.  Kong Frederik den Førstes 
danske Registranter. Udg. af  Kr. Erslev og W. 
Mollerup. 1879. 

Gad:  Helgener.  Tue Gad: Helgener. Legender fortalt  i 
Norden. 1971. 

GlKglSaml.  Gamle kongelige Samling, KglBibl. 
Grundtvig:  Danske Folkesagn.  Svend Grundtvig: Dan-

ske Folkesagn 1839-83. Udg. af  Hans Ellekilde. 
I-II. 1944-47. 

Halkjær  Kristensen:  Tinmærker.  Poul Halkjær Kristen-
sen. Danske tinmærker ved H. Rasmussen. 1983. 

Henningsen:  Kirkeskibe.  Henning Henningsen: Kirke-
skibe og Kirkeskibsfester.  Søhistoriske Skrifter. 
III. Udg. af  Handels- og Søfartsmuseet  på Kron-
borg og Selskabet for  Handels- og Søfartsmuseets 
Venner. 1950. 

Henningsen:  Kirkeskibe.  Skbg.  Henning Henningsen: 
Kirkeskibe i Århus og Skanderborg amter, i Årb-
ÅrhSt. 1952, s. 99-115. 

Herreklostrene.  Poul Rasmussen: Herreklostrenes jor-
degods og dets historie. Den katolske kirkes jorde-
gods i Aarhus Stift  III. 1955-57. Særudgave af  ØJy-
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Hjemst. XIX, 1954, s. 9-38; XX, 1955, s. 9-42; 
XXI, 1956, s. 42-80; XXII, 1957, s. 37-68. 

Hinrichsen:  Grabsteine.  Torkild Hinrichsen: Corpus 
der »romanischen« Grabsteine Danemarks. I-XIII. 
Dissertation 1978. Udg. som ms., Hamborg 1988 
(Eksemplar i NM2). 

HistT.  Historisk Tidsskrift.  Udg. af  Den danske hi-
storiske Forening. 1840f. 

HofmFund.  Hans de Hofman:  Samlinger af  publique 
og private Stiftelser,  Fundationer og Gavebreve. II. 
1756, III. 1758. 

Jensen:  Gravsten.  Chr. Axel Jensen: Danske adelige 
Gravsten. I-II. 1951-53. 

Jensen:  Snedkere.  Chr. Axel Jensen: Danske Snedkere 
og Billedsnidere i Tiden 1536-1660. 1911. 

JySaml.  Samlinger til Jydsk Historie og Topografi  og 
Jyske Samlinger. Aalborg, Aarhus og København 
1866-1965. Siden 1966-67: Historie. 

Jørgensen:  Helgendyrkelse.  Ellen Jørgesen: Helgendyr-
kelse i Danmark. 1909. 

KalkarOrdb.  O. Kalkar: Ordbog til det ældre danske 
Sprog 1300-1700. 1881-1918. 

KancBrevb.  Kancelliets Brevbøger vedrørende Dan-
marks indre Forhold. 1551f.  I Uddrag udg. af  Rigs-
arkivet 1885f. 

KirkehistSaml.  Kirkehistoriske Samlinger. Udg. af 
Selskabet for  Danmarks Kirkehistorie. 1849f. 

Kirkens  Bygning og Brug. Kirkens Bygning og Brug. 
Studier tilegnet Elna Møller. 1983. 

KglBibl.  Det kongelige Bibliotek. 
Klokkeskat  1528/29.  1528-29. Fortegnelser over ind-

krævede klokker: 4. Register på klokker som er 
vejede i Jylland og Fyn 1529 (RA. Rtk. Rgsk. indtil 
1559 (1580)). 

Kronens  Skøder.  Kronens Skøder paa afhændet  og er-
hvervet Jordegods i Danmark, fra  Reformationen 
til Nutiden. I Uddrag udg. af  Rigsarkivet. 1535-
1765. I-IV. 1892-1955. 

KultHistLeks.  Kulturhistorisk leksikon for  nordisk 
middelalder. Udg. af  de fem  nordiske lande. I-
XXII. 1956-78. 

LAVib.  Landsarkivet for  Nørrejylland, Viborg. 
Løffler:  Gravsten.  J. B. Løffler:  Danske Gravstene fra 

Middelalderen. 1889. 
Mackeprang:  Døbefonte.  M. Mackeprang: Danmarks 

middelalderlige Døbefonte.  1941. 
Mackeprang:  Granitportaler.  M. Mackeprang: Jydske 

Granitportaler. 1949. 
Magnus-Petersen:  Kalkmalerier.  J. Magnus-Petersen: 

Beskrivelse og Afbildninger  af  Kalkmalerier i dan-
ske Kirker. 1895. 

MarmDan.  Erich Pontoppidan: Marmora Danica se-
lectiora sive Inscriptionum. II. 1741. 

MeddÅrhSt.  Meddelelser fra  Århus Stift.  Århus 1963f. 
Moltke:  Runerne. Erik Moltke: Runerne i Danmark 

og deres oprindelse. 1976. 

NM.  (NM2)  (NM6)  Nationalmuseet. (Nationalmu-
seets 2. afdeling).  (Nationalmuseets 6. afdeling: 
Den kgl. Mønt- og Medaillesamling). 

NMArb.  (Fra) Nationalmuseets Arbejdsmark 1928f. 
NoK.  Norges kirker, utgitt av Riksantikvariatet. 

Oslo 1959f. 
NyKglSaml.  Ny kongelig Samling. KglBibl. 
Nyrop:  Kirkeklokker.  C. Nyrop: Om Danmarks Kir-

keklokker og deres Støbere. 1882. (Eksemplar i 
NM2 med F. Uldalls tilføjelser). 

Nørlund-Lind:  Kalkmalerier.  P. Nørlund og Egmont 
Lind: Danmarks romanske Kalkmalerier. 1944. 

Orgelreg.  Den danske Orgelregistrant, Musikhisto-
risk Museum, København. 

PersHistT.  Personalhistorisk Tidsskrift.  Udg. af  Sel-
skabet for  dansk (-norsk) Genealogi og Personal-
historie. 1880f. 

Præsteindb.  1809. Sognepræsternes Indberetninger til 
Oldsagskommissionen 1809. NM2. 

Præsteindb.  til  Ole Worm.  Præsteindberetninger til Ole 
Worm. II. Indberetninger til Århus, Fyns og Lunde 
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KIRKER I LANDDISTRIKTERNE 
H J E L M S L E V H E R R E D 



Hjelmslev herred 1:144.000. Udsnit af  Videnskabernes selskabs kort over Haureballegaard m.fl.  amter, redu-
ceret, sammensat og tegnet af  O. Warberg 1787, stukket af  Nicolai Angelo 1789. Reproduceret med tilladelse fra 
Geodætisk Institut. Ved midten af  forrige  århundrede blev det forhenværende  Nørre Vissing sogn (Gjern herred) 
indlemmet i Veng sogn og dermed i Hjelmslev herred. Herredets samlede areal angives til 19.903 ha. i 1960, 
siden er det forøget  med det område, der på kortet deler Fruering sogn i to dele (jfr.  s. 2976). 17 middelalderlige 
kirker kendes i herredet, og heraf  er 10 bevaret. Hertil slutter sig slotskirken i Skanderborg og filialkirken  i Ry 
stationsby, der siden 1978 har været sognekirke. - Map  of  the Hjelmslev  district  around  1785. 

Romanske bygningsprofiler  i Hjelmslev herred 1:10, 
målt og tegnet af  KdeFL. B: Blegind kirke: Sydporta-
lens kragbånd. Et løstliggende kragbånd, der nu be-
finder  sig på Blegindgård, er ikke medtaget. S: Stil-
ling kirke: Nordportalens kragbånd (s. 2946). V: 
Vitved kirke: Kragbånd (?), indmurede i tårnunder-
delen (s. 3024). Det til højre antagelig fra  den op-
rindelige triumfbue.  - Romanesque building  mouldings 
in the district  of  Hjelmslev. 



Fig. 1. Udsigt fra  bakkerne nord for  byen mod Skanderup kirke og Skanderborg med slotskirken i baggrunden. 
Troels Jørgensen fot.  omkring 1870. Kgl. Bibl. - View  of  the church and  Skanderborg. 

SKANDERUP KIRKE 
HJELMSLEV HERRED 

Skanderup var en kongelig besiddelse allerede i Val-
demarstiden, og patronatsretten til kirken har mid-
delalderen igennen utvivlsomt tilhørt kongen.1 Ved 
landehjælpen 15242 bidrog sognet med 20 mark. Fre-
derik II, der som bekendt foretog  betydelige bygge-
arbejder på Skanderborg slot og ofte  opholdt sig her, 
lod bl.a. kirkens tag istandsætte (s. 2890, jfr.  †alter-
tavle 1595 og †stoleværk 1627). 16663 hedder det ud-
trykkeligt, at patronatsretten tilhører kongen. 4. fe-
bruar 16994 solgte han den og kirketienden til Hans 
Johansen Lønborg, præst i nabosognene Fruering-
Vitved, idet kronen dog forbeholdt  sig kaldsretten. 
Allerede 6. marts samme år5 solgte Lønborg kirken 
videre til to borgere i Skanderborg, Ulrik Christian 
Schandorf  og dennes fætter  Jens Poulsen. Disse solgte 
henholdsvis 16. marts og 16. juli 17015 hver deres part 
til sognepræsten, slotsprædikant på Skanderborg, 
Nichel Seidelin, der umiddelbart efter  lod kirkebyg-
ningen istandsætte (s. 2890). Senest 17056 havde Sei-
delin afhændet  kirken til sognepræsten i Ormslev-
Kolt (Ning herred), magister Mads Trane, der 13. ok-

tober 17067 solgte den videre til sin bror, kommerce-
råd Johan Trane til Hammergård (Vrads herred). Ef-
ter dennes død det følgende  år er detaljerne i kirkens 
ejerhistorie ukendt for  en årrække. 17268 ejedes den af 
amtmand Jørgen Grabow og et årti senere af  krigsråd 
Christian Knudsen Gyberg (jfr.  inventaroversigt og 
epitaf  nr. 3). Via Gybergs datter Anna Elisabeth kom 
kirken til dennes mand, krigs- og landkommissær, 
etatsråd Hans Folsach til Gjessinggård ved Randers 
fjord  (jfr.  spir, †alterskranke, prædikestol og himmel, 
(†) skriftestol  og (†) pulpitur). 17539 skødede Folsach 
kirken til sin datter Charlotte Amalie, der senere blev 
gift  med generalkrigskommissær Johan Ernst Erich 
Schmidt10 (jfr.  epitaf  nr. 4). Efter  hendes død 1781 over-
gik kirken til parrets svigersøn, justitsråd Michael 
Folsach, der 179611 solgte den til herredsfoged  Anders 
Kiær. Han afhændede  179812 en part til Peder Her-
schend til Herschendsgave (i nabosognet) og fik  sam-
me år kongelig bevilling til at sælge kirken til sogne-
boerne, hvilket effektueredes  i løbet af  de følgende 
år.131. september 1909 overgik kirken til selveje. 
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Fig. 2. Kirken set fra  syd, efter  maleri 1865 af  A. Buchauge, i Skanderborg museum (inv. nr. 47/73). Billedet er 
beskåret. - The  church seen from  the south. 

Stilling kirke (s. 2943) blev engang i 1500rne anneks 
til Skanderup, hvis præst, efter  slotskapellets indret-
ning, også skulle betjene dette. I bestallingen af  17. fe-
bruar 158414 for  den året før  udnævnte sognepræst 
hedder det, at han skal betjene begge kirker og i Stil-
ling holde kapellan. Byen Skanderborg, der voksede 
op ved slottet, fik  1583 købstadrettigheder, men 
Skanderup kirke fungerede  fortsat  som sognekirken. 
Ved kongeligt reskript af  14. oktober 169915 fik  byme-
nigheden lov til at høre gudstjeneste i slotskirken, 
»såsom der var ond vej til Skanderup kirke og denne 
desuden for  lille«. 1773 anlagdes kirkegård på slots-
øen. 1963 blev Skanderup-Stilling sammenlagt med 
Skanderborg kommune, hvori 1970 indlemmedes 
Fruering-Vitved, Hylke og Ousted-Tåning. 

Ved kirkens restaurering 1962-64 blev i fylden  un-
der korgulvet fremdraget  ialt 22 mønter, hvoraf  de 
ældste er fra  Christoffer  Ils tid.16 

Op til omkring år 1800 rådede den opfattelse,  at 
bønner fremsagte  i kirken i særdeleshed skulle være 
kraftige. 17 

Kirken ligger lige syd for  toppen af  en markant 
bakke nær roden af  den kuperede halvø, som 
nordfra  skyder sig ud i Skanderborg sø, mellem 
søens nordlige vig og den tvedelte arm, der be-
står af  Svanesø og Henne (eller Henning) sø. 
Ved halvøens spids rejste sig i tidlig middelalder 

Skanderborg slot, som til stadighed, såvel di-
rekte som indirekte, har øvet stor indflydelse  på 
forholdene  ved kirken. Efter  Nørregades udvi-
delse i 1920rne falder  terrænet på kirkegårdens 
østside stejlt ned mod forlandet  ved søbredden. 
På denne side og på nordsiden er kirken synlig 
viden om og har tidligere været det også fra  de 
andre verdenshjørner. I løbet af  de sidste men-
neskealdre er Skanderup kirke blevet indesluttet 
i Skanderborg by, men endnu ved århundred-
skiftet  lå den ensomt, omgivet af  sin hvide 
hegnsmur (jfr.  fig.  1 og 2). I middelalderen har 
der utvivlsomt eksisteret en landsbybebyggelse 
ved kirken, men under anlæggelse af  slottets la-
degårde må husene være fjernet,  senest blev 
præstegården nedbrudt 1561.18 

Kirkegården,  der 186219 dækkede tre tønder 
land, er udvidet mod nord og vest i takt med 
Skanderborgs vækst. Den første  udvidelse synes 
foretaget  mod nord i kirkegårdens hele udstræk-
ning. 192219 blev inddraget et areal mod vest i 
forlængelse  af  den tidligere udvidelse, og se-
nere20 tilføjedes  et område ved den østre del af 
nordsiden (jfr.  fig.  3). Den seneste, beskedne 
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Fig. 3. Kirken og kirkegården set fra  sydvest. Fot. 1948 i Skanderborg museum. - Church and  churchyard  seen from 
the south-west. 

udvidelse er gennemført  vest og neden for  det 
yngre nordvestafsnit.  1987 er en annekskirke-
gård under anlæggelse ved Mallinggård, nord-
øst for  byen (jfr.  Nyby †kirke, s. 2939). 

Kirkegårdens udstrækning før  udvidelserne 
kan aflæses  nærmest kirken, hvor der mod øst, 
syd og vest er bevaret strækninger af  den ældre, 
hvidkalkede og teglhængte hegnsmur. De tidlige 
udvidelser hegnes med kløvstensmure, og langs 
østskellet er der en buksbomhæk i fortsættelse  af 
den ældre hegnsmur. Bortset fra  hækken langs 
den korte nordside omgives den yngste udvi-
delse med hvidkalkede, teglhængte mure, der i 
nærheden af  hovedporten er hægtet på den 
gamle ringmur og her ved indgangen og den 
vidtstrakte parkeringsplads medvirker til visuelt 
at holde sammen på det ret store kirkegårds-
areal. 

Den ældre hegnsmur i syd og de tilstødende 
strækninger i vest og øst ser ud til oprindelig at 
være opført  af  munkesten, men i tidens løb er 
der foretaget  ret omfattende  reparationer med 
små, røde sten. Denne i hele herredet enestående 
ringmur, der nævnes første  gang 1650,21 går an-

tagelig tilbage til 1500rne og er da et minde om 
periodens kongelige foretagsomhed.  Nordsi-
dens hegning, der ikke kunne ses fra  slottet, 
omtales tidligst 171522 og bestod af  et kampe-
stensdige. I tidens løb er ringmuren sat i stand 
flere  gange. 180323 var nordsidens gærde således 
for  lavt til at holde kvæg ude, 183324 var det 
mange steder skredet ned og blev året efter  lagt 
op igen. På de øvrige sider er der gennemgående 
blot tale om fornyelse  af  tagsten. En større, ikke 
problemfri  istandsættelse fandt  sted 1979.25 

Der er tre indgange:  en køreport med låge for-
uden to fodgængerlåger.  Hovedadgangen består 
af  låge og indkørsel, ialt tre galvaniserede jern-
tremmefløje,  der er ophængt på murede, tegl-
hængte og hvidkalkede piller. Portens place-
ring26 i vestmuren ud for  kirkens tårn kan være 
etableret sammen med den murede hegning, 
men er sandsynligvis ældre, da terrænforhol-
dene gør det rimeligt at lægge opkørslen til kir-
kegården på bakkens vestside. Porten, der 180322 

kaldes den store port mod vest og ifølge  fig.  1 
var en muret †portal,  nævnes første  gang 1637,27 

da i hvert fald  fløjene  var forsvundet.  180723 og i 
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de følgende  år var dens tilstand dårlig, ligeledes 
1837; 1874 ønskede synet opført  tre piller ved 
indkørslen.24 

Også de to eksisterende fodgængerlåger  er af 
nyere dato. Den ene sidder i det yngste afsnits 
vestmur, nær sydenden, og er udformet  sva-
rende til hovedporten. Den anden sidder i syd-
muren, ud for  våbenhuset, og er en muret por-
tal, opført  1932 efter  tegning af  Viggo Norn; 
ifølge  indskriftstavle  på porthusets nordside er 
det finansieret  af  sogneboerne Jens Jensen Dø-
rup og Ane Marie Thøgersdatter, der ligger be-
gravet inden for  lågen. Dette indgangssted, der 
også tidligere har været udstyret med en muret 
†portal  (fig.  2), er antagelig identisk med et af 
dem, der nævnes 1636,40 da portene og lågerne 
var helt borte og †ristene  øde. Søndre låge ven-
der ud til en sti, der går langs kirkegårdens syd-
mur og står i forbindelse  med Nørregade via en 
trappe, der senest er nyudført  1981. 

Ligkapellet  vest for  kirken, tegnet af  kaptajn 
Hegaard, er en teglhængt, hvidkalket bygning 
med kamtakker, opført  ved midten af  1930rne.19 

Det afløste  ligkapellet i våbenhuset, og er senere 
tilbygget toiletter. Et lille, teglhængt material-
hus i blank mur af  røde sten ligger i kirkegår-
dens nordvestre hjørne; det afløstes  ved midten 
af  1980erne af  en større, teglhængt rødstensbyg-
ning ved Banegårdsvej ved opkørslen til par-
keringspladsen. Huset, der er tegnet af  Flem-
ming Steen Seiersen, rummer tillige kontorer 
og personalefaciliteter. 

Beplantningen  er i dag karakteristisk ved birk. 
1849 skulle tre asketræer nyplantes, og 1854 øn-
skedes beplantning og planering.24 På skrånin-
gen i det yngste kirkegårdsafsnit  forestod  land-
skabsarkitekten Ida Vestergaard 1983 anlæggelse 
af  urnegrave. 

Et ønske om brolægning  i en alens bredde om-
kring kirken blev fremsat  1906.19 Det nuværende 
pikstensbælte stammer fra  restaureringen i 
1960erne. 

Tæt uden for  kirkegårdsmuren er der, senest 
ved Nørregades udvidelse 1921,28 fremgravet  en 
mængde skeletter, lagt øst-vest og i mindst tre 
lag. I tilknytning til denne menneskebegravelse 
er der også fundet  velbevarede skeletter af  heste. 

Det ejendommelige fund,  der ikke ses at være 
nærmere undersøgt eller beskrevet, sættes lokalt 
i forbindelse  med slaget ved Manbjerg 1340, da 
Niels Ebbesen faldt. 29 

BYGNING 

Kirken, der på flere  måder er særdeles bemær-
kelsesværdig, består af  kor med apsis, skib og 
underdelen af  et vesttårn og er vel rejst omkring 
midten af  1100rne. I senmiddelalderen er tårnets 
øvre del revet ned og skibet forlænget  mod vest 
med to fag,  hvortil slutter sig et af  de såkaldte 
styltetårne, hvis nuværende spir er fra  1741. Som 
et led i kirkens senmiddelalderlige udbygning 
fik  skibet hvælv; sandsynligvis indbyggedes 
samtidig i koret et †hvælv, som måske i 1600rne 
afløstes  af  det nuværende. Et stort, to etager 
højt våbenhus er antagelig endnu før  reforma-
tionen rejst foran  syddøren. Der ser ud til at 
have eksisteret en †tagrytter eller en †klokkekam 
over skibets østre ende, og et beskedent †grav-
kapel har vist en overgang stået på kirkens nord-
side. Orienteringen har en mindre afvigelse 
mod nord.30 

I den oprindelige, relativt lille bygning, hvis 
grundplan er afsat  med påfaldende  skævheder 
(fig.  5), er koret tilnærmelsesvis kvadratisk; ap-
sis, der efter  murværket at dømme er samtidig, 
springer i øjnene ved sin udtalte hesteskoform, 
og er yderligere aparte ved at være forskubbet 
mod nord. Triumfbuen  er bemærkelsesværdig 
bred. Det korte skib, der må have stået i åben 
forbindelse  med det tværstillede, i grundplan to 
kvadrater store tårnrum, er tilsyneladende pro-
portioneret i forholdet  1 til 2. 

Teknik  og materiale.  I forbindelse  med en re-
staurering i 1960erne søgtes murenes fundering 
belyst ved sonderende gravninger. Under østre 
del af  skibets nordmur sås det nederste skifte  at 
være lagt direkte på muldjorden, på korets syd-
side fandtes  en undermuring fra  nyere tid. Skønt 
der indvendig sine steder blev iagttaget paknin-
ger med håndstore marksten, efterlod  undersø-
gelserne indtrykket af  mangelfuld  fundering. 
Murene er opført  af  frådsten,  som er hentet i et 
eller flere  af  de lejer, hvorpå egnen har været 
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Fig. 4. Tyske besættelsestropper på kirkegården 1849. Efter  Karl Warnberg: Album Schleswig Holstein und 
Jutländischer=Ansichten. Regensborg u.å. - German soldiers  in the churchyard  during  the occupation, 1849. 

rig.31 Da de oprindelige taggavle er forsvundet, 
og hvidtekalken dækker facader  og vægge, er 
det ikke muligt at fastslå,  hvilke stenstørrelser, 
der er anvendt, eller hvilke andre fænomener, 
der kunne karakterisere murteknikken. 

Omend mindre fuldkommen  i sin planud-
formning  og tilsyneladende underlødig i sin 
fundering  har bygningen dog i sit ydre været 
artikuleret med en behersket, arkitektonisk  deko-
ration. Apsis er ved seks enkle, ca. 26 cm brede 
og seks cm fremspringende  pilastre delt i syv 
felter,  der hvert har en skråkantsokkel og for-
oven afsluttes  med et halvcirkulært bueslag, der 
hviler på et simpelt vederlag af  en flad,  frem-
kraget sten. I tilknytning til sin pilasterdelte fa-
cade udmærker apsis sig ved sine tre neden-
nævnte vinduer, hvis placering og form  tidligt 
har påkaldt sig opmærksomhed og indlemmet 
kirken i en interessant gruppe.32 

Endvidere tegner kirkens 5,4 m lange tårnaf-
snit sig på hver af  skibets langfacader  med et par 
pilastre, der springer 8-10 cm frem  for  muren, 
men er af  forskellig  bredde. De østre pilastre 
eller lisener, der angiver skellet mellem tårn og 
skib, er smallest (95-97 cm), mens de andre, 
som har accentueret kirkens vestre hjørner, til-
syneladende kun på nordsiden bevarer den op-

rindelige bredde på 143 cm. Såfremt  tårnet har 
vært fuldført,  hvad der ikke er grund til at tvivle 
om, må pilastrene have haft  en betragtelig 
højde, men er nu afbrudt  omtrent midt på faca-
derne. J. Helms noterede 1894,33 at kor og skib 
»har nu kun nogle ubetydelige Levninger af  en 
oprindelig Lisendekoration«. Det kan således 
ikke udelukkes, at hele bygningen, hvis mur-
værk på grund af  frådstenens  blødhed er let be-
arbejdelig (jfr.  omfattende  reparationer i nyere 
tid), har haft  hjørnepilastre og i sammenhæng 
hermed muligvis også kronende, på tårnet even-
tuelt etageangivende buefriser. 

†Tårnafsnittet  (jfr.  fig.  5), hvoraf  der kun er 
bevaret få  levn, har optaget omtrent skibets ve-
stre trediedel, hvor murtykkelsen når op på 135 
cm, mens den i øvrigt ligger omkring en meter. 
På langsiderne giver tårnet sig til kende ved de 
ovennævnte pilastre, hvis forskellige  bredder la-
der formode,  at øvre del af  tårnet ikke har haft 
skibets fulde  bredde. Indvendig registreres der 
vægfremspring  inden for  facadernes  østre lise-
ner, netop hvor murtykkelsen ændres. Disse to 
vægpilastre, der springer ca. 10 cm frem  i for-
hold til væggen i tårnrummet og angiver tårnaf-
snittets østside, bevarer delvis deres skråkant-
sokler, men er i øvrigt kraftigt  reduceret ved 
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Fig. 5. Sydfacade,  formodet  oprindelig grundplan og nuværende grundplan 1:300. Tegnet med justeringer af 
KdeFL 1987 på grundlag af  H. P. Nielsen og Strange Nielsen 1960. - South  elevation, presumed  ground-plan  of  the 
orginal  church and  plan of  the present building  (cf  the summary, p. 2937). 
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Fig. 6. Længdesnit set mod syd. Tegnet med enkelte korrektioner og supplementer af  KdeFL 1987 efter  H. P. Ni-
elsen og Strange Nielsen 1960. - Longitudinal  section to the south. 

behugning. En sondering 1962 godtgjorde, at 
der mellem de to vægfremspring  i betydelig 
dybde lå talrige sten, hvorfor  man må formode, 
at tårnrummets åbning mod skibet har været 
udformet  med midtpille og to arkader eller må-
ske snarere med to piller i en tredelt ordning.34 I 
overetagen har utvivlsomt været indrettet et så-
kaldt †herskabspulpitur. 

Døre og vinduer.  En oprindelig norddør regi-
streres i tårnafsnittet,  hvor den indvendige 
bredde måles til 135 cm; toppen er ødelagt ved 
det senere vindue, mens Uldall skimtede dør-
stedet på facaden.  En sandsynlig syddør i skibet 
er forsvundet  ved gennembrydning af  den store 
arkade til våbenhuset. Af  oprindelige vinduer er 
der bevaret tre i apsis, et i koret, et i skibet og 
tilsyneladende også et i tårnrummet. Apsidens 
tre lysåbninger er cirkulære og nogenlunde lige 
store med en diameter i facaden  på 55-63 cm; 
deres ydre lysning er svagt hulet. Såvel i korets 
som i skibets nordside sidder et rundbuet vin-
due, der er tilmuret udvendig og efter  restaure-
ringen 1962 fremstår  indvendig som niche. I 

vægplanet måler korets 127x75 cm, skibets 
152x88 cm. Begge steder er bevaret en 4-5 cm 
svær egeramme, der foroven  er nærmest fladbuet 
og har været forsynet  med henholdsvis to og en 
tværsprosse, ligeledes af  eg. Et antagelig oprin-
deligt vindueshul retableredes 1962 i tårnafsnit-
tets sydvæg som en indvendig, kileformet,  58 
cm dyb niche. Åbningen, der i vægplanet er næ-
sten kvadratisk (71x65 cm), har med sin lave 
placering (bunden kun 149 cm over nuværende 
gulv) givet lys til tårnets underetage.35 

Indvendig  har koret og skibet, og muligvis 
også tårnrummet, haft  fladt  loft  (jfr.  kalkma-
lerier), mens apsis bevarer sit oprindelige, mu-
rede hvælv, hvorpå tagstenene direkte hviler i 
mørtel.36 

Tilføjelser  og ændringer.  Ligesom så mange an-
dre blev Skanderup kirke betydelig udvidet i 
middelalderens seneste periode (jfr.  hvælvenes 
kalkmalede dekorationer og våbener). En vest-
forlængelse  betød, at skibets gulvareal øgedes til 
omtrent det dobbelte. Denne udvidelse med-
førte  som nævnt, at øvre del af  det oprindelige 
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Fig. 7. Apsis set fra  øst (s. 2885 og 2887). NE fot. 
1983. - The  apse seen from  the east. 

tårnafsnit  blev sløjfet.  Ved gavlmurens ned-
brydning opstod de behuggede, skrå partier, 
hvormed langvæggene glider fra  det gamle 
†tårnrum over i forlængelsens  regulære mur-
værk. Som et led i nybyggeriet rejstes ved den 
nye gavl et af  de såkaldte styltetårne,  der er så 
karakteristiske for  Århus stift. 

Forlængelsen og tårnet er opført  af  munke-
sten i munkeforbandt  på en syld af  store mark-
sten, der træder frem  indvendig i skibets nord-
side og allevegne udvendig. Tårnet er i forbandt 
med forlængelsen  og giver sig på skibets tag-
gavls bagside til kende som et fremspring.  Her 
sidder øverst en lille, fladbuet,  lidt omdannet og 
nu tilmuret åbning (62x57 cm), som i sin tid har 
givet adgang fra  skibets loft  til klokkekammeret 
(jfr.  f.eks.  Saksild, s. 2415). Tårnet er på syd- og 
vestsiden skalmuret med små sten, og hele klok-
kestokværket over vestsidens store, rundbuede 
arkade er stærkt ombygget i nyere tid. I lighed 
med de mange, beslægtede tilfælde  i stiftet  må 
tårnet oprindelig have haft  kamtakker, forment-

lig i nord og syd, der har spillet sammen med de 
bevarede på skibets vestgavl. 

Formålet med vestforlængelsen  må navnlig 
have været forøgelse  af  sogneboernes forsam-
lingsareal, da den nye del af  kirken fra  starten 
havde en rimelig belysning ved to store vinduer; 
det ene i sydmuren, det andet i gavlen. Begge 
var oprindelig 153 cm brede, spidsbuede og 
dobbeltfalsede  både inde og ude. Åbningerne 
overdækkes i facaden  med halvstensstik og flad-
skifte.  Det er værd her at notere sig et tilfælde, 
som godtgør, at styltetårnet, der økonomisk var 
mere overkommeligt end et »rigtigt« tårn, 
kunne kombineres med et vestvindue i skibet. 

Omstændighederne taler for,  at skibets over-
hvælvning  er gennemført  på én gang og i fort-
sættelse af  vestudvidelsen. I det vestligste fag 
hviler hvælvet på forlæg  i væggene, i skibets 
ældre del er der på vanlig vis muret væg- og 
hjørnepiller, mens omstændighedsbetingede ud-
formninger  er praktiseret i det næstvestligste 
fag,  der danner overgang mellem de to afsnit. 
Enkelte af  pillerne har en simpel vederlagsmar-
kering i form  af  et fremkraget  skifte.  De tem-
melig kuplede halvstenshvælv bæres af  retkan-
tede halvstensribber; i det næstvestligste fags 
søndre kappe iagttages en nu tilmuret lem. 

Antagelig har der, senest ved samme lejlig-
hed, også i koret været indbygget †hvælv, som 
imidlertid er afløst  af  det eksisterende træhvælv 
(s. 2890) uden at efterlade  sig spor. 

I østsiden af  skibets østligste fags  østre kappe 
er to små, med kalkmalet dekoration indfattede 
huller (jfr.  fig.  23), hvor igennem der tilsynela-
dende har gået (klokke)reb. Det ligger således 
nær at formode,  at kirken på skibets østgavl har 
haft  en †tagrytter  eller en †klokkekam,  hvorom i 
øvrigt intet vides (jfr.  †klokke, s. 2911). 

Et stort våbenhus (fig.  9), der typologisk hører 
hjemme i årtierne omkring reformationen,  er 
placeret på skibets sydside og har givet adgang 
til kirken ad den ovenfor  formodede,  oprinde-
lige syddør. Bygningen benævnes våbenhus si-
den den første  omtale 1637;27 186319 det gamle 
våbenhus. I medfør  af  de skiftende  anvendelser 
optræder i tidens løb også andre betegnelser: 
183137 og 184424 korskirken, 187724 og 193619 lig-
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Fig. 8. Kirken set fra  nordnordøst. NE fot.  1983. - The  church seen from  the north-east. 

kapellet og 190824 kapel og ventestue. I nyeste 
tid ses undertiden navnet sideskib. 

Som bygningen fremstår  i dag præges den 
kraftigt  af  reparationer og ombygninger, der 
kun har efterladt  få,  oprindelige enkeltheder. 
Murene er på en markstenssyld, der ses på alle 
sider, udført  med munkesten i munkeforbandt, 
og på taggavlens inderside aflæses  ridsede fuger. 
En indrykning af  gavlvæggen ca. 215 cm over 
(nuværende) gulv er et af  indicierne for,  at byg-
ningen oprindelig var i to etager (jfr.  Lisbjerg, 
s. 1393, Kolt, s. 2180 og Gylling, s. 2815). Gav-
len, der krones med brynede kamtakker, er me-
get enkel i sin udformning.  Døråbningens ydre 
hjørner er samhørende med facaden,  men på 
grund af  behugning og omdannelser lader det 
sig ikke fastslå  med sikkerhed, at indgangen op-
rindelig var fladbuet  og sad i et spidsbuet spejl. I 
hvert af  gavl trekantens hjørner er en cirkelblæn-
ding og i midten en fladbuet  lysglug (45x30 cm) 
i spidsbuet spejl. Nedre etage har i østmuren 

haft  et fladbuet  vindue (70x45 cm), der udven-
dig, hvor det nu er tilmuret, har siddet i et 
spidsbuet spejl; indvendig sidder lysåbningen i 
bagsiden af  en fladbuet  niche (86x75 cm), der 
overdækkes med halvstensstik. Om bygningens 
skiftende  funktioner,  jfr.  nedenfor. 

Ombygninger  og vedligeholdelse  efter  reformatio-
nen. Kirkens senmiddelalderlige udbygning ad-
skiller sig ikke fra,  hvad der kendes ved mange 
landkirker i Århus stift.  Udbygningen fortsatte 
imidlertid ikke efter  reformationen,  til trods for, 
at Frederik IIs udvidelse af  Skanderborg slot, 
hoffets  hyppigere ophold på egnen samt stedets 
øgede betydning som centrum for  et stort kron-
gods må have været mærkbart i sognet. I denne 
sammenhæng var indretning af  et kapel på slot-
tet nok afgørende.  Da der hen imod midten af 
1600rne opstod behov for  en udvidelse af  kir-
ken, strakte kræfterne  kun til en ombygning. På 
andre måder har beliggenheden inden for  slot-
tets synsfelt  dog gjort sig gældende. 

Danmarks Kirker, Århus 185 
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Fig. 9. Våbenhuset med tilmuret vindue (s. 2890). NE 
fot.  1983 - Porch gable with bricked  in window. 

Mindst to gange i Frederik IIs regeringstid er 
der sket noget med kirken. Årstallet 1568 har 
kunnet læses på korets nordvæg (s. 2904), men 
det er usikkert, hvad der hentydes til. Anden 
gang var 1586,38 da lensmanden på Silkeborg fik 
besked om at levere 1000 sten til reparation af 
taget. 

På den ældste afbildning  (fig.  10) er tårnet vist 
med et †spir af  den lanternetype, som var ud-
bredt på Frederik IIs og Christian IVs tid. Resens 
prospekt fra  midten af  1600rne er på mange 
punkter unøjagtigt, men man tør vel fæste  lid til 
tegningens udsagn om, at slottets sognekirke 
var blevet prydet med et sådant tidstypisk 
smykke; i hvert fald  i 1680erne var det hængt 
med bly.39 

1620rnes fjendtlige  indfald  afstedkom  store 
ødelæggelser på kirken, hvilket må være bag-
grunden for  en korrespondance 1636-3740 mel-
lem kongen og lensmanden om bygningens til-
stand og hvilke foranstaltninger,  der burde træf-

fes.  Man befrygtede,  at kirken »fuldstændig  skal 
styrte sammen«. Det anføres  bl.a., at loftet  over 
våbenhuset er helt borte; samtidig nævnes, at 
kirken er for  lille. Laurids Ebbesen, der var lens-
mand på Skanderborg, fik  163841 lov til at an-
vende tømmeret fra  »det hus i Ring kloster, som 
i gammel tid har været en kirke«, til at »bygge 
en korskirke ved Skanderup kirke og ellers an-
vende det til denne kirkes reparation«. Senere 
samme år42 ændredes direktivet til, »at man må 
lade kirken reparere efter  fornødenhed  og så 
snart som muligt lade korskirken opføre«.  Bl.a. 
det forhold,  at der 164621 stod stolestader i vå-
benhuset, taler for,  at man i mellemtiden havde 
indrettet det store våbenhus som »korskirke«. 
Ved dette kompromis blev såvel det konkrete 
pladsbehov som periodens centralkirketendens 
imødekommet. I skibets sydmur blev brudt den 
endnu eksisterende arkade, hvorved det ny-
vundne areal bragtes i sammenhæng med den 
øvrige kirke. Som et led i omdannelsen er 
utvivlsomt indsat våbenhusets to fladrundbu-
ede, nu tilmurede vinduer i henholdsvis syd- og 
østmuren. 

Den rundbuede, nu tilmurede dør i sydsiden 
af  skibets vestligste fag  er etableret senest ved 
samme lejlighed. 

Torstenssonfejden  medførte,  at kirken atter 
kom i en sørgelig forfatning.  164621 opregnede et 
syn de mange skader og mangler, som konsta-
teredes overalt, og hvad bygningen angår, i sær-
lig grad forekom  i kor og våbenhus. Brøstfæl-
dighederne eksisterede endnu 1650,21 og engang 
herefter  må man have iværksat en reparation. 
Muligvis er støttepillerne ved korets og skibets 
østgavle opmuret ved denne lejlighed, da an-
tagelig korets †hvælving, der var revnet, blev 
erstattet med det eksisterende tøndehvælv  af  træ. 
En overgang i nyere tid var dette hvælv malet 
lyseblåt og dekoreret med forgyldte  stjerner.43 

(jfr.  s. 459 og 1116). 
I 1680erne var murerne i arbejde gentagne 

gange; det nævnes 1685-86,44 at der var foretaget 
en omfattende  istandsættelse. Efter  at have er-
hvervet patronatsretten 170122 lod slotspræsten 
på Skanderborg Nichel Seidelin »den ganske 
kirkebygning således reparere, at kirkens tag 



Fig. 10. Slottets ladegård (29) og Skanderup kirke (28). Udsnit af  Resens prospekt af  Skanderborg. Tallene 
refererer  til den trykte version af  byprospektet. - Drawing of  the demesne  farm  and  church in the 17th century. 

SKANDERUP KIRKE 

overalt påny var blevet lagt, og kirkens øvrige 
bygning inden og uden til således er forbedret, 
at den kan stå for  et fuldt  syn«. En 80 cm høj 
niche i korets nordvæg, med bunden en meter 
over gulvet, er måske udført  ved denne lejlig-
hed. 

174145 lod kirkeejeren, krigs- og landkommis-
sær Hans Folsach til Gjessinggård opsætte tår-
nets eksisterende spir, der tidligere var blyhængt 
ligesom sin forgænger.  Nicolaus Hinrich Rie-
mans forbindelse  med byggeri på hovedgården i 
1740rne er en af  begrundelserne for  at nævne 
ham som ophavsmand til udformningen,  der 
desuden er beslægtet med Riemans få  år ældre 
spir på Vor Frelsers kirke i Horsens.46 

†Begravelseskapel,  opført  1774 for  familien 
Schmidt på(?) kirkens nordside (jfr.  epitaf  nr. 4), 
karakteriseredes 1815 som meget forfaldent. 
1822 søgte kirkeværgen om tilladelse til at ned-
bryde kapellet, der angiveligt var til skade for 
kirkens bygning.47 To kister skulle nedsættes 

inde i kirken eller ved kirkemuren, hvor famili-
ens epitaf  kunne opsættes. Det følgende  år var 
kapellet fjernet,  kirkens mur repareret og sten-
pladen indsat på sin nuværende plads i korets 
nordmur. 

180322 konstaterede synet, at bygningen var i 
god stand, mens man 182537 mente, den trængte 
til forbedring  og udvendig hvidtning. Efter  for-
nyelse af  vinduerne gennemførtes  183424 en ho-
vedreparation, og 185048 udbedredes de skader, 
som var forvoldt  under bayernes og kurhesser-
nes ni uger lange besættelse året før,  da soldater 
var indkvarteret i kirken49 (jfr.  fig.  4). 

Det ser ud til, at nedennævnte ændringer i 
kirkens brug og adgangsforhold  er foretaget  ved 
denne lejlighed eller måske i et af  de følgende  år, 
da inventaret undergik en større fornyelse. 
184424 stod der stolestader i »korskirken«, men 
1862 noterede synsprotokollen i den indledende 
beskrivelse, at våbenhuset var adskilt fra  kirken, 
og at der her var indrettet en stue med kakkel-

185* 
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ovn; ligbåren havde fundet  plads i dette rum. 
188724 fungerede  en del af  våbenhuset som lig-
kapel og er antagelig indrettet til dette formål 
1865,19 da der opsattes nyt, oliemalet loft.  Ven-
testuen nævnes 1908,24 mens ligkapellet 1936 
kasseredes og afløstes  af  den ovennævnte ny-
bygning på kirkegården. 

1862 var kirkens hoveddør i vest,19 hvor der 
vist i bunden af  tårnet var indrettet et vindfang, 
som 186024 skulle afdækkes  med jernplader af 
hensyn til indtrængende regnvand. Forholdene 
forbedredes  1876,19 da den eksisterende ordning 
etableredes med et stort jernvindue, som lukker 
tårnarkaden og beskytter vindfanget. 

Der meldes ikke om væsentlige vedligehol-
delsesarbejder før  1962-64, da kirken underka-
stedes en stor hovedistandsættelse, og under le-
delse af  H. P. Nielsen, Odder, og Strange Niel-
sen, Skanderborg, bibragtes det udseende, den 
har i dag. Bygningsmæssigt betød denne restau-
rering fjernelse  af  lukkevæggen mellem skib og 
våbenhus, hvorved sidstnævnte atter blev ud-
nyttet med bænkerader; under orgelpulpituret i 
skibets vestligste fag  afskilredes  et forrum,  og 
der lagdes nyt gulv i hele kirken. 

Gulvet  i våbenhuset var opbrudt 1646,21 og 
171522 nævnes, at der var sænkninger over nogle 
af  gravene. 1807 og 181223 klagede man over, at 
gulvet var usikkert på grund af  begravelsernes 
brøstfældige  lemme, og et gravrum vestligt i 
skibet blev fyldt  op 1830.37 Synet 1843 foreslog 
at omlægge og rette gulvet, mens man efter  ind-
kvarteringen 184924 måtte konstatere, at lem-
mene var borte over fem  begravelser. Ifølge  be-
skrivelsen 1862 i synsprotokollen lå der træ i 
koret inden for  skranken, mens gulvet i resten af 
koret og i skibet bestod af  mursten; i våbenhuset 
nævnes stengulv. Ved hovedistandsættelsen 
1962-64 blev gulvniveauet sænket, og i stedet 
for  træ i stolestaderne og i øvrigt gule klinker, 
der vel går tilbage til 1930rne, lagdes overalt 
kantstillede, store, hårdtbrændte, gule sten. 

Tagene  har siden den første,  ovenfor  nævnte 
hentydning 1586 tilsyneladende været tegl-
hængte, således som det fortsat  er tilfældet.  Ef-
ter de mange reparationer og udskiftninger,  som 
har fundet  sted i tidens løb, er tagværkerne nye 

med kun ganske få,  ældre tømmerstykker. Ko-
ret havde 182537 sugfjæl,  som siden er afløst  af 
den eksisterende, murede gesims. Det er usik-
kert, hvornår denne bygnings taghældning er 
ændret. Som ovenfor  omtalt var både det ældste 
†spir  og det nuværende i sin oprindelige form 
blytækket. Reparationer nævnes 170150 og 183937 

og stod på ønskesedlen fra  1882. 1910-1119 blev 
spiret fornyet  og klædt med kobber.51 

Vinduerne,  ligesom hele kirken, var i slet for-
fatning  ved midten af  1600rne. Ovenfor  er 
nævnt de to vinduer, der blev brudt i våben-
huset, da dette indrettedes til »korskirke«. 182537 

mente synet, at alle vinduerne burde fornys,  næ-
ste år indsattes et nyt »nærmest korsgangen«, og 
de andre fulgte  i løbet af  de følgende  år. 1862 var 
antallet af  vinduer i kor og skib som i dag. Efter 
at våbenhuset var indrettet til ligkapel, anbrag-
tes 188719 et vindue i vestmuren. 189424 foreslog 
synet at sætte et vindue i korgavlen. 

Opvarmning ved en kakkelovn var som anført 
arrangeret i den stue, der ved midten af  forrige 
århundrede var indrettet i våbenhuset. I selve 
kirken opstilledes en kakkelovn 1893 og afløstes 
191219 af  et »varmeapparat« fra  firmaet  Hess i 
Vejle. Under ledelse af  V. Norn installeredes 
centralvarme 1937 ved udgravning af  fyrkælder 
under søndre del af  våbenhuset; i 1960erne blev 
anlægget fornyet  og tilsluttet byens fjernvarme-
net. 

Efter  hovedistandsættelsen 1962-64 står kir-
ken i dag teglhængt og hvidkalket inde og ude, 
med kobberklædt spir på tårnet; skibets sugfjæle 
er grønimprægnerede, og tårnets profilerede 
trægesims, der antagelig er samhørende med 
spiret, har vist været tjæret. Gulvene er overalt 
lagt med kantstillede, gule sten, og våbenhusets 
loft  med synlige bjælker er lyst grågrønt. 

Vindfløjen  med årstallet 1911 blev opsat ved 
spirets fornyelse  og afløste  en ældre, der efter  at 
være blæst ned blev genplaceret 1822.37 

Fragtmenter af  rudeglas  med spor af  bemaling, 
på de bevarede sider tildannet med krøsel, fun-
det 1962, nu i NM2 (inv. nr. D 390-92/1962). 
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Fig. 11. Udsnit af  kirkens nordvæg, 1:100, der viser placeringen af  de bevarede, romanske kalkmalerier; jfr. 
fig.  12-19. Skitse tegnet af  Jesper Sort 1988. - Section  of  the north wall  showing the position of  the preserved  Romanesque 
murals; cf.figs.  12-19. 

KALKMALERIER 

Under restaureringen 1962-64 afdækkedes  på 
kirkens oprindelige vægge en romansk kalkma-
leriudsmykning med sjældne motiver fra  de 
apokryfe  skrifter  om Petrus og Paulus fælles 
færden;  samtidig fremdroges  en sengotisk, 
overvejende ornamental udsmykning på skibets 
hvælv, hvor to våbenskjolde i den vestligste 
hvælvkappe var fremkommet  allerede 1917, 
men uden nærmere undersøgelse gjort utilgæn-
gelige bag et nyt orgel. En smertensmand i ski-
bets nordside er samtidig med hvælvdekoratio-
nerne, mens andre samtidige og senere malerier 
på piller og vægge er gået til grunde eller er 
blevet overkalket. 

Hvælvdekorationerne kunne fremdrages  i 
god stand, men vægmalerierne havde lidt me-
gen overlast ved en tidligere afrensning  af  kalk-
lag, der flere  steder var foretaget  ind til den ro-
manske udsmyknings faste  pudsbund, før  en 
overkalkning var udført  påny. Af  de yngre ma-
lerier var derfor  blot øer bevaret under hvidte-
kalken, mens et parti af  de romanske kalkma-
lerier bag epitaf  nr. 2 i skibets 1. fag  slet ikke var 
overkalket, men blot dækket af  et lag snavs. 
Anordningen til fæstnelse  af  epitafiet  samt præ-
dikestolshimmelen i samme fag  har medført 
skader. Ydermere blev vægmalerierne, da de 

blev genfundet  ved kirkens restaurering 1961, i 
stort omfang  afdækket  uden konservatorassi-
stance,52 men til trods for  de vanskelige betin-
gelser lykkedes det for  de to konservatorer, Eg-
mont Lind og Gregers M. Lind, i store træk at 
genfremkalde  kirkens på flere  måder enestående 
romanske kalkmalerier ved den afsluttende  fin-
afdækning  og konservering, der fandt  sted 1963. 

1) O.1200 (fig.  11-19). De romanske kalkma-
lerier ses på korets nordvæg, triumfbuens  nor-
dre vange samt på skibets nordvæg inden for  de 
to østligste hvælvfag,  mens enkelte spor på apsi-
dens væg atter er blevet overkalket. Hovedfri-
sen i vindueshøjde viser scener fra  Petruslegen-
den og i skibet i lavfrisen  et rytterkampbillede. 
Billedscenerne begrænses foroven  af  en mæan-
derfrise,  forneden  af  båndfriser. 

Korets  nordvæg  (fig.  11). Vægfladen  er opdelt i 
to ulig store billedfelter  adskilt af  vinduet, der er 
placeret noget østligere end væggens midtlinie; 
begge felter  rummer figurscener,  der må antages 
hentet fra  en og samme fortælling  om Petrus i 
Antiochia (jfr.ndf.).  Den øvre del af  billedfel-
terne er ikke bevaret, hvorimod de forneden,  på 
linie med vinduesnichen, afsluttes  med en ca. 15 
cm bred bort, der blot består af  en rødbrun og 
en okkerfarvet  konturstribe og ellers ikke op-
viser farvespor.  I vinduesnichen er ligeledes far-
vestriber i rødbrunt og okker langs med glasset 
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Fig. 12. Udsnit af  motivet på fig.  13, før  restaureringen (s. 2894). Egmont Lind fot.  1962. - Detail  of  the motif  in 
fig.  13, before  restoration. 

og ved væggen. På undervæggen, neden for 
borten, har farvespor  ikke kunnet påvises. I bil-
ledfeltet  vest for  vinduet er motivet en lektion 
eller prædiken, hvor taleren står længst t.h. nær-
mest vinduet, og over for  ham er t.v. en gruppe 
med fire  tilhørere (fig.  12-13). Taleren står med 
ryggen mod en høj, smal portåbning i en okker-
farvet  mur, der afgrænser  billedet mod vindues-
nichen. Det er en gejstlig person, iført  hvid 
kjortel, en overkjortel med okkerbræmme ved 
fodranden  samt derover en ligeledes hvid kappe 
med okkerfarvet  bræmme langs kanterne fortil 
og langs de vide ærmegab. Skikkelsens hoved er 
blot bevaret med en linie fra  kinden(?), og ved 
denne og den højre skulder forekommer  spora-
disk gullige farvepigmenter,  muligvis efter  en 
glorie. Højre hånd er rakt signende opad, mens 
venstre hånds pegefinger  peger på siden i en op-
slået bog, anbragt foran  ham på en læsepult. 

Over venstre håndled en nedhængende manipel, 
mens et bredt, delvis okkerfarvet  bånd fortil 
over kappen må tolkes som clavibånd. Bogsto-
len består af  et smalt søjleskaft  (fodstykket  ikke 
bevaret), der foroven  slutter i et kugleled, der 
med tre tynde ledarme bærer selve pulten. 
Blandt tilhørergruppens fire,  delvis bevarede 
personer står den forreste  bredbenet midt i bil-
ledfeltet  og udgør herved en slags centralfigur  i 
motivet. Han ses frontalt,  men med fodstilling 
hen imod de øvrige tre. Han bærer hvid under-
kjortel, vistnok rød overkjortel med okkerfar-
vet fodbræmme  og hvid kappe med rødt for, 
der foroven  i halsen holdes sammen med et stort 
ovalt spænde(?). På højre side et bredt okker-
bånd, der hænger helt ned til overkjortelens fod-
søm. Arme og hænder ses ikke, og hovedet er 
forsvundet.  De tre andre tilhørere, der er vendt 
mod øst, er iført  hvide overkjortler med fod-
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Fig. 13. Fire tilhørere lytter til en taler stående ved en bogpult. Kalkmaleri fra  o. 1200 på korets nordvæg, vest for 
vinduet (s. 2894). E g m o n t Lind fot.  1966. - Four  figur  es listen to a speaker  standing  at a reading-desk.  Mural  painting 

from  c. 1200 on the north wall  of  the chancel, west of  the window. 

bræmme samt kappe. Fodpartiet er godt beva-
ret, men opefter  bliver billedets tilstand dårlig, 
og der ses kun enkelte hænder, der peger mod 
øst, og taleren. Skikkelse nr. 3 fra  venstre har 
hovedet bevaret med pandelinien til en hoved-
beklædning, men ansigtstrækkene er udfly-
dende, og det er usikkert, hvorvidt en okker-
farve  ved hovedet hidrører fra  en glorie eller en 
hårprydelse, eller måske tilhører personen vest-
for. 

I billedfeltet  øst for  vinduet (fig.  14) er be-
varingstilstanden ikke stort bedre. Nærmest 
vinduesnichen ses en frontalt  stående og barfo-
det (gejstlig) person, iført  hvid kjortel, lysegul 
overkjortel med okkerfarvet  fodbræmme  og en 
kappe, fra  hvilken et bredt prydbånd (clavi?) 
hænger ned fortil;  hans højre underarm og hånd 
ses foran  brystet. Til højre for  denne skikkelse er 
det nederste parti af  billedfeltet  ødelagt af  et 

vægskab, hvorover ses to mænd. Den venstre 
person (midt i billedfeltet)  har knælang, fortil 
opkiltet kjortel eller kappe samt hoser med bånd 
under knæene, og foran  ham er der fragmenter 
af  en skikkelse, hvoraf  blot er bevaret det neder-
ste parti af  en lys og bræmmet kappe.53 For-
mentlig forestiller  billedet en soldat i hoser, der 
fører  en fange  bort, gejstlig eller verdslig kan 
ikke afgøres. 

På nordre  korhuevange  (fig.  15) er fremstillet  en 
frontalt  siddende ærkebiskop med glorie, anta-
gelig S. Peter (jfr.  ndf.),  der foran  sig holder en 
stor bog, hvori der forekommer  et par meget 
svage linieinddelinger. Han er iført  hvid kappe 
med gulligt for  og vide ærmer med kant-
bræmme i okker, og bærer over skuldrene et 
hvidt, gulkantet pallium, der hænger ned midt-
for  under bogen.54 Af  ansigtstræk er intet be-
varet, dog er der formentlig  spor efter  fuldskæg, 
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Fig. 14. En gejstlig person står frontalt,  mens to mænd går væk fra  ham. Udsnit af  kalkmaleri fra  o. 1200 på 
korets nordvæg, øst for  vinduet (s. 2895). NE fot.  1983. - A cleric stands  frontally,  and  two men are shown walking 
eastwards.  Detail  of  a mural paintingfrom  c. 1200 on the north wall  of  the chancel, east of  the window. 

og af  den hævede højre underarm ses håndled-
det, mens hånden, der antagelig har peget på 
den opslåede bogside, er gået tabt. Baggrunden 
øverst i billedet fremtræder  let gullig, ligeledes 
den velproportionerede glorie, der dog har en 
noget lysere tone. Sandsynligvis har lys okker 
været anvendt til bundfarve  og mørk okker til 
foldestriber,  men farvelagene  er så afslidte  og af 
så forskellig  styrke, at en præcis redegørelse 
ikke kan gives. Billedfeltet  har været indrammet 
af  en rødbrun bort, lodret langs siderne, men let 
bølgeformet  foroven;  forneden  begrænses bille-
det, ligesom i koret, med en bort af  enkelte far-

vestriber, og herunder forløber  en langstrakt 
bølgelinie, der antagelig er den øvre del af  en 
draperimaling på undervæggen. 

På skibets  nordvæg  er der fire  billedscener, 
hvoraf  de tre i hovedfrisen  har motiver fra  Pe-
truslegenden (jfr.  ndf.,  stil og billedprogram), 
fordelt  med et billede vest for  vinduet og to 
østfor,  samt i lavfrisen  en kampscene. Vægpillen 
dækker knap en meter af  billedfrisen,  som i øv-
rigt er stærkt beskåret af  hvælvingsbuerne. Ho-
vedfrisen,  hvis underside er på samme niveau 
som vinduets bund, ca. 3,40 m over gulvet, er 
1,5 m høj og afsluttes  foroven  af  en bred, rød 
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stribe og en mæanderfrise.  Forneden mod lav-
frisen  forløber  en ca. 15 cm bred, okkerfarvet 
bort, prydet i overkanten med en række tandsnit 
og i underkanten med en rødbrun farvestribe. 
Lavfrisen,  der blot er bevaret i 1. fag,  måler 
ca. 1,40 m i højde og afsluttes  forneden  af  en 
rødbrun farvestribe.  Vinduesnichens enkle de-
koration består af  lodrette, ret brede striber i 
okker og rødbrunt. Læsningen af  billederne går 
fra  vest mod øst. 

I det vestligste felt  (fig.  16) står apostlene Pe-
trus og Paulus over for  en skikkelse, sandsynlig-
vis Simon Mager, der står til venstre i billedet 
med hovedet og lidt af  rygpartiet dækket af 
hvælvbuen; han holder højre arm fremstrakt  og 
gør en gestus mod de to apostle. Disse står tæt 
ved siden af  hinanden, iført  fodsid  kjortel og 
kappe (med clavi?), og begge har glorie. Den 
forreste  apostels højre hånd er ikke synlig, den 
venstre holder han foran  brystet med håndfla-
den vendt udad, mens den bageste apostel synes 
at holde en bog foran  brystet. Hovedform  og 
ansigtstegninger er udvisket. Scenen foregår  på 
en stor åben plads, begrænset af  bygninger og 
kreneleret murværk. 

I det midterste billedfelt  (fig.  18) skildres Pe-
ters udfordring  af  og endelige sejr over Simon 
Mager. Peter ses midt i billedet iført  hvid kjortel 
og rød kappe, knælende med opstrakte arme, 
idet han tvinger Simons hjælpere - små røde 
djævle - til at slippe deres tag i Simon, der ses 
øverst i billedet. Handlingens fortsættelse  ses 
umiddelbart herunder, nærmest vinduet: Simon 
styrter ned og brækker halsen ved foden  af  det 
tårn, han var steget op i. I faldet  blottes Simons 
grønne hoser. Bag Peter står Paulus iført  okker-
farvet  kappe og ligeledes med armene strakt op 
imod Simon. Ved Peters fødder  ses en arkitek-
turdetalje, hvis øvre afslutning  nu er skjult bag 
hvælvet. Formentlig er det enten en del af  kej-
serens stol med grønt armlæn - eller søjlen til 
den statue, romerne rejste over Simon. 

I det østligste, stærkt beskårne billedfelt  (fig. 
19) ses Peter korsfæstet,  hvilket efter  hans eget 
ønske foregik  med hovedet nedad. Hans klæde-
dragt burde derfor  falde  ned over hovedet, hvil-
ket efter  middelalderlig sædvane er løst således, 

at Peter ikke nagles til korset, men bindes, så 
blot en flig  af  kappen falder  ned over armen. 
Det ses ikke, at Peter bliver bundet, men den 
grønne kjortel og de okkerfarvede  hoser til en af 
bødlerne, der binder ham fast,  ses yderst ved 
korsets tværarm og ved korsstammen. Peters 
ansigt er dårligt bevaret og viser en gammel, 
hvidhåret mand med skæg.55 Øverst i billedfel-
tet er der en rest af  et bygningsværk, der må 
henvise til Rom, hvor korsfæstelsen  fandt  sted. 

I lavfrisen  er en kampscene (fig.  17), der synes 
centreret om en falden  ridder midt i billedet, 
mens en flok  ryttere bryder frem  i feltets  venstre 

Fig. 15. Frontal, siddende ærkebiskop, antagelig 
S. Peter, med åben bog (s. 2895). Egmont Lind fot. 
1965. - Frontal  figure  of  a seated  archbishop, presumably 
St.  Peter,  with an open book. 
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Fig. 16. Apostlene Peter og Paulus stående over for  Simon Mager(?). Kalkmaleri fra  o. 1200 på skibets nordvæg. 
(s. 2897). Egmont Lind fot.  1965. - The  Apostles Peter and  Paul, stand  facing  Simon Magus(?).  Mural  painting from 
c. 1200 on the north wall  of  the nave, westernmost. 

halvdel, og en skare står i den højre, men hvem 
der angriber, og hvem der tilhører den ene eller 
anden side, er ikke til at afgøre.  Alle synes iført 
ringbrynje, og hovederne er dækket af  hjælme 
med næseskinne. Hver kriger fører  desuden et 
stort, spidsovalt skjold (normannertype) med 
bukkel og i højre hånd et sværd. Våbenmærker i 
egentlig forstand  forekommer  ikke, men nogle 
skjolde er geometrisk dekoreret; farverne  står 
ret sarte i overvejende rødt og okker, mens den, 
der vender sig om i billedets højre side, har et 
grønt skjold. 

På apsidens  væg fandtes  ifølge  Egmont Lind en 
vistnok samtidig †dekoration, som måtte over-
kalkes. Ifølge  en beretning iagttoges »enkelte 
spor af  en ved røde farvestriber  dannet bort mel-
lem de runde lyshuller og fortsættende  med en 
enkelt stribe om de yderste lyshuller (nordøst-
sydøst), dog kun delvis bevaret. Farvestof  og 
bredden på farvestriberne  passer nøje til de på 
korets nordvæg i 'lavfrisen'  forekommende, 
men pudslaget i apsiden virker grovere og kalk-
ningen sværere, så småt mindende om en senere 
gentagelse, uden dog at kunne sige noget sik-
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Fig. 17. Lavfrisens  kampscene centreret om en falden  ridder. Kalkmaleri o. 1200 på nordvæggen i skibets øst-
ligste fag  (s. 2897). Egmont Lind fot.  1965. - The  frieze  battle  centred  on a fallen  knight.  Mural  painting from  c. 1200 
on the north wall,  most easterly  bay of  the nave. 

kert«.56 På et senere tidspunkt skriver konserva-
toren,57 at der er lidt af  en okkerfarvet  kjortel »i 
højre side ved det nordøstlige rundvindue«. 

De romanske malerier er udført  på et tyndt 
kalklag på glittet puds, men forarbejdet  og 
bundbehandlingen er i teknisk henseende ikke så 
omhyggelig og grundig som sædvanligt ved ro-
manske kalkmalerier. 

Stil  og billedprogram.  Den romanske udsmyk-
ning er malet på en let og fri  måde, der ikke 
forekommer  bundet af  fortegninger,  ud over 
hvad helhedskompositionen har krævet. Den 
dårlige bevaringsstand gjorde det vanskeligt ved 
fremdragningen  klart at udskille grundlinier el-
ler tolke linieforløbet  i alle enkeltheder, men 
desuagtet fremstår  billederne med en karakteri-
stisk stil, hvor få,  men virkningsfulde  farver  an-
tyder personers og klædedragters volumen. Far-
verne fremtræder  ensartet, overvejende med 
hvidt, rødt og okker samt i den homogene hel-
hed en iøjnefaldende,  spredt brug af  kraftigt 
grønt, hvilket sidste kan synes forbeholdt  de 
»onde« motiver, således kappen til den bøddel, 
der fæstner  Peters ben til korset, armlænet til 
kejserens stol (eller Simons statue), Simon Ma-
gers hoser samt i det vestligste billede i skibet til 
kappen om den enlige person, antagelig Simon, 

der står over for  Peter og Paul; i kampfrisen  har 
krigeren mod øst, der vender sig om, grønt 
skjold. Udvalget af  dragter er sparsomt og ho-
vedsagelig begrænset til kjortel og overkjortel 
med kantbræmmer samt kappe med bånd. 
Handlingen udtrykkes med håndbevægelser og 
fodstillinger  - eller med ren akrobatik i Simons 
fald.  Den lette karakter i billederne, der kan 
skyldes en hurtigt arbejdende hånd, gør sig 
kraftigst  gældende i koret, hvor den yderligere 
fremhæves  af  god plads omkring de store fi-
gurer såvel som af  de udekorerede friser  (over-
frisen  mangler nu helt); i langhuset forekommer 
billederne mere koncentrerede som følge  af  de 
mindre billedfelter.  Hele udsmykningen er ma-
let samtidig. 

Som helhed betragtet lader fremstillingerne 
sig bedst sammenligne med rhinlandske manu-
skriptillustrationer, som de kendes fra  omkring 
midten af  1100rne og fremefter. 58 Sammenholdt 
med hjemlige kalkmaleriudsmykninger må da-
teringen snarest falde  i den senere del af  1100rne 
eller omkring 1200, fordi  rytterkampscenen ri-
meligvis må placeres i tid sammen med de øv-
rige kendte kampfriser,  som udtryk for  en be-
stemt bevægelse eller holdning i tiden omkring 
år 1200.59 
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Fig. 18. Foran den stående Paulus knæler Peter, der med oprakte arme tvinger to små djævle til at slippe deres tag 
i Simon Mager (øverst i billedet), der nedenunder ses styrtende ned. Kalkmaleri fra  o. 1200 på skibets nordvæg. 
Østligste fag  (s. 2897). E g m o n t Lind fot.  1965. - Peter kneels  before  the standing  figure  of  Paul, and  with upstretched 
arms forces  two small  devils  to loosen their grip on Simon Magus  (uppermost),  shownfalling  below. Mural  painting from 
c. 1200 on the north wall  of  the nave, middle  panel west of  the window. 

Billedprogrammet er bygget over Petrusle-
genden,60 der beretter om Petrus og Paulus fæl-
les virksomhed i Rom, om mødet med Simon 
Mager samt om Petrus martyrdød. I en opteg-

nelse fra  slutningen af  1200rne (Legenda aurea)61 

findes  tre kapitler om Petrus til læsning ved de 
tre fester  for  ham: 1) Kapitel 89, ved dødsdagen 
29. juni (der også er Paulus dødsdag), 2) kapitel 
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Fig. 19. Den korsfæstede  Peter, med hovedet nedad. Kalkmaleri fra  o. 1200 på skibets nordvæg, østligste fag 
(s. 2897). Egmont Lind fot.  1965. - St.  Peter crucified  upside  down.  Mural  paintingfrom  c. 1200 on the north wall  of  the 
nave, easternmost  bay east of  the window. 

44 ved Peters stols fest  (Cathedra S. Petri) 22. fe-
bruar, og 3) kapitel 109, ved Peters lænkers fest 
(Petrus ad vincula) 1. august. 

Ved festen  for  Peters bestigelse af  bispestolen 
(i Antiochia) fortælles  om præfekten  Theophi-

lus' bekymringer over Peters prædikener for  fol-
ket, og om hvordan han, da han selv udsættes 
for  en prædiken om Kristus, lader Peter føre  i 
fængsel;  men Peter reddes af  Paulus, der op-
træder i rollen som forhandler  mellem den he-
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denske embedsmand og hans kristne fange;  be-
tingelsen for  frigivelse  bliver, at Peter skal op-
vække embedsmandens søn, der har været død i 
fjorten  år. Efter  underet opførtes  i Antiochia en 
pragtfuld  kirke med en ophøjet stol, hvor alle 
kunne se og høre Peter. I Legenda aurea ud-
trykkes tvivl om, at en mand, der har været død 
i fjorten  år, kan genopvækkes, men det er sand-
synligvis denne historie, der illustreres på korets 
nordvæg i Skanderup. Betragtes billederne un-
der ét, er det i så fald  Peter, der prædiker for 
præfekten  i Antiochia, hvor folket  med håndbe-
vægelser tilkendgiver, at de er Peters tilhængere, 
Peter føres  dog i fængsel,  hvorfra  han reddes 
ved Paulus mellemkomst. Det vil da være Pau-
lus, der står alene ved korvinduets østkant. 

I langhuset bygger billederne på Petruslegen-
dens hovedkapitel, der fortæller  om Peters 25 år 
i Rom, hvor han færdedes  frit  og indsatte to 
biskopper; han prædikede uafladelig,  omvendte 
mange, helbredte syge og var en kyskhedens 
fortaler.  Til slut kom han dog i vanskeligheder, 
efter  at han havde omvendt præfekten  Agrippas 
fire  konkubiner, så de ikke ville vende tilbage. 
Da åbenbarede Herren sig og meddelte, at han 
ville sende Paulus til hjælp. Samtidig virkede 
Simon Mager i Rom og hævdede sin guddom-
melighed ved hjælp af  trolddom, for  hvilket han 
nød romernes og kejser Neros store bevågen-
hed, og der rejstes en statue over ham. Peter og 
Paul lod sig introducere for  kejseren og påtalte 
galskaben samt udfordrede  Simon, som derefter 
led mange nederlag, indtil han i arrigskab forlod 
byen et års tid. Da han vendte tilbage, genvandt 
han straks sin gamle position og meddelte, at 
han nu ville forlade  jorden, der ikke var ham 
værdig. Han steg op i et højt tårn og kastede sig 
ud for  at flyve  med en laurbærkrans om hove-
det. Ved dette syn siger Nero til de to apostle, at 
det jo er Simon, der taler sandheden, og at de to 
blot er bedragere. Paulus siger da til Peter: »Tøv 
ikke at udføre  dit hverv, Herren venter allerede 
på os«. Da råbte Peter: »I djævelens engle, der 
bærer denne mand i luften,  jeg befaler  Jer ikke 
længere at støtte ham«. Og straks faldt  Simon 
ned og brækkede nakken. Ved dette lod kejseren 
de to apostle kaste i fængsel,  men vagterne blev 

omvendt, og lod dem gå. Da Peter nu af  sine 
venner overtaltes til at forlade  Rom, mødte 
Herren ham ved byporten og fik  ham til at 
vende om og modtage sit martyrium. Peter 
dømtes til korsfæstelse,  men så sig ikke værdig 
at korsfæstes  som sin Herre og forlangte  korset 
vendt om, så hans hoved kom til at hænge 
nedad. Folket rasede og krævede død over Nero 
og præfekten,  men Peter formanede  dem til ro. 
Og Gud åbnede øjnene på dem, der græd, og de 
så engle med rosenkroner og lys, og Peter stå-

Fig. 20. Kristus som smertensmand med en engel ved 
fødderne.  Kalkmaleri fra  1480erne på nordre hvælv-
pille mellem skibets 2. og 3. fag;  billedet har antagelig 
været knyttet til et †Kristi legemsalter (s. 2903). NE 
fot.  1983. - Christ  as the Man  of  Sorrows,  with an angel 
at His  feet.  Mural  painting from  the 1480s on the north pier 
between the 2nd  and  3rd  bays. 
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ende midt iblandt dem, modtog en bog af  Kri-
stus, som han med høj stemme læste op af  Da 
Peter fornam,  at de troende så ham i hans her-
lighed, anbefalede  han dem endnu en gang for 
Gud og opgav ånden. 

Petrus martyrium er en fortælling  om prædi-
ken, omvendelse og kyskhed, om ordets og tro-
ens magt, der nedgør fjenden  - Simon Mager 
opfattes  som den første  antikrist - og om hvor-
dan dette virke fører  til modsætninger og mar-
tyrdød, som man ikke flygter  fra,  selv når lejlig-
hed dertil byder sig. Det er dette program, den 
rette ridder tusind år senere skal følge,  når han 
slås for  kristendommens sag på korstog eller i 
hedningemission, og dette må forstås  som over-
skriften  over kampbilledet i Skanderup kirkes 
langhus.62 De øvrige billeder svarer til legenden 
om Petrus og Paulus i Rom, afsluttet  med Peters 
korsfæstelse,  og derfor  må ærkebiskoppen i kor-
buen tolkes som Peters åbenbaring for  de tro-
ende, da han korsfæstes  og modtager bogen af 
Kristus.63 

2) 1480erne. De fire  østligste  hvælvinger  i skibet 
har en ensartet udsmykning af  den i området 
vanlige art: ribberne har på alle tre sider streg-
tegnede sparrer med topprik; skjoldbuerne i 
nordsiden i de to østligste fag  har på underfladen 
en sammenhængende, bølgeformet  bladranke 
og alle gjordbuer en stregtegnet, slynget ranke 
med fembladsblomster;  langs alle kappesømme 
løber en malet streg, hvorfra  bladbærende 
stængler skyder sig ind på kappen. 11. fags  øst-
kappe et lille, stiliseret træ med et stort hjerte-
formet  blad og derover tre mindre samt om-
kring to huller i hvælvingen (jfr.  s. 2888) hen-
holdsvis en dobbelt tovsnoning og et stjerne-
mønster. I 2. fag  en toproset af  enkle bladstæng-
ler med stort hjerteblad og i østkappen et 
spinkelt træ. I 3. fags  østkappe er over gjord-
buens toppunkt koncentriske hjerter og over 
nordre skjoldbues toppunkt et enkelt tilsvarende 
hjerte. I 4. fag  omkranser to bølgelinier en til-
muret adgang til loftet  i sydkappens østre flig. 
Farverne er rødt og gråt. Malerierne er udført  på 
kalklag med stiv, håret grovpensel godt fyldt 
med farve,  der har fræset  sine strøg dybt ind i 
den underliggende og såre fedkalkede  bund. 

Den vestligste  hvælving i skibet  har en ander-
ledes og noget enklere udsmykning, men dog 
næppe meget yngre end de øvrige hvælvs. Rib-
berne har brede sparrer i gråt og rødt; på under-
fladen  af  østre gjordbue en række rosetter med 
firkløver  i kvadrat;64 i vestkappens underkant 
løber en bort med krydsende rundbuer med tre 
prikker over spidserne, og midt i vestkappen en 
krukke med spinkel hank, hvori lange stilke 
med trekantede »blomster«, alt konturtegnet 
med rødbrunt, trekantblomsterne dog med sort 
kontur (sml. bl.a. Hvilsted, s. 2600 og Adslev, 
Hjelmslev hrd.). I samme kappe desuden to vå-
benskjolde (fig.  21), et på hver side af  krukken; 
nordre våbenskjold: skråbjælke med sort/hvid 
skaktavl mellem grønt (dekomponeret blåt) felt 
over rødt samt søndre våbenskjold: en sy vod-
det, gul stjerne på grøn (dekomponeret blå) 
bund. Våbenmærkerne tilhører familierne  Ro-
senkrantz og Gyldenstjerne, antagelig repræsen-
terende rigshofmester  Erik Rosenkrantz til 
Bjørnholm, lensmand på Skanderborg slot 
1452-88, og hans hustru Sophie Gyldenstjerne. 

I skibets  nordside  er på hvælvpillen  mellem 2.og 
3. fag  et billede af  Kristus  som smertensmand 
(fig.  20) med en engel ved fødderne.  Kristus ses 
stående i helfigur,  med tornekrone og lænde-

Fig. 21. Kalkmalede våbenskjolde, fra  1480erne, for 
Rosenkrantz og Gyldenstjerne, på vestkappen i ski-
bets vestligste fag  (s. 2903). NE fot.  1983. - Mural 
paintings of  the coats of  arms (from  the 1480s) of  the Rosen-
krantz  and  Gyldenstjerne  families  on the west cell  of  the 
most westerly  vault  in the nave. 
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Fig. 22. Indre set mod vest. NE fot.  1983. - Interior  looking  west. 

klæde. Brystkasse og ribben er kraftigt  marke-
rede med røde streger og skygget med lys kar-
nation; venstre hånd, der er bevaret (oprindelig 
begge hænder) holdes løftet  til skulderhøjde 
med håndfladen  udad; sidesåret ses svagt med 
grå farve  (oprindelig mønje?) ligesom blodspor 
på venstre fod,  mens naglegabet i hånden ikke 
mere ses. Engelen ved fødderne  er tegnet med 
grå streger og synes med højre hånd at holde om 
kanten til en perspektivisk figur,  et alter eller 
kisten, Kristus står op af.  Baggrunden er be-
strøet med store, rødbrune skablonerede roset-
ter. Ved billedet må antages at have været pla-
ceret et † Kristi  legerns  alter. 

†Kalkmalerier.  1500rne. På skibets  nordvæg  i 
1. fag  fandtes  et korsfæstelsesbillede  på over-
væggen vest for  vinduet og på undervæggen en i 
kiste liggende skikkelse. De fragmentarisk  be-

varede billeder blev fjernet  ved fremdragelsen  af 
de romanske billeder (Simon Magers fald),  da 
hverken en restaurering eller aftrækning  kunne 
komme i betragning.65 

På hvælvpillen  mellem 1. og 2. fag  i syd iagtto-
ges et sønderbrudt, lokket hoved med grå, fjer-
prydet hue; derover et skriftbånd,  bevaret blot i 
venstre side, med teksten »Sa(m)so« (dvs. Sam-
son). Atter overkalket. 

På korets  nordvæg  fremkom  tæt ved tønde-
hvælvets gesims og 1,27 m fra  vestvæggen et 
fragment  af  en toliniet minuskelindskrift  »... 
s.d./...lerop«, malet i gråsort på et tyndt hvid-
tet, meget hårdt nypudsningslag. Længere mod 
øst, 1,77 m fra  vestvæggen og lidt lavere end 
førnævnte  indskrift  et let buet bånd med års-
tallet »1568«, og 0,27 m fra  gesimsen glimtvise 
spor af  en vandret streg, grå og oprindelig ræk-
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Fig. 23. Indre, set mod øst. NE fot.  1983. - Interior  looking  east. 

kende fra  vest til øst. Årstallet blev trukket af  fra 
væggen. 

I N V E N T A R 

Oversigt.  Kun lidt er levnet af  middelalderligt inven-
tar: en alterdisk, den behuggede døbefont  og en 
klokke fra  1450-75. Kirkens indre bærer derimod ty-
deligt præg af,  at velstående borgere med tilknytning 
til slot og by i 16-1700rne har ønsket at udsmykke 
kirken og at blive erindret af  eftertiden.  Skriveren på 
Åkær, Peder Pedersen Borum og hustru har foruden 
deres eget epitaf  fra  o. 1637 fået  udført  altertavlen 
1650 i den kendte billedskærer Peder Jensen Koldings 
værksted. Dette har nogle år efter  leveret prædikesto-
len, skænket af  slotsskriveren Clemend Clemendsen 
og hustru, der tillige lod opsætte et epitaf.  Kirkeeje-
ren, krigsråd Chr. Knudsen Gyberg og hustru har 
skænket †alterklæde, lysekrone nr. 11732, dåbsfad  og 
klokke nr. 21735; et epitafer  ophængt over dem 1741. 

Samme år har deres svigersøn og efterfølger  som kir-
keejer, Hans Folsach, til menighedens opbyggelse la-
det kirken berige på mangfoldig  vis, således som en 
verseindskrift  på pulpituret viser, jfr.  †alterskranke, 
prædikestol og himmel, (†)skriftestol  og (†)pulpitur. 

At kirken har lidt under forskellige  krigstilstande 
vidner nogle kirkesyn om både 1636-3740 og 1849.24 

De fjendtlige,  bayerske troppers hærgen sidstnævnte 
år kostede kirken ialt 1404 rdl. og gik især ud over 
træværket og gravminderne (jfr.  †epitafier).  Nogle 
soldater har ved indskrifter  på et vægskab røbet såvel 
navne som hjemsted. 

Alterbordet  (jfr.  fig.  5) er gotisk, opmuret af 
munkesten og placeret skråt for  og tæt ved den 
oprindelige apsisbue; det er 110 cm højt, 158 cm 
bredt og 100 cm dybt (incl. panelet). Forsiden er 
rødkalket, og fugerne  herefter  optrukket med 
hvidt; bagsiden pudset. 

Danmarks Kirker, Århus 186 
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Fig. 24. Altertavlemaleri af  Nadveren, muligvis fra 
o.1741 (s. 2907). NE fot.  1983. - Painting (possibly 
c. 1741) of  the Last Supper  on the altarpiece. 

†Sidealterbord,  antagelig romansk, af  frådsten, 
i skibets sydøsthjørne.66 Ved restaureringen 1962 
fremkom  rester af  bordet, der målte 82 cm i 
øst-vest og 103 cm i nord-syd. Da sydøstre 
hvælvpille var ført  ned til alterets nedbrydnings-

Fig. 25. Fantasimaske fra  altertavlen 1650, jfr.  fig.  30, 
(s. 2907). - Grotesque on the altarpiece  1650. 

niveau, må dette senest være fjernet  ved hvæl-
vets opførelse.  †Sidealter,  se s. 2904. 

Alterbordspanel,  muligvis samtidig med skrif-
testolen i apsiden, fra  1741; af  fyr.  Forsidens tre 
glatte felter  er indfattet  af  rammestykker med 
kantprofil  og har foroven  en tandsnitliste over 
flad  tungefrise.  Nu gråbrunt; det ældste farvelag 
var en art ådring i brunsort på rød bund. De 
glatte sidepaneler er nyere. 

Alterklæde,  o. 1963, bleggrønt, påsømmet pa-
nelet. †Alterklæder.  1604 omtaler inventariet et 
gammelt alterklæde af  blomstret fløjl  med bille-
der på. 1650 havde kirken et klæde af  lærred 
»med silkesyninger« samt et gammelt forhæng 
af  fløjl. 21 Ifølge  Danske Atlas45 havde krigsråd 
Gyberg (jfr.  epitaf  nr. 3) skænket et fløjlsaltertøj 
med galoner. Fra 1860erne24 er alterklæderne de 
vanlige, af  rødt fløjl  med et kors midtpå af  ægte 
guldbrokade. 

Altertavlen  (fig.  24-27 og 30), med reliefskåret 
årstal 1650, er skænket af  tidligere skriver på 
Åkær, Peder Pedersen Borum, og hans anden 
hustru (jfr.  epitaf  nr. 1), og antagelig udført  i 
Peder Jensen Koldings værksted.67 Nadverma-
leriet er en tilføjelse,  muligvis fra  1741. 

Ligesom tavlerne fra  1630rne i Falling, Gos-
mer og Gylling68 er det en firesøjletavle,  men 
med store evangelistfigurer  både i storstykkets 
sidefelter  og oven på disse. De barokke storvin-
ger har dyder som midtfigur  og havfruehermer 
som sidefigur.  Et stående, velsignende Jesus-
barn, med verdenskuglen, kroner topstykket. -
Tavlens høje fodstykke  rummer en otteliniet, 
velskåret versalindskrift:  »Anno 1650, haffver 
erlig welacht mand Peder Pedersøn Borvm, fø-
rige skriffver  paa Aakier, oc hans kiere hvstrv 
Maren Niels datter Bage, ladet denne altartavle 
giøre, paa deris egen bekostning, oc den indfor-
æret, her i Skandervp kiercke, Gvd til ære, oc 
kircken til beprydelse oc andre til et got exem-
pel«. Feltet flankeres  af  postamentfremspring, 
der på forsiden  har barokskjolde med givernes 
reliefskårne  initialer (versaler): »P.P.S.B« og 
»MNDB« over henholdsvis skriverens bo-
mærke og hustruens: korslagte knogler under 
kranium, hvorfra  vokser tre blomster (sml. epi-
tafiets  skjolde). De glatte søjler har rigtskårne 
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Fig. 26. Indre, set mod øst. Hude fot.  1903. - Interior  looking  east 1903. 

prydbælter med ens diademhoveder og masker 
under et smalt bossebesat bånd; kapitælerne er 
korintiserende. Storfeltets  brede, konkave 
ramme er smykket med gennembrudt, udsavet 
bladværk med bruskede ornamenter, der gen-
kendes fra  værkstedets andre arbejder ligesom 
det fladsnitsornament,  der er udskåret på posta-
mentets øvre liste. I sidefelternes  konkave mus-
lingeskalnicher står fritskårne  figurer  på halv-
runde, bladsmykkede konsoller. Mod nord 
Mattæus med englen, mod syd Johannes med 
ørnen, der i næbbet bærer blækkrukken. Kron-
gesimsen har gennemløbende frise  med påsatte 
barneenglehoveder, samt øvre og nedre spring-
lister. Over sidefelterne  står evangelistfigurerne 
Markus og Lukas, med bog og pen, kendeteg-
net ved deres symboler, henholdsvis løven og 
oksen, der, liggende, pryder de barokke konsol-
ler. Storvingernes kvindelige dyder er mod nord 

Troen, med kors og bog, mod syd Håbet, med 
due og anker. Fintskårne fantasimasker  (fig.  25) 
danner hængestykker under sidefelterne,  der 
yderst har hængeknop med englehoved. 

Tavlen69 står afrenset  for  farver,  formentlig  si-
den 1880, da R. Rasmussen fjernede  al staffering 
fra  epitaf  nr. 1 og 3. Sort danner baggrund for 
gyldne indskrifter,  hvoraf  kronfrisens  fraktur-
indskrift:  »Tager, æder det er mit LEGOm, 
Dricker alle Her aff  det er mtt BLOED. 1. Cor. 
XI.«, antagelig er en genopmaling fra  1880, med 
guldbronze, af  en indskrift,  der refererer  til det 
nuværende maleri  af  nadveren (fig.  24), muligvis 
fra  o. 1741 (jfr.  pulpiturindskriften  s. 2916). Det 
er udført  i olie på træ70 og måler 90x73 cm. 
Kristus nærmest ligger til bords omgivet af  de 
brogetklædte apostle, anbragt på et podium i et 
rum med grå søjler og et rundbuet portalfelt,  til 
dels dækket af  et tungt, grønt draperi. I bag-

186* 
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Fig. 27-29. Figurer udført  i Peder Jensen Koldings værksted. 27. Mattæus fra  altertavlen 1650 (s. 2907) 28. 
Markus fra  prædikestolen 1653 (s. 2913) 29. Troen fra  epitaf  nr. 1 o. 1637 (s. 2922). NE fot.  1983. - Figures  made  in 
the workshop  of  Peder  Jensen  Kolding.  Matthew  on the altarpiece  1650, Mark  on the pulpit  1653 and  »Faith«  on sepulchral 
tablet  no. 1 c. 1637 (cf.  figs.  30, 22, and  45). 

grunden en blå himmel, hvorfra  en måne kaster 
skrålys ind over personerne. I topfeltet  er ved 
restaureringen 1965 malet en ny indskrift.  Her 
og i storfeltet  var indtil da anbragt malerier  på 
lærred af  henholdsvis †Himmelfarten  og Kristus, 
der åbenbarer sig for  Maria Magdalene. Det 
førstnævnte,  der nu er forsvundet,  viste Kristus 
stående på en lille sky svævende over et bjerg-
landskab og mellem to kvindelige engle. Det 
bar signaturen »V. Schultz 1879, Copie«. Stor-
feltets  maleri, øjensynligt af  ovennævnte maler 

og udført  efter  samme forlæg  som altertavlema-
lerier i Kasted og Tiset,71 er allerede omtalt i 
synsprotokollen fra  1862. Den hvidklædte Kri-
stus, med grå kappe, velsigner Maria Magda-
lene, der ses knælende, med oprakte arme og det 
mørkebrune, lokkede hår vældende ud over den 
rødlilla kjole. Maleriet er nu ophængt bag på 
altertavlen. 

†Altertavler.  1595 var »tavlen på alteret i Skan-
derup kirke brændt«, hvorefter  lensmanden, 
Manderup Parsberg, fik  kongeligt bud om 
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Fig. 30. Altertavle fra  1650, skænket af  den tidligere skriver på Åkær, Peder Pedersen Borum og hustru, og 
tilskrevet Peder Jensen Kolding. Nadvermaleriet fra  o. 1741 (s. 2906). NE fot.  1983. - Altarpiece  from  1650, 
attributed  to Peder  Jensen  Kolding,  donated  by Peder  Pedersen  Borum, clerk  at Åkær  and  his wife.  The  painting of  the Last 
Supper  is from  c. 1741. 
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Fig. 31. Alterkalk, udført  ca. 1660-80 af  Clemens Sø-
rensen, Århus; bægeret nyere (s. 2910). NE fot.  1983. 
- Chalice,  made  c. 1660-80 by Clemens  Sørensen,  Århus. 
(Its  cup is later). 

Fig. 32. Alterdisk fra  1500rnes første  årtier (s. 2910). 
NE fot.  1983. - Patenfrom  the first  decades  of  the 1500s. 

»straks at lade lave en ny tavle, sætte den i stand 
med maling og andet og føre  bekostningen til 
udgift  på kongens regnskab«.72 

Altersølv.  Alterkalken  (fig.  31) består af  fod  og 
knop udført  mellem 1661 og -8073 af  Clemens 
Sørensen, Århus, mens skaft  og bæger er til-
kommet i nyere tid; 19,7 cm høj. De oprindelige 
dele svarer til guldsmedens kalke i bl.a. Harlev 
(s. 2019) og Falling (s. 2727). Den ottetungede 
fod  har vandret riflet  standkant og smal, tunget 
fodplade.  På en af  fodtungerne,  hvis konturer er 
markeret ved graverede linier, er fæstnet  et 
støbt, forgyldt  krucifiks.  På fodpladen  her 
udenfor  ses mesterstemplet (Bøje II, nr. 5851). 
Knoppen har otte, glatte rudebosser og mellem-
faldende,  glatte spidsblade på punslet baggrund. 
De cylinderformede  skaftled  og det store, glatte 
bæger er antagelig tilføjet  1906,24 da regnska-
berne meddeler, at alterbægeret blev repareret. 

Disk  (fig.  32), fra  1500rnes første  årtier, ret 
flad  og forgyldt,  14,2 cm i tvm. Ligesom ved 
samtidige paralleller i bl.a. Svinninge (DK Hol-
bæk, s. 722) og Sønderborg S. Marie (DK Sjyl., 
s. 2080) er bundfeltet  firpasformet,  med grave-
rede, modstillede blade i sviklerne samt på ran-
den et Georgskors, hvis korsarmsender har små 
hjørneknopper. Disken forekommer  fladt  ud-
hamret i nyere tid, måske i forbindelse  med til-
sætningen af  den kraftige  standkant på under-
siden. - I inventariet 1681/82 omtales to alterdi-
ske, men 1685/8644 kun én, måske den oven-
nævnte. 

Oblatæsker.  1) O.1960, rund, med flettet  Jesu-
monogram på låget. Under bunden mestersig-
naturen »F. Bratland« og stemplet »FB«, for 
Københavnerguldsmeden Rolf  Frithiof  Brat-
land. *2) 1862,24 af  sort porcelæn med guldkors 
og -kanter, fra  Den kgl. Porcelænsfabrik.  Nu i 
Skanderborg museum (inv. nr. 34/82 b). 

Sygesæt  (fig.  33). Kalken,  o. 1750, på ottetun-
get fodplade  og fod  med mellemfaldende  ribber. 
Flad knop mellem indknebne skaftled.  Lavt bæ-
ger med spinkel mundingsprofil.  Tilhørende, 
glat disk,  6,5 cm i tvm., på randen et graveret 
Georgskors i cirkel. Oblatæske,  fra  1760erne, ud-
ført  af  Niels Christensen Brasch, Randers. Cy-
lindrisk, 6 cm i tvm. og 2,5 cm høj medregnet 
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det let hvælvede låg, der langs randen har gra-
veret bladkrans. Ved æskens fodrand  en graveret 
tovsnoning. Indvendig i æskens bund fire  ens 
mesterstempler (Bøje II, nr. 5607) rundt om 
Randers bystempel (Bøje II, nærmest nr. 5554, 
men med perlestav på ovalens inderside). Syge-
sættet anvendes både af  Skanderborg slotskirke 
og af  Skanderup kirke; opbevares hos sogne-
præsten. 

* Alterkande,  1862,24 svarende til oblatæske 
nr. 2. Nu i Skanderborg museum (inv. nr. 
34/820). 

†Tinflasker.  1681/8244 fandtes  tre tinflasker, 
hvoraf  de to hver rummede én pot, den tredie to 
potter. 

Alterstager  (fig.  34), fra  1500rne, tidligst nævnt 
i et inventarium 1604.21 De er aflyst  messing, 
39,5 cm høje, ikke medregnet den kraftige,  12 
cm høje lysetorn. De blødt profilerede  fod-  og 
lyseskåle er næsten ens. Skaftets  cylinderled er 
dels adskilt af  led med spidsovalt tværsnit, dels 
af  et rundled. 

En syvarmet lysestage,  skænket 190624 sammen 
med lysekrone nr. 2, er nu ude af  brug. 

†Alterbøger.  165021 fandtes  en gammel alterbog 
og en gradual (ritualbog med noder). 168774 no-
teredes, at kirken ingen bibel havde »siden kri-
gens tid« (jfr.  †skab). 

Fig. 33. Sygesæt fra  1750-60erne, oblatæsken udført 
af  Niels Christensen Brasch, Randers (s. 2910). -
Communion plate for  the Sick,  the wafer  box is by Niels 
Christensen  Brasch, Randers. 

Messehagel,  nyere, af  rødt fløjl  med guldgalo-
nerede kanter og rygkors; i skab bag alteret. 
†Messehagler.  1604 omtales i et inventarium for 
slotskirken en hagel af  »blommet«, grønt fløjl, 
måske tilhørende slotskirken, men anvendt i 
Skanderup kirke. 1650 var den gammel,21 168774 

ganske opslidt.75 I de sporadisk bevarede syns-
forretninger  fremkom  1847 ønsket om anskaf-
felse  af  en ny, rød hagel, 1891 om en af  »blod-
rødt fløjl  med ægte guldtresser«.24 

†Messeklokke.  1646 omtales »en lille klokke« 
(jfr.  s. 2888) 

Alterskranke,  fra  1860erne, bestående af  dre-
jede balustre under kraftigt  profileret  håndliste; 
oprindelig ligesom den tilsvarende i Adslev op-
stillet i bue foran  alteret og med låger i begge 
sidestykker ud til korets vægge. Ved restaure-
ringen i 1960erne blev skranken reduceret til en 
smal bue foran  alteret, idet sidestykkerne fjerne-
des og balustrene herfra  anvendtes til forlæn-

Fig. 34. Alterstager fra  1500rne (s. 2911). NE fot 
1983. - Altar  candlesticks  from  the 16th century. 
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gelse af  bueenderne. Søjlerne hvidmalede, hånd-
fanget  gråt i to nuancer. †Alterskranke,  i pulpi-
turindskriften  fra  1741 (s. 2916) omtalt som et 
nyopsat og stafferet  »tralværk«, skænket af  kir-
keejeren Hans Folsach. 185324 ønskedes gitteret 
foran  alteret malet med egefarve. 

Døbefont  (jfr.  fig.  22), romansk, af  granit, blev 
1882 opbanet og nydekoreret. Kummen, af  rød-
lig granit, er 64 cm i tvm. og kun ca. 22 cm dyb, 
skævthugget i den ene side. Ved bundfladen  er i 
siden et blyforet  afløbshul,  ca. 5 cm i tvm., 
hvori et ca. 1 cm stort hul med rende, der på 
kummens udvendige side fremtræder  som et 
grofthugget,  7x6 cm, rektangel, nu tillukket. 
188224 ønskedes fonten  renset for  maling og »af-
pudset«. I forbindelse  hermed er fonten  ikke 
alene blevet opbanet, men har tillige under 
mundingsranden fået  nyhugget de forsænkede, 
let skæve rektangelfelter  på kummens lodrette 
sider. Også den lave, runde fod,  af  lysgrå granit 
er blevet behugget. I de tre profilerede  fodafsæt 
er markeret små stenblokke, anbragt forskudt 

for  hinanden. O.1963 er den kun 74 cm høje 
font  af  hensyn til brugen blevet forhøjet  med et 
podium af  gule mursten. 186219 stod fonten  i 
koret, hvorfra  den 188024 flyttedes  til sin nu-
værende plads i skibets nordøsthjørne. 

Dåbsfad,  skænket af  »Christian Knudsen Gy-
berg Anno 1735 «76 (jfr.  epitaf  nr. 3). Aflyst  mes-
sing, 49,5 cm i tvm. og 5 cm dybt, med 5 cm 
bred, let opadskrånende fane,  hvorpå giverind-
skriften  er graveret med store versaler. 

Dåbskande  (fig.  35), o. 1860,19 aflyst  messing, 
32 cm høj til knoppen på det let hvælvede låg. 
En spinkel profilring  danner overgang mellem 
det udbugende korpus og den lange, indadbue-
de hals. Flad bøjlehank med lille, tretunget gæk. 

†Korbuebjælke.  Under restaureringen 1962 
fandt  man i trinet mellem kor og skib en svær, 
ca. tre m lang egebjælke, på frontsiden  profileret 
med en kraftig  vulst som det mest karakteristi-
ske træk. På bjælkens overside var midtpå et 
bredt, gennemgående taphul med rektangulært 
tværsnit og på hver side heraf  et rundt taphul, 
muligvis beregnet til fæstnelse  af  et krucifiks  og 
dets sidefigurer.  Bjælken har formodentlig  væ-
ret forankret  i nogle nu tilmurede huller vestligt 
i korbuevangerne, ca. 235 cm over skråkantsok-
len. Ved restaureringen af  bjælkens hårdt med-
tagne og eroderede træ sporedes enkelte farvere-
ster. Ældst forekom  noget mønje på tynd, grå-
lig kridtgrund i den ret skarpe rille ved over-
gangen mellem vulst og øvre profilled.  Til en 
yngre bemaling hørte antagelig en sort farve  på 
vulsten og neden under denne, samt en blakket 
rødlig, kraplaklignende farve  øverst på bjælkens 
forside.  Yngste lag var en hvid lim- eller kalk-
farve. 

Prædikestol  (jfr.  fig.  22-23), med skåret årstal 
1653, skænket af  slotsskriver Clemend Cle-
mendsen og hans første  hustru Anne Jørgens-
datter (jfr.  epitaf  nr. 2) og antagelig udført  i Pe-
der Jensen Koldings værksted ligesom altertav-
len og epitaf  nr. 1. Stolen er et velskåret arbejde 
med rig anvendelse af  de for  værkstedet vel-
kendte figurer  og ornamenter (jfr.  bl.a. prædi-
kestolen fra  1637 i Gosmer, s. 2772). Den har fire 
fag  med glatte storfelter  indrammet af  gennem-
brudte bladornamenter mellem bølgelister. På 

Fig. 35. Dåbskande af  messing, fra  o. 1860 (s. 2912). 
NE fot.  1983. - Brass ewer, c. 1860. 
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hjørnerne står ca. 56 cm høje frifigurer,  med vo-
lutkapitæler: Kristus med verdenskuglen mel-
lem de fire  evangelister kendetegnet ved deres 
symboler, der ses liggende i skyer foran  de hjør-
neknækkede postamentfremspring,  fra  øst Mat-
tæusenglen, Markusløven, det stående Gudslam 
(under Kristus), Lukasoksen og Johannesørnen. 
Den udladende gesims, med gennembrudte 
bladornamenter og fantasifuglehoveder  på det 
øvre, kvartrunde led, støttes af  knægte prydet 
med diademhoveder. I frise-  og postamentfelter 
er omhyggeligt skårne indskrifter.  I frisen:  »I 
begyndelsen war ordet, oc ordet war hos Gud, 
oc ordet war Gud. Ioh. 1 cap«. I postament-
felterne:  »Anno Christi. 1653 er denne predick 
stoel giort«. / (I dette første  felt  ses tillige giver-
nes bomærke og initialer (fig.  36)). »Himmel oc 
iord forgaa,  men mine ord forgaa  icke. Marc. 
XIII. / Salig ere de som høre Guds ord oc be-
ware det. Lvc: XI: capitel. / Clemend Clemend-
sen oc hans: k: (dvs. kære) hustro, Anne Iør-

gensdater foræret  kiercken denne predickstoel«. 
Under stolens hjørner hænger ens løvehoveder 
med ring i flaben  og herimellem hængestykker 
med fantasimasker.  Underbaldakinen har bru-
skede hjørneribber, der midtpå løber ud i fanta-
simasker og forneden  ender i en stor, velformet 
vindrueklase. Opgangen er ændret og delvis 
fornyet  i forbindelse  med stolens flytning 
1964.77 Af  oprindelige dele er bevaret mæglerens 
topstykke med volutprydede englehoveder 
samt opgangens gennembrudte volutter og en-
kelte lister. 

Stolen står nu afrenset  for  farver,  blot med 
forgyldning  på indskrifterne,  på sort bund. 
185424 noterede synet, at stolen var »smukt og 
smagfuldt  opmålet«, dvs. med egefarve  og for-
gyldning. 187724 bemærkede man imidlertid, at 
stolen, »der var vanheldet ved overmaling, er 
befriet  fra  farven,  så det skønne, lille skæreværk 
står i sin oprindelige skikkelse«. 192419 blev den 
ferniseret. 

Fig. 36. Udsnit af  prædikestolen fra  1653, tilskrevet Peder Jensen Kolding og skænket af  slotsskriver Clemend 
Clemendsen og hustru (s. 2913). NE fot.  1983. - Section  of  pulpit  from  1653, ascribed  to Peder  Jensen  Kolding  and 
donated  by Clemend  Clemendsen,  clerk  at the castle,  and  his wife. 
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Fig. 37. Prædikestolens lydhimmel, antagelig fra  1653, tilskrevet Peder Jensen Kolding (s. 2914). NE fot.  1983. -
Sounding-board  of  the pulpit,  probably from  1653. 

Den ovenfor  omtalte flytning  af  prædikesto-
len, med himmel, fra  den oprindelige plads ved 
nordvæggen i skibets næstøstligste fag  (jfr. 
fig.  22) til hjørnet mellem skibets østfag  og syd-
kapellet, var forårsaget  af  ønsket om at bevare 
de nyafdækkede  og restaurerede kalkmalerier 
(jfr.  s. 2893f.).  Den rimeligvis samtidige lydhim-
mel (fig.  37), fra  samme værksted som stolen, 
kunne af  pladshensyn ikke anbringes over 
denne, men ophængtes i sydkapellet. Tanken 
var, at den her kunne danne himmel over døbe-
fonten,  der imidlertid i sidste ende ikke flytte-
des. 

Lydhimlen har seks sider, den mod væggen er 
særlig lang og nu uden hængestykker.78 Både 
frise  og gesims, med tilhørende lister, er bølge-
formede.  De gennembrudte top- og hængestyk-

ker har c-formede  volutbøjler (de øvre endende 
i fantasihoveder)  omkring henholdsvis cirkel-
indskrevet stjerne og en art lilje. På gesimshjør-
nerne står draperiklædte putti med Jesu lidelses-
redskaber, der (fra  nord) er spyd, søjle, riskost 
og stav (fig.  38), tornekrone og (nyt) kors samt 
stage med eddikesvamp. Himlens underside er 
listedelt og har midtpå en stor, flad  sol med 
flammestråler.  Lydhimlens figurer  er afrenset 
for  farver,  men det øvrige står efter  restaurerin-
gen i begyndelsen af  1960erne med en broget 
staffering  fra  o. 1741 (jfr.  (†)vestpulpitur). På 
frise  og gesims er gyldne strøblomster, med lidt 
rødt og grønt, på sort bund; også øvre gesimsli-
ste, strålesolen og englevingerne er gyldne, de 
sidste tillige med lidt rød og grøn farve.  Under-
siden er grøn, med hvide og grønne lister. 
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Stolestader  og panelvæg  under pulpituret i vest, 
fra  restaureringen 1962-64, af  ubehandlet eg. 

Fra tidligere (†)stoleværk,  opstillet 1850ff.  efter 
de bayerske troppers hærgen (jfr.  s. 2916), er i 
Skanderborg museum (inv.nr. 2571) bevaret en 
del *gavle og en *dør fra  de 20 »mandfolke-
stole«, 19 »fruentimmerstole«  og en degnestol, 
der omtales 1862.19 Stoleværket er affyr,  gavlene 
glatte, med lavt, rundbuet og profileret  top-
stykke (jfr.  fig.  26); døren har enkel retkantfyld-
ning. 185424 blev alt egetræsmalet, 188319 opmå-
let i en mørkere tone. Fra begyndelsen af 
1900rne stammer antagelig den dekoration, der 
ses på de bevarede gavle: foroven  et sort cirkel-
felt  hvori vekslende motiver: Gudslam, Georgs-
kors eller Kristi monogram. 

†Stoleværk  omtales tidligst 1636, da det mel-
des, at »alle kvindestolene er i ufredstid  op-
brudt« (dvs. under Kejserkrigen 1627). I øvrigt 
bemærkes, at kirken »i sig selv (er) meget for 
lille til den store menighed, som søger den, så at 
folk,  som bor på slottet, intet stolestade har i 
den«. Året efter  var kvindestolene stadig brøst-
fældige,  men skulle repareres på kongens reg-
ning.40 Ti år senere var både karle- og kvin-
destole fortsat  brøstfældige,  ligesom bænkene i 
våbenhuset var opbrudt21 (jfr.  s. 2890). - 1844 
ønskede synet de gamle stolestader nederst i kir-
ken forsynet  med ryglæn. Ved et syn efter  før-
omtalte bayerske soldaters hærgen 1849 konsta-
teredes, at af  kirkens 76 stole var de 64 borte,79 

og at de øvrige 12 ramponerede måtte repare-
res.24 1850ff.  anskaffedes  nyt stoleværk (se 
ovfr.).  187919 ønskedes de øverste stole flyttet 
neden for  korbuen sammen med kirkesangerens 
stol og fonten.  Et †panel på apsisvangernes skrå-
sider skulle fornyes  1890.24 

Et nygotisk †panelværk, formet  som tre kre-
nelerede tårne med spidsbuede fyldinger,  dæk-
kede 1903 den halvt tilmurede åbning ind til vå-
benhuset, men var fjernet  nogle år senere (jfr. 
fig.26  og 22). 

En skriftestol  (fig.  39), »med træsæder«, er 
som omtalt 186219 indrettet bag alteret, i apsi-
den, og synes at have haft  sin plads her allerede 
1646.21 Den nuværende indretning er foretaget 
samtidig med opsætningen af  (†)vestpulpituret 

fra  1741 (jfr.  indskrift  herpå). Mod væggen er 
opsat et trefløjet  fyrretræspanel  med enkeltpro-
fileret  rammeværk og skårne, gennembrudte 
topstykker (det midterste defekt).  En lille bænk 
er fastsømmet  til det midterste panel. Skriftesto-
len har antagelig været afskilret  fra  koret ved et 
panel, hvorfra  er bevaret en 189 cm lang, pro-
fileret  gesims opsat på en bjælke tværs over 
buen til apsiden. På gesimsens underside er nær 
enderne, og med 137 cm. s afstand,  to (nu træud-
fyldte)  taphuller, formodentlig  til lodrette ram-
mestykker. 

1963ff.  blev skriftestolens  forskellige  dele re-
staureret og den oprindelige staffering  afdæk-
ket. Vægpanelerne er marmoreret i blågråt på 
hvidgråt, rammestykkerne er brune med blågrå 
profiler.  Gesimsens kronliste og arkitrav er rød-
brunt marmoreret på grågul bund. På frisen 

Fig. 38. Putto fra  lydhimlen, jfr.  fig.  37 (s. 2914). NE 
fot.  1983. - Putto  from  the sounding-board,  cf  fig.  37. 
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fandtes  under en brun overmaling en oprinde-
lig, versificeret  indskrift  med lysgul kursiv på 
sort bund: 

»O syndre betænk med hvem du har at giøre, 
Naar her det Skriftemaal  for  Gud du vil fremføre, 
Thi vil du hykle for  din Siæle Sørgere, 
saa viid Guds øye Kand dig ind i hiertet see. 

Er det derfore  dit alvorlig hiertes Tanke 
Bodfærdig  og Bereed paa Naadens dør at banke 
Wel: Kom da og nedKnæl for  Gud i Jesu Nafn 
Hand staaer og færdig  er at tage dig i Fafn. 

Men naar du Trøstet er da lad det forsæt  Være 
Ny Poenitentses frugt  i Herrens frijt  (!) at bære, 
gak saa med Troe og Boed og Bøn til Jesu bord, 
Og Bliv der efter  ret omvendt ved Jesu Ord«. 

†Kirkekiste.  I inventariet 164621 omtales en gam-
mel, ubrugelig kiste, formodentlig  den der i 
1680erne44 beskrives som en beslagen kiste at 
forvare  kirkens ornamenter i. 

Vægskab  (fig.  40), fra  1700rnes midte, af  eg, 
indsat i den ovenfor  nævnte niche i korets nord-
væg. Forsiden har enkle profillister  som gesims 
og fodstykke.  I lågen en fylding  med forkrøp-
pet, spidsvinklet spejl. Fliget låseblik; låsen på 
indersiden har volutfjeder  og skyderigel. Da 
skabet 1964 maledes gråhvidt, blev der på lågen 
fundet  en del blyantskrevne datoer, 12.-20. juni 
1849, og navne på soldater, der da var indkvar-
teret i kirken (jfr.  †stoleværk m.m.). Af  ind-
skrifterne  fremgik,  at soldaterne tilhørte 13. in-
fanteriregiment,  2. bataljon, 7. kompagni fra 
garnisonsbyen Bayreuth i kongeriet Bayern. En 
enkelt havde desuden tegnet et træ og et kruci-
fiks,  der var overkrydset af  et sværd endende i et 
anker, ved siden stod: »Glaube, Liebe, Hoff-
nung«. Skabet blev sammen med det øvrige in-
ventar repareret 1849.24 1646 nævnes et †skab  i 
muren til messeklæderne,21 og 168774 omtales et 
lidet skab brugt til at forvare  alterbogen i (jfr. 
†alterbog). 

†Pengeblok  nævnt 1862.19 En pengebøsse, fra 
o. 1960, af  messing, er anbragt syd for  indgangs-
døren i vest. †Kirkebøsser  skulle 184924 istandsæt-
tes efter  soldaternes hærgen. 186224 anskaffedes 
to kirkebøsser af  blik. 

Vestpulpitur  fra  1962-64,64 omdannet 1978 i 
forbindelse  med opstillingen af  det nye orgel. 
Glat panel af  ubehandlet eg. Det har afløst  et 
enkelt †panel, med spidsbuede fyldinger,  anta-
gelig stammende fra  istandsættelsen 185024 efter 
soldaternes ødelæggelser (jfr.  nedenfor). 

Fra et (†)vestpulpitur  med stafferingsår  1741 
(muligvis også selve pulpituret) skænket af  kir-
keejeren, etatsråd Hans Folsach, stammer en 
nord-syd-lagt, bærende bjælke, der indgår i det 
nuværende pulpitur. Den har plan, gennemlø-
bende frise  mellem smalle profillister,  den ne-
derste med skråtstillede tænder. Ved restaurerin-
gen afdækkedes  den oprindelige staffering  fra 
1741 under flere  lag egetræsmaling, den ældste 
med en ådring dateret ved et årstal »1853«. 1741-
stafferingen  består af  en gråmaling på profilerne 

Fig. 39. Skriftestol  indrettet i apsiden 1741 (s. 2915). 
NE fot.  1983. - Confessional  put up in the apse 1741. 
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samt i frisen  en versificeret  indskrift  med lysgul 
kursiv på sort bund: 

»Dend Beste prydelse i Herrens Huus og Tempel, 
Er Hellighed og lyst at give got exempel, 
Thi Hvad er Kierkens Ziir af  døde Billeder 
Naar Kierkens Lem(m)er ey med guds fryt(!)  prydet 

Tenk der for  læsere Som dette Huus besigter, 
det til din siæles ziir for  Herren dig forpligter, 
At fra  sin prædik=stol du giemmer Herrens ord, 
Der byder dig og mig til Jesu Naades Bord. 

Fra skriftestoelen  naar du for  din Gud nedknæler, 
At synden ey hos dig der efter  meere dvæler, 
Men hades dagligen og strides saa imod 
At dens antastelse Kand trædes under Fod. 

Fra Herrens Altere hvor Jesus dig indbyder, 
Og du til Salighed i Sacramentet nyder, 
Hans Legeme og blod at med det forsæt  du 
ForKynder ret Hans død og Kommer Hans ihu. 

See Alter Tavlen an Saa ziirlig renoveret, 
See Tralværk gjort paa ny ved Alteret stafferet, 
En meer; ny skriftestol,  See Predikestolen med, 
See Pulpituret hvor saa mange finder  sted. 

See alle dise(!) ting i denne Herrens Tempel, 
Er til Guds ære giort og andre til exempel, 
Af  Kierkens ny Patron hr. Folsach i det aar, 
som vel enhver Kand see her neden skrevet staar. 

Gak nu og tak din Gud som vil sin Tempel ære 
Og beed Hand naadig vil i denne Tempel være 
Ja see du selv nu til du Herrens Tempel blir 
Thi dette Gud anseer for  Templets største Ziir. 

Tak og Hr. Folsak(!) som er nidkiær for  Guds ære, 
Og beed af  Herren selv hans megen løn vil være, 
Beed at han mange aar maa blive eyere 
af  denne Kierke du da mere faar  at see. A(nn)o 1741«. 

Et †pulpitur  er tidligst omtalt 1646,21 da en del af 
dets »klædning« var faldet  ned.80 

Orgel,  bygget 1978 af  Th. Frobenius & Søn-
ner, Kgs. Lyngby. Disposition (14 stemmer og 
to transmissioner): Hovedværk: Principal 8', 
Gedakt 8', Oktav 4', Rørfløjte  4', Gemshorn 2', 
Mixtur IV. Svelleværk: Bordun 8', Gamba 8' 
(Demant 1874), Tværfløjte  4', Principal 2', 
Quint l1/3 Obo 8'. Pedal: Subbas 16', Principal 
8' (transmission), Gedakt 8' (transmission), 

Trompet 8'. Kopler: SV-HV, HV-P, SV-P, SV 
4-P.8 1 Tegnet af  arkitekt Peter Paludan i samar-
bejde med orgelbyggeriet. På vestpulpituret. 
Orglet er udført  i lys eg og opbygget i tre ind-
byrdes forskudte  huse: vestligst svelleværket, 
østligst pedalværket, indfældet  i pulpiturbryst-
ningen, og herimellem det centrale orgelhus, 
rummende hovedværk og spillebord. †Orgler:  1) 
Omtalt 1862. På vestpulpituret.82 2) Bygget 
187419 af  J. A. Demant, Århus, ombygget og ud-
videt 1931 af  Th. Frobenius & Co., Kgs. 
Lyngby.83 Orglet havde oprindelig ét manual 
med fire  stemmer: Gedakt 8 Fod, Gamba 8 Fod, 
Principal 4 Fod, Fløjte 4 Fod. Efter  ombygnin-
gen omfattede  dispositionen 11 stemmer, fordelt 
på to manualer og pedal: Manual I: Bordun 16 
Fod, Principal 8 Fod, Gamba 8 Fod, Oktav 4 
Fod; Oktav 2 Fod. Manual II: Gedakt 8 Fod, 
Fløjte 4 Fod, Fløjte 2 Fod, Sesquialtera 22/3 - l 3 / 5 

Fod, Oboe 8 Fod; svelle. Pedal: Subbas 16 Fod. 
Traktur: mekanisk (1874) og pneumatisk (1931). 
Hovedværket på sløjfevindlade  (1874) med 
pneumatisk udvidelse, de øvrige værker på keg-

Fig. 40. Vægskab fra  o. 1750, i korets nordvæg 
(s. 2916). - Wall  cupboard,  c. 1750, on the north wall  of 
the chancel. 
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levindlader. Ved udvidelsen anvendtes en brugt 
vindlade samt forskelligt  brugt pibemateriale. 
Facaden, der oprindelig havde tre spidsbuede pi-
befelter,  udvidedes 1931 med yderligere to felter, 
der i lighed med de oprindelige havde sølvbron-
zerede attrappiber af  træ. På vestpulpituret, med 
spillebord i orgelhusets sydside. Gamba 8 Fod er 
genanvendt i kirkens nuværende orgel, de tre 
øvrige Demant-stemmer samt den tilhørende 
vindlade er deponeret i Det danske Orgelsel-
skabs magasiner.84 

†Salmenummertavler.  186219 fandtes  seks tavler, 
rimeligvis de enkle, rektangulære, beregnet til 
indskudstal, hvoraf  én ses på fig.  26. 184924 var 
tre tavler borte (jfr.  s. 2915). 

Lysekroner.  1) (Fig. 41), fra  1600rnes 1. halvdel, 
ifølge  indskrift  skænket 1732 af  ægteparret C. K. 
og C. E. Gyberg (jfr.  epitaf  nr. 3). Kronen har 
2x6 lysearme, der midtpå har delfinled,  og hvis 
øvre spiral ender i flad  mandsmaske i profil.  De 
dybt tallerkenformede  dråbeskåle har lysehol-
dere, hvori endnu anbringes levende lys. Stam-
mens kugleled adskilles af  skiver, hvoraf  en øvre 
bærer seks ophængte, riflede,  S-formede  bøjler, 

Fig. 42. Klokke fra  o. 1450-75 (s. 2919). NE fot.  1983. 
- Bell  cast c. 1450-75. 

ligeledes endende i mandshoved. Topfiguren  er 
den habsburgske dobbeltørn. På den store hæn-
gekugle, med profileret  hængeknop, er med 
versaler graveret giverindskriften:  »Christian 
Knudsen Gyberg. Chatrine Elisabet Melbour. 
Anno 1732«. Ophængt i skibets østligste fag. 

2) »Skænket til Skanderup Kirke af  Proprie-
tær C. Winther Forlevgaard 1906«. 2x8 grenede 
lysearme, der yderst bærer en stående løve. 
Omkring kronestammen er ophængt to vand-
rette, bladsmykkede ringe, og foroven  er fæst-
net pyntearme med stjerne- og agerndekoratio-
ner. Hængekuglen har gennembrudt midtbånd, 
hvorunder giverindskriften  graveret med skri-
veskrift.  Omdannet til elektrisk lys 1913. Nu på 
loftet,  ude af  brug. 

3) »Skænket 1915 til Guds Ære«. Otte lyse-
arme samt to rækker prydarme med refleks-
blomster. Udført  af  G. Erstad-Pedersen, År-
hus.85 Nu på loftet,  ude af  brug. 

Kirkeskib 86 (jfr.  fig.  26), fregatten  »Haabet«. 
Repareret 1936 og o. 1985, da det nymaledes: 
brun køl og sort skrog; navnebogstaver i pla-
stik. 1903 hang det vestligt i skibet, nu opstillet i 

Fig. 41. Lysekrone fra  1600rnes 1. halvdel, skænket af 
Chr. Knudsen Gyberg og hustru 1732 (s. 2918). NE 
fot.  1983. - Chandelier  from  1600-50, donated  by 
Chr.  Knudsen  Gyberg and  his wife  in 1732. 
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kirkekontoret. †Kirkeskib. 86 Navnløs brig, hus-
flidsarbejde.  Vist ophængt 1880-90, repareret 
1935, formodentlig  nedtaget ved hovedrestaure-
ringen i 1960erne. 

†Ligbårer. 1681/82 havde kirken en gammel og 
en ny ligbåre, der tilsyneladende havde deres 
plads ophængt på en væg.44 Endnu 186219 om-
tales en ligbåre anbragt i våbenhuset, der da var 
adskilt fra  kirken (jfr.  s. 2888). 

Klokker.  1) (Fig. 42), o. 1450-75, formentlig 
støbt af  en nørrejysk klokkestøber, efterfølger 
efter  mesteren Petrus Johannis:87 53 cm i tvm. 
Hver af  hankene er prydet med tre fine  tovsno-
ninger. Om halsen et skriftbånd  med reliefmi-
nuskler mellem to par flade  randlister: »alpha et 
o deus et homo o rex glorie veni cum pace« (alfa 
og o(mega). Gud og menneske, o ærens konge 
kom med fred).  Over slagkanten tre profillister. 
Ophængt i egetræsslyngebom i klokkestolens 
søndre side. 

2) (Fig. 43), omstøbt 1735 af  unævnt støber, 
skænket af  Christian Knudsen Gyberg (jfr.  epi-
taf  nr. 3); 81 cm i tvm. Om halsen en fireliniet, 
versificeret  indskrift  med ubehjælpsomt place-
rede, spinkle reliefversaler;  ordene adskilt af  små 
rosetter: »Til Herrens hellig dom og til hans 
nauens ære med minde efter  mig skal denne 
kloke(!) være jeg dend ved / Foerlef  by88 paany 
omstøbe lod da dend til forn  i Guds huus unyt-
tig stod Gud give nu enhver som / hendis lyd 
kand høre maa der ved muntris op sin bøn til 
Gud at giøre og villig tenke paa det er / Guds 
tempels klang som minder dennem om andæg-
tig kirke gang. Christian Knudse(!) Gyberg. 
Anno 1735. N«. Indskriften  afgrænses  foroven 
og -neden af  dobbelte rundstave, den sidste led-
saget af  spinkel tovstav, hvorunder frise  af  akan-
tusblade om lille midtblomst. På klokkelegemet 
Christian 6. s kronede spejlmonogram. Tre kraf-
tige profillister  danner overgang til slagkanten, 
hvorpå findes  ialt 26 aftryk  af  mønter,89 nu helt 
udslidte og utydelige, men som efter  størrel-
serne kan inddeles i seks typer. På klokkens 
overside, kronepladen (fig.  44), hvor de seks 
hanke er afbrudt,  ses seks ribbespidser udgående 
fra  midtbuen og herimellem spredte aftryk  af 
små kogler, der ligeledes ses ophængt i en spin-

kel guirlande på klokkens buede overkant, 
»huen«.90 - Ifølge  regnskaberne 180923 hang 
klokken ikke fast  og 187724 desuden skævt. Nu 
opstillet ude af  brug på kirkegården syd for  kir-
ken, vest for  våbenhuset. 

3) 1929,91 fra  »De Smithske Støberier Aal-
borg«. 86 cm i tvm. Om halsen giverindskrif-
ten: »Peder Johansen Sørensen af  Vrold†1928 og 
søster Sørine Sørensen †1923 gav denne klokke 
1929«; herefter  støberiets mærke, en medaljon 
med klokke, hvorom støberindskriften.  På 
klokkelegemet: »Deo gloria et imperium in sae-
cula saeculorum« (Gud er æren og magten i 

Fig. 43-44. Klokke, omstøbt 1735, og dens hue med 
den afbrudte  krone (s. 2919). KdeFL fot.  1987 og NE 
fot.  1983. - Bell,  cast 1735, and  its broken  crown. 
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Fig. 45. Epitaf  nr. 1, fra  o. 1637, over skriver på Åkær Peder Pedersen Borum og to hustruer; tilskrevet Peder 
Jensen Kolding. Maleriet fra  o. 1883 (s. 2921). NE fot.  1983. - Wall  monument no. 1, c. 1637,  attributed  to Peder 
Jensen  Kolding,  commemorating  Peder  Pedersen  Borum clerk  at Åkær  and  two wives. The  painting is from  c. 1883. 
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evighed, amen). Ophængt i klokkestolens nor-
dre side. 

† Klokker.  1-2) Ved klokkeskatten 1528-29 af-
gav kirken to klokker, der vejede henholdsvis 3 
skippund, og 154 skippund og 2 lispund. 3) 164621 

fandtes  to klokker i tårnet, den ene den nuvæ-
rende (nr. 1), den anden måske identisk med 
den, der omtales i 1680ernes44 inventarier. 170022 

var den største klokke i tårnet »sprukken og 
utjenlig«. 

* Klokkeknebler.  1) Af  smedejern, 55 cm lang, 
med øvre, rundt ophængningsled, selve knebe-
len kegleformet,  endende i groft,  profileret  kug-
leled. I Skanderborg museum (inv. nr. 51/88). 2) 
48 cm lang, den øvre ende flad,  med to huller til 
ophængningen, selve knebelen kegleformet, 
med kugleformet  udvidelse midtpå. I Skander-
borg museum (inv. nr. 34/82 c). 

Klokkestol  til to klokker, af  eg, bjælkerne for-
nyet 184024 og stolen repareret og forsynet  med 

jernanker 1853;24 i ny tid er foretaget  flere  ud-
skiftninger  af  egetømmeret. 

GRAVMINDER 

Epitafier.  1) (Fig. 45), billedskærerarbejde fra 
o. 1637, tilskrevet Peder Jensen Kolding ligesom 
altertavlen og prædikestolen, og sat over skriver 
på Åkær Peder Pedersen Borum og hans to hu-
struer. Storfeltsmaleriet  stammer antagelig fra 
o.1883. 

Det store, 4,5 m høje og velskårne epitaf,  af 
eg, er opbygget som en altertavle med anven-
delse af  alle førnævnte  værksteds vanlige virke-
midler. De oprindelige indskrifter  er nu for-
svundet, men både et malet årstal »1637« (se ne-
denfor),  motivvalg og skæring tyder på, at epi-
tafiet  hører til billedskærerens tidligste arbejder 
med nære paralleller til især et epitaf  fra  o. 1635 i 
Horsens klosterkirke og Falling kirkes altertavle 

Fig. 46. Hængestykke fra  epitaf  nr. 1, o. 1637, jfr.  fig.  45 (s. 2922). - Bottompiece of  wall  monument no. 1, c. 1637 (cf. 
fig.  45). 

Danmarks Kirker, Århus 187 
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(s. 2724). Dobbeltsøjler med korintiske kapitæ-
ler og diademhovedprydede postamentkartou-
cher flankerer  midtfeltets  store oval, i æggestav-
ramme. I sviklerne sidder let draperede putti 
med forskellige  attributter, foroven  henholdsvis 
med æble og slange samt flammesværd  og tavle, 
forneden  med timeglas og brændende lampe 
samt kranium og sæbebobleblæsende pibe, alle-
gorier for  synd og straf  og menneskets hastigt 
svindende liv. Foran søjlerne står frifigurer  af 
dyderne: Troen med kalk på bog og (afbrudt) 
kors (fig.  29) og Håbet med fugl  og anker. Foran 
fodstykkets  fremspring  og på krongesimsens 
gavlbrudstykker sidder evangelistfigurer,  forne-
den Lukas med oksen og Johannes med ørnen, 
foroven  Mattæus og Markus, hvis tegn, englen 
og oksen, støtter gavlsegmenterne. De kartou-
cheprægede storvinger har som midtfigur  en re-
liefbuste  af  et bedende englebarn, og som top et 
siddende, nøgent englebarn med palmegren. 
Topstykket har kvindehermer som vinger og 
rundbuet topgavl, hvorunder den velsignende 
Kristus holdende verdenskuglen, med kors. 
Oven på gavlen og til siderne herfor  står putti 
med lidelsesredskaber, henholdsvis tornekrone 
og (nyt) kors og kalk og eddikesvamp på stage 
samt spyd. Top- og krongesimsens kvartrund-
stave er smykket med plantefladsnit,  postamen-
tets med gennembrudt bladværk. Under sidst-
nævntes fremspring  hænger englehoveder. Det 
store hængestykke (fig.  46) herimellem afsluttes 
til siderne, ligesom epitafiets  fodstykke,  af  vel-
skårne fantasidyr,  henholdsvis enhjørninge og 
havheste.92 To englebørn holder afdødes  tre ba-
rokskjolde med deres initialer og mærker: i mid-
ten »PPSB« (Peder Pedersen Borum) over hans 
bomærke, til heraldisk højre »KID« (Karen 
Jensdatter?) over anker holdt af  hånd, for  hans 
første  hustru, til venstre »MNDBG« for  hans 
anden hustru Maren Melsdatter Bage, hvis 
mærke svarer til altertavlens, men desuden har 
tre udfyldende  trekløvere. 

1959 blev epitafiet  restaureret af  Georg N. 
Kristiansen, der tilføjede  nye vinger på topstyk-
kets putti. Epitafiet  fremtræder  nu med træets 
farve,  efter  at en brun olielasur og lidt staffering 
med guldbronze fra  1880 var fjernet. 93 Forinden 

var det »Renset for  Farve i Dec. 1880 [af]  R. Ras-
mussen«, hvilket fremgår  af  en indskrift  malet 
på storfeltets  bagside. Her fandtes  tillige de sort-
malede versaler »I.K.S.« over årstallet »1637«94 

(fig.  58), sandsynligvis en håndværkersignatur 
(snedker eller maler). På storfeltets  inderste 
rammeliste er indskåret »1883«, antagelig det år, 
da der opsattes et nyt maleri  af  Jesus, der stiller 
stormen på Genesareth sø. Det er en »Copi efter 
Billede af  Simon de Vlieger95 i Universitets-Gal-
leriet i Gøttingen«, ifølge  en indskrift  på lærre-
dets bagside. Maleriet, nu 115x105 cm, var op-
rindelig firkantet, 96 men blev ombukket på bag-
siden tilpasset den ovale form.  Ifølge  restaurator 
var storfeltet  sortmalet, før  maleriet blev indsat. 
Epitafiet  er ophængt på skibets sydvæg, næst-
vestligste fag. 

2) (Fig. 47), o. 1660, billedskærerarbejde med 
maleri af  amtsforvalter  over Skanderborg Cle-
mend Clemendsen og hans to hustruer, Anne 
Jørgensdatter og Kirsten Madsdatter. 

Det 4,6 m høje barokepitaf,  af  eg, har trods 
det sene udførelsestidspunkt  i hovedsagen be-
varet en arkitektonisk opbygning, men er især i 
hængestykket og top- og storvinger præget af 
bruskbarokke komponenter. Det centrale, otte-
kantede portrætmaleri, i bølgelisteramme, er 
flankeret  af  to par vinrankeomvundne snosøjler 
med vindruekapitæler. Mellem søjlerne og på et 
fremspring  båret af  volutkonsol prydet med 
englehoved står frifigurer  af  dyderne Troen med 
kalk (korset forsvundet)  og Håbet med fugl  og 
anker. Over deres hoveder er anbragt en mus-
lingeskal. På en englehovedstøttet konsol på de 
bruskede storvinger står to andre dyder, mod 
vest Kærlighed med hjerte i den ene hånd og lille 
barn på armen (fig.  52), mod øst en kvinde, der 
nu har mistet begge sine attributter. Alle figurer 
har uforholdsmæssigt  lange halse og små hove-
der. Krongesimsen, med bølgelister, har over 
søjlerne fremspring  med englehovedprydede 
knægte. På de rudimentære gavlstumper her-
over sidder henslængt store, basunblæsende 
engle (den enes basun forsvundet),  der i den ene 
hånd holder en palmegren. Det rektangulære 
topstykke, der er en forenklet  udgave af  stor-
stykket, krones af  den opstandne Kristus (nu 
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Fig. 47. Epitaf  nr. 2 med maleri, fra  o. 1660, over amtsforvalter  Clemend Clemendsen og to hustruer (s. 2922). 
NE fot.  1983. - Wall  monument no. 2, c. 1660,  to County  Bailiff  Clemend  Clemendsen  and  his two wives. 
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Fig. 48. Maleri fra  epitaf  nr. 2, fra  o. 1660, over Clemend Clemendsen og hustruer, jfr.  fig.  47 (s. 2925). NE fot. 
1983. - Painting from  wall  monument no. 2, c. 1660 (cffig.  47). 

uden sejrsfanen),  stående på verdenskuglen. Fi-
guren flankeres  af  gavlstumper, hvorpå hviler 
englebørn, der har mistet deres basuner. Tavlens 
hængestykke er opløst i bruskværk, med engle-
hoveder, omkring et tværovalt skriftfelt.  Vel-
skårne fantasimasker  ses både over feltet,  en 
face,  og i profil  ved stykkets ydersider. 

Epitafiet  fremtræder  siden 1880 (jfr.  s. 2922) 
helt afrenset  for  farver,  kun med sort bund i top-
og hængefelt,  der nævnte år fik  en ny indskrift 
med gylden fraktur:  »Ordet er Dig nær« etc. 
(Rom. 10,8). Med afrensningen  forsvandt  også 
(resterne?) af  den oprindelige personalia-ind-
skrift  vedrørende Clemend Clemendsen, død 
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1672,97 og hans to hustruer, Anne Jørgensdatter 
(jfr.  prædikestol), død før  1662, og Kirsten 
Madsdatter, omtalt som hans hustru nævnte år i 
forbindelse  med oprettelse af  testamente.98 

Portrætmaleriet (fig.  48), udført  i olie på kob-
ber, 115,5x101 cm, var ved epitafiets  restaurering 
så velbevaret, at det kun behøvede ubetydelige 
reparationer. På et brunt jordsmon og på grå 
puder med guldgalonerede kanter knæler amts-
forvalteren  og hans anden hustru med hænderne 
sammenlagt i bøn og let vendt mod hinanden. 
De er traditionelt sortklædte, han med hvid, 
nedfaldende  krave og hvide håndlinninger. Det 
lange, blonde hår er midtdelt, på overlæben en 
smal moustache; ansigtsfarven  let rødmosset. 
Kvindens sorte, mønstrede kjole har spidst liv 
over hvidt, tætrynket forklæde,  et hvidt, gen-
nemsigtigt skulderstykke dækker hendes brede, 
gyldne halskæde. Hun har hvide underærmer og 
bærer tre ringe på hver arm, på fingrene  flere 
ringe. Hendes blege ansigt er over panden dæk-
ket af  et hvidt lin; en sort baret skjuler næsten 
håret. I baggrundens mørke, gråblå skyer kom-
mer en hvid- og rødklædt Kristus til syne i et 
kraftigt  gult lys i billedets ene side. Han rækker 
armene ud mod en hvidklædt kvinde, der stræk-
ker armene ud mod ham. Det er formodentlig 
den første,  afdøde  hustru, antagelig iført  sine 
ligklæder,99 en fodsig,  folderig  dragt med skul-
derslag og flæser  ved håndleddene fæstnet  ved 
sorte båndsløjfer;  tilsvarende ses forpå  ned langs 
dragtens midte. Hun bærer hvidt hovedlin, der 
synes at lade tappen af  håret hænge ned, sam-
menbundet i en slags pisk. Ind fra  siden svæver 
en engel klædt i blågrøn dragt og holdende li-
vets krone parat til at sætte på kvindens hoved. 

Maleriet, der har adskillige træk fælles  med 
epitafiemalerier  i Århus Vor Frue kirke (nr. 4 og 
5, s. 1202ff.),  udført  af  kontrafejeren  Hans 
Schütte,100 kan muligvis tilskrives denne mester. 

Ifølge  testamente af  12. marts 1664101 henlagde 
Clemend Clemendsen og hans hustru til kirken 
den årlige afgift  af  en selvejergård i Foelslev (Э: 
Forlev), mod at kirken vedligeholdt deres be-
gravelse (jfr.  s. 2932). Hertil må formodentlig 
også deres epitaf  have hørt. Da kirkens inventar 
o. 1854 blev egetræsmalet, ønskede synet også 

de daværende tre epitafier  malet eller fjernet. 
Det sidste blev dog undladt, dels fordi  de »pyn-
tede«, dels på grund af  ovennævnte vedligehol-
delsespligt for  Clemendsen-epitafiet. 24 Indtil re-

Fig. 49. Epitaf  nr. 3, opsat 1741, over kirkeejeren, re-
gimentskriver Christian Knudsen Gyberg og hustru 
(s. 2926). J .Th. Madsen fot.  1957. - Wall  monument 
no. 3, to the patron of  the church, Chr.  Knudsen  Gyberg, 
regimental  clerk,  and  his wife.  Put up in 1741. 



2926 HJELMSLEV HERRED 

Fig. 50. Putto fra  epitaf  nr. 3, fra  1741, jfr.  fig.  49 
(s. 2926). NE fot.  1983. - Putto  from  wall  monument 
no. 3, from  1741 (cf  fig.  49). 

staureringen o. 1964 hang det på nordvæggen i 
skibets østligste fag,  men da der her afdækkedes 
bevaringsværdige kalkmalerier (jfr.  s. 2893f.), 
flyttedes  epitafiet  til næstvestligste fag. 

3) (Fig. 49), opsat 1741, billedskærerarbejde 
over Christian Knudsen Gyberg,102 fordum  kgl. 
maj.s krigsråd og velbetroede regimentskriver 
over det skanderborgske rytterdistrikt og hustru 
Catrine Elisabeth Melbaur. I et meget kærligt 
ægteskab i 49 år velsignet med 8 børn (3 sønner 
og 5 døtre), »af  hvilke de saae en herlig Skare 
udspire: Nemlig af  4 Døtre 51 Børnebørn og 9 
BørneBørnsBørn. Til sam(m)en af  denne 
Stamme udrunden 68 Siæle. Den Lyksalighed 
saae de begge i høy alder og graa haar, som er de 
Gamles Prydelse. Prov. 16 v. 31«. Hun †3. dec. 
1738, 74 år og nogle dage gl., han †l. febr.  1740 i 
Skanderborg, 75 år, 3 mdr. og 5 dage gi., efter 

at han havde forvaltet  regimentskrivertjeneste i 
43 år. 

Ifølge  lokale optegnelser 1741103 var »sl. Krigs 
Raad Gybergs Taffle  [opsat] her udi Schandrup 
Kierke. Contrafejeren  var Mon. Traane fra  Ran-
ders og Bilthogeren (nok bilthogerne) i Kiøben-
hafn  og fra  Aarhuus og kostet ialt 400 Rdl«. 
Kontrafejeren  er maleren Mogens Chr. Thrane 
(1697-1764), der 1742 fik  borgerskab i Randers, 
og som antagelig har sørget for  stafferingen, 
mens billedskærerarbejdet måske har været fo-
restået af  en københavnsk billedhugger med en 
Århusbilledskærer som medhjælp. Epitafiets 
slægtskab med bl.a. nogle epitafier  i Århus 
domkirke (nr. 35 og 36, s. 742ff.)  kunne tale for, 
at et større værksted var etableret ved et sådan 
samarbejde.104 

Som de to ældre epitafier  er også dette af  kraf-
tige dimensioner, ca. 5 meter i højden. 

Over et sarkofaglignende  postament med 
kraftigt  fremspringende,  svunget midtparti rej-
ser sig en portal båret af  pilastre, hvoraf  de for-
reste er prydet med bladkapitæler og kranium. 
Den mangeprofilerede,  forkrøppede  gesims er 
kronet af  en stor, flammende  vase med blom-
sterophæng og knækkede båndslyng. Under 
portalen ses den ovale, hvælvede skrifttavle,  i 
klokkeblomstramme, og bag denne breder sig 
et stort, frynset  draperi ophængt under en bal-
dakin, foroven  og til siderne holdt af  let på-
klædte putti (fig.  50). Andre tilsvarende engle-
børn sidder dels yderst på gesimsen, den ene 
holder kugler trukket på tråd, dels på den for-
krøppede postamentbjælke, hver med en åben 
bog. Mellem de sidstnævnte ligger en påklædt 
kvindefigur,  med den ene hånd mod kinden, 
støttende sig til et kranium, med den anden hol-
dende et timeglas og således symboliserende den 
hastigt svindende tid og menneskets forkrænke-
lighed. Ved hendes fødder  en flammende  vase 
og en olielampe. På postamentets forside  en oval 
skrifttavle  i akantusramme med båndophæng. 

O.1964 gennemgik epitafiet  en restaurering 
ved Georg N. Kristiansen. Flere træskårne de-
taljer måtte suppleres, hele epitafiet  nymales 
samt de oprindelige indskrifter  afdækkes  efter 
maler R. Rasmussens behandling 1880. Ifølge 
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dennes meddelelse105 var epitafiet  blevet »renset 
for  et Underlag af  Gips og flere  Lag Oliefarver  i 
alle Farver«. Herefter  havde det fået  en brun 
olielasur stafferet  med guldbronze. Nystafferin-
gen 1964 omfattede  en maling i flere  grå nuancer 
på epitafiet.  Selve gravskriftens  oprindelige gule 
kursiv på sort bund kunne afdækkes,  hvorimod 
hængestykkets gravskrift  måtte rekonstrueres:106 

»Hviler vel i gamle been, 
Af  denne æret Stamme, 
Til Dommens dag I Klar og reen, 
Skal udi ære Bramme, 
Gud lad os alle Leve saa 
Som lever nu tilbage 
At vi med ærens Crone paa 
Maa glad mod eder tage«. 

I bøgerne, holdt af  englebørnene på postament-
bjælken, fandtes  indskrifter,  som tilsyneladende 
var en genfremstilling  fra  1880 af  de oprindelige 
107, i den vestre engels bog: »Krigsraad Gybergs 
Ligtext efter  Begjering. Esaiæ 38 c. 17.v. Se 
denne store Bitterhed er kommen mig til Fred, 
Men Du haver hjertelig annammet min Sjæl til 
Dig at den skal ikke fordærves  i Graven Thi du 
kaste alle mine Synder bag din Ryg«. I den 
østre: »Fru Krigsraad Gybergs Ligtext efter  Be-
gjering. Psalme 73 v. 23. 24. Jeg bliver alligevel 
stedse hos dig thi du opholder mig hos din høire 
haand. Du leder mig efter  et Raad og annammer 
mig paa det sidste til ære«. - At dømme efter 
indledningen til den egentlige gravskrift:  »Vel 
Ziiret og udstafferet  Synes denne Deel af  Guds 
Huuses Prydelse108 Men langt Klarere og her-
ligere Skinner de her under hvilendes æreminde 
af  deres støv ...« er den oprindelige staffering  af 
epitafiet  foretaget  omkring 1741, da (†)vestpul-
pituret fik  sin staffering  og indskrift  (jfr. 
s. 2916). 

Epitafiet  oprindelig ophængt på nordvæggen 
i skibets næstvestligste fag,  men o. 1964 flyttet 
til det vestligste fag. 

4) (Fig. 51), o. 1781, over »Iohan Ernst Erich 
Schmidt, General Krigs Com(m)issaire og Ge-
neral Auditeur i Dannemarck og Holstein,109 fød 
1715, foreenet  første  gang i Ægteskab 1749 med 
lomfrue  Maria Dorothea Schmidt, som af  Gud 
blev kaldet fra  ham 1752, men fødde  ham tvende 

Døttre Catharina Friderica og Sophia Hedevig 
Schmidt, foreenet  anden gang i Ægteskab 1755 
med Frøicken(!) Charlotta Amalia Folsach, som 
blev fød  1724 og fødde  ham trende Døttre, Eli-
sabeth Helena Euphrasina Schmidt, Hansine 
Adamine Dorothea Schmidt, Død 1760, og 
Hansine Adamine Moria(!) Schmidt. Selv forlod 
hand Verden 1774 den 31. May, og hans Efter-
ladte Frue forlod  Verden 1781 den 13. May, hvis 
Iordiske Deel her og giemmes«. 

Lys, grårødlig sandstenstavle med sorte og 
hvide årer, 147x110 cm, på let fremspringende 
sokkel med skivesmykkede konsoller. Indskrif-
ten står med fordybet  kursiv på den rektangu-
lære skriftplade.  Den forsænkede  ramme har 
foroven  frise  med »løbende hund« mellem hjør-
nerosetter i relief,  på siderne er kannelurer. 

Fig. 51. Epitaf  nr. 4, o. 1781, over generalkrigskom-
missær Johan Ernst Erich Schmidt og hustru (s. 2927, 
jfr.  2891). NE fot.  1983. - Sepulchral  tablet  no. 4, 
c. 1781, to Commissary  General J.  E. Schmidt  and  his 
wife. 
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I forbindelse  med nedbrydningen af  afdødes 
†begravelseskapel (s. 2891) o. 1822 blev minde-
stenen opsat på korets nordmur. 

Mindetavle,  o. 1945 (?), over Axel Rasmussen 
Leth, f.  i Hestehaven 21. okt. 1892, d. i Amerika 
under verdenskrigen som frivillig  soldat i 
U.S.A.s hær. Hvid marmortavle, 46x68 cm, 
med fordybet,  forgyldt  indskrift,  med skrive-
skrift,  under latinsk kors. Indmuret i skibets, 
vestvæg, nord for  indgangsdøren. 

†Epitafier.  Ifølge  Danske Atlas45 hang der 1768 
fem  epitafier  i kirken: foruden  de tre endnu eksi-
sterende (nr. 1-3) to andre, henholdsvis over 
Carsten von Sinden, †1653, og Marcus von Wo-
persnow, †1657. Sandsynligvis er de to sidst-
nævnte epitafier  blevet ødelagt under de bayer-
ske soldaters hærgen 1849.79 185424 omtales kun 

tre epitafier,  der ønskedes malet. Nogle få  epita-
fiedele  er bevaret på museer i Skanderborg og 
Århus. 

*1) Fra epitafiet  over Carsten von Sinden, 
kgl. ridefoged  til Skanderborg, †1653,45 stam-
mer formodentlig  nogle dele, der ikke alene vi-
ser værkstedsfællesskab  med epitaf  nr. 2, men 
også at opbygningen i hovedsagen har været 
som dette. I Købstadmuseet Den gamle By fin-
des en 81 cm høj * kvindefigur  (fig.  53), af  eg, 
antagelig en af  dyderne (inv. nr. 1386:50). Kvin-
den står med det ene, bøjede ben på et kranium, 
mens hun med højre arm støtter sig til en af-
brudt træstamme. I hånden har hun op mod 
kinden holdt et klæde, som imidlertid nu er for-
svundet.110 Alle farver  afrenset,  dog ses spor af 
forgyldning  på dragten og på bogens blade. Fi-
guren har rimeligvis udgjort en af  sidefigurerne 
i storstykket. - I Skanderborg museum opbe-
vares en snosøjle, en mands- og en englefigur 
samt enkelte smådele (inv. nr. 78/86). Den vin-
rankeomslyngede * snosøjle (fig.  54), med vin-
klasekapitæl, er af  eg, 128 cm høj incl. den ret-
kantede fodplade.  Den reliefskårne  ranke, der er 
lagt i snoningernes smalleste dele, har en gro-
vere karakter end søjlernes på epitaf  nr. 2 og er 
muligvis udført  af  en (anden) svend. Søjlen er 
hvidmalet, ranke og klaser gyldne, kapitælets 
blade grønne ligesom enkelte af  rankens. Søjlen 
har antagelig været en af  de storsøjler, der har 
flankeret  epitafiets  midtfelt.  - * Mandsfiguren 
(fig.  54), af  eg, 78 cm høj incl. den nærmest 
ovale fodplade,  har formodentlig  haft  sin plads 
yderst på en af  storvingerne. Han står med løftet 
venstre ben, overkroppen bøjet let fremover  og 
hovedet, med de åbne øjne og bølget, ørekort 
hår, bøjet yderligere nedefter.  Begge arme af-
brudt ved skulderen. Det folderige  lændeklæde 
er foroven  bukket om til en vulst med midt-
knude. Konstruktivt støttes han af  et træ. Alt 
fritskåret,  også på bagsiden, hvor kun lænde-
klædet er grovere afbanet.  Figuren har hvidlig 
legemsfarve  med røde brystvorter og navle, 
lændeklædet gyldent med rødbrun vulst, træet 
grønt og jordsmonnet sort. * Englefiguren,  af  eg, 
24 cm høj, er en siddende, let foroverbøjet 
dreng med udbredte vinger. Både arme og ben 

Fig. 52. Epitafiefigur.  Dydefiguren  Kærlighed fra 
epitaf  (nr. 2) over Clemend Clemendsen og to hu-
struer, jfr.  fig.  47 (s. 2922). NE fot.  1983. - »Caritas« 
from  sepulchral  tablet  no. 2, cf  fig.  47. 
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Fig. 53-54. Kvinde- og mandsfigur  samt storsøjle fra  (†)epitaf  nr. 1, antagelig over kgl. ridefoged  på Skander-
borg Carsten von Sinden, død 1653 (s. 2928). JJF fot.  1987. - Figures  of  a woman and  a man, and  a column from 
sepulchral  (†)tablet  no. 1, presumably to the castle bailiff,  Carsten  von Sinden,  who died  1653. 

afskårne.  Hvidmalet, med lidt rødt på læber, 
smilehuller og mave, øjnene sorte, hår og vin-
ger gyldne, de sidste også grønne og brune. Af 
smådele er bevaret et brudstykke af  et anker 
(måske fra  dydefiguren  Håbet) samt fra  orna-
mentikken en udskåret øreflipvolut. 

2) 0.1657, over Marcus von Wopersnow. Ved 
arkivtegneren Søren Abildgaards besøg i kirken 
1770111 hang der ved indgangen på vestvæggen 
en trætavle med et malet våben: skrådelt fra  ven-
stre i to felter,  i 1. felt  en halv, springende hjort 
på rød bund, 2. felt  krydsskraveret rødt på blå 
bund; hjelmtegnet fem  fjer  eller blomster? På 
tavlen stod: »1657 den 9. septemb. ist der Wol-
edler gestreng vnd Manvester H: Marcus von 
Wopersnow des hochloblichen Börnemanschen 
Regiments gewesener Oberstleutenand, auff 

Wopersnow Erbgesesen durch einen vnglückli-
chen Schus entleibt worden, dere Seelen Gott 
gnedig sey vmb Christi Willen Amen«. Ifølge 
Resen112 skulle der på mindetavlen tillige have 
stået et vers: »Was adel, ehr und Sterch (styrke) 
in langer Zeit ervorben / Ist durch ein venig bley 
(bly) zu einer Zeit verdorben«. 

Gravsten.  1) (Fig. 55), o. 1625-50, figursten 
over anonym borger og formodentlig  hans to 
hustruer og to børn. Rødlig kalksten, 184x115 
cm, overfladen  ret nedslidt og fodfeltets  ind-
skrift,  med reliefversaler,  næsten helt forsvun-
det. I stenens hjørner relieffer  af  de fire  siddende 
og skrivende evangelister med deres symboler. 
Personerne står under tre bueslag, der ved si-
derne er støttet af  lille volut, midtpå af  to engle-
hoveder. I sviklerne herover ses henholdsvis et 
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Fig. 55. Gravsten nr. 1, o. 1625-50, over anonym bor-
ger og hans familie  (s. 2929). NE fot.  1983. - Tomb-
stone no. 1, c. 1625-50, to an anonymous townsman. 

timeglas og et kranium med knogler og derover 
de tre afdødes  symmetriske bomærkeskjolde, 
hvis mærker nu er forsvundne  med undtagelse 
af  det nederste af  en blomst på det højre kvinde-
skjold. Manden fremtræder  som den domine-
rende person i midten foran  de to kvinder, der er 
vendt let mod ham. Alle holder hænderne sam-
menlagte i bøn foran  livet. Manden har ørekort 
hår, svunget overskæg og tvedelt fuldskæg. 
Over en midtknappet trøje og knækorte bukser 
bærer han en kappe af  tilsvarende længde. Hans 
fint  krusede pibekrave er ligesom kvindernes 
vist på en særpræget måde, som opretstående 
ringe omkring halsen. Kvinderne er ensklædte: 
midtknappede liv over plisserede skørter og 
fodlange  kapper samt fligede  konehuer. Foran 
kvinden til venstre ligger et svøbelsesbarn, med 
tætsluttende hue om hovedet, foran  den anden 
kvinde står hendes lille pige, hvis dragt svarer til 

moderens. Baggrunden for  relieffet  trambule-
ret. Skrifttavlen  forneden  indrammet af  attisk 
slyngbånd. Indmuret i vindfangets  nordvæg. 

2) (Fig. 56), o. 1650-75, genanvendt o. 1937. 
Mørkrød kalksten, 200x146x10 cm, den oprin-
delige personaliaindskrift  helt nedslidt, men 
spor efter  en religiøs indskrift  med reliefversaler 
ses på det nedre rammebånd. 

Stenens udsmykning har som motiv tro, håb 
og opstandelse ligesom på en beslægtet sten i 
Østbirk (Voer herred). Den rektangulære skrift-
tavle midt på stenen flankeres  afstående  kvinde-
lige dyder, Troen, med kors og kalk, trædende 
på en slange, og Håbet, med anker; begge bry-
der de med den ene arm det smalfelt,  de står i. I 
stenens hjørner er cirkelfelter  med de siddende 
evangelister, de øvre indkredset af  et buefelt 
med et kranium i sviklerne. Under buen ses 
Gudfader  i skyer og herunder en - i øvrigt ret 
sjældent forekommende  - fremstilling  af  Eze-
chiels profeti  (kap. 37). Her er vist det øjeblik, 
da Ezechiel på Herrens bud er ved at levende-
gøre de spredte, døde knogler og beordrer ån-

Fig. 56. Gravsten nr. 2, o. 1650-75, genanvendt 
o. 1937 (s. 2930). NE fot.  1983. - Tombstone  no.2, 
c. 1650-75,  reused  c. 1937. 
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den til fra  de fire  verdenshjørner at blæse liv i 
dem, »så de blev levende og rejste sig på deres 
fødder«.  Under profetens  udstrakte arm ses 
knælende og bedende genopvakte, imellem dem 
dog endnu en benrad og forrest  en kvinde. 
Rundt om ligger knogler og på jorden flere  kra-
nier. Under skriftfeltet  et timeglas med foliot, 113 

flankeret  af  to symmetriske skjolde med de af-
dødes nedslidte initialer. En sekundær indskrift 
med metalbogstaver er påført  o. 1937. På kirke-
gården, sydøst for  kirken. 

3) (Fig. 57), o. 1743, over Abraham ... Rossel, 
fordum  [kgl. maj.s] slotsfoged  ved Scha(n)d(er-
borg) slot, *1. nov. 17[0]4, ... i Schanderborg, 
og hans første  hustru Marie Brandt, f.  i Haar-
sens(!) 24. okt., død i Schanderborg 1741.114 Un-
der gravvers over hver af  de afdøde  står i fod-
feltet:  »Til [velfortiente]  Æreminde Er Denne 
steen bekostet af  sal. Abraham Rossels efter  le-
versche Giertrud Marie Swane«. 

Lysgrå sandsten, 196x117 cm, den stærkt ned-
slidte reliefindskrift  med kursiv samt store 
skønskriftsbogstaver  i navnene. Inden for  en 
profileret  ramme er hele stenens midtparti ud-
fyldt  af  en skrifttavle.  På dennes øvre del står 
indskriftens  personalia, på den nedre, under en 
smal liste og adskilt af  en lodret liste, de to grav-
vers. I fodfeltet  holder to siddende englebørn en 
oval bladkrans. Stenens øvre del optages af  et 
buefelt  båret af  svungne knægte hvorunder 
dødssymbolerne kranium over knogler og time-
glas. I buesviklerne ses trompetblæsende engle-
børn, og på bueslaget står med fordybede,  store 
skønskriftsbogstaver  »Chrstus(!) er opstandel-
sen og lifvet«.  Denne indskrift  refererer  til frem-
stillingen under bueslaget af  den opstandne Kri-
stus med sejrsfanen,  svævende over (den barok-
profilerede)  kiste. På kisteenderne sidder to på-
klædte englebørn, der peger på den tomme 
»grav«. Stenen indsat i skibets nordmur. 

4) O.1761, over [Elijsabeth Margretha 
[Brø]ckner, †1761, 56 år gl. [Sat] af  hendes anden 
[mand], gæst[giver] og vin[handler] i Schan-
d[erborg J]ens Adtzlew, †[1]761, 55 år gl. Brud-
stykke af  grå, grovkornet granit, nu 119x79x4 
cm, efter  at stenens øvre del og heraldisk højre 
langside er afhugget.  Den nu næsten ulæselige 

Fig. 57. Gravsten nr. 3, o. 1743, over fogeden  ved 
Skanderborg slot Abraham Rossel og hustruen Marie 
Brandt (s. 2931). NE fot.  1983. - Tombstone  no. 3, 
c. 1743, to Abraham Rossel, castle bailiff,  and  his wife. 

indskrift 115 er hugget med grove, fordybede  ver-
saler. Behugningen af  stenen er antagelig sket i 
forbindelse  med dens anvendelse til havebord 
(hvilende på fire  rå granitpiller). Som et sådant 
blev det endnu 1933 iagttaget stående på »Skan-
derborg vold«,116 nu nedlagt på kirkegårdens 
nordvestre hjørne, syd for  ligkapellet. 

† Gravsten.117 1) 0.1638(?). »Under dette mar-
mor hviler den berømmelige og vellærde hr. 
Jørgen Obel (Georgius Petræus Obelius), højt-
betroet slotsprædikant118 i Scanderburg og i 20 år 
en såre nidkær provst i Hjelmbsløff  herred, som 
fordum  havde været præst for  Linoe (dvs. Linå) 
og Dallerup menigheder og i 6 aar en høj ærvær-
dig provst i Giærn herred«, †19.juni 1638 i sin 
alders 53. år, tilligemed sin hustru Anna Eriks-
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datter. - Den latinske indskrift,  der i hovedsa-
gen endnu kunne læses 1833,119 stod på en sten, 
der fandtes  i koret. 

2) O.1717(?), over Lauritz Madsen, borger og 
. . . i (Skander)borg, f.  i Aarhuus ? nov. 1653, † 
... 7 ... 62 år g l , og hustru A(lhe?)d Io(ha)ns-
daater, f.  9(?) febr.  †?; velsignet med fem 
børn, fire  (Sønner og en datter). Brudstykker af 
gravstenen lå o. 1921120 i våbenhusets gulv. 

3) O.1729- over Povel Nielsøn [Leegaard], 
Skanderborg 1729, og »tvende dyd og g[udel-
skende matroner?] ... Johannesdatte(r) og Anne 
Margre(te) ... Brudstykker af  gravstenen lå 
o. 1921 i våbenhusets gulv.121 

4) O.1740, over Gotfred  Becker, der 1717-19 
var herredsfoged  i Hjelmslev herred og døde 
som slotsfoged  i Skanderborg 1740.122 Et brud-
stykke af  gravstenen lå o. 1921 i våbenhusets 
gulv. 

5) O.1801, over Iust Rasmussen, [fød]  i Em-
borg kloster 1730, død på Justenborg år 1800, og 
hustru Else Peders datter, født  i ? 1737, død på 
(Juste)nborg 1801. I 46 års ægteskab fik  de 13 
[børn]. Gravstenen lå o. 1921 på kirkegården.123 

†Muret(?)  begravelse  tilhørende Clemend Cle-
mendsen og hustru, indrettet ifølge  testamente 
af  12. marts 1664 (jfr.  epitaf  nr. 2). Formodentlig 
den »begravelse over gulvet midt iblandt fruen-
timmerstolene«, dvs. i kirkens nordside, hvor 

deres epitaf  hang. Ifølge  synet 1871 var den »til 
stor hindring for  de kirkesøgende«, hvilket for-
modentlig vil sige, at den på en eller anden måde 
var indhegnet. Selve begravelsen nedenunder 
blev 1685/8644 repareret med tre egebul og en 
egebjælke af  Rasmus murmand af  Skanderborg, 
der lukkede begravelsen igen med sand og 
sten.124 

†Kiste  med kisteplade, 1813, med indskrift 
over kammerråd og landvæsenskommissær Poul 
Christensen Leegaard, ejer af  Leegaardslyst, 
* 28. marts 1753 i Skanderborg. »Om hans 
smag for  det nyttige og skønne vidner det i be-
kvemmelighed og symmetri så udmærkede og 
ved sin beliggenhed så skønt prangende af  ham 
opførte  Leegaardslyst«. †31. okt. 1813, 60 år og 7 
mdr. gl. Begravet på kirkegården i faderen, 
Christen Leegaards grav.125 
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og optegninger af  J. V. Koch 1889 og 1890 (til 
J. Helms: Danske Tufstenskirker  1894) - Plan, snit og 
opstalter af  kirken ved H. P. Nielsen og Strange Niel-
sen 1960 (sættet findes  tillige i Skanderborg  museum og 
Kgl.  Bygningsinsp. Århus). - Plan med fremgravede 
fundamenter  m.m. ved Strange Nielsen 1964. -
Kunstakademiets  samling af  arkitekturtegninger:  Plan, 

Fig. 58. Signaturer og indskrift  bag på midtfeltet  i 
epitaf  nr. 1, jfr.  fig.  45 (s. 2922). Georg N. Kristiansen 
fot.  1959. - Signatures  and  inscription on the back of  the 
central  panel of  sepulchral  tablet  no. 1, cf.  fig.  45. 
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snit og opstalter vedr. »klokkerum« ved M. B. Fritz 
1912. - Menighedsrådets  arkiv:  Plan af  søndre låge ved 
V. Norn 1931. - Plan, snit m.v. vedr. ligkapel ved 
Hegaard 1936. 

Det kgl.  bibliotek  og Skanderborg  by arkiv:  Ældre foto-
grafier. 

Litteratur:  Karl Hansen: Beskrivelse over Skander-
borg Bye og Slot, 1833; L. Thane: Skanderborgs Hi-
storie, Skanderborg 1908 (heri s. 66 ff.  om Leegaards 
papirer); Chr. Heilskov: Hjelmslev Herred. Skande-
rup Sogn. ÅrbÅrhSt. XIII, 1920, 88-107 og XIV, 
1921, 1-45; Chr. Holtet: Blade af  Skanderborg Bys 
Historie. Skanderborg 1933; Poul Jørgensen: Skan-
derup kirke. Vejledning. Skanderborg 1968 (særud-
gave af  ØJyHjemst. XXXIII, 136-48) og Skander-
borg Slotskirke. Skanderborg 1972; N. Gjesing, 
H. Madsen og F. G. F. Stellfeld:  Skanderborg. Skan-
derborg 1983; MeddÅSt. 1983, s. 122 (kirkegårdskon-
tor m.v.). 

Historisk indledning ved Per Ingesman, beskrivelse 
af  kirkegård og bygning ved Kjeld de Fine Licht, 
kalkmalerier ved Henrik Græbe, inventar og grav-
minder ved Vibeke Michelsen og orgel ved Ole Ole-
sen. Engelsk oversættelse ved Jean Olsen. Redaktio-
nen afsluttet  1987. 

1 Formentlig udstedte Valdemar den Store et skøde i 
Skanderup 1176 (DiplDan. 1. rk 3, nr. 55, jfr.  Da-
RigBr. s. 433), og byen nævnes omkring 1230 som 
krongods i Kong Valdemars Jordebog (udg. Svend 
Aakjær 1926-45, I, 53, jfr.  II, 57 og 347). Ved arvede-
lingen 1263 efter  Erik Plovpenning skal Skanderup 
have været blandt de fædrene  godser, der tilfaldt  døt-
rene Jutta og Agnes (DiplDan. 2. rk. III, nr. 96). 
Skanderup kirke nævnes ikke  blandt de kirker, der 
1544 ydede kirkehavre og kirkelam til Århusgård. 
Århusgård og Åkær lens jordebog, s. 32, jfr.  s. 150. 
2 DaMag. 4. rk. II, 41. 
3 RA. DaKanc. Fortegn, og div. dok. vedk. kirker og 
sognekald 1630-1702 (A 28). Jfr.  at slotsskriver Peder 
Bertelsen 1547 fik  livsbrev på kirken og opgav det 
1554. KancBrevb. 8. juni og 9. aug. nævnte år. 
4 Kronens Skøder III, 270. Afskrift  af  skøde i LA Vib. 
Århus bispearkiv. Adkomster på jura patronatus 
1615-1712 (C 3.1152). 
5 Afskrift  af  skøde i LA Vib., som i note 4. 
6 6. juli 1705 pantsatte Mads Trane kirken til Seidelin. 
LA Vib. Landstingets skøde- og panteprot. nr. 33, f. 
523 (B 24.668). 
7 Samme, nr. 34, f.  161 (B 24.670). Det fremgår  af 
dette skøde, at Mads Trane må have fået  kirken over-
draget af  Nichel Seidelin. 
8 LA Vib. Århus bispearkiv. Kirkergsk. og jura pa-
tronatus 1695-1738 (C3. 1153). 

9 Ifølge  Michael Folsachs skøde (note 11). 
10 Schmidt pantsatte 16. sept. 1767 kirken til frøknerne 
Johanne og Marie Muller, men indløste den igen 
7. juni 1769. LA Vib. Landstingets skøde- og pante-
prot. nr. 46, 23-24 (B 24.701). 
11 LA Vib. Skbg. distrikts birks skøde- og panteprot. 
1800-08, f.  406 (B 61 F.SP 5). Skødet af  25. nov. 1796, 
læst på Hjelmslev-Gern herreders ting 8. aug. 1805. 
12 LA Vib. Ovennævnte skødeprot. f.  407. Skødet 
læst 8. aug. 1805. 
13 LA Vib. Århus bispearkiv. Hjelmslev hrd. 1573-
1845 (C 3. 604), Skbg. distrikts birks skøde- og pan-
teprot. 1789-1800, f.  653 og 747, og 1800-08, f.  49f., 
94,123,182, 225, 314 og 407f.  (B 61 F.SP 4 og 5). 1809 
angives kirkens ejere som sognets beboere »efter  for-
skellige skøder, hvoraf  kun nogle er tinglæste«, LA 
Vib. Århus bispearkiv. Kirkernes istandsættelse 
m.m. 1804-23 (C 3. 1151). 
14 KancBrevb., jfr.  14. dec. 1567 og 17. apr. 1587. 
15 Kongelige Rescripter, Resolutioner og Collegial-
breve, udg. Laurids Fogtman, III (1699-1730) 1793, 
s. 5f. 
16 En del af  mønterne blev indlagt i Den kgl. Mønt-
og medaillesamling, NM (F.P. 2754, 2780 og 3378). 
17 Tang Kristensen: Danske Sagn III, 77. Om hellig-
kilden ved Skvæt mølle: ÅrbÅrhSt. XIX, 1926, 10-11 
og XXXIII, 1940, 117-23 samt ØJyHjemst. IV, 1939, 
72-77. 
18 KancBrevb. 28. aug. Senere havde slotsfiskeren 
arealer ved kirken, samme 28. juli 1631 og 25. marts 
1634. 
19 Synsprot. 1862 ff. 
20 Tegning i Lokalhistorisk arkiv lader antage, at en 
udvidelse var på tale allerede i 1920rne. 
21 RA. Lensrgsk. Skanderborg-Åkær Kvittanciarum-
bilag 1604-50. 
22 LA Vib. Århus bispearkiv. Kirkesyn 1700 ff.  (C 3. 
1166 ff.). 
23 LA Vib. Provstearkiv. Hjelmslev hrd. Synsprot. 
1803-12 (C 30F. 2). 
24 LA Vib. Provstearkiv. Hjelmslev-Gern hrd. Syns-
prot. 1826-1915 (C 32. 2-3). 
25 Jfr.  Aarhuus Stiftstidende  18. juni. Et par vingesten 
med stempler, henholdsvis H i hjerte og PHK (de to 
sidste bogstaver sammenskrevet) nu i Skanderborg 
museum (inv. nr. 46/79). 
26 Det murstykke, hvori porten sidder, hører sam-
men med hegningen om den yngste udvidelse af  kir-
kegården, hvorunder portstedet flyttedes  en god me-
ter mod vest. 
27 KancBrevb. 19. maj. 
28 Aarhus Amtstidende 24. marts. 
29 Karl Hansen, 1833, s. 50 og N. Gjesing m.fl.  1983, 
s. 11. 
30 Abrahamsen: Orientering, s. 57, angiver afvigelsen 
til 5,2°. 
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31 F.eks. J. C. Schytte: Skanderborg Amt beskrevet 
efter  Opfordring  af  Det kgl. Landhuusholdnings 
=Selskab, 1843, s. 740 ff. 
32 Tidligst observeret af  J. Helms i KirkehistSaml. 
2. rk. II, 1860-62, 311, og Danske Tufstenskirker, 
1894, s. 110 ff.  Jfr.  O. Norn: At se det usynlige, 1982. 
33 Danske Tufstenskirker,  1894, s. 111. Angående tårn-
facadernes  pilastre bemærkes noget lignende på nabo-
kirken i Veng og på Lime kirke i Rødding herred. 
34 Sidstnævnte model er benyttet i de nærliggende 
frådstenskirker  i Hansted og Vrigsted, Kuml 1968, 
s. 9-21. 
35 Når Uldall 1886 uden nærmere oplysning noterer 
spor af  syddør i tårnafsnittet,  kan det være noget af 
dette vindue, han har set. Ved sammenligning med 
f.eks.  kirkerne i Bjerring (Middelsom hrd.) og Vin-
derslev (Lysgård hrd.) ville man forvente  en dør også 
i forhallens  sydside. 
36 Indb. Strange Nielsen 1971. 
37 . LA Vib. Provstearkiv. Århus amts sdr. provsti. 
Synsprot. 1817-54 (C 30 I. 2). 
38 KancBrevb. 19. nov., jfr.  Resen, s. 97 og DaAtlas. 
IV, 193. 
39 RA. Rgsk. 1660-ca. 1848. Århus stifts  kirkergsk. 
1680-94 (261-66) og DaKanc. Koncepter og indlæg til 
sj. reg. 1699-1771, 1701 nr. 73 (D 19). 
40 KancBrevb. 26. oktober 1636 og 19. maj 1637. 
41 KancBrevb. 18. juli. 
42 KancBrevb. 1. oktober. 
43 Ældre fotografier  og C. M. Smidts notebog. 
44 RA. Rtk. Rgsk. 1660-ca. 1848. Århus stifts  kir-
kergsk. 1680-94 (261-66). 
45 DaAtlas IV, 193. 
46 N. J. Israelsen: Nicolaus Hinrich Rieman. Bygme-
ster i Jylland, 1965, passim. Jfr.  Stahlknechts spir 
1738, DK Ribe, s. 295, fig.  194. 
47 Noterne 23 og 37 samt LA Vib. Århus bispearkiv. 
Hjelmslev hrd. 1573-1845 (C 3. 604). Det er tvivl-
somt, om der var tale om en egentlig bygning. 
48 Note 24. Ved denne lejlighed nævnes en »pille ved 
højkirkens nordvestlige hjørne«. 
49 Jfr.  P.Jørgensen 1972, s. 98-99. 
50 RA. DaKanc. Koncepter og indlæg til sj. reg. 1699-
1771, 1701 nr. 73 (D 19). 
51 Efterfølgende  arbejder i klokkerummet fremgår 
bl.a. aftegninger  i Kunstakademiet. 
52 Malerierne fremkom  i takt med det forcerede 
tempo, der råder ved en omfattende  kirkerestaure-
ring. På korets nordvæg blev de således fundet  af 
håndværkerne, uagtet konservator Egmont Lind på 
forhånd  havde advaret imod at gå i dybden med af-
rensningsarbejdet uden konservatorbistand; Lind var 
derimod tilfældigvis  til stede, da de østligste malerier 
i langhuset kom til syne ved nedtagning af  et epitaf, 
og de kunne derfor  straks tages under konserverings-
mæssig behandling. 

53 Uagtet alle tre personer savner hoved, noterer Eg-
mont Lind i indberetningen 3. marts 1962, at de tre 
skikkelser har haft  blikket vendt mod vest. Ligeledes 
i den endelige indberetning 14. dec. 1966: »Skikkelsen 
i højre felt  og nærmest vinduet synes at gøre en let 
vending mod vest iflg.  kroppens stilling, og iflg.  fød-
dernes afvigende  retninger skønner jeg, at et stop må 
være indtrådt. Desværre er hovedet tabt, hvilket i 
øvrigt gælder samtlige skikkelser, men muligheden 
af,  at vedkommendes opmærksomhed har været ret-
tet mod den i det vestlige felt  forekommende  tildra-
gelse, kan vist næppe lades helt ud af  betragning«. 
54 I referat  fra  besigtigelse under bygningsrestaurerin-
gen noterer Egmont Lind 7. maj 1962, at billedet i 
korbuen allerede var afdækket  ved hans besøg 
28. april 1962, samt at »det hvide i palliet er prydet 
med nogle fine,  rødbrune stregtræk, og lavt fore-
kommer endvidere et ganske lille ligearmet (græsk) 
kors med en hårfin,  rødbrun konturrest øverst på 
venstre korsarm«. Disse fine  tegninger ses ikke mere. 
55 Billedet af  Peters korsfæstelse  er en prototype, til-
svarende bevaret f.eks.  i benediktinernonneklostret 
Mustair in Graubunden, Schweiz, jfr.  Otto Demus, 
Romanische Wandmalerei, München 1968, pl. 
XXVIII. 
56 Beretning 3. marts 1962, hvor Egmont Lind endvi-
dere noterer: »Yderligere fund  i apsiden skal man 
næppe regne med, idet den i tidens løb er slemt mis-
handlet gennem nypudsninger, partielt udført  med 
cementblandet mørtel«. 
57 Beretning 7. maj 1962. 
58 Jfr.  Joachim M. Plotzek, Zur rheinischen Buchma-
lerei im 12. Jahrhundert; i Rhein und Maas 2, Køln 
1973, s. 305f.,  om Trier-Echternach skolen især s. 314. 

59 Kampfriser  forefindes  ligeledes i Højen, ÅL Horn-
slet, jfr.  Poul Nørlund og Egmont Lind, Danmarks 
romanske kalkmalerier; se endvidere note 62. 
60 Apostellegendens oprindelse i 6. eller 7. årh. er 
uklar, men den anses for  at være en sammenblanding 
af  forskellige  traditioner og de apokryfe  Petrusakter 
og Petrus martyrium fra  slutningen af  2. årh., hvor 
de to apostle ikke nævnes sammen, lige så lidt som i 
Paulusakterne; jfr.  E. Hennecke und W. Schneemel-
cher: Neutestamentliche Apokryphen I-II, Tübingen 
1959, 1964, II, 191-221 (Actus Ver cellenses), samt vdr. 
Acta Petri et Pauli, R. A. Lipsius, Die apokryphen 
Apostelgeschichten und Apostellegenden, Braun-
schweig 1883-90, 2:1 s. 7 ff. 
61 Her er benyttet den franske  oversættelse: Jacques de 
Voragine, La Légende Dorée, traduite du latin par 
Teodor de Wyzewa, Paris 1909; Legenda aurea er 
skrevet mellem 1250 og 1280 af  Jacobus de Voragine, 
biskop i Genua 1292 til sin død 1298; jfr.  Tue Gad: 
Legenden i dansk middelalder, 1961, s. 8 og 70f  og 78. 
6 2 1 Petruslegenden nævnes intet om kampe til hest 
eller med sværd. I største almindelighed kan kampfri-
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serne henvise til en af  jødernes mange kampe i Det 
gamle Testamente (jfr.  Niels M. Saxtorph: Danmarks 
kalkmalerier, 1986, s. 243). Vedrørende kampfrisen  i 
Skanderup er denne mindre trolig foreslået  som en 
skildring af  striden mellem Valdemar I og ærkebiskop 
Eskil (jfr.  Poul Jørgensen: Skanderup kirke, I ØJy-
Hjemst. 1968, s. 138ff.).  Om kampbilledets afhæn-
gighed af  riddertid og korstog samt indpasning i li-
turgien, jfr.  Otto Norn: At se det usynlige, 1968; 
Søren Kaspersen, i Kunsthistorisk Tidsskrift  1983, 
s. 134-136; samt Lise Gotfredsen:  »... og jorden skæl-
ver, da de rider frem«,  i ÅrbÅrhSt. 1983, s. 79-99 og 
samme, Rytter- og kampfriser,  i Troens Billeder. Ro-
mansk kunst i Danmark, 1987, s. 237-52. Den på 
s. 272 nævnte nadverscene er i Skanderup kirke, Anst 
hrd., Ribe amt. Endelig vedr. kampfrisen  i Ål kirke, 
jfr.  DK Ribe, s. 1307-21. 
63 Billedet falder  da ind i den oprindelige opstilling i 
triumfbuen  med triumfkrucifikset  i midten, bedre 
end et billede af  Cathedra S. Petri; Legenda nævner, 
at Petrus opholdt sig syv år i Antiochia, før  han i 25 
år tog sæde i den romerske stol; at billedet hentyder 
til denne passus kan vel ikke udelukkes. 
64 Jfr.  de til 1490erne daterede kalkmalerier i Vejlby 
kirke, s. 1464 og Århus domkirke, 1480erne, s. 432, 
434, 442. 
65 Egmont Linds indberetning 7. maj 1962 vedr. kalk-
malerier, der er blevet afdækket  siden hans sidste be-
søg i kirken, 28. april 1962. 
66 Tilsvarende alter fandtes  tilsyneladende ikke i nord, 
hvor nedbrydningen synes at være ført  til bunds. 
67 Jfr.  Helge Jacobsen: Østjysk barok, Odder 1974, 
Jensen: Snedkere, s. 87ff.  og samme, i Weilbachs 
Kunstnerleksikon II, 1949, s. 154. 
68 S. 2725, 2766 og 2820. 
69 Bag på fodstykket  er forskellige  indskårne navne 
(versaler), antagelig på degne, bl.a. C. F. Brant, Iess., 
Laurits Jørgensen Lundorf  (kordegn 1792, senere ka-
teket i Skanderup), Jørgen Eilertsen Silleman Ao. 
1738, Hans Jørgen Laurit., BNS, IIS, Hans Hadrich-
søn(?) Ao. 1732 og INB. 
70 Ved opsætningen er antagelig anvendt den oprinde-
lige plade, men denne er sært nok blevet halveret i 
tykkelse (indb.). 
71 Begge udført  af  P. A. Lyders, henholdsvis 1879 og 
1876 (jfr.  s. 1600 og 2242). 
72 KancBrevb. 29. jan. 1595. Intet indlæg bevaret. 
73 Nævnt i inventariet 1681/82 (note 44). 
74 LA Vib. Århus bispearkiv. Hjelmslev herredsbog 
1687 (C 3. 1105). 
75 I 1630rne blev stjålet en messesærk af  en stortyv 
(jfr.  bl.a. Vitveds †altersæt). V. Hostrup-Schultz, i 
JySaml. 4. rk. VI, 341. 
76 1702 nævnes intet dåbsfad  i inventariet (note 22). 
77 Et repos, o. 1880 anbragt vinkelret på opgangen, 
blev fjernet. 

78 Bagpladen til et, af  de oprindelig to, hængestykker 
samt et englehoved imellem dem, findes  nu i Skan-
derborg museum (inv. nr. 78/86). 
79 Stolene takseredes til 16 rdl. pr. stk., ialt 1024 rdl. 
Også beklædningen på alteret og knæfaldet  måtte re-
pareres for  et mindre beløb (note 24). Om krigens 
byrder, soldaternes okkupation og hærgen skriver 
sognepræsten Matthias Jacob Schiørring i sin dagbog 
bl.a. (i Poul Jørgensen: Skanderborg slotskirke, 
s.98ff.):  »Skanderup kirke ødelagde de helt indven-
dig og forvandlede  den til en soldaterkaserne. Ej en-
gang begravelserne og de dødes ben skånede de ...«. 
80 Senere, 1707, omtalt i forbindelse  med en strid om 
et gravsted. Chr. Heilskov, 1921, s. 37. 
81 Dispositionen er udarbejdet af  domorganist Georg 
Fjelrad, Århus (2. afd.s  korr. arkiv, NM). 
82 Orglet anskaffet  for  midler, indsamlet blandt be-
boerne i Skanderup. 
83 Orgeludvidelsen 1931 sket for  midler, skænket af 
Sørine Justine Sørensen og hendes broder, fhv.  møl-
ler Peder Johansen Sørensen, ifølge  indskrift  på mes-
singplade, der sad på orglet og nu opbevares i præ-
stegården. 
84 Yderligere oplysninger om orglet findes  i Orgel-
reg. 
85 Venligst meddelt af  gørtlerfirmaet. 
86 Henningsen: Kirkeskibe. Skbg. s. 109. 
87 Uldall: Kirkeklokker,  s. 160f. 
88 Landsbyen Forlev i Skanderup sogn. 
89 Et møntaftryk  synes at have en buste i profil,  en 
anden årstallet 1665 (?) i omskriften.  Se i øvrigt Jørgen 
Steen Jensen: Møntaftryk  på kirkeklokker, i: Klok-
ker, Arv og Eje 1983-84, s. 129-140. 
90 Uldall noterer i Nyrop: Kirkeklokker,  s. 126, at 
kronen er til dels sønderbrudt, hvad der synes sket i 
selve støbningen. Dette bekræftes  af  B. Nielsen, 
Thubalca, i hans indb. 1971. 
91 Skanderup menighedsråds arkiv; ved embedet. 
92 Om mulige forlæg  til disse havdyr, se Hanne Jons-
son: Peder Jenssøn Koldings prædikestol i Vor Frel-
sers kirke i Horsens 1670. Horsens 1987, s. 45; jfr. 
tillige betragtning s. 48f.  om værkstedets hjertemo-
tiv. 
93 Samtidig fjernedes  en gylden frakturindskrift  fra 
1880 i fodfeltet:  »Dem som elske Jehovas Navn« etc. 
Esaias 56,6-7. 
94 Jfr.  indb. og fot.  af  Georg N. Kristiansen 1959. 
95 Nederlandsk maler o. 1600-53. 
96 Følgelig ikke oprindelig bestemt til epitafiet. 
9717. jan. 1672 meddeltes kgl. tilladelse til »hans ligs 
begængelse og ligpræken må ske udi slotskirken på 
Skanderborg og hans lig der sammesteds så længe 
nedsættes, indtil det derefter  udi hans begravelse i den 
rette sognekirke straks kan blive henbåren«. Se Pers-
HistT. 6. rk. V, 157. - Om Clemendsen, se bl.a. Karl 
Hansen, s. 41 og 69f. 
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98 RA. DaKanc. C 14. Jy.reg. 1660-70, s. 147, nr. 17 og 
18, 15. apr. 1662. 
99 Jfr.  epitafiemaleri  1666 over sognepræst T. N. Fer-
slev og hustru i Ørsted kirke, Randers amt. 
1 0 0 Om denne maler, der først  virkede i Odense, se-
nere i Jylland, se bl.a. Sven Arnvig, i Fynske Årb. II, 
1942-46, s. 212-221. 
101 HofmFund.  II, 297. 
1 0 2 Om Gyberg, se bl.a. Bol og By, 1987:2, s. 8f. 
1 0 3 Familien Leegaards Optegnelser 1718-1877. Af-
skrift  ved Chr. Heilskov 1907 af  nu forsvundet  ms. 
Håndskrift  nr. 32 i Statsbiblioteket i Århus. Se i øv-
rigt Chr. Heilskov, 1921, s. 34f. 
1 0 4 Det er desuden udført  efter  et forlæg,  der har tjent 
som model for  bl.a. et epitaf  i Storring (s. 2080). 
1 0 5 Skriveskrift  på lille træplade, lagt bag kvindefi-
guren: »Gybergs Epitafie  blev renset ... (ved Provst 
Skovs ihærdige Tilskynden). Skanderborg 30. Januar 
1880, R. Rasmussen. Maler«. - Ifølge  Georg N. Kri-
stiansens indb. havde epitafiet  da været nedtaget og 
ved genopsætningen »tilpasset« ved bortskæring af 
adskillige dele, bl.a. puttovinger og båndstumper. 
1 0 6 Jfr.  kalke af  den oprindelige indskrift,  der lå på løs 
kridtgrund. 
1 0 7 Disse var helt afrenset. 
1 0 8 Gyberg har desuden skænket †altertøj, dåbsfad  og 
lysekrone. 
1 0 9 Jfr.  Chr. Heilskov 1921, s. 38f.  og historik. 
110 Ses på fot.  af  Sophus Bengtsson 1938, i NM 2. afd. 
111 Notebog V, 177 med skitse af  våbenet. 
112 S. 112, jfr.  Marmora Danica II, 1741, s. 122. 
113 Marie-Louise Jørgensen og Hans Stiesdal, i 
NMArb. 1985, s. 119ff. 
114 Indskriften  suppleret efter  kirkebogen. A. Rossel 
død 1743, begravelsesdatoen 19. juni, hustruen begra-
vet 15.juni 1741, kun 16 år og 9 måneder gi.; ifølge 
Leegaards ms. (note 103) gift  23. sept. 1740. 
115 Indskriften  suppleret efter  Chr. Holtets læsning, 
s. 35, der bl.a. efter  kirkebogen kan tilføje,  at 
E.M.B., der var gift  1. gang med Peder Rasmussen 
Werner, døde 17. maj 1761. 
116 Holtet, s. 35f. 
117 Andre begravede, antagelig med †gravsten, er 
ifølge  Resen s. 96f.:  1) Dr. Peder (Hansen) Sture, 
Christian IV. s hofpræst,  †1624. 2) Mag. Kaspar Da-
nothon (også kaldet Jesper Hansen), sognepræst til 
Skanderup og Stilling, †16[79], hvis sten måske er 
identisk med oven for  omtalte, bevarede sten nr. 2. 
Endvidere 3) Margrethe, Oluf  Baggers hustru, datter 
af  ovennævnte Kaspar Danothon. Ifølge  Wibergs 
præstehist. var Margrethe Olufsdatter  mag. Danot-
hons hustru og datter af  Oluf  Olufsen  Bagger. 
118 Bestalling som slotsprædikant og sognepræst for 
Skanderup og Stilling, 28. marts 1618, KancBrevb. 
119 Karl Hansen, s. 23, jfr.  Resen s. 96f. 
1 2 0 Chr. Heilskov, s. 37. 

Fig. 59. Skanderborg med Skanderup kirke 1:10000. 
Sammentegning af  kort over Hestehaven (C. C. 
Slebsagger 1816), Dyrehaven (Sunstrup 1815) og køb-
stadsjordene (C. F. A. Tuxen 1816 »efter  det gamle 
kort«). Kopieret af  Jørgen Wichmann 1987. - Compo-
site map of  the town of  Skanderborg  (1815-1816).  The 
church then stood  on the outskirts  of  the town to the north. 
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121 Ifølge  samme, s. 38, der delvis har rekonstrueret 
indskriften,  var P.N.L., borger i Skanderborg, 
†29. maj 1729 i sit 29. år. Hans første  kone †17. okt. 
1721, herefter  gift  10. juni 1722 med Anne Margrete 
Christensdatter, datter af  Christen Rasmussen i Skan-
derborg ladegård. 
1 2 2 Chr. Heilskov, s. 38f.  og 85, jfr.  Familien Lee-
gaards Optegnelser s. 28 og 40 (note 103). 
1 2 3 Indskriften  gengivet efter  Chr. Heilskov, s. 40. 

124 En kgl. bevilling 1798 til herredsfoged  Anders 
Kjær om salg af  kirken tillige med konge- og kirketi-
ende til sognets beboere indeholdt bestemmelse om, 
at Clemend Clemendsen Fischer og hustrus begra-
velse i kirken skulle vedligeholdes (LA Vib. Århus 
bispearkiv. Hjelmslev hrd. 1573-1845 (C 3.604)). 
1 2 5 Indskrift  og oplysninger fra  L. Thane, s. 72. Ind-
skriften  ikke omtalt i de Leegaardske familiepapirer 
(note 103 ovfr.). 

SUMMARY 

The original fabric  of  the church presumably 
dates from  the middle of  the 12th century, and 
its masonry is tufa,  deposits of  which have for-
merly been plentiful  in the area (cf.  Fruering 
p. 3009.). Although not particularly large this 
building is in several ways noteworthy, for  ex-
ample with an apse at the east end and a sturdy 
tower at the west end (cf.  fig.  5). The apse is 
curious because of  its horseshoe-shaped ground-
plan (marked out lopsidedly), three round win-
dows, and architectural ornament on the facade. 
The tower end, now altered and greatly re-
duced, bears traces of  pilasters outside and in-
side. This suggests that the entire building has 
probably been distinguished by richer articula-
tion than usual. The tower end has undoubtedly 
held a so-called 'manorial gallery'. There was 
once a royal castle in the parish, and this might 
explain these special features. 

In the 15th and beginning of  the 16th centuries 
the enlargements to the church in no way dif-
fered  from  those customary for  the period: the 
nave was lengthened to the west, with the addi-
tion of  a tower which belongs to the character-
istic type found  in the Århus diocese. The inte-
rior was given vaults, and a porch - originally 
two storeys high - was erected in front  of  the 
south door. 

In more recent times, the existing wooden 
vault in the chancel was added, and the porch 
incorporated in the church interior, and fur-
nished with pews. The tower received its pre-
sent spire in 1741, and the principal entrance to 
the church was moved to the west. 

Romanesque mural paintings from  c. 1200 
were uncovered on the walls of  the chancel and 
nave in 1961-63. Their unusual motifs  have been 
taken from  the apocryphal texts concerning the 
lives of  St. Peter and St. Paul. On each side of  a 
window in the north wall of  the chancel are 
two scenes from  the life  of  Peter in Antioch 
(figs.  13-14). On the soffit  (north) of  the chancel 
arch can be seen the seated figure  of  an arch-
bishop, presumably Peter (fig.  15). On the north 
wall of  the nave are scenes from  the legend of 
St. Peter (figs.  16, 18, 19) read from  west to east. 
A scene with horsemen in battle (fig.  17) is de-
picted in the frieze  on the north wall of  the nave. 
Its interpretation should be seen in context with 
other wall-paintings in Danish churches show-
ing battle scenes, viz. in Ål (DK, Ribe, p. 1307-
21), Højen and Hornslet. 

The vaults of  the nave are decorated with mu-
rals from  the close of  the 15th century in the 
same light style as the other murals of  this pe-
riod in the area, cf.  for  example, Hvilsted 
(p. 2600) and Adslev (Hjelmslev herred). On the 
west vault of  the nave can be seen the coats of 
arms of  Lord High Steward Erik Rosenkrantz of 
Bjørnholm, Lord Lieutenant at Skanderborg 
Castle 1452-88, and his wife,  Sophie Gylden-
stjerne. Christ as the Man of  Sorrows is de-
picted on the north pier between the 2nd and 3rd 
bays of  the nave. This mural may perhaps have 
been associated with a †Corpus Christi altar. 

Only little has survived of  the medieval fur-
nishings: a paten, the hewn font,  and a bell from 
1450-75. On the other hand, the interior of  the 
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church has clearly benefited  by the generosity of 
well-to-do parishioners affiliated  with the castle 
and town in the course of  the 17th and 18th cen-
turies - citizens who wished to be commemo-
rated by their enrichments to the church. Apart 
from  commissioning a sepulchral tablet for 
themselves c. 1637, the clerk at Åkær, Peder Pe-
dersen Borum and his wife  also commissioned 
the altarpiece made in 1650 from  the workshop 
of  the notable wood-carver, Peder Jensen Kol-
ding. A few  years later the same craftsman  exe-
cuted the pulpit donated to the church by the 
clerk at the castle, Clemend Clemendsen and his 
wife,  who also commissioned their own sepul-
chral tablet. The patron of  the church, Christian 
Knudsen Gyberg, councillor of  war, and his 
wife  donated an †antependium, chandelier no. 1, 
1732, baptismal dish and bell no. 2, 1735. They 
are commemorated by a sepulchral tablet 1741. 
The same year their son-in-law and successor to 

the patronage, Hans Folsach, embellished the 
church in manifold  ways for  the edification  of 
the congregation, a fact  he also pointed out in 
the text inscribed on the gallery, cf.  the (†)altar 
rail, pulpit and sounding-board, (†)confessional 
and (†) gallery. 

Some records of  church visitations both in 
1636-37 and 1849 bear testimony to the damage 
done to the church under various enemy occu-
pations. Furnishings and fittings  of  wood re-
ceived a good deal of  punishment from  the har-
rying of  hostile Bavarian troops in 1849. Sepul-
chral monuments likewise suffered,  as can be 
seen by the few  surviving figures  from  demol-
ished tablets. Some of  the soldiers have carved 
their names and hornes on a wall-cupboard. 
Very few  old tombstones remain from  the pe-
riod when the church and churchyard served as 
the cemetery for  the castle and town of  Skander-
borg. 



NYBY †KIRKE 
S K A N D E R U P S O G N 

Fig. 1. Området ved Mallinggård i Skanderup sogn 
1:10000. Opmålt 1804 af  Christen Slebsagger. Kortet 
indbefatter  mindre dele af  jordene under Skander-
borg ladegård (1804) og Gram by (1816). Kopieret 
1987 af  Jørgen Wichmann. Kirkens beliggenhed er 
markeret med en stjerne (*). - Map  of  the village,  * 
marks  the site of  the demolished  church. 

Ved vejarbejder, der foregik  på arealer øst for  Skan-
derborg sø som forberedelse  til bebyggelsen Høj van-
gen, stødte man 1974 på rester af  en indtil da ukendt 
kirkebygning.1 Som følge  af  fundet  ændredes bypla-
nen, hvorved kirketomten kunne bevares som et 
grønt område, og den undersøgelse, som National-
museet samme sommer foretog  på stedet, havde kun 
en foreløbig  karakter.2 Ikke uden sandsynlighed er 
lokaliteten identificeret  med landsbyen Nyby, der 
blev nedbrudt ved midten af  1500rne ved etablering af 
Skanderborg slots ladegårde.3 Kirken nævnes hver-
ken i regnskabet over kirkernes landehjælp 1524 eller i 
listen over afleverede  klokker 1528-294 og er da an-
tagelig nedrevet før  denne tid. 

På arealet nord for  kirketomten anlægges fra  1986 
efter  tegning af  landskabsarkitekten Ida Vestergård en 
annekskirkegård for  Skanderborg. 

Kirken har været rejst på en jævnt rundet bakke-
knold på toppen af  det højtliggende terræn på 
østsiden af  Skanderborg sø, hvorfor  den i sin tid 
må have været synlig viden om. Den har be-
fundet  sig omtrent midtvejs mellem Stilling og 
Skanderup, nærmest sidstnævnte. Mere lokalt 
ligger kirkeruinen på sydsiden af  Mallinggårds-
vej, ca. 300 meter syd for  Mallinggård, der ind-
til 1777 hed Østre ladegård. 5 

Af  kirkegårdens grænser er ingen spor kon-
stateret, men ved udgravningen 1974 så man syd 
og vest for  kirken adskillige grave, hvoraf  de 
fleste  var svagt trapezformede  barnegrave med 
afrundede  ender; ingen blev nærmere under-
søgt. 

188* 
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Kirken har bestået af  kor og skib og i alt været 
20,5 m lang. Skibets udvendige bredde har væ-
ret 8,5 m, korets 7, dvs. størrelsen har stort set 
svaret til f.eks.  nabokirken i Stilling (s. 2948). På 
en markstenssyld har den været rejst af  frådsten, 
ligesom adskillige kirker i omegnen (jfr.  f.eks. 

Skanderup, s. 2884 og Fruering, s. 2978), men af 
murværket var kun rester af  det nederste skifte 
bevaret i korets østgavl. En iøjnefaldende  æn-
dring i funderingens  stenstørrelse i skibets syd-
side, omkring tre meter vest for  triumfmuren, 
lader antage, at et byggestop er indtruffet  under 
opførelsen. 

Ved sonderingerne fandtes  intet tegl, og man 
stødte ikke på levn af  gulvlag eller bygnings-
enkeltheder.6 

Orienteringen afviger  godt 10° mod syd. 

Redaktion ved Kjeld de Fine Licht 1988. 
1 Silkeborg avis 24. maj og 8. aug.; Aarhuus Stiftsti-
dende 6. juni, 27. juni og 20. okt.; Horsens Folkeblad 
8. juni og 12. juli; Skanderborg Avis 8. aug., alle 1974. 
2 Indberetning ved Morten Aaman Sørensen 1975; 
Skbg. museum journ. nr. 14/74 og 47/86. 
3 KancBrevb. 17.juni 1573, jfr.  K.Hansen: Beskri-
velse over Skanderborg Bye og Slot, 1833, s. 20; 
Chr. Heilskov i ÅrbÅrhSt. XIV, 1921, s. 29; 
M. Vedsø i Skvæt VIII, 1975, s. 1-2. Landsbyen Højby 
har også været nævnt. 
4 Danske Magazin 4. rk. II, 40 og RA. Rtk. Rgsk. 
indtil 1559. Fortegnelser over indkrævede klokker 
1528-29. 
5 Chr. Holtet: Blade af  Skanderborg Bys Historie, 
Skbg. 1933, s. 56. 
6 Et brudstrykke af  frådstenskvader,  fundet  1980 ved 
Mallinggård og nu i Skbg. museum (inv. nr. 21/80), 
stammer muligvis fra  kirken. Tre munkesten fra  går-
dens svinesti, samme sted (inv. nr. 20/80 a-c), sættes 
ikke i forbindelse  med kirken. 

Fig. 3. Plan 1:300. Tegnet 1988 af  KdeFL efter  udgravningsplan ved Morten Aaman Sørensen 1974 i NM 2. afd.  -
Ground-plan. 

Fig. 2. Sydsidens fundering  under frilæggelse,  set fra 
øst. Morten Aaman Sørensen fot.  1974. - The  founda-
tion of  the south side  of  the church, seen from  the east during 
excavation. The  church was demolished  already  in medie-
val times. 



Vrold 1:10000. Målt af  Jens Grouleff  1789. Kortet indbefatter  en lille del af  Skanderborg slots dyrehave (1815). 
Kopieret af  Jørgen Wichmann 1987. Kirkens omtrentlige beliggenhed er markeret med en stjerne (*). - Map  of 
the village,  *marks  the presumed  site of  the demolished  medieval  church. 

VROLD †KIRKE 
SKANDERUP SOGN 

Vrold var ligesom Skanderup krongods på Val-
demarstiden,1 og i middelalderen har kongen 
antagelig siddet inde med patronatsretten.2 Kir-
ken nævnes 1524,3 og 1528-294 afleverede  den en 
†klokke,  der med jernfang  vejede to skippund 
(ca. 320 kg). Engang herefter  er gudstjenester 
ophørt, og sognet lagt under Skanderup. 15835 

bevilgede kongen lensmanden på Dronning-
borg Niels Skram materialerne fra  »det tårn og 

gamle mur i Vrold, der står tilbage af  den kirke, 
som har været der« til forbedring  af  Østbirk 
kirke ved Skrams hovedgård Urup i Voer her-
red. Herefter  er Vrold kirke sandsynligvis sløj-
fet,  men endnu ved midten af  1700rne beretter 
Pontoppidan6 om »kendetegn af  et kapel eller 
kirke«. 

Kirken har ligget i den østre del af  den ret 
store landsby. På stedet er tid efter  anden kon-
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stateret dels mange levn af  begravelser på kirke-
gården, dels byggematerialer, såvel marksten 
som frådsten  og mursten. Angiveligt har fun-

deringen under kirkens nordvestre hjørne været 
gravet frem,  men lokaliteten har ikke været sy-
stematisk undersøgt . 7 

Redigeret af  Per Ingesman og Kjeld de Fine Licht 
1987-88. 

1 Byen nævnes i Kong Valdemars jordebog omkr. 
1230 (udg. Svend Aakjær 1926-45, I, 5, jfr.  II, 57). 
2 Frederik Is Registranter, s. 248 og 296, idet lokalite-
ten formentlig  er Vrold. Jfr.  Århusgård og Åkær lens 
jordebog 1544, s. 150 med note 37, og Troels Dah-
lerup: Sogn og Pastorat. Fra Viborg amt 1956, s. 60. 

3 Danske Magazin 4. rk. II, 41. Kirken ydede 10 
mark. 
4 RA. Rtk. Rgsk. indtil 1559. Fortegnelser over ind-
krævede klokker 1528-29. 
5 Danske Magazin 3. rk. V, 171, jfr.  KancBrevb. 12. 
okt. 1585. 
6 DaAtl. IV, 194. 
7 Chr. Heilskov i ÅrbÅrhSt. XIII, 1920, s. 95-96 og 
Skbg. museum, journ. nr. 3/43. 



Fig. 1. Kirken set over Stilling sø. KdeFL fot.  november 1987. - The  church seen from  the south-east. 

STILLING KIRKE 
H J E L M S L E V H E R R E D 

Efter  reformationen  har kirken formentlig  tilhørt 
kongen, hvilket dog først  kan dokumenteres 1666.1 

Ved oprettelsen 1717 af  det skanderborgske rytterdi-
strikt blev kirken henlagt herunder.2 Da ryttergodset 
og dets kirker 1767 blev solgt på auktion, erhvervedes 
Stilling kirke af  sognepræsten Hans Pedersen Lund,3 

der siden solgte den til Benjamin Selmer i Aldrup 
mølle.4 På en auktion over dennes efterladenskaber 
1774 købtes kirken af  sogneboerne5 og overgik til 
selveje 1. maj 1912. 

Siden slutningen af  1500rne har sognet været anneks 
til Skanderup,6 og 15847 bestemtes, at sognepræsten 
skulle holde en kapellan i Stilling. Ved kgl. resolution 
af  5. november 1982 blev sognet et selvstændigt pa-
storat, hvortil 1. januar 1984 området ved Gram over-
førtes  fra  Skanderup sogn. 

Kirken står på en beskeden hævning i det jævnt 
kuperede terræn på nordsiden af  den vestre del 
af  Stilling sø. Den ligger endnu frit  på østsiden 
af  Stillings omfangsrige  bebyggelse, der bevarer 
fragmentariske  levn af  landsbyen og betydelige 
rester af  stationsbyen, men navnlig består af 
vidtstrakte boligkvarterer fra  efterkrigsårene.  I 
ældre tid løb landsbygaden nordpå fra  området 
vest for  kirken, hvor den 1973 nedrevne rytter-
skole indtog den centrale plads ved gadekæret 
(fig.  34). Nu orienterer bebyggelsen sig efter 
landevejen og banen mellem Skanderborg og 
Århus, der begge går på tværs af  den gamle 
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Fig. 2. Kirken set fra  nordøst. NE fot.  1983. - The  church seen from  the north-east. 

akse. I vore dage flyder  industribebyggelse, ty-
pehuse og små, nette haver som en lavastrøm 
mod alle verdenshjørner (jfr.  fig.  35). 

Kirkegården,  der med en udvidelse mod øst nu 
er dobbelt så stor som tidligere, hegnes mod 
nord og vest med kløvstensmure fra  1884,8 af-
dækket med kantstillede mursten. Den ældre del 
af  sydsidens hegning, som tidligere også bestod 
af  kløvstensmur, udgøres af  tjørn efter  en min-
dre arealregulering. Den øvrige del af  sydsiden 
og hegnet i øst er en markstensmur med støbt 
afdækning.  I ældre tid var kirkegården omgivet 
af  stengærder, der tidligst nævnes 1719,9 og hvis 
nyopsætning efter  nedskridninger omtales igen 
og igen; en generel omsætning gennemførtes  i 
1850erne.10 

Adgangen  til kirkegården er ad en køreport 
midt på vestsiden, udført  1971, efter  tegning af 
Bent Meyer og Aage Kristensen, som sortma-
lede jerntremmefløje  mellem betonpiller. En 
port omtales første  gang i forbindelse  med re-
paration 161411 og var da en muret †portal  med 

indkørsel og låge, hvor fløjene  i de følgende  år 
forsynedes  med nye jern og en taskelås. En ny 
port rejstes 171512 og fornyedes  tilsyneladende 
1719,2 begge gange udført  af  træstolper med tag 
over. Murstenene i portalen, der 171813 kaldes 
øde, fandt  anvendelse ved en istandsættelse af 
†tårnet (s. 2949). 185410 ønskede synet en ny 
port, men der skete vist ikke noget, for  porten 
beskrives 1860 som usømmelig og bevokset 
med ukrudt. Forud for  etableringen af  den nu-
værende indkørsel var der port og låge af  sorte 
jerngitterfløje  mellem tre murstenspiller, opsat i 
sammenhæng med kløvstensmuren.14 1887 øn-
skede synet en †låge i syd ved Anneksgården, 
hvilket antagelig resulterede i den, der eksiste-
rede 1907.8 

En teglhængt bygning af  mokkafarvede  mur-
sten, indeholdende ligkapel,  redskabsrum og toi-
letter, er efter  tegning af  Flemming Steen Seier-
sen ved midten af  1970erne opført  nord for  par-
keringspladsen på kirkegårdens vestside. Den 
afløste  et †ligkapel fra  1906,10 der lå på det om-
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Fig. 3. Kirken set fra  sydøst i 1920rne. - The  church seen from  the south-east. 

råde i kirkegårdens nordvestre del, hvor der i 
1970erne og senere er indrettet urnegravplads. 

Beplantningen præges i øst og nord af  kasta-
nier, der står langs hegnsmurens yderside; i vest 
er der nogle lindetræer fra  1880erne8 og i syd en 
enkelt birk. 185110 henstillede synet, at der anlag-
des en gang omkring kirken, og nogle år senere 
ønskede man flere  gange. 18838 skulle hele area-
let drænes. 

En brolagt vej fører  fra  kirkegårdsporten til 
pladsen foran  våbenhuset, mens der er gruset 
omkring kirken. 

BYGNING 

Kirken består af  kor og skib, der vel er bygget 
omkring år 1200, og hvortil der på sydsiden 
slutter sig et våbenhus fra  1886. Det erstatter en 
formentlig  senmiddelalderlig forgænger,  der 
nævnte år blev revet ned. Den nyromanske tag-
rytter over skibets vestende er fra  samme år og 
har afløst  et lille, spånklædt †træspir fra  begyn-

delsen af  forrige  århundrede. Dette spir blev sat 
op efter  sløjfning  af  et antagelig senmiddelal-
derligt †tårn ved skibets vestgavl. Orienteringen 
afviger  lidt mod nord.15 

Den velformede  bygning, der hører hjemme 
blandt de små landkirker, har et næsten kvadra-
tisk kor og et skib, hvis indvendige længde er 
det dobbelte af  bredden. Murene er rejst af  gra-
nitkvadre på skråkantsokkel med bagmure af 
lagvis lagte marksten. Skønt facaderne  for  en 
stor dels vedkommende er omsatte eller helt ny-
murede, vidner de fortsat,  navnlig på nordsi-
den, om det fine  håndværk, som de middelal-
derlige stenhuggere har udført.  I soklen er an-
vendt bemærkelsværdigt store formater,  således 
måles på sydsiden længder på 250 og 285 cm. 
Som vanligt er kvadrene størst forneden;  de tre 
første  skifter  over soklen er på sydsiden af  koret 
52, 43 og 37 cm høje, på skibet 46, 40 og 40. Der 
er således ikke forbandt  mellem de to bygnings-
afsnit,  hvortil bemærkes, at koret kun er et 
skifte  lavere end skibet. 
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Fig. 4. Syddørens tympanon (s. 2946). NE fot.  1984. - Tympanum  over the south door. 

Begge portaler  er i behold, nordre tilmuret, 
søndre i brug, men omsat og lidt ændret 1886. 
Dørhullerne, der er rektangulære, lige store og 
udvendig måler 231x136 cm, er opbygget med 
kvadersatte anslagsfremspring  og sider; i nord 
er bevaret den gennemløbende sokkel, der fun-
gerer som trinsten. De 24 cm høje kragbånd, 
hvorpå facadernes  kvaderstik og åbningernes 
tympana hviler, er enkle (s. 2880, fig.  S), rigest i 
nord, hvor der er arkadedekoration på fronterne 
og parallelle, vandrette hulstave på de sider, der 
vender mod hinanden. En særlig opmærksom-
hed påkalder sig tympanondekorationerne, der er 
hugget i et udtalt fladt  relief  og er ens, hvad den 
grundlæggende komposition angår (fig.  4 og 5). 
Begge steder er motivet to modstillede dyr i 
kombination med dobbeltarkade. På nordsiden 
er dyreparret to løver, mens en grif  og en løve er 
placeret over for  hinanden over den modsatte 
indgang. Dyrenes haleduske dannes af  stilise-
rede bladmotiver. Dobbeltbuerne kan læses som 
en hentydning til paradis, og på begge tympana 
er den centrale søjle desuden svagt fremhævet, 

således at den kan opfattes  som livstræ og der-
med som et billede af  Kristus.16 Stillings relieffer 
indgår i den omfattende  og vidt udbredte 
gruppe af  løvetympana, hvor de nærmeste pa-
ralleller er i nabokirkerne i Blegind og Mesing. 
Tillige hører reliefferne  hjemme i den østjyske 
kreds af  arkadedekorationer og er beslægtet med 
tympanet i Vitved (s. 3021). 

De klart konturerede fremstillinger  på Stil-
lings tympana er suppleret med indristninger, 
der karakteriserer figurer  og genstande på af-
gørende måde. Dette gælder søjlernes arkitekto-
niske led og bladtegningen i planteornamentik-
ken, men er navnlig af  betydning ved dyrekrop-
penes lemmer, øjne og manker. Våbenhusets be-
skyttende tag må være årsag til, at dette væsent-
lige træk står bedst på søndre tympanon. 

Der noteres et par mindre forskelle  mellem de 
to portalrelieffer:  I syd er dyrene placeret bag de 
respektive søjler (som griffens  krop er kombi-
neret med på den måde, der ellers bruges ved 
svungen hales sammenfletning  med sin krop), 
hvor de i statuarisk monumentalitet som på 



mange fonte  løfter  den ene forpote  op mod cen-
tralsøjlen. I nord springer dyrene i en kåd be-
vægelse frem  foran  sidesøjlerne og løfter  for-
poterne mod hinanden foran  midtsøjlen. Et par 
stiliserede vækster, der skyder op ved centralsøj-
len i syd, er nok ikke uden slægtskab med træ-
erne på Vitveds tympanon. På begge tympana i 
Stilling er der i de nedre hjørner en bønneformet 
genstand, der måske kan jævnføres  med hove-
det på korbuerelieffet  i Randlev (s. 2468, fig.  11). 

Af  de oprindelige vinduer  er der i korets nord-
side bevaret ét i brug, og i hver af  skibets lang-
mure sidder ét, som er blevet delvis dækket ved 
hvælvets indbygning; begge er 120 cm høje og 
tilmurede, men aflæses  som nicher både inde og 
ude. Uldall påpeger, at åbningerne mangler sål-
bænkkvadre og har temmelig stejle smige. På 
indersiden er vindueshullerne kvadersatte, og 
det samme har været tilfældet  med korbuen, 
hvor der i den nuværende, udvidede skikkelse 
springer en granitblok frem  i sydsiden. 

I korets sydvæg under vinduet er der en lavt-
siddende, rektangulær niche. 

Senmiddelalderlige  ændringer  og udvidelser.I  sid-
ste del af  1400rne og i begyndelsen af  det efter-
følgende  århundrede blev kirken underkastet en 
ombygning og supplering, der omfattede 
hvælv, tårn og våbenhus. 

Såvel i kor som i skib indbyggedes hvælvinger, 
der på den i stiftet  mest udbredte måde hviler på 
falsede  piller med et fremkraget  skifte  som ve-
derlagsbånd. Men der er en markant forskel 
mellem hvælvtyperne i de to bygningsafsnit, 
idet koret overdækkes med almindeligt kryds-
hvælv med halvstensribber, mens skibet er ud-
styret med to fag  af  det mere usædvanlige stjer-
nehvælv. Formodentlig er koret blevet over-
hvælvet først,  og da turen engang i Niels Clau-
sens lange tid som bisp i Århus (1490-1520, jfr. 
kalkmalerier) kom til skibet, valgte man den ri-
gere udforming,  som kan være inspireret fra 
domkirken (s. 272). Alle ribber er retkantede li-
gesom ved de hvælv i stiftets  hovedkirke, der 
synes at være de senest udførte.  Forneden, hvor 
strålerne ligger tæt, er ribberne af  praktiske 
grunde kun en kvart sten brede (jfr.  Odder, 
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Fig. 5. Norddørens tympanon (s. 2946). Poul Pedersen fot.  1969. - Tympanum  over the north door. 
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Fig. 6. Opstalter, snit og plan 1:300. Nordside og vestgavl af  F. Uldall 1886. Længdesnit, tværsnit og grundplan 
tegnet 1987 af  KdeFL på grundlag af  foreliggende  opmålinger. På planen er medtaget levn af  †tårn (s. 2948) samt 
ydre kontur af  †våbenhus (s. 2949). - Elevations,  sections and  ground-plan  of  the church. 

s. 2527). I synsprotokollens beskrivelse 1862 si-
ges opgangen (til loftet)  at foregå  gennem et 
»hul i den nederste hvælving«. 

Det fremgår  af  dispositionen af  skibets østre 
hjørnepiller, at der her eksisterede †sidealtre,  da 
hvælvslagningen fandt  sted. 

Et †tårn af  den såkaldte stylteform,  dvs. med 
en åben arkade mod vest, har eksisteret ved ski-
bets vestgavl, men er blevet sløjfet  i begyndel-
sen af  forrige  århundrede. Det nævnes første 
gang 1681-8217 og må af  typologiske grunde hen-
føres  til de sidste generationer før  reformatio-
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nen. En sondering 1987 godtgjorde, at tårnet, 
hvis spor på skibets vestgavl kunne aflæses  før 
Uldalls ombygning (fig.  6), havde været af  den 
enkle form,  som er udbredt i og karakteristisk 
for  Århus stift.  Af  dets to murede piller kunne 
bredden og udstrækningen af  den nordre 
(278x141 cm) aflæses  ved et klart mørtelspor på 
syldens marksten, mens teglstumper sandsyn-
liggjorde, at byggematerialet havde været mur-
sten. Fragmenter af  hulsten behøver ikke at hid-
røre fra  tårnets tag. Der har været kamtakker i 
nord og syd, hvoraf  de søndre nymuredes 
1735.18 Imellem de to vanger observeredes pik-
stensbro. 

1702 behøvede klokkeværket reparation, og 
1715 og 1717 anføres,  at tårnet havde behov for 
en stor istandsættelse, der fordrede  2-3000 sten 
og navnlig angik syd- og vestsiderne, hvor 
mange mursten smuldrede. Året efter  gennem-
førtes  arbejdet, hvortil, som allerede berørt, an-
vendtes materiale fra  kirkegårdens murede †por-
tal.12 Udover sydgavlens ovennævnte ommu-
ring 1735, blev der foretaget  en istandsættelse 
1758-59,19 da Anders murmester fra  Mesing be-
tjente sig af  »dobbelte Flensborgsten«. Med 
kancelliets tilladelse og mod et gebyr, der skulle 
erlægges inden tre måneder, fik  sognefogeden 
og de andre kirkeejere 180320 tilladelse til at ned-
rive det »gamle brøstfældige  tårn«, der erstatte-
des med den nedenfor  omtalte †tagrytter. 

Våbenhuset  foran  syddøren er opført  1886 efter 
tegning af  F. Uldall. Siden er tagets skifer  afløst 
af  vingetegl, og i 1950erne kalkedes facadernes 
maskinstrøgne munkesten. 

Det forrige  i våbenhus, der blev sløjfet  ved op-
førelsen  af  det nuværende, omtales første  gang 
1715,12 da taget trængte til omlægning. Bygnin-
gen, der har været lidt kortere end den eksi-
sterende, kendes fra  Uldalls tegninger (jfr. 
fig.  6) og fra  synsprotokollens beskrivelse 1862, 
der siger, at væggene var af  mursten. Gavlen var 
kronet med kamtakker og i højde med toppen af 
de nederste smykket med en båndblænding; for-
oven sad en rektangulær blænding. Dørhullet, 
der havde anslagsfals  på indersiden, var fladbuet 
og sandsynligvis resultatet af  en ændring af  det 
oprindelige. Hver af  sidemurene, der begge af-

sluttedes med falsgesims,  havde en lille, rektan-
gulær lysglug. 

En istandsættelse, der indbefattede  en delvis 
fornyelse  af  kamtakkerne, blev foretaget  1718, 
samtidig med en hovedreparation af  hele kirken. 
180312 manglede loftet,  og 186510 ønskede synet 
loftet  malet perlegråt. 

Vedligeholdelse  efter  reformationen.  †Tårnets og 
våbenhusets skæbne i nyere tid er beskrevet 
ovenfor.  Hvad den øvrige bygning angår, næv-
nes 1651,21 at kirkeværgen søgte om penge til 
»restaurering« (jfr.  Skanderup kirkes dårlige til-
stand på samme tid, s. 2890). Efter  indlemmelse 
i rytterdistriktet gennemførtes  171822 den oven-
for  berørte, »højnødvendige« reparation, der 
omfattede  tagværker (korets synes fornyet)  og 
tage samt omsætning af  sydfacaden  og dele af 
nordsiden; her skulle »udspækkes med kalk 
mellem kampestenene«. 180623 siges kirken at 
være i god stand efter  reparation året før. 

En †tagrytter  af  egetømmer (jfr.  fig.  6) er må-
ske sat op ved denne lejlighed som afløser  for 
†tårnet. Den nævnes første  gang 1831,24 da der 
manglede nogle spån på pyramidetaget. På det 
tidspunkt var spiret oliemalet, men 185610 øn-
skede synet det tjæret, og 18728 skulle »huset til 
klokken« have nyt spåntag. 

Fig. 7. Nordre portal (s. 2946). Opstalt og snit 1:50. 
Tegnet af  F. Uldall 1886. - North  door  of  the nave. 
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Gentagne gange siden begyndelsen af  1700rne 
omtales vanskeligheder med korgavlen, der 
»trækker sig ud«; synet 1862 konstaterede, at 
den var 13" ude aflod.  188310 blev gavlen taget ned 
og opsat påny, men det grundlæggende pro-
blem, der 180323 beskrives som »grunden skri-
der«, løstes først  ved understøbning i 1950erne. 
1883 ønskede man også at sætte større vinduer i 
kirken; arbejdet måtte dog udskydes efter  »in-
tervention« fra  ministeriet, der anbefalede,  at 
man satte sig i forbindelse  med en »i middelal-
derens byggestil« kyndig arkitekt. Fritz Uldall i 
Randers kom ind i sagen, men måtte vejledes af 
den kgl. bygningsinspektør V. Th. Walther, der 
bl.a. lagde vægt på, at portalerne bevaredes. Re-
sultatet blev, at man 1886 ombyggede skibets 
vestgavl, opsatte en ny tagrytter af  nyromansk 
udformning  ligesom f.eks.  i Randlev (s. 2471) 
og rejste et nyt våbenhus, skønt beboerne og 
synet havde foretrukket  et vesttårn, hvor ind-
gangen skulle være placeret. Året efter  erklæ-
rede synet, at »ombygningen var smukt, godt 
og solidt udført«. 25 

Af  hensyn til pulpituret (s. 2968) blev vest-
gavlen forsynet  med vinduer i to etager, hvor 
»noget ophuggede« overliggere og enkelte 
smigsten, der lå på kirkegården, benyttedes ved 
de øvre. I overensstemmelse med periodens fo-
restillinger om middelalderligt byggeri udførtes 
den ny facade  i blank mur, hvor »der fuges  med 
cement med trukne fuger,  så disse får  profil  som 
en lille rundstav«. Derefter  blev kirkens øvrige 
facader  renset for  kalk og fuget  med cement.8 

En hovedistandsættelse  med udgangspunkt i 
tagrytterens forfald  forberedtes  fra  1951 af  arki-
tekten Aksel Skov i Århus; bløde lerlag i grun-
den under kirken krævede omfattende  funde-
ringsforbedringer,  og arbejdet kom først  i gang 
1953 og blev i praksis mere langvarigt end for-
udset. Bygningsmæssigt betød restaureringen 
en fornyelse  af  tagrytter og gulve samt udven-
dig kalkning af  våbenhuset.26 Endelig blev pul-
pituret taget ned, og i konsekvens heraf  tilmure-
des vestgavlens to små vinduer. Menighedsrå-
dets påny fremsatte  ønske om tårn, bl.a. aktuali-
seret ved det netop opførte  i Nølev (s. 2445), 
blev heller ikke imødekommet denne gang. 

Gulvene, der tidligst nævnes 1717,12 var den-
gang af  mursten, ligeledes 1862. Fra de mellem-
liggende år omtales reparationer, således 184910 

efter  de »bayerske troppers okkupation«. 1907 
var der efter  synets ønske lagt sorte og hvide 
»Silkeborgfliser«  i kor og gang, og efter  en om-
lægning 1929 nævnes trægulv i stolestaderne.8 

Som nævnt fornyedes  gulvene i gule sten på fla-
den ved restaureringen i 1950erne. 

Et par brudstykker af  grønglaserede, antage-
lig kvadratiske (16x16 cm) teglfliser  fra  omkring 
år 1600, kom for  dagen ved restaureringen i 
1950erne og opbevares nu i Den gamle By (inv. 
nr. 5077:81). 

Vinduerne  nævnes første  gang ved syn 1803,12 

da man ønskede et nyt indsat over for  kirke-
døren; i årene efter  klagedes over den mørke 
kirke.23 Resultatet blev vist blot, at man i 
1820rne24 udskiftede  glas og rammer i de to vin-
duer i skibets nordside. 1862 nævnes det vin-
due, der indtil 1886 sad øverst i norddørens til — 
muring (jfr.  fig.  6). Synsprotokollen beskriver 
samme år korets to små vinduer som »af  den 
ældre form,  vinduerne indlagte i bly og forsy-
nede med jernstænger«. 1874 henstillede synet, 
at sydsidens to vinduer blev fornyet,  at der i 
nordsiden af  skibets østre fag  anbragtes et mage 
til, og at det lille i korets nordside fornyedes. 
Ved ombygningen af  korgavlen 1883 sløjfedes 
østvinduet; samtidige ønsker om yderligere vin-
duesforandringer  førte  som nævnt til den af  Ul-
dall ledede restaurering nogle år senere. Hvad 
belysningsforholdene  angik, lukkedes ved 
denne lejlighed det oprindelige vindueshul i ski-
bets nordside, mens korets østvindue påny blev 
sat ind, dog ændret og »blandet med granit-
kvadre«. Endelig gennemførtes  det usædvanlige 
arrangement af  to større og to mindre vinduer i 
den nye vestgavl.8 Her blev som nævnt de to 
nedre tilmuret i 1950erne. 

Tagene  nævnes første  gang 1614,11 da der hen-
tedes tagsten i Århus; næste gang er 1684-85,17 

da den lokale tømrer Anders Ernst udskiftede 
(skibets?) tagværk og brugte 900 store søm, som 
landsbyens smed Søren havde leveret. Herefter 
lagde Peder murmand fra  Skanderborg tagste-
nene påny. 1718 gennemførtes  den ovenfor  om-
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Fig. 8. Udsnit af  murværk på skibets nordside. NE fot.  1983. - Section  of  the ashlar wall  on the north side, 
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talte, større reparation, og 1758-59 udbedrede 
Anders fra  Mesing alle tagene ved hjælp af  1000 
nyindkøbte tagsten. De ældre egetagværker 
blev grundigt sat i stand 1886, da den spåntæk-
kede tagrytter afløstes  af  den nuværende, der er 
blyhængt. Tagene fornyedes  med gamle sten 
ved hovedrestaureringen i 1950erne. 

Opvarmning i medfør  af  ministerielt cirkulære 
kom på tale ved synet 1892, da man besluttede at 
opstille en kakkelovn i skibet; 1904 skulle ovnen 

fornys.  1914 bestemtes, at kulkassen, der hidtil 
havde stået i kirken, skulle flyttes  ud i våben-
huset.8 Ved restaureringen i 1950erne fornyedes 
det elektriske varmeapparatur fra  1938. 

Kirken står i dag i den skikkelse, den fik  i 
1950erne. Tagene er teglhængte, og facaderne 
står i blank mur, bortset fra  det kalkede våben-
hus. Indvendig er vægge og hvælv hvidtede, 
mens gulvene består af  gule sten på fladen.  Vå-
benhusets loft  er gråmalet med synlige bjælker. 

Fig. 9. Indre set mod øst. På skibets hvælv en kalkmalet dekoration fra  o. 1500, antagelig Kristi våben og 
Århusbispen Niels Clausens våben (s. 2954). NE fot.  1984. - Interior  to the east. On the vault  is preserved  a mural 
decoration  from  c. 1500. 
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Fig. 10. Indre, set mod vest. NE fot.  1984. - Interior  to the west. 

Vindfløjen  på tagrytteren bærer årstallet 1886; 
†fløjen  på den ældre †tagrytter kendes kun fra 
Uldalls tegning, hvor den gengives uden særlige 
kendetegn. 

†KALKMALERIER 

En kalkmalet udsmykning af  kirken er tidligst 
nævnt 1886 af  Uldall, der dels omtaler »en sim-

pel dekoration« på ribberne i skibets stjerne-
hvælv, dels et par våbenskjolde i skibets øst-
hvælv. De sidstnævnte er efter  hovedrestaure-
ringen 1984 alene om at repræsentere den sengo-
tiske udsmykning, der for  en dels vedkom-
mende stod fremme  indtil restaureringen 
1953-55. Nævnte år fandt  man ligeledes sengoti-
ske kalkmalerier i korets hvælv samt på dettes 
nordvæg nogle få  fragmenter  af  romansk figur-
maleri, der imidlertid var så løstsiddende, at de 

Danmarks Kirker, Århus 189 
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Fig. 11. Kalkmalet †rankeslyng, fra  o. 1500, på hvælv-
pille og det tilstødende parti af  væggen i skibets nord-
side (s. 2954). Egmont Lind fot.  1953 - Mural  painting 
of  twined  foliate  vines, c. 1500, on a pier and  north wall  of 
the nave. 

ikke lod sig restaurere og derfor  overhvidtedes 
sammen med det øvrige. 

Fra o. 1500 stammer dekorationen på østkap-
pen i skibets østhvælv, en rødmalet, sortkon-
tureret lilje flankeret  af  to våbenskjolde  (jfr. 
fig.  9). Det søndre våben, tilhørende Århusbis-
pen Niels Clausen (1490-1520), der en periode 
var forlenet  med Skanderborg, er kontureret i 
rødt og sort og mærkerne, stjerne og halvmåne, 
udført  i de samme farver  på hvid bund. Skjoldet 
på den fornemmere  plads nord for  liljen er sand-
synligvis Kristi våben. På blodplettet bund er 
med sorte konturer og rød farve  malet en ring 
med et tværbånd, hvorfra  udgår to korsformede 

nagler(?), henholdsvis anbragt foran  og bag rin-
gen. Korsnaglerne(?) symboliserer formodent-
lig Kristi lidelse, ringen måske tornekronen.27 

Våbenet er gentagne gange opmålet og kan i 
tidens løb være forvansket. 

De samtidige †hvælvdekorationer  (jfr.  fig.  16 og 
30) i kor  og skib  knytter sig stilistisk til stiftets 
øvrige og har nære paralleller i de nærliggende 
kirker (jfr.  Hvilsted s. 2599 og Adslev). Far-
verne var de vanlige rødbrune og grå. Ribberne 
både i kor og skib var dekoreret med spinkle 
siksakstreger på alle tre ribbesider, vesthvælvets 
ribber dog helt afstribede  med farve  og afsluttet 
med toproset. Over skjold- og gjordbuerne sås 
de sædvanlige krydsende halvrundbuer, på bu-
ernes undersider var røde ranker, på gjordbu-
erne tillige grå blomster. I korets østkappe fand-
tes et »dusket træ«. Hvælvpillerne i skibets 
nordside var smykket med ranker og skablo-
nerede rosetter (fig.  11) ganske lig dem, der om-
giver Smertensmanden i Skanderup (s. 2903). 
Rankerne synes at have bredt sig ud på væggen. 
På hver af  korbuevangerne var over hinanden 
malet to indvielseskors, Georgskors. På nordre 
vange, mellem korsene, fandtes  en fireliniet,  re-
ligiøs indskrift  på latin, skrevet med minuskier 
formodentlig  fra  1500rnes 2.fjerdedel.  Kun ind-
ledningen: »Si [de]us pro no[b]is q[vis contra 
nos] (?), (hvis Gud er for  os, hvem kan da være 
mod os) samt enkelte løsrevne ord kunne tydes. 
På sydvæggen i skibets østfag  fandtes  et rødt 
indvielseskors og på vesthvælvets nordvæg dels 
et gråt kors, dels en indridset cirkel, 56 cm i 
tvm., med en ulæselig indskrift. 

Fragmenter af  †romansk  figurmaleri  (fig.  12) fra 
o. 1200, tilsyneladende en dobbelt figurfrise, 
blev 1953 iagttaget vestligst på korets nord-
væg.28 I den nedre frise  dannede et højt, etage-
delt tårn29 formodentlig  skille mellem to scener, 
den vestre under en rundbuet arkade. Herunder 
sås rester af  et draperi(?) med et øvre slyng. På 
tårnets anden side anes på fotografiet  de v-for-
mede dragtfolder  tilhørende en af  de to hoved-
og armløse personer, som restauratoren mente 
at kunne iagttage. Foroven afsluttes  frisen  af  et 
vandret bånd, hvorover ses nogle uforklarlige 
dragtslyng (?). 
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INVENTAR 

Oversigt.  Kirkens indre præges helt af  inventarforny-
elsen 1980, hvorunder ikke alene alterpartiet omfor-
medes efter  forslag  fra  kunstneren Erik Heide, men 
også ny prædikestol og stolestader anskaffedes.  -
Jævngammel med bygningen er alene den romanske 
løvefont.  Korbuekrucifikset  repræsenterer en af  de 
sjældnere Kristusfremstillinger  fra  1400rnes begyn-
delse. Alterkalken fra  1519 er et usædvanligt eksempel 
på et af  de forhen  så mangfoldige,  liturgiske kar, der i 
katolsk tid blev skænket af  navngivne personer til et 
bestemt alter, i dette tilfælde  af  en priorinde i Ring 
kloster til dettes Mariaalter, hvorfra  det efter  refor-
mationen er kommet til Stilling. Fra 1500rnes slut-
ning stammer dels alterstagerne, dels en velskåret al-
tertavle, hvoraf  nu kun er bevaret nogle få  dele i Den 
gamle By. En provst har ved 1700rnes midte prydet 
kirken på forskellig  vis ved at skænke et nyt (†)alter-
maleri og en †alterskranke samt ved at lade ophænge 
et epitaf  over sin familie  i koret. Som flere  andre af 
egnens kirker har også Stilling lidt under de bayerske 
soldaters ødelæggelser 1849, der her især gik ud over 
prædikestolen. 

Alterpartiet  er udformet  1980 efter  forslag  af 
kunstneren Erik Heide, der ligeledes har udført 
de enkelte dele. Alterbordet  består af  fire  piller og 
en plade, alt af  rødlig granit. To hvide hørlær-
redsduge er lagt i korsform  over bordet. Asym-
metrisk over alteret er ophængt en forgyldt 
bronzeplade  med  relief  på begge sider, på vestsiden 
Helligåndsduen, på østsiden en fisk,  symbolet 
for  Kristus, begge relieffer  med lidt blålig farve. 
Enkle knæfaldsbænke  er opstillet på alle fire  si-
der af  bordet. 

†Alterborde.  De to tidligere alterborde var af 
træ, det sidste, fra  1896,8 af  eg og med søjler, 
havde afløst  et træbord, der i synsprotokollen 
1862 ikke er nærmere karakteriseret. 30 

†Alterklæder.  170212 dækkede en »trykt cartuns 
(bomulds) alterdug« alteret som et klæde. 17192 

skulle det som gammelt og ubrugeligt udskiftes 
med et nyt, rimeligvis det, der 1739/4019 beskri-
ves som et klæde af  rødt plys med sølvknip-
linger og Frederik IV.s. våben. 18628 var klædet 
af  rødt, uldent fløjl,  men samme år ønskedes 
anskaffet  et nyt, langt, med et kors af  ægte sølv-
brokade.10 

(†)Altertavler.  Kirkens altertavle har i sjælden 
grad været udsat for  skiftende  tiders ændringer 

og fornyelser,  der har sat sig spor på de få  be-
varede og genanvendte enkeltdele. Af  disse 
fremgår,  at en fornem  tavle fra  1500rnes slutning 
sandsynligvis 1747 er blevet »fornyet«  med et 
Korsfæstelsesmaleri,  der atter o. 1850 har måttet 
vige for  et Nadvermaleri. 1882 er hele tavlen 
blevet udskiftet  med en ny, hvis Kristusmaleri 
nu er ophængt på skibets sydvæg. Et udtryk for 
et moderne syn på alterets udsmykning i sam-
menhæng med omgivelserne fremgår  af  alter-
partiets udformning  1980, jfr.  ovenfor. 

(†) 1) Fra en ungrenæssancetavle (fig.  13), fra 
1500rnes slutning, findes  i Købstadmuseet Den 
gamle By nogle få  dele, af  eg, hvis fintskårne 

189* 

Fig. 12. Fragment af  kalkmalet †figurfrise,  fra  o. 1200, 
på korets nordvæg (s. 2954). Egmont Lind fot.  1953. 
- Fragment  of  a mural painting with †frieze  of  figures, 
c. 1200, on the north wall  of  the chancel. 
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Fig. 13. (†)Ungrenæssancealtertavlens bevarede dele, 
med det senere nadvermaleri, opstillet foran  altertav-
len fra  1884, efter  at de var hentet ned fra  våben-
husloftet;  jfr.  fig.  14 og 15 (s. 2955). Konservator Ei-
nar V.Jensen fot.  1936. - Preserved  parts of  the 
Renaissance altarpiece,  cffigs.  14 and  15. 

Fig. 14. * Altertavlemaleri o. 1850, efter  Leonardo da 
Vincis nadverbillede, udført  på midtfeltet  fra  (†)alter-
tavle, jfr.  fig.  13. NE. fot.  1980. - *Painting,  c. 1850, 
after  Leonardo  da  Vinci's  »The  Last Supper«,  cf.fig.  13. 

snitværk vidner om, at tavlen har været udført 
af  en dygtig billedskærer, rimeligvis med til-
knytning til Skanderborg slot.31 Stykkerne i mu-
seet omfatter:  to postamenter, et midtfelt  og de 
flankerende  pilastre, en storvinge og en topgavl 
samt enkelte lister. Tavlens udseende fremgår 
dels af  synsprotokollens beskrivelse 1862, dels af 
konservator Einar V.Jensens indberetning ved 
afleveringen  til museet 1936. 

Fodstykket har været flankeret  af  to (42,5 cm 
høje og 19 cm brede) fremspringende,  retkan-
tede *postamenter med øvre, omløbende tand-
snitliste og profileret  fodliste.  Det 117x104 cm 
store *midtfelt  består af  tre egeplanker samlet 

Fig. 15. *Storvinge og *pilastre fra  (†)altertavle, fra 
1500rnes slutning; jfr.  fig.  13 (s. 2957). Flemming 
Schmidt fot.  1988 og NE fot.  1983. - *Wing  and  and 
*pilasters  from  the (†)  altarpiece,  cf.fig.  13. 
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Fig. 16. Indre, set mod øst, med altertavlen fra  1884 (s. 2959), †panelværk omkring kakkelovnen, hvori der 
indgår dele fra  (†)altertavle (s. 2955, jfr.  fig.  15), samt †stolestader fra  1850-51 (s. 2966). H. A. Kjær fot.  1897. -
Interior  to the east with altarpiece  from  1884,†panelling  round  the stove incorporating  parts of  the †altarpiece  (cf.figs.13 and 
15) and  †pews from  1850-51. 

ved fjer  og not. Det har været flankeret  af  128 
cm høje *pilastre (fig.  15) med næsten ens, 
skårne reliefmontanter,  med blade og fantasiho-
veder under englehoved, i forsænkede  rektan-
gelfelter.  Den bevarede *storvinge (fig.  15) med 
øvre (nu defekt)  rovfuglehoved  har elegant vo-
lutsvunget midtparti, hvorfra  der vokser akan-
tusblade; forneden  løber vingen ud i et fugleben 
med klo, der griber om en kugle. Over et †frise-
felt  med karnisprofileret  gesimsliste har tavlen i 

lighed med tilsvarende arbejder32 muligvis haft 
en attika. Dette led har måske været identisk 
med det parti, med fire  rektangulære fyldinger, 
der ses i et †panelværk (jfr.  fig.  16 og s. 2967). 
Tavlen har været kronet af  en *trekantgavl, med 
tandsnit- og profillister.  Midt på gavlen er spor 
efter  en påsat del, måske et englehoved. Et så-
dant er noteret som ødelagt 184910 under de bay-
erske troppers huseren. Fra denne tid stammer 
antagelig også det indskårne skæppemål(P), 
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Fig. 17. Anonymt stik af  Kristus på korset mellem 
Maria og Johannes, fra  1689, der muligvis har været 
forlæg  for  maleri på †altertavle, skænket 1747 af 
provst Christen Høgh (s. 2958). Kgl. Bibl. fot.  1988 . 
- Anonymous print, 1689, of  Christ  on the Cross  between 
the Virgin  Mary  and  St.John,  possibly the prototype  of  the 
painting for  the †altarpiece  donated  in 1747 by the rural 
dean,  Christen  Høgh. 

Ifølge  lokalhistorikeren Karl Hansen, 1833,34 

skal provst Christen Høgh (jfr.  epitaf  og †muret 
begravelse) have skænket altertavlen (og †tral-
værket med knæfald,  jfr.  nedenfor)  »Gud til 
Ære og Kirkens Prydelse 1747«. Tavlen karak-
teriseres som »slet malet« og forestillende  »den 
korsfæstede  Frelser med Johannes og Maria ved 
Siden af  Korset«. Forlægget hertil skulle være et 
(anonymt) kobberstik (fig.  17) i Elias Eskildsen 
Naurs: Golgotha paa Parnasso« fra  1689.35 

Der er imidlertid ikke tale om en ny altertavle 
fra  1747, men derimod om et nyt (†)maleri  udført 
oven på renæssancetavlens indskrift  i midtfeltet, 
hvilket en nylig foretaget  farveundersøgelse  har 
dokumenteret.36 I feltets  nedre, heraldisk ven-
stre hjørne er afdækket  to nøgne fødder  under 
en dobbelt klædning i grå og grønne farver  samt 
det nederste af  en (kors)-stamme, støttet af  skrå-
stivere. Det er rimeligvis rester af  en Korsfæ-
stelsesscene, der kan være udført  efter  det oven-
for  omtalte stik. Den førnævnte,  daterende ind-
skrift  må have stået enten på tavlen eller på †tral-
værket. 

bogstaver og årstal på midtfeltets  bagside: 
»Linz, CDM« og »1849«. 

1862 var der ifølge  synsprotokollen på alter-
tavlens »fod«  opstillet »de fire  evangelister ud-
hugne i træ«, et arrangement som ikke synes at 
svare til beslægtede tavlers udformning,  men 
som måske kan stamme fra  en senere ændring. 

Tavlens oprindelige, tidstypiske staffering,  på 
kridtgrund, har for  midtfeltets  vedkommende 
bestået af  en gylden frakturindskrift  på sort 
bund, hvoraf  er afdækket  et lille parti. Øvrige 
farver  på vinge og pilastre er afrenset  1937. -
Om tavlen beretter regnskaberne, at den 170212 

»var smuk, med behørig staffering«.  173733 be-
høvede den reparation. 

Fig. 18-19. Altersølv. Guldsmedens bomærke på al-
terkalk 1519 og indvielseskors på alterdisk 1519 (?) 
(s. 2962). JJF fot.  1987. - T h e  goldsmith's  mark  on chalice 
1519 and  consecratory  cross on paten 1519 (?) 
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O.1850 har tavlen fået  et nyt * maleri  af  Nad-
veren (fig.  14), en kopi efter  Leonardo da Vincis 
fremstilling,  der dengang var meget yndet. Fel-
tets nederste, 28,5 cm høje del37 er blåmalet un-
der en hvid stregmaling, der skal illudere som 
profilliste.  Synsprotokollen meddeler 1862, at 
der »under tavlen«, dvs. i fodfeltet,  stod: »Kom 
Synder! æd og drik, din Jesus Dig indbyder, 
hans Legeme og Blod til Salighed du nyder, 
men Kjære! prøv dig selv, først  efter  Pauli Ord, 
med Bod og Beden før  du gaaer til Herrens 
Bord«. »Over tavlen«, formodentlig  i frisefel-
tet, stod: »Af  Christi Kors og Lidelse fremspirer 
denne Frugt, at Døren for  de Troende til Himlen 
blier(!) oplukt«. Altertavlens tilhørende staffe-
ring, rimeligvis fra  1854,10 var grå og blå. 

188210 var tavlen brøstfældig,  og da synet ikke 
anså alterbilledet for  en pryd for  kirken, øn-
skede man anskaffet  både en ny tavle og et nyt 
maleri.38 To år senere blev tavlen nedtaget, 
hvorefter  dens forskellige  dele fandt  anvendelse 
i det nedennævnte †panelværk omkring den 
1892 opstillede kakkelovn (s. 2966). 

(†)2) 1884 fik  kirken en ny †altertavle med ma-
leri  (jfr.  fig.  16), en kopi efter  Carl Blochs Kristi 
opstandelse, fra  1877, udført  af  Jens Thomsen 
Jensen (1862-1925), Skanderborg ladegård.39 Det 
er et oliemaleri på lærred, 117x110 cm, med flad-
buet overkant, indfattet  i en moderne, lysbrun 
træramme. Nu ophængt på sydvæggen i skibets 
vestlige fag.  Den tilhørende †altertavleramme, 
af  eg, over højt, glat fodfelt,  var kronet af  tre-
kantgavl og med bladformede  topstykker over 
de lodrette rammestykker. Den stod i træets 
farve  og med en versalindskrift  fra  Joh. ev. 6,40 i 
fodfeltet.  Bag på tavlen var indridset et »H« og 
»1884«. 

Altersølv.  1) Alterkalk  (fig.  18, 20-24), udført 
1519 på foranledning  af  Maren (Marina) Cristi-
ernsdatter, priorinde i Ring kloster, til dettes 
Mariaalter. 1593 blev kalken af  kongen overdra-
get til Stilling kirke. 

Den sjældne og helt bevarede kalk, 16 cm høj, 
har sekstunget fod,  13,7 cm i tvm., hvis stand-
kant er gennembrudt med lodret rillede stave 
mellem vandrette profillister;  fodpladen  er hul-
stavprofileret.  Skaftet  er sekskantet, med smalle 

Fig. 20. Alterkalk udført  1519 på foranledning  af  Ma-
ren Cristiernsdatter, priorinde i Ring kloster, til det-
tes Mariaalter. Skænket 1593 af  kongen til Stilling 
kirke (s. 2959, jfr.  fig.  18 og 21-24). NE fot.  1984. -
Chalice,  made  1519, commissioned  by Maren  Christierns-
datter,  prioress of  the convent in Ring, for  the Lady  altar  in 
the convent church. Donated  1593 by the King  to Stilling 
Church. 

Fig. 21. Undersiden af  alterkalken 1519 (jfr.  fig.  20-
24), med bogstaverne A M og bomærke (s. 2962). 
NE fot.  1984. - Bottom of  the chalice, 1519, with initials 
A M  and  mark. 
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Fig. 22-24. Udsnit af  alterkalkens fod,  1519 (jfr.  fig.  20). 22. Indskrift  omkring et Kristi våben (?) og Christo-
forus.  23. Den apokalyptiske Madonna stående på måneseglen. 24. Biskophelgenen Liborius (s.2960f.).  NE 
fot.  1984. - Details of  the chalicefoot,  1519 (cffig.  20). 22. Inscription  round  Arma Christi  (?)  and  St.  Christopher.  23. 
The  apocalyptic Madonna  standing  on the sickle  moon. 24. The  bishop saint St.  Liborius. 

profilstave  ved overgang til fod,  bæger og 
knop, desuden ledsaget af  lille, tunget krave 
mod knoppens overside. Skaftleddene  er deko-
reret med graverede kryds og trekløverbuer. 
Knoppen har seks fremspringende  rudebosser, 
der på krydsskraveret baggrund bærer minusk-
lerne: »ihesvs«. Knoppens mellemfaldende 
spidsblade har på oversiden graverede, stav-
værkslignende blade. Bægeret er glat. Fodens 
seks tunger er smykket med graveringer, der 
veksler mellem skriftbånd  og helgenfigurer  un-
der varierende trekløverbuer med krydsstave el-
ler -blade. Skriftbåndene  (fig.  22-24) på de tre 
fodtunger  snor sig i indviklede slyng, der van-
skeliggør læsningen, og som tilsyneladende 
også har voldt gravøren bryderier at dømme ef-
ter de forskellige  fejlskrivninger.  Indskriften 
indledes (fig.  22) med et bånd omkring et vå-

benskjold med lansehul og som mærke, en 
stige,40 formodentlig  Kristi våben med et af  li-
delsesredskaberne. Hvert af  indskriftens  slyng-
afsnit  er i det følgende  markeret ved en skrå-
streg: »Anno / d(omi)ni / mdxix / (3. fodtunge:) 
hv/nc cali/cem / fieri  /pr/o/covr/a/v/it (!) reli/ 
gios/a / a/c n/o (5. fodtunge:)  bilis vir/go / M/ 
arina / Cris/t/iern/i pr/io/rissa / mon/asteri (!) 
Ri/in/g / in vs / mi(!) /alta/ris41 / (på fodpladen 
under 5. fodtunge:)  beate virginis prefati  mon-
sterii(!)«. (I Herrens år 1519 lod den gudfrygtige 
og ædle jomfru  Maren (Marina) Cristiernsdat-
ter,42 priorinde i Ring kloster, denne kalk gøre 
til brug for  den hellige Jomfrus  alter i førnævnte 
kloster). 

Graveringerne på hveranden af  fodtungerne 
forestiller  en helgen: 2) Christoforus  (fig.  22) træ-
dende frem  gennem vandet, støttende sig til en 
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afkvistet  gren og med højre hånd ved bæltet, 
hvortil er fæstnet  en taske. Både hår og skæg er 
kort, hans kappe, med opslag ved halsen, er 
knælang. På ryggen bærer han det lille, påklædte 
Jesusbarn, med korsglorie, der holder den 
korskronede verdenskugle i den ene hånd og 
med den anden griber i Christoforus'  kappe. 4) 
Maria med barnet (fig.  23), stående på måneseg-
len, i strålekrans,43 muligvis trædende på en 
slange, idet hendes kjolesøm er slynget således, 
at den synes at fortsætte  uden for  kjolen i form 
af  dette krybdyr. Hun har gloire om det lange, 
lokkede hår og holder et scepter i højre hånd. 
Med venstre støtter hun det nøgne Jesusbarn 
(uden glorie), der i venstre hånd holder en frugt 
(?). 6) En biskop (fig.  24) i fuldt  skrud med mi-
tra og lang krumstav, hvis øvre, slyngede del 
løber ud i blade. I hænderne holder han en op-
slået bog, hvori ligger tre små kugler, attributter 
for  helgenen Liborius. Denne var biskop for  det 
franske  kloster le Mans, men hans relikvier 
overførtes  senere til Paderborn i Westfalen,  hvor 
han dyrkedes som en art nødhjælper især mod 
»stenlidelser«. 

Valget af  to af  helgenerne synes umiddelbart 
forståeligt:  Christoforus  som den formodede 
værnehelgen for  den tidligere forstander  for 
Ring kloster, Århusbispen Niels Clausen 
[1507-16]44 (jfr.  Århus domkirke s. 762), og 
Jomfru  Maria med barnet, til hvis alter kalken 
var skænket. Derimod er fremstillingen  af  bi-
skop Liborius vanskeligere at forklare,  idet in-
gen afbildning  af  denne helgen synes kendt her i 
landet. Måske kan valget være bestemt af  per-
sonlige, sygdomsmæssige årsager. 

De ret rutineret udførte  graveringer viser 
bl.a. ved dragtfolder  og skygning deres afhæn-
gighed af  træsnitsforlæg.  Den ukendte guld-
smed har sat sit bomærke45 (fig.  18) yderst på en 
af  fodpladetungerne.  På fodens  underside er 
desuden indridset, dels nogle bogstaver »A« og 
»M«, dels et bomærke (fig.  21), måske inven-
tariseringsmærker, samt, med yngre hånd, et 
sammenskrevet »HVA«. En graveret indskrift 
»Påloddet 1966« og stemplet »Exner« vidner om 
denne guldsmeds reparation af  kalken, der 
nævnte år fik  en indvendig forstærkning  i foden. 

Fig. 25. Alterstage fra  1500rnes slutning (s. 2963). NE 
fot.  1984. - Altar  candlestick  from  the end  of  the 16th 
century. 

Alterdisk,  formodentlig  samtidig med kalken, 
14,6 cm i tvm., ret flad  og med rester af  for-
gyldning. På fanen  et cirkelkors (fig.  19) sva-
rende til Skanderup-diskens (s. 2910), men med 
indprikninger på rammen. På diskens underside 
er en spinkel rundstav ved overgangen mellem 
bund og fane. 

Da Ring kloster ved reformationen  overgik til 
kronen, fik  lensmanden på Skanderborg slot rå-
dighed over klosteret og dettes inventar. Mulig-
vis er Stilling-altersættet identisk med den sølv-
kalk og disk, der vejede 16 lod sølv, og som 
ifølge  en optegnelse 156246 var »kommet til in-
ventarium på slottet fra  Eskild Gøje«, lensmand 
her 1558-61. »Nogen tid« før  1593 blev Stilling 
kirkes †kalk  og †disk  stjålet, og »de menige sog-
nemænd« i Stilling ansøgte da kongen om at 
skænke dem den kalk og disk, som Manderup 
Parsberg (lensmand 1589-97) havde lånt dem af 
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slottets inventarium. Da sognet var »såre ringe« 
og ikke selv »kunne lade sig gøre en anden«, 
befalede  kongen ham at lade dem beholde 
nævnte kalk og disk.47 - Ifølge  et inventarium 
1739/40 opbevaredes sættet i en læderpose, der 
1751/52 erstattedes af  en ny.19 

2) Alterkalk  og disk,  1983, betegnet »luefor-
gyldt Exner 1983«. Samtidig vinskummeske 
stemplet »Exner«. En tidligere †ske var anskaf-
fet  1898.8 

Sygesæt,  af  sølv, moderne, stemplet 
»T.L.M.«. Det tidligere anvendte var fælles  med 
Fruering (se dette). 

†Oblatæsker.  1862 brugtes en blikæske til obla-
terne, men samme år ønskedes anskaffet  en æske 
af  porcelæn8 

Alterkande,  o. 1909,8 den vanlige type af  sort 
porcelæn med guldkors og -kanter fra  Bing & 
Grøndahl. Ude af  brug. En †tilsvarende var be-
stilt 1844.10 † Vinflaske  af  tin, nævnt 1702.12. 

Alterstager  (fig.  25), fra  slutningen af  1500rne, 
ganske svarende til Skivholmes (s. 1962), men 
med kraftig  lysetorn; 34,5 og 35 cm høje. Glat, 
klokkeformet  fodskål,  konisk skaft  med et min-
dre ringled og to dobbelte, graverede linier på 
hver side af  den fladtrykte,  midtdelte knop. Ly-
seskålen er karnisformet  og blødt profileret, 
med tre, henholdsvis fem  små, nu lukkede hul-
ler i det mellemste led, muligvis til fæstnelse  af 
en indvendig messingbundplade. 

Krucifiks.  1739/40 omtales »et lidet, malet 
krucifiks  af  træ over alteret; fandtes  også ti år 

19 

senere. 
†Røgelsekar.  1681/8217 nævnes et »ildkar«, 

1739/40 karakteriseres det som et »gammelt 
malminstrument til at hente ild med«.19 

†Lysestave. 1739/4019 fandtes  »to lange træsta-
ger med jernpigge for  enden«, formodentlig  be-
regnet til at bære vokslys.48 

†Messehagler.  1719 bemærkede synet,12 at kir-
ken i mange år ikke havde haft  nogen messeha-
gel. Der anskaffedes  derfor  nævnte år en ny,2 

formodentlig  den, der 1739/4019 beskrives som 
en fløjlshagel  med sølvkniplingskryds (dvs. 
rygkors af  kniplinger). 184310 måtte den davæ-
rende hagel sammensys. 1862 bestod haglen af 
rødt silkefløjl  med sølvgaloner. 1899 var erhver-

vet en ny af  »blodrødt« fløjl  med ægte guld-
borter og kors.8 

Alterskranke,  1980 (se ovenfor).  †Alterskranker. 
Et »tralværk (gitterværk) med knæfald  for  al-
teret« var ifølge  Karl Hansen34 skænket 1747 af 
provst Høgh sammen med altertavle nr. (†)1. 
1849 fik  det en mindre beskadigelse (jfr.  over-
sigt). 185310blev »gitterværket« malet, dæklisten 
med mahogni, det øvrige med bronzefarve. 
18688 blev skranken fornyet:  drejede balustersøj-
ler med profileret  håndliste blev opstillet tværs 
over koret, med udtungning foran  alteret.49 

Døbefont  (fig.  28), romansk, af  granit, kum-
men af  rødlig, grovkornet granit med sorte 
korn, foden  mere brunlig. Ifølge  Mackeprang 
(Døbefonte  s. 234f.,  249) tilhørende de østjyske 
løvefontes  klassiske type, herunder Låsby-Vin-
derslevgruppen. 

Den ca. 93 cm høje font  har en bred kumme, 
ca. 81 cm i tvm. og 29,5 cm dyb. På mundings-
randens overside løber en flad  stav afgrænset  af 
kraftige  riller. Under et spinkelt mundingsprofil 
har kummen gruppens vanlige udsmykning, to 
par modstillede løver, hvert par med fælles, 
20-22 cm højt mandshoved, der springer 8-9 cm 
frem  foran  kroppenes lave relief.  Hovederne 
(det mindste er skævt anbragt) har riflet,  bølget 
hår, hvælvede øjne, smal næse (den ene delvis 
afslået)  og buet mundstreg. Kroppenes lange 
mankekrøller ender i lille spiral, og ganske 
samme udformning  har haleduskene, der breder 
sig ud over dyrenes rygge. Kort, glat skaftled 
hugget i ét med kummen. Foden, af  form  som 
et terningkapitæl, er stærkt læderet ved en tvær-
gående revne og reliefferne  under bueslagene 
delvis ødelagt. Nu ses kun: 1) et ret højbenet dyr 
(løve, Korslam?) med stort hoved, ører og no-
get, der breder sig ud over ryggen (hale, kors?). 
2) Hammerkors. Også de kraftigt  fremsprin-
gende mandshoveder på hjørnerne er defekte,  ét 
mangler helt, to er kun halve. Afrenset  med syre 
1904.10 18628 og 1904 opstillet i korets nordvestre 
hjørne, nu i skibets nordøstre. 

Dåbsfad,  anskaffet  mellem 173450 og 1739/40.19 

Det er af  messing, glat, 44,5 cm i tvm., ca. 5,5 
cm dybt og med en 2 cm smal rand. På under-
siden ses svage drejespor. - Ifølge  inventarierne 
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Fig. 26. Korbuekrucifiks  fra  1400-25. Nu ophængt på skibets nordvæg (s. 2964). Georg N.Kristiansen fot. 
1943(?) - Chancel-arch  crucifix  from  1400-25. 

før  173451 omtales døbefonten  altid uden fad. 
†Dåbskande,  af  tin, med låg, anskaffet  1862.8 

* Fontehimmel  (fig.  27), fra  o. 1700, af  fyr.  Den 
består af  en cirkulær plade, 84 cm i tvm., med 
pådylet ottekant af  profilerede  brædder omkring 
en retkantet, barokprofileret  kasse, der måske 
tidligere har båret en dåbsgruppe. Fire let 
svungne ophængningsbøjler, hver med en spin-
kel kvartrundstav på forsiden,  løber forneden 
ud i groft  skårne spiraler, foroven  i finere  blad-
volutter, samlet omkring et ottekantet ophæng-

ningsled, af  eg. Under en grå overmaling ses 
ældre farver,  grønt som bund for  en rød staf-
fering  på bøjlestave og kantprofiler.  Endnu i 
brug 1862,8 men lå 1936 på våbenhusloftet, 
hvorfra  den afleveredes  til Den gamle By. 

Vievandskar(?).  I triumfmurens  nordside er 
indsat en kvader med en fordybing,  måske et 
tidligere vievandskar. 

Korbuekrucifiks  (fig.  26), o. 1400-25. Den 85 
cm høje, særprægede Kristusfigur,  med usæd-
vanlig kraftig  overkrop og lænder, er ved arme-

2964 
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nes lette skråstilling kun svagt angivet som hæn-
gende; de store hænders fingre  er strakte. Hove-
det med den spinkle tornekrone (nye torne) hæl-
der lidt mod heraldisk højre. De lukkede øjne 
ligger i dybe hulninger med stærkt markerede 
øjenbrynsbuer. Fuldskægget er sært kløftet  ved 
hagen, og de tynde, lange hårlokker falder  ned, 
dels bag den ene skulder, dels foran  den brede 
og flade  brystplade. Ribbenene er tydeligt mar-
keret, derimod ses hverken skåret sidevunde el-
ler navle. De parallelt stillede ben har stærkt 
krydsende fødder.  Lændeklædet er lavtsiddende 
og når ned til midt på knæskallen på det ene ben, 
ved det andet er det trukket op lidt over knæet 
og knyttet i en korsblomstformet  knude. Figu-
rens bagside er mod sædvane ikke hulet i ryg-
gen, men fladt  skåret fra  skulderen og til lænde-
klædets nedre kant. 

Det samtidige korstræ (134 cm bredt) har kva-
dratiske korsarmsender med hulede cirkelski-
ver. Korsarmene er flade,  med affasede  kanter 
og ledsaget af  hulede cirkelskiver. Både glorie-
skiven i korsskæringen og korsenderne er sup-
pleret med nyt træ ved en restaurering 1943,52 

hvorunder en manglende del af  den nedre kors-
stamme blev nyskåret, ialt 53 cm. 

Stafferingen,  fra  1943, er en delvis rekon-
struktion af  en bemaling fra  1700rne. Figuren 
har brungul karnation (tidligere rødgul) med 
malet sår og blodspor herfra  i brystets højre 
side, hår og skæg brunt, tornekronen grøn og 
klædet gyldent (tidligere rødt) med grønt foer. 
Korstræet er mørkebrunt (tidligere gulbrunt), 
med rødbrunt i de små skiver og blåt i de hulede 
skiver i korsarmsenderne. Her nymaledes evan-
gelistnavnene, med gråsorte versaler. Ved ny-
malingen fjernedes  en overmaling fra  sidste år-
hundrede: Figuren grågul, kronen rødbrun, 
klædet rødt og grønt tilfældig  fordelt,  korstræet 
grågult med blågrå striber. I korsskæringen var 
malet en stråleformet  glorie i lysgult og hvidt. 
Den øvre korsarmsende havde et hvidmalet 
skriftbånd  med »INRI« i sort. - Kun ganske få 
rester var tilbage af  den oprindelige staffering, 
på kridtgrund: en brun farve  samt guld på den 
side af  lændeklædet, der vendte ind mod kors-
træet. Både disse stafferingsspor  og behandlin-

Fig. 27. *Fontehimmel fra  o. 1700, nu i Den gamle 
By (s. 2964). Flemming Schmidt fot.  1988. - Font  ca-
nopyfrom  c. 1700, now in the museum »Den gamle By«, 
Århus. 

Fig. 28. Romansk døbefont  (s. 2963). NE fot.  1984. -
Romanesque font. 
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gen af  figurens  bagside er indicier på, at kruci-
fikset  oprindelig har været anbragt i korbuen. 
1897 hang det oven over buen (jfr.  fig.  16), se-
nere henlagt på våbenhusloftet,  1943 ophængt 
på skibets nordvæg. 

Prædikestol,  1980, af  eg, tresidet. Foran midt-
faget  ophængt groftvævede,  uldne tæppestriber 
i blå og grønne nuancer. 

†Prædikestole.  1) Fra 1600rnes 1. halvdel, af  eg. 
Nu er kun ét *fyldingsfelt  (fig.  29) bevaret i Den 
gamle By (inv.nr. 92:41). Denne plade, der må-
ler 74x36,5 cm, har en del dyvelhuller efter  en 
rundbuet arkade, der har omgivet et samtidigt 

Fig. 29. *Fyldingsfelt  med maleri af  evangelisten Lu-
kas, fra  1600-50, fra  †prædikestol. Senere anvendt 
som salmenummertavle. Nu i Den gamle By 
(s. 2966). NE fot.  1980. - *Panel with a painting, 
1600-50y of  St.  Luke the Evangelist,  from  the †pulpit. 
Late reused  as hymn board.  Now  in the museum, »Den 
gamle By«, Århus. 

maleri af  evangelisten Lukas, stående og skri-
vende i en åben bog. Han er iført  en blå kjortel 
og rød kappe og har over skulderen et grønt- og 
gult tværstribet skærf  På den brune jord ligger 
hans tegn, en gråhvid okse; baggrunden blå-
hvid. Under de bayerske soldaters hærgen 1849 
blev prædikestolen sønderslået.53 Det bevarede 
prædikestolsfelt  har været anvendt som salme-
nummertavle,  hvilket dels de ekstra mange huller, 
dels en nu fjernet,  sort overmaling vidner om. 

2) 185010 (jfr.  fig.  30), af  eg, enkel, firesidet 
renæssancekopi med glatte søjler over hjørner-
nes postamentfremspring.  Opgang langs syd-
væggen ad trappe med to stentrin og fire  trætrin 
og med søjlebåret gelænder. I postamentfelterne 
en gylden versalindskrift  fra  Luk. 11,28. 1883 
egetræsmalet og kantstafferet  med guld.8 

Stolestader,  1980, af  brunferniseret  eg. 
†Stoleværk.  De tidligst kendte stole var an-

tagelig udført  før  1583 på præstens bestilling. På 
den »første«  af  mandsstolene, dvs. den østligste 
i syd, kunne man endnu o. 183354 læse: »Loed 
giøre thisse skammel her Iens Frandsen«. Et til-
hørende årstal var da forsvundet.  På en af  de 
øverste fruentimmerstole  stod: »Anno 1583 
Anna Jensdatter«, formodentlig  præstens hustru 
eller datter. - Senere meddelelser om stolevær-
ket er meget tilfældige.  171512 foreslog  synet 
nogle stole forfærdiget.  184810 ønskedes ny fru-
entimmerstole med bagklædning »og i det hele 
en mere anstændig form«.  Da flere  stole var 
nedbrudt eller beskadiget ved soldatervolden 
1849, foreslog  man kvindestolene istandsat sva-
rende til Mesings. Resultatet blev imidlertid op-
sætning 1850-51 af  nye stole både i nord- og 
sydsiden, tilsyneladende dog med genanven-
delse af  dele af  mandsstolene. 1854 blev alt ege-
træsmalet.10 De nye, enkle og lukkede †stole,  der 
ses på fig.  16, havde rektangulære dørfyldinger 
og spidsvinklede gavltoppe med øvre kugle. 
18628 opregnedes 15 mandsstole og 11 kvinde-
stole, hvis indbyrdes afstand  var 1 alen og 5 å 6 
tommer. 192955 blev dørene fjernet  og gavlene 
fornyet,  i eg, i nygotisk stil (jfr.  fig  30). I våben-
huset stod 1862 to løse bænke.8 

Et †panelværk  (jfr.  fig.  16) blev formodentlig 
opsat 1892 i skibets nordøsthjørne omkring en 
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Fig. 30. Indre, set mod vest, med †stolestader fra  1929 (s. 2966) og *orgel fra  1840-41 på †vestpulpitur fra  1800rne 
(s. 2968). Desuden ses de fire  vinduer i vestgavlen (s. 2950). M. B. Fritz & søn fot.  1936. - Interior  looking  west, 
with †pews from  1929 and  *organ from  1840-41 on a more recent west †gallery. 

nyopstillet kakkelovn.10 I panelet genanvendtes 
dele fra  den tidligere altertavle (nr. (†)1, jfr. 
ovenfor),  hvis pilastre fik  en rimelig placering 
ved panelets hjørner; to renæssances torvinger 
var anbragt liggende som en slags topstykker på 
siderne mod syd og vest. Til den nederste del af 
panelets vestside anvendtes muligvis den ned-
tagne ungrenæssancetavles attika. Alt egetræs-
malet. Panelet fjernet  senest 1929. 

†Skriftestol  ønskedes anskaffet  171922. 1850 an-
bragtes en ny stol til præsten bag alteret; istand-
sat 1893. 1896 anskaffedes  hertil et udskåret ege-
træsbord.10 

†Degnestol  nævnt 1719.2 185410 blev den om-
lavet, og 18628 fjernet  fra  koret. I stedet fik  deg-

nen sin plads i den ændrede, østligste mandsstol. 
†Kirkekiste.  I 1680erne17 omtales »en gammel, 

beslagen kiste uden lås«. 173733 foreslog  synet en 
skuffe  eller et skrin til alterklæderne. 1739/4019 

opregnes en »fyrskuffe«  i inventarielisten. 
Ny pengeblok,  af  eg, fastspændt  med jernbånd 

ved skibets syddør. 
†Tavlepung.  1739/40 nævnes en »tavle« af  sort 

fløjl  med initialerne »CH«,19 hvilke antyder, at 
den kan være skænket af  provst Christen Høgh. 
En tavlepung af  fløjl  ønskedes anskaffet  1843, 
måske den der blev ødelagt af  soldaterne 1849.10. 

† Dørfløj.  17192 er omtalt en »beslagen kirkedør 
med hængsler«; 1832 erstattet af  en ny, »sir-

lig«.24 

STILLING KIRKE 
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†Pulpitur  (jfr.  fig.  30), fra  1800rnes 2. halv-
del,56 i skibets vestende. Ifølge  en opmåling 1886 
ved F. Uldall strakte pulpituret sig tværs over 
skibet, lige vest for  døren. Det hvilede på seks 
træstolper med affasede  kanter og ringkapitæler 
og havde opgang ad en trappe ved sydvæggen. 
Panelet, af  eg, havde enkle, rektangulære fyldin-
ger og gennemløbende, profilerede  frise-  og 
fodlister;  formodentlig  egetræsmalet. 

Orgel,  bygget 1955 af  Th. Frobenius & Co., 
Kgs. Lyngby. Et manual med fire  stemmer: Ge-
dakt 8', Rørfløjte  4', Principal 2', Spidsoktav T. 
Tegnet af  arkitekt Aksel Skov i samarbejde med 
orgelbyggeriet. Ved nordvæggen i skibets vest-
ende, delvis indbygget i den blændede norddør. 
* Orgel,  bygget o. 1840-41 af  Frederik Hoffman 
Ramus, København, til Det kongelige Teater,57 

anskaffet  til Stilling kirke før  1886;58 nu i Vodder 
kirke (Tønder amt).59 På pulpitur i kirkens vest-
ende (jfr.  fig.  30). Efter  flytningen  fra  Stilling 
kirke blev orglet gennemgribende ombygget af 
Th. Frobenius & Co., og intet af  det originale 
pibemateriale er bevaret. Prospektpiberne er at-
trapper af  træ. Orglet har ét manual med fem 
stemmer. Orgelhuset er beslægtet med Ramus-
orglet i Lundforlund  kirke (Sorø amt).60 †Orgel, 
bygget 1938 af  firmaet  Th. Frobenius & Co., 
Kgs. Lyngby. Ét manual med fire  stemmer: 
Bordun 16', Rørfløjte  8', Principal 4', Mixtur 
III.61 Pneumatisk aktion, keglevindlade. I kir-
kens vestende. Flyttet 1955 til Hørsholm kapel 
(Frederiksborg amt), hvor det var i brug til 
1987. I forbindelse  med flytningen  omdannedes 
facaden,  og instrumentet blev udvidet og om-
disponeret.62 

Salmenummertavle,  1980. 18628 fandtes  tre †tav-
ler,  hvoraf  én måske ses på fig.  16. Denne var 
tværdelt i seks rum og beregnet til indskudspla-
der med sorte tal på hvid bund. Som salmenum-
mertavle har en tid været anvendt et *felt  fra  en 
†prædikestol (jfr.  ovenfor). 

To lysekroner,  fra  1900rnes begyndelse, barok-
kopier af  messing, med seks lysarme omkring 
stor hængekugle samt seks øvre refleksblom-
ster. Ophængt i hvert af  skibets fag. 

†Jordpåkastelsesspade  og to †gravforme  nævnt 
1862.8 

Klokke,  »omstøbt 1878«, ifølge  Nyrop63 af  S. 
Frich i Århus. Dens vægt er angivet til 388 
pd.8 †Klokker.  1) Ved klokkeskatten 1528/29 af-
leveredes en klokke, der med »al jernfang«  (o: 
ophænget) vejede 1 skippund og 7 lispund. 2) 
Tidligst nævnt 1615. To år senere var klokken 
faldet  ned og »manerne«, kronearmene, gået i 
stykker. En smed reparerede den for  ialt 7½ mk. 
Hans Arboe i Århus hængte klokken op igen.11 

3) Støbt 1634, var 22 tommer (55 cm) høj, 1 alen 
og 4½ tomme (ca. 74) i tvm., og vejede 408 
pund ved omstøbningen 1878.8 I 1680-90ernes 
inventarier17 omtales kun én klokke »i tårnet«. 

Klokkestol  1885-86. 

GRAVMINDER 

Epitaf  (fig.  31), opsat 1760 af  provst Christen 
Høgh (jfr.  (†)altertavle nr. 1 og †alterskranke) 

Fig. 31. Epitaf  opsat 1760 af  provst Christen Høgh 
over hustru og fem  børn (s. 2968). NE fot.  1983. -
Wall  monument put up 1760 by Christen  Høgh,  rural 
dean,  to the memory of  his wife  and  five  children. 
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over hans hustru og fem  børn. Indskriften,  der 
hverken nævner personnavne eller dødsdata,64 

lyder: »Hellighed er Guds Huusis rette Prydelse, 
men denne Steen og liden Zirat er allene indsat 
for  at viise, at tvert over hviler Een Kiær Moder, 
een Kiær Hustru og 5 Kiære Børn, 3 Sønner 2 
Døttre, Som efter  Guds forsyn  blef  løst fra  ver-
dens møye, men efterlod  mig uværdige, der til 
dato, da denne Steen blef  indsat har tient i Her-
rens meenighed, som Capellan i 10 aar og Som 
Sogne Præst og Proust nesten 24 Aar ...« Ind-
skriftens  afslutning  er rimet: 

»Det altid været har mit eenist øye mærke 
Saa lenge ieg har tient Guds meenighed og Kiærke 
Hvad de afsiælede  ved Sygdom Such og Sorg 
har liid imens de var hos mig i Schanderborg 
det seer hver læser paa de trende ælstis(!) Kiiste 
Saa vel som naun og Aar det Steenen ei udviiste 
umag dig om du vil og lef  du kun Som DE 
Saa faar  du dem med mig i Herlighed at see. 
Amen. / D. 10. Oct. 1760«. 

Den fordybede,  gyldne kursivindskrift  står på 
en oval, rødbrun kalkstensplade indfattet  i en 
skåret fyrretræsramme  med rokokoornamen-
ter.65 Stenpladen er fæstnet  i en not i den pålagte 
bladkrans, og herudenom danner bladbøjler 
med akantusblade og rocailler en ramme, der 
krones af  et stort englehoved. Arbejdet kan for-
modentlig tilskrives billedskæreren Jens Jensen 
den yngre,66 fra  1760 med borgerskab i Horsens. 

Epitafiet  står med den oprindelige staffering 
efter  restaurering 1955, da man fjernede  en ege-
træsmaling fra  1800rnes slutning. Ornament-
bund og englehoved er gulbrune, mens guld er 
lagt på håret og rocaillerne, hvis tungede kon-
turer er blå. Englevinger, volutbøjler og blade 
har grøn lasur på sølv. Oprindelig ophængt på 
korets nordvæg,81955 flyttet  til skibets vestvæg. 

†Muret  begravelse,  indrettet før  1760 i korets 
sydside for  provst Christen Høgh og hans fami-
lie (jfr.  epitaf  med omtale af  †kister). Begravel-
sen fyldt  18608. 

Kirkegardsmonumenter.  Støbejernskors,  tre næ-
sten ens (jfr.  fig.  3), udført  af  jernstøber J. Ras-
mussen i »Skaarup«,67 hvis stednavn ses forne-
den på korsstammen på nr. 1 og 2. De måler 

103x77 cm medregnet en lille olielampe på top-
pen. Tværarmens korsarmsender er tunget tre-
kløverformede,  med en roset for  hver ende, på 
korsstammen en krans; på nr. 3 ses desuden en 
sommerfugl  foroven.  Indskrifter  med reliefver-
saler. Opstillet syd for  kirken. 1) O.1845, for 
»den hederlige og agtbare kone Kirsten Christi-
ansdatter, f.  i Blegind 1808, d. i Stilling l.jan. 
1845, 37 år gl. 2) (Fig. 32), o. 1847, indskrift  som 
nr. 1, for  Mette Christophersdatter, f.  i Søeballe 
1776, d. i Stilling 1. aug. 1847, 71 år gl. 3) 

O.1859, for  gårdmand Jens Rasmusen(!) Nør-
gaard, f.  i Stilling 14. okt. 1777, d. 3. juni 1859. 

†Gravtræer  omtales i en enkelt regnskabs-
gruppe 1747-6219 under indtægter: 1) 1747/48, 
over salig Giertrud Pedersdatter; 48 sk. 2-3) 
1749/50, over Peder Michelsen og [hans] efter-
ladte enke; 80 sk. 4) 1749/50, over Rasmus Pe-
dersens lejersted; 56 sk. 5-6) 1755/56, over Olle 
Christensen og Knud tømmermand i Stilling; 80 
sk. 7-8) 1761/62, »indkommet fra«  Rasmus Sø-
rensen for  to ligtræer; 80 sk. 9) 1761/62, fra  Pe-
der Pedersen for  ét ligtræ; 40 sk. 

Fig. 32. Støbejernskors nr. 2, over Mette Christop-
hersdatter †1847 (s. 2969). - Cast-iron  cross no.2, to 
Mette  Christophersdatter,  †1847. 

Danmarks Kirker, Århus 190 
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KILDER OG HENVISNINGER 

La Vib.  Præstearkiver.  Synsprot. 1862-1925 (C 385. 
40). - Se i øvrigt fortegnelse  over arkivalier vedr. 
kirkerne i Gl. Skanderborg amt i almindelighed 
s. 2874-75 samt forkortelser  s. 2875. 

NM  2 afd.:  Håndskrift:  F. Uldall: Om de danske 
Landsbykirker IV, 1886, s. 156-59. - Indberetninger 
ved F.Uldall 1885 ((om)bygning), Einar V.Jensen 
1936 (inventar og epitaf),  Georg N. Kristiansen 1941, 
1943 (krucifiks),  1952 (inventar) og 1955 (epitaf),  Eg-
mont Lind 1953 (†kalkmalerier), Helga og Bent Ex-
ner 1980 (alterkalk), Vibeke Michelsen og Jens-Jørgen 
Frimand 1983-84 (inventar og gravminder), Kjeld de 
Fine Licht 1987 (†tårn), Lars Vester Jacobsen og Mari-
anne Ritzau, Den gamle By, 1988 ((†)altertavle nr. 1) 
og Maren Holm, Den gamle By, 1988 (*fontehim-
mel) - Udskrifter  af  de gennemgåede arkivalier findes 
i NM 2. afd. 
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1630-1702. 
2 Se f.eks.  La Vib. Århus bispearkiv. Kirkerne på ryt-
tergodserne 1713-24 (C 3.1155). 
3 Auktionsprotokol i LA Vib. Skbg. rytterdistrikt 
177-67. Jordebogsekstrakter og arkivalier vedr. æn-
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12 LA Vib. Århus bispearkiv. Kirkesyn 1700-1803 (C 
3. 1166-76). 
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tus 1695-1738 (C3. 1153). 
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15 Abrahamsen, Orientering s. 57: 7,6°. 
16 Mackeprang: Granitportaler, s. 125, 222, 266-68 og 
280; I.-L. Kolstrup om griffen,  i Physiologus- og be-
stiariefremstillinger  i dansk romansk stenskulptur, 
Romanske stenarbejder II, Højbjerg 1984, s. 85-88 og 
L. Gotfredsen  og H.J.Frederiksen: Troens billeder, 
Herning 1987, passim. 
17 RA. Rtk. Rgsk. 1660-ca. 1848. Århus stifts  kir-
kergsk. 1680-94. 
18 LA Vib. Ryttergodserne 1724-35. Synsprot. for  kir-
ker i Skbg., Dronningborg og Kolding, og Skbg. og 
Dronningborg rytterdistrikter (GRyt. 7. 1 og 2). 
DaAtl. IV, 195 er forkert  underrettet, når der skrives, 
at kirken er uden tårn. 
19 RA. Rtk. Rgsk. 1660-ca. 1848. Skbg. rytterdistrikt 
1739-67. 
20 LA Vib. Århus bispearkiv. Korrespondance Hjelm-
slev hrd. 1562-1845 (C 3. 600-04). Det fremgår,  at 
sagen blev forelagt  Admiralitetet(I), RA. DaKanc. 
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nens kirker 1604-62. ÅrbÅrhSt. LXV. 1974, 57-133. 
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rytterdistrikternes kirker 1716-23 (C 3. 2439). Som 
håndværkere anføres  murer Niels Olufsen  fra  Århus 
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Fig. 33. Kirken set fra  sydvest. NE fot.  1983. - The  church seen from  the south-west. 

og den lokale tømrer Rasmus Pedersen. Materialerne 
leveredes overvejende af  Christen Skaarup i Århus; et 
parti søm kom fra  Maren Mogensdatter i Skbg. 
23 LA Vib. Provstearkiver. Hjelmslev hrd. Synsprot. 
1803-12 (C 30 F. 2). 
24 LA Vib. Provstearkiver. Århus amts sdr. provsti. 
Synsprot. 1817-54 (C 30 I. 2). 
25 Note 8 og LA Vib. Bygningsinsp. Århus. Forsk, 
kirker ca. 1850-1905 (B 239. 124). 
26 Den uforudset  omfattende  restaurering nævnes i 
den lokale presse, f.eks.  Horsens Folkeblad 24. aug. 
1953, Aarhus Amtstidende 11. september 1953 og 
Skanderborg Amtsavis 25. marts 1954. 
27 Denne plejer dog at fremstilles  snoet og ikke med 
tværbånd. Den tværdelte cirkel kan ikke symbolisere 
jordkloden, der på denne tid altid vises tredelt. 
28 Ifølge  konservatorens indb. var partiet ved under-
søgelsestidspunktet så løstsiddende, at der dagligt 
faldt  stykker ned, selv uden at maleriet blev berørt. 
29 Sml. bl.a. Hornslet, Randers amt. 
30 Om et tidligere stenalterbord vides intet. Inven-
tariet for  1739/40 (note 19) nævner »en halvhulet sten 

for  enden af  alteret«, måske et piscina? Jfr.  vievands-
kar (?). 
31 Jfr.  Skanderup †altertavle 1595 (s. 2908). 
32 Jfr.  bl.a. Adslev og Veng (Hjelmslev hrd.), Ovsted 
(Voer hrd.) og Sjelle, s. 1909 ovfr. 
33 LA Vib. Ryttergodserne. Skbg. rytterdistrikt 
1717-67. Synsforretn.  1721-60 (GRyt 8.14). 
34 Beskrivelse over Skanderborg Bye og Slot, s. 35. 
35 Trykt i Odense, hvor forfatteren  var rektor. - Se-
nere udgaver 1700 og 1728. Ifølge  Karl Hansen var 
»Figurerne ... copierede troeligt nok deraf,  saa de 
strax ere kjendelige«! 
36 Ved stor imødekommenhed fra  Den gamle By og 
dets konservator, Lars Vester Jacobsen, er undersø-
gelsen foretaget  febr.-marts  1988. 
37 Ifølge  konservatoren har ingen indskrift  været ma-
let her. 
38 Jfr.  provst Deichmann i brev af  2. juli 1883, i NM 
2. afd.s  korresp.arkiv. 
39 Ifølge  Uldall 1886. 
40 Jfr.  Folby-kalken (s. 1834) med graveringer af  Kristi 
våben, bl.a. en stige. - Våbenet kunne evt. være gi-
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verindens, men der kendes kun tre våbener med 
stige, heraf  kun ét med en sekstrins stige (for  en ret 
ukendt, sønderjysk slægt, Nist.). Slægterne Torne-
krans og Fredberg I (med femtrins  stige) omfatter 
begge en person ved navn Cristiern (Achen: Adelsvå-
bener, s. 233). 
41 Formodentlig fejlskrivning  for:  in us[u]m altaris. -
Bemærk den særlige m-form  i »mi«; alle n'er er om-
vendt. 
42 Ifølge  Danske Atlas IV, 236 kendes et brev fra  1529 
fra  »Marina Cristiernsdatter med menige konvent og 
mester Knud Henriksen« [Gyldenstjerne], fra  1520 
forlenet  med Ring kloster, men ikke brevets indhold. 
43 Vedr. den apokalyptiske madonna etc., se Gertrud 
Schiller: Ikonographie der christlichen Kunst 4.2.G&-
tersloh 1980, s. 198f. 
44 Jfr.  Danske Atlas IV, 235f.  og Kr. Erslev: Dan-
marks Len og Lensmænd i det sextende Aarhun-
drede, 1879, s. 38. 
45 Mærket ukendt hos Bøje og i de tyske oversigts-
værker som Rosenberg m.fl. 
46 22. maj 1562, i RA. Rentemesterregnskaber 
1. jan.-29. sept. 1562. 
47 KancBrevb. 30. dec. 1593. 
48 Ikke omtalt i de tidligere inventarier (der godt kan 
være ufuldstændige).  Om lysestave, se Bengt Stolt: 
Ljusstavar med mekaniska änglar, i Ico, 1984, 1, 
s. 11-19 og 1983, 3, s. 37. 
49 Jfr.  Uldalls plan 1886. 
50 LA Vib. Ryttergodserne. Synsprot. f.  kirker i 
Skbg., Dronningborg og Kolding rytterdistrikter 
1724-34 (GRyt. 7.1). 
51 Note 12 og 2. 
52 Desuden venstre hånds fingre  »helede«, armene har 
faet  nye tappe ved skuldrene, manglende tæer samt 
nagler fornyet  (indb.). 
53 Værdien ved skadens opgørelse anslået til 150 rdl. 
(note 10). Jfr.  vedr. ødelæggelsen, provst Schiørrings 
dagbogsoptegnelser, i Poul Jørgensen: Skanderborg 
slotskirke, Skbg. 1972, s. 98f. 
54 Karl Hansen (jfr.  note 34), s. 19-21; vedr. præsten, 
se Skanderup historik (s. 2882). 
55 Korresp.arkivet 1938. 
56 Ikke omtalt i synsprotokollen 1862. 
57 C. E. F. Weyse omtaler i et brev 13. nov. 1841 til 
orgelbyggerne Marcussen & Reuter et positiv, som 
Ramus har bygget fornylig,  og som Det kongelige 
Teaters direktion har købt (Weyse: Breve, udg. af 
Svenn Lunn og Erik Reitzel-Nielsen, 1964, II, 47). 
58 Opmåling af  pulpitur og orgel [1886] ved F. Uldall, 
i NM 2. afd. 
59 1897 ønskedes orglet stemt og istandsat (note 10). 
60 Michael Preben Hansen: Det kongelige Teaters 
orgler. Orglet 1986, 1, s. 4f.  Yderligere oplysninger 
findes  i Den danske Orgelregistrant. 
61 Meddelt af  Th. Frobenius & Sønner. 

Fig. 34. Stilling 1:10000. Opmålt af  T. Bruun, tegnet 
og omdelt af  E. Stockfleth  1781. Kopieret af  J. Wich-
mann 1987. - Map  of  the village. 

62 Oplysningerne om orglets flytning  og ombygning 
skyldes organist N. Otto Olsen. 
63 Nyrop: Kirkeklokker,  s. 139, jfr.  Uldall 1886. 

Fig. 35. Stilling 1:10000. Udsnit af  Skanderborg kom-
munes tekniske forvaltnings  bykort 1:1000 på grund-
lag af  Landinspektørernes luftopmåling  1981, ved 
KdeFL 1987. - Map  of  the area near the church, now 
densely  built-up. 
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64 Provsten †1762, hustruen Kirsten Christoffersdat-
ter Bøgh †1758, datteren Dorethe Høgh †1760, 28 år 
gi. De øvrige børn døde som små, en søn 1738 (jfr. 
Wiberg: Præstehist. III, 61 og Poul Jørgensen: Skbg. 
slotskirke, s. 68). 
65 Forlægget senere anvendt til et *epitaf  fra  1771 fra 
Vejlby (s. 1483). 
66 Om denne, se Otto Norn, i NMArb. 1939. 
s. 43-54. Jfr.  i øvrigt gravsten i Falling og Gylling 
(s. 2738, nr. 5 og s. 2835, nr. 6). 
67 Jfr.  kirkegårdsmonument nr. 1 i Fruering, s. 3004. 

SUMMARY 

The little church of  Stilling is built of  finely 
dressed ashlar, the chancel and nave are the orig-
inal fabric  and date from  about 1200. The build-
ing is notable because of  the almost identical 
tympana surmounting the two doorways, both 
are decorated with a cross flanked  by two beasts 
in relief. 

Like most other churches, it has been altered 
and enlarged at the close of  the 15th and begin-
ning of  the 16th centuries. Vaults were put up in 
the chancel and nave, and a tower and porch 
added to the nave. Both these additions have 
disappeared: the tower was pulled down at the 
beginning of  the 19th century and replaced by a 
ridge-turret, superseded in 1886 by the present 
one, and a new porch was built the same year. 

The church has been decorated with mural 
paintings from  two periods but the majority of 
them are now again whitewashed. On the north 
wall of  the chancel could be discerned traces of  a 
Romanesque double frieze  with figures.  The 
decoration on the vaults in the chancel and nave 
from  c. 1500 has corresponded to other murals 
of  the same period in this area (especially Hvil-
sted; p. 2600 and Adslev). Only two coats of 
arms on the east vault of  the nave are preserved; 
the bearings of  Niels Clausen, Bishop of  Århus 

between 1490-1520, who was for  a period 
granted the fiefdom  of  Skanderborg, and the 
other perhaps Arma Christi, with the Crown of 
Thorns? And the Nails? 

The renewal of  the furnishings  in 1980 has 
entirely altered the interior of  the church, not 
only the setting of  the altar, as proposed by the 
artist, Erik Heide, but also the acquisition of  a 
new pulpit and pews. Only the Romanesque 
granite font,  with sculptured lions in low relief, 
is contemporary with the church. The chancel-
arch crucifix  is one of  the rather rare representa-
tions of  Christ dating from  the beginning of  the 
1400s. The chalice from  1519 is an unusual ex-
ample among the numerous liturgicai vessels 
which named donors presented to side altars in 
Roman Catholic times. In the present case the 
chalice has been donated by a prioress of  the 
convent in Ring to the Lady altar in the priory 
church. After  the dissolution of  religious houses 
the chalice reached Skanderborg Castle, and 
from  here in 1593 it was presented by the King 
to the parish church of  Stilling. The altar candle-
sticks date from  the close of  the 1500s, and also a 
well-carved altarpiece, although only parts of 
the latter are preserved, now in the museum 
»Den gamle By« in Århus. It was presumably a 
so-called 'catechism' altarpiece with a doctrinal 
text inscribed on the central panel. In 1747 this 
has been replaced by a painting of  the Cruci-
fixion,  and lastly c. 1850 by a representation of 
the Last Supper. Like several other churches in 
the area, Stilling Church suffered  damage at the 
hånds of  Bavarian soldiers in 1849, in this case 
the destruction of  the pulpit; only a panel with 
the painting of  an Evangelist is preserved. A 
bountiful  rural dean who donated the 1747 
painting, also put up a wall monument to the 
memory of  his wife  and five  children. 





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

FRUERING KIRKE 
HJELMSLEV HERRED 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

BYGNING 

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

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

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



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

Skibets langmure er opført  af  frådstenskvadre 22 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

31 

mur. 
Hvælvene,  der må være indbygget i slutnin-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

KALKMALERIER 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

191* 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Fig. 24. Romansk døbefont  (s. 2993). NE fot.  1984. -
Romanesque font. 
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Fig. 25. Indre, set mod vest. NE fot.  1984. - Interior  looking  west. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

æggestav og tandsnit og bærende et drejet top-
spir. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

1817 manglede bænke i koret til skolebørnene.16 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

GRAVMINDER 

* Romansk grav (fig.  32). I forbindelse  med re-
staureringen i 1970erne67 fandt  man en kvinde-
grav fra  11-1200rne, der lå ca. én m syd for  tår-
net, parallelt med dettes sydmur og med nordre 
langside dækket af  syldsten efter  et †benhus (jfr. 
fig.  3 og s. 2976). Den trapezformede  grav med 
let krummede langsider og særskilt hovedrum, 
ca. 190xca. 57-48 cm, er sat af  tre skifter  dårligt 
brændte munkesten opmuret i ler. Gravens 
bund var overstrøget med et lag kalksmuld. Et 
rektangulært plankelåg, fastlagt  i en fals  ved 
hjælp af  kalkmørtel, har dækket hele graven. 
Skelettet68 var af  en ca. 157 cm lang, midaldren-
de kvinde, 35 (40) - 55 (60) år gammel, der 
muligvis har lidt af  slidgigt. - Graven er nu 
overført  til Skanderborg museum. 



FRUERING KIRKE 3001 

Epitaf  (fig.  36), 1792, stenhuggerarbejde, over 
»den sande Christi lære(!) for  Fruering og Wit-
ved meenigheden« Christian Ludvig Blok, 
*1724, †1768, og hustru Elisabeth Falk, *1716, 
†1790. Gravvers afsluttet  med årstallet »1792«. 
Den nyklassicistiske, monolitte tavle, af  sand-
sten, muligvis fra  Jens Hiernøes værksted, be-
står af  et sortmalet, rektangulært skriftfelt,  med 
uægte forgyldt  versaler, hævet over den grå 
ramme, der har guttæ (dråber) under de lodrette 
sider. Over tavlen et postament med en ind-
fældet,  hvid marmorfrise  med »løbende hund«. 
Herover en flerleddet  aftrapning,  der bærer en 
flammende  sandstensvase. Tavlen, ca. 175x73 
cm, er indmuret i nordvæggen i korets vestfag  i 
en niche, der lader den øvre del med vasen fri. 
Dette er muligvis ikke tavlens oprindelige plads, 
men snarere nordvæggen i skibets østfag,  hvor 
der 1978 blev fundet  en †kalkmalet  marmorering,  i 
røde toner, omkring en nyere udmuring med 
samme mål som epitafiet. 

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

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

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

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

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

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

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

Danmarks Kirker, Århus 192 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

SUMMARY 

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

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

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

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

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

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



Fig. 1. Udsnit af  matrikelkort over landsbyen Gjesing med Herschendsgave (t. v.) og gården Sophienlund (øverst 
t.h.) 1:10000. Kortet i højre side suppleret med en del af  jordene under nabosognet Torrild. Opmålt af  hen-
holdsvis Søren Sørensen (1796), Mads Windeleuff  (1793) og J. K. Rose (1800). Kopieret af  Anna Brinch Thorsen 
1987. Kirkens beliggenhed ved bækken vest for  Sophienlund fremgår  af  påskriften  »Kirken«. - Map  of  the zone 
around  the demolished  church, whose site is marked  »Kirken«. 

RINDELEV †KIRKE 
F R U E R I N G S O G N 

Rindelev var oprindelig en landsby, der nævnes første 
gang 1265.11 løbet af  middelalderen erhvervede Ring 
kloster antagelig alle ejendomme i byen, der efter-
hånden skrumpede ind til en enkelt gård, Rindelev-
gård. Denne fik  i 1770erne navnet Sophienlund.2 Kir-
ken omtales ikke i middelalderlige kilder og er vel 
revet ned en tid før  reformationen. 3 

Kirketomten har en bemærkelsesværdig belig-
genhed i den langstrakte lavning, der i Fruering 
sogns sydlige del strækker sig nær grænsen til 
Torrild sogn i Hads herred. Før en nyere tids 
omfattende  dræninger og reguleringer blev da-
len gennemstrømmet af  Rindelev bæk, der fort-
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Fig. 2. Brudstykke af  romansk *gravsten (s. 3014). 
Olaf  Olsen fot.  1963. - Lower part of  a Romanesque 
*tombstone. 

satte i Gjesing å og via Ring kloster å løb ud i 
Skanderborg sø. Kirken har i dalbunden ligget 
på en lidet fremtrædende  højning, ca. 225 m 
vestnordvest for  Sophienlund. Stedet kaldes fra 
gammel tid Kirkebakken og havde form  af  en 
halvø, kantet af  bækløbet og side engdrag 
(fig.  1). Et ældre vejforløb  fra  Gjesing forbi  So-
phienlund krydsede Rindelev bæk tæt nordøst 
for  kirken,4 hvor der kan antages at have ligget 
en vandmølle. 

Ved dræningsarbejder 1922 konstateredes levn 
af  kirkens syld, hvorefter  C. M. Smidt for  Na-
tionalmuseet ledede en sonderende udgravning, 
hvor det lykkedes at fastslå  kirkens omrids.5 

Undersøgelsen blev ikke udstrakt til eventuelle 
begravelser eller spor efter  kirkegårdens heg-
ning eller lignende. Dog kunne nogle marksten, 
der lå ca. fire  meter syd for  skibets vestre halv-
del, måske hidrøre fra  et letbygget våbenhus. 

En syld af  små og middelstore marksten, der 
også forløb  under triumfmuren,  var velbevaret 
og tegnede et klart omrids af  en kirke, der har 
bestået af  kor og skib. Orienteringen har en af-
vigelse mod syd på ca. 13°. Fundamentet, hvis 
øvre lag antages at være fjernet  ved pløjning, 
havde i koret en dybde af  ca. 75 cm og nåede 
godt ned i den faste  ler under mulden. Man iagt-
tog, at fundamentsbredden  aftog  nedefter  (jfr. 
Falling, s. 2716). 

Kirken har udvendig været godt 16 m lang, 
hvoraf  det nærmest kvadratiske kor har optaget 
knap 6; skibets bredde har været ca. 7,5 m. Det 
har altså drejet sig om en lille kirke, mindre end 
f.eks.  den i Stilling (s. 2948, jfr.  Nyby, s. 2939). 
Af  egentligt murværk fandtes  intet bevaret på 
plads, men fund  af  brudstykker af  frådstens-
kvadre6 lod udgraveren antage, at kirken »ialt 
fald  delvis« har været opført  af  dette materiale. 
Desuden fandtes  teglstumper i mindre omfang. 

Fig. 3. Brudstykke af  romansk *billedkvader (tympanon?), indmuret i laden til Herschendsgave (s. 3013). 
KdeFL fot.  1988. - Lower part of  a Romanesque *tympanum(?). 
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Fig. 4. Kirkens frilagte  fundament,  set fra  øst. C. M. Smidt fot.  1922. - The  foundation  of  the demolished  medieval 
church seen from  the east during  excavation. 

Alterfundamentets  søndre del sås ved udgrav-
ningen. 

Mens det nedennævnte gravstensfragment 
kan hidrøre fra  den forsvundene  kirke, er det 
mindre sandsynligt, at en række *granitkvadre, 7 

der sekundært har fundet  anvendelse i Her-
schendsgaves ladegård,8 stammer fra  kirken. 
Udover normale bygningskvadre drejer det sig 
om en stor og bemærkelsesværdig, romansk bil-
ledkvader  (fig.  3), hvoraf  kun en del er bevaret og 
placeret omvendt som sokkelsten på portbyg-
ningens nordside. Den rektangulære blok er i 
behold i sin fulde  længde på 153 cm, mens den 
eksisterende højde på 34 cm tilsyneladende ud-
gør omtrent halvdelen af  den oprindelige. Midt 
på den synlige side er der et 102 cm langt relief, 
der inden for  sin relativt brede ramme gengiver 
de nedre partier af  to modstillede, siddende dyr, 
antagelig løver (med fælles  hoved?). Dyrenes 

bagpoter bryder feltets  bundvulst. Rammens 
lodrette stykker er dekoreret med rankeslyng, 
mens bundstykket, som nederst har en kraftig 
hjørnevulst, prydes med et bånd, der bugter sig 
i rette vinkler. 

Stenens opdeling i et dekoreret midtfelt  og to 
planhugne sidepartier lader antage, at relieffet 
har siddet over en (dør?)åbning. Billedfeltets 
længde på 102 cm er mindre end vanlige dør-
bredder; selv en kordør som den i Hundslund er 
108 cm bred (s. 2651). Et firkantet  relief  over en 
dør er under alle omstændigheder usædvanligt; i 
det nærliggende, forlængst  forsvundne  Ring 
kloster (i Hylke sogn) kan måske også andre 
placeringsmuligheder tænkes. På klosterområ-
det ligger fortsat  en mængde bygningssten. 

Desuden er der på en græsplæne nær Her-
schendsgaves hovedbygning stillet to vindues-
overliggere,  der kom for  dagen 1984: Dels et frag-
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ment, dels en næsten hel, rektangulær (50x83 
cm, åbningens facadebredde  66, lysningens 53 
cm), af  småkornet, rødbrun granit. 

Et *fragment 9 (fig.  2 ) a f  en romansk  gravsten,  fra 
1200rne, findes  nu indmuret i terrassen til So-
phienlund. Det er den nederste del, ca. 39 cm 
lang og 38 cm bred, af  en gravsten af  grovkor-

net granit, der inden for  en ret bred ramme har 
rummet en relieffremstilling  af  et processions-
kors, rimeligvis formet  som et symbol på livs-
træet. 1 0 Nu er kun bevaret den allernederste del 
under korsstammen, en oval knap, hvorunder 
tre fligede  blade eller »rødder«, hvoraf  de to 
ydre bryder de respektive rammer. 

Redaktion ved Per Ingesman, Kjeld de Fine Licht og 
Vibeke Michelsen 1987-88. 

1 DiplDan. 2. rk. I, nr. 499. 
2 DiplDan. 2. rk. VII, nr. 122-24 og XI, nr. 186; Æld-
DaArkReg. I, 236. Jfr.  Herreklostrenes jordegods, 
s. 89-105. 
3 Formodninger om at der i 1700rne eksisterede et 
kapel på stedet, f.eks.  Chr. Heilskov i, ÅrbÅrhSt. 
XVI, 1923, s. 33f  og Sevel Andersen: Fruering Sogn -
som det var engang, Skbg. 1977, s. 333 og 369f,  byg-
ger vel på Hans Lønborg: Beretning om Scander-
borig Slott ... 1727, men kan ikke bekræftes. 

Byggematerialer fra  Rindelev kirke siges anvendt i 
nabokirker, jfr.  s. 2597 med note 19 og s. 2622. 
4 Stedet benævnes Sophienlund bro; engen vest for 
bakken kaldtes Kirkeengen. Omstændighederne støt-

ter vel ikke en formodning  om, at kirken var et vej-
kapel. 
5 C . M . Smidt: Indb. til NM2, Notebog CVIII, 
136-39 samt grundplan 1:100 og beliggenhedsskitse 
1:2000, alt 1922. 
6 NM 2, inv. nr. D 10320. 
7 Indb. NM 2 ved KdeFL 1987 og M. Vedsø 1988. 
8 Kompleksets helstøbte avlsgård, der indrammer 
pladsen foran  den fascinerende  hovedbygning fra 
1868, er opført  1843-46 og var i behold til 1984, da en 
hovedpart blev revet ned. De bygningssten, der er 
anvendt i ladegården, kan hidrøre fra  det nærliggende 
Ring kloster i Hylke sogn. 
9 Opmåling i NM 2 ved Søren Gottfred  Petersen 
1988. 
10 En delvis beslægtet sten i Bjolderup (DK Åbenrå, 
s. 1843). 

Fig. 5. Fundamentets omrids med angivelse af  kirkens formodede  grundplan 1:300. Tegnet af  KdeFL 1988 efter 
C. M. Smidt 1922. Rester af  alterfundament  indtegnet, mens et parti marksten, der lå i korets vestre afsnit  og ses 
på fig.  4, men ikke blev nærmere bestemt, er udeladt. - Ground-plan  of  the demolished  church, based  on the preserved 
foundation. 



Fig. 1. Virring 1:10000. Malt og udskiftet  1779 af  Hans Severing Bruhn, suppleringer medtaget indtil 1833. 
Kopieret af  Anna Brinch Thorsen 1987. Beliggenheden af  Kejlstrup †kirke er identisk med det firkantede 
område i kortets højre side med påskriften  »Kirkegaarden«. I kortets øverste, venstre hjørne ses »Løkkehullet«,6 

hvorfra  strålerne i landsbyoverdrevets særprægede, vifteformede  udstykning udgår. - Map  of  the village.  The  site 
of  the demolished  medieval  church is the square area on the right,  marked  »Kirkegaarden«. 

KEJLSTRUP †KIRKE 
FRUERING SOGN 

Hverken Kejlstrup eller kirken nævnes i middel-
alderlige kilder. »Wed Kedelstrup Kierk« fore-
kommer som stedsangivelse i markbogen 1683.1 

Ved midten af  1700rne sås levn af  kirken,2 og 
udskiftningskortet  fra  1779 (fig.  1) godtgør, at 
kirkegården dengang var kendelig. De sidste 
murrester skal være benyttet som byggemateri-
ale ved opførelsen  1877 af  Kejlstrupgård.3 I dag 
er der umiddelbart intet at observere på stedet, 
som er en svag hævning på det højtliggende ter-
ræn mellem Fastrup og Virring. Kirken, der i sin 
tid må have haft  en landskabeligt fin  beliggen-

hed, skal søges på sydsiden af  vejen mellem de 
nævnte landsbyer, knap to kilometer fra  Virring 
og umiddelbart øst for  Kejlstrupgård. Lokalite-
ten har ikke været undersøgt. 

To romanske  *gravsten 4 er indmuret i nordfaca-
den af  laden til Kejlstrupgård, en på hver side af 
porten. 

1) (Fig. 2), af  grovkornet, grå granit, synlige 
mål 69xca. 35 cm. Foroven har den lille sten en 
dobbelt rammestreg, hvorimod kun en enkelt 
ses ved langsiderne. Fladen optages af  et kontur-
hugget processionskors, et Georgskors, med 



3016 HJELMSLEV HERRED 

Fig. 2. Romansk *gravsten nr. 1 (s. 3015). NE fot. 
1984. - Romanesque tombstone no. 1. 

lille, trekantet fordybning  eller streg i hver af  de 
lodrette korsarmsender, en firkant  i den ene 
vandrette a rm. 5 Korsstaven plantet i lille, tre-
kantet fod. 

2) (Fig. 3), af  grovkornet, rødlig granit med 

Redaktion 1986-87 ved Per Ingesman og Kjeld de 
Fine Licht. Gravsten ved Vibeke Michelsen. 

1 DaStedn., s. 99. 
2 DaAtlas IV, 195-96. 
3 Chr. Heilskov i, ÅrbÅrhSt. XVI, 1923, s. 24; Sevel 
Andersen: Fruering Sogn - som det var engang. 
Skbg. 1977, s. 192-93. 

brede, blåsorte skråstriber, synlige mål 84x36 
cm. Kun ved de svagt affasede  langsider fore-
kommer en enkelt rammelinie; på den stærkt 
forvitrede  overflade  ses intet spor af  ornamen-
tik. 

4 Indb. NM 2. afd.  ved Erik Moltke og Vibeke Mi-
chelsen 1948 og Vibeke Michelsen 1984. 
5 Jfr.  gravsten i Holme (s. 2211) og Tranbjerg 
(s. 2232). 
6 Sevel Andersen (note 3) s. 151f.  Jfr.  Harald Nielsen: 
Udsigt over Udskiftningen  i det forrige  skander-
borgske Rytterdistrikt (o. 1770-1820). JySaml. Ny 
rk. III, 27-64, om landinspektør Bruhn s. 34. 

Fig. 3. Romansk *gravsten nr. 2 (s. 3016). NE fot. 
1984. - Romanesque tombstone no. 2. 



Fig. 1. Kirken set fra  syd. KdeFL fot.  1986. - The  church seen from  the south. 

VITVED KIRKE 
HJELMSLEV HERRED 

Ring kloster havde siden slutningen af  1200rne1 gods i 
Vitved, og omstændighederne taler for,  at klosteret i 
middelalderen tillige ejede kirken.2 16663 tilhørte kir-
ken kongen, der 16904 afhændede  den til børn og ar-
vinger efter  geheimeråd Christen Jørgensen Skeel. 
Året efter  solgte Jørgen Christensen Skeel til Sostrup 
kirken til Århusborgmesteren Mikkel Mikkelsen 
Malling.5 Herefter  har kirken samme ejerhistorie som 
Fruering kirke (s. 2975) (jfr.  dåbsfad),  indtil den 17676 

ved auktionen over det skanderborgske rytterdi-
strikts gods og kirker erhvervedes af  Øllegaard Chri-
stence Rodsteen Sehested, der 1765 ved testamenta-
risk bestemmelse havde fået  overdraget hovedgården 
Kanne (i Hvilsted sogn, Hads herred. Fra 1768 kaldet 

Rantzausgave). Hun ægtede 1767 den senere stiftamt-
mand og geheimekonferensråd  Ditlev von Pentz,7 

der 1774, efter  en forudgående  pantsættelse, solgte 
kirken til kammerråd Peder Herschend.8 Han opret-
tede 1788 slægtshuset Herschendsgave (i Fruering 
sogn), hvori Vitved kirke indlemmedes 17959 og for-
blev, indtil den overgik til selveje 1. april 1918. 

I hvert fald  siden slutningen af  1500rne10 har Vitved 
været anneks  til Fruering. 

Kirken ligger på en højning syd for  Stilling-Sol-
bjerg sø, hvor det kuperede landskab er dannet i 
store, rolige former.  Bygningen er rejst på en 

Danmarks Kirker, Århus 193 
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Fig. 2. Kirken set fra  sydvest. Aage Roussell fot.  1950. - The  church seen from  the south-west. 

sydvendt skråning, hvis top ligger nord for  kir-
kegården. Landsbyens gårde og huse fordeler 
sig i grupper langs den bugtede hovedgade, 
hvor kirken og nogle gårde skyder sig ud mod 
øst i den nordlige del af  den centrale gruppe. I 
dag svarer bebyggelsens udstrækning og forde-
ling i store træk til situationen ved udskiftnin-
gen 1779 (fig.  29), og kirken er fortsat  en væ-
sentlig faktor  i landskabet, når man nærmer sig 
Vitved fra  syd eller øst. 

Kirkegården,  der ikke er udvidet,11 hegnes med 
græskronet markstensdige, der på sydsiden, på 
grund af  terrænfaldet,  fungerer  som støttemur. 
Da »kirkegårdsmuren« i 1610erne12 nævnes før-
ste gang, var det i anledning af  nedfaldne  stræk-
ninger, der blev lagt op igen. 180313 var den i 
god stand, men 1840 konstaterede synet, at diget 
enkelte steder var skredet ned. Reparationer 
gennemførtes  i 1840rne og 1850erne,14 og 187915 

meldes om en fuldstændig  omsætning og for-
nyelse. 

Der er tre indgange:  Porte i øst og vest samt en 
låge i syd, alle med galvaniserede jernfløje  med 
snoede tremmer, ophængt på granitstolper; tid-
ligere var fløjene  træstakitter. Indgangene næv-
nes tidligst 1615,12 da man anskaffede  et hængsel 
til porten, og 1619, da † ristene blev »lavet« og to 
låger forfærdiget. 12 1683-8416 leveredes en port 
og to nye låger. Et syn 172513 erklærede, at por-
tens og lågernes tømmer burde fornyes,  da det 
var råddent. Samtidig med en istandsættelse af 
kirken 1840 anskaffedes  en ny port. Østre låge 
nævnes 1834,14 men ikke i synsprotokollens be-
skrivelse 1862. 

Et hvidkalket, teglhængt ligkapel  fra  1923 er 
1961-62, ved H. P. Nielsen, Odder, udvidet med 
toilet samt material- og fyrrum.  †Kalkkule ved 
hovedindgangen nævnes 1862.15 

Langs kirkegårdens nordside og ved de til-
stødende strækninger i øst og vest vokser kasta-
nie og ask; syd for  kirken står et par birketræer. 
182817 ønskede synet en gang omkring kirken, 
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Fig. 3. Kirken set fra  sydøst. Foto omkring 1910 i Kgl. Bibl. - The  church seen from  the south-east. 

og 1861 blev arealet planeret, »anlagt med gange 
og besået med græsfrø«.  Der var tre gange, som 
1862 karakteriseredes som alleer af  ahorn og 
poppel, mens gangen omkring kirken var kantet 
med liguster. »I hver af  de fire  hjørner var der 
plantet busketter af  træer og blomstrende bu-
ske«.15 189414 ønskede synet de dårligste af  sydsi-
dens popler og et par asketræer afløst  af  løn, 
elm, røn eller kastanie. Træerne langs midtgan-
gen (jfr.  fig.  3) blev fældet  1921.15 Nord for  kir-
ken er 1981, ved Hans Jørgen Nielsen, Skander-
borg, anlagt urnegrave. 

Det brolagte fortov  omkring kirken er måske 
identisk med det, der blev lagt 1906.15 

BYGNING 

Kirkens kerne er kor og skib fra  sidste halvdel af 
1100rne, hvortil i senmiddelalderen er føjet  et 

tårn og foran  syddøren rejst et våbenhus. Mu-
ligvis omkring år 1700 er tårnets øvre stokværk 

revet ned, og 1745 blev tagrytteren sat op over 
vestgavlen. Orienteringen har nogen afvigelse 
mod nord.18 

Den oprindelige kirke er uden bygningsmæs-
sige ejendommeligheder, men bemærkelsesvær-
dig ved adskillige, fornemme  granitrelieffer. 
Koret er kvadratisk med en indre diagonal, der 
svarer til skibets indvendige bredde. Skibets 
længde forholder  sig til bredden som 1 til 3. Den 
nedenfor  omtalte granitdekoration har træk fæl-
les med relieffer  og ornamentik på andre kirker i 
stiftet,  navnlig Hasle (s. 1498f).  Hertil bemærker 
man, at i denne kirke holder skibet indvendig 
samme mål som i Vitved, mens koret i Hasle 
afviger  ved sin større længde. 

Byggematerialet i de 120 cm svære mure er 
udvendig granitkvadre  på skråkantsokkel, ind-
vendig marksten. På sydsiden, hvor skråkanten 
er svagt hulet, er korets nederste skifte  79 cm 
højt, skibets 54; der er altså ikke forbandt  mel-
lem de to bygningsafsnit.  Det er derimod til-
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fældet  på nordsiden, hvor skiftegangshøjderne 
desuden er lavere. Ved syn 172513 nævnes, at øst-
gavlens sten var sat i lermørtel. 

Af  portalerne  er nordre tilmuret, søndre i 
brug. Norddøren, der er 112 cm bred, aflæses  på 
facaden,  hvor siderne udgøres af  almindelige 
kvadre, mens øvre del er ødelagt af  et senere 
vindue; det nedennævnte tympanon kan have 
haft  sin plads her. Søndre indgang, hvis tærskel-
sten udgøres af  den gennemløbende sokkel, er i 
facaden  rektangulær, 215 cm høj og 113 cm bred 
med en 155 cm lang overligger. Begge dørhul-
lets hjørner er udformet  som halvstave på en 
enkel fod,  men ellers er de to sider forskellige. 
Den østre er glathugget og opbygget af  facade-
murens normale (hjørne)kvadre, mens den ve-
stre består af  en stor, 170 cm høj og en mindre, 
44 cm høj granitblok, der begge udmærker sig 
ved en glimrende dekoration i ret kraftigt  relief 
(fig.  7). Begge blokke er udført  på den teknisk 
krævende måde, at dørfløjens  anslagsfals,  der 
springer seks cm frem  for  sidefladen,  er hugget i 
ét med stenene; Uldall karakteriserede fænome-
net som ejendommeligt. I hvert fald  er det 
usædvanligt og findes  ikke engang på dørhullets 
modsatte side. 

Særlig rigt dekoreret er vestsidens store karm-
sten19 (fig.  7), der på sin 57 cm brede facadeside 
smykkes med to lodrette ranker over en løve og 
desuden har en lodret ranke på siden i døråb-
ningen. Dyret, der anatomisk ikke adskiller sig 
fra  en hovedpart af  periodens granitløver, står 
med front  mod indgangen og sætter den ene 
forpote  op i mod stenens hjørnestav. Dyret dre-

jer hovedet bagud, og den ene ranke skyder op 
af  flaben.  Halen, der snor sig bag om kroppen, 
ender i en flot  bladdusk, der danner støtte for 
den anden ranke. Denne sidstnævnte ranke er 
ikke uden slægtskab dels med den på blokkens 
anden side, dels med den på det nedenfor  om-
talte kragbånd, der sidder indmuret i kirkens 
sydvestre hjørne. Hvad motiv angår, adskiller 
disse tre ranker sig fra  den, der udgår af  dyrets 
mund. Denne (fig.  8) er en bølget stængel, hvis 
bugtninger udfyldes  med halvrosetformede 
blade, mens der vokser stilke med drueklaser 
frem  fra  hjørnerne mellem blade og stængel. 
Ved foden  forbinder  denne vinranke sig med 
dyrets haledusk, og i toppen udgår et par spiral-
formede  oprulninger. 

Fig. 4. Grundplan 1:300. Målt af  Søren Gottfred  Petersen 1987 og tegnet af  KdeFL 1988. - Ground-plan. 

Fig. 5. Tværsnit i skibet, set mod øst 1:150. Målt af 
Søren Gottfred  Petersen 1987 og tegnet af  KdeFL 
1988. - Cross-section  of  the nave to the east. 
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Fig. 6. Tympanon indmuret over våbenhusdøren (s. 3021). KdeFL fot.  1986. - Tympanum. 

I bogmaleri og i anden dekoration med mere 
lethåndterlige materialer er vinranken et ud-
bredt ornament, men inden for  granitskulpturen 
er eksemplaret i Vitved, med Mackeprangs ud-
tryk, et absolut unikum. Dette gælder den for-
trinlige tegning og udførelsen.  Ranken, der spi-
rer frem  af  løvens mund, ligesom ved det lig-
nende motiv i Hasle, må være en fremstilling  af 
Kristus som den sande vinstok.20 På skibets 
plane sydfacade  træder portalen frem  ved sine 
relieffer;  døren markeres som indgang ved de to 
hjørnestave, og den bevogtes og beskyttes af 
Kristus selv. 

Mens vingrenen angiver et udenlandsk tema, 
er kirkens tre andre, ovenfor  nævnte orme-
slyngs- eller akantusranker overvejende af 
hjemlig herkomst. Kun mindre variationer ad-
skiller indbyrdes de tre rankeslyng, der udgøres 
af  mer eller mindre sammenhængende ottetals-
tegninger. Mange af  bugtningerne ender i eller 
udsender udløbere, der afsluttes  oprullet og ind-
går fint  og udfyldende  i kompositionerne. 

Dekorationen på sydportalens øvre karmsten  er 
en løve (fig.  7), der inden for  billedfeltets  ramme 
har forpoterne  i livlig bevægelse og tilsynela-
dende springer frem  mod døråbningen. Den ene 
pote bryder endda rammen. Dyret vender hove-
det tilbage mod den store, palmetformede  dusk, 
hvormed halen afsluttes  efter  at være ført  mel-

lem bagbenene og igennem kroppen21 (jfr.  lø-
verne på den nedennævnte kvader, der sidder 
indmuret i kirkens sydvestre hjørne). 

Et stort tympanon22 (83x185 cm, fig.  6) af  gul-
grå granit, der nu er placeret over våbenhus-
døren, har antagelig siddet over nordportalen. 
Stenen er smykket med en Korsfæstelsesscene  i 
et relativt lavt relief,  der bl.a. minder om de to 
tympana i Stilling (s. 2946). Også ved scenens 
kombination med en arkaderække, hvis rund-
buer underordner sig tympanets krumning, vi-
ser relieffet  samhørighed med bl.a. de nævnte. I 
midten fremstilles  Kristus på et kors af  brede 
planker, hvis lodrette stamme indtager feltets 
fulde  højde. Kristus har lændeklæde med ind-
ristede folder  og en glorie, der ovenfra  berøres 
af  Guds velsignende hånd.23 Korset, der er reli-
effets  dominans, flankeres  af  Maria og Johannes, 
stående i tilbedende stillinger i hver sit af  arka-
dens fag.  Johannes, der tydeligt løfter  sin højre 
hånd mod Kristus, har glorie, Maria har en hue-
lignende genstand på hovedet, og begge, der 
vender front  mod feltets  midte, bærer kappe og 
kjortel, hvis folder  tegnes med indristninger. 
Marias kjole er lang og opdeles ved vandrette 
bånd. I arkaderækkens yderste fag  er der bag 
Maria en løve med stor, tredelt haledusk og bag 
Johannes en fugl.  Begge dyr gør reverens over 
for  midtscenen: Løven løfter  sin ene forpote, 
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fuglen,  der snarere er en ørn end en due, hæver 
den ene fod  og basker med vingerne. 

Tre af  arkaderækkens fire  søjler har kanne-
lurer, og de to midterste, der i kombination med 
korsets arme strukturerer det centrale felt,  er 
yderligere fremhævet  ved relativt store baser. 
Den ene af  disse ligner et stiliseret bjerg, den 
anden kan minde om en fodplade  på ben, men 
måske har man blot tænkt på en base med svære 
hjørnemarkeringer (jfr.  s. 342, fig.  173,1). Over 
hver af  disse søjlers enkle kapitæl skyder et tre-

Fig. 7. Sydportalens vestre karmsten. Sydsiden. Erik Moltke fot.  1946. Østsiden. Poul Pedersen fot.  1970. 
(s. 3020) - The  western casing stones of  the south door. 

blad op, uddyber søjlernes symbolværdi og ud-
fylder  sviklen over arkadebuerne. Videre regi-
streres i det brede midtfelt,  under hver af  korsets 
arme, en trælignende vækst med krone af  tre 
stiliserede blade. De to planter, der kan lede tan-
ken hen på Stillings søndre tympanon (s. 2946), 
dækker reliefbunden,  men peger utvivlsomt til-
lige hen på de to livstræer, som Johannes om-
taler i Åbenbaringen. 

Langs hjørnet med undersiden er tympanet 
forsynet  med en 115 cm lang tovstav, således at 
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Fig. 8. Den store karmsten i sydportalens vestside. 
Øvre og nedre del af  sydsiden (s. 3020). Poul Peder-
sen fot.  1970. - The  large  casing stone on the west side  of 
the south door.  Upper  and  lower section of  the south side. 

relieffets  flade  ramme på hver side optager ste-
nens yderste 35 cm. Tovstavens længde svarer 
dels til afstanden  mellem de to ydre søjler i reli-
effets  arkaderække, dels til norddørens bredde. I 
overensstemmelse med den gængse opfattelse  er 
det mest nærliggende at henføre  tympanet til 
Vitved kirke selv,24 og dets plads må da have 
været over nordre indgang. Udover topfeltets 
budskab om evangeliets kerne har kvindedøren 
kunstnerisk været interessant ved sine enkle, 
udekorerede sider, hvorover spændte det meget 

Fig. 9. Den store karmsten i sydportalens vestside. 
Udsnit af  østsiden (s. 3021). Poul Pedersen fot.  1982. 
- The  large  casing stone one the west side  of  the south door. 
Detail  of  the east side. 
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brede tympanon. Samspillet mellem relieffets 
søjler og døråbningens hjørner må have givet 
kompositionen en vis fasthed. 

Da Uldall 1885 besøgte kirken, lå tympanon-
blokken ved våbenhuset med »de yderste hjør-
ner ind under muren«;25 tre år efter  blev den 
indsat på sin nuværende plads. 

Til kirkens bemærkelsesværdige samling af 
dekorerede  granitkvadre  hører desuden tre sten, 
der sekundært er indmuret i tårnafsnittet 
(fig.  10-12). Det drejer sig om to kragbånd og en 
hjørnekvader. 

Det ene kragbånd  (fig.  10 og s. 2880, fig.  V), 
der er rødbrunt, 31 cm højt og 112 cm langt, 
sidder i bygningens sydvestre hjørne og smyk-
kes på langsiden, over skråfas,  med rankeslyng, 
der ovenfor  har været omtalt i sammenhæng 
med sydportalens ene karmsten. Kragbåndets 
45 cm lange kortside udmærker sig ved et be-
slægtet, dobbeltsymmetrisk ornament (fig.  12), 

hvor et liggende ottetal er kombineret med to 
vandrette, i hinanden indflettede  bølgebånd, der 
samtidig danner vandrette rammevulster. 

Det andet kragbånd  (s. 2880, fig.  V) er anbragt 
i sydmuren, hvor en af  puds og kalk delvis dæk-
ket flade,  55 cm bred og mindst 11 cm høj, inde-
holder de tætlagte, også i oprindelig stilling 
utvivlsomt vandrette hulstave, som er karakte-
ristisk for  dekorationen på en række af  omeg-
nens kirker (jfr.  f.eks.  Stilling, s. 2946). 

Med de nederste kanter skjult af  det nuvæ-
rende jordsmon er i samme sydvestre hjørne 
som sokkelsten indmuret en 56 cm høj, blågrå 
hjørnekvader,  der på hver af  de to synlige sider 
smykkes med en løve. Dyret på stenens syd-
vendte, 64 cm lange side står på en bundvulst, 
mens den vestvendte, 44 cm lange side ingen 
ramme har. Løven på denne side har kroppen 
anbragt lodret og er fremstillet  i rolig gang; den 
førstnævnte  løve vender sit hoved bagud og løf-
ter den ene forpote.  Begge dyr, hvis manker er 

Fig. 11. Reliefkvadre  indmuret i kirkens sydvestre 
hjørne (s. 3024). NE fot.  1984. - Carved  ashlars in-
cluded  in the south-west corner of  the church. 

Fig. 10. Reliefkvadre  indmuret i kirkens sydvestre 
hjørne. Vestsiden (s. 3024). KdeFL fot.  1988. - Carved 
ashlars included  in the south-west corner of  the church. 
West. 
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angivet med indristninger, og hvis kraftige  hale-
duske er henholdsvis en palmet og en vifte  af 
skællagte blade, er tydeligvis beslægtet med dy-
rene på sydportalen, navnlig det øvre. 

Mellem på den ene side sydvesthjørnets krag-
bånd og løvekvader og på den anden side syd-
dørens karmsten er der så nært stilistisk, moti-
visk og huggeteknisk slægtskab, at alle fire  gra-
nitblokke må være udgået fra  samme værksted. 
Der er desuden så mange væsentlige træk, som 
genfindes  på de allerede nævnte relieffer  på 
Hasle kirke, at Vitvedstenene må tilhøre samme 
gruppe, hvor de dog udtrykker en større hånd-
værksmæssig færdighed. 

Sandsynligvis har de to kvadre i Vitved kirkes 
sydvestre hjørne, også før  deres nuværende an-
bringelse, haft  plads i kirken. Man kan be-
mærke, at længden af  det store kragbånd netop 
svarer til tykkelsen af  skibets østmur, hvorfor  i 
hvert fald  denne sten kan formodes  at have sid-

det som vederlag i (den oprindelige) koråbning. 
De to andre blokke kan også have haft  plads i 
triumfbuen,  da bygmesteren, som syddøren 
godtgør, ikke synes at have lagt overdreven 
vægt på symmetrisk kompostion. Dørens sær-
lige disposition kunne dog skyldes pengeman-
gel. 

Af  oprindelige vinduer  ses ingen spor i mu-
rene; kun henligger der på kirkegården den øvre 
halvdel af  en 90 cm lang, rektangulær overlig-
ger, som ifølge  Uldall hidrører fra  korets øst-
vindue. 

Indvendig  har triumfbuen  som nævnt været 
smallere end den nuværende, og sandsynligvis 
har de ovenfor  omtalte, dekorerede granit-
kvadre, der sidder indmuret i kirkens sydvestre 
hjørne, haft  deres plads i den oprindelige koråb-
ning. I begge korets langvægge er en rektangu-
lær niche: Den i nord er 33 cm høj med bunden 
83 cm over det nuværende gulv; de tilsvarende 
mål for  den søndre niche er 42 og 63 cm. Nogle 
granitkvadre, der ved den vestre ende af  skibets 
nordvæg rager en halv snes centimeter op over 
det nuværende gulv, kan være rester af  en †muret 
vægbænk. 

Ændringer  og tilføjelser.  Fra slutningen af 
1400rne og ind i det følgende  århundrede blev 
kirken genstand for  en ombygning,  der på væ-
sentlige punkter ændrede dens udseende, og 
som utvivlsomt tillige er udtryk for  en ændret 
liturgi. De betydeligste forandringer  har bestået 
i indbygning af  hvælv i koret, hvor samtidig 
triumfbuen  blev udvidet, samt tilføjelse  af  et 
tårn ved vestgavlen og et våbenhus foran  syd-
døren. Udvidelsen af  koråbningen hører sam-
men med hvælvarbejdet i koret, og eftersom 
kvadre, der antages at have siddet i den oprinde-
lige triumfbue,  har fundet  anvendelse i tårnet 
(jfr.  ovenfor),  må dettes opførelse  være foregået 
senere end korets modernisering; den indbyrdes 
rækkefølge  af  tårn- og våbenhusbyggeriet kan 
derimod næppe fastslås. 

I koret blev træloftet  afløst  af  et ret kuplet 
halvstenshvælv, der på sædvanlig måde bæres af 
falsede  hjørnepiller, hvorfra  de spidse skjold-
buer og de retkantede halvstensribber udgår. I 
vest mangler skjoldbuen, og det fremgår  af  for-
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Fig. 12. Reliefkvadre  indmuret i kirkens sydvestre 
hjørne. Sydsiden (s. 3024). Poul Pedersen fot.  1982. -
Carved  ashlars included  in the south-west corner of  the 
church. South. 
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holdet mellem hjørnepillerne her og triumf-
buen, at dennes ombygning må have fundet 
sted, mens hvælvarbejdet stod på. Da stikket i 
den udvidede, spidsbuede koråbning blev mu-
ret, var det forsynet  med forlæg  for  hvælvets 
vestre kappe. Mod sædvane er vederlag ikke 
markeret på pillerne, mens det er angivet med et 
rundet skifte  på triumfbuens  vanger. Her går det 
ind i den halvstensfals,  som accentuerer åbnin-
gen mod skibet. 

† Tårn  og tagryttere.  Ved skibets vestgavl står 
underdelen af  et tårn, bygget af  munkesten i 
munkeforbandt  med bagmure næsten udeluk-
kende af  marksten. Sydfacaden  er helt fornyet  i 
små sten, mens oprindeligt murværk er bevaret 
mod nord og forneden  på vestsiden. I det sydve-
stre hjørne indgår de ovenfor  omtalte, dekore-
rede kvadre. Tårnunderdelen er smallere end 
skibet og har tag fælles  med dette. 

Det relativt lille tårnrum åbner sig mod kir-
kens indre med en nærmest rundbuet arkade, 
hvis vanger flugter  med rummets langvægge. 
Oprindelig har der været direkte adgang udefra, 
ad en fladbuet,  nu tilmuret dør i sydsiden, hvor 
den indvendig skimtes i en fladbuet  niche; ud-
vendig ses dørhullet ikke på grund af  facade-
murens fornyelse. 

Tårnrummet overdækkes med et ottedelt 
halvstenshvælv, der for  så vidt er ejendomme-
ligt ved at hvile på skjoldbuer og i vest på mu-
rede hjørnepiller. Som bæring i øst fungerer 
oversiden af  tårnarkadens stik. Herved er der på 
planen opstået en utvivlsomt utilsigtet spejling 
af  situationen i koret. Hvælvets type og enkelt-
heder i planudformingen  kan minde om f.eks. 
Halling (s. 2797), men hvælvet i Vitved er øjen-
synlig udført  som en selvstændig, måske senere 
etape. Et sekundært klokkerebshul registreres i 
den østre af  sydsidens kapper. 

Det er ikke utænkeligt, at tårnrummet fra  be-
gyndelsen i vest har haft  et vindue, som imid-
lertid er udvidet og omdannet 1732 og senere 
(jfr.  nedenfor). 

Tårnet omtales første  gang 161612 i anledning 
af  en større reparation. To murere fra  Århus 
med deres svende var indkvarteret i 28 døgn og 
opmurede »tårnet fra  jorden op på den søndre 

og østre side, som aldeles var forfalden«.  For-
uden to bjælker og en del stangjern til ankre 
medgik til arbejdet et par tusinde, nyindkøbte 
mursten. Ved en samtidig istandsættelse af  alle 
kirkens tage brugtes 500 tagsten. 

Inventariet for  1681-82 anfører  blot, at klok-
ken hænger i tårnet, og en post på regnskabet 
for  det foregåede  år16 drejer sig om tagsten på 
tårnets søndre side. 

Da kirken ved reorganiseringen af  det skan-
derborgske rytterdistrikt 1724 (gen) erhvervedes 
af  kronen, blev den året efter  underkastet et 
grundigt syn.13 Hvad tårnet angik, beskrev man 
syd- og vestsiderne som meget forfaldne  og til-
føjede,  at »muren, hvori klokkeværket er ind-
muret i ler, i stedet for  i kalk, er brøstfældig  ... 
da leret er blevet skyllet ud af  regnen«. Det er 
vanskeligt at danne sig et billede af  situationen. 
Man far  imidlertid det indtryk, som bestyrkes af 
en lignende omtale 1732,26 at på et tidspunkt før 
rytterdistriktet overtog kirken, var tårnets øvre 
stokværk helt eller delvis revet ned. Som nød-
løsning var klokken på en eller anden måde ble-
vet hængt op i noget murværk, hvori synes at 
have indgået dele af  etagen over tårnrummet. 
Samtidig har der også eksisteret en tømmerkon-
struktion i forbindelse  med det, der i kilderne 
stadig kaldes tårnet. 

Ved en reparation 1732,26 der gennemførtes  af 
murmestrene Thor Jonsen og Hans Pedersen fra 
Skanderborg, var der tale om at lave nyt tøm-
merværk til klokkens ophængning, men man 
henskød spørgsmålet til kirkesessionens afgø-
relse. Først 1744-4527 skete der noget, idet mur-
mester Lars Nielsen fra  Mesing og tømrer Niels 
Skov fra  Skanderborg udførte  »det nye klokke-
tårn med tre glamhuller udi og tagstensdække 
over«. Det nye »klokkeværk skulle ej være af 
forrige  facon«.  Det ser ud til, at kirkens nu-
værende, lille tagrytter blev opsat ved denne lej-
lighed, da også den store, murede bue, hvorpå 
dens østside hviler, blev (ny)muret. Til buen og 
tårnet medgik 4000 nyindkøbte flensborgsten. 
Tagrytteren, der 184014 benævnes klokkehuset, 
blev dette år helt ombygget af  nyt tømmerværk 
og mursten; senest er den istandsat 1971 ved ar-
kitekterne Inger og Johannes Exner. Et par år 
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Fig. 13. Indre, set mod øst. Fot. o. 1910 i Kgl. Bibl. - Interior  to the east. 

efter  blev bindingsværket tjæret (jfr.  desuden 
nedenfor). 

Våbenhuset  er i sin kerne senmiddelalderligt, 
men i tidens løb repareret og skalmuret i be-
tragteligt omfang.  Et par steder mod syd og 
vest ses markstenssylden træde frem.  Østfaca-
den, der er den mindst ændrede, er af  munke-
sten og afsluttes  med en båndblænding på sin 
søndre halvdel; bagmurene er af  marksten. Byg-
ningen nævnes tidligst 1687-88,16 og siden om-
tales reparationer gentagne gange, hvoraf  navn-
lig en 184014 ser ud til at have været omfattende; 
antagelig er falsgesimsen  udført  ved denne lej-
lighed. 1888 blev tympanet (s. 3021) indsat i syd-
gavlen, hvor døren på samme tid ændredes og 
forhøjedes.  Vinduet, der i sin nuværende form 
vist går tilbage til 1870, havde tidligere trækarm 
og er formentlig  en udvidelse af  en oprindelig 
lysglug, der indvendig har siddet i en fladbuet 
niche. 1862 nævnes en †muret bænk,  der antagelig 

fjernedes  ved rummets istandsættelse i 1880erne, 
da loftet  fornyedes,  en bænk anskaffedes  og reli-
efferne  ved sydportalen blev renset for  kalk.15 

Vedligeholdelse  efter  reformation.  Brøstfældighe-
der og reparationer vedrørende tårn og våben-
hus er omtalt ovenfor.  Hvad den øvrige byg-
ning angår, synes den siden den første  omtale 
171513 kun at have haft  behov for  almindelig ved-
ligeholdelse. Efter  indlemmelsen i rytterdistrik-
tet blev som nævnt tagene sat i stand. 1759-6027 

blev de »vinkelhugne kampesten« i korets syd-
mur sat om. Synet 180313 karakteriserede kirken 
som »anstændig og brugbar« og murene som 
»gode og stærke«. Til trods for  den sidstnævnte 
bemærkning konstaterede man 1820,17 at østgav-
len (korets?) truede med at styrte ned. Efter  en 
istandsættelse 1821 fandtes  bygningen »uden 
brøst«, men 184714 »slog gavlen en bugt på fire 
tommer«. En større reparation 1862 har tilsyne-
ladende ikke rådet bod på skavankerne, for  1880 
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Fig. 14. Indre, set mod vest. NE fot.  1984. - Interior  looking  west. 

blev gavlen og de tilstødende partier i nord og 
syd nymuret fra  grunden.15 Det må være ved 
denne lejlighed, man udførte  korets gesimser og 
taggavlen, der står i blank mur af  røde sten med 
en korsformet  blænding. Også skibets østre tag-
gavl er fornyet,  antagelig i forrige  århundrede. 

En større istandsættelse fandt  sted 184014 og 
omfattede  foruden  allerede nævnte arbejder ved 
kirkegårdsporten, tagrytteren og våbenhuset, 
skalmuring af  tårnunderdelens søndre og vestre 
sider samt omlægning af  taget på skibets nord-
side. 

Skibets bræddeloft,.  der 1862 stod limfarvet, 
blev måske pudset samme år, hvilken tilstand 
det havde ved Uldalls besøg 1885. Korets øst-
væg, der 1862 var sort, ønskedes 1916 lysgrå og 
året efter  beriget med en smal, rødbrun bort; 
1918 skulle væggen hvidtes på nyt puds. 1887 
blev de »udhuggede kampesten« ved sydporta-
len som nævnt renset for  kalk.15 

Gulvene omtales tidligst 1687-8816 i forbin-
delse med omlægning. Provstesynet 180428 

gjorde en notits, der bl.a. angik gulvet, hvis sten 
karakteriseredes som skidne (jfr.  s. 3036). Efter 
de allerede nævnte reparationsarbejder 184014 

konstaterede synet, at »kirkegulvet er udvidet«. 
Det er uklart, hvad der menes med denne for-
mulering, derimod fremgår  det af  beskrivelsen i 
synsprotokollen 1862, at gulvene overalt var af 
mursten. Ved midten af  1890erne15 nedlagdes i 
koret og i gangen de stadig eksisterende, så-
kaldte Silkeborgfliser,  dvs. grå og sorte, kvadra-
tiske cementfliser.  Ved den lejlighed flyttedes  de 
bedste af  murstenene ind i stolestaderne, hvor 
der senere er kommet trægulv. 

Vinduerne  nævnes første  gang 1715,13 da nogle 
ruder blev fornyet  i vinduet ved prædikestolen; 
173226 anbragtes et nyt vindue i vest. Ligesom 
provst H. P. Plesner år 1800 (jfr.  Fruering, 
s. 2984) fandt  synet, at der var for  lidt lys i kir-
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Fig. 15. Indre, set mod øst. NE fot.  1984. - Interior  looking  east. 

ken og foreslog,  at der blev placeret et vindue 
over for  døren. Også 181717 konstaterede man, at 
vinduerne var »små, mørke, utætte og urene«. 
1840-4114 indsattes et vindue i nordsiden og et 
ved prædikestolen. 1862 var vinduernes antal 
som idag, men dengang var de rektangulære og 
af  træ. De nuværende, rundbuede støbejerns-
rammer er udført  1870.15 

Tagene  har siden den første  omtale 161412 og 
frem  til i dag været af  tegl, senest omlagt 1962. 
Mens korets tagværk overvejende er af  fyrretræ, 
indeholder skibets en del ældre egetømmer; ved 
den forsvundne  vestgavl støttes spærene af  skrå-
stivere. I våbenhuset, hvis tagstol næsten helt 
fornyedes  1840,14 findes  ældre tømmerstykker 
kun i form  af  hanebånd. 

Opvarmning ved kakkelovn kom på tale ved 
synet 1881, og nogle år efter  skulle ovnen om-
gives med zinkskærm; efter  fornyelse  190915 af-
løstes den af  kalorifer  ved midten af  1920rne, og 

1962 etableredes varmluftsanlæg.  Elektrisk lys 
blev indlagt 1938. 

Kirken står idag teglhængt og hvidtet inde og 
ude, bortset fra  korets taggavl og gesimser, der 
må være udført  med de 3100 helbrændte, røde 
sten, som anskaffedes  1880.15 Tagrytterens tøm-
mer og vindskeder er tjærede. Det indre præges 
af  den istandsættelse, som H. P. Nielsen, Odder, 
ledede 1961-62, da det pudsede loft  afløstes  af  det 
eksisterende med synlige bjælker, nymalet 1978 i 
to nuancer af  grågrønt. Våbenhusets træloft  er 
rødbrunt med grå bjælker. 

INVENTAR 
Oversigt.  Ældst blandt kirkens beskedne inventar er 
en romansk døbefont  med løvefigurer.  Af  altersølvet 
er bevaret en kalk fra  1630rne, sandsynligvis erhver-
vet kort efter,  at et ældre sæt var stjålet. Fra samme 
tid, 1639, stammer prædikestolen, der er et landligt 
renæssancearbejde. At kirkelige genstande ofte  har 
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Fig. 16. Altertavlen efter  ændring 1882, med olietryk 
efter  Carl Blochs »Christus velsigner et lille barn«, 
1873 (s. 3031). Georg N. Kristiansen fot.  1949. - The 
altarpiece  after  being altered  1882, showing the oleograph 
after  Carl  Bloch's  »Christ  blessing a little  child«,  1873. 

haft  en omskiftelig  tilværelse ses dels af  en †klokke, 
antagelig støbt i Rostock 1581, »udvalgt« til Vitved, 
men sidst ophængt i Vester kirke i Vejle amt, dels af 
dåbsfadet  med årstal og våbener fra  1599 for  en tid-
ligere ejer eller giver, men først  1715 skænket til Vit-
ved af  en af  kirkeejerne. Den nuværende altertavle, 
der er fra  1775-1825, demonsterer gennem sine skif-
tende Kristusfremstillinger  en nyere tids vekslende, 
religiøse kunstopfattelse. 

Alterbord,  1950, træpanel med enkle fyldinger  i 
forsiden;  lilla med grøngult og hvidt ramme-
værk. Det forrige  †alterbord, muligvis fra 
o. 1906,14 var ligeledes af  træ. 

†Alterklæder.  1680/81 noteredes, at da messe-
klæderne var blevet stjålet under »den anden 
svenskefejde«,  er der nu bekostet en ny messe-
hagel, alterklæde og alterdug. »Hænget« om-

kring alteret var »af  noget silketøj«, dugen af 
drejl.16 173829 var alterklædet »formulnet  og i 
pjalter«. 1743 anskaffedes  et nyt af  rødt plys med 
sølvgaloner ved kanten og med kongens [Chri-
stian VI] kronede navnetræk over årstallet, bro-
deret midtpå. 1766/67 erstattedes det af  et plys-
alterklæde med [kongens] navn og krone.27 

O.182917 og 186114 blev anskaffet  nye, det sidste 
af  uldfløjl  kantet med ægte guldbrokade og med 
et kors af  samme stof. 15 190614 blev »alterfløjlet« 
fornyet  med kors og bort af  guld. 

Altertavle  (fig.  17), fra  1700rnes sidste fjerdedel 
eller begyndelsen af  1800rne, med Kristusmaleri 
fra  1983, der har afløst  tre tidligere, hvoraf  ét, 
fra  1881, er ophængt i tårnrummet. 

Den lille tavle, af  fyr,  er et landligt arbejde, 
der i tidens løb har været udsat for  flere  ændrin-
ger, men 1950 er rekonstrueret. Opbygningen er 
karakteristisk ved den plane bagklædning, 
hvorpå ornamenter og fremspring  er pålimet. 
Foran det glatte fodstykke  er to postamentfrem-
spring for  storstykkets fire  søjler, der har glatte 
skafter  og plumpe kompositkapitæler. Søjlerne 
bærer hver især høje gesimsfremspring  med 
øvre profilering.  Mellem de midterste søjler 
skyder storstykket sig op i et topornament med 
rokokoagtigt, men symmetrisk bladværk en-
dende i bladflamme.  De ydre søjler bærer en 
slags palmespir, de indre et bøjleagtigt top-
stykke.30 Storvingerne har lange, palmelignende 
ranker i delvis gennembrudt arbejde. 

Ved restaureringen 1950 rekonstruerede Ge-
org N. Kristiansen de to inderste søjler, med po-
stamenter og gesimsstykker, hvoraf  var fundet 
spor i de ældre farvelag.  Tavlen nymaledes med 
farver,  der var anvendt i den oprindelige staf-
fering:  blå baggrund for  gråhvide søjler, med 
blåmarmorerede fremspring,  samt ægte for-
gyldning på baser, kapitæler og bladværkskon-
turer. Vinger og topblomster grønne med lidt 
rødbrunt. 

I midtfeltet  ses en oliemalet Kristusfremstilling 
signeret »KIL 1983« for  Karl-Johan Larsen. En 
hvidklædt Kristus omgivet af  en stærkt lysende 
strålesol breder armene ud foran  mørkklædte 
personer, der trykker sig i forgrunden.  I top-
feltet  en genopmalet, oprindelig kursivindskrift: 
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Fig. 17. Altertavle fra  1775-1825, med maleri af  Karl-Johan Larsen 1983 (s. 3030). NE fot.  1984. - Altarpiece  from 
1775-1825, with painting by Karl-Johan  Larsen 1983. 

»Jeg er Opstandelsen og Livet. Joh. 11. Cp. 25. 
v.«, på sort bund. 

Tavlens oprindelige staffering,  malet på træet 
uden kridtbund, lå, som nævnt, i hovedsagen til 
grund for  nymalingen 1950. Den omfattede  des-
uden i midtfeltet,  i højde med gesimsstykkerne, 
en malet bue i hvidgrå, grå og blå farver.  I bue-
feltet  herunder var en mørk, rødgrå farve,  men 
tilsyneladende ingen rester af  et maleri. 

184914 nævner synsprotokollen, at en smuk al-
tertavle var anskaffet,  en meddelelse der snarest 
må betegne en staffering  af  altertavlen og til-

føjelsen  af  det †Korsf æstelsesmaleri,  der er omtalt 
1862.15 Samtidig genopmaledes topfeltets  ind-
skrift  med fraktur.  Søjlerne blev hvidmalede, 
med uægte guld på kapitæler og baser, frem-
springene og buebaggrunden rødgrå, vingerne 
perlegrå på rødbrun bund og topornamenter 
perlegrå. 188215 fjernedes  de inderste søjler for  at 
give plads til et olietryk 31 efter  Carl Blochs 
»Christus velsigner et lille barn« (fig.  16), udført 
1873 til Holbæk kirke. Trykket fremstillet  af 
»Hoffensberg  & Trap's Etabl.«, hvilket er an-
givet i billedets ene nedre hjørne; nederst er se-

3031 
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nere påmalet en forkortet  gengivelse af  den ind-
skrift,  der 1882 var malet i tavlens fodfelt:  »Hvo 
som ikke annammer Guds rige som et lidet 
barn, han skal ingenlunde komme ind i det«. 
Billedet, med den oprindelige træramme, 87x59 
cm, er nu ophængt i tårnrummet. 1882 fik  tav-
len en mørkebrun egetræsfarve  stafferet  med 
guldbronze, der ligeledes anvendtes til et nyma-
let kors i topfeltet  i stedet for  indskriften. 

I forbindelse  med restaureringen 195032 blev 
på krydsfiner  malet en fremstilling  af  Kristus  på 
korset  udført  af  maleren Mogens Kai Nørre-
gaard; dette billede fjernedes  1983. 

Altersølv.  Alterkalke.  1) (Fig. 18), muligvis an-
skaffet  i 1630rne efter  at det tidligere altersæt var 
stjålet (jfr.  nedenfor).  17 cm høj. Den har otte-
tunget fod  på ret bred fodplade  og med en 
standkant med vandrette profilstave  hvorimel-
lem et vanligt renæssancemotiv, rude vekslende 
med dobbeltstave. På en af  fodtungerne  et støbt 
krucifiks,  fæstnet  på bagsiden ved to småplader. 
Knoppen er sengotisk af  form,  med spidse, 
drevne tunger på over- og undersiden og med 
seks kraftigt  fremspringende,  glatte rudebosser, 
der på forsiden  har graverede versaler: »Ihesvs«. 
Det store, glatte bæger er nyere og muligvis 
ændret ved tilføjelsen  af  en hældetud 1979.15 På 
fodpladens  underside (fig.  19) ses dels et defekt 
mesterstempel, muligvis for  Gert Hermansen, 
Århus (Bøje II, en variant(?) af  nr. 5840), dels 
vægtangivelsen »xxiiii (24) lod«, senere over-
ridset, måske på grund af  vægtændring ved til-
føjelse  af  nyere bæger. Den nyere disk,  13,5 cm i 
tvm., flad  og glat, med en kun 1,5 cm bred fane. 
Under bunden stempel for  Rasmus Petersen, 
Horsens (Bøje II, nr. 6258). 

2) Kalk  fra  1900årenes begyndelse, af  forsølvet 
messing, 22,5 cm høj, ganske svarende til Fru-
erings kalk nr. 3 (s. 2991). 

†Kalk  og †disk,  stjålet 1634 af  en året efter  hen-
rettet stortyv, der havde hjemsøgt mange midt-
jyske kirker. Altersættet havde han solgt til en 
tidligere aftager,  Jens Sørensen, kræmmer i Pa-
derup ved Randers.33 

Sygesæt  fælles  med Fruering. 
Alterkande,  184414 fra  Den kgl. porcelænsfa-

brik, sort, med guldkors og -kanter. Tilsva-

Fig. 18. Alterkalk, muligvis fra  1630rne og udført  af 
guldsmeden Gert Hermansen, Århus (s. 3022, jfr. 
fig.  19). Bægeret nyere. NE fot.  1984. - Chalice,  pos-
sibly from  the 1630s and  made  by Gert Hermansen,  Århus. 
New  er cup. 

Fig. 19. Mesterstempel for  Gert Hermansen, Århus (?) 
og vægtangivelse, 24 lod, på undersiden af  alterkal-
kens fod  (s. 3032). NE fot.  1984. - Master's  mark  of 
Gert Hermansen,  Århus(?),  and  weight hallmark  '24 lod' 
beneath on the chalice base. 
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rende oblatæske,  o. 1860,15 fra  Bing og Grøndahl; 
begge dele ude af  brug. Nu anvendes en oblatskål 
af  sølv fra  1983.15 

†Tinflaske  købt 1615.121681/8216 nævnes, at den 
rummede 14 pot. 

Alterstager  (fig.  20), fra  1500årenes slutning, 
lyse i godset, den ene en del rødlig. Lav, let 
klokkeformet,  næsten ens fod-  og lyseskåle, cy-
linderformet  skaft  med tre ringled samt tynd, 
spids lysetorn. Opdrejningsrillerne forskellige 
på de to stager. Under foden  mærker efter  tre 
fødder,  jfr.  de tilsvarende stager i Tilst (s. 1580). 

Syvarmet  lysestage,  skænket 1905,15 flad,  pro-
fileret  fod  og trinvis anbragte lyseholdere på 
grenede arme. På alteret. Nyere lysestage  til tre 
lys, af  nysølv(?), stemplet »HF« og med fly-
vende fugl  i oval. Opstillet ved korbuens nord-
side. 

†Alterbøger.  161912 købtes en »alterbog« for  3 
mk. 168734 ejede kirken Christian IV.s danske 
bibel, i folio. 

†Messehagler.  Under »anden svenskefejde« 
blev en hagel stjålet (jfr.  †alterklæder), hvorefter 
der 1681 anskaffedes  en ny af  rød atlask,16 mulig-
vis den der i inventariet 1739/40 beskrives som 
værende af  atlask med kors af  guldkniplinger 
med sølvblonde. 1743 blev købt en ny, rød 
fløjlshagel  med sølvgaloner.27 Fra o. 180028 om-
tales hagelen »som ikke for  god«, men først 
1839 erhvervedes en ny, der imidlertid allerede 
185714 afløstes  af  en (anden) af  rødt silkefløjl  kan-
tet af  ægte guldgaloner og med et kors af  guld-
brokade. 1913 anskaffedes  en hagel af  »blodrødt 
fløjl«  med ægte guldborter.15 

Alterskranke,  1864-65,15 bestående af  drejede 
træbalustre med ringled samt profileret  hånd-
stang, i en tresidet opstilling, med buede hjør-
ner, ud for  alteret. Hveranden baluster fjernet 
ved restaureringen 1950. Grønmalet, med grå, 
grønne og rødbrune lister. En †alterskranke  er 
tidligst nævnt 1738,29 da synet ønskede »et trin 
med noget træværk ved alteret«. 174127 forfærdi-
gede Thomas Mortensen i Stjær et nyt »tral-
værk«, der repareredes eller fornyedes  o. 1821.17 

186215 beskrives skranken som lige, af  egetræs-
malet fyrretræ  samt knæleskamlen betrukket 
med skind. 

Døbefont  (fig.  22), romansk, af  granit, 81 cm 
høj, kummen af  grovkornet, gråhvid granit, fo-
den af  svagt rødlig. Ifølge  Mackeprang (Døbe-
fonte  s. 35, 253) tilhørende de østjyske løvefon-
tes klassiske type, herunder Veng-Mallinggrup-
pen. Den store kumme, ca. 70 cm i tvm., der i 
bunden har et tragtformet,  ca. 2-8 cm, stort af-
løbshul, har gruppens vanlige udsmykning i 
kraftigt  relief.  Under en halvrundstav ved mun-
dingsranden er hugget to par modstillede løver, 
hvert med fælles,  henholdsvis 4 og 2,5 cm frem-
springende mandshoved, 16,5 cm højt, med ril-
let hår og smalt overskæg. Dyrene har lange 
mankekrøller med spiralender. Halen går fra 
højt oppe på ryggen, ned mellem benene og op 
foran  kroppen. Over ryggen breder den sig fra 
en lille ring ud i en vifteformet  palmet med spi-
ralender. En tilsvarende palmet udfylder  pladsen 
foroven  mellem dyreparrenes haler. Et lavt skaft-
led danner overgang til den forholdsvis  lille, 

Fig. 20. Alterstager fra  1500rnes slutning (s. 3033). 
NE fot.  1984. - Altar  candlesticks  from  the end  of  16th 
century. 



3034 HJELMSLEV HERRED 

Fig. 21. Dåbsfad  af  messing 1599, med våbener for 
Hans Arenfeldt  og Anne Marsvin samt navnet på en 
senere giver: Peter Trøner 1715 (s. 3034). NE fot. 
1984. - Brass baptismal dish  1599, bearing the coats of 
arms of  Hans  Arenfeldt  and  Anne Marsvin,  as well  as the 
name of  a later  donor,  Peter Trøner  1715. 

Fig. 22. Romansk døbefont  (s. 3033). NE fot.  1984. -
Romanesque font. 

keglestubformede  og rundstavprofilerede  fod, 
der er hugget i ét med den retkantede, lave plint. 
180828 ønskedes fonten  rengjort. En rensning for 
kalk og maling foretoges  1882, 1896-97 og 1902, 
de to sidste gange med saltsyre. 1862 stod fonten 
ved korets nordside,15 nu under korbuen i nord. 

Dåbsfad  (fig.  21), antagelig fra  1599, af  mes-
sing, 55 cm i tvm. og 5 cm dybt. På den let 
opadskrånende fane  er graveret initialerne »H 
A« og »A M« over de tilhørende våbener for 
Hans Axelsen Arenfeldt  til Palsgård og Rugård 
og hans hustru Anne Marsvin, samt herunder 
årstallet »1599«. På fanens  modstående del er 
med kursiv indprikket den senere givers navn 
og årstallet for  gaven: »Peter Trøner A(nn)o 
1715« (jfr.  historik). 

Dåbskander.  1) (Fig. 23), o. 1860, af  tin, af  den 
ret almindelige type med højt optrukket hank 
og hvælvet låg med lille knop, ialt 27 cm høj, 
svarende til den i Veng. 2) 1935, af  messing, fra 
gørtlerfirmaet  Erstad, Århus. På standkanten er 
der graveret: »Til Minde om Lærer Gunnar 
Ravn-Klavsen«; på halsen årstallet og mono-
gram. 

Prædikestolen  (fig.  25), af  eg, med reliefskåret 
årstal 1639, er udført  i landlig renæssancestil. 
Den har fire  fag.  De dybtliggende storfelter  har 
pålagte arkader med omløbende rammer smyk-
ket med dukater på snor og med toskanske kapi-
tæler. Slutstenen er grov, i sviklerne en trekantet 
bosse. De kraftigt  fremspringende,  hjørne-
knækkede rammestykker er prydet med flad-
snitsvolutter og ranker, der på den tredie ramme 
fra  øst foroven  ender i hermefigurer,  den ene 
med hat, den anden med langt, lokket hår. De 
foranstående  søjler har tætriflede  skafter,  lave 
profilbaser  og naivt formede  korintiske kapitæ-
ler. Både gesimsen og postamentpartiet har ret-
vinklede hjørnefremspring,  der henholdsvis er 
glatte og med felter  hvori reliefskåret  hjertevo-
lut eller vindrueklase. I frisefelterne  er groft-
skårne tøj guirlander ophængt i ringe. Gesim-
sens kvartrunde led er prydet med et omløbende 
fladsnitsmotiv,  treblad indskrevet i cirkel, po-
stamentets øvre, tilsvarende led har pærestav. I 
postamentets fyldingsfelter  ses en reliefskåret 
indskrift:  1) »Saa hafver  Gvd elsket verden, 2) at 
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hand gaf  sin enbaarne søn i 3) døden. Dene pree-
dickstol lod Povel 4) Sørfrensen(!)  bekoste anno 
1639« (formodentlig  kirkeværgen). Under sto-
lens hjørnefremspring  hænger ret grove, fanta-
sifuldt  skårne mandshoveder med overskæg, 
men med en krans af  blade, der har den vanlige 
karakter af  englevinger (fig.  26). Hængestyk-
kerne under siderne har enkelt kassetteværk, 
hvis volutformede  yderkonturer foroven  ender i 
skællede dragehoveder. Prædikestolen har flere 
træk fælles  med den samtidige, men noget æn-
drede stol i Tolstrup (Voer hrd.) og er antagelig 
fra  samme værksted.35 

1950 gennemgik stolen en restaurering ved 
Georg N. Kristiansen, der bl.a. nyskar de to øst-
ligste, manglende mandshoveder.36 Stolen sæn-
kedes og anbragtes på indmurede jerndragere i 
stedet for  en nyere bærestolpe af  eg. 173226 var 
indsat to små egebjælker under stolen, 1862 støt-
tedes den af  en »træpille«. Allerede 1909 var sto-
len blevet sænket, således at den var synlig fra 
tårnrummet trods pulpituret.15 

Fig. 24. Pengeblok af  støbejern, ca. 1860 (s. 3036). -
Cast-iron  alms post, c. 1860. 

Stolen står med en partiel staffering  fra  1950, 
efter  at al farve  og fernis  er afrenset.  Indskrif-
terne er forgyldt  ligesom kapitæler og enkelte 
ornamentkanter, i øvrigt er anvendt lidt rødt, 
grønt samt gråhvidt på dukatmotivet. 1862 var 
søjlekapitælerne forgyldt.  1882 blev al maling 
afskrabet  og stolen herefter  ferniseret 15 og samti-
dig antagelig stafferet  med guldbronze.37 

†Lydhimmel  (jfr.  fig.  13), nyere, muligvis fra 
1800rnes 1. halvdel og kun omtalt 1862;15 ned-
taget 1950. Den var af  fyr,  sekskantet, vægsiden 
bredest. Enkel gesims med profillister  og lange 
fyldingsfelter,  de flade,  udsavede hængestykker 
endende i lille knop. Tilsvarende, drejede hæn-
geknopper under hjørnerne. Himlens underside 
var listedelt i seks felter  og havde en sekskantet, 
profileret  midtroset med hængeknop. Egetræs-
malet med partiel staffering  i guldbronze. 

Stoleværk,  1950, glatte gavle med halvrund-
buet topfelt,  lilla, med grå rammer, indersiderne 
okker, ryglænene grå og okker. †Stoleværk.  Tid-

Fig. 23. Dåbskande af  tin, ca. 1860 (s. 3034). NE fot. 
1984. - Baptismal ewer of  pewter, c. 1860. 
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Fig. 25. Prædikestol 1639 (s. 3034). NE fot.  1984. -
Pulpit  1639. 

Fig. 26. Mandshoved og fantasidyr  under prædike-
stolen 1639, jfr.  fig.  25 (s. 3035). NE fot.  1984. -
Man's  head  and  fantasy  animal beneath the pulpit  from 
1639 (cf.fig.  25). 

ligst nævnt 1689/90,16 da der lavedes seks nye 
stole. 1804 manglede nogle knæleskamler ved 
fruentimmerstolene,  der ifølge  synet var uund-
værlige, da det var skik der, »at kvinderne ofte 
under gudstjenesten, og altid så længe nadveren 
varer, ligger på knæ, og altså, hvor knæleskam-
len mangler, knæle på de skidne sten«. Mange-
len blev afhjulpet  1807.28 1862 fandtes  ialt 39 
»åbne« stole (dvs. uden døre), 22 på den ene 
side, 17 på den anden, alle med rygstød. 1865-66 
fik  kirken nye stole, og 1889-90 forbedredes  de, 
ved at alle rygge blev lænet 3/4 tomme tilbage.15 

Gavlene, der ses på fig.  13, var plane med en 
lille, affaset  dækliste. -I våbenhuset stod 1862 to 
†bænke,  den ene muret, den anden af  træ; erstat-
tet af  nye 1886.15 

Præstestol,  en armstol muligvis fra  o. 1910, af 
træ, oprindelig med rørflettet  sæde, nu polstret. 
Stemplet »Jacop & Josef  Kohn. Wien«. I korets 
sydøsthjørne. 1862 havde præsten ligeledes en 
»lænestol« i koret, hvor også degnens †lukkede 
stol stod.15 

En ny †trækasse  til at forvare  messeklæderne i 
bekostedes 1743/44.27 

Pengeblok  (fig.  24), o. 1860, at støbejern, af 
samme type som den i Fruering (s. 2998), men 
har bevaret den kegleformede  fod,  med øvre og 
nedre rundstave, over firkantet  fodplade;  85 cm 
høj medregnet pengetragten. Bøsse, fodplade 
og nedre fodprofil  brunmalet, foden  grøn med 
øvre, grå rundstav. Ligesom i 186215 opstillet i 
skibet ved indgangen. 

†Orgelpulpitur,  1908,14 i skibets vestende.15 

Orgel,  af  standardtype, bygget 1969 af  Jensen 
& Thomsen, Hillerød. Fem stemmer, ét manual 
og pedal. Disposition: Manual: Gedakt 8', Prin-
cipal 4', Rørfløjte  4', Gemshorn 2'. Pedal: Sub-
bas 16'. I tårnrummet. †Orgel,  bygget 1908 eller 
1909 af  Joh. P. Andresen & Co., Ringkøbing. Ét 
manual med tre stemmer: Principal 8', Gedakt 
8', Fløjte 4'. Pneumatisk aktion, keglevindlade. 
På samtidigt pulpitur foran  tårnbuen, senere 
flyttet  til et lavt podium i kirkens vestende.38 

Salmenummertavle,  formodentlig  den der an-
skaffedes  1885,15 men let ændret (jfr.  fig.  13 og 
15). Det nedre rammebræt har frise  med skåret 
pyramidemotiv. Hvide indskudsbrikker med 
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sortmalede tal, sort bund og grå ramme. På 
triumfvæggens  nordre del. Oprindelig beregnet 
til at drejes ud fra  væggen. En †tavle, nævnt 
1862,15 havde tilsvarende nummerbrikker. 

To lysekroner,  o. 1925, af  messing, barokko-
pier, hver med 12 lysearme og stor hængekugle; 
ophængt i skibet. En lidt ældre, seksarmet lyse-
krone, henlagt på loftet. 

Jordpakastelsesspade,  1935, udført  af  gørtlerfir-
maet Erstad, Århus,39 ifølge  indskrift  »Skænket 
af  Lærer Gunnar Ravn-Klavsens Enke«. 

Klokke,  1969, 73 cm i tvm. Om halsen skrift-
bånd med reliefversaler:  »John Taylor & Co. i 
Loughborough støbte mig. Ane og Anders 
Bjerregaard skænkede mig til Vitved kirke i året 
1969«. Over slagkanten: »Klokke ring fred  i vor 
fejdende  tid«. 

†Klokker.  1) Ved klokkeskatten 1528/29 afle-
veredes en klokke, der med »al jernfang«  (op-
hænget) vejede 14 lispund. 2) 1581, med ind-
skriften:  »Jeg wir [var] til Rodstok [Rostock] 
kiøft  og betald, thill Widtvid kierke oudvald 
[udvalgt] 1581«. Ifølge  Danske Atlas 1769 hang 
klokken imidlertid i Vester kirke (Nørvang 
hrd., Vejle amt), men er senere blevet om-
støbt.40 3) 1681/8216 var der kun én klokke i tår-
net (måske den ovennævnte). 173226 foreslog  sy-
net klokken nedtaget på grund af  klokkestolens 
brøstfældighed.  Det overvejedes da, om den 
skulle genophænges »på tårnets mur« eller et 
andet sted (jfr.  s. 3026). 185414 var den revnet og 
krævedes omstøbt. 4) Den omstøbte klokke, 
52,3 cm i tvm., bar indskriften:  »Bekostet af 
P. Herrschend(!) 1854«,41 dvs. af  kirkeejeren Pe-
ter Herschend til Herschendsgave. Klokken var 
næppe støbt af  en erfaren  klokkestøber.42 

Klokkestol,  af  eg, ombygget 184014 og senere 
repareret sammen med tagrytteren (s. 3026). 
Den tidligere †klokkestol  var udført  af  tømmer-
mand Niels Skov af  Skanderborg i forbindelse 
med den nye tagrytter. Til klokkestolen anvend-
tes fire  fodstykker,  fire  overstykker, fire  stolper, 
otte stivere og én to alen lang egebjælke.27 

GRAVMINDER 

Gravsten  (fig.  27-28), o. 1707, over »nu s(a)l(ig) 
Peder Eskelsøn«, f.  i Vitved Damsgaard, som 
boede og døde samme sted 1704 i sin alders 80. 
år, og hustru, »gudfrygtige  danneqvinde« Helle 
Andersdatter, f.  i Hvilsted, †1707 i sin alders 80. 
år. De levede i et kærligt ægteskab »paa det 50de 

aar« og velsignedes med 8 børn, 5 sønner og 3 
døtre. »Og har enken givet dene steen ...« Lys-
rød kalksten, 163,5x102,5 cm, med fordybet 
versalindskrift  tværs over stenens nedre totredi-
edel. Ægteparret ses i halvfigur  på den øvre del 
under et profileret  tvillingbueslag båret af  volut-
konsoller i siderne og midtpå af  et englehoved. 
Personerne er efter  sædvane vist i bøn med sam-
menlagte hænder foran  brystet og med hove-
derne vendt lidt mod hinanden. Manden, der 
har halvlangt hår og fuldskæg,  er iført  knappet 
trøje og halsklud, kvinden en folderig  kappe 

Fig. 27. Gravsten o. 1707, over Peder Eskeisen, Vit-
ved, og hustru, Helle Andersdatter (s. 3037). NE fot. 
1984. - Tombstone  c. 1707, of  Peder  Eskeisen,  Vitved,  and 
his wife  Helle  Andersdatter. 
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med skulderslag samt tætsluttende hue. Bag-
grunden trambuleret. I bueslagets midtsvikkel 
ses et kranium over korslagte knogler og i stene-
nes hjørner barokblomster og aks, ofte  anvendte 
symboler for  livets forkrænkelighed  og troen på 
genopstandelsen (jfr.  bl.a. Fruering, s. 3003). 
Stenen er rimeligvis udført  i et Århusværksted, 
der bl.a. har leveret en sten i Århus domkirke 
(s. 810, nr. 75). Stenen lå 1862 på formodentlig 
oprindelig plads i skibets midtgang, 1894 ind-
muret i våbenhusets vestvæg.1 5 

†Gravtræer  er omtalt i nogle få  regnskaber 2 7 

under kirkens indtægter (jfr.  Fruering s. 3006): 
1) 1751/52 indkom 64 sk. for  et ligtræ over Peder 
Rasmussens kone. 2) 1755/56, 32 sk. for  et lig-
træ over Kirsten Nielsdatter i Tåstrup. 3) 
1761/62, 48 sk. for  et ligtræ på Rasmus Taarup af 
Tåstrups kones grav. 

K I L D E R O G H E N V I S N I N G E R 

Ved  embedet:  Synsprotokol for  Vitved kirke 1862ff.  -
Se i øvrigt fortegnelse  over arkivalier vedr. kirkerne i 
Skanderborg amt i almindelighed s. 2874 samt for-
kortelser s. 2875. 

NM  2. afd.:  Håndskrift:  F. Uldall: Om de danske 
Landsbykirker III, 1885, s. 216-20. - Indberetninger 
ved Chr. Axel Jensen 1914 (inventar), Georg N. Kri-
stiansen 1950 (altertavle og prædikestol), Vibeke Mi-
chelsen og Jens-Jørgen Frimand 1984-85 (inventar og 
gravminder). - Udskrifter  af  de gennemgåede arkiva-
lier findes  i NM 2. afd. 

Notebøger.  NM  2. afd.:  C. M. Smidt CXLI, o. 1925, 
s. 22-23 bygning og inventar). 

Tegninger  og opmålinger.  NM  2. afd.:  Kalke af  ind-
skrift  på altertavlens topfelt  ved Georg N. Kristiansen 
1950. - Plan og snit af  kirken ved Søren Gottfred 
Petersen 1987. Kgl.  Bygningsinsp. Århus: Tegninger og 
korrespondance vedr. rest. i dette århundrede. 

Litteratur:  Chr. Heilskov: Vitved kirke, i ÅrbÅrh-
St. XVII, 1925, s. 69-71. MeddÅSt. 1973, s. 16-17 (om 
kalkning af  klokketårnets bindingsværk); 1974, s. 50 
(tegninger i Kgl. bygningsinsp. Århus); 1978, s. 74 
(indvendig maling). Sevel Andersen: Vitved sogn -
som det var engang. Skbg., 1979. H. Schlesinger: 
Landsbykirker og deres omgivelser. Fredningsplan-
lægning i Århus amt. Amtsfredningskontoret  i Århus 
amtskommune 1982, s. 124-25. 

Historisk indledning ved Per Ingesman, beskri-
velse af  kirkegård og bygning ved Kjeld de Fine 
Licht, inventar og gravminder ved Vibeke Michel-

sen, orgel ved Ole Olesen. Engelsk oversættelse ved 
Jean Olsen. Redaktionen afsluttet  1988. 
1 DiplDan. 2. rk. III, nr. 84 og VII, nr. 415-16; Æld-
DaArkReg. I, 238. Jfr.  Poul Rasmussen: Herreklo-
strenes jordegods i det 16. århundrede, 1957, s. 89f. 
2 Vitved kirke er ikke blandt de kirker, der ydede 
kirkehavre og -lam til Århusgård 1544, Århusgård og 
Åkær lens jordebog 1544, s. 32, jfr.  s. 149f 
3 RA DaKanc. Fortegnelser og div. dok. vedr. kirker 
og sognekald 1630-1702. 
4 Kronens Skøder III, 67. 
5 LA Vib. Århus bispearkiv. Adkomster på jura pa-
tronatus 1615-1712 (C 3. 1152). 
6 LA Vib. Skbg. rytterdistrikt 1717-67. Jordeborgsek-
strakter og arkivalier vedr. ændringer af  godsets om-
fang  1719-69 (G Ryt. 8.9). 
7 LA Vib. Landstingets skøde- og panteprotokoller 
nr. 47, fol.  665-66 (B 24. 704). Skødet er udstedt til 
Pentz 22. aug. 1768. 
8 LA Vib. Det skanderborgske distrikts birks skøde-
og panteprotokol 1789-1800, fol.  551-52 (B 61 F. SP 
4), jfr.  prot. nævnt i note 7, fol.  666-67. Ang. pant-
sætningerne: Landstingets skøde- og panteprot. 
nr. 46, fol.  139-40 og 323-24 (B 24. 701). 
9 LA Vib. Landstingets skøde- og panteprot. nr. 51 B, 
fol.  922-29 (B 24. 713). 
10 KirkehistSaml. 3. rk. II, 207. 
11 Udvidelse vestpå overvejes i 1980erne. 
12 RA.Rtk. 6 års kirkergsk ... 1620 (B 184e). 
13 LA Vib. Århus bispearkiv. Kirkesyn 1700-1803 (C 
3. 1166-76). 
14 La Vib. Provstarkiver. Hjelmslev-Gern hrd. Syns-
prot. 1826-1915 (C 32. 2 og 3). 
15 Synsprot. 1862 f. 
16 RA. Rtk. Rgsk. 1660-ca. 1848. Århus stifts  kir-
kergsk. 1680-94. 
17 LA Vib. Provstearkiver. Århus amts sdr. provsti 
Synsprot. 1817-54 (C 30 I. 2). 
18 Abrahamsen, s. 57:12,5°. 
19 Mackeprang: Granitportaler, s. 273-74 og passim. 
20 I.-L. Kolstrup: Physiologus- og bestiariefremstil-
linger i dansk romansk stenskulptur, i Jens Vellev 
(red.): Romanske stenarbejder II, 1984, s. 76, opfatter 
dyret som en panter. Ligeledes Lise Gotfredsen  i 
L. Godtfredsen  og H. J. Frederiksen: Troens billeder, 
Herning 1987, s. 101, og begge ser vinranken som 
»den søde duft«,  der står ud af  dyrets mund. Manke-
tegningen gør dog, at man vil være tilbøjelig til at 
aflæse  dyret som løve. 
21 Om »romansk haleføring«,  der er karakteristisk for 
Århus stift,  jfr.  D. Lorentzen Belling: Gennemstukne 
dyr i, Jens Vellev (red): Romanske stenarbejder II, 
1984, s. 155-76, Vitved, s. 171. 
22 Mackeprang: Granitportaler, s. 149; Døbefonte, 
s. 337 og Gotfredsen  og Frederiksen (note 20), s. 93 
og 97. 
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Fig. 28. Detaljer fra  gravsten o. 1707, jfr.  fig.  27. (s. 3037). NE fot.  1984. - Details of  the tombstone c. 1707 (cf. 
fig.  27). 

23 Uldall 1885 mener at se naglehoveder på de sidestil-
lede fødder. 
24 Tympanon synes hugget med en anden hånd end 
kirkens øvrige relieffer. 
25 Heilskov 1925, s. 69, anfører,  at stenen tjente som 
dørtrin. 
26 LA Vib. Ryttergodserne. Synsprot. for  Skbg., 
Dronningborg og Kolding rytterdistrikter 1724-35 
(GRyt 7.1). 
27 RA. Rtk. Rgsk. Skbg. rytterdistrikts rgsk. for  kir-
ker i Skbg. amt 1739-67. 
28 LA Vib. Provstearkiver. Hjelmslev hrd. Synsprot. 
1803-12 (C 30 F. 2). 
29 LA Vib. Skbg. rytterdistrikt 1717-67. Synsforret-
ninger vedr. de enkelte kirker 1721-60 (G Ryt. 8.14). 
30 1950 flyttet  hertil fra  en plads under topstykkets 
volutter. 
31 Anskaffet  1881 (note 15). Trykket synes at have års-
tallet 1880. 

32 Jfr.  korresp. i NM 2. afd. 
33 V. Hostrup-Schultz: En Kirketyvs Bedrifter,  i JY-
Saml. 4. rk. VI, 330. Vedr. andre tyverier, se s. 2664. 
34 LA Vib. Århus bispearkiv. Hjelmslev herredsbog 
1687 (C 3. 1105). 
35 Jfr.  også alterbordsforsiden  i Låsby (Gern hrd.). 
36 Et oprindeligt hoved, uden overskæg, ses endnu på 
et fot.  1949, under nr. 2 fremspring  fra  syd. 
37 På et stykke papir, fundet  under stolen ved restau-
reringen, stod: »Undertegnede Malersvend har malet 
Prædikestolen i Vitved Kirke den 8. Juni 1882. Hans 
Busch Maler«. - Stolen tillige malet 1904 (note 15). 
38 Note 15 og 32, samt oplysninger fra  sognepræst 
Jørgen Schindel. 
39 Ifølge  oplysning fra  firmaet. 
40 DaAtlas V, 2., s. 980; Nyrop: Kirkeklokker,  s. 37. 
41 Note 15 og Uldall 1885. 
42 Ifølge  orgelkonsulent Hans Nyholm; korresp. i 
NM 2. afd. 
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SUMMARY 

The original parts of  the modest parish church 
of  Vitved, the chancel and nave, are of  granite 
ashlar and probably date from  the second half  of 
the 12th century. The stone casing carved in low 
relief  framing  the south door (fig.  7-9), a couple 
of  ashlars (fig.  10-12), now included in the 
south-west corner of  the church, and a tympa-
num (fig.  6), now above the door of  the porch, 
are splendid examples of  the art of  granite sculp-
ture which distinguishes a number of  churches 
in the Jutland peninsula, especially in the diocese 
of  Århus. In the decades preceding the Refor-
mation 1536, a tower and porch were added to 
the nave, and a vault was constructed in the 
chancel. About 1700, the tower was partly de-
molished and later replaced by the present small 
ridge-turret above the west gable. 

The Romanesque font  enriched with lion 
carvings is the oldest item among the simple 
furnishings  of  the church. A chalice from  the 

1630s is preserved, and as so often  the case, its 
cup has been renewed and enlarged. The pulpit 
dates from  the same decade, 1639, it is an exam-
ple of  the rural Renaissance style. The unsettled 
history of  church furnishings  is exemplified 
here, firstly  by the †bell which, according to the 
inscription, has presumably been cast in Ro-
stock 1581, 'chosen' for  Vitved, but last hung in 
Vester Church, Vejle county (and later re-cast), 
secondly by the baptismal dish inscribed with 
the date 1599 and coat of  arms of  an earlier 
owner or donor, Hans Axelsen Arenfeldt  of 
Palsgård and Rugård and his wife,  although not 
given to Vitved Church until 1715 by the patron 
of  the church. The various representations of 
Christ which have adorned the present altar-
piece, 1725-1825, illustrate the changing concep-
tions of  religious art through later periods. A 
tombstone c. 1707 has probably come from  an 
Århus workshop (cf.  p. 810, no. 75). 

Fig. 29. Vitved 1:10000. Målt af  Johan Friederich Wesenberg 1779, suppleringer medtaget til 1859. Kopieret af 
Birgitte Andreasen 1982. - Map  of  the village. 



    
Fig. 1. Tiset og Blegind kirker ligger nær hinanden, men på hver sin side af Århus å, i hvert sit herred og tidligere 
i hvert sit amt. Blegind kirke i baggrunden. KdeFL fot. 1988. - The churches of Tiset (p. 2235) and Blegind are in 
close proximity to each other but in two different districts, separated by the river Århus å. 

BLEGIND KIRKE 
HJELMSLEV HERRED

I hvert fald 1666 tilhørte kirken kongen, og ved op-
ettelsen 1717 af det Skanderborgske rytterdistrikt 
agdes kirken herunder.1 Ved bortauktioneringen 
767 af distriktets kirker og gods købtes Blegind 
irke af sognepræsten Laurits Sørensen Worsøe2 (jfr. 
pitaf nr. 3). Efter hustruens død solgte Worsøe kir- 
en til sogneboerne på en auktion 1790.3 Den overgik 
l selveje 1. januar 1912. 
I forbindelse med præstegårdens salg 1909 blev 

Blegind anneks til Hørning, mens det tidligere var 
mvendt (jfr. s. 3071). 
16154 betaltes 6 sk. for et (tigger)tegn »til en stak- 
kel«
Under bygningsarbejder på kirkens loft 1901 fand- 

es 43 sølvmønter, hvoraf den ældste var fra 1562, den 
ngste fra 1650; sandsynligheden taler for, at skatten 
nder svenskekrigene har været gemt af sognepræ- 
ten Lauritz Nielsen5 (jfr. gravsten nr. 3). 

Kirken ligger centralt i landsbyen, hvis jorder 
spreder sig ud over de småbakkede, lermuldede 
arealer nord for Solbjerg sø. I dalstrøget øst og 
syd for bebyggelsen løber Århus å, der afvander 
søen og danner skel mellem Hjelmslev og Ning 
herreder. Landevejen fra Blegind østpå til den 
nærliggende Tiset kirke (s. 2235) krydser åen 
ved Aldrup mølle. 

Kirkegården, der ikke er udvidet, indtager en 
lille bakkeknold på nordsiden af landsbygaden, 
der her vider sig ud med et gruslagt parkerings- 
areal langs hegnsmuren. Øst for kirken ligger 
Blegindgård, hvor præsten residerede indtil 
1909. Hegningen udgøres mod nord og delvis på 
østsiden af stengærde, mens terrænforholdene 

Danmarks Kirker, Århus 195 
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Fig. 2. Kirken set fra sydøst. Niels Autzen og Max Jørgensen fot. 1981. - The church seen from the south-east. 

medfører, at der i øvrigt er støttemure. Mod syd 
og på den tilstødende strækning i øst er muren 
opbygget af kløvsten, i vest af marksten, kronet 
med en nyplantet hæk. I murene indgår enkelte 
bygningskvadre (jfr. nedenfor). 

Da ringmuren 16156 nævnes første gang be- 
stod den på alle sider af et stengærde. Her, som 
ved andre kirkegårde, er gærdet blevet udbedret 
eller omsat tid efter anden. 

Der er tre indgange: en hovedport midt på 
sydsiden, ud for våbenhuset, samt to låger, en i 
øst og en i vest. Hovedadgangen fra landsbyga- 
den er vistnok 1948 udformet med teglhængte, 
murede og hvidkalkede piller, hvori er ophængt 
sortmalede jerngitterfløje. Indenfor fører en 
trappe op til kirkegårdens niveau. Den ældre 
jerntremmelåge sydligt i østsiden forbinder kir- 
kegården med Blegindgård. Vestre låge, der er 
udstyret med et par svære, støbte og hvidkal- 
kede piller, hver afdækket med aftrappet pyra- 

mide, er placeret i den nordlige ende ved lig- 
kapellet og er antagelig samtidig med dette. 
1630 blev en port og to låger fornyet, og 16377 

opmuredes porten, der 1687-888 repareredes 
med tagsten og således antagelig har været en 
muret †portal. 1758-599 udførtes en ny port, der 
synes at have været af træ. †Riste i indgangene 
omtales første gang 1617-185 og sidste gang 
1702,10 da den ved præstegården blev fornyet. 
Dette indgangssted ønskedes 185411 givet en 
»mere passende facon foroven«. 

Det hvidkalkede, teglhængte ligkapel, der ef- 
ter tegning af V. Norn er rejst på et areal i til- 
slutning til nordsidens vestre ende, stod færdigt 
1933. Indgangen, der er falset og kurvehanks- 
buet, sidder i den korsblændingssmykkede syd- 
gavl. 1953 er der tilbygget redskabsrum, og en 
halv snes år senere på bagsiden indrettet toilet. 

Arealets træbeplantning udgøres af store ka- 
stanier på række inden for norddiget samt et par, 
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Fig. 3. Kirken set fra nordvest. NE fot. 1985. - The church seen from the north-west.

der flankerer indgangen i syd. Desuden står der 
hist og her enkelte kastanier og en ask, som er 
rester af en række hele vejen rundt. Et par store 
aske i nord skulle fældes 1897,11 og de fleste træer 
i syd og vest fjernedes 1954. 

Et fortov skulle anlægges 1886, og 190612 for- 
langtes brolægning omkring kirken i en alens 
bredde. Som led i en restaurering 1952-53 lagdes 
den nuværende pikstensbro, som delvis afløste 
en cementbanket. 

BYGNING
Kirken består af kor og skib fra tiden omkring 
år 1200, hvortil der i senmiddelalderen, ved ski- 
bets vestgavl, er føjet et af de såkaldte stylte- 
tårne og foran syddøren bygget et våbenhus. 
Tårnets top er ændret 1894. Orienteringen13 har 
nogen afvigelse mod syd. 

Det oprindelige anlæg, hvor koret indvendig 
er kvadratisk, og skibets udvendige sider for- 
holder sig til hinanden omtrent som 2 til 3, til- 
hører gruppen af små kirker. Bygningen er på 
størrelse med Vitved (s. 3020) og lidt mindre 
end Stilling (s. 2948). Murene er overvejende af 
rå og kløvet kamp, dog synes opførelsen indledt 
med et eller flere kvaderskifter, ligesom hjørner 
og åbninger, ude og inde, er sat med kvadre. 
Bagmurene er af rå kamp, ligeledes indersiden 
af skibets vestre taggavl, der er den eneste be- 
varede af taggavlene. Her ses hovedstore mark- 
sten, der er omhyggeligt lagt lagvis og pakket 
med småsten, hvorefter mørtelen er jævnet ud. 

Begge portaler er i behold, nordre tilmuret, 
søndre i brug. Norddøren, der er lukket med 
munkesten, er rektangulær (229 x 107 cm) og 
overdækkes med en stor, 51 cm høj granitblok 
med trapezformet forside. Forneden i tilmurin- 
gen indgår kvadre med hjørnestav. I dørhullet, 

195* 
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Fig. 4. Opmålinger 1:300. Nordfacade, S. F. Kühnel o. 1885 (Kunstakademiets Bibliotek. Samlingen af Arkitek- 
turtegninger). Sydfacade, Aksel Skov 1951. Tværsnit i skib og våbenhus, Autzen og Jørgensen 1981. Længdesnit, 
Aksel Skov 1951. Grundplan, KdeFL efter Autzen og Jørgensen 1981. - Elevations, sections and ground-plan. 

der mod skibet står som niche, ses huller til 
stængebom. 

Syddøren (fig. 5) er kvadersat ligesom nord- 
døren, men udmærker sig over for denne ved 
reliefsmykket tympanon, der sammen med stik- 
ket bæres af profilerede kragbånd med arkade- 
dekoration. Dørhullet er 112 cm bredt og måler 
fra den fortil affasede trinsten til tympanons un- 
derside 218 cm; indvendig er åbningen rektan- 
gulær, 136 cm bred og 235 cm høj. Vederlags- 
stenene, der på de to mod hinanden vendende 
sider har en tæt følge af vulster og hulstave 

(s. 2880, fig. B), er på fronten smykket med 
egnstypiske buerækker, der på den vestre er i to 
lag (fig. 7). Tympanon (fig. 9), der måler 63 x 126 
cm, er dekoreret med et relief, der hvad motiv 
og huggeteknik angår, er beslægtet med bl.a. de 
to tympana i Stilling (s. 2946, jfr. også Mesing, 
s. 3126). Motivet er en centralsøjle, der spænder 
fra bundlinien til toppen af den halvcirkulære 
rammevulst og flankeres af to småvækster og to 
vældige løver. 

Dyrenes haleduske og tunger sammen med de 
små træers kroner, søjlens tredelte kapitæl og 
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ornamentik under dyrenes kroppe er udformet 
med underdelte bladmotiver, således at den 
stramme komposition oplives af vegetabilsk 
frodighed. Denne karakter underbygges af de 
indristninger, hvormed mankerne og andre træk 
ved dyrene er tegnet.14 

Af de oprindelige vinduer, der antagelig har 
været fordelt med tre i koret og fem i skibet, er 
to på plads og i brug med nye rammer og glas. 
Det ene af disse sidder i korets nordside og var 
blændet 1882-1901; det måler i facaden 112 x 56 
cm og har rektangulær overligger ( 45 x 83 cm). 
Det andet sidder ret højt på skibets vestgavl og 
er højere og lidt smallere (123 x 54 cm) end 
korvinduet; overliggeren er 37 x 85 cm. Begge 
steder er facadens overligger beriget med en 
indristet dobbeltlinie koncentrisk med åbnin- 
gens bue. Ved vestvinduet afsluttes desuden den 
indristede bue i hver ende med et tværstillet 
rektangel, og de to trekantede felter mellem 
buen og stenens kanter indrammes med en linie. 

En udekoreret, rektangulær overligger (47 x 85 
cm, åbningens bredde 54 cm) er indmuret i ko- 
rets østgavl, og i kirkegårdsdiget ved ligkapellet 
ligger yderligere to15 tilsvarende (målene er hen- 
holdsvis 48 x 85, 54 og 47 x 86, 57 cm). 

I kirkens indre er koråbningen udvidet, an- 
tagelig omkring år 1500, og atter ændret ved en 
hovedrestaurering 1952-53.16 Ved denne lejlig- 
hed blev de to granitsten, der indtil da havde 
siddet indmuret i skibets nordvestre hjørne, an- 
bragt i buen, som man antog for deres oprinde- 
lige plads.17 Kragbåndene (fig. 6) er 36-37 cm 
høje og 107 cm lange og på kort- og langsiderne 
dekoreret i prægnant relief. Med de ensartede 
rammer, der begge steder forneden er udformet 
som tovstav, og billedernes fordeling og ensar- 
tede huggeteknik kan der ikke være tvivl om, at 
de to sten udgør et par. Hver af de kvadratiske 
kortender smykkes med en fugl. I syd sidder 
dyret på den midterste af tre buer, i nord, hvor 
fuglen er udstyret med en flot, trekantet hale, 
synes den at svæve over et bjerg, hvorfra tre 
flammelignende figurer stiger op. 

På kragbåndenes langsider er der i syd en så- 
kaldt akantusranke, der udgår fra feltets østre 
ende og spændstigt udfylder fladen. Langsiden i 

 
Fig. 5. Sydportal (s. 3044). NE fot. 1985. - The south 
door.

nord har en grafisk beslægtet, men motivmæs- 
sigt afvigende dekoration. Nærmest skibet er 
fire arkader, der står på hjørnets ramstykke, og 
frem fra dem springer et dyr, ud af hvis næbfor- 
mede mund der tilsyneladende skyder et par 
bladløse grene, som ender i ringe. I stenens 
modsatte ende, hvor man øverst iagttager en 
halv ring (jfr. tympanons nedre hjørner), sprin- 
ger et andet dyr hen imod det første, og ud af 
dets mund skyder et mægtigt blad. Mellem de 
to dyr er vegetabilske motiver.18 

Ændringer og tilføjelser. Som nævnt er korbuen 
udvidet, hvilket antagelig har fundet sted i sen- 
middelalderen. I samme periode rejstes tårnet 
ved skibets vestgavl, og foran syddøren opfør- 
tes våbenhuset. Hvilken af de to tilbygninger, 
der kom først, lader sig ikke afgøre. 
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Fig. 6. Korbuens kragbånd (s. 3045). NE fot. 1985. - The imposts of the chancel arch. 

Tårnet er et af de såkaldte styltetårne, der er en 
karakteristisk type i Århus stift (jfr. f.eks. Me- 
sing, s. 3128). Det er på en syld af marksten byg- 
get af munkesten i munkeforbandt; et par gra- 
nitkvadre synes at indgå i nordsidens murværk. 
Tårnet består forneden af to svære piller, der er 
rejst op imod skibets gavl og på vestsiden for- 
bundet med en stor rundbue. Pillerne bærer 
klokkekammeret, der tillige hviler på øvre del af 
skibets gavl og i synsprotokollens beskrivelse 
1862 benævnes »det egentlige tårn«. 

Oprindelig havde tårnet, der omtales første 
gang 1639,7 kamtakker, der 173519 behøvede re- 
paration. 1758-599 blev tårntoppen fornyet fra et 
niveau under glamhullerne, og 187912 skalmure- 
des sydsiden og dele af vestsiden med små sten. 

I slutningen af forrige århundrede var man 
utilfreds med tårnafslutningen (jfr. fig. 4) og 
mente, at den »øverste del indtil bjælkerne« 
burde ommures. Resultatet blev, at V. Ahl- 
mann, der var konduktør hos den kgl. byg- 
ningsinspektør, tegnede og 1894 ledede opførel- 
sen af den eksisterende øvre del.20 Det nye, høj- 
benede topparti stod oprindelig i blankt, afstri- 
bet murværk og var forneden markeret med en 
gesims (jfr. fig.4). Ved kirkens istandsættelse 
1952-53 fjernedes gesimsen, og hele tårnet blev 
kalket hvidt. 

Våbenhuset er opført af munkesten med bag- 
mure af rå kamp og havde i hvert fald 171510 

†kamtakker eller †kamme. Bygningen nævnes 
første gang 1619,5 da døren vist fornyedes. 
1668-69 købtes en egebænk til supplering af mu- 

Fig. 7. Kragbånd i vestre side af sydportalen (s. 3044). 
NE fot. 1985. - Impost in the south doorway. 

Fig. 8. Kragbånd liggende på Blegindgårds gårds- 
plads (s. 3068, note 17). KdeFL fot. og tværsnit 1:10, 
1988. - Impost found near the church. 
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Fig. 9. Sydportalens tympanon (s. 3044). NE fot. 1985. - The tympanum over the south door. 

ret †bænk. Et par år efter blev taget repareret og 
murene forhøjet med en halv alen;7 langsidernes 
falsgesimser stammer muligvis fra denne lejlig- 
hed. 1717-1821 blev muret en †»langbænk«, som 
muligvis er identisk med den, der nævnes 1862. 
1860 ønskede synet et vindue i østmuren, og 
188711 skulle loftet hæves af hensyn til portalens 
tympanon. Det er måske i sammenhæng her- 
med, at »de tidligere kirkeværger« gennemførte 
en »uheldig reparation«, som den kgl. byg- 
ningsinspektør ikke kunne godkende. Ministe- 
riet foranledigede, at den ovenfor nævnte 
V. Ahlmann udarbejdede tegninger til »kirkens 
tilbageførelse til den oprindelige stil«, og våben- 
husets gavl blev nymuret samtidig med den om- 
talte ændring af tårnet.22 

På vestsiden er der to fladbuede, halv sten 
dybe nicher, der synes at være samtidige med 
muren; den nordre er 40 x 38 cm og sidder en 
halv meter over terræn, den søndre er 50 x 34 
med bunden 105 cm over kirkegårdens grus. 

Vedligeholdelsen efter reformationen kan i 
1600rne følges ret nøje.6 Af mere væsentlige 

bygningsarbejder skal nævnes, at der 1663-64 og 
igen 1685-867 opmuredes en støttepille, og der 
indlagdes trækbånd. I hvert fald den ene gang er 
der tale om afstivning af korgavlen, som øjen- 
synlig var skrøbelig og 1758-599 blev »ganske 
nedtaget og af ny opmuret«. Taggavlens pro- 
filerede konsoller er formentlig udført ved 
denne lejlighed. 

1671-727 gennemførtes en stor tagreparation, 
»formedelst kirken stod for fald«; sandsynlig- 
heden kunne tale for, at det nedennævnte norske 
fyrretømmer hidrører fra denne reparation. 

181823 truede skibets østgavl med fald og er 
antagelig fornyet herefter. Kirkens træloft, der i 
koret var udskiftet 1619,5 og 171510 meldes for- 
faldent overalt, blev malet 1854,11 men skulle 
gipses 1862.12 Ved en større istandsættelse 1901, 
måske med Frimodt Clausen som arkitekt, re- 
tableredes træloftet med delvist nyt tømmer, og 
man fandt under arbejdet de ovennævnte møn- 
ter; samtidig fjernedes kalken fra syddørens gra- 
nitkvadre. Senere restaureringer har fundet sted 
1952-53 (kalkning af tårn, genplacering af kor- 
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buens kragbånd) under ledelse af Aksel Skov og 
1982-83 (indvendig istandsættelse) med Bent 
Meyer som arkitekt. 

Gulvene nævnes første gang 1615,5 da en mu- 
rer tilbragte syv dage med at nedlægge 400 mur- 
sten, der var købt på Skanderborg ladegård. 
16327 blev stenene brækket op, og gulvet lagt 
højere. Herefter omtales flere gange behov for 
eller gennemførelse af større eller mindre repa- 
rationer, og det fremgår 1803,10 at murstensgul- 
vet også lå i stolestaderne. 1851 ønskede synet, at 
midtgangens sten blev lagt om. Ifølge beskrivel- 
sen 1862 i synsprotokollen lå der da træ ved al- 
teret og røde mursten i kor og skib, mens vå- 
benhusets gulv var blevet fornyet nogle år før. 
186611 foreslog synet fornyelse i kor og skib, og 
192212 fremsattes ønske om sekskantede teglfli- 
ser. Det eksisterende gulv af gule sten på fladen 
er etableret 1952-53 og danner ét plan fra våben- 
husets dør til korets østgavl. 

Vinduerne nævnes første gang 1641, da Sven- 
ning glarmester fra Århus ordnede dem med 
tin, bly og glas; 16477 kom Karsten, også fra 
Århus, og reparerede dem i sydsiden. 180310 øn- 
skede synet store ruder i korets sydvindue, der 
målte 110 x 94 cm (og altså har været en ud- 
videlse af det oprindelige) og var forsynet med 
120(!) ruder indlagt i bly. 1858 udvidedes dette 
vindue yderligere og udførtes af træ, svarende 
til »dem i kirken«. 187711 indsattes det store vin- 
due i skibets nordside, hvorefter sydsidens tre 
øgedes nedad og fik deres nuværende form med 
»jernindfatning i rundbuet stil«. Ved istandsæt- 
telsen 1901 blev der sat rammer og glas i kirkens 
to små vinduer. 

Tagene omtales første gang 16307 og bestod 
dengang, som siden, af tagsten; 1717-1821 nævnes 

vindskeder på kor og skib. Tagværkerne er 
overvejende af nyere dato, af eg i koret, i øvrigt 
affyr, med et lag hanebånd, hvori indgår genan- 
vendte tømmerstykker. Bemærkelsesværdig er 
skibets tagværk, hvis karakteristiske, indhug- 
gede mærker (fig. 10) røber tømmeret som im- 
portvare fra Norge, muligvis fra egnen ved 
Drammen.24 

Opvarmning bragtes på tale 1896,11 og det var 
tanken at opstille kakkelovnen i nordsidens dør- 
niche. Ovnen, der nævnes første gang 1908,12 

blev vist fornyet 1929 og 1952-53 afløst af elek- 
trisk opvarmning. 

Kirken står i dag, efter restaureringen 1952-53 
og den indvendige istandsættelse 1982-83, kalket 
ude og inde; sugfjælene og de fremstikkende 
bjælkeender er malet brune. Indvendig er ski- 
bets og korets lofter bleggule med brungule 
bjælker; i våbenhuset er såvel loftsbrædder som 
bjælker olivengrønne. Gulvene består af gule 
sten på fladen. 

†Kalkmalet indskrift. Under hovedistandsættel- 
sen 1952 fremkom på skibets nordvæg »i den 
østre ende« en indrammet indskrift fra 17.- 
18. århundrede. Den flerliniede indskrift, med 
fraktur, der kun »stykkevis« kunne læses og 
ikke tydes, var muligvis på latin at dømme efter 
ordet »domina« (frue), der stod sidst i øverste 
linie.25 Atter overkalket. 

INVENTAR 
Oversigt. Trods sit beskedne indre rummer kirken 
nogle interessante inventarstykker, mens andre er 
forsvundne. Skibets syddør var indtil midten af for- 
rige århundrede en middelalderlig, jernbeslået tege- 
træsdør nu kun kendt fra en tegning. Fra kirkens tid- 

Fig. 10. Mærkerne, der registreres på tømmeret i skibets tagværk, 1:2 (s. 3048). KdeFL efter Autzen og Jørgensen 
1981. - The marks on the roof truss of the nave, indicating the Norwegian origin of the timber, possibly datingfrom the 17th 
century. 
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lige periode er alene den romanske løvefont bevaret. 
Altertavlen, fra 1600rnes begyndelse, er 1895 blevet 
omdannet og reduceret til en ramme omkring et nyt 
maleri af A. Dorph. Et lille *relief, med Jesu ned- 
tagelse fra korset, stammende fra en nederlandsk al- 
tertavle fra 1510-20, er nu på Nationalmuseet. Prædi- 
kestolen er udført 1651 af en Skanderborgsnedker Jo- 
han Albretsen. Fontehimmel og stolestader er enkle 
arbejder fra 16-1700rne. På kirkens vægge hænger 
flere epitafier, det største fra o. 1687 over en sogne- 
præst, er formodentlig skåret af Rasmus Christensen, 
en elev af den kendte Horsensbilledskærer Peder Jen- 
sen Kolding. 

Et †muret alterbord er antagelig fjernet enten 1708, 
da det ønskedes rykket tilbage mod muren for at 
give plads til en ny †skriftestol,10 eller 188612 da 
alteret blev flyttet en halv alen tilbage. Det nu- 
værende alterbord består af et fyldingspanel fra 
1952f., tegnet af arkitekt Aksel Skov. Grønmalet 
i to nuancer. 

†Alterklæder. 1653 blev i Århus indkøbt 4½ 
alen grønt klæde til alteret. I 1680ernes inven- 
tarier omtales et (andet?) som »mølslået« eller 
»udskåret«.7 1702 var alterklædet rødt og »me- 

Fig. 11. Indre, set mod øst. Hans A. Kjær fot. 1897. - Interior looking east 1897. 
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Fig. 12. Altertavle fra 1600rnes begyndelse, ændret 
1895. I storfeltet maleri, Jesu vandring til Emaus, af 
A. Dorph 1895 (s. 3050). NE fot. 1985. - Altar-piece 
from the beginning of the 17th century, altered 1895. The 
painting by A. Dorph 1895. 

get ormstukket«.10 17429 blev anskaffet et nyt af 
rødt plys med sølvgalonerede kanter og med 
»Hans Majestæts« kronede navnetræk broderet 
midtpå, alt for 17 rdl. 38 sk. 1862 købtes et 
klæde af rødt fløjl med kors af ægte sølvbro- 
kade. 1907 ønskedes det fornyet.11 

Altertavlen (fig. 12), fra 1600rnes begyndelse, 
af eg, er en reduceret renæssancetavle, 1895 om- 
dannet og forsynet med et nyt maleri af 
A. Dorph. Enkelte, kasserede dele findes nu i 
Nationalmuseet (inv.nr. D 12190). 

Altertavlen fremtræder siden 1895 i hovedsa- 
gen som en nyklassicistisk ramme omkring 
midtfeltets store lærredsmaleri. Renæssancetav- 
lens oprindelige opbygning (over det flere 
gange ændrede alterbord) kan imidlertid rekon- 
strueres (fig. 14) og viser da træk beslægtede 
med bl.a. tavlen i Linå (Gjern herred) fra 
o. 1610-20. Tavlen har et forholdsvis højt fod- 
stykke med øvre tandsnitliste, omløbende på de 
kraftige fremspring, der på alle tre sider er pry- 
det med kassetteværk i fladsnit omkring dia- 

mantbosser. Herover flankerer glatte, joniske 
søjler det næsten kvadratiske storfelt. Den op- 
rindelige egetræsplade, der har målt ca. 124 cm i 
kvadrat, er nu fastgjort bag på altertavlen.26 

Dennes kraftige gesims, der forkrøpper ved 
hjørnerne, har glat frise og kronliste med bos- 
serede tandsnit. *Topstykkets dele, der antage- 
lig blev fjernet 1895 og erstattet af en lav † volut- 
gavl, er nu i Nationalmuset. Et glat topfelt (43,5 
x 60 cm), med omløbende tandsnitliste, har væ- 
ret flankeret af to glatte søjler med ringled som 
kapitæler og baser. Det har rimeligvis været 
kronet af en nu forsvundet trekantgavl. Der- 
imod findes endnu hovedparten af de to top- 
vinger, med beslagværk omkring seksbladet 
midtroset. 

1895 blev altertavlen ændret som en konse- 
kvens af Magnus-Petersens forslag 1889 om an- 

Fig. 13. Altertavlens oprindelige storfelt (en del af 
midten mangler) med de malede nadverord (s. 3051). 
Georg N. Kristiansen fot. o. 1949. - The original centre 
panel of the altar-piece (part of the middle is missing) with 
the blessing of the Holy Sacrament painted on it. 
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Fig. 14. Rekonstruktion af altertavlens topstykke, fra 1600rnes begyndelse. Fragmenter nu i NM2. Topvingerne 
rekonstrueret efter fot. 1908 (s. 3050). NE fot. 1985 og 1988. - Reconstruction of the top panel of the altar-piece from 
the beginning of the 17th century (cf fig. 12). Fragments of the top panel now in the National Museum. 

skaffelse af et nyt altertavlemaleri. Efter et ud- 
kast ved arkitekt V. Ahlmann11 fik storfeltet en 
skåret, kvadersmykket arkaderamme omkring 
et maleri, olie på lærred, 112,5 x 80 cm, af Jesu 
vandring til Emaus,27 signeret »A. Dorph 
1895«.12 Her ses den hvidklædte Kristus træ- 
dende frem mellem to gestikulerende disciple, 
en ældre, rygvendt iført brun klædning og rød 
kappe, den anden i lysbrun kjortel og blågrå 
kappe. En bygning ses i forgrunden til højre; 
baggrunden er lys, blåhvid, med et gulligt strå- 
leskær omkring Kristus. - Tavlens lave volut- 
gavl med hjørne»akroterier«, af fyr, blev fjernet 
ved den nedenfor nævnte restaurering. 

1953 blev altertavlen restaureret af Georg 
N. Kristiansen. Den oprindelige storfeltsplade 
(fig. 13) blev fremdraget bag lærredsmaleriet og 
fastgjort bag på altertavlen med indskriften 
indad. Denne, der er skrevet med gylden fraktur 
på sort bund, består af nadverordene: »Vor 
Herre Jesus Christus i den Nat, de[r] hand bleff 
forraad« etc., opstillet i to spalter. Disse har 
været adskilt muligvis af et malet krucifiks eller 
en søjle (jfr. Lyngby, s. 1627 og Hørning, 
s. 3083), hvoraf nogle få farverester var skelne- 
lige i limfugerne foroven og forneden, men er 
gået tabt ved pladens beskæring 1895.26 Selve 
tavlen blev nystafferet, dog med en vis hensyn- 
tagen til Dorphs opmaling ovennævnte år.12 I 
fodfeltet bibeholdtes den gyldne versalindskrift 
på sort bund, der refererede til maleriets motiv: 

»og de nodte ham meget og sagde: bliv hos os« 
etc. (Luk. 24,29). Guld blev ligesom før lagt på 
malerirammen, søjlernes detaljer samt tandsnit- 
lister etc. Arkaderammens tidligere gråmarmo- 
rering, med guld på kanterne, ændredes til en 
ensfarvet grå, søjlerne beholdt de hvide skafter 
med rødbrunt marmorerede prydbælter, hvor- 
imod postamentfremspringenes fladsnit blev 
gråmalet på rødbrun bund mod før rødt på 
grønt. 

Vedrørende tavlens tidligere historie findes 
enkelte arkivalske oplysninger. I forbindelse 
med en omlægning af korloftet 1632 blev tavlen 
»nedtaget, forfærdiget og igen opsat« samt fast- 
gjort til en ny egebjælke i loftet.7 170210 blev den 
karakteriseret som »smukt stafferet«. I ny tid 
har der i storfeltet været anbragt et †nadverma- 
leri, 186212 omtalt som et »simpelt« (dvs. enkelt) 
arbejde,28 af Magnus-Petersen 1889 karakterise- 
ret som »et noget uheldigt Malerie fra en nyere 
Tid«. Tavlens »overstrygning med oliefarver« 
var formodentlig samtidig hermed. 

Fra en sengotisk †altertavle, formodentlig et 
nederlandsk arbejde fra o. 1510-20, stammer et 
* relief (fig. 15) af Jesu nedtagelse fra korset, nu i 
Nationalmuseet. Det lille relief, der er skåret i én 
blok, af eg, 44 x 32 cm, er midtdelt af korstræet, 
hvis tværarme foroven strækker sig i hele relief- 
fets bredde, men (nu ?) uden øvre korsarm. Tre 
personer hjælper Jesu afsjælede legeme ned fra 
korset. Øjnene er lukkede, munden let åben, 



3052 HJELMSLEV HERRED

håret lokket, ingen tornekrone. Armene hænger 
slapt ned, hænderne er uforholdsmæssigt store; 
det smalle lændeklæde er lagt krydset mellem 
benene. Disse gribes af en ung, skægløs mand,29 

der bærer en lang, folderig dragt med skulder- 
slag samt tætsluttende hue. Til den anden side 
modtager Josef af Arimatæa Jesu krop, med de 
løftede arme skjult af ligklædet, hvis anden ende 
han har lagt om livet. Over en fodsid kjortel 
bærer han en knælang kappe med slag; hans ho- 
vedtøj har en turbanagtig bræmme. Begge per- 
soner, der har bredsnudede oksemulesko, står 
på et jordsmon, der som et bølget tæppe stræk- 
ker sig over den skårne klippegrund nedenun- 
der. Øverst på korset, bag Jesus, hjælper en an- 
den mand til, mens han med den ene hånd gri- 
ber om korsarmen. Over hans brede halskrave 
er hovedet forsvundet, dog ses huller efter dy- 

ler. Baggrunden bag korset er skåret med 
samme klippeilluderende snit som klippegrun- 
den forneden. 

Relieffet har rester af tre stafferinger, den 
yngste en polykrom: Jesu legeme er gråligt, hår 
og skæg brunt, lændeklædet gyldent. Der er 
blodspor på pande og bryst og fra naglegab. 
Personen til højre har blå dragt med grønt slag 
og hvid hue, Josef gylden kappe og hovedtøj, 
rød kjortel, ligklædet er blåt. Manden bag Jesus 
bærer røde hoser og gylden trøje med rød-hvid 
krave. Korstræet og baggrunden er gylden, men 
med grønbrunt på klipperne og grønt på græs- 
set. Den oprindelige staffering kan belyses, dels 
ved enkelte farvespor, dels ved farveprøver fo- 
retaget i forbindelse med en konserveringsun- 
dersøgelse.30 Jesu karnation lysrød, brystsåret 
mørkerødt, håret sort; lændeklædet antagelig 
forgyldt. Personen til højre har på dragtens ne- 
derste del bladguld på kridtgrund. Tilsvarende 
grundering for et lyst orangegult lag, hvorover 
tyndt bladguld, fandtes på baggrunden bag kor- 
set. En del af baggrunden har ikke været for- 
gyldt, men haft en mørk farve. Græsset lys- 
grønt. 

Relieffet, der for hovedtrækkenes vedkom- 
mende synes skåret efter et stik af nederlænde- 
ren Israhel van Meckenem (o. 1470-1503),31 er 
formodentlig32 udført i et værksted i Brabant og 
er beslægtet med en tavle i Vaksala i Uppland, 
dateret ca. 1515. Det har antagelig haft plads i et 
sidefelt i midtskabet, men er nu indsat i en (sup- 
pleret) renæssanceprofileret ramme, sort, med 
spor af rødt, grønt og lysblåt. - 1889 lå relieffet 
på kirkens loft, siden 1934 i Nationalmuseet 
(inv.nr. D 12681). 

Altersølv. Kalk (fig. 16), 1716, udført af Niels 
Jo(h)nsen, København, bægeret nyere. Kalken, 
17,6 cm høj, er af den almindelige, barokke 
form, som den nævnte guldsmed har anvendt til 
mange af sine kalke (jfr. Holme, s. 2205): seks- 
tunget, profileret fod, sekskantede skaftled og 
midtdelt, godronneret knop. På fodpladen fire 
stempler: 1) guldsmedens »NI«, kun halvt, uden 
årstal (Bøje II, nr. 261), 2) Kbhvns bymærke 
[171]6, 3) månedsmærke: skyttens tegn og 4) gu- 
ardeinens, Conrad Ludolph (Bøje II, 72). Nyere 

Fig. 15. *Relief af Jesu nedtagelse fra korset, fra †al- 
tertavle, fra o. 1510-20 (s. 3051). Dendrokronologisk 
bestemt til o. 1510 (N. Bonde, NM8). LL fot. 1988. - 
*Relief of the Deposition of Christ from the Cross, from 
†altar-piece c. 1510-20. Dendrochronological dating 1989: 
c. 1510. 
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stort og glat bæger med kvartlåg og hældetud. 
Ifølge inventariet 171933 ejede kirken da det om- 
talte altersæt af sølv efter en tid at have måttet 
nøjes med et af tin (jfr. nedenfor). 1804 ønskede 
præsten et større bæger, fordi det daværende 
kun kunne rumme 2/3 pægl. 1814 foreslog man at 
omgøre kalken, da den både var for lille og i 
stykker.34 Også 186212 erklærede man, at kalk og 
disk var »vel små«, men dog store nok til det tal 
(otte personer), der fik plads ved knæfaldet. 
Herefter har kalken fået nyt bæger, der senere er 
blevet yderligere ændret. 

Den samtidige disk, 10,1 cm i tvm., glat og 
flad og forgyldt, har på oversiden et ret udpud- 
set, graveret cirkelkors,35 med fligede korsarms- 
ender og i midten et kvadrat med konkave sider. 

†Alterkalke og -diske. 1) 1646,7 »efter freden 
var sluttet«, fandtes en kalk og disk af sølv, der 
vejede 30 lod. 2) 16527 købtes af Jens Nielsen 
tinstøber i Århus en kalk og disk af tin til erstat- 

ning for det tidligere sølvsæt, der var stjålet 
sammen med en messesærk. 1681/828 var det 
»noget i stykker« og 170210 ubrugeligt. 

†Sygesæt. 1740/419 betaltes Niels Lund i Fru- 
ering, næppe guldsmed,36 for en sølvforgyldt 
kalk og disk, der vejede 18 lod 1 kvint, á 3 mk. 8 
sk., i alt 10 rdl. 62 sk. Den lave vægt indicerer, at 
det har drejet sig om et sygesæt (jfr. i øvrigt 
Hørning, s. 3086). 

Oblatæske og alterkande,37 1862,12 af sort por- 
celæn med guldkors og -kanter, fra Bing og 
Grøndahl. Samme firma har leveret en nyere 
skål, hvid med guldkant og -kors; alle dele nu 
ude af brug. 

†Oblatæske. 16194 købtes for 2 sk. »en liden 
æske til brødet at gemmes udi«. 

† Vinflaske, 1634 omlavet og forbedret med 
tin, 1649 omstøbt. 1681/82 nævnes en tinflaske 
på tre potter.7 171910 ønskede synet en tinkande 
til at sætte vinen i på alteret. 

Alterstager (fig. 17), o. 1600,38 af messing, 43,5 
cm høje, svarende til Hundslunds (s. 2664), men 

Fig. 17. Alterstage fra o. 1600 (s. 3053). NE fot. 1985. 
- Altar candlestick c. 1600.

Fig. 16. Alterkalk 1716, udført af Niels Jo(h)nsen, Kø- 
benhavn; nyere bæger (s. 3052). NE fot. 1985. - Cha- 
lice 1716, made by Niels Jo(h)nsen, Copenhagen. The cup 
is more recent. 
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Fig. 18. Indre, set mod vest. NE fot. 1985. - Interior to the west.

med flad lyseskål over ringled. 1965 forsynet 
med stor, cylinderformet messinglyseholder. 

Syvarmet lysestage, 1907, af messing, 33,5 cm 
høj, skænket »Til Minde om Hans Anton Han- 
sen Præst for Blegind og Hørning Sogne 1884- 
1905«; leveret af Erstad-Pedersen, Århus. En 
syvarmet †stage er nævnt 1862.12 

Alterbøger. 1630 købtes en alterbog (dvs. en 
bibel), året efter en salmebog og 1639 en ny gra- 
dual, antagelig Niels Jespersens fra 1637. 1647 
fik Peder bogbinder i Århus betaling for en ny 
alterbog.7 1656 købtes en bibel til kirken »efter 
kgl. Maj.s brev«.39 1685/86 omtaler inventariet 
et nyt kirkeritual.7 

†Røgelsekar. I inventariet 1646 nævnes et »ild- 
kar«, der 1681/827 kaldes »en lille mangpotte40 at 

hente ild udi«, 1687 omtalt som et kobberkar.41 

†Messehagler. 1646 havde kirken en grøn fløjls- 
hagel, 1681/82 beskrevet som gammel, af grøn 
damask med brede sølvkniplinger.71702 var den 
underforet med lærred, sønderslidt og med et 
kors af guldkniplinger.10 1719 ønskede synet en 
ny hagel anskaffet,10 hvilket først lykkedes 
1735.19 186212 var hagelen af rødt fløjl med guld- 
kors, antagelig erhvervet o. 1854.11 0.1888 blev 
den erstattet af en ny, af rødt silkefløjl med ægte 
guldtresser.12 

Alterskranke, 1953, metalstivere med træhånd- 
fang og -hylde; tværs over koret, med bue foran 
alteret. Den tidligere (†)skranke, fra o. 1871,12 

havde drejede balustre under profileret hånd- 
stang og var opstillet i en svag bue foran alteret 
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Fig. 19. Indre, set mod øst. NE fot. 1985. - Interior to the east.

(jfr. fig. 11); enkelte rester på loftet. Et ældre, 
skindbetrukket †knæfald havde kun plads til otte 
personer12 (jfr. alterkalk). 

Døbefont (fig. 21), romansk, af ret grovkornet, 
rødlig granit, ca. 83 cm høj. Ifølge Mackeprang 
(Døbefonte s. 234, 250, 336) tilhørende de østjy- 
ske løvefontes klassiske type, nærmere bestemt 
en efterligning af Veng-Mallinggruppen. Den 
store, bægerformede kumme, ca. 73 cm i tvm., 
har en fremstilling i ret fladt relief: to par mod- 
stillede løver, hvert par med fælles, ret primitivt 
mandshoved, ca. 20 cm højt og ca. 6 cm frem- 
springende. Alle løvernes haler er lagt lige op 
over ryggene, hvert pars haler endende hen- 
holdsvis i vinkelspidser og ottetalsfletning. Fon- 
tefoden er rund og let hvælvet, med øvre rund- 

stav under et lavt, glat led. På siderne rund- 
buede arkader med stavkapitæler og -baser, del- 
vis forvitrede. Rester af hvidtekalk og maling. 
188211 ønskedes malingen borttaget. Opstillet i 
skibets nordøstre hjørne, 190442 under korbuen i 
nord. 1863 foresloges de øverste fruentimmer- 
stole fjernet for at give plads til fonten. 

Dåbsfade. 1) 1895, af messing, 67,5 cm i tvm., 
glat, med ombukket rand. På fanen graveret 
skriveskrift: »Givet Blegind Kirke af Sogne- 
præst Anton Hansen og Hustru Margrete Mat- 
hiassen d. 27. September 1895« (jfr. dåbskande 
nr. 1). 

2) (Fig. 23), fra 1600rnes slutning, af tin. Det 
særprægede fad er ottekantet, ca. 30 cm i tvm., 
med opdrevne bukler ud for kantspidserne. På 
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Fig. 20. Korbuekrucifiks fra 1500rnes begyndelse. 
Armene nyskårne 1934 (s. 3057). NE fot. 1985. - 
Chancel-arch crucifix from the beginning of the 16th Cen- 
tury. The arms have been carved anew in 1934. 

korpus. 2) 0.1862,11 af tin, 25 cm høj, den ofte 
forekommende, slanke type med højt optrukket 
hank, bred tud og hvælvet låg med lille kors,45 

ustemplet, men ganske svarende til Københav- 
nerkandestøberen C. M. Svanbergs kander.46 

Nu ude af brug. 
Fontehimmel (fig. 22 og 19), 1650-1700, et land- 

ligt arbejde, af eg, restaureret 1953-54 af Georg 
N. Kristiansen. Før restaureringen fandtes den i 
ret defekt tilstand på loftet. Af form er den otte- 
kantet, med en lukket baldakin med profilerede 
ribber, afsluttet foroven af en skåret, facetteret 
knop. Siderne over den tværriflede bundplade er 
delvis åbne, med to kantstillede sprosser i hver 
side. Den øvre gesimsliste47 har indprikninger, 
den nedre delvis rekonstruerede tandsnit. Nu 
grønmalet på undersiden og på baldakinens si- 
der, i øvrigt grå og stafferet med lidt guld. Der 
var kun få rester af den oprindelige staffering: 
baldakinsiderne synes at have haft en rød de- 
koration på rødbrun bund, på ribberne grønt 
ledsaget af mørkebrunt; tilsvarende farver på si- 
derne. Herover var to overmalinger, ældst en 
rødbrun farve på sprosser, ribber og vandrette 
profilled, siderne mørkegråt marmoreret. Ved 

fanen en nu næsten udslidt, graveret ranke med 
store »barokblomster«. I bundfeltet et støbt re- 
lief: inden for en tværriflet ramme en fremstil- 
ling af Lot og hans døtre (fra 1. Mos. 19,30-38), i 
baggrunden Lots hustru som saltstøtte og den 
gudløse by Sodoma. Fadet svarer bl.a. til et i 
Bjærgby (DK Tisted, s. 996), udført af kande- 
støberen Friederich Pouelsen, Ålborg,43 der vi- 
des på andre fade at have anvendt samme, af- 
støbte motiv fra et ældre, formentlig tysk re- 
næssancefad,44 og som muligvis også er mester 
for Blegind-fadet. Dette har tidligere været i 
borgerlig eje, hvilket fremgår af de indridsede 
initialer (versaler) på fanen: »ACS« og EPD«. På 
dennes underside en øsken til ophængning. - 
171933 var fonten uden bækken. 180834 mente sy- 
net, at bækkenet (det omtalte?) burde omgøres; 
først 186212 kan det fastslås, at fadet befandt sig i 
kirken. Nu ude af brug. 

Dåhskander. 1) Skænket 189511 (jfr. dåbsfad 
nr. 1), af messing, 27 cm høj, med udbugende 

Fig. 21. Romansk døbefont (s. 3055). NE fot. 1985. - 
Romanesque font. 
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forrige århundredes midte er denne overmaling 
til dels blevet gentaget. 1954 atter ophængt over 
fonten. 

Korbuekrucifiks (fig. 20), fra 1500rnes begyn- 
delse. Den 56 cm høje figur, der ved en restaure- 
ring 1934 har fået tilføjet nye arme, er et vel- 
skåret billedskærerarbejde. Hovedet med de 
lukkede øjne og let åben mund hælder mod 
højre skulder. Den kraftige tornekrone er truk- 
ket ned på panden og over håret, der til den ene 
side falder ned i to sammenslyngede lokker. 
Midjen er slank, benene anbragt lige, med over- 
lagte fødder. Det smalle lændeklæde, trukket 
tværs over hofterne, er bundet med overfald i 
den ene side, en øvre knude og muligvis også et 
slyng til den anden side er nu forsvundet. 

1934 blev figuren restaureret af Povl Jensen, 
der nyskar armene og korstræet, med hulede 
cirkelskiver. Ifølge en indberetning fra 1912, da 
krucifikset lå på kirkens loft, var der rester af 
renæssancefarver direkte på træet. 1934 nystaf- 
feredes figuren: grålig karnation, mørkebrunt 
hår og skæg, røde blodspor fra sårene, grøn tor- 
nekrone og gyldent lændeklæde. Korstræet 
mørkeblåt med gyldne kanter og evangelisttegn 
samt navne. Ophængt i skibet over korbuen. 

Prædikestol og himmel (jfr. fig. 19), ifølge regn- 
skaberne udført 1651 af Johan Albretsen i Skan- 
derborg, der selv leverede (ege)tømmeret hertil 
og til trappen. Hos Michel Langballe i Århus 
købtes 2½ lispund jern til fire lange stænger, der 
skulle holde himlen, samt ankre, hvormed sto- 
len skulle fæstes til muren.7 

Stolen, der svarer til Ormslevs (s. 2167) og 
især Tulstrups (s. 2374), formodentlig fra 
samme værksted, har flere træk, der efterligner 
stolene i Storring (s. 2073) og Nølev (s. 2456). 
Den har fire fag, hvert flankeret af glatte søjler 
med ringkapitæler og -baser. De karakteristiske, 
todelte storfelter (fig. 24) har et øvre, slyng- 
båndsprydet arkadefelt over et nedre, listeind- 
rammet kvadratisk felt. De hjørneknækkede 
rammestykker er ud for de nævnte dele dekore- 
ret med henholdsvis fladsnitsranke med fantasi- 
frugter og skellagte skiver under en bosse, der 
danner overgangsled. Gesimsen har den tradi- 
tionelle udformning med tandsnit- og ægge- 

Danmarks Kirker, Århus 

Fig. 22. Fontehimmel, o. 1650-1700. Før restaurerin- 
gen (s. 3056). Georg N. Kristiansen fot. 1953. - Font 
canopy, c. 1650-1700. Before restoration. 

Fig. 23. Dåbsfad af tin, fra 1600rnes slutning; i bund- 
feltet en fremstilling af Lot og hans døtre (s. 3055). 
NE fot. 1985. - Pewter baptismal dish, from the close of 
the 17th century, with a representation of Lot and his 
daughters at the centre. 

196
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Fig. 24. Storfelt fra prædikestol, udført 1651 af Johan 
Albretsen, Skanderborg. Evangelistmaleriet formo- 
dentlig samtidigt (s. 3057). NE fot. 1985. - Panel of 
the pulpit, made by Johan Albretsen, Skanderborg, in 
1651. The painting of the Evangelist is probably contem- 
porary with it. 

stavliste over glatte frisefelter med bossesmyk- 
kede fremspring over søjlerne. Den kvartrunde 
postamentbjælke har fladsnitsbladværk sva- 
rende til de ovennævnte stoles. Fodfrisen er glat, 
omløbende, under spinkel tandsnitliste, og med 
billedsniderens karakteristiske brednæsede eng- 
lehoveder (fig. 25) under hjørnerne, mellem 
kartoucheformede hængestykker med bosse og 
roset. 

Den samtidige himmel har seks ens fag samt 
ét bredt mod væggen uden frise og nedhæng. 
Gesimsens led og englehoveder svarer til sto- 
lens, dog er fremspringene smykket med tri- 
glyffer og hængestykkerne her gennembrudte,

med C-bøjler omkring hjerter, bosse og roset. 
Topstykkerne er en forenkelt udgave af dem, 
man finder overalt på egnen, med slyngbånd 
omkring midtcirkel og tre konsoller bærende 
topspir; på hjørnene står høje, bossesmykkede 
sokler hvorpå drejede topspir. Lydhimlens un- 
derside er ved profileret listeværk delt i syv fel- 
ter omkring tredobbelt midtroset, med hjerte- 
gennembrydninger, hvorunder lille vindruekla- 
se. Indvendig har frisen kraftige, profilerede 
tandsnit. 

Ny trappe 1953. †Opgangen ved triumfvæg- 
gen havde indtil 1953 brede, svejfet udsavede 
poster, formodentlig den »række op til prædi- 
kestolen med tralværk at støtte sig ved«, der 
blev bekostet 16927 (jfr. fig. 11). 

1953 gennemgik stol og himmel en restaure- 
ring ved Georg N. Kristiansen. Storfelternes 
formodentlig samtidige malerier48 afdækkedes 
ligesom skriftstederne i stolens og himlens frise- 
felter. Rammeværket fik imidlertid en nystaf- 
fering på grundlag af en overmaling fra 1912. De 
stærkt restaurerede evangelister49 i arkadefel- 
terne ses stående på en gråblå baggrund, alle 
med opslåede bøger foran sig og iført dragter i 
vekslende brune, grønne og røde farver. Hår og 
skæg er brunmalet, kun Johannes er som vanligt 
skægløs og med lysbrunt hår. Over deres hove- 
der ses en gul gloriering og til hver side herfor 
deres respektive navne, med sortmalet fraktur, 

Fig. 25. Englehoved fra prædikestolen, 1651, jfr. 
fig. 19 (s. 3058). NE fot. 1985. - Angel's head on the 
pulpit 1651 (cf. fig. 19). 



fra øst: »S. Mat.., S. Marc. (fig. 24), S. Luc. og 
S. Ioh.« I felterne nedenunder står de tilhørende, 
naivt malede tegn, alle brune. De gyldne frak- 
turindskrifter på sort bund er i stolens frise: »Tal 
Herre. Thi din Tiener Hører det. 1. Samuels bog 
3. cap.«. På himlens frise: »Min Aand som er 
ofver dig oc mine ord, som ieg hafver Lagt i din 
Mund, skulle icke vige fra din Mund. Esa. 59. 
v. 21«. 

Nystafferingen 1953 består overvejende af grå 
og gråblå farver, med rødbrun marmorering på 
prydbælter og samme farve som bund for posta- 
mentfladsnittet. Enkelte lister, kanter og engle- 
hoveddetaljer er gyldne. 

Ved restaureringen fandt man flere overma- 
linger over den oprindelige, der var en delvis 
staffering med rødt, brunsort og guld på ege- 
træet. En af synet ønsket maling udført o. 185311 

har formodentlig drejet sig om en konstateret 
farvereparation med enkelte ændringer, bl.a. en 
kraftig blåmaling af baggrunden for evangeli- 
sterne. Disse stod fremme indtil 1872,12 da stol 
og himmel overmaledes med en lys egetræs- 
farve, men med indskrifterne bevaret urørt. En 
ny overmaling, 1912,50 dækkede ligeledes de 
gamle malerier lige til 1953. 

En †muret prædikestol 51 blev nedtaget 1651 af 
murmand Tord Pedersen i Skanderborg, da den 
nye prædikestol skulle opsættes.7 

Stolestader fra 1700rnes slutning eller begyn- 
delsen af 1800rne, sæder og væggavle fornyet 
1952f. De plane gavle har tunget topstykke over 
karnisformet skulderparti.52 1983 grønmalet i to 
nuancer, †Stoleværk omtales tidligst 1632, da 
Rasmus Jensen snedker i Århus lavede to stole. 
Året efter opsattes vest for kirkedøren en ny 
(mands)stol,7 der fornyedes 1702. 1715 var alle 
stole brøstfældige,10 men synes under reparation 
1719, da der skulle anskaffes 1 tylt store fjæle 
hertil.33 Også 1758/599 istandsattes de. -1 våben- 
huset bekostedes 1668/69 en egebænk som sup- 
plement til den eksisterende stenbænk.7 Denne 
beklædtes 1862 med fjæl, og samtidig anskaffe- 
des en træbænk. 1862 omfattede stoleværket otte 
mandfolkestole53 (medregnet den vest for dø- 
ren), samt den østligste, der for størstedelen op- 
toges af prædikestolen. Desuden 11 fruentim- 
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merstole, alle af fyr, hver 3 alen 15 tommer 
lange og 1 alen 3 tommer brede, og alle blåma- 
lede. Samme år opsattes knagerækker i mands- 
stolene. 1872 blev stolene malet med lys ege- 
træsfarve.12 (Jfr. i øvrigt døbefont og †degne- 
stol). 

Præstestol, 1854,11 læderbetrukket armstol med 
høj ryg og drejede ben; sortmalet. På ligkapel- 
lets loft. 

†Skriftestol, tidligst nævnt 16155 i forbindelse 
med en reparation. Da den 1708 var »gammel og 
meget slet« ønskedes en ny, hvortil krævedes en 
tylt brædder å 6 alen; dens plads var da i koret.10 

†Degnestol omtalt 1719.33 1863 ønskedes den 
fjernet fra koret og anbragt i øverste mandsstol, 
hvilket imidlertid ikke skete før 1885.12 

†Kirkekiste. 1646 omtales en gammel kiste. 
1653 købtes fire tørre egefjæle samt fire egetræer 
til revler for lågerne til en kiste beregnet til at 
forvare messeklæderne i. Jens Pedersen snedker i 
Stilling udførte arbejdet, og Peder Jensen smed i 
Blegind beslog kisten.7 

Fig. 26. Pengeblok af støbejern, fra o. 1860 (s. 3060). 
NE fot. 1985. - Alms post of cast iron, c. 1860. 
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Pengeblok (fig. 26), o. 1860, af støbejern, 82 
cm høj, ganske svarende til bl.a. Vitveds 
(s. 3036),54 selve bøssen og det kegleformede 
skaft tilsyneladende støbt i ét. Et bredt jern- 
bånd, med lås, er lagt tværs over bøssen og luk- 
ker for pengeslidsen. Sortmalet. Nu ude af 
brug, i ligkapellet, †»Tavlepung« nævnt 
1744/45.9 

†Dørfløj (fig. 27), middelalderlig, i skibets 
syddør. Egetræsdøren, der endnu 1889 lå på vå- 
benhusloftet, hvor Magnus-Petersen tegnede 
den,55 bestod af fire lodrette planker, rundbuet 
afsluttet foroven. Den var beslået med tre lod- 
rette jernbånd, lagt oven på samlingerne, og tre 
vandrette, overliggende, og tilsyneladende var 
der mærker efter et gangjern foroven og -neden. 
De lodrette jernbånd var smykket med en art 
løbende hund og desuden kantet af tovstave, de 
vandrette med småcirkler. De sidstnævnte synes 
at have løbet ud i et planteornament bestående af 
et tyndere midtblad mellem to bagudbøjede si- 
deskud. Mellem tværbåndene var lagt spinklere, 
vandrette bånd med symmetriske, hjertefor- 
mede bladudløbere; den øverste havde yderst en 
blomsterkurv, hvorfra udgik et lille, trefliget 
blad. Døren var i øvrigt beslået med en snoet 
dørring samt et rudestillet nøglebeslag med 
midtcirkel. Antagelig 186011 blev døren fjernet 
og (senere?) erstattet af den eksisterende jern- 
bundne,56 ret fri eftergøring af den ældre. 

Et nyt †pulpitur med plads til otte stole blev 
1667/68 bygget i kirkens vestende. Stiftsskrive- 
ren Jesper Nielsen gav hertil to »gode og fuld- 
komne bjælker«.71702 manglede trappen til pul- 
pituret nogle trin, og 1708 krævedes gulvet 
omlagt.10 186311 erklærede synet, at det intet 
havde imod præstens andragende om at fjerne 
pulpituret, da det ikke var nødvendigt og des- 
uden til vansir for kirken. Til trods for enighed 
herom med kirkeværgerne nøjedes man med re- 
paration 1866 og maling 1872. Fjernet endeligt 
o. 1900.12 

Orgel, bygget 1966 af Th. Frobenius & Co., 
Kgs. Lyngby. Et manual med fire stemmer: Ge- 
dakt 8', Principal 4', Rørfløjte 4', Gedakt 2'. 
Tegnet af Aksel Skov og Aage Kristensen i sam- 
arbejde med orgelbyggeriet. Malet blågrønt, 

grønt og gråt. Opstillet i skibets nordvestre 
hjørne, †Harmonier: 1) Anskaffet 1926.57 I kir- 
kens nordøstre hjørne. 2) Anskaffet brugt 1953. 
I kirkens nordvestre hjørne.58 

Salmenummertavle, 1955, til ophængningstal af 
metal. 186312 anskaffedes to sortmalede †trætav- 
ler, »foruden den som er«, muligvis identisk 
med den ene, senere hvidmalede, beregnet til 
indskudstalbrikker, der ses på fig. 11. 

Præsterækketavle, se epitaf nr. 1. 
To lysekroner, fra 1900rnes begyndelse, barok- 

kopier.59 1) En større, af messing, med otte lyse- 
arme, hver med to lys, stor hængekugle samt 
otte øvre refleksblomster. 2) En lille, af lyst 
malm, med to x otte lysearme på balusterskaft 
med forholdsvis lille hængekugle. Ophængt i 
skibet.

Fig. 27. †Dørfløj med jernbeslag, fra 1200rne, 1:20, 
mellem våbenhus og skib. Tegning af Magnus-Peter- 
sen 1889 (s. 3060). - †Door with iron fittings, 13th Cen- 
tury, 1:20, between the porch and the nave. 



BLEGIND KIRKE 3061

Fra en (†)ligbåre, fra 1703, er bevaret den ene 
*bærestang. Den er af fyr, ca. 239 cm lang, ret- 
kantet og med øvre profilering; på den ene side 
et udsparet felt med reliefindskrift: »Anno 
1703«. Siden 1981 i Den gamle By, Århus (inv. 
nr. 4659:81). En tidligere †ligbåre, måske den der 
tidligst er omtalt 1646,7 var 1702 »ganske 
udygtig«.10 

Jordpåkastelsesspade, fra o. 1850-1900, med dre- 
jet håndtag og skaft, der er afkortet og tilspidset 
og påsat lille spadeblad af jern; sortmalet. Nu 
ude af brug, i kapellets materialrum. 

Klokke (fig. 28), omstøbt 1865,12 formodentlig 
i S: Frichs jernstøberi i Århus.60 Den skrift- og 
dekorationsløse klokke måler 70 cm i tvm., 
vægten er 414 pd.12 Et stykke af slagkanten af- 
brudt. Omhængt og istandsat 1967. †Klokker. 
Ved klokkeskatten 1528-29 afleveredes en 
klokke, der med al jernfang (ophæng) vejede 1½ 
skippund og 3 lispund. 1616 nævnes en klokke.4 

I inventarierne fra 164961 og frem omtales kun én 
klokke i tårnet. Før omstøbningen vejede den 
gamle klokke 399 pd.12 Den målte 21 tommer i 
tvm. forneden, 13 tommer foroven samt 23 
tommer i højden11 (ca. 65-40 i tvm. og 73,5 cm 
høj). 

GRAVMINDER 
Epitafier. 1) (Fig. 30), o. 1687, over sognepræsten 
Esbern Rasmussen Malling, tl701, og hans før- 
ste hustru Kirsten Olesdatter Aale, † l687 (jfr. 
gravsten nr. 1); 1932 omdannet til præsterække- 
tavle. 

Det i forhold til kirkevæggen ganske store 
epitaf, af eg, er et karakteristisk arbejde af Ras- 
mus Christensen,62 antagelig tidligere lærling el- 
ler medarbejder hos Horsens-billedskæreren Pe- 
der Jensen Kolding. Midtfeltet, der har været 
prydet af et †portrætmaleri, har øvre, tresidet 
afslutning kronet af forkrøppet profilgesims 
med englehovedsmykket knægt midtfor. Feltet 
flankeres af 85 cm høje frifigurer af evangeli- 
sterne Lukas (mod vest) og Johannes (mod øst), 
hver stående på og skåret i ét med deres tegn, 
henholdsvis okse og ørn, begge liggende. På ge- 
simsen ovenover ses de to andre evangelister, 

nærmest liggende med deres bøger og tegn, 
henholdsvis Mattæus med englen (fig. 29) og 
Markus med løven. Et lille topfelt, flankeret af 
snosøjler, bærer en gesims med reliefskårne 
blade og krones af den opstandne Kristus med 
sejrsfanen stående på et nyskåret, »barokt« po- 
stament. Både stor- og topvinger har kraftige, 
knoppede øreflipvolutter, de førstnævntes yder- 
ste del desuden formet som vingede engleher- 
mer. Topvingerne løber ud i profilfantasima- 
sker, der næsten er skjult bag evangelisternes 
hoveder. Tilsvarende masker flankerer hænge- 
stykkets ovale, hvælvede skriftfelt. Under po- 
stamentfremspringene hænger kraftige vindrue- 
klaser. 

De grove figurskæringer, behandlingen af hår 
og skæg, men især udformningen af de tresidet 
hvælvede øjne er træk, der peger på Rasmus 
Christensen som mester for epitafiet. 

Fig. 28. Klokke, omstøbt 1865, formodentlig i 
S. Frichs jernstøberi, Århus (s. 3061). JJF fot. 1985. - 
Bell, recast 1865, probably at S. Frich's iron foundry in 
Århus. 
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Epitafiet er ifølge hængestykkets indskrift 
»istandsat og omdannet til Præstetavle 1932«. 
Allerede 1889, da Magnus-Petersen beskrev og 
tegnede de adsplittede dele, der lå på loftet, blev 
det foreslået at samle og istandsætte epitafiet 
samt afrense farverne, så det fremstod »i sin op- 
rindelige egetræsfarve«. Ved Povl Jensens 
istandsættelse 1932 blev enkelte, manglende 
stykker og profillister nyskåret. Træet afrense- 
des for alle kridt- og farverester, hovedsagelig 
grå, røde og grønne farver samt forgyldning,63 

hvorefter enkelte lister blev forgyldt ligesom 
præstetavlens navne (med versaler) og årstal, Je- 
sumonogrammet i topfeltet og ovalfeltets ind- 
skrift (med fraktur). 

Ifølge Magnus-Petersen var der 1889 i top- 
feltet »et værdiløst †Malerie med Christi Grav- 
lægning«. Det i Danske Atlas 176864 omtalte 
†maleri i midtfeltet65 af præsten og hans hustru, 
var der 1889 (og 1908) kun svage rester af, af 
manden utydelige spor, kvinden derimod var 
temmelig godt bevaret. Over deres hoveder var 
»Spor af en Engel, som udstrækker Armen med 
en lille Seddel, hvorpaa er en fiin, latinsk Ind- 
skrift med et Skriftsprog«. Dette var ifølge kon- 

servator Povl Jensen et citat fra »Apoc. 2, [10]: 
[Est]o Fide[lis usque] ad mortern et Dabo Tibi 
Coronam Vitæ« (Vær tro til døden, og jeg vil 
give dig livets krone). Af et fotografi fra 1908 
kan dog skelnes, at den (knælende?) kvinde har 
lagt hænderne foran brystet. Hun bar hvid ko- 
nehue, hvid, flad krave udbredt over skuldrene 
og havde mørk kjole med hvide underærmer 
samt hvidt forklæde. På hængestykket var 1889 
al skrift afskrabet og overmalet. 

186212 hang epitafiet »i mådelig tilstand« i kir- 
ken, 1888 var det mellem andre sager »henka- 
stet« på loftet.66 1932 ophængt på skibets nord- 
væg øst for døren. 

2) (Fig. 31), opsat 1741 over kapellanen Chri- 
stian Mogensen Hirznach, tl740.67 Den tidstypi- 
ske indskrift lyder: »Her i Guds Tempel, lige for 
ud Hviler velærværdige Hæderlige vellærde nu 
salige Hr. Christian Mogensen Hirznach. Barne 
fød i Æbeltoft Anno 1696, af Gud og Kongen 
beschichit medtiener i Kaldet for disse menig- 
heder, Som hand i lif og lærdom paa ... retsinde- 
lig har opbygget, indtil hans Alders 44 Aar 1740. 
Da Gud Kaldet ham til Himmelen fra sin høybe- 
drøvet efterladte Hustrue Madm. Christiana 
Elisabet, f. Redlich, som hindis salige Mand til 
ære Kierken til Prydelse og een kierlig Amin- 
delse, har ladet dette Epitaphium med Kierkens 
Patroners Tilladelse opsette i Aaret 1741. 

O søde ven, dend korte Tid vi samlet her har været, 
Dit minde mig saa æder ind, det aldrig blir udtæret, 
men ieg kand tæris snart af sorg, om Gud mig ey 

Opholder, 
med ord og Aand som trøster mig, dit minde det 

forvolder, 
Til Minde har ieg derfor sat, for fler af min formue, 
Det lidet Epitaphium, at naar de det mon Schue, 
mit hierte da kand trøste sig, dit Navn i ære minde, 
for Erlighed blir altid ved, i Hu og alles Sinde.« 

Tavlen er af eg, med øvre tresidet afslutning, 109 
x 80 cm, i ny, profileret ramme.68 Istandsat 1932 
og atter 1984; den gyldne kursivindskrift, på 
sort bund, genopmalet og let normaliseret.69 Da 
tavlen 1931 lå på loftet, var der kun »ubetydelige 
dele af et renæssancerammeværk(!) i behold«. 
Hermed hentydes antagelig til bl.a. et *hænge- 
stykke, der nu findes i Nationalmuseet (inv.nr. D 

Fig. 29. Evangelistfiguren Mattæus, med englen, fra 
epitaf nr. 1, o. 1687, jfr. fig. 30 (s. 3061). NE fot. 1985. 
- St. Matthew, the Evangelist, with angel, on wall monu- 
ment no. 1, c. 1687, cf. fig. 30. 
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Fig. 30. Epitaf nr. 1, o. 1687, over sognepræst Esbern Rasmussen Malling og hustru; tilskrevet billedskæreren 
Rasmus Christensen. 1932 omdannet til præsterækketavle (s. 3061). NE fot. 1985. - Wall monument no. 1, c. 1687, 
to the vicar, Esbern Rasmussen Malling and his wife; attributed to the woodcarver Rasmus Christensen. In 1932 made into a 
board listing the incumbents. 

12190). Det er en svejfet udsavet egetræsplade, 
nu 24 cm høj og ca. 83 cm bred, der forneden 
afsluttes midtpå af lille profilliste med taphul til 
thængeornament. Det har træets farve, blot 
med en sortmalet bræmme langs kanten. Re- 

staureret 1984. Skrifttavlen nu, ligesom 1862,12 

ophængt på skibets nordvæg øst for vinduet. 
3) (Fig. 32), o. 1790, over Lauridz Sørensen 
Worsøe,70 forhen sognepræst for Blegind og 
Hørning menigheder i 41 år og provst i Hielm- 
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Fig. 31. Epitaf nr. 2, opsat 1741 af enken, over kapella- 
nen Christian Mogensen Hirznach (s. 3062). NE fot. 
1985. - Sepulchral tablet no. 2 in memory of Rev. Chri- 
stian Mogensen Hirznach, curate of the parish, put up in 
1741 by his widow. 

sløv herred i 17 år, *1710, †1780, og hans hustru 
Ide Margrathe(!) Bøgh, *1716, †1790, tilligemed 
7 af deres tilsammen avlede 15 børn. »Gud lad os 
samles med disse Kiere Wenner i den glade 
Evighed«. 

Indskriften indledes med ordene: »Her neden 
hviler«, men ovenover er tilføjet en rettelse: 
»uden For den østre Side af Kierkens Gavl«. 
Hermed refereres rimeligvis dels til et oprinde- 
ligt begravelsessted i koret, hvor tavlen hang 
1862,12 dels til en senere plads på kirkegården. 
Måske er flytningen sket 1805, da en begravelse i 
koret blev opfyldt.34 - Et sagn71 er knyttet til 
sognepræsten, der i folkemunde bar øgenavnet 
»Slante Lavs«, og som havde ry for at omgås 
overnaturlige magter. En mørk, uafvaskelig plet 
ved alteret skulle være et billede af den knælende

præst, der strakte armene op mod himlen, og 
som således billedligt var underkastet evig straf. 

Den rektangulære, sortmalede egetræstavle, 
84,5 x 42,5 cm, er indrammet af en profilliste. 
Indskriften står med gul (oprindelig hvid?) skri- 
veskrift. Istandsat 1984. Nu ophængt på skibets 
sydvæg vest for døren. 

4) (Fig. 33), o. 1836, over Karen Toft, datter af 
kancelliråd Toft til Ullerupgaard i Thye, »givt 
med« provst Peder Schinnerup i Blegind, †1836.67 

Rektangulær tavle af støbejern, 93 x 47,5 cm, 
opdelt i et nedre billedfelt og et øvre skriftfelt. 
Det sidstnævnte er flankeret af kannelerede 
halvsøjler og kronet af trekantgavl, hvorunder 
et pånittet, støbt krucifiks. Indskriften med re- 
liefversaler. I billedfeltet ses under et bueslag dø- 
dens genius siddende på et podium, hvorpå 
symbolet for evigheden, en slange, der bider sig 
selv i halen. Han støtter sig til en nedadvendt, 
udslukket fakkel. Foran står tre rosenkransom- 
hængte meta'er (den romerske væddeløbsbanes 
endemærker).72 Det er en nyklassicistisk allegori 
over »livsløbet«, ofte fremstillet på gravminder, 
jfr. bl.a. Tiset (s. 2248). Indskrift og ornament- 
detaljer fremhævet ved forgyldning mod den 
sorte baggrund. Istandsat 1984. 1862 ophængt i 
koret,12 nu på skibets sydvæg, øst for døren. 

Fra et (†)epitaf fra o. 1823, er bevaret en del af 
skriftfeltet med indskriften: »Her Norden for 
Kirken hviler« ... Erasmus Winther, sognepræst 
for Blegind og Hørning menigheder, efter at 
han forhen havde været på den kongelige flåde i 
4 år. I 30 år var han gift med Johanne [Bornich] 
Riise, der forhen havde været i ægteskab 13 år 
med Peder Aaboe Moller, sognepræst i Wiibye. 
I Rosholm præstegård i Thye var hr. Winther 
født 1752, han døde her i Blegind 4. maj 1823, 71 
år gl. Nederst afskeds vers sat af »hans efterle- 
vende Enke I. B. Riis«. 

Den bevarede del af den ovale egetræsplade, 
62 x nu 29 cm, har hulet kant til indfældning. 
Indskriften er med gul kursiv, afdødes navn 
med store skønskriftsbogstaver, på blåsort 
bund. Lå 1931 på kirkens loft, siden overført til 
Nationalmuseet (inv.nr. D 12189). 

Gravsten. 1) (Fig. 34), o. 1600, med sekundær 
indskrift fra o. 1690. Grå Namur-kalksten, 117 x
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70 x 40 cm, hvis reliefudsmykning er en del 
nedslidt og et hjørne afbrækket. Stenens neder- 
ste totrediedel optages af en skrifttavle, der har 
en profileret indramning med æggestav og tand- 
snit, ganske svarende til en gravsten fra 1593 i 
Hørning (s. 3095). Oven på tavlen ligger for- 
krænkeligheds- og opstandelsessymboler, et 
kranium med kornaks hvilende på korslagte 
knogler. Over kraniet en oval bladkrans holdt af 
englebørn svævende ud fra hjørnernes skyfor- 
mationer.73 

Efter at den oprindelige indskrift var blevet 
udslebet, er o. 169074 hugget en ny, med relief- 
versaler på trambuleret bund. På tavlen: Esbern 
Rasmussøn Malling, sognepræst til Blegind og 
Hørning sogne i □ år og provst i Hielmsløv 
herred □ år, †1□, ligger her begravet med sine 

tvende hustruer, Kiersten Olesdatter Aale, med 
hvilken han levede i 26 år, hun †1687, og Mare(n) 
Jensdatter Holm, med hvilken han levede i □ år, 
†□ (jfr. epitaf nr. 1). »De sovede alle hen i haa- 
bit om en glædelig opstandelse«. I bladkransen 
foroven en indskrift, der refererer til den sym- 
bolske udsmykning: »Dine døde skulle leve. 
Esaiæ 26« (måske en gentagelse af den oprinde- 
lige). 

Nedlagt i skibets midtgang, 192212 opstillet 
mod våbenhusets vestvæg. 

2) (Fig. 35), fra 1600rnes 2. fjerdedel, med æn- 
dret udsmykning o. 1725-40 og senere indskrift 
fra o. 1797. 

Lysrød kalksten ca. 160 x 88 x 8 cm, brudt i 
flere stykker og stærkt eroderet. Stenens oprin- 
delige udsmykning består af en rammebort, et 

Fig. 32. Epitaf nr. 3, o. 1790, over sognepræst og 
provst Lauridz Sørensen Worsøe, hans hustru og syv 
af deres børn (s. 3063). NE fot. 1985. - Sepulchral 
tablet no. 3, c. 1790, commemorating the vicar of the parish 
and rural dean, Lauridz Sørensen Worsøe and family. 

Fig. 33. Støbejernsepitaf, nr. 4, o. 1836, over Karen 
Toft, provst P. Schinnerups hustru (s. 3064). NE fot. 
1985. - Sepulchral tablet no. 4, of cast iron, c. 1836, in 
memory of Karen Toft, wife of the rural dean P. Schin- 
nerup. 
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attisk slyngbånd, der tillige pryder et vinkel- 
knækket bueslag, støttet af volutkonsoller, for- 
oven på stenen. I hjørnerne er cirkelfelter med 
de siddende evangelister, udført efter ofte an- 
vendte og samme forlæg som for sten nr. 1. Un- 
der bueslaget ses en frontal, stående mand, i tre- 
kvartfigur, med hænderne samlet i bøn foran 
brystet. Af dragtens detaljer skelnes trøjens 
mange knaphuller langs den ene forkant, ærme- 
opslagene samt den øvre del af de folderige buk- 
ser. Resten, og især hovedet, er så ødelagt, at det 
ikke kan afgøres, om figuren er oprindelig, æn- 
dret eller senere udhugget. Stenens nedre halv- 
del har tilsyneladende i perioden 1725-40 fået en 

ny udsmykning, en cirkulær bort med klokke- 
blomster i relief, et motiv, der genfindes på flere 
sten i Århus amt.75 I de øvre svikler er der engle- 
hoveder med udbredte vinger, i de nedre en fir- 
bladet roset. 

Den formodentlig tilhørende gravskrift er 
o. 1797 blevet udslebet for at give plads til en 
indskrift med reliefversaler over Ole Niel[sen 
K]aae, f. i [H]ørning 1717, boede og døde her i 
B[legind] 1797, 81 år gl. På et rammebånd for- 
neden står med fordybede, skriveskriftsagtige 
bogstaver: »Bekost af Michel Kaae«. Denne, der 
er søn af ovennævnte og født i Blegind,76 er 
sammen med sin hustru begravet i Lisbjerg, 
hvor der ligger to gravsten (ligeledes genan- 
vendte) over dem på familiegravstedet (nr. 4 og 
5, s. 1418-20). 

Blegind-stenen, der kan formodes tidligere at 
have haft sin plads i skibets gulv, ligger nu i 
brudstykker i kirkegårdens nordøstre hjørne. 

3) (Fig. 36), udført mellem 1638 og 1659 og 
lagt over to sognepræster og deres hustru: 
»Her« (dvs. sognepræst) Rasmus Nielsen, f. i 
Bl[i]gi[nd], som boede og døde samme sted 
1638 3. (?) søndag efter Trinit(atis), 68 år gl., og 
»her« L[a]vritz Nielsøn, f. i [T]orrild, som døde 
her i Blegend 16(59 10. aug.), □ år gl., samt 
deres kære hustru Cidtzel Søf[v]rensdater, f. i 
[R]afnholt, som døde i Blegen(!) 16□, □ år gl. 

Grå Namur-kalksten, 177 x 109 x 9 cm, både 
indskrifterne, med reliefversaler, og reliefud- 
smykningen på trambuleret bund. Stenen er 
formodentlig udført i et Århus-værksted efter et 
forlæg, som ofte er benyttet til gravsten i Århus 
stift.77 Den rektangulære skrifttavle holdes af to 
kvindelige engle stående under bueslag. Her- 
over et opstandelsesrelief: Kristus ses stående på 
graven med højre hånd oprakt mod en strålesol, 
med venstre holder han sejrsfanen. Bagved er 
der to soldater med sværd og skjold. Foroven 
afgrænses feltet af en vinkelbrudt rundbue, støt- 
tet af volutkonsoller. I stenens hjørner er cirkel- 
felter med de siddende evangelister, alle med 
opslået bog. Mellem de øvre udfyldes tomrum- 
met af to blomster, forneden af et bibelcitat fra 
Apoc. 14: »Salige ere de døde ...« etc. Nederst 
ses de afdødes tre symmetriske skjolde, i midten 

Fig. 34. Gravsten nr. 1, o. 1600, med sekundær ind- 
skrift o. 1690 over sognepræst Esbern Rasmussen 
Malling og to hustruer (s. 3064). NE fot. 1985. - 
Tombstone no. 1, c. 1600, with secondary inscription 
c. 1690 marking the grave of the Rev. Esbern Rasmussen 
Malling and two wives. 
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hustruens med det for kvinder almindeligt an- 
vendte Jesumonogram, IHS, flankeret af ægte- 
mændenes, de to sognepræsters, til heraldisk 
højre er mærket en alterkalk, til venstre en fugl 
(duen på oliebjerget?). 

Stenen er ret slidt, især midtpå, antagelig på 
grund af den oprindelige placering i skibets 
midtgang,34 samt brækket på tværs og langs, 
nok fra optagningen 1922,12 hvorefter den an- 
bragtes op mod korets nordvæg. 

Et †»ligtræ« blev 1741/42 lagt over Peder Ras- 
mussen af hans enke Anne Jensdatter, der herfor 
betalte 64 sk.9 

Fig. 35. Itubrudt gravsten nr. 2, fra o. 1625-50, med 
ændret udsmykning o. 1725-40 og senere indskrift fra 
o. 1797 (s. 3065). JJF fot. 1985. - Broken tombstone 
no. 2, c. 1625-50, with changes of ornament c. 1725-40, 
and later inscription c. 1797. 

Fig. 36. Gravsten nr. 3, mellem 1638 og 1659, lagt 
over to sognepræster og deres hustru (s. 3066). NE 
fot. 1985. - Tombstone no. 3, between 1638 and 1659 for 
the graves of two clergymen and their wife. 
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nævnte regnskabsbog lader antage, at besiddelsen i 
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Fig. 37. Blegind 1:10000. Vistnok målt i forbindelse 
med udstykningen 1788. Kopieret af Birgitte Andrea- 
sen 1982. - Map of the village. 

SUMMARY 

The little church of Blegind is built of field 
stones with ashlar at the corners and openings. 
The chancel and nave are the original fabric and 
date from about 1200. Some of the ashlars are 
carved, and the tympanum over the south door 
is decorated in relief with two beasts flanking a 
central figure, probably the Tree of Life, and 
related to the tympana at Stilling (p. 2946-47) 
and Mesing (p. 3128, fig. 6) for example. 

Blegind Church, like most other Danish 
churches, was enlarged in the latter half of the 
15th and beginning of the 16th centuries by the 
addition of a tower and porch to the nave. The 
top of the tower underwent alterations in 1894, 
and the porch was later heavily restored. 

Of the original furnishings of the church only 
the Romanesque font is preserved. An iron- 
bound toak door is now solely known from a 
drawing, yet every medieval church has pre- 
sumably had a door like it. The present altar- 
piece from the beginning of the 17th century has 
been altered in 1895 to serve as the frame for a 
new painting by A. Dorph. A small *relief 
showing the Deposition of Christ from the 
Cross comes either from an earlier altar-piece or 
side altar-piece. Probably from a Brabant work- 
shop 1510-20 it is largely modelled on a print by 
Israhel van Meckenem. The relief is now in the 
National Museum. A chancel-arch crucifix be- 
longs to the same period (the newly carved arms 
date from a restoration in 1934). The Carpenter 
Johan Albretsen of Skanderborg supplied the 
pulpit and canopy in 1651. The font canopy and 
pews are simple fittings from the Uth and 18th 
centuries. There are several wall monuments 
commemorating clergymen. The largest dates 
from about 1687; it has presumably been carved 
by Rasmus Christensen, a pupil of the promi- 
nent Horsens woodcarver, Peder Jensen Kold- 
ing. As is so often the case, the original inscrip- 
tions on two tombstones from the first half of 
the 17th century have been ground away and 
substituted with later inscriptions. A vicar's 
tombstone from the mid-17th century is after a 
model often used by an Århus workshop. 



Fig. 1. Kirken set fra sydøst. KdeFL fot. 1988. - The church seen from the south-east. 

HØRNING KIRKE 
HJELMSLEV HERRED

I sidste halvdel af 1500rne (s. 3078) og antageli
reformationen har kirken tilhørt kongen, hvilke
først kan dokumenteres 1666.1 På en auktion o
kongelige kirker i Århus stift 17102 købtes kirk
amtmanden, etatsråd Jørgen Grabow, men kom
tilbage til kronen og lagdes under Skanderborg
terdistrik.3 Ved auktionen over distriktets gods
kirker 1767 erhvervedes Hørning kirke af amts
mægtig Hans Lauritzen,4 der videresolgte den t
hr. Lund i Skanderborg (vistnok sognepræst H
Pedersen Lund), der atter solgte den til Jacob J
sen Rothhausen i Bodilmølle og to bønder i so
Niels Nielsen Leth (Lille Lethenborg i Fregersl
Peder Espensen; 1776 indberettet som kirkeeje
Leths trediedel overgik siden til sønnen Peder o
Espensens part til datteren Anne Johanne.6 180
gives Peder Nielsen Leth med flere som kirkee
mens det 18328 hedder, at kirken ejes af sogneb
Den overgik til selveje 1. januar 1911. 

Efter klemmebrevet 15559 blev Hørning ann
Blegind. Ved præsteresidensens forlæggelse 190
byttedes forholdet mellem de to sogne. 

Kirken kroner en lille bakke i det højtliggende 
terræn et par kilometer nord for Stilling-Sol- 
bjerg sø og er synlig viden om. Det store sogn 
begrænses i øst af Århus å, hvor der ligger ad- 
skillige vandmøller. Åen danner skel mod Kolt 
sogn i Ning herred. Hørning, der ligger centralt 
i sit sogn og omtrent midtvejs mellem Århus og 
Skanderborg, har i efterkrigsårene oplevet en 
betydelig befolkningstilvækst og en bymæssig 
udbygning af ekstraordinært omfang. Udover 
kirken er kun få bygninger bevaret fra ældre tid 
Gfr.fig.37). 

Kirkegården er øget mod vest i 1960erne (Vol- 
mer Rud Nielsen, Horsens), og i 1980erne er 
den genstand for en udvidelse og omlægning, 
der forventes afsluttet først i 1990erne (Hans Jør- 
gen Nielsen, Skanderborg); til den tid vil den 
dække et areal, der er 4-5 gange større, end det 
var indtil for få år siden. Nærmest kirken er 
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Fig. 2. Kirken set fra sydvest omkring århundredskiftet. - The church seen from the south-west c. 1900. 

skellet mod øst, ved hovedlandevejen, hvor ter- 
rænet falder nogle meter, og mod nord, langs 
Kirkevej, identisk med kirkegårdens ældre be- 
grænsning, men af den oprindelige hegning er 
intet bevaret. Da denne 161810 nævnes første 
gang, udgjordes den af stendige, og således har 
det været frem til vore dage. I tidens løb er dele 
af gærdet blevet udbedret og lagt op; 189211 gen- 
nemførtes en fuldstændig omsætning. 

For tiden er der to hovedadgange: én på sydsi- 
den ud for våbenhuset og én ved en nyanlagt 
parkeringsplads vest for tårnet. Søndre port er 
udformet med galvaniserede jerngitterfløje mel- 
lem piller i blank mur af røde sten; pillerne af- 
dækkes med støbt plade og kugle og er forment- 
lig identisk med to af de tre, der opsattes 1931.11 

Porten ved parkeringspladsen er et led i den 
igangværende udvidelse og består af jerntrem- 
mefløje på kalksandstenspiller. I nordsiden ved 
Kirkevej er en ny fodgængerlåge. 

Indgangene nævnes tidligst ved syn 1721,12 efter 
at kirken var lagt ind under Skanderborg rytter- 
distrikt; man konstaterede da, at porten og lå- 
gerne »længe har været nedfaldne«. Søndre ind- 
gang, der rummede port og låge, var hovedind- 
kørsel og blev udspækket og kalket 1734,13 hvor- 
for den sandsynligvis har været en muret †portal; 
denne synes sløjfet og erstattet af murede †piller 
1854.14 I hvert fald siden 182915 eksisterede des- 
uden en låge mod nordvest. 

Bygninger m.v. på kirkegården. Et temmelig 
stort ligkapel med fladt tag og mure af hvide 
synopalsten blev indviet 1968 vest for kirken, på 
den første udvidelse. Huset, der er tegnet af 
Flemming Steen Seiersen, indeholder tillige red- 
skabsrum og toiletter. Det afløste et hvidkalket, 
teglhængt †lighus, der lå nordvest for kirken og 
var opført omkring 1920. Landsbyens rytter- 
skole fra 1720rne erhvervedes 1978 af menig- 
hedsrådet for at indgå i det fremtidige kirke- 
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gårdsanlæg. Desuden er af Bent Meyer projek- 
teret en sognegård ved Nørre Alle, vest for kir- 
ken.17 

Den sparsomme træbeplantning udgøres mod 
øst og den tilstødende del af nordsiden af en 
nysat bøgehæk og spredte, unge ege; i øvrigt er 
der store træer hist og her samt en allé af små, 
klippede linde mellem søndre indgang og vå- 
benhuset. 185414 mente synet, at kirkegården lå i 
»en alt for vild og uordentlig tilstand« og øn- 
skede planering og beplantning; en halv snes år16 

senere skulle der anlægges gange og sættes en 
allé fra indkørslen til våbenhuset, mens tre store 
træer i det sydøstre hjørne skulle fældes. 195611 

foreslog synet, at en del træer blev fjernet. 
Pikstensbrolægningen ved tårn og våbenhus 

stammer vist fra 1949. 

BYGNING 
Kirken består af kor og skib fra sidste halvdel af 
1100rne, og hertil er der i slutningen af middelal- 
deren føjet et våbenhus ved syddøren og et tårn 
ved vestgavlen. I samme periode er der i kor og 
skib indbygget hvælvinger. Orienteringen har 
nogen afvigelse mod syd.18 

Bygningen tilhører gruppen af mellemstore 
landkirker. I de oprindelige afsnit, kor og skib, 
bemærkes fire materialer: Kalksten, frådsten, jern- 
al og granit. Sidstnævnte er anvendt i form af 
lagvis henmurede marksten. Hvor det kan af- 
læses, er murerarbejdet udført med stor omhu, 
ligesom kirkens plan er afsat uden skævheder. 
Ved sine forskellige materialer, hvis disposition 
på grund af murenes kalkdækkede overflader 
kun delvis lader sig iagttage, kan bygningen 
jævnføres med f.eks. Sabro kirke (s. 1866), hvor 
den østfra kommende kalksten veksler med den 
vestfra bragte jernal19 (jfr. nabokirken i Dover). 
Granitten er indsamlet på de omgivende marker 
og udgør murværkets overvejende komponent. 
Også frådstenen er formentlig lokal (jfr. f.eks. 
de nærliggende kirker i Skanderup (s. 2884) og 
Fruering (s. 2978)). Kalkstenen, som forholdsvis 
let lader sig tildanne til stiksten, hjørnekvadre 
og lignende, har normalt fundet begrænset an- 
vendelse (f.eks. Grundfør (s. 1654) og Framlev 

(s. 2039)), men i Hørning er den benyttet til 
praktisk taget hele korgavlen. Denne er ved sine 
tre rundbuede blændarkader i sig selv bemær- 
kelsesværdig og knytter bygningen sammen 
med den ovennævnte i Framlev i naboherredet 
af samme navn. Dog udmærker Hørnings kor 
sig dels ved sine forfinede kapitæler, dels ved 
langsidernes buefriser, der ligeledes er udført i 
kalksten. Ved disse træk forbinder kirken sig 
med nogle af kridtstenskirkerne på Grenåkan- 
ten. Her kommer navnlig den i Enslev på tale, 
hvor gavlblændingernes rundbuer er noget flad- 
trykte ligesom i Hørning. 

Hvad grundplanen angår, falder det i øjnene, 
at koret er væsentlig smallere end skibet. Min- 
dre markant end f.eks. i Grundfør er korets 
mure tillige tyndere end skibets, og fælles for de 
to kirker er, at koret er rektangulært, i Hørning 
endda ret langstrakt. Skibets udvendige længde 
er lidt over det dobbelte af bredden. 

Korets østgavl er som nævnt opbygget af 
kalksten, der ligesom de bælter af kildekalk, der 
indgår i murværket, er forarbejdet til kvadre; 
sine steder, mest iøjnefaldende ved vinduets ve- 
derlag, er en større blok ved fugetegning under- 
delt i mindre. Kalkstenen, der antagelig er frag- 
tet til byggepladsen fra brydningsstedet ved 
Fornæs på Djursland,20 er tildannet med økse. 
Hele væggen er rejst oven på en sokkel af tem- 
melig store marksten. Soklen, der på grund af 
jorderosion har den betragtelige højde af knap 
en meter, afsluttes oventil med en skråkant, der 
danner bund i de tre nævnte facadeblændinger. 
Der iagttages et bånd af frådsten, dels på faca- 
den, omkring to meter over terræn, dels på tag- 
gavlens vestside, hvor dets højde andrager 56 
cm. Korets langmure er af kalksten og rå kamp, 
mens de fine konsoller og buekvadrene i de kro- 
nende arkadefriser (fig. 6 og 9) udelukkende er 
af kalksten. I skibets østre taggavl indgår såvel 
kalk- som frådsten. I øvrigt er skibets mure, så 
vidt det ses på loftet, af marksten, iblandet kalk- 
blokke. 

Korgavlens tre blændarkader (fig. 4, jfr. fig. 1) 
er frembragt ved 34-37 cm brede hjørnelisener 
og to smallere pilastre (bredde 17-21 cm), alle 
med et fremspring på 6-7 cm. Højden fra blæn- 
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Fig. 4. Korets gavl 1:40. Målt 1972 af Sten Jørgensen, tegnet 1974 af Aino Sjoberg. - The gable of the chancel. 

dingsfodens skråkant til undersiden af de 21-24 
cm høje kapitæler er 266 cm. Kapitælerne (fig. 7 
og 10) er i princippet ens og udformet som stili- 
serede bladmotiver; det ene er beriget med vo- 
lutlignende oprulninger. 

På nogle af de store kvadre i det skifte, som 
over arkadebuerne angiver gavltrekantens fod- 
linie, er adskillige indridsninger. Kun den, der fo- 
restiller et skib (fig. 11), kan umiddelbart forstås; 
antagelig er den tegnet af en af håndværkerne 
under kirkens opførelse.21 

Døre og vinduer. Af portalerne er den nordre 
tilmuret og dørstedet omdannet ved et yngre 
vindue; åbningens bredde i facaden måles til 140 
cm. Syddøren, der er rundbuet til begge sider, 
er i brug, men nok lidt behugget i siderne; ud- 
vendig er højden 280 cm, indvendig, hvor stik- 
ket af 28-29 cm høje kalksten (?) skimtes, er

højden 295 cm. Af de oprindelige vinduer regi- 
streres to i koret og to i skibet, alle er tilmurede. 
Det er ovenfor bemærket, at de relativt store 
vederlagsblokke i korets østvindue er under- 
delte ved en indristet fugetegning. I dette vindue 
(124 x 56 cm), der indvendig aflæses som niche i 
væggen, så Uldall 1874 rester af egerammen.22 

Den velbevarede egeramme i korets nordvindue 
(fig. 5) er iagttaget 1949. Vinduerne i skibets 
nordside måler ca. 145 x 95 cm; det vestre un- 
dersøgtes 1972, da man konstaterede, at stenene 
i det rundbuede stik bestod vekselvis af kalk og 
jernal (fig. 8); også i åbningens lodrette sider 
indgik jernal. Den koloristiske effekt af skif- 
tende hvidt og sortebrunt har ejendommeligt 
nok næppe udgjort en tilsigtet, dekorativ virk- 
ning, idet både vindueslysningen og den tilstø- 
dende facade øjensynlig havde været pudset fra 

Fig. 3. Længdesnit, tværsnit og grundplan 1:300. Målt af Poul E. Find, Bjarne Nielsen, Torben Olesen og Finn 
Skov, Arkitektskolen i Århus, 1971-72. Tegnet af KdeFL 1988. - Sections and ground-plan. 
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Fig. 5. Korets nordvindue (s. 3074). H.P.Bruun-Si- 
monsen fot. 1949. - Window on the north side of the 
chancel. 

Fig. 6. *Konsol af kalksten, fundet 1972 i tilmuring af 
vindue på skibets nordside. Nu i Nationalmuseet 
(s. 3076). LL fot. 1988. - Limestone corbel from frieze. 

begyndelsen. I vindueshullet er bevaret rester af 
egerammen, hvis lodrette stykker har indstem- 
ninger og taphuller efter to tværsprosser. I til— 
muringen lå en *stikkvader af jernal og en i alt 
28 cm lang *kalkstenskonsol fra arkadefrise (på 
skibet ?). Nu i NM2, inv.nr. D 610 og 611/1972. 

I kirkens indre har i hvert fald korets loft været 
udført med bjælker, der hvilede på murkronen 
og var påsømmet brædder på undersiden. 

Ændringer og tilføjelser. Til den oprindelige 
bygning er føjet våbenhus og tårn, og inde i 
kirken er indbygget hvælv. Typologisk må disse 
byggearbejder henføres til sidste del af 1400rne 
eller begyndelsen af det følgende århundrede, 
men deres indbyrdes rækkefølge kan ikke fast- 
slås. Dog lader de ensartede sokler på tårn og 
våbenhus formode, at disse to bygninger tids- 
mæssigt ikke ligger langt fra hinanden. 

Våbenhuset, der er opført fortrinsvis af mark- 
sten, udmærker sig ved oprindeligt at have væ- 
ret i to etager (jfr. Skanderup, s. 2888) og om- 
tales som sådan 1756-57,23 da man overvejede at 
reducere højden. Etageadskillelsen er først fjer- 
net efter 1902,16 da synet ønskede loftet hævet, 
»så tympanon blev synligt«. Taggavlen er om- 
muret, vist nok 1756-57, og den glatte sydfacade 
er skalmuret senest 1951.11 Ved denne lejlighed 
må den sidste rest af murstenssoklen være for- 
svundet; den var beslægtet med den neden- 
nævnte på tårnet, dog afvigende på den måde, at 
det øverste skifte var adskilt fra soklens nedre 
afsnit ved et normalskifte. Desuden var topskif- 
tets sten utvetydigt afrundede.24 

186011 foreslog synet et vindue i østvæggen, 
og et par år senere skulle en muret tbænk be- 
klædes med fjæl. 

Det kraftige, i højden reducerede tårn er op- 
ført af munkesten i overvejende munkeforbandt 
med bagmure fortrinsvis af rå kamp. I under- 
etagen, der ikke står i forbindelse med skibet, er 
anvendt en del mursten, og desuden er dette 
materiale benyttet omkring åbninger og ved de 
indre hjørner. Nord- og vestfacaderne er artiku- 
leret med en høj, skråt affaset sokkel, hvorover 
forløber et fremspringende, rundet, sine steder 
skarprygget skifte (udformningen er beslægtet 
med våbenhusets ovenfor nævnte sokkel, jfr.



HØRNING KIRKE 3077

Fig. 7. Kapitælerne på korets gavl (s. 3074). Erik Skov og Morten Aaman Sørensen fot. 1972. - The capitals on the 
gable of the chancel (cf fig. 4). 

Fig. 8-10. Forskellige detaljer. 8. Stikket over det vestre vindue i skibets nordside (s. 3074). 9. Udsnit af buefrisen 
på korets sydside (s. 3073). 10. Nordre pilasterkapitæl på korgavlen (s. 3074). Erik Skov og Morten Aaman 
Sørensen fot. 1972. - 8. Voussoirs partly concealed by original plaster over a window in the nave; limestone ashlars 
alternate with bog iron ashlars. 9. Section offrieze on the south side of the chancel. 10. One of the capitals on the gable of the 
chancel. 

Fig. 11. Indristet skib på korgavlen (s. 3074). Kalke 1:5 ved KdeFL, fotografi ved Erik Skov, begge 1972. - Ship 
carved in the chancel gable. 
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desuden nogle af soklerne på domkirken i År- 
hus, s. 133). 

Tårnet er i dag tre etager højt, stærkt udbedret 
på facaderne og ombygget i klokkestokværket, 
ligesom begge taggavle er nye. Omkring 158025 

indtraf en sammenstyrtning, og antagelig ved 
den efterfølgende reparation er det oprindelige 
klokkestokværk opgivet, og i det oprindeligt 
øvre mellemstokværk indrettedes glamhuller. 

Til underetagen er der adgang i syd ad en til 
begge sider falset dør, hvis nuværende, flad- 
rundbuede form utvivlsomt skyldes en ændring 
i forbindelse med en af facadens skalmuringer, 
måske den, som Anders Nielsen fra Mesing ud- 
førte 1756-57.23 I rummets nordmur sidder to 
usædvanlige, stærkt smigede lysglugger, hver 
overdækket med egeplanke og halvstensstik på 
indersiden. Glatpuds på et par af siderne er vid- 
nesbyrd om ændringer. 1972 blev vinduer med 
trærammer afløst af det nuværende, svære glas, 

men karakteren af væggens omgivende mur- 
værk sandsynliggør, at åbningerne er oprinde- 
lige.26 

Højt placeret i underetagens nordmur er et 
relativt smalt vindue (67 x 29 cm); omstændig- 
hederne taler for, at den nu helt tilmurede åb- 
ning i samme niveau i vestmuren har haft til- 
svarende størrelse og udformning. Disse to åb- 
ningers indre lysninger er smigede, og i hvert 
fald mod vest er hjørnerne mellem de skrå sider 
og væggen muret med de såkaldte hulsøm, der 
også ses i tårnet i Fruering (s. 2981). Udvendig 
har vestvinduet siddet i et spidsbuet spejl sva- 
rende til det, der fortsat ses på nordfacaden (143 
x 62 cm). Nedre mellemstokværk har i vest 
over det nævnte vindue, haft en nu tilmuret, i 
vægplanet 155 cm bred, fladbuet åbning. 

Klokkestokværket, der som nævnt har ud- 
gjort en øvre mellemetage, har oprindelig haft 
vinduer mod syd og vest, hvoraf det vestre er 
bevaret uden større ændringer. Det søndre er 
derimod temmelig ommuret, og nordsidens 
glamhul27 er en på indersiden groft udført gen- 
nembrydning af muren. I dette stokværk hviler 
østmuren på en stor bue, der er anlagt op i mod 
skibets vestgavl. 

Det nævnte uheld med tårnet ser ud til at 
skyldes overførsel af tagets bly til Skanderborg. 
Efter denne episode nævnes tårnet år 1700,12 da 
synet ønskede nogle bjælker indlagt for at mod- 
virke revnedannelser; nogle år efter28 blev det 
sydøstre hjørne opmuret af nyt. Sandsynligvis 
som en reminiscens af reparationen sidst i 
1500rne fremgår det 1734,13 at i hvert fald vestre 
taggavl var af bindingsværk; begge tårnets gavl- 
trekanter nymuredes ved midten af forrige år- 
hundrede.29 

Facaderne er mere eller mindre skalmuret eller 
repareret, for sydsidens vedkommende tre 
gange. Første gang ved den nævnte, ret om- 
fattende istandsættelse 1756-57, da vist også ge- 
simserne blev udført; en ny udbedring er an- 
tagelig iværksat efter synets ønske 1878,16 og »ny 
skal« opmuredes 1932.11 

Understokværket har i en periode fungeret 
som ligkapel og skulle i denne egenskab hvidtes 
1911.11 

Fig. 12. Solur fra 1756 på våbenhusets gavl (s. 3081). 
NE fot. 1985. - Sundial 1756. 
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Fig. 13. Indre, set mod øst. Fotografi o. 1900, i NM. - Interior to the east c. 1900. 

Overhvælvningen er udført på den i Århusom- 
rådet sædvanlige måde med enkle krydshvælv, 
der hviler på falsede væg- og hjørnepiller og hel- 
sten brede skjold- og gjordbuer. Vederlag mar- 
keres med et fremkraget skifte, der i koret er 
affaset, i skibet retkantet. Ved det vestre af ski- 
bets tre fag er vederlagsangivelsen afvigende; 
tillige er skjoldbuerne her anderledes end de øv- 
rige, og selve hvælvet er mere kuplet end i de to 
andre fag. Desuden er der kun i det vestligste 
fag overribber. Øjensynlig er dette vestlige 
hvælv muret i en separat arbejdsgang, men det 
er usikkert, om afvigelserne er et vidnesbyrd 
om en reparation efter tårnets ovennævnte sam- 
menstyrtning. 

Afløbshullerne i hvælvkapperne er lukket ef- 
ter synets ønske 1885.11 

Udformningen af skibets østre hjørnepiller 
godtgør, at der her på tidspunktet for over- 
hvælvningen eksisterede †sidealterborde. 

Den spidsbuede, 245 cm brede koråbning sy- 
nes, at dømme efter vangernes glatpudsede 
murværk,30 at være udvidet, hvilket antagelig er 
sket som et led i hvælvarbejdets omdannelse af 
rummet. Den oprindelige bue må have været 
bemærkelsesværdig smal. 

Vedligeholdelsesarbejder efter refomationen. Efter 
at kirken 1720 var blevet lagt under Skander- 
borg rytterdistrikt, konstaterede man brøstfæl- 
digheder i murværket, men 172413 siges den at 
være repareret og i god stand. 1756-5723 gen- 
nemførte Anders Nielsen den nævnte, store 
istandsættelse på mur og tag og indlagde ankre 
til sikring af korgavlen; til arbejdet, der foregik, 
mens kirken endnu var statsejet, var indkøbt 
25000 »dobbelte flensborgsten« (jfr. årstallet på 
soluret, s. 3081). 180312 og igen 181815 siges kir- 
ken at være velvedligeholdt; 183414 noterede sy- 
net, at den var under reparation, såvel ude som 
inde. En hovedistandsættelse under ledelse af 
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Fig. 14. Indre, set mod øst. NE fot. 1985. - Interior to the east.

Viggo Norn gennemførtes 1949, og en udbed- 
ring af facaderne, efter behandling med plast- 
maling, samt andet arbejde blev foretaget 1972 
med Bent Meyer som arkitekt. 

Ved sidstnævnte lejlighed viste det sig under 
afbankning af puds og kalk, at kirken en tid 
havde stået rød; samhørende hermed er for- 
mentlig en omkring én meter høj sokkel af køn- 
røgsmørknet kalk, hvoraf der sås levn hist og 
her (jfr. Fruering, s. 3007, note 27). Før 1972 
havde tårnet tjæret sokkel. 

Gulvet nævnes første gang 1680-81,31 »da det 
adskillige steder«11 blev repareret. Det fremgår 
af en notits 1710,32 ligesom af synsprotokollens 
beskrivelse 1862, at gulvmaterialet fortrinsvis 
var mursten. 1850 ønskedes gulvet forhøjet »i 
passende grad« fra knæfaldet til »det nederste«. 

189716 var der lagt brædder i kvindestolene, og 
1904 ønskede synet de såkaldte Silkeborgfliser 
(sorte og hvide cementfliser) i koret. Ved istand- 
sættelsen 1949 fjernedes et støbt gulv omkring 
alteret, og overalt lagdes de fortsat eksisterende, 
gule sten på fladen. 

Vinduer omtales første gang 1747-48,23 da be- 
boerne i »Boel« mølle (i sognet) fik gratis grav- 
træ (s. 3096), fordi de på egen bekostning havde 
ladet indsætte et »højst fornødent vindue«. 1803 
ønskede man et nyt vindue vestligt i sydsiden af 
hensyn til pulpituret, og året efter yderligere et.8 

Måske omsattes disse ønsker først til virkelig- 
hed 1834,14 da der ved hovedistandsættelsen an- 
bragtes to nye vinduer, om hvilke det bemær- 
kes, at de kunne lukkes op. Ifølge beskrivelsen 
1862 var vinduerne dengang af træ, og deres an- 
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Fig. 15. Indre, set mod vest. NE fot. 1985. - Interior to the west.

tal som i dag. I medfør af synets ønske 188116 

blev sydsidens vinduer øget nedad og udstyret 
med rundbuede »jernindfatninger.« 

Tagmaterialet har i hvert fald siden begyndel- 
sen af 1600rne været dels bly, dels tegl. Den 
ovenfor nævnte episode i slutningen af 1500rne 
godtgør, at der dengang var bly på tårnet. 171932 

lå blyet kun på sydsiden. Også skibets tag synes 
ved denne tid at have været af bly på sydsiden, 
mens begge korets tagflader var blyhængte. 
1862 var der stadig to materialer på tårnet, mens 
fordelingen i øvrigt svarede til den nuværende. 
Bly på tårnets nordside blev (gen)etableret 1932. 
Siden er alle tage fornyet. Forsøgsvis er 1977 
opsat tagrender. 

Korets og skibets tagværker, der gennemgri- 
bende er istandsat inden for den sidste menne- 

skealder, består overvejende af eg med mange 
genanvendte tømmerstykker. 

Opvarmning ved en kakkelovn, opstillet i ski- 
bets nordøstre hjørne (jfr. fig. 13), nævnes første 
gang 1905; 1949 afløst af elektriske radiatorer.11 

Elektrisk lys installeret 1923. 
Kirken står i dag kalket ude og inde med bly 

på kor og tårn og tegl på skib og våbenhus. 
Sugfjælene er mørkt imprægnerede. Alle gulve 
er lagt med gule sten på fladen i fletmønster, og 
våbenhusets loft med synlige bjælker er malet 
grøngult. 

Soluret (fig. 12) fra 1756, over våbenhusdøren, 
er 40 cm højt og består af to sandstensplader, 
hvoraf den øvre, inden for en ramme, bærer 
Frederik 5.s kronede monogram (jfr. Mesing, 
s. 3132). Den nedre, som er 24 cm bred, har 
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årstallets cifre fordelt i hjørnerne. Tavlen er såle- 
des sat op, mens kirken hørte under Skander- 
borg rytterdistrikt. 190416 ønskede synet uret sat 
i stand. 

†KALKMALERIER 

Rester af en kalkmalet ribbedekoration, ifølge 
sognepræsten33 svarende til Adslevs (s. 3108), 
fremkom 1948f. ved kirkens restaurering, men 
var i så dårlig bevaringsstand, at de overkalke- 
des. 

Et draperi, muligvis fra 1771 (jfr. altertavlen), 
malet på korets østvæg, således at en stor sløjfe- 
knude, med kvast og frynser ved den folderige 
draperikant, var synlig på hver side af altertav- 
len (jfr. fig. 13). Overkalket 1949. 

INVENTAR 

Oversigt. Til kirkens ældste inventar hører ikke alene 
den behuggede døbefont, men også et røgelsekar, et 
importstykke, formentlig fra Westfalen, fra o. 1200. 
Altertavlen, et fint renæssancearbejde fra 1593, er 
omdannet flere gange, senest 1888, da der indsattes et 
lærredsmaleri, en kopi efter A. Dorph. En slotsskri- 
ver på Skanderborg og hans hustru har foruden alter- 
stagerne, 1598, også skænket prædikestolen fra 
o. 1600, der kan tilskrives den på egnen virksomme 
snedker Oluf Olufsen, fra Hedemølle. Der er op- 
hængt to kirkeskibe, det ældste, 1756, en model af et 
koffardiskib. Farveholdningen på det nyere inventar 
er foreslået af Bodil Kaalund, der 1983 har udført 
malerierne på pulpituret. 

Alterbord, formodentlig middelalderligt,34 muret 
og pudset, ca. 90 cm højt og ca. 180 cm bredt, 
nu kun synligt på bagsiden, hvor der 190316 er 
udhugget et rum, nu lukket med låge i profil- 
ramme. En tom helgengrav lige under den nye 
alterbordsplade skal være iagttaget ved kirkens 
restaurering 1949.33 

† Sidealterborde, jfr. s. 3079. 
Alterbordspanel, 1948, i nyrenæssance, med tre 
arkader på forsiden og to for hver ende; umalet. 
Det afløste et †panel fra o. 1800, affyr, med fyl- 
dinger i profileret rammeværk; umalet.35 

†Alterklæder. 1615 skulle den gamle linned- 
messesærk omlaves til alterklæde.10 1680/8130 be- 

Fig. 16. Altertavle 1593, med maleri fra 1888 af Ras- 
mus Christiansen, en kopi efter A. Dorph (s. 3083). 
NE fot. 1985. - Altar-piece 1593, with painting 1888 by 
Rasmus Christiansen, after A. Dorph. 

vilgedes midler til alterklæde og messehagel, da 
kirken ikke havde haft sådanne i mange år. Må- 
ske har man 1687 fundet et gammelt klæde frem, 
da et sådant i inventariet36 for dette år karakteri- 
seres som rødt, »ganske gennemstunget og 
moxen fortæret af orme«. 170212 var det »helt 
sort«, og 171932 manglede det. 1739/40 nævnes et 
gammelt alterklæde af rødt klæde. 1743/44 var 
for 20 rdl. og 40 sk. anskaffet et nyt af rødt plys 
med sølvgaloner samt kongens navnetræk og 
krone broderet midtpå (jfr. Blegind, s. 3050). 
1766/67 købtes et nyt, tilsvarende, ligeledes med 
navn og krone, for 14 rdl. 86 sk.23 1843 mente 
synet, at et nyt burde anskaffes, et ønske der 
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gentoges 1861,14 hvorefter inventariet 186211 

kunne beskrive det nye: af bomuldsfløjl med 
kors af sølvbrokade. Allerede 187316 ønskedes et 
nyt, men 189111 nøjedes man tilsyneladende med 
at anskaffe et kors af ægte guldtresser. 

Altertavlen (fig. 16), med malet årstal 1593,37 er 
et fornemt renæssancearbejde, i eg, der i tidens 
løb har undergået forskellige ændringer. Det 
oprindelige storfelt, med nadverordene, nu op- 
hængt bag på tavlen, har tillige årstallet 1771, der 
muligvis vedrører både en staffering og en om- 
dannelse af tavlen. O.1855 har lærer N.Jensen, 
Boes, herover malet en fremstilling af Nadve- 
ren, der 1888 har måttet vige for et lærredsma- 
leri, af Rasmus Christiansen, en kopi efter 
A. Dorph. 

Tavlen har et højt, plant fodfelt38 med øvre 
tandsnitliste samt store retkantfremspring 
smykket med ens, reliefskårne løvehoveder 
(fig. 18). Det næsten kvadratiske storfelt flanke- 
res af glatte rammestykker med foranstående, 
kannelerede søjler med korintiske kapitæler og 
fantasifuldt skårne prydbælter (fig. 17) med an- 
sigtsmasker bærende henholdsvis hermeskaft og 
frugtkurv, der omsluttes af akantusbladløv. 

Gesimsen, der muligvis er afkortet (se neden- 
for), har bladsmykket kronliste over karnis- 
tandsnit, mens arkitraven har båndslyng. Den 
lave trekantgavl, med (fornyede) karnistandsnit, 
har på toppen og ved foden ret høje tårne med 
nye, drejede topspir. 

Ved tavlens restaurering 1948 blev det oprin- 
delige storfelt, der var fjernet 1888, og som si- 
den 190511 havde været ophængt i våbenhuset, 
anbragt bag på tavlen. Feltet består af seks vand- 
ret lagte planker, samlet ved fjer og not, og nu 
måler 150,5 x 141,5 cm, efter at det o. 1855 blev 
høvlet ved fugerne, formentlig på grund af 
skørnet træ.39 Den oprindelige staffering, der af- 
dækkedes under en del af det sekundære nadver- 
maleri, viste, at storfeltet (fig. 19) har rummet 
én stor, rundbuet arkade med kapitælprydede 
pilastre. Arkaden har været midtdelt af en blå- 
malet pilastersøjle, og på hver side heraf har 
nadverindstiftelsesordene været skrevet med 
forgyldt fraktur på sort bund. I buefeltet for- 
oven var på blå bund malet et beslagværksorna- 

Fig. 17. Søjleprydbælte fra altertavle, 1593; jfr. fig. 16 
(s. 3083). NE fot. 1985. - Band of ornament on a column 
of the altar-piece, 1593 (cf fig. 16). 

Fig. 18. Løvemaske fra altertavlens postament, 1593; 
jfr. fig. 16 (s. 3083). NE fot. 1985. - Lion's mask on the 
pedestal of the altar-piece, 1593 (cf fig. 16). 
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Fig. 19. Altertavlens storfelt med rester af oprindeligt maleri og nadverord 1593 og sekundært årstal 1771, 
afdækket under et nadvermaleri fra o. 1855 (s. 3083). Georg N.Kristiansen fot. 1949. - Central panel of the 
altar-piece with remains of the original painting 1593, and secondary date 1771 and painting 1855. 

ment med vaser i hvidgråt kontureret med 
brunsort. Det var øverst flankeret af årstallet 
»1593«, nedenunder af »1771«. Tavlens oprinde- 
lige staffering, formodentlig tempera på tynd 
kridtgrund, bestod af en rig anvendelse af sølv 
og guld, vekslende på tandsnit og kapitæler, 
sølv på søjlerne, med rødt i kannelurerne, samt 
guld på kronlistens bladtunger, på prydbælteor- 
namenter og løvemasker, henholdsvis på sort og 
blå bund. Enkelte lister var sorte og røde. På 
frise og fodfelt var på sort bund malet gyldne, 

latinske versalindskrifter, der afdækkedes og re- 
konstrueredes 1948. I frisen: »Qvoties cvnqve 
commederitis panem hvnc, et de pocvlo bibe- 
ritis, mortern domini annvnciate, bonec (fejl- 
skrift for donec) venerit. I. corinthiorvm II«, 
(thi så ofte, som I spiser dette brød og drikker af 
kalken, skal I forkynde Herrens død, indtil han 
kommer) (1. Kor. 11,26). I fodfeltet:40 »Qvod vi- 
dimvs et avdivimvs annvnciamvs vobis vt et 
vos soc(iet)a(te)m (habeatis) no(biscvm) et soci- 
eta(s) nostra sit cvm p(at)re (et cvm fili)o e(ivs
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Iesv Chr)is(to). I. Iohannes (1,3).« (Det vi har set 
og hørt, etc. Joh.s 1. brev, 1,3). Nederst et 
gyldent, symmetrisk rankeornament. Kronge- 
simsens underside har stået sortmalet med 
gyldne renæssancerosetter. 

Årstallet 1771 på storfeltet refererer antagelig 
til en omdannelse og opmaling af tavlen, som 
man formodentlig har ønsket gjort smallere. 
Herpå tyder bl.a. det antagelig samtidigt ma- 
lede, sløjfeophængte draperi, der ses på væggen 
bag altertavlen på fig. 13 (og som først fjernedes 
ved restaureringen 1948f). Det har rimeligvis 
skullet træde i stedet for tavlens storvinger, der 
må være fjernet ved denne lejlighed. Samtidig er 
gesimsen blevet afkortet41 og nye lister tilføjet, 
både for enderne og over kapitælerne, ligesom 
disses hjørneblade og volutter er afskårne. Staf- 
feringen fra 1771 har omfattet en grågul mar- 
morering i gavlfeltet samt på alle vandrette pro- 
fillister. Søjlerne har været hvidgrå med gyldne 
kapitæler og prydbælteornamenter på blå bund, 
ligesom fremspringenes gyldne løvemasker. 
Enkelte lister røde og blå. Indskrifterne var ma- 
let med gul fraktur på sort bund, i frisen citat fra 
Joh. 11,25, »Jeg er Opstandelsen« etc., i fodfeltet 
fra Joh. 6,54: »Hvo som æder mit Kiød« etc. 

1853 ønskede synet altertavlen malet, hvilket 
nok var sket to år senere14 og i hovedsagen var 
en genopmaling af stafferingen 1771. Fra denne 
tid stammer 42 antagelig lærer Jensens overma- 
ling af storfeltets nadverord med en kopi af Leo- 
nardo da Vin cis Nadverbillede, i nedre hjørne 
signeret »N.Jensen«. 

188816 fjernedes storfeltet, og et nyt maleri i 
olie på lærred indsattes i en fladbuet træramme. 
Det er en kopi af A. Dorphs maleri »Jesu van- 
dring til Emaus«, udført af den i sognet fødte 
maler Rasmus Christiansen (1863-1940).43 Ved 
samme lejlighed maledes et barneenglehoved i 
gavlfeltet, på gylden bund. O.191011 fik tavlen 
en polykrom staffering, og nye, gyldne fraktur- 
indskrifter maledes på sort bund. Ved Georg 
N. Kristiansens restaurering 1948f. afdækkedes, 
som nævnt, de oprindelige indskrifter, og tavlen 
fik en ny overmaling, hovedsagelig i grå farver 
med nogen forgyldning. I gavlfeltet maledes et 
gyldent Jesumonogram på rankebaggrund. Ma- 

leriet fik ny, retkantet profilramme, og maleri- 
ets øvre, sorte hjørner blev bortmalet. 

Altersølv. Alterkalk (fig. 20), udført mellem 
1661 og 1681/8244 af Clemens Sørensen, Århus; 
bægeret muligvis nyere. 17 cm høj. Kalken, der 
især svarer til samme guldsmeds arbejder i Har- 
lev (s. 2019) og Falling (s. 2727), har flad, seks- 
tunget fod med vandret riflet standkant; tunger- 
nes konturer markeret ved graverede linier. 
Skaftet er sekskantet, med enkel profilstav ved 
overgangen til de øvrige led. Knoppen har seks 
glatte rudebosser og mellemfaldende, drevne og 
glatte bladtunger, begge dele ledsaget af tram- 
buleringer. Det formentlig nyere bæger har 
kvartlåg med tud. På en af fodtungernes over- 
side ses guldsmedens stempel (Bøje II, nr. 5851, 
læderet). Under en anden fodtunge er indridset 
vægten: »36 1« (dvs. lod), i overensstemmelse 
med vægtangivelsen i inventariet for 1719,32 der 
tilsyneladende omfatter både kalk og disk. Un- 

 
Fig. 20. Alterkalk udført mellem 1661 og 1682 af Cle- 
mens Sørensen, Århus. Bægeret muligvis nyere 
(s. 3085). NE fot. 1985. - Chalice, made between 1661 
and 1682 by Clemens Sørensen, Århus. The cup is pos- 
sibly more recent. 
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der en anden fodtunge er, meget småt, indridset 
»N AL« (de to sidste bogstaver sammenskre- 
vet). 

Tilhørende disk,45 med samme stempel som 
kalkens på fanens underside, på oversiden et 
graveret cirkelkors (Georgskors). Flad, glat, 
14,8 cm i tvm. 

Oblatæske og vinkande, ifølge indskrift »1966 
skænket af søskende Møller Bjergtrupgaard«; 
udført af »F. Hingelberg, Aarhus« (stempel), ef- 
ter tegning af guldsmed Harald Jensen, †Oblat- 
æske og †alterkande af porcelæn, nævnt 1862. 

To sygesæt, 1967, af tin, fælles med Blegind og 
Adslev, det ene anvendt af kapellanen. 

En †vinflaske blev omstøbt 1615.10 1682/8331 

var flasken af tin, 170212 omtales den som en 
tinpotte, 171932 som en tinkande. 

Alterstager (fig. 21), 1598, ifølge indskrift an- 
tagelig skænket af slotsskriver på Skanderborg

Fig. 21. Alterstage, skænket 1598 af slotsskriver på 
Skanderborg Terkel Hansen Borumholm, og hustru 
(s. 3086). NE fot. 1985. - Altar candlestick, donated 
1598 by the clerk at Skanderborg Castle, Terkel Hansen 
Borumholm and his wife. 

Fig. 22. »Åbent« røgelsekar, i ophængning fra o. 1920 
(s. 3088). C.A.Jensen fot. 1920. - »Open« censer in 
pendant fitting from about 1920. 

Terkel Hansen, Borumholm46 (Bormholm i Fre- 
gerslev) og hustru (jfr. prædikestol og gravsten 
nr. 2). 43,8 cm høje, med ret lav, hvælvet fod- 
skål og tilsvarende, men mindre lyseskål, skaft 
bestående af kraftig baluster over vulst og bæ- 
gerformet led, begge adskilt af indknebne led 
med småringe. Stagerne har ens graveringer på 
fodskålen: under årstallet »1598« et våbenskjold 
med et blad foran en tværgren samt vesselhorn 
som hjelmtegn. Skjoldet flankeres af givernes 
navne, med versaler: »Terckel Hansen Borvm- 
holm / Karene Hans dater i Freersløf«. Lysetor- 
nene er af jern, muligvis fra 1862,14 da synet øn- 
skede stagerne indrettet, så lysene kunne stå fast 
deri. 

Syvarmet lysestage, skænket 1907, ifølge ind- 
skrift »Til Minde om Hans Anton Hansen, 
Præst for Blegind og Hørning Sogne 1884- 
1906«. Stemplet »Erstad« for Gørtlerfirmaet Er- 
stad Pedersen, Århus. 
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Fig. 23. Røgelsekar fra o. 1200 (s. 3088). NE fot. 1988. - Censer, c. 1200.
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Fig. 24. Dåbsfad o. 1550, sydtysk arbejde af messing 
(s. 3089). NE fot. 1985. - Brass baptismal disk c. 1550, 
South German work. 

Fig. 25. Romansk døbefont, behugget og delvis om- 
dannet (s. 3089). NE fot. 1985. - Romanesque font, 
partly re-hewn. 

†Alterbog købtes 161610 for 2½ mk. 4 sk. 170212 

fandtes en dansk bibel i fire »parter« i oktav. 
Røgelsekar (fig. 23), o. 1200, af bronze, im- 

portstykke antagelig af westfalsk oprindelse,47 

23 cm højt. Karret har lille, hul fod, der synes 
støbt af to led, et øvre, cylinderformet og et 
nedre, svagt udkraget forneden, 5,9 cm i tvm. 
Skålens grundform er kvadratisk, 10,5 cm, sva- 
rende til et terningkapitæl med glatte, rundbu- 
ede skjoldfelter og i hjørnerne foroven et ud- 
bugende øskenled, der passer til et tilsvarende 
på låget. Det kvadratiske låg har en tre stokværk 
høj, arkitektonisk opbygning. Nederst over 
hver side en trekantgavl med apsidalsk udbyg- 
ning midtfor. Herover en korsformet bygning 
med trekantgavle og i hjørnerne herimellem en 
mindre halvrund udbygning med rundet 
hjørne, samt øverst et ottekantet centraltårn 
med kegleformet tag og knop med øsken til op- 
hænging. Alle gavle krones af knop. Karrets 
røghuller har dels form som slanke, rundbuede 
vinduer i alle bygningsdelene, dels som cirku- 
lære huller flankerende de nedre gavles midt- 
parti og i deres tage. Disse er krydsgraverede, 
mens de nedre gavle og hjørnebygningerne i 
mellemstokværket er skråtskraverede. Nye op- 
hængningskæder. - Røgelsekarret er tidligst 
omtalt i inventariet 1681/8231 (»et ildkar af kob- 
ber«), men 1744/4523 erkendt som et »gammelt 
røgelsekar«. 192048 hang det i våbenhuset 
(fig. 22), hvorfra det nogle år senere var over- 
flyttet til en plads over skibets syddør,49 hvor 
det fungerede som lampe med elektrisk pære 
indsat. 1948-49 flyttedes røgelsekarret til koret, 
hvor det nu hænger i det sydvestre hjørne. 

Messehagel, 1949, skænket af Peter Kjær, Ål- 
borg, oprindelig Hørning; af rødt fløjl, †Messe- 
hagler,, 1681/8231 var anskaffet en hagel af kar- 
moisinrødt fløjl, med sølvkors og guldkniplin- 
ger,36 efter at kirken i mange år ikke havde haft 
nogen (jfr. †alterklæder). 172112 var den »meget 
forslidt«, og de følgende år omtales et tiltagende 
forfald. 1853 ønskede man en ny (den oven- 
nævnte?) anskaffet, men nøjedes to år efter med 
en istandsættelse.14 1864 købtes en ny, formo- 
dentlig som ønsket af rødt silkefløjl med kors af 
ægte guldbrokade, fordi den, der forefandtes, 
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var »ødelagt ved østrigernes ophold«.11 188316 

ønskede synet indkøbt fløjl til en ny hagel, og 
191011 skulle den forsynes med et nyt guldkors. 

Alterskranke, 1948, efter tegning af V. Norn. 
Spinkle, trekoblede jernstave med håndfang af 
træ. †Alterskranker. 1748/4923 udførte snedker 
Søren Jensen et nyt »tralværk« foran alteret. 
183714 var »rækværket« for knæfaldet brøstfæl- 
digt, hvorefter der det følgende år anskaffedes 
en ny skranke med knæfald. 186316 ønskede man 
knæfaldet ændret således, at det dannede en bue 
foran alteret og med indgange på hver side ved 
murene. Skranken, der ses på fig. 13, havde dre- 
jede træbalustre med profileret håndfang; ege- 
træsmalet. 

Døbefont (fig. 25), romansk, af granit, i ny tid, 
behugget og delvis omdannet. 85 cm høj. Kum- 
men, af grålig granit, 67,5 cm i tvm., er bæger- 
formet, med glatte, afbanede sider.50 Under 
mundingen forløber et fladt bånd hugget 1882,11 

da synet ytrede, at stenen »må afpudses, så den 
får en ring foroven« (jfr. tilsvarende »afpudsning« 
af fonten i Skanderup, s. 2912). En spinkel rund- 
stav danner overgang til foden, en 36 cm høj 
monolit af stærkt rødlig, grovkornet granit, be- 
stående af en retkantet plint hvorover et 15,5 cm 
højt, hvælvet led, begge dele med tydelige 
hugspor fra omdannelsen. Allerede 18088 mente 
synet, at fonten burde »pudses«, og 188211 øn- 
skede det desuden, at malingen skulle borttages. 
Opstillet i skibets nordøsthjørne, tidligere under 
korbuens nordre del. 

Dåbsfad (fig. 24), o. 1550, sydtysk arbejde, af 
messing, svarende til og med samme indskrift 
som fadet i Skejby (s. 1381). Det er 39 cm i tvm. 
og 4,5 cm dybt ved den let skrånende, brede 
rand, der er stemplet med to rækker ornamen- 
ter, yderst en seksbladet roset, inderst en lille 
fugl. I bunden et cirkelfelt med en drevet og 
ciseleret fremstilling af bebudelsen omgivet af 
en næsten udpudset ring af majuskler, den fire 
gange gentagne indskrift: »rath(?)ewisrnbi«, 
måske en forvansket gengivelse af rathe wer 
RNB ist (gæt hvem RNB er).51 I inventarierne 
for 1702,12 171932 og 18088 registreredes døbefon- 
ten uden bækken. 1629 ønskedes anskaffet et 
»nyt, anstændigt«, hvilket antagelig skete inden 

det følgende år, da ældre mangler var afhjulpne. 
188516 foreslog man tilføjet en bredere messing- 
kant, der dækkede hele fonten, og hvori fadet 
kunne anbringes (jfr. Tvilum (Gjern hrd.)). Un- 
der bunden en ældre lodning. 

Dåbskande, af tin, antagelig fra 1862,11 da synet 
ønskede anskaffet en tinkande med låg. 25 cm 
høj, ganske svarende til Bleginds (s. 3056) og 
med et utydeligt københavnerstempel indven- 
dig i bunden, rimeligvis for gørtleren C. M. 
Svanberg jun., Kbhvn. 
†Håndklæde til dåben, købt 1744/45.23 

Krucifiks, signeret »Garfren 1977«, udført af 
Johannes Pedersen, Odense. Træskåret, 120 cm 
højt; på nordvæggen i skibets østligste fag. 

Prædikestol (fig. 28), o. 1600, antagelig udført 
af snedkeren i Hedemølle, Oluf Olufsen, på for- 
anledning af slotsskriveren på Skanderborg Ter- 
kel Hansen, Borumholm i Fregerslev, og hans 
hustru Karen Hansdatter (jfr. alterstager s. 
3086). Ved en istandsættelse o. 1905 er meget 
af stolens snitværk fornyet; atter restaureret 
1948. - Prædikestolen, der er nært beslægtet 

Fig. 26. Armstol til præsten, o. 1862 (s. 3091). NE fot. 
1985. - The vicar's chair, c. 1862. 

Danmarks Kirker, Århus 
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Fig. 27. Detalje fra prædikestolen, fra o. 1600; jfr. 
fig. 28 (s. 3090). NE fot. 1985. - Detail of the pulpit 
c. 1600 (cf fig. 28).   

med Hundslunds (s. 2667) fra året 1600, tilskre- 
vet samme mester, har fire fag med arkader i 
storfelterne, hver prydet foroven med en seks- 
oddet stjerne udført i indlagt træ af forskellig 
sort. Arkaderne har bossesmykkede, listeind- 
rammede pilastre og bueslag med æggestav 
ledsaget af tungebort. Foran stolens hjørne- 
knækkede rammeværk, med skåret dukatmøn- 
ster, er fritstående, kannelerede søjler med ko- 
rintiske kapitæler. Gesimsen har karnistandsnit 
og æggestav, frise med reliefskåret indskrift 
mellem hjørnefremspring og perlestav, der for- 
krøpper sig om hjørnefremspringene. Posta- 
mentet er ret lavt, med listeindrammede småfel- 
ter på fremspringene. Herunder hænger meste- 
rens karakteristiske barnehoveder (fig. 27) med 
blomster og frugter i håret, dog er kun to op- 
rindelige, to andre nyskårne ligesom hænge- 
stykkerne. Frisens indskrift svarer til Hunds- 
lunds for den latinske del: »Beati qvi adivnt(!) 
verbvm dei et cvstodivnt illvd. Lvcæ 11« (Salige 
er de, som høre Guds ord og bevare det. Luk. 
11,28). »Karen Hans dater vdi Fregersløe(!)«. 
Postamentets indskrift er i 1. og 3. felt fra øst 
nyskåret o. 1905,16 uden ældre, træskårne for- 
læg, men rekonstrueret på grundlag af arkival- 
ske oplysninger sammenholdt med alterstager- 
nes navne.52 Den toliniede indskrift skal med 

hensyn til læsningen indledes i 2. fag og fortsæt- 
tes med den øverste linie i hvert af de næste fag. 
Dernæst læses 1. fags to (rekonstruerede) linier 
samt de følgende fags anden linie, for at afsluttes 
på det nye hængestykke mod væggen med en ny 
tilføjelse. Herefter lyder indskriften: »Celvm et 
tera(!)transi /bvnt verbvm avtem d(omi)ni / ma- 
net in æternvm/ (Himmel og jord vil forgå, men 
Herrens ord forbliver i evighed). Terckel Han- 
sen Borvmholm vdi Fr/egersløf slodts skri/ffver 
på Schanderbor/rig lod denne predik//stol giøre 
anno d(omi)ni 160□«. 

Stolens opgangspanel med mægler er oprin- 
delig. Det består af ét skråt fag, hvis fylding er 
indrammet af tandsnitliste, samt glat frise lige- 
ledes med (nye) tandsnit. Den retkantede, kan- 
nelerede mægler har over en profileret dækplade 
et topspir med hulede nicher på alle sider. Ved 
restaureringen 1948 fjernedes den kasse, hvorpå 
stolen havde hvilet, hvorefter den ophængtes 
ved jerndragere. Ny trappe udførtes. Stolens 
hængestykker blev nyskåret, ligesom tandsnit- 
lister og stjerner blev rekonstrueret. Ved istand- 
sættelsen o. 1905 blev foruden de ovennævnte 
indskrifter to englehoveder og en del lister 
m.m. nyskåret og stolen afætset for farver. Den 
står nu i træets farve, med guld på indskrifter 
samt en sparsom staffering med forskellige far- 
ver. 

Lydhimlen, af fyr, stammer muligvis fra 
1850erne,14 da en ny himmel ønskedes anskaffet, 
men kan være omlavet eller nyudført efter år 
1900,16 da stol og himmel under arkitekt Ahl- 
manns ledelse skulle restaureres svarende til al- 
teropbygningen. Den er i renæssancestil, med 
store rulleværkskartoucher som topstykker 
mellem hjørneknækkede topspir. Den blev 1948 
malet i træfarve, med blå felter på undersiden og 
forskellige farver på listerne. 

Stolestader, 1948, efter tegning af V. Norn. 
Enkle gavle med lave, tagformede topstykker 
med tandsnitlister. Nymalet i flere farver. Fire 
såkaldte brudestole, med skåret bladværk og 
snosøjler, skænket 1948; opstillet ved font og 
prædikestol, †Stolevcerk er tidligst omtalt 1614, 
da der indkøbtes en tylvt savdeller til nogle 
stole, »som endelig fornøden gjordes«. Sned- 
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Fig. 28. Prædikestol, fra o. 1600, tilskrevet snedkeren Oluf Olufsen i Hedemølle (s. 3089). NE fot. 1985. - The 
pulpit, c. 1600, ascribed to Oluf Olufsen, Hedemølle. 

keren, vistnok fra Adslev, arbejdede hermed i 
seks dage. Tre år senere hentedes en snedker i 
Gram for at arbejde på stolene10 (jfr. Fruering 
s. 2998f.). 1689/9031 forandredes en del karlestole 
til kvindestole,11 og 174023 blev stolene forbedret 
af snedker Thomas Mortensen. 185014 foreslog 
synet, at alle stole skulle have rygbeklædning og 
(midt)gangen samtidig udvides. 185211 fik kirken 
imidlertid nye stole (jfr. fig. 13), af fyr, med lå- 
ger, rygstød og fodskamler. De høje gavle var 
plane, med et rundbuet, profileret topstykke, 
dørene havde frisede fyldinger, alt svarende til 
Fruerings †stole. 1862 skulle opsættes knageræk- 
ker til hatte til mandfolkestolene.11 Samme år 
blev den murede bænk i våbenhuset beklædt 
med fjæl.14 Tre år senere blev stoleværket ege- 
træsmalet.11 

En »ny, lukket stol« blev 1750/5123 bygget på 
kirkeværgernes foranledning. 

Armstol (fig. 26) til præsten, o. 1862,14 enkel 
træstol med lavt, gennembrudt ryglæn med 
spinkel, indlagt rhombe i kopstykket; let 
svungne arme. Malet som mahogny, sædet af 
rødt plys. I korets nordvesthjørne, oprindelig 
bag altertavlen.14 

†Præste- og †degnestole er tidligst nævnt 1719.32 

I 1740/4123 blev en ny skriftestol forfærdiget af 
Thomas Mortensen snedker. 1856 gav præstens 
stol i koret »ikke noget heldigt syn«, og det 
foresloges derfor, at den skulle anbringes bag 
altertavlen og pladsen anvendes til skolebør- 
nene. Dette skete tilsyneladende først 1862; sam- 
tidig indrettedes en stol til kirkesangeren i de to 
øverste mandfolkestole.14 

†Kirkekiste. 1681/8231 omtales en gammel, 
jernbunden kiste uden lås. 

Et †skab i kirken forsynedes 161510 med 
hængsler og beslag, lås og nøgler. 1684/8531 ind- 

198 
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muredes et nyt, langt egeskab til messeklæderne 
i kirken, og 184514 blev »gemmestedet for alter- 
tøjet« beklædt med fjæl. Disse oplysninger dre- 
jer sig muligvis om det skab med trælåge, der 
omtales 1947, i en af triumfmurens vanger, og 
som tilmuredes under restaureringen de føl- 
gende år. 

Pengeblok (fig. 29), o. 1860, af støbejern, 77,5 
cm høj, i hovedsagen svarende til bl.a. Bleginds 
(s. 3060), dog danner den keglestubformede 
fods øvre profilled direkte overgang til den 
glatte bøssekumme, og lågets overkant har hul- 
led. Det kraftige jernbånd, der lukker for låget, 
har pengesprække. Malet gråsort. Opstillet i vå- 
benhusets nordvesthjørne. En †pengetavle til 
ombæring i kirken blev 1741/4223 forfærdiget af 
snedker Thomas Mortensen. 

Pengebøsse, ny, af messing, rund, flad, med 
græsk kors på fladen samt pengetragt. På søndre 
pulpiturstolpe. 

Vestpulpitur, næsten helt fornyet 1982. Støttet 
af to indklædte stolper ved midtgangen, trappe 
langs vestvæggen. I de tre felter, der flankerer 
den samtidige orgelfacade, er 1983 af Bodil Kaa- 
lund udført oliemalerier med tilknytning til for- 
skellige salmer. 

†Vestpulpiturer. 1) Bygget 1688/89;31 snedkeren 
fik herfor 16 sldl. 172112 var pulpituret »ganske 
ruineret«, bl.a. var der ingen trappe, og der 
manglede seks af de drejede piller foran. 1724 
istandsattes det ufuldstændigt, men karakterise- 
redes 1732 som et nyopsat pulpitur.13 1740/4123 

repareredes det atter af snedker Mortensen, der 
tillige lavede nye stole. 1859 var både bjælker og 
gulve rådne, hvorefter pulpituret det følgende år 
blev nedrevet. Kirken forekom da synet smuk- 
kere og stor nok til beboerne.14 

2) 1896 opførtes et nyt efter tegning af arkitekt 
Ahlmann. 1965 udskiftedes dets brøstning af 
krydsfiner med masonit.11 

Orgel, bygget 1982 af Bruno Christensen & 
Sønner, Terkelsbøl. 11 stemmer, to manualer og 
pedal. Disposition: Hovedværk: Rørfløjte 8', 
Principal 4', Spidsfløjte 2', Sesquialtera II, Mix- 
tur III. Positiv: Gedakt 8', Rørfløjte 4', Principal 
2', Nasat l 1/3 Pedal: Subbas 16', Gedakt 8'. Tre- 
mulant for manualværkerne. Tegnet af arkitekt

Bent Meyer i samarbejde med orgelbyggeriet. I 
forbindelse med orglets anskaffelse ombyggedes 
og udvidedes vestpulpituret. Orgelfacaden er 
indfældet i pulpiturbrystningen og spillebordet 
placeret i orgelhusets bagvæg. 

* Orgel, bygget 189911 af orgelbyggeriet Roer- 
slev Margaard, Nørre Åby. Det havde ét ma- 
nual med fire stemmer samt anhangspedal, ind- 
til det 1944 blev ombygget og udvidet af 
A. C. Zachariasen & Søn, Århus. Disposition 
efter ombygningen (fem stemmer): Manual: 
Quintatøn 16' (1944), Principale 8', Gedakt 8', 
Oktav 4', Rauschquint II (1944). Anhangspedal. 
Mekanisk aktion, sløjfevindlade, Quintatøn 16' 
dog på pneumatisk vindladetilbygning. Facade 
med stumme piber af tinlegering, opstillet i tre 
rundbuede felter. På vestpulpitur med spille- 
bord i orgelhusets nordside. Nu i Østervrå ad- 
ventistkirke (Hjørring amt). Indtil 1899 anvend- 
tes et †harmonium, skænket 1873 af sognefoged 

Fig. 29. Pengeblok af støbejern, o. 1860 (s. 3092). NE 
fot. 1985. - Alms post of cast iron, c. 1860. 
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og gårdejer Chr. Jensen, Fregerslev, og hustru 
Kirsten Marie Jensen.33 

Salmenummertavle, o. 1960, hvidmalet trætavle 
med indskudsplader med sortmalede tal. †Num- 
mertavle (jfr. fig. 13), muligvis den, der omtales 
1862;11 svarende til Fruerings (s. 2999). Rektan- 
gulær, med udsavet topstykke mellem drejede 
kugler. Store sømophængte, hvidmalede plader 
med sortmalede tal. Anbragt foran †kakkelov- 
nen i skibets nordøsthjørne. 

Kirkestcevnetavle, 1800rne, af fyr, 10 x 41,5 cm, 
sortmalet, med hvidmalet fraktur: »Kirke- 
stævne«. På våbenhusets østvæg. 

Kirkeskibe.531) Koffardiskibet »Enighed 1756« 
(fig. 31) ifølge indskrift »Skænket (bygget?) af 
Rasmus Katrup af Klappergaarden, Bjerdrup 
An(n)o 1756. Restaur. 1948. af D. A.Jensen«. 
Det er et såkaldt katskib, en hollandsk, trema- 
stet model udført i asketræ, det brede skrog med 
yderklædning (barkholter) og lasteporte i si- 
derne samt jagtstævn. Det høje agterkastel har 
udskåret spejl, der forneden bærer skibets årstal 
og navn, med skårne versaler. I feltet en samti- 
dig malet, naiv fremstilling af en mand og en 
kvinde. Feltets ramme er rød, indskriften hvid; 
på de opslåede vinduesluger er (ny?)malet hvide 
malteserkors på rød bund. Skrogets nedre del 
med køl grønmalet, den øvre del afstribet med 
fra oven okkergult mellem sorte striber, herefter 
rødt, blåt, hvidt og grønt. På kølens styrbords 
side er giverindskriften malet med sort fraktur. 
1946 blev skibet fundet på loftet og efter restau- 
rering54 ved D. A.Jensen ophængt under gjord- 
buen mellem langhusets 2. og 3. fag. 

2) (Fig. 30). Model af barken »Neptun - Kol- 
ding«, bygget 1939 af ovennævnte D.A.Jen- 
sen55 og skænket af fhv. skibsfører Conrad 
P. C.Jensen, Hørning. Skibet har dobbelte mer- 
seræer og stævn med spiralkrølle med lille ga- 
lionsfigur, en mand (Neptun?) med kalot og tre- 
fork. På agterspejlet er pålimet en oval med ski- 
bets navn. Skroget sort, med hvidt på stævnens 
detaljer og navn, kølen grøn. Galionsfiguren har 
blå kappe og røde ærmer og kalot. Ophængt 
1946 i langhuset mellem 1. og 2. fag. 

Lysekroner. 1-2) 1906 og 1909, udført af gørt- 
lerfirmaet Erstad-Pedersen, Århus.56 To ens 

Fig. 30. Kirkeskib bygget 1939 (s. 3093). NE fot. 
1985. - Ship built 1939. 

Fig. 31. Kirkeskib skænket 1756 (s. 3093). NE fot. 
1985. - Ship, donated 1756. 

kroner af messing, hver med to gange otte arme 
med delfinled og stor hængekugle midtdelt af 
bånd, hvorpå graveret skriveskrift: 1) »Skjænket 
til Hørning Kirke anno 1906 af Møller J. Dam 
og Hustru Karen f. Møller, af Bodil Mølle og 
Gaardejer J. Rasmussen og Hustru, Petrine, f. 
Møller af Hørning«. 2) »Skænket af Hørning 
Sogns Menighed Aar 1909«. - Ophængt i lang- 
husets 1. og 2. fag. 3) 0.1920, barokkopi af 
messing, med otte grenede arme og stor hænge- 
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Fig. 32-33. Klokke nr.l, støbt 1773. 32 Klokken. 33 
Frise om halsen (s. 3094). JJF. fot. 1985. - Bell no. 1, 
cast 1773. 

kugle. 197657 ophængt i koret. - †Lysekrone 
nævnt 1616.10 

En †ligbåre er tidligst nævnt 1681.31 1749/5023 

betaltes Niels Larsen Schou for en ny. 
Jordpåkastelsesspade, nævnt 1862,11 med drejet 

håndtag. Det afkortede skaft har påsat lille spa- 
deblad af jern. 1862 i våbenhuset, nu ude af 
brug, i ligkapellets materialrum. 

Klokker. 1) (Fig. 32). »1773«, 74 cm i tvm. Om 
halsen et bånd med årstallet og herover en frise 
(fig. 33), ganske svarende til †Årslevklokkens 
fra 1774 (s. 1560), med planteornamenter og 
små, klokkeformede mænd bærende fantasi- 
planter.58 Et karnisformet led danner overgang 
til slagkanten. 1960 omhængt i lige vuggebom, 
den tidligere egetræsbom ligger nu i klokke- 
stokværket. 

2) 1973, ifølge indskrift med reliefversaler på 
legemet: »Jeg støbtes til Hørning kirke i året 
1973 af Alfred Paccard, Annecy le Vieux, Frank- 
rig«, samt vers. Om halsen frise med blade, 
drueklaser og kornaks. 84 cm i tvm. - Elektrisk 
ringeanlæg installeret 1976. 

†Klokker. 1-2) Ved klokkeskatten 1528/29 
måtte kirken aflevere to klokker:59 1) En »mar- 
neløse« klokke (dvs. uden hanke), der vejede 2½ 
skippund, og 2) en klokke, der med al jernfang 
(ophænget), vejede 2 skippund og 3½ lispund. 3) 
Støbt 1591, ifølge Danske Atlas.37 1614 smededes 
en knebel hertil.10 - I inventarierne for 1681f.31 

omtales kun én klokke i tårnet. 
Klokkestole. Klokkerne er ophængt i hver sin 

stol, nr. 1 i en gammel, af eg, med skråstivere til 
fodremmen i hver side, muligvis fra 1684/85,31 

da klokkeværket i tårnet blev udskiftet på grund 
af brøstfældighed. Nr. 2 er ophængt i samtidig 
klokkestol, en kopi, i eg, af den ældre, opstillet 
ved siden af denne. 

GRAVMINDER 
Gravsten. 1) (Fig. 34), romansk, af rødlig granit 
med sorte korn, trapezformet, 165 x 58-51 cm; 
det øvre venstre hjørne afslået. Stenen er af en 
på egnen ret udbredt type og formodentlig ud- 
ført i »mester Eluis« værksted, kendt fra en sten 
i Randlev (s. 2486, nr. 2). Den er indrammet af 
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en dobbelt tovstav, der tillige tværdeler den i et 
stort midtfelt og to mindre mod enderne, det 
øvre tomt, det nedre med en konturhugget, 
seksbladet roset. I midtfeltet et Georgskors, 
med midtknop, på enkeltsnoet tovstavsstage 
plantet på en lille tovstavshøj. Stenen lå 1890 ved 
kirkegårdens nordmur, men skulle efter sigende 
have været indmuret i kirken. Efter J. Magnus 
Petersens forslag 1893 blev den indmuret i vå- 
benhusets vestvæg. 

2) (Fig. 35), 1593, med portrætrelief af hus- 
foged på Skanderborg slot Jens Matzen60 samt 
indskrift over ham og hans datter, begge tl592. 
Grå kalksten, 123 x 65 cm, rammen foroven 
cementlappet. Stenens fintprofilerede ramme er 
på den øvre halvdel smykket med æggestav og 
perleliste. I dette felt er på glatslebet baggrund 
og i højt relief hugget en fremstilling af en for- 
nemt klædt mand, i halvfigur, let vendt mod 
højre. Ansigtet har, trods en kraftig nedslid- 
ning, karakter af portræt: næsen er bred, det 
smalle overskæg nærmest snoet. Han har tætsid- 
dende, smal pibekrave og bærer kappe med op- 
slået, rundet krave; i højre hånd holder han 
handsker. Ud for ansigtet er indhugget et bo- 
mærkeskjold med hans initialer »IM« over tallet 
»93«, formodentlig markerende årstallet 1593. 
På stenens nedre halvdel er indskriften indhug- 
get med fordybet fraktur: »Vnder denne steen 
Ligger Begrafuen (æ)rl(ig) mand Jens Madtzen 
som boede i freersløff oc døde den 29. dag Au- 
gusti Anno domini 1592. Her hos Ligger oc han(s) 
kiere daatter dorette Jensdaatter som døde VIII 
dage Effter han(n)om. Gud Giffue dennom 
medt alle chrisstene(!) En gledelig oc ærefuld 
opstandelze.« Den finthuggede sten er ifølge 
C.A.Jensen (Gravsten II, nr. 662) udført i det 
såkaldte jyske gravstensværksted. 1874 lå den 
ifølge Uldall i skibets gulv lige ved indgangen, 
men blev efter J. Magnus Petersens forslag 1893 
indmuret i våbenhusets vestvæg. 

3) (Fig. 36), o. 1600, med sekundær indskrift 
o. 1681. Blegrød kalksten, 208 x 92,5 cm. Inden 
for en enkel profilkant optages stenens flade af et 
rektangulært skriftfelt, i relief, omgivet af en 
kraftig kartoucheramme, hvis øvre rulleværks- 
hjørner bøjer til siden for en fremstilling af den 

opstandne Kristus. Denne træder velsignende 
frem på skriftrammen, støttet til sin sejrsfane. I 
stenens hjørner cirkler med evangelistsymboler 
holdende skriftbånd med deres navne, med for- 
dybede versaler, foroven »S. Mathevs« og 
»S. Marcvs«, forneden »S. Lvcas« og »S. Iohan- 
nes«. I skriftfeltet er den oprindelige indskrift 
udslebet for at give plads til en sekundær, med 

Fig. 34. Romansk gravsten, nr. 1, formodentlig fra 
»mester Eluis« værksted. Beskåret forneden (s. 3094). 
NE fot. 1985. - Romanesque tombstone no. 1, probably 
from »master Elui's« workshop. 
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fordybede versaler, over Ollvf Pedersøn Frees- 
løf, fordum herredsfoged i Hierlmsløf(!) her- 
red,61 som boede i Hon(n)ing (o: Hørning) og 
døde 24. maj 1681, 64 år gl., og hustru Kierstin 
Madzdaatter, †<2. juli 1689, 57 år) gl. De levede 
sammen i ægteskab i 24 år og blev velsignet med 
fire sønner og fire døtre. På skriftfeltets nedre 
rammetunge ses Oluf Pedersens fordybede, 
sammenskrevne initialer »OP«. 1874 lå stenen i 
skibets gulv lige ved indgangen, men blev lige- 
som nr. 2 indmuret i våbenhusets vestvæg efter 
1893. 

4) 1622(?), over ærlig og velagt mand ... tz 
Mikelsen i Hørni(n)g, »(f)ød i den same gaar(d) 
som ... vor herre han(n)om 30 ...«, som døde 
16??, og hustru Karen Rasmvsdaater, f. i Bering, 
død ?. Nederst årstallet 1622(?). Gråsort kalk- 
sten, 134,5 x 117,5 cm, også 1893 meget nedslidt 
og brækket i to stykker. Inden for en kantbort 
med attisk slyngbånd og roset i hvert hjørne 
samt midt på hver side optages stenens flade af 
indskriftens let skråtstillede reliefversaler.62 Lå 
1890 i skibets gulv inden for kirkedøren, men 
ligesom de øvrige sten kort efter 189311 indmuret 
i våbenhusets vestvæg. 

†Gravtræer. 1) 1747/4823 fik beboerne i »Boel 
mølle« tilladelse til uden videre betaling »at ind- 
lægge et ligtræ« over salig møller Berthel Fi- 
scher,63 da de på egen bekostning havde ladet 
indsætte et »højst fornødent vindue« (jfr. 
s. 3080). 2-3) 1750/51 opregnede kirken til ind- 
tægt 1 rdl. 32 sk. for to ligtræer på sal. Søren 
Pedersens og hans hustrus lejersted, »når hun 
ved døden afgår«. 4-5) 1753/54 fik kirken 
samme beløb for ligtræer over Rasmus Laursen 
af »Fregersleuf« og Mads skræder af »Bier- 
trup«.23 

Hørning-runestenen,64 der 1849 blev fundet på 
en mark ved Beringbro, blev samme år opstillet 

i kirkens våbenhus, men senere flyttet til kirke- 
gårdsgærdet. Herfra overførtes den 1873 til År- 
hus historisk-antikvariske samling. Nu i Forhi- 
storisk Museum, Moesgård. 

Fig. 35. Gravsten nr. 2, 1593, med portrætrelief af 
husfoged på Skanderborg slot Jens Matzen, tl592 
(s. 3095). NE fot. 1985. - Tombstone no. 2, 1593, with 
portrait relief of Jens Matzen, steward of the household at 
Skanderborg Castle, †1592. 



HØRNING KIRKE 3097

KILDER OG HENVISNINGER

Ved embedet: Synsprot. 1862-1985. - Se i øvrigt for- 
tegnelse over arkivalier vedr. kirkerne i Skanderborg 
amt i almindelighed s. 2874 samt forkortelser s. 2875. 

NM2: Håndskrift.: F.Uldall: Om de danske 
Landsbykirker II, 1874, s. 68-69. - Indberetninger 
ved sognepræst Anton Hansen 1890 (gravsten nr. 1), 
J. Magnus-Petersen 1893 (gravsten), Georg N. Kristi- 
ansen 1946 (forundersøgelse af inventar), 1949 (in- 
ventar), V. Norn 1947 (bygning og inventar), Bent 
Meyer 1983 (malerier på orgelpulpitur), Vibeke Mi- 
chelsen og Jens Jørgen Frimand 1985 (inventar og 
gravminder), - Udskrift af de gennemgåede arkiva- 
lier findes i NM2. 

Notebøger. NM2: C. M. Smidt CXLI, o. 1925, 
s. 10-11 (bygning og inventar); V. Norn, I, 1929-35, 
KdeFL III, 1-3 (1972). 

Tegninger og opmålinger. NM2: Litografi af runesten 
ved Wimmer u. år. - Tegning af gravsten ved Mag- 
nus Petersen 1869. - Skitse af døbefont, u.navn. 1902. 
- Kalker af indskrifter på altertavle ved Georg 
N. Kristiansen 1949. - Kopi af plan og snit 1:50, op- 
målt 1971-72 af Poul E. Find, Bjarne Nielsen, Torben 
Olesen og Finn Skov fra Arkitektskolen i Århus. - 
Opmåling af korets østgavl ved Sten Jørgensen og 
Aino Sjöberg 1972-74. - Kgl. bygningsinsp. Århus: 
Bl.a. tegninger og beskr. vedr. kirkegårdsudvidelser 
1971 og 1986. 

Litteratur: Chr. Heilskov, i ÅrbÅrhSt. XII, 1929, 
s. 1-32, især s. 28-32; P. C. Nørgård: Hørning kirke. 
Besøgsvejledning 1973 med supplement 1987; Medd- 
ÅrhSt. 1968, s. 50-51 (ligkapel), 1973, s. 60-63 
(KdeFL: Hørning Kirke, i rækken Klenodier i Århus 
Stifts Kirker), 1974, s. 69-70 (klokker). 

Historisk indledning ved Per Ingesman, beskri- 
velse af kirkegård og bygning ved Kjeld de Fine 
Licht, tkalkmalerier, inventar og gravminder ved Vi- 
beke Michelsen, orgler ved Ole Olesen. Engelsk 
oversættelse ved Jean Olsen. Redaktionen afsluttet 
1988. 

1 RA. DaKanc. Fortegnelse og div. dok. vedk. kirker 
og sognekald i Danmark og Norge 1630-1702. 
2 LA Vib. Århus bispearkiv. Kirker solgt på auktion 
1691-1711 (C 3. 1149); jfr. Kronens Skøder III, 468 
(1712). 
3 Kronens Skøder IV, 177 og LA Vib. Århus bispear- 
kiv. Kirker på ryttergodser 1713-24 (C 3. 1155). 
4 Auktionsprot. i LA Vib. Skbg. rytterdistrikt 
1717-67. Jordebogsekstrakter og arkivalier vedr. æn- 
dringer af godsets omfang 1719-69 (G Ryt. 8.9). 
5 LA Vib. Århus bispearkiv. Kirkernes jura patrona- 
tus 1756-88 (C 3. 1154). 

6 LA Vib. Det Skbg. distrikts birks skøde- og pante- 
prot. 1800-08, fol. 289-90 og 1789-1800, fol. 636 (B 61 
F. SP. 5 og 4). 
7 LA Vib. Århus bispearkiv. Kirkernes istandsættelse 
m.m. 1804-23 (C 3. 1151). 
8 LA Vib. Provstearkiver. Hjelmslev herred. Syns- 
prot. 1803-12 (C 30 F. 2). 

Fig. 36. Gravsten nr. 3, o. 1600, med sekundær ind- 
skrift o. 1681. Beskåret forneden (s. 3095). NE fot. 
1985. - Tombstone no. 3, c. 1600, with secondary inscrip- 
tion c. 1681.
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9 Danske Kirkelove I, 455, jfr. s. 335. 
10 RA. Rtk. Seks års kirkergsk ... 1620 (B 184e). 
11 Synsprot. 1862 ff. 
12 LA Vib. Århus bispearkiv. Kirkesyn 1700-1803 (C 
3. 1166-76). 
13 LA Vib. Ryttergodserne. Synsprot. for kirker i 
Skbg., Dronningborg og Kolding rytterdistrikter 
1724-35 (G Ryt. 7.1). 
14 LA Vib. Provstearkiver. Hjelmslev-Gern hrdr. 
Synsprot. 1826-63 (C 32.2). 
15 LA Vib. Provstearkiver. Århus amts sdr. provsti. 
Synsprot. 1817-54 (C 301. 2). 
16 LA Vib. Provstearkiver. Hjelmslev-Gern hrd. 
Synsprot. 1863-1915 (C 32.3). 
17 Uden for søndre port er i en støbt, cirkulær kumme 
placeret et springvand i form af en svane af zink, som 
strækker halsen lodret i vejret. Figuren, hvis frem- 
tidige plads ikke er fastlagt, stod ved århundredskiftet 
på en af de private lodder syd for kirkegården. 
18 Abrahamsen: Orientering, s. 56: 19,7°. 
19 Da pudsen var banket af ved Sabro kirkes indven- 
dige istandsættelse 1965, forekom materialernes for- 
deling i væggene snarest at afspejle leverancernes suc- 
cessive ankomst. 
20 E. Thomsen: Bygningsstenen i Grenåegnens kalk- 
stenskirker. Hikuin IX, 1983, s. 65-78, og Kalken i 
Virring kirke og lidt om kalkstenskirkerne på Djurs- 
land. HistÅrb. Randers amt 1985, s. 15-22. 
21 Skibshistorisk museum i Roskilde finder ridset for 
skematisk til at kunne dateres. 
22 Uden nærmere karakteristik nævnes vindues- 
ramme i ÅrbOldkHist. 1898, s. 63. 
23 RA. Rtk. Rgsk. 1660- ca. 1848. Kirkergsk. Skbg. 
rytter distrikt 1739-67. 
24 C. M. Smidt: Notebog, s. 10. 
25 KancBrevb. 15. februar 1581. 
26 Et forsøg på ad dendrokonologisk vej at datere de 
egeplanker, der overdækker åbningerne, har været 
resultatløst. 
27 1972 (note 11) blev ophængningsanordningen for 
glamhullernes lemme ændret, og i hvert fald siden da 
er de i Traps femte udgave (1968) omtalte brevduer 
ikke observeret. 
28 LA Vib. Århus bispearkiv. Kirkergsk. m.m. vedr. 
landsogne 1671-1712 (C 3. 2434). 
29 Noterne 11 og 14. 
30 I nordsiden har været indmuret et skab, der fjerne- 
des 1949 (s. 3091). 
31 RA. Rtk. Rgsk. 1660-ca. 1848. Århus stifts rgsk. 
1680-94. 
32 LA Vib. Århus bispearkiv. Kirker på ryttergodser 
1713-24 (C 3. 1155). 
33 P. C. Nørgård: Hørning kirke. 
34 1853 ønskedes »alteret«, antagelig alterbordet, om- 
sat, forandret og forsynet med ny »beklædning«, 
men det vides ikke, hvad der blev udført (note 14). 

35 Indb. ved Georg N. Kristiansen 1946. Måske stam- 
mede panelet fra o. 1853 (jfr. note 34). 
36 LA Vib. Århus bispearkiv. Hjelmslev herredsbog 
1687 (C 3. 1105). 
37 Jfr. omtalen i DaAtlas 1768, s. 194. 
38 På fodstykkets øvre rammeliste er bagpå skåret for- 
skellige (degne?)navne, med versaler: »Ericus Seve- 
rini Pind 1660 i (sammenskrevet) HA (eller AN) i=ei 
(sammenskrevet) de. Johannes. Thomæus. Scotus. 
1645.« På fodstykkets bagside »NMS 1657«, »NK LK 
1839« og på rammen »NAB(L?)«. 
39 Kun de to øverste planker har fuld »højde«, og et 
nyt bræt er tilføjet forneden for at bøde på »afkort- 
ningen«. 
40 Kalke, fra restaureringen, af den dårligt bevarede 
og nu stærkt rekonstruerede indskrift. 
41 Ses af sporene af den oprindelige staffering, der 
fortsætter på gesimsens underside oven over kapitæ- 
lerne. Gavlens topspir er måske samtidig erstattet af 
kugler, der atter er fjernet 1948. 
42 Maleriet omtalt i inventariet 1862 (note 11). Til- 
svarende tmaleri fandtes bl.a. i Fruering (s. 2990). 
43 Signeret »R. Chr. efter A. Dorphs Komposit(ion)«. 
Jfr. Blegind s. 3051. 
44 1661 fik guldsmeden borgerskab, og 1681f omtales 
kalken i inventariet (note 31). 
45 I DaAtlas, s. 195, note e, er omtalt »et Stykke Guld, 
som Disken til en Kalk«, der skulle være fundet øst 
for Hørning »for endeel Aaringer siden« og derefter 
sendt til Kunstkammeret. Ifølge Bente Gundestrup, 
Kunstkammerprojektet, kendes intet hertil. 
46 Jfr. KancBrevb. 24. dec. 1593 og 27. febr. og 
22. maj 1595, jfr. Chr. Heilskov, s. 15, 19. 
47 Bestemt af dr. Hiltrud Westermann-Angerhausen, 
Münster. 
48 Notits af C. A.Jensen, jfr. fot. 
49 Viggo Norn, notebog I, 1929-35. 
50 Uldall karakteriserede den 1874 som »ganske sim- 
pel«, altså uden figurer. 
51 Antiqvariske Annaler III, 1820, s. 197f. 
52 Ved Jørgen Olrik, jfr. brev til sognepræsten i Hør- 
ning, j.nr. 428/01 i NM2. Jfr. i øvrigt KancBrevb. 
vedr. husfoged på Skbg. Jens Matzen (se note 60 til 
gravsten nr. 2), boende på gården i Holm i Freger- 
slev, samt livsbreve til Terkel Hansen i samme 
landsby. 
53 Henningsen: Kirkeskibe. Skbg. s. 107f, jfr. note 33. 
54 En rekonstruktion efter »det sparsomt foreliggende 
materiale« (Henningsen). 
55 Maskinmester Jensen, Hovedgaard, senere leder af 
Glud museum, udførte arbejdet under sejlads. Hans 
far havde i flere år været styrmand på »Neptun«. 
56 Lysepiber ændret og el monteret 1976. 
57 Kronen købt hos gørtlerfirmaet Erstad-Pedersen, 
Århus, der havde erhvervet den fra en privatmand 
(venligst oplyst af firmaet). 
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Fig. 37. Hørning 1778 og 1988, 1:10000. T.v. matrikelkort, opmålt af Andreas Haar, med ændringer til 1853. 
Kopieret 1982 af Birgitte Andreasen. T.h. samme område, kommunalt matrikelkort kopieret af KdeFL 1988. - 
Map of the village 1778 and 1988. 

58 Matricen måler 5 x 19 cm og er anvendt 
syv gange. 
59 RA. Rgsk. indtil 1559: 1528-29. 4. 
Fortegn, over 
indkrævede klokker ... 1529. Læg 7, s. 9 og 5. 
60 Jfr. KancBrevb. 8. nov. 1578, 8. nov. 1579 
og 
24. febr. 1581, hvorved fogeden fik tilstået livsbrev på 
en gård i Fregerslev med en til gården hørende ene- 
mærkejord, samt fritagelse for ægt, arbejde og land- 
gilde. Når han ikke var i kongens tjeneste, skulle han 
stå til rådighed for lensmanden. Jfr. Heilskov, s. 13f. 

61 Jfr. Chr. Heilskov i ÅrbÅrhSt. 1920, s. 84.
62 Af type svarende til sten i Viby (s. 2144, 
nr. 4). 
63 Vedr. Bodil mølle og ejeren, Bertel 
Henrich Fi- 
scher, der 1740 fik kgl. privilegium på indretning af 
en hølé- og skæreknivfabrik, se Chr. Heilskov 1929, 
s. 24. 
64 Danmarks runeindskrifter ved Lis 
Jacobsen og Erik 
Moltke, 1941-42, nr. 58, og Moltke: Runerne, s. 259 
og 222. 

SUMMARY

The high-lying parish church of Hørning is a 
country church of medium size. The oldest part 
of the building (chancel and nave) presumably 
dates from after the middle of the 12th century, 
and it is noteworthy because of the mixture of 
building materials employed in the fabric. Field 

stones predominate but limestone, bog iron and 
tufa are also included. The limestone comes 
from a quarry on the east coast of Jutland (For- 
næs), whereas the rest of the materials are more 
local. The chancel gable, enriched by three blind 
recesses (figs. 1 and 4), is built entirely of lime- 
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stone. Likewise, decorative details such as the 
frieze of blind arcade arches on the walls of the 
chancel is of limestone. Voussoirs of pale lime- 
stone and dark bog iron are used in at least one 
window in the nave (fig. 8). 

Like most other churches vaults were put up 
in the chancel and nave of Hørning Church in 
the last phase of the Middle Ages. A tower and 
porch were added to the nave during the same 
period. Numerous details in the construction of 
the tower link it architecturally with other con- 
temporary towers in the diocese of Århus. The 
uppermost storey was pulled down at the close 
of the 16th century. 

The oldest items of church furniture are the 
font, re-hewn in more recent times, and a censer 
from c. 1200, probably imported from Westpha- 
lia. The altar-piece from 1593 is a fine example 
of Renaissance craftsmanship. It has undergone 

several alterations, at the latest of these in 1888 a 
painting was put in by a local artist. A clerk at 
Skanderborg Castle and his wife donated cand- 
lesticks for the altar in 1598, and the pulpit c. 
1600, attributed to an active Carpenter in the area, 
Oluf Olufsen of Hedemølle (cf. for example, 
Hundslund, p. 2667). Two votive ships hang in 
the nave, one is a merchantman (1756), the other 
a barque (1939). There is a bell cast in 1773 by an 
unnamed bell-founder, who has also probably 
cast a tbell for Årslev Church (p. 1560). 

A Romanesque tombstone should be mention- 
ed, it is a type fairly widespread in the area, 
presumably made by workshop of »Master 
Elui« (cf. Randlev, p.2486). On two tombsto- 
nes from c. 1600 are respectively a portrait relief 
of a steward of the household at Skanderborg 
Castle, and a Renaissance cartouche framing a 
secondary inscription. 



 
Fig. 1. Kirken set fra sydøst. KdeFL fot. 1988. - The church seen from the south-east. 

ADSLEV KIRKE 
HJELMSLEV HERRED 

Siden reformationen har kirken antagelig tilhørt kon- 
gen, hvilket dog ikke kan dokumenteres før 1666.1 

3. januar 1699 solgtes den til admiralitetsråd Peter 
Worm,2 der nogle uger senere3 solgte den videre til 
Anders Wendelboe i Århus. Han solgte 17014 kirken 
til præsten i nabosognet Ormslev-Kolt (Ning her- 
red), magister Mads Trane. 1. marts 17035 afhændede 
denne kirken til slotspræsten på Skanderborg, Nichel 
Seidelin, der allerede 28. april samme år videresolgte 
den til baron Christian Gyldencrone.61724 gik kirken 
tilbage til kronen og blev lagt under det skanderborg- 
ske rytterdistrikt.7 Ved auktionen 1767 over rytterdi- 
striktets gods og kirker gik Adslev kirke til justitsråd 
Hans Henrik de Lichtenberg,8 fra hvem den må være 
gået over til selvejer Ole Sørensen i Tåstrup (Framlev 
herred), der 17769 indberettes som kirkeejer. 1792 eje- 
des kirken af Marcus Wolder til Kollens mølle og 
Kirstinelund (i sognet).10 Han solgte 179711 kirken til 

gårdmand Thomas Sørensen, der boede i Søballe (i 
nabosognet Veng), men senere flyttede til Jexen (i 
sognet). 1803 begyndte Thomas Sørensen at over- 
drage kirken til de enkelte hartkornsbesiddere i sog- 
net, idet hver tilskødedes kirketienden af sit eget hart- 
korn.12 180913 angives kirken at tilhøre sognebebo- 
erne. Den overgik til selveje 1. januar 1910. 

Siden 1967 har sognet været anneks til Hørning. 

Kirken ligger i sydsiden af landsbyen og er rejst 
på en bakke, der har markant fald mod øst og 
syd. På disse sider, hvor terrænet neden for bak- 
ken er jævnt kuperet, er kirken derfor synlig på 
stor afstand. Nord for kirken ligger en bygning 
(jfr. fig. 24), som indtil 1970 var sognets præ- 
stegård. 
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Nævnte år udvidedes kirkegården mod vest 
ved inddragelse af et stykke af præstegårdsha- 
ven, anlagt af civilhortonom Volmer Rud Niel- 
sen, Horsens. Allerede 1877-7814 var kirkegår- 
den vist øget mod syd med en smal strimmel, da 
muren blev »flyttet ned til vejen«. Arealet hegnes 
med markstensdige undtagen i syd og på den 
tilstødende strækning i øst, hvor der er kløv- 
stensmur med støttepiller, rejst 1877-78. Dele af 
det ældre vestdige er bevaret og markerer skellet 
mellem den gamle kirkegård og den yngre ud- 
videlse. Siden hegningen omtales første gang 
1614,15 har den bestået af stengærder, der med 
jævne mellemrum er blevet lagt op og udbedret 
efter nedskridninger. 179616 kunne man ikke 
holde kreaturer ude, og 180617 var ringmuren 
uforsvarlig. 

Der var tre indgange: To i nord og en i syd. 
Hovedindgangen er en køreport østligt i nordsi- 
den, udformet som en muret, teglhængt og 
hvidkalket portal, der ved indmurede, kvadrati- 
ske, korssmykkede, keramiske plader daterer 
sig til 1943. Fodgængerlågen i sydmuren, ud for 
våbenhuset, er tilsvarende, og begge er byggede 
efter tegning af Viggo Norn. I gærdet nord for 
skibet sidder en jerntremmelåge, der forbinder 

kirkegården med den tidligere præstegårdshave. 
Indgangene nævnes første gang 1715, da der 
behøvedes »ny port med begge låger«. Efter at 
kirken var indlemmet i Skanderborg rytterdi- 
strikt, konstaterede synet 1725, at »tækket over 
lågerne, som består af fyrrebrædder, er brøstfæl- 
digt, ligeledes tækket over porten«.16 Søndre 
indgangs to pyramideformet afsluttede tpiller 
(fig. 3) var formentlig samtidige med hegnsmu- 
ren. 189714 nævnes, at de to †piller mod nord 
skal repareres. 

På det nye areal i vest vokser hække og små- 
træer, ellers er der kun få træer på kirkegården; 
det store elmetræ ved søndre indgang kan være 
en rest af de elm og ahorn, som synet 190818 

ønskede plantet »mod syd«. Langs østre dige 
står birk og syren. 185014 skulle der planeres og 
anlægges gange. Det eksisterende fortov om- 
kring kirken af halvstore marksten stammer an- 
tagelig fra en restaurering 1969-70. 

†Klokkestabel vest for kirken s. 3105. 

BYGNING 
Kirken består af kor og skib, der må være opført 
omkring år 1200, hvortil slutter sig våbenhus fra 
1864 og tårn fra 1925. Ved middelalderens slut- 

 
Fig. 2. Kirken set fra nordøst. H. A. Kjær fot. 1897. - The church seen from the north-east. 
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Fig. 3. Kirken set fra sydvest. J. F. Boch, Skanderborg, fot. o. 1900. - The church seen from the south-west. 

ning indbyggedes hvælv i kor og skib, og i 
samme periode rejstes ved skibets vestgavl et 
ttårn, der blev nedbrudt i begyndelsen af 
1800rne og afløst af et †klokkespir. Dette blev 
taget ned 1820. Våbenhuset har haft en forgæn- 
ger af bindingsværk. Muligvis har kirken en- 
gang haft en †tagrytter. Orienteringen19 har no- 
gen afvigelse mod nord. 

Kirkens oprindelige afsnit, kor og skib, er 
næsten lige høje og udført med bemærkelses- 
værdig, håndværksmæssig omhu. På grundpla- 
nen, der er afsat med stor regelmæssighed, af- 
læses, at koret på det nærmeste er kvadratisk, 
mens skibets proportionering ikke umiddelbart 
lader sig forene med en simpel, geometrisk 
form. 

Murene er på en skråkantsokkel opført af gra- 
nitkvadre, hvilket et syn 172516 benævner »kva- 
drathuggen stenmur«. På begge sider af byg- 
ningen løber de fem nederste skifter igennem fra 
kor til skib. Bagmurene er af marksten med 
kvadersatte vinduesåbninger og dørhuller. 

Døre og vinduer. Mens søndre portal er bevaret 
og i brug, spores den tilmurede norddør kun 
udvendig, hvor bredden er 129 cm. Antagelig 
har denne døråbning været rektangulær ligesom 
den anden, men overliggeren er fjernet.20 Syd- 
dørens udvendige lysning er 235 x 125 cm, hvor 
(den behuggede sokkel?)-sten fungerer som 
trin. 

Oprindelig har vinduerne vist været fordelt 
med tre i koret og fire, måske fem i skibet. 
Heraf er tre i skibet mere eller mindre bevaret, 
og de to står (siden 1970) som indvendige nicher 
(126-131 x 53, dybden til lysningsfalsen er begge 
steder 53 cm; rektangulære overliggere). På fa- 
caderne ses de tilmurede vinduers rektangulære 
overliggere, og en sådan (45 x 109 cm med en 
vinduesbredde på 57 cm) ligger på kirkegården 
ved tårnets sydside. 

I korets sydvæg sidder en rektangulær, 41 cm 
høj niche, hvis bund er 97 cm over det nuvæ- 
rende gulv. 

Ændringer og tilføjelser. I kor og skib er der 
indbygget hvælv, som af typologiske grunde må 
henføres til slutningen af 1400rne (jfr. kalkma- 
lerier, s. 3108). Øjensynlig er hvælvslagningen 
gennemført i to omgange, idet koret overdæk- 
kes med et ordinært krydshvælv, mens der i ski- 
bet er benyttet den rigere og mere usædvanlige 
form med otte ribber. I begge bygningsafsnit er 
hvælvarbejdet dog udført på den samme, og i 
stiftet mest udbredte måde med falsede hjørne- 
og vægpiller, hvor vederlag angives ved et 
fremkraget skifte. I skibet er vederlagsbåndenes 
sten rundede, ligesom vederlagsmarkeringen i 
korbuen. Denne er antagelig udvidet samtidig 
med overhvælvningen. I alle hvælv er ribberne 
en halvsten brede og retkantede. Oversiden af 
vestre gjordbues søndre del er forsynet med 



3104 HJELMSLEV HERRED 

 

 
Fig. 4. Grundplan 1:300. Tegnet af KdeFL 1988 på grundlag af foreliggende opmålinger. - Ground-plan. 

kamtrin, der kan have relation til den tilmurede 
lem, der findes i skibets vestligste fag.21 

I et par af kapperne i skibets østligste fag er et 
lille, tilspidset, nu tilmuret hul, der understreges 
ved kalkmalet indfatning og sandsynligvis er en 
klokkerebsgennemføring. Det er usikkert, om 
hullerne er vidnesbyrd om det †»tårn på den li- 
den kirke«, som nævnes 1693-94,22 men i øvrigt 
ikke kendes. 

Våbenhuset foran syddøren er bygget 1863-6414 

af røde sten og stod oprindelig i blank mur 
(fig. 3). Blandt granitfodens kvadre bemærkes 
østsidens sydligste, der er omkring 30 cm høj og 
114 cm lang og beriget med skråkant, ledsaget af 
vulst. Profileringen går om stenens hjørne og 
fortsætter på dens 31 cm lange kortside.23 

Før 1863 eksisterede et †våbenhus, der måske 
var identisk med det af bindingsværk, som 
1758-5924 blev repareret af Anders Nielsen fra 
Mesing (jfr. s. 3145, note 23). Det nævnes første 
gang 1702, da loftsbrædderne var væk. 1796 ka- 
rakteriseredes husets tømmer som så dårligt, at 
»det nok var nødvendigt at opføre et nyt«,16 og 
181517 fandt en ombygning sted. 186014 ønskede 
synet et vindue. Bygningen havde omtrent 
samme længde som den nuværende, men bred- 
den på godt tre meter, der kendes fra synspro- 
tokollens beskrivelse 1862, var kendeligt min- 
dre. 

Det velproportionerede tårn ved skibets vest- 
gavl er 1925 opført efter tegning af Viggo 
Norn25 for midler skænket 1915 af »afd. frk. 
Mine Houmann af Kolden«.26 Underetagen in- 
deholder et grathvælvet ligkapel med indgang i 

vest. Nærmest skibet er der i dettes vestvæg be- 
hændigt udformet en stor, rundbuet niche, 
hvori orglet er placeret (jfr. fig. 8). På tårnets 
nordside er adgang til trappen til dets øvre eta- 
ger, mens det lille rum i syd, der tidligere brug- 
tes til brændsel, nu er toilet. 

†Tårn nævnes første gang 1616,15 da Hans 
murmand fra Horsens med to mand i elleve 
dage forfærdigede syd- og vestsiderne, »som 
meget var forfaldne«, og anbragte 11 jernankre. 
Til arbejdet var indkøbt 3000 mursten på Skan- 
derborg ladegård. Tårnet var opført af mursten16 

og havde gavle i nord og syd.24 Efter gentagne 
reparationer ansås det 180427 for så brøstfældigt, 
at kancelliet tillod kirkeejerne at erstatte det med 

 
Fig. 5. Tværsnit i skibet, set mod øst 1:150. Tegnet af 
KdeFL 1988 på grundlag af foreliggende opmålinger. 
- Cross-section of the nave to the east. 
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Fig. 6. Kirken set fra nordøst. NE fot. 1985. - The church seen from the north-east. 

et »klokkehus med spir ved kirkens vestre 
ende«. Tilsyneladende blev tilladelsen straks ud- 
nyttet, og et †»klokkespir« sat op. 182028 styrtede 
skibets vestgavl ned, angiveligt på grund af ry- 
stelserne fra klokken. I stedet for ønskede man 
at »anbringe klokken i selve muren og forsyne 
vestenden med en stor, velproportioneret fløj«. 

I årene forud for opførelsen af det nuværende 
tårn var klokken ophængt i en enkel †stabel vest 
for skibet (fig. 2), 186218 benævnt stillads, 186614 

klokkestolen. »Dækket over klokken« fornye- 
des gentagne gange, 192118 med brædder og tjæ- 
ret tagpap. 

Vedligeholdelse. Ud over de nævnte reparatio- 
ner og andre byggearbejder ved våbenhus og 
tårn er der i tidens løb ved den egentlige kirke 
foretaget udbedringer og istandsættelser, hvoraf 
de væsentligste skal nævnes. 170216 var korgav- 
len »noget udskreden« og behøvede et par an- 
kre, 1847 slog den små otte tommer ud og blev 
derfor ommuret 1862.29 Formentlig på grund af 
den ustabile gavl havde korets hvælving truet 
med at falde ned og var blevet afstivet med 

»støttestolper«, der 186014 skulle fornyes. Uden 
nærmere enkeltheder nævnes reparationer 
1796,16 1805 og 1816,17 altså i den periode, da 
kirken fra enkeltmandseje overgik til sognets 
hartkornsbesiddere.30 

Utvivlsomt i forbindelse med den oven- 
nævnte, senmiddelalderlige hvælvslagning var 
der indlagt trækbjælker, som nævnes 1850,14 da 
synet ønskede dem malet. 1863 var de perlegrå, 
og 188618 skulle de være hvide (jfr. fig. 12). Et 
par år senere erstattedes de af jernbånd, der 
1969-70 afløstes af forstærkninger i tagværket. 

1969-70 blev kirken under ledelse af Aage Kri- 
stensen og Bent Meyer underkastet en hoved- 
istandsættelse. 

Gulvet nævnes første gang 1725, da det i koret 
skulle forhøjes og de øvrige omlægges med nye 
sten. 179616 erklæredes »altergulvet uansvarligt 
for præst og communicanter«. Der ønskedes 
og/eller gennemførtes omlægninger nogle 
gange i 1800rne, før det af synsprotokollens be- 
skrivelse 1862 fremgår, at alle gulve bestod af 
mursten. 

Danmarks Kirker, Århus 
199 
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Fig. 7. Indre, set mod øst. NE fot. 1985. - Interior to the east. 

Vinduerne nævnes første gang 1616,15 da der 
betaltes en mark for »et lidet over fonten«.31 

Næste gang er 1817,28 da man ønskede et nyt i 
korets nordside. Tilsyneladende opfyldtes øn- 
sket i form af det nuværende vindue, der er en 
udvidelse af det oprindelige; det stod tilmuret 
1883-1970. 1820rnes og de følgende årtiers28 be- 
hov for mere lys udtrykte sig i første omgang i 
en erklæring om, at de to vinduer i skibets nord- 
side trængte til fornyelse. Øjensynlig blev brudt 
et i det midterste fag, og antagelig har det været 
rektangulært, for 1852 ansås det for »usømme- 
ligt for en kirke«. Da skulle det have bueform 
svarende til det vindue, man ønskede indsat i 
sydsiden. 1856 foreslog synet et vindue i korets 
sydside »i passende form«. 1881 fik vinduet i 

skibets sydside sin nuværende skikkelse, lige- 
ledes det i nord, mens de to små »med blyind- 
fatning« skulle lukkes; et par år efter fik vinduet 
i korets sydside sin eksisterende form.14 Da Ul- 
dall 1884 beskrev kirken, så han i vestgavlen to 
rundbuede vinduer med jernrammer. 

Siden tagene omtales første gang 1614,15 har 
tilsyneladende hele kirken været tækket med 
tagsten, hvilket udtrykkeligt nævnes ved synet 
1725.16 Tagværkerne, der 1862 ifølge synspro- 
tokollens beskrivelse var af eg, er nu af fyr, 
mens de to lag hanebånd er udført med egetøm- 
mer. Kobbertagrender opsat 1973. 

Opvarmning nævnes 1905, da kakkelovnen 
skulle fornyes. Den stod i skibets vestende, men 
flyttedes af hensyn til pulpituret 191214 til det 
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Fig. 8. Indre, set mod vest. NE fot. 1985. - Interior to the west. 

nordøstre hjørne. En kalorifer installeredes 1935 
og afløstes 1969-70 af varmluftsindblæsning. 
Elektricitet indlagt 1942. 

Kirken står i dag, efter restaureringen 
1969-70, indvendig hvidtet og udvendig i blank 
mur med tårn og våbenhus kalket; også skibets 
falsgesimser (af små sten) er hvide, mens korets 
sugfjæl er brune. I koret er trægulv, i skibet 
murstensgulv, alt dækket af sisaltæppe; i våben- 
huset ligger gule mursten i munkestensformat. 
Loftet i våbenhuset er gråt med synlige bjælker. 

Vindfløjen på tårnet bærer årstallet 1925. Den 
ovenfor nævnte, »velproportionerede« †fløj er 
formentlig identisk med den, der ses på ældre 
fotografier (jfr. fig. 2). 183128 var stangen råd- 
den. 

Glasmalerierne i koret er signeret »Fanny og 
Poul Sæbye 1950«. I det nordre vindue frem- 
stilles Kristus, der velsigner de små børn, i det 
søndre Nadverens indstiftelse. 

KALKMALERIER 
Hvælvdekorationerne i kor og skib blev fundet 
1912, men da konservator Eigil Rothes under- 
søgelser kun viste velkendte ornamenter, og de 
økonomiske omstændigheder ikke talte for en 
bevaring og istandsættelse, blev alt overkalket. 
En fuldstændig afdækning blev først foretaget 
1969-70 af Olaf Hellvik i forbindelse med kir- 
kens restaurering. 

199* 
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1) Hvælvdekorationerne (fig. 7 og 8) er dateret 
»1498« ved et rødmalet årstal på korets østkappe 
(fig. 9). Et bomærke på korets nordkappe, gan- 
ske lig et i Hvilsted (s. 2600, fig. 9), tilhører for- 
modentlig den maler, der har arbejdet begge ste- 
der. Dekorationen består, som egnens i øvrigt,32 

af lette, ofte geometriske ornamenter, udført i 
grå og rødbrune farver anvendt vekselvis. På 
alle skjold- og gjordbuer er malet krydsende 
halvrundbuer med tre prikker over spidserne. 
Gjordbuernes underside har mellem skibets 1. 
og 2. fag rød-hvide skaktavl, mellem 2. og 
3. fag to og to sidestillede, spidse trekanter over 
hinanden. De fleste ribber er dekoreret med 
stregtegnede sparrer i siksak over alle tre sider, 
hvorfra der ud på kapperne løber små stilke med 
fembladsblomster. På de øst-vestgående ribber i 
skibets 2. fag (fig. 11) er spidse trekanter over 
hinanden, i 3. fag er der på undersiderne en vari- 
eret dekoration af kvadrater og trekanter. I alle 
hvælvtoppe ses små passerrosetter, i det vest- 
ligste fag kombineret med udstrålende, sam- 
menstillede trekanter. Yderligere dekorationer 
findes i nogle af hvælvkapperne. I korets øst- 
kappe (fig. 9) ses en vase med blomstergrene og 
det førnævnte årstal, i vestkappen ses et mands- 
hoved i profil omkring et afløbshul (fig. 10). 
Store passerrosetter findes både i østkappens 
nordsvikkel i skibets 1. fag og i begge svikler i 

2. fags østkappe. Stive smågrene med små tre- 
kantblade er tegnet i 1. fags nordkappe, mens 
varierende, små ornamenter, bl.a. omkring de 
ovenfor nævnte huller, er malet i 1. fags øst- og 
sydkappe, 2. fags syd- og vestkappe og i 3. fags 
nordkappe. 

Rødmalede indvielseskors, ca. 40 cm i tvm., er 
malet lige under de ligeledes rødmalede krag- 
bånd i begge sider af korbuen. Et †tilsvarende 
blev 1912 iagttaget på korets østvæg. 

2) O. 1600. På korhvælvets østkappe, syd for 
den førnævnte blomstervase, er med rødt malet 
versalerne: »M: P M« (fig. 9), måske refererende 
til sognepræsten, magister Poul Madsen (1576- 
1610),33 der muligvis kan have indrettet grav- 
krypten i koret (jfr. s. 3120). 

INVENTAR 
Oversigt. Kirkens inventar stammer i hovedsagen fra 
nyere tid, den mest prægnante undtagelse er den ro- 
manske døbefont. I altertavlen fra 1916 indgår figurer 

 
Fig. 10. Kalkmalet mandshoved, fra 1498, på korets 
vestkappe (s. 3108). NE fot. 1985. - Mural from 1498 
showing a man}s head, on the west cell of the chancel. 

Fig. 9. Kalkmalet dekoration fra 1498 og initialer fra 
1600rne, på korets østkappe (s. 3108). NE fot. 1985. - 
Mural decoration from 1498, and initials from the 1600s, 
on the east cell of the chancel. 
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Fig. 11. Kalkmalede dekorationer fra 1498 i skibets midterste fag, set mod øst (s. 3108). NE fot. 1985. - Mural 
decoration from 1498 in the middle bay of the nave, seen to the east. 

fra en sengotisk taltertavle; dennes afløser, fra 1595, 
er nu i Den gamle By i Århus. Prædikestolen fra 
forrige århundredes midte, men med ny udsmyk- 
ning, har afløst en prædikestol, der 1616 var blevet 
tilovers i annekskirken Mesing (s. 3141). Den davæ- 
rende sognepræst har 1622 skænket alterstagerne i 
forbindelse med to sønners begravelse, måske i den 
krypt, der findes under korgulvet. Kirkens klokke er 
støbt 1766 i København. 

Alterbord, middelalderligt, muret af munkesten 
og overkalket. Det er 168 cm bredt, 115 cm dybt 
og ca. 87 cm højt ved bordets forkant, 111,5 cm 
ved bagkanten, hvor en tre skifter høj på- eller 
ommuring er trukket lidt tilbage fra bagsiden. 

Alterklæde, vist fra 1970, af rødt fløjl, med 
guldgaloneret, latinsk kors midtpå, †Alterklæ- 
der. 1743 blev anskaffet et klæde af rødt plys med 
sølvgalonerede kanter; midtpå var broderet 

kongens kronede navnetræk og årstallet 1743. 
1766/67 erstattedes det af et nyt af karmoisinrødt 
plys;24 178616 var det »forslidt og forrevet«, 1806 
ubrugeligt.17 Af senere, sporadiske inventar- 
oplysninger fremgår, at klædet jævnt hen 
trængte til fornyelse, dog uden at det kan kon- 
stateres, hvornår det skete. 186218 fandtes et 
klæde af rødt silkefløjl, hvortil man det følgende 
år14 ønskede et kors af sølv- eller guldgaloner. 
Nye alterklæder var fornødne 1882, 1908 og 
1938.18 

Kirkens hovedalter har båret skiftende alter- 
tavler, der kan følges tilbage til senmiddelalde- 
ren. Tre sengotiske figurer, der indgår i den nu- 
værende altertavle, har rimeligvis udgjort ho- 
vedfigurerne i en †fløjaltertavle. Denne er 1595 
blevet afløst af en *renæssancetavle med Kors- 
fæstelsesmaleri, nu i Den gamle By i Århus. 
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Fig. 12. Indre, set mod øst. H. A. Kjær fot. 1897. - Interior to the east. 

Denne veg 1916 for den nuværende. 
Altertavlen (fig. 13), fra 1916, er udført efter 

tegning af arkitekt V.J. Mørk-Hansen.18 Den er 
udformet som en fløj altertavle i jugendstil, med 
genanvendelse af tre sengotiske figurer og med 
storfeltsmaleri fra 1913 af Rudolf Rud Petersen 
(1871-1961). Maleriet, 124 x 134 cm, udført i olie 
på lærred, er en fremstilling af Jesus i Bethania, 
siddende i et rum foran den virksomme Maria 
og den lyttende Martha. Maleriet er i nedre ven- 
stre hjørne signeret »Rud. P.«, i højre dateret 
»1913«. Det er indsat i en smal profilramme og 
omgivet af en skåret rammedekoration, dels en 
båndomvundet stav, dels en bladranke. I posta- 
mentfyldingen en indskåret versalindskrift: »Du 
gjør dig Bekymring og Uro med mange Ting, 
men Eet er fornødent. Lucas 10.41-42«. Bladfor- 
mede knægte støtter de to fløje, der har ens- 
skårne, men spejlvendte skæringer af vintræet 
med rødder, blade og klaser. I friserne herover 
er liljer, hvoraf den midterste skyder op foran 
rammen. I hovedfrisen en indskrift med relief- 

versaler, der refererer til topfeltets udsmykning: 
»Og et stort tegn blev seet i himmelen«. I det 
gavllignende topfelt er gennembrudte skyfor- 
mationer, der omgiver en sengotisk Maria med 
barnet, fremtrædende som himmeldronningen i 
flammekrans med roser, skåret af Astrid 
Noack.34 På hver side af gavlen er opstillet to 
andre, sengotiske figurer (jfr. nedenfor). Over 
Mariafiguren ses »tegnet«, udført i metal, et la- 
tinsk kors, hvori er indflettet »Chr«, for Chri- 
stus, over bogstaverne alpha og omega. 

Tavlens staffering er udført 1925.35 Ramme- 
værket ferniseret, enkelte profiler rødbrune, 
brunlilla og gyldne. Indskrifterne gyldne, på 
brun bund, også tegn, liljer og de blågrå skyers 
bræmmer er gyldne. Vintræerne har naturens 
farve. 

Fra en sengotisk 1'fløjaltertavle, fra 1400rnes 
slutning, stammer de tre figurer, Maria med bar- 
net, Barbara, og Johannes Døberen (fig. 16), der nu 
indgår i ovennævnte altertavle. Den kronede 
Maria (ca. 77 cm høj til kronekanten), stående 
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Fig. 13. Altertavle fra 1916, tegnet af V.J. Mørk-Hansen, med maleri fra 1913 af Kristus og Martha og Maria, 
udført af Rudolf Rud Petersen. Indsat tre sengotiske figurer fra en †fløjaltertavle (s. 3110). NE fot. 1985. - 
Altar-piece from 1916, with a paintingfrom 1913 by Rudolf Rud Petersen of Christ with Martha and Mary. Fitted to the 
altar-piece are three Late Gothic figures from a †winged altar-piece. 
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Fig. 14. Alterdisk, udført 1691, jfr. fig. 15 (s. 3115). - 
Paten from 1691, cf fig. 15. 

 
Fig. 15. Alterkalk (og disk), udført af Johan Henrik- 
sen Plum, Århus, og skænket 1691 af sognepræsten 
og hans hustru (s. 3114). NE fot. 1985. - Chalice and 
paten, made by Johan Henriksen Plum, Århus, and dona- 
ted 1691 by the vicar and his wife. 

som himmeldronning på måneseglen, har langt, 
lokket hår, der hænger ned langs hver skulder. 
Hendes kjolefolder knækker og flader ud over 
fødderne, hvor kun den ene skospids ses. Den 
folderige kappe er hæftet sammen med et bånd 
ved halsen. På sin venstre arm bærer hun det 
nøgne Jesusbarn, der sidder med korslagte ben, 
og hun rækker ham en rund genstand, som han 
fatter om med begge hænder. Figuren af den 
hellige Barbara, stående på et halvrundt, hvæl- 
vet jordsmon, har både ansigts- og dragttræk 
fælles med Maria. Om panden har hun en blom- 
sterkrans. Over kjolen, med V-formet halsud- 
skæring, bærer hun en kappe, som hun samler 
ved livet med venstre hånd, i højre holder hun 
sit attribut, et mangekantet tårn med tre vin- 
duer. Johannes Døber-figuren, med skulder- 
langt hår, pandelokker og fuldskæg, står med 
nøgne fødder på en jordhøj. Han er iklædt sit 
dyreskind, der kommer til syne under kappen, 
som lader højre underarm fri. I venstre, noget 
deforme hånd, holder han en bog, hvorpå det 
lille, liggende Gudslam. 

Figurerne er udhulede i rygsiderne. De noget 
grove og bredhovede figurer er muligvis, som 
antaget af Francis Beckett,37 udført i et hjemligt 
værksted, men dog næppe tilhørende samme 
gruppe som Tranbjerg (s. 2224) og Ørting 
(s. 2695). 

191636 fremtrådte de afrenset for alle farver; 
bemalet 1925 (jfr. ovenfor). Marias kappe er blå, 
Barbaras brunviolet, tårnet rødbrunt. Johannes 
bærer brun kappe, bogen er sort, lammet gyl- 
dent ligesom Marias krone; jordhøjene grå. 

* Altertavle38 (fig. 19), med malet årstal 1595 og 
formodentlig samtidige malerier. Den enkle 
tavle, af eg, har næsten kvadratisk storfelt, 111,5 
x 109,5 cm, i profileret ramme med kraftige 
tandsnit, der nu er forsvundne, men som har sat 
sig spor i malebunden. Foran rammestykkernes 
smalfelter står glatte søjler på lave profilbaser og 
med korintiske kapitæler. Både fodstykke og 
frise, med smalfylding, har retkantfremspring 
med smalfylding på forsiderne. De særprægede, 
skårne storvinger har øvre, profilvendt løveho- 
ved, langstrakt hals med manke i form af 
spinkle akantusblade, der nedefter både følger 
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Fig. 16. Maria med barnet mellem Johannes Døberen og helgeninden Barbara, fra †altertavle fra 1400rnes 
slutning (s. 3110). Niels Termansen fot. 1912. - The Virgin and Child between John the Baptist and St. Barbara, from 
an † altar-piece from the close of the 15th century. 

»mavens« yderkant og den indre, spiralsnoede 
runding; nederst ender vingen i stiliseret dyre- 
pote med kløer (jfr. den beslægtede tavle i Sjelle, 
s. 1909). Topstykket består af rektangulært felt 
flankeret af enkle søjler, med ringkapitæler, og 
volutformede vinger med pålagte akantusblad- 
ranker. Det krones af dobbelt volutgavl med 
drejede topspir. 

I forbindelse med altertavlens overdragelse 
1943 til Købstadmuseet Den gamle By blev den 
afrenset for en nyere egetræsmaling, hvortil 
hørte hvidt på søjlerne, med gyldne detaljer, 

samt marmorering i frise- og postamentfrem- 
spring.39 Tavlens nuværende farveholdning, der 
muligvis stammer fra 1700rnes slutning, omfat- 
ter brunt på rammeværket, med grønne, røde 
og sorte lister samt blåmarmorerede smalfelter. 
Frise- og postamentfelter har sort bund for 
hvide frakturindskrifter. I frisen: »Sandelig hand 
bar vor siugdom. Oc tog vor pine paa sig. Esaiæ 
53«. Postamentfeltets indskrift kan ikke læses. I 
topgavlen er på grøn bund (genop)malet et gult, 
sortkontureret årstal 1595 flankerende et gulma- 
let, kronet C. Tavlens oprindelige malerier er 
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Fig. 17. Alterstager, skænket 1622 af sognepræsten og 
hans hustru for deres to sønners begravelse (s. 3116). 
NE fot. 1985. - Altar candlesticks, donated 1622 by the 
vicar and his wife for the funeral of their two sons. 

 
Fig. 18. Bomærkeskjolde og initialer på alterstager fra 
1622, jfr. fig. 17 (s. 3116). NE fot. 1985. - Personal 
marks emblazoned with initials on the altar candlesticks 
1622 (cffig.ll). 

udført i olie på træbaggrunden. Midtfeltets 
Korsfæstelsesmaleri viser en bleg Kristusskik- 
kelse, med lukkede øjne og hvidt lændeklæde, 
hængende på et brunt kors. Den sorgbetyngede, 
næsten hvidansigtede Maria, med hænderne 
samlet foran skødet, bærer gul, rødskygget 

kjole under brun kappe og hvidt hovedklæde; 
hendes hvide underærmer, med bølgestriber, 
har krusede manchetter. Johannes, med rød- 
brunt hår og mere rødlig ansigtsfarve, har grøn, 
sortskygget kjortel og rød kappe. Forgrundens 
brune jord oplives af grønne græstotter og plan- 
ter, bagved ses græsklædte bakker med udgåede 
træer. I baggrunden, under sorte, runde skyer, 
ses et gult bjerglandskab og i dalsænkningen 
foran den blegrøde by Jerusalem. I topfeltet er 
malet Kristi lidelsesredskaber:40 I et bakket, brunt 
landskab er rejst et brunt kors, hvorpå er hængt 
en grøn tornekrone. Til korsstaven er bundet 
brunmalede spyd, stage med eddikesvamp, ris 
og svøbe. 

Bag på tavlens fodstykke ses enkelte ind- 
skårne navne,41 med versaler: »Hieronymus 
Olufsøn 1696«, der var sognedegn i Adslev og 
Mesing 1696-1705,42 og et utydeligt »Dom ... 
1771(?)«. - O.1850 blev storfeltets maleri dæk- 
ket af et †maleri (jfr. fig. 12), på lærred, en kopi 
efter Leonardo da Vincis nadverfremstilling,43 

muligvis udført af lærer Niels Jensen, Boes, der 
har leveret malerier til egnens kirker (jfr. bl.a. 
Fruering, s. 2990). 1916 blev den overflødig- 
gjorte tavle anbragt på kirkens sydvæg, hvorfra 
den 1943 overførtes til Den gamle By (inv.nr. 
306:47). 

Altersølv. Kalk og disk, skænket 1691 af sogne- 
præsten Christopher Davidsen Walter og hustru 
og udført af Johan Henriksen Plum, Århus. Den 
19,5 cm høje kalk (fig. 15) er muligvis til dels 
forarbejdet af ældre dele, der måske kan stamme 
fra den nedennævnte †kalk. Af tilsyneladende 
ældre former er både den gotiserende knop med 
seks rudebosser, hvorimellem spidse blade, de 
sekskantede skaftled og den ottetungede fod, 
hvis standkant har vandrette profilstave. Fra 
1691 er derimod nok den kraftige standplade og 
det halvkugleformede bæger, der bærer den gra- 
verede versalindskrift vedrørende nadveren på 
hver side af en fremstilling af Kristus samt 
»Anno 1691«: »Hebr. IX. w. 13./ Der Som Oxe 
oc Bucke Blod / Oc Ascke af en Qvie / Som 
Besprengede de Vrene / Helliger Til Kiodsens / 
Rentzed // Huor Meget Mere / Shal(!) Christi 
Blod Som ofrede Sig Self Gud Ubesmittet For- 



 
Fig. 19. * Altertavle med stafferingsårstal 1595 og samtidigt Korsfæstelsesmaleri. Nu i Den gamle By, Århus 
(s. 3112). NE fot. 1980. - Altar-piece with painted date 1595 and contemporary painting of the Crucifixion. Now in Den 
gamle By, Århus. 

ADSLEV KIRKE 

medelst / Den Ævige Aand Rense Eders Samvi/ 
tigheder Fra Døde Gierninger.« En af fodtun- 
gerne har pånittet et støbt krucifiks, og på hver 
side heraf er graveret, med versaler: »Jesu Chri- 
sti Guds Søns Blod Renser os Af Alle Vore Syn- 
der. 1. Joh. 17. / Dene(!) Kalch oc Disch Er For- 
ærit til AArslef(!) Kirche Af de Hederlig Preste 
Folck / Christopher Davitzen Walter, Karen 
Rasmus Datter Morslet.« På fodpladen modsat 
krucifikset er to ens mesterstempler, I.P. i oval 
(Bøje 1982, II, variant af nr. 5861). På undersiden 

her er (med kursiv) graveret en vægtangivelse: 
»W 36 Lod«. Bægeret, der er forgyldt indven- 
dig, har nyt trekvartlåg med uskøn, rørformet 
tud. 

Den tilhørende disk (fig. 14), 14 cm i tvm., 
glat og flad, er uden stempler. På randen gra- 
veret et cirkelkors, samt dobbeltlinier, hvor- 
imellem indskriften: »Det Brød Som Vi Bryde 
Er Det Icke Christi Legomis Samfund. 1. Cor. 
X.. W. 16.« Disken repareret 186314 og 1870,18 

sidst af Frans Hingelberg, Århus. 

3115 
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Fig. 20. Romansk døbefont (s. 3117). NE fot. 1985. - Romanesque font. 

†Altersølv. 1681/82 nævnes i inventariet22 en 
gammel kalk og disk af sølv.44 
†Sygesæt. 1687 fandtes et lidet tinsæt.44 186214 

ønskedes anskaffet en kalk og disk i æske. 
Vinskummeske, 1922, mærket »I. P. Sørensen«. 
Oblatæske og vinkande, o. 1863,14 af sort por- 
celæn med guldkors og -kanter, fra Bing & 
Grøndahl, nu ude af brug. †Vinflaske af tin på én 
pot købtes 1684/85.22 

Alterstager (fig. 17), 1622 skænket af sognepræ- 
sten hr. Mads Poulsen Pryds og hustru, antage- 
lig Maren Nielsdatter (Grøn) for deres to søn- 
ner, Povl Madsen og Niels Grøns begravelse45 

(jfr. gravkrypt). 
De små, knap 24,5 cm høje, ens stager har 

lav, profileret fod og skaft bestående afret højt, 
indknebet led under skive og baluster. Lyseskå- 

len er lav, klokkeformet, med høj lysetorn af 
messing, forneden forsynet med et gennemgå- 
ende hul til lysepiber. Begge stager har ens, gra- 
verede bomærkeskjolde, hvorover initialer for 
giverne (fig. 18): 1) »H M P«, bomærket et kors 
fastgjort med to nagler, korsstammen tillige 
dannende bogstavet P, 2) »M N D« over Jesu- 
monogram (der almindeligvis anvendtes af 
kvinder). På fodskålenes overside er ligeledes 
graveret ens versalindskrifter, bortset fra de to 
navne: »Forærit 1622 af H.M.P. oc M. ND. 
Adzløf kircke46 for vor søns Povel Madsens / 
Niels Grøns begrafvels (!) i kircken«. 

Syvarmet lysestage, »Skænket af Ane Kathrine 
Olsen i Adslev Julen 1905«. Rund ret flad fod 
samt spinkelt flerleddet skaft med to flade, bøj- 
leformede arme hvorpå de syv lyseholdere. 
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†Røgelsekar. 1687/8822 er omtalt et »ildkar af 
kobber«. 

To nyere messehagler, den ene fra 1965, den 
anden skænket af Anna Nørgård 1970. †Messe- 
hagler. 1619 købtes otte alen †»Kaff« (kaffa, dvs. 
plys eller fløjl) og otte alen blå »Kledekappe« til 
foer til en ny messehagel, hvortil sognemæn- 
dene gav 10 dl. og 2½ mk.; for syningen betaltes 
1½ mk.15 1681/82 karakteriseredes den som gam- 
mel,22 179747 var den aldeles ubrugelig. 1833 
manglede man en hagel.14 189718 blev anskaffet 
en ny af blodrødt silkefløjl. 

Alterskranke, 1865,18 bestående af drejede ege- 
træssøjler under liste og enkel dækplade. Skran- 
ken, der afgrænser et alterpodium, er opstillet i 
bue foran alteret, men i øvrigt i retkant, således 
at der er fri adgang ved væggen i begge sider. 
Oprindelig malet med bronzefarve, dæklisten 
poleret, nu er søjler og fodliste gråhvide, dæk- 
pladen brunferniseret. 1970 blev skranken for- 
længet i begge sider og i øvrigt rykket længere 
frem i koret, †Alterskranke. 1742/43 købtes en 
tylvt fjæle til »tralværket« hos Christen Haarbye 
i Århus, og to år senere betaltes Christen Peder- 
sen snedker for at udføre »det nye tralværk for 
alteret«.24 180817 var gitterværket løst i den ene 
ende og ønskedes siden gentagne gange repare- 
ret.14 1862 målte det bomuldsfløjlsbetrukne knæ- 
fald syv tommer i højden og 13 tommer i bred- 
den.18 

Døbefont (fig. 20), romansk, af grå granit, fo- 
den let rødlig; ialt 85 cm høj, den store kumme 
alene 60 cm høj, 84 cm i tvm. og med ca. 10 cm 
bred mundingsflade. Ifølge Mackeprang (Døbe- 
fonte s. 234-248) tilhører den de østjyske løve- 
fontes klassiske type, herunder Sjørslevgrup- 
pen, muligvis i værkstedsfællesskab med fonten 
i Lyngå (s. 1777). 

Kummens fortrinlige reliefudsmykning be- 
står af to par modstillede løvefigurer, hvert med 
fælles, kraftigt mandshoved, det ene 22 cm langt 
og ikke mindre end 11 cm i fremspring, det an- 
det henholdsvis ca. 16 og 8 cm. Løvemankernes 
særlige udformning, med »sparrer« på den 
nedre del, har fonten fælles med Lyngå. Over 
dyrenes rygge breder sig halernes todelte akan- 
tusbladdusk, med midtblad, og foroven under 

mundingsranden snor sig en velformet akantus- 
ranke. En lille rundstav danner overgang til den 
terningkapitælformede fod, der har 11-12 cm 
lange mandshoveder på hjørnerne og under de 
rundstavmarkerede rundbuefelter primitive reli- 
effer af spinkel palmet, fugl med udbredte vin- 
ger, palmet og løve med bagudvendt hoved og 
lang tunge samt lang, flerbladet ranke lagt op 
over ryggen. Den nederste del af foden nu skjult 
af murstenspodium. - 1882 blev malingen på 
fonten fjernet, 1907 ønskedes den renset med 
syre.14 Nu, som i 1904,36 opstillet under korbu- 
ens nordre del.31 

Dåbsfade. 1) Af sølv, »Skænket Adslev Kirke 
af Ellen Marie Pedersen 1960« og udført af 
»F. Hingelberg, Aarhus«. 72,5 cm i tvm., glat, 
på fanen graverede blade samt indskriften, med 
kursiv; under bunden guldsmedens stempel. 

*2) Af tin, bekostet 1684/85,22 den ret almin- 
delige, ottekantede type med opdrevne bukler 
ved vinkelspidserne svarende til fadet i Mesing 
(s. 3139 med fig. 24) og rimeligvis udført af det- 
tes mester Hans Nielsen Gotlænder; 31 cm i 
tvm. På fanen et læderet stempel, fadet i øvrigt 
defekt. I Købstadmuseet Den gamle By 
(inv.nr. 261:43). †Dåbsfad, af messing, formo- 
dentlig anskaffet i 1880erne.18 

Dåbskander. 1) 1960, af sølv, med samme ind- 
skrift og stempel som dåbsfad nr. 1; 28 cm høj. 
2) 0.1863,18 af tin, den ret almindelige type sva- 
rende til bl.a. Hørnings (s. 3089); låget mangler 
og tuden misformet. 22 cm høj. Nu ude af brug. 

Prædikestol (jfr. fig. 7), o. 1855,14 i nyrenæssan- 
cestil, med malet udsmykning 1985-86 ved Bo- 
dil Kaalund.48 Stolen har fire fag med rektangu- 
lære fyldinger i storfelterne og balustersøjler på 
postamentfremspring foran hjørnernes vinkel- 
bøjede rammeværk. Glat frise med kraftige 
fremspring over søjlernes ringkapitæler. Den 
hviler på en bærestolpe skjult af et podium, der 
tillige med en ny trappe er sammenbygget med 
stoleværket. Stolen, der oprindelig var egetræs- 
malet og med hvide søjler, fik 1985-86 en ny 
bemaling med mørkviolet og gulbrunt. I frise- 
felterne var 1925-2649 malet, med skriveskrift: 
»Tro, Haab og Kærlighed«, og hertil udførtes 
1985f. i storfelterne symbolske fremstillinger, 
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henholdsvis en ørn, en due med oliegren og en 
pelikan, der nærer sine unger med blodet fra sit 
bryst, i vægfeltet et landskab i grøngult og rød- 
brunt; i postamentfelterne grønne grene med 
gyldne småfrugter. 

†Prædikestole. 1616 fik en snedker 2 dl. for at 
opsætte og forfærdige (reparere) en gammel 
prædikestol fra Mesing kirke (jfr. s. 3141), som 
dennes kirkeværge, Mikkel Sørensen, gav til 
Adslev, efter at dennes forrige prædikestol var 
faldet ned. Stolen blev opsat på to 3½ alen lange 
bjælker og forsynet med ny bund af egefjæle,15 

180316 var bære»pælen« rådden. 
En †lydhimmel er tidligst omtalt 1833, da synet 

ytrede ønske om at få den befæstet med en jern- 
stang, hvilket gentoges 1850. Både 1838 og 1845 
var nogle »sirater« løse.14 Nedtaget o. 1855. 

Stolestader, 1935, enkle gavle med rektangu- 
lære fyldinger og halvrundt topfelt med tand- 
snitliste mod det forsænkede felt og under dettes 
fodliste. Malet gråviolette. I topfelterne malerier 
med varierende natur- og dyremotiver, signeret 
»Bodil Kaalund 1986« på vestligste kvindestol. 
†Stoleværk er tidligst nævnt 1687.44 Af en omtale 
180316 fremgår, at stolene var forsynet med døre. 
1853 var stolene brøstfældige, og der var »lappet 
på dem«, så de frembrød et »stødende skue«. 
1855 opsattes nye †stolestader (jfr. fig. 12), med 
plane gavle og svejfet udsavet, vaseagtigt top- 
stykke kronet af kugle; dørene havde frisede fyl- 
dinger. 1862 anbragtes træskamler i stolene,14 og 
189918 blev de forbedret ved, at rygpanelerne 
blev lænet tre tommer tilbage; samtidig fjerne- 
des dørene. 

Armstol til præsten, fra 1800rnes sidste halv- 
del, med svejede ben og armlæn, ryggen udfor- 
met med balusterformet spejl og svejfet udsavet 
kopstykke. Hvidmalet. Polstret, fløjlsbeklædt 
sæde. Istandsat 1904. I korets nordvesthjørne. 

†Skriftestol og †degnestol nævnt 1687f.44 186214 

ønskedes kirkesangerens stol fjernet fra koret og 
anbragt i øverste mandfolkestol. 

Et †»skrin«, af fyr, til forvaring af alterklæ- 
derne, blev 1747/4824 købt hos snedker Niels 
Schou i Skanderborg og herefter beslået. 

†Pulpitur til orglet, 191314 opsat i kirkens vest- 
ende. 

 
Fig. 21-22. Klokke, med udsnit af rocaillefrise, støbt 
1766 i København (s. 3119). NE fot. 1985. - Bell, with 
section of frieze, cast 1766 in Copenhagen. 

Orgel, 1912, med fire stemmer, bygget af 
A. C. Zachariasen, Århus.50 Disposition: Ma- 
nual: Bordone 16', Principale 8', Bordone d'a- 
more 8', Fugara 4'; svelle. Pneumatisk aktion, 
keglevindlade. Facaden er hvidmalet og har tre 
felter med attrappiber af sølvbronzeret zink. På 
podium i tårnrummet; stod indtil tårnets op- 
førelse 1925-26 på det nævnte †pulpitur. 

† Pengetavle. 1758/5924 blev »fattigtavlen repa- 
reret«. 
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Salmenummertavler. 1) 1964, med søm til op- 
hængningstal af metal. På triumfvæggens nor- 
dre del. 2) (Jfr. fig. 12), omtalt 1862,18 med buet 
topstykke; ved lister inddelt i to og tre felter, 
med søm til ophængningsbrikker med hvidma- 
lede tal på sort bund. Nu ude af brug, i tårnets 
mellemstokværk. 

To præsterækketavler, 1964, med sortmalede 
indskrifter med versaler. Ophængt i våbenhu- 
set, henholdsvis på øst - og vestvæggen. 

Tre lysekroner, »Skænket af Ane Kathrine Ol- 
sen i Adslev Julen 1905«, ifølge ens, graverede 
indskrifter (skriveskrift) på hængekuglerne. De 
to kroner er barokkopier med otte grenede lyse- 
arme og seks øvre refleksblomster, den tredie, 
mindre, har fem flade arme og urneformet hæn- 
gestykke. Alle ophængt i skibet. Væglampetter 
fra 1985-86. 

†Ligbårer omtalt sporadisk 161815-1808.17 
Klokker. 1) (Fig. 21-22), støbt i »Copenhagen 

anno 1766«. Den forholdsvis lille klokke, ca. 56 
cm høj incl. kronen og 60 cm i tvm., bærer 
ovennævnte indskrift, med reliefversaler, midt 
på korpus. Om halsen har den en frise bestående 
af rocailler og spinkle ranker på hver side af en 
rundstav ledsaget af perlestave. En tilsvarende 
(halv) frise ses på slagkanten under et profil: liste 
på hver side af kvartrundstav. Det anvendte ro- 
cailleornament svarer ganske til det på klokke 
nr. 5 fra 1762 i Århus domkirke (s. 626) og på 
Fjellerup-klokken (Randers amt) fra 1764, begge 
udført af M. C. Troschell, København, der der- 
for nok må sættes i forbindelse med støbningen 
af Adslevs klokke. Ifølge regnskaberne 1766/ 
6724 blev denne »omstøbt hos Suhm i Køben- 
havn« af en gammel tklokke (se nedenfor), der 
vejede 14 lispund og 10 pund. Den nye kom til at 
veje 15 lispund og 8 pund; herfor betaltes 34 rdl. 
og 48 sk., hvortil kom 4 rdl. for knebelen. En 
klokkestøber Suhm i København er ukendt, 
men navnet kan eventuelt tilhøre den person, i 
hvis ejendom støbningen foregik, eller måske en 
forhandler. 

179747 hang klokken »usikkert«, og 182051 øn- 
skedes den nedtaget fra »klokkespiret« (jfr. s. 
3105). Klokken ophængtes derefter i et »stillads« 
af egetømmer ved kirkens vestende (jfr. †klok- 

 

kestabel). 1925 anbragtes klokken i det nye tårn. 
- 1955 omhængtes den i ny slyngebom af »Thu- 
balka«. Ny, smedet knebel 1975/76. Elringean- 
læg installeret 1978. 

2) Støbt af »De Smithske Aalborg 1955«, 
ifølge indskriften med reliefversaler midt på 
korpus. 77 cm i tvm. Klokken52 er uden krone; 
vuggebom af støbejern. Knebel 1975/76. 

En †klokke, der »med al jernfang« (ophænget) 
vejede 1½ skippund og 8 lispund, afleveredes 
ved klokkeskatten 1528/29. 

Klokkestol til to klokker, 1955, med delvis 
genanvendelse af ældre egetømmer. 

GRAVMINDER 
Brudstykker af *gravflis er (fig. 23), fra 1500rnes 
senere del, af rødbrændt ler, med grøn blygla- 
sur, svarende til fliser fra bl.a. Åby (s. 1448), 

Fig. 23. *Gravfliser af rødbrændt ler, fra 1500rnes se- 
nere del. Lilje og indskrift: Iuer M. (s. 3119). NE fot. 
1983. Nu i Den gamle By, Århus. - Sepulchral tiles of 
baked clay with lily and inscribed: Iuer M. From the last 
decades of the 16th century. 
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Mårslet (s. 2278) og Hvilsted (s. 2616). Brud- 
stykkerne, der antagelig har udgjort en del af en 
omløbende randskrift om en grav, hvis midt- 
parti måske har været prydet med liljeornamen- 
ter, er fundet i koret i fylden til den i 1934 under- 
søgte gravkrypt (jfr. nedenfor). I Købstadmu- 
seet Den gamle By (inv.nr. 252 A-B). 

1) »Iuer M«, indskrift med reliefminuskler 
indrammet af reliefkanter, hvori de to initialer 
»I« og »M« er indskåret. En »fals« i den ene 
kortside er antagelig beregnet til sammenstø- 
det med den følgende flise. Ca. 8,2 cm høj, 
ca. 22,2 cm lang og ca. 3,6 cm tyk. Bogstaver og 
kant står gråbrændt, bunden grønglaseret. 2) 
Stykke med den nedre del af en minuskel (m, 
n?).53 3) Fragment med lilje, udført med for- 
dybede linier; grønglaseret, ca. 20,5 cm lang. - I 
fylden fandtes desuden flere stykker grønglase- 
rede fliser uden ornamenter. 

Gravkrypt i koret (jfr. fig. 4), muligvis indret- 
tet omkr. 1600, formodentlig som præstebegra- 
velse. I forbindelse med en gulvregulering 1934 
blev krypten tømt for sit opfyld, undersøgt og 
herefter istandsat.54 Det rektangulære rum, der 
er muret op til korets søndre fundering og med 
et lidt skævt forløb, der tager hensyn til triumf- 
buens fundament, måler ved bunden 2,10 m i 
øst-vest og 3,10 m i nord-syd. Væggene, der 
skråner lidt indefter forneden, er sat af rå kam- 
pesten og hvidkalkede. Gulvet brolagt med 
håndstore sten og strøet med sand. Loftet har 
bestået af brædder lagt på tre egetræsbjælker 
(højden 1,60 m til bjælkeunderkant), anbragt i 
false i murværket. Et smalt lufthul i sydsidens 
sokkel er nu lukket med en kvader. Indgangen 
har antagelig været ad en trappe i vestsiden, 
hvoraf intet spor fandtes, men som kan være 
fjernet o. 1797,47 da synet klagede over, at den 
åbne begravelse i koret var »belagt med fjæl, 
som er så rådne, at ingen kan gå derover uden 
fare for at styrte ned«. En smal tværgang har 
adskilt de opstablede kister, der har hvilet på to 
svære gulvplanker,55 der strakte sig fra syd til 
nord. 

Der blev iagttaget syv kister, hvoraf kun én 
kunne beskrives nærmere. Kisten, der stod un- 
derst mod nord, var 155 cm lang, 30 cm bred og 

hvidmalet. På låget var udskåret et ovalt skrift- 
felt omgivet af bladværk med enkelte blomster, 
der løb ud i en større dekoration for hver ki- 
steende.56 På det hvide skriftfelt fandtes en sort- 
malet indskrift, hvis oplysninger kan suppleres 
fra kirkebogen: »I[akob Danæ]us, kaldet [til 
sogne]præst for Adslev Miesing 1706, †28.jan. 
1729, 5[7 år], 3 mån[eder og 8 dage gammel].«57 

- Af de øvrige kister rummede de tre, af spink- 
lere materiale, muligvis kvinder. Den ene havde 
et klæde om hovedet, der lod panden fri, en 
anden med langt hår var iført ligklæde. Enkelte 
kranier lå løst, dels oven på kisterne, dels i kryp- 
tens ene hjørne, muligvis lagt til side for at give 
plads til nye begravelser. I alt synes krypten at 
have rummet mindst 13 personer. Den oprinde- 
lige indretning kan måske være foretaget af sog- 
nepræsten Poul Madsen Pryds, hvis formodede, 
kalkmalede initialer ses på korets østvæg (jfr. 
s. 3108). 

KILDER OG HENVISNINGER 

LA Vib. Præstearkiv: Adslev-Mesing menighedsråds- 
arkiv 1915-28 (C 388.30). - Ved embedet: Synsprot. 
1862-1985. - Se i øvrigt fortegnelse over arkivalier 
vedr. kirkerne i Skanderborg amt i almindelighed 
s. 2874 samt forkortelser s. 2875. 

NM2.: Håndskrift: F.Uldall: Om de danske 
Landsbykirker III, 1884, s. 148-50. - Indberetninger 
ved Eigil Rothe 1912 (kalkmalerier), Niels Termansen 
1912 (altertavle, sengotiske figurer, alterstager), 
Chr. Holtet 1934 (gravkrypt), Olaf Hellvik 1970 
(kalkmalerier), Boas Nielsen, Thubalka 1977 (klok- 
ker), Bent Meyer 1985f. (udsmykning af prædikestol 
og stolestader) og Vibeke Michelsen 1980 ^alter- 
tavle) og 1985 (inventar). - Udskrifter af de gennem- 
gåede arkivalier findes i NM2. 

Notebøger. NM2.: C. M. Smidt CXLI, o. 1925, s. 3 
(bygning og inventar). 

Tegninger og opmålinger. NM2.: Kalker af kalkmalet 
årstal og indskrift i kor, u. navn og år (Eigil Rothe 
1912). Tryk af tegning med forslag til ny altertavle 
ved V.J. Mørk-Hansen 1914. Plan af gravkrypt 1934 
ved bygningsinsp. J. Schmidt, Skanderborg. Grund- 
plan og snit ved Aage Kristensen og Bent Meyer 
1968. Plan og snit opmålt af studerende ved Århus 
universitet, ved Mogens Vedsø 1987. Kunstakademiets 
bibliotek: Projekt til tårn, udat. og usign. (jfr. note 
25). Kgl. bygningsinsp. Århus: Foruden korrespon- 
dance tegninger til tårn (V. Norn, udat.) samt sdr. 
portal og trappe på kirkegården (V. Norn 1941). 
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Historisk indledning ved Per Ingesman, beskrivelse 
af kirkegård og bygning ved Kjeld de Fine Licht, 
kalkmalerier, inventar og gravminder ved Vibeke 
Michelsen og orgel ved Ole Olesen. Engelsk over- 
sættelse ved Jean Olsen. Redaktionen afsluttet 1988. 

1 RA DaKanc. Fortegnelser og div. dok. vedr. kirker 
og sognekald 1630-1702. 
2 Kronens Skøder III, 265. 
3 LA Vib. Landstingets skøde- og panteprotokoller 
nr. 31, fol. 312-13 (B 24. 664). Afskrift af skøde i LA 
Vib. Århus bispearkiv. Adkomster på jura patronatus 
1615-1712 (C 3. 1152). 
4 LA Vib. Landstingets skøde- og panteprotokoller 
nr. 32, fol. 475-76 (B 24. 666). 
5 Afskrift af skøde i LA Vib. Århus bispearkiv. Kir- 
kernes istandsættelse m.v. 1804-23 (C 3. 1151). 
6 LA Vib. Landstingets skøde- og panteprotokoller 
nr. 33, fol. 298 (B 24. 668). 
7 Kronens Skøder IV, 524 og LA Vib. Århus bispear- 
kiv. Kirker på ryttergodser 1713-24 (C 3. 1155). 
8 LA Vib. Skbg. rytterdistrikt 1717-67. Jordebogseks- 
trakter og arkivalier vedr. ændringer af godsets om- 
fang 1719-69 (G Ryt. 8.9). 
9 LA Vib. Århus bispearkiv. Kirkernes jura patrona- 
tus 1756-88 (C 3. 1154). 
10 Wolder pantsatte sine tre ejendomme til sine tre 
stedsønner 1792, for Adslev kirkes vedkommende 
slettedes pantet 1797, LA Vib. Det skanderborgske 
distrikts birks skøde- og panteprotokol 1789-1800, 
fol. 176 og 510, jfr. 507 (B 61 F. SP 4). 
11 LA Vib. Det skanderborgske distrikts birks skøde- og 
panteprotokol 1800-08, fol. 220 (B 61 F. SP 5), jfr. skrivelser af 
24. feb. og 17. nov. 1798 fra DaKanc. til stiftsøvrigheden i 
Århus, LA Vib. Århus bispearkiv Hjelmslev hrd. Adslev-Mesing 
1698-1845 (C 3. 600). 
12 LA Vib. Det skanderborgske distrikts birks skøde- og 
panteprotokol 1800-08, fol. 233-34, 242 og258-59, jfr. 245 (B 61 
F. SP 5). 
13 Indberetning i den i note 5 nævnte arkivgruppe. 
14 LA Vib. Provstearkiver. Hjelmslev-Gern hrdr. 
Synsprot. 1826-1915 (C 32. 2 og 3). 
15 RA. Rtk. 6 års kirkergsk ... 1620 (B 184 e). 
16 LA Vib. Århus bispearkiv. Kirkesyn 1700-1803 (C3. 1166-76). 
17 LA Vib. Provstearkiver. Hjelmslev hrd. Synsprot. 
1803-12 (C 30 F. 2). 
18 Synsprot. 1862 f. 

19 Abrahamsen: Orientering, s. 56: 11,2°. 
20 Den var i behold, da Uldall 1884 besøgte kirken. På 
kirkegården ligger en 187 cm lang granitblok, hvis 
nyhugne flader snarest tyder på, at den hidrører fra 
våbenhus- eller tårnbyggeriet. 
21 Synsprotokollens beskrivelse 1862 nævner, at der i skibet 
er »opgang til hvælvingen«. 
22 RA. Rtk. Rgsk. 1660-ca. 1848. Århus stifts kir- 
kergsk. 1680-94. 
23 Den tydeligvis ophuggede blok kan have været 
kragbånd i den oprindelige triumfbue (jfr. nabokir- 
ken i Mesing, s. 3127). 
24 RA. Rtk. Rgsk. 1660-ca. 1848. Skbg. rytterdistrikts 
rgsk. for kirker i Skbg. amt. 1739-67. 
25 Note 18. Udat. og usign. tegning i Kunstakademiet 
er antagelig et udkast af S. F. Kiihnel, der 1921 op- 
trådte i sagen (Korrespondance i Kgl. bygn. insp. 
Århus). Her har ligkapellet indgang i nord, og tårnets 
gavle vender mod nord og syd. 
26 Citeret efter indskrift på sandstenstavle over den 
falsede dobbeltdør på tårnets vestside. Rasmine Ka- 
thrine Houmann (1855-1915) fra Kollens mølle (i sog- 
net) var ifølge hendes gravsten (på kirkegården) født i Strids 
mølle. 
27 Note 17 og LA Vib. Århus bispearkiv. Hjelmslev 
hrd. Adslev-Mesing 1698-1845 (C 3. 600). Dog havde 
et syn 1803 fundet tårnet i orden. ØJyHjemst. XIII, 1948, s. 
134. 
28 LA Vib. Provstearkiver. Århus amts sdr. provsti. 
Synsprot. 1817-54 (C 30 I. 2). 
29 Note 14. Gavlen var i overensstemmelse med pe- 
riodens praksis forsynet med to ventilationskanaler, der blev 
tilmuret 1970. 
30 Reparationen 1796 synes at have været foretaget på 
skrømt og hænge sammen med ejerskiftet året efter. 
1798 beordrede DaKanc. stiftsøvrigheden til at til- 
bageholde tienden og lade foretage reparation, hvis 
ikke kirken straks blev sat i stand. LA Vib. Århus 
bispearkiv. Hjelmslev hrd. Adslev-Mesing 1698-1845(C 3. 
600). 
31 Fonten kan 1615 have stået i skibets vestre ende. 
32 Jfr. bl.a. †kalkmalerier i Fruering, s. 2986, med 
samme bomærke, og Stilling, s. 2954. 
33 Jfr. Chr. Heilskov, i ÅrbÅrhSt. 1931, s. 39. 
34 Korresp.arkiv, i NM2. 
35 På altertavlens øvre bærebjælke bagpå ses en ind- 
skrift med sort skriveskrift: »Altertavlen malet af Fir- 
maet Kruse og Søn Oktober 1925. H. Bendstrup. Johs. 
Petersen.« 
36 Ifølge fot. i NM2. 
37 Beckett: DaKunst II, 174. 
38 Peter Bang Termansen: En Altertavle fra Hjelmslev 
Herred, i ÅrbGlBy 1944, s. 29-34. 
39 I fodfeltet stod en frakturindskrift: Kommer hid til mig. 
Alle som arbeide og ere besværede, og jeg vil give Eder 
hvile«. 
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40 Antagelig afdækket 1975 af konservator Roland Hansen, Den 
gamle By. 
41 Ifølge indb. ved Niels Termansen 1912. 
42 Det var almindeligt, at degne indskar deres navne bag på 
altertavlerne, jfr. bl.a. Fruering s. 2988. 
43 Fjernet o. 1944, jfr. note 38. 
44 I herredsbogen 1687 omtales kalk og disk som væ- 
rende af tin? (LA Vib. Århus bispearkiv. Hjelmslev 
herredsbog 1687 (C 3. 1105)). 
45 Jfr. Chr. Holtet: En gravkælder ... s. 59f. (se note 
54), der fra den ene søns navn slutter, at han er barne- 
barn af slotsskriver på Skanderborg Niels Grøn og 
opkaldt efter ham, mens den anden søn ifølge almin- 
delig navneskik må være søn af Mads Poulsen. 
461 dette ord synes oprindelig graveret et F, der er 
rettet til E. 
47 LA Vib. Provstearkiver. Hjelmslev hrd. Indkomne breve. 1760-
99 (C 30 F. 3). 
48 På en messingplade indvendig i stolen er graveret: »Agnes 
Kjærgaard (død i Silkeborg 1971) har til minde om sin moder Serine 
Sørensen f. i Adslev 
13. jan. 1864 skænket midlerne til kirkens udsmyk- 
ning, som blev udført af Bodil Kaalund 1985/86.« 
49 Restaureret og malet af malermester L. Kruse, År- hus (LA Vib. 
Adslev-Mesing menighedsråds arkiv1915-28. 
50 Zachariasen: Orgelfortegn. Orglet taget i brug 1913(Hugo 
Assingbo). 
51 LA Vib. Århus bispearkiv. Hjelmslev hrd. Adslev- Mesing 1698-
1845 (C 3. 600). 
52 På klokkestolen anbragt et skilt: »Denne klokke er 
skænket af afdøde Frøken Ane Mette Holm. Skan- 
derborg.« 
53 Afbildet hos Chr. Holtet: En Gravkælder ... s. 58(note 54). 
54 Undersøgelsen foregik under ledelse af overrets- 
sagfører Chr. Holtet, jfr. denne: En Gravkælder i 

 
Fig. 24. Adslev 1:10000. Målt af Andreas Jensen 
Thinghuus 1816, suppleringer medtaget til 1855. Ko- 
pieret af Birgitte Andreasen 1982. - Map of the village. 

Adslev Kirke, i ÅrbÅrhSt. 1939, s. 54-61, Skander- 
borg. Glimt fra By og Egn. Skbg. 1956, s. 84-89, 
samt indb. i NM2. 
55 Bjælkerne var muligvis gammelt bygningstømmer. 
56 Jfr. tegning s. 56 i artiklen (note 54), der også om- 
taler og afbilder enkelte kistehanke og beslag. 
57 Ifølge Chr. Holtet (note 54) oplyser kirkebogen 
desuden, at J.D. havde været feltpræst ved kavalleriet 
før gerningen som sognepræst, der varede 22 år og 9 
måneder. Han blev nedsat i sin begravelse 7. febr. 

SUMMARY 
Adslev Church was probably built about 1200, 
and it comprised the chancel and nave con- 
structed of finely dressed granite ashlar. To- 
wards the close of the 15th century vaults were 
put up in the chancel and nave (in the latter with 
eight ribs in each bay), and a tower was added to 
the nave. This tower was demolished at the be- 
ginning of the 19th century and replaced by a 
ridge turret. The present tower was erected in 
1925. The porch was built in 1863-64 to replace 
an earlier one in half-timbering. 

The vaults of the chancel and nave were de- 
corated in 1498 with the light geometricai kind 
of murals usual in the area, corresponding for 
example to those at Hvilsted Church (p. 2600). 
In both churches the same personal mark is 
found, probably that of the painter. 

The church furniture dates largely from more 
recent times with the notable exception of the 
Romanesque font. On the altar-piece from 1916 
three figures - the Virgin and Child, St. Barbara 
and John the Baptist, have been re-used from a 
late Gothic †altar-piece. Its successor, a plain 
*Renaissance altar-piece from 1595, with con- 
temporary paintings, is now in the open-air mu- 
seum town, Den gamle By in Århus. The pulpit 
from c. 1855 has replaced one that came from 
the church at Mesing (p. 3118) in 1616. The altar 
candlesticks were donated by the vicar of the 
parish in 1662 in connection with the funeral of 
two sons. Another incumbent and his wife pre- 
sented the chalice and paten in 1661. The bell has 
been cast in Copenhagen in 1766. Some *frag- 
ments of sepulchral tiles from the latter part of the  
the 16th century are now in the open-air mu- 
seum town, Den gamle By in Århus. 

 



Fig. 1. Kirken set fra syd. NE fot. 1985. - The church seen from the south.

MESING KIRKE 
HJELMSLEV HERRED

Efter reformationen har kirken formentlig tilhørt 
kongen, hvilket dog først kan dokumenteres 1666.1 

1. juli 1699 skødede han den til ekvipagemester Claus 
Güntelberg, der et par dage efter solgte den videre til 
Anders Wendelboe i Århus.2 17013 afhændede denne 
Mesing (og Adslev) kirker til sognepræsten i nabo- 
sognene Ormslev-Kolt, Mads Trane, der allerede 
17034 solgte Mesing kirke til kapellanen i Skander- 
borg-Skanderup-Stilling, Anders Knudsen Tonstrup. 
17115 afhændede denne kirken til amtmanden i Skan- 
derborg, etatsråd Jørgen Grabow, som 1723 solgte 
den tilbage til kronen, der lagde den under Skander- 
borg rytterdistrikt.6 Ved auktionen over distriktets 
gods og kirker 1767 erhvervedes Mesing kirke af 
amtsfuldmægtig Hans Lauritsen,7 der 1778 overdrog 
den til sogneboerne.8 Kirken overgik til selveje 1. ja- 
nuar 1910. 

I hvert fald siden sidste halvdel af 1500rne9 har Me- 
sing sogn været anneks til Adslev (jfr. tprædikestol) 
og siden 1967 til Veng. 

161510 betaltes for to (tigger)tegn »som er givet stak- 
ler i sognet«. 

Kirken ligger centralt i sognet, et par hundrede 
meter fra den mellemstore landsby. Den er rejst 
nær toppen af et bakkehæld, der skråner syd- 
over i det højtliggende, jævnt kuperede land- 
skab på nordsiden af Illerup ådal. Som nabo i sin 
noget isolerede beliggenhed havde kirken An- 
neksgården (fig. 33), der bygningsmæssigt i dag 
er helt ændret og hedder Marielund, men har 
bevaret sin direkte adgang til kirkegården. 

Den nærmest kvadratiske kirkegård, der 
1915-16 er udvidet med ca. ti meter mod syd i 
hele sin udstrækning, hegnes på alle fire sider af 
græskronet stengærde. På en stor sten midtvejs i 
syddigets yderside er indhugget årstallet 1916. 
Ringmuren nævnes første gang 1617,10 da tre 
favne var skredet ned og skulle lægges op. Siden 
er diget udbedret adskillige gange; 182511 måtte 
synet bemærke, at »ingen kreaturer, hverken 
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store eller små, må græsse på kirkegården«. En 
generel omsætning, der strakte sig over fem år, 
fandt sted først i 1850erne,12 da synet havde fun- 
det digets tilstand elendig. 

Der er tre indgange: Indkørsler vestligt i syd 
og nordligt i øst samt en fodgængerlåge i vest. 
Hovedadgangen, »Opført af Edel og Ole Lund 
Mjesinggaard 1930«,13 er en muret, hvidkalket 
og teglhængt portal i syd, ud for bygaden, teg- 
net af Viggo Norn. I den rundbuede gennem- 
kørsel er ophængt to sortmalede jerntremme- 
fløje. En simpel køreadgang med to rødlige sta- 
kitfløje på jernstolper er anlagt nordligt i øst- 
diget. Den nævnte fodgængerlåge til naboejen- 
dommen sidder sydligt i vestsiden og er en 
stakitfløj ophængt mellem granitstolper, hvor 
årstallet 1836 er indhugget. 1744-4514 nævnes 
»portmuren«, og 185212 skulle indkørselsporten 
fornyes. Beskrivelsen i synsprotokollen 1862 si- 

ger blot, at der var port i syd og låge i vest. 
Forud for opførelsen af det eksisterende port- 
hus, var der »en simpel låge«, der sad nogle 
meter østligere. 

Bygninger m.v. på kirkegården. Et teglhængt, 
hvidkalket ligkapel, der på bagsiden indeholder 
toilet og fyrrum, er 1967, efter tegning af 
Strange Nielsen, Skanderborg, rejst ved kirke- 
gårdens sydvestre hjørne inden for hovedporta- 
len. Dets betydeligt mindre forgænger lå om- 
trent på samme sted og var opført 1904.12 Et 
areal på kirkegårdens østside erhvervedes 1945 
med henblik på fremtidig udvidelse, og her er 
lagt redskabsskur og affaldskule uden for den 
ovennævnte køreport. Ældre, statelige løn og 
elm, der står langs digets inderside, kanter kir- 
kegården undtagen i syd, hvor træerne fældedes 
i forbindelse med udvidelsen.12 Et par stynede 
linde foran våbenhuset er fjernet siden 1971. 

Fig. 2. Kirken set fra nordøst. NE fot. 1985. - The church seen from the north-east. 



Fig. 3. Opstalter, snit og plan 1:300. Opmålt af Lars Bock, Bendt Longmose Jakobsen og Ole Nielsen, Arki- 
tektskolen i Århus 1978, der også har tegnet opstalten af kirkens vestside. De øvrige ved KdeFL 1988 med 
enkelte supplementer. Sydsidens kvadre er skitsemæssigt angivet. - Elevations, section and ground-plan of the 
church. 

MESING KIRKE

En pikstensbro omkring kirken er måske iden- 
tisk med den, synet krævede 1906.15 

†Gabestok, se s. 3128. 

BYGNING 
Kirken består af kor og skib fra omkring år 
1200, hvortil der ved middelalderens slutning er 

føjet et våbenhus foran syddøren og et tårn ved 
vestgavlen. I samme periode blev der i kor og 
skib indbygget hvælv. Orienteringen har en 
mindre afvigelse mod nord.16 

De oprindelige afsnit, det indvendigt kvadra- 
tiske kor og skibet, hvis længde er omtrent det 
dobbelte af bredden, hører hjemme blandt de 
små kirker og svarer i størrelse og proportio- 
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nering f.eks. til nabokirken i Stilling (s. 2948). 
Murene er rejst af omhyggeligt tildannede gra- 
nitkvadre på skråkantsokkel, og på begge byg- 
ningens sider er skiftegangen gennemløbende 
mellem kor og skib på facadernes nedre halv- 
dele. På nordsiden er højderne af de seks første 
skifter over soklen: 45, 42, 39, 35, 34 og 34 cm. 
Bagmurene er sat med marksten, ligeledes ski- 
bets nogenlunde bevarede taggavle. Navnlig i 
den østre indgår frådsten, delvis som kvadre med 
puds, hvorfor de må antages at være genan- 
vendte. Dør- og vinduesåbningerne er kvader- 
satte på indersiden, hvor vinduerne overdækkes 
med rektangulære overliggere. 

Døre og vinduer. Begge portaler er i behold, 
nordre tilmuret, søndre i brug. Norddøren, der 
ses på begge sider af muren, er rektangulær og 
måler i facaden 204 cm fra trinoverkant til un- 
dersiden af den vandrette overligger; bredden er 
her 103 cm. På indersiden, hvor overliggeren er 
fjernet, er bredden 130 cm. 

Syddøren udmærker sig ved at være lidt 
større i målene og ved et reliefsmykket tympa- 
non. Den rektangulære åbning er udvendig 217 

Fig. 4. Udsnit af våbenhusets østfacade med indmu- 
rede kvadre fra et af korbuens stik (s. 3127). Ole Niel- 
sen fot. 1979. - Detail of the east facade of the porch with 
embedded ashlars from the voussoirs of the chancel arch. 

x 117, indvendig 226 x 142 cm; i siderne er til- 
murede huller for stængebom. Tympanon (fig. 6) 
af rødbrun granit, 70 x 145 cm, er inden for en 
glat ramme smykket med en trælignende vækst, 
der flankeres af to dyr.17 Træet står i feltets midte 
og spænder ud mellem den vandrette bund- 
ramme og buens top. Hvert dyr gør front mod 
træet og løfter sin ene forpote op imod dets 
stamme, mens tungen slikker kronen. Et par 
skud ved træets fod, dets grene og dyrenes haler 
afsluttes med enkle, spydbladlignende former. 
Der er kun få indristninger i relieffet, som har en 
udtalt flad karakter. Ved sit motiv, to løver, der 
kærtegner livstræet, er det beslægtet med adskil- 
lige i nabolaget, navnlig Blegind (s. 3044) og 
Stilling (s. 2946). 188712 blev tympanon renset 
for kalk, efter at det var gjort synligt ved hæv- 
ning af våbenhusets loft. 

Vinduerne har oprindelig været fordelt med 
tre i koret og fire i skibet; herafer bevaret korets 
østvindue indvendigt, korets nordvindue og to i 
skibet. Alle er udført med rektangulære over- 
liggere og står nu tilmurede. Skibets blændedes 
ved overhvælvningen; korets nordvindue, der 
på begge sider måler 160 x 70 cm, blev lukket i 
1880erne.12 Vinduesåbningen midt på skibets 
nordside er 180 x 72 cm. Ved tårnet henligger tre 
rektangulære overliggere, hvoraf den ene, lige- 
som en af dem, der er på plads i murværket, har 
indhuggede hjørner foroven af hensyn til ind- 
pasning i skiftegangen; disse overliggeres åb- 
ningsbredde er 63, 66 og 67 cm. 

I det indre har loftsbjælkerne ligget på mur- 
kronen, i alle tilfælde i skibet. Koråbningen har 
været kvadersat med profilerede kragbånd (jfr. 
nedenfor). 

Ændringer og tilføjelser. I generationerne før re- 
formationen blev kirken underkastet en om- og 
udbygning, der afgørende ændrede dens karak- 
ter såvel inde som ude. Både i kor og skib ind- 
byggedes hvælv, triumfbuen udvidedes, og der 
blev tilføjet våbenhus og tårn. Udover den om- 
stændighed, at triumfbuens liturgisk bestemte 
udvidelse, der kan være samtidig med over- 
hvælvningen (jfr. †kalkmalerier), er gået forud 
for våbenhusets opførelse, kan rækkefølgen af 
de nævnte byggearbejder ikke fastslås. 
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Fig. 5. Kirken set fra vest. Ole Nielsen fot. 1979. - The church seen from the west.

Hvælvene, der i skibet må være indbygget ved 
midten af 1400rne (jfr. nedenfor), er ens og op- 
muret på den i Århus stift mest sædvanlige 
måde; de udgør ét fag i koret og to i skibet; 
navnlig skibets er temmelig kuplede. Alle er ud- 
ført med falsede hjørne- og vægpiller, der bærer 
den helsten brede gjordbue, skjoldbuerne og de 
retkantede halvstensribber. Vederlag markeres 
ved et fremkraget normalskifte. I korets vest- 
kappe sidder en lem, og en, nu tilmuret, ses i 
vestkappen i skibets vestre fag. 

Udformningen af de nedre dele af skibets 
østre hjørnepiller godtgør, at der her eksisterede 
†sidealterborde (s. 3134), da hvælvbyggeriet fandt 
sted; rester af det søndre er synlige (jfr. fig. 27). 
Som et led i kirkens indre modernisering blev 
triumfbuen udvidet og opmuret med munkesten, 
hvor vederlag i den spidsbuede åbning angives 
med et udkraget, afrundet skifte. 

Ved opførelsen af det ret store våbenhus, der 
indtil 1887 havde styrtrumsloft, er genanvendt 
de granitkvadre, hvormed vangerne og stikkene 
i den oprindelige koråbning var sat. Facaderne 
består i øvrigt af munkesten i et forbandt med 
mange kopper, mens der til bagmurene fortrins- 
vis er anvendt marksten. Østre langsides fals- 
gesims kan være oprindelig. 

Det nævnte granitmateriales herkomst røbes 
dels af tre smigsten fra et af koråbningens stik, 
der nu vender den hulede side frem (fig. 4), dels 
af de to kragbånd, et på hver side af døråbnin- 
gen. På grund af overkalkning er det ikke mu- 
ligt at konstatere hverken kragbåndenes stør- 
relse eller deres profilering, udover at de er om- 
kring 30 cm høje og 115 cm lange (triumfmuren 
er 101 cm tyk). Stenene er (foroven i oprindelig 
stilling?) dekoreret med to hulstave, adskilt ved 
vulst, (forneden?) med en enkelt hulstav; denne 
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Våbenhusets døråbning, der udvidedes 192015 

med 12 tommer (ca. 30 cm = 2 x en halv sten) i 
bredden og ni foroven, sidder i et spidsbuet 
spejl; en rest af indersidens halvstensstik røber, 
at det oprindelige dørhul var fladbuet.18 Den 
glatte taggavl og vestsidens gesims er ommuret 
1756-5714 efter stormskade et par år før (jfr. sol- 
uret, fig. 7 og s. 3132). I østsiden er et vindue, 
hvis ydre fals formentlig er oprindelig, mens 
hullet er udvidet 1860 og 1883.12 

Våbenhuset nævnes første gang 161710 i an- 
ledning af en reparation på mur og tag. 1863 
ønskede synet »den gamle trappe« og sandkas- 
sen fjernet og gulvet efterrepareret med mur- 
sten. 1887 hævedes loftet knap en meter, hvor- 
efter overvæggene øjensynlig er blevet nymu- 
rede.12 I eller ved våbenhuset har der vist været 
en †gabestok.19 

Tårnet er af den såkaldte stylteform, dvs. byg- 
ningen har en åben arkade i vest, hvilket er en 
tårntype, der er udbredt i Århus stift (jfr. f.eks. 
nabokirkerne i Skanderup (s. 2888), Stilling 
(s. 2948) og Blegind (s. 3046)). Tårnet er opført 
af munkesten under anvendelse af en del granit- 
kvadre, som utvivlsomt hidrører fra øvre del af 
skibets vestgavl, der blev nedrevet i forbindelse 

synes ved den ene kortside, som ramme, at være 
forbundet med den modsatte profilerings indre 
hulstav. 

Fig. 7. Solur fra 1756 på våbenhusets gavl (s. 3132). 
NE fot. 1985. - Sundial 1156. 

Fig. 6. Syddørens tympanon (s. 3126). NE fot. 1985. - Tympanum over the south door. 
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Fig. 8. Detaljer fra tagværket. Samlingerne mellem hanebånd og spær i skibets syvende fag, set fra vest (s. 3132). 
Ole Nielsen fot. 1979. - Details of the roof construction. The joining of collar beams and rafters in the seventh bay over the 
nave. 

Fig. 9. Udsnit af murkronen, murremmene og tagværksfoden i skibets nordside, set fra øst. Til venstre lille parti 
af hvælvet (s. 3132). Ole Nielsen fot. 1979. - Detail of the crown of the wall, wall piates, and lower roof structure on the 
north side of the nave. 
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Fig. 10. Indre, set mod øst. NE fot. 1985. - Interior to the east.

med tårnbyggeriet. Et par murede piller bærer 
klokkekammeret, som er svagt udkraget i øst 
og vest. Antagelig i ønsket om at få plads til et 
lille glamhul i østsiden, uden at gøre tårnet for 
højt, er det forskudt mod syd i forhold til mid- 
ten af skibets gavl. 

Klokkehuset, der i vest hviler på murbuen 
mellem de to piller og i øst er stillet oven på 
skibets vestmur, har i sine nord- og sydvendte 
gavle et efter omstændighederne meget stort, 
falset og spidsbuet glamhul; i vestsiden er to 
små, fladbuede lydåbninger, og som nævnt er 
der blevet plads til et i østsiden. Mens sydgav- 
lens murværk er helt fornyet, synes nordgavlen 
uændret med sine tre brynede kamtakker og en 
central cirkelblænding. Ved en falset og flad- 

buet, 58 cm bred og oprindelig godt 70 cm høj 
åbning i østmuren står klokkerummet i forbin- 
delse med skibets loft. 

Formentlig samhørende med tårnet blev der i 
hvert fald på skibets vestre gavl opmuret kam- 
takker, der nævnes 1756-57,14 da tre af dem i en 
storm blæste ned og beskadigede våbenhuset. 
Desuden bemærkes murede, profilerede gesims- 
konsoller ved begge skibets gavle. 

Tårnet omtales første gang 1617,10 da mur- 
værk på vestsiden og taget blev repareret; samti- 
dig indlagdes ankre. Efter synsudsættelse 173420 

blev 174521 hele sydøsthjørnet fornyet og mur- 
værket bundet sammen med ankre; 188012 blev 
sydfacaden atter ommuret med nye sten. Ældre 
fotografier viser tårnet med åbne bomhuller. 
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Fig. 11. Indre, set mod vest. NE fot. 1985. - Interior to the west.

Øvrig vedligeholdelse efter reformationen. Det er 
kun mindre reparationer og udbedringer, som i 
tidens løb er foretaget ved kirken. Korets øst- 
gavl har været et af bygningens svage steder; 
1685-8622 blev den istandsat, 1859 skulle der ind- 
sættes et jernanker (jfr. den store ankerbjælke til 
skibets østgavl, fig. 3), og efter synets ønske 
1883 blev gavlmurens kvaderskal omsat tillige 
med sydsiden fra hjørnet til vinduet.12 1744-4514 

blev bl.a. et parti af skibets sydfacade omsat af 
den lokale murmester Lars Nielsen.23 186312 øn- 
skede synet brudt en gennemgang i triumfmu- 
rens taggavl. 

Gulvet nævnes første gang 1619,10 da det var 
sunket og skulle lægges om. Synet 173624 kon- 
staterede, at der var sænkninger over begravel- 

serne i koret, og 181325 fandt man korgulvet råd- 
dent. Beskrivelsen 1862 i synsprotokollen siger, 
at alle gulve var af mursten. De eksisterende 
gulve af sorte og hvide cementfliser er nedlagt 
efter synets ønske 1906 og 1907,26 mens stolesta- 
derne fik (nyt?) bræddegulv 1926-27.15 

Vinduerne nævnes første gang 1813,25 da koret 
behøvede nye, 182211 gjaldt det vinduet »lige for 
døren«. 185312 ønskede synet et nyt og større 
vindue i korets sydside »i lighed med det, der 
for nogle år siden indsattes i skibet«. Ifølge be- 
skrivelsen 1862 var der to vinduer i koret og to i 
skibet, der alle var blyindfattede og »runde for- 
oven«; i skibet var der desuden et firkantet. 1868 
etableredes det eksisterende, østre vindue i ski- 
bets nordside, og med det som model omdanne- 
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des i løbet af 1880erne de øvrige til deres nu- 
værende størrelse og form.12 Samtidig blænde- 
des det lille vindue i korets nordside. 

Tagene synes fra den første omtale 1617 at have 
været teglhængte;27 senest fornyet 1972. Når det 
i forbindelse med en større reparation 174514 si- 
ges, at der på skibets nordside lå »dobbelte 
sten«, har det formentlig været hulsten, de så- 
kaldte munke og nonner; benævnt »det gamle 
stentag« 1828,11 da lægterne var forrådnede. 
Hvad tagværkerne angår, er korets helt fornyet 
186212 og tårnets 1950, begge i fyr. Skibets og 
våbenhusets tagstole er derimod middelalderlige 
og af egetræ, senest istandsat 1972; våbenhusets 
er utvivlsomt det oprindelige, hvor kun enkelte 
tømmerstykker er skiftet ud. 

Skibets tagværk består af 12 fag, der er sam- 
lede på vestsiden og nummereret på samme side 
fra vest mod øst (fig. 8 og 9). Spærdimensionen 
er omkring 20 x 20 cm, mens spærskoene måler 
ikke mindre end ca. 25 x 25 cm og kan dateres til 
årene efter 1440,28 hvilket må være tidspunktet 
for hvælvenes indbygning. 

Opvarmning blev indført 188512 med en kak- 
kelovn, der var opstillet i skibets vestende og 
tilsluttet en skorsten, indhugget i gavlen, hvor 
piben over tagryggen skød op på tårnets østside. 
Ovnen blev udskiftet 1919 og 193415 afløst af ka- 
lorifer. Varmeanlægget fornyet 1967, da der ind- 
rettedes fyrrum i ligkapellet. Elektricitet indlagt 
1938. 

I dag står kor og skib overvejende i blank mur 
med ryggede cementfuger på korets østgavl. 
Adskilllige partier er hvidtede, det gælder såle- 
des skibets vestgavl og korets falsgesimser, der 
antagelig er samtidige med tagstolens udskift- 
ning 1862. Tårn og våbenhus er hvidkalkede, og 
alle afsnit er hængt med vingetegl. Der er brune 
sugfjæl på skibet. Vinduernes jernrammer og fa- 
cadernes murankre er røde. Indvendig er væg- 
gene hvidkalkede, og våbenhusets helt nye træ- 
loft af ludbehandlede brædder ligger på synlige, 
gråmalede bjælker. Gulvene i kor og skib har 
sorte og hvide cementfliser, der dækkes af et 
karrygult gulvtæppe. I stolestaderne er brædde- 
gulv, og i våbenhuset ligger gule mursten i sik- 
sak mønster på fladen.

Soluret (fig. 7) fra 1756 over våbenhusdøren er 
af sandsten, men svarer ellers til det i Hørning 
(s. 3081). Foroven på den nedre tavle står med 
skriveskrift »IL(?)SW«. Skyggegiveren mang- 
ler. Tavlen er sat op, mens kirken hørte under 
Skanderborg rytterdistrikt, antagelig i forbin- 
delse med den ovennævnte reparation af våben- 
huset.

†KALKMALERIER 
Ved indretningen af nyt varmeanlæg 1966 frem- 
kom enkelte rester af kalkmalede dekorationer 
og tegninger, der imidlertid atter overkalkedes. 

Ældre end hvælvslagningen (jfr. s. 3127 og 
ovenfor), men i øvrigt vanskeligt daterbar, var 
et ca. 65 cm bredt, tegnet bånd (fig. 13), der 
ca. 170 cm over gulvniveau og i en længde af 
ca. 4 m strakte sig på skibets sydvæg over begge 
fag. Båndets vandrette rammelinier var grå, li- 
gesom dets tværstreger, der buede let fra hver 
side hen mod en vandret, rødtegnet midterlinie. 
Enkelte rødtegnede linier dannede vinkler mod 
nogle af tværstregerne. Inde i østfagets bånd 
iagttoges et gråt, vestvendt dyr, neden under 
båndet to rødmalede dyr vendt mod hinanden 
(fig. 32). På nordvæggen i skibets vestfag fandtes et 
skitsemæssigt udført bånd (fig. 12) med grå halv- 
cirkler i flere rækker og overskærende hinanden. 

I alt fem indvielseskors, af to forskellige typer, 
blev iagttaget. På korets nordvæg, med midt- 
punkt ca. 200 cm over gulvniveau, var to, for- 
modentlig ens kors (fig. 14), henholdsvis 25 x 22 
og 26 x 20 cm, malet på hver side af det op- 
rindelige vindue. På nordvæggen i hvert af skibets 
fag, henholdsvis med midtpunkt 183 og 160 cm 
over gulvniveau, var et rødt, konturtegnet cir- 
kelkors (jfr. fig. 12), begge 33 cm i tvm. På ski- 
bets vestvæg, 186 cm over gulvniveau, fandtes et 
kors, 25 cm i tvm., malet 130 cm syd for hjørne- 
pillens søndre kant. 

Fra o. 1500 stammede rester af en dekoration 
(fig. 31) svarende til egnens øvrige (jfr. bl.a. 
Skanderup s. 2903). Ved korbuens vederlag var der 
både i nord og syd et bånd med grå, stregteg- 
nede sparrer over og under vederlagsvulsten, 
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Fig. 12. Kalkmalet †dekoration og indvielseskors på 
skibets nordvæg i vestfaget (s. 3132). Erik Skov fot. 
1967. - Mural †decoration and consecratory cross on the 
north wall of the nave, west bay. 

Fig. 13. Kalkmalet †frise og herunder to dyr (jfr. 
fig. 32), på skibets sydvæg (s. 3132). Erik Skov fot. 
1967. - Mural painting of a †frieze, beneath it two ani- 
mals, on the south wall of the nave. 

der havde samme, men modvendte dekoration i 
rødt. På triumfvæggen -langs åbningen sås en rød- 
brun ranke med grå fembladsblomster. Denne 
dekoration var senere overhvidtet, hvorefter der 
var malet en ny, lignende ranke med rødt og 
med mere spredte blomster. 

INVENTAR 
Oversigt. Ældst blandt inventaret er som vanligt dø- 
befonten, der har løvefigurer, som afviger noget fra 
egnens øvrige. Baldakinaltertavlen fra 1590erne re- 
præsenterer en art overgangsform mellem to typer, 
hvor de ældre tavlers katekismusindskrifter er ved at 
vige for de yngres malerier. Prædikestolen, fra 1613, 
er måske skænket af en i øvrigt ukendt Rasmus Jen- 
sen, hvis navn står på stolen. Den ældre prædikestol 
blev 1616 opstillet i hovedkirken Adslev (s. 3118). Al- 
terkalken fra 1684 bærer både våbener og indskrift for 
giverne, en overførster og hans hustru, som dermed 
sikrede sig begravelsesplads i kirken. Stoleværket, 
der er udskiftet flere gange i tidens løb, har ifølge 
regnskaberne omfattet både en flytbar tbrudestol 
(1687) og en †lukket stol, som kirkens murermester 
har ladet udføre til sig selv 1741. En klokke, støbt 1591 
af Jens Asmus smed, blev omstøbt 1928. 

Alterbord, muret af munkesten og overkalket; nu 
kun synligt på bagsiden. Antagelig ommuret 
o. 1956, idet de nuværende mål ikke er over- 
ensstemmende med de i synsprotokollen 1862 
opgivne (her sat i parentes): Nu ca. 89 cm højt 

Fig. 14. Kalkmalet †indvielseskors på korets nordvæg 
(s. 3132). Erik Skov fot. 1967. - Mural painting of a 
†consecratory cross on the north wall of the chancel. 

Danmarks Kirker, 
Århus
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Fig. 15. Indre, set mod øst. H. A. Kjær fot. 1897. - Interior to the east 1897. 

(112 cm), ca. 145 cm bredt (181 cm) og ca. 100 cm 
dybt (75 cm). 
† Sidealterborde, se s. 3127 og 3141. 
Alterbordspanel, o. 1956, med rektangulære fyl- 
dinger; gråmalet i to nuancer. 

†Alterklæder. 1618 blev en messesærk omsyet 
til alterklæde. 1632 stjal en stortyv, der hjem- 
søgte mange jyske kirker,29 både et alterklæde 
og en bog. Klædet solgte han senere i Omme- 
strup (Mørke sogn) for noget mad, bogen til 
Rasmus Jensens kvinde i Elle i Skiæring. 
1742/43 betaltes 17 rdl. og 64 sk. for et nyt alter- 
klæde, der allerede 1766/67 udskiftedes med et 
andet af rødt plys med sølvgaloner.14 180825 ka- 
rakteriseredes det som »noget ormædt« og er- 
stattedes derfor 181911 af et nyt, der 184512 måtte 
istandsættes. 186215 var nylig erhvervet et rødt 
klæde af bomuldsfløjl med sølvkors; 188712 far- 
vedes tøjet højrødt. 1895 ønskedes et andet, der 
dog ikke synes anskaffet før 1909.15 

Altertavlen (fig. 16), fra 1590erne, er af katekis- 
mustype med baldakin og beslægtet med tav- 

lerne i Harlev (s. 2018) og Framlev (s. 2046) i det 
tilstødende herred. I topfeltet er dydemalerier 
fra o. 1800, i midtfeltet har et lærredsmaleri af 
Kristus på korset 1870 afløst et oprindeligt ma- 
leri, med samme motiv, der nu er ophængt på 
skibets sydvæg. 

Tavlen, hvis rammeværk er af eg, fyldingerne 
af fyr, har et predellaagtigt fodstykke med rekt- 
angulære fyldinger, der muligvis i nyere tid er 
skråt afskåret for hver ende. Det tredelte stor- 
stykke, rejst ved fodstykkets bagkant, har lige- 
som Harlev-tavlen været underdelt af tre tvil- 
lingarkader båret af riflede pilastre med profil- 
kapitæler; i sviklerne er der hvirvelrosetter. Den 
forholdsvis høje frise har seks fyldinger i profil- 
rammer, adskilt af glatte rammestykker, hvor- 
over kronlistens profiler forkrøpper sig. Balda- 
kinen herover støttes ved forkanten til hver side 
af toleddede, flade, riflede søjler, hvis nedre pro- 
filkapitæler sidder i højde med arkadefelternes 
overkant; de øvre søjler har forenklede, joniske 
kapitæler. Altertavlen adskiller sig fra de oven-
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Fig. 16. Altertavle fra 1590erne. Dydemalerier i topfeltet fra o. 1800 samt Korsfæstelsesmaleri fra 1870 (s. 3134). 
NE fot. 1985. - Altar-piece from the 1590s. Paintings of virtues in the top panel from c. 1800, and a painting (1870) of the 
Crucifixion. 

for nævnte ved over kronlisten at have et lavt, 
firdelt fodstykke for topfeltet. Yderst er anbragt 
riflede småsøjler bærende drejede kugler. Det 
store, tredelte topstykke er prydet af enkelte ar- 
kader, der har tunget bueunderkant og skårne 

rosetter i buesviklerne. Det krones af profileret 
trekantgavl, der på top og ved fod har småsøjler 
med kugler svarende til de førnævnte. De riflede 
kugler, der er placeret på frisefremspringene un- 
der baldakinen, er udført 1926.30 

201'
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Fig. 17. Maleri af »Troen«, fra altertavlens topfelt, jfr. 
fig. 16 (s. 3137). NE fot. 1985. - Painting of »Faith« on 
the top panel of the altar-piece (cf. fig. 16). 

Tavlen står med en staffering fra 1926,31 der 
formodentlig blot er en udbedring af den fore- 
gående fra 1870.32 Rammeværket er mørke- 
brunt, med sorte profillister samt sort baggrund 
i top- og sidefelter, sidstnævnte med nadveror- 
dene med gylden antikva. Pilastre og friseprofil- 
lister grønne, enkelte lister samt kugler gyldne. 
Den brunmalede baldakin har et sortkontureret 
buemønster. Topfeltet er blåt, med Treenig- 
hedssymbolet Guds øje i hvid trekant hvorfra 
gyldne stråler. Den oprindelige staffering, der 
var udført direkte på træet, har tilsyneladende 
været domineret af mønjerødt, der er konsta- 
teret på rammeværk og i frisefyldinger. Deres 
ramme har stået hvide og grønne ligesom flere 
lister, der har været suppleret med cinnober- 

rødt. Pilastrene har været grønne med røde kan- 
nelurer, baldakinfelterne blåmarmoreret og ad- 
skilt af lysblå lister. I sidefelterne har på sort 
bund stået gyldne frakturindskrifter, nadverind- 
stiftelsesordene.33 

Midtfeltets oprindelige maleri (fig. 18), 70 x 45 
cm, udført i temperafarver på træet, har været 
indrammet af en skåret tvillingarkade i lighed 
med sidefelternes, men fjernet 1870, da pladen34 

blev anvendt som bagklædning for det nye ma- 
leri. Motivet er Kristus på korset. Kristi skik- 
kelse er lys, gullighvid, med brunligt tegnede 
konturer, hår og skæg brunt, lændeklædet 
hvidt; blodstænk ses fra alle sår. Det brune kors- 
træ er rejst i et grønt, bakket landskab. I bag- 
grundens gråbrune bjerglandskab anes byer. På

3136 

Fig. 18. Altertavlens maleri af Kristus på korset, fra 
midtfeltet, jfr. fig. 16, nu ophængt på skibets nord- 
væg (s. 3136). NE fot. 1985. - Painting of Christ on the 
Cross on the central panel of the altar-piece, cffig. 16, now 
hanging on the north wall of the nave. 
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den svagt rødlige himmel, der toner over i lys- 
blåt, hænger mørke kugleskyer. Efter en istand- 
sættelse 1980 er maleriet ophængt i ny ramme på 
skibets sydvæg. 

I arkadefelterne i altertavlens topfelt er o. 1800 
malet de tre kvindelige dyder: Troen (fig. 17), 
med kalk og kors, Håbet, med hænderne samlet 
foran brystet og Kærligheden, med to børn. De 
er alle iført lette gevandter, henholdsvis i beige, 
gulbrunt og rødt og står med nøgne fødder i 
grønt græs på sort baggrund. 

I tavlens midtfelt er, som ovenfor nævnt, 1870 
indsat et oliemaleri på lærred, 77,5 x 58 cm, med 
den korsfæstede Kristus,35 ifølge blyantpåskrift 
på blændramme: »Malet 1870 af H. C. Aarup i 
Skanderborg«.36 

Altersølv. Alterkalk og disk, ifølge indskrift 
skænket 1684 af Petter Zeibiegh og hustru mod 
at få et »lejersted« i kirken,37 og udført af Bar- 
tholomæus Jacobsen Stur, Århus. Den 19 cm 
høje kalk (fig. 19) har ottetunget fodplade, 
hvorpå mesterstemplet (Bøje II, nr. 5847 eller 
-48). Standkantens »renæssanceornament«, rude 
mellem dobbeltstreger, genfindes på flere af me- 
sterens øvrige kalke (jfr. Malling s. 2322). På 
fodens overside er langs tungekantens konturli- 
nie graveret en indskrift med kursiv: »Sal: Petter 
Zeibiegh Ober Forster og Sal: F: Margaretha 
Von Gabbels Hafver Forært Den Kalk og Desch 
till Messing(!) Kierke. Ao: 1684.« De ottekan- 
tede skaftled har små profilstave ved overgan- 
gen til de øvrige led. Knoppen har spidse, glatte 
tunger på over- og undersiden samt otte frem- 
springende rudebosser, der på forsiden har gra- 
verede, store skønskriftsbogstaver: »IESVS 
NRI« (for Nazarenus Rex Iudaeorum, fra Na- 
zareth, jødernes konge). Det glatte bæger, der 
188812 er blevet forhøjet med 2 cm,38 bærer gi- 
vernes to graverede borgerlige våbener (fig. 20), 
ledsaget af deres initialer: »PZ« og »MG«. 
Overførsterens mærke er tre planter på græstue, 
hjelmtegnet en halv hjort med gevir, mellem 
vesselhorn, hustruens tre blomster på græstue, 
hjelmtegnet to togrenede gafler stukket gennem 
en krone. 

Den tilhørende disk (jfr. kalkens indskrift), 
12,8 cm i tvm., glat og flad, med konturlinie og 

Fig. 19. Alterkalk, skænket 1684 af overførster Petter 
Zeibiegh og hustru og udført af Bartholomæus Ja- 
cobsen Stur, Århus (s. 3137). NE fot. 1985. - Chalice, 
donated 1684 by forester in chief Petter Zeibiegh and his 
wife, made by Bartholomæus Jacobsen Stur, Århus. 

Fig. 20. Alterkalkens våbener, 1684, for giverne, 
overførster Petter Zeibiegh og hustru, Margaretha 
von Gabbel, jfr. fig. 19 (s. 3137). NE fot. 1985. - The 
chalice's coats of arms, 1684, for the donors, forester in chief 
Petter Zeibiegh and his wife, Margaretha von Gabbel. 
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Fig. 21. Alterstager, o. 1600-25 (s. 3138). NE fot. 
1985. - Altar candlesticks from c. 1600-25. 

på fanen graveret cirkelkors, på skraveret bag- 
grund. 
Et †futteral til kalk og disk blev købt 1751/52.14 

†Kalk og †disk af tin, nævnt 1681/82.22 

†Oblatæske og †vinkande, 1863,15 af sort por- 
celæn med guldkors og -kanter. Kanden havde 
erstattet en tilsvarende fra o. 1844.12 

†Tinflaske, »én pot stor«, nævnt 1681/82.22 

Alterstager (fig. 21), o. 1600-25, kun 24 cm 
høje, beslægtet med Adslevs (s. 3116), men 
skaftleddet under balusteren har spidsovalt 
tværsnit, og leddet herunder er et mere mar- 
keret vaseled over hulled. Mesing-stagerne er 
indbyrdes lidt forskellige, både fodens øvre led 
og de drejede linier. Jernlysetornene tilsynela- 
dende afkortet. 

Syvarmet lysestage, »Til Minde om Gaardejer 
Niels Jensen af Mjesing død 18.8.1915. Skænket 
af hans Hustru Julen 1915.« Graveret indskrift på 
den ottekantede fod; lysearme med kantet tvær- 
snit. Opstillet på egetræssøjle i skibets nordøst- 
hjørne. 

†(Alter)bog, stjålet fra kirken 1632 (jfr. talter- 
klæde) . 

†Messehagler. 168737 omtales en gammel hagel 
af grøn atlask. 186215 var haglen af bomuldsfløjl 

kantet med sølvbrokade. 186612 erstattedes den 
af en af rødt silkefløjl med guldkors og -kanter. 

Alterskranke, 1865,12 bestående af drejede fyr- 
retræssøjler under profileret håndliste med smal 
frise; opstillet i let bølget form (jfr. bl.a. Orm- 
slev, s. 2161), med en låge ved hver væg. Brun- 
malet og stafferet med gråt og uægte forgyld- 
ning. †Alterskranke(r). 1742/4314 blev opsat et 
nyt »tralværk« foran alteret. 182611 var »gelæn- 
deret« løst og knæfaldet forrådnet. 186215 var det 
sidstnævnte betrukket med malet lærred. 

Døbefont (fig. 22), romansk, af rødlig granit, 
ifølge Mackeprang (Døbefont, s. 234, 249) til- 
hørende de østjyske løvefontes klassiske type og 
betegnet som en ringe efterligning af Låsby- 
Vinderslev-gruppens fonte. Den er 78 cm høj og 
har lav og bred kumme, ca. 45 cm høj og ca. 78 
cm i tvm., med en ca. 10 cm bred, let nedef- 
terskrånende mundingsrand afgrænset af en 
spinkel rundstav; en tilsvarende på oversiden. 
Kummens lave reliefudsmykning består af to 
par modstillede løver, med ulveagtige hoveder, 
der fra hver side gaber over tværarmen på et lille 

Fig. 22. Romansk døbefont med løvefigurer (s. 3138). 
NE fot. 1985. - Romanesque font with lions. 
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kors; det ene kors har dobbelt tværarm. Løve- 
mankerne er svagt markeret som lange, bølgede 
lokker, og halerne på hvert par er skiftevis lagt 
op over ryggen og ind mellem benene og flettet 
ind i kroppen som på enkelte andre, jyske ek- 
sempler,39 bl.a. Vitved (s. 3021f.). Alle haler en- 
der i sært formede haleduske bestående af vifte- 
formede »bladlokker«. Skaftet er lavt, kegle- 
stubformet, foden som typens øvrige, af form 
som et omvendt terningkapitæl med øvre, kraf- 
tig vulst. Under de rundstavmarkerede skjolde 
forskellige figurer: 1) Firbenet, stående dyr 
(løve?) med halen lagt op over ryggen og en- 
dende i kugle, 2) hammerkors, 3) som 1, men 
gående og 4) vifteformet, stiliseret palmet. 

Der ses rester af kalk og grå maling trods af- 
rensning o. 1900 og 1919.15 - 186215 havde fonten 
sin plads i koret, men i forbindelse med anbrin- 
gelsen af alterpodium og alterskranke flyttedes 
den 186612 til skibets nordøsthjørne, hvor nogle 
kvindestole fjernedes. Da et †orgelharmonium 
opstilledes her 1885-86 (jfr. s. 3142), rykkedes 
fonten hen under korbuens nordre del, på et ret- 
kantet podium af munkesten.40 Nu anbragt på et 
rundt, muret og kalket podium ud for det be- 
huggede korbuehjørne. 

Dåbsfade. 1) (Fig. 23), o. 1550, sydtysk arbejde 
1 drevet og punslet messing, 39 cm i tvm., 5 cm 
dybt ved kanten. I bundfeltet en fremstilling af 
Bebudelsen efter et ofte anvendt forlæg (jfr. 
bl.a. Hørning, s. 3089). Stemplede ornamenter 
ses både på fanen: rosetter og stjerner, og om- 
kring bundfeltet: småblade. 188612 anskaffedes 
(ligesom i Adslev) en messingkrans, der dæk- 
kede fonten, og hvori fadet anbragtes; kransen 
nu ude af brug. 

2) (Fig. 24), af tin, indkøbt 1684/8522 ligesom 
et tilsvarende fad i Adslev (s. 3117), for 1 rdl. og 
2 mk., og omtalt i inventariet for 1687,37 men 
først forsynet med indskrift 1688. Fadet er otte- 
kantet, 31 cm i tvm. og 5 cm dybt og i vin- 
kelspidserne prydet med drevne bukler. På fa- 
nen graverede versaler: »S.K.E. - A.I.D.N.« 
over årstallet »1688« samt to symmetriske 
skjolde med »HNS« over stort, sammenskrevet 
»HNS« for kandestøberen Hans Nielsen Got- 
lænder, Århus41 (fig. 24). Nu ude af brug. 

Fig. 23. Dåbsfad af messing, fra o. 1550, sydtysk ar- 
bejde (s. 3139). NE fot. 1985. - Brass baptismal dish 
c. 1550, South German work. 

Fig. 24. Dåbsfad af tin, 1684/85, med indskrift fra 
1688 og kandestøberstempler for Hans Nielsen Got- 
lænder, Århus. Nu ude af brug (s. 3139). NE fot. 
1985. - Pewter baptismal dish 1684/85, with inscription 
1688 and pewterer's mark for Hans Nielsen Gotlænder, 
Århus.
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Fig. 25. Prædikestol med skåret årstal 1613 (s. 3140). NE fot. 1985. - Pulpit with carved date 1613. 

Dåhskande (fig. 28), 1863,12 af tin, svarende til 
Vitveds (s. 3034), men med kors på låget. 

†Fontelåg. 1687 omtales et »Spitzdecke« over 
fonten.37 

Prædikestol (fig. 25), af eg, med reliefskåret 
årstal 1613. Den velskårne renæssancestol har 
fire fag med ret dybe, arkadesmykkede storfel- 
ter42 mellem fritstående søjler over hjørnernes 
høje postamentfremspring. Søjlerne har kanne- 
lerede skafter, hvis nederste del er prydet med 
tætsiddende pyramidebosser. Både arkader og 
rammestykker bag søjlerne har slyngbånd, 
mens beslagværk, i fladsnit, dækker postament- 
felter og -fremspring samt volutindrammede 

hængestykker. Kraftige, karnisformede tandsnit 
støtter gesimspladen og danner ramme omkring 
postamentfelterne, hvorimod frisefelterne er 
indrammet af æggestav. Under arkaderne ses 
seksoddede stjerner i intarsia, udført i vekslende 
lyst og mørkt træ (fig. 26), et ornament, som 
stolen har fælles med bl.a. Oluf Olufsens arbej- 
der (jfr. Hørning, s. 3090), men som også ses på 
stolen i Saksild (s. 2426). Tilsvarende er i bue- 
sviklerne indlagt et treblad omkring et »per- 
spektivøje«. I frisefelterne står på stregskåret 
baggrund en indskrift med reliefversaler: 
»HERREN FORFRE/MMER HO/ H. IC. F. 
G.« De to hængestykker nærmest sydvæggen 

3140 
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bærer henholdsvis navnet »Rasmvs / Iensse/n« 
(muligvis giveren eller en kirkeværge) og års- 
tallet »M.D.CXIII«. Under hjørnefremsprin- 
gene hænger store, drejede kugler, men kun den 
østre er oprindelig, de øvrige fornyet 1984. 
Samtidig fik prædikestolen ny trappe og bære- 
stolpe, der har erstattet to tidligere, omtalt 
1862.15 1984 blev stolen snedkermæssigt istand- 
sat,43 og samtidig fjernedes flere lag fernis.44 

Stolen har formodentlig oprindelig stået uden 
farver. 

†Prædikestole. En prædikestol, der 1613 måtte 
vige pladsen for den nye, blev af kirkeværgen 
Mikkel Sørensen 1616 givet til hovedkirken 
Adslev, hvis stol da var faldet ned45 (jfr. s. 3118). 
Muligvis har denne ældre stol haft en †muret for- 
gænger ligesom flere af kirkerne i Hads herred.46 

I skibets sydøsthjørne under prædikestolen, ses 
murværk og enkelte kvadre (fig. 27), der kan 
være rester af et †sidealter og/eller levn af en 
muret prædikestol. 

Stolestader, o. 1925, affyr, med rundbuede, li- 
steindrammede gavle, der både foroven og 
midtpå har et påsat messingornament. Gråmalet 
i to nuancer. Det vestligste rygpanel i nord 
stammer antagelig fra det ældre †stolesæt fra 
1848 (jfr. nedenfor). Det har fem fyldingsfelter, i 
det ene et udskåret »kighul«. Nu anbragt på ho- 
vedet med fodlisten opad. 

Det foregående †stolesæt (jfr. fig. 15), fra 
1848,12 der dannede forbillede for Stillings †stole 
(s. 2966), havde spidsvinklede gavltoppe en- 
dende i lille kugle, samt døre med rektangulære 
fyldinger. 186215 omfattede det 11 mandfolke- 
stole og 11 fruentimmerstole. Egetræsmalet 1869 
og igen 1901, efter at stoleryggene året før var 
blevet lænet tre tommer tilbage; samtidig var 
dørene fjernet.15 1862 skulle anskaffes to †bænke 
til våbenhuset.12 †Stole omtales i øvrigt tidligst 
1618.10 

Præstestol, nyere, kopi af højrygget renæssan- 
cestol, af eg, med let svungne armlæn endende i 
kantede volutter. Betræk med korsstingsbro- 
deri. Under korbuen, i syd. 

† Skrifte- og † degnestol omtales tidligst 1687.37 

1865 ønskedes præstens stol fjernet fra koret og i 
stedet anskaffet en lænestol. 1862 skulle kirke- 

Fig.26. Prædikestolsfelt, 1613; jfr. fig. 25 (s. 3140). 
NE fot. 1985. - Panel of the pulpit, 1613. 

Fig. 27. Den nederste del af prædikestolen, fra 1613, 
samt murværk og enkelte kvadre muligvis fra †muret 
prædikestol og/eller †sidealter (s. 3127, 3134 og 3141). 
NE fot. 1985. - Foot of the pulpit from 1613, together 
with masonry and one or two ashlars possihly from a 
†stone-built pulpit and/or †side-altar. 



sangerens stol flyttes fra koret og anbringes i 
øverste mandfolkestol.12 Måske har han i stedet 
fået plads i den †stol, der hævet over stolesta- 
derne i syd, ses på fotografiet fra 1897 (fig. 15). 
Det var et tresidet »bur«, af slanke, drejede søj- 
ler, anbragt op mod skibets sydvæg under vin- 
duet og støttet af en balustersøjle. Adgangen var 
ad en lille trætrappe. 

En †lukket stol var 1741/4214 bekostet og an- 
vendt af Niels Andersen murmester47 (jfr. tbe- 
gravelse), der for benyttelsen heraf årligt måtte 
betale 8 sk. 

†Brudestol, »som kan flyttes her og der«, 
nævnt 1687.37 

Vestpulpitur, o. 1935, enkelt fyldingspanel 
støttet af to stolper ved midtgangen, opgang 
langs nordvæggen. Gråmalet. †Vestpulpitur, tid- 
ligst omtalt 1803,48 da det trængte til mere lys. 
180825 var nogle bænke herpå ubrugbare. 1824 
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ønskede synet det »skrøbelige og aldeles over- 
flødige« pulpitur nedtaget, hvilket var sket in- 
den det næste års syn.11 

Orgel, o. 1880-90, med fire stemmer, bygget 
af Frederik Nielsen, Århus; senere omintoneret. 
Leveret brugt til kirken 1951 af A. C. Zacharia- 
sen & Søn, Århus. Stod tidligere i Tisted fri- 
murerloge.49 Dispostion: Manual: Gedact 8 Fod, 
Fugara 8 Fod, Principal 4 Fod, Fløite 4 Fod. Me- 
kanisk aktion. Vindladen er bygget som spring- 
lade (fig. 11) og er Danmarks eneste i sin art.50 

Klassicistisk facade med tre pibefelter, indram- 
met af kannelerede korintiske søjler. Prospektet 
har klingende piber af tinlegering og attrappiber 
af sølvbronzeret træ. På vestpulpituret.51 Et †or- 
gelharmonium (fig. 15) med attrap-orgelprospekt 
i nyrenæssancestil anskaffedes 1885/86 og an- 
bragtes i skibets nordøsthjørne.52  †Orgel, omtalt 
1935, da det sammen med pulpituret maledes 
med en blålig farve. På vestpulpituret.15 

Pengebøsse (fig. 29), antagelig en af de to, der 
nævnes 1862.15 Den er af blik, med pengetragt 
og 18 cm høj; gråmalet. 1897 ophængt på øst-

Fig. 28. Dåbskande af tin, 1863 (s. 3140). NE fot. 
1985. - Baptismal ewer of pewter, 1863. 

Fig. 29. Pengebøsse fra o. 1860, af blik (s. 3142). NE 
fot. 1985. - Collection box of tin, c. 1860. 
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ligste stolestade i nord (jfr. fig. 15), nu inden for 
døren, mod nord. †Tavle til de fattige omtalt 
1744/45. 1757/58 købtes en †tavle til kirken.14 

1852 skulle anskaffes en ny †tavlepung.12 
Salmenummertavler, o. 1900, to ens, rektangu- 

lære, af fyr, listedelt i seks felter og med ind- 
skudsbrikker med sortmalede tal. Hvidmalet, i 
sort ramme. 1862 hang der fem †tavler i kirken, 
1886 var der kun én til løse tal samt en sort 
tavle,15 formodentlig beregnet til kridttal. 

Lysekroner, to ens, af messing, »Skænket til 
Mjesing Kirke Julen 1913 af Veteran og Dbm. 
P. Chr. Jørgensen, Mjesing.« Graveret indskrift 
(skriveskrift) på hængekuglen. 2x6 flade lyse- 
arme. 1938 indrettet til elektrisk lys. 

†Ligbåre nævnt 1681/8222 og senest 1744.14 

Klokke, 1928, af malm, fra de Smithske stø- 
berier i Ålborg; 60,5 cm i tvm. Indskriften, med 
reliefversaler i bånd om halsen, er en gentagelse 
af den omstøbte klokkes (se nedenfor), med til- 
føjelsen: »De Smithske støberier i Aalborg 
gjorde mig om aar 1928«. Klokken er uden 
krone og fastgjort direkte på sin topflade til 
vuggebom af støbejern. Ny knebel 1975, auto- 
matisk el-ringeanlæg installeret 1979. Ophængt 
under styltetårnets bue. 

†Klokker. 1) Ved klokkeskatten 1528/29 afle- 
veredes en klokke, der med jernfanget (ophæn- 
get) vejede 2 skippund. 2) 1591, støbt af Jens 
Asmus smed, omstøbt 1928. Klokken53 (fig. 30), 
58,5 cm i tvm., bar om halsen en toliniet ind- 
skrift med reliefversaler og rosetter mellem de 
enkelte ord: »Anno salvtis MDLXXXXI. Jens 
Asmvs smit me fecit. Verbvm domini manet in 
aeternvm«. (I frelsens år 1591 gjorde J. A. smed 
mig. Herrens ord forbliver i evighed). Tætsid- 
dende lister sås oven over og på slagkanten. De 
kantede kronebøjler var dekoreret med tvær- 
streger. 

182811 var båndene om klokkens aksel forru- 
stede. 1771 var den ifølge Søren Abildgaard util- 
gængelig og hang i råddent træværk. 

»Klokkestolen« består i hovedsagen af to i 
rummet nord-sydgående, gamle egebjælker, 
hvis bjælkeender hviler på to tværgående ege- 
bjælker, lagt på murstenskonsoller i tårnets øst- 
og vestmur. 

GRAVMINDER 

†Begravelser. 1) Ifølge herredsbogen 168737 havde 
overførster Petter Zeibiegh og hans hustru Mar- 
garetha von Gabel foræret alterkalk og disk (jfr. 
ovenfor) til kirken mod at få et lejersted her. 

2) 1744/4514 betaltes 1 rdl. og 32 sk. for mur- 
mester Niels Andersens begravelse i kirken23 

(jfr. †lukket stol, s. 3142). 
†Gravtræer. En kort periode omkring 

1700rnes midte14 omtaler kirkeregnskaberne ind- 
tægter fra anbringelse af et »ligtræ«, almindelig- 
vis 64 sk., over en afdød. 1) 1744/45. Niels An- 
dersens svigermor; 48 sk. for »klokke« (dvs. 
ringning) og ligtræ. 2) 1745/46. Peder Ollesens 
mor. 3-4) 1747/48. For to ligtræer over afdøde 
børn af Peder Poulsen og Christen Jensen. 5) 
1749/50. Anonym; Peder Christensen erlagde 
betaling. 6-7) 1752/53. Over Anna Greisdatter 

Fig. 30. †Klokke, støbt 1591 af Jens Asmus smed 
(s. 3143). De Smithske jernstøberier fot. 1928. - †Bell, 
cast 1591 by Jens Asmus Smith. 
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og Karen Rasmusdatter. 8) 1766/67. Over Jacob 
Jensen. 

Kirkegårdsmonumenter. To ens granitblokke, 
fra o. 1851 og 1863, kronet af nu afbrudt, hvidt 
marmorkors, med øvre relief af »Troskabens« 
sammenlagte hænder samt vedbendomkranset 
skriftfelt. Indskrift med fordybet skriveskrift, 

på soklen stenhuggermesterens navn i relief: 
»Hiort«. Nu anbragt ved østre kirkegårdsmur. 
1) »Landinspecteur A. Hauberg, født paa Hau- 
bjerregaard i Aale Sogn 1790. Gift 1818. Død 
1851.« 2) »Frederikke Lovise Hauberg f. Frede- 
riksen, født i Miesing 1791. Gift 1818. Død 
1863.«

KILDER OG HENVISNINGER

LA  Vib. præstearkiv: Adslev-Mesing menighedsråds 
arkiv 1915-28 (C 388.30). - Ved embedet: Synsprotokol 
for Mesing kirke 1862-1985. - Se i øvrigt fortegnelse 
over arkivalier vedr. kirkerne i Gammel Skanderborg 
amt i almindelighed s. 2874 samt forkortelser s. 2875. 

NM2: Håndskrift: F. Uldall: Om de danske Lands- 
bykirker III, 1884 og 1900, s. 146-48. - Indberetninger 
ved K. T. A. Sørensen, De Smithske jernstøberier, 
Ålborg 1928 (†klokke), Henrik Græbe 1967 (†kalk- 
malerier), B. Nielsen, Thubalka 1979 (klokke og 
klokkestol), Mogens Larsen 1979 (forundersøgelse af 
altertavle og prædikestol), Georg N. Kristiansen 1980 
(altertavlens opr. maleri og nordre sidefelt) og Vibeke 
Michelsen 1985 (inventar). - Udskrifter af de gen- 
nemgåede arkivalier findes i NM2. 

Notebøger. NM2: Søren Abildgaard IX, 1771, s. 47. 
- C. M. Smidt CXLI, o. 1925, s. 12f. (bygning og in- 
ventar) . 

Tegninger og opmålinger: NM2: Plan og snit ved 
Strange Nielsen 1964. - Plan og snit (lystryk) målt af 
Lars Nicolai Bock, Bendt Longmose Jakobsen og 
Ole Nielsen, Arkitektskolen i Århus, 1978. Kgl. Byg- 
ningsinsp. Århus: Bl.a. Ligkapel ved Strange Nielsen 
1965. 
Litteratur: Chr. Heilskov. i ÅrbÅrhSt. XXVI, 1933, s. 
49 f. især s. 62 f.; MeddÅrhSt. 1966, s. 63 (kalkteg- 
ninger), 1967, s. 45-46 (istandsættelse og ligkapel), 
1973, s. 79 (nyt tag). H. Schlesinger: Landsbykirker 
og deres omgivelser. Fredningsplanlægning i Århus 
amt. Amtsfredningskontoret i Århus amtskommune 
1982, s. 78-79. 

Historisk indledning ved Per Ingesman, beskri- 
velse af kirkegård og bygning ved Kjeld de Fine 
Licht, †kalkmalerier, inventar og gravminder ved Vi- 
beke Michelsen, orgel ved Ole Olesen. Engelsk over- 
sættelse ved Jean Olsen. Redaktionen afsluttet 1988. 

1 R A. DaKanc. Fortegn, og div. dok. vedk. kirker og 
sognekald 1630-1702. 

2 Kronens Skøder III, 289-91 og LA Vib. Landstingets 
skøde- og panteprot. nr. 32, fol. 43-44 (B 24. 666) 
samt afskrift af skøde i LA Vib. Århus bispearkiv. 
Adkomster på jura patronatus 1615-1712 (C 3. 1152). 
3 Ovennævnte skøde- og panteprot. fol. 475-76. 
4 LA Vib. Landstingets skøde- og panteprot. nr. 33, 
fol. 257 (B 24. 668). Afskrift af skøde i LA Vib. Århus 
bispepearkiv. Adkomster på jura patronatus 1615- 
1712 (C 3. 1152). 
5 LA Vib. Landstingets skøde- og panteprot. nr. 35, 
fol. 12 (B 24. 672). 
6 Kronens Skøder IV, 448 og f.eks. LA Vib. Århus 
bispearkiv. Kirkerne på ryttergodserne 1713-24 (C 3. 
1155). 
7 LA Vib. Skbg. rytterdistrikt 1717-67. Jordebogseks- 
trakter og arkivalier vedr. ændringer af godsets om- 
fang 1719-69. Auktionsprot. (G Ryt. 8. 9). 
8 LA Vib. Det Skbg. distrikts birks skøde- og pante- 
prot. 1775-88, fol. 214-5 (B 61 F. SP 3), jfr. Heilskov, 
s. 64. 
9 KancBrevb. 23. sept. 1574 og 16. dec. 1576. 
10 RA. Rtk. 6. års kirkergsk .1620 (B 184 e). 
11 LA Vib. Provstearkiver. Århus amts sdr. 
provsti. Synsprot. 1817-54 (C 30 I. 2). 
12 LA Vib. Provstearkiver. Hjelmslev-Gern hrdr. Synsprot. 1826-
1915 (C 32. 2 og 3). 
13 Skrevet med skriveskriftsversaler på  
overhvidtet tavle på indersiden af portens vestre pille. Ole Lund
var branddirektør i Skbg. 
14 RA. Rtk. Rgsk. Skbg. rytterdistrikts rgsk. for kir
kerne i Skbg. amt 1739-67. 
15 Synsprot. 1862 ff. 
16 Abrahamsen: Orientering, s. 57: 7,4°. 
17 Mackeprang: Granitportaler, s. 240 og 268; H.J.
Frederiksen og L. Gotfredsen: Troens billeder. Her- ning 1987, s. 
101. 
18 Det oprindelige dørhul beskrevet af Uldall. 
19 Heilskov, s. 64. 
20 LA Vib. Skbg. rytterdistrikt 1717-67. Syn m.v.
1725-65 (G Ryt 8. 13). 
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Fig. 31. Kalkmalet †dekoration fra o. 1500 på korbuens vestside og på vederlaget i syd (s. 3132). Erik Skov fot. 
1967. - Mural †decoration c. 1500 on the west side of the chancel arch and alongside of the south impost. 

21 Note 14 og LA Vib. Synsprot. kgl. 
kirker i Skbg. 
og Dronningborg rytterdistrikter 1735 (G Ryt 7. 2). 
22 RA. Rtk. Rgsk. 1660-ca. 1848. Århus 
stifts kirkergsk. 1680-94. 
23 Han er antagelig bror til Anders Nielsen, der en 
halv snes år senere reparerede våbenhuset og i det 
hele taget havde mange entrepriser i rytterdistriktets 
kirker. Formentlig er de begge sønner af Niels An- 
dersen, om hvem det nævnes, at han selv har ladet 
gøre en stol i kirken. 1743-44 indlagde Niels Ander- 
sen to bjælker med jernankre i vestgavlen, der var 
revnet, og året efter modtog kirken betaling for hans 
begravelse (note 14). 
24 LA Vib. Skbg. rytterdistrikt 1717-67. 
Syn 1721-60 (G Ryt. 8. 14).  
25 LA Vib. Provstearkiver. Hjelmslev hrd. 
Synsprot. 1803-12 (C 30 F. 2). 
26 Noterne 12 og 15. 

27 1617 (note 10) er der tale om at oplægge tre 
tavler bly, men det synes at have drejet sig om skotrenderne 
mellem skib og våbenhus. 
28 Dette tidspunkt er resultatet af en foreløbig, 
den- drokronologisk datering, som på tidskriftet Skalks 
laboratorium er foretaget for redaktionen. De velbe- varede 
tagværker i skib og våbenhus fortjente en nær- mere 
undersøgelse. 
29 Jfr. bl.a. Vitved, †kalk og †disk (s. 3032). V. 
Ho- strup-Schultz: En Kirketyvs Bedrifter, i JySaml. 4. rk. VI, 
339. 
30 1836 havde manglet flere lister, som opsattes 
det følgende år (note 12). 
31 Bag på tavlens topfelt er malet: »Restaureret 
for L. Kruse og Søn. S. H. Bendstrup 14.12.1926«. 
32 Note 12. Jfr. Mogens Larsens indb. - 1848 
skulle tavlen ferniseres ligesom prædikestolen. 
33 Jfr. Georg N. Kristiansens prøverensning 
1980. 
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34 Bagpå ses enkelte indskårne initialer: »M, 
MG(sammenskrevet) og ELF«. 
35 På korstræets hvide skriftrulle står »INIK«! 
36 Aarup var malermester i Skbg. og 1870 formand
for Håndværkerforeningen, se L. Thane: Skander- borgs Historie, 
Skbg. 1908, s. 187, 217 og 246; jfr. Uldall 1884. 
37 LA Vib. Århus bispearkiv. Hjelmslev 
herredsbog1687 (C 3.1105). 
38 Kalken repareret 1958 (note 15). 
39 Jfr. Dorthe Lorentzen Belling: Gennemstukne 
dyr, i Jens Vellev (red.): Romanske stenarbejder 2, 1984(ikke 
registreret her). 
40 Jfr. fot. 1904 af M. Mackeprang. 
41 Jfr. Halkjær Kristensen: Tinmærker, s. 103. 
42 Bagsiderne har profilerede kanter (kvartrundstav)
på langsiderne, vistnok også på kortsiderne, der imidlertid nu er 
dækket af nye lister. 
43 Ved Svenning Elmholdt. 
44 En fernisering omtalt 1848 (note 12). 
45 Jfr. Adslev kirkes regnskaber (s. 3118), derimod 
fin- des ingen omtale vedr. tstolen i Mesings samtidige
kirkeregnskaber. 
46 Jfr. Gosmer (s. 2773) og Torrild (s. 2635), 
hvorun- der de øvrige er opregnet. 
47 Betaling ifølge kirkesessionens resol. af 20. sept.
1741 (note 14). 
48 LA Vib. Århus bispeark. Kirkesyn 1700-12 (C 
3.1176). 
49 Note 15 samt meddelelse fra Jydsk Orgelbyggeri.
Orglet må være anskaffet brugt til logen, eftersom 
denne ikke nævnes i firmaets orgelfortegnelse. 
50  Springladen har udover toneventilerne en separat 
registerventil for hver tone i den enkelte stemme. 

Fig. 32. To †kalkmalede dyr på skibets sydvæg; jfr. 
fig. 13 (s. 3132). Erik Skov fot. 1967. - Two animals 
painted on the south wall of the nave (cf fig. 13). 

Denne komplicerede og pladskrævende konstruktion 
er ellers kun kendt fra middelalderens og renæssan- 
cens orgelbygning. 
51 Yderligere oplysninger findes i Den danske 
Orgel- registrant. 
52 Note 12 og Heilskov 1933, s. 63: Orglet 
skænket1885 af Rasmus Christiansen. 
53 Uldall 1886 og Sørensens indb. 1928: »Klokken 
er velbevaret og ikke revnet«. 
 

SUMMARY

The little church of Mesing is built of carefully 
dressed ashlar. The chancel and nave are the ori- 
ginal fabric and date from about 1200. Over the 
south door is a tympanum decorated in relief 
with two beasts flanking a central figure, pos- 
sibly the Tree of Life, and related for example to 
the tympana of two neighbouring churches, 
Stilling (p. 2946) and Blegind (p. 3047, fig. 9). 

Like most other old Danish churches it under- 
went alterations and enlargements from the 
middle of the 15th and beginning of the 16th 

centuries. Vaults were put up in the chancel and 
nave, and the tower and porch added to the 
nave. The tower has an open arcade to the west, 
a special feature found in this diocese (cf. e.g. 
Blegind, p. 3043, fig. 3). 

Fragmentary mural paintings of friezes on the 
walls of the nave, some consecratory crosses in 
the chancel and nave, as well as a decoration 
from c. 1500 on the east wall of the nave along 
the opening into the chancel, were found in 1966 
but whitewashed once more. 
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The oldest item of church furniture is, as 
usual, the font. It has had two baptismal dishes: 
one of brass South German work c. 1550 with a 
representation of the Annunciation; the other is 
of pewter made in Århus by the pewterer Hans 
Nielsen Gotlænder, and bought in 1684. The 
pulpit has the date 1613 carved on it. The older

†pulpit was put up in the principal church of the 
parish in Adslev (p. 3118) in 1616. The chalice 
from 1684 bears the coats of arms of a forester in 
chief and his wife, who were thus assured a bu- 
rial place inside the church. The pews have been 
changed out several times through the course of 
the centuries.

Fig. 33. Mesing 1:10000. Opmålt af A. J. Thinghuus 1817, rettelser medtaget til 1859. Kopieret af Birgitte 
Andreasen 1982. - Map of the village. 



Fig. 1. Kirken set fra  sydvest. KdeFL fot.  1988. - The  church seen from  the south-west. 

DOVER KIRKE 
HJELMSLEV HERRED 

Kirken er viet S. Andreas 1 og nævnes første  gang 
1263,2 da biskop Tyge af  Århus stævnede Øm klo-
sters abbed ved kirken. Omstændighederne bag dette 
møde lader formode,  at klosteret dengang var ejer af 
kirken. Sandsynligheden taler for,  at dette forhold 
bevaredes middelalderen ud, hvilken antagelse støttes 
dels af  en klokkeindskrift  1512 (s. 3170), dels af  en 
præsteindberetning 16231, der nævner, at sognepræ-
sten tidligere boede på klosteret. Ved reformationen 
er kirken da utvivlsomt overgået til kronen, hvilket 
ejerforhold  dog først  kan dokumenteres 1666.3 16874 

blev kirken tilskødet Margrethe Krabbe som delvis 
dækning af  fordringer  efter  hendes afdøde  mand, ge-
heimeråd, stiftamtmand  Erik Rosenkrantz til Rosen-
holm (Randers amt). Hun afhændede  den hurtigt5 til 
Århusborgmesteren Mikkel Mikkelsen Malling (jfr. 

Fruering, s. 2975), der 16936 solgte den til sognets 
præst Jacob Jensen Muller. For de følgende  år nævnes 
flere  ejere (bl.a. Århusbispen Johan Braem, etatsråd 
Gothard Braem til Gjesinggård (Randers amt) og 
kgl. kommisær Tøger Vegerslev7), før  kirken 17238 

indlemmedes i Skanderborg rytterdistrikt. Ved auk-
tionen over ryttergodset 17679 erhvervedes kirken af 
tre lokale selvejere, Cathrine Pedersdatter i Nygårde, 
Just Rasmussen i Vrold og Anders Dyhr i Ry. En 
præsteindberetning 177610 meddeler, at ejerkredsen 
var udvidet til »alle Illerup gårdmænd, Alken beboere 
og Bjedstrup beboere, anden mænd i Siim og alle 
selvejere i Dover sogn«, svarende til en formulering 
ved syn 1832,11 da kirkens ejer var »sognets beboere«. 
Den overgik til selveje 1. januar 1911. 

En kilde  er nævnt nedenfor. 

Danmarks Kirker, Århus 202 
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Fig. 2. Kirkegårdens hovedindgang og kirken set fra  syd. Til højre vestgavlen af  det 1967 nedrevne ligkapel fra 
1905. Fot. o. 1935 i Egnsarkivet i Ry. - The  former  entrance to the churchyard  and  the church seen from  the south. 

Sagn.  Som forklaring  på kirkens navn berettedes,1 

at en ridder med slægtsnavnet Hjelm en dag var kom-
met forbi,  og en pløjende bonde havde indbudt ham 
til davre. Som tak havde ridderen forsvaret  bonden 
mod syv fjender,  der var dukket op, og dræbt dem. 
Paven idømte ridderen en bod, idet han skulle tigge 
så meget jord sammen, at han kunne bygge en kirke. 
Ifølge  DaFolkemSaml. beretter et andet sagn, at kir-
ken blev bygget, hvor to dovne stude standsede, 
mens det i en variant hedder, at to stude, der ikke 
tidligere var i tøjr, bragte sten hid fra  Illerups brøst-
fældige  kirke. 

Kirken ligger ensomt på en fladning  i det højt-
liggende, i store drag bakkede landskab et par 
kilometer nord for  landsbyen Svejstrup. Her 
boede præsten indtil 1970. Kirkens beliggenhed 
er ret central i det store sogn, hvori indgår de 
forlængst  nedlagte sogne Illerup (s. 3181) og 
Boes (s. 3182). Indtil 1978 udgjorde Ry sta-
tionsby (s. 3183) sognets vestligste del. I ældre 
tid passerede landevejen mellem Silkeborg og 
Skanderborg nord om kirken på strækningen 
mellem Siim og Illerup (jfr.  kortet s. 2880).12 

Ved en udgravning 1987 er der umiddelbart 
vest for  kirken fundet  levn af  en bebyggelse, der 
tilsyneladende er jævnaldrende med kirken, dvs. 
fra  sidste halvdel af  1100rne.13 

En kilde  kaldet Hjelmslev kilde eksisterede i 
ældre tid i nærheden af  kirken14 og står måske i 
forbindelse  med nedennævnte brønd. 

Den rektangulære kirkegård  må at dømme ef-
ter sin usædvanligt langstrakte form  være ud-
videt  i østlig retning; forøgelsen  må have fundet 
sted før  1779 (fig.  39) og tør måske sættes i for-
bindelse med nedlæggelse af  de to ovennævnte 
sogne. En mindre arealregulering gennemførtes 
1891,15 da kirkegårdens nordre skel flyttedes  ud 
til vejen. 

Hegningen  består på alle fire  sider af  cementaf-
dækkede kløvstensmure, der mod nord må være 
samtidige med udvidelsen, og på de tre andre 
sider formentlig  går tilbage til 1872.16 1617,17 da 
muren nævnes første  gang, bestod den af  sten-
gærde, hvor nedfaldne  partier lejlighedsvis er 
blevet lagt op; 185818 og i årene derefter  ønskede 
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synet diget sat om. Der er tre indgange:  Hoved-
adgangen, i sydsiden ud for  våbenhuset, er ud-
formet  som køreport med jerntremmefløje  op-
hængte på tværstillede, murede piller; disse er 
hvidkalkede, granitafdækkede  og samtidige 
med kirkens hovedrestaurering 1966-68, da der 
også anlagdes parkeringsplads uden for  porten. 
Desuden er der fodgængerlåger  i vest (i flugt 
med våbenhusets sydfacade)  og i nord (ud for 
korets østgavl); begge steder svarer fløjen  til 
portens. 

Siden indgangene omtales første  gang 1619,17 

synes deres antal og placering, hvad verdens-
hjørnerne angår, at have været som i dag. Ho-
vedadgangen, der må have været en teglhængt, 
muret †portal 19 med port og låge, blev 1758-5920 

fornyet  ved murmester Anders Nielsen (jfr. 
s. 3145, note 23). 1836 nævnes piller, der ønske-
des ændret 1846.18 Et par murede †piller, hver 
med forsænket,  hvidkalket felt  og korsblænding 
på frontsiden,  ses på ældre fotografier  (fig.  2), 
og er muligvis fra  1911.18 Det tilhørende stakit-
værk afløstes  1942 af  en kunstfærdig  smede-
jernsudformning  efter  tegning21 af  Karl Kristen-
sen, Ry. Nordre låge, der fornyedes  1619,17 var 
dengang en muret †portal,  hvori lå en †rist.  173820 

er sidste gang, en af  ristene nævnes; øjensynlig 
fandtes  de i alle tre indgange. 

Bygninger  på og ved  kirkegården.  Et ligkapel ef-
ter tegning af  Foldager Andersen, Ry, er rejst 
ved vestre hegnsmur ved midten af  1960'erne og 
udvidet med toiletter m.v. 1972 og 1987. Dets 
hvidkalkede, teglhængte forgænger  (fig.  2) var 
opført  190518 uden for  kirkegården, ved hoved-
porten, hvor en †brønd  og en kalkkule i den an-
ledning skulle flyttes.  En†bygning af  kløvstens-
murværk fandtes  tidligere på portens modsatte 
side, og var antagelig identisk med materialhus 
med opholdsrum, som var på tale 1870.16 En 
ældre toiletbygning op ad hegnsmuren på kir-
kens nordside er 1988 omdannet til redskabs-
rum. 

Arealets beplantning  præges af  store elme og 
kastanier langs hegnet i øst, nord og vest, vist-
nok delvis sat efter  synets ønske 1893;15 desuden 
er der en allé af  unge linde på kirkens sydside, 
og en tværgående allé går øst om koret til nor-

dre låge. Den første  omtale af  foranstaltninger 
på arealet er fra  1830,18 da jorden omkring kir-
ken ønskedes oprenset i omtrent en meters 
bredde; en snes år senere skulle der reguleres og 
anlægges en gang omkring kirken foruden 
gange af  tre alens bredde, bl.a. til port og låger. 
Ønsket blev gentaget 1854 og i de følgende  år, 
da det siges, at tilstanden stadig er uordentlig. 
Synet skrev 1860, at kirkegården er fuld  af  græs 
og ukrudt og året efter,  at den er usømmelig. 
Planering i medfør  af  Kirkesynsloven 1861 gen-
nemførtes  1866.18 189615 foreslog  synet plantet 
kastanier langs gangene. Urnegravene syd for 
kirken anlagt 1984 efter  tegning af  Gunver Ve-
stergård, Hadsten. 

Brolægning  ved kirken etableredes 1907.16 

BYGNING 

Den relativt store kirke består af  kor og skib, 
der formentlig  er opført  omkring midten af 

1100rne, og hvortil der i senmiddelalderen er fø-
jet tårn og muligvis våbenhus. I samme periode 
er der i kor og skib indbygget hvælv. Orien-
teringen har en mindre afvigelse  mod syd.22 

Bygningens oprindelige dele, kor og skib, er 
på flere  måder ejendommelige. Først og frem-
mest er skibets størrelse bemærkelsesværdig, 
hvilket yder støtte til den traditionelle antagelse, 
at kirken i sin første  tid havde en særlig status i 
herredet. Dernæst påkalder navnlig kormurenes 
ringe tykkelse (ca. 85 cm) sig opmærksomhed, 
ligesom kirkens byggemateriale er usædvanligt, 
idet jernal her optræder i en tilsyneladende do-
minerende udstrækning. 

Koret, der er smallere end skibets udvendige 
bredde og tillige væsentlig lavere end dette, er 
udvendig kvadratisk; skibets længde er omkring 
2,5 gange bredden. 

Byggematerialet  er som nævnt bemærkelses-
værdigt, idet i hvert fald  skibets taggavle er op-
ført  med lagvis henmurede horisonter af  sten af 
jernal,23 der er tildannet til kvaderlignende for-
mer (fig.  5). På vestgavlens inderside måles ste-
nenes højde til 10-13 cm, mens længden varierer 
mellem 17 og 46 cm, med en middelstørrelse 
omkring 25 cm. I murværket ses tillige mark-

202* 
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Fig. 3. Grundplan 1:300. Opmålt af  Søren Gottfred  Petersen 1985, tegnet af  KdeFL 1988. - Ground-plan  1:300. 

sten og enkelte blokke af  kildekalk. Stenmateri-
alet i murkernen her og ligeledes i det indre af 
østre taggavl er næsten udelukkende rå kamp. 
Fugernes udkvældende, meget lyse kalkmørtel, 
hvormed opmuringen er foregået,  har været 
jævnt udglattet, og tilsyneladende har i hvert 
fald  vestre taggavls østside desuden været pud-
set. På grund af  overhvidtninger er det ikke mu-
ligt at fastslå  materialet i de øvrige mure bortset 
fra,  at bagmurene i skibets vestre ende ser ud til 
at være af  marksten. En beskrivelse 172524 an-
giver »frodsten«  som byggematerialet. 

Døre og vinduer.  Af  skibets to portaler er den 
nordre tilmuret, men spores indvendig, hvor 
den er 140 cm bred. Den søndre er i brug, men 
en del omdannet, således er indersidens vand-
rette overdækning af  nyere dato. Indvendig må-
les bredden af  det udvidede dørhul til 176 cm, 
mens den 209 cm høje, rundbuede åbning i faca-
den, hvor der er udført  en (nyere?) fals,  er 137 
cm bred. Alle oprindelige vinduer er tilmurede 
eller forsvundne;  ét spores udvendig på korets 
nordside og ét, muligvis to, i samme side af 
skibet. Her har de været rundbuede, indvendig 
ca. 150 cm høje og omkring 85 cm brede. Til 
trods for  korets betragtelige størrelse har det 
kun haft  ét vindue i hver langmur, mens der i 
hver side af  skibet antagelig har siddet tre, må-
ske fire.  Det er også usikkert, om der har været 
et vindue i skibets vestgavl. 

Tilføjelser  og ændringer.  I sidste halvdel af 
1400rne og ind i det følgende  århundrede blev 
kirken underkastet en omfattende  ombygning, 
der bestod i indbygning af  hvælv i såvel kor som 
skib (jfr.  †kalkmalerier) samt tilføjelse  af  tårn og 
muligvis også våbenhus. Rækkefølgen  af  disse 
arbejder kan ikke fastslås. 

De enkle krydshvælv i kor og skib er i alle fag 
af  samme form,  og deres indbygning er gen-
nemført  på den i Århus stift  mest udbredte 

Fig. 4. Tværsnit i skibet set mod øst, 1:150. Opmålt af 
Søren Gottfred  Petersen 1985, tegnet af  KdeFL 1988. 
- Cross-section  of  the nave to the east. 

3152 
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måde, dvs. hvælvene bæres af  falsede  hjørne- og 
vægpiller, hvor vederlag angives med et frem-
kraget skifte.  Dette er affaset  både foroven  og 
forneden.  Skjold- og gjordbuer er en hel sten 
brede, mens halvstensribberne er retkantede. 
Det er utvivlsomt dørplaceringen, som har 
medført,  at skibets vestligste fag  er væsentlig 
større end de tre andre; i nævnte fags  søndre 
kappe skimtes en tilmuret lem.25 Udformningen 
af  skibets østre hjørnepiller godtgør, at der her 
eksisterede †sidealtre,  da hvælvarbejdet fandt 
sted. 

Korbuens  udvidelse  til den nuværende størrelse 
er formentlig  foregået  samtidig med eller umid-
delbart efter  indbygningen af  korets hvælv; 
buen er givet den størst mulige bredde, hvor 
vangerne flugter  med hjørnepillerne i koret. 
Den sekundære behugning i begge korbuens si-
der i vederlagshøjde skyldes antagelig en †kor-
buebjælke eller et †korbuegitter; begge dele i øv-
rigt ukendte. 

Tårnet  ved skibets vestgavl er et af  de såkaldte 
styltetårne,  der er karakteristiske for  Århus stift 
(jfr.  bl.a. nabokirkerne i Skanderup, s. 2888 og 
Mesing, s. 3128). Det er opført  af  munkesten på 
en syld af  rå kamp; facaderne,  der krones med 
falsgesims  er dog kraftigt  reparerede eller for-
nyede. Sammenholdt med den store kirke er 
tårnets størrelse beskeden, omend det er højere 
end sædvanligt. Klokkekammeret hviler på ski-
bets gavl og bæres desuden af  de to svære mur-
piller samt den bue foroven  på vestsiden, hvor-
med pillerne er forbundet.  Den store arkade i 
vest er spidsbuet, mens buerne de fleste  andre 
steder er runde. 

Murværket er bedst bevaret på nordsiden, 
hvor det fladbuede,  i sin tid antagelig falsede 
glamhul, taggavlens cirkelblænding og de bry-
nede kamtakker formentlig  er oprindelige; der 
er ét glamhul mod hvert verdenshjørne. Øverst 
i skibets taggavl ses den nu tilmurede, 60 cm 
brede åbning, der forbandt  klokkekammeret 
med kirkens loft. 

Ved den første  omtale 1715 karakteriseredes 
tårnet som brøstfældigt,  og 172519 ønskedes syd-
sidens øverste del fornyet  fra  et par meter under 
glamhullet. Et syn 181311 konstaterede, at tårnet 

var revnet og hældede noget mod vest. I de føl-
gende år bemærkedes disse skavanker igen og 
igen, og 182026 mente man, at tårnet »vil ufejl-
barlig engang nedstyrte«. Et syn 185518 foreslog 
at bygge et nyt tårn, hvilket den kgl. bygnings-
inspektør C. G. F. Thielemann og senere hans 
efterfølger  V. Th. Walther satte sig imod.2 71 øv-
rigt indgik tårnsagen i de samtidige, neden-
nævnte overvejelser og foranstaltninger  angå-
ende stabiliteten af  navnlig skibets murværk. 
Efter  synets ønske 188218 lukkedes tårnarkadens 
vestside med en mur med en dør, der giver ad-
gang til den antagelig samtidigt opsatte toløbs-
trappe. Trappen, der fører  op til klokkekam-
meret,28 er overraskende fint  udført  med drejede 
balustre og profileret  håndliste. 

Det relativt lille våbenhus foran  syddøren er 
måske resultatet af  en større ombygning, som 
1758-5920 gennemførtes  ved murmester Anders 
Nielsen. Det er opført  overvejende af  marksten 
under anvendelse af  munkesten til hjørnerne og 
langsidernes falsgesimser;  et vandret, 44 cm 
langt afsnit  i begge gesimsers sydlige ende lader 
antage, at våbenhuset oprindelig havde kamtak-
ker eller en gavlkam. Den brede, lave døråb-
ning, der idag er rundbuet, har været falset  ud-
vendig, men er udvidet ved borthugning af 

Fig. 5. Udsnit af  murværket på østsiden af  skibets 
vestre taggavl (s. 3151). KdeFL fot.  1988. - Section  of 
masonry on the east side  of  the west gable of  the nave. 
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Fig. 6. Kirken set fra  nordøst. NE fot.  1985. - The  church seen from  the north-east. 

anslagsfremspring.  180511 og igen 186018 ønske-
des indsat »et lidet vindue«; den nuværende 
form  er vist resultat af  synets ønske 1883.15 

Våbenhuset nævnes første  gang 1616,17 da det 
kalkedes af  Hans murmand fra  Horsens, og be-
skrives 172519 som tre fag  langt, opført  af  mur 
og bindingsværk. 

Reparationer  og vedligeholdelse  efter  reformatio-
nen. Ved siden af  de nævnte byggearbejder ved 
tårn og våbenhus har opmærksomheden i nyere 
tid navnlig været rettet imod den af  hvælvtryk-
ket forårsagede,  svigtende stabilitet i korets og 
skibets mure, der som nævnt er relativt spinkle. 
Måske hænger den første  omtale af  bygnings-
arbejde sammen med denne situation, idet det 
161617 hedder, at »Hans murmand huggede de 
huller i murene, hvor bjælkerne blev indlagt«. 
Her er muligvis tale om (supplering af?)  træk-
bånd. Øjensynlig har korets gavlmur voldt pro-
blemer; den blev 1763-6420 fornyet  af  Rasmus 
Pedersen fra  Skanderborg, og 180319 ønskede sy-
net dens øvre del ommuret. Ind imellem om-
tales reparationer »på murværk« uden nærmere 
specifikation.  Ved midten af  forrige  århundrede 
konstateredes en større udbugtning på skibets 
nordside, hvorfor  der opmuredes to udvendige 

støttepiller, ligesom en af  »strålerne« i det næst-
vestligste hvælvfag  skulle ophænges i tagvær-
ket. Også korgavlen, der var støttet med to pil-
ler, og hvis øvre del var af  bindingsværk, blev 
repareret. 

Sidst i 1850erne og frem  til 1862 afholdtes  så-
vel ordinære som særlige syn, der påpegede 
mange skrøbeligheder i hvælv og mure og bl.a. 
konkluderede, at hvælvene måtte fornyes.  De 
ovennævnte bygningsinspektører indblandedes 
i sagen, karakteriserede bygningen som vel ved-
ligeholdt og modsatte sig drastiske tiltag. Wal-
ther fandt  hvælvene »af  en smuk form«  og an-
førte,  at de af  synet foreslåede  indgreb ville 
betyde »en ny kirke«. I stedet angav han de for-
anstaltninger, som derefter  gennemførtes  ved en 
»hovedreparation«: Opførelsen  af  de eksiste-
rende, delvis diagonalstillede støttepiller på kor, 
skib og tårn, indlæggelse af  jerntrækbånd, for-
stærkninger af  tagværket samt fornyelse  af  kor-
gavlen29 (hvor årstallet 1863 står med jerncifre). 

Skibets sidste ankerbjælke udskiftedes  188818 

med et jernbånd. Ved en restaurering 1966-68 
under tilsyn af  Aksel Skov og Aage Kristensen 
fjernedes  jernbåndene, hvorefter  tagværket 1979 
måtte yderligere forstærkes.  Triumfbuens  kva-

3154 
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Fig. 7. Kirken set fra  sydøst. NE fot.  1985. - The  church seen from  the south-east. 

derimiterende dekoration, der ses på fig.  8, er 
ikke omtalt i arkivalierne (jfr.  s. 3156). 

Gulvet  nævnes første  gang 1616,17 da det over-
alt blev ordnet af  Hans murmand; tre år senere 
blev det i våbenhuset omlagt med indkøbte, 
brugte mursten. Øjensynlig har kirkens gulv-
materiale i ældre tid været mursten, som tid ef-
ter anden har krævet omlægning og reparation. 
Ifølge  synsprotokollens beskrivelse 1862 var da 
lagt fliser  i koret, og 1906 ønskedes tilsvarende i 
våbenhuset, formentlig  de sorte og hvide ce-
mentfliser,  der før  hovedrestaureringen 1966-68 
lå overalt i kirken. Ved denne lejlighed afløstes 
cementfliserne  af  de eksisterende, gule teglfliser 
fra  Sindal. I stolestaderne er der hvidskurede 
fyrregulve. 

Vinduer.  Kirkerummet er ensidigt belyst fra 
syd. De eksisterende, rundbuede åbninger, der 
udvendig er falsede,  indvendig smigede, synes 
at være et led i den ovennævnte, af  V. Th. Wal-
ther 1862 foreskrevne  hovedreparation. Spor i 
murværket på skibets sydfacade  ved de tre østre 
vinduer røber eksistensen af  ældre, endnu bre-
dere, tilsyneladende rundbuede åbninger, der 
sandsynligvis er fremgået  ved en række fornyel-
ser i 1840rne og 1850erne.18 

Vinduer omtales tidligst 1615,17 da en glarme-
ster fra  Skanderborg »ved bogstolen« udførte  et 
nyt med »bly, glas, stænger og stifter«.  Et vin-
due ved pulpituret nævnes 1715,19 og 183318 for-
nyedes det i korets nordside. 

Tagene  omtales første  gang 1615,17 da der lå bly 
på koret og på skibets nordside, og i øvrigt tegl. 
En synsbeskrivelse 172519 angiver ikke bly på 
skibet. 1615 nævnes Jakob blytækker fra  Ry, 
1740-4120 Caspar Petersen. Ved den omtalte ho-
vedreparation 1862-63 ombyttedes korets blytag 
med tagsten. Efter  fornyelser  188218 og ved mid-
ten af  1950erne står kirken i dag hængt med vin-
getegl på alle afsnit.  Tagværkerne, der bærer 
præg af  mange reparationer, suppleringer og 
forstærkninger,  senest med svære jernkonstruk-
tioner, indeholder en del ældre og genanvendte 
tømmerstykker af  eg, navnlig i skibet. I koret er 
der to lag hanebånd. 

Opvarmning ønskedes 188518 tilvejebragt ved 
to patentovne, hvoraf  den ene skulle placeres i 
skibets nordøstre hjørne, den anden i korets 
sydvestre. 190115 blev en kappeovn opstillet i 
skibet. Ved midten af  1930rne30 installeredes 
dampvarmeværk i en kælder under skibets vest-
ende, med nedgang fra  tårnet, og en skorsten 
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Fig. 8. Indre set mod øst. Ældre fotografi  i NM. - Interior  to the east. 

rejstes på tårnets østside. Elektrisk varme etab-
leredes omkring 1950. Elektricitet indlagt 1922. 

Kirken står i dag teglhængt og hvidkalket 
inde og ude og med rødmalede sugfjæl.  Våben-
husloftet  er hvidmalet. Bortset fra  stolestadernes 
fyrretræsgulve  ligger der overalt gule teglfliser. 

†KALKMALERIER 

1939 fandt  man på korbuen spor af  en dekora-
tion fra  o. 1500 svarende til egnens almindelige. 
På korets nordvestre ribbe sås et sparremønster 
vekslende i rødt og sort, på nordre skjoldbue det 
vanlige ornament, rødmalede rundbuer med 
prikker over buespidserne. 

I forbindelse  med nedtagningen af  orgelpulpi-
turet 1967 fremkom  på skibets vestvæg et velbe-
varet indvielseskors  (fig.  11), en seksoddet stjerne 
på farvet  baggrund (jfr.  Beder s. 2291), indskre-
vet af  tre koncentriske ringe. Nogle få  kalkma-
lede rester på vestvæggens øvre del kan måske 
stamme fra  endnu et indvielseskors, dog mulig-
vis af  anden type. 

En marmoreret kvaderdekoration  på korbuen, 
der ses på et ældre fot.  (fig.  8), kan muligvis 
sættes i forbindelse  med en tilsvarende †ud-
smykning fra  1805 i altertavlens topstykke (jfr. 
nedenfor).  Senere i århundredet, måske o. 185431 

da kirken skulle males, har hele koret fået  en 
overmaling med limfarve,  vægge og hvælvrib-
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Fig. 9. Indre set mod vest. Ældre fotografi  i NM. - Interior  to the west. 

ber okkerbrune, hvælvkapperne, med stjerner, 
dybblå . 3 2 Formodentlig fjernet  o. 1917.33 

INVENTAR 

Oversigt.  Den tunge og næsten uforgængelige  sten-
font  fra  kirkens opførelsestid  er her, som andetsteds, 
det eneste håndgribelige levn fra  perioden før  refor-
mationen. Man har dog kendskab til et gotisk †røgel-
sekar og en †klokke fra  1512 med indskrift  over en 
abbed Søren, rimeligvis fra  Øm kloster. Denne 
klokke blev 1747 omstøbt af  en norsk klokkestøber, 
Jacob Rendler, der nævnte år i Århus fremstillede 
flere  klokker til jyske kirker. Ved 1500rnes slutning er 
inventaret blevet delvis suppleret: alterstager 1592, 
prædikestol med himmel 1594 samt †skriftestol  (eller 
herskabsstol), alt ifølge  indskrifter  og våbener skæn-

ket af  slotsskriveren på Skanderborg Niels Jacobsen 
og hans hustru Margrete Christoffersdatter  (Udsen), 
(jfr.  †gravsten). Hertil desuden altertavlen, o. 1590, 
senere ændret flere  gange og bl.a. forsynet  med ma-
lerier af  en lokal maler og lærer, N.Jensen i Boes, der 
1880f.  tillige har udført  *malerier til †pulpitur og 
korbue. 

Alterbord,  middelalderligt(?), muret af  munke-
sten og pudset, i øvrigt skjult af  panel. De o m -
trentlige mål er: ca. 80 cm højt over nuværende 
gulv, efter  at bordet o. 1900 blev gjort fire  tom-
mer (10 cm) lavere;15 ca. 170 cm bredt og ca. 116 
cm dyb t . 3 4 I bagsiden indsat skuffer. 

† Sidealterborde,  se s. 3153. 
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Alterbordspanel  (fig.  12), i renæssance, af  fyr, 
delvis fornyet,  men de ældste dele muligvis fra 
1616,17 da der til paneler indkøbtes en tylvt sav-
deller (tolv savede brædder eller planker). Pane-
let, det opsattes af  en snedker fra  Århus, består 

Fig. 11. †Indvielseskors på skibets vestvæg (s. 3156). 
E. Skov fot.  1967. - †Consecratory  cross on the west wall 
of  the nave. 

af  fire  arkadefyldinger  på forsiden  og tre rektan-
gulære, profilerede  fyldinger  på hver af  kortsi-
derne. Arkaderne har riflede  pilastre med pro-
filkapitæler  med indskårne småcirkler. De profi-
lerede bueslag, ledsaget af  dobbelte tandsnit, er 
dekoreret med dobbeltstreger og små reliefru-
debosser, i sviklerne er der treblade. Ved en re-
staurering 1939 fornyedes  tre af  forsidens  fyl-
dinger samt tandsnittene på kronlisten. Nordre 
kortside fik  to nye rammestykker, ligesom der 
udførtes  ny fodliste  og bordplade. Atter istand-
sat 1968. 1939 konstateredes to farvelag:  en ny-
ere brunmaling og herunder en træimitation 
med brune fyldinger  og rødbrune rammestyk-
ker, begge med et overtræk af  mørkere lazur-
farve.  På listerne stafferet  med blå- og hvidgråt. 
Nu gråmalet i tre nuancer samt lidt rød- og gul-
brunt. 

†Alterklæder.  168735 nævnes i inventariet et 
rødt alterklæde. 1739/40 blev klædet, af  lærred, 
beskrevet som gammelt, hvidt og forslidt.  1743 
forfærdigedes  et nyt, for  19 rdl. 38 sk., af  rødt 
plys kantet af  sølvgaloner og midtpå et broderi 
med kongens kronede navnetræk og årstallet. 
Ved kongeskiftet  1766 indkøbtes for  13 rdl. et 
nyt, af  rødt plys, ligeledes forsynet  med det 
kongelige navn og krone.20 1832 forærede  sog-
nepræst C. Pingel og hustru15 både en †messeha-
gel og et †alterklæde, af  mørkeblåt »manche-
ster«18 (bomuldsfløjl),  der 1867 ønskedes erstat-
tet af  et nyt. Alterklæderne fra  1885 og 1918 var 
af  rødt fløjl. 15 

Altertavlen  (fig.  12), fra  o. 1590, er et enkelt 
snedkerarbejde, i renæssance, der i tidens løb 
har gennemgået flere  ændringer, mest gennem-
gribende 1805 og 1878-80. Ved den første  for-
nyedes topstykket delvis, ved den senere fik 
storstykket bl.a nye fløje,  de nuværende ma-
lerier her og i topstykket udførtes,  og der ind-
sattes nye lærredsmalerier i midtfeltet.  En re-
staurering 193936 med afdækning  af  forskellige 
stafferinger  og årstal bidrager til opklaringen af 
ændringernes omfang  og takt. 

Tavlen tilhører en gruppe, hvis mest beslæg-
tede arbejder hører hjemme i nabokirkerne 
Veng (s. 3233) og Tulstrup (Gjern hrd.)37 Af  tav-
lens oprindelige dele, af  eg, er bevaret fodstyk-

Fig. 10. Træskåret †løvehoved fra  en af  altertavlens 
oprindelige storvinger (s. 3160). NE fot.  1985. - Carv-
ed  †lion's  head  from  one of  the original  wings of  the altar-
piece. 
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Fig. 12. Altertavle fra  o. 1590,ændret bl.a. 1878. Midtfeltets  maleri af  Kristus og Martha og Maria, fra  1880 
(s. 3158). NE fot.  1985. - Altar-piece  c. 1590, altered  i.a. 1878. The  painting on the central  panel from  1880. 
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Fig. 13. Indre, set mod øst. NE fot.  1985. - Interior  to the east. 

kets rammeværk, de to glatte søjler med ring-
baser og æggestavkapitæler, samt de brede ram-
mestykker med oprindelig tredelte fyldinger 
bag søjlerne. Disse har flankeret  midtbilledfel-
tets brædder,38 der nu er opsat på tavlens bagside. 
Endvidere er bevaret krongesimsen med frem-
spring og dækliste, men af  topstykket kun de to 
glatte småsøjler (undtagen kapitælerne) samt 
bagklædningen til trekantgavlen. To nu for-
svundne, træskårne, 16 cm høje †løvemasker 
(fig.  10) har formodentlig  oprindelig været an-
bragt frontalt  øverst på hver af  †storvingerne 
ligesom på Tulstrup-tavlen, men er næppe skå-
ret af  samme hånd. 

180319 ønskede synet den »ringe« tavle efter-
set, repareret og malet, hvilket øjensynligt er 
foretaget  1805 at dømme efter  et stafferingsår  i 

topgavlen (jfr.  ndf.).  Topstykket, med de tre 
kvadratfelter,  blev ved denne lejlighed i hoved-
sagen fornyet,  i fyr,  muligvis rekonstrueret efter 
gamle rester og til dels svarende til Vengs. Tav-
len nystafferedes,  og i felterne  maledes en kva-
derornamentik. Det oprindelige nadvermaleri 
bibeholdtes tilsyneladende. 

Efter  en bygningsreparation 183418 blev tavlen 
det følgende  år malet og fik  i alle felter  indsat 
†lærredsmalerier. 

1878 forandredes  tavlen igen. Storstykket fik 
ny dækliste med tandsnit, †storvingerne39 aflø-
stes af  rektangulære fløje  kronet af  trækors, og i 
frisen  opsattes rosetter. Endvidere hævedes fod-
stykket, og der anbragtes en dækplade til en ny 
indskrift.  Fyldingsfelterne  fik  symbolmalerier, 
og i midtfeltet  indsattes et nyt †maleri på lærred, 
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Fig. 14. Indre, set mod vest. NE fot.  1985. - Interior  to the west. 

der nogle år senere erstattedes af  det nuværende 
(se nedenfor).  - Ved restaureringen 1939 fjerne-
des hovedparten af  tilføjelserne  fra  1878, dog 
ikke fløjene. 

Stafferinger  og malerier.  Tavlen står nu med en 
staffering  fra  1939, hovedsagelig grå og rød-
brune farver  og med sort baggrund for  de sam-
tidige, gyldne versalindskrifter.  I topgavlen Je-
sumonogram, i fodfeltet:  »Du gør dig bekym-
ring og uro med mange ting« etc., en tekst der 
knytter sig til midtfeltets  motiv: Jesus hos 
Martha og Maria, en kopi efter  A. Dorph (jfr. 
bl.a. Mårslet s. 2268, nr. 1). Maleriet, 114,5x117 
cm, udført  i olie på lærred og 1939 indsat i ny 
ramme, er ifølge  restaurator malet 1880 af  en 
unævnt maler. - De spinkle, gyldne blomsteror-
namenter i fløjenes  småfelter  er måske rekon-

struktioner af  den oprindelige stafferings  »guld-
ornamenter på rød bund«, afdækket  i kron-
gesimsens frise. 

Ved restaureringen 1939 fandt  man på nordre 
postamentfremspring  en indskrift:  »Alteret med 
Billede samt Prædikestol er malet 1878 af  N.Jen-
sen i Boes«40 (jfr.  *malerier på †pulpitur og over 
korbuen). I topstykkets frise  står indskrifterne 
»Tro, Kærlighed, Haab«, der forklarer  maleri-
erne i fyldingsfelterne  nedenunder: 1) Kors og 
bog, hvorpå alterkalk, 2) tornekrans, nagler, 
hjerte og roser, 3) anker lænet mod vedbend-
kranset søjle og foranstillet  tavle. I fløjenes  store 
fyldingsfelter  er på blå baggrund malet hvide 
sløjfeophæng,  i nord med lovens tavler, i syd 
med et anker og opslået bog, hvori læses: »Saa 
elskede Gud Verden« etc. De tilhørende, nu 
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overmalede indskrifter  i de nedre fyldingsfelter 
var henholdvis: »Loven ved Moses« og »Naa-
den ved Jesus«. I topgavlen var malet et stråle-
kranset øje. Rammeværket var egetræsmalet 
med lidt forgyldning,  indskrifterne  gyldne på 
sort bund. På fodfeltets  dækplade stod: »Eet er 
fornødent«,  der referede  til lærer Jensens †maleri 
med samme motiv som det nuværende, men 
udført  efter  et andet forlæg  (jfr.  fig.  8). 

Om tavlens ældre historie41 kan i øvrigt op-
lyses: I storgesimsens frisefelter  har været en 
indskrift  med gulmalede skønskriftsbogstaver 
på sort bund: »Anno 1689 den 7. Decemb.«, for-
modentlig sognepræsten Peder Fabiansen Bre-
dals dødsdato eller tiltrædelsesdatoen for  Iver 
Johan Pedersen Bredal, den anden af  hans søn-
ner, der efterfulgte  ham i embedet. 

Ved den ovenfor  omtalte istandsættelse 1805 
fik  tavlen en lys blågrå bemaling, med uægte 
guld på enkelte lister. I topgavlen stod årstallet 

med sort. I topstykkets kvadratfelter  var malet 
kvadre med lyse, gråblå lyssider og mørke, grå-
brune skyggesider. 1835 blev tavlen genopmalet 
stort set uændret, dog revideredes topgavlens 
årstal til 1835. I alle fyldingsfelter  opsattes †lær-
redsmalerier,  således også i storfeltet.  Ifølge  regn-
skabet 1846-47 ønskede synet »lærredet, hvor 
Frelseren er afmalet«,  fornyet,  hvilket dog først 
kan konstateres foretaget  1851.18 Synsprotokol-
len 1862 angiver motivet som »den hellige nad-
ver«, i udkelet træramme. 1878 fjernedes  som 
ovenfor  nævnt alle lærredsmalerier i forbindelse 
med den almindelige istandsættelse. 

Altersølv.  Alterkalk,  1987, udført  af  Bent Ex-
ner. 

†Alterkalke.  1) Med tilhørende disk,  tidligst 
omtalt i 1680ernes inventarier,42 o. 1860 gjort 
»større«. 1889 brændt sammen med præstegår-
den.18 2) (Fig. 15), 1889, 22,5 cm høj. Rund, glat 
fod  og fladoval  knop under lille cylinderled. 

Fig. 16. †Alterstage, skænket 1592 (s. 3163). NE fot. 
1985. - †Altar  candlestick,  donated  1592. 

Fig. 15. †Alterkalk nr. 2, 1889 (s. 3162). NE fot.  1985. 
- †Chalice  no. 2, 1889. 
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Stort, glat bæger med profileret  mundingsrand. 
På bægerets ene side graveret skriveskrift:  »Do-
ver Kirke 1889«, på den anden et latinsk kors 
med trekløverformede  korsarmsender. Under 
foden  tre stempler: Københavns bymærke 
[18]89, guardeinens, Simon Groth, og et lille, 
ovalt, utydeligt mestermærke. Stjålet 1986. 

Disk,  samhørende med ovenstående †kalk, 
1889, 18 cm i tvm., glat og flad;  på randen er 
graveret et cirkelkors, hvis fligede  arme er flet-
tet ind i hinanden. Under randen samme stem-
pler som på †kalken. 

Sygekalk,  1793, se Veng (s. 3236). 
†Oblatæske,  1862, og to † alterkander,  o. 185018 

og 1862,15 alle af  sort porcelæn med guldkors og 
-kanter. 

Alterstager,  1987, af  messing med kugler af 
bjergkrystal, udført  af  Bent Exner. 

†Alterstager  (fig.  16), ifølge  indskrift  skænket 
1592 (jfr.  inventaroversigt), men formodentlig 
lidt ældre. De 50,5 cm høje, slanke stager, aflyst 
malm, havde forholdsvis  lave, profilerede  fod-
og lyseskåle og svagt konisk skaft  bestående af 
fire  led adskilt af  tre flade  led med spidsovalt 
tværsnit. Lysetorn af  jern. På lyseskålens øverste 
profilled  var graveret en giverindskrift 43 med 
versaler i to linier, indledt med et H-lignende 
ornament: »Anno 1592 ivelle aften  (juleaften) 
hafver  Niels Iacobssen(!) wdi Nygaard slodts-
skrifver  paa Skanderborg44 och hans kierre 
hvstrve / erlig och welbirdige(!) Margrete Chri-
stoffers  daater skienckedt disse livsse stager thil 
Dofver  kiercke Gvd och kierken(!) til ere«. På 
stagernes øverste skaftled  var desuden graveret 
to asymmetriske våbener for  giverne, det ene 
med tredobbelte V-streger, det andet med en 
klokke (slægten Udsen) som mærke (jfr.  †skrif-
testol) og over hvert af  dem de respektive gi-
veres initialer »NI« og »MCD«. Stagerne stjålet 
1986. 

†Syvarmet  lysestage, 45 med graveret indskrift: 
»Minde fra  Dbm. Lærer A. I. Meldgaard og Hu-
stru 14/12 1902.« Svarende til Adslevs (s. 3116). 
Stjålet 1986. 

En gammel, dansk †bibel,  i folio,  er nævnt 
168735 

Alterkors,  1987, af  messing, udført  af  B. Exner. 

Fig. 17. Gotisk †røgelsekar (s. 3163). Povl Jensen fot. 
1938. - Gothic †censer. 

†Røgelsekar  (fig.  17), gotisk, af  malm. Skålen 
halvkugleformet  og glat, men midtdelt af  spin-
kel rundstav. Ved randen tre sæt øskener til op-
hængning. Lågets overside var kraftigt  defor-
meret enten under selve støbningen eller måske 
ved en brand.46 Lidt tilbagetrukket fra  lågranden 
var rester af  en lille centralbygning med seks 
radiærtstillede kapeller (med facetterede  tårn-
hætter?), grupperet omkring et højt, konisk spir 
afsluttet  af  et kors. I inventariet 168735 er røgel-
sekarret omtalt som et »ildkar«. 1938 var det 
anbragt i korets vægskab, men blev året efter 
monteret med jernstænger og ophængt ved ko-
rets sydvæg.47 Senere forsvundet. 

†Messehagler.  Inventariet 168735 omtaler en 
karmoisinrød fløjlsmessehagel.  1739/4020 var 
hagelen af  rødt fløjl  med sølvkniplinger, men 
»gammel og bødet med en klud«. 180811 karak-
teriseredes den som »ringe og uanstændig«, 
182726 som »aldeles usømmelig og ubrugbar«. 
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183218 var en ny foræret  (sammen med et †alter-
klæde) af  sognepræsten C. Pingel. 185518 ønske-
des en ny af  rødt fløjl,  der 1862 var anskaffet, 
men allerede 1873 blev erstattet af  en anden.15 

Alterskranke,  1866-67,18 bestående af  drejede 
balustre med ringled samt svær, rundet hånd-
liste. Bredt, stofbetrukket  knæfald.  Opstillet i 
halvrund bue foran  alteret. †Alterskranke.  173920 

udførtes  et »tralværk« foran  alteret til »commu-
nicanterne«.48 Hertil anskaffedes  »poster« (søj-
ler) af  egetræ og deller samt hængsler til to lå-
ger.49 186215 blev det beskrevet som et knæfald 
med udskåret gitterværk, 10 tommer højt, knæ-
faldet  8 tommer bredt og betrukket med skind. 
Skranken strakte sig antagelig i en lige linie 
tværs over koret.50 

† Bogstol,  nævnt 1615.17 

Døbefont  (fig.  18), romansk, af  granit, kum-
men rødlig med sorte årer, foden  grå med sorte 
korn. Ifølge  Mackeprang (Døbefonte  s. 234, 
246-249) tilhørende de østjyske løvefontes  klas-
siske type, henregnet til Låsby-Vinderslevgrup-
pen og muligvis »af  samme hånd« som fontene  i 
Låsby (Gjern hrd.) og Yding (Voer hrd.). 

Fig. 18. Romansk døbefont  (s. 3164). NE fot.  1985. -
Romanesque font. 

Fonten er 86 cm høj, den velhuggede kumme, 
81 cm i tvm., har under et 9 cm bredt, glat 
mundingsbånd gruppens vanlige fremstilling  i 
relief  af  to par modstillede løver, hvert par med 
fælles  mandshoved, 21 cm højt og fremsprin-
gende ca. 9-10 cm. Øjnene er udstående, næsen 
lang og lige, over munden en smal moustache. 
Mankekrøllerne ender i lille spiral, og halen, der 
er stukket ind mellem benene og lagt op foran 
kroppen, breder sig herover ud med en dobbelt, 
bladformet  haledusk. Mellem bagkroppene ud-
fyldes  tomrummet med en fransk  lilje. Foden, af 
form  som et terningkapitæl, har mod skaftet  en 
dobbelt vulst, på sviklerne sidder mandshove-
der svarende til kummens. På skjoldene er reli-
effer:  1) fugl  med udbredt hale og løftede  vin-
ger, 2) liggende løve med bagudvendt hoved 
slikkende haleduskens blade, og 3-4) ens, sym-
metriske akantustræer med volutformede  blade. 
Kummens ene løvepar har spor af  kalk og sort 
bemaling, især ved mankekrøller og mellem 
forpoter.  - 188318 skulle fonten  befries  for  ma-
ling.51 186215 var den opstillet i koret, muligvis 
under korbuen i nord, nu anbragt midt under 
buen. 

Dabsfad  (fig.  19), fra  1600rnes 1. fjerdedel,  ne-
derlandsk arbejde, af  messing, med drevne og 

Fig. 19. Dåbsfad  ca. 1600-1625, nederlandsk arbejde af 
messing (s. 3164). NE fot.  1985. - Brass baptismal dish 
c. 1600-1625,  Netherlandish  work. 
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punslede ornamenter; 46 cm i tvm. I bundfeltet 
ses spejderne Josua og Kaleb bærende vindrue-
klasen; alle detaljer er udpudsede ligesom ind-
skriften  omkring cirkelfeltet.  På den 10 cm 
brede, lidt skrå fane  er inderst stemplet en bort 
af  småcirkler, og her udenfor  er punslet en slyn-
get ranke med blade og opdrevne vindrueklaser. 
Fanens yderste rand, der på tilsvarende fade  er 
ombukket, er her fladt  udhamret, muligvis en 
sekundær øgning kendelig på bagsiden og må-
ske foretaget  i forbindelse  med anbringelsen af 
øskener til ophængning. - Fadet er tidligst om-
talt 1739.20 180811 ønskedes det rengjort. Anbragt 
på jernstativ i fonten. 

Dåbskande,  o. 1960, af  messing, med støbte 
stjerner i relief.  †Dåbskande,  1862,15 af  tin. 

Prædikestol  og himmel (fig.  21), ifølge  malet 
indskrift  givet 1594 af  slotsskriver på Skander-
borg Niels Jacobsen, Nygård, og hans hustru 
Margrete Christoffersdatter  Vesteni af  Søbygård 
(jfr.  inventaroversigt). Et malet årstal 1643 an-
giver formodentlig  nogle tilføjelser  samt en staf-
fering. 

Stolen, der svarer til Vengs (s. 3238), rimelig-
vis af  samme mester, har fem  fag,  hvis høje, 
todelte storfelter  flankeres  af  glatte søjler (mu-
ligvis fra  1643) med ringbaser og -kapitæler. 
Både frise  og postament52 har på hjørnerne 
fremspring  med profilerede  smalfyldinger  på 
alle tre sider. De hjørneknækkede rammestyk-
ker bag søjlerne er smykket med reliefskårne 
bladranker. I frisefelterne  veksler et reliefskåret 
»vaffelornament«  med et dobbelt akantusblad, 
og i postamentfelterne  er profillisteindrammede 
felter,  hvoraf  to har plan, men ujævn forside,  tre 
et »vaffelornament«.  Den ujævne overside i de 
to felter  skyldes sandsynligvis, at nogle heri ud-
skårne våbener, hørende til malede indskrifter 
fra  1594, er fjernet  for  at give plads til et nyere 
stafferingsår,  1643 (jfr.  nedenfor).  I storfelternes 
øvre del indrammer slyngbåndprydede arkade-
nicher reliefskårne,  naive figurer  af  Kristus på 
korset (fig.  20) flankeret  af  evangelisterne. Disse 
står frontalt  på små, nøgne fødder,  Markus, 
med hjelmlignende hue, og den langhårede Jo-
hannes med hovedet i profil;  de holder alle en 
lille bog. I nichebaggrunden er ved Kristi sider 

Danmarks Kirker, Århus 

stregindskårne, slyngede ranker med prikker, 
og omkring Lukas' hoved ses flammestråler.  I 
den nedre del af  storfelterne  er forskelligt  skårne 
kartoucher med kvadratisk midtfelt.  Stolen hvi-
ler på en bomkantet bærestolpe med fire  kraf-
tige, volutsvungne knægte, der støtter stolens 
profilerede  gulvkryds. - Ved restaureringen 
1939 fandt  man på en af  kapitælernes53 overside 
indskårne versaler: »? R A«, formodentlig  en 
snedkersignatur. 

Den samtidige, syvkantede lydhimmel har 
»vaffelskårne«  frisefelter  og fremspring  som 
stolens. Gesimsens tandsnits- og profillister 54 

forkrøpper  sig om fremspringene,  hvorover der 
står småportaler med riflede  pilastre, gennem-
brudt bue og trekantgavl. Mellem portalerne er 
store, trekantede topstykker kronet af  drejede 
topspir på høj konsol. Himlens overside krones 
af  syv svære, volutsvungne bøjler, endende i 
fantasidyrehoved,  og samlet om midtstolpe 
med topspir (fig.  22). Lydhimlens underside har 
inden for  en syvkantet ramme, dannet af  pro-

Fig. 20. Storfelt  fra  prædikestolen 1594, jfr.  fig.  21 
(s. 3165). NE fot.  1985. - Central  panel of  the pulpit 
1594, cf.  fig.  21. 
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fillister,  en udskåret, firdelt  midtroset kranset af 
blade. I hvert af  rosettens felter  er skåret to pæ-
rer. Herunder er ophængt en stor due med ud-
bredte vinger. 

Det malede årstal 1643 på et af  stolens posta-
mentfelter  angiver antagelig årstallet for  nogle 
tilføjelser  på lydhimlen, dels englehovederne 
(fig.  23) under fremspringene,  dels de kartou-
cheformede  hængestykker med roset, bosse og 

småhjerter herimellem, begge dele ganske sva-
rende til prædikestolsdetaljer i Blegind 1651 
(s. 3057) og Tulstrup 1642 (s. 2374) og forment-
lig udført  af  snedker Johan Albretsen i Skander-
borg. 

Ved en restaurering fremkom  enkelte spor af 
den oprindelige, partielle staffering:  rødt og sort 
på nogle profillister  og på lydhimlens topstyk-
ker rester af  et gyldent Jesumonogram, »IHS«, 
omgivet af  tre rosetter, på sort bund. I to af 
stolens postamentfelter  blev der henholdsvis 
over og under det profilerede  midtfelt  afdækket 
en indskrift,  formodentlig  for  giverne, malet 
med hvidgrå versaler på egetræet. I 2. felt  fra 
øst: »Niels Iacobsen / 1594«, i 3. felt:  »Mergrete 
Christoffers  daater / ferne  och merne« (dvs. 
fædrene  og mødrene, underforstået  våbener, se 
ovenfor). 

I de ovennævnte to felter  har de formodede 
skårne og malede †våbener måttet vige for  en 
ny, gylden indskrift  på sort bund: »Anno 1643« 
der knytter sig til den nuværende, velbevarede, 
og kun let istandsatte staffering:  Søjlerne står 
gråhvide mod rammestykkernes sorte farve,  der 
også danner baggrund for  storfeltsfigurerne. 
Ranker og blade er grønmalede. Der er anvendt 
lidt guld og sølv samt en del rødbrunt på lister, 
søjleprydbælter (med gyldne ovalfelter)  og om-
kring kartouchefelterne.  I disse er malet tegnene 
til de respektive figurer  ovenover. Regnet fra 
øst: 1) En forvansket  Mattæusengel, overkrop-
pen af  en rødklædt, gestikulerende kvinde, uden 
vinger. 2) Markusløven, liggende, brunlig. 
3) Gyldent Jesumonogram omgivet af  stjerner. 
4) Lukasoksen, liggende, brunsort. 5) Johan-
nesørnen sort, med udbredte vinger. Baggrun-
den for  tegnene er hvidgrå, for  monogrammet 
sort. »Vaffelornamenterne«  står rødbrune, 
grønne og med sølv. - Stolens brune bærestolpe 
har rødbrune cirkel- og ovalfelter,  og på knæg-
tenes ydersider er med rødbrunt malet akantus-
blade med hvide kanter. 

Lydhimlens staffering  svarer til stolens. 
Oversidens bjælker er rødbrune, fantasihoveder 
grønstafferede.  Undersiden er lysblå, med 
gyldne stjerner og mangefarvede  rosetter. Den 
grå hængedue har guld og sort på vingerne. 

Fig. 21. Prædikestol og himmel, formodentlig  skæn-
ket 1594 af  slotsskriver på Skanderborg Niels Jacob-
sen og hans hustru. Lydhimlens hængestykker tilføjet 
1643 (s. 3165). NE fot.  1985. - Pulpit  and  sound-
ing-board,  probably donated  1594 by the clerk  at Skander-
borg Castle,  Niels  Jacobsen  and  his wife.  The  pendent 
pieces of  the sounding-board  are from  1643. 
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Bagsiden af  hængestykkerne er nymalet: rød-
tegnede englehoveder svarende til Fallings 
(s. 2731). 

Ved restaureringen33 1939 fjernedes  en over-
liggende egetræsmaling, med lidt forgyldning 
samt gråhvidt på søjlerne, udført  af  N.Jensen, 
Boes 1878 (jfr.  altertavlen). I de ovenfor  omtalte 
postamenter var malet »1643-1878« og i kartou-
chefelterne  store, gyldne stjernerosetter. 1939 
rykkedes stolen 1,5 m nærmere til triumfvæg-
gen, trappen fik  nyt jerngelænder, og himlen 
ophængtes i nye jernstænger. 

Stolestader  (jfr.  fig.  8), o. 1803, suppleret 1847 
og 1852-53. De plane gavle, af  fyr,  har rundbuet 
topstykke med fordybet  felt,  hvori reliefskåret 
senempireornament, stiliserede blade og blad-
volutter med kvaster. Ryglænene har rektangu-
lære fyldingsfelter,  indgangspanelerne er prydet 
med riflede  lister under profilgesimsen  og mod 
midtgangen. I mandsstol nr. 2 mod øst regnet 
fra  indgangen ses en indskåret indskrift  med 
kursiv: »ANo(!) 1803. Michel Jensen Horn I 
Sveistrup.« Årstallet refererer  antagelig til den 
»ordning« af  †stolene, der omtales nedenfor. 
184718 havde »ejerne« (jfr.  s. 3149) »af  egen ind-
skydelse« ladet 16 kvindestole nyopføre. 
1851-5318 blev de øvrige stole, både på mands-
og kvindesiden, indrettet på samme måde som 
de nye kvindestole og herefter  egetræsmalet. 
186215 omfattede  stoleværket i alt 18 mandfol-
kestole, hvoraf  den øverste var indrettet til deg-
nestol (jfr.  nedenfor),  og 21 fruentimmerstole. 
1893 blev rygpanelerne lænet lidt tilbage ved 
hjælp af  et skråbræt, der endnu ses. 1917 gjordes 
bænkesæderne bredere.15 Nu gråmalet, med 
hvide lister og ornamenter, på lysokker bund. 

†Stoleværk  er tidligst omtalt 1616, da en sned-
ker fra  Århus lavede paneler til kirken af  en tylvt 
savdeller samt to skamler, der sattes ved kirke-
døren.17 172519 var stolene »ganske brøstfæl-
dige«, så 14 »skulle gøres af  ny med sæde og 
opstandere«, men først  1740/41 blev stolene 
»forandret  og indrettet«. 1758/59 reparerede Ni-
els Schou stolene under pulpituret.20 180319 be-
mærkedes, at fruentimmerstolene  var uden »ryg 
eller rækværker at holde sig til, når man stod op 
i stolene eller ville rejse sig;« dette burde ændres. 

Fig. 23. Englehoved fra  lydhimmel, 1643, jfr.  fig.  21 
(s. 3166). NE fot.  1985. - Angel's  head  from  the soun-
ding-board,  1643, cf.fig.21. 

Fig. 22. Lydhimlens top, jfr.  fig.  21 (s. 3165). NE fot. 
1985. - Top  of  the sounding-board,  cf  fig.  21. 
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Fig. 24. Degnestol, bygget af  stoleværk fra  1800rnes 
første  halvdel (s. 3168). NE fot.  1985. - Chair  for  the 
parish clerk,  made  from  an early 19th century pew. 

Skab  i korets nordvæg, af  eg, 119x101,5x61 
cm. Den nyere, panellerede forside  har ramme-
stykker og fodfelt  med profilerede  smalfyldin-
ger samt aftrappet  gesims med indskårne dob-
beltstreger. Lågens store, rektangulære fylding 
udfyldes  af  profillisteindrammede  dobbeltfelter; 
ny lås. Indvendig i skabet er et mindre og an-
tagelig ældre skab  (fig.  26), fra  1500rne (?), af  eg. 
Rammeværket, der er profileret  mod lågen, er 
ved hjørnerne samlet ved hjælp af  dyveler; 37 
cm dybt. Lågen, der måler 27x27 cm, har 
midtpå et profilindrammet,  forsænket  felt  med 
indstemplede rosetter. Omkring nøglehullet 
spor efter  et hjerteformet  låseblik, og ved 
hængslerne ses reparationer efter  de ældre og 
større. 

Det indre skab står i ubehandlet eg, vægpane-
let med lågen hvidmalet. 

Et skab,  o. 1900, af  fyr,  hvidmalet, til opbe-
varing af  messehagler, opstillet mod korets øst-
væg bag alteret. 

†Brudeskammel.  1742/4320 anskaffedes  en »li-
den skammel for  brudefolk  at knæle på«. 

Degnestol  (fig.  24), indrettet 1862/63 mellem 
de øverste stolegavle i syd med anvendelse af 
fire  ældre stolegavle og fyldingsdør,  mod øst. 
Staffering  som det øvrige stoleværk. †Degne-
stolens tidligere placering var som vanligt i ko-
ret.15 

Armstol  til præsten (fig.  27), 1840, af  fyr,  med 
træsæde, gennembrudt rygbræt med stave i den 
øvre del, dobbeltbøjle i den nedre; svungne 
armlæn. Mellem de to forreste  ben står årstallets 
cifre  friskårne,  herunder er forsprossens  under-
kant udskåret med dobbelte volutblade. Gråma-
let. Før 186215 opstillet i koret. 

† Skriftestol,  måske snarere en †herskabsstol,  bar 
to udskårne, symmetriske våbenskjolde, omtalt 
og aftegnet  1771 af  Søren Abildgaard. Mær-
kerne, der svarede til †alterstagernes, var på 
skjoldene ledsaget af  henholdsvis versalerne 
»NI« og »MCD« for  slotsskriver Niels Jacobsen 
og hans hustru Margrete Christoffersdatter  (jfr. 
†gravsten). 

\Kirkekiste. 168735 omtales en gammel, jern-
bunden kiste uden lås. 

Fig. 25. Pengeblok, fra  1800rne (s. 3169). NE fot. 
1985. - Alms post from  the 19th century. 
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Pengeblok  (fig.  25), måske den kirkeblok, der 
er nævnt 1862,lЭ af  fyr,  78 cm høj, kasselig-
nende, med buede forhjørner,  stående på to 
lave, drejede ben. I det flade  låg, med profileret, 
udragende kant, er en fordybning  med penge-
slidse. På blokkens forside  en låseplade. Indven-
dig findes  hængslet en jernbeklædt træplade, 
med pengeslidse, der danner lukke for  en penge-
kasse. - Ved blokkens bagside er en rundbuet 
plade kantet af  rundstav. Herpå er med hvid 
kursiv på sort bund malet: »For værdige Træn-
gende. Glemmer ikke at gjøre vel og at med-
dele; thi saadanne Offere  behage Gud vel! Hebr. 
13,16.« Blokken malet gråblå. Opstillet mod og 
delvis dækkende en stolegavl i nord, over for 
døren. 

Pengebøsse (fig.  38), o. 1900, af  metal, konisk, 
med vandrette profilstave.  Det flade  låg, fæstnet 
ved øsken, har aflang  pengetragt. På hylde i 
degnestolen. †Pengetavle  til ombæring i kirken 
var 185518 ubrugelig; en ny tilsvarende eller en 
tavlepung ønskedes da anskaffet. 

†Vestpulpiturer.  1) Tidligst omtalt 1715. 1725 
manglede der fire  stole her,19 og 183126 var trap-
pen skrøbelig, hvorfor  den 185418 ønskedes 
istandsat. 1869-7015 nedrevet. 2) (Fig. 9), 187016 

med fyldingspanel,  der havde gennemløbende 
frise-  og fodfelter,  samt fyldinger  adskilt af  dre-
jede søjler. Pulpituret var ved midtgangen støt-
tet af  to og to stolper med enkle kapitæler; ved 

nordvestvæggen opgang med gelænder på dre-
jede balustre. I fyldingerne  var * malerier,  i olie 
på lærred, 73x37 cm, af  Kristus flankeret  af  de 
tolv apostle (efter  Thorvaldsen), ifølge  signatur 
på malerierne af  Kristus og apostlen Andreas 
»Malet af  Lærer Jensen i Boes 1888« (jfr.  *alter-
tavlemaleri). Alle personerne, iført  hvide, grå-
skyggede kjortler og røde kapper, står på en 
græsklædt flade;  mod den lave horisont ses 
bjerge under en blå himmel. Pulpituret nedtaget 
1967. Malerierne nu i Ry egnshistoriske arkiv. 

Orgel,  1971, med otte stemmer, to manualer 
og pedal, bygget af  I. Starup & Søn, Køben-
havn. Disposition: Hovedværk: Principal 8', 
Rørfløjte  8', Oktav 4', Mixtur III. Brystværk: 
Gedakt 8', Rørfløjte  4', Principal 2'; svelle. Pe-
dal: Subbas 16'. Tegnet af  Aage Kristensen. Op-
stillet i vest. †Orgel  (fig.  9), o. 1915, med seks 
stemmer, oktavkoppel og svelle, bygget af  Hor-
sens Orgelbyggeri ved M. Sørensen.56 På †pul-
pitur i vest. 

Fig. 27. Armstol til præsten, 1840 (s. 3168). NE fot. 
1985. - The  vicar's  chair, 1840. 

Fig. 26. Skab fra  1500rne (?), i korets nordvæg (s. 
3168). NE fot.  1985. - Cupboard  from  the 16th century 
(?)  in the north wall  of  the chancel. 
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* Maleri  (jfr.  fig.  8), Opstandelsen, signeret: 
»Malet af  Lærer Jensen i Boes 1880« (jfr.  ma-
lerier i altertavlen og på †pulpituret). Olie på 
lærred, 122x91 cm. Kristus ses svævende, med 
udstrakte arme, over graven, hvis låg holdes af 
en engel. I forgrunden  tre soldater, en liggende, 
sovende, en stående med spyd og yderst hove-
det af  en tredie. Tidligere hang maleriet over 
korbuen i en ramme, stafferet  som et af  prædi-
kestolsfelterne.  Nu i Ry egnshistoriske arkiv. 

Salmenummertal,  nye, af  messing, ophængt på 
søm. En stor og tre mindre salmenummertavler 
(jfr.  fig.  8), o. 1900, rektangulære trætavler li-
stedelt i syv vandrette felter,  til indskudsbrikker 
med tal, sorte på hvid bund. Nu ude af  brug, i 
tårnets kælder. 

Præsterækketavle,  o. 1950, rektangulær, med 
tværriflet,  forgyldt  ramme og blå baggrund for 
skriftens  hvide versaler. På våbenhusets østvæg. 

Kirkestævnetavle  (fig.  28), o. 1900, af  fyr, 
33x47,5 cm, med sortmalet fraktur  på hvid 
bund: »I Dag holdes Kirkestævne.« På våben-
husets østvæg. 

Tre ens lysekroner  fra  1920rne, af  messing, ba-
rokkopier med facetteret  hængekugle og skaft, 
seks flade  lysearme, hver bærende to lys, samt 
seks øvre trompetblomster. Ophængt ved fler-
leddede stænger med messingkugler, i skibet. 

Klokke  (fig.  29-30), 1747, omstøbt i Århus af 
Jacob Rendler fra  Kristiansand i Norge ifølge 

kontrakt 20 af  28. september nævnte år,57 af  en 
†klokke fra  1507 eller 1512 (jfr.  nedenfor). 

Indskrift  om halsen med reliefversaler:  »Me 
fecit  Iacob Rendler arh: soli deo gloria« (Jacob 
Rendler gjorde mig i Århus. Gud alene æren). 
Skriftbåndet  ledsages foroven  af  en frise  med 
bladranker, forneden  af  båndakantus med mus-
lingeskaller. På korpus endnu en indskrift: 
»Stöpt(!) anno 1507. / Min mund er wiid(!) min 
tung(!) er lang / ieg kalder folck  til kirkegang. / 
Anno 1747«. Indskriftens  første  linie står mel-
lem to små, utydelige møntaftryk,  en større af-
slutter indskriften.  Over slagkanten er to og to 
sammenstillede lister. 74 cm i tvm. - Den ind-
ledende linie er formodentlig  en delvis genta-
gelse af  den omstøbte †klokkes. Ifølge  kontrak-
ten med klokkestøberen58 skulle den nye 
klokkes vægt være 1 skippund, 9 lispund og 3 
pund. For støbningen samt »påsætning« af  103 
bogstaver og tal skulle i alt betales 61 rdl. 14 mk. 
Rendler har 1747 støbt i alt seks klokker,59 alle 
tilsyneladende i Århus latinskoles gård; heraf  er 
tre bevaret. 

†Klokke.  Ifølge  HofmFund.  175960 bar klok-
ken i tårnet en indskrift:  »Venerabilis abbas Se-
verinus 1512« (den ærværdige abbed Søren 
1512). Den omtalte nævnes 1508 som abbed i 
Øm kloster,61 hvorunder Dover kirke vistnok 
hørte (jfr.  historik). Årstallet er muligvis det 
samme, som er overført  til den 1747 omstøbte 
klokke, men fejllæst.  Den gamle †klokke vejede 
ifølge  klokkestøberkontrakten 1 skippund, 10 
lispund og 6 pund.20 

Klokkestol,  af  eg, til én klokke, hver stolpe 
støttet af  tre skråstivere over hinanden. I den 
øvre tværbjælke indskårne versaler: »NHSSv 
Anno 1814«. - 183618 var tre skråstivere løse, og 
bjælken behøvede et anker. 

GRAVMINDER 

Epitaf  (fig.  31), o. 1610, billedhuggerarbejde af 
sand- og kalksten, over sognepræst Anders Mi-
chelsen og hustru samt hans søn og efterfølger  i 
embedet Niels Andersen Svejstrup62 og dennes 
to hustruer og børn. 

Fig. 28. Kirkestævnetavle, o. 1900 (s. 3170). NE fot. 
1985. - Notice-board  for  parish meetings, c. 1900. 
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De velhuggede indskrifter,  med reliefversaler, 
der udfylder  både top- og storfelt,  lyder: »Her 
neden liger begrafven«  Anders Michelsøn, for-
dum præst til Dovr(!) og Veng sogne, †7. febr. 
1596, og hustru Anne Thomisdater, † • 1 6 • . -
»Her hvos(!) er oc begrafven«  Niels Anderson, 
præst til samme kirker, † • 1 6 • , og hustru 
Anne Laversdater, †21. jan. 1610, »oc aflede  med 
hinde x børrn, di v« (de fem):  »Lavers Ni-
els (sen), student i Kiøbenhafn  begrafven,  di fire: 
her Anders Niels (sen) i Vindi(n)g [dvs. sogne-
præst i Vinding, Tyrsting herred], Doret, Anne 
oc Maren Nilsdater da levindis«. Desuden Ki-
erst Povelsdater [Niels Andersens anden hustru] 
†•16•, og avlede med hende VI børn, de 2 da 
her begraven, »di 4: Lavers Nielsøn med 3 sine 
søskinde da lefver.«  I postamentfeltet:  »Sym-
bolvm d. Nicolai Andreæ. Mat. 24« (hr. Niels 
Andersens motto) og en tilsyneladende versifi-
ceret gengivelse af  Mat. 24,28 på græsk: Hvor 
ådslet er, der ville ørnene samle sig.63 

De indskriftfyldte  stor- og topfelter,  af 
ølandsk kalksten, i det 180 cm høje renæssan-
ceepitaf  er flankeret  af  henholdsvis kvindeher-
mer og stående kvinde- og mandsfigur.  I top-
gavlen ses Kristus som verdens hersker. Kvin-
dehermernes (fig.  33) dragtskørter er under de 
krydsede arme foldet  omkring et fantasidyreho-
ved, hvorunder er ophængt en kuglesnor med 
kvast; skafternes  baggrund her trambuleret. På 
hovederne bærer kvinderne joniske kapitæler, 
der støtter en kraftig  profilgesims,  med glat 
frise.  Hermeskafterne  hviler på postamentfrem-
spring, hvis forsider  er prydet med løvehoved, 
siderne med bosser. Det forholdsvis  spinkle, 
kartoucheformede  hængestykke omfatter  to 
små, nøgne kvindehermer og nederst et større 
diademhoved i relief.  Topstykkets skrifttavle 
flankeres  af  ca. 50 cm høje figurer,  en kvinde 
(mod øst) og en mand (fig.  32), der begge har 
mistet deres ene underarm med et formodet  at-
tribut. De har skulderlangt hår og er iført  ret 
ens, fodlange  dragter, med sløjfeknyttet  bånd 
om livet, højt opkiltet over det ene ben, hvis fod 
for  kvindens vedkommende er nøgen, mens 
manden bærer antikiserende fodbeklædning. 
Tavlen krones over en kraftig  gesims af  en tre-

Fig. 29-30. Klokke, 1747, med udsnit af  frise,  støbt af 
Jacob Rendler fra  Kristiansand i Norge (s. 3170). NE 
fot.  1985. - Bell  1747, with section offrieze,  cast by Jacob 
Rendler  from  Kristiansand  in Norway. 
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Fig. 31. Epitaf  o. 1610, over sognepræst Anders Michelsen og hustru samt hans søn og efterfølger  i embedet 
Niels Andersen Svejstrup og dennes to hustruer og børn (s. 3170). JJF fot.  1988. - Wall  monument of  sandstone, 
c. 1610, to the vicar Anders  Michelsen,  his son and  successor Niels  Andersen,  Svejstrup,  and  their wives and  children. 
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kantgavl med tungebort, hvorunder en relief-
buste af  den velsignende Kristus med den kro-
nede verdenskugle. 

Epitafiet,  der er udført  som billedhuggerar-
bejde i gotlandsk sandsten og som sådant ret 
sjældent forekommende  i området, er formo-
dentlig udført  af  en stenhugger, der har haft  til-
knytning til de af  kongen iværksatte arbejder på 
Skanderborg slot.64 

1976 restaureredes epitafiet, 65 og de oprinde-
lige farver  retableredes. Gesimsens arkitrav og 
baggrund for  hermerne står brune, frise  og or-
namentbunde sorte. Enkelte lister og figurerne 
fremtræder  med sandstenens grå farve,  med 
guld på detaljer samt på indskrifterne.  Lidt rødt 
ses i løvehovedernes mundvige. 

Epitafiet  hang 1887 (Uldall) på nordvæggen i 
koret, formodentlig  i tilknytning til †gravkrypt 
her, hvor præsterne almindeligvis havde deres 
gravplads. Efter  restaureringen flyttet  til skibets 
nordvæg. 

Gravsten.  1) 1605, over anonymt ægtepar. 
Stor, hvid kalksten, 194x100,5 cm, hvis næsten 
helt nedslidte indskrift  har optaget hovedparten 
af  stenens flade.  Nu læses kun en del af  et navn: 
Ras[mus(sen)], med reliefversaler.  Stenens 
ramme er prydet af  et attisk slyngbånd, afbrudt  i 
hjørnerne af  store cirkelfelter  med evangelist-
tegnene66 stående på skriftbånd,  foroven  Mattæ-
usenglen og Johannesørnen, forneden  Lukas-
oksen, på hvis skriftbånd  læses » ... evan« 
[gelist], og løven med sit »S. Marcvs evan.«. 
Øverst på stenen et nedslidt relief  af  et engleho-
ved med udbredte vinger. I fodfeltet  to sym-
metriske våbenskjolde over årstallet »1605« 
(fig.  37). I skjoldene er henholdsvis mandens 
sammenskrevne initialer »HR« (eller HRI?) og 
kvindens Jesumonogram, »IHS«, og oven på 
skjoldene står deres respektive initialer, hans 
næsten ulæselige »R IS«(?) og hendes »I S D«. -
Stenen ligger nu på kirkegården, syd for  skibet, 
men lå indtil o. 1874 i kirkens gulv, hvorfra  den 
flyttedes  til våbenhuset.67 Fjernet herfra  190618 

(jfr.  s. 3155). 
2) (Fig. 36), o. 1625, halvfigursten  over ano-

nymt ægtepar. Meget nedslidt sten af  hvidgrå 
kalksten, 204x132 cm, med ramme prydet af 

Danmarks Kirker, Århus 

Fig. 32-33. Detaljer fra  epitaf,  o. 1610, jfr.  fig.  31 
(s. 3171). NE fot.  1985. - Detail  of  the wall  monument 
c. 1610, cf.  fig.  31. 

204 
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slyngbånd og i hjørnerne cirkler med evangeli-
sterne siddende med deres tegn. På stenens øvre 
halvdel en fremstilling,  i kraftigt  relief,  af  et æg-
tepar under en trekløverformet  tvillingbue,68 

der midtpå er støttet af  et nu helt udslidt engle-
hoved, til siderne af  volutkonsoller. I midtsvik-
len ses muligvis en rest af  et vinget timeglas. 
Ægteparret, der har ansigterne vendt lidt mod 
hinanden, holder hænderne samlet foran  bry-
stet, kvinden tillige måske omkring en bog. 
Hun bærer tætsluttende konehue, stiv, rund 
krave og foldet  kappe. Ægtemanden har kraf-
tigt, vifteformet  fuldskæg,  der rager ud over pi-
bekraven, samt bredtfoldet  kappe. Skriftfeltet 
herunder er helt udslidt. I fodfeltet  ses yderst til 
hver side et skjold. Placering som nr. 1. 

†Gravsten  (fig.  34), o. 1600, over Margrethe 
Christophersdatter, datter af  s(alig) Christopher 
Lavritzsøn til Ofvergaard  og fru  Margrethe Ve-
steni af  Søbygaard, †14. apr. 1595, samt hendes 
tre døtre, som hun avlede med sin kære hus-
bond Niels Jacobsen i Nygaard, slotsskriver på 
Skanderborg (jfr.  inventaroversigt), »som siden 
efter  hindis død fløtte  til Randers«.69 Døtrene 
var Katrine Nielsdatter, †3. juli 1594, Margrethe 
Nielsdatter, †17. dec. 1595 og Dorethe Nielsdat-
ter, †l. apr. 1596, »og er hos hinde begrafit«.  -
Indskriften 70 afsluttes  med: »Gvd vnde os at 
samlis i him(m)erig. I Dag dig, I morgen mig. 
Din smerte er ofver-vonden,  men min er da[g]-
lig for  handen«. 

Gravstenen, der er aftegnet  af  Tycho de Hof-
man og gengivet på en stamtavle fra  1753 over 
Peder Lasson,71 har været en fornem  renæssan-
cesten, formentlig  udført  i et Århusværksted: 
Rektangulær, med en lang indskrift  med relief-
versaler,72 flankeret  af  slanke hermepilastre, 
henholdsvis en mands- og en kvindeherme, 
begge nøgne. Skafterne  var prydet med beslag-
værk, og på postamenterne sås henholdsvis et 
diademhoved og et kranium. Kapitælerne, med 
Jesumonogrammet »IHS«, bar et øvre felt  med 
afdødes  fædrene  og mødrene våbener, Udsen og 
Vesteni, begge støttet af  en putto. Feltet var ind-
rammet af  en tungebort og havde på den nedre 
rammelinie midtfor  et lille englehoved. 

Ifølge  stamtavlen lå stenen o. 1750 »midt udi 
Altergulvet«, dvs. i koret, hvor Søren Abild-
gaard afskrev  den 1771. Ifølge  Uldall 1887 stod 
halvdelen af  stenen73 da ved kirkegårdsdiget, 
men synes nu forsvundet. 

†Gravstensfragmenter, 74 hvoraf  et med årstallet 
1731, et andet med et barne- eller englehoved, er 
1973 fundet  mellem syldstenene ved nedbryd-
ningen af  en avlsbygning til Boes Søgård. 

†Gravtræer  eller †gravrammer  er omtalt i nogle 
få  kirkeregnskaber fra  1739-67,20 hvor betaling 
for  retten til at lægge et træ over en afdød  er ført 
til indtægt. 1) 1739/40. Sal. Simon Sørensen af 
Siim; 64 sk. 2) 1739/40. Jacob Jacobsens barn af 
Fiirgaard (Firgårde); 32 sk. 3) 1740/41. Christen 
Jensens barn; 16 sk. 4) 1741/42. En dreng. Træet 
lagt af  Ole Skov af  Illerup; 48 sk. 5) 1742/43. 

Fig. 34. †Gravsten o. 1600, over Margrete Christof-
fersdatter  og hendes tre døtre, lagt af  hendes ægte-
mand, slotsskriver på Skanderborg Niels Jacobsen. 
Efter  tegning af  Tycho de Hofman  i stamtavle fra 
1753 (s. 3174). - †Tombstone  c. 1600, of  Margrete  Chri-
stoffersdatter  and  her three daughters,  laid  by her husband, 
the clerk  at Skanderborg  Castle  Niels  Jacobsen.  After  a 
drawing  by Tycho  de  Hofman  in a family  tree from  1753. 
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Fra Søren Sørensens kone af  Firegaard for  klok-
keringning] og ligtræ; 80 sk. 6) 1742/43. Af 
Jens Knudsen af  Hemstock for  en ramme over 
hans kone; 64 sk. 7) 1742/43. Jørgen Pedersen af 
Biestrup (Bjedstrup); 64 sk. 8) 1742/43. Klokke 
[ringning] og ligtræ over Rasmus Andersen af 
Siim; 80 sk. 9) 1742/43. Anders Pedersen af 
Sveistrup; 64 sk. 10) 1743/44. Sal. Rasmus Ras-
mussen af  Svejstrup; 32 sk. 11) 1743/44. Jacob 
Jacobsens kone af  Firgaarde; 64 sk. 12) 1744/45. 
Klokkeringning, muligvis over Jørgen Søren-
sen; 64 sk. 13) 1745/46. Ligramme over Knud 
Nielsens kone af  Biestrup; 48 sk. 14) 1746/47. Et 
barn; 32 sk. 15-16) 1749/50. To ligtræer, som 
enken Anna Lauritzdatter af  Boes indlagde på 
kirkegården; 1 rdl. 17) 1750/51. Sal. Jens Knud-
sen i Hemstok; 64 sk. 18) 1754/55. Et barn. Jør-
gen Jensen i Baast (Boes?) betalte 32 sk. 
19) 1755/56. Søren Jørgensen af  Jellerup (Ille-
rup); 64 sk. 20-21) 1757. Et ligtræ over Rasmus 

Fig. 36. Udsnit af  gravsten nr. 2, o. 1625, over ano-
nymt ægtepar (s. 3173). NE fot.  1985. - Detail  of  tomb-
stone no. 2, c. 1625, for  the grave of  an anonymous married 
couple. 

Fig. 35. Støbejernskors nr. 3, over Christen Sørensen, 
†1868. Udført  af  »Møller & Jochumsen, Horsens« 
(s. 3176). NE fot.  1985. - Cross  of  cast iron, to Ch. 
Sørensen,  †1868.  Cast  by Møller  & Jochumsen,  Horsens. 

Jensens datter af  Sveistrup og et ditto over Peder 
Jensens kone; 1 rdl. 64 sk. 

Kirkegårdsmonumenter.  Støbejernskors. 75 1) O. 
1838, over Iohan Henrik Petersen, sognepræst 
til Dover og Wenge menigheder, f.  i Aarhuus 
21. juni 1752, d. i Sveistrup 24. juli 1838. Relief-
indskrift  på tværarmen, der yderst er smykket 
med akantusbladknop. Korsarmene afsluttes  af 
konkave vinkelspidser, på den øvre en sommer-
fugl.  Nederst på korsstammen står: »Stöbt af 
Stallknecht, Horsens«. 123 cm højt. Ved kirke-
gårdens østmur. 

2) O.1864, over gårdmand Iacob Jensen, 
*18. marts 1814, †26. marts 1864 i Siim. Indskrift 
med reliefversaler.  Brede, trekløverformede 
korsarmsender, den øvre prydet af  sommerfugl, 
stammen med stjerne og nederst lille anker. På 

204* 

Fig. 37. Fodfelt  fra  gravsten nr. 1, 1605, over anonymt 
ægtepar (s. 3173). NE fot.  1985. - Detail  below of  tomb-
stone no. 1, 1605, for  the grave of  an anonymous married 
couple. 
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bagsiden sammenlagte hænder. 93,5 cm over 
stensokkel. På gitterindhegnet gravsted vest for 
kirken. 

3) (Fig. 35), o. 1868, over Christen Sørensen, 
f.  i Stjær 15. aug. 1798, d. i Lundgaard, Siim 
Mark 23. feb.  1868, 70 år gi. Indskrift  med reli-
efkursiv.  Korsarmene ender i gennembrudte, 
stiliserede kaprifolieblomster  med frøkapsler. 
Øverst på korsstammen sammenlagte hænder, 
forneden  et anker. 130,5 cm højt incl. den pro-

filerede  sokkel, der foroven  bærer maskinfa-
brikkens navn, med blokbogstaver: »Møller & 
Jochumsen. Horsens.« Ved skibets nordmur. 

4) Uden indskrift,  men svarende til bl.a. Be-
der (s. 2301) og Tunø (s. 2403, nr. 3) fra  1800rnes 
midte. Korsarmenes rudespidser er prydet med 
stjerner, på den øvre arm desuden en sommer-
fugl,  på s tammen sammenlagte hænder og 
krydsende, nedadvendte fakler.  97 cm over 
stensokkel. Øst for  kirken. 
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ligst på DGUs geokemiske laboratorium ladet fore-
tage en analyse af  prøver fra  sten i skibets vestre tag-
gavl og meddeler, at indholdet bestod af  90,4% 
uopløselig rest + kiselsyre (Si02) og 5,95% jernoxi-
der (Fe203). Der er tale om almindelig (jern)al, dvs. 
sandskorn kittet sammen af  brunjernsten (limonit). 

Inden for  sognets (ældre) grænse forekommer  be-
tydelige mængder jernal bl.a. på arealerne over skrå-
ningen øst for  Ry kirke. 
24 Note 19 og C. M. Smidt o. 1925: Al og frådsten. 
25 Hvælvenes overside er dækket af  isoleringsmåtter. 
26 LA Vib. Provstearkiver. Århus amts sdr. provsti. 
Synsprot. 1817-54 (C 301. 2). 
27 LA Vib. Bygningsinsp. Århus. Forskellige kirker 
1850-1905 (B 239. 120). 
28 Chr. Heilskov 1935, s. 41, læser »ATK« og derun-
der »IOYU(?)« »øverst inde i Taarnet«. 
29 Noterne 15, 18 og 27. N. E. Mikkelsen: En murer-
mester fra  Skanderborgegnen i forrige  århundrede. 
ØJyHjemst. XXVI, 1961, s. 86, nævner, at Christen 
Andreasen bl.a. arbejdede på Dover kirke. 
30 Kgl. bygningsinsp. Århus. 
31 Også 1901 omtales en maling af  korets vægge (note 
18). 
32 Farverne omtalt i byggemødereferater  apr. og okt. 
1967, NM2. 
33 Jfr.  brev af  26. juni 1917 fra  konservator Kr. Due til 
NM2. 
34 I synsprotokollen 1862 angives bordets mål: 1 alen 
18 tommer højt (116 cm), 3 alen bredt (188 cm) og 1 
alen 18 tommer dybt (116 cm). 
35 LA Vib. Århus bispearkiv: Hjelmslevs herredsbog 
1687 (C 3. 1105). 
36 Bag på altertavlen versalindskrift:  »Altertavle og 
prædikestol er aar 1939 istandsat ved G. N. K.« 
37 Bl.a. Ølsted (s. 1729), Brabrand (s. 1526) og Ovsted 
(Voer hrd.). Jfr.  Peter Bang Termansen: Fra Museets 
kirkelige Afdeling,  i ÅrbGlBy. 1939 og 1940, s.9f., 

især s. 13f.,  med illustrationer bl.a. af  Tulstrup-tavlen 
og dens løvehoved. 
38 Feltet måler 127x125 cm. Ifølge  restaurator var alle 
farver  afrenset.  På bagsiden ses indskårne versaler: 
»IH[S] SPA - 1654« og »IAN: THEOCARIO TRA 
/NIC(?)«, måske som foreslået  af  Erik Skov, NM2, 
en latinisering af  navnet Jens Tøgersen, en degn. 
39 De to løvemasker fra  storvingerne anbragtes på fri-
sens fremspring,  jfr.  fot.  i NM2. 1939 påsømmedes 
de tavlens bagside, hvorfra  de blev stjålet 1986. - Må-
ske stammede løvehovedernes staffering  (indb. 1987), 
hvidmaling med lidt forgyldning,  fra  1878. 
40 Ifølge  Heilskov s. 51 lærer i Boes 1866-99. I øvrigt 
virksom på egnen som maler, se bl.a. Fruering 
s. 2990 og Hørning s. 3085. 
41 Kalker i NM2 af  de forskellige,  afdækkede  ind-
skrifter. 
42 RA. Rtk. Rgsk. 1660-ca. 1848. Århus stifts  kirkers 
rgsk. 1680-94. 
43 Indskrifterne  på de to stager næsten ens. Afvigel-
serne fra  den gengivne indskrift  er: »Iacobsen ... wel-
byrdige ... kiercken«. 
44 Ifølge  KancBrevb. 25. juni 1593, til NJ, der en tid 
har været skriver på Skbg. slot og nu har fæstet  kro-
nens gård Nygaard i Dover sogn. 
45 Ifølge  synsprotokollen 1862f.  var skænket to ens 
lysestager. 
46 Karret kan måske have været opbevaret i præste-
gården, der brændte 1889. 
47 Indb. ved Povl Jensen samt korrespondance 1939 
med Georg N. Kristiansen, i NM2. 

Fig. 38. Pengebøsse, o. 1900 (s. 3169). - Moneybox, 
c. 1900. 
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Fig. 39. Svejstrup 1:10000. Dover kirke ligger for  sig selv ved den daværende landevej mellem Silkeborg og 
Skanderborg, nord for  Svejstrup, hvis største gård dengang var præstegården. Målt 1779 af  J. D. Wesenberg. I 
kortets nordvestre hjørne er medtegnet et udsnit af  jordene under Firgårde, målt 1817 af  B. Madsen. Kopieret 
1988 af  J. Wichmann. - Map  of  the village  1779. 

48 LA Vib. Århus bispearkiv. Rgsk. for  rytterdistrik-
ternes kirker 1716-23 (C 3. 2439). 
49 LA Vib. Skbg. rytterdistrikt 1717-67. Synsforretn. 
m.m. 1721-60 (G Ryt. 8.9). 
50 1803 (note 19) ønskedes både det nordre og søndre 
stykke af  knæfaldet  fastgjort,  1819 (note 26) var ge-
lænderet løst. 
51 1893 ønskede synet vandet i fonten  udtømt og ste-

nen renset, og det blev forbudt  for  eftertiden  at hælde 
vand i stenfonten  (note 18). 
52 Ifølge  restaurator var der ikke spor efter  hængeor-
namenter under postamentet. 
53 På søjlen nærmest muren. 
54 Delvis fornyet  1939 efter  spor; i øvrigt svarende til 
stolens. 
55 I kirkeregnskaberne er omtalt ældre reparationer: 
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1828 (note 26) var »overdelen« af  stolen »forrådnet«, 
men istandsat det følgende  år. 1839 (note 18) var en 
liste og nogle sirater løse, men afhjulpet  året efter. 
1939 blev stolen sænket 25 cm og bærende jerndra-
gere indmuret i væggen. 
56 Horsens Orgelbyggeri: Katalog 1923. 
57 Ifølge  kirkebogen (gengivet af  Heilskov s. 43) blev 

klokken omstøbt i oktober måned i Århus og i 
samme måned ophængt »på sin forige  sted«. 
58 Kontrakten er indgået med »klokkestøber Andreas 
Bendler«,  hvilket navn gentages flere  gange; et sted 
står dog »bemelte klokkestøber mester Andreas 
Rendler«. Sandsynligvis er efternavnet  fejlskrevet, 
men manden formodentlig  broder til den egentlige 
støber, Jacob Rendler. Se E. A. Thomle: Familien 
Rendler i Norge, i PersHistT. 2. rk. VI, 237f.,  hvortil 
førstekonservator  Bernt C. Lange, Akershus, ven-
ligst har henvist. 
59 Nemlig de bevarede klokker i Hvilsager og Ålsø, 
begge Randers amt, og de omstøbte i Århus dom-
kirke nr. †7 og †8 (s. 631f.)  samt den omstøbte nr. †5 i 
Odder (s. 2559). - Jacob Rendler har ifølge  Bernt 
C. Lange (se note 58) støbt 28 norske klokker, der 
endnu er i behold. 
60 IV, 757, supplement. 
61 Repert. 2. rk. VI, 265, 25. (?) jan. 1508; jfr.  segl 
1495, nr. 791, i Henry Petersen: Danske gejstlige Si-
giller fra  Middelalderen, 1886. 
62 Jfr.  historik samt Præsteindb. til Ole Worm, 1623. 
63 Venligst oversat af  E. Skov, NM2. 
64 Den mulighed foreligger,  at epitafiet  kan være ud-
ført  af  kongens bygmester og stenhugger Hans  Barch-
man i Kolding, der i 1600rnes begyndelse stod for 
byggeriet på Koldinghus, og som 1604 fik  kontrakt 
på udførelsen  af  prædikestolen til slotskapellet. 
Barchman befandt  sig på Skanderborg slot samtidig 
med epitafiets  udførelse.  Hans del i bygningsarbej-
derne dér fremgår  dels af  et kgl. brev af  1. sept. 1609 
til lensmanden på Koldinghus, Caspar Markdanner, 
(KancBrevb.), dels af  lensrgsk. for  Skbg. slot (RA. 

1609-10. Film 18708, 29. okt. 1609 og 30. apr. 1610). 
Da der kun er bevaret meget få  fragmenter  af  Barch-
mans billedhuggerarbejder, kan en stilistisk sammen-
ligning næppe foretages.  Om Barchman, tidligere 
sammenblandet med en anden stenhugger, Hans 
Borckman, se Hugo Johannsen: Hans Brockman. ..., 
i En bog om kunst til Else Kai Sass, 1978, s. 151-173, 
især s. 163f.  - Jfr.  i øvrigt KancBrevb. anførte  datoer 
samt Otto Norn: To Grænseslotte. Frederik I.s Got-
torp og Christian IV.s Koldinghus. Skrifter  udg. af 
Hist. Samf.  f.  Sdrjyl., nr. 62, Aabenraa 1986, s. 156, 
og Koldinghus Lens Regnskab 1610-11. Udg. af  Bir-
gitte Dedenroth-Schou, 1984. Tekst og register i sam-
arbejde med Anemette S. Christensen. 
65 Stenarbejdet udførtes  af  Vitus Nielsen, stafferingen 
af  Svenning Elmholt. 
66 Af  type som bl.a. sten i Århus domkirke nr. 26 
(s. 776), o. 1608. 
67 Præsteindb. 1890 og Uldall 1887. 
68 Jfr.  sten i Århus domkirke nr. 47 (s. 792) og Hvil-
sted nr. 1 (s. 2615). 
69 Ifølge  stamtavlen (se nedenfor)  ægtede NJ 1592 
MC og døde 1624; jfr.  epitaf  i Randers S. Morten 
over ham (da borgmester i Randers) og hans 2. hu-
stru, hvem han ægtede 1596. 
70 Indskriften,  der her er let normaliseret, er korri-
geret efter  Søren Abildgaards gengivelse i notebogen, 
hvor våbnerne er aftegnet. 
71 Gravstenen, »af  hvilken jeg for  et par år siden på 
min rejse har taget en tegning« ... Se: Tycho de Hof-
man: Fundationer paa de Legata, som ere stiftede  af 
Peder Lasson. Kbh. 1753. Museumskonsulent Tho-
mas W. Lassen har venligst henvist hertil. 
72 Med fraktur  står dog: »Idag mig, i morgen dig«. 
73 På stamtavlens tegning ses, at stenen er revnet 
tværs over. 
74 Omtalt i Silkeborg Avis 27. sept. 1973. 
75 Jfr.  Aase Faye: Danske Støbejernskors. Bearbejdet 
og udgivet af  Jan Faye, 1988, kat. nr. 104, 272, 327 og 
129 samt s. 216f. 

S U M M A R Y 

Today Dover Church stands alone, but archaeo-
logical excavations have revealed the remains of 
a village comtemporary with the church, i.e. 
from  the second half  of  the 12th century. The 
church is noteworthy due partly to its relatively 
impressive size, and partly to the faet  that it is 
chiefly  built of  bog iron - a material rarely used 
to the extent seen here. 

Like most churches in the late Middle Ages, 
viz. the decades round the year 1500, it was al-
tered and enlarged. The alteration consisted of 
building the usual groin vaults in the chancel 
and nave, and the enlargements were the addi-
tion of  a porch and tower. The tower is of  the 
type widespread in and characteristic of  Århus 
diocese, open to the west. This opening in D o -
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ver Church has been a pointed arch which was 
bricked up in 1882. 

In the second half  of  the last century a row of 
buttresses was built to strengthen the relatively 
thin walls of  the church which, because of  the 
pressure of  the vaults, threatened to fall  out. 

The bold and imperishable font  from  the time 
the church was built, here as in so many other 
churches is the only material relic from  the pre-
Reformation  period. However, there is record 
of  a Gothic †censer and a †bell from  1512 bearing 
the inscription of  one Abbot Søren, possibly of 
Øm Abbey. In 1747 this bell had been recast by a 
Norwegian bell-founder,  Jacob Rendler, who in 
the same year cast several bells in Århus for 
other churches in Jutland. At the close of  the 
1500s the church furnishings  and fittings  were 

added to: altar candlesticks 1592, a pulpit with 
sounding-board 1594 and a †confessional  (or 
manorial pew), all of  which, according to in-
scriptions and coats of  arms, were donated by 
the clerk at Skanderborg Castle, Niels Jacobsen 
and his wife,  Margrete Christoffersdatter  (Ud-
sen), cf.  †tombstone. And they have also given 
the altar-piece, c. 1590, later subject to several 
alterations in the course of  time, including 
paintings by a local painter. The baptismal dish 
is Netherlandish work from  the first  quarter of 
the seventeenth century. 

A wall monument, c. 1610, to the vicar, An-
ders Michelsen and his wife,  represents one of 
the county's relatively rare carvings in sand-
stone. It is probably the work of  a stonemason 
attached to Skanderborg Castle. 



ILLERUP †KIRKE 
DOVER SOGN 

Kirken var viet Crispinus  og Crispinianus. 1 Sognet 
nævnes første  gang 13172, kirken 1524,3 da den ydede 
10 mark i landehjælpen. 15734 omtales sognet, men 
samme år5 hedder det også, at Illerup ligger i Dover 
sogn. 16231 nævnes kirken som nedbrudt. 

Den forsvundne  kirke har haft  en dominerende 
beliggenhed, knejsende på en bakketop i høj-
landet oven for  Ilsø og Ødemose i sidedalen 
nord for  Illerup ådal. Fra stedet er der en eks-
traordinær udsigt, navnlig mod syd over Mossø 
til Ejer Bavnehøj. Illerup å må i sin tid have 
dannet grænse mellem Illerup og Skanderup 
sogne, ligesom vandløbet i dag udgør Dover 
sogns sydskel. Landevejen nordpå fra  Skander-
borg gik tidligere gennem landsbyen. 

Ved undersøgelser, som Skanderborg mu-
seum foretog  1946 og 1985, har man kunnet 

1 Præsteindb. til Ole Worm, s. 56, jfr.  DaAtlas, s. 197. 
De to helgener var brødre og beskyttere for  skoma-
gere og andre håndværkere i læderbranchen. Dyrkel-
sen af  disse helgener synes lidet udbredt her i landet. 
2 DiplDan. 2. rk. VII, nr. 529. 
3 DaMag. 4. rk. II, 41. 
4 KancBrevb. 16. jan. 1573. 
5 KancBrevb. 27. juni 1573. 
6 S. Elkjær: Nedbrudte Kirker i Aarhus Amt. Årb-
ÅrhSt. XI, 1918, s. 124; Chr. Holtet: Skanderborg. 
Glimt fra  By og Egn. Skbg. 1956, s. 17-23: Sankt 

konstatere, at kirken lå i landsbyens sydside, 
men ruinens bevaringstilstand var så dårlig, at 
den kun afgav  beskedne oplysninger. Alle rester 
af  bygningens nordre del var i tidens løb fjernet 
ved grusgravning, mens de sparsomme levn af 
skibets sydmur blot tillod udgraverne at for-
mode en oprindelig længde på ca. 16 m. Tilsyne-
ladende har man fastslået  skibets sydvestre 
hjørne, mens der hverken er fundet  spor af  det 
sydøstre eller af  koret. I en afstand  af  knap fire 
meter fra  kirkens sydside konstateredes parallelt 
med dens hovedakse sylden af  en mur, der af 
udgraverne tolkedes som (den murede?) sydgavl 
af  et våbenhus, der i øvrigt har været letbygget 
af  træ eller bindingsværk.6 

På stedet er fundet  *frådsten  og *fragmenter 
af  tagtegl.7 

Crispinus' Kirke i Illerup, og s. 24-26: Lars Holtet: 
Skeletundersøgelser; H. Reinholdt: Kirken i Illerup. 
Skbg. museum årsskrift  XVII, 1985, s. 13-14, jfr.  Ar-
kæologiske udgravninger i Danmark 1985, 1986, 
s. 113; ØJyHjemst. 1986, s. 118. 

Det af  Chr. Heilskov: Hjelmslev Herred. Dover 
Sogn. ÅrbÅrhSt. XXVIII, 1935, s. 12-14, formodede 
nedrivningsår 1552 har ikke kunnet verificeres. 
7 Skbg. museum, inv. nr. 21/84 
Redaktion ved Lars Bisgaard og Kjeld de Fine Licht 
1989 

Illerup 1:10000. Opmålt 1817 af  S. Petersen, rettelser medtaget til 1863. Kopieret 1981 af  Birgitte Andreasen. 
Kirkens beliggenhed markeret med stjerne. - Map  of  the village.  The  site of  the demolished,  medieval  church marked 
with an asterisk  (*). 
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BOES †KIRKE 
DOVER SOGN 

Landsbyen Boes ligger nord for  Mossø og ret 
centralt på det ølignende bakkeland, der i vest 
begrænses af  Gudensø. I nord udgøres skellet af 
det sammenhængende forløb  Skærå, Vessø og 
Svejstrup enge, hvis langstrakte dalfør  krum-
mer sig øst om bakkelandet og løber ud i 
Mossø. Dette fra  naturens hånd særdeles vel-
definerede  område har i sin tid muligvis udgjort 
et selvstændigt sogn. Hverken ved landehjælpen 
1524 eller i listen over afleverede  klokker 

Redaktion ved Lars Bisgard og Kjeld de Fine Licht 
1989. 
1 DaMag. 4. rk. II, s. 41 og RA. Rtk. Rgsk. indtil 
1559. Fortegnelser over indkrævede klokker 1528-29. 

1528-291 nævnes Boes, og en eventuel kirke må 
da være revet ned før  denne tid. 16232 nævnes, at 
der var spor af  en kirkegård, som kaldtes den 
gamle, og man sagde, at der havde stået et ka-
pel. 

Lejlighedsvise fund  af  skeletdele og murbrok-
ker er begrundelsen for,  at beliggenheden af  en 
kirke traditionelt søges i landsbyens vestre ud-
kant, men hverken her eller andre steder har der 
været foranstaltet  systematisk eftersøgning. 3 

2 Præsteindb. til Ole Worm, s. 57, jfr.  DaAtlas, s. 197. 
S. Elkjær: Nedbrudte Kirker i Aarhus Amt. Årb-

ÅrhSt. XI, s. 124 og Chr. Heilskov: Hjelmslev Her-
red, Dover Sogn, ÅrbÅrhSt. XXVIII, 1935, s. 17-19. 

Boes 1:10000. Opmålt 1780 af  J. D. Wesenberg, rettelser medtaget til 1863. Kopieret 1981 af  Birgitte Andreasen. 
Kirkens formodede  beliggenhed markeret med stjerne. - Map  of  the village.  The  supposed  site of  the demolished 
church is marked  with an asterisk  (*). 



Fig. 1. Kirken og Ry stationsby set fra  sydøst omkring 1915. Fotografi  i Egnsarkivet, Ry. - The  church in Ry seen 
from  the south-east about 1915. The  church was built  in 1909 some distance  away from  the centre of  the town with its light 
industries  by the river, Gudenåen.  A main road  crosses the river at this spot, and  in 1871 a railway reached  the town and 

followed  the same route. Ry has grown since then and  now stretches  far  beyond  the church. 

RY KIRKE 
HJELMSLEV HERRED 

Ved anlæggelsen af  jernbanen mellem Silkeborg 
og Skanderborg 1871 placeredes en station ved 
Ry mølle, hvor såvel banen som landevejen 
krydsede Gudenå. Her opstod i den følgende 
periode en bebyggelse, der med årene har nået et 
betragteligt omfang.  1903 stiftedes  »Forening til 
Opførelse  af  en Kirke i Ry«, der med indsam-

lede midler, statstilskud og et areal, skænket af 
gårdejer Anders Andersen, kunne foretage 
grundstensnedlæggelse 1908. Kirken blev ind-
viet året efter,  og 1. maj 1978 oprettedes Ry 
sogn. Indtil da havde området udgjort et distrikt 
under Dover, men allerede 1970 var præsten 
flyttet  til Ry fra  Svejstrup (jfr.  s. 3150). 
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Fig. 2. Opstalter, plan og snit 1:300. Projekt af  S. F. Kühnel. Kunstakademiets bibliotek. - Elevations,  plan and 
section. Project  altered  before  construction. 

Kirken placeredes i dalbunden, fritliggende, 
en kort strækning øst for  stationsbyen. Kirkegår-
den,  der er udvidet i flere  omgange (1926, 1946 
(Emil Bøttiger, Århus) og i 1970erne (V. Rud 
Nielsen, Horsens)), omfatter  nu et anseligt 
areal, der strækker sig op ad skråningen øst for 
kirken og er anlagt i terrasser med hækhegnede 
gravstedssektioner. Alleer af  birk og navnlig lin-
detræer er et af  kirkegårdens fremtrædende 
træk. 

Der er adskillige indgange, udformet  med 
murede, teglhængte piller, hvoraf  de fleste  er 
hvidkalkede. Hovedadgangen, der består af  port 
og låge, er placeret vest for  kirken, hvor dennes 
akse rammer det afskårne  hjørne mellem Agne-
tevej og Skanderborgvej. 

Bebyggelsen  på arealet består af  et i tidens løb 
stærkt om- og tilbygget ligkapel, der ligger in-

den for  muren langs Agnetevej, og hvis ældste 
del er fra  1919. Ved Kildebakken er præsteboli-
gen (fra  1930), og syd herfor  er der 1988, efter 
tegning af  Foldager Andersen, opført  en sogne-
gård. 

Kirken er rejst 1908-09 efter  tegning af 
S. F. Kühnel (1851-1930), fra  hvis hånd der fore-
ligger flere  forslag  fra  perioden forud  for  det 
endelige projekts godkendelse af  den kgl. byg-
ningsinspektør Hack Kampmann. 

Bygningen er en stemningsfuld  parafrase  over 
den traditionelle landkirke og står i dag i alt væ-
sentligt i sin oprindelige skikkelse med kor, skib 
og tårn. Koret, der på behørig vis vender mod 
øst, indeholder bag alterpanelet et sakristi med 
egen indgang i gavlen. Koråbningen er tredelt 
og udformet  med granitsøjler, der flankerer  den 
bredere, centrale bue (fig.  5). I vest er hoved-
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Fig. 3. Kirken set fra  nordøst. KdeFL fot.  1987. - The  church seen from  the north-east. 

døren kombineret med orgelgalleriet, hvor cen-
tralpillen i den tvedelte åbning ligeledes er af 
granit. Tårnrummet fungerer  som våbenhus. 

De nævnte åbninger i hovedaksen er rund-
buede; ellers præges bygningen af  de fladbuede 
vinduer og glamhuller. Dog bemærker man 
kontrasten til tårnets gavlblændinger og rund-
buede toptinder. 

Kirken er hvidkalket ude og inde med lette 
dekorationer ved korarkaderne og orgelåbnin-
gerne. Rummets farveholding  er resultatet af  en 
istandsættelse 1975-76 ved Aage Kristensen og 
Jens Vilhelmsen. Loftet  i kor og skib har syn-
lige, sortgrønne bjælker, der oplives af  en beher-
sket dekoration. Gulvet er af  gule klinker med 
sorte fuger;  under bænkene ligger der ubehand-
let fyrretræ.  I våbenhuset, hvis loft  er gråhvidt, 
er lagt røde ølandsfliser. 

INVENTAR 

Inventaret stammer i hovedsagen fra  1909 og er 
for  en stor del skænket af  kirkedistriktets be-
boere. 

Den rundbuede alteropbygning,  i nyromansk 
stil, er udført  i ét med paneler mod syd- og 
nordvæggen. Tavlens skårne ramme, kronet af 
tre borgtårne, indfatter  et oliemaleri  på lærred: 
»Kommer hid til mig ... Matth. 11.28«, signeret 
»Poul Steffensen  1909«. Personerne bag Kristus 
er fremstillet  som bønderfolk  i samtidige drag-
ter, og baggrunden er Himmelbjergsøerne. Den 
forklarende  bibeltekst er udskåret i fodfeltet  og 
står gylden ligesom rammens ornamenter. 

Altersølvet  består dels af  en kalk og en disk fra 
1909, dels af  en alterkalk skænket 1942, men nu 
ude af  brug. 
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Fig. 4. Indre, set mod vest. NE fot.  1986. - Interior  to the west. 

Alterstagerne  er fra  1909 ligesom alterkanden  og 
oblatæsken,  der begge er af  hvidt porcelæn fra 
Den kgl. Porcelænsfabrik. 

Døbefonten  fra  kirkens indvielse, udført  i ny-
romanske former,  blev 1976 erstattet af  en font, 
ligeledes fra  1909, skænket af  Grønholt kirke 
(jfr.  DK. Frb., s. 871f.).  Den er tegnet af  pro-
fessor  L. Knudsen og udført  af  stenhuggerfir-
maet Scheller, København. Da det oprindelige 
dåbsfad  blev stjålet, skænkede blikkenslager 
C. C. Steffens,  Ry, et nyt 1969. Et andet mes-
singfad  er skænket 1975, dåbskanden  1947. 

Prædikestol  og stolestader,  i massive former,  er 
fra  opførelsestiden.  De store fyldingsfelter  er 
smykket med henholdsvis Georgskors og Da-

vidsstjerne. Træværket står brunferniseret  med 
rødbrune detaljer, bl.a. de skårne blade, på sort 
bund på stolens tre kraftige  konsoller. Salme-
nummertavler  fra  1909. 

Orgel,  1976, med 10 stemmer, to manualer og 
pedal, bygget af  Marcussen & Søn, Åbenrå. 
Disposition: Hovedværk: Spidsgamba 8', Prin-
cipal 4', Gemshorn 2', Mixtur III. Brystværk: 
Gedakt 8', Rørfløjte  4', Principal 2', Quint 11/3'; 
svelle. Pedal: Subbas 16', Gedakt 8'. Tegnet af 
Jørgen Malling og Jens Vilhelmsen i samarbejde 
med orgelbyggeriet. På tårnrumspulpituret. 
†Harmonium,  1910, leveret af  Petersen & Steen-
strup, København. (Samme: Harmoniumsfor-
tegnelse 1915). †Orgel,  1923, med seks stemmer 
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Fig. 5. Indre, set mod øst. NE fot.  1986. - Interior  to the east. 

og én transmission, bygget af  Marcussen & Søn. 
Disposition: Manual: Bordone 16', Principale 8' 
Salicionale 8', Flauto armonico 8', Voce celeste 
8', Violino principale 4'. Pedal: Subbas 16' 
(transmission). Pneumatisk aktion, bælgventil-
lade. Tredelt facade  med attrappiber af  sølv-
bronzeret zink; spillebord i orglets nordside. På 
tårnrumspulpituret. 

Tre klokker  hænger i tårnet: 1) 1881, leveret af 
S. Frich, Århus, og omstøbt af  †klokke fra  1594 
fra  Århus Vor Frue kirke (s. 1187, nr. 1). Ind-
skrift:  »1594. 1881. Gud alene æren.« 85 cm i 
tvm. 2) 1980. Skriftbånd  om halsen: »Jeg støb-
tes af  Pierre Paccard i Frankrig 1980«. På klok-
kelegemet: »Jeg blev givet til Ry kirke af  Mari-

ane og Alfred  Rosenlund som afløser  for  kirkens 
første  klokke støbt 1594 til Vor Frue i Århus. 
Omstøbt 1881 og overdraget Ry 1909.« 88,5 cm 
i tvm. 3) 1980. Om halsen: »Jeg støbtes af  Pierre 
Paccard i Frankrig 1980«. På legemet: »Jeg blev 
givet til Ry kirke af  Mariane og Alfred  Rosen-
lund«. 75 cm i tvm. Ny klokkestol  af  fyr. 

På kirkegården et gravmæle  over »Kunstmaler 
Poul Steffensen  1866-1923, og Sidsel Cathrine 
Steffensen,  f.  Poulsen, 1864-1928. Rejst af  ven-
ner«. Natursten med indfældet  bronzerelief,  et 
portræt af  kunstneren i trekvartprofil  mod 
højre; i hjørnet signeret med skriveskrift:  »Elias 
Ølsgaard 1924«. Gravskriften  indhugget herun-
der med versaler. 
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Fig. 1. Kirken set fra  syd. KdeFL fot.  1987. - The  church seen from  the south. 

VENG KIRKE 
HJELMSLEV HERRED 

Kirken er viet Den hellige  Trefoldighed. 1 Den første 
efterretning  om stedet stammer fra  midten af  1100rne 
og beretter, at kirken indgik i et benediktinerkloster, 
som af  Valdemar den Stores »forgængere«  var grund-
lagt og udstyret »med store og rige besiddelser ... til 
deres sjæles frelse«. 2 Klosteret omtales i anledning af, 
at det 1165 var lykkedes cistercienserordenen, der i de 
år var i fremmarch,  at få  sig stedet overdraget af  kon-
gen med godkendelse af  den udvalgte biskop i Århus. 
Ifølge  cisterciensernes fremstilling  af  sagen var be-
nediktinersamfundet  i Veng på den tid i både åndeligt 
og timeligt forfald. 3 

De nye munke forblev  ikke længe i Veng, men 
drog tre år senere videre og grundlagde Øm kloster 
(Tyrsting herred) efter  et kortvarigt ophold på Kalvø 
i Skanderborg sø, hvor der ligeledes lå et ældre bene-
diktinerkloster. Flytningen fra  Veng synes at have 
været en økonomisk fordel  for  munkesamfundet, 
men antagelig har det været en medvirkende årsag, at 
en af  klosterets oprindelige donatorer (eller en efter-
kommer) bestred deres ejendomsret og plagede dem 
med »genvordigheder og forfølgelser«.  I hvert fald 
rapporteres om en uoverensstemmelse med en vis fru 
Margrete, som ønskede at grundlægge et nonneklo-

Danmarks Kirker, Århus 205 
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ster i Veng, og som fra  kirken lod fjerne  en forgyldt 
†messehagel (s. 3236) og andre prydelser.4 

Efter  at cisterciensermunkene havde forladt  Veng, 
forblev  kirken i deres eje, hvilket bekræftedes  12175 

og igen i 1260erne6 i forbindelse  med Øm klosters 
stridigheder med bisp Tyge i Århus. Fra denne tid og 
frem  til reformationen  må man betragte Venge (klo-
ster) kirke som almindelig sognekirke i Øm klosters 
besiddelse. Med reformationens  inddragelse af  klo-
strene og deres gods overgik Venge kirke til kronen, 
hvor den forblev  til 1690,7 da kongen solgte den til 
Jørgen Christensen Skeel til Sostrup. Året efter 8 

solgte denne kirken videre til borgmesteren i Århus, 
Mikkel Mikkelsen Malling, der 16939 afhændede  den 
til sognepræsten Jacob Jensen Muller. Herefter  er 
ejerhistorien identisk med Dover kirkes (s. 3149), og 
ligesom denne indlemmedes Veng i Skanderborg ryt-
terdistrikt (1723). Ved salget af  distriktets ejendomme 
176710 erhvervedes Venge kirke af  amtmanden i Skan-
derborg, senere geheimeråd Frederik Ludvig von 
Woyda (1697-1778), ejer af  sognets hovedgård So-
phiendal (jfr.  inventaroversigt, s. 3226), der ligger 
umiddelbart vest for  kirkegården. Kirken fulgte  her-
efter  denne gård, men på et tidspunkt udvidedes ejer-
skabet til alle sogneboerne, hvilket er dokumenteret 
183211. 1. januar 1911 overgik kirken til selveje. 

Det er tidligst bevidnet 1573,12 at sognet var anneks 
til Dover; denne ordning ophørte 1913, og 1967 gjor-
des Mesing til anneks til Veng. 

43 mønter fra  1500rne, samlet i en skindpung, fand-
tes 186813 ved gravning af  en grav på kirkegården. 

S. Anne kilde, 14 der i dag er udtørret, lokaliseres 
omkring 100 m syd for  kirkegården. 

Vedrørende (beretning om) * altertæppe,  se. s. 3232. 

UDFORSKNINGS- OG LITTERATUROVERSIGT 
Jacob Kornerup er den første,  der har offentliggjort 
en redegørelse for  kirken i Veng: Danske Mindesmær-
ker  I, 5. hefte,  1864, s. 25-29 med tavlerne xiv-xvi. 
Heri skriver han, at det var den senere højskolemand 
Christoffer  Bågø, der 1857, som student med en ind-
beretning til Direktionen for  de antiqvariske Mindes-
mærkers Bevaring, henledte opmærksomheden på 
det ejendommelige monument. Herefter  besluttede 
J. J. A. Worsaae at lade bygningen undersøge nær-
mere. Allerede i sin indberetning og i den trykte op-
sats berørte Kornerup de kronologiske, typologiske 
og arkitekturhistoriske spørgsmål, der siden har be-
hersket diskussionen om bygningen. Således bemær-
ker han, at rullestaven peger mod Frankrig og Eng-
land. I tråd med Kornerups afsnit  om frådsten  i 
artiklen om middelalderlige byggematerialer, i Årb-
OldkHist. 1870, s. 144-51, inddrog Jacob Helms kir-
ken i sine studier over tuf-  og frådstenskirker,  der 
1894 kronedes med oversigtsværket Danske Tufstens-

Kirker  (Veng, s. 112-14). Francis Beckett underkastede 
kirken en monografisk  analyse i ÅrbOldkHist. 1918, 
s. 25-40, og placerede den i Danmarks  Kunst  I, 1924, 
s. 61-63. Han fremhævede,  at »Kirkens Ydre er ene-
staaende i Danmark« og blandt alle vore »romanske 
Kirker bærer (den) stærkest vidnesbyrd om engelsk 
Indflydelse«. 

I de samme år udgav Mogens Clemmensen som 
første  hefte  i serien Ældre nordisk Architektur (Venge 
Klosterkirke,  1921) næsten alle de opmålinger, som 
Valdemar Koch 1890-91 havde udført  under forbe-
redelsen til den af  H. B. Storck påtænkte, men i mel-
lemtiden opgivne tilbageføring  af  kirken; Clemmen-
sen ledsagede tegningerne med en kompetent 
bygningsbeskrivelse, der fremlagde  hans egne og 
Kochs iagttagelser. 

Vilhelm Lorenzen: De danske Klostres Bygnings-
historie X: De danske  Benediktinerklostres  Bygningshi-
storie 1933, s. 99-110, gav en gennemgang af  bygnin-
gen, hvor han, ligesom Vilhelm Wanscher nogle år 
før  (Architekturens  Historie  II, 1929, s. 286-89) bl.a. 
henledte opmærksomheden på kirkens mål og pro-
portioner. Wanscher fremhævede  arkitektur i Nor-
mandiet som inspirationskilde. Ejler Haugsted: Be-
nediktinernes  Kirke  i Venge  (ÅrbÅrhSt. xxx, 1937, 
s. 165-95) understregede bygningens angelsaksiske 
herkomst, hvilket af  Erik Lundberg: Byggnadskon-
sten i Sverige under medeltiden, Stockholm 1940, 
s. 204-05, formuleredes:  Byggnaden år med säkerhet 
uppford  af  engelsmän. I kølvandet på denne tanke-
gang dateredes kirken til de sidste årtier af  1000rne 
eller de første  i 1100rne, mens Haugsted overvejede, 
om Svend Estridsen kunne være bygherren. Enligt 
stod Helms og efter  ham Wanscher: Danmarks  Ar-
chitektur  1943, s. 15, der henlagde opførelsen  til Valde-
mar den Stores tid. 

Harald Langberg: Danmarks  Bygningskultur  I, 1955, 
s. 58 gav med fig.  49 et forslag  til rekonstruktion af 
trappen i søndre sidebygning. Karin Kryger inddrog 
Veng i sin prisopgave ved Københavns universitet 
1977: Restaureringen  af  romanske  kirker  i Danmark  1843-
o. 1900 (s. 63-65) og uddybede emnet i Hafnia  vii, 
1980, s. 74-89: Die Restaurierung  der  Kirche  zu Venge. 
Der Sieg  einer Gemeinde  über die  Behörden. 

Det vil være fremgået,  at kirken allerede i mellem-
krigsårene havde vundet en plads i oversigtsværker; 
yderligere kunne anføres  William Anderson: Skånes 
romanska  landskyrkor  med  breda  västtorn.  Lund 1926, 
s. 106-107, der peger på træk fælles  med Dalby og Væ. 
Fra de senere år skal nævnes: Armin Tuulse: Romansk 
konst  i Norden.  Stockholm 1968, s. 32; Aron Anders-
son m.fl.:  The  Art of  Scandinavia  II. London 1970, 
s. 32-33; Danmarks Arkitektur: Kirkens  huse 1981, 
s. 19, hvor Hugo Johannsen afsluttede  sin omtale af 
kirken: Det er Danmarks ældste bevarede kloster-
kirke, og dens karakteristiske form  repræsenterer en 
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Fig. 2. Parti af  koret. Jacob Kornerup 1861. NM2. - The  chancel. 
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Fig. 3. Kirken set fra  nordøst. Jacob Kornerup 1861. NM2. - The  church seen from  the north-east. 

bratte sider skyder op i en sumpet dalbund. Ja-
cob Helms (jfr.  s. 3190) tvivlede »om, hvorvidt 
der overhovedet iblandt alle Danmarks Kirker 
er nogen, som ved Samvirkningen af  dens egen 
Byggemaade og ualmindelig skøn Beliggenhed 
frembringer  et mere malerisk Skue«. Bakken og 
kirken gør sig gældende selv i dette stortfor-
mede landskab, hvor kotetallene for  de nærlig-
gende skråninger angiver betydelige højder. 
Den omgivende lavning gennemstrømmes af 
Knudså, der kommer fra  sognets søndre del og 
løber vestpå ud i Vengesø for  at fortsætte  over 
Ravnsø og Knudsø til Gudenåen. 

Kirkebakkens fald  er mildest på sydsiden, 
hvor adgangsvejen må være blevet anlagt, da 
man tog stedet i besiddelse. Kirkegården  er ud-
videt  1919,16 og det foregik  netop ned ad den i 
århundredernes løb udjævnede sydskråning. I 
lavningen på denne side af  kirkebakken, hvor 

tidlig middelalderlig bygningstype, som intetsteds i 
Europa er så vel bevaret. 

Den hidtil mest ambitiøse og indtrængende be-
handling af  Venge kirke har form  af  et afsnit  i Hubert 
Krins: Die frühen  Steinkirchen  Dänemarks.  Dissertation 
Hamborg 1968, s. 73-84. Krins beskrev bygningen 
detaljeret og jævnførte  den typologisk og på anden 
måde med europæisk arkitektur og dekoration i 
lOOOtallet. Også Krins lagde vægt på de mange en-
keltheder, der peger mod England, men understre-
gede dels, at vort kendskab til periodens monumen-
ter er begrænset, dels at der i Veng synes foretaget  en 
blanding af  motiver af  ret forskellig  herkomst.15 

Kirken ligger i den østre udkant af  det herlige, 
sine steder storslåede og på søer så rige landskab 
mellem Silkeborg og Skanderborg. Ved sit ku-
perede terræn, vekslende scenerier og vidt-
strakte skove er dette område kendt og skattet. I 
alt det grønne knejser den lyse kirke på en for-
holdsvis lille bakkeknold, der med temmelig 
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tidligere landsbyens småhuse var samlet (fig. 
74), er der nu parkeringsplads. Vest for  kirken, 
mellem denne og Vengesø, ligger hovedgården 
Sophiendal (fig.  74), der indtil 1768 hed Venge-
gård. Den nuværende hovedbygning er nyop-
ført  i 1870erne og udvidet 1884 med H. B. 
Storck som arkitekt (jfr.  fig.  4).17 

Kirkegården hegnes af  stengærder, der siden 
den første  omtale 161618 adskillige gange er ble-
vet repareret og lagt op efter  større og mindre 
nedskridninger. En generel omsætning fandt 
sted i 1850erne.19 Terrænforholdene  medfører,  at 
digets yderside de fleste  steder er udbygget som 
støttemur, og ovenpå vokser hæk af  fjeldribs. 

Indgange.  Fra landevejen mellem Låsby og 
Skanderborg, der lokalt er identisk med lands-
bygaden, fører  en statelig kastanieallé op til ho-
vedadgangen i den vestre ende af  kirkegårdens 
sydside. Porten er 1962, efter  tegning af  Aksel 
Skov og Aage Kristensen, udformet  med galva-
niserede jerntremmefløje  mellem granitafdæk-
kede, murede piller, der siden 1985 har været 
hvidkalkede. Desuden er der i nyeste tid i kirke-
gårdens østside etableret to adgange med jern-
tremmefløje.  Den ene sidder sydligt i østsiden 
ved et redskabskur, der 1978 rejstes uden for 
hegnet efter  tegning af  Aage Kristensen og Jens 
Vilhelmsen. Den anden lidt nordligere. Desuden 
er der en låge i søndre dige ved parkeringsplad-
sen. 

Porten omtales første  gang 161618 og må have 
stået omtrent på samme sted, som den nuvæ-
rende; det har været en muret †portal,  der i hvert 
fald  172519 synes at have været ret stor med to 
låger foruden  indkørslen. Med henblik på en 
†rist  gravedes 161618 et hul, der sattes med kam-
pesten, mens ristens egetræ hentedes i Århus. 
Porthuset, fløjene  og ristene er blevet repareret 
gentagne gange. Så sent som 1870 er en istand-
sættelse af  ristene på tale, efter  at synet nogle år 
tidligere havde fremsat  ønske om en ny port. 

Fig. 4. Sophiendal. Skitse af  H. B. Storck (i byggesa-
gen, LAVib.). - The  manor-house Sophiendal,  neighbour 
of  the church. Sketch  of  the new building  c. 1870. 

Måske indgik opførelsen  af  en port i nogle 
større, ikke specificerede  arbejder ved kirke-
gårdsmuren 1874.20 

I 1850erne foretog  man en regulering af  kirke-
gårdens vestre skel i forbindelse  med opstilling 
af  Elisabeth Rosenkrantz' »monument« (s. 3248), 
i hvilken sammenhæng der nævnes21 en låge 
mellem kirkegården og Sophiendals have. Det 
murede, tøndehvælvede gravrum  (ca. 3x10 m) i 
skrænten under vestdiget er vistnok i samme 
periode anlagt af  gårdens ejer (jfr.  s. 3248) og 
senest istandsat i 1980erne. 

Ligkapellet  på et tilkøbt areal inden for  porten 
er opført  samtidig med denne, udbygget, hvid-
kalket og forsynet  med teglhængt sadeltag 1986. 
Forgængeren,22 der lå i sydskellet omtrent på 
portens plads, var fra  århundredets begyndelse. 
Graveren beretter, at han forskellige  steder på 

Fig. 5. Snit i skib og sidebygninger, set mod øst 
1:300. C. O. Zeuthen 1863. NM2. - Section  through 
nave and  annexes looking  east. 
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Fig. 6. Indre set mod vest. Kristian Hude fot.  1909. - Interior  to the west. 
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kirkegården lejlighedsvis er stødt på rester af 
ikke nærmere oplyst murværk. 23 

Efter  synets henstilling anlagdes 1852 bl.a. en 
tre alen bred gang omkring kirken, og nogle år 
senere ønskedes »et stykke fortov«. 19 1989 er der 
pikstensbro ved bygningens østre afsnit. 

Urnegrave nord for  kirken er 1984 indrettet 
efter  forslag  af  Carsten Lund, Viby. 

BYGNING 
Kirken er et af  vore mest værdifulde  mindes-
mærker fra  den ældre middelalder og samtidig 
forunderligt  velbevaret. Den oprindelige byg-
ning, der må være rejst i ét stræk omkring år 
1100 (jfr.  s. 3213), består af  kor med hvælvet ap-
sis, et skib samt et vesttårn, hvoraf  den nedre del 
og rester af  en øvre etage er i behold. Til skibet 
knytter der sig to samtidige, symmetrisk næsten 
ens sidebygninger eller annekser, der begge har 
apsis og er i to etager. I senmiddelalderen er der i 
kor, skib, vestafsnit  og i søndre sidebygnings 
nedre stokværk indbygget hvælv. I samme pe-
riode, utvivlsomt efter  nedrivning af  vesttårnets 
øvre del, er der oven på søndre sidebygning 
rejst et tårn. Våbenhuset er også senmiddelal-
derligt, men præget af  en ombygning 1792. Ori-
enteringen har en svag afvigelse  mod nord.24 

Materiale  og teknik.  På begge skibets sider og i 
mindre grad i vest iagttages sylden,  der udgøres 
af  temmelig store marksten og over store stræk-
ninger springer ikke mindre end 65 cm frem  for 
facadeflugten.  Der er i 1980erne konstateret 
mindst tre lag af  marksten, som støder op til en 
fyld  af  gul undergrundssand. Langs skibets sider 
er i hvert fald  de øverste sten udvalgte heller, 
henlagte med en jævnt plan side opad. På denne 
fundering  er murene sat med en ca. 20 cm høj 
skråkantsokkel,  der er gennemløbende og omfat-
ter alle bygningens afsnit. 

Såvidt det kan iagttages, er murværket over-
alt udført  i fuld  mur af  frådsten 25, der her, lige-
som ved en række af  omegnens kirker, må være 
hentet i lokale forekomster. 26 Murtykkelsen er i 
skibet 103 cm, i kor og sidebygninger omkring 
10 cm mindre og i vestre afsnit  140 cm (eks-
klusiv lisenerne/pilastrene, der på langsiderne 

springer 25-27 cm frem).  Vestmurens tykkelse 
andrager 165 cm. 

Frådstenen i murenes ydersider er med økse 
(jfr.  fig.  9-14) omhyggeligt tildannet til kvadre i 
et format,  der gennemgående er noget større 
end munkesten og adskillige steder har anselige 
dimensioner (jfr.  fig.  20). Navnlig stenene i faca-
dernes nederste skifte,  der er ca. 50 cm højt, ud-
mærker sig tillige ved betragtelige længder på 
op til 165 cm. Bl.a. den åbning, der sekundært er 
brudt i skibets østre taggavl, godtgør, at op-
muringen er foregået  lagvis, og at man har dra-
get omsorg for,  at den fine,  lyse kalkmørtel har 
lagt sig tæt om stenene såvel i murkernen som i 
siderne. Allerede Kornerup imponeredes af  de 
store blokke, »nogle endog paa 2 Alen«, og han 
fremhæver  i sin beskrivelse, at »Muringen er 
meget omhyggelig«. 

Murværkets stabilitet er yderligere søgt sikret 
ved en tilsyneladende systematisk indlæggelse af 
træbjælker. Disse sammenbindingshorisonter, 
der vel ikke er et usædvanligt fænomen  i mid-
delalderligt byggeri, ses i sidebygningerne at 
være indlagt i hvert stokværk. De fleste  bjælker 
er nu forsvundet,  men har efterladt  sig tomme 
kanaler eller aftryk,  der vidner om, at foran-
staltningen udgjorde en del af  byggefasen.  Af 
fugthensyn  har bjælkerne været lagt på trækul, 
og hvor bjælkerne i bygningens hjørner mødes 
(evt. med murremme), har de været samlet ved 
kæmninger (jfr.  fig.  8). 

Adskillige steder, bl.a. på skibets og vestaf-
snittets facader,  registreres cirkulære huller (dia-
meter 10-15 cm) efter  byggestilladsets stikbom-
me. I nordre sidebygnings øvre etage ses gen-
nemgående bomhuller. Et par steder findes  en 
rest af  rundstokken bevaret. 

Alle hidtidige iagttagelser, senest i forbindelse 
med kirkens restaurering i 1980erne, tyder på, at 
den fra  begyndelsen har været pudset både ude 
og inde. Større partier af  oprindelig vægpuds 
(foruden  et par yngre lag) er i behold i øvre 
stokværk af  vestafsnittet  (fig.  25) og nordre si-
debygning (fig.  32). 

Plan og proportion.  I sin opbygning er kirken 
mere kompleks end sædvanligt her i landet. 
Som grundlag for  den sammensatte komposi-
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Fig. 7. Kirken set fra  øst. H. A. Kjær fot.  1897. - The  church seen from  the east. 

tion synes at ligge et system af  kvadrater, der 
forlener  den sammensatte helhed med den over-
skuelige klarhed, som kendetegner bygningen 
(fig.  75). Planens ret præcise afsætning  og de 
forholdsvis  simple, rumlige dispositioner må ta-
ges som et udtryk for,  at der ved byggeriets 
begyndelse forelå  en temmelig afklaret  idé om 
kirkens udformning.  Vel iagttages mindre skæv-
heder, navnlig i vestafsnittet,  men alt i alt beher-
skes bygningen i plan og opstalt af  en professio-
nel kompetence, der kan jævnføres  med den 

håndværksmæssige dygtighed og omhu, der ka-
rakteriserer murerarbejdet. 

Hovedapsis' indre bredde (337 cm) måler det 
halve af  skibets kortvægge (674 cm). Den ene 
eller den anden af  disse to, på det nærmeste for-
bundne størrelser, må anses for  udgangspunkt 
for  bygningens proportionering, og der kan 
ikke være tvivl om, at en række kvadrater med 
skibets indvendige bredde som sidelinie har ud-
gjort rygraden ved disponering og placering af 
kompleksets komponenter. Videre observeres, 
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Fig. 8. Længdesnit og planer 1:300. Opmålt af  Valdemar Koch 1890-91, tegnet af  KdeFL 1989 med enkelte 
ændringer og suppleringer, bl.a. de spor efter  forankringsbjælker,  som i 1980erne er konstateret i koret (s. 3195). 
Bemærk, at skibets oprindelige vinduer er medtaget på begge planer. I koret er indtegnet gravkrypt med 
nedgang (s. 3247). - Longitudinal  section and  plans. Note  the original  windows  of  the nave shown in both plans. 
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at højden fra  gulv til loft  i skibet oprindelig har 
svaret til rumbredden. Også andre steder er be-
nyttet den klassiske regel, at højden er den 
samme som bredden, hvilket ved kvadratiske 
rum er ensbetydende med en af  geometriens 
grundlæggende figurer:  terningen (jfr.  fig.  76). 

Bygningens formsprog  præges af  enkelhed 
både inde og ude. Så meget stærkere virker den 
arkitektoniske  dekoration,  der er koncentreret til 
kirkens helligste rum: kor og apsis. Begge de 
rundbuede åbninger, der vestfra  fører  ind til de 
to afsnit,  er beriget og artikuleret med søjler, og 
korets langvægge smykkes desuden med blæn-
dinger i to rækker over hinanden. Apsidens væg 
og hvælv er glatte (jfr.  dog vinduer og †kalk-
malerier), men her er bygningen og dens funk-
tion som alterhus fremhævet  udvendigt ved en 
krongesims af  rullestave og ved østvinduets 
flankerende  søjler. De dekorative led og elemen-
ter beskrives nedenfor  i forbindelse  med ved-
kommende bygningsafsnit. 

Den oprindelige kirke gennemgås på sædvan-
lig måde fra  øst til vest, idet de enkelte afsnit 
beskrives hvert for  sig, følgende  det mønster, 
der er lagt for  Danmarks Kirker. Til sidst om-
tales de to sidebygninger. Til beskrivelsen slut-
ter sig rekonstruktionstegningerne fig.  76. 

Hovedapsis,  hvis centrum ligger en god meter 
uden for  korets østmur, har som følge  heraf  en 
betydelig størrelse og markerer sig på bygnin-
gens opdelte østside som kirkens tyngdepunkt. 
Bygningens højde, der udvendig kan fore-
komme lovlig ringe, er betinget af  det halv-
runde, hvælvede rums fine  relation til koret. 

Under tagskægget løber en 24 cm høj gesims 
af  rundstave, en såkaldt rullefrise,  der med regel-
mæssige mellemrum afbrydes  af  rektangulære, 
fremspringende  felter,  til hvis underside frisen 
er forskudt  (fig.  15). På forsiden  af  disse plader 

er placeret egetræskonsoller, der tilsyneladende 
bærer sugfjælene,  men faktisk  er fæstnet  til 
disse.27 Kun i øst er afstanden  mellem konsol-
pladerne øget i et samspil med vinduet neden-
for.  Ved sin størrelse og ved sin indramning 
med flankerende  trekvartsøjler og en svær, glat 
vulst, der krummer sig med åbningens rund-
buede overside, er dette vindue  bemærkelsesvær-
digt. Søjleskafterne  er beriget med en snoet 
rundstav, hvorved vinduet i apsidens midte 
fremhæves  som kirkens fornemste.  I facaden  er 
bredden 104 cm, og den oprindelige højde har 
været 146 cm, men bunden i den smigede, nu 
blændede åbning, der til begge sider står som 
niche (den indre er 95 cm bred), er dækket af 
nyere murværk. Søjlebaserne er tredelte: Plint, 
hulstav og vulst; kapitælerne sløres af  hvidte-
kalk, men er nærmest terningformede  over 
skaftets  kraftige  topvulst. 

Apsis har desuden haft  to cirkulære lysglug-
ger, hvoraf  den i sydsiden er opslugt af  det store 
vindue. Den anden, hvis ydre diameter er 58 
cm, er bevaret, omend tilmuret. Ved facade-
istandsættelsen 1980 iagttoges den dobbeltsmi-
gede åbning med trækarmen på plads. 

Apsis er sammen med koret det eneste rum-
afsnit  i kirken, der er forsynet  med skråkantsok-
kel; dennes højde over det nuværende gulv i 
rundingen er 19-23 cm. Gulvet har fra  først  af 
været hævet (mindst) et trin over det i koret. 
Som nævnt er væggen glat og løber uden veder-
lagsmarkering over i det samtidige, af  radiært-
stillede frådstenskvadre  opmurede kvartkugle-
hvælv. Tagtømmeret, der senest er gennem-
gribende fornyet  1981, er kun lidt hævet over 
hvælvets ujævne overside. Bag kegletagets top 
røber en nu tom fordybning  i korets østgavl, at 
her har eksisteret en svær, formentlig  halvcylin-
drisk, ca. 90 cm høj træklods, der var indsat un-

Fig. 9-14. Murværk (s. 3195). m.v. 9. Udsnit af  søndre sidebygnings apsis i øvre stokværk. JJF fot.  1986. 10. 
Udsnit af  murværk i vestafsnittets  trappe, ved nedre del af  det øverst bevarede parti (s. 3204). Poul Pedersen fot. 
1982. 11. Udsnit af  korets taggavl, vestsiden. KdeFL fot.  1988. 12. Udsnit af  vestvæggen i vestafsnittets  øvre 
stokværk. Indgang fra  trappen t.v. KdeFL fot.  1988. 13. Udsnit af  skibets østre taggavl, vestsiden. KdeFL fot. 
1988. 14. Udsnit af  skibets østre taggavl, østsiden med aftryk  af  spærfag  (s. 3222). KdeFL fot.  1988. - Examples of 
the masonry in various parts of  the fabric:  Upper  storey of  the apse in the southern annex. West  stair. East gable of  the 
chancel. Upper  storey in the west end,  west wall.  Gable between the nave and  the chancel: east and  west faces. 
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Fig. 15. Østvinduet i apsis 1:25 (s. 3198). Udfoldet  opstalt efter  Valdemar Koch 1890-91 og snit efter  Bue Beck 
1980. - East window  in the apse. 

der opmuringen og holdt fast  ved en fals  bag 
facadekvadrene.  I den halvsøjleformede  klods' 
udadvendende, flade  side må apsidens spær op-
rindelig have løbet sammen. 

Den falsede  apsisbue er beriget på en måde, 
der svarer til østvinduets udvendige indramning 
og atter er beslægtet med korbuens dekoration. 
Det par af  trekvartsøjler (diameter 18-19 cm, 
søndre søjle er monolit28), der bærer vulsten i 
rundbuens fals,  er her ved indgangen til selve 
alterstedet fremhævet  ved skafternes  snoning. 
Oprindeligt har baserne nok svaret til dem ved 
østvinduet, men formerne  er i tidens løb ud-
viskede ved slid og kalkning. På hvert af  de lidt 
amorfe  terningkapitæler er stillet en ca. 25 cm 
høj, kasseformet  abakus, der kun har frem-
spring i buen (jfr.  desuden †kalkmalerier). 

Korets  prunkløse ydre (murkrone, jfr.  s. 3201) 
har i hver side blot indeholdt et rundbuet og 
dobbeltsmiget vindue. Det søndre er opslugt af 
det eksisterende, store vindue, der også har af-

stedkommet ødelæggelse af  væggens to midter-
ste blændinger (jfr.  s. 3222); det i nordsiden er 
derimod bevaret i tilmuret skikkelse. Åbningen 
her er udvendig 75 cm bred og 125 cm høj, men 
indvendig, hvor vinduet sidder midt på væg-
gen, er bundsmigen mere skrå, hvorfor  højden 
andrager 140 cm. Over skråkantsoklen, der i 
dag skjules af  det hævede gulv29 (jfr.  s. 3202), er 
langvæggene, som ovenfor  nævnt, artikuleret 
med blændinger i to etager (fig.  18). Nederst er i 
hver side udsparet fem,  19-20 cm dybe, rund-
buede nicher, der adskilles ved søjler, hvis skaf-
ter er næsten fri  af  bagvæggen. Søjlerne er knap 
en meter høje inklusive den profilerede  base og 
et kapitæl af  terningtype. Den skråt affasede 
abakus findes  kun på siderne, således at fronten 
er flad.  Oven over disse nicher løber et bånd på 
seks, 44-48 cm brede, 143 cm høje, rundbuede, 
kun fire  cm dybe blændinger, der i modsætning 
til arkaderækken nedenfor  spænder hele væggen 
ud. Dette forhold  og forskellen  i nichernes an-

3200 
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tal, hvorved der i midten forneden  placeres en 
niche og foroven  en pilaster, er bemærkelses-
værdigt. Hele kompositionen, indbefattende 
vinduet øverst, har givet anledning til en sam-
menligning med den kanoniske, romanske høj-
kirkevæg.30 

Den falsede  korbue, hvis bredde mellem van-
gerne er 361 cm, er i hver side smykket med tre 
trekvartsøjler (diameter 25-26 cm; samlede 
højde 310 cm), den ene i falsen  nærmest skibet, 
de to andre foran  åbningens vanger. På søjlernes 
højbenede kapitæler, der svarer til dem i apsis-
buen, hviler tre trekvartvulster, der i fortsæt-
telse af  søjlerne følger  arkadens rundbue. Kor-
åbningens arkitektoniske dekoration og i ikke 
mindre grad hele korrummets, der savner paral-
leller her i landet (jfr.  s. 3214), har fået  karakter 
og været yderligere artikuleret med farver  på 
alle led (jfr.  †kalkmalerier, s. 3224). 

Skibet  præges ude og inde af  stor enkelhed. 
Facadeundersøgelser i 1980erne har bekræftet,  at 
de øverste skifter  er ommuret i munkesten, 
hvilket formentlig  er sket i forbindelse  med 

Fig. 16. Østvinduet i apsis. Jens Vellev fot.  1980. -
East window  in the apse. 

overhvælvningen, men i hvert fald  har fjernet  et 
hvert spor af  en eventuel gesims (jfr.  s. 3216). 
Hver langmur indeholder foruden  den neden-
nævnte gennemgang til respektive sidebygning 
en portal,  der er placeret ret vestligt. Begge disse 
døråbninger er bevaret, den søndre i brug, men 
omdannet. Den nordre er tilmuret, så kun åb-
ningens omrids skimtes på begge sider. Udven-
dig er den 101 cm bred og 240 cm høj fra  soklens 
overkant til den vandrette overside. Over dør-
hullet er en halvcirkulær, 120 cm bred og 6-8 cm 
dyb blænding. Et lignende tympanonfelt,  dan-
net med et stik af  25 cm høje kilesten, ses ind-

Fig. 17. Vinduet på korets nordside. Aage Kristensen 
og Jens Vilhelmsens tegnestue fot.  1980. - The  win-
dow  on the north side  of  the chancel. 
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Fig. 18. Udsnit af  korets nordvæg, set fra  vest. Aage 
Kristensen og Jens Vilhelmsens tegnestue fot.  1980. -
Section  of  the north wall  in the chancel, seen from  the west. 

vendigt og ligeledes over søndre portal på begge 
murens sider. 

Oprindelig har der i hver langmur mellem 
sidebygningen og vestpartiet været tre, ret højt 
placerede vinduer,  hvoraf  nu ingen er i brug. 
Imidlertid er der bevaret levn af  alle åbningerne, 
således at deres antal og placering er sikker nok. 
Bevaringstilstanden er bedst på nordsiden, hvor 
to er fuldstændigt  i behold. De rundbuede åb-
ninger, der er muret med 17-20 cm høje stik, har 
temmelig stejle smige og er udvendig omkring 
140 cm høje og 90 cm brede; lysningsmålene er 
ca. 100x50 cm. I det ene vindue er ved under-
søgelse 1891 iagttaget rester af  egetræsrammen, 
der har haft  tværsprosse og i ydersiden været 
falset  til anslag for  glasset.31 Rammens fem  dele 
synes at have været samlet med trænagler, og 
dens riller i murværket er 1984 målt fire  cm 
brede og fem  cm dybe. 

I det indre,  hvor det oprindelige gulv har lig-
get lavere end det nuværende,29 har der været 
træloft  med brædder påsømmet bjælkernes un-
derside. I sydvæggen, nær triumfmuren,  er en 
niche (svarende til dem i sidebygningerne); en 
lignende i nordvæggen er antagelig tilmuret. 

Vestafsnittets  svære mure og trappen i gavlen 
er blandt de omstændigheder, som godtgør, at 
man her står over for  nedre del af  et oprindeligt 
tårn. Intet begrunder en formodning  om, at 
dette tårn ikke har været fuldført.  Tårnet er ble-
vet reduceret i højden på et eller andet tids-
punkt, senest vel ved opførelsen  af  det nuvæ-
rende, og antagelig hænger ændringen sammen 
med kirkens overhvælvning (jfr.  s. 3216). Her-
efter  blev vestafsnittet  afdækket  med et tag i 
fortsættelse  af  og i sammenhæng med skibets. 

Tårnunderdelens sidemure er rykket tilbage 
for  skibets langfacader,  således at det kvadrati-
ske tårnrum er smallere end skibet (bredde 544 
cm). Samtidig er vestafsnittet  udvendig leddelt 
og beriget med pilastre, der springer 25-27 cm 
frem,  hvorved deres frontsider  i nord og syd er 
bragt i flugt  med skibet. Den vestligste pilaster 
på hver side går om hjørnet og må i sin tid 
kompositionelt have indgået i vestgavlens be-
mærkelsesværdige udformning.  Her er i midten 
placeret et 290 cm bredt trappehus, der springer 
100 cm frem  for  muren og forneden  indeholder 
en tøndehvælvet, 175 cm bred passage ind til 
den i dag (med munkesten) tilmurede vestpor-
tal. Omtrent i niveau med den nuværende tag-
fod  skifter  det rektangulære trappefremspring 
grundform  og bliver halvcirkulært. 

Ligesom den øverste del af  hver langside (jfr. 
ovenfor)  er trappehusets top samt spidsen og 
skråsiderne af  kirkens vestgavl ommuret med 
munkesten. Ingen steder findes  der levn eller 
spor, der kan oplyse om, på hvilken måde pila-
strene og gavlen oprindelig har været udformet, 
endsige afsluttet  foroven.  Man konstaterer blot, 
at etageadskillelsen mellem tårnrummet og 
rummet ovenover ikke har givet sig til kende på 
facaderne. 

Tårnrummet  åbner sig mod skibet med en 
rundbuet, på østsiden falset  arkade, der spænder 
ud i hele rummets bredde. Buens murværk er 
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Fig. 19. Udsnit af  kirkens indre med nordre sidebygning til venstre og koret til højre. Kristian Hude fot.  1909. -
Interior  to the north-east.  The  northern annex on the left,  the chancel on the right. 

ikke undersøgt nærmere, hvorfor  det ikke er 
muligt at afgøre,  om åbningens nuværende 
form  er den oprindelige.32 Adskillige statiske og 
æstetiske forhold  giver imidlertid anledning til 
en formodning  om, at forbindelsen  mellem 
tårnrum og skib tidligere har bestået af  en eller 
flere,  mindre åbninger. Den nuværende bue 
spiller storartet sammen med hvælvene, hvorfor 
den antagelse ligger nær, at buen, efter  tårnets 
delvise sløjfning,  er etableret i et ønske om at 
knytte tårnrum og skib sammen og derved øge, 
hvad man i dag ville kalde menighedens areal. 
Med andre ord betød foranstaltningen,  at tårn-
rummet blev inddraget som en slags vestfor-
længelse (jfr.  s. 3216). Det oprindelige tårnrum 
kan på grund af  indgangen i vest karakteriseres 
som kirkens forhal.  Rummets højde til det op-
rindelige træloft  har kun været lidt mindre end 
siderne i grundplanens kvadrat. 

Den enkle, rundbuede vestportal  sidder udven-
digt, som før  nævnt, placeret (lidt skævt) på 
bagvæggen i en rundbuet, 168 cm dyb niche ne-
derst i trappetårnet. På lignende måde er den 
indvendigt anbragt i en 113 cm bred, 82 cm dyb 
vægniche, hvis runde topbue er konisk. Behug-
ning af  murværk røber, at forud  for  dørhullets 
tilmuring har en indadgående fløj  været hæng-
slet i nordsiden. 

Efter  alt at dømme har rummet i hver side 
været belyst med et vindue,  hvoraf  det i syd er 
forsvundet  ved indhugning af  det nuværende, 
mens det vestre hjørne af  en vinduesåbning er 
bevaret på facaden  i nord. Her ser det ud til, at 
bredden har været den samme som i skibet, 
mens højden nok har været omkring 10 cm min-
dre. Vinduets underkant har siddet ca. tre meter 
over soklen, hvilken relativ lav placering er et 
udtryk for  forhallens  mindre loftshøjde. 
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Vestligst i forhallens  sydvæg sidder en 74 cm 
bred, oprindelig vist rundbuet indgang til en 
trappe, som efter  et kort, ret løb i sydmuren 
knækker 90° og fortsætter  inde i gavlmuren, 
hvor det lige løb ender oven for  vestportalen. 
Stigningen fortsættes  i en højresnoet vindel-
trappe, der er anlagt i gavlens store fremspring; 
den cylindriske spindels diameter er 20 cm. På 
sit første  afsnit  er trapperummet 67 cm bredt, 
højere oppe reduceres bredden til knap 60 cm. 
Hovedparten af  trinene er endnu, ligesom rum-
mets tøndehvælvede lofter,  af  frådsten;  trinene i 
det nederste løb er dog ommuret i tegl, hvorved 
stigningen synes ændret. Den cylindriske skakt 
oplyses ved et lille, rundbuet og dobbeltsmiget 
vindue, placeret midt på trappehusets vestside. 
Åbningen, der er omdannet forneden,  har i faca-
den målt ca. 90x40 cm; indvendig i buen ses af-
tryk af  forskallingsbrædder. 

Efter  en halv omgang fragår  et kort, lige løb 
stik øst og udmunder med en rundbuet åbning i 
vestafsnittets  andet stokværk. Den murede trap-
peskakt, med sit centrum forskudt  45 cm mod 
syd fortsætter  videre op (jfr.  nedenfor). 

Vestafsnittets  andet  stokværk,  hvis kvadratiske 
grundplan svarer til tårnrummets, er kraftigt  re-

duceret og ændret, dels ved den nævnte ned-
rivning af  tårnets øvre del, dels ved indbygning 
af  hvælv i den tidligere forhal.  Nord- og syd-
murene er nedskårne33 til et niveau i højde med 
skibets murkrone, mens der indgår et parti af 
vestmuren i den nuværende taggavl, og et parti 
af  østmuren er i behold på kirkens loft.  Denne 
østmur indeholder det eneste levn af  rummets 
oprindelige disposition. Midt på væggen er ind-
rettet en bemærkelsesværdig, 195 cm bred og 
104 cm dyb niche, hvis halvrunde bue kantes 
med et interessant profil  af  hulled og hjørnevulst 
(fig.  24). Det overdækkende stik går tværs gen-
nem den 135 cm svære mur, hvor der over ni-
chen ses et par bomhuller (fig.  23). 

Nichens højde i dag er ca. 275 cm, og dens rå 
bund, der er fremkommet  ved indbygning af 
det underliggende rums hvælv, ligger noget la-
vere end oprindeligt, da bunden må have svaret 
til oversiden af  forhallens  forlængst  forsvundne 
træloft.  I hver af  nichens sider er der en 52-54 
cm høj, 47 cm bred og 50 cm dyb, rundbuet 
niche. Den store niches bagvæg er gennembrudt 
med et relativt lavt placeret dobbeltvindue, der 
sætter rummet i visuel forbindelse  med skibet 
(jfr.  lignende åbninger i sidebygningerne, s. 

Fig. 21. Vestafsnittets  trappe set oppefra  (s. 3204). JJF 
fot.  1986. - The  stair in the west end  of  the church. 

Fig. 20. Nordsiden set fra  vest. Knud J. Krogh fot. 
1985. - North  side  seen from  the west. 



VENG KIRKE 3205 

Fig. 22. Vestafsnittet  (s. 302), set fra  sydvest. NE fot.  1986. - The  west end  of  the church seen from  the south-west. 

3211). Hver af  vinduets rundbuede, 42 cm brede 
åbninger har ret gennemløbende vanger, men 
både på øst- og vestsiden er gruppen beriget 
med en ejendommelig dekoration, hvor lodrette 

rundstave synes samlet med et par vandrette 
bånd (fig.  35). 

På nichens vægge sidder rester af  et ca. én 
centimeter tykt pudslag, og i siderne ses sym-

Danmarks Kirker, Århus 206 
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Fig. 23. Vestafsnittets  øvre stokværk. Østvæggen. Mogens Clemmensen fot.  o. 1920. - Upper  storey in the west 
end  of  the church, east wall. 

metrisk parvise, utvivlsomt oprindelige huller 
(jfr.  fig.  25), hvoraf  nogle kan have haft  en funk-
tion i forbindelse  med lemme for  dobbeltvin-
duet. Sandsynligvis har der stået et †alter  i ni-
chen, hvis profilerede  indramning og dekora-
tionen ved dobbeltvinduet udmærker stedet på 
baggrund af  kirkens generelle enkelhed. Ni-
cheindretningen og dermed vestafsnittets  andet 
stokværk må oprindeligt have været tillagt en 
særlig betydning (jfr.  s. 3213). 

Vindeltrappen  fortsætter  som nævnt forbi  ind-
gangen til vestafsnittets  andet stokværk og vi-
dere op, hvor trinene er bevaret på knap tre-
kvart omgang. Det er på denne strækning, at 
trappetårnets ydre skifter  fra  firkantet  til halv-
rund form.  I det indre overdækkes trappecylin-
deren med en halvkuppel, hvis munkesten røber 
den som et led i udbedringsarbejderne efter  ned-
rivningen af  tårnets øvre del. Selv i sin redu-
cerede skikkelse godtgør trappen imidlertid, at 

vestafsnittet  har rummet (mindst) en tredie  etage 
(jfr.  fig.  76). 

De to sidebygninger,  en ved den østlige ende af 
hver af  skibets langsider, er oprindelige og har, 
som allerede berørt, en række fællestræk.  Begge 
har nærmest kvadratisk grundplan, er i to stok-
værk og har i øst en apsisudbygning, der om-
fatter  begge etager og springer markant frem  for 
facaden  ligesom hovedapsis på koret. Man be-
mærker, at sidebygningernes østfacader  flugter 
med skibets østvæg, hvilket er ensbetydende 
med, at skibets østre hjørner holdes fri  (jfr.  s. 
3207). Fælles for  begge sidebygninger er des-
uden, at hver i sin underetage står i direkte for-
bindelse med skibet ved en knap 360 cm høj og 
halvt så bred (183 og 190 cm), rundbuet åbning. 
På vangerne, og kun der, er disse arkader artiku-
leret med skråkantsokkel (under nuværende 
gulv) og et enkelt, på undersiden affaset  veder-
lagsbånd. De to åbninger er placeret over for 
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hinanden og sidder samtidig midt på siderum-
menes mod hinanden vendende vægge, hvorved 
de antyder en tværakse i kirken. Den afsondret-
hed, som er betinget af,  at siderummene ikke 
åbner sig mod skibet i hele deres øst-vestlige 
udstrækning, betyder imidlertid, at der ikke er 
tale om egentlige korsarme eller et tværskib, 
men netop om sidebygninger (om deres funk-
tion, jfr.  s. 3213). 

I det ydre er sidebygningerne ganske prunk-
løse (solskive i syd, s. 3223). Tykkelsen af  nor-
dre sidebygnings taggavl reduceres i to trin, før-
ste gang ved tagfoden,  anden gang midtvejs 
mellem denne og tagets kip. Mens forholdene  i 
syd er dels sløret, dels ændret ved klokketårnets 
påbygning (s. 3216), aflæses  det i nord umiddel-
bart, at sidebygningens murkrone ligger ca. 75 
cm højere end skibets. Som allerede påpeget af 

Fig. 24. Snit i profilet,  der indrammer nichen i øst-
væggen af  vestafsnittets  øvre stokværk. KdeFL 1989 
efter  V. Koch. - Upper  storey of  the west end.  Cross-
section of  moulding  round  the big niche in the east wall. 

Mogens Clemmensen godtgør en række om-
stændigheder, at dette træk er oprindeligt.34 

Dispositionen, der bestemmer bl.a. rumhøj-
derne i sidebygningerne og derfor  fra  begyndel-
sen må have indgået i byggeplanerne, har gjort 
det muligt med ensartede taghældninger at 
lægge skibets og sidebygningernes kippe i 
samme niveau. Ved at placere sidebygningernes 
østfacader  et stykke vest for  skibets østgavl har 
bygmesteren tillige undgået en situation, der 
vanskeligt havde ladet sig løse arkitektonisk til-
fredsstillende. 

Endvidere er det fælles  for  begge apsider,  at 
der sekundært er brudt en dør forneden.  Ellers 
har senere omdannelser og ændret brug med-
ført,  at de to småbygninger synes mere forskel-
lige, end de oprindeligt var. Efter  alt at dømme 
har apsiderne, såvel ude som inde, været ens, 
men de oprindelige forhold  opleves nu bedst i 
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Fig. 25. Vestafsnittets  øvre stokværk. Søndre side af 
den store niche i rummets østvæg (s. 3204). KdeFL 
fot.  1988. - South  wall  of  the big niche in the east wall  of 
the upper storey at the west end. 
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Fig. 27. Opstalter 1:300. Målt og tegnet af  Valdemar Koch 1890-91, suppleret med spor efter  dør i nordre 
sidebygnings gavl (s. 3212) efter  Bue Beck og Jørgen Emborg 1979, og vinduesspor på skibets og vestafsnittets 
nordfacader  (s. 3203) efter  Knud J. Krogh og Jens Vilhelmsen og Aage Kristensen 1985. Desuden vinduesspor på 
korets sydfacade  (s. 3222) efter  Bue Beck 1980. - Elevations. 

Fig. 26. Længdesnit set mod syd 1:300. Målt og tegnet af  Valdemar Koch 1890-91. - Longitudinal  section seen to the 
south. 
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Fig. 29. Opstalter af  øst- og vestsiden samt snit i nordre sidebygning (set mod vest og syd) og skib med 
sidebygninger (set mod øst) 1:300. Målt og tegnet af  Valdemar Koch 1890-91. - Elevations  of  the church east and 
west, as well  as cross sections of  the northem annex (looking  west and  south), and  the nave with annexes (looking  east). 

Fig. 28. Snit 1:300. Kor og gravrum set mod øst. Vestafsnittet  set mod øst. Våbenhus og skib set mod vest. -
Cross  sections. Chancel  and  sepulchral  vault  seen to the east. West  end  seen to the east. Porch and  nave seen to the west. 
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Fig. 30. Gluggerne imellem skibet og nordre sidebygnings øvre stokværk (s. 3211). 1:25. Målt og tegnet af 
Valdemar Koch 1890-91. - Small  lights  between the nave and  the upper storey of  the northem annex. 

nord, idet der i syd bl.a. er indbygget en trappe i 
1640rne (s. 3219). I nedre stokværk optager en 
152 cm bred, halvkuppelhvælvet apsis omtrent 
hele bagvæggen i en rundbuet niche i rummets 
østvæg. I hver side af  denne niche, hvis dybde 
svarer til tykkelsen af  sidebygningens østmur, er 
der en 46 cm høj, rundbuet niche med bund 80 
cm over nuværende gulv. Over den senere dør 
(s. 3218) er der indvendigt i søndre apsis rester af 
et lille vindue (i lysningen 28 cm bredt), sva-
rende til dem i etagen over. 

I andet stokværk er dispositionen analog, men 
på grund af  reduceret murtykkelse i rundin-
gerne bliver apsiderne her lidt bredere (177 cm), 
og der fattes  smånicher i frontnichens  sider. 
Hver åbnings overdækkende stik indgår opmu-
ringsteknisk i nichens tøndehvælv; apsidens 
halvkuppel er sat med radiærtstillede kvadre 

Fig. 31. Søndre sidebygning. Dobbeltvinduet i over-
etagens sydfacade,  istandsat som to nicher ved kir-
kens restaurering i 1980erne (s. 3213; jfr.  fig.  27 og 
37). NE fot.  1986. - The  southern annex. (Bricked  up) 
opening in the south wall  of  the upper storey. 
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Fig. 32. Nordre sidebygnings øvre stokværk. Dobbeltåbningen ind til skibet (s. 3211). KdeFL fot.  1988. - Upper 
storey in the northern annex, the windows  to the nave. 

(fig.  34). Apsidens gulv, der er lagt med uregel-
mæssige frådsten,  pakket i mørtel, er udmuret 
oven på underetagens hvælv. 

I andet stokværk ses i hver apsis et lille vindue, 
der er tilmuret i den ydre smig. Det søndre, der 
kan være lidt udvidet, måler 80x53 cm. Det 
nordre har mistet trærammen, men den velbe-
varede, rundbuede åbning har sin oprindelige 
størrelse på 77x38 cm. 

Sidebygningernes øvre stokværk har på en 
måde, der kan sammenlignes med situationen i 
vestafsnittet  (s. 3204), stået i visuel forbindelse 
med kirkerummet. Begge steder er der i væggen 
mod skibet et dobbeltvindue, hvoraf  det i syd er 
tilmuret i hele sin dybde (af  hensyn til det på-
byggede tårn), mens det i nord blot er blændet 
af  skibets hvælv. Omstændighederne tyder på, 
at udformningen  har været den samme begge 

steder. Et par, 91 cm høje og 50 cm brede, rund-
buede åbninger med ret gennemløbende vanger 
er adskilt ved en relativ kraftig  pille, og til begge 
sider har åbningerne været flankeret  af  trekvart-
søjler i hjørnernes false  (fig.  30 og 32). Hver 
søjle har glat skaft  med vulster forneden  og for-
oven; baser og kapitæler er nærmest af  terning-
type, næsten ens og glider umærkeligt over i 
åbningernes og væggens puds. 

I hvert fald  i det nordre dobbeltvindue iagtta-
ges interessante riller og noter, der er vidnes-
byrd om de † (træ)skodder,  hvormed åbningerne 
har kunnet lukkes. I bundrillerne er bevaret dele 
af  de egetræsskinner, hvori lemmene bevægede 
sig, når de blev skudt frem  og tilbage. 

Forskelle  mellem de to sidebygningers  oprinde-
lige disposition registreres på en række punkter, 
navnlig vedrørende adgangsforhold  og belys-
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Fig. 33. Kirken set fra  nord. Kristian Hude fot.  1909. - The  church seen from  the north. 

ning. I nordre  sidebygning  er der i nedre stok-
værks nordmur en tilmuret, udvendig 90 cm 
bred dør,  der konstateredes ved restaureringen 
1979. Et 17 cm dybt og syv cm fremspringende 
anslag er bevaret i østsiden. Dørhullet måles nu 
to meter højt, men er foroven  ødelagt af  et ny-
ere vindue. 

Ved bygningens vestvæg, der i andet stok-
værk er indrykket i forhold  til situationen ne-
denunder, har der været en muret, venstredrejet 
vindeltrappe,  der har givet adgang til overeta-
gen. Her aflæses  rester af  trappens øverste parti i 
en rundbuet niche med ret bagvæg. Trappen har 
ligget delvis i muren, delvis i et indvendigt 
fremspringende  trappehus. Spor på væggen, 
bl.a. et knap 140 cm højt stykke af  den cylindri-
ske spindel, lader formode,  at et lige løb har 
udgjort trappens nederste del, dvs. at indgangen 
har været vendt mod skibet. I bunden af  trappe-
huset har der øjensynlig eksisteret et lille rum, 

belyst ved et nu tilmuret vindue,  der udvendig 
aflæses  som en relativ bred niche. I den nævnte 
niche i overetagen er der i brug bevaret et lille, 
noget forhugget  vindue; desuden sidder der et 
oprindeligt, fortsat  fungerende  vindue (indven-
digt 137x47 cm) i overetagens nordmur. Kun er 
trækarmen forsvundet. 

I søndre  sidebygning,  der på forskellig  måde er 
ændret i nyere tid (s. 3216, 3218 og 3219), har der 
formentlig  eksisteret en trappe, som mere eller 
mindre har svaret til den i nord. Man må for-
vente, at navnlig en kommende afbankning  af 
puds på nedre etages vestvæg vil give oplysning 
om den oprindelige situation.35 En indrykning 
af  overetagens vestvæg, svarende til forholdene 
i nord, gemmer sig tilsyneladende bag den halv-
sten tykke skalmuring over hvælvet (s. 3216). 

Udover apsidens overfor  nævnte vindue  ses i 
nedre etage ingen levn af  oprindelige lysåbnin-
ger. Derimod er der i øvre etages sydside be-
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varet et bemærkelsesværdigt, nu tilmuret dob-
beltvindue, der sidder over for  den nævnte 
dobbeltåbning mod skibet. De to 42-45 cm 
brede åbninger har ret gennemløbende vanger 
uden glasfals  eller lignende (hvilket kan have 
været udført  i træ). Denne udformning  er for  så 
vidt ejendommelig og i forbindelse  med et 
egentligt vindue i hvert fald  enestående i kirken. 
Ved bygningens istandsættelse 1982 blev dob-
beltåbningen, der i de udvendige hjørnefalse, 
men ikke på indersiden, er beriget med søjler, 
restitueret som to rundbuede blændinger (fig. 
31). I sin disposition er det 144 cm høje dobbelt-
vindue dermed mage til de væsentligt lavere åb-
ninger, der i begge sidebygningers øvre stok-
værk formidler  en forbindelse  til skibet. 

DATERING 
Allerede Jacob Kornerup (s. 3190) konstaterede, 
»men ere saaledes Middelalderens Efterretninger  util-
strækkelige, giver Undersøgelsen af  den ærværdige 
Kirkebygning selv et bedre Udbytte; thi i sine væsen-
ligste Dele staaer den endnu uforandret,  som et ta-
lende Minde om Klostret, og fortjener  i høi Grad vor 
Opmærksomhed saavel i Almindelighed for  sin 
smukke, rene Stiil, som i Særdeleshed for  sin eien-
dommelige architektoniske Anordning«. Denne situ-
ation er fortsat  den rådende, efter  at man en overgang 
satte sin lid til, at dendrokronologiske analyser af 
tømmer i kirken kunne røbe bygningens opførelses-
tid. Efter  en række forgæves  forsøg  med træværk, 
udvalgt og udtaget ved istandsættelsen 1979ff,  har 
man foreløbig  måttet opgive ad denne vej at få  sikker 
grund under fødderne.  Senest er en ny prøve fra  den 
bjælke, der indgår i korets østgavl (jfr.  s. 3195), ana-
lyseret med et resultat, der muliggør at lægge træets 
fældningstidspunkt  i sidste fjerdedel  af  1000rne.36 

Kirkens arkitekturhistoriske  placering  er nøje forbun-
det med overvejelser om bygningens brug og dens 
liturgisk bestemte egenart. Set på europæisk bag-
grund hører bygningens typologiske tankegang og 
dens arkitektoniske helhed, der er en sammensætning 
af  klart aflæselige  komponenter, hjemme i 1000tallet. 
Et betragteligt antal af  de kirker, som i denne periode 
rummer træk, der genfindes  i vor kirke, er opført  af 
eller på anden måde præget af  benediktinernes byg-
geri, der øjensynligt har betjent sig af  tidens betyde-
ligste bygmestre. 

Sandsynligheden taler for,  at Venge kirke fra  først 
af  har været beregnet på opstilling af  (mindst) syv 

Fig. 34. Nordre sidebygning. Apsis i øvre stokværk. 
Mogens Larsen fot.  1980. - The  northem annex, the 
apse in the upper storey. 

altre: Foruden hovedalteret (og eventuelle sidealtre) 
må man antage, at der har eksisteret et lægmands-
alter, et alter i hver af  de to sidebygningers to etager 
samt et i vestafsnittets  øvre stokværk. Det relativt 
store antal altersteder må tages som indicium for,  at 
bygningen er rejst for  en munkeorden med dens arti-
kulerede, liturgiske krav. Også eksistensen af  en dør i 
nordre sidebygning peger i retning af  klosterkirke. 

Et eller flere  kapeller placeret i en overetage an-
giver almindeligvis, at en stormand på afgørende 
måde har været involveret i det pågældende byg-
geri.37 

Således synes Venge kirkes basale træk at under-
støtte den skriftlige  overlevering om, at en kongelig 
donator38 havde muliggjort kirkens opførelse  for  et 
samfund  af  benediktinere (s. 3189). 

Skal man herefter  søge den jyske klosterkirke nær-
mere belyst og dateret, må det som nævnt blive ved 
hjælp af  sammenligninger med beslægtede bygnin-
ger. Som det kan udledes af  den kortfattede  oversigt 
over kirkens udforskningshistorie  (s. 3190), er det 
denne fremgangsmåde,  som har været benyttet siden 
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Kornerups dage. Krins' omhyggelige analyse øgede 
sammenligningsmaterialet i betragteligt omfang, 
men godtgjorde samtidig, at et »forbillede«  ikke lod 
sig påvise blandt de monumenter, der var kendte i 
1960erne. Tværtimod opviste kirken en blandings-
arkitektur. 39 I de år, der er forløbet  siden da, er mo-
numentbestanden vel øget, navnlig ved udgravnin-
ger, men situationen er ikke afgørende  ændret.40 

I Venge kirke er sammenbragt en række typologi-
ske træk og dekorative motiver, som er mere eller 
mindre udbredte i 1000tallet og op i det efterfølgende 
århundrede. De træk, der i første  række kommer på 
tale, når slægtninge til vor kirke skal opledes, falder  i 
to ikke klart adskilte grupper: En arkitektonisk og en 
dekorativ. 

Den enskibede kirke i Veng er navnlig ejendomme-
lig ved sine sidebygninger eller annekser, deres rela-
tion til skibet, såvel ude som inde, samt deres op-
deling i to ens stokværk. Desuden har vestafsnittet  en 
bemærkelsesværdig udformning,  bestående af  en ar-
tikuleret indgang i gavlen kombineret med udvendigt 
trappetårn, samt et øvre stokværk, der antagelig har 
været tiltænkt en funktion  som (privat)kapel. Samme 
bygningsdels markante facadepilastre  og i mindre 
grad korets vægblændinger hører hjemme i over-
gangsområdet mellem arkitekturmotiver og dekora-
tive enkeltheder. 

Fremtrædende udsmykningselementer er apsidens 
rullefrise  (der yderligere er ejendommelig ved sin 
sammenkobling med konsollerne), vinduernes og åb-
ningernes rundstave og søjler (med og uden snoning) 
samt den profilerede  indramning af  den store niche i 
vestafsnittets  overetage. Temmelig enestående er de 
lodrette, sammenbundne rundstave, der indfatter 
dobbeltåbningen i nævnte niche (fig.  35). 

Fig. 35. Dobbeltåbningen i vestafsnittets  øvre stok-
værk (s. 3204). Opstalt, set fra  skibet, og plan 1:25. 
Valdemar Koch 1890-91. - Windows  between the nave 
and  the upper storey at the west end. 

De fleste  af  disse dekorative træk er i sig selv ud-
bredte i den nævnte periode, og adskillige af  dem kan 
tillige forekomme  i en og samme bygning. Den sam-
menstilling, som kendetegner Venge kirke, har man 
imidlertid (endnu?) ikke fundet  mage til. 

Opmærksomheden retter sig i første  række imod 
de områder, hvorfra  vi inden for  kirkebyggeriet sy-
nes at have hentet inspirationer og forbilleder:  Eng-
land, Normandiet og Rhinegnene. I sin tid fandt  Ejler 
Haugsted (s. 3190), at motiver fra  England, endda fra 
tiden før  Vilhelms erobring, var så fremtrædende  i 
Veng, at han udkastede den idé, at den eller de byg-
ningskyndige, der stod bag kirkens opførelse,  var 
folk,  der havde forladt  Danelagen efter  normanner-
nes ankomst. Imidlertid optræder de motiver og 
komponenter, der er bragt sammen i Veng, ikke sam-
let hverken i England eller i de to andre nævnte 
»kunstlandskaber«. Sine steder forekommer  vel et 
bemærkelsesværdigt udvalg af  kirkens konstitue-
rende ejendommeligheder (som påvist af  Krins (jfr. 
s. 3192)), men samtidig savnes et eller flere  væsentlige 
fænomener. 

Omstændighederne tyder på, at en talentfuld  og 
skolet bygmester, fortrolig  med tidens kunstneriske 
strømninger, har forestået  kirkens opførelse.  Ved 
byggeriet, der ikke synes fri  for  en arkaiserende hold-
ning, har han fundet  mulighed for  en individuel sam-
menstilling af  et forbavsende  sortiment af  den ve-
sterlandske arkitekturs temaer og motiver. Vurderet 
på denne baggrund bliver det selvsagt de yngste træk 
ved kirken, der får  betydning ved forsøg  på datering. 
Her synes apsidens rullefrise  og korets nicherække at 
være blandt de fænomener,  der klarest peger op i 

1100rne. 
En tidsfæsteise  ved hjælp af  stilistiske jævnføringer 

kan vanskeligt blive mere finmasket  end længden af 
en menneskealder. Kirkens opførelsestid  må da med 
størst sandsynlighed henføres  til engang i årene efter 
Knud den Helliges tronbestigelse 1080. Det er nærlig-
gende at sætte kong Niels' død 1134 som øvre grænse. 
I denne periode sad Asser som (ærke)bisp i Lund 
(1089-1137), og rigets forbindelser  med udlandet var 
mangeartede og veludviklede.41 

ÆNDRINGER OG TILFØJELSER 

Ingen af  de bygningsforandringer,  der iagttages 
i kirken, synes at kunne placeres tidligere end i 

1400rne. Efter  at munkene havde forladt  stedet 
(s. 3189), må den solide bygning have fungeret 
som almindelig sognekirke, og det er sandsyn-
ligt, at det store kirkerum længe har tilfredsstil-
let de krav, som denne status medførte.  I slut-
ningen af  1400rne og op i 1500rne (jfr.  kalk-



VENG KIRKE 3215 

Fig. 36. Indre, set mod vest. NE fot.  1986. - Interior  to the west. 
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malerier, s. 3224 og †klokke, s. 3243) iværksat-
tes en række omdannelser af  den art, som på 
samme tid foregik  ved de fleste  andre kirker: 
Indbygning af  hvælv, opførelse  af  tårn og sand-
synligvis tillige tilføjelse  af  et våbenhus. Flere 
omstændigheder tyder på, at det samlede, tem-
melig omfattende  byggearbejde, hvis sidste fase 
har været tagværkernes modernisering efter 
overhvælvningen, først  er blevet bragt til afslut-
ning mange år efter  reformationen  (jfr.  s. 3218). 

Overhvælvning  er gennemført  i kor, skib, vest-
afsnit  og søndre sidebygnings nedre stokværk 
og alle steder foretaget  med krydshvælv af  enk-
leste form.  Det er nærliggende at forestille  sig, 
at ønsket om at sætte vestafsnittet  (jfr.  s. 3202) i 
umiddelbar forbindelse  med skibet har været en 
afgørende  foranledning  til hele kirkens senmid-
delalderlige omdannelse. Forhallens inddragelse 
i skibet medførte  en betragtelig udvidelse af 
dette, jfr.  desuden Mariaindskrift  (s. 3225). 

Hvælvfagenes  halvstensribber og -kapper er 
af  den type, der er mest udbredt i Århus stift.  I 
modsætning til den sædvanlige fremgangsmåde 
er hvælvene ikke placeret på vægpiller, men op-
muret på forlæg,  der har været indhugget i de 
forholdsvis  letbearbejdelige frådstensvægge.  Af 
hensyn til et vindue i sydsiden er der mellem de 
to vestre hvælvfag  i skibet indskudt en ekstra 
gjordbue og slået et pudsigt, krumt tøndefor-
met hvælv. Den brede, falsede  bue mellem ski-
bet og den oprindelige forhal  synes at være 
frembragt  som et led i rummets omdannelse 
med henblik på at sætte de to rum i indbyrdes 
sammenhæng. Har det forholdt  sig sådan, får 
man en statisk rimelig forklaring  på nedrivnin-
gen af  toppen af  det oprindelige vesttårn og der-
med en motivering for  opførelsen  af  det eksi-
sterende tårn.42 

Murkronernes fornyelse  og/eller forhøjelse 
med munkesten (s. 3201) er formentlig  foretaget 
samtidig med opmuringen af  de temmelig højt-
placerede hvælv og har på skibets nordside nær-
mest fået  karakter af  falsgesims. 

Tårnet  er bygget oven på søndre sidebygning, 
dvs. at man for  at opnå den ønskede højde har 
sparet et betydeligt murerarbejde og materiale-
forbrug.  Samtidig er tårnet rejst over den del af 

kirken, der er landsbyen nærmest. Byggeemnet 
er munkesten i overvejende munkeforbandt, 
hvor facadernes  bomhuller fortsat  står åbne; 
indvendigt er fugerne  skårne med murskeen. 
Ved opførelsen  har man udnyttet så meget som 
muligt af  ældre murværk. I øst ligger nederste 
munkestensskifte  umiddelbart oven på sidebyg-
ningens murkrone. Dette niveau har også været 
udgangspunkt på de tre andre sider, hvor man 
dog efter  omstændighederne har måttet dispo-
nere forskelligt.  Udvendigt på sydsiden begyn-
der det nye murværk i samme niveau som i øst, 
men på indersiden har man ladet den oprinde-
lige taggavl stå.43 Også i vest begynder munke-
stensmurværket på den ældre murkrone, men 
da sidebygningens murtykkelse her har været 
reduceret (jfr.  s. 3212), har tårnbygmesteren sik-
ret sig et ordentligt udgangsplan ved en ind-
vendig påforing.  På tårnets nordside, dvs. på 
den side, der vender mod skibet, har man byg-
get oven på dettes murkrone og udnyttet den 
lukkemur, der tidligere dannede adskillelse mel-
lem sidebygningens øvre stokværk og skibets 
tagrum (s. 3207). Tilmuringen af  de to sæt dob-
beltglugger stabiliserer murværket og hører 
utvilsomt hjemme i denne sammenhæng. 

»Tårnrummet«, dvs. sidebygningens nedre 
stokværk, blev formentlig  overhvælvet som et 
led i tårnbyggeriet (jfr.  s. 3225), og den trappe, 
som s. 3212 antages at have eksisteret i rummet, 
må senest være fjernet  ved samme lejlighed. 

Over sidebygningen indeholder tårnet et 
halvt og to hele stokværk, hvortil der fra  først  af 
synes at have været adgang udefra  ad en sekun-
dært omdannet, nu fladrundbuet,  til begge sider 
falset,  i gennemgangen 71 cm bred døråbning i 
vest. Denne tårnindgang, hvis placering over 
nederste etages hvælv har mange paralleller i 
stiftet,  må man senere have fundet  for  besværlig 
i brug og have erstattet med den eksisterende 
trætrappe i apsis (s. 3218). 

I etagen under klokkestokværket er der i 
nordmuren en fladbuet  lysåbning, der er falset 
til begge sider. Klokkeetagen har mod hvert 
verdenshjørne et glamhul, der mod nord, dvs. 
væk fra  landsbyen, er en enkel, fladrundbuet  og 
falset  åbning. De tre andre lydhuller er hvert ud-
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Fig. 37. Kirken set fra  syd. KdeFL fot.  1988. - The  church seen from  the south. 

formet  som rundbuede dobbeltåbninger, der i 
facaden  sidder i et rundbuet spejl, på indersiden i 
en fladbuet  niche. Beslægtede glamhuller kendes 
adskillige steder i stiftet  og skyldes antagelig en 
inspiration fra  domkirken (s. 236). Under hvert 
af  glamhullerne mod syd og vest (sidstnævnte 
vender mod Sophiendal) er der et forsænket, 
kvadratisk felt,  der må være et synligt minde 
om det *tårnur (s. 3242), som Friderica Woyda 
(s. 3190) »bekostede«, og som havde »skive eller 
timeviser til 2 sider« (jfr.  s. 3219). 

Taggavlene, hvoraf  den søndre er bedst be-
varet, vender mod nord og syd og prydes med 
et centralt parti af  adskilte savskifter,  der for-
neden flankeres  af  cirkelblændinger på en måde, 
der f.eks.  kan minde om tårnet ved den nærlig-
gende kirke i Fruering (s. 2981). Oprindelig har 
begge gavle antagelig haft  kamtakker. 

Som et led i kirkens ombygning er alle gavle 
utvivlsomt blevet prydet med brynede kamtak-
ker, hvoraf  kun dem på nordre sidebygning er 
bevaret, mens »tinninger« på vestgavlen nævnes 
1725.44 

Våbenhuset  omtales første  gang 1617,18 da gul-
vet fornyedes.  Formentlig er bygningen, der sy-
nes at have haft  murede †bænke  ved langsiderne, 
senmiddelalderlig og kan have udgjort et selv-
stændigt afsnit  inden for  kirkens store ombyg-
ning. I dag præges huset og navnlig sydgavlen 
af  en omdannelse 1792. Den enkle bygning med 
vinduesløse langmure er opført  af  munkesten i 
munkeforbandt  på en syld af  marksten. Spor 
efter  et ældre tag konstateredes 1982 på skibets 
sydfacade. 

På en mindetavle  over døren står med kursi-
verede versaler: »1792/er Venge Kirke/ I 
Stand Sadt/af/FRJDERJCA/ADELER/Enke  af/ 
VOYDA«. Denne istandsættelse kendes ikke fra 
andre skriftlige  kilder, men må bl.a. have om-
fattet  en ombygning af  våbenhusets gavl til den 
nuværende, ret statelige skikkelse (fig.  39). I ny-
klassicismens ånd (Jens Hiernøe?) flankeres  en 
enkel, doriserende portal af  halvcirkulære vin-
duer og krones med den nævnte tavle, hvis rød-
brune kalksten kontrasterer med facadens  hvid-
tekalk. Et bånd af  laurbærblade er lagt over og 
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bagom den skjoldformede  indskriftsplade,  hvor-
fra  det falder  ud til siderne. Den murede gesims, 
der virkningsfuldt  afslutter  og indrammer gav-
len, er uden tvivl samtidig med portalen. Det 
samme gælder formentlig  det gipsede loft,  der 
nævnes 1836 og nogle år efter  var faldet  ned.21 

VEDLIGEHOLDELSE EFTER REFORMATIONEN 
Dendrokronologisk datering af  en del tømmer-
stykker i tagværkerne over skibet og nordre si-
debygning oplyser, at der ved midten af  1500rne 
er foretaget  en omfattende  udskiftning  eller må-
ske ligefrem  en fornyelse  af  disse tagstole. Fra 
samme periode stammer de svinerygssamlede 
gulvbrædder i nordre sidebygnings øvre etage. 
Ligeledes er det en vedanatomisk tidsfæsteise, 
der lader antage, at korets tagstol blev fornyet 
engang i begyndelsen af  1600rne. Måske tør 
man i disse tømrerentrepriser aflæse  afslutnin-
gen på kirkens overhvælvning og ombygning, 
der var indledt nogle generationer før.  I over-
ensstemmelse med middelalderlig praksis vil så-
dant arbejde som oftest  strække sig over længere 
tid. Hvad angår det foreliggende  tilfælde,  var der 
i den forløbne  periode endda indtruffet  adskil-
lige, politisk urolige år, og reformationen  havde 
bl.a. medført,  at kirken var overgået til ny ejer. 

Fig. 38. Toppen af  skibets vestgavl, fotograferet  un-
der restaurering 1985 af  Niels Fuglsang og Gitte 
Holm. - The  top of  the west gable of  the church. 

Det er usikkert, om man skal sætte sløjfnin-
gen af  kirken i Nørre Vissing og dette sogns 
indlemmelse i Venge sogn i forbindelse  med 
denne kirkes udvidelse og ombygning (jfr.  s. 
3257). 

De ældste af  de relativt få,  skriftlige  kilder, 
der foreligger  om bygningsarbejder i århundre-
derne efter  reformationen,  er fra  1616-1718 og 
nævner kirkens bygfældighed.  Der blev fore-
taget reparationer ved »grundvolden« og af 
»norder Ronndell, som var nederfalden«.  Des-
uden kalkedes kirken inde og ude. »Grundvol-
den« skulle fortsat  være en kilde til fortrædelig-
heder, idet jordfugt  trækker op i murene. Denne 
kalamitet var en væsentlig foranledning  til den 
omfattende  restaurering, som bygningen har 
været underkastet siden slutningen af  1970erne. 

Efter  kirkens indlemmelse i Skanderborg ryt-
terdistrikt (s. 3190) afholdtes  172520 et syn, hvor 
nordre apsides brøstfældighed  igen var på tale. 
Ved en af  de nævnte lejligheder har man an-
tagelig etableret den eksisterende døråbning, der 
i en periode fungerede  som indgang til Sophien-
dals herskabsstol (s. 3241) og tidligst er registre-
ret af  Kornerup 1861. 

161918 købtes 1000 mursten med henblik på 
»en vindeltrappe i kirken«. Sandsynligvis hen-

Fig. 39. Våbenhusets gavl efter  ombygning 1792 (s. 
3217 og 3219). NE fot.  1986. - The  gable of  the porch 
after  being altered  in 1792. 
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Fig. 40. Kirken set fra  sydvest. NE fot.  1986. - The  church seen from  the south-west. 

tyder den korte notits til den eksisterende trappe 
i søndre sidebygning. Her er via en utvivlsomt 
samtidigt hugget døråbning i apsis skabt en be-
kvem adgang til tårnet. Trappen er af  egetræ45 

og anlagt op imod en udmuret bindingsværks-
væg, der afskilrer  sidebygningen fra  ringerens 
daglige trafik  til kirkens klokker. Træ fra  trap-
pen og fra  skillemurens stolper er dendrokrono-
logisk tidsfæstet  til 1640rne, og omstændighe-
derne tyder derfor  på, at det i de usikre år under 
Kejserkrigen og Torstenssonfejden  er trukket i 
langdrag med virkeliggørelse af  den indre tårn-
opgang til afløsning  af  den oprindelige (s. 3212). 

I slutningen af  1700rne iværksatte kirkeejeren 
Friderica Woyda på Sophiendal (†1805, jfr.  s. 
3190) en tilsyneladende ret omfattende  istand-
sættelse af  kirken og dens inventar (jfr.  s. 3226). 
Bygningsmæssigt har våbenhusets ombygning 
(s. 3217) og opsætning af  urskiver på tårnet 

(s. 3242) udgjort dele af  denne modernisering. 
Formentlig var det ved samme lejlighed, at tår-
net blev beriget med sine murede gesimser, der 
spiller så fint  sammen med våbenhusets. 

Denne omsorg for  tårnet skal givetvis ses i 
sammenhæng med, at geheimerådinde Woyda 
her lod indrette gravkapel for  sin afdøde  mand 
(s. 3245). Den nu blændede, udvendig ca. 125 
cm brede døråbning46 sydligt i kapellets vestmur 
har givet direkte adgang udefra  og er antagelig 
skabt som led i rummets omdannelse til hvile-
sted for  besidderen af  sognets hovedgård. Åb-
ningens tilmuring må være udført  umiddelbart 
efter  kisternes flytning  1889. 

Et provstesyn 180347 gav udtryk for  stor til-
fredshed  og bevidnede »det, som Sandhed er, at 
vi ingen Landsbye Kirke have synet, der er saa 
vel og tillige saa ziirligen istandsat og vedlige-
holdt, som denne Kirke«. Også senere i århun-
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Fig. 41. Forslag til rekonstruktion af  kirke og vesttårn. Nyere vinduer skulle blændes, de oprindelige genåbnes, 
og det senmiddelalderlige klokketårn ønskedes sløjfet.  Vesttårnet skulle opføres  i fire  etager og afsluttes  enten 
med pyramidetag eller med tværstillet sadeltag (fig.  42). H. B. Storck o. 1895. Kunstakademiet. - Proposal  for  the 
reconstruction  of  the church and  west tower. 

dredet fremhævedes  gang på gang kirkens gode 
tilstand. 183748 traf  man aftale  om tilsyn og ved-
ligeholdelse med murermester C. Qvist i Skan-
derborg; 188149 nævnes murermester Nielsen. 
En generel reparation anføres  1849.21 Når der 
opstod behov for  istandsættelse, synes dette 
straks at være blevet imødekommet: 185521 gen-
opsattes nordre sidebygnings gipsloft,  der var 
faldet  ned, 186848 styrkedes tårnet med jernbjæl-
ker, og 188116 repareredes vindeltrapperne. 

Bygningen kan således ikke have været i 
overhængende fare,  da det i 1880erne i kølvan-
det på historisk sindede kredses interesse for  ro-
mansk arkitektur kom på tale at underkaste den 
en større »restauration«.50 Initiativtageren var 
H. B. Storck, der i samme periode »tilbage-
førte«  en række af  vore mest værdifulde,  mid-
delalderlige bygningsværker, hvor iblandt det 
må være tilstrækkeligt her at nævne ombygnin-
gen af  Bjernede kirke (DK. Sorø s. 351-62). Des-
uden må Storck have haft  et personligt kend-
skab til Venge kirke fra  den tid, da han ledede 
nyopførelsen  af  Sophiendal (s. 3193). 

Som indledning til og forudsætning  for  det 
forestående  arbejde ved kirken foretog  Storcks 
kollega Valdemar Koch 1890-91 udvendige af-
bankninger af  puds og andre undersøgelser af 
bygningens murværk samt udførte  det ind-
holdsrige og smukke sæt opmålinger, hvoraf 
her reproduceres et udvalg (bl.a. fig.  26-29). 
Herefter  fremstillede  Storck sit projekt (jfr. 
fig.  41-42) og tilhørende overslag, der fremsend-
tes til ministeriet året efter. 51 

Af  forskellige  grunde mødte de »københavn-
ske« tanker og planer modstand i sognet, hvor 
man bl.a. ankede over, at endnu året efter  var 
sporene fra  væg- og kalkmaleriundersøgelsen 
ikke fjernet  (jfr.  s. 3223). Desuden fremførte 
man en serie indvendinger mod forslaget,  der 
bl.a. opererede med ejendommelige ovenlys i 
skibet. I ønsket om at fremme  restaureringssa-
gen fik  dens tilhængere 1895 oprettet »et særligt 
syn«, bestående af  direktøren for  Nationalmu-
seets middelalderafdeling  Henry Petersen og ar-
kitekterne J. E. Gnudtzmann og H. B. Storck. 
Samme år og året efter  afholdtes  møder på ste-
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Fig. 42. Forslag til rekonstruktion af  kirke og vesttårn. H. B. Storck o. 1895. NM2. - Proposal  for  the reconstruction 
of  the church and  west tower. 

det. Endnu 1906 foranstaltedes  et ekstraordinært 
syn i et sidste forsøg  på at få  Storcks forslag 
igennem. 

Det lykkedes dog ikke at rokke den lokale 
opfattelse  af,  at kirken var god, som den var.52 

På stedet vedtog man bl.a. at udtale:21 »Vi kunne 
så godt forstå,  at Det særlige Kirkesyn, som 
ikke tæller nogen præst i sin midte, der kunne 
tale menighedens sag, er ivrig efter  at gennem-
føre  i arkæologisk interesse, professor  Storcks 
plan, som vil bringe alle de gamle skønne en-
keltheder til deres ret. Imidlertid kunne synet 
ikke se bort fra,  at kirken ved denne plans gen-
nemførelse  ville blive meget mørk indvendig og 
mindre egnet til gudstjeneste. Og det kan sik-
kert ikke forlanges,  at en menighed skal gå med 
til at yde et meget betydeligt beløb for  at få 
kirken væsentlig forringet  til gudstjeneste«. 

I de samme år skiftede  restaureringsidealerne, 
og en vis tilbageholdenhed over for  fortidens 
monumenter kom en overgang i højsædet. 
Endnu så sent som 1940 offentliggjordes  dog et 
projekt,33 der i store træk svarer til Storcks. 

Større restaureringer under ledelse af  Aksel 
Skov fandt  sted i 1930rne og i 1960erne, og en 
omfattende  istandsættelse af  facader  og tagvær-
ker under ledelse af  Aage Kristensen og Jens Vil-
helmsen er indledt 1979. 

Gulve omtales første  gang 1617,18 da det i vå-
benhuset fornyedes,  og »noget af  kirkegulvet« 
blev lagt om. 11730rne,54 mens kirken sorterede 
under rytterdistriktet, gennemførtes  en generel 
omlægning. I forbindelse  med varmeanlæggets 
installation lagdes 189616 »silkeborgfliser«  i kir-
kens vestre del, og efter  århundredskiftet  fort-
sattes arbejdet i de øvrige afsnit  (jfr.  fig.  6 og 19). 
Det var i denne periode, at tanken om at føre 
kirken tilbage til »oprindelig« skikkelse var 
virksom (s. 3220), og ønsket om at sænke gulv-
niveauet i apsis og kor spillede en væsentlig rolle 
i denne sammenhæng. 

Ved hovedrestaureringen i 1960erne afløstes 
de sorte og hvide fliser  af  de nuværende gule 
sten på fladen  i sik-sak mønster. Under bæn-
keraderne, hvor de gule sten tidligere stod på 
kant, ligger de nu på fladen. 

Danmarks Kirker, Århus 207 
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Vinduerne  omtales første  gang 1616,18 da en 
glarmester fra  Skanderborg betaltes for  at have 
»indsat et helt nyt i altergulvet« og for  at have 
repareret et i »den søndre korskirke«. Ældre end 
denne omtale er antagelig det stik efter  et stort, 
spidsbuet vindue, der ses på korets sydfacade 
over det nuværende (fig.  27). Dets udmuring 
går i ét med lukningen af  to laveresiddende vin-
duesåbninger, der konstateredes 1980. Den ve-
stre af  disse har været 90 cm bred og kurve-
hanksbuet, den anden en meter bred og 
rundbuet. Disse åbninger, hvis højder i facaden 
har været henholdsvis 110 og 135 cm, har afsted-
kommet den delvise ødelæggelse af  de yderste 
blændinger på murens inderside (s. 3200). Efter 
formen  at dømme kan åbningerne have udgjort 
(en supplering af?)  korets belysning i 1500- og 
1600rne, jfr.  det netop omtalte arbejde 1616. 

Ved den ovennævnte reparation 1849 »indsat-
tes af  ny« to vinduer i vestafsnittet,  og i løbet af 
1870erne foranledigede  synet, at hovedparten af 
vinduerne fik  deres nuværende udseende: Rund-
buede, udvendig med fals,  indvendig med smig. 

Fig. 43. Kalkmalet roset fra  o. 1490 på søndre hvælv-
kappe i søndre sidebygning (s. 3225). NE fot.  1986. -
Mural  painted  rosette  c. 1490 on the south cell  of  the vault 
in the south annex. 

Tagmaterialet  har siden den første  omtale 
1680-8155 været tegl, hvoraf  der på skibet endnu 
172520 lå syv fag  med hulsten.56 En større om-
lægning omtales i 1730rne,57 og partielle forny-
elser fandt  sted i årene efter  1914.58 

Tagværker.  Et aftryk  af  skibets oprindelige, 
østligste spærfag  med skråstivere er bevaret på 
østsiden af  østgavlen (fig.  14) og lader sammen 
med andre spor antage, at loftsbrædderne  har 
været sømmet på bjælkernes underside.59 Den 
nuværende tagstol, der som nævnt s. 3218 over-
vejende stammer fra  midten af  1500rne, har ved 
reparationer tid efter  anden fået  udskiftet  en del 
tømmerstykker; en større istandsættelse er gen-
nemført  i årene efter  1980. 

Opvarmning bragtes på bane ved syn 1893. 
Ministeriet kunne ikke godkende opstilling af  en 
kakkelovn, hvorefter  et varmeapparat fra  Bon-
nesen-Danstrup i København installeredes i kir-
kens vestre ende,60 med en skorsten, der førtes 
op i tagrummet i vestafsnittets  østmur. En kalo-
rifer  erstattedes i 1960erne af  et oliefyret  central-
varmeanlæg med kedelrum i kapelbygningen. 

Fig. 44. Solur(?) Cirkulær frådstensskive,  tilsynela-
dende på oprindelige plads på søndre sidebygnings 
sydfacade  (s. 3223). Jens Vellev fot.  1982. - Sundial(?) 
on the south side  of  the tower. 
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Fig. 45. Korets nordvæg (s. 3200) m.v. set fra  skibet. NE fot.  1986. - North  wall  of  the chancel seen from  the nave. 

Kirken står i dag hvidkalket ude og inde og er 
hængt med vingetegl. Sugfjælene  og deres kon-
soller er malet rødbrune. Det pudsede loft  i vå-
benhuset har profileret  gesims. Overalt er gul-
vene af  gule sten på fladen,  i gangene, sidebyg-
ningerne og koret ligger stenene i sik-sak 
mønster. 

Solskive?  Den store frådstensblok,  der under 
dobbeltvinduet på søndre sidebygnings (tårnets) 
sydfacade  (fig.  44) giver sig til kende som en 
cirkulær, ca. fem  cm fremspringende  skive (dia-
meter 62 cm) med et hul i midten, er ikke uden 
sandsynlighed tolket61 som solur. 

†KALKMALERIER 

Kirkens hvælv og vægge har kun været gen-
stand for  få  og kortvarige undersøgelser for 
eventuelle kalkmalerier. Da J. Kornerup novem-
ber 1861 til J. J. A. Worsaae afleverede  sine teg-
ninger af  kirken og nogle iagttagelser i forbin-
delse hermed, nævnte han, at de øvre felter  i 
korets vægge sandsynligvis var bestemt til kalk-
malerier af  apostle, og at Kristus kunne have 
været malet i korrundingens kuppel. Denne an-
tagelse blev bekræftet,  dels ved Worsaaes under-
søgelse i august 1863,62 dels ved J. Magnus-Pe-

2071 
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tersens 18. og 19. august 1892.63 I forbindelse 
med sit forslag  til restaurering af  kirken foreslog 
H. B. Storck 1. november 1892,64 at der udførtes 
»en Dekoration med det fundne  som Udgangs-
punkt«. Da forhandlingerne  om restaureringen 
imidlertid gik i stå, og kirken stod skæmmet 
efter  de forskellige  undersøgelser, blev sporene 
1895 overkalket efter  menighedsrådets og bi-
skoppens ønske.65 

Også kirkens senmiddelalderlige hvælvinger 
forsøgtes  undersøgt af  Magnus-Petersen, men 
da de ikke kunne nås uden stillads, indskræn-
kede han sig til iagttagelser fra  stige. 

Oktober 1907 foretog  Chr. Axel Jensen en 
»besigtigelse« af  korets og skibets vægge samt -
især - af  de to sidebygningers vægge og hvælv. 
Af  de herfundne  sengotiske dekorationer anbe-
falede  han en afdækning  af  et bomærke og en 
passerroset. Kun den sidste står nu fremme,  jfr. 
nedenfor. 

1) Den romanske,  kalkmalede udsmykning på 
apsiskuplen og korets vægge har antagelig ud-
gjort en fornem  helhed, hvorom man nu kun 
har sparsomme efterretninger,  der hverken til-
lader en nærmere datering eller stilistiske sam-
menligninger med andre kalkmalerier. 

På apsishvælvet  fandt  J. J. A. Worsaae 1863,62 

en »Christus i kolossal Størrelse, siddende paa 
en Trone og trædende paa Jordkuglen. Han er 
omgiven af  en Regnbue, og tvende Personer 
knæle ned for  ham og omfavne  hans Fødder.66 

Til venstre staaer den vingede Løve, Apostlen 
Marcus's Attribut, og derunder sees en bred 
Bort á la grecque. Alle Omridsene ere skarpt 
tegnede med rød Okker, Grunden bag Christus 
er malet med en smuk lys blaa Farve. Søilerne 
paa begge Siderne af  Nischen ere decorerede 
med Rødt.« - Kornerup henviser i sin omtale af 
kalkmalerierne 1869 til tilsvarende, nyfundne 
fremstillinger  i Væ i Skåne og til de sjællandske i 
Skibby og Hagested67 og tilslutter sig hermed 
den af  Worsaae formodede  datering til romansk 
tid. Ifølge  denne skulle dekorationen være malet 
på tør kalk på et fint,  glattet pudslag. 

Magnus-Petersens undersøgelser 189268 kon-
centreredes for  apsishvælvets vedkommende 
om partierne til siderne for  den ovenfor  omtalte 

Kristusskikkelse. På en »fin,  glatpudset Flade« 
fandt  han »svage Levninger af  romanske De-
corationer«. 21/4 alen (ca. 140 cm) over gulvet fo-
rekom rester af  en mæanderbort og herover 
spor af  en »Seraph« og »nærmere mod Midten« 
»en staaende Figur med Glorie om Hovedet«. 
Apsisbuens søjler stod med en svag, rødlig tone 
på de snoede bånd, mellemrummene med hvid 
farve.  På kapitælerne var antydet linier i gul 
farve. 

På korets  vægge  fandtes  rester af  en dekoration, 
tilsyneladende ens på de to vægge, men bedst 
bevaret på nordsiden. Her var i de seks blændin-
ger utydelige spor af  helgenfigurer,  med glorie 
over hovederne, formodentlig  apostle. Mellem 
blændingerne var malede søjler og derunder en 
bort med spiralornamenter. På buer og dværg-
søjler nedenunder fandt  han kun en grå farve. 
»Malingens Character, den glatte Puds og de 
mange anvendte Farver« dannede grundlag for 
Magnus-Petersens antagelse af  en datering til 
»omtrent ved Aar 1200«.69 

Triumfbuens  dekoration omfattede  en gul farve 
på kapitælerne, mens søjleskafter  og rundstave 
havde rester af  vekslende farver. 

Skibets  vægge  havde samme, fine  pudsflade 
under hvidtelagene som de ovenfor  omtalte, 
men der fandtes  intet maleri, kun spredte spor af 
farver. 

De to sidebygningers  vægge  viste sig ved Chr. 
Axel Jensens undersøgelse 1907 at have rester af 
en kalkmalet dekoration, udelukkende gule og 
røde,70 vandrette striber, malet på et tyndt lag 
hvidtekalk oven på den omhyggeligt glittede 
kalkmørtel. - I en stribe ved apsishvælvingens 
fod  syntes den røde farve  nærmest at stå al fre-
sco, andre steder var tydeligt malet på et ganske 
tyndt hvidtelag. 

Væggene  i nordre  sidebygnings  øvre rum blev un-
dersøgt 1979. På et oprindeligt, glittet pudslag 
var væggene kalket; på nordvæggen var rester af 
rød farve,  på sydvæggen meget svage spor af 
okkerfarve.  Desuden blev iagttaget et indridset 
fletmønster. 71 

2) O. 1490. De sengotiske †dekorationer, (der 
er afdækket)  i kirken: i de to sidebygninger, i 
skibet og vestafsnittet,  har tilsyneladende været 
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Fig. 46. Indre, set mod øst. NE fot.  1986. - Interior  to the east. 

af  samme lette, ornamentale art som hovedpar-
ten af  stiftets  øvrige. Nu er kun bevaret en en-
kelt passerroset  (fig.  43) på søndre  sidebygnings  syd-
kappe. Rosetten, der ganske svarer til Adslevs 
fra  1498 (s. 3108), har inden for  en dobbelt-
ramme, hvoraf  den ydre med siksakornament, 
et antal stjerner hver dannet af  seks blade og 
udført  i rødbrunt, gråt og hvidt. Ved under-
søgelsen 1907 iagttoges desuden på østkappen et 
sorttegnet bomærke (fig.  72) og på vestkappen 
en meget medtaget, større cirkelstjerne. På 
nordkappen fandtes  intet.72 På ribberne var ma-
let vandrette striber, på de søndre røde, på de 
nordre sorte, alle »med hvide mellemrum«. 

Skibets  hvælv dekorationer  var 1892 kun blevet 
undersøgt for  de lavere partiers vedkommende. 
På gjordbuer og ribber var malet det velkendte 

firkløverornament  i hvidt på vekslende rød og 
grå73 bund, på ribberne var stregtegnede spar-
rer, hvis let udtrukne spidser endte i lille kugle 
(jfr.  bl.a. Adslevs. 3108). 

Vestafsnittets  †kalkmalerier fra  1490, der stod 
fremme  ved arkivtegneren Søren Abildgaards 
besøg i kirken 1771, omfattede  på vestvæggen74 

en indskrift  med »Muncke Bogstaver«, dvs. mi-
nuskier: »Maria an(n)o d(omi)ni mcdxc« (Ma-
ria, i Herrens år 1490). Der ovenover på muren 
var malet »en urtepotte med mange lange stilke, 
som alle har i enden trekantede blade«, dvs. 
ganske overensstemmende med dekorationer i 
Skanderup (s. 2903) og Adslev. »Til nordre side« 
var malet det kendte fabelmotiv  med gåsen, der 
hænger ræven.75 I en stage, på vinkelfod,  var 
foroven  en ring, hvorigennem var ført  en 
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strikke, udstrakt til hver side; i den ene ende sås 
ræven, i den anden gåsen. - På hvælvingen var 
malet et våbenskjold, en hvid lilje i blåt felt,  for 
slægten Lillie-Juul,76 samt et to gange kløvet 
skjold med farverne  sort (eller blåt), rødt og 
hvidt, der måske kan tilskrives Øm-abbeden 
Christiern, omtalt 1487-90.77 

Også korets øvre blændinger har måske haft 
en sengotisk dekoration. 1907 fandt  man »i kro-
gene« et tykkere hvidtelag med spor af  rødt. 

Kalkmaling  på alterbord, se nedenfor. 

INVENTAR 

Oversigt.  Klosterkirken må i sin ældste periode for-
modes at have ejet rige klenodier til liturgisk brug. 
Herom vidner først  og fremmest  den prægtige, guld-
indvirkede †messehagel, der sammen med andre pry-
delser blev berøvet kirken i 1100rnes slutning. Af  kir-
kens øvrige, middelalderlige udstyr er nu kun bevaret 
alterbordet (indklædt i nyere panel) og den romanske 
døbefont.  Af  alder og type svarer denne ganske til de 
omliggende kirkers, og den har rimeligvis været an-
vendt fra  det tidspunkt, klosterkirken blev taget i 
brug som sognekirke (jfr.  s. 3190). 

Fra 1500rnes midte stammer et meget usædvanligt, 
broderet *alterklæde, der antagelig oprindelig har 
været vægbeklædning på en herregård; det findes  nu i 
Nationalmuseet. Fra 1500rnes sidste halvdel er nogle 
importerede genstande, et sydtysk dåbsfad  og en ly-
sekrone fra  Nordtyskland eller Dinant-området. 

O.1600 har kirken fået  fornyet  både altertavle og 
prædikestol, begge dele svarende til hovedkirken Do-
vers. Efter  at amtmand Fr. L. v. Woyda havde erhver-
vet patronatsretten (jfr.  s. 3190), gennemgik kirken 
en istandsættelse og modtog mange gaver, især efter 
hans død 1778, af  enken Friderica Adeler. Således kan 
nævnes altersølv og sygekalk, (†)stoleværk og top-
udsmykning på prædikestolshimmel samt *tårnur. I 
kirkens søndre sidebygning blev tillige for  familien 
Woyda indrettet et †gravkapel med våbensmykket 
gitterportal. 

Alterbord,  romansk, sat af  frådsten  og granit eller 
al,78 92 cm højt, 188 cm bredt og nu ca. 126 cm 
dybt medregnet en ca. 24 cm tyk, nyere påmu-
ring, der er skråt afskåret  i siderne, med afrun-
dede hjørner samt skrå affasning  på øvre bag-

kant.79 De tre forreste  sider er nu dækket af 
panel og bagsiden pudset. En undersøgelse 1938 
viste, at bordets tre forreste  sider var dækket af 
et fint  pudslag, og at forsiden  var stafferet  med 
kalkfarver.  Af  fem  brede, lodrette felter,  adskilt 
af  sorte streger, var de tre midterste stafferet 
med henholdsvis rødbrunt, gulbrunt og mørke-
gråt, hvorimod de to yderfelter  og en bræmme 
foroven  tilsyneladende stod med en grå hvidt-
ning. Der var spor af  slid antagelig fremkom-
met i forbindelse  med præstens liturgiske hand-
linger. 

Alterbordets overside er dækket af  et groft 
pudslag afbrudt  midtpå, hvor der i en frådsten 
ses et uregelmæssigt hul. Heri er nedlagt en reli-
kvie  i en 1 cm stor, rød pose omviklet med en 
gul snor og nedpakket i flere  (nyere?) blå, røde 
og grønne klude. Det er tilsyneladende resterne 
fra  en †helgengrav,  som kan være fjernet  i for-
bindelse med altertavlens opstilling i 1580erne.80 

Det har da muligvis været nødvendigt at gøre 
bordet lavere, men man kan samtidig have søgt 
at bevare relikvien under et nyt pudslag. Bordet 
er siden 1938 dækket af  en grønmalet træplade 
med lem over hul og relikvie. Vedrørende †altre, 
se s. 3206 og 3213. 

Alterbordspanel,  o. 1700, af  fyr.  Forsiden har 
tre, kortenderne hver to store, rektangulære fyl-
dinger i profilrammer;  spinkel profilgesims. 
Umalet indtil 1938, da det maledes svarende til 
stoleværket. Nu grønmalet i to nuancer. 

Broderet  * billedtæppe 81 (fig.  47-51), fra  1500rnes 
midte, med fremstillinger  fra  det gamle og ny 
testamente. Muligvis dansk arbejde og oprinde-
lig formodentlig  beregnet til vægdekoration i en 
herregård, men sekundært anvendt som alter-
bordsforhæng  i Veng kirke. Siden 1934 i National-
museet. 

Tæppet, der nu måler ca. 108xca. 198 cm, 
medregnet en senere tilføjet,  5,5 cm's frynse 
forneden,  består af  tre baner rødt vadmel. Ved 
4-7 cm brede, påsyede gyldenlæderstrimler er 
tæppet delt i 2x3 felter,  der hver har målt 

Fig. 47. Udsnit af  *billedtæppets 2. felt,  i øvre række (jfr.  fig.  48 og 49). En krigsknægt frembærer  Johannes 
Døberens hoved (s. 3229). NE fot.  1985. - Detail  of  the *embroidered  textile's  second  panel, top row (cf.figs.  48 and 
49). A soldier  carries in the head  of  John  the Baptist. 
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Fig. 48. *Billedtæppe fra  o. 1550 (jfr.  fig.  49), den sekundære frynse  forneden  fjernet  (s. 3226). Scenernes hoved-
træk gengivet i tegning af  Jesper Sort 1989. - *Embroidered  textile  c. 1550 (cf.  fig.  49), after  the removal of  the 
secondary  fringe.  The  general  motifs  are shown in the drawing  by Jesper  Sort  1989. 

ca. 69x69 cm.82 Begge rækkers yderfelter  (især i 
venstre side) er beklippet i siderne og den nedre 
række afkortet  til nu ca. 40 cm i højden (uden 
frynsen).  Tæppets motiver er på den røde bund 
udført  i broderi med forskelligt  farvet  silke og 
guldtråd og med applikationer af  silkedamask 
og fløjl  i flere  farver.  Figurernes omrids og væ-
sentlige detaljer er markeret med påsyede, 2 mm 
brede læderstimler. Foroven og langs tæppets 
højre side findes  et kantombukket, 1,5 cm bredt, 
blegrødt bånd. Frynsen er vævet i farveforløbet: 
hvidt, gult, hvidt og blåt.83 

Tæppet er nu, trods tidligere forsøg  på kon-
servering, stærkt medtaget, hvilket især skyldes 
de forhen  dårlige opbevaringsforhold  i kirken 
(jfr.  nedenfor). 

Tæppets  bibelske  scener, øvre række: 1) Et gæ-
stebud, muligvis Herodes' (Mark. 6,21f.).  I et 
rum med arkader i bagvæggen ses på tværs af 
billedplanet et langbord dækket med en tvær-
stribet og frynset  dug, hvorpå to fade  og nogle 
bægre. Bag ved bordet midtfor  sidder en kvinde 
med bøjede arme. Som tæppets øvrige kvinder 

er hun karakteriseret ved sin krydssyede hårbe-
klædning, pibekrave, skulderslag og uforholds-
mæssigt lange kjole, hvis nedre del under bordet 
er stærkt dominerende i billedfeltet.  Under kjo-
len, der forneden  er prydet med borter, stikker 
hendes små fødder  frem.  På hver side af  kvinden 
sidder en mand, til venstre kappeklædt og med 
en lang genstand (et glas, en såkaldt fløjte?)  i 
hånden, til højre en mand med trekantet hat, 
opslidsede pufærmer  og højre hånd på bordet, 
venstre bøjet; bagved ses tilsvarende (?) gen-
stand som før  nævnt. For hver bordende er pla-
ceret en person, hvoraf  der til venstre kun er 
bevaret en hånd og et ben, til højre en stående 
mand, der rækker hånden frem  mod et bæger. 
Han er iført  knækort kofte  og bærer rundpuldet 
hat. En trappe fører  fra  det nedre hjørne i for-
grunden skråt op mod bordet. Til venstre i for-
grunden er en tjener, med knækorte bukser, i 
færd  med at hælde indholdet fra  én kande over i 
en anden. Foran ligger en hund, med halsbånd 
ligesom det bagved stående dyr, måske en abe. 
Som allerede påpeget af  Elna Mygdal kan sce-
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Fig. 49. *Billedtæppe fra  o. 1550, genanvendt som antependium. Broderede og applikerede scener fra  bibelen 
(jfr.  fig.  48). Nu i Nationalmuseet (s. 3226). NE fot.  1985. - *Embroidered  textile  c. 1550, reused  as an antependium, 
with embroidered  and  appliquéd  scenes from  the Bible (cf.  fig.  48). Now  in the National  Museum. 

nen ikke med sikkerhed fastslås  som Herodes' 
gæstebud, da den mangler den dansende Sa-
lome.84 Muligvis skal billedet dog ses i sammen-
hæng med scenen nedenfor  (se nr. 4). 

2) (Fig. 47). Johannes  Døberens hoved  frembæres 
(Mark. 6,28). Foran baggrundens række af  byg-
ninger med spidse tage står fire  personer: til 
venstre en drabelig krigsknægt med langt hår og 
skæg og rundpuldet hat. Han er iført  knækort 
vams med krydslagt bandolér og stribede buk-
ser. I venstre hånd holder han et spyd, i højre 
Johannes' afhuggede  hoved med det strittende 
hår. Mellem knægtens ben ses en kraftig  dolk og 
yderst en stor blomst. Midt i billedet står en høj, 
slank kvinde, muligvis Salomes mor, der i ar-
mene holder en uspecificeret  genstand. Ved hen-
des side en mand med rundpuldet hat på det 
ørekorte hår. Hans knækorte dragt, smykket 
med brede borter forneden,  har opslidsede puf-
ærmer. Også han holder en ubestemmelig gen-
stand i hænderne foran  livet. Yderst står endnu 
en kvinde, Salome(?), med perlesmykket hår-
net. Hendes lange kjole har krydssmykkede 

pufærmer  og krave. I hver hånd holder hun 
skaftet  til en rund, midtdelt genstand, et musik-
instrument? 

3) Absaloms død (2. Sam. 18,9f.).  Tre rust-
ningsklædte ryttere (fig.  50) på heste med flotte 
hovedprydelser støder med deres lange lanser 
mod den forfulgte  Absalom, der ses hængende 
ved sit fyldige  hår i et træ. Bibelteksten skildrer 
den dramatiske begivenhed, der her er illustre-
ret: » ... og da muldyret kom under de ind-
viklede grene af  den store eg, da holdtes hans 
hoved fast  ved egen, og han blev hængende 
mellem himlen og jorden, men muldyret, som 
var under ham, løb videre.« Man ser Absaloms 
flagrende  hår, de udstrakte arme, med puffede 
ærmer, og den korte trøje, hvorunder benene, 
med de korte bukser, hænger slapt ned. På det 
stærkt beskadigede muldyr ses en del af  sadlen 
og den løsthængende stigbøjle. I forgrunden  to 
store blomster, i baggrunden byens huse og 
tage. 

Tæppets nedre, afkortede  række: 4) Et gæ-
stebud, scenen muligvis sammenhørende med 
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Fig. 50. Udsnit af  *billedtæppets 3. felt,  i øvre række (jfr.  fig.  48 og 49). Absaloms død. To lansebevæbnede 
ryttere forfølger  kongesønnen (s. 3229). NE fot.  1985. - Detail  of  the *embroidered  textile's  third  panel, top row (cf 
figs.  48 and  49). The  death  of  Absalom. Two  horsemen carrying lances pursue King  David's  son. 

nr. 1? I en søjlebåret hal er dækket et bord som 
det førnævnte,  dog ses et bredt bæger, fad  med 
en fisk(?)  samt en dyrekølle (?). Midtfor  sidder 
en konge, Herodes(?), med krone på hovedet og 
iført  kappe med skulderslag. Højre arm er bøjet 
hen foran  livet, måske rakt frem  mod kvinden 
ved hans side. Den venstre, bøjede arm, delvis 
skjult af  bordet, forekommer  støttet til det 
usynlige knæ. Kvinden, der har hår, pibekrave 
og tværstribet skulderslag som de øvrige kvin-

der, rækker højre arm frem  mod kongen (den 
venstre ligger på bordet). I billedets stærkt be-
skadigede venstre del sidder ved bordet to 
mænd, med rundpuldede hatte, og ved borden-
den anes en fremstrakt  hånd. I forgrunden  er 
kun bevaret hovederne af  tre kvinder, karakteri-
seret ved den tidligere beskrevne hovedbeklæd-
ning. 

5) Kong Salomos dom (1. Kong. 3,16f.).  I en 
hal sidder kongen midtfor  på sin trone flankeret 
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af  to liggende løver. Han er karakteriseret ved 
sin krone og det store scepter, som han holder 
støttet til sin højre skulder. Han har pibekrave 
og (hermelins?)skulderslag over kappen. Ven-
stre hånd rækker han frem  mod den foranstå-
ende kvinde, hvoraf  man nu kun ser overkrop-
pen (fig.  51). På modstående side den anden 
(fortvivlede?)  kvinde, hvis udstrakte arme ses i 
billedets underkant. Bagved står fem  hofmænd, 
den kongen nærmeststående, med kort hår og 
uden hat, holder venstre arm bøjet hen mod 
kongen. Alle de øvrige har lidt forskelligt  for-
mede hovedbeklædninger, to af  dem har opslid-
sede, puffede  ærmer. 

6) Moses og kobberslangen i ørkenen (4. 
Mos. 21,9). Nederst i billedets venstre hjørne ses 
den skæggede Moses, med fornemt  hovedtøj(!), 
der med begge hænder holder en stav, hvormed 
han peger på scenens centrale figur,  kobberslan-
gen. Denne har snoet sig om en korsformet  træ-
stamme og stikker sit store, kronede og fugle-
agtige hoved frem  foroven.  Bag Moses står en 
kvinde og en mand, hun med perlesmykket hår, 
han med lange skæglokker og firkantet  hat. 
Blomster udfylder  tomrummet foroven.  I bille-
dets højre del står en kvinde mellem to mænd. 
Hun betragter scenen med hovedet let på skrå 
og holder armene bøjet foran  livet. De ret be-
skadigede mandsfigurer  bærer trekantede hatte, 
den forreste,  der ligeledes vender sig mod den 
frelsende  slange, har bøjet venstre arm, med 
puffet  ærme. I forgrunden,  under Moses' stav, 
ses overkroppen af  en kvinde med perler i hår-
nettet. 

Materiale,  teknik  og stil.  Tæppets stærkt røde 
uldstof  er vævet i ca. 68 cm brede og nu (efter 
afkortning)  ca. 108 cm høje baner85 sammensyet 
i siderne og herover dækket af  påsyede gylden-
læderstrimler, der tillige danner skille mellem de 
enkelte scener. Tilsvarende strimler deler tæppet 
i en øvre og en nedre række, men herunder ses 
ingen sammesyninger (blot slid og reparatio-
ner), ligesom stoffets  vævning tydeligt er fort-
løbende neden for  læderstrimlen. Da alle figur-
konturer også er markeret med læderstrimler, 
kan heraf  sluttes, at inddelingen og forløbet  af 
alle seks scener må være oprindelig. At dømme 

efter  rapportens mål må tæppet i venstre side 
være beklippet med ca. 10 cm og den nedre del 
afkortet  med ca. 26-27 cm. Ved tidligere restau-
reringer (se nedenfor)  er tæppet blevet forsynet 
med to lag foer,  det yderste af  hørlærred, der-
under et blåt-rødt uldstof;  inderst mod tæppet 
ses rester af  et beigefarvet,  meget mørt uldstof, 
måske det oprindelige foer.  Endvidere er små-
stykker af  det oprindelige materiale blevet an-
vendt til dækning af  huller eller er blevet for-
rykket, hvilket tillige med de mange sammen-
syninger vanskeliggør tolkningen af  dekorati-
onen. 

De stærkt slidte broderier, der har dækket 
hele bundstoffet,  er i hovedsagen udført  med en 
såkaldt dobbelt nedlagt syning med en tyk sil-
ketråd, hvortil kommer tvistsøm på detaljer.86 

Farverne er især rødt, hvidt og gult, mens gyl-

Fig. 51. Udsnit af  *billedtæppets 5. felt,  i nedre række 
(jfr.  fig.  48 og 49). Overkroppen af  en kvinde med 
langt hår og skulderslag (s. 3231). NE fot.  1985. - Bust 
of  a woman with long hair and  a short cape. Detail  of  the 
*embroidered  textile's  fifth  panel, bottom row. 
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den, blå og grøn silketråd forekommer  sjæld-
nere. Alle personers ansigter er applikationer 
bestående af  hvid, damaskvævet hør med un-
derlag af  enten karteflor  eller lærred. De sum-
mariske ansigtstræk er udført  med få,  ens sting i 
silke. Også kvindernes skulderslag og borter på 
skørterne består af  applikationer, til slagene er 
anvendt cochenillefarvet  (rød) silkedamask med 
indfældede  striber af  indigofarvet  silkefløjl,  eller 
sidstnævnte materiale med striber af  gyldent 
fløjl.  Kvindeskørtet i 1. felt  har indfældede  stri-
ber af  brunt silkedamask. Til mændenes hoved-
beklædning er ligeledes anvendt brunt silkeda-
mask eller indigofarvet,  brunt eller gyldent 
silkefløjl,  hvori der kan være udsparet et tern-
mønster. Hattene er undertiden dekoreret med 
guldtrådssnor, der også er brugt som halspry-
delser eller i kvindernes frisurer.  Kvindernes hår 
eller hovedbeklædning er for  de flestes  vedkom-
mende udført  i heksesting over guldblik, en-
kelte har »perlehue« bestående af  et stykke gyl-
denlæder dekoreret med hørtrådsknuder og 
opefter  afsluttet  af  et silketrådsnet spændt over 
guldblik. Kronerne på hovedet af  de to konger 
og kobberslangen er på et underlag af  lærred 
syet med gylden silke- og guldtråd, fæstnet  med 
rød silketråd. Til bæltespænder, spydblad, scep-
ter og løvemanker er anvendt gyldenlæder. 

De bibelske scener, hvor hovedvægten er lagt 
på de naivt tegnede figurer,  er rimeligvis udført 
efter  grafiske  forlæg, 87 der sandsynligvis er gen-
givet ret frit.  Mens dragterne synes at tilhøre 
tiden efter  1500rnes midte, forekommer  rytter-
nes udstyr og mændenes hovedbeklædning ret 
gammeldags ligesom markeringen af  baggrun-
dens arkitektur og mangelen på perspektiviske 
virkemidler. 

Den anvendte teknik, der kun delvis kan un-
dersøges på grund af  tæppets beskadigede til-
stand, synes at have nordiske og middelalderlige 
relationer,88 men da sammenligningsmaterialet 
både her og i udlandet for  den omtalte periode 
er meget spinkelt, kan kun gisnes om en hjemlig 
tilvirkning. 

Billedtæppets  historie. Den tidligste omtale af 
altertæppet forekommer  antagelig i præsteind-
beretningen 1623 til Ole Worm. Heri refereres  til 

et udsagn om, at der på den tid, da Claus Glam-
bek var lensmand på Skanderborg (dvs. 1573-
89), »for  henved fyrretyve  år siden, kort før  min 
embedstid,« kom to adelsjomfruer  til kirken og 
spurgte om, til hvem den var indviet. »Da de 
hørte, at det var til den hellige Trefoldighed,  gik 
de ind i kirken og prydede alteret med et tæppe 
af  farvet  damask med purpur indvævet med 
mørk farve,  bortset fra  at den havde indvævet 
guld.« Der må her være tale om et 1623 i kirken 
eksisterende alterklæde, rimeligvis det ovenfor 
omtalte billedtæppe, som sandsynligvis oprin-
delig har hørt til udstyret i en adelsmands gård, 
formentlig  ophængt som vægtæppe. Den oven-
for  beskrevne beskæring af  billedtæppets sider 
og afkortningen  forneden  synes at bekræfte,  at 
dette er blevet tilpasset anden brug, dvs. alter-
bordet. 

I kirkens inventarier omtales tæppet tilsynela-
dende først  1687,89 da der foruden  et karmoisin-
rødt alterklæde af  fløjl  nævnes et »meget gam-
melt og forslidt  af  damask«.90 1739/40 medde-
les,91 at der »neden om alteret var et gammelt 
rødt og gult alterklæde med adskillige figurer 
på«. 1743 blev det sandsynligvis dækket af  et 
ny anskaffet  †klæde (se nedenfor). 

Først 1883 blev en større kreds opmærksom 
på det sjældne tæppe ved et brev fra  skolelærer 
og kirkesanger M. Larsen til Ministeriet for 
Kirke og Undervisning,92 hvori han omtalte sit 
fund  af  tæppet i forbindelse  med en undersø-
gelse af  alteret. Ministeriet foranledigede  gen-
nem J. J. A. Worsaae, at professor  Storck 30. 
april 1891 indsendte en undersøgelsesberet-
ning.93 Heraf  fremgik,  at det interessante klæde, 
der da var fastgjort  på alterbordet (under et ny-
ere), var meget medtaget og formodentlig  ville 
gå til grunde, hvis det ikke blev opbevaret an-
derledes. Oldnordisk Museums direktør, der 
var opmærksom på tæppets »fremragende  anti-
kvariske Interesse baade ved Forestillinger og 
ved Ælde«, foreslog  en reparation ved konser-
vator Steffensen  og en eventuel afgivelse  til et 
museum.94 

Denne plan mødte imidlertid lokal mod-
stand,95 fordi  det »engang havde været bortfjer-
net fra  alteret, men da udbrød der kvægpest i 
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sognet«.96 Først 1903, ved tårnurfabrikant  Ber-
tram Larsens mellemkomst, blev tæppet restau-
reret af  ovennævnte konservator Steffensens  hu-
stru og herefter  indsat i glas og ramme og 
ophængt på vestvæggen i Woydas kapel.97 

November-december 1917 var tæppet udlånt 
til en udstilling for  kirkelig kunst i Nicolai kir-
kebygning i København.81 Ved denne lejlighed 
konstateredes, at tæppet var mørnet og angrebet 
af  fugt.  Det følgende  år93 lod Nationalmuseet 

Fig. 52. Panel bag altertavlens storsøjle med maure-
skeornamenter fra  o. 1590. På storvingen maleri af 
Aron fra  ca. 1700. Før restaureringen; jfr.  fig.  53 . (s. 
3234). Povl Jensen fot.  1938. - Panel behind  one of  the 
principal columns on the altar-piece  with Moresque  orna-
mentfrom  c. 1590. On the south wing a painting of  Aaron 
from  c. 1700. Before  restoration;  cf.  fig.  53. 

det konservere.98 Ved et besøg i kirken 1931 
fandt  Nationalmuseets tekstilkyndige medarbej-
der, Elna Mygdal, tæppet så medtaget og »et felt 
allerede bortraadnet«, at det i løbet af  kort tid 
ville gå til grunde, hvis det forblev  i kirken.99 

Endelig 1934 blev det overført  til København.100 

Siden opbevaret i Nationalmuseets 3. afd. 
(inv.nr. D8/1986). 

Alterklæder.  168789 nævnes dels et karmoisin-
rødt alterklæde af  fløjl,  dels et meget gammelt 
og forslidt  af  damask, formodenlig  det ovenfor 
omtalte billedtæppe. 1743 anskaffedes  for  20 rdl. 
og 70 sk. et klæde af  rødt plys kantet med sølv-
galoner og med kongens kronede navnetræk og 
årstallet broderet midtpå91 (jfr.  Dover s. 3158). 
1862 bestod alterklædet af  sort fløjl  ligesom 
†messehaglen. 1866 og igen o. 1891 ønskedes et 
nyt, sidstnævnte skulle være »af  blodrødt silke-
fløjl  med ægte guldtresser«. 1908 skulle anskaf-
fes  et tilsvarende.16 

Altertavlen  (fig.  53), fra  o. 1590, af  eg, er et 
snitværksarbejde i renæssance, ifølge  sin opbyg-
ning tilhørende en større gruppe101 og muligvis i 
værkstedsfællesskab  med tavlerne i Dover 
(s. 3158) og nabokirken Tulstrup (Gjern hrd.). 
Malerierne stammer antagelig fra  o. 1700. 

Den velbevarede tavle102 har i modsætning til 
Dover både de to oprindelige, profillisteindram-
mede felter  i fodstykket  og de særprægede stor-
vinger i behold. Ligesom i Tulstrup er de svejfet 
udsavet, med fantasidyrehoved  foroven  og ud-
bugende »mave«, hvorimod den nedre del med 
dyrepoterne er afsavet  - ligesom postamentvin-
gerne - formodentlig  for  at skaffe  plads til si-
derne for  alteret.103 Vingernes dyrehoved,104 set i 
profil,  med åbent gab (hvis anatomi nu er sløret 
af  den sekundære konturlinie, der går tværs over 
gabet) har skåret øje, hulet øre og tand både i 
over- og underkæbe, den sidstnævnte med rillet 
»hageskæg« og »fip«.  - Det næsten kvadratiske 
midtfelt  er indrammet af  karnistænder. Bag 
storsøjlerne er rektangulære, listeindrammede 
felter,  de nedre plane, de øvre med høje arkader, 
der har kannellerede pilastre, tungekant under 
bueslaget og treblade i sviklerne. Attikaens tre 
kvadratfelter  er flankeret  af  pilastre med smal-
fyldinger.  Trekantgavlen herover bærer ligesom 
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i Tulstrup en udskåret dobbeltvolut, hvis op-
rulningsender både foroven  og -neden danner 
en spiral, de øvre sluttet til en konsol med drejet 
topkugle. 

Tavlen står med en staffering  fra  en restaure-
ring 1938,105 der omfatter  dels en retouchering 
og rekonstruktion af  den oprindelige, fra 
o. 1590, dels en opmaling af  en staffering  fra 
o. 1700, samtidig med malerierne. Fra den op-
rindelige staffering  stammer de velbevarede 
maureskeornamenter (fig.  52) bag storsøjlerne, 
udført  med hvidgul farve  på brun bund, samt de 
varierende blomstermotiver i frisens  småfelter, 
på rødbrun bund. De tilsvarende ornamenter i 
postamentfremspringenes  felter  og på søjle-
prydbælterne er derimod rekonstruerede, de 
sidstnævnte efter  paralleller på tavlen i Brabrand 
(s. 1529). Også storvingerne har haft  en malet 
ornamentik i sølv og guld, med skravering.106 I 
postamentfelterne  fandt  man desuden rester af 
en indskrift  med gulmalede versaler samt en 
malersignatur (fig.  73): sammenskrevne initialer 
»PHL« samt herunder et »G«, muligvis for  Per 
glarmester, der har signeret de beslægtede orna-
menter fra  1595 på tavlen i Brabrand107. De op-
rindelige †malerier i top- og storfelt  har for-
mentlig stået fremme  indtil o. 1700 (jfr. 
nedenfor).  Storfeltets  motiv har muligvis været 
Nadveren at dømme efter  både formatet  og den 
genopmalede indskrift  i postamentfelterne. 
Øverst i billedet var rester af  en toliniet »over-
skrift«,  malet med hvidgul fraktur. 

1655 har tavlen fået  en overmaling, der af  re-
staurator er karakteriseret som blot en farvere-
paration. Årstallet »16-55« er med guld på sort 
bund malet på postamentfremspringene,  og i 
felterne  herimellem er udført  den nu stående 
(genopmalede) indskrift,  med gylden fraktur  på 
sort bund, nadverordene: »Tager æder Dett er 
mit Legome som Brydis(!) for  eder. Dette Giø-
rer Till Min Hukommelse(!). - Dricker alle der 
aff.  Denne ny Testamentis Kallck i Mit Bloed, 
som udgydes for  eder till syndernis forladellse«. 

O.1700108 er tavlen blevet nystafferet  med 
rødbrunt på rammeværket og guld på ornamen-
terne samt en del sølv og guld på lister, konturer 
og detaljer. På storvingerne er på blå baggrund 

malet store figurer 109 af  Moses,  i rødlilla kjortel 
og rød kappe, stående med stav og store lovtav-
ler, og Aron (fig.  52) iført  sine »herlige og 
skønne klæder« (2. Mos. 28. kap.) med bryst-
skjold og i hænderne kæden til røgelsekarret. I 
storfeltet  (112x116,5 cm) ses en fremstilling  af 
Nadveren,  efter  Mårten de Vos.110 Den hvid-
klædte Kristus, med rød kappe, er omgivet af 
gråt- og brunligtklædte apostle, med blå og 
røde kapper. I forgrunden  den brun- og rød-
klædte Judas, kendelig på sit rødlige hår og skæg 
og pengeposen i hånden. I de tre attikafelter 
(29x27,5 cm) ses i midten den opstandne Kristus 
siddende på graven med sit kors under armen, 
tillige fremstillet  som verdens frelser,  velsig-
nende og med hånden på jordkuglen. Han flan-
keres af  brystbilleder af  to mænd med glorie, 
den ene skægløs, langhåret (Johannes?), den an-
den med kort hageskæg, turbanagtigt hovedtøj 
og en ubestemmelig genstand i hænderne (eller 
galt opmalet dragtdel?). I gavlfeltet  ses en frem-
stilling af  Gravlæggelsen, en ringe kopi af  et stik 
af  Hendrick Goltzius fra  1596;111 hvorfra  nogle af 
personerne er fjernet. 

Altersølv.  Alterkalk  og disk,  skænket 1793 af 
kirkeejeren Friderica Anna Sophia Adeler, enke 
efter  Fr. L. v. Woyda (jfr.  s. 3226 og gravkapel) 
og udført  af  Hans Olsen Lund, Århus. Den 
store, 24,5 cm høje kalk, svarende til sygekalken 
(se nedenfor),  har ottetunget fod  med hul-leds 
standkant og let skråtstillet fodplade,  hvorpå 
sølvsmedens stempel (Bøje II, 1982, nr. 5964). 
Fodtungerne er markeret ved dobbelte konturli-
nier, hvorimellem trambuleringer. Skaftleddene 
er ottekantede, hvorimod knoppen har seks 
fremspringende  rudebosser samt på over- og 
undersiden mellemfaldende,  rhombeformede 
blade. Det store, glatte bæger har kraftig  mun-
dingsrand, dækket af  nyt halvlåg med tud. Un-
der mundingsranden er en indprikket indskrift 
med kursiv: »Givet til Wenge Kierhe(!) Anno 
1793 af  Woyda Adeler«. Midt på bægeret er gra-
veret et friherrekronet  alliancevåben med for-
enklet gengivne mærker for  Woyda og Adeler. 
Kalken har rester af  forgyldning. 

Den tilhørende disk, 15,1 cm i tvm, glat og 
flad,  har på fanen  et graveret cirkelkors med 
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Fig. 53. Altertavle fra  o. 1590, med malerier antagelig fra  o. 1700 (s. 3233). NE fot.  1986. - Altar-piece  from  c. 1590, 
with paintings probably from  c. 1700. 
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koncentriske trambuleringer som bund for  et 
streget firblad.  Under fanen  mesterstemplet. 

†Alterkalk  og †disk,  af  sølv, tidligst omtalt i 
inventariet 1681/82.55 

Oblatæske,  1953, med stempel for  J. Holm, 
Kbhvn., ifølge  indskrift  »skænket til Venge 
kirke 1953 af  murermester Otto Ebbesen og hu-
stru Sine f.  Andersen«. †Oblatæske,  1862,48 af 
porcelæn, sort, med guldkors og -kanter. 

Sygekalk  (fig.  54) og disk,  1793, formindskede 
kopier af  alterkalken og dens disk, med samme 
stempel og graveret våben. Den 11,5 cm høje 
kalk har dog sekstunget fod,  og bægerets ind-
prikkede indskrift  er lidt afvigende:  »Givet til 

Fig. 54. Sygekalk, 1793 skænket af  kirkeejeren Fri-
derica A. S. Woyda, f.  Adeler, og udført  af  Hans Ol-
sen Lund, Århus (s. 3236). NE fot.  1985. - Chalice  for 
the sick,  donated  by the church patron, F.  A. S. Woyda 
(née  Adeler)  and  made  by Hans  Olsen Lund,  Århus. 

Wenge / og doer (Dover)/Sogne Anno 1793 af 
Woyda Adeler«. Disken, 7,5 cm i tvm., har til-
svarende cirkelkors som alterdisken. 

Sygeoblatæske,  1949, med mesterstempel for 
»F. Hingelberg«, Århus. 

Vinkande,  1960, stemplet »F. Hingelberg, Aar-
hus«. †Alterkander.  1) 1845, købt hos blikkensla-
ger Høyer i Århus,48 men allerede 1852 anset for 
ubrugbar.21 2) 1852,48 af  porcelæn. 3-4) 186248 

anskaffedes  to alterkander af  porcelæn, sorte, 
med guldkors og -kanter.112 

Vinskummeskeer.  1) 1898, 2) 1909. 
Alterstager  (fig.  55), o. 1625-50, tidligst omtalt 

1681/82;55 45,5 cm høje, ret lyse i godset, den 
ene noget rødlig.113 Foden består af  to vulstled 
over flad  fodplade,  skaftets  nedre del af  fladtrykt 
kugleled mellem to skiver, den øvre del af  balu-
ster, der midtpå har et bælte af  tætsiddende, dre-
jede hulstave. Lille, lavt klokkeformet  lyseskål, 
der på begge stager ved den øvre kant har ind-
ridset et svalehaleformet  mærke (efter  †lyse-
pibe?). Lysetorn af  jern. 

Syvarmet  lysestage,  ifølge  indskrift  på den 
runde fod  givet 1913 af  gårdejer Jørgen Peder-
sen. Armene har vase- og kugleformede  led. 

Christian  IV.s.  bibel, 1633, i indbinding fra 
1970. † Alterbog.  1739/40114 nævnes en »Hart-
manni Credii postil« (prædikensamling). 

†Røgelsekar.  I inventarierne for  1680erne55 om-
tales et »ildkar«. 

†Messehagler.  Ifølge  Øm klosters krønike115 

skal kirken o. 1170 have ejet »en gylden messe-
hagel af  vidunderligt arbejde, som var tæt besat 
med guldblade og så stiv af  guld, at den ikke 
kunne lægges sammen uden i de dertil indret-
tede folder«.  Denne hagel og »flere  andre pry-
delser« skulle en slægtning af  kongen, en »vel-
byrdig« kvinde ved navn Margrete have røvet 
fra  kirken »med væbnet hånd«. Hagelen skulle 
være tilbudt dronningen, for  at hun kunne på-
virke kongen til at gennemføre  et mageskifte, 
hvorved Margrete i Veng kunne få  jord til op-
rettelse af  et nonnekloster dér. Til trods for  et 
paveligt påbud til kong Valdemar om at til-
skynde Margrete til enten at afgive  det røvede 
eller betale erstatning herfor,  havde munkene 
endnu ikke o. 1207 modtaget nogen af  delene. 
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Efterretninger  om andre †messehagler er 
langt yngre: 1681/8255 fandtes  en karmoisinrød 
fløjlshagel,  måske identisk med den der 
1739/40114 beskrives som værende af  rødt fløjl 
med sølv- og guldkniplinger. 186216 var hagelen 
ligeledes af  fløjl,  men sort (jfr.  samtidigt †alter-
klæde). Fire år senere19 anskaffedes  en hagel, der 
atter 190216 erstattedes af  en ny »af  blodrødt sil-
kefløjl  med ægte guldkors og guldborter«. 

Alterskranke,  o. 1937, udført  efter  tegning af 
Aksel Skov; drejede balustre under enkel hånd-
liste med frise  og hylde. Opstillet foran  alteret i 
retkant, med buede forhjørner.  Grønmalet i to 
nuancer. Den tidligere †skranke  (jfr.  fig.  19), fra 
1908,16 havde drejede småsøjler under kraftig, 
profileret  håndliste med frise;  læderbetrukket 
knæleskammel. Den var opstillet tværs over ko-
ret, med flad  bue ud for  alteret.116 En †skranke, 
»med tralværk«, til kommunikanterne, er om-
talt 1739/40.114 

Døbefont  (fig.  57), romansk, af  grovkornet 
granit, kummen af  lys, grålig granit, foden  af 
svagt rødlig; ialt 98 cm høj, den store kumme 
ca. 69 cm høj og ca. 87 cm i tvm., med en ca. 10 
cm tyk indvendig udforing  med cement. Ifølge 
Mackeprang (Døbefonte  s. 234, 243, 250) tilhø-
rer den de østjyske løvefontes  klassiske type og 
har som det prægtigste eksemplar i sin gruppe 
givet navn til denne. 

Kummen har et glat mundingsbånd, hvis 
nedre kant er skråt affaset.  Herunder består den 
kraftige  reliefudsmykning  af  to par modstillede 
løver, hvert med fælles  mandshoved, fremsprin-
gende henholdsvis 5,5 og 6 cm. Hovederne ud-
mærker sig ved foruden  den vanlige, smalle 
moustache at have kindskæg, et træk, som fon-
ten har fælles  med fontene  i Malling (s. 2325), 
Tranbjerg (s. 2229) og Kolt (s. 2187),117 og som 
Mackeprang lægger til grund for  en tilskrivning 
til samme stenmester. Dyrene har to rækker 
tynde mankekrøller og spinkle forben  lagt op 
under hagen. Hvert pars ene løve har halen lagt 
op over ryggen, hvor den ender i en flerleddet 
dusk, den anden løves hale følger  bagpartiet, går 
ned mellem benene og op foran  kroppen, med 
dusk over ryggen. Kummemonolitten ender i 
lille, glat skaftled,  der slutter sig til en rund fod, 

der har øvre vulst ledsaget af  spinkel rundstav, 
en tilsvarende stav ses længere nede på den 
hvælvede flade. 

183421 ønskede synet fonten  renset for  mug. 
1863 var dens plads i skibets sydøstre hjørne (jfr. 
fig.  5), hvorfra  den 188221 flyttedes  til korets 
nordøstre hjørne; samtidig rensedes den for  ma-
ling. Siden 1938 opstillet i skibets nordøstre 
hjørne. 

Dåbsfad  (fig.  56), o. 1550-75, sydtysk arbejde i 
drevet messing, med »fabrikationsstempel« 
»RS« på fanen.  Det er dekoreret med den meget 
almindelige hjort-og-hund-frise  mellem stem-
plede ornamenter, stjerner og egeblade, både på 
fanen  og omkring bundfeltets  lige så alminde-
lige bebudelsesscene. Nærmest denne en næsten 
udpudset indskriftsbort  med minuskier, sva-
rende til bl.a. Fruerings (s. 2994), gentaget fem 

Danmarks Kirker, Århus 208 

Fig. 55. Alterstage fra  o. 1625-50 (s. 3236). NE fot. 
1986. - Altar  candlestick  c. 1625-50. 
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Fig. 56. Dåbsfad  af  messing, o. 1550-75, sydtysk ar-
bejde (s. 3237). NE fot.  1986. - Brass baptismal dish 
c. 1550-75, south German work. 

Fig. 57. Romansk døbefont  (s. 3236). NE fot.  1986. -
Romanesque font. 

gange. Øverst på fanen  graverede initialer 
»A.B. K. HB.« hvorunder courtoisiemæssigt 
vendte våbener over årstallet »1623«-, henvi-
sende til Axel Brahe, †1616, og hans hustru Kir-
sten Hardenberg til Mattrup, †1639.118 

Dåbskander.  1) 1946, af  messing, 36 cm høj; 
graveret indskrift  på foden.  2) 1862, af  tin, 25 
cm høj til lågknoppens top, i øvrigt svarende til 
bl.a. Mesings (s. 3140). Ude af  brug. Anbragt i 
vægniche i nordre sidebygning. 3) 1800rnes 
slutning, fra  Den kgl. Porcelænsfabrik,  sort, 
med guldkors og -kanter. Ude af  brug. Opstillet 
i vægniche i skibets østligste fag,  i syd. 

Prædikestol  og himmel, fra  o. 1600, den sidst-
nævnte med tilføjelser  fra  o. 1792; stolens ma-
lerier er ved et malet årstal dateret 1641. 

Prædikestolen (fig.  58), der svarer til Dovers 
(s. 3165), sandsynligvis af  samme mester, har 
fem  fag  med todelte storfelter  samt frise-  og po-
stament overensstemmende med Dovers. Det 
karakteristiske »vaffelornament«,  skåret i frise-
felternes  indlagte træplader, er imidlertid her 
mere »finmasket«,  og i postamentfelterne  ses i 
stedet ornamentet i »positiv« udgave: små, tæt-
siddende pyramidekvadre. På postamentets 
hjørnefremspring  står slanke, kannellerede søj-
ler med korintiske kapitæler under akantus-
blade. Storfelternes  nedre, listeindrammede fel-
ter har arkader med riflede  pilastre og bueslag, 
der er dekoreret med indskårne tværstreger og 
ledsaget af  to rækker tandsnit forskudt  for  hin-
anden. I buesviklerne er detaljeret skårne roset-
ter med treblade, alt fremhævet  ved indpriknin-
ger. Postamentets enkle, udsavede hænge-
stykker har svunget underkant om midttunge; 
herover er en lille blomst udskåret omkring fire 
tætsiddende huller og ledsaget af  spinkle, ind-
skårne bladranker (fig.  60). Både de drejede 
hængeknopper, hele underbaldakinen og op-
gangspanelet langs sydvæggen er nye tilføjelser 
fra  en restaurering 1938 ved Povl Jensen. 

Den samtidige lydhimmel (fig.  6 og 46) er ot-
tekantet og har i frisefelterne  varierede »vaffel-
ornamenter«. De lave hængestykker har dob-
beltvolutter adskilt af  midtcirkel med lille, reli-
efskåret  løvehoved. Undersiden prydes af 
reliefskåret  bladroset inden for  bladkrans og 



Fig. 58. Prædikestol fra  o. 1600, med malerier fra  1641 af  Kristus og evangelisterne (s. 3238). NE fot.  1986. -
Pulpit  c. 1600, with paintings 1641 of  Christ  and  the evangelists. 

VENG KIRKE 

omgives af  et listedannet, ottekantet felt.  For-
modentlig o. 1792 (jfr.  mindetavle s. 3217) er 
lydhimlens119 øvre del blevet fornyet,  muligvis 
af  Horsens-billedhuggeren Jens Hiernøe. Som 
topstykker er anbragt urneformede  skjolde. En 
polygonal midtstolpe med en ottekantet plade 
bærer lovens to tavler, smykket med en snoet 
tornekrone. Fra pladen er ophængt bladfestons, 
der over frisens  hjørnefremspring  ender i store 
volutter. 

Ved prædikestolens restaurering 1938 fandt 
man en staffering  fra  1641 (jfr.  nedenfor)  med 
rød og grøn farve  (men ingen guld), der ifølge 
restaurators mening skulle efterligne  altertav-
lens farver,  men da helhedsindtrykket sammen 
med malerierne ikke ansås for  vellykket, nystaf-
feredes  stol og himmel efter  altertavlens farve-
holdning og med en del guld og sølv på lister og 
detaljer. I storfelterne  istandsattes de oprinde-
lige, hvidmalede frakturindskrifter  på sort 
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Fig. 59. Maleri 1641 af  Kristus, på prædikestolen fra 
o. 1600; jfr.  fig;  58 (s. 3240). NE fot.  1986. - Painting 
1641 of  Christ,  on the pulpit  from  c. 1600. 

Fig. 60. Malernavn(?): Johan Rose, på hængestykke 
under prædikestolen; jfr.  fig.  58 (s. 3240). NE fot. 
1986. - Painter's  name(?):  Johan  Rose, on the carved  piece 
below the pulpit  (cf.  fig.  58). 

bund. Fra øst: 1) »Ligesom hiorte(!) skriger eff-
ter ferskt  vand, saa skriger min siel till dig Gud. 
psal. 42.11. /1641«. 2) »Dine ord ere sødre(!) for 
min gane, end honning i min mund. CXIX 
psal.« (SI. 119,103). 3) »Din munds lov ere mig 
kierere end mange tusinde stycker guld oc søllff. 
ibidem« (Sl. 119,72). 4) »Dine ord er min(!) fo-
ders (!) løcte, oc it lius paa mine veye. ibid.« (Sl. 
119,105). 5) »Salige ere de som hører guds ord 
oc beuare det. Luc. 11.« (Luk. 11,28). 

Under arkaderne er malerier  fra  1641 af  den 
velsignende Kristus (fig.  59) flankeret  af  sid-
dende og skrivende evangelister med deres tegn 
ved siden, i hovedsagen udført  efter  forlæg  af 
H. Wierix.120 På mørk baggrund er evangelister-
nes dragter malet med store, grove penselstræk, 
hvide eller grønlige og skygget med brunt. 
Kapperne er hvide, røde eller grønne. Over ho-
vederne en spinkel gloriecirkel. Kristus bærer 
hvid kjortel under rød kappe, hår og skæg er 
brunt. - På stolens østligste hængestykke (fig. 
60) er med hvidt malet »Johan Rose«, måske 
malerens navn. 

Stoleværk,  de nyklassiske gavle fra  o. 1792, af 
fyr,  bænke og ryglæn fra  1937, udført  efter  teg-
ning af  Aksel Skov. De plane gavle har cirku-
lære topstykker kranset af  udskårne blade langs 
den øvre del, forneden  dråber. Grønmalet i to 
nuancer, cirkelfeltet  brunt, med gråhvide skæ-
ringer. Oprindelig var stolene lukket med enkle 
fyldingsdøre  (jfr.  fig.  6), ryglænene havde til-
svarende fyldinger.  1938 fjernedes  de lukkede 
stole østligst i begge sider af  skibet. †Stoleværk 
er tidligst omtalt 1616-17,18 da to snedkere fra 
Århus i fire  dage lavede fire  skamler, og to tøm-
mermænd »indlagde fodstykker  under kaal-
skamlen« [karleskamlen] og gjorde nye opstan-
dere i stedet for  de gamle. - 186221 ønskedes 
stolene forsynet  med træskamler. 

Armstol  til præsten, fra  1800rnes begyndelse,121 

af  mahogni, med to vandrette, buede rygbræd-
der og svajede armlæn, de forreste  ben med flere 
ringled. Betrukket med nyt stof.  Anbragt bag 
altertavlen. 

†Skriftestol  udførtes  161918 af  to Århus-sned-
kere, der samtidig lavede et †panel og en †kir-
kestol. 
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†Pulpitur,  i tårnrummet, tidligst omtalt 
1684/85,55 da trappen hertil skulle repareres. 
Fjernet o. 1895.19 

†Pulpitur  stol,  også kaldet »Sophiendals stol«, 
på skibets nordvæg, dels støttende sig til, dels 
dækkende nordre sidebygning. Den nævnes før-
ste gang 1819,122 da reposen ved trappen var 
brøstfældig.  188719 indvilgede baron Rosen-
krantz til Sophiendal i at fjerne  pulpituret,123 

mod at gårdens ejere fik  egen indgang som hid-
til samt plads på gulvet under pulpituret og i den 
næstøverste stol. 

Orgel,  1974, med 12 stemmer, to manualer og 
pedal, bygget af  Poul-Gerhard Andersen, Bag-
sværd. Disposition: Hovedværk: Spilfløjte  8', 
Principal 4', Dækfløjte  4', Oktav 2', Mixtur III. 
Crescendoværk: Rørgedakt 8', Kobbelfløjte  4', 
Spidsfløjte  2', Quint 11/3', Sesquialtera II. Pedal: 
Subbas 16', Gedakt 8'. Facaden består af  fem 
rundbuede pibefelter.  Orgelhus af  umalet eg; pi-
befelternes  gitre er stafferet  med guld på for-
siden og lilla på siderne. De hængslede fløjdøre 
er på indersiden beklædt med udglødede kob-
berplader, der er udsmykket med et stort antal 
runde, forgyldte  træknapper med stiliseret Kri-

† Herskab  s stol,  1887 indrettet i nogle kvinde-
stole, se †pulpiturstol ndf.  192816 fjernedes  de her 
indsatte stole, og nye bænke indsattes i stedet. 

Vægskab,  i apsidens nordvæg (jfr.  fig.  45), de 
to enkeltprofilerede  låger fra  1800rnes senere 
del, af  eg; låsetøjet nyere. Hvidmalet. 

Pengebøsser.  1) O.1860, af  blik, halvrund, 
med pengetragt i låget (jfr.  Mesing s. 3142 med 
fig.  29). På bagpladen til låget hvidmalet ind-
skrift:  »Giver de fattige«.  Anbragt på hylde bag 
på alteret. 2-3) Nye, af  messing, med penge-
tragt og på forsiden  Georgskors i relief.  På gav-
lene til indgangspanelerne. 

†Dørfløj.  161718 blev »kirkedøren« forlænget, 
hvortil købtes »fjæl«  og to pund jern til »dør-
jern«, som smeden slog. 

Fig. 61. Topfigur  fra  lysekrone fra  o. 1550-1600; jfr. 
fig.  62 (s. 3242). NE fot.  1986. - Top  figure  of chandelier 
c. 1550-1600 (cf.  fig.  62). 

Fig. 62. Lysekrone fra  o. 1550-1600 (s. 3242). Hude 
fot.  1909. - Chandelier  c. 1550-1600. 

VENG KIRKE 
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stusmonogram. I tårnrummet. †Orgel,  1911, 
med fem  stemmer, bygget af  A. C. Zachariasen, 
Århus. Disposition: Manual: Bordone 16', Prin-
cipale 8', Bordone d'amore 8', Salicionale 8', 
Ottava 4'. Pneumatisk aktion, keglevindlade. 
Facade af  standardtype med tre pibefelter  og 
svunget overkant. Klingende og stumme pro-
spektpiber af  sølvbronzeret zink. Skænket af 
»gaardeierske Cathrine Pedersen, Nørre Vissing 
Østergaard«.124 På podium i tårnrummet, med 
spillebord i orgelhusets sydside. 

Salmenummertavler,  fire  nyere, inddelt i seks 
felter,  hvoraf  de fire  beregnet til indskudsbrik-
ker med sortmalede tal på hvid bund; profil-
rammerne grønmalede. † Salmenummertavler.  1868 
anskaffedes  to tavler, 1873 én.48 Et fotografi  fra 
1909 (fig.  19) viser antagelig en af  dem. O.191116 

fandtes  én stor og fire  små tavler med løse 
numre. 

Lysekroner.  1) (Fig. 62), fra  1500rnes sidste 
halvdel, af  messing. Den velbevarede renæssan-
cekrone, formodentlig  et importarbejde fra 
Nordtyskland eller området omkring Dinant, 
har 2x6 næsten vandret udgående ~formede  ly-
searme,123 hvis nedre spiraler løber ud i roset. 
Lysepiberne er urneformede,  de flade  dråbeskåle 
i hovedsagen fornyede.  Stammen har lille, let 
fladtrykt  midtkugle mellem indknebne led og 
nederst et kraftigere  profileret  afsluttet  af  et 
dobbelt løvehoved (fig.  63), der bider om en 
dobbeltring med modstillede fantasidelfinhove-
der. Topfiguren  (fig.  61) er en vildmand, der i 
den løftede  højre hånd holder et bladsmykket, 
glat skjold. Om panden og livet bærer han et 
snoet bånd. Ophængt i koret i flerleddet  jern-
stang adskilt af  fire  uægte forgyldte,  ovale træ-
kugler. Også i den tidligste omtale af  kronen, 
1739/40,91 var dens plads i koret. 

2-3) Formodentlig de to kroner, der 1911 
skænkedes af  baron Rosenkrantz.19 De er ens, af 
messing og har ti lysearme, der hver deler sig i 
to grene med en lyseholder. Øverst en krans af 
refleksblomster;  stor, glat hængekugle. I skibet. 

4) O.1920, med graveret skriveskriftsind-
skrift  på hængekuglen: »Erindring fra  Familien 
Søgaard Søballe«. Ottearmet, ligeledes hver 
med to lys, og krans af  refleksklokkeblomster.  I 
skibet. 

†Ligbårer  anskaffedes  1617,18 1736126 og 1761.91 

Jordpakastelsesspade,  nyere, bestående af  drejet 
skaft  med jernblad. 

*Tårnur  (fig.  64), fra  slutningen af  1700rne,127 

bekostet af  geheimerådinde Woyda20 (jfr.  s. 
3219). Uret har ankergangværk og timeslag-
værk anbragt side om side i en jernramme 
(længde 61 cm, bredde 33 cm, højde med ben og 
pyntespir 64 cm), der er svejset sammen med de 
fire  lodrette hjørnestivere, forneden  med ben, 
foroven  afsluttet  med spidse spir. De to værker 
har hver to lodrette tapstivere fastholdt  til ram-
men med kiler. De har begge trævalser, 
optræksudvekslinger og spærkegle. Mellemhjul 
i gangværket. Drevet fra  valsehjulsakselens ud-
veksling til viser mangler, men hjulet udvendig 
på rammen er i behold. En aksel med hjul af 
samme størrelse har i en vinkel været ført  ud til 

Fig. 63. Løvehoved fra  lysekrone o. 1550-1600; jfr. 
fig.  62 (s. 3242). NE fot.  1986. - Head  of  lion from 
chandelier  c. 1550-1600 (cf.  fig.  62). 
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timeviseren mod vest, men denne mangler, dog 
ses endnu akslen fastsat  på en ejendommelig sti-
ver, som er skruet til rammen. Der har endvi-
dere været viseraksel til den søndre side af  tår-
net. Overensstemmende hermed nævner syns-
protokollen 1803,20 at uret, der slog hvert klok-
keslet, havde skive eller timevisere til to sider 
(jfr.  s. 3217). 

Slagværket har 12 hammerstifter  og i øvrigt 
konventionel udløsning (indfaldsarmen  mang-
ler). Det er bemærkelsesværdigt at finde  to mel-
lemhjul. - Et kampestens urlod står på tårnlof-
tet. Indtil 1957 stod uret ude af  brug i tårnet, 
hvorefter  det af  menighedsrådet deponeredes i 
Nationalmuseets 3. afd.  (inv. nr. 2437/1964). 

Klokke,  1891,48 leveret af  S. Frichs jernstøberi; 
73 cm i tvm. Indskrift  med reliefversaler:  »Anno 

1797 er Venge kirkeklokke omstøbt af  eieren 
Frederica Adeler enke af  Voyda og anno 1891 
igjen omstøbt af  kirkeeierne«. Ti år tidligere 
havde støberiet leveret en klokke, nr. †4, der 
imidlertid allerede 1891 var revnet og derfor 
måtte omstøbes. 

† Klokker.  1) 1462. Ifølge  Abildgaard 1771 
havde tårnklokken en indskrift  med »munke-
bogstaver«, rimeligvis minuskier: »Anno 
d(omi)ni m.c.d.lxn alpha et o, Deus et homo, o 
Rex glorie veni cum pace«. (I Herrens år 1462. 
alpha og omega. Gud og menneske. O, ærens 
konge kom med fred). 128 Omstøbt 1797, se 
nr. †3. 

2) Ved klokkeskatten 1528/29 afleveredes  en 
klokke, der med al jernfanget  (ophænget) vejede 
2½ skippund og 1 lispund. 

Fig. 64. *Tårnur fra  1700rnes slutning, bekostet af  geheimerådinde Woyda. Nu i Nationalmuseet (s. 3242). JJF 
fot.  1985. - *Tower  clock  from  the end  of  the 18th century, donated  by the church patron, Friderica  Woyda.  (Now  at the 
National  Museum). 



3244 HJELMSLEV HERRED 

Fig. 65. Gravsten nr. 1, o. 1626, over tre børn af  birkefoged  Knud Andersen, Vengegård (s. 3244). NE fot.  1986. -
Tombstone  no. 1, c. 1626,  to three children  af  manor court official  Knud  Andersen,  Vengegård. 

3) 1797, omstøbt af  †klokke nr. 1, af  kirkeeje-
ren Friderica Adeler, enke af  Woyda (jfr.  ind-
skrift  på †klokke nr. 4 og den bevarede klokke). 
1826122 var den i stykker og ubrugbar. Ifølge 
synsprotokollen 186216 målte den 1 alen i tvm. 
og var 3/4 alen høj. 

4) 1881,48 omstøbt af  †klokke nr. 3. Indskrif-
ten lød: »Anno 1797 er Venge Kirkeklokke om-
støbt af  Eieren Frederikke Adeler, enke af 
Woyda, og Anno 1881 igjen omstøbt af  Kirkeei-
erne.« Dens tvm. var 27½ tomme. Revnet 1891 
og omstøbt, se ovenfor. 

Klokkestol,  o. 1891, af  eg, formodentlig  genan-
vendt tagtømmer. Stolperne tappet ned i fod-
remmen og op i fælles  hanebånd. - 1689/9050 

blev »klokværket« i tårnet fornyet. 

GRAVMINDER 

Brudstykke af  *gulvflise,  ca. 7,5x5,5x2,2 cm, 
muligvis anvendt til markering af  en grav; fra 
1500rnes slutning. Det er af  rødbrændt ler med 

rester af  mørkegrøn glasur, hovedsagelig i den 
stemplede ornamentik: en del af  en lilje karak-
teristisk for  en østjysk gruppe (jfr.  bl.a. Adslev 
s. 3119f.).  Fundet i vestafsnittets  sydøstre hvælv-
lomme, nu i Nationalmuseet (inv. nr. D 49/ 
1989). 

Gravsten.  1) (Fig. 65), o. 1626, med trekvart-
figurer  af  tre små børn af  Knud Andersen i Ven-
gegård, birkefoged  over Skanderborg birk.129 

1) Iahanne Knvdts daatter, †8. juli 1626, 42 uger 
gl., 2) Anders Knvdsen, †26. sept. 1625, halv-
tredie år gi. og 3) Anne Knvdtsdaatter, †12. apr. 
1622, 9 uger gl. - »(oc er di alle 3 barne fød  i 
Wengigaard)«. 

Grå kalksten, 55x86x3,5 cm, med en ramme 
prydet af  attisk slyngbånd, i hjørnerne afbrudt 
af  roset. Indskriften  med reliefversaler,  på ste-
nens nedre halvdel, er opstillet i tre spalter under 
hver af  de respektive børn. Mellem de to først-
nævntes indskrifter  er med små bogstaver ind-
føjet  den ovennævnte parentes. I stenens øvre 
felt,  ses børnene frontalt,  med hovederne bry-
dende den profilerede  ramme, der har indre tun-
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gebort. De holder alle hænderne samlet foran 
brystet i bøn. Den pluskæbede dreng i midten 
har skulderlangt hår, pibekrave og midtknappet 
kofte  med korte skøder. Pigerne har ens runde 
kraver, men i øvrigt forskelligt  hovedtøj og kjo-
ler. Jahanne bærer takket kniplingshue, en hår-
fletning  ses bagved. Hun har spidst, mønstret 
liv med brede bræmmer og kraftigt  markerede 
ærmegab. Anne har tætsluttende hue og plis-
seret forklæde  med takkede kanter. Baggrunden 
overalt trambuleret. Stenen er beslægtet med 
børnestenen nr. 2 i Hvilsted (s. 2616) og er rime-
ligvis udført  i samme værksted. Nedlagt bag al-
teret. 

2) O.1731, over »sallige kone ... datter, ... 
[V]issing«, *25. aug. 1701, †18. okt. 1731, 30 år, 9 
uger og 5 dage gl. Tre ens store fliser  af  grå 
kalksten, 48x48 cm, med indskrift  med fordy-
bet kursiv, der oprindelig enten har udgjort tre 
fjerdedele  af  en hel, behugget gravsten eller den 
tilsvarende del af  fire  sammenhørende fliser, 
hvoraf  nu den øvre i højre side mangler. I gulvet 
i skibets sydvestre hjørne. 

†Gravsten.  1) 1731130 omtales en ligsten, som lå 
på rytterbonden Christen Andersens fars  begra-
velse. En anden ligsten på samme begravelses-
sted var af  krigsråd Morville131 året før  blevet 
overladt til Jørgen Nielsen i Freystrup.132 2) 
1760/6191 fik  kirken en indtægt på 1 rdl. for  en 
ligsten lagt over Tøger Rasmussen af  Søeballe 
(jfr.  †ligtræ). 

†Gravtræer  og †gravrammer  er nævnt under 
kirkens indtægter i en kort regnskabsperiode 
omkring 1700rnes midte91 (jfr.  Dover s. 3174). 
I) 1739/40. Et ligtræ på Niels Rasmussen af  Vis-
sings grav: 64 sk. 2-3) 1743/44. Jens Sørensen af 
Vengegård: 64 sk. - Et mindre over et barn af 
Vengegård: 32 sk. 4) 1744/45. Ligramme med 
seks †fliser  over sal. Johan Kaetum(?) af  Søbølle: 
1 rdl. 32 sk. 5-6) 1746/47. Jens Jacobsen for  et 
ligtræ over et barn: 16 sk. - Niels Lauridsen lige-
ledes over et barn; begge af  Vengegård. 7-

11) 1748/49. Jens Pedersen i Vissing for  et ligtræ 
over »sin formand«:  64 sk. - To små ligtræer på 
to små børn: 32 sk. - Karen Knudsdatter for  at 
»indlægge« to ligtræer, det ene på »sin sal. 
mand, det andet på sin egen forhåbendes  grav-

sted«: 1 rdl. 32 sk. 12-13) 1750/51. Ligtræer på 
Rasmus Madsen og kone af  Vissing: 64 sk. 14-
15) 1751/52. På to små børn tilhørende Niels 
Lauritzen i Vengegård: 32 sk. 16) 1752/53. På 
Tøger Rasmussens datter af  Søeballe: 64 sk. 
17) 1754/55. En ramme at indlægge over sal. 
Jonas Jensen i Veng: 1 rdl. 32 sk. 18) 1764/65. 
Niels Rotkær i Vissing skulle betale for  en 
ramme med fliser.  19) 1766/67. Et ligtræ over 
Joen Jensen af  Vissing: 64 sk. 

†Begravelser.  1746/47 betaltes 1 rdl. for  fru 
oberstløjtnant Wentins begravelse i kirken. 
1750/51 erlagdes tilsvarende for  hendes mands 
lejersted.91 

Woydas  †kapel,  indrettet i kirkens søndre side-
bygning (s. 3212) efter  amtmand, geheimeråd 
Fr. L. v. Woydas død 1778 og formentlig  færdig-
gjort 1792, da hans enke lod opsætte en minde-
tavle over våbenhusdøren vedrørende kirkens 
istandsættelse (s. 3217). Fra indretningen er nu 
kun bevaret en mindetavle samt det gitterværk, 
der tidligere har dannet lukke mellem skibet og 
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Fig. 66. Mindetavle for  familien  Woyda, muligvis fra 
o. 1790 (s. 3246)'. NE fot.  1986. - Memorial  tablet  to the 
Woyda  family,  possibly from  c. 1790. 
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kapellet,133 men som i 1880erne har fået  den nu-
værende placering i nichen foran  rummets apsis 
(jfr.  s. 3219). 

Gitterværket  (fig.  67), fra  o. 1790, må ligesom 
kirkens øvrige, nyklassicistiske billedskærerar-
bejder (tilføjelser  på prædikestolshimlen, stole-
gavle) formodes  at være udført  i Jens Hiernøes 
værksted i Horsens. Det har form  af  en tofløjet 
portal  med listeværksgitter, hver fløj  delt for-
neden i to felter  ved et tværgående bræt, der er 
smykket med en skåret bladranke foran  lodret 
kannelering. På fløjenes  øvre del er ophængt fe-
stons, midtpå ses en cirkulær træplade, hvorpå 
er anbragt en skåret dobbeltroset. Over en svær 
tandsnitgesims har buefeltet  over fløjene  en reli-

efudsmykning  omkring en udsavet plade med 
(malet) våben for  amtmandens hustru, Friderica 
Anna Sophia Adeler. Under pladen hænger 
guirlander og udenom ses en mangekantet liste-
indramning, der øverst bærer en Louis-seize 
vase med flammer.  Bøjleformede  akantusranker 
udfylder  de nedre buehjørner. 

1980 blev gitterværksportalen restaureret134 og 
stafferingen  nyopmalet. Træværket står sortma-
let som baggrund for  ornamenternes uægte for-
gyldning. I buefeltet  er Adeler-våbenets mærker 
blevet istandsat bl.a. med ægte forgyldning  lige-
som oprindelig. 

Gitterportalen, der er forsynet  med et beske-
dent låseblik på den ene fløj,  er noget lavere end 
den nuværende åbning mellem skibet og kapel-
let, hvilket er overensstemmende med, at kapel-
lets gulv har ligget højere end skibets, og at der 
herfra  har været adgang ad en lav trappe.118 

Mindetavler.  1) (Fig. 66), muligvis fra  o. 1790, 
bestående af  en cirkulær træplade omgivet af  en 
laurbærkrans omviklet med knækbånd, der lige-
ledes kanter indersiden. Den bærer foroven  en 
krone med akantusblade, forneden  hænger en 
akantusbladknop. Pladen sormalet, med nyere, 
gulmalet bibelcitat fra  »Joh. Evang. 5. Kap. 
24. Vers«. 1897 hang den på skibets nordvæg, 
1909 over kirkens vestdør,135 nu på kapellets 
vestvæg. 

2) 1888. »Herunder hvile Geheimeraad F. L. 
v. Woida, f.  1696, d. 1778, og Hustru F. A. So-
phie Adeler, f.  1728, d. 1805, og tvende Børn. 
Indsat i taknemmelig Erindring af  Kirkeeierne 
1888«. Rektangulær, sort marmortavle, 42x70 
cm, med fordybet,  gylden indskrift.  Indmuret i 
kapellets sydvæg. - En egegren,  af  sølv, med en 
plade, hvorpå er graveret, med skriveskrift: 
»Med Tak fra  Arbeidere og Funktionærer«, er 
ophængt i glas og ramme på østvæggen. 

I kapellet henstod indtil 1888 lire †kister,  to 
større og to mindre, med ægteparret Woyda-
Adeler og to af  deres børn. Nævnte år blev ki-
sterne nedsat under kapelgulvet og ovennævnte 
mindetavle opsat.136 Af  †kistepladernes  indskrif-
ter137 kendes to: 1) 1766. Frøken Leopoldine So-
fia  Dorthea Amalia de Woyda, *23.juli 1766, 
†4. nov. samme år. »Sidst da min Fader et nyt 

Fig. 67. Gitterportal, o. 1790, til Woydas †gravkapel, 
muligvis udført  i Jens Hiernøes værksted i Horsens 
(s. 3246). NE fot.  1986. - Carved  screen, c. 1790, from 
the former  entrance to the Woyda's  †sepulchral  chapel, pos-
sibly made  by Jens  Hiernøe's  workshop,  Horsens. 
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Fig. 68. Udsnit af  ramme (jfr.  fig.  69) fra  o. 1650, om-
kring lem til gravkrypt under koret (s. 3248). NE fot. 
1986. - Detail  of  frame  (cf.  fig.  69), c. 1650. 

Aar begyndte, jeg denne Werdens Lys ved Mid-
dagstid først  saa / Og hurtig mig igjen fra  denne 
Jammer skyndte; / jeg ilede afsted  det sande Lys 
at naa. / Mig 15 Ugers Tid var nok af  Græde-
dage, / jeg Fryd og Glæde fik  for  dette Livets 
Nød...«. 

2) 1805. Geheimerådinde Friderica Anna Sop-
hia Woyda, f.  Adeler. »Som skiønt Skud frem-
spirede Hun den 25. Sept. 1728 af  skiønneste 
Stamme;« faderen,  geheimeråd Friderich Ade-
ler, stiftsbefalingsmand  over Christiansands 
stift,  moderen Anna Beate f.  Rosenkrantz. Gift 

31. marts 1750 med geheimeråd Friderich Lud-
vig de Voyda, herre til Sophiendahl og amt-
mand over Skanderborg og Aakiær amter, der 
døde 11. marts 1778, »efter  at have aabnet en 
bliid Udsigt for  kommende Slægter ved 2 Søn-
ner og 5 Døttre, hvoraf  kuns 3 Døttre efterlever 
og begræder Tabet af  den bedste Moder.« Hun 
døde 20. febr.  1805, 76 år og 6 måneder gi. Ge-
heimerådinde Woyda, der ved sin død boede i 
Århus, bisattes 14. marts 1805 i Marselis' begra-
velseskapel i Århus domkirke, hvor hendes ki-
steplade blev afskrevet. 138 Kisten er formodent-
lig senere overført  til familiens  kapel i Veng. 
1888 blev gravkapellet inddraget til benyttelse 
for  menigheden.139 

Grav krypt  under koret (jfr.  fig.  28), formo-
dentlig indrettet o. 1650 (jfr.  nedenfor),  mulig-
vis af  beboere på Vengegård, herimellem måske 
anvendt af  nogle birkefogeder  fra  samme slægt 
og senere nogle nørrejyske overførstere,  der re-
siderede på gården.140 

Adgangen til krypten er ad en (nyere) lem i 
skibets gulv midt for  korets nederste trin. En 
trappe fører  ned til rummet, der er overdækket 
af  krydshvælv, og som har et lille, tilgitret vin-
due i korets nord- og sydmur.141 Den ovenfor 

Fig. 69. Ramme, fra  o. 1650, omkring lem til grav-
krypt under koret (s. 3247). NE fot.  1986. - Frame, 
c. 1650, round  trapdoor  to the crypt under  the chancel. 

209* 
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nævnte lem er omgivet af  en rektangulær ramme 
(fig.  69), af  eg, smykket med billedskærerar-
bejde fra  o. 1650. Den måler 178x112 cm, de en-
kelte rammestykker 23,5-25 cm i bredden. Disse 
har forsænkede  felter  med barokke fladsnitsran-
ker (fig.  68) med volutter og fantasiblomster.  I 
hjørnerne og midt på langsiderne et kvadratisk 
felt  med dobbeltroset. Rammen stærkt nedslidt 
og frønnet. 

1889 blev de ti »hensmuldrede« kister, der 
stod i krypten, nedgravet på kirkegården, uden 
indhegning og inskription. Ifølge  præsteindbe-
retningen 1890 var kistepladerne så forvitrede  og 
indskrifterne  så udviskede, at det ikke kunne er-
kendes, hvem de bisatte var. 

Kirkegårdsmonumenter.  1) Støbejernsgravmæ-
le142 (fig.  70), 1855, over »Elisabeth Rosenkrantz 
f.  Rosenkrantz 1824. 1854. 1855«. Citater fra  1. 
Cor. 15,54 og 57. Det særprægede monument 
består af  to dele, et egentligt gravmæle med 
skriftplade  og et foranstående  podium hvorpå 
en liggende hund. Det ca. 2 m høje gravmæle 
består af  en profileret  sokkel, hvorpå syv sam-
menstøbte »sten«, smykket af  en efeuranke,  der 
danner ramme omkring en polygonal tavle med 
gravskriftens  gyldne reliefversaler.  Gravmælet 
krones af  et stort, latinsk kors af  hvidt marmor. 
Her foran  er anbragt et større podium, hvorpå 
en liggende hund, troskabens symbol. Gråmalet 
efter  restaurering 1986.143 På gravsted tæt ved 
den tidligere indgang fra  Sophiendals have til 
kirkegården, 144 nord for  skibet (jfr.  nedenfor). 

2) O.1867. Rasmus Laursen, f.  i Veng, 
d. smst. 6. dec. 1866, 80 år, og Ane Pedersdatter, 
f.  i Hemstok, d. i Veng 1867, 70 år. Indskrift 
med fordybede  versaler på siderne i en opslået 
bog hvilende på en blok smykket med vedbend 
og med foranstillet,  nu afbrækket  kors. På blok-
kens hjørne stenhuggerens (?) navn »Hiort«. Ved 
søndre sidebygnings apside. 

Gravstedet  for  familien  Rosenkrantz til So-
phiendal på kirkegårdens nordvestre del (jfr. 
ovenfor)  er indhegnet af  jerngitter mellem gra-
nitborner. Midtpå er rejst et marmorkors 
hvorpå et citat på latin fra  Mat. 19,6. Omkring 
dette er opsat fem  ens tavler med indskrifter 
over følgende:  1) Baron Jørgen Rosenkrantz, 

†1831, og baronesse Friederike Rosenkrantz, 
f.  Marquard, †1849. 2) Amtmand, baron Gott-
lob Emil Rosenkrantz, †1884, og baronesse 
Louise Rosenkrantz, f.  Rosenkrantz, †1911, samt 
oberst, baron Frederik Rosenkrantz, †1882. 
3) Jørgen Rosenkrantz, †1912. 4) Anna Rosen-
krantz, †1945. 5) Holger Jørgen Gottlob Frede-
rik baron Rosenkrantz, †1962. - De afdøde  er 
hensat i en muret gravhvælving med indgang 
fra  Sophiendals have.139 

KILDER OG HENVISNINGER 

LA Vib.  præstearkiv:  Kirkeregnskabsprotokol for 
Venge kirke 1812-1924 (C KRB-501) - Kirkeprotokol 
1885-1921 (C 389. 36). - Ved  embedet:  synsprotokol 
1862-1985. - Se i øvrigt fortegnelse  over arkivalier 

Fig. 70. Kirkegårdsmonument af  støbejern 1855 over 
Elisabeth Rosenkrantz, †1854 (s. 3248). JJF fot.  1987. 
- Churchyard  monument of  cast iron 1855 to Elisabeth 
Rosenkrantz,  †1854. 
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vedr. kirkerne i Gammel Skanderborg amt i alminde-
lighed s. 2874f.  samt forkortelser  s. 2875. 

NM2:  Håndskrift:  F. Uldall: Om de danske Lands-
bykirker VI, 1895, s. 298-305. - Præsteindb.: 1884 
(†kisteplade 1766 og †kister), 1890 (gravminder), 1891 
(†klokke nr. 3). - Indberetninger ved Jacob Kornerup 
1861 (bygning, †kalkmalerier m.v.), J. Magnus-Peter-
sen 1892 (†kalkmalerier), H. B. Storck 1892 (notater 
og forslag  vedr. restaurering), J. Rosenkrantz 1904 
(*altertæppe. Afskrift  af  beretn. i kirkens arkiv), 
Chr. Axel Jensen 1907 (†kalkmalerier), Povl Jensen 
1936 (inventar) og 1938 (alterbord, altertavle og præ-
dikestol), Mogens Larsen 1974 (prædikestol), 1978 
(inventar) og 1980 (puds m.v. i nordre sidebygnings 
øvre stokværk), Charles J. Gallefant  1979 (puds m.v. i 
nordre sidebygnings øvre stokværk), Georg N. Kri-
stiansen 1980 (gitter til Woydas kapel), Hans Stiesdal 
1982 (våbenhus m.v.), Skalk/Wormianum, Højbjerg, 
ved Carsten Sønderby 1983 og 1989 (dendrokronolo-
giske rapporter (jfr.  note 36), Jens-Jørgen Frimand 
1985 (* tårnur), Else Østergård 1986 (analyse af  *alter-
tæppe), Vibeke Michelsen 1986-87 (inventar samt 

*billedtæppe), Therese Kaspersen og Jens-Jørgen Fri-
mand 1986 (inventar og gravminder), Knud J. Krogh 
1989 (*gulvflise).  - Udskrifter  af  de gennemgåede 
arkivalier findes  i NM2. 

Notebøger.  NM2:  S. Abildgaard IX, 1771, s.46-47 
(†kalkmalerier og †klokkeindskrift),  Henry Petersen 
I, 1890, s. 88-89 (*alterklæde og altertavle), M. Clem-
mensen XI, s. 1-14, C. M. Smidt CXLI, o. 1925, 
s. 18-21 (bygning), Birgit Als Hansen 1980 (vinduer). 

Tegninger  og opmålinger.  NM2:  Jacob Kornerup 1861 
og 1863 (helhed og detaljer, herunder plan, snit m.v., 
desuden illustrationer til Danske Mindesmærker, for-
læg og tryk (jfr.  fig.  2 og 3 samt tegningen på bogens 
omslag)), C. O. Zeuthen 1863 (to tværsnit), Valde-
mar Koch 1890 og 1891 (prospekt af  kor samt må-
leblade og rentegninger af  opmåling (benyttet i 
Ældre nordisk Architektur)), H. B. Storck 1892 (re-
staureringsforslag),  Frimodt Clausen 1900 (forslag  til 
alterskranke), Povl Jensen 1936 (stolestader), Aksel 
Skov 1936ff.  (bygning, stolestader m.v.), udat. (præ-
dikestol, ornament, signatur m.v.), Aage Kristensen, 
Jørgen Malling og Jens Vilhelmsen 1975 (tagværker 
ved bl.a. Roni Wallin), 1979 (ndr. sidebygning, nord-
facade  ved Bue Beck og Jørgen Emborg), 1980 (apsis 
og kor, facader  ved Bue Beck) og 1985 (skibets tre 
facader),  Morten Aaman Sørensen 1980 (indlagte 
bjælker), Knud J. Krogh 1985ff.  (skibets nordfacade). 

Kunstakademiets  bibliotek:  H. B. Storck (restaure-
ringsforslag),  Joachim Skovgaard 1892 (tegninger ef-
ter Storck), Erik Jensen og John Thorson 1920 og 
M. L. Stephensen 1927 (skolearbejder med propor-
tions- og rekonstruktionsstudier).  Kgl.  bygningsinsp. 
Århus: Tegninger 1962ff.  (vedr. restaureringer; des-
uden korrespondance siden 1914). Vilhelmsen,  Marxen 

& Bech-Jensen,  Århus: Tegnestuens originaltegninger 
og andet materiale siden Aksel Skov 1964. 

Litteratur:  Chr. Heilskov: Hjelmslev Herred: Venge 
Sogn. ÅrbÅrhSt. XXX 1937, s. 1-35; kirken s. 29-31. 
MeddÅSt. 1975, s. 74-75 (orgel); 1978, s. 87-88 (in-
ventar). Halvor Bundgård: Venge sogn og Venge 
kirke. Udarbejdet 1959. Tilrettelagt og udgivet for 
Venge Sparekasse af  Else Rasmussen 1980. H. Schle-
singer: Landsbykirker og deres omgivelser. Fred-
ningsplanlægning i Århus amt. Amtsfredningskon-
toret i Århus amtskommune 1982, s. 78-79. Se des-
uden udforsknings-  og litteraturoversigt s. 3190. 

Historisk indledning ved Lars Bisgaard, beskri-
velse af  kirkegård, bygning og tilknyttede afsnit  ved 
Kjeld de Fine Licht, (†)kalkmalerier, inventar og 
gravminder ved Vibeke Michelsen, orgel ved Ole 
Olesen og *tårnur ved Hans Stiesdal. Engelsk over-
sættelse ved Jean Olsen. Redaktionen afsluttet  1989. 

1 Præsteindb. til Ole Worm, s. 57. Trefoldigheden  el-
ler Treenigheden eller Trinitatis. Jfr.  note 38. 
2 DaRigBr. 1. rk. II, nr. 167 (1165-66). 
3 Øm Klosters Krønike, oversat af  Jørgen Olrik, 
ÅrbÅrhSt. XXV, 1932, s. 57-153. Om overtagelsen af 
klosteret i Veng m.v. s. 60ff.  Sv. E. Green Pedersen: 
Øm Klosters grundlæggelse og dets forhold  til bisp 
Sven af  Århus. ÅrbÅrhSt. LVII, 1964, s. 173-246. Om 
de her aktuelle begivenheder navnlig s. 191ff. 
4 DaRigBr. 1. rk. II nr. 182 og 183 (1167-72). 
5 DaRigBr. 1. rk. V, nr. 105, jfr.  nr. 110. 
6 Øm Klosters Krønike (note 3), s. 118. 
7 Kronens Skøder III, 67. 
8 LA Vib. Århus bispearkiv. Adk. på jura patronatus 
1615-1712 (C 3. 1152). 
9 LA Vib. Landstingets skøde- og panteprot. Kopier 
af  protokolerede breve 1693-94, fol.  394 (B 24. 658). 
10 LA Vib. Landstingets skøde- og panteprot. 1768-
72, fol.  203 (B 24. 701). 
11 LA Vib. Århus bispearkiv. Kirkernes istandsættelse 
m.m. 1804-23 (C 3. 1151) og Provstearkiver. Hjelm-
slev hrd. Synsprot. 1803-12 (C 30F. 2). 
12 KancBrevb. 7. nov. 
13 NM6. Den kgl. Mønt- og medaillesamling. FP. III, 
s. 224. 
14 Svane: Helligkilder, s. 229. 
15 I sin tid, bl.a. som professor  i middelalderarkæo-
logi ved Århus universitet, har Olaf  Olsen gentagne 
gange besøgt og diskuteret Venge kirke med Krins og 
andre udlændinge; således med de engelske monu-
mentforskere  A. R. Dufty  (1962) og Christopher 
Hohler (1977). Førstnævnte fandt  kirken klart influ-
eret af  byggeskik i Østengland, den anden afviste 
nære relationer til engelsk arkitektur. 
16 Synsprot. 1862ff. 
17 Bl.a. Heilskov, s. 24-29. 
18 RA. Rtk. 6 års kirkergsk ... 1620 (B 184 e). 
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19 LA Vib. Provstearkiver. Hjelmslev-Gern hrdr. 
Synsprot. 1826-1915 (C 32. 2 og 3) og Rgsk prot. 
Veng kirke 1812-1924. 
20 LA Vib. Århus bispearkiv. Kirkesyn 1700-1803 (C 
3. 1166-76). 
21 LA Vib. Provstearkiver. Hjelmslev-Gern hrdr. 
Synsprot. 1826-1915 (C 32. 2 og 3). 
22 Afb.  i Svane: Helligkilder, s. 230. 
23 Om fund  af  mulig tårnfundering  og brolægning i 
landsbyen, henholdsvis 1926 og 1933, Heilskov, s. 8; 
om amtsmuseumsrådets sonderinger i landsbyen 
1985 f,  indb. NM2, jfr.  Skanderborg Museum års-
skrift  nr. 17, 1985, s. 14. 
24 Abrahamsen: Orientering, s. 57: 2,4°. 
25 Bl.a. Uldall, s. 298, nævner forekomster  af  jernal, 
hvortil må siges, at de anvendte frådsten  adskillige 
steder er ret jernholdige og kan ligne al. 
26 Jfr.  Jacob Kornerup i Danske Mindesmærker, s. 28; 
Haugsted, s. 171, nævner forekomster  ved Venge sø. 
27 Det er ikke lykkedes at fastslå,  om der i tagværkets 
oprindelige udformning  var spærsko, som tillige 
dannede konsoller. 
28 Mogens Clemmensen, s. 4. 
29 I H. B. Storcks indb. til ministeriet af  4. april 1892 
skriver han, at det oprindelige gulv i koret lå 75 cm 
under det eksisterende; i skibet var differencen  50 cm. 
30 Vilh. Lorenzen, s. 104. 
31 Jfr.  ÅrbOldkHist. 1898, s. 62-63. 
32 Mogens Clemmensen, s. 5, udtrykker forbehold 
med sin formulering:  Buen gør indtryk af  at være 
oprindelig. 
33 Kun beskedne rester er bevaret i hjørnerne. Navn-
lig i rummets nordøstre hjørne aflæses  situationen i 
skiftegangen. 
34 På skibets murkrone har stået en ca. 30 cm svær 
lukkemur (hvilken i syd umiddelbart iagttages i tår-
net), og i dennes østre ende ses et aftryk  af  foden  af  et 
af  skibets spær. Desuden indberetter Bi Skaarup 1981 
til NM2, at hun på nordre sidebygnings østvæg ved 
skibet har observeret et (siden forsvundet)  hjørne, der 
har været udført  i pudsen mellem væggen og den 
fjernede  lukkemur på skibets murkrone. 
35 De spor på vestfacaden,  som tidligst Mogens 
Clemmensen, s. 4, opfattede  som usikre vidnesbyrd 
om udvendige adgange, tilhører snarest yngre åb-
ninger; den nedre (s. 3219) har været blændet længe, 
den øvre må sættes i forbindelse  med tårnet (s. 3216). 
36 Per Kristian Madsen, Den antikvariske Samling i 
Ribe, i samarbejde med Carsten Sønderby fra  Skalks 
dendrokronologiske laboratorium i Højbjerg, har for 
redaktionen foretaget  undersøgelsen og fundet,  at 
bjælken, der mangler splint, er fældet  et ubekendt 
antal år efter  1045; jfr.  Harald Andersen i Skalk 1989, 
nr. 2, s. 15. Håbet om en mere præcis datering må 
knytte sig til en fremtidig  analyse af  en eller flere 
vinduesrammer. 

37 Jfr.  G. Bandmann: Mittelalterliche Architektur als 
Bedeutungstråger. Berlin 1951; F. Möbius: West-
werkstudien. Jena 1968; A. Tomaszewski: Romanskie 
koscioty z emporami Zachodnimi. Warszawa 1974 
(resumé, s. 397-414: Romanische Kirchen mit West-
emporen in Polen, Bohmen und Ungarn); senest 
E. Fernie: Chambers over Sanctuaries in Romanesque 
Churches. Beregnes publiceret 1989 i Hafnia  XI. 
38 E. Cinthio: Heiligenpatrone und Kirchenbauten 
während des frühen  Mittelalters. Acta Visbyensia III, 
Visby 1967, har s. 163-64 peget på, at (i byer) i Skan-
dinavien angiver Salvatorpatrocinier ofte  kongelige 
stiftelser.  Benediktinernes nære forhold  til Treenig-
hedskult er vel bevidnet siden Karl den Stores tid. 
39 Hubert Krins, s. 78-84. 
40 Her tænkes navnlig på oversigten: H. E. Kubach og 
A. Verbeek: Romanische Baukunst an Rhein und 
Maas, Berlin 1976. Inden for  1000rnes byggeri i 
Frankrig kan man fæstne  sig ved en nicherække i 
krypten i Saint-Aignan i Orléans (Barral I. Altet 
(red): Le paysage monumental de la France autour de 
l'an mil, Paris 1987, s. 257-59), mens A. Czuchra: Abt 
Oliba Cabreta und der frühromanische  Kirchenbau in 
Katalonien. Dissertation ved Albert-Ludwig univer-
sitetet i Freiburg i Breisgau, Mainz 1985, har fremlagt 
et materiale fra  Spanien, Sydfrankrig  og Norditalien. 
Her vil opmærksomheden rette sig imod S. Daniel i 
Gerona (abb. 26) og nogle beslægtede plantyper, der 
kan minde om Venge kirke. Dennes lighed med 
S. Per i Sigtuna er dog større, og endda er nogen 
samhørighed allerede afvist  af  Haugsted. Et forsøg  på 
placering af  sidstnævnte kirke er givet af  G. Redelius: 
Sigtunastudier. Historia och byggnadskonst under 
äldre medeltid, Lidingø 1975. 

41 Ihvorvel efterretningerne,  med Jacob Kornerups 
ovenfor  citerede udtryk, er utilstrækkelige, er de efter 
danske forhold  dog bemærkelsesværdige og meddel-
somme angående adskillige, væsentlige punkter. Med 
rimelig sikkerhed tillader de at slutte: 1. at kirken er 
rejst som klosterkirke, 2. for  benediktinerordenen og 
3. at den helt eller delvis blev finansieret  af  en af 
Valdemar den Stores forgængere,  dvs. 4. at dens op-
førelse  ligger før  midten af  1100rne. 

I tilslutning hertil må man imidlertid konstatere, at 
flere  muligheder for  på stedet at anstille undersøgel-
ser har været utilstrækkeligt udnyttede, lige siden 
Kornerup henledte opmærksomheden på den »ær-
værdige Kirkebygning«. Ironisk nok bemærker man 
bl.a., at få  år efter,  at Valdemar Koch havde gennem-
ført  sine pudsafbankninger  og opmåling, og mens 
»Det særlige syn« blev nedsat, lagdes nyt gulv i kir-
kens vestre del i tilslutning til varmeanlæggets instal-
lation, og at dette arbejde ikke fulgtes  fra  antikvarisk 
hold. 

Det var ønskeligt, om en sådan lejlighed og adskil-
lige senere havde været benyttet til blot begrænsede 
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sonderinger. Spørgsmål, som i dag henstår ubesva-
rede, kunne muligvis have været belyst. Hvad således 
eksempelvis angår vestafsnittet,  kunne forhallens  op-
rindelige relation til skibet måske have været afklaret, 
ligesom man måske kunne have fået  grundlag for 
overvejelser om, hvorvidt rummet tillige havde fun-
geret som dåbskapel. 

Højtplacerede vestkapeller var siden Karl den Sto-
res dage gængse i benediktinerklostre. Venge kirkes 
vestafsnit  er selv i sin amputerede skikkelse et frem-
trædende monument i vor middelalderlige arkitektur. 
Dets særlige betydning inden for  helheden fremgår  af 
facadens  magtfulde  artikulering med pilastre. Har 
tårnet oprindelig været kronet med pyramidetag, har 
dets karakter af  (reduceret) vestværk i europæisk for-
stand givet sig til kende på tankevækkende måde. 

Også andre steder i kirken kunne og kan selv en 
mindre undersøgelse under de rigtige omstændighe-
der skaffe  værdifuld  information  om oprindelige træk 
og dispositioner. I forbindelse  med de nylige restau-
reringsarbejder er tilvejebragt et forbedret  kendskab 
til flere  enkeltheder, men meget står tilbage. 

Når det engang måtte lykkes at få  tidsfæstnet  byg-
geriet mere præcist, vil der åbne sig mulighed for  at 
reflektere  over de lands- og kirkepolitiske omstæn-
digheder, der dannede baggrund for  en måske lokal 
beslutning om klosterets grundlæggelse. Udgik initi-
ativet fra  en konge i rollen som defensor  ecclesiae? 

Munkeboet i Veng var næppe landets ældste klo-
ster, men det tilhørte den første  bølge af  benedikti-
nerstiftelser  og fortjener  under enhver synsvinkel stor 
opmærksomhed. 

42 1985 konstateredes ikke desto mindre udskridning 
af  skibets langmure ved vestafsnittets  østmur. 
43 Denne gavl er et af  de afgørende  indicier for,  at 
sidebygningerne ikke har været højere (end den nor-
dre er nu), som foreslået  i seneste udgave af  Trap. 
44 Note 20. 1754-55 repareredes »tindingerne«, RA. 
Rgsk. 1660-ca. 1848. Skbg. rytterdistrikts rgsk. for 
kirker i Skbg. amt 1739-67 (279-85). 
45 Jfr.  N. J. Israelsen: Vindeltrapper af  træ i Danmark, 
1983, s. 11-14. 
46 Toppen af  den vist nok fladbuede  døråbning, som 
Kornerup indtegnede på sin grundplan 1861, ligger 

ca. 280 cm over facadens  skråkantsokkel, og i for-
bindelse med gravkapellets hævede gulv må der have 
været anlagt en udvendig trappe. 
47 Note 20, jfr.  ØJyHjemst. XIII, 1948, s. 134. 
48 LA Vib. Kirkeregnskabsprot. Veng kirke 1812-
1924. 
49 Note 48. L. Thane: Skanderborgs Historie. Skan-
derborg 1908, anfører  for  denne tid tre murermestre 
af  dette navn. 
50 Allerede Kornerup i Danske Mindesmærker, s. 29, 
gav udtryk for,  at »det ville være meget ønskeligt, 
om der ved denne interessante Kirkebygning kunde 
blive foretaget  nogle Forandringer, hvorved det Op-
rindelige kunde komme mere til sin Ret og navnlig 
de tvende Sidekapeller eller Korsarme blive forenede 
med Langhuset« (jfr.  note 133). 
51 H. B. Storck fremsendte  15 blade opmålingstegnin-
ger og 10 blade vedr. istandsættelsen. I sit ledsagende 
brev af  4. april 1892 anførte  han videre, at opmålin-
gerne skulle bekostes af  beløbet til danske kirkers op-
måling. 
52 Jfr.  Karin Kryger 1977 og 1980. 
53 W. Bay: Forslag til Restaurering af  Venge Kirke. 

ÅrbÅrhSt. XXXIII, 1940, s. 129-39; jfr.  Lorenzen, 
s. 110. 
54 LA Vib. Ryttergodserne. Dronningborg rytterdi-
strikt. Synsprot. 1724-35 (GRyt 7. 1). 
55 RA Rgsk. 1660-ca. 1848. Århus stifts  kirkergsk. 
1680-94 (261-66). 
56 På kirkens loft  henligger en del munk-og-nonne 
tegl. 
57 Note 54 og LA Vib. Skbg. rytterdistrikt 1717-67. 
Dok. og rgsk. vedr. kirker og skoler 1719-66 (GRyt 
8. 12). 
58 Noterne 16 og 48. To *vingesten med stempler 

(fig.  71) er indbragt til NM2 (Inv. nr. D 404/1979). 
59 Jfr.  V. Koch: Trækonstruktioner i danske Kirker fra 
Middelalderen. ÅrbOldkHist. 1899, s. 188-205. 
60 Noterne 16 og 48. 
61 Mogens Clemmensen, s. 4; jfr.  J. Vellev: Middelal-
derens solure, hikuin 14, 1988, s. 173-98, Veng 
s.178-79. 
62 Jfr.  Kornerup i Danske Mindesmærker s. 29. Vedr. 
Worsaaes rejse i Jylland, til dels sammen med Kor-
nerup og N. L. Høyen, se J. J. A. Worsaae: Af  en old-
granskers breve, 1848-85, udg. af  V. Hermansen 
1938. 
63 Indb. til NM 25. aug. 1892, jfr.  Karin Kryger i Haf-
nia, s. 79f. 
64 Brev til Min. f.  Kirke- og Undervisningsvæsenet 
(RA. J. nr. RR 667. 1891). Samtidig tilbagesendtes 
tegningerne med beskrivelsen af  »de fundne  Malerier 
i Venge«. 17. juli 1893 tilsendte Henry Petersen mini-
steriet Magnus-Petersens beretning »og to blade af-
bildninger vedr. kor og apsis«. Begge dele nu for-
svundne. 

Fig. 71. Stempler fra  *tagsten i NM2, 1:1 (s. 3251, 
note 58). KdeFL 1989. - Stamps  on *roofing  tiles. 
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65 Breve af  9. febr.,  6. maj og 17. juli 1893 og 9. febr. 
1895 (jfr.  note 64). 
66 Poul Nørlund og Egmont Lind: Danmarks roman-
ske Kalkmalerier, 1944, s. 19, noten. Om de to knæ-
lende personer udtales, at det ikke vides, om det er 
stiftere;  i romansk tid afbildes  disse her i landet al-
mindeligvis stående. 
67 Henrik Græbe: Kalkmålningarna i Vä kyrka, i Ale, 
Historisk tidskrift  for  Skåneland 1962, 2, s. lf.  og 
samme, i Sveriges Kyrkor. Skåne. Bd. 111:1 (139), 
1971, s. 74f.  - DK. Frborg. s. 2658f.  og DK. Holbæk, 
s. 533f. 
68 I et brev af  24. aug. 1892 til Henry Petersen (NM2) 
(næsten enslydende med indb. 25. aug. 1892) kaldte 
Magnus-Petersen undersøgelsesresultatet »dårligt«, 
hvilket især skyldtes, at store partier tidligere var af-
dækket (navnlig hvor Kristus skulle findes)  og der-
efter  overhvidtet, hvilket havde bevirket, at man ikke 
kunne få  billedet frem,  hverken ved bankning eller 
vaskning. 
69 Indb. 25. aug. 1892. I brevet 24. aug. samme år 
(note 68) skrev Magnus-Petersen: »De gamle dekora-
tioner synes at være samtidige med kirkens opførelse, 
den glatte bund, hvorpå de er malet, ligner meget 
frescopudsen,  men farverne  er ikke faste  - jeg vilde 
holde malingen for  en mislykket frescomaling  udført 
af  en ukyndig hånd«. - Bevaring af  de fragmentariske 
rester var efter  M-P.s mening (indb.) ikke mulig. 
Han anbefalede  derfor,  at »en lignende Decoration« 
blev gengivet ved den forestående  restaurering af  kir-
ken. 
70 Samme farvespor  fandt  Chr. Axel Jensen på korets 
nordvæg, »i vestligste blænding«, da han her foretog 
nogle sammenlignende farveundersøgelser. 
71 Formodentlig på vestre åbnings ene flankemur. 
72 Cirkelskiven i ribbernes skæringspunkt blev ikke 
afrenset. 
73 Indb. 1892 omtaler farven  som blå, hvilket nok er 
en fejl  for  grå, der i den velkendte dekoration almin-
deligvis veksler med rødt. 
74 »I vestlige ende nede i Kirken, oppe ved Pulpitudet 
er paa Muren malet ...«. 
75 Jfr.  Århus domkirke, s. 436, med note 237, samt 
bl.a. Skivholme, s. 1954. - Abildgaard har tegnet en 
lille skitse af  motivet. 
76 Af  personer, der måske kan komme i betragtning, 
kan nævnes Søren Nielsen Juul, †1535, til Hedegård 
og Østergård (A. Thiset: Stamtavler over danske 
Adelsslægter II, 1891, s. 302), væbnerne Anders Juul 
og Oluf  Brandi Juul, begge nævnt 1. febr.  1493 
(A. Thiset: Danske adelige Sigiller, 1905, s. 42 og 50, 
og - som venligst foreslået  af  Knud Prange - Niels 
Munk af  Ballebo, 1446-64, som Adelsleksikonet har 
som selvstændig slægt; farverne  på våbenet ukendt. 
77 Venligst foreslået  af  Knud Prange med henvisning 
til segl nr. 790, i Henry Petersen: Danske gejstlige 

Sigiller fra  Middelalderen, 1886. Abbeden omtalt 
1487-90; våbenets farver  ukendt. Sigilværket henreg-
ner abbeden til slægten Brahe. Splittaf-slægten  fore-
kommer dog Prange (med Adelsleksikonet) mere 
sandsynlig. 
78 Ifølge  Povl Jensen 1938. 
79 Se J. Kornerups plan 1861 og en plan 1921. - De 
afrundede  hjørner er måske som foreslået  af  Povl Jen-
sen foretaget  samtidig med itusavning af  altertavlens 
vinger for  at skaffe  passage omkring alteret. 
80 Nærmere bordets bagkant iagttoges desuden et 
stykke (0,5x0,5, cm og 5,5 cm tyk) af  en lodretstillet 
egeplanke; jfr.  fot.  af  bordpladen ved Povl Jensen. -
Flere steder i overfladen  fandtes  desuden forkullede 
træstykker. 
81 Tæppet er tidligst publiceret af  Elna Mygdal: Kir-
kelig Tekstilkunst, i Meddelelser fra  Selskabet for  de-
korativ Kunst, 1918, s. 10-13. 
82 De øvre felter  måler i bredden: 1) 58,5-59 cm, 
2) 68,5-69 cm, 3) 69,5-70 cm. Det midterste felt, 
nr. 2, er øget forneden  med ca. 9 cm. 
83 Tekstilteknisk undersøgelse er venligst foretaget 
for  redaktionen af  konservator Else Østergård, NM. 
84 Sml. bl.a. kalkmaleri 1513 i Bregninge på Ærø, jfr. 
Kirsten Dannesboe, i Ico, 1985, 2, s. 12f. 
85 Ingen ægkanter bevaret. 
86 Jfr.  Anne Marie Franzén: Prydnadssomnar under 
medeltiden, Uppsala 1972, s. 28 og 18. Teknikken 
med den dobbelt nedlagte syning kendes fra  billed-
tæpper med islandsk oprindelse, fra  nordiske »bona-
der« samt fra  middelalderlige liturgiske broderier. Se 
også Gertie Wandel: To broderede Billedtæpper og 
deres islandske Oprindelse, i NMArb. 1941, s. 71-82, 
og Elsa E. Gudjonsson: Refilsaumur  og Augnsau-
mur, i Nordiske Husflidsting,  Tromsø 1980, trykt i 
Elverum 1980, s. 65f.  - En beslægtet teknik med bro-
deri i uld, hør og silke og figurkonturer  ved læder-
strimler ses bl.a. på et alterklæde fra  Reykir kirke, 
Island, fra  1. halvdel af  1500rne, Elsa E. Gudjonsson: 
Traditional Icelandic Embroidery, Reykjavik 1985, 
s. 48. 
87 Jfr.  bl.a. Georg Garde: Danske silkebroderede lær-
redsduge fra  16. og 17. århundrede, 1961, s. 229f.  -
Egentlige forlæg  har ikke kunnet efterspores  trods 
søgen i bl.a. The Illustrated Bartsch. Vedr. 3. felts 
Absalomsfremstilling  ses visse lighedspunkter med 
stik af  V. Solis 1562, gengivet hos Garde s. 283. 
88 Jfr.  bl.a. Marie Schuette och Sigrid Müller-Chri-
stensen: Broderikonsten, Tübingen 1963. - Vedr. væ-
vede paralleller, se bl.a. Georg Garde: Dansk billed-
vævning 1500-1800, 1949. Se i øvrigt Thor 
B. Kielland: Norsk Billedvev 1550-1800, Oslo 1953, 
s. 51ff.  og Herman Schmitz: Bildteppiche, Leipzig 
1919. 
89 LA Vib. Århus bispearkiv. Hjelmslev herredsbog 
1687 (C 3. 1105). 
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90 Samme tekstilbenævnelse som anvendt i præ-
steindb. til Ole Worm 1623. Datidens præster og kir-
keværger var som regel uvidende om tekstilers art. 
91 RA. Rtk. rev. rgsk. 1660-ca. 1848. Skanderborg ryt-
terdistrikts kirkergsk. (279-85). 
92 Brev af  21. juli 1883, i NM2. 
93 Korresp. i NM2. 
94 Brev af  9. febr.  1892 til Ministeriet; NM2. 
95 Ifølge  beretn. 31. jan. 1904 ved Sophiendals ejer og 
kirkeejer J. Rosenkrantz. Afskrift  af  beretn. ved em-
bedet, i NM2. 
96 Et udsagn, der forklarede,  at førnævnte  M. Larsen i 
et brev i NM2 af  12. sept. 1883 til Worsaae beklagede, 
at kirkeværgerne havde nægtet borttagelse af  klædet 
til undersøgelse i Kbhvn. Jfr.  Journal f.  særl. kirkesyn 
I, 62 (1882, nr. 96), i NM2. 
97 Restaurering og indramning bekostet af  menighe-
den efter  indsamling; jfr.  beretn. i kirkens forhand-
lingsprot (note 95). 
98 Jfr.  Fortid og Nutid III, 195. 
99 1934 foresloges  tæppet deponeret i Den gamle By 
og restaureret af  direktøren, Peter Holms hustru, Pe-
tra Holm. Ingen af  delene skete. 
1 0 0 Det ønskedes undersøgt og restaureret. Først 
17. sept. 1936 forelå  overslag fra  Rigmor Wandall 
(ved Ellen Andersen, NM3); påtegning på sag; over-
slaget forsvundet. 
1 0 1 Jfr.  bl.a. Brabrand, s. 1526, Ølsted, s. 1729 og Ov-
sted (Voer hrd.); se i øvrigt Peter Bang Termansen: 
Fra Museets kirkelige Afdeling,  i ÅrbGlBy. 1939 og 
-40, s. 9-15. 

1 0 2 I forbindelse  med forslag  om fornyelse  af  alterbyg-
ning og alterskranke 1906 talte arkitekt S. Kühnel for, 
at altertavlen bevaredes (RA. Min. f.  Kirke- og un-
dervisn. 1. dep., j. nr. 3 E 1478 (med opmåling af  al-
tertavlen, samt forslag  til alterskranke, ved S. K.)). 
1 0 3 Foretaget før  1906, jfr.  note 82 samt alterbord ovfr. 

1 0 4 Sml. Ølsted og Ovsted. 
1 0 5 Versalindskrift  malet bag på tavlen: »Altertavle og 
prædikestol istandsat under Nationalmuseet 1938. 
Povl Jensen.« 
1 0 6 Ifølge  restaurator efterlignende  udskåret træ, sva-
rende til Ovsted. 
1 0 7 Jfr.  også tavlerne i Åby, s. 1436f.,  Hasle, s. 1506f 
og alterbordsforsidens  †ornamenter i Framlev, 
s. 2045. 
1 0 8 På tavlens bagside et utydeligt årstal »1[7]05«, må-
ske samhørende med stafferingen. 
1 0 9 Moses efter  H. A. Greys' titelblad til Christian IV.s 
bibel 1647, Aron efter  forlæg  af  Virgil Solis, i Bibli-
sche Figuren, Nürnberg 1565. 
1 1 0 Stukket af  enten H. van Luyck eller H. Wierix. 
Marie Mauquay-Hendrickx: Les estampes des Wie-
rix, Bruxelles, II, 1979, nr. 146. (I) A. 360. 
111 Jfr.  Christie: Ikonografi,  I, 156, fig.  317. 
1 1 2 Jfr.  fot.  1909 i NM. 
1 1 3 Denne stages balusterbælte også skarpere i pro-
filerne  end den andens. 
1 1 4 LA Vib. Århus bispearkiv. Rgsk. f.  rytterdistrik-
ternes kirker 1716-23 (C. 2439). 
115S.67ff.,  note 3 ovfr.,  med henvisning til 
Sv. E. Green Pedersen, s. 194 og 202 samt note 4 ovfr. 
1 1 6 I forbindelse  med en plan om korgulvets omlæg-
ning foreslog  Det særlige kirkesyn 1899, at knæfaldet 
blev fornyet  og gjort hesteskoformet.  Hverken et 
forslag  ved arkitekt R. Frimodt Clausen fra  1900 (nu i 
NM2) eller et andet »i romansk stil« ved S. F. Kühnel 
1905-06 faldt  i god jord. (Journal f.  Det særlige kirke-
syn 1887-1929, 1900, nr. 2. NM2; jfr.  note 19). 
1 1 7 Jfr.  også Grundfør,  s. 1661, med lignende træk, 
men med afvigende  øjenomgivelser. 
1 1 8 Venligst oplyst af  Knud Prange. 
1 1 9 1763/64 (note 91) lod sognepræsten prædikestolen, 
det vil antagelig sige himlen, »nedsænke«, da den 
hang for  højt. På prædikestolen var 1836 nogle lister 
borte, og to år senere var lydhimlens bærebjælke løs 
(note 21). 
1 2 0 Markus udført  efter  Wierix, 849. A. 651, Johannes 
efter  Wierix 851, A. 653 (jfr.  note 110); de to andre 
evangelister antagelig malet på grundlag af  disse. 
1 2 1 Repareret 1842 og 1851 (note 21). 
1 2 2 LA Vib. Provstearkiver. Århus amts sdr. provsti. 
Synsprotokol 1817-54 (C 30 I. 2). 
1 2 3 Allerede 1861 udtalte J. Kornerup i sin indb., at 
»den afskyelige  herskabsstol, der vansirer kirken«, 
burde forsvinde,  og at døren, der var brudt gennem 
det nordre kapels alterniche, skulle tilmures. 
1 2 4 Indskrift  på sølvplade, nu opsat bag på altertavlen; 
jfr.  note 19. 
1 2 5 1837 manglede en arm (note 21), 1839 var kronen 
istandsat (note 48). 1893 skulle kronen istandsættes 
hos gørtler Hald i Århus (LA Vib. præstearkiv. Kir-
keprotokol 1885-1921 (C. 389.36). 

Fig. 72-73. Bomærker. 72. Kalkmalet bomærke, fra 
o. 1490, på søndre sidebygnings østkappe; ikke mål-
sat (s. 3225). 73. Signaturen »PHL G«, måske for  Per 
glarmester, på altertavlens fodstykke,  o. 1590; 1:1 
(s. 3234). Tegnet 1989 af  Jesper Sort efter  indberet-
ninger af  Chr. Axel Jensen 1907 og Povl Jensen 1938. 
- Personal  marks.  12. Mural  painted  mark,  c. 1490, on the 
east cell  of  the vault  in the south annex. 13. Signature 
'PHL  G',  perhaps of  Per the glazier,  on the base of  the 
altar-piece,  c. 1590. 
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1 2 6 LA Vib. Ryttergodserne. Skanderborg rytterdi-
strikt 1717-67. Synsforretn.  1721-60 (GRyt 8.14). 
1 2 7 betaltes degnen i Fruering 2 rdl. for  [repara-
tion] af  kirkeuret, og 1790 fik  Degnen Christensen 1 
rdl. for  at renovere gårdens og kirkens ure. LA Vib. 
Sofiendal  godsarkiv. Forsk, papirer 1787-1880 (G 
339.1). 
1 2 8 Indskriften,  der ikke er ualmindelig i 1400rne (jfr. 
Uldall: Kirkeklokker,  bl.a. s. 73, 87, 89 og 107), fin-
des også anvendt af  en nørrejysk støber, der ifølge 
Uldall kan have leveret klokken i Skanderup, med 
samme indskrift  (DK, Århus, s. 2919, nr. 1). 
1 2 9 Se KancBrevb. 4. juni 1626 og 4. aug. 1627. 
1 3 0 LA Vib. Lens- og amtsadministrationen. Skander-
borg og Åkær amter 1661-1799. Sager vedr. rytterdi-
striktets kirker m.m. 1722-44 (B5C. 191B). 
1 3 1 Formodentlig Niels Morville til Brandbjerg i Kol-
lerup sogn, Vejle amt. 
1 3 2 Fejl for  Svejstrup i Dover sogn? 
1 3 3 J. Kornerup udtalte i sin indb. 1861, at de to »kors-
kapeller« burde vindes tilbage til kirken. »Skillerum-
met, der afsondrer  det søndre fra  Langhuset, burde 
borttages, og geheimeraad Woida og Hustru begra-
ves paa Kirkegaarden.« Døren fra  kapellet til kirke-
gården skulle tilmures og rummet indvies til dåbs-
kapel (jfr.  note 50). 
1 3 4 Rest. ved G. N. Kristiansen og snedkermester 
K. H. Nielsen, Brabrand. En del træværk og skårne 
detaljer blev fornyet. 
1 3 5 Muligvis flyttet  1908, jfr.  reparation af  og ved 
»epitafiet«  dette år (jfr.  note 48). 

1 3 6 Ifølge  landemodeact 17. jan. 1884 gaves tilladelse 
til begravelseskapellets indlemmelse i kirken og ki-
sternes nedsættelse. Samtidig skulle en mindesten 
med indskrift  indmures i væggen. Venligst meddelt 
af  klosterforstander  P. Telling Poulsen, Århus. 
1 3 7 Tre kisteplader var ulæselige, den fjerde  læstes af 
A.Jensen 1884 (præsteindb. i NM2). 
1 3 8 En fuldstændig  afskrift  af  den tidstypiske indskrift 
findes  i Chr. Vest Hertel: Forsøg til en antiqvarisk-
historisk Beskrivelse over Aarhuus Dom- og Cathe-
dral-Kirke, II, Aalborg 1810, s. 339f.  Jfr.  i øvrigt DK. 
Århus, Århus domkirke, s. 872f. 
1 3 9 Jfr.  præsteindb. 1890 og s. 3219. 
1 4 0 Jfr.  Chr. Heilskov, 1937, s. 24f.  og Elin Bach: So-
phiendal, i Danske Slotte og Herregårde, 2. udg. 
bd. 13, 1966, s. 269f. 
1 4 1 1850 (note 21) ønskedes »hullerne i muren ind til 
gravhvælvingerne« tilmuret og gulvet i koret sam-
mesteds istandsat. Jfr.  opmåling 1891 af  V. Koch. 
1 4 2 Jfr.  Aase Faye: Danske Støbejernskors. Bearbejdet 
og udgivet af  Jan Faye, 1988, s. 152, nr. 365. 
1 4 3 Istandsat af  Sv. Elmholdt og anbragt på ny granit-
sokkel. 
1 4 4 Synsprotokollen (note 21) meddeler 1857, at kirke-
ejerne nægtede at afgive  plads på kirkegården til fa-
miliebegravelse med henvisning til, at den afdøde 
ikke hørte til den gren af  familien,  der var bosiddende 
på Sophiendal. Ved at trække hegnet til kirkegården 
ind på hovedgårdens grund blev der imidlertid til-
vejebragt den fornødne  plads, på vedkommendes egen 
bekostning og med kirkeværgernes godkendelse. 

Fig. 74. Veng 1:10000. Opmålt 1792 af  Ole Munch, kopieret af  Birgitte Andreasen 1982. - Map  of  the village. 
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SUMMARY 

This former  abbey church is among the most 
interesting and valuable monuments from  the 
early Middle Ages in Denmark. No written re-
cords or other sources reveal when the church 
was built, therefore  the dating to the decades 
round 1100 rests on stylistic and typological cri-
teria. The building is relatively well preserved, 
and in the 1890s a planned 'restoration' came to 
nothing. 

The church, whose architecture is in the 
idiom of  the Uth century, is dedicated to the 
Holy Trinity and built under royal patronage for 
the Benedictine order. The building went up in 
one phase with walls built of  local tufa.  The 
craftsmanship  is of  high quality. The ground-
plan is by Danish standards remarkably ample 
and composed ad  qvadratum.  The building is 
especially notable by virtue of  the two annexes 
to the nave, each with an apse, and two storeys 
in height. Another striking feature  is the west 
tower enriched with lesenes. In the second sto-
rey there are the remains of  a gallery with a 
double opening into the nave. 

The architecture of  the church, together with 
a number of  decorative details which lay re-
strained yet deliberate emphasis on the signifi-
cant liturgicai elements of  the building, have an 
affinity  with the architecture of  the time in the 
Rhineland, in Northern France, and in England, 
but no unequivocal parallel can be pointed out. 

In the mid-13th century the church and the 
monastery (of  which no remains are known) 
were acquired by the Cistercian order, which 
abandoned the place after  a few  years. From this 
time onwards the church has functioned  as an 
ordinary parish church. 

During the second half  of  the 15th century, 
when most churches were enlarged, alterations 
were begun to the church which generally 
speaking gave it its present appearance: the ve-
stibule at the west end became incorporated in 
the nave, the upper storeys of  the high tower 
were pulled down, and instead a tower was built 
over the southern annex. In the same building 
phase - which continued through the 16th, and 

Fig. 75. Grundplan 1:600 med muligt afsætningssy-
stem baseret på kvadrater (angivet med rødt). Radius 
i apsis (R) er det halve af  rumbredden i skibet (2R), 
jfr.  s. 3195. KdeFL 1989. - Ground-plan  with possible 
setting-out  system. 

Fig. 76. Forslag til rekonstruktion af  kirkens oprinde-
lige udformning.  Længdesnit og planer 1:600, jfr. 
fig.  8. KdeFL. 1989. - Proposal  for  the reconstruction  of 
the original  church. Longitudinal  section and  plans, cf. 
fis.  8. 
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possibly into the 17th century - vaults were put 
up, and a porch (altered in 1792) was added. 

The Romanesque mural paintings on the apse 
vault and the walls of  the chancel of  this abbey 
church have together once presumably been 
part of  one splendid decoration, but very little 
has come to light. An investigation of  the apse 
vault in 1863 revealed very sparse traces of  'a 
colossal' Christ in Majesty. The motif  was fami-
liar from  other newly discovered mural paint-
ings at Vä in Scania, and at Skibby and Hagested 
in Zealand: Christ enthroned with the earth be-
neath His feet  and enframed  by 'a rainbow'. In 
the apse at Veng two kneeling figures  clasp His 
feet.  On one side of  Christ has been the lion of 
St. Mark, and below a meander border. The tra-
ces of  murals in the chancel should probably be 
linked with the apse decoration. In the 2x6 blind 
wall arcades fragmentary  figures  were also 
found  and taken to be apostles. The engaged 
colonettes of  the niches and the piers of  the 
chancel arch have been decorated in variegated 
colours. However, the murals were whitewash-
ed again in 1895 when the plans for  restoring 
both the church and the murals came to no-
thing. Sporadic examinations of  the vaults of 
the church and walls of  the annexes north and 
south, as well as the west end, have shown that 
these have evidently been decorated with murals 
dating from  c. 1490, of  the same simple kind as 
those of  the other churches in the diocese. 

Of  the rich treasures, which have presumably 
belonged to this abbey church, all that is known 

today from  records is a magnificent  †chasuble 
'with closely set leaves of  gold', stolen from  the 
church at the close of  the 12th century. Among 
the other medieval furnishings  only the altar 
table remains (covered in more recent panel), as 
well as the Romanesque font.  In age and type 
the latter corresponds closely to the fonts  in 
neighbouring churches, and it has probably 
been in use since the time the abbey church be-
came the parish church. 

A very unusual embroidered *antependium 
from  the middle of  the 16th century has in all 
likelihood originally been a wall covering at a 
manor-house; it is now at the National Mu-
seum. Some imported objects date from  the se-
cond half  of  the 16th century, a south German 
baptismal dish and a chandelier either from 
north Germany or the Dinant area. About 1600 
the church received a new altar-piece and pulpit, 
both similar to those in Dover Church. After 
coming under the patronage of  Lord Lieutenant 
Fr. L. v. Woyda of  Sophiendal the church was 
restored and received many gifts,  after  his death 
in 1778 particularly from  his widow Friderica 
Adeler. These included altar plate, and a chalice 
for  the sick, (†)pews and a top ornament for  the 
sounding-board above the pulpit, as well as a 
*tower clock (now at the National Museum). A 
sepulchral chapel for  the Woyda family  was ar-
ranged in the south annex, and the entrance 
given a carved screen enriched with the coat of 
arms of  Friderica Adeler; since 1888 incorpora-
ted in the church interior. 



NØRRE VISSING †KIRKE 
V E N G S O G N 

I middelalderen udgjorde Nørre Vissing et selvstæn-
digt sogn, der synes tidligst omtalt 1340.1 Det hørte 
til Gjern herred, og skellet mod Veng sogn dannedes 
af  de sumpede engdrag, hvori Knudså løber. Ved lan-
dehjælpen 15242 ydede kirken 10 mark af  sin kornti-

Nørre Vissing 1:10000. Opmålt 1817 af  P.W.Johan-
sen, kopieret 1988 af  Jørgen Wichmann. Kirkens om-
trentlige beliggenhed angivet med stjerne. - Map  of 
the village.  The  presumed  site of  the church, possibly demo-
lished  in the 16th century, is marked  with an asterisk  (*). 

ende, og ved klokkeskatten 1528-29 afleveredes  en 
†klokke,  som med sit ophæng vejede 16 lispund.3 

Endnu 1573 nævnes sognet under Gjern herred,4 men 
16235 var det indlemmet i Venge sogn og dermed i 
Hjelmslev herred; samtidig hedder det, at kirken »al-
lerede i gammel tid er nedbrudt« (jfr.  s. 3218). 

Hverken kirkegården eller k i rketomten har væ-
ret undersøg t . 6 Bestemmelsen af  den omt ren t -
lige beliggenhed vestligt i den søndre del af  den 
ældre landsby bygger på lejlighedsvise fund  af 
skeletdele og muligvis tillige enkelte syldsten. 7 

Denne placering ved vejen til Javngyde bekræf-
tes antagelig ved den omstændighed, at den 
nærl iggende gård tidligere kaldtes K i rkegå rd . 8 1 
gårdens have er opstillet en rektangulær granit-
overligger  (ca. 42x122 cm, i forsiden  er vindues-
åbningen omkr ing 60 cm bred), der er frem-
draget i området . Kirken må således have været 
rejst på den nordvendte skråning i dalen, hvor 
landsbyen ligger. 

Redaktion ved Lars Bisgaard og Kjeld de Fine Licht 
1989. 

1 DiplDan. 3. rk. I, nr. 89. 
2 DaMag. 4. rk. II, 42. 
3 RA. Rtk. Rgsk. indtil 1559. Fortegnelser over ind-
krævede klokker 1528-29. 
4 KancBrevb. 22. marts 1573. 
5 Præsteindb. til Ole Worm, s. 57. 
6 DaAtlas, s. 197: Kirke, hvis rudera tilforn  har været 
at se. 
7 Bent Meyer, i Årsskrift  1988 fra  Egnsarkivet i Hør-
ning, s. 7. 
8 Chr. Heilskov: Hjelmslev Herred, Venge Sogn. 
ÅrbÅrhSt. XXX, 1937, s. 1-41, Nørre Vissing 
s. 18-21. 



GJERN HERRED 

Gjern herred m.v. 1:200.000. Udsnit af Videnskabernes selskabs kort over Dronningborg m.fl. amter og 
Haureballegaard m.fl. amter, reduceret, sammensat og tegnet af O. Warberg 1789 og 1787, stukket af Nicolai 
Angelo 1791 og 1789. Reproduceret med tilladelse fra Geodætisk Institut. 

Da kortet blev tegnet, indgik Nørre Vissing området i Gjern herred; senere er det overført til Hjelmslev 
herred. Det samlede areal af Gjern herred opgives 1960 til 31957 ha. 19 middelalderlige kirker kendes i herredet, 
og heraf er 14 bevaret. Hertil slutter sig de nye kirker i Voel (1876) og Sejs-Svejbæk (1989). Desuden har der i en 
periode været indrettet kapel på hovedgården Frijsenborg. - Map of the Gjern district around 1785. 

Danmarks Kirker, Århus 210 
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Romanske bygningsprofiler i Gjern herred 1:10, målt og tegnet af KdeFL. 1. Gjern kirke, kragbånd i nord-
portaler: A. Skib. B. Kor. 2. Søby kirke, korbuens kragsten. 3. Sporup kirke. A. Korbuens kragsten og sokkel. 
B. Sten i Sporupgård. C. Sten indmuret i skibets nordøstre hjørne. 4. Dallerup kirke, korbuens kragsten og 
sokkel. 5. Låsby kirke, korbuens kragsten og sokkel. 6. Alling kirke, korets sokkel. 7. Tulstrup kirke. A. 
Korbuens kragsten. B. Nordportalens kragsten. C. Sydportalens kragbånd. - Romanesque building mouldings in 
the district of Gjern. 



Fig. 1. Kirken set fra nordøst. KdeFL fot. 1989. - The church seen from the north-east. 

LINÅ KIRKE 
GJERN H E R R E D 

Sognet, der tidligst er omtalt 1376,1 bidrog 15242 med 
20 mark til den såkaldte landehjælp. Ved reformatio-
nen er kirken utvivlsomt overgået til kronen, hvilket 
ejerforhold dog først kan dokumenteres 1666.3 Ved 
statens gældssanering efter svenskekrigene solgtes 
kirken 16794 til kancelliassistent Jens Poulsen Kolding 
til Søbygård (i herredet), hvis søn, landsdommer 
Matthias Poulsen 17055 overdrog den til sin bror, ma-
gister Clemens Poulsen, der var sognets præst. 17216 

tilbagekøbte kongen kirken og indlemmede den i 
Skanderborg rytterdistrikt. Ved auktionen over di-
striktets ejendomme 17677 erhvervedes Linå kirke af 
Christian Fischer til Allinggård (Viborg amt), der var 
søn af nedennævnte mundskænk. Ved Christian Fi-
schers død 1774 overgik kirken ved testamente til 
hans slægtning Jean Arnold Fischer (jfr. s. 3279), der 
18058 solgte den til kaptajn i landeværnet Niels Secher 
(ejer af Trudsholm i Randers amt). For de efterføl-
gende år nævnes nogle hastigt skiftende ejere, og der-
efter er ejerhistorien delvis ukendt, indtil kirken ved 
midten af forrige århundrede omtales som sognebo-

ernes.9 Den overgik til selveje 1. januar 1914. Anneks 
til Silkeborg 1855-98. 

Det markante voldsted Dynæs ligger på en tange, 
der sydligst i sognet skyder sig ud i Julsø. Linå kirke 
var sognekirke til Silkeborg slot, hvor der efter refor-
mationen residerede en kongelig lensmand (jfr. 
s. 3278 og 3282). 166410 solgte kongen slottet til sin 
mundskænk Christian Fischer, hvis bror Daniel 1689 
lod rejse det Fischerske gravkapel ved Linå kirke (jfr. 
s. 3278). 

Møntfund. Ved kirkens restaurering 1965-66 fandtes 
under gulvet 42 mønter.11 De 36 var danske, den æld-
ste fra Erik Glippings tid; de øvrige var nordtyske fra 
perioden 1300-1621. 

Et sagn12 beretter, at kirken er opkaldt efter jom-
fruen Lin, der med sine søstre Bjar og Dal var ude at 
sejle på Bjarup sø. En af pigerne tabte sin guldring i 
vandet, hvorefter de forbandede ringen, og straks 
blev søen tørlagt. Ringen blev fundet i en fisk, hvor-
efter søstrene byggede Linå, Bjarup og Dallerup kir-
ker. 

210* 
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Fig. 2. Kirken set fra syd. Ældre fot. i NM2. - The church seen from the south. 

Linå ligger centralt i det ret store sogn, der ind-
befatter det nedlagte Bjarup sogn (s. 3306). Ind-
til 1855 hørte den daværende handelsplads Silke-
borg kirkeligt under Linå. 1989 er området ved 
Svejbæk og Sejs udskilt som selvstændigt sogn 
(s. 3305). 

Landsbyen ligger i kuperet terræn syd for en 
af Linåens bugtninger og nord for den nuvæ-
rende landevej mellem Århus og Silkeborg. Be-
byggelsens huse og få gårde spreder sig i lav-
ningen mellem højdedrag af forskellig form og 
størrelse. Kirken er rejst nord for landsbyen på 
en af de lavere, jævnt rundede bakker, hvor ter-
rænfaldet er mest markant mod vest. Bygningen 
er ikke placeret på bakkens top, men lidt nede ad 
den roligt skrånende sydside. 

Kirkegården bevarer i syd og på de sydlige 
strækninger i øst og vest sine ældre skel (jfr. 
fig. 50), men er i to etaper øget betydeligt mod 
nord, efter at en mindre regulering 188113 havde 
fundet sted i det sydvestlige hjørne. Første ud-
videlse skete 1911-1314 og omfattede det areal, 
hvorpå præstegården havde ligget,15 anden ud-
videlse gennemførtes 1956-58 efter et af Kunst-
akademiet korrigeret projekt af havearkitekten 
Johannes Tholle, København. 

Hegningen er overalt af nyere dato og består 
for de ældre strækningers vedkommende af 
»spaltet kamp«, der vist indførtes i forbindelse 
med udvidelsen 1911-13, da vestre dige afløstes 
af mur. I syd og på det tilstødende stykke i øst 
har muren karakter af støttemur (med afstiv-
ningspiller) og krones med tujahæk. De yngre 
afsnit hegnes i øst og vest med cementdækket 
brudstensmur, der i vest er hvidkalket. I nord 
angives grænsen af en blandet beplantning. 
Hegnsmuren, der lejlighedsvis nævnes siden 
1669,16 omtales 167917 og 179518 som stendige. 
En generel omsætning indledtes i øst 1852.13 

Der er fem indgange: På østsiden to indkørsler 
(sortmalede jerntremmerammer) og (længst i 
syd) en ældre fodgængerlåge, udformet med 
jerngitterfløj mellem rødstenspiller, afdækket 
med kuglekronede cementpyramider. Videre er 
der 1983 i den vestre hegnsmur brudt en tofløjet 
indgang, ud for kirkens tårn, i forbindelse med 
en trappe til den samtidigt anlagte parkerings-
plads neden for kirkebakken. Herfra fører des-
uden en rampe op til en indkørsel sydligst i 
samme mur. 

I ældre tid synes kirkegården at have haft tre 
indgange, i hvert fald i visse perioder; således 
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Fig. 3. Grundplan 1:300, opmålt 1983 af Torben Hjelm, tegnet 1989 af KdeFL. En mulig placering og størrelse af 
et 1792 sløjfet våbenhus på skibets sydside (s. 3278) er angivet med prikket linie. - Ground-plan. 

tilsyneladende sad i den østre mur og første 
gang nævnes 1669.16 171919 fandtes ved porten et 
fire fag langt †vognhus, der beskrives som gam-
melt og brøstfældigt. Året efter var der bygget 
et større, men porten »behøvede hjælp på ta-
get«. 1723 hedder det, at porten er i et træhus, 
»hvori Silkeborgs ejere tilforn har haft deres he-
ste stående«; allerede 1730 var vognporten for-
svundet og ligeledes nogle stakitter, således at 
»kirkegården ligger åben«. På samme tid var de 
to låger, »hvor sognefolkene har deres ind-
gang«, brøstfældige.18 1836 nævnes »ligporten«, 
1841 »stakitporten«. Samtidigt med påbegyn-
delsen af digets omsætning 1852 skulle porten 
fornyes, og 1860 ønskede synet, at der på port-
pillerne blev lagt bly eller zink.13 

Bygninger på og ved kirkegarden. Ligkapellet in-
den for porten i øst er rejst ved midten af 
1960erne som afløser for et, der nævnes første 
gang 1936,20 da synet ønskede plantet to (fortsat 
eksisterende) lindetræer foran. På kirkegårdens 
nordvestre del står et materialhus fra 1975 (H. 
Dammeyer, Silkeborg), udvidet 1987. Udover 
det ovenfor omtalte †vognhus, nævnes 171919 et 
»lidet hus ved siden, tæt ved kirkemuren, tre 
fag«. I en periode efter Jens Poulsen havde er-
hvervet kirken (s. 3267), hang klokken i en 
†klokkestabel, der under betegnelsen træstillads 

var der tre †riste 1669.16 En låge ved præstegår-
den nævnes 1847 og er formentlig identisk med 
en 183413 omtalt nordre låge. Samme år eksi-
sterede tillige en søndre låge. Det er uklart, om 
denne har været kombineret med porten, som 

Fig. 4. Tværsnit i skibet, set mod øst 1:150. Målt 1983 
af Torben Hjelm, tegnet 1989 af KdeFL. - Cross-sec-
tion of the nave looking east. 
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Fig. 5. Sydportalen, der 1792 er placeret på tårnets 
vestside (s. 3279). Opstalt, plan og snit set mod syd, 
1:25. Målt og tegnet 1888 af F. Uldall (s. 3273), der på 
tegningen har noteret: Tympanon ligger paa Kirke-
gaarden (s. 3277). - The former south portal, now on the 
west side of the tower. 

nævnes 171919 og formentlig er identisk med et 
1715 omtalt brøstfældigt »tårn, som er af træ-
værk på nogle stolper«. Et syn 1723 noterede, at 
»tårnet, hvori våbenhuset også er, er bygget af 

tømmer« (jfr. s. 3278), og at tækket mangler 
spån og bør tages ned. 1733 nævnes »det lille 
spir på den vestre ende«, som manglede nogle 
tagsten.18 Efter kirkens indlemmelse i Skander-
borg rytterdistrikt har man således opført en 
†tagrytter, som formentlig er identisk med den, 
der blev fjernet ved opførelsen af det eksiste-
rende tårn (s. 3279). 

Træbeplantningen på kirkegården udgøres for-
trinsvis af elm og løn, der præger vestsiden. På 
østsidens ældre afsnit står gran og fyr. Muren og 
en del elm, der udgjorde den ældre udvidelses 
nordskel, fjernedes ved arealforøgelsen i 1950-
erne. 

En pikstensbrolægning er synlig på korets og 
skibets nordside, øst for Fischers kapel. 

Ved etableringen 1983 af indgangen vest for 
tårnet frigjordes en †ympanon af rødgrå granit 
(s. 3278), der blev opstillet inden for porten. En 
af de sten, som relieffet nu står på, fandtes 
samme år i kirkegårdens jord og er delvis til-
hugget. Øjensynlig er videre bearbejdelse op-
givet på grund af granittens revnedannelser. 

B Y G N I N G 

Den temmelig store kirke, der ved sin beliggen-
hed på bakken må have kunnet ses fra alle den 
ældre landsbys huse, er et stramt og helstøbt 
bygningsværk, der vel går tilbage til begyndel-
sen af 1200rne, men afgørende præges af senere 
ændringer og navnlig af gennemgribende om-
bygninger i 1700tallet. Helheden består af apsis, 
kor og skib, hvortil slutter sig et gravkapel fra 
1689 og et tårn fra 1792. Før tårnets opførelse 
havde kirken ftagrytter og på sydsiden et †vå-
benhus af bindingsværk. Orienteringen har no-
gen afvigelse mod syd.21 

Den oprindelige bygning har bestået af en 
bred apsis, et relativt kort kor og et skib, hvis 
længde har været omkring halvanden gang 
bredden.22 Murene er på en skråkantsokkel rejst 
af fornemt tildannede granitkvadre med bag-
mure af marksten. Usædvanlig i Århus stift er 
apsidens øverste skifte, der har karakter af ge-
sims ved at springe frem for muren og forneden 
være skråt affaset.23 Apsis og apsisbuen er helt 
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Fig. 6. Kapitæler og baser i tårnportalen (s. 3275). NE fot. 1989. - Capitals and plinths of the former south portal, now 
on the west side of the tower.. 

nymuret, og hovedparten af kirkens øvrige fa-
cadepartier er omsatte. Af taggavlene står ski-
bets østre, opført af lagvis henmuret, rå kamp, 
pakket med småsten. 

Ingen oprindelige vinduer er bevaret, men et 
fragment af en overligger indgår i skibets mur-
værk på nordsiden. Derimod er begge de be-
mærkelsesværdige portaler i behold og i brug, 
omend den søndre i 1700rne er flyttet til tårnets 
vestside. Nordportalen står kalket, mens det 
brogede granitmateriale yder et væsentligt bi-
drag til tårnportalens æstetiske virkning. Ho-
vedparten af stenene her er rødbrune; et par af 
kapitælerne er blågrå og måske hugget af 
samme blok. En grårød, flammet granit er be-
nyttet til nordre karmsten og tympanon. 

Begge portaler har reliefsmykket tympanon 
og er på flere måder ejendommelige. I deres ar-
kitektoniske udformning er de ens, begge er søj-
leportaler med hver fire frisøjler (diameter ca. 18 
cm) og to halvsøjler. Linå kirke er den eneste 
blandt vore landkirker, der har begge indgange 
indfattet med denne i sig selv særligt rige 
ramme.2 4 Ved deres opbygning og dekoration 
viser portalerne nogen samhørighed med en 
række af omegnens portaler, der af Mackeprang 
sammenfattes som »sydgruppen«. Her er adskil-
lige former og motiver hentet eller inspireret fra 
domkirken i Viborg. Blandt sine slægtninge er 
Linåportalerne imidlertid bemærkelsesværdige, 
omend ikke enestående derved, at halvsøjlerne 
er placeret yderst i åbningerne,25 mens de som 
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Fig. 7. Sydportalen som indgang på tårnets vestside (s. 3279). NE fot. 1989. - The former portal of the nave, moved 
to the west side of the tower in 1792. 
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Fig. 8. Nordportal . Opstalt og snit 1:25. Målt og tegnet 1888 af F. Uldall (s. 3272f.). - North portal. 

regel står inderst. Det usædvanlige ved denne 
disposition akcentueres ved, at disse halvsøjler 
begge steder forekommer ufærdige og kun i et 
summarisk omrids træder frem af de store 
karmsten (182x49,5 cm ved den flyttede portal), 
hvori de er hugget. 

Ved begge portaler er tillige de traditionelle 
base- og kapitælformer benyttet på en uorto-
doks måde. I sydportalen har det ene par søjler 

en kapitælform både forneden og foroven, det 
andet en baseform begge steder. Ved norddøren 
har man anbragt baseformerne som kapitæler og 
omvendt. Ihvorvel der ved sydportalens flyt-
ning kan være indtruffet en enkelt fejlplacering 
og visse småændringer, er det den almindelige 
opfattelse og det umiddelbare indtryk, at porta-
lerne er overleveret i autentisk stand. Begge er 
desuden velhuggede og på andre måder så gen-
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nemførte, at der ikke kan tvivles om, at de har 
den skikkelse, som stenmesteren ønskede. De 
nævnte ejendommeligheder, der med Macke-
prang motiverer en relativ sen datering, bliver 
da vidnesbyrd om en eksperimenterende kunst-
ner.26 

Også baser og kapitæler er udformet på en 
måde, der ikke er uden slægtskab med de oven-
nævnte omdannelser: Nedre vulst på de såkaldte 

attiske »baser« glider i et med leddets store, sine 
steder klokkeformede cylinder, der, navnlig på 
nordportalen, meget raffineret fastholdes af sær-
ligt fremtrædende hjørneblade eller -kløer. Nor -
malt er baser uden dekoration, men her er de 
beriget (og forhøjet) med et ornamenteret felt, 
hvorved de ca. 30 cm høje baser og kapitæler 
kan alternere, som det er tilfældet i sydportalen. 
Endda er alle »kapitæler« akcentueret i højden, 
idet terningtypens sædvanligvis halvcirkulære 
sidefelter er øget i højden og danner store, 
skjoldformede flader. 

Soklernes og de ca. 30 cm høje kragbånds 
ca. 5 cm høje skråfase er hulede, hvilket fæno-
men er ret udbredt vestpå og i herredet (jfr. illu-
strationen s. 3266). 

I sin plandisposition kan nordportalen (syd-
portalen er lidt afvigende, jfr . nedenfor) tænkes 
bestemt med udgangspunkt i dørbredden (125 
cm, fig. 9). Afstanden mellem den ydre åbnings 
sider er det dobbelte af denne størrelse, mens 
afstanden fra facaden til forsiden af den forreste 
fals er halvdelen af dørbredden og til dørhullets 
forside tre fjerdedele. Murtykkelsen, der for så 
vidt er uafhængig af disse mål, udgør i det fore-
liggende tilfælde27 halvdelen af frontåbningens 
tilsyneladende bredde. De skrå sider, hvorpå 
hjørnesøjlerne står, forløber under 45° med faca-
deplanet. 

Dekorationen på baser og kapitæler optager 
ved hver portal seksten felter, fordelt med otte 
forneden og otte foroven. Kun den forreste base 
i sydportalens (nuværende) nordside mangler et 

Fig. 9. Nordportal. Forslag til afsætningssystem 1:50. 
KdeFL 1989 på grundlag af F. Uldalls opmåling. -
The north portal. Plan. 
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motiv på den ene, synlige side og er derfor mu-
ligvis blevet stillet forkert ved flytningen. Iait er 
der således 31 dekorerede felter, 16 rektangulære 
og 15 skjoldformede. Flertallet af motiverne er 
akantusranker og beslægtede palmetter (ialt 13). 
Til gruppen af overvejende dekorative motiver 
kan endvidere henregnes sydportalens to slyng-
bånd og nordportalens fem frisesektioner, hvis 
forbindelse til samtidigt kalkmaleri er påpeget af 
Mackeprang. 

De resterende elleve felter optages af dyr og 
tegn. På basen af den forreste søjle i nordporta-
lens østside er fremstillet en løve og en figur, der 
synes mest beslægtet med triskelen; et tetragram 
smykker fronten af næste base i samme side. På 
det forreste, vestre kapitæl i samme portal er på 
hver side hugget en fisk, som Mackeprang kal-
der geddelignende. 

I sydportalen optages fronten af den forreste 
base i (nuværende) nordside af en løve, mens 

Fig. 10a og b. Kapitæler og baser i nordportalen (s. 3275). NE fot. 1986. - Capitals and plinths of the north portal. 

basens anden side som nævnt er tom. Over for 
dette udekorerede felt er på den modsatte base 
hugget en hjort. Hvad denne portals kapitæler 
angår, ses på det forreste i venstre side (nuvæ-
rende nordside) dels en slags hvirvelroset, dels 
en basilisk, mens frontskjoldet på det forreste 
kapitæl i den anden side er udfyldt med et tetra-
gram. 

Tegnene og dyrene er bærere af en undertiden 
tvetydig, kristelig symbolik, der kan udstræk-
kes til også at omfatte de vegetabilske motiver.28 

Hvis den nævnte base i sydportalen blev drejet, 
så løven kom over for hjorten (og samtidig ind-
tog en plads svarende til løvens i nordportalen), 
kunne man måske aflæse en ide bag denne mod-
stilling. Ellers byder en tolkning af fordelingen 
sig ikke umiddelbart til. Dog skal det bemær-
kes, at begge portaler indeholder en løve og det 
kosmisk-kristologiske tetragram eller S. Hans-
kors. 
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Dekorationen på den nordre portals tympanon 
(69x137 cm, fig. 8) udgøres af en stram, geo-
metrisk komposition i fladt relief af tre kors, 
hvert kombineret med sin glorie. Forneden er 
feltets ramme glat, men i krumningen er den 
hugget som tovsnoning. Det centrale kors, der 
er lidt større end de flankerende, står på en halv-
cirkulær forhøjning (der går i et med bundram-
men) og fremhæves yderligere ved oventil med 
to halvcirkelslag at være forbundet med ram-
men, således at Treenighedsmotivets slægtskab 
med korbuernes krucifiksgrupper melder sig for 
beskueren.29 

Den flyttede sydportals tympanon (ca. 65x140 
cm, fig. 5 og 12), der mangler et mindre parti i 
den ene side, er inden for sin kun delvis be-
varede ramme dekoreret med et relief af den 
velsignende Kristus i Majestasskikkelse frem-
stillet som halvfigur, der går i et med bundram-
men. Hans skæggede ansigt, hvis øjne er ind-
ristet med dobbeltkontur, kantes af en paryklig-
nende hårkrans og en hermed koncentrisk kors-
glorie. Flankerende glorien står omega og alfa, 
begge forsynet med kors. Kristus løfter sin 
højre hånd med en velsignende gestus, hvorved 
kjortelens vide ærmegab bliver et fremtrædende 
træk i tegningen. Foran sig med den anden hånd 
holder han Livets bog åben. Til begge sider for 
den store centralskikkelse er det halvrunde felts 
bundflade efterladt tom, ligesom det er tilfældet 
på adskillige, motivmæssigt beslægtede relieffer 
i omegnens kirker.30 

Omstændighederne tyder på, at tympanon og 
portal er samhørende, men det skal bemærkes, 
at i forrige århundrede lå den store granitsten løs 
på kirkegården i nærheden af tårnet, hvor Wor-
saae og Uldall så den. Da Løffler gjorde en teg-
ning af relieffet, var han ikke i tvivl om, at det 
hørte h jemme over den flyttede indgang. Her 
sad det 1901, da Johannes Jensen målte portalen 
op. 

Desuden befinder der sig i og ved kirken to 
tympana, der ifølge traditionen skal stamme fra 
den forsvundne kirke i Bjarup (s. 3306), og hvis 
motivslægtskab med de to ovennævnte er be-
mærkelsesværdigt. Det ene (fig. 11) er indmuret 
i skibets væg over norddøren, hvor det kroner 

Fig. 11. Tympanon, indmuret over norddørens inder-
side (s. 3277 og 3278). NE fot. 1986. - Tympanum. 

Fig. 12. Tympanon i nuværende tårnportal (s. 3277). 
NE fot. 1986. - Tympanum. 

Fig. 13. Tympanon, opstillet ved kirkegårdsmuren 
1:25 (s. 3278). Målt og tegnet 1983 af Torben Hjelm. -
Tympanum. 

Fig. 14. Tympanon, opstillet ved kirkegårdsmuren 
(s. 3278). NE fot. 1989. - Tympanum. 
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indgangen til det Fischerske gravkapel (jfr. ne-
denfor). Stenen, der er beskadiget foroven (jfr. 
nedenfor), måler 66x162 cm, det dekorerede felt 
57x124. Relieffet, der er ret groft udført og 
næppe færdiggjort, rummer inden for rammens 
tovstav en frontal Maiestasskikkelse i trekvart 
figur, hvis cirkulære, fuglelignende ansigt har 
korsglorie. Kristus bærer en kjortel, der sidder 
stramt om overkroppen og forneden viger sig 
krinolinelignende ud. Den hævede, højre hånd 
lyser velsignelsen, mens den venstre fatter om 
rundstokken i den ene ende af et (tomt) skrift-
bånd.31 

Det andet tympanon (fig. 13 og 14) er afbrudt 
foroven på en måde, der minder om beskadeli-
gelsen af det netop omtalte. Tidligere sad ste-
nen, som ovenfor nævnt, i den vestre kirke-
gårdsmur. Det halvrunde, indrammede felt må-
ler 57x130 cm og indeholder et Korsfæstelses-
relief, hvis stolpe er hugget i et med bundlisten. 
Den frontale Kristus med sidestillede fødder er 
iført lændeklæde og har utvivlsomt haft glorie.32 

I kirkens indre er den rundbuede, kvadersatte 
koråbning i behold med skråt affasede krag- og 
sokkelsten. I hvert fald vederlagsbåndenes skrå-
kanter er svagt hulede (jfr. ovenfor). I såvel ski-
bets som korets nordvæg er der en lavtsiddende 
niche. 

Muligvis på reformationstiden er skibet ud-
videt mod vest med en relativ kort forlængelse, 
opført på skråkantsokkel af granitkvadre. Den 
lokale tradition vil vide, at byggematerialet, li-
gesom de ovennævnte to tympana skal komme 
fra den sløjfede kirke i Bjarup (s. 3306). 

Et †våbenhus omtales 161633 som bygfældigt. 
Uklare formuleringer ved syn 1664 og 167934 

tyder på, at der dengang, op ad kirken, stod en 
†bindingsværksbygning, der fungerede både 
som våbenhus og klokketårn. Sidstnævnte syn 
fandt det smukkere for kirken at opsætte et »vå-
benhus i den sted og klokken at hænge på et 
andet bekvemt sted« (jfr. ovenfor). 173435 næv-
nes †våbenhus af bindingsværk, formentlig 
identisk med det, der før kirkens nedennævnte 
ombygning lå på sydsiden. 

Det Fischerske gravkapel foran nordportalen er 
ifølge indskrift på indgangsdøren (s. 3297) op-

ført 1689. Det samme oplyser en tavle (fig. 15) af 
grå sandsten (33x93 cm; rester af bemaling), der 
er indmuret i gavlen og dekoreret med Daniel 
Fischers og hans første hustru Else Lindes våbe-
ner. Bygningen er rejst af munkesten på et fod-
skifte af granitkvadre, og på hver af de tre frie 
sider er der en lille, fladbuet ventilationsåbning. 
Det svejfede tag synes altid at have været bly-
hængt. Det enkle, hvidkalkede indre med gulv 
af røde munkesten på fladen har muret tønde-
hvælv, hvilket måske ikke har været tilsigtet fra 
begyndelsen. Ved hvælvets vederlag er der nem-
lig på hver langvæg tre ubenyttede konsoller, 
muret af tre succesivt udkragede skifter. Det må 
være i forbindelse med indretningen af kapellet, 
at skibets nordvæg øgedes i tykkelse, delvis med 
kvadre, inden for portalen, hvorved der som 
kisterummets indgang udformedes en passende 
dør, kronet med det ovenfor nævnte, genan-
vendte tympanon (jfr. desuden s. 3296). 

Eftermiddelalderlig vedligeholdelse og ændringer. 
Den første omtale er fra 159036 og oplyser, at 
kirken »i lang tid har været meget forfalden 
både på tømmer, tag og i andre måder«, da dens 
indkomst var ringe. Præsten (Rasmus Nielsen, 
jfr . s. 3295) havde derfor »med stor umage og 
bekostning (lagt ud til) at genopbygge og 
istandsætte kirken«. Sognemændene søgte kon-
gen om »hjælp til gældens betaling og til forbed-
ring af, hvad brøstfældigt der endnu måtte 
være«. Lensmanden på Silkeborg fik herefter 
besked om at sørge for, at formuende kirker i 
distriktet ydede støtte. Den kongelige kasse, 
hvor enkedronning Sofie tænkeligt har gjort sin 
indflydelse gældende,37 bidrog til istandsættel-

Fig. 15. Sandstenstavle, indmuret i gavlen af det Fi-
scherske gravkapel (s. 3278). NE fot. 1986. - Tablet 
with coats of arms of Daniel Fischer and his wife, placed at 
the gable of their sepulchral chapel on the north side of the 
church. 
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sen af Silkeborgs sognekirke ved at levere sten 
og kalk fra slottet. Et halvt års tid senere fik 
sognemændene eftergivet betaling for bygge-
materialerne, og tilmed beordredes lensmanden 
at godtgøre præsten hans tilgodehavende. 

Et syn 166438 påpegede adskillige mangler ved 
kirkens taggavle (hvoraf den vestre var af bin-
dingsværk35), tagværker og tage, mens man i 
forbindelse med Jens Poulsens overtagelse af 
kirken (s. 3267) 1679,17 hvad bygningen angår, 
navnlig opholdt sig ved en revne i korets østgavl 
og et parti af skibets sydside, der måtte sættes 
om. Herefter har den nye kirkeejer utvivlsomt 
udbedret bygningen, og senere ses dens tilstand 
ikke at have givet anledning til alvorlige ud-
sættelser. 1723 noterede synet blot, at der be-
høvedes noget træ til lemmen over pulpituret 
(s. 3291), »der altid har været for at bære materi-
aler op til kirkeloftet«. 1736 blev »kirkens mur« 
repareret.18 

Efter at have erhvervet kirken foretog Jean 
Arnold Fischer (jfr. s. 3267) en større istandsæt-
telse, der synes gennemført i to etaper. Den før-
ste fandt sted 1774, den anden 1792.39 I realiteten 
har det samlede arbejde, der havde Christian 
Mørup (1732-1800) som arkitekt, været en ind-
gribende om- og udbygning: Apsis blev om-
muret fra grunden og suppleret med en polygo-
nal gesims af mursten, i stort omfang blev ko-
rets og skibets mure omsatte eller ommuret , 
forsynet med nye vinduer (s. 3281) og ligeledes 
kronet med gesims (opbygget af succesivt ud-
kragede skifter (nedefra): Rundstav, standere og 
hulkel). Som arbejdets anden fase og mest radi-
kale indgreb tilføjedes et stateligt tårn ved ski-
bets vestgavl som afløser for den ovennævnte 
ttagrytter. Samtidig sløjfedes våbenhuset, og 
sydportalen (jfr. ovenfor) blev flyttet til vestsi-
den af tårnet, hvis nedre etage indrettedes som 
forhal. Det hul, den fjernede portal efterlod i 
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Fig. 17. Fragment af kalkmalet †»skyggedekoration«, 
fra 1700rne(?), på apsishvælvet (s. 3281). Hans Sties-
dal fot. 1985. - Section of †mural, a sort of shadowdeco-
ration, from the 18th. century(?), on the apse vault. 

skibet, blev lukket udvendig med kvadre, ind-
vendig med mursten. Beslægtede ombygninger, 
hvis arkitektoniske tankegang er influeret af pe-
riodens tilbøjelighed for aksialitet, lod Fischer 
foretage ved andre af sine kirker. 

På en måde er Fischers og Mørups kirkeom-
bygninger en forløber for de arbejder, som i sid-
ste halvdel af 1800rne gennemførtes ved en 
række af de af Frijsenborg ejede kirker, med 
nærmeste eksempler i Gjern (s. 3327) og Skan-
nerup (s. 3353). 

Tårnet, såvel som den øvrige ombygning, er 
gennemført med karakteristiske detaljer40 og i et 
håndværk af meget høj kvalitet. Over et par 
granitskifter er facader og bagmure rejst i blok-
forbandt af røde sten i munkestensformat (ca. 
27x8,5x13 cm), utvivlsomt fremstillede specielt 

til opgaven. Indgangens søjler opstilledes mod 
en baggrund af rød tegl, hvilket ændrede porta-
lens karakter. Det ser ud til, at døråbningen 
samtidig gjordes bredere. Tårnrummet, der som 
nævnt fra begyndelsen, er disponeret som vå-
benhus, overdækkes med fladbuet, muret tøn-
dehvælv. Østligt i sydmuren sidder en fladbuet, 
nu tilmuret (daglig?) indgang. I nordmuren er 
anlagt en muret trappe, der leder op til nedre 
(ligeledes hvælvede) mellemstokværk, hvorfra 
en lignende trappe i sydmuren fører videre til 
øvre mellemstokværk. Her er det klokkestols-
bærende bjælkelag fornyet 1881 og lagt omkring 
en meter højere end oprindeligt. 

I tårnets fjerde etage, klokkestokværket, er 
der fladbuede, udvendig falsede glamhuller mod 
syd, vest og nord. Tårnet afdækkes med et sa-
deltag med rygning i kirkens længderetning og 
spinkle taggavle. Omstændighederne taler for, 
at det oprindeligt var tanken at afslutte det i 
grundplan kvadratiske tårn med spir.41 

1830 konstaterede synet, at efter en netop ud-
ført reparation havde kirken ingen mangler. 
Som et led i den indre omdannelse i 1850erne 
(s. 3289) indsattes jernvinduer (jfr. nedenfor). I 
medfør af synets tidstypiske forslag 185813 op-
sattes i koret gipset loft, der fjernedes efter 1912; 
før 1965 havde skibet fyldingsloft (fig. 42, jfr. 
Skannerup, s. 3353). 

Gulvet af gulbrune klinker på fladen stammer 
fra kirkens almindelige istandsættelse ved mid-
ten af 1960erne; de afløste sorte og hvide fliser 
(jfr. fig. 42), der var lagt 189413 og i de følgende 
år. Tidligere lå der »hvide mursten«, anskaffet 
1864,42 som på sin side havde erstattet et ældre 
murstensgulv, der 1862 beskrives som rødt og 
gult i koret, rødt i skibet. Siden den første om-
tale i forbindelse med et syn 167917 har gulvet 
været af mursten, der jævnligt havde behov for 
omlægning og reparation. Ved restaureringen 
1965-66 blev iagttaget pikstensbro i koret. Vå-
benhusgulvet, der delvis må være oprindeligt,43 

udgøres af genanvendte kvadre og enkelte grav-
fliser, der i siderne er suppleret med klinker af 
ovennævnte art. 

Vinduer. 172318 konstaterede synet, at der 
manglede 200 små ruder, som ikke alle kunne 
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indsættes i det gamle bly. Ved kirkens ombyg-
ning 1774f. indsattes som nævnt nye vinduer, 
der i dag giver sig til kende som rester af stik 
over de nuværende åbninger; i hvert fald et par 
steder er de rundbuede halvstensstik ledsaget af 
kopper. Nye vinduer anskaffedes i 1850erne13 og 
igen i det følgende årti.44 Disse sidste er for-
mentlig identiske med de nuværende, hvor der 
på nogle af bundrammerne står: Stallknecht 
Horsens.45 

Tagstolene, der 187813 og 191742 skulle gen-
nemgribende fornyes, består overvejende affyr , 
men indeholder dog genanvendte stykker ege-
tømmer, der navnlig er brugt som hanebånd. 
Tagmaterialet synes allerede i 1600rne at have 
været som i dag, dvs. bly på koret og tegl på 
skibet. 171919 nævnes, at der på apsis ligger spån, 
som 173535 vistnok udskiftedes med brædder. Et 
ønske 182846 om tilladelse til udskiftning af ko-

rets bly med tagsten blev afvist af kancelliet, og 
en halv snes år senere blev kirkeværgerne lige-
ledes bremset i et forslag om at erstatte gravka-
pellets bly med spån. 

Opvarmning nævnes første gang 1906, da sy-
net ønskede en ny plade til kakkelovnen; denne 
skulle fornys 1917.42 En kalorifer (jfr. fig. 42) 
afløstes 1966 af centralvarmeanlæg. Elektricitet 
indlagt omkring 1925. 

Kirken står i dag, efter hovedistandsættelse 
1965-66 ved Aage Kristensen og Aksel Skov, 
hvidkalket i det indre og med facader i blank 
mur; dog er det Fischerske gravkapel, tårnets 
taggavle og visse enkeltheder hvidkalkede. Gul-
vene består af de ovenfor nævnte klinker, mens 
lofterne er udført med imprægneret træ på syn-
lige bjælker, der i koret er brune. 

†Kalkmaleri (fig. 17), fra 1700rne? Et fragment 
af en »skyggedekoration« i sort blev 1965 fundet 

Danmarks Kirker, Århus 211 

Fig. 18. Indre, set mod øst. NE fot. 1986. - Interior to the east. 
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på apsishvælvingen. Dekorationen er en art pro-
jicering i sort af altertavlens topstykke (jfr. 
fig. 20) med kartouchevinger, topspir og t rom-
petengle samt i toppen den sekundære strålesol 
fra 1700rne (jfr. tilsvarende †dekorationer i 
Kalvslunde (Karlslunde) og Tårnby (DK Kbh. 
Amt, s. 1050 og 289). Atter overkalket. 

I N V E N T A R 
Oversigt. Døbefonten er som vanligt kirkens ældste 
inventarstykke, men fra samme periode stammer 
både en olielampe i granit og en gravsten med en 
figurfremstilling med navnet Asser. De to sidst-
nævnte granitarbejder er dog løsfund og kan være 
kommet andetsteds fra ligesom den store, senmiddel-
alderlige Johannes Døber-figur, der stammer fra en 
t(side)altertavle. Kirkens tidligere tilknytning til Sil-
keborg slot har sat forskellige spor. Altertavlen, fra 
1600rnes begyndelse, udført af samme lokale mester 
som prædikestolen, bærer bl.a. lensmanden og hans 
hustruers våbener. Efter at slottet var kommet i pri-
vateje, har en senere besidder, Christian Fischer, 1689 
ladet opføre et gravkapel, der nu rummer otte med-
lemmer af slægten. 

Alterbord, middelalderligt, sat af granitkvadre, 
111 cm højt og 213 cm bredt;47 i bagsiden en 
ca. 44 cm bred, fladbuet niche. Her dækket af 
skabe, de tre forreste sider af panel,48 i nyrenæs-
sancestil, fra o. 1937. Brunmalet og stafferet 
med rødbrunt og beige. 

†Alterklæder. 1715-2018 omtales et nyt, rødt 
klæde med sølvgaloner og et støbt våben og 
navn,19 formodentlig identisk med det, der i in-
ventariet 1739-4049 havde »sølvgaloner og to 
sølvvåben«. 184613 skulle anskaffes et nyt. 186244 

købtes et alterklæde med ægte guldtresser til 
kors og kantning. 1885 ønskedes omhænget for-
nyet. Det røde klæde, fra 1923,42 der fjernedes 
1936, bar et enkelt, latinsk kors af guldgaloner. 

En †alterdug beskrives 1739/4049 som gammel, 
af damask og med brede kniplinger. 

Altertavlen (fig. 20), udført mellem 1611 og 
1616, er tilskrevet Jesper maler i Linå,50 der 
1613-14 har leveret den beslægtede tavle i nabo-
kirken Dallerup samt den i Gjern (s. 3329). 

Det er en enkel tosøjletavle med stort, kva-
dratisk midtfelt og mindre, tilsvarende topfelt, 

begge dele med kartoucheformede vinger. Fod-
stykket har midtpå en træplade med tre relief-
skårne våbner (fig. 19), hvis hjelmløv slynger sig 
ind i hinanden. I midten lensmanden på Silke-
borg slot (fra 1611, tl641), rigsråd Christen 
Holcks, flankeret af de to hustruers, Karen 
Krafse (†1602), og Marie Below (gift 1605, 
†1651). Fodfeltet har under storsøjlerne f rem-
spring med reliefskåret diademhoved (fig. 32) på 
forsiden og bosser på siderne. De tilsvarende 
fremspring for den lave frise bærer englehove-
der, og på krongesimsens plade herover står 
kjortelklædte, trompeterende engle, der med 
den ene hånd holder trompeten, med den anden 
(ydre) trækker kjortlen op mod hoften og blot-
ter det ene knæ.51 Begge sæt vinger har beslag-
værk, de øvre om muslingeskal, de nedre om-
kring skåret, ca. 10 cm højt englehoved; rundt-
om ses frugtbundter samt forneden en lille mus-
lingeskal. Både stor- og topfelt er ligesom sidst-
nævntes trekantgavl indrammet af karnis-
formede tandsnit, for en stor del fornyet ved 
Povl Jensens restaurering 1937-38.52 

Tavlen er nymalet ved restaureringen, men på 
grundlag af fundne spor, på kridtgrund, af den 
oprindelige staffering fra »1616« (årstal på top-
frisen). Farverne er i hovedsagen rødbrunt og 
blåt, med sølv og guld på kanter og våbener 
samt figurdetaljer. Trompetenglene er gråhvide, 
søjlerne grågrønne med rødbrunt marmorerede 
prydbælter og gyldne kapitæler. De nymalede 
frakturindskrifter står gyldne på rødbrun bund. 

Fig. 19. Våbener på altertavlen for lensmanden på Sil-
keborg Christen Holck og hans hustruer Karen 
Krafse og Marie Below, jfr. fig. 20 (s. 3282). NE fot. 
1986. - Coats of arms of the Lord High Steward of Silke-
borg Castle Christen Holck and his wives Karen Krafse 
and Marie Below (cf. fig. 20). 
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Fig. 20. Altertavle, udført mellem 1611 og 1616 og tilskrevet Jesper maler i Linå (s. 3282). NE fot. 1986. -
Altar-piece, 1611-16, attributed to Jesper the painter of Linå. 

I topfeltet citat fra Esaias 6,3, i frisen fra Mat. 
5,16. I midtfeltet er nadverordene, Joh. 6,53-59, 
fra Fr. II's bibel, rekonstrueret efter spor på den 
oprindelige bræddebagklædning, hvoraf noget 
endnu ligger på korloftet. Ved restaureringen 
konstateredes, at der over indskriften havde væ-
ret malet en †Korsfæstelsesfremstilling,53 fra 
1700rne. Den primitive Kristusfigur, med strå-
lekrans om håret og kort, let flagrende lænde-
klæde, hang på et kors, rejst mellem forskellige 

symboler for synd og død, slangen med æblet 
og kranium over knogler. Indtil 1936 var denne 
fremstilling dækket af et oliemaleri på lærred (120 
xl20 cm) opsat 1862. Motivet er Kristus vel-
signende to små børn, udført af A. P. Lyders, 
Århus.42 Nu indsat i brunmalet fyrretræsramme 
og ophængt på korets nordvæg. Fra samme tid 
stammede antagelig topfeltets †maleri af en svæ-
vende Helligåndsdue. 1936 nedtog man ligeledes 
et ekstra topstykke, muligvis fra 1700rne, af fyr, 

211* 
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et glat felt omgivet af reliefskåret skybræmme, 
hvorfra udstråler ni stiliserede blade. Tidligere 
var heri malet Guds øje,54 med hvide og uægte 
forgyldte stråler. 

Johannes Døber-figur (fig. 22), fra o. 1500, 
stammende fra en †altertavle. Den 155 cm høje, 
langstrakte og asketiske figur, af eg, står frontalt 
på en lille jordknold med hovedet drejet mod 
højre skulder (fig. 23). De store øjne er halvt 
lukkede, næsen lang og lige; det midtdelte hår 
falder ligesom skægget i lange, ensbølgede, ril-
lede lokker. Han er i overensstemmelse med 
skriften (Mark. 1,6) iklædt en kjortel af tætkrøl-
let kamelskind, hvis hoved ligger på siden mel-
lem hans fødder. Dyrets ene klov falder frem 
bag dets hoved, det andet overhuggede, med 
realistisk fremstikkende benpibe, hænger ned 
langs Johannes venstre ben. Skindets ene forben 
er lagt op over skulderen og fastholdes af den 
højre, bøjede arm. Om livet et smalt bælte. Her-

Fig. 21. Alterkalk, antagelig fra 1856, udført af 
J .A.Herskind, Århus (s. 3284). NE fot. 1986. -
Chalice, probably from 1856, made by J.A. Herskind, År-
hus. 

Fig. 22. Johannes Døber-figur fra o. 1500 (s. 3284). 
NE fot. 1986. - Figure of St. John the Baptist, c. 1500. 

over bærer Døberen en folderig kappe trukket 
skævt op mod venstre bøjede arm, der støtter en 
lukket bog, hvorpå ligger et lille, fedt lam. 

Den fint gennemarbejdede figur, med mange 
naturtro detaljer, er udført efter samme forlæg 
som en Johannes Døber-figur i Otting kirke 
(Viborg amt). Rygsiden har en oprindelig, ret 
dyb indhuling, der når til skuldrene.55 Højre 
hånd mangler de to pegende fingre, og albuen 
og noget af armen er afskåret. Figuren står helt 
afrenset for farver, blot i egetræets lysbrune lød, 
men havde endnu 1891 rester af farver og for-
gyldning.56 Restaureret 1917.40 Ved en jernstav 
og -tap er den fæstnet til triumfvæggens nordre 
del. 1808 stod den »nede ved Kirkedøren«.57 

Altersølv. Alterkalk (fig. 21), antagelig fra o. 
1856, udført af Julius Andersen Herskind, År-
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hus. Den ret store kalk, 21 cm høj, er en renæs-
sancekopi med sekstunget fod, hvis flade over-
side er smykket med drevne halvkugler og drå-
ber. Tilsvarende tunger eller halvkugler ses både 
på fodens cirkulære, hvælvede parti, på knop-
pens over- og underside samt på bægerskålen. 
Skaftets to indknebne led har påsatte prydstave 
vekslende med bøjler med spiralender. Knoppen 
er midtdelt ved en snostav, og en lille profilstav 
danner overgang til bægerets øvre, glatte del. 
Under foden ses mesterstemplet (Bøje 1982, 2, 
nr. 6097), og på oversiden er fæstnet to støbte 
krucifikser; ved foden af det ene findes to stem-
pler, muligvis aftryk fra den tidligere †kalk (se 
nedenfor), som synet 185613 fandt for lille og 
derfor ønskede omsmeltet og forstørret. 

†Alterkalk, tidligst omtalt 1715, 1719 beskrevet 
som en stor sølvkalk, forgyldt, med navn, men 
uden årstal.19 Rimeligvis den kalk, som Søren 
Abildgaard omtalte 1771, »med et smukt ud-
arbeidet alterbæger«, hvorpå fandtes et (uidenti-
ficeret) våben58 (fig. 49) samt et slynget skrift-
bånd med versalerne: »L. P(er) F R A « . 

Disk, 1871(?),59 15,5 cm i tvm., med bølget 
fane delt i otte afsnit hver prydet med en gra-
veret, rocailleagtig bladranke. Under bunden 
fire ens rektangulære stempler, muligvis for An-
dreas Kiær Lund, Silkeborg (Bøje 1982, 2, 
s. 267). †Disk nævnt sammen med †kalken 1715 
og 1719.18 185213 ønskedes den repareret sam-
men med denne. 

Vinkande, af sølv, stemplet »C. C. Hermann 
a n n o 1965. A. M . « ; 25 cm hø j . En sølv vinkande, 
fra 1702, ifølge inventariet 171919 stor og for-
gyldt, »med navn og årstal«; omtalt endnu 
1739/40.49 

(†)Alterkander. En defekt kande af sort por-
celæn med guldkors og -kanter, fra Den kgl. 
Porcelænsfabrik, findes nu på loftet. Den er mu-
ligvis identisk med den, der nævnes 1862,42 og 
som havde erstattet en tilsvarende, mindre fra 
o. 1850. To kander af blik, erhvervet 1845, fore-
kom allerede året efter »uforsvarlige«.13 

Oblatæsker. 1) Af sølv, skænket 1965 af »M. & 
P. J.«, udført af I. Bratland. Rund, 6,5 cm høj. 2) 
Af porcelæn, 1862,13 fra Bing og Grøndahl, sva-
rende til ovennævnte kande; ude af brug lige-

Fig. 23. Johannes Døber-figurens hoved, jfr . fig. 22. 
NE fot. 1986. - The head of St. John the Baptist (cf. 

fig-22). 

som en tilhørende, hvid skål, ligeledes fra B&G. 
Sygesæt. 1) Skænket 1711. Den 9,3 cm høje 

kalk (fig. 24) har rund fod med dobbelt, vandret 
rillet standkant, skaft bestående af to kraftige 
cylinderled ledsaget af småstave samt lille, glat 
bæger med flad bund og udadbuede sider. 
Herpå graveret kursiv: »Maior Andreas Bor-
nech Anna Margrethe Felthausen Anno 1711«.60 

Tilhørende, flad og glat disk, 7,5 cm i tvm.; på 
fanen (læderet) mesterstempel for Christian 
Knudsen, Randers (Bøje 1982, 2, nr. 5582 eller 
5584). - Hertil hørte ifølge inventariet 171919 et 
lille †sølvfoderal til en vinflaske. 2) Nyere, stem-
plet »Atla Danmark«, i alt 12 cm højt incl. vin-
gemmet, der er indsat i det ægformede bæger. 
Kalken, 10,5 cm høj, har rund fod og knop samt 
indknebet skaftled. Tilhørende, glat disk, 7,3 
cm i tvm., og oblatæske, 5 cm i tvm., med let 
hvælvet låg hvorpå graveret kors. 3) Moderne 
tinsæt. 
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Fig. 24. Sygekalk 1711, sandsynligvis udført af Chri-
stian Knudsen, Randers. NE 1986. - Chalice for the 
Sick 1711, probably made by Christian Knudsen, Randers. 

Messehagler, tre nyere, †Messehagler. 171518 

ejede kirken to hagler, »skikkeligt og vel ved-
ligeholdt«, den ene af rødt plys med guldgalo-
ner, den anden tilsvarende, »noget gammel« 
(1719)19. 1739/4049 omtales kun én »guldfløjls« 
hagel. 1766/6764 var haglen af rødt fløjl med 
sølvgaloner. 184913 anskaffedes en ny, måske 
den der 186242 beskrives som værende af brunt 
fløjl kantet med guldtresser. 

Alterskranke, 1965, bestående af seks egetræs-
komponenter, enkle stave med øvre tværstang; 
opstillet i halvbue foran alteret. Den tidligere 
skranke (jfr. fig. 42), fra o. 1868,42 med drejede, 
brunmalede balustre i bueform, ligger nu ad-
splittet på loftet. Dens forgænger, der 185213 ka-
rakteriseredes som et trægitter, var anbragt i ret 
linie 

værs over koret. 
Døbefont (fig. 27), romansk, af grovkornet, 

grå granit, kummen lidt rødere end foden; i alt 
ca. 72 cm høj (uden sokkel), kummen ca. 66 cm 
i tvm., dens afløbshul ca. 2 cm i tvm. Ifølge 

Alterstager (fig. 25), muligvis fra 1500rnes 
slutning, af messing,61 33 cm høje og med 12 cm 
høj lysetorn af jern. Rund- og hulstavprofileret 
fod samt opefter smalnende skaft med tre flade 
led (det midterste størst), alle ledsaget af spinkle 
ringled. Den lave lyseskål har gennemborede og 
modstillede huller, måske til †lysepiber. 

To gravstager, nyere, med drejede og sortma-
lede balusterskafter, formodentlig hørende til 
ligkapellet, findes nu ude af brug på loftet. 

Olielampe62 (fig. 26), romansk, udhugget i en 
rødlig granitkvader, 23,5 cm højxca. 38xca. 35 
cm, hvis tre lodrette sider er jævnt bearbejdet, 
den fjerde kun let og et øvre hjørne her afslået. I 
den glatslebne overside findes nærmest den 
groftbehuggede del tre kegleformede huller, lidt 
forskellige i tvm., 5,5-7 cm og ca. 6-6,5 cm 
dybe. Stenen sad tidligere som trin i en trappe 
på kirkegården, nu anbragt i tårnrummet. 

†Alterbog. I inventariet 171919 nævnes en »Fri-
derich Secundo bibel in folio« [1589] (jfr. ind-
skrift på altertavlen), måske den bibel, der for 15 
rdl. var anskaffet 1675.63 

Fig. 25. Alterstage, muligvis fra 1500rnes slutning 
(s. 3286). NE 1986. - Altar candlestick, possibly from the 
close of the 16th century. 
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Fig. 26. Romansk olielampe af granit (s. 3286). NE 
fot. 1986. Opmåling af Torben Hjelm 1983. - Roma-
nesque oil lamp of granite. 

Mackeprang (Døbefonte, s. 277) tilhører den en 
særlig gruppe inden for de østjyske løvefonte. 
Den har kedelformet kumme med øvre halv-
rundstav og lille fas indvendig ved mundings-
randen samt fod med store hjørneknopper over 
retkantet plint. Det nederste led, en 10 cm høj 
sokkel, er nyere.65 I hovedformen svarer den til 
fonten i det nærliggende Hvorslev (Houlbjerg 
hrd., Viborg amt), motivmæssigt synes fonten 
dog mere beslægtet med bl.a. Vitten-fonten 
(s. 1794),66 men er udført i et lavt fladrelief. Et 
enkelt løvepar,67 i profil, slikker med lange tun-
ger fra hver sin side et mandshoved. Løvernes 
manker er lineært angivne; halerne er ført mel-
lem benene og op bag kroppene, hvor deres tre-
delte haleduske breder sig ud. Detaljerne i det 
primitive, pæreformede mandshoved er kun 
svagt markeret ved cirkler og streger. - 1862 
blev fonten repareret og »afpudset«, 1882 renset 
for maling.42 Opstillet midt i koret. 

Dåbsfade. 1) 1989, af tin, udført af sølvsmed 
Jørgen Jensen, Vejle, som kopi af *dåbsfad nr. 2, 
dog uden dettes graveringer. 

*2) (Fig. 29), 1694, af tin, udført af kandestø-
beren Hans Nielsen Gotlænder, Århus, og 
skænket sammen med en *dåbsskål (se neden-
for) af »Adam Eren Reich von Pren« og hans 
hustru »Anna Sophia von Lesbrant« (jfr. tepi-
taf). Fadet, 51,5 cm i tvm., har let opad skrå-
nende fane med ombøjet rand. På fanen, der 
yderst har to svagt drejede, profilerede linier, er 
med versaler graveret givernes ovenfor citerede 
navne på hver side af deres sammenstillede, nu 
korroderede våbener (fig. 28).68 Modsat ind-
skriften er indslået kandestøberens mærke. På 
fanen er bevaret det ene af et par modstillede 
øskener, hvori er fæstnet et håndgreb. O.1925 
ophængt på korbuens nordvange, siden 1952 i 
Købstadmuseet Den gamle By (inv.nr. 222:52). 

Til fadet hører en *dåbsskål (fig. 30), af tin, 
formentlig af samme mester som fadet og skæn-

Fig. 27. Romansk døbefont (s. 3286). - Romanesque 
font. 
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Fig. 28. Detalje af *tindåbsfad (fig. 29) med givernes 
alliancevåben: Adam Ehrenreich von Pren og hans 
hustru Anna Sophia von Lesckebrant (s. 3287). NE 
fot. 1983. - Detail of ̂ baptismal dish, cffig. 29, with the 
coats of arms of the donors, Adam Ehrenreich von Pren and 
his wife Anna Sophia von Lesckebrant. 

ket samtidig af samme givere.69 Den måler 20 
cm i tvm. uden de to S-formede hanke og er 
ca. 8,5-9 cm høj medregnet de tre granatæble-
fødder. Under den fortykkede mundingsrand 
markerer inddrejede profillister en smal frise. På 

Fig. 29. *Dåbsfad af tin, 1694, udført af Hans Nielsen 
Gotlænder. Nu i Den gamle By, Århus. (s. 3287). NE 
fot. 1983. - *Pewter baptismal dish made 1694 by Hans 
Nielsen Gotlænder, Århus. Now in the museum Den 
gamle By. 

ydersiden er foroven graveret versalerne: »A. E. 
V. P.« og »A. S. V. L.« for de ovennævnte per-
soner, samt årstallet »16 - 94« på hver side af 
deres graverede våbener (jfr. fadet). Indvendig i 
bunden et stærkt læderet mærke, vistnok kan-
destøberens krontinstempel. - Siden 1952 i Den 
gamle By (inv.nr. 223:52). 

3) Dåbsfad, 1908,13 af messing, 67,5 cm i 
tvm., glat og med ombukket rand, dækkende 
hele fonten; midt i et hul beregnet til en mes-
singskål, 32 cm i tvm. Ude af brug. †Dåbsfad, 
1862, af messing.42 

Dåbskande, 1863,44 af tin, 25 cm høj, den ofte 
forekommende, slanke type med højt optrukket 
hank, bred tud og hvælvet låg med lille kors, 
svarende til bl. a. Alrøs (s. 2230). 

Fontelåg (eller -himmel) (fig. 31), 1700rne, af 
fyr, 97 cm højt incl. den drejede topkugle. Det 
er ottesidet, pyramideformet, med profillister 
over sidesammenføjningerne. Det ottekantede, 
profilerede fodbræt hviler på et råt underbræt, 
der midt i har et ujævnt, cirkulært hul ca. 29 cm 
i tvm. Ydersiden er brunmalet, kuglen gulbrun. 
Nu defekt, på loftet. 

Prædikestol og himmel (fig. 36), fra o. 1610-20, 
samtidig med altertavlen og tilskrevet samme 
mester, Jesper maler i Linå,50 der har udført den 
tilsvarende stol i Dallerup (Gjern herred). Stolen 
har fire fag med rektangulære, forsænkede fyl-
dinger70 i profilerede rammer, yderst med store 
tandsnit hele vejen rundt. Det kantprofilerede 
rammeværk har svagt vinkelknækket midtfelt; 
de foranstillede, enkle søjler har vulstkapitæler 
og -baser samt lille ringled til markering af 
prydbæltet. Frise- og postamentfelter er liste-
indrammede og fremspringene smykket med 
engle- og diademhoveder (fig. 34), tilsynela-
dende skåret af en anden svend end altertavlens 
tilsvarende. Fremspringenes sider har store bos-
ser. Hængestykkerne er prydet med beslagværk 
omkring hvirvelbosse, krongesimsen har kar-
nistænder som storfelterne. Underbaldakinens 
fire volutbøjler om hængekegle er formentlig 
opskårne. - Den sekssidede himmel71 har bos-
sesmykkede frisefremspring, hvorunder engle-
hoveder (fig. 33), samt tandsnit som stolens 
både på gesims og (skråtstillet) på trekanttop-
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Fig. 30. *Dåbsskål af tin, udført 1694 af Hans Nielsen 
Gotlænder, Århus, og skænket af dåbsfadets givere, 
jfr. fig. 28. Nu i Den gamle By (s. 3287). - *Pewter 
baptismal bowl, made 1694 by Hans Nielsen Gotlænder, 
Århus, and given by the donors of the pewter baptismal 
dish, fig. 28. Now in the museum Den gamle By. 

stykker. Mellem de sidstnævnte er konsoller 
med drejede topkugler. Undersiden har sekssi-
det, listedannet midtfelt omkring skåret, dob-
belt seksbladsroset. 

Opgangspanelet stammer fra Povl Jensens re-
staurering 1936.72 Herpå er fæstnet to 16 cm 
høje, skårne våbener for Holck og Below (jfr. 
altertavle), der indtil 1936 sad på to af prædi-
kestolens hængestykker, men som oprindelig 
måske har smykket topstykkerne på †herskabs-
stole. 

Prædikestol og himmel står nu med egetræets 
naturlige farve, efter at al oprindelig staffering 
er afrenset, formentlig få år efter 1885,42 da sto-
len ønskedes (egetræs?)malet. Den er stafferet 
med guld, sølv og enkelte farver på lister og 
skårne detaljer. Både stols og himmels frisefelter 
har fået nye, gyldne frakturindskrifter på sort 
bund, og i postamentfelterne er evangelistcitater 
rekonstrueret efter fundne spor; fra øst citat fra 
1) Mat. 3 v. 2, 2) Mark. 13 v. 11, 3) Luk. 11. v. 28 
og 4) Joh. 1. v. 29. I storfelterne er på blå bund 
nymalet evangelistsymboler i skraveret guld og 
sølv. 

Stoleværk, 1965, efter tegning af arkitekterne 
Aksel Skov og Aage Kristensen. Det forrige 
†stoleværk (jfr. fig. 42), fra 1890,13 hvoraf enkelte 
dele er bevaret på loftet, havde trekløverfor-
mede gavltopstykker med drejet midtknap.73 -

Den tidligste omtale af †stoleværk er ved et syn 
1679,17 da der skulle opsættes »rækker« på den 
inderste side af både mands- og kvindestole. I 
inventariet 171919 omtales stolene som »til— 
lukte«, dvs. med døre. 172718 blev alle (stole) 
repareret, men en del var allerede 173874 meget 
brøstfældige, og til de unge, der skulle »antages 
til konfirmation«, behøvedes to lange skamler. 
185013 gennemgik stolene en generel istandsæt-
telse, hvorved de fik ens udseende ved afskæring 
af »de ophøjede forziringer« både på for- og 
bagstykker; dørene ensrettedes efter dem, der 
var flest af, hvorefter alt maledes. 186242 op-
regnedes 19 mandfolkestole og 21 fruentimmer-
stole, dels af eg, dels af fyr, alle »åbne«. Samme 
år ønskede man træskamler anbragt i stolene. I 

Fig. 31. Fontelåg (eller -himmel) fra 1700rne (s. 3288). 
JJF. fot. 1986. - Cover or canopy of baptismal font from 
the 18th century. 
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Fig. 32-34. Detaljer fra henholdsvis altertavle (jfr. fig. 20), prædikestolshimmel og prædikestol (jfr. fig. 36) 
(s. 3282 og 3288). NE fot. 1986. - Details of the altar-piece (cf fig. 20), sounding-board, and pulpit (cf. fig. 36). 

våbenhuset stod to bænke, hvorover der 186342 

ønskedes anbragt hatteknager. Vedr. †stole på 
pulpituret, se dette. 

Præstestol (fig. 35), indrettet 1850, men med 
genanvendelse af ældre dele, af fyr. Tidligst om-
talt 1679,17 da »dørhængslen var i stykker.« Sto-
len består dels af et pultparti, dels af et sædeparti 
forbundet med låge (med bukkehornsbeslag) i 
ydersiden og med rå brædder mod vægsiden, alt 
samlet på fodremme med (nyere) bræddegulv. 
Pultpartiet har på forsiden tre fyldinger i profil-
rammer samt plane gavle. Sædepartiet har et til-
svarende trefags fyldingspanel, men med andre 
profiler, og de oprindelig højere, plane gavle er 
skråt nedskåret til samme højde som pulten. 
Over tre af stolens hjørner er bevaret drejede 
balustre, af eg, der støtter en profilgesims. Her-
under har været ophængt gardiner, som er om-
talt 1862.42 Ved det øvrige stoleværks istandsæt-
telse 185013 ønskede synet også præstestolen 
istandsat og flyttet til †herskabsstolens tidligere 
plads i korets nordvesthjørne, over for degne-
stolen. 

En farveundersøgelse 1980 viste, at dele af 
stolen havde fem farvelag. Oprindelig har stolen 
stået i fyrretræ med et gulbrunt, laserende farve-
lag. Herover findes en grå perlemaling, der atter 

er dækket af en gulbrun egetræsådring ledsaget 
af en enkel staffering med guldbronze og grønt. 
De to sidste overmalinger, sandsynligvis fra ti-
den efter genopstillingen, var en gulbrun farve 
samt yderst en rød. Nyere er også rygpanelets 
og sædets polstring med rødt fløjl. - Nu anbragt 
på loftet, oprindelig ved korets nordvæg.17 

†Degnestolen, der 167917 var »helt brøstfæl-
dig«, skulle da gøres »af ny«. 184913 behøvede 
den reparation. Den stod da i korets sydvestre 
hjørne. 

En †herskabsstol i koret bar ifølge Søren Abild-
gaard 1771 navnene: »Sophia Amalia von Cari-
sius, Adam E: von Prehn, Anna Sophia von Le-
schebrant og Anna Maria von Knustorff (jfr. 
tepitaf og *dåbsfad nr. 2 med *dåbsskål). 1847 
trængte stolen til reparation. Tre år senere øn-
skede synet i forbindelse med den almindelige 
istandsættelse af stoleværket, at stolen, der »op-
tog et ufornødent rum«, skulle flyttes fra korets 
nordside nærmest kordøren ned for enden af 
kvindestolene under pulpituret. Her kunne den, 
forsynet med bagklædning, tjene til material-
rum for kirken.13 

Et †panel til afskærmning af kakkelovnen (jfr. 
fig. 42) stod i begyndelsen af 1900rne i skibets 
nordøstre hjørne. 
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Et †skrin, gammelt og jernbundet, omtales 
1766/67.64 

Pengeblokke. 1) (Fig. 37), formodentlig en af 
de »kirkeblokke til indsamling af fattigbidrag«, 
der anskaffedes o. 1862.42 Fyrretræskasse med 
skrålåg hvori metalforet pengeslidse samt nøg-
lehul på forbrættet; fæstnet til rygbræt med tun-
get udsavet over- og underbræt. Sortmalet, med 
hvide kantlister og på låget skriveskrift: »Til 
Kirken«. På tårnrummets nordvæg. 2) En til-
svarende, enklere, på loftet. To træbøsser, fra 
1965, på skibets vestvæg ved døren. 

Pulpitur i skibets vestende, tidligst omtalt 
166475, men formodentlig i hovedsagen fornyet, 
bl.a. i forbindelse med anskaffelsen af de for-
skellige orgler (se nedenfor). Det enkle, nyere 
fyldingspanel, afbrudt af fremspring med orgel-
piber, har gesims med kraftig æggestav. Det 

Fig. 35. Præstestol indrettet 1850, med genanvendelse 
af dele fra 1600rne; nu på kirkens loft (s. 3290). Mo-
gens Larsen fot. 1980. - Priest's chair made in 1850 with 
pieces salvaged from older (17th century) furniture. Now in 
the loft. 

Fig. 36. Prædikestol og himmel fra o. 1610-20, til-
skrevet Jesper maler i Linå. Malerierne af evangelist-
tegnene fra 1936 (s. 3288). NE fot. 1986. - Pulpit and 
sounding-board from c. 1610-20, ascribed to Jesper the pain-
ter of Linå. The paintings of the Evangelist symbols are 

from 1936. 

støttes af fire ottekantede jernsøjler, med lille, 
udadsvejet, ottekantet kapitæl. Ny trappeop-
gang langs vestvæggen i syd. Pulpituret blåma-
let i to nuancer, stafferet med lysgult og hvidt, 
søjlerne blå. 

172318 ønskedes det repareret, og der skulle 
anskaffes seks †skamler, da der ikke var stole 
nok i kirken. 181376 fandtes i stedet stole. 166475 
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Fig. 37. Pengeblok, muligvis fra 1862 (s. 3291). NE 
1986. - Collecting-box, possibly from 1862. 

Octav 4', Rauschquint 2 2/3'-2'; oktavkoppel, 
svelle, tutti. Anhangspedal.80 Pneumatisk ak-
tion, keglevindlade. Den enkle, hvidmalede fa-
cades tre felter indrammedes af lodrette sprosser 
og havde attrappiber af sølvbronzeret zink. Spil-
lebord i orgelhusets sydside. På vestpulpituret. 

Præsterækketavler. 1) 1950. Indskrift med gyldne 
versaler på sort bund; egeramme stafferet med 
guldstribe på sort. 2) 1989, tilsvarende. Begge 
ophængt på skibets nordvæg. 

Salmenummertavler, nye, hvidmalede, med op-
hængningstal af metal. To tavler, fra 1800rne, af 
fyr, 67 cm høje, med udsvejfet top, sortmalede 
og med hvidmalet skriveskrift foroven: »Før 
Pr:« og »Efter Pr:«. Beregnet til kridtnumre. 
Oplagt på kirkekontorets loft. To andre tavler 
(jfr. fig. 42), antagelig fra o. 188542 med trekant-
gavl, halvsøjler på rammestykkerne samt 2x6 
rum til indskudsbrikker med hvidmalede tal på 
sort bund; tavlerne i øvrigt gråmalede. På loftet. 

Mindetavle, fra o. 1850,77 fornyet 1951, over 
faldne »af Linaae sogns mandskab« i krigen 

skulle der laves to nye stole til pulpituret, og 
1674 bemærkes, at der har været seks lange 
stole, som nu er »ganske øde«. 1679 var kun »en 
liden stol« tilbage på pulpituret.34 

Orgel, 1985, med 16 stemmer, to manualer og 
pedal, bygget af Marcussen & Søn, Åbenrå. 
Disposition: Hovedværk: Principal 8', Rørfløjte 
8', Oktav 4', Gedaktfløjte 4', Oktav 2', Mixtur 
III-IV, Trompet 8'. Svelleværk: Gedakt 8', 
Spidsfløjte 4', Waldfløjte 2', Quint 1 1/3', Cornet 
II; tremulant. Pedal: Subbas 16', Oktav 8', O k -
tav 4', Fagot 16'. På vestpulpituret. Hovedvær-
ket er placeret i pulpiturbrystningen; et orgelhus 
ved vestvæggen rummer spillebordet og svelle-
værket, flankeret af det todelte pedalværk. Faca-
den er blå- og rødmalet med forgyldt gitter-
værk. 

†Orgler: 1) 1858, med seks stemmer,77 mulig-
vis bygget af Demant & Søn, Odense.78 Skæn-
ket af Laven Hovgaards ejer.79 På vestpulpitu-
ret. 2) 1932, med seks stemmer, ét manual og 
anhangspedal, bygget af Horsens Orgelbyggeri 
ved Th. Frobenius & Co.. Disposition: Manual: 
Bordun 16', Principal 8', Salicional 8', Celeste 8', 

Fig. 38. Jordpåkastelsesspade 1851 og dens lågkasse 
(s. 3293). NE 1986. - Spade, 1851, for sprinkling earth 
on coffins, and its case. 
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1848-50: »Jens Hiort fra Lauen, sergeant og dan-
nebrogsmand under Fridrikstads beleiring. An-
ders Christensen fra Mollerup, overconstabel, 
under en fægtning paa Düppelbierg. Morten 
Andersen fra Linaae, menig, blev borte i slaget 
ved Idsted.« Takke- og hyldestvers afsluttet 
med: »Foranstaltet af samtidige sogneboere.« 
Indskrift med gyldne versaler på sort baggrund i 
et forsænket felt i den i øvrigt blåmalede tavle, i 
brun ramme. Ophængt på skibets vestvæg, 
nord for døren; den oprindelige, defekte tavle 
nu på loftet. 

Lysekroner. 1) O.1850,42 af messing, skænket 
af overretsprokurator D. Chr. Hald (†1855), La-
ven hovedgård. Enkel, kort skaft med otte lyse-
arme, hvis nedre slyng løber ud i fantasihoved 
med baret; topfiguren en fugl. Ophængt i koret. 
2-3) To messingkroner fra 1910-20, ganske sva-
rende til nr. 2-3 i Veng (s. 3242). Ophængt i ski-
bet. 4) 0 .1985 , af messing, med seks lysearme. 
Ophængt i våbenhuset. 

Kirkeskib, navnløs karavel for fulde sejl; Dan-
nebrog malet på agterspejlet. Købt i Hamborg 
og skænket af skibsreder Arne Smiegelow, re-
deriet »Torm« i København, efter at modellen i 
nogle år havde stået i rederiets kontor. Ophængt 
i skibet 1939.81 

†Ligbåre, nævnt i inventariet 1719,19 176664 og 
1795, sidstnævnte år var den i stykker.18 

Jordpåkastelsesspade (fig. 38), med årstallet 
»1851« graveret i prikket felt på spadebladet, af 
jern. Langs kanterne en forenklet mæanderbort 
og foroven en graveret ansigtsmaske med ud-
sparede huller til markering af øjne, næse og 
mund. Pladens øvre kant dekoreret med 2x4 
ringe. Træskaftet er snoet, med drejet håndtag, 
hvori er indlagt perlemor. Den tilhørende, op-
rindelige kasse af sortmalet fyr (fig. 38), med 
låger, er tilpasset spadens form. Ophængt på 
tårnrummets nordvæg. 

Klokke, »de Smithske klokkestøberier i Aal-
borg gjorde mig aar 1908 til Linaa kirke. Gloria 
in exelsis deo«. Indskrift, med reliefversaler om 
halsen, på klokkelegemet en indskrift gentaget 
efter den omstøbte klokke, nr. 3 nedenfor. 68 
cm i tvm. Vuggebom af jern fra de ovennævnte 
støberier. 

†Klokker. 1) Ved klokkeskatten 1528/29 afle-
verede kirken en klokke, der med »al jernfang« 
(ophænget) vejede 2 skippund og 18 lispund 
(464 kg.). 2) 160182 måtte kirken atter afgive en 
(mindre) klokke på 10 lispund (80 kg.). - Fra 
167934 omtales kun én klokke i tårnet; 1719 hang 
den i et træstillads på kirkegården19 (jfr. s. 3269). 
3) (Fig. 39), 1738, støbt af Henrik Tessin, klok-
kestøber i København.83 Den målte 53 cm i høj-
den og 69,4 cm i tvm. og havde om halsen en 
indskrift med kraftige reliefversaler: »Gloria in 
exelsis deo« i et bånd, der foroven var ledsaget 
af en bladranke, forneden af akantusblade. På 
legemet en fireliniet indskrift med noget usik-
kert anbragte reliefversaler: »Kong Christian 
den Siette lod (A(nn)o 1738) helbrede mine Rev-
ner (ved H. Tessien). Kom frem med Andagt, 
bøn og bod. Til Guds huus naar jeg Stevner.« 
Omkostningerne ved omstøbningen var 53 dl., 
1 mk. og 1 sk.84 Den ophængtes i en ny bom 
udført af Niels Christensen af Voel.74 1792 op-
hængt i det nye tårn (s. 3280). 

Fig. 39. †Klokke, støbt 1738 af Henrik Tessin, Kø-
benhavn. Omstøbt 1908 (s. 3293). De Smithske klok-
kestøberier i Ålborg fot. 1908. - †Bell, cast 1738 by 
Henrik Tessin, København. Recast 1908. 



3294 GJERN HERRED 

Klokkestol til én klokke, af fyr, hvori indskåret 
»R. Munch 1881«, da nye bjælker indlagdes un-
der klokkestolen.42 

G R A V M I N D E R 

†Epi ta f , o. 1693(?), over oberst Adam Ehren-
reich von Preens (†l702)85 anden hustru, Anna 
Sophia Lesckebrant, tidligere hof- og kammer-
jomf ru hos dronning Sophia Amalia, †24. sept. 
1693 (jfr. *dåbsfad og *skål). Epitafiet er omtalt 
1771 af S. Abildgaard,86 der desuden har aftegnet 
fire våbener herfra: 1-2) Preen og Plessen, sam-
menstillede våbener, formodentlig oberstens 
fædrene og mødrene, 3) Lesckebrant (sorte fak-
ler i hvidt felt), og 4) krydsophængte stigbøjler, 
antagelig tilsvarende hustruens fædrene og 
mødrene våbener. Abildgaard nævner hverken 
oberstens første hustru, Anna Maria von Knus-
torft, død i Ringsted 1678, eller hans tredie, So-
phie Amalie Charisius, †1702,87 hvis våben hel-
ler ikke er vist i notebogen. Epitafiet forekom-
mer således blot at være over oberstens anden 
hustru, der ifølge kirkebogen døde i lejren ved 
Snachebech 24. sept. 1693 og efter forudgående 
»disposition oc voteren hviler her i Alter Gulv 
under hendis Epitaphio«.88 

185013 ønskede synet, at det på den nordre side 
i kirken (dvs. i koret) ophængte epitaf og to 

†faner samt en †rustning (rimeligvis anvendt ved 
brigaderens bisættelse), der alt var i brøstfældig 
stand, skulle borttages, hvis ingen efter offentlig 
bekendtgørelse ville tage sig af dets reparation 
eller vedligeholdelse. Antagelig fjernet kort her-
efter. 

Gravsten. 1) (Fig. 40), romansk figursten fra 
o. 1200 over Asser,89 formodentlig en gejstlig, 
måske en munk. 

Den svagt trapezformede sten, af grovkornet, 
rødlig granit med skråtforløbende, blåsorte årer, 
afbrudt forneden,90 måler nu ca. 139x54-50 cm. 
Den har let affasede kanter91 op mod en 4-6 cm 
flad ramme, der foroven øges til et ca. 10 cm 
højt felt, hvori navnet »ASSERVS«92 er hugget 
med fordybede, ca. 7 cm høje majuskler (fig. 
40). I stenens forsænkede felt ses et lavt, nu no-

get nedslidt relief af en stående, frontalvendt 
mandsfigur, tilsyneladende iført en forenklet 
gengivet, gejstlig dragt. Han har halvlangt, 
midtdelt hår, vistnok uden tonsur, spidst hage-
skæg og store, cirkulære øjne under svage øjen-
brynsbuer og lidt klumpet næse samt smal 
mund. I højre hånd holder han en stav,93 der 
ender i en lille, rund, ret forvitret knop. Den 
overdimensionerede venstrehånd holder han 
oprakt, med fremadvendt håndflade og strakte 
fingre, i en hyldingsgestus (akklamation;94 jfr . 
præstestenen nr. 3 i Malling, s. 2331). Over hans 

Fig. 40. Romansk gravsten med (optrukket) indskrift 
over »ASSERVS« (s. 3294). NE fot. 1986 og 1989. -
Romanesque tombstone with inscription to 'ASSERVS'. 
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hoved ses Guds velsignende højre hånd (dextera 
dei), med ærme, og i det modsatte hjørne en 
svævende fugl (hovedet nu næsten forvitret 
væk), formodentlig et symbol for den dødes 
sjæl flyvende mod paradiset.95 

1860 lå stenen som øverste trin på trappen til 
kroen i Linå, hvorfra den to år senere overførtes 
til kirken og indmuredes i tårnets sydmur.96 

2) (Fig. 41), o. 1611, figursten over Rasmvs 
Nielsøn,97 »fordvm sognepræst her til Len(n)aa 
oc Dallervp sog(n)e« 49 år og provst i Giænher-
rit, †21. dec. 1611, 71 år gl., og hustru »e. oc g. f. 
qvinde s. (erlig og gudfrygtig kvinde salig) Ma-
ren Iensdat(ter)«, †16•, • år gl.; de levede i æg-
teskab 47 år og avlede syv sønner og to døtre, af 
hvilke to sønner og én datter »hviiler sig oc her 
vnder«. 

Lysgrå kalksten, 187x126,5xca. 10 cm, ind-
skriften med fordybede, let skråtstillede versaler 
i fodfeltet. Herover står ægteparret vendt mod 
hinanden under en tvillingarkade, der i siderne 
er støttet af volutter, midtpå af et pluskæbet 
englehoved. I feltet her ovenover to symmetri-
ske bomærkeskjolde med afdødes fordybede 
initialer »R N« og »MID« under henholdsvis et 
udslidt bomærke og Jesumonogrammet »IHS«, 
der almindeligvis betegner kvinder. I hver af de 
ydre svikler et englehoved med den ene vinge 
oprullet. På selve bueslagskanten en fordybet 
versalindskrift: »Christvs er mit lys. Philip 1. 
cap. Døden er min vinding.« Præsten, der bærer 
baret og ornat, har kraftigt, lige afskåret fuld-
skæg; armene er bøjet hen foran livet, og i den 
ene hånd holder han en bog. På fødderne er 
store, brede sko, der stærkt afviger fra hustruens 
små tåspidser, der lige anes under hendes fol-
derige kjole og plisserede kappe. Hun bærer ko-
nehue og rund krave og holder hænderne sam-
menlagt foran det spidse liv og bag kappen. Ste-
nen er formodentlig udført i et Århus-værksted 
(jfr. sten nr. 38 og 47 i domkirken, s. 786 og 
792).98 

1890 lå gravstenen foran knæfaldet i koret, 
rimeligvis den oprindelige plads, hvorfra den 
fjernedes for at undgå yderligere nedslidning 
(præsteindb.); herefter opstillet ved korets vest-
væg, syd for korbuen. 
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Fig. 41. Gravsten nr. 2 over sognepræst Rasmus Niel-
sen, †1611, og hustru Maren Jensdatter (s. 3295). NE 
1986. - Tombstone no. 2 to the parish priest Rasmus Niel-
sen, †1611, and his wife. 

Gravfliser. 1) O.1753. Rødbrun kalksten, 
42x42,5 cm, med fordybet årstal og store skøn-
skriftsbogstaver: »D P D«. I gulvet i tårnrum-
met. 2) O.1846, over sognepræst Matthias Rah-
bech, f. ? febr. 178[0] i Kiøbenhavn, †4. marts 
1846 i Linaa præstegård. Hvid kalksten, 70x47 
cm, indskriften med fordybet kursiv. Opstillet 
på samme gravsted som kirkegårdsmonumentet 
nedenfor. 

Kirkegårdsmonument, o. 1822, sat af børnene 
efter Ludvig Hemmer Bagger, forhen sogne-
præst til Linaa og Dallerup menigheder, provst i 
Giern herred, *1748, †1820, og hans ægtefælle 
Birgitte Marie Bagger, f. Grønbech, *1750, 
†1822. Desuden en senere tilføjet indskrift over 
Christian Kiølichen Bagger, *1786, 1835 som 
sognepræst for Linaa og Dallerup menigheder. 
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Fig. 42. Indre, set mod øst. Poul Nørlund fot. 1925. - Interior to the east 1925. 

Rødbrun kalkstensstele med stumpvinklet gavl, 
stillet på dobbelt affaset plint, i alt 131 cm høj. 
Indfældet, hvid marmorplade af form som ste-
len, med fordybet kursivindskrift, tilføjelsen 
med antikva. Foran skibets nordside. 

Det Fischerske gravkapel99 fra 1689 (jfr. s. 3278) 
har adgang fra skibet gennem den romanske 
norddør. Fra kapellets oprindelige indretning 
stammer dørfløjen (fig. 43), af eg, ligesom dens 
fladsnitsmykkede karme og øvre fladbuefelt. 
Sidstnævnte bærer årstallet »1689« mellem ini-
tialerne »D F« og »E L« for Daniel Fischer til 
Allinggård og ejer af Silkeborg slot (jfr. s. 3267) 
og hans da nylig afdøde hustru Else Linde. Ind-
skriften flankeres i hjørnerne af store rosetter 
med liljeudløbere. På den nedre buekant ses at-
tisk slyngbånd over en tungebort, der fortsætter 
i profilerede kanter på dørkarmenes inderside. 
På karmenes forsider er påsat et bræt med flad-

snitsmykkede bølgeranker med stiliserede 
blomster, der midtpå giver plads for et skåret 
våbenskjold: Mod vest Fischers med to kryds-
lagte fisk, hvorover en fisker, i halvfigur i profil, 
bærende et net, mod øst hustruens med et lin-
detræ mellem småplanter samt foroven en 
lindetræskrone. 

Dørfløjen har to rektangulære fyldinger i pro-
filerede rammer (den nedre med nyrestaurerede, 
forkrøppede hjørner) adskilt af et forsænket, bu-
etunget smalfelt. I den øvre fylding er indsat en 
træplade, hvorpå er fæstnet en oprindelig, rekt-
angulær smedejernsplade i gennembrudt, sort-
malet arbejde. En blomstersmykket bort ind-
rammer en femliniet versalindskrift: »Daniel / 
Fischer / Else / Linde / 1689«. Pladen har for-
modentlig oprindelig været anbragt uden bag-
klædning. - Et fliget smedejernsbeslag ses om-
kring dørens nøglehul, et tilsvarende dørgreb 
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har nylig erstattet et forsvundet. Låsen, på in-
dersiden af døren, har skyderigel med fjeder. 
Den trekløverafsluttede låsekasse, af smedejern, 
er indrammet af fligede, gennembrudte ranker, 
der yderst afsluttes af to rygvendte kvindeher-
mer (fig. 44). 

Over døren er opstillet en rektangulær våben-
tavle (fig. 48), af metal, 36x65 cm. På sort bund 
og inden for en lys- og mørkokker kant er med 
gult malet »1689« mellem de borgerlige våbe-
ner100 for ægteparret »Daniel Fischer« og »Else 
Linde«, hvis navne står med sortmalede versaler 
på gule skriftbånd over deres respektive skjolde, 
omgivet af brunt akantusløv. Fischers stående 
fisker, på rød bund, holder en fisk og en ål i 
hænderne, Lindes er et grønt lindetræ på gul 
bund, og begges hjelmtegn svarer til de ovenfor 
omtalte, træskårne våbeners. Tavlen er fastgjort 
på en træplade anbragt over norddørens granit-
tympanon (jfr. sandstenstavlen udvendig på ka-
pellet). 

I kapellet er bisat otte personer af slægten Fi-
scher til Allinggård:101 Ejeren af Silkeborg slot 
og kapellets stifter, Daniel Fischer, †1707, hans 
hustru Else Linde, †1689, og datter Christiane 
Fischer, †1711. Desuden ægteparrets søn Chri-
stian Fischer, †1774, dennes første hustru Marie 
Kirstine Poulsen, †1736, og hans anden hustru 
Charlotta Amalia Reenberg, v1770. Endvidere 
Christian Fischers fættersøn Mouritz Fischer, 
†1778, og dennes søn Jean Arnold Fischer, 
†1805. 

De otte kister (fig. 47) er anbragt på tværs af 
rummet i to lag, det øvre hvilende på to langs-
gående egebjælker, der er støttet af tre bukke. 
Kun én kisteplade (nr. 8) er bevaret på sin op-
rindelige plads, fire andre (fig. 45) (nr. 4-7) er 
fjernet fra kisterne og fastgjort på træplade og 
ophængt i kapellet. 

1) 1689, for Else Linde, †26. marts 1689, Da-
niel Fischers første hustru (jfr. ndf. nr. 2). Tra-
pezformet kiste, af sortmalet eg, 211 cm lang x 
81-75 cm bred og 75-71,5 cm høj, med lodrette 
sider, afsluttet foroven og -neden af smalle li-
ster, samt lavt, tresidet låg, hvis kanter har på-
naglede bortbeslag. Både på hjørnerne og midt 
på låget er blomsterformede beslag med stjer-

Fig. 43. Dørfløj med karm, 1689, til det Fischerske 
gravkapel (s. 3296). NE fot. 1986. - Door 1689 into the 
chapel of the Fischer family. 

Fig. 44. Lås, 1689, på døren til det Fischerske gravka-
pel (s. 3297). NE fot. 1989. - Lock, 1689, on the door to 
the chapel of the Fischer family. 

Danmarks Kirker, Århus 212 
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Fig. 45. Kisteplader fra det Fischerske gravkapel. Øverst: nr. 2 for Mouritz Fischer, †1778. I midten til højre: nr. 5 
for Charlotta Amalia Reenberg, †1770. til venstre: nr. 6 for Christian Fischer, †1774. Nederst: nr. 4 for Marie 
Kirstine Poulsøn, †1736 (s. 3297f.). NE fot. 1986. - Coffin plates from the chapel of the Fischer family. Top: no. 2, 
1778, in the middle to the right: no. 5, 1770. To the left: no. 6, 1774. Bottom: no. 4, 1736. 

nerosetter, sidstnævnte sted med grenværk, der 
har efterladt plads til nu forsvundne ovale ki-
steplader (ca. 35x26 cm). Hver af langsiderne 
har tre store, ovale metalbeslag med bærehank, 
formodentlig svarende til hver gavlendes rige 
beslag (jfr. fig. 46) med blomster og frugtklaser 
omkring midtroset, samt stor bærehank. O p -
stillet inderst, mod nord, i nederste række. 

2) 1707, for Daniel Fischer, †8. aug. 1707. Ki-
sten, der ganske svarer til hustruens (nr. 1), men 
måler 200x79-75x71-66 cm, er smykket med 

samme beslag (fig. 46) og mangler ligeledes kiste-
pladen. Opstillet lige syd for nr. l inederste række. 

3) 1711, for Christiane Fischer, †1711, datter af 
nr. 1 og 2 og søster til nr. 6. Trapezformet, kiste, 
af eg, beklædt med rødt skind, 212x86-
80x77-70 cm, med barokprofilerede sider med 
øvre »frise« og nedre rundstav. Låget har svagt 
buede sider og plan overside indrammet af pro-
filliste. Både kiste og lågs øvre, lodrette kanter 
har påsømmede palmetborter af metal. På ki-
stens østgavl ses afdødes spejlmonogram »C F« 
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i metal. »Frisen« har spor efter kistebeslag, en 
slags ringkæde, og på lågets overside ubestem-
melige beslagaftryk. 

Ifølge nogle familieoptegnelser101 havde den 
daværende slotspræst P. F. de Fischer i årene 
mellem 1822 og -29 set afdødes balsamerede lig, 
iført en hvid ligdragt med hvid kappe og lilla 
bånd. I hendes hånd lå en mørkerød fløjls-
blomst. - Kisten opstillet i øverste række inderst 
mod nord, over moderens kiste. 

4) 1736, for Marie Kirstine Poulsøn, »Chri-
stian Fischer, herre til Alling-Winderslef etz. 
gaarder, hands ... saa smertelig savnede, deilig-
ste dyreste, dydigste Frue«, *19. apr. 1701, 
†9. maj 1736. Indskriften afsluttes med svulstige 
ord i tidens stil. 

Kisteplade (fig. 45), af kobber, oval og svagt 
hvælvet, 31,5x26 cm, med graveret versalind-
skrift; nu ophængt i kapellet. Den formentlig 
tilhørende, sortmalede kiste, trapezformet, af 
eg, 215x99-84x71-63 cm, har barokprofilerede 
sider og låg, med plan overside, hvorpå intet 
aftryk af kistepladen ses. Kisten hviler på fire 
fladtrykte kuglefødder med øvre skaftled. O p -
stillet i nederste række yderst mod døren. 

5) 1770, for Charlotta Amalia Reenberg, f. på 
Risterruup(?) 9. febr. 1701, hendes far var salig 
hr. justitsråd og landsdommer Thøger R[een-
berg]; 4. sept. 1744 kom hun i ægteskab med 
Christian Fischer til Alling og Grauballe gårder, 
død på Allinggaard 20. maj 1770. Efterskrift om 
hendes dyder, bl.a. »en oplyst forstand og en 
stor forsigtighed, en almindelig kierlighed mod 
alle mennesker, en synderlig goddædighed mod 
fatige(!) og trængende«. 

Kisteplade (fig. 45), af bly, oval og let hvælvet, 
31,5x24,5 cm, den graverede indskrift med ver-
saler og kursiv; nu ophængt i kapellet. Trapez-
formet kiste, af ferniseret eg, 196x73-68x66-64 
cm, med kraftigt barokprofilerede sider og låg, 
på hvis smalle lågbræt ses nøjagtige sømspor 
efter den ovenfor omtalte kisteplade. Under ki-
stens bund rester af tovværkshanke. Anbragt i 
øvre række som nr. 2 fra nord. 

6) 1774, for Christian Fischer til Alling og 
Grauballe gårder, f. på Silkeborg 6. marts 1689, 
kom først i ægteskab med frøken Marie Chri-

Fig. 47. Kisterne, fra 1689 til 1805, i det Fischerske 
gravkapel (s.3297f.). JJF fot. 1986. - Coffins, from 
1689 to 1805, in the Fischer chapel. 

stine(!) Poulsen, dernæst 4. sept. 1744 med frø-
ken Charlotte(!) Amalia Reenber[g], død på Al-
linggaard 17. juni. 1774. Læseren til vidnesbyrd: 
»han var trofast og oprigtig i sine løfter, gav-

Fig. 46. Kistebeslag fra kiste nr. 2 for Daniel Fischer, 
1-1707, jfr. nr. 1 (s. 3298). JJF fot. 1986. - Coffin fittings 
from coffin no. 2, Daniel Fischer, Ml01] cf. no. 1. 

212* 
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mild og godgiørende mod trængende, kierlig og 
venlig mod sine undehavende(!), redelig og ræt-
sindig mod alle, med faa ord, han var en gud-
frygtig og ærlig mand.« 

Kisteplade (fig. 45), af bly, oval og hvælvet, 
32x22 cm, indskriften med graverede versaler 
og kursiv. Kisten, der ganske svarer til nr. 5, må-
ler 203x75-67x70-65 cm. På låget sømspor efter 
kistepladen, nu ophængt i kapellet. Anbragt i 
øvre række som nr. 3 fra nord. 

7) 1778, for Mouritz Fischer, kgl. maj.s j u -
stitsråd og auktionsdirektør i Kiøbenhavn, der 
»med sit eged(!) livs fare frelste kong Friederich 
den fierde sin herres og konges liv fra en stor 
døds fare og fra den tiid sin øvrige livstid blev 
belønnet med ære embeder [og] aarlige pension. 
Maate(!) som en (re)ysende fra sit hiem udi Kiø-
benhavn og som en giest hos sine slægtninge paa 
Constantinsborg ende sine dage den 19. juli 1778 
i sin alders 77 aar.« - »Blev ved døden forladt af 
sin første ægtemage Marie Elisabeth Cølner 
som af sex sammenavlede børn efterlod han 2 
sønner og 2 døtre. Hans anden ægtefælle Fre-
derica Lovisa Degn blev igien af ham forladt 
med 1 søn og 2 døtre ...«. 

Kisteplade (fig. 45), af bly. 35x20,5 cm, 
skjoldformet og hvælvet; indskriften med gra-
veret kursiv; nu ophængt i kapellet. Trapezfor-
met kiste, af ferniseret eg, 197,5x83-77x75-69 
cm, med barokprofilerede sider og låg, enklere 
og blødere i profilerne end nr. 5 og 6. Opstillet i 
nedre række som nr. 3 fra nord. 

8) 1805, for Allinggaards, Grauballegaards og 
Vindumovergaards forrige ejer Jean Arnold Fi-
scher, *29. jan. 1749, »tilbragte (Livet) i gavnlig 
Virksomhed, indtil den 8. Januar 1805, da en 

Fig. 48. Tavle 1689 over indgangen til det Fischerske 
gravkapel (s. 3297). NE fot 1986. - Tablet 1689 over the 
entrance to the chapel of the Fischer family. 

overraskende Død kaldte ham fra den Verden, 
hvor hans Daad er hans Minde.« 

Kisteplade, af bly, 33x22 cm, rektangulær, 
med let buet tværsnit og »lukkede« gavlender; 
indskriften med graveret kursiv. Trapezformet 
kiste, af sortmalet eg, 222x98,5-87x85,5-78,5 
cm, med skrå, glatte plane sider; låget har kvart-
rundstav under skråled i to afsæt, på det plane 
låg den ovennævnte kisteplade. Anbragt i øvre 
række yderst, dvs. sydligst. 

En †kiste, med et barn af ritmester Hans Nico-
lai Hoff (†1806), der fra 1767 til begyndelsen af 
1800rne havde ejet Silkeborg slot, har en tid 
stået i et af tårnets stokværk. Kisten rummede at 
dømme efter ligklæderne en lille pige, og hos 
hende lå dels et sammenbøjet spillekort, en hjer-
terkonge, dels en guldring med indgraveringen: 
»I. H. V. 1768«; måske den da afdøde mors viel-
sesring. Kisten forblev hensat i tårnet, fordi 
H. N. Hoff døde, før han fik iværksat en plan 
om opførelse af et gravkapel ved en af kirkerne 
under Silkeborg. Efter en undersøgelse af kisten 
1899, blev den nedsat på kirkegården.102 

K I L D E R O G H E N V I S N I N G E R 

LA Vib. Præstearkiv: Regnskabsbog for Linå kirke 
1861-81 (C.271) og synsprotokol 1862-1924 (C 396 
B-30). - Provstearkiv: Hjelmslev-Gern hrdr. Synspro-
tokol 1826-1915 (C 32.2-3). - Ved embedet: Synspro-
tokol 1922ff. 

NM 2: Håndskrift: F. Uldall: Om de danske Lands-
bykirker III, 1885, s. 276. - Præsteindberetning 1890 
(gravsten og Fischers gravkapel). - Indberetninger 
ved H. Dahl 1875 (bygning), F. S. Sørensen, De 
Smithske jernstøberier 1908 (tklokke), Povl Jensen 
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1934 (præstestolstrappe), 1936 (forundersøgelse af al-
terbord og altertavle), 1937 (istandsættelse af prædi-
kestol), Chr. Axel Jensen o. 1937 (noter om inventar), 
Hans Stiesdal 1965 (†kalkmaleri), Mogens Larsen 
1980 (præstestol og inventardele på loft), Jens Jørgen 
Frimand, Therese Kaspersen 1986 og Vibeke Michel-
sen 1986 og 1989 (inventar og gravminder). Udskrif-
ter af de gennemgåede arkivalier findes i NM2. 

Notebøger. NM2: Søren Abildgaard I, 1756, s. 98 
(†alterkalk og †epitaf) og IX, 1771, s. 35 (inventar og 
†epitaf). J.J. Worsaae III, 1851, s. 34 (portal). Henry 
Petersen II, 1891, s. 93f. (bygning og inventar). Poul 
Nørlund IX [1925], s. 3-35 (bygning, inventar og 
gravminder). C. M. Smidt CXLI, o. 1925, s. 54f. 
(bygning, tympanon og font). 

Tegninger og opmålinger. NM2: Tegninger af tympa-
non, font og gravsten ved C. O. Zeuthen 1863. Tym-
pana, kapitæler og gravsten ved J. B. Løffler 1879. 
Portaler ved F. Uldall 1888. Prædikestol og dåbsskål 
ved V. Norn 1934 (i notebog I, 1929-35, s. 127 og 
129). Plan og snit af tympanon samt olielampe ved 
Torben Hjelm 1983. 

Tårnportal ved Johannes Jensen 1901 (Foreningen 
af 3die Decbr. 1892, II, 1902-05). 

Kgl. bygningsinsp. Århus: Tegninger vedr. kirke-
gårdsudvidelse 1956-58 og kirkens restaurering 1965 
-66 samt korrespondance siden 1913. 

Litteratur: E. Egeberg: Linaa Sogn i gamle Dage 
XV. Kirkerne. ÅrbÅrhSt. XVIII, 1925, s. 9-55; 
MeddÅrhSt. 1966, s. 26-30 (restaurering og nyt lig-
kapel; svarer til ØJyHjemst. XXXI, 1966, s. 148-51); 
E. Olesen: Linå kirke, udgivet af Linå sogns menig-
hedsråd 1986. 

Historisk indledning ved Lars Bisgaard, beskrivelse 
af kirkegård og bygning ved Kjeld de Fine Licht, 
†kalkmaleri, inventar og gravminder ved Vibeke Mi-
chelsen og orgel ved Ole Olesen. Engelsk oversæt-
telse ved Jean Olsen. Redaktionen afsluttet 1989. 

1 DaRigBr. 3. rk. X, nr. 155. 
2 DaMag. 4. rk. II, 42. 
3 RA. DaKanc. Fortegnelse og div. dok. vedk. kirker 
og sognekald 1630-1702 (A 28). 
4 Kronens Skøder II, 468. 
5 LA Vib. Landstingets skøde- og panteprot. nr. 114, 
f. 546 (B 24. 668). 
6 Kronens Skøder IV, 203. 
7 LA Vib. Skbg. rytterdistrikt 1717-67. Jordebogseks-
trakter og arkivalier vedr. ændringer af godsets om-
fang 1719-69 (G Ryt 8.9). 
8 LA Vib. Århus bispearkiv. Kirkernes istandsættelse 
m.m. 1804-23 (C 3. 1151). 
9 LA Vib. Århus bispearkiv. Sager vedr. kirkeejere 
1837-44 (C 3. 1156) samt foregående note nævner føl-

gende ejere: 1805 major J. C. Schuchardt (ejer af Nør-
agergård i Ålborg amt) med medinteressenter. 1806 
en hr. Hansen til Allinggård som medinteressent til 
Schuchardt. 1809 generalkrigskommisær Poul Mar-
cussen (ejer af Høgholm i Randers amt). 
10 Kronens Skøder II, 200. 
11 Den kgl. Mønt- og medaillesamling, NM (F. P. 
2943). En række samtidige løsfund, bl.a. signet, bog-
spænde, rudeglas og kridtpiber er indgået til N M 2 
(inv. nr. D 3773-79). 
12 Tang Kristensen: Danske Sagn III, 314. 
13 Synsprot. 1826-1915. 
14 Foregående note og Egeberg 1925, s. 12. 
15 På området er 1941 fundet såkaldt *apostelske, nu i 
N M 2 (inv. nr. D 13198). 
16 Egeberg 1925, s. 27. 
17 Egeberg 1925, s. 32-33. 
18 LA Vib. Århus bispearkiv. Kirkesyn 1700 ff. (C 3. 
1166ff). 
19 LA Vib. Århus bispearkiv. Kirker på ryttergod-
serne 1713-24 (C 3. 1155). 
20 Synsprot. 1922ff. 
21 Abrahamsen: Orientering, s. 56, angiver afvigelsen 
til 8°. 
22 Størrelsen synes hjulkorsafsat, jfr. M. Koch i Arki-
tekten LXVII 1963, s. 207. 
23 Også apsiden på Spørring kirke har gesims 
(s. 1673); fænomenet er ret udbredt i Vestjylland, jfr. 
f.eks. DK. Ribe, s. 1714. 
24 Mackeprang: Granitportaler, s. 31, 40, 109-13. 
25 Beslægtede hjørnesøjler i Skorup (i herredet), jfr. 
Skannerup, s. 3351. 
26 Med en etikette fra andre kunstperioder er det nær-
liggende at benævne ham manierist. 
27 Til trods for de sekundære ændringer (jfr. s. 3278) 
synes murens fortykkelse på indgangens inderside at 
være delvis et oprindeligt træk, betinget af portalens 
dybde. 
28 Af den righoldige litteratur kan anføres: L. Karls-
son: Till värn mot makterna. Festskrift til A. Anders-
son, Stockholm 1984, s. 95ff. og Tradition och forny-
else. Romanske stenarbejder 4, Højbjerg 1989, 
155-74; P. Reuterswärd: The forgotten Symbols of 
God. Konsthist. Tidskr. LIV, Stockholm 1985, s. 
50-57. 
29 Mackeprang: Granitportaler, s. 145, jævnfører med 
Golgata. L. Gotfredsen og H.J.Frederiksen: Troens 
billeder. Herning 1987, s. 99. 
30 Mackeprang: Granitportaler, s. 166ff., der bl.a. 
henleder opmærksomheden på to fragmenter af til-
svarende tympana i Viborg. 
31 Samme, s. 169. 
32 Tilsvarende motiv i Hasle (s. 1500) og Trige 
(s. 1709). Mackeprang: Granitportaler, s. 148, finder 
huggeteknisk slægtskab mellem det her omtalte relief 
og det i Hasle. 
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33 RA. Rtk. Rgsk. 1559-1660. Lensrgsk. Silkeborg 
1614-16. 
34 Egeberg 1925, s. 28 og 32-33. 
35 LA Vib. Ryttergodserne. Synsprot. Kgl. kirker i 
Skbg. og Dronningborg rytterdistrikter 1735 (G Ryt 
7.2). 
36 KancBrevb. 2. juli 1590 samt 3. og 6. februar 1591. 
37 Egeberg 1925, s. 16. 
38 Egeberg 1925, s. 25. 
39 LA Vib. Provstearkiv. Gern hrd. Indk. breve 1741 
-99 (C 29F.5) og note 18. Kontrakten på arbejdet 1774 
er publiceret af N. J. Israelsen: Fischers hospital i 
Grønbæk og bygmester Christian Mørup. MIV 9, 
Viborg 1979, s. 32-49. Israelsen har bragt klarhed 
over Linå kirkes ombygning sidst i 1700rne og peget 
på adskillige paralleller inden for Mørups og Fischers 
virkeområder. 
40 Således forbandtet i tårnets hjørner og stikkene 
over vinduerne (s. 3281). 

41 1949f. gjordes et mislykket forsøg på opsætning af 
spir, betalt af en dansk-amerikaner. 
42 Synsprot. 1862-1924. 
43 Jfr. Egeberg 1925, s. 52. 
44 Rgsk. for Linå kirke 1861-81. 
45 Jfr. O. Norn: En købstads industrialisering. Hor-
sens 1973, s. 14. 
46 LA Vib. Århus bispearkiv. Korrespondance Gern 
hrd. Linå-Dallerup 1690-1845 (C 3. 575). 
47 Jfr. Poul Nørlund, notebog. - Ifølge synsprotokol-
len 1862 var bordet da 1 alen 18 tommer højt, 1 alen 
23 tommer bredt og 3 alen 12 tommer langt. 
48 På grund af svamp i alterbeklædningen var bordet 
1923 (note 20) blevet renset med saltsyre og asfalteret 
og dernæst dækket af træplade. 
49 LA Vib. Århus bispearkiv. Rgsk. for rytterdistrik-
ternes kirker 1716-23 (C3. 2439). 
50 Noter ved Chr. Axel Jensen. 
51 Samme forlæg anvendt ved tavlen i Sabro (s. 1871). 
52 Bag på tavlen malet: »Prædikestolen istandsat 1936. 
Altertavlen 1938. G. N. K. og P. J. Nationalmuseet.« 
Efter Povl Jensens død 1937 er restaureringen fortsat 
af G. N. Kristiansen. 
53 Fot. ved Povl Jensen 1936-37 i NM2. 
54 Poul Nørlund 1925. 
55 Hovedets bagside kan ikke ses i den nuværende 
opstilling. 
56 Henry Petersens notebog. 
57 Ifølge præsteindb. 1890, der desuden »efter gamle 
Mænds Sigende« beretter, at figuren skulle være 
kommet fra det nedbrudte Silkeborg slot. 
58 Universitetslektor Knud Prange har venligst været 
behjælpelig i forsøget på identifikationen. 
59 1871 (note 44) fik A. Lund betaling for et bæger, 
måske en skrivefejl for disk? 
60 Ifølge DaAtlas IV, 215, skulle sygesættet være 
skænket af ægteparret til erindring om deres kon-

vertering fra den katolske til den lutherske tro. Dette 
synes ikke at stemme med de faktiske forhold, idet 
majoren (†1717) allerede ved sit 2. giftermål 1688 med 
Jytte Krag skulle have skiftet tro. Først 1695 ægtede 
han A. M. F. (†1724) og boede fra 1708 på Lavengård. 
Jfr. R. Bastrup: Major Andreas Bornich og hans tre 
Hustruer, i ÅrbÅrhSt. 1923, s. 64ff. og Egeberg: Sil-
keborg slot, III, 1924, s. 140ff. 
61 1715 og 1719 (note 18-19) karakteriseret som 
smukke messingstager. 
62 Jfr. Jens Vellev: Romanske olielamper fra Dan-
mark, i hikuin 3, 1977, s. 211f. og samme, 6, 1980, 
s. 76. 
63 Egeberg 1925, s. 29. 
64 RA. Rev. rgsk. 1660-ca. 1848. Skbg. rytterdistrikts 
rgsk. for kirker i Skbg. 1739-67 (279-85). 
65 Ses ikke på Chr. Zeuthens tegning 1863, i NM2. 
66 Jfr. også fremstillingerne på de to tympana i Astrup 
(s. 2341) og Malling (s. 2311), derimod ikke fladrelief-
fet på tympanet i Linå (s. 3277f). 
67 Almindeligvis har disse fonte to par løver. 
68 Halkjær Kristensen: Tinstempler, s. 103; det heri 
gengivne stempel med »HNG« og »årehuset« over 
»1682(?)« er Linås. 

Fig. 49. Våben og skriftbånd på †alterkalk fra 1500rne 
(s. 3285), tegnet af Søren Abildgaard 1771 i notebog 
(NM2). - Coat of arms and inscription on †chalice, from 
the 16th century. Drawing 1771 by Søren Abildgaard, in 
NM2. 

69 Begge dele tidligst omtalt 1719 (note 19). 
70 På bagsiden fremtræder disse som enkle, uprofi-
lerede kasser. 
71 Jfr. †himmel udført o. 1615 af Jesper maler i Linå til 
kirken i Tulstrup, Gern hrd., der beklageligvis s. 2375 
på grund af navneligheden fejlagtigt er blevet for-
vekslet med Tulstrup, Ning hrd. 
72 På himlens frise læses østligst: »Istandsat under Na-
tionalmuseet 1936.« - Et englehoved på stolen og et 
på himlen er nyskåret. 
73 En bevaret gavl er rødmalet. 
74 LA. Vib Skbg. rytterdistrikt 1717-67. Synsforret-
ninger m.m. 1721-60 (G Ryt. 8.14). 
75 Egeberg 1925, s. 26. 
76 LA Vib. Provstearkiv. Synsprot. for kirker og præ-
stegårde 1803-19 (C 29 F. 4). 
77 Omtalt i synsprot. 1862 (note 42). 
78 1864 nævnes, at orgelbyggeren kommer fra 
Odense (note 44). 
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79 Sognets præst, digteren Jens Chr. Hostrup, var 
ikke videre begejstret for denne gave. Han frygtede, 
at man ikke i denne afsides egn kunne finde en til-
strækkelig dygtig organist, og at orglet derfor snarere 
ville forstyrre end støtte menighedssangen. (C. Ho-
strup: Senere Livserindringer, 1893, s. 38). Hostrup 
skrev til orgelindvielsen 1858 digtet »Landsbykir-
ken«, senere trykt i forfatterens samlede digte. 
80 Th. Frobenius & Co.: Orgelfortegn. 1937. Denne 
anfører en afvigende disposition, men ifølge med-
delelse fra Th. Frobenius & Co. er orglet bygget med 
den anførte disposition. 
81 Henningsen: Kirkeskibe, s. 108. 
82 RA. Silkeborg lens kvittansiariumsbilag. Frantz 
Rantzaus kvittanser nr. 31 (oplysning i V. Herman-
sens ms: Klokkeskatterne af 1526 og 1601, i NM2). 
83 Jfr. Nyrop: Kirkeklokker, s. 126 og 131. 
84 LA Vib.. Skbg. rytterdistrikt 1717-67. Synsforretn. 
1721-60 (G Ryt 8.13). 
85 Han boede i Linå i en officersgård under Silkeborg 
slot, se i øvrigt Egeberg 1925, s. 46-48 og samme: 
Silkeborg Slot III, 26ff. samt J. C. W. og K. Hirsch: 
Danske og Norske Officerer 1648-1814. VIII,2. 
Håndskrift i RA, samt Dansk Biografisk Lexikon, 
udg. af C. F. Bricka, XIV, 1900. 
86 Desuden nævnt i DaAtlas IV, 214, blot som epitaf 
over brigader A. E.. v. P. og hans tre hustruer. 
87 A. Thiset: Stamtavler IV, 358: S. A. C. gift i Orms-
lev kirke 1696 med brigader A. E. v. P.; jfr . †her-
skabsstol. 
88 Hun synes således at have fulgt med sin gemal i 
felten, nær Ratzeburg. Egeberg 1925, s. 46. 
89 Jfr. Torkild Hinrichsen: Corpus der romanischen 
Grabsteine Danemarks, Hamburg 1988, IV, 935, 

nr. 402 og IX, 2659. - J . B. Løffler: Danske Gravstene 
fra Middelalderen, 1889, tavle XIII, fig. 71. 
90 Henry Petersen skriver 1891, at stenen »er af (en) 
endnu levende Stenhugger afhuggen for Enden«. 
91 Alle kanter er lidt dækket af den omgivende ce-
mentramme; heraldisk højre langside dog mindst. 
92 Navnet tidligere også læst: Ascervs (Zeuthen). 
93 Næppe en abbedstav, der almindeligvis gengives 
som krumstav. 
94 Lexikon des Mittelalters, München und Zurich, 
IV, 1988, sp. 1411. 
95 Jfr. Fr. Beckett: Danmarks Kunst I. 1924, s. 242, 
der tolker den afbildede som en pilgrim med stav, en 
tolkning, hvortil Lise Gotfredsen og Hans Jørgen 
Frederiksen slutter sig (Troens Billeder. Romansk 
Kunst i Danmark, Herning 1987, s. 306), dog med 
det forbehold, at det kan være en abbed. 
96 Stenen fundet af Burman Becker, der anbefalede 
dens flytning til Linå kirke. Brev af 28. juli 1860 i 
N M 2 samt påskrift på tegning af B. B. 1860, i 
KglBibl. (notits i NM2). 
97 Om R. N. se Egeberg, ÅrbÅrhSt. 1919, s. 185 og 
188, og samme 1925, s. 16f. Jfr. ovenfor s. 3278. 
98 Jfr. også præstestenen i Vistofte på Mols. 

99 Jfr. Egeberg 1925, s. 36ff. og samme: Silkeborg 
Slot III, 1924, med personregister. 

100 Først Daniel Fischers søn, Christian Fischer (jfr. 
kiste nr. 6) blev adlet 1719 i forbindelse med sine for-
tjenester for kongen, jfr . Egeberg Silkeborg Slot, III, 
148. 
101 Om personerne, se Egeberg 1925, s. 34-46 og Sil-
keborg Slot III, 68-148. Se også HofmFund. II, 1756, 
s. 289ff., med stamtavle over familien Fischer. 
102 Egeberg 1925, s. 50 f. 

Fig. 50. Linå 1:10000. Opmålt 1792 af Christopher(?) Søndergaard, rettelser medtaget til 1847. Kopieret 1982 af 
Birgitte Andreasen. - Map of the village. 
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S U M M A R Y 

Linå Church is built of granite ashlars and dates 
from c. 1200. It has two notable portals, each 
with four columns, and there are only a few 
village churches with doorways of equally lav-
ish enrichment. Today the fabric of the church is 
marked by later additions and alterations, the 
earliest of which is probably a small extension to 
the west. In 1689 a sepulchral chapel was built in 
front of the north door. More extensive alter-
ations were made in the second half of the 18th 
century. On this occasion a tower was built, and 
the portal formerly in the south wall of the nave 
was incorporated in it. At the same time a porch 
was removed, and the apse was rebuilt. 

As usual, the oldest item of church furniture 
is the Romanesque font, but an oil lamp of gran-

ite and a tombstone bearing the representation 
of a figure with the name Asser are from the 
same period. However, these two latter granite 
products are stray finds, and may have come 
from somewhere else, just as the large, late me-
dieval carving of St. John the Baptist, which has 
once been part of a †(side) altarpiece. The 
church's former link with Silkeborg Castle has 
left various traces. The altarpiece from the early 
17th century, by the same local master crafts-
man who made the pulpit, bears for example the 
coats of arms of the Lord High Steward and his 
wives. After the castle became private property 
a later owner, C. Fischer, added a sepulchral 
chapel to the church in 1689, and eight members 
of the family have been laid to rest there. 



Kirken set fra syd. Lars Bay fot. 1989. - South side of the church, inaugurated 1989. 

SEJS-SVEJBÆK KIRKE 
G J E R N H E R R E D 

Kirkelig aktivitet på stedet går i hvert fald til-
bage til 1933, da Nationalmuseet modtog en 
henvendelse om lån af forskelligt udstyr til en 
kirkesal. 1976 indviedes et lokale til midlertidig 
brug, og 1980 godkendte Kirkeministeriet en 
udvalgt byggegrund. Kirken indviet 10. decem-
ber 1989. 

Med virkning fra samme dag er den sydvest-
lige del af Linå sogn udskilt som selvstændigt 
sogn omfattende det hastigt voksende byom-
råde sydøst for Silkeborg, ved nordsiden af Gu-
denåsøerne: Brassø, Borre sø og Julsø. 

Kirken, der ligger ved Julsøvej og i det ydre 
præges af træ og tegl, er opført efter tegning af 
Niels Frithiof Truelsen, der også har projekteret 
den tilhørende, planlagte gravplads. Vest for 
kirken er genanvendt en klokkestabel fra Hans 
Egedes kirke i Ålborg. Kirkens indre er holdt i 
hvidt, dog er korets vægge beklædt med por-
celænsfliser med maleri af Mogens Andersen. En 
korsdekoration, hængende over alteret, er tegnet 
af Erik Ellegaard Frederiksen. Orgel, 1989, med 
18 stemmer, to manualer og pedal, bygget af 
P. Bruhn & Søn, Årslev. 



Fig. 1. Kirkebakken (t.h.) set fra nordvest. KdeFL fot. 1989. - The landscape around the site of the demolished church. 

BJARUP †KIRKE 
LINÅ S O G N 

Stednavnet Bjarup figurerer 13501 i et brev fra her-
redstinget, mens sognet tidligst nævnes 1524,2 da det 
ydede otte mark i landehjælpen. 1528-293 afleverede 
kirken en †klokke, der med sit ophængningsgrej ve-
jede halvtredie skippund (ca. 400 kg). Herefter om-

tales hverken sogn eller kirke, der formentlig er ned-
lagt før 1555.4 Den lokale tradition vil vide, at bygge-
materialer fra kirken blev bragt til Linå kirke (jfr. 
tympana s. 3277 og vestforlængelse s. 3278). 

Et til kirken knyttet sagn er refereret s. 3267. 
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Kirketomten ligger på en bakkeknold en god 
kilometer nordøst for landsbyen Mollerup og 
omtrent midtvejs mellem Linå og Låsby. Pla-
ceringen på toppen af et ret markant bakkedrag 
finder paralleller andre steder i herredet, navnlig 
Linå (s. 3268), Gjern (s. 3317) og Røgen. Syd for 
bakken strækker sig Bjarup mose, der tilhører 
det midtjyske vandskel og mod vest afvandes af 
Linåen, mod øst af Lyngbygård å. I dag ligger 
der et par hundrede meter nord for kirkepladsen 
en gård, der øjensynlig ikke eksisterede 1816 
(fig- 2). 

Endnu spores i terrænet den fredlyste,5 tra-
pezformede kirkegård, der har været hegnet af 
stengærde og muligvis haft hovedindgang på 
østsiden. Ved det nordøstre hjørne er Bjars nu 
næsten udtørrede kilde.6 

Bygningens beskedne rester,7 der aldrig har 
været systematisk undersøgt, er i begrænset 
omfang kendelige; bedst bevaret er et par mark-
stensskifter, der tilhører indersiden af skibets 
vestgavl. Ved nogle af de rydninger af tomten, 
der finder sted tid efter anden, er der gjort sup-
plerende iagttagelser. Efter en sådan lejlighed 
har sognepræsten 19838 indberettet sine observa-
tioner, der er sammenholdt med ældre efterret-
ninger. Han konkluderer, at den oprindelige 
bygning har bestået af kor med apsis og skib. 

Fig. 2. Området ved kirketomten 1:10000. Udsnit af 
matrikelkort, målt 1816 af J. W. Ammundsen, kopi-
eret af Birgitte Andreasen 1981. Signaturen nord for 
kirkegårdens nordøstre hjørne må være Bjars kilde. -
Map of the area around the site (marked 'Gl. Kirkegaard') 
of the church demolished in the first half of the 16th century. 

Fig. 3. Kors på kirketomten, rejst 1915. Hugo Mat-
thiessen fot. 1933. - Memorial cross on the site of the 
demolished church. 

Hertil har der i syd været føjet et våbenhus og i 
vest antagelig et tårn, som i dag giver sig til 
kende som en lille høj. Skibet har været knap 
otte meter bredt, og den samlede længde af kir-
ken har måske været omkring 25 m. Murene har 
muligvis været opført med kvaderfacader og 
bagmure af marksten, hvori har indgået jernal. I 
skib og kor er konstateret gulvpartier af munke-
sten, og på stedet er fundet tagsten af munk-og-
nonne-type. 

På foranledning af Thor Lange, hvis farbror 
ejede den nærliggende Kalbygård, er der i kir-
keruinens østre ende placeret et ca. tre meter 
højt kors af smedejern med Kristusmonogram, 
efter tegning af Gerhardt Poulsen. Oven på en 
markstensopbyning er korset fastgjort på en 
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ca. 65 cm høj blok af rødbrun granit, hvorpå 
med versaler er skrevet (mod øst): REIST 1915, 

1 DaRigBr. 3. rk. III, nr. 295. 
2 DaMag. 4. rk. II, 42. 
3 Ra. Rtk. Rgsk. indtil 1559. Fortegnelser over ind-
krævede klokker 1528-29. 
4 Dette år nævnes Bjarup kirke ikke i klemmebrevet, 
der nyorganiserede sognedelingen i Århus stift. Kir-
kehistSaml. 3. rk. III, 365. 
5 Deklaration 20. sept. 1969 i tingbogen i Silkeborg. 
6 Svane: Helligkilder, s. 230. 

(mod vest): TANTVS LABOR / NE SIT 
CASSVS (lad dit værk ej lægges øde).9 

7 Levn af en kirke nævnes bl.a. i: DaAtlas, s. 215; 
S. Abildgaard, notebog 1, 1756, s. 98 og Præsteindb. 
1808 (NM2). Desuden E.Egeberg: Linaa Sogn i 
gamle Dage. ÅrbÅrhSt. XVIII, 1925, s. 1-9. 
8 Elith Olesen til NM2. 
9 Citat fra dommedagssalmen Dies iræ, dies illa, jfr . 
Egeberg (note7), s. 9. 

Redaktion ved Lars Bisgaard og K. de Fine Licht 1989. 



Fig. 1. Kirken set fra sydøst. KdeFL fot. 1989. - The church, constructed in 1875-76, seen from the south-east. 

VOEL KIRKE 
G J E R N H E R R E D 

Med midler, der siden 1870 var skaffet til veje lokalt, 
bl.a. ved et substantielt bidrag fra greven på Frijsen-
borg, og med støtte fra staten, påbegyndtes 1875 op-
førelse af Voel kapel i Tvilum sogn. Indvielsen fandt 
sted 2. august året efter. Områdets status som distrikt 
under Skorup-Tvilum pastorat ophævedes ved kgl. 
resolution af 23. november 1898, der oprettede di-
strikterne Voel og Sminge som selvstændigt sogn og 
som anneks til Linå. Overgang til selveje 9. november 
1929. 

I dag ligger kirken centralt i byen, der i den 
sidste menneskealder har udvidet sig kendeligt, 

navnlig mod vest og syd. Den rektangulære kir-
kegård hegnes med den oprindelige brudstensmur 
med støbt afdækning. Hovedadgangen er om-
trent midt på nordsiden, ved en 1989 anlagt par-
keringsplads. Port og låge, af trærammer med 
trætremmer, er placeret mellem en teglhængt, 
hvidkalket pille og ligkapellet. Fodgængerlåger 
med lignende fløje i vest og syd. 

Det nævnte ligkapel ved porten er teglhængt 
og hvidkalket og opført 1938; tæt ved, i kirke-
gårdens nordvestre hjørne, står en lignende 
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Fig. 2. Indre mod øst. Ældre fotografi i NM2. - Interior to the east before alterations in 1938. 

bygning fra 1945 med toilet og materialrum; ud-
videlse planlagt til 1990. 

Beplantningen udmærker sig ved fire, store el-
metræer i tilknytning til adgangsvejen og et 
brolagt areal foran kirkens vestgavl; pladsen her 
kantes mod vest af en mandshøj lindehæk. Des-
uden er der en del birk på kirkegården. 

Kirkebygningen, der er orienteret på traditio-
nel vis, er opført i nyromansk stil med korsfor-
met grundplan, hvor indgang og forrum er lagt 
i den vestre ende. Tegningerne til byggeriet er 
leveret af Christen Kiilsgaard i Hammel, men 
var forinden godkendelse i stiftet korrigeret af 
den kgl. bygningsinspektør V. Th. Walther, der 
bl.a. foranledigede, at korsarmenes enkle gavl-
vinduer omdannedes til tregrupper. Facaderne 
står i blank mur af røde sten på en støbt brud-
stenssokkel. Tagene er skiferhængte, og over 
vestenden rider en blytækket, forneden spån-
klædt, strågul tagrytter, senest istandset 1973 ved 
Jørgen Malling og Jens Vilhelmsen. Vindfløjen 
bærer årstallet 1875. 

Kirkens enkle indre præges af den neden-
nævnte dekoration på østvæggen, udført 1938, 
ved hvilken lejlighed der under ledelse af Kri-
sten Gording, Hellerup, blev foretaget en del 
bygningsforandringer, bl.a. blev (ifølge den ene 
af de nedennævnte tavler) »kirkens vinduer del-
vis ændrede«. Gulvet er det oprindelige, i kor 
og gange af sekskantede, gule og grå teglfliser, 
under bænkene af mursten på fladen. Loftet, 
med synlige bjælker, er gråmalet. 

Glasmalerier, 1938, udført af Jais Nielsen, 
skænket af Johannes Valeur Peterzen. Der frem-
stilles en cyklus af kirkeårets store højtider med 
scener fra Det nye testamente: I syd (fra vest): 
Jul, Skærtorsdag, Langfredag. I nord (fra øst): 
Påske, Himmelfart og Pinse. Hertil slutter sig 
over døren: Den gode hyrde. 

I N V E N T A R 
Oversigt. Kirkens rumindretning domineres nu gan-
ske af kunstneren Jais Nielsens udsmykning fra 
1937-38: Glasmalerierne i alle vinduer, den malede 
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Fig. 3. Indre mod øst. NE fot. 1986. - Interior to the east after alterations in 1938, including wall decoration and 
baptismal font by the artist Jais Nielsen (1885-1961). 

dekoration på altervæggen og døbefonten midt i ko-
ret. Det oprindelige inventar fra indvielsen 1876 er 
enten ændret eller udskiftet. Både det oprindelige in-
ventar og fornyelserne er i hovedsagen skænket af 
personer med tilknytning til sognet, jfr. de to neden-
for omtalte mindetavler. 

Som alterudsmykning på korets østvæg over det 
nymurede alterbord tjener siden 1938 det store 
maleri med motiv fra Åb. 1,12-20: Kristus i 
mandorla omgivet af syv lysbærende engle. Ma-
leriet, der er udført i limfarveteknik med gult og 
blåt som dominerende, er signeret »Jais 1938«. 

Den tidligere †altertavle, et maleri af apostelen 
Johannes udført af Lucie Marie Ingemann, dig-
terens hustru, var skænket 1876 af Sorø akademi 
og havde før hængt i Sorø kirke. Den portalfor-
mede egetræsramme tegnet af Erik Schiødte. 

Altersølv. Alterkalken er 1875 skænket af da-
værende kronprins Frederik (senere Frederik 
VIII) og har stempel for Anton Michelsen, Kø-
benhavn (Bøje I, 1979, s. 243f.). Disken, 1876, er 
leveret af A. E. Høegh, Århus (Bøje II, 1982, 

s. 246f.). Oblatæske og vinkande, af sølv, er 
1975 udført af Helga og Bent Exner. En sort 
porcelænskande har 1901 afløst en fra 1876. 

Alterstager, 1876, af messing, i nygotiske for-
mer. Syvarmet lysestage fra 1937. 

Af de nyere messehagler har én broderier af 
evangelisttegnene, udført efter tegning af Jais 
Nielsen. Den oprindelige, fra 1876, var af rødt 
silkefløjl. 

En lige alterskranke har 1978 afløst den op-
rindelige, buede, med drejede standere. 

Døbefonten, et keramisk arbejde, udført 1937 
af Jais Nielsen, er ifølge indskrift skænket af 
Hans Jørgen Jensen. Skaftets fire evangelistfi-
gurer bærer en firkløverformet kumme, lukket 
med lille, fiskeformet sølvprop. Den oprinde-
lige sandstensfont var tegnet af Christen Kiils-
gaard ligesom et tilhørende *dåbsfad af sølvplet, 
nu i Silkeborg museum (inv. nr. 87/1989). En 
nyere tindåbskande, er stemplet J. Bratland. 

Prædikestolen, 1876, af eg, med enkle arkade-
fyldinger, stod oprindelig ved korets sydøst-
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hjørne, men er 1938 rykket ned i skibet, med ny 
opgang langs dettes østvæg; samtidig blev sto-
lens underdel fornyet. De oprindelige stolestader 
blev ved samme lejlighed moderniseret ved af-
skæring af de tidligere cirkulære topstykker. 

Pulpitur i vest fra 1923, ændret og forsynet 
med nyt panel 1934 ved opstilling af nyt orgel. 

Orgel, 1988, med ni stemmer, to manualer og 
pedal, bygget af Marcussen & Søn, Åbenrå. 
Disposition: Manual I: Principal 8', Gedakt 8', 
Oktav 4', Oktav 2', Quint 1 1/3. Manual II: Rør-
fløjte 8', Kobbelfløjte 4', Cornet III diskant. Pe-
dal: Subbas 16'. Kopler: II-I, I-P, I 4'-P, II-P. 
Facade fra 1934 genanvendt i ændret skikkelse 
efter tegning af Bent Meyer. Facaden og orgel-
huset er gjort højere, og der er indsat klingende 
prospektpiber i de tre fladt buede tårne samt i de 
mellemliggende felter, der tidligere havde trem-
mefyldinger. Et gitterværk er opsat foran pro-
spektpiberne. På vestpulpituret, †Harmonium, 
1923, på samtidigt pulpitur i kirkens vestende. 
†Orgel, 1934, med fem stemmer, bygget af 
I. Starup & Søn, København. Disposition: Ma-
nual: Bordun 16', Principal 8', Salicional 8', Rør-
fløjte 4', Gemshorn 2'; oktavkoppel, svelle. 
Pneumatisk aktion og vindlade. Skænket af vi-

cekonsul Johannes Valeur Peterzen, Linköping. 
Facaden, der havde attrappiber af sølvbronzeret 
zink, er genanvendt i det nye orgel 1988. På 
vestpulpituret. 

En lysekrone, barokkopi med i alt 18 grenede 
lysearme, beregnet til levende lys, er skænket 
1876; fire andre 1934. 

To metaltavler er 1934 og 1938 indsat i for-
rummets østvæg. De har indskrifter til erindring 
om kirkens udsmykning, udført for midler 
skænket af vicekonsul Johannes Valeur Peterzen, 
Linköping, til minde om hans forældre, sogne-
foged Jørgen Petersen, Hjorthgaarden, Voel, og 
hustru Karen, f. Nielsen, og hans søster, Chri-
stine Jensen. Den første tavle nævner orgel, be-
lysningsanlæg og kroner samt midler til drift og 
vedligeholdelse, den anden opførelse af ligkapel, 
glas- og vægmalerier ved Jais Nielsen, samt re-
staureringen 1938 under ledelse af arkitekt Kri-
sten Gording. Herunder udførtes nyt alterparti, 
prædikestolens flytning, samt delvis ændring af 
vinduer og stolestader. 

Klokken, støbt 1984 af O. Olsen og søn, 
Naun, Norge, har afløst en *støbestålsklokke, 
udført af J. F. Nielsen, København; den er nu i 
Nigeria, via Sudanmissionen. 

0 5 10 15 

Fig. 4. Grundplan 1:300. Opmålt af Preben Hansen, Karin Stoubæk Poulsen og Anne-Mette Skifter Nielsen 
1989, tegnet af KdeFL. - Ground-plan of the church, erected 1875-76. 
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LA Vib. Præstearkiv: Skorup-Tvilum præstearkiv. 
Rgsk.sbog for Voel kirke 1875-1916 (C KRB 520). -
Linå-Voel præstearkiv. Breve og rgsk. vedr. Voel kir-
kes opførelse 1872-76 (C 396 C. 10). - Provstearkiv. 
Hjelmslev-Gjern hrdr. Synsprot. 1863-1915 (C 32.3). 
- Bygningsinsp. Århus. Forsk, kirker ca. 1850-1905. 
Voel kapel (B 239. 125 og 126). 
NM2: Indberetninger ved Helle Thordur Hansen 
1978 (messehagel), Knud Simonsen 1984 (vægmale-
rier), Jens-Jørgen Frimand og Vibeke Michelsen 1986 
(inventar). - Udskrifter af de gennemgåede arkivalier 
findes i NM2. Kgl. bygningsinsp. Århus: Korrespon-
dance og enkelte tegninger siden 1938. 

Litteratur: Sv. O. Mortensen: Voel Kirkes Historie 
1876-1938, Silkeborg 1938. Henry Hansen: Brikker til 
en mosaik om Voel kirke gennem 100 år, 2. aug. 
1876-1976, udg. af menighedsrådet, 1976. Elith Ole-
sen: Voel kirke. Udg. af menighedsrådet 1988. Medd-
ÅrhSt. 1973, s. 93 (tagrytter); 1978, s. 51 (altertavle-
maleri) og 1981, s. 126 (omlægning af tag) . 

Indledning samt beskrivelse af kirkegård og byg-
ning ved Kjeld de Fine Licht, vægmaleri og inventar 
ved Vibeke Michelsen og orgel ved Ole Olesen. En-
gelsk oversættelse ved Jean Olsen. Redaktionen af-
sluttet 1989. 

Fig. 5. Voel 1:10000. Opmålt 1792 af Søren Sørensen, rettelser medtaget til 1842. Kopieret 1982 af Birgitte 
Andreasen. Beliggenheden af den 1875-76 opførte kirke er angivet med en stjerne. - Map of the village before the 
erection of the church, the position of which is marked with an asterisk. 
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Fig. 1. Landskabet ved Gudenå, syd for Sminge sø, set fra Voel bæk mod nord. Den svage hævning i terrænet i 
billedets højre side er stedet, hvor Sminge †kirke lå. KdeFL fot. 1989. - The area near the river Gudenå where the 
medieval church of Sminge, demolished in the 16th or the 17th century, has stood. 

SMINGE †KIRKE 
V O E L S O G N 

Før opholdet i Veng (s. 3189) havde den 
»sværm« af cisterciensermunke, der 1165 var 
udgået fra Vitskøl i Himmerland og 1172 endte 
med at grundlægge Øm kloster ved Mossø, 
slået sig ned på det »sted, som hedder Småenge, 
som den ærværdige biskop Eskild af Århus 
havde udset til ham (abbeden). Men dette sted 
var fattigt og utilstrækkeligt, for det havde kun 
en gård og grund«. Munkene drog derfor videre 

og overdrog bispen i Århus »Småenge for at han 
frit kunne have rådighed over denne grund og 
bruge den, på hvad måde han ville«. Kort tid 
efter mageskiftede biskoppen ejendommen til-
bage til brødrene, som i en senere byttehandel 
overlod Sminge og Voel til kongen.1 I kong Val-
demars jordebog anføres de to landsbyer som 
kongelige besiddelser,2 men hverken et sogn el-
ler en kirke er omtalt i denne periode. 
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Fra middelalderens sidste årtier har man imid-
lertid kendskab til eksistensen af Sminge sogn, 
idet der herfra til landehjælpen 15243 ydedes et 
bidrag på 15 mark. Ved klokkeindsamlingen 
1528-294 afleverede kirken en †klokke på ét skip-
pund (ca. 160 kg). Endnu på Christian III.s tid 
nævnes sognet, da det 15555 i udkastet til det 
såkaldte klemmebrev hedder, at »Sminge sog-
nefolk skal søge til Tvilum kirke«. Herefter må 
sognet, der dengang var anneks til Skannerup, 
være blevet nedlagt, men kirken synes at have 
stået en tid endnu, eftersom en Mads Jespersen 

16356 fik dom for omkring 1620 at have stjålet 
en †messehagel i Sminge. 

På den nordvestre side af den beskedne be-
byggelse, der udgør resterne af landsbyen, knap 
en kilometer sydvest for den yngre stationsby, 
har eksistensen af en kirketomt været kendt i 
lange tider.7 Kirkepladsen udgøres af en svag 
hævning i terrænet på nordsiden af Voel bæk i 
det lave og flade landskab på Gudenåens højre 
bred, syd for dens udløb i Sminge sø. Her er tid 
efter anden fundet grave, samt mange brokker 
af munkesten og middelalderlig tagtegl.8 En un-

Fig. 2. Sminge 1:10.000. Opmålt 1794 af Søren Sørensen, kopieret 1989 af Jørgen Wichmann og suppleret med 
udsnit af Svostrup bys jorde, aftegnet 1816 af Frantz Printzen, og en part af Tvilum sogn, målt 1820 af Poul(?) 
Winther. Kirkens beliggenhed markeret med stjerne. - Map of the village, *marks the site of the demolished medieval 
church. 

213* 
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dersøgelse , s o m S i lkeborg m u s e u m 1986 f o r e -
t o g fo r m u s e u m s r å d e t f o r Å r h u s a m t , 9 b e k r æ f -
tede ove r l eve r ingen , idet m a n v e d t o s ø g e g r ø f -
ter k o n s t a t e r e d e spo r e f te r sy lden af en tyde l ig -
vis n e d b r u d t , o m k r i n g n i m e t e r b r e d k i r k e b y g -
n ing . 

E n d v i d e r e så m a n rester a f k i rkegå rdsd ige t , 
der ø jensyn l ig , m o d vest , h a v d e fu lg t t e r r æ n k o -
ten v e d h ø j e n s fod , o g s o m p å yde r s iden h a v d e 
være t ledsaget a f en g r ø f t . D e s u d e n f a n d t m a n e t 
pa r m ø n t e r f ra 1300rne,1 0 h v o r a f den ene synes 
a t h i d r ø r e f ra k i r k e t o m t e n . 1 1 

1 Øm klosters krønike, oversat af Jørgen Olrik, Årb-
ÅrhSt. XXV, 1932, s. 59 og 72-73. 
2 Kong Valdemars Jordebog, fra omkring 1230, er 
udgivet af Svend Aakjær 1926-45. Landsbyerne an-
føres s. 5. 
3 DaMag. 4. rk. II, 42. 
4 RA. Rgsk. før 1559. Indkrævede klokker 1528-29. 
5 KirkehistSaml. 3. rk. III, 365. 
6 En Kirketyvs Bedrifter, ved V. Hostrup-Schultz i 
JySaml. 4. rk. VI, 340. Præstegården i hovedsognet 
Skorup (s. 3369) var rejst i sidste halvdel af 1500rne. 
7 DaAtlas, s. 217; S. Elkjær: Nedbrudte Kirker i Aar-
hus Stift. ÅrbÅrhSt. XI, 1918, s. 124. 
8 Indb. til N M 2 ved C. M. Smidt 1921, jfr . National-
museets anden Afdeling. Virksomhed i Finansaarene 

1920-21 og 1921-22. Fortid og Nutid VI, 1926-27, 
s. 16. Silkeborg Avis 6. okt. 1960. 
9 Undersøgelsesrapport i Silkeborg museum, SIM 
193/1986 (hvoraf en kopi venligst er tilstillet redaktio-
nen), jfr . Arkæologiske udgravninger i Danmark 
1986, 1987, s. 130. 
10 Den kgl. Mønt - og medaillesamling (NM6) F. P. 
4547. 
11 Under deres kortvarige ophold kan cistercienserne 
have indledt opførelse af en kirke; den, der er fundet 
levn af, må dog være en yngre sognekirke. 

Redaktion ved Lars Bisgaard og Kjeld de Fine Licht 
1989. 



Fig. 1. Gjern set fra vest. KdeFL fot. 1989. - The village of Gjern seen from the west. 

GJERN KIRKE 
G J E R N H E R R E D 

Gjern herred, der vel har navn efter byen, figurerer i 
kong Valdemars jordebog (1231), mens kirken ikke 
nævnes før 1428,1 da den blev inkorporeret i det nær-
liggende Tvilum kloster. 15242 bidrog kirken med 20 
mark i landehjælpen. Ved klosternedlæggelserne efter 
reformationen blev Gjern kirke utvivlsomt kongelig 
ejendom (jfr. Skannerup, s. 3347), hvilket dog ikke er 
direkte bevidnet før 1661.3 16894 mageskiftede kon-
gen kirken med højesteretsassessor, etatsråd Jørgen 
E(h)lers, der samme år solgte den videre til kam-
merassessor Peder Rasmussen Limes (ejer af Farre-
gård i nabosognet Sporup). Dennes enke Anna Fi-
scher solgte 17225 kirken tilbage til kronen, der lagde 
den under Skanderborg rytterdistrikt. Ved distriktets 
ophævelse 17676 erhvervedes kirken af justitsråd 
Hans Heinrich de Lichtenberg til Bidstrup (Viborg 

amt), ved hvis død kirken købtes af grev Erhard We-
dell Friis til Frijsenborg7 (i nabosognet Hammel). 
18038 indgik den i grevskabet Frijsenborg (jfr. bl.a. 
s. 3324 og 3336), hvor den forblev til den overgik til 
selveje 1. juli 1921. 

Ki rken er rejst på t oppen af en bakke i det k u -
perede ter ræn på nords iden af Gjern å og løf ter 
sig over landsbyens huse; oplevet i en større, 
landskabelig s a m m e n h æ n g ligger dog både 
k i rke og huse lavt. I ældre tid var præstegården, 
no rdøs t for kirken, landsbyens største gård (jfr. 
fig. 41); den nuværende præstebol ig, op fø r t 1971 
efter t egning af Vinther og Roldsgaard, B r æ d -
strup, l igger øst for ki rken. 
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Fig. 2. Grundplan 1:300. Opmålt af Torben Hjelm 1983, tegnet af KdeFL 1989. Den ydre kontur og en sandsyn-
lig placering af et 1861 sløjfet †våbenhus på skibets nordside er punkteret. - Ground-plan 1:300. 

Kirkegården, der i sin tid begrænsede sig til 
bakkens med årene udjævnede top, er udvidet i 
adskillige omgange siden 1850erne;9 en regule-
ring fandt sted 1882 efter præstegårdens brand, 
og derefter nævnes udvidelser i 1920rne,10 193411 

og ved midten af 1960erne. Navnlig har man 
inddraget arealer på nord- og vestsiden, en min-
dre forøgelse er foretaget mod øst, mens det 
søndre skel stadig angiver gravpladsens gamle 
grænse. 

Hegningen mod syd udgøres af markstens-
dige, der på grund af terrænfald har karakter af 
støttemur; også i øst og vest er der stendiger. 
Mod hovedgaden i nord er sat en høj, brud-
stensbeklædt støttemur. Siden den første omtale 
1723 har hegningen bestået af stengærder, der 
tid efter anden har måttet udbedres efter ned-
skridninger; ved andre lejligheder omtales større 
og mindre omsætninger; 1803 ønskedes diget 
forhøjet. 172812 var tilstanden særlig dårlig, jo r -
den blev oprodet af svinene, og overalt var mu-
ren skredet ned. Ved nordsiden var et planke-
værk »fast øde«, hvilket må gælde hegningen 
mod præstegården, utvivlsomt svarende til et 
plankeværk, der nævnes 1616.13 188210 opførtes 
»spaltet mur«. 

Hovedadgangen til kirkegården sker i dag i 
områdets nordøstre hjørne, hvor asfalterede 
gange, ligkapellets forareal og en nyanlagt par-
keringsplads flyder sammen; her er placeret 
trådnethegn og i selve indkørslen tilsvarende 

fløje. En fodgængeradgang med trappeanlæg 
skærer sig ned i støttemuren mod hovedgaden, 
og ved vestdiget er der låger både i nord og syd. 
En ældre jerngitterlåge, ophængt på jernstæn-
ger, der oventil forbindes med fladrundbuet 
jernstang, har været præstegårdsindgang, men 
er nu ude af brug. En †låge nævnes første gang 
1616,13 og samtidig manglede porten tag. På sy-
nets forslag fornyedes porten 1855, og 1876 øn-
skede man atter en ny. En tlåge i øst omtales 
1829, en i nord 1835.9 

Fig. 3. Tværsnit i skibet set mod øst, 1:150. Opmålt af 
John Bennetzen og tegnet af KdeFL 1989. - Cross-
section of the nave to the east. 
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Fig. 4. Kirken set fra ådalen, efter maleri af Erik Raadal 1934. Privateje. - The church seen from the south. 

Ligkapellet ved hovedindgangen er opført 
1964 efter tegning af Vinther og Roldsgaard, 
Brædstrup, udvidet og ombygget ved Bent Me-
yer 1984. Kapellets forgænger var fra 1922. 

Beplantningen udgøres i syd af store elmetræer 
og et hegn af syren; også i øst er der elme, blan-
det med løn og lind, mens en tjørnehæk mar-
kerer skellet; i vest vokser syren langs diget. Ved 
vejen mellem ligkapellet og kirken danner seks 
birketræer tilløb til en allé; en græsplæne med 
egetræer i samme afsnit af kirkegården rummer 
urner og grave for ukendte, anlagt 1984 efter 
plan af Bent Meyer. 

†Klokkestabel på kirkegården, benævnt klok-
keværk, omtales 1683-8414 og blev ødelagt un-
der en storm 1715.12 

†Halsjern, der sad på våbenhuset »lige fra 
Arilds tid, dog ubrugt i det sidste halve århun-
drede«, foreslog sognepræsten fjernet 1825,15 

idet han i sin indstilling om sagen citerede bi-

skop Balle: Måtte dog udvendig tvang så lidet 
bruges, som muligt var. 

B Y G N I N G 

Kirken består af kor med apsis og skib, der an-
tagelig er bygget i sidste halvdel af llOOrne, om-
end den eksisterende apsis er opført 1903. I sen-
middelalderen er indbygget hvælv. Ved skibets 
vestre gavl er 1861 tilføjet et tårn, hvis under-
etage fungerer som våbenhus. Efter tårnets op-
førelse sløjfedes en tagrytter fra 1700rne og et 
våbenhus, der 1843 havde afløst et ældre. Orien-
teringen afviger mod nord.16 

Den oprindelige bygning hører hjemme 
blandt de mellemstore kirker og har i grundplan 
omtrent samme størrelse som kirken i Linå 
(s. 3271), dog er koret endnu kortere. Indvendig 
forholder skibets bredde sig til længden som 1 til 
√3 
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Fig. 5. Kirken fra nordøst. C. Neergaard fot. 1896. - The church seen from the north-east before the re-erection of the apse. 

På en skråkantsokkel af kvadre er murene 
rejst af granit under anvendelse af en del jernal.17 

I bygningens nuværende tilstand, hvor alle tag-
gavle er væk, og facader og vægge står hvid-
tede, lader materialerne, deres fordeling og op-
muringens beskaffenhed sig ikke aflæse sikkert. 
Tilsyneladende er marksten benyttet i stor ud-
strækning, mens hjørner og åbningernes sider 
har været sat med kvadre. Overalt er murværket 
imidlertid meget udbedret og ændret, hvilket 
ledte Uldall til den antagelse, at kvadre oprinde-
lig har spillet en større rolle, end man umiddel-
bart får indtryk af. Nørlund har noteret, at vin-
duernes stik er udført med jernal. 

Vinduer og døre. Den oprindelige apsis har an-
tagelig haft ét vindue, sekundært anvendt i kor-
gavlen indtil 1903 (fig. 6 og 14), mens det umid-

delbart fremgår af den øvrige bygning, at der i 
hver af korets langvægge har været ét vindue, i 
hver af skibets tre; alle rundbuede og til begge 
sider smigede. Den indvendige bredde måles i 
skibet til 82,5 cm; vinduet i sydsiden er udven-
dig 80 cm bredt. Ved kirkens nedennævnte om-
bygning 1861 reduceredes skibets højde med det 
resultat, at de relativt højtsiddende vinduesåb-
ninger kom i karambolage med den ved samme 
lejlighed tilføjede gesims. 

Fra begyndelsen har kirken haft tre indgange. 
Foruden skibets sædvanlige to, der i dag står 
tilmurede (nordre siden 1861), er der i korets 
nordside en dør, der er genåbnet ved den neden-
nævnte korindretning 1903. Disse tre portaler 
(fig. 7-13) er ganske regulære og i store træk ens; 
mest vellykket proportioneret er skibets, men 
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alle er ret kraftige i helhed og detaljer. Hver 
indgang har to frisøjler og tympanon og hører 
h jemme i den store gruppe af søjleportaler.18 

Gjern kirke er den eneste af vore landkirker, der 
har tre søjleportaler, ligesom den er enestående 
ved, at alle tre overliggere er korstympana. Søj-
lebaserne er af den såkaldte attiske type med 
høje hjørneknopper19 (fig. 12), og terningkapi-
tælerne har regelret form (fig. 11). De tunge, fir-
kantede kragbånd har begge steder i nord en 
nedre vulst (1A og B på s. 3266), i syd en skråfas. 
Sydportalens ene kapitæl mangler sit fordybede, 
halvcirkulære felt,20 ligesom korset i samme 
portals tympanon tilsyneladende ikke modtog 
den endelige bearbejdning, som ses de to andre 
steder. Her er korsene, med Poul Nørlunds ud-
tryk, tvestavede. Alle tre kors står på relieffets 

bundliste, mens toppen når det rundbuede felts 
øvre ramme. 

I kirkens indre står (den delvis nysatte) koråb-
ning, hvis tætte form er beslægtet med portaler-
nes proportionering og størrelserne i bygnin-
gens plan. Buens bredde andrager en trediedel af 
triumfvæggens længde. Åbningen har skråkant-
sokkel, der fortsætter på murens østside; måske 
har noget lignende været tilfældet på vestsiden. 
De to kragbånd21 er sat op i forbindelse med 
korindretningen efter apsidens fornyelse (jfr. 
fig. 15, 17 og 18). 

Utvivlsomt omkring år 1500 er der i kor og 
skib indbygget hvælv, som i overensstemmelse 
med periodens sædvanlige fremgangsmåde hvi-
ler på vægpiller og bæres af halvstensribber. Ved 
manglende markering af vederlag (jfr. fig. 40) 

Danmarks Kirker, Århus 214 

Fig. 6. Kirken set fra sydøst. NE fot. 1988. - The church seen from the south-east. 
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Fig. 7. Korportal 1:25. Målt og tegnet af F. Uldall 1887 (s. 3320). - The portal of the chancel 
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Fig. 8. Skibets nordportal 1:25. Målt og tegnet af F. Uldall 1887 (s. 3320). - The north portal of the nave. 
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Fig. 9. Skibets nordportal (s. 3320). NE fot. 1988. -
The north portal of the nave. 

adskiller hvælvene sig imidlertid fra den type, 
der er mest udbredt i Århus stift. Desuden regi-
streres i skibet, at hvert fag, der adskilles ved en 
usædvanlig bred gjordbue, har otte ribber, og at 
biribberne følges af overribber. 

Udformningen af skibets østre hjørnepiller 
godtgør, at der her eksisterede †sidealtre, da 
hvælvarbejdet fandt sted. Det er usikkert, om de 
†murkamme eller †tindinger, der nævnes i perio-
den omkring 1730,22 har været sat op som et led 
i kirkens senmiddelalderlige omdannelse. 

Tårnet er i sammenhæng med skibets vestgavl 
rejst 1861 (jfr. nedenfor) efter tegning af Chri-
sten Kiilsgaard som et led i den modernisering, 
som kirkeejeren, greven på Frijsenborg, i sidste 
halvdel af forrige århundrede lod gennemføre på 
de fleste af sine kirker.23 Ajourføringen i Gjern 

Fig. 10. Sydportal (s. 3320). NE fot. 1988. - The south 
portal. 

var blandt de første, der blev sat i værk i medfør 
af »hvad Lov af 19de Februar 1861 bestemmer«. 
Som de fleste af Kiilsgaards arbejder er tårnet i 
»rundbuestil« i blank mur af røde sten; det ydre 
akcentueres med hjørnelisener, og friser mar-
kerer etagedelinger og facadernes afslutninger. 
Tårnets gavle, der vender i øst og vest, krones 
med kreneleringslignende tinder. 

Tårnrummet står i forbindelse med skibet og 
fungerer som forhal med indgang i nord. I 
denne egenskab afløste det et teglhængt, grund-
muret †våbenhus, der 18439 var bygget foran ski-
bets nordportal. Et ældre tvåbenhus, vistnok på 
samme sted, omtales første gang 1723,12 da det 
manglede loft og brugtes til materialer. 

Ved tårnets opførelse fjernedes også en †tagryt-
ter, der kan have været sat op som erstatning for 
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Fig. 11. Østre kapitæl i skibets nordportal (s. 3320, jfr. 
fig. 9). KdeFL fot. 1966. - The east capital in the north 
portal of the nave. 

Fig. 12. Vestre base i skibets nordportal (s. 3320, jfr. 
fig. 9). KdeFL fot. 1966. - The west plinth in the north 
portal of the nave. 

Fig. 13. Korportalen (s. 3320). NE fot. 1988. - The 
portal of the chancel. 

den ovennævnte tklokkestabel. 179312 nævnes 
en rådden bjælke i »spiret«, og det fremgår 
1828,9 da tilstanden var dårlig, at rytteren var af 
bindingsværk. 

Øvrige ændringer og vedligeholdelse efter reforma-
tionen. Den ældste omtale af kirkebygningens 
tilstand er fra 161613 og beskriver murværket 
som »forfalden«, dels på sydsiden, dels og navn-
lig i østgavlen. Omstændighederne taler for, at 
apsis allerede var revet ned på dette tidspunkt. 
Også de syn, der afholdtes i 1720rne efter kir-
kens indlemmelse i rytterdistriktet (s. 3317), 
godtgør, at murværket var dårligt og flere ste-
der skredet ud; på denne tid eksisterede der 
mindst tre tagstensafdækkede †støttepiller. I vest-
gavlen sad en åbning, der gav adgang til loftet. 
173612 gennemførtes en hovedreparation, hvor-
efter bygningen erklæredes i god stand. 

I begyndelse af forrige århundrede indberet-
tede sognepræsten om revner og andre skavan-
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Fig. 14. Facader, længdesnit og plan 1:300. Tegnet af Carl Kiilsgaard 1890. Frijsenborg godsarkiv. - Drawings of 
the church before the re-erection of the apse. 
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Fig. 15. Indre mod øst. Fot. o. 1895 i Lokalhistorisk arkiv i Gjern. - Interior to the east before the re-erection of the 
apse 1903 and the restoration of the chancel arch and the contemporary decoration of the vaults. 

ker, der 1807 forværredes ved stormskader; efter 
tagenes udbedring måtte man vente til 1816 på 
en nødtørftig istandsættelse af murene.24 Først 
1861 repareredes eller fjernedes de mangler og 
dårligdomme, der i årtier havde givet anledning 
til synsudsættelser og bekymring. I realiteten 
gennemførtes nævnte år en ombygning, hvis 
mest fremtrædende træk var det ovenfor om-
talte tårnbyggeri (med tilhørende sløjfning af 
tagrytter og våbenhus med blænding af nord-
døren).25 Ved samme lejlighed bragtes skibets 
murkroner i niveau med korets, og der etab-
leredes gesimser i sammenhæng med den nyop-
førte vest gavl. Gavlens indre udformning kræ-
vede ommuring af de tilstødende hvælvkapper. 

Triumfmuren, som længe havde voldt vanske-
ligheder,26 blev udbedret efter nedtagning af 
taggavlen, og skibets og korets taghældninger 
sænkedes kendeligt. Ved murværkets reparation 
i forbindelse med indsætning af nye vinduer 
fjernedes en del granitkvadre for at anvendes i 
den bro, der samtidig var under konstruktion 
ved Frijsenborg. 

Cement og kalk på portalerne blev hugget 
bort 18849, og 190327 rejstes efter tegning af Carl 
Kiilsgaard, på fundamentet af den forlængst for-
svundne forgænger, den eksisterende apsis af 
røde sten i blank mur; ved den samtidige nyind-
retning af koret fik triumfbuen sin nuværende 
form. 
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Fig. 16. Indre, set mod vest. NE fot. 1988. - Interior to the west. 

I begyndelsen af 1950erne blev kirken sat i 
stand under ledelse af Alf Theilgaard, Hammel. 

Gulvene nævnes første gang 1724,12 da de 
trængte »til forbedring«. Ved istandsættelsen 
1861 lagdes teglfliser, der 190310 afløstes af sorte 
og hvide fliser. Senest er gulvene udført med 
gule sten på fladen i fletmønster, mens der er 
gråmalet trægulv under bænkene. 

Vinduer nævnes første gang 1848,9 da et rund-
buet blev indsat i korets sydside; nogle år efter 
ønskede synet de to i samme side af skibet for-
nyet svarende til det i koret. Som nævnt ind-
sattes fem jernrammevinduer 1861, hvoraf ski-
bets to nordre blændedes i 1950erne. 

Tagene nævnes tidligst 1616,13 da de skulle for-
skelles; 171512 manglede der tagsten; bly på koret 
omtales første gang 1726.28 181129 var en del af 
skibet tækket med bly; umiddelbart før 186111 lå 
der bly på koret og i øvrigt tegl. Ved ombyg-

ningen nævnte år lagdes der skifer på alle tage, 
hvis tagstole samtidig var blevet fornyet. Ved 
apsidens (gen)opførelse 1903 blev den forsynet 
med blytag. 

Opvarmning ved kakkelovn etableredes i be-
gyndelsen af 1880erne,25 ligesom i de øvrige 
Frijsenborgkirker; 192711 opstilledes en kalori-
fer, og i 1950erne installeredes elektriske radia-
torer. Elektricitet indlagt 1908-09.10 

Kirken står i dag hvidkalket ude og inde med 
apsis, vestgavl og tårn samt portalerne i blank 
mur. Tagene er skiferhængte; alle gulve består af 
de ovennævnte gule sten samt træ under bæn-
kene. 

En †kalkmalet dekoration i kor og skib (jfr. fig. 
17), lignende egnens sengotiske ornamentik på 
ribber og buer, blev 1903 udført af maleren P. 
Rahbek.27 Atter overkalket efter 1925. 



GJERN KIRKE 3329 

Fig. 17. Indre, set mod øst. Ældre fot. i NM2. - Interior to the east. 

I N V E N T A R 
Oversigt. Kirken har bevaret en stor del af sit ældre 
inventar, hvoraf den romanske døbefont som sæd-
vanlig er det ældste stykke. Altertavlen fra 1600rnes 
første tiår er ligesom tavlen i Linå leveret af Jesper 
maler fra nævnte lokalitet. Fra samme tid stammer 
både prædikestolen og alterstagerne, der er skænket 
af en lokal dommer med bopæl i Gjern. Fra et ældre 
stolesæt resterer nogle gavle med årstal 1655 og ejeri-
nitialer, dog delvis fornyet ved en hovedrestaurering 
1861-63. Både ved denne lejlighed og ved en gennem-
gribende istandsættelse af inventaret 1894-95 har Frij-
senborgs faste håndværkere under arkitekterne Chri-
sten og Carl Kiilsgaards ledelse foretaget ændringer 
og fornyelser efter et mønster kendt fra de øvrige 
Frijsenborgkirker.23 

Alterbord, 1894, træskåret i nybarok, udført af 
snedker P. Pedersen, Hedehusene i nabosognet 
Søby.10 Fyldingspanel flankeret af halspilastre 
med fladsnitsbeslagværk. I bordets bagside ind-

sat skabe. Malet brunlilla med sort frise og fyl-
dinger samt stafferet med rødt, grønt og guld. -
Et muret(?) †alterbord er måske blevet fjernet 
18549 i forbindelse med synets ønske om en til-
bageflytning af alteret til endevæggen, fordi 
pladsen mellem alteret og knæfaldet da forekom 
for snæver. 

†Sidealterbord, se s. 3324. 
†Alterklæder. 168930 omtales et gammelt klæde 

af »fillimut«, dvs. brungul damask. Inventariet 
1766/6731 nævner et rødt plysalterklæde. 1861 
havde Schou i Hammel leveret et nyt klæde, der 
1885 blev erstattet af et andet syet af Sofia Land-
mark.10 

Altertavlen (fig. 19), fra o. 1610-20, tilskrevet 
Jesper maler i Linå,32 svarer ganske til tavlen 
(s. 3282) i denne landsby. Afvigelserne er få: 
storsøjlerne har blot vulstkapitæler, de kartou-
cheformede topvingers beslagværk omslutter en 
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Fig. 18. Indre, set mod øst. NE fot. 1988. - Interior to the east. 

trekvartroset, og storvingernes beslagværk og 
frugter er beskednere og lidt anderledes. Posta-
mentfremspringenes diademhoveder (fig. 20) er 
mere overensstemmende med hovederne på 
prædikestolen (s. 3288) i Linå. Frisefremspringe-
nes englehoveder skiller sig ud fra de øvrige ved 
hovedklædets »kraveform« og vingernes an-
bringelse i trekant over hovedet. - Nyere til-
føjelser, i fyr, er konsollerne med pyramider 
over fremspringene på både stor- og topgesims. 

1913 restaurerede P. Rahbek33 tavlen, hvis ho-
vedfarver måske blev rekonstrueret efter fundne 
spor, da alle oprindelige farver, på kridtgrund,34 

1894 var blevet afrenset af snedker P. Pedersen.10 

Stafferingen omfatter nu brunlilla på søjlepryd-
bælter og som bund for vingernes gyldne og 

rødbrune beslagværk, med grønne detaljer. Søj-
leskafterne er gråhvide; engle- og diademhove-
der har naturlig ansigtsfarve, vingerne er gyldne 
og dragterne forskelligtfarvede. Ved restaurerin-
gen35 fik tavlen nye, gyldne indskrifter på sort 
bund, i midtfeltet (med fraktur) indstiftelsesor-
dene til nadveren: »Vor Herre Jesus Christus i 
den Nat« etc., i frisen (versaler): »Gloria in altis-
simis deo« og i postamentfeltet: »Oc vi saa hans 
Herlighed« etc. Topfeltets maleri, på træ, den 
opstandne Kristus med sejrsfanen,36 er muligvis 
blevet udbedret ved samme lejlighed. I forbin-
delse med tavlens farveafrensning 1894 restaure-
rede V. Stender, Århus, »et billede«,37 enten det 
ovennævnte eller altertavlens daværende midt-
feltsmaleri fra 1800rnes midte. Dette er en kopi 
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Fig. 19. Altertavle fra o. 1610-20, tilskrevet Jesper maler i Linå (s. 3329). NE fot. 1988. - Altar-piece c. 1610-20, 
ascribed to Jesper the painter of Linå. 

efter Carlo Dolci, Kristus i Emmaus,3 8 udført i 
olie på lærred, 95,5x76,5 cm. Kristus, i blå 
kappe over hvid kjortel, ses brydende brødet; på 
det hviddugede bord en sølvdisk og en gylden 
kalk. 1913 fjernedes maleriet fra tavlen; nu op-
hængt i profileret fyrretræsramme i blændingen 
til skibets norddør. 

Altersølv. 1) Alterkalk og disk, 1985, udført af 
Allan Scharff, København. 2) Alterkalk (fig. 21), 
1694, udført af Lauritz Christensen Wild, År-
hus; bægeret fornyet i 1800rnes sidste halvdel. 
Den 23,8 cm høje kalk, der ganske svarer til den 
i annekskirken Skannerup fra 1693 (s. 3357), har 
sekstunget fodplade og tilsvarende, barokpro-
fileret fod, der i tungesammenstøddene er 
smykket med et drevet akantusblad. Skaftled-

dene er sekskantede og ledsaget af profilstave. 
Den forholdsvis lille, skivemidtdelte knop har 
seks tunger både på over- og undersiden, og 
over disse ligger yderligere småtunger, de øvre 
med graverede versaler: »Iehsvs«, på skraveret 
bund. På fodpladen mesterstemplet (Bøje 1982, 
2, nr. 5854). Det høje, fornyede bæger har for-
oven en graveret indskrift med skriveskrift: 
»Anno 1694. - Giern Kierckis Kalck og Disk«, 
formodentlig gentaget fra det tidligere tbæger. 
Ved fornyelsen er desuden tilføjet forskellige 
graverede og punslede dekorationer, spinkle 
bladranker ved indskriften samt forneden en 
bladdekoration med netværksovaler med ind-
prikkede småkors. Disken er nyere, 14,2 cm i 
tvm., med graveret indvielseskors på fanen. -
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Fig. 20. Detalje fra altertavlen, jfr. fig. 19 (s. 3330). 
NE fot. 1988. - Detail of the altar-piece, cf. fig. 19. 

i Altersæt af tin, omtalt i inventarierne 1681/8214 

og 1689.30 

†Oblatæsker. 1) Af sølv, fælles med Skanne-
rup, nævnt 1739/4039 og 1766/67.31 2) Af por-
celæn, omtalt 1921.11 

Sygesæt, 1882, købt hos guldsmed J. P. Søren-
sen, Århus,10 i alt 12 cm højt. Kalkens runde fod 
er med 14 tunger drevet op mod den lille knop, 
smykket af slyngbånd. På bægeret og vingem-
met heri er graveret et kors med trekløverfor-
mede korsarmsender. Disken, 8,5 cm i tvm., 
bærer cirkelflettekors og på undersiden Køben-
havns bystempel (18)82, Simon Groths guar-
deinmærke samt mesterstemplet, et knækket S. 
I ruskindsbeklædt etui med messinghasper. 

†Alterkander. 1) Af violet glas, anskaffet 1844.9 

2) Af porcelæn, nævnt 1921.11 

Vinskummeske, 1898, med mesterstempel: 
R.Jensen, Københavns bymærke (18)98 og Si-
mon Groths guardeinstempel. 

Alterstager (fig. 22), skænket 1609, af messing, 
28 cm høje. De har kraftigprofileret fod med 
midtvulst og skaft bestående af fladtrykte kugle-

Fig. 21. Alterkalk udført 1694 af L. C. Wild, Århus 
(s. 3331). NE fot. 1985. - Chalice, made 1694 by 
L. C. Wild, Århus. 

Fig. 22. Alterstage, skænket 1609 (s. 3332). NE fot. 
1988. - Altar candlestick, donated 1609. 
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Fig. 23. *Dåbskande nr. 2 af tin, fra 1700rnes slutn-
ing. Nu i Silkeborg museum (s. 3335). - Silkeborg 
museum fot. 1989. - Baptismal ewer no. 2 pf pewter, 
from the close of the 18th. century. Now in Silkeborg mu-

og balusterled adskilt af skive. I den ret dybe 
lyseskål ses indvendig to modstillede nitter, mu-
ligvis til fæstnelse af en messingplade ved den 
ret høje lysetorn. På kugleleddet er graveret gi-
verindskriften, med versaler. På den ene stage: 
»Anno 1609 den 22 december gaf Hendrick 
Meier Lønborig denne livs [våben]/stage till Gi-
ern kircke och till Gvds ere«. Den anden stage 
har tilsvarende indskrift, men med hustruens 
navn »Mergrete Hans daater af Hamborig« og 
med et par bogstavvarianter, »oc« og »til Gvds 
ære«. De to symmetriske bomærkeskjolde ved 
indskriften er ens. Giveren var dommer i Tvi-
lum birk i Silkeborg len og havde bolig i Gjern 
sogn.40 

Syvarmet lysestage, med graveret indskrift: 
Ane Bothilde Brorsen, f. Nielsen paa Skylvad-
gaard i Jernved Sogn 2/11 1843, død 6/3 1931 i 
Gjern Præstegaard. På alterbordet. 

†Messehagler. I 1680erne14 fandtes en hagel af 
rød og grøn »blommet kaf« (blomstret uldplys 

eller fløjl). Inventariet 1766/6731 nævner blot en 
fløjlshagel. 18529 anskaffedes en ny. 

Alterskranke, 1895, udført af snedker F. He-
gaard, Hammel,10 efter Frijsenborg-arkitekten 
Carl Kiilsgaards sædvanlige model (jfr. Lyngå 
s. 1777). Femsidet, med udsavede balustre under 
profileret håndliste, mod alteret afsluttet af po-
lygonal pille, nu uden topkugle. Stafferet som 
alterbordet. 

†Alterskranke. 180312 ønskedes »tralværket« 
(gitter- eller balusterværket) om alteret repare-
ret. 

Døbefont (fig. 24), romansk, af granit, foden af 
finkornet grå og svagt rødlig, kummen af en gro-
vere, brungrå granit og med en del sorte korn; 
ialt ca. 85 cm høj. Ifølge Mackeprang (Døbe-
fonte s. 338 f.) tilhører den en særgruppe sam-
men med de beslægtede fonte i Tvilum (Gjern 
hrd.) og Vejerslev (Houlbjerg hrd.). Den store, 
velhuggede kumme, ca. 77 cm i tvm., har i bun-
den to huller, henholdsvis 3,5 og 2,5 cm i tvm., 
men kun det sidstnævnte er også boret gennem 
foden til afløb. Kummen har ved mundingsran-

Fig. 24. Romansk døbefont (s. 3333). NE fot. 1988. 
Romanesque font. 
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Fig. 25. Dåbsfad nr. 1, o. 1550-75, sydtysk arbejde af 
messing (s. 3334). NE fot. 1988. - Brass baptismal dish 
no.l, c. 1550-75, of South German workmanship. 

den en spinkel tovstav, der på oversiden har en 
lille, nyere fordybning, muligvis til fæstnelse af 
et låg. Herunder er hugget en frise med en ring-
kæde,41 hvis enkelte ringled omslutter en hjerte-
formet figur. På korpus er rundbuede arkader 
med spinkle stave som kapitæler og på søjlernes 
nedre del. Selve felterne er svagt udhvælvede. 
Lavt, glat skaftled, dårligt proportioneret til den 
større fods øvre rundstav. Foden, af form som 
en omvendt terningkapitæl, har rundstave til 
markering af sidernes rundbuefelter og på hjør-
nerne kraftige rundstave med lige afhugget 
overside. - Afrenset 1890 og 1895.10 Tidligere 
opstillet i koret øst for korbuen, nu i skibets 
nordøsthjørne. 

Dåbsfade. 1) (Fig. 25), o. 1550-75, sydtysk ar-
bejde i drevet messing, 43 cm i tvm. I bunden en 
fremstilling af Syndefaldet omkredset af en nu 
udpudset minuskelindskrift. På den ret brede 
fane er stemplede ornamenter, yderst en slags 
lilje, inderst en femtakket stjerne. Nær fanens 
indre kant ses to næsten forsvundne graverede, 
symmetriske renæssanceskjolde, antagelig for 
fadets tidligere, rimeligvis verdslige ejere. På fa-
nens underside er graveret »M. B«, formentlig 
et senere ejermærke. - I inventariet 172412 be-
mærkes, at »dåben fattes et bækken«, da den 

»ikke er gjort til at holde vand« (jfr. fontens 
afløbshul). Heller ikke de øvrige inventarier 
omtaler messingfadet, der antagelig først er er-
hvervet af kirken i ny tid. 

2) (Fig. 27), rimeligvis skænket 1727,42 af tin, 
udført af kandestøberen Rasmus Michelsen 
Kragh, Århus. Det store fad, 76,5 cm i tvm., 
der dækker hele fontens overside, har en 19 cm 
bred, let hvælvet fane, men nu kun en 5,5 cm 
bred rest af den oprindelige, nu udskårne for-
dybning, beregnet til anbringelse af messingfa-
det, nr. 1. Fanen er dekoreret med 16 smalt hjer-

Fig. 26a-b. Dåbsfad nr. 2, af tin, rimeligvis skænket 
1727, jfr . fig. 27. a. Givernes initialer og årstal på fa-
nen. b. Krontinstempel 1723 for Rasmus Michelsen 
Kragh, Århus. (s. 3335). NE fot. 1988. - Baptismal 
dish no. 2, of pewter, probably donated 1727, cf.fxg.27. 
Pewter mark 1723 for Rasmus Michelsen Kragh, Århus, 
b. The initials of the donors and date on the rim. 

Fig. 27. Dåbsfad nr. 2, af tin, rimeligvis skænket 
1727, udført af Rasmus Michelsen Kragh, Århus. 
Midtskålen udskåret (s. 3334). NE fot. 1988. - Baptis-
mal dish no. 2, of pewter, probably donated 1727, made by 
Rasmus Michelsen Kragh, Århus. Centre removed. 
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teformede bukler samt nogle inddrejede linier 
ved inder- og yderkant. Her ses også giverpar-
rets graverede initialer »MMS« og »KSD« om-
givet af en bladkrans og flankeret af årstallet »17 
- 27« (fig. 26a). Modstillet denne ses kandestø-
berens stempel for krontin, »RMK 1723«43 

(fig. 26b). 
Dåbskander. 1) Skænket 1944, af messing, 37 

cm høj incl. hjulkorset på låget. *2) (Fig. 23), 
1700rnes slutning, af tin, ca. 21 cm høj, cylin-
derformet, med bred tud og bøjleformet hank. 
Lille knop på det profilerede låg. I Silkeborg 
museum (inv. nr. 156/1967). 

Prædikestol (fig. 28), fra 1600rnes første fjerde-
del, måske af samme mester som altertavlen her 
og den delvis beslægtede prædikestol i Linå 
(s. 3288). Den har fire tredelte fag, hvis frise-, 
storfelt- og postamentfyldinger alle er indram-
met af profilerede tandsnit, et dominerende, de-
korativt motiv, der tillige er anvendt ved hoved-
parten af de vandrette profilled. De forsænkede 
storfelter44 flankeres af glatte søjler, med ring-
kapitæler og baser, foranstillet rammeværk med 
profileret midtparti. De ret høje frise- og posta-
mentfremspring har profillisteindrammede fyl-
dinger på alle sider, frisens tillige smykket med 
skårne englehoveder (fig. 29), udført efter andet 
forlæg og af anden hånd end altertavlens. Der er 
dog kun bevaret spor efter hovedet på feltet 
nærmest sydvæggen, hvor et nyere tilslutnings-
bræt danner lukke mod væggen. - Den kraftige 
bærestolpe er udført 1894 af snedker P. Peder-
sen,10 der sandsynligvis i forbindelse med en re-
paration af stolen også har tilføjet opgangspane-
let, af eg, i renæssancestil svarende til denne. 

Den sekskantede himmel er oprindelig, men 
er formodentlig blevet en del ændret ved repara-
tioner 18339 og 1894.10 Den har glat, gennem-
løbende frise med tandsnitprydet gesims, hvor-
over enkle trekanttopstykker kronet af bosse-
smykket konsol med drejet topkugle og på de 
skrå sider udsavede bøjlevolutter. Også de lave 
hængestykker er udsavede, rimeligvis tilføjet 
1833,9 da der manglede »en gesimsliste under 
himlen«. På himlens underside findes ligesom 
på Linå-himlen et sekskantet felt, dannet af pro-
fillister, indrammende en ret flad, skåret dob-

Fig.28. Prædikestol fra 1600-25 (s. 3335). NE fot. 
1988. - The pulpit, c. 1600-25. 

Fig. 29. Englehoved fra prædikestolen, jfr. fig. 28 
(s. 3335). NE fot. 1988. - Angel's head on the pulpit. 



3336 GJERN HERRED 

Fig. 30. Præsterækketavle nr. 1, 1734 (s. 3337). NE 
fot. 1988. - Board listing incumbents, 1734. 

Fig. 31. Epitaf nr. 2, 1694, over to brødre R. og 
C. Hansen (s. 3342). NE fot. 1988. - Memorial tablet 
1694. 

beltroset. Siden 1894,10 da snedker Pedersen af-
rensede stol og himmel for maling og herefter 
bonede dem, fremtræder de med egetræets 
farve, ferniseret og stafferet med lidt guld. O p -
stillet i skibets sydøstre hjørne med opgang 
langs triumfvæggen og som sædvanligt for ly-
sets skyld nær vinduet. 172312 var dette i styk-
ker, så præsten hele vinteren ikke kunne »be-
træde« prædikestolen, men måtte stå i »brix-
døren« (o: kor (gitter) døren). 

Stolestader, 1655, ændret og delvis fornyet 
1861. De oprindelige gavle, af fyr, har profi-
lerede fyldinger og i det plane felt herover et 
indskåret Jesumonogram. Under dette er der i 
sydsidens gavle nr. 5 og 6 fra vest (fig. 32) skåret 
henholdsvis »1655« og »NGS«, i nordsidens 
nr. 6 og 7 fra vest »1655« og »BCD«, formo-
dentlig stadernes daværende besiddere, en gård-
mand og hans kone. Ryglænene, af forskellig 
alder, har enkle, profilerede fyldinger. 

I forbindelse med hovedrestaureringen 186110 

forandredes 26 stole (med nye ende- og rygstyk-
ker). Ændringen bestod i fjernelse af de oprin-
delige døre, 45 afskæring af topstykker og gav-
lenes indfatning med rundbuede rammer, for-
oven med udtungning og smykket med drejet 
roset.46 189510 anbragtes 27 hjælpeben under sæ-
derne. 18949 maledes stolene med egefarve. De 
har nu rødbrune rammer om grå fyldinger, med 
gyldne profilrammer, indskrifter og rosetter. 
Tre †bænke, (jfr. fig. 17) udført 1887 af snedker 
Wørtz, var anbragt i skibets midtgang. 

Armstol (fig. 33) til præsten, o. 1862,9 den sæd-
vanlige »Frijsenborg-type« med svungne arm-
læn og skindbetrukket sæde og ryglæn, sidst-
nævnte ledsaget af snostave og med bladkranset 
kopstykke smykket med Frijisenborgs relief-
skårne våben. Nu brunferniseret, ved en istand-
sættelse 189510 (genop)malet med de heraldiske 
farver på våbenet. Anbragt bag altertavlen, hvor 
der også står et lille, nyere træbord.47 

To pengebøsser,48 af messing, med graveret 
versalindskrift: »Til de fattige M.K.J.V.F. (kir-
keejeren) 1897«; leveret af A. Wilson, Århus.10 

Anbragt på trækonsoller på hver side af ind-
gangen i vest. †Tavlepung nævnt 1766/67.31 

188510 anskaffedes en ny. 
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dun 16 Fod, Principal 8 Fod, Salicional 8 Fod 
(Emil Nielsen 1936), Octav 4 Fod, Oktav 2' (til-
bygget 1961 af Jydsk Orgelbyggeri). Mekanisk 
aktion, sløjfevindlade. På samtidigt vestpulpi-
tur, med spillebord i orgelhusets sydside. Orglet 
egetræsmaledes 1898.49 

Tre salmenummertavler, 1902-03,10 Frijsenborg-
kirkernes vanlige,50 rundbuede, med skåret kors 
i topfeltet samt indskudsbrikker med numre. 
Tavlerne er ferniserede, indskrift og tal hvid-
malede, på sort bund, korskonturerne gyldne, 
†Salmenummertavler. 184951 anskaffedes to, ud-
ført af snedker Erhard Lassen, Farre, 187310 én. 

Præsterækketavler. 1) (Fig. 30), 1743, af træ, 
116x82 cm, med tagformet gavl og profileret 
ramme. Under en bladdekoration står indskrif-
ten, med kursiv, optegnet med fyldige oplys-
ninger især om daværende sognepræst Peder 

Fig. 32. Stolestader med initialer og årstal 1655 
(s. 3336). NE fot. 1988. - Pews with initials and date 
1655. 

Vestpulpitur, 1898, udført af N. Rasmussen;10 

enkelt fyldingspanel med glatte pilastre; det 
støttes ved vestvæggen af murede konsoller og 
ved midtgangen af polygonale træstolper. Trap-
peopgang fra tårnrummet. Stafferet som stole-
værket, oprindelig egetræsmalet.10 

Orgel, 1988, med syv stemmer, ét manual og 
pedal, bygget af Marcussen & Søn, Åbenrå. 
Disposition: Hovedværk: Principal 8', Gedakt 
8', Oktav 4', Rørfløjte 4', Oktav 2', Mixtur II-
III. Pedal: Subbas 16'. Herudover er der sat plads 
af til et svelleværk med fire stemmer. Facade fra 
nedennævnte torgel 1898, af standardtype fra 
Fr. Nielsens orgelbyggeri, genanvendt i forhøjet 
og omdannet skikkelse efter tegninger af Jens 
Vilhelmsen. De oprindelige attrappiber af sølv-
bronzeret træ er erstattet med klingende piber af 
tinlegering. På vestpulpituret, †Orgel, 1898, med 
fire stemmer, bygget af Frederik Nielsen, År-
hus; senere omdisponeret og udvidet. Oprinde-
lig disposition: Manual: Bordun 16 Fod, Prin-
cipal 8 Fod, Gedakt 8 Fod, Octav 4 Fod. Efter 
den seneste ombygning var dispositionen: Bor-

Fig. 33. Præstens armstol, o. 1862, med Frijsenborgs 
våben (s. 3336). NE fot. 1988. - The vicar's chair 
c. 1862, with the Frijsenborg coats of arms. 

Danmarks Kirker, Århus 215 
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Fig. 34. Klokke, støbt 1877 af Hellerung & Hauberg, 
Kbhvn. (s. 3338). NE fot. 1988. - The bell, cast 1877 
by Hellerung & Hauberg, Copenhagen. 

Hansen Fabich, »Som blev voceret af Velbr. 
Frue Anne Fischer H. Assessor Peder Liernes til 
Farregaard d. 21. Sept. 1723. Confirmeret af 
Kong Friderick den 4de d. 26. Nobr.(!) sam(m)e 
Aar og ordineret af Biskop Doet. Johan Ocksen 
udi Aarhuus d. 31. Martii 1724. Lever nu udi sit 
51de Aar Gud ved hvor mange Aarene skal blive 
herefter d. 19. April 1743.«52 Bladornament, 
indskrift og rammeprofiler forgyldt. Restaure-
ret 1890.10 Ophængt på nordvæggen i skibets 
vestfag. 

2) 1890, udført af snedker Wørtz,10 svarende 
til nr. 1, med fortsættelse af navnene; ophængt 
ved siden af denne. 

†Kirkestævnetavle nævnt 1895.10 

Lysekroner. 1) 1872, af messing, med 2x8 lyse-
arme og foroven en krans af otte refleksblom-
ster. Den store hængekugle har graveret versal-
indskrift: »Skænket Gjern kirke 1872 af murme-

ster Peter Chr. Kiilsgaard og hustru Mette født 
Jensdatter, boende paa Peterslyst« (jfr. gravsten 
nr. 4). Ophængt i skibets vestfag. 2) »Skænket 
Gern Kirke i Taknemmelighed for Eriks Red-
ning 30. Juli 1933.« Af messing, med 3x6 lyse-
arme. I skibets østfag. 3) Nyere, af messing, 
med seks lysearme. I koret. 

†Kirkeskib omtalt 1684 som hængende i en 
kæde midt i kirken. 

†Ligbåre, nævnt 1681/82,14 trængte 1700 til at 
forbedres. 1723 beklagede sognemændene sig 
over, at båren var så dårlig, at den ikke kunne 
bruges til at føre deres døde til kirke med.12 

Tårnur, 1964,53 leveret af Axel E. Frost, urma-
ger og tårnursfabrikant i Bogense. Værket op-
stillet i tårnets næstøverste stokværk, urskive i 
tårnets nordside. 

Klokke (fig. 34), 1877, støbt af »Hellerung & 
Hauberg, København.« Skriftbånd, med versa-
ler, omkring halsen, herover palmetfrise. Midt 
på klokkelegemet årstallet. Omhængt 1953 i ny 
slyngebom og med ny jernknebel. Samtidig ki-
mehammer. †Klokker. Ved klokkeskatten 1528/ 
29 afgav kirken en klokke, der med »al jern-
fang« (ophænget) vejede 3 skippund og 2 lis-
pund. I 1680ernes inventarier14 nævnes kun én 
klokke, der hang i et »træværk«30 på kirkegår-
den (jfr. †klokkestabel, s. 3319). Da klokken 
18769 var revnet, omstøbtes den det følgende 
år.54 

Klokkestol, nyere, af eg, til én klokke; forhøjet 
og afstivet med jern 1953. 

G R A V M I N D E R 

Epitafier. 1) (Fig. 35), billedskærerarbejde med 
portrætmaleri, ifølge malet indskrift bekostet 
1639 af provst Rasmus Christensen og hustru, 
Bodil Pedersdatter, til minde om deres to børn 
samt hendes første mand, Niels Mikkelsen (jfr. 
gravsten nr. 1). 

Det velproportionerede epitaf, af eg, er op-
bygget som en altertavle i senrenæssance sært 
forsinket i forhold til det angivne årstal. Det 
kvadratiske storfelt, i æggestavsramme, flanke-
res af glatte felter med foranstående korintiske 
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Fig. 35. Epitaf opsat 1639 af provst Rasmus Christensen og hustru Bodil Pedersdatter over deres to børn og 
hendes 1. mand (s. 3338). NE fot. 1988. - Wall monument no. 1, put up in 1639, by the rural dean Rasmus Christensen 
and his wife Bodil Pedersdatter, to commemorate their two children and her former husband. 

215* 
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Fig. 36. Maleri fra epitaf nr. 1, 1639, jfr . fig. 35. Lazarus' opvækkelse over familieportrætter (s. 3341). NE fot. 
1988. - Painting from wall monument 1639, cf. fig. 35. The Raising of Lazarus over portraits of the family. 

søjler med beslagværksprydbælter. Også posta-
ment- og gesimsbjælke har enkelt beslagværk 
skåret i fladsnit, begge med volutbøjler smykket 
med diadem- og løvehoved, henholdsvis over 
og under søjlerne. Det rektangulære topstykke, 
ligeledes i æggestavsramme, flankeres af kvin-
delige, påklædte hermer, med armene lagt hen 
foran livet og ansigterne vendt mod hinanden; 
bag hovederne volutkapitæler. På hermeskaf-
terne er ophængt draperi med kvast. Stor- og 
topvinger er kartoucheformede og har kraftigt 
rulleværk. Storvingernes løber foroven ud i 
rovfuglehoved og har midtpå dukatmønsterind-
rammet oval om stærkt fremspringende engle-
hoved, seende ind mod tavlen. Topvingerne har 
halvcirkelfelt med skåret fantasimaske i profil, 
yderst forneden konsol med knoppet kugle. En 
topkartouche omslutter et ovalfelt, der krones af 

konsol, hvorpå en stående, nøgen figur, antage-
lig Jesusbarnet, der støtter sig til en stav og hol-
der en ubestemmelig genstand (blad?) i hånden. 
Yderst på topgesimsen står hankevaser med 
store, fligede blade strittende ud til alle fire si-
der. Hængestykket, prydet med fantasimaske, 
har til siderne bladvolutter, nederst rulleværk 
med klokkeled.55 

Epitafiet står med en broget staffering, der 
antagelig i hovedsagen stammer fra en restaure-
ring 1890 ved maler J. C. Frederiksen, Ham-
mel.37 Søjleskafter og storvingernes bund er grå-
hvidt marmoreret, postamentbjælke og kronge-
sims blå, konturer og ornamenter røde og gule, 
samt guld på detaljer. Figurernes karnation lys, 
topfiguren nærmest hvid. Indskrifterne, der 
knytter sig til de to malerier, står med hvidlig 
fraktur på sort bund. I topfeltet: »Ihs«, i top-
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stykkets frise: »Jeg er opstandelsen ... Johanis 
xi. cap.« I kronfrisen, i to spalter: »Herre som 
Latzarum din Kierre Wen / Fra Døden Kalde 
thill Liff Igjen / / Paa Dommedag Opweck och 
mig,/ Att Jeg dig Prisser Ewindelig.« I posta-
mentbjælkens ovalfelt: »Salige Erre de Døde 
som dø hen udi HERREN / Thi de Huiler aff 
deris Arbeide. Joha: ob: 14« (Joh. åb. 14,13). I 
postamentfrisen: »Anno 1620 Dend 20. Augus. 
Døde H. Niels Mickelsøn Sognepræst thill / 
Giern och Schanderup K. (o: kirker) Bodel Pe-
dersdatter forige(!) Hosbonde.« - I hængestyk-
ket: »Anno 1639 Haffuer H. Rasmus Christen-
søn I Giern, Prowist i Giern herrit med sin Ki-
erre Hustru, Bodil pedersdatter Ladet denne 
Epithaphium Bekoste Gudshuss thill Æhrre 
Dennom och deris Kierre Børn Christen Ras-
musøn och Maren Rasmus datter thil En Chri-
sten Ihukommelse Epter deriss Død och Bort-
gang aff denne Elendige Verden.« 

Malerierne er udført i olie på træ. I topfeltet 
Opstandelsen: en hvidlig Kristusskikkelse, med 
gul glorie, rød kappe og gråligt lændeklæde, 
træder med sin sejrsfane frem på kanten af den 
åbne grav. Tre skræmte soldater ses. I forgrun-
den til venstre er den ene på vej væk, mens han 
ser sig tilbage over skulderen, til højre gemmer 
en rustningsklædt sit hoved bag armene, og en 
tredie tager sig til hjelmen. Under baggrundens 
grå skyer ses Jerusalems huse og tårne. 

Storfeltets maleri (fig. 36), 83 cmx83 cm, er 
ved en tværliste delt i et øvre felt med en religiøs 
fremstilling: Lazarus' opvækkelse, og en nedre 
med en verdslig: brystbilleder af de i indskrif-
terne omtalte fem familiemedlemmer. Det reli-
giøse motiv er malet i dæmpede grå og blå to-
ner, med en liggrå Lazarusskikkelse i kontrast til 
Jesu røde kappe. En gulklædt person i venstre 
side vender sig væk, mens en anden bag den 
knælende moder slår armene over kors; bagved 
holder flere sig for næsen for at undgå liglugten. 

I familiebilledet er de sortklædte personer, 
med hvide kraver, opstillet på række og over 
hovederne betegnet med deres respektive initia-
ler og alder: »Ætatis«. I midten ses de to børn, 
drengen »C.R.S.« (Christen Æasmusøn) »15« (år 
gl.), med bog, og søsteren »M.R.D.« (Maren 

Fig. 37. Gravsten nr. 2, fra 1600rnes begyndelse, over 
ukendt; sekundær indskrift 1798 (s. 3343). NE fot. 
1988. - Tombstone no. 2, from the beginning of the 17th 
century; secondary inscription 1798. 

Æasmusdatter) »17« (år), med fletninger bundet 
op om hovedet, stivet, opstående krave og lom-
metørklæde i hænderne. Dominerende i bille-
dets højre side er »B.P.D.« (Bodil Pedersdatter), 
hvis alder ikke er angivet. Hun bærer konehue 
og holder en blomst i hænderne. I maleriets ven-
stre side hendes to mænd, begge sognepræster, 
med pibekrave og hver holdende en bog. Nær-
mest drengen hans far »H.R.C.« (Hi. Rasmus 
Christensøn) »67« (år gl.),56 bagved hans for-
gænger i både embede og ægteskab »H.N.M.« 
(Hr. Niels Mickelsøn) »87« (år), med hvidt hår 
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Fig. 38. Gravsten nr. 1, o. 1602, over sognets præst 
Niels Mikkelsen og hans to hustruer, den første død 
1602 (s. 3342). Ældre fot. i NM2. - Tombstone no. 1, 
c. 1602, of the vicar Niels Mikkelsen and his two wives, 
the first died in 1602. 

og skæg. - Tidligere hang epitafiet på korets 
nordvæg i tilknytning til tpræstebegravelsen, nu 
på skibets nordvæg. 

2) (Fig. 31), 1694, over de hæderlige og vel-
lærde unge mænd og brødre Rasmus Hansøn og 
Christen Hansøn,57 der »forflyte« fra »megen 
uroe Og moie paa Jorden til æuig Huile i Him-
melen«. Den første †23. okt. 1671, 27 år gl., den 
anden 18. juni 1692, 38 år gi. - »Og som Dit(!) 
icke behagede Den Rette faarenis hyrde At 
Kalde Dem til hyrdere Ofuer sin meenighed paa 
Jorden (dvs. de blev ikke præster), Haffuer 
Hand giort Dem til Konger og Præster for gud 
og sin fader i Himmelen ...«. Nederst årstallet 
»1694«. Ottekantet egetræstavle, 88,5x73 cm, i 

profileret ramme, hvis ydre og indre profillister 
står gyldne ligesom frakturindskriften. Denne 
opforgyldt 1890.10 På nordvæggen i skibets øst-
fag. 

3) »Mindetavle fra Gjern Sogn for Niels Al-
bertsen, falden ved Dybbøl 18de April 1864, 32 
Aar. - Paa Ærens Mark Dit Blod henrandt, Men 
Hædrens Krands Du derved vandt!« Hvid mar-
morplade med fordybet indskrift, sortmalet an-
tikva, og nederst en lille, stiliseret oliegren, i 
relief, i forsænket felt. Indsat i egetræsramme og 
ophængt på skibets svdvæg. 

Gravsten. 1) (Fig. 38), o. 1602, halvfigursten 
over præst ved denne kirke Niels Mikkelsen He-
densted(?) (Nicolavs Michaelis f(ilius) He-
de[n]stadi[u]s), † l 6 • , • år gl., og hustru Marie 
Nielsdatter (Maria Nicolai f(ilia)), som efter at 
have været gift tre gange døde 5. sept. 1602, 74 
år gl. Endvidere hans hustru Bodil Pedersdatter 
Fogh (Bvtvlpha Petri Fogh f(ilia)), † l 6 • , • år gl. 
(jfr. epitaf nr. 1). Citat fra »Apoc. 2.« [7]. 

Rødlig kalksten, 189x83 cm, ret nedslidt, den 
latinske indskrift med reliefversaler kun vanske-
ligt læselig. Stenen indrammes af attisk slyng-
bånd (de øvre tre sider også ledsaget af tunge-
bort), afbrudt i hjørnerne af cirkelfelter med 
frontalvendte evangelistsymboler med skrift-
bånd, hvorpå navnene med fordybede versaler, 
foroven: »S. Mattæ[v]s« og »[S.]Johannes«, 
forneden: »S. Lvcas« og »S. Marcvs«. På stenens 
øverste trediedel ses en relieffremstilling af præ-
sten i ornat, udført i hans levetid. Han har fuld-
skæg, som kun rager lidt ud over pibekraven, 
hans kappe har bræmme, der er let optrukket i 
nakken, og på hovedet bærer han en baret (jfr. 
Linå gravsten nr. 2, s. 3295). Armene er bøjet 
hen foran livet, og i højre hånd holder han en 
bog. Den øvrige del af hovedfeltet optages af 
indskriften. I fodfeltet ses tre symmetriske 
skjolde med afdødes initialer (versaler), i midten 
præstens »NM« flankerende en slange, der snor 
sig om et kors, til siderne hustruernes, begge 
med Jesumonogrammet »IHS« og henholdsvis 
»M[N]« og »B[P]D«. Stenen antagelig udført af 
samme Århus-værksted som gravsten nr. 26 i 
Århus domkirke (s. 776). Ved hovedrestaurerin-
gen 186110 indsat i den da tilmurede nordportal. 
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2) (Fig. 37), fra 1600rnes begyndelse, over 
ukendt, og med sekundær indskrift 1798. 

Gråbrun kalksten, 191x91 cm, med detaljerig 
reliefudsmykning. Under en arkade med kanne-
lerede pilastre og volutkapitæler ses et rektangu-
lært skriftfelt, der danner bund for en fremstil-
ling af Opstandelsen. Kristus (uden glorie), med 
sejrsfanen i hånden, træder frem på graven flan-
keret af to soldater med skjold og krumsværd. 
Under skriftfeltet et symbol for det hastigt svin-
dende liv: en putto, der sidder på et kranium, 
blæser sæbebobler.58 I stenens hjørner cirkelme-
daljoner med de siddende evangelister og deres 
tegn, under de øvre desuden et lille englehoved, 
mellem de nedre i fodfeltet et vinget timeglas 
over kranium. Den oprindelige indskrift er ud-
slebet for at give plads til den sekundære, med 
fordybet kursiv (navnene med store skønskrifts-
bogstaver), over Laurs Povelsen Smed med hu-
stru Ane Pedersdatter, »forhen boendes i Nar-

Fig. 39. Gravsten nr. 3, fra 1600rnes 1. fjerdedel, over 
anonymt ægtepar (s. 3343). NE fot. 1988. - Tombstone 
no. 3, from 1600-25, of unnamed married couple. 

rup (Nårup), hvor de i et kierligt Ægteskab av-
lede tilsammen 10 Børn.« Hun døde 1772, 44 år 
gl., han 1777, 54 år gl. »Til en tak[nem]lig Erin-
dring har de ? endnu levende Sønner bekosted 
denne Steen over deres Hvilested 1798.« Indsat 
189210 i skibets tilmurede syddør. 

3) (Fig. 39), fra 1600rnes 1. fjerdedel, figursten 
over anonymt ægtepar. Grå kalksten, 178x 
l00xca. 13 cm, meget nedslidt og indskriften 
forsvundet. Ægteparret er fremstillet stående 
under en tvillingarkade, der midtpå er støttet af 
et rudimentært englehoved, til siderne af volut-
kapitæler. Begge har pibekrave og holder ar-
mene bøjet hen foran brystet, delvist dækket af 
deres kapper, der for mandens vedkommende er 
lidt over knækort, mens kvindens er fodlang. Af 
indskriften i det lave fodfelt er kun bevaret et 
par fordybede versaler. I stenens hjørner ses re-
ster af (evangelist) cirkler. Stenen er 1951 frem-
opgravet i (skibets) midtgang og 1954 opstillet 
mod korets sydmur. 

4) 0 .1867 , over murermester Peter Kiils-
gaard, *12.1.1795, †1.2.1867, og Mette Kiils-
gaard, *5.4.1795, †6.1.1872 (jfr. lysekrone nr. 1). 
Hvid marmorplade med fordybet antikva, ind-
sat i cementramme. I kirkegårdens nordvest-
hjørne. 

5) O.1897, over »den syge pige« Ane Dor-
thea Kristensen fra Gjern bakker, 1876-1897.59 

Hvid marmorplade, med fordybede, sortmalede 
versaler, i fladbuet stensætning i kirkegårdens 
nordvesthjørne. 

»Åben, muret †begravelse for præsterne«,22 

formodentlig i koret, er nævnt 1768.60 181329 

omtales i gulvet en begravelseslem, der enten 
skulle repareres eller begravelsen opfyldes. 

K I L D E R O G H E N V I S N I N G E R 
Frijsenborg godsarkiv, Hammel: Frederik III.s skøde på 
gods 9. jan. 1666 (pergamenter, æske 13). - Ved embe-
det: Gjern kirkeprotokol 1862-1986. - Se i øvrigt for-
tegnelse over arkivalier vedr. kirkerne i Gammel 
Skanderborg amt i almindelighed s. 2874f. samt for-
kortelser s. 2875. 

NM2: Håndskrift: F. Uldall: Om de danske Lands-
bykirker I, 1868, med suppl. 1899, s. 140. - Indbe-
retninger ved Poul Nørlund 1925 (bygning, inventar 
og gravminder), E. Skov 1985 (alterkalk), Per Niel-
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Fig. 40. Nordre vægpille, set fra sydvest (jfr. s. 3321). 
NE fot. 1988. - Detail of the north wall of the nave. 

sen, Marianne Linnée Nielsen og Vibeke Michelsen 
1988-89 (inventar og gravminder). 

Kgl. bygningsinsp. Århus: Korrespondance siden 
1922 (og enkelte tegninger). 

Notebøger. NM2: C. M. Smidt VII, 1904, s. 3 (font-
hegning)). 

Tegninger og opmålinger. NM2: F. Uldall 1887 (por-
tal og korets nordside). - LA Vib.: Planer og teg-
ninger. Div. tegninger, bl.a. vedr. ombygningerne 
1861 og 1903 (751. 1-8.). 

Historisk indledning ved Lars Bisgaard, beskrivelse 
af kirkegård og bygning ved Kjeld de Fine Licht, 
†kalkmalet dekoration, inventar og gravminder ved 
Vibeke Michelsen og orgel ved Ole Olesen. Engelsk 
oversættelse ved Jean Olsen. Redaktionen afsluttet 
1989. 

1 ActaPont. nr. 1547, jfr . Poul Rasmussen: Tvilum 
klosters jordegods. ØJyHjemst. 1957, s. 42 ff. Kong 
Valdemars Jordebog er udgivet af Svend Aakjær 
1926-45, Gjern herred anføres s. 5. 

2 DaMag. 4 rk. II, 42. 
3 LA Vib. Århus bispearkiv. Gjern herredsbog 1661 
(C 3. 1081). 
4 Kronens Skøder III, 4. Det fremgår samme sted, II, 
122 og 200, at kongetienden og visse afgifter 1661 og 
1664 var afstået til mundskænk Christian Fischer. 
Ifølge skøde i Frijsenborg godsarkiv overdrog Fre-
derik III. 9. januar 1666 patronatsretten til renteme-
ster Mogens Friis til Boller og Faurskov. 

E(h)ler's (jfr. DK. Kbh. By, 2, s. 361) videresalg 
fremgår af LA Vib. Landstingets skøde- og pante-
prot. 1689-90, f. 161 (B 24. 653). 
5 Kronens Skøder IV, 26. 
6 LA Vib. Landstingets skøde- og panteprot. 1776-79, 
f. 761 (B 24. 706). Skødet dateret 30. juli 1770. 
7 Samme sted, f. 828. Skødet dateret 14. juni 1779. 
8 Samme, 1804-05, f. 42 (B 24. 717). 
9 LA Vib. Provstearkiver. Hjemslev-Gjern hrdr. Syns-
prot. 1826-1915 (C 32. 2). 
10 LA Vib. Godsarkiver. Frijsenborg kirkergsk. 1854-
1922 (G 341. 395-459). 
11 Synsprot. 1862 ff. 
12 LA Vib. Århus bispearkiv. Kirkesyn 1700-1803 (C 
3. 1166-76). 
13 Edv. Egeberg: Linaa Sogn i gamle Dage. ÅrbÅrh-
St. XVIII, 1925, s. 21. 
14 RA. Rtk. Rgsk. 1660-ca. 1848. Århus stifts kir-
kergsk. 1680-94. 
15 LA Vib. Århus bispearkiv. Gjern hrd. Korrespond. 
Gjern-Skannerup 1672-1845 (C 3. 573) og note 9. 
16 Abrahamsen: Orientering, s. 56: 15°. 
17 Uldall har i 1890erne bemærket sig lokale udsagn, 
hvorefter jernal skulle være særlig fremtrædende i ko-
ret. 
18 Mackeprang: Granitportaler, navnlig s. 21 ff., næv-
ner beslægtede portaler og gruppens afhængighed af 
domkirkebyggeriet i Viborg. Portalernes enkelte dele 
er af granit af forskellig farve og konsistens. Man 
bemærker f.eks., at alle søjler parvis er ens, og to og 
to synes de hugget af samme sten; noget lignende 
gælder baserne i sydportalen og både baser og kapi-
tæler i skibets norddør. 

Mål (i cm): Søjlehøjder (inkl. base og kapitæl): S 
213, N 222, K 168; baser: S 32, N 31,5, K 26; kapitæ-
ler: S 31, N 32, K 26; skafternes diametre: S 24,2, N 
23, K 20,5; tympana (hxb): S 51x122, N 58x120, K 
50x130. 
19 Mackeprang, s. 121, bemærker, at de »gode« baser 
minder om Ribegruppens. 
20 Er den drejet ved den genopstilling, som det om-
givende murværk vidner om? 
21 Uldall har noteret, at »gesimsernes profiler er gan-
ske ødelagte«. 
22 LA Vib. Ryttergodserne. Skbg. og Dronningborg. 
Synsprot. 1735 (G Ryt 7.2) og note 12. 
23 Jfr. Kjeld de Fine Licht: Frijsenborgkirker, i Strejf-
lys over Danmarks bygningskultur, 1979, s. 199-211. 
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24 LA Vib. Provstearkiver. Gjern hrd. Synsprot. for 
kirker og præstegårde 1803-19 (C 29F. 4); Godsarki-
ver. Frijsenborg. Dok. vedr. kirker, skoler og jorde-
mødre 1802-24 samt Århus bispearkiv. Gjern hrd. 
Korrespondance Gjern-Skannerup 1672-1845 (C3. 
573). 
25 Noterne 9-11. 
26 Nævnes første gang 1730 (note 12). 
27 LA Vib. Godsarkiver. Frijsenborg. Regnskabsbog 
1900-22 (G 341. 394), Dokumenter vedr. kirkerne 
1860-1923 (G 341. 463) og note 10. 
28 LA Vib. Ryttergodserne. Synsprot. for kirker i 
Skbg., Dronningborg og Kolding rytterdistrikter 
1724-35 (G Ryt 7. 1). 
29 LA Vib. Provstearkiver. Gjern hrd. Synsprot. for 
kirker og præstegårde 1803-19 (C 29F. 4). 
30 RA. Rtk. 1680-1719. Koncepter og indlæg til skø-
der 22. febr. 1689 (2212. 164-194). 
31 RA. Rtk. rev. rgsk. 1660-ca. 1848. 1739-67, Skbg. 
rytterdistrikts rgsk. f. kirker i Skbg. amt (279-85). 
32 Noter ved Chr. Axel Jensen i NM2. 
33 Bag på midtfeltet hvidmalet indskrift: »Anno 1913 
er denne Tavle restaureret paa Bekostning af Greve 
M. K.-J.-V. Frijs. P. Rahbek. Maler« (jfr. note 10). 
34 Brev af 29. maj 1913 fra Rahbek til NM2. 
35 Rahbek meddelte (note 34), at bagklædningen til 
hovedfeltet forlængst var borte, og »hvad der har 
været i felt 2 (topfeltet) er ogsaa gaaet tabt«. 
36 Motivet på tavlen omtalt af Uldall 1899. 
37 LA Vib. Godsarkiver. Frijsenborg, Rgsk.sbog for 
kirkerne i grevskabets nordre del 1883-1899 (G 
341.393). 
38 Måske udført af P. A. Lyders, Århus, jfr . bl.a. Sa-
bro (s. 1871). 
39 LA Vib. Århus bispearkiv. Rgsk. f. rytterdistrikter-
nes kirker 1716-23 (C 3.2439). 
40 Se KancBrevb. 5. febr. 1609, da H. M. fik bevilget 
fritagelse for at svare landgilde af den »våning« i 
Gjern sogn, som han havde i fæste, sålænge han var 
birkefoged. 
41 Jfr. Mackeprang s. 41 og 47 f. samt E. Moltke, i 
MIV 4, 1974, s. 42. 

42 Omtalt i inventariet for 1739/40 (note 39). 
43 Halkjær-Kristensen: Tinstempler, s. 104; stemplet 
er et andet end det her gengivne. 
44 Disse fremtræder indvendigt (ligesom på Linå-sto-
len) som »kasser« med let skrå sider. 
45 En dør på en af fruentimmerstolene er omtalt 1834 
(note 9). 
46 Christen Andersen, Asmildgaard, foretog foran-
dringen af stolene, snedker H. Wørtz forfærdigede de 
35 rosetter. 1886 lavede han en ny stol, hvor ovnen 
havde stået (note 10). 
47 Omtalt 1921 (note 11). 
48 Svarende til bl.a. Lading (s. 1856, med fig. 15). 
49 Note 9. Orglet anskaffedes for midler, indsamlet 
blandt sognets beboere. Piberne fra de tre Frederik 
Nielsen-stemmer er opmagasineret ved kirken. Yder-
ligere oplysninger findes i Orgelreg. 
50 Jfr. bl.a. Vitten (s. 1795) og Lading (s. 1856). 
51 LA Vib. Frijsenborg godsarkiv. Rgsk. over ved-
ligeholdelsen af kirkerne 1848-52 (G 341.460). 
52 P. H. Fabich døde 1762. 
53 Gave fra godsejer Chr. Christensen, Otterup, Fyn, 
født i Gjern sogn. 
54 Ifølge rgsk. 1877 (note 10) betaltes for omstøbning, 
aksel og en knebel fra J. Stallknechts jernstøberi og 
maskinfabrik, Horsens. Denne klokke må enten være 
kasseret igen eller være anvendt i en anden af Frijsen-
borgs kirker. 
55 De to hængespir yderst har muligvis tidligere fun-
geret som topspir. 
56 Ifølge Wiberg: Præstehist. tiltrådte efterfølgeren 
først embedet 1643, så Rasmus Christensen må for-
modes at have levet 1639. 
57 Rimeligvis sønner af sognepræst ved Gjern Hans 
Jensen, Århus, præst 1643, t l667 (Wiberg: Præste-
hist.). 
58 Udfør t efter forlæg af H. Goltzius, jfr . bl.a. Ico, 
1986:4, s. 5. 
59 Jfr. Einar Nielsens maleri fra 1896 »Den.syge pige«, 
i Statens Museum for Kunst. E. N. havde sommer-
bolig i Gjern. 
60 DaAtlas. IV, 217. 

S U M M A R Y 

Gjern Church is built of field stones and granite 
ashlars and dates from the second half of the 
12th century. Like the neighbouring churches of 
Skannerup and Linå, its chancel is remarkably 
short, but supplemented by an apse (the present 
apse was built in 1903 on the foundations of the 

original apse). The three entrances to the church 
are almost identical, with the same regularity of 
component parts. About 1500 vaults were put 
up in the chancel and nave, and in 1861 a tower 
was built and different alterations made, includ-
ing lowering the pitch of the roof. 

Danmarks Kirker, Århus 216 
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Much of the church's early furnishings are 
preserved, and as usual the oldest item is the 
Romanesque font. The altarpiece from the first 
decade of the 17th century, like the one in Linå 
Church, is the work of'Jesper the painter' in the 
named locality, and both the pulpit and altar 
candlesticks from the same period have been do-
nated by a judge (birkedommer) of the Tvilum 
District Court who resided in Gjern. From a set 
of older pews there are preserved some bench-

ends with the date 1655 and owner's initials, 
although partly renewed during the major rest-
oration in 1861-63. Then and later, in 1894-95 
when the church furniture was radically re-
stored, it was craftsmen permanently in the em-
ployment of Friisenborg Manor who, under the 
guidance of the architects Christen and Carl 
Kiilsgaard, undertook these repairs and alter-
ations on much the same lines as those followed 
at other churches on the Friisenborg estate.23 

Fig. 41. Gjern 1:10000. Opmålt 1796 af Jens Grouleff. Kopieret 1981 af Birgitte Andreasen. - Map of the village. 



SKANNERUP KIRKE 
GJERN H E R R E D 

Kirken nævnes første gang 1495,1 da lensmanden på 
Skanderborg, rigsråd Holger Eriksen Rosenkrantz til 
Boller (Vejle amt) i sit testamente betænkte den med 
en okse og ko (jfr. nedenfor). Sognet bidrog med 18 
mark i landehjælpen 1524.2 Ved reformationen er kir-
ken antagelig overgået til kronen, hvilket ejerforhold 
dog først kan dokumenteres 1661,3 men indirekte 
fremgår af det såkaldte klemmebrev 1555,4 hvormed 
de kirkelige forhold i Århus stift blev omorganiseret. 
Ved den lejlighed blev Skannerup anneks til Gjern og 
har været det siden. I øvrigt har de to kirker samme 

ejerhistorie frem til selvejet, der etableredes 1. juli 
1921 (jfr. s. 3317). 

Helligkilde. Ved kirkegårdens nordvestre hjørne har 
der i sin tid været en meget besøgt, men nu udtørret 
kilde, hvis vand havde helbredende virkning. Oven-
nævnte gave til kirken må stå i forbindelse med kil-
den, idet testamentet opregner den sammen med 
(mindre) donationer til (nu mere) kendte, jyske val-
fartskirker. Også fra nyere tid foreligger der adskil-
lige vidnesbyrd om kildens og kirkens undergørende 
kraft5 (jfr. s. 3355). 

216* 

Fig. 1. Kirken set fra sydøst. KdeFL fot. 1989. - The church seen from the south-east. 
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Fig. 2. Opstalt af sydsiden, længdesnit og plan 1:300. Tegnet 1989 med korrektioner af KdeFL på grundlag af 
skitseopmåling ved Aage Kristensen og Jens Vilhelmsens tegnestue 1980, suppleret af John Bennetzen 1989. 
Mulig størrelse og beliggenhed af forsvundet tapsis (s. 3351) og blot arkivalsk kendt †våbenhus (s. 3352) angivet 
med prikket linie. - Elevation of the south side, longitudial section and plan. 

Kirken ligger centralt i sognet, hvis nordgrænse 
går ved Gjern å, dvs. tæt syd for Gjern kirke. 
Skannerup kirke er placeret højt i det kuperede 
terræn på åens sydside, mens landsbyens huse 
og gårde har spredt sig i området syd for kirken. 

Kirkegården udvidedes 18976 med et mindre 
areal, vistnok navnlig mod øst, mens skellet på 
de andre sider i alt væsentligt fastholder den 
ældre udstrækning (jfr. fig. 26). Hegningen består 
dels af stendige, hvoraf størstedelen er nyopsat 
1989, dels af brudstensmur, der synes over-

vejende at gå tilbage til 1897 og i dag løber på 
sydsiden og det tilstødende stykke i vest. Siden 
den første omtale 16637 har kirkegården været 
omgivet af stengærder, der mange gange i tidens 
løb er sat om eller på anden måde udbedret efter 
nedskridninger. 

Hovedindgangen i det sydvestre hjørne (fig. 3) 
stammer antagelig fra midten af forrige århun-
drede og havde oprindelig stakitfløje af træ; om-
kring 18708 blev de afløst af de nuværende af 
jern. Desuden er der i nordsiden en ny køreport 
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Fig. 3. Kirken set fra syd. Fot. o. 1900 i Lokalhistorisk arkiv i Gjern. - The church seen from the south. 

med jerngitterfløje ophængt på jernstænger. En 
port omtales første gang 1662,7 da den blev »ret-
tet og stenet«; adskillige gange siden da er den 
blevet repareret eller fornyet, f.eks. efter 1737, 
da den blæste omkuld. Omstændighederne 
sandsynliggør, dels at placeringen har været i 
søndre dige, dels at det (i det mindste i en pe-
riode) har været en stolpekonstruktion med 
tegltag. 1724 var den bygget sammen med et i 
øvrigt ikke nævnt tvognhus,9 og 182210 synes 
porten at have været kombineret med en låge. 
Søndre låge nævnes første gang 1664,7 østre 
1723, da den var »øde«. Det fremgår året efter, 
da den »fattes alting«, at den var »for de uden-
bys«.9 18976 ønskede synet en låge, hvor der 
hidtil havde været en overgang med rækværk. 

Bygninger på kirkegården. En teglhængt rød-
stensbygning i det nordvestre hjørne rummer 
ligkapel, redskabsrum og toiletter og er ved 
midten af 1960erne, efter tegning af Strange 

Nielsen, Skanderborg, rejst som afløser for et 
ligkapel fra 1936. Syd for kirken er der en klok-
kestabel af støbejern11 (fig. 3, 4, 22) af to korinti-
ske søjler på plinte. På hver af disse er (på siden 
mod midten) en tavle, hvor der med fraktur står 
skrevet »Smith/Randers«, på ydersiderne er un-
der krone støbt årstallet »1856«. Tidligere var 
søjlerne okkerfarvede; efter istandsættelse 1989 
er de malet rødbrune med sorte kapitæler og 
påskrifter. En †klokkestabel nævnes første gang 
1649, da der indkøbtes egetømmer til det mulig-
vis teglhængte »klokkehus«;7 fornyet 1680.12 

17239 hang klokken i kirkens vestgavl, men sy-
net ønskede den igen placeret i hus eller andet; 
antagelig som følge heraf nævnes 173013 »klok-
keværk på kirkegården af Silkeborgtømmer«. 
Denne stabel, i forrige århundrede benævnt 
klokkehus, stillads eller galge, blev repareret 
gentagne gange, før den afløstes af den nuvæ-
rende. 19126 ønskedes nyt dække til †kalkkule. 
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Fig. 4. Klokkestablen (s. 3349) og kirken set fra sydvest. NE fot. 1986. - The church seen from the south-west. 

I dag er der en sparsom beplantning, over-
vejende birk, men 18986 kunne naboen klage 
over store asketræer, som gik ind over hans 
have og mark. 182810 indberettede sognepræ-
sten, at port og låge aldrig havde haft lås, og at 
kreaturene græssede på kirkegården. 18518 var 
man i gang med at planere og anlægge gange. 

Et fortov af piksten går omkring bygningen. 
Kilden ved kirkegårdens nordvestre hjørne er 

omtalt ovenfor. 

B Y G N I N G 

Kirken består af kor og skib, der antagelig er 
opført først i 1200rne, og hvortil der har knyttet 
sig en apsis, der formentlig er revet ned før 
1600. Våbenhuset ved skibets vestgavl er tilføjet 
1855-56, da et foran syddøren blev sløjfet. Ori-
enteringen har en mindre afvigelse mod nord.14 

Den forholdsvis lille kirke udmærker sig ved 
sine ret kraftige mure: I skibet er tykkelsen såle-
des omkring 140 cm, hvilket er kendeligt mere 
end i de større nabokirker i Linå (s. 3271) og 
Gjern (s. 3319). Fælles for alle tre kirker er, at de 
fra begyndelsen har haft apsis, og at korene er 
påfaldende korte. Ligesom det er tilfældet, 
navnlig i Gjern, er skibet i Skannerup relativt 
kort. Begge steder er proportionen 1 til √3. 

Den oprindelige bygning er rejst af granit-
kvadre på en sokkel af et skråt affaset skifte lagt 
oven på et fremspringende normalt. På grund af 
terrænforholdene træder denne dobbeltsokkel 
bedst frem under bygningens østre del. Under 
overliggerne ved de to bevarede vinduer på 
nordsiden ses små kvadre af jernal.15 Indvendig 
dækkes væggene af et tykt pudslag. Begge de 
østre taggavle er af marksten, pakket med små-
sten; korgavlens lagvise henmuring er ganske 
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Fig. 5. Kirken set fra nordøst. KdeFL fot. 1989. - The church seen from the north-east. 

regelmæssig, og her er anvendt dels banede 
blokke, dels (foroven) kvadre. Krumhugne16 

kvadre fra den forsvundne apsis er benyttet til 
lukning af det hul, som ved apsidens nedbryd-
ning blev efterladt i korets østmur (fig. 24). 

Begge de oprindelige døre er tilmurede og 
spores udvendig. Siderne i norddøren, hvis 
bredde er 115 cm, er sat med almindelige 
kvadre; foroven er åbningen ødelagt af et nyere 
vindue. Søndre indgang har tilsyneladende væ-
ret væsentlig større og rigere, muligvis en søjle-
portal. I hvert fald står i facademurværket dør-
stedets karmsten (højde 183 cm, østre kun delvis 
bevaret) med hjørnesøjle17 (fig. 7). Da den nu-
værende placering af de store blokke falder sam-
men med hjørner på soklens skråkantskifte, må 
man, trods det omgivende murværks øjensyn-
lige omsætning, antage,18 at afstanden mellem 
søjlerne (236 cm) angiver portalens bredde. 

Bortset fra en indristet dekoration med (sekun-
dært?) kors ved vestre søjlebase (fig. 8) minder 
de meget forenklede former om hjørnesøjlerne 
ved portalerne på Linå kirke (s. 3272 ff.). Den 
formodning ligger da nær, at de to nabokirker 
har haft beslægtede portaler. 

To vinduer af gængs form med rektangulær 
overligger er bevaret i tilmuret skikkelse på kir-
kens nordside, hvor de står som nicher (kor 
128x77, skib 135x71 cm). Placeringen omtrent 
midt på skibets langside udelukker ikke, at der 
her oprindelig var endnu en lysåbning, hvilket 
tillige synes at fremgå af synets ønske 183819 om 
fornyelse af tre »dunkle« vinduer i kirkens nord-
side. På kirkegården ligger en rektangulær over-
ligger (57x118 cm; selve lysåbningen 70 cm 
bred), hvis øvre hjørner er falsede i en tilpasning 
til skiftegangen. Stenens forside er krum, hvor-
for den oprindelig må have hørt h jemme i apsis. 
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Fig. 6. Opstalt af sydsiden, længdesnit og plan 1:300. Tegnet af Carl Kiilsgaard 1890. Frijsenborg godsarkiv. -
Elevation of south side, longitudinal section and plan drawn in 1890. 

I det indre står den kvadersatte korbue med 
forneden affasede kragbånd. Stenene her, lige-
som triumfmurens taggavl, synes beskadiget 
som efter en brand. I nævnte taggavl og i korets 
er et par huller efter langsgående (lofts)bjælker 
med indbyrdes afstand på 2,7 m. 

Det enkle, teglhængte våbenhus ved vestgav-
len er opført 1855-56,6 og i sammenhæng her-
med blev et ældre, ligeledes teglhængt, foran 
syddøren revet ned. †Våbenhus af bindingsværk 
nævnes første gang 1676,7 da der var indkøbt 
materialer til et nyt. I 1720rne9 ønskede synet 

atter et nyt, eftersom kirkedørens lås var »utjen-
lig«, og våbenhuset »kan ikke beskytte kirken 
mod svin og andet, der kan fordærve kirkens 
ornamenter«. Under genanvendelse af ældre 
stolper rejstes 173013 en tre fags bygning, der 
flere gange blev udbedret, før den afløstes af den 
nuværende. 

Vedligeholdelse efter reformationen. Bygningen 
nævnes første gang 1616,20 da den var »ganske 
meget bygfældig på tag, mur og østende«. Det 
er usikkert, om apsis eksisterede på dette tids-
punkt; senere nævnes den ikke. I det første tiår 
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efter kirkens indlemmelse i Skanderborg rytter-
distrikt påpegede synene adskillige mangler. 
Bl.a. ønskede man vestre taggavl, der allerede 
1683-8412 havde haft behov for nyt tømmer, ud-
spækket, og 173013 tales om fornyelse med 
»brændt mur«; også tage og lofter måtte repare-
res. I denne periode9 havde kirken (senmiddelal-
derlige?) »tindinger«, hvilken betegnelse sand-
synligvis gælder kamtakker. En udbedring af 
murværk fandt sted 1813.21 

1855-56 gennemførte kirkeejeren, grevskabet 
Frijsenborg, en »hovedistandsættelse«, formo-
dentlig forestået af murermester P. C. Kiils-
gaard,22 og herunder fik kirken i store træk den 
skikkelse, den stadig har: Det ovennævnte vå-
benhus blev bygget og sat i forbindelse med ski-
bet ved en rundbuet døråbning, der 18856 fik sin 
nuværende, fladbuede form. Begge de oprinde-
lige bygningsafsnit påmuredes gesimser, og ve-
stre gavlspids blev ommuret . Tagværker og lof-
ter blev delvis fornyet, og væggene rettet op 
med skalmuring og cementpuds i sammenhæng 
med indsætning af fem nye, rundbuede vinduer 
med jernrammer. 

1873 harmoniseredes facaderne med cement-
farve; et par år efter udførtes de stadig funge-
rende trækkanaler i østgavlen,8 og de malede, 
perlegrå lofter dækkedes 18846 af det nuværende 
kassetteværk. 

Gulvene omtales første gang 1647,7 da man i 
»kordøren« lagde 25 mursten. Rytterdistriktets 
synsmænd i 1720rne9 karakteriserede gulvene 
som ujævne og var navnlig utilfreds med det i 
våbenhuset. Ved den ovennævnte hovedistand-
sættelse 1855-56 lagdes de fortsat eksisterende 
gulve af gule teglfliser (stemplet på undersiden 
med versaler »Dithmer/Rennberg«) med små, 
sortblå sten i de kvadrater, der fremstår mellem 
de større, gule flisers afskårne hjørner; i bæn-
keraderne ligger røde sten på fladen. 

Vinduerne nævnes første gang 1826,19 da synet 
henstillede, at de blev vasket, eftersom kirken 
»er mørk nok«. Ved den nævnte hovedistand-
sættelse 1855-56 indsattes de nuværende fem 
rundbuede jernrammer i udvendig falsede, ind-
vendig smigede åbninger. I skibet sidder vindu-
erne over for hinanden to og to, hvert placeret 

Fig. 7. Sydportalens vestre karmsten, der antagelig 
sidder på oprindelig plads i facaden, over hjørne på 
soklen (s. 3351). NE fot. 1986. - The west jamb of the 
bricked-up south portal. 

Fig. 8. Dekoration forneden på sydportalens vestre 
karmsten; korset er antagelig en tilføjelse (s. 3351, jfr. 
fig. 7). NE fot. 1986. - Decoration on the west jamb of 
the south portal (cf.fig. 7). 
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syv fod fra nærmeste endevæg. På sydfacaden er 
rester af en ældre, fladbuet åbning. 18798 ind-
sattes et vindue i våbenhuset. 

Tagene nævnes første gang 1647 i anledning af, 
at der blev lagt bly på koret; 1673 lagde man 
tagsten op på en del af skibets sydside, hvor der 
hidtil havde været bly.7 11720rne9 var koret tæk-
ket på nordsiden med tegl, på den anden side 
med bly; endnu ved hovedistandsættelsen 
1855-56 nævnes blyarbejde. Ved reparationer 
1874 eller 1880, hvortil bragtes sten fra Sall kirke 
(i naboherredet), er antagelig det sidste bly fjer-
net; i hvert fald beskrives alle tage som tegl-
hængte omkring år 1900.23 Ældre tagværker, 
overvejende af eg, med to lag hanebånd, er i 
skibet (delvis) nummereret på vestsiden fra vest. 
Tagstolene istandsat og taget fornyet 1982. 

Opvarmning med kakkelovn blev, ligesom i de 
øvrige Frijsenborgkirker, etableret 1880,6 19198 

afløst af kalorifer og ved midten af 1960erne af 
elektriske radiatorer. Elektricitet indlagt om-
kring 1925. 

Efter våbenhusets skalmuring 1954 og en ge-
nerel istandsættelse ved Aage Kristensens og 
Jens Vilhelmsens tegnestue 1982-84 står den 
teglhængte, kullede kirke i dag med facader i 
blank mur, hvor murværket omkring vindu-
erne, gesimserne og våbenhuset er hvidkalket. 
Indvendig er gulve, vægge og lofter foruden en 
del af inventaret bevaret i den form, det fik i 
forrige århundrede. Loftets fyldinger er grå, 
rammetræet lyseblåt, lister og knopper hvidgrå. 
I våbenhuset er loftet gråt, med synlige blå-
grønne bjælker. 

Fig. 9. Indre, set mod øst. NE fot. 1986. - Interior to the east. 
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Fig. 10. Indre, set mod vest. NE fot. 1986. - Interior to the west. 

I N V E N T A R 

Oversigt. Kun få og delvis ændrede genstande er be-
varet af kirkens gamle inventar, der i flere omgange 
har været udsat for »moderniseringer«. Prædikesto-
len fra 1585 er stærkt omdannet 1678 og fik samtidig 
lydhimmel af samme mester, som året før havde ud-
ført altertavlen. Mange gaver må imidlertid formo-
des i tidens løb at være tilflydt kirken, først og frem-
mest på grund af helligkilden på kirkegården (se 
s. 3347), men også i forbindelse med besøget af syge, 
der ofte er kommet langvejs fra for at søge lægedom 
ved alter eller prædikestol. Danske Atlas beretter så-
ledes 1768,24 at de syge lod »giøre Bøn for sig af 
Prædikestolen og herfor gav en Kiendelse til Kirken, 
som derved har faaet Alter, Prædikestool, Pulpitur og 
Stole malet og i Stand sat.« - Kirkens regnskaber 
giver oplysninger om senere istandsættelser. 183719 er 
alt inventaret blevet malet, måske perlefarvet ligesom 
loftet. Ved en hovedreparation 1855-56 blev de nu-
værende stolestader anskaffet, prædikestolen repare-

ret og den romanske granitfont erstattet med en tstø-
bejernsfont, hvorefter alt blev (egetræs)malet. 18888 

blev inventaret overstrøget med mørk egetræsfarve, 
og de følgende år moderniseredes kirken med nyt 
alterbord og alterskranke, fjernelse af stoledøre og 
genindsættelse af den romanske font, der imidlertid 
»renhuggedes« og fik ny fod. Ved senere istandsæt-
telser, indledt 1912 af P. Rahbek, blev inventaret atter 
malet i farver. 

Alterbord, 1895, udfør t af F. Hegaard, H a m m e l . 8 

Fyldingspanel med halspilastre, i bonet eg. Også 
det tidligere †alterbord, fra 1873,8 var tilsynela-
dende af træ og havde afløst et muret(?) bord, 
hvis mål er angivet 1862:6 1 al. 10 tom. højt , 2 al. 
22 tom. bredt og 24½ tom. dybt . 

†Alterklæder. 180710 konstaterede synet, at be-
klædningen om alterbordet var »rent i pjalter«. 
Først 18626 omtaler de sporadisk bevarede in-
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Fig. 11. Altertavle fra 1677 (s. 3357). NE fot. 1986. - Altar-piece from 1677. 
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ventarier et klæde af rødt fløjlsplys. Til det nye 
alterbord fra 1873 anskaffedes samme år et 
klæde.8 

Altertavlen (fig. 11) er ifølge kirkeregnska-
berne fra 1677,7 da en »billedhugger« fik 32 sl. 
dl. for en ny tavle; stafferingen er sandsynligvis 
først foretaget 1688. 

Det er et landligt arbejde, af eg, ganske sva-
rende til og udført af samme billedskærer, som 
har leveret den et år ældre tavle i den nærlig-
gende Sporup kirke. Motivskemaet forekom-
mer til dels hentet fra Peder Jensen Koldings 
arbejder fra århundredets midte.25 På posta-
mentfremspringene er relieffremstillinger af 
henholdsvis Bebudelsen og Maria med Jesusbar-
net, tilbedt af en kvinde og en mand (Anna og 
Simeon eller en kvinde og Josef?) (fig. 12). I 
storfeltet Nadveren, i topfeltet Korsfæstelsen, 
begge dele flankeret af felter med muslingeskal-
nicher hvorunder frifigurer af evangelisterne, 
forneden Mattæus og Johannes, foroven Mar-
kus og Lukas. Allerøverst ses den opstandne 
Kristus (med nyt kors i stedet for sejrsfanen) 
imellem de liggende soldater. 

Nadverscenen i det store og dybe midtfelt er 
fremstillet dels i relief, dels med frifigurer. Ved 
Jesu side sidder apostlene foran et draperiklædt 
panel. Bagvæggen herover er ved snosøjler delt 
i tre felter med nicher, foran hver af de ydre en 
opvartende kvinde, henholdsvis med fad og 
kande, i midten lovens tavler (fornyet ved en 
ældre staffering).26 Det skrå kassetteværksloft er 
skjult af et udskåret forbræt, der midt i har et 
englehoved omgivet af barokke volutter, i si-
derne af offer- og opstandelsesmotiver, pelika-
nen, der nærer sine unger med blodet fra sit 
bryst, og fugl Føniks, der flyver op fra sin flam-
mende rede. Ligesom formentlig oprindelig 
hænger midtfor en lysekrone,27 men nyskåret 
ved restaureringen 1912. Storvingernes brusk-
værk bærer yderst et stort kvindehoved (med 
halsklæde), der atter støtter en knælende engel; 
kun den søndre holder endnu nogle lidelsesred-
skaber i hænderne, stang med eddikesvamp og 
knivtang. Svarende hertil har den pærestav-
smykkede topgesims yderst til hver side båret 
»en fritstaaende Engel holdende de til Korsfæ-

stelsen brugte Redskaber«.28 De bruskede top-
vinger omslutter et reliefskåret frugtbundt og 
løber ud i fantasimaske. 

Ved tavlens istandsættelse 1986 f remkom på 
midtfeltets bagside en oprindelig, sortmalet ind-
skrift med versaler og især fraktur:29 »Ann[o] 
16[8]8 .. julii Er Denne alter tafle staff[e]rit af(?) 
[C]hristen(?) Hermandse[n] [i] Arhuus«. 

Da P. Rahbek restaurerede tavlen 1912,8 fandt 
han »næsten overalt« spor af en staffering på 
kridtgrund.26 Den efterfølgende opmaling er 
formentlig foretaget på grundlag heraf, men far-
veholdningen behøver ikke at være den oprin-
delige, idet tavlen 18566 blev restaureret og ma-
let, dernæst 1888 repareret og renset for farver af 
snedker Wørtz. Derefter fik den en mørk ege-
træsmaling ved C. Andersen, der ligeledes for-
gyldte lister og bogstaver.8 Tavlen står nu med 
en rødbrun bundfarve i midtfeltet, på volutter, 
dragter m.m. , suppleret med røde, blå og 
grønne lasurfarver samt guld på konturer og li-
ster. De gyldne frakturindskrifter er i frisen: 
»Thi Lowen er gifuen ved Mose, Naade oc 
Sandhed er blefuen ved Iesum Christum.« I po-
stamentfeltet: »Hvo som æder mit Kiød, oc 
dricker mit Blod, hand hafuer det evige Lif.« 

Alterkalk (fig. 13), skænket 1693, udført af 
Lauritz Christensen Wild, Århus, og ganske 

Fig. 12. Detalje fra altertavlens postament, jfr. fig. 11, 
(s. 3357). NE fot. 1986. - Detail of the pedestal of the 
altar-piece; cf.fig. 11. 
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Fig. 13. Alterkalk, skænket 1693, udført af Lauritz 
Christensen Wild, Århus (s. 3357). NE fot. 1986. -
Chalice donated 1693, made by Lauritz Christensen Wild, 
Århus. 

svarende til kalken i Gjern (s. 3331), men med 
oprindeligt bæger. Dette har under mundings-
randen en graveret versalindskrift: »Er denne 
kalck og disk forærit til Skandervp kiercke af 
skipper / Mickel Søerensen(!) Gylding og Anne 
Hansdaater i Aarhvvs Anno 1693.« På knoppens 
overside er ligeledes graveret: »Iehsvs«. På en af 
fodpladens tunger ses et defekt mesterstempel 
(Bøje 1982, 2, nr. 5854). 21,5 cm høj. Den til-
hørende disk, 13,8 cm i tvm., er flad, med ind-
vielseskors (Georgskors) på fanen; oversiden 
forgyldt, †Alterkalk og †disk af sølv, nævnt i in-
ventariet 1689.30 

Oblatæske og vinkande, 1862,19 af porcelæn fra 
Bing og Grøndahl, sorte, med guldkors og 
-kanter, kanden med hvidt, guldkantet låg. O p -
stillet på alterbordet, men ude af brug. †Alter-
kande af glas, anskaffet 1844.19 

Vinskummeske, 1898, med stempel for R.Jen-
sen, København. 

Alterstager (fig. 15 a-b), fra 1600rnes sidste 
halvdel, men først nævnt i inventariet 173931 (jfr. 
†stager nedenfor). De 40 cm høje, slanke stager 
står på tre profilerede kuglefødder, hvis fastgø-
relse i fodpladens overside ses som en lille, 
hvælvet, rund plade dekoreret med tunget kant 
og indprikninger midtpå. Over fodens kraftige 
hulled og vulst rejser det spinkle, flerleddede 
skaft sig, med rundstave mellem indknebne led 
samt to pæreformede led, det øvre og største 
tværdelt af skive med indhak (fem på den ene 
stage, ti på den anden)32 til nu forsvundne pyn-
tearme. Disse, der ses på et ældre fotografi33 har 
været C-bøjleformede med bladslyng og øvre 
delfmhoved(?). Ret flad lyseskål og malmlyse-
torn med gennemboret hul forneden, muligvis 
til fæstnelse af lysepiber. Et par †tinlysestager er 
omtalt i 1680erne12 og fandtes antagelig endnu 
1766,34 da inventariet nævner både et par metal-
lysestager og et par mindre tilsvarende. 

†Votivgaver, bl.a. vokslys til alteret, er omtalt i 
regnskabsbogen 1674: »I dette og foregående år 
modtaget af nogle sår patienter som næst Guds 
hjælp er kommet til deres helbred igen: to par 
vokslys, en messesærk og en alterbog« (jfr. hel-
ligkilde og oversigt til inventar, s. 3347 og 
3355). 

Syvarmet lysestage, skænket 1925 af lærer og 
kirkesanger Kristen Koudahl og hustru, ifølge 
indskrift på foden. Opstillet på hylde i skibets 
nordøsthjørne. 

†Alterbog, 1674, se ovenfor. 
†Messehagler. 1681/8212 fandtes en hagel af 

»blommet brunkaf«, dvs. blomstret, brunt uld-
plys eller fløjl. 1766/6734 var den af rødt fløjl 
ligesom senere 1862.6 1872 fik S. Landmark sy-
løn for en hagel, der 1902 erstattedes af en ny.8 

Alterskranke, 1888, af eg, udført af snedker 
Wørtz.8 Halvrund, med rundstave, der har ter-
ning som base og kapitæl samt midtled, der på 
alle sider har drejet knop; rundet håndliste. †Al-
terskranke. 173013 omtales et nyt »tralværk for 
alteret.« 185119 ønskedes knæfaldet gjort smal-
lere og indrykket til »gelænderet« »for at fore-
bygge den ulempe ældre folk var underkastet«. 
Fire år senere leverede Søren Jensen drejer otte 
balustre,8 antagelig til den nye skranke, hvis 



SKANNERUP KIRKE 3359 

knæfald 18626 beskrives som femkantet, 23 tom-
mer højt (ca. 72 cm), med udskåret, brunmalet 
»trælværk«. 

Døbefonten (jfr. fig. 10), af granit, nu 82,5 cm 
høj, består af en romansk kumme »renhugget« 
1893 af stenhugger Anton Hansen, Skovby, der 
samtidig fremstillede en helt ny fod.8 

Den brede og lave kumme af grå granit (80 
cm i tvm.) stammer formentlig fra den stenfont, 
der omtales i 1680ernes inventarier.12 I bunden et 
afløbshul. En spinkel rundstav ses under mun-
dingsranden, en lidt kraftigere ved overgangen 
til det lave skaftled. Den kraftige »renhugning« 
af kummen har tillempet den til den nyhuggede 
fod, i nyromansk form. 1964 flyttet fra kor-
buens nordside til skibets nordøstre hjørne. 

†Font, 1856, af støbejern, 1 alen 14 tommer høj 
og 1 alen 2 tommer bred (ca. 106x69 cm). Den er 
1862 beskrevet som »smukt forsiret med orna-
menter og bronzeforgyldt«;6 18888 blev den at-
ter bronzeret af maler C. Andersen. Muligvis 
har støbejernsfonten været af samme type som 
den næsten samtidige i Bjerager (s. 2505). 

Dåbsfad, af messing, 1893 leveret af A. Wil-
son, Århus.8 Glat, med ombukket kant og hul i 
midten til indsat, halvkugleformet messingskål 
med to øskener på den smalle kant. †Dåbsfade. 1) 

Fig. 14. Dåbskande af tin fra 1800rnes 1. halvdel, ud-
ført af Andreas Schyllenberg, Ålborg (s. 3359). Fot. i 
NM2. - Baptismal ewer of pewter, from c. 1800-50, made 
by Andreas Schyllenberg, Ålborg. 

Fig. 15a-b. Alterstage, o. 1650-1700. a. Med de for-
svundne pyntearme. b. Uden. (s. 3358). Ældre fot. i 
NM2 og NE fot. 1986. - Altar candlestick c. 1650-1700. 
a. With decorative brackets (now lost), b. Without. 

Af messing, 1681/8212 omtalt som foræret til kir-
ken af Søren Møller af Lille Mølle (i sognet). 2) 
17249 fandtes to fade ved dåben, muligvis det 
ovennævnte samt antagelig »et skiønt Engelsk 
Tinfad 1707« omtalt i Danske Atlas 1768 og op-
regnet som det eneste i inventariet 1739/40.31 3) 
1766/6734 fandtes to fade af tin, et større og et 
mindre. 4) 18566 anskaffedes et dåbsfad af mes-
sing til den nye †støbejernsfont (se ovenfor). 

Dåbskande af tin, fra 1800rnes 1. halvdel, ud-
ført af Andreas Schyllenberg, der fik borgerskab 
i Ålborg 1798. Kanden er cylinderformet, med 
flad bøjlehank afbrudt gæk, bred tud; 16 cm høj 
og 11,7 cm i tvm. ved bunden. Midt på korpus 
et glat, ophøjet bælte og nederst et smalt, mat-
teret, mellem inddrejede konturlinier; et tilsva-
rende indvendigt under mundingsranden. Ind-
vendig i bunden ses et stempel for engelsk tin 
(en engel), med bogstaverne »AS« og »1798« for 
ovennævnte mester.35 Under bunden er groft 
indridset »IC.. 1835« og »1858«. Ude af brug. 
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Fig. 16. Prædikestol fra 1585, omdannet i nyere tid. 
Lydhimlen udført 1678 (s. 3360). NE fot. 1986. -
Pulpit from 1585, altered in recent times. The sounding-
board made 1678. 

Prædikestol (fig. 16), oprindelig fra 1585, men 
kraftigt omdannet 1678 og senere yderligere 
»restaureret« 1856 og 1888. 

Fra den oprindelige stol36 stammer våbenfyl-
dingerne og indskrifterne i de fire storfelter samt 
de ornamenterede fodfelter. Storfelternes kva-

dratfyldinger er alle smykket med reliefskårne, 
hjelmede våbener med akantusbladværk, fra øst: 
1) årstallet »1585« over hjelmen og i skjoldet 
versalerne »NI« over »HEL« (muligvis kirke-
værgernes initialer), 2) våben for Udsen 
(fig. 17), 3) våben for Kruse og 4) Jesumono-
grammet »IHS« over hjelmen og i skjoldet ver-
salerne »NI« over »HIL«(!) (samme personer 
som i 1. felt, men fejlskrevet?). Våbnerne hen-
viser formentlig til Ebbe Lauridsen Udsen til 
hovedgården Tulstrup i det nærliggende Sall 
sogn (Houlbjerg hrd., Viborg amt) og hans hu-
stru Kirsten Kruse, der rimeligvis har skænket 
prædikestolen. Foroven og forneden i storfel-
terne ses nu tandsnitkantede plader med relief-
skårne, minuskelagtige frakturindskrifter, der 
oprindelig muligvis har været anbragt hen-
holdsvis i frisen og i en del af fodfeltet. De delvis 
misforståede og fejlagtigt skrevne latinske cita-
ter fra Joh. 8,47 og Luk. 11,28 mangler begge de 
indledende ord og afslører derved, at stolen har 
haft et femte fag,37 det østligste. Indskrifterne 
er, øverst: [qui ex] »deo sunt / verbumt(!)/ dei 
audi/unt. ioh. 8«. (De, som er af Gud, hører 
Guds ord.). Nederst: [beati qui] »auduit [fejl for 
audiunt] ver/bu(!) dei et / sui odiunt [fejl for 
custodiunt] / illvd. Lvci XI.« (Salige er de som 
hører Guds ord og bevarer det). Nederst i fod-
felterne er indsat en plade med kassetteværk 
med rosetter. Felterne herover og den øvre fod-
feltsliste har nyere tandsnit, der ligeledes for-
krøpper sig om det retkantede postamentfrem-
spring, der på alle tre sider er dekoreret med 
rudeformet plade. 

Ved en istandsættelse 1984f.38 har stolen fået 
nye bærestolper og ny trappe. Stolen står nu 
afrenset for alle farver, blot med forgyldning 
(tidligst fra 1889) på indskrifterne. 

Om prædikestolens ældre historie meddeler 
regnskaberne, at en »billedhugger« (den sam-
me, som har skåret altertavlen) 1678 fik 1 sl. dl. 
2 mk. og 6 sk. »udover det, som sognemændene 
har foræret« for »en ny prædikestol«. Denne be-
tegnelse for det udførte arbejde udtrykker sna-
rest en omdannelse, rimeligvis med anbringelse 
af nye, drejede søjler, samt eventuelt fjernelse af 
enkelte (beskadigede?) dele (det ovennævnte 
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manglende fag?). 17959 karakteriseredes stolen 
som brøstfældig, 1805ff.21 behøvede trappen re-
paration. 1856 blev stolen »restaureret« og ege-
træsmalet og er sandsynligvis samtidig blevet 
forsynet med opgangens drejede balustre, der 
omtales 1862. 1888 rensedes den for alle farver, 
bonedes og maledes med mørk egetræsfarve, 
hvorefter indskrifterne forgyldtes.6 

Lydhimlen (fig. 16) er skåret 1678 af altertav-
lens billedhugger, der fik 5 sl. dl. i betaling her-
for.7 Den er ottekantet, med glat, gennemlø-
bende frise under kraftig æggestav og udra-
gende gesimsplade. De ens topstykker har form 
af barokkartoucher med oval, hvælvet midt-
plade, der krones af fantasimaske. De bruskede 
hængestykker har som midtfigur et vinget eng-
lehoved, der ganske svarer til det over altertav-
lens midtfelt. Lydhimlens underside er listedelt i 
otte felter, der slutter sig til et ligeledes ottekan-
tet midtfelt, hvorunder en helligåndsdue er op-

Fig. 17. Udsnit af prædikestol 1585 (jfr. fig. 16), med 
oprindeligt våbenfelt (Udsen) og indskrift (s. 3360). 
NE fot. 1986. - Section of pulpit 1585 with coat of arms 
for Udsen and inscription (cf. fig. 16). 

Danmarks Kirker, Århus 

Fig. 18. Lysekrone nr. 2, fra 1700-50 (s. 3362). NE fot. 
1986. - Chandelier no. 2, from 1700-50. 

hængt. Himlens forskellige istandsættelser39 har 
fulgt prædikestolens, og den fremtræder nu li-
geledes uden farver. 

Stoleværk, 1855f.,6 de enkle, rundbuede gavle 
med pålagt, omløbende liste; ryglænene har 
hver fire retkantfyldinger. 18688 lavede snedker 
H. H. Wørtz nye fodstykker, ben og opstandere 
(dvs. gavlender mod væggene) på de i alt 28 
stole, der oprindelig havde låger, hver med én 
fylding;6 antagelig fjernet 1888.8 Tidligere ege-
træsmalet,6 nu gråmalet i to nuancer og med 
brunt på gavl- og ryglænslister. †Stoleværk tid-
ligst omtalt 1728,9 da det ønskedes repareret. 

Armstol til præsten, 1873,8 af ferniseret eg. De 
forreste ben er drejede ligesom sidestolperne til 
det læderklædte ryglæn, der har indskåret blom-
sterroset i topstykket. I korets nordvesthjørne. 

†Skrifte- og †degnestol er tidligst omtalt 
1812-1321, da de var »i stykker«.10 18626 betegne-
des de som »lukkede«. Året efter8 fjernedes »kir-
kesangerens stol« fra koret og indrettedes i 
øverste mandfolkestol, med pultbræt mod 
midtgangen.40 

To pengebøsser, af messing, 1899,8 »til de fat-
tige«, Frijsenborgs sædvanlige med Georgskors 
og kirkeejerens initialer: M.K.J.V.F. Ophængt 
på begge sider af vestdøren, †Pengeblok omtalt 
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Fig. 19. Lysekrone nr. 1, skænket 1734 af Christen 
Stær og Anna Pedersdatter (s. 3362). NE fot. 1986. -
Chandelier no. 1, donated 1734. 

1768.41 tTavlepung nævnt 1766/67.34 184319 øn-
skedes anskaffet en ny, 18856 atter en. 

†Vestpulpitur, 1734-3542 indrettet på foranled-
ning af sognepræsten Peder Fabich. 183419 fandt 
synet trappen alt for stejl og smal. Året før var 
stolene her brøstfældige.19 

Orgel, 1966, med fem stemmer, ét manual og 
anhangspedal, bygget af Jydsk Orgelbyggeri, 
Hinnerup. Erhvervet 1987 fra Horsens kirke 
(Ålborg amt). Disposition: Spidsfløjte 8', Ge-
dakt 8', Principal 4', Rørfløjte 4', Oktav 2'. An-
hangspedal. Orgelhus i umalet eg. Opsat over 
indgangsdøren i vest. †Orgel, 1939, med fem 
stemmer, bygget af A. C. Zachariasen, Århus.43 

Disposition: Manual: Bordun 16', Principal 8', 
Rørfløjte 8', Gemshorn 4', Quintade 4'; oktav-
koppel, svelle, tutti. Pneumatisk aktion, kegle-
vindlade. Facade med attrappiber af sølvbron-
zeret zink i uindrammet opstilling. Selve orgel-
værket var ophængt på skibets vestvæg, medens 
spillebordet var placeret på gulvet i nordre sto-
lestades vestende, således at organisten sad med 
ansigtet vendt mod midtergangen. 

Salmenummertavler, 1909,8 tre ens, Frijsen-
borgs vanlige (jfr. Gjern), leveret af N. Rasmus-
sen, Hammel. 18626 fandtes tre †tavler (jfr. 
fig. 20). 

Lysekroner, måske de to messingkroner, der 
ifølge Danske Atlas 176841 var givet af to Århus-
borgere, som »var frelst af Havsnød«. 1) 
(Fig. 19). »Anno 1734 Er Denne Krone Given af 
Christen Stær Og Anna Peders Datter Gud Til 
Ære Og Kierken Til Beprydelse«. Graveret kur-
sivindskrift på stor hængekugle, der forneden 
har påsat, støbt bladknop med øvre bladkrans. 
Bag bladene er graveret, med kursiv: »C P TS« 
(sammenskrevet). Kronen har 2x8 smågrenede 
arme,44 der midtpå har dobbelt, indknebet og 
kantet led. På hver arms øvre bøjning og bag 
lyset er anbragt et fladt refleksornament formet 
som en vase med henholdsvis en plante (for-
neden) og et blad (foroven). Dråbeskålene er 
blomsterkalkformede, med urne som pibe. Kro-
neskaftet har to vaseformede led under to kugle-
formede og krones af den i barokken ofte an-
vendte topfigur,45 Jupiter, med lynet, ridende på 
ørnen. Ophængt i leddelt jernstang, med træ-
kugler, i skibet. 

2) (Fig. 18), fra 1700rnes 1. halvdel, af lys mes-
sing. Den har syv smågrenede arme,46 formo-
dentlig med nyere, flade dråbeskåle, samt syv 
C-bøjleformede, flade pyntearme47 fæstnet på 
skaftets øvre skiveled. Stor hængekugle med to 
inddrejede linier midtpå, samt lille bundknop 
omtrent svarende til topkuglen. Ophængt som 
nr. 1, i koret, men nu uden den store, fligede 
plade (antagelig med indskrift)48 lige over op-
hængningskrogen, der ses på fotografier fra 
1896 og 1925.49 

Klokke (fig. 22), »omstøbt af Gamst & Lunds 
efterf. Kjøbenhavn 1864«.50 Indskrift med relief-
versaler om halsen, herover palmetfrise. 63 cm i 
tvm. 1947 ophængt i vuggebom, af eg, i klok-
kestabel på kirkegården (jfr. s. 3349). 

†Klokker. 1) Ved klokkeskatten 1528/29 afle-
veredes en klokke, der med »al jernfang« (dvs. 
ophænget) vejede tre skippund og fem lispund. 
2) 16807 fik den daværende klokke en ny jernak-
sel; den hang da i et »klokkeværk« på kirkegår-
den12 (jfr. s. 3349). 3) 1848, »støbt af P. P. Meil-
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Fig. 20. Indre, set mod øst. Poul Nørlund fot. 1925. - Interior to the east. 

strup i Randers«. Denne indskrift stod på klok-
kelegemet, om halsen, over en »smal ornament-
bort«, stod: »Aar 1848 lod høivelbaarne hr. 
kammerherre greve Friis denne klokke om-
støbe«. Ifølge synsprotokollen 1862 målte den 
indvendigt 19 tommer (ca. 59 cm) og 28 tom-
mer (ca. 88 cm) i bredden »fra kant til kant«.6 

185019 anskaffedes en større knebel, da man 
fandt, at klokken »stod tilbage for den ældre i 
lyd«. 18638 nedtaget og transporteret til Århus. 

G R A V M I N D E R 

Epitaf, o. 1864, over Anders Nielsen, f. i Holm-
stod 20. jan. 1830, falden ved Dybbøl 18. apr. 
1864, »jordet 24.d s. m. paa Augustenborg Kir-
kegaard«. Mindevers. Rektangulær, hvid mar-
mortavle i profileret egetræsramme, 39,5x45 
cm; indskriften med fordybet, sortmalet anti-
kva. Ophængt på skibets sydvæg. 

Gravsten (fig. 25), o. 1741, over Laves Niel-
søn, f. i Tostrap mølle51 1669, »men sist boede i 
Skandrop mølle, hvor han og døde Ao. 1741«, 
71 år gl. »Her hvil(!) en ærlig man og ligersom i 
dvale for trofast hed man kan ei andet om ham 
tale ti han opregtig(!) var i omgang med sin næ-
ste derfor Gud ham har til skienket siælens bæ-
ste«. 

Såkaldt bondegravsten af granit, 176x 
74,5xca. 2,5 cm. Den fordybede versalindskrift 
(hvor ordene skilles efter den givne plads) er 
hugget på et ophøjet, hjørneafskåret midtparti 
på stenen, men på grund af pladsmangel fortsat 
forneden her udover. I et øvre felt, markeret ved 
2x4 små kvadrater, er i relief hugget et primitivt 
kranium over korslagte knogler og flankeret af 
klumpede bladranker. I et tilsvarende fodfelt, 
mellem lignende ranker, ses en alterkalk eller 
bæger på fod(?).52 Stenen er nu indmuret i tårn-
rummets nordvæg. 
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Kirkegårdsmonumenter. Støbejernskors.53 1) O. 
1854, over Kjersten Iensdatter, f. i Gjern 12. maj 
1810, d. i Holmstoel 21. juni 1854. »Hun var en 
trofast ægtefælle og sine 7 børn en kjærlig mo-
der.« Reliefindskrift, antikva, på både tværarm 
og stamme, der har stumpvinklet buede ham-
merafslutninger. Øverst på stammen en art 
sommerfugl, nederst et anker, yderst på tværar-
men et akantusagtigt ornament. 106 cm højt 
incl. en profileret sokkel. På kirkegårdens nor-
dre del. 2) (Fig. 23), o. 1876, over Søren Hjero-

nymussen, f. i Sall 10. maj 1802, d. i Holmstol 
31. aug. 1876. Svarende til nr. 1, men uden tvær-
armens ornamenter; på samme gravsted. 

†Smedejernskors54 (fig. 21), o. 1870, muligvis 
udført af klejnsmed Ot to Jørgensen, Glud, se-
nere bosat i Voer herred. Det 126 cm høje kors 
bestod af en stang, hvortil sluttede sig forskel-
lige, symmetriske båndjernsvolutter, der tillige 
dels støttede, dels kronede en ottekantet skrift-
plade, hvis indskrift var forsvundet, da korset 
blev tegnet. Øverst var et lille kors på fod. 

Fig. 21. †Smedejernskors fra o. 1870. Tegning af Aage Jørgensen o. 1951, i NM2 (s. 3364). - †Wrought-iron cross 
c. 1870. Drawn c. 1951 by Aage Jørgensen. 
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KILDER O G H E N V I S N I N G E R 

LA Vib. præstearkiv: Skannerup kirkergsk. 1627-81 
(C.KRB. 388). - Ved embedet: Synsprotokol 1862f. -
Se i øvrigt fortegnelse over arkivalier vedr. kirkerne i 
Gammel Skanderborg amt i almindelighed s. 2874f. 
samt forkortelser s. 2875. 

NM2: Håndskrift: F. Uldall: Om de danske Lands-
bykirker VI, 1895, s. 320. - Indberetninger ved Poul 
Nørlund 1925 (bygning), Mogens Larsen 1981 (in-
ventar), Jens-Jørgen Frimand, Therese Kaspersen og 
Vibeke Michelsen 1986 (inventar og gravminder). 

Kgl. bygningsinsp. Århus. Korrespondance (og en-
kelte tegninger) siden 1924. 

Notebøger. NM2: Poul Nørlund VII, 1925, s. 46-59 
(bygning, inventar og gravminder). C. M. Smidt 
CXLI, udat., s. 58f. (bygning og font). 

Tegninger og opmålinger. NM2: Aage Jørgensen 1953 
(†smedejernskors). Forslag til istandsættelse af kirken 
ved Aage Kristensens og Jens Vilhelmsens tegnestue 
1980. 

LA Vib. Planer og tegninger. Bl.a. udat. kalker af 
indskrifter (752. 1-4). 

Litteratur: MeddÅrhSt. 1982, s. 113 (tage og faca-
der). 

Historisk indledning ved Lars Bisgaard, beskrivelse 
af kirkegård og bygning ved Kjeld de Fine Licht, 
inventar og gravminder ved Vibeke Michelsen og or-
gel ved Ole Olesen. Engelsk oversættelse ved Jean 
Olsen. Redaktionen afsluttet 1989. 

1 DaMag. IV, 268, jfr . K. Barner og A. Heise: Fami-
lien Rosenkrantz's Historie II, 1882, s. 79ff. 
2 Samme sted, 4. rk. II, 42. 
3 LA Vib. Århus bispearkiv. Gjern herredsbog 1661 
(C 3. 1081). 
4 KirkehistSaml. 3. rk. III, 365. 
5 Svane: Helligkilder, s. 231 med henvisninger. 
6 Synsprot. 1862ff. 
7 LA Vib. Skannerup kirkergsk. 1627-81. 
8 LA Vib. Frijsenborg godsarkiv. Kirkergsk. 1854-
1922 (G 341. 395-459). 
9 LA Vib. Århus bispearkiv. Kirkesyn 1700-1803 (C 
3. 1166-76). 
10 LA Vib. Århus bispearkiv. Korrespondance. Gjern 
hrd. Gjern-Skannerup 1672-1845 (C 3. 573). 
11 Note 8 og LA Vib. Provstearkiver. Hjelmslev-
Gjern hrdr. Synsprot. 1826-1915 (C 32. 2-3). Det 
fremgår, at klokkestablen blev opstillet 1856 og ko-
stede 400 rdl. Efterretninger om, at de to søjler kom 
fra Sønderbro i Randers, har ikke noget på sig. Den 
udgave af broen, der kunne have været tale om, var 
bygget 1853 af ingeniørtropperne, og her indgik fire 

Fig. 22. Klokke 1864, støbt af Gamst & Lunds efterf., 
København. Ophængt i støbejernsklokkestol fra 1856 
(s. 3362). NE fot. 1986. - Bell, cast 1864 by Gamst & 
Lund's successors, København. Hung in bell-frame of cast 
iron from 1856. 

Fig. 23. Støbejernskors fra o. 1876, over Søren Hjero-
nymussen, Holmstol (s. 3364). NE fot. 1986. - Cross 
of cast iron, c. 1816, to Søren Hjeronymussen, Holmstol. 
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Fig. 24. Korets gavl med kvadre fra den nedbrudte 
apsis (s. 3351). NE fot. 1986. - East gable of the chancel 
where ashlars from the former apse are reused. 

tilsvarende søjler fremstillet på Smiths Jernstøberi og 
mekaniske Værksted. Søjlerne fjernedes 1884, og 
broen fornyedes 1907. Søjlerne, der fungerede i for-
bindelse med broens oplukkelige afsnit, er tilsynela-
dende forsvundet. Oplysninger fra Peter Bondesen, 
Randers lokalhistoriske arkiv, jfr . Årbog Randers 
amt VIII, 1914, 136f. og P. von Spreckelsen (red): 
Randers købstads historie, Randers 1952, 604ff. 
12 RA. Rtk. Rgsk. 1660-ca. 1848. Århus stifts kir-
kergsk. 1680-94 (og note 7). 
13 LA Vib. Ryttergodserne. Synsprot. for kirker i 
Skbg., Dronningborg og Kolding rytterdistrikter 
1724-35 (G Ryt. 7.1). 
14 Abrahamsen: Orientering, s. 57: 7,8°. 
15 Spredt i murværket er der små sten af al eller kilde-
kalk. 
16 Krumningen angiver apsidens udvendige radius til 
godt tre meter. Apsidens »fundament findes i jorden« 
ifølge bemærkning ved år 1900 i LA Vib. Frijsenborg 
godsarkiv. Dok. vedr. kirkerne 1860-1923 (G 341. 
463). 
17 Mackeprang: Granitportaler, s. 33, grupperer dø-
ren under »rundstavshalvsøjler«. 
18 En konsekvens af denne antagelse er, at de to dør-
steder ikke har siddet ret over for hinanden. 
19 LA Vib. Provstearkiver. Hjelmslev-Gjern hrdr. 
Synsprot. 1826-1915 (C 32. 2-3). 
20 E. Egeberg i ÅrbÅrhSt. XVIII, 1925, s. 20. 
21 LA Vib. Provstearkiver. Gjern hrd. Synsprot. for 
kirker og præstegårde (C 29F. 4). 
22 Jfr. Kjeld de Fine Licht: Frijsenborgkirker, i Strejf-
lys over Danmarks bygningskultur, 1979, s. 199-211. 
23 LA Vib. Frijsenborg godsarkiv. Dok. vedr. kir-
kerne 1860-1923 (G 341. 463). 
24 IV.214. - HofmFund. III, 1758, s. 55 meddeler, at 
kirken »blev smukt prydet, formedelst dertil blev gi-
ven anseelige Penge, endog af langtfra liggende 

Svage, som deri lod bede for sig. Saa lyder den fra 
Herredet indkomne Efterretning.« 
25 Sml. altertavlerne i Glud 1654 (Vejle amt) og Skød-
strup (Randers amt). 
26 P. Rahbek i brev af 20. febr. 1912 til NM2. - Jfr. 
tilsvarende scene udført efter samme forlæg på tavler 
i bl.a. Astrup (Ålborg amt), Rårup, Ørsted og Vol-
dum (Randers amt). 
27 P. Rahbek fandt spor efter ophængning; jfr . note 26. 
28 Note 26; jfr . synsprotokollens beskrivelse 1862, der 
omtaler fem figurer på gesimsen. Også Poul Nørlund 
nævner i sin notebog 1925 engle med lidelsesredskaber. 
29 Fot. ved Erik Skov, i NM2. 
30 RA. Rtk. 1680-1719. Koncepter og indlæg til skø-
der 22. febr. 1689 (2212. 164-94). 

Fig. 25. Gravsten af granit fra o. 1741, over Laves 
Nielsøn, Skannerup mølle (s. 3363). NE fot. 1986. -
Tombstone of granite, c. 1741, to Laves Nielsøn, Skanne-
rup mill. 
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31 LA Vib. Århus bispearkiv. Rgsk. f. rytterdistrikter-
nes kirker 1716-23f. (C 3. 2439). 
32 Den ene stage har indslåede prikker, fra 1-5, ved 
siden af hakket, den anden har V-formede mærker 
under hvert andet hak, nede på leddet nedenunder. 
33 Poul Nørlund noterer 1925: 5 arme, hvoraf nogle 
bærer præg af at være efterstøbte, andre er oprinde-
lige. 
34 RA. Rtk. Rgsk. 1660-ca. 1848. Skbg. rytterdistrikts 
rgsk. 1739-67 (279. 85). 
35 Halkjær Kristensen: Tinmærker, s. 102. 
36 Jfr. en beslægtet stol i Vær fra 1587 (Voer hrd.). 
37 Jfr. en beskrivelse o. 1900 (note 23), med en be-
mærkning om, at stolen er omlavet og mangler en af 
siderne. 
38 Ved Sv. Elmholdt. 
39 Nu ophængt i jernstang, oprindelig med jernanker 
(note 7). 
40 Jfr. fot. 1896 ved Carl Neergaard i NM2. 
41 DaAtlas. IV, 214. 
42 LA Vib. Ryttergodserne. Synsprot. f. de kgl. kir-
ker i Skbg. og Dronningborg rytterdistrikter 1735 (G 
Ryt 7.2). 
43 Zachariasen: Orgelfortegn. 

44 1833 (note 19) var fire arme på kronen »afbruk-
ken«. 
45 Den støbte topfigur er af en anden, mørkere le-
gering end kronen i øvrigt. 
46 1833 (note 19) var en arm afbrækket. 
47 Pyntearmene har på fæstnelsespladens inderside 
priknummerering. 
48 Måske kan oplysningen 1768 fra Danske Atlas, se 
ovenfor, have stået på denne plade? 
49 Ved Carl Neergaard og Poul Nørlund, i NM2. 
50 Der betales 91 rdl. 1 mk. 3 sk. for klokken, dens 
afhentning og ophængning (note 8). 
51 Formodentlig enten Tovstrup mølle i Dallerup 
sogn, Gjern hrd., eller Tolstrup mølle i Tolstrup 
sogn, Voer hrd. 
52 En støbejernsgravplade fra o. 1719 i Skorup, Gjern 
hrd., kan måske have tjent som forlæg. 
53 Aase Faye: Danske støbejernskors. Bearbejdet og 
udgivet af Jan Faye, 1988, kat. nr. 105-106. 
54 Aage Jørgensen: Danske gravminder af smedejern. 
Med indledning af Poul Halkjær Kristensen, 1951, 
s. 113 med fig. 85, samt s. 14, 19 og 21. Korset tilhører 
den såkaldte Gludtype med paralleller i Hansted, 
Østbirk og Vedslet, Voer hrd. 

Fig. 26. Skannerup 1:10000. Opmålt 1792 af Søren Sørensen, rettelser medtaget til 1842. Kopieret af Birgitte 
Andreasen 1982. - Map of the village. 
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S U M M A R Y 

Skannerup Church, c. 1200, is built of granite 
ashlars. Its appearance today is marked by a 
heavy-handed restoration carried out in 1856. 
Both the original doorways to the nave have 
been bricked up; a pair of engaged columns on 
the facade appears to be all that remains of the 
southern one, which may have resembled the 
Linå portals (p. 3272). The short chancel once 
terminated in an apse, long since pulled down, 
but rounded ashlars from it can be seen in the 
east wall of the church (fig. 24). Included in the 
alterations of 1856 was the removal of a porch 
on the south side, instead a porch was added to 
the west end of the nave when the new entrance 
was made there. At the same time the bell was 
hung in an unusual bell-frame of cast iron. 

The furnishings of the church have been 
modernised several times, old pieces were either 
removed or heavily altered. The altarpiece was 
carved in 1677 by a woodcarver who at the same 
time made the sounding-board and remodelled 
the pulpit. The original parts of the latter, as 
well as inscriptions and carved coats of arms 
from 1585 refer to the owners of a nearby ma-
nor, Ebbe Lauridsen Udsen, Tulstrup, and his 
wife Kirsten Kruse, who presumably commis-
sioned the pulpit. Other donors include a skip-
per from Århus and his wife who donated the 
chalice in 1693, and another couple who en-
riched the church with one of its two chande-
liers in 1734. The bell was cast in Copenhagen in 
1864, and the font was completely recut in 1893. 



Fig. 1. Kirken set fra nordvest. KdeFL fot. 1990. - The church seen from the north-west. 

SKORUP KIRKE 
G J E R N H E R R E D 

Omstændighederne lader antage, at kirken, i hvert 
fald i middelalderens senere århundreder, var inkor-
poreret i Tvilum kloster.1 Ved reformationen må den 
da, sammen med klosterets øvrige ejendomme, være 
blevet konfiskeret af kronen og lagt under Silkeborg 
len,2 hvilket ejerforhold dog først fremgår 15943 og 
bekræftes 16614 (jfr. altertavle). Ved statens gældssa-
nering efter svenskekrigene pantsatte kongen 1678 
Skorup kirke til landsdommer Peder Lerche,5 der tre 
år6 senere skødede den til sin svoger, kancelliråd Pe-
der Madsen Rosenørn, som havde overtaget Tvilum-
gård efter sin far, borgmester i Randers Mads Poulsen 
(til hvem gården var blevet pantsat 1661,7 jfr. alter-

kalk, s. 3381, og Tvilum, s. 3393). Kirken blev i Ro-
senørnernes besiddelse til 1719,8 da Frederik IV ind-
løste pantet og henlagde den under Skanderborg ryt-
terdistrikt, der var oprettet et par år før. 

Ved auktionen over ryttergodset 17679 gik kirken 
med Søbygård (i nabosognet) til en af periodens mere 
farverige skikkelser, Mogens Blach Ditlevsen Bering, 
der af Maria Theresias gemal, storhertugen af Tos-
cana, den tysk-romerske kejser Frants I, var adlet un-
der navnet von Beringskjold. Han betalte imidlertid 
ikke for sin erhvervelse, og 1770 indgik patronats-
retten til kirken i kronens salg af Søbygård til etatsråd 
H. H. de Lichtenberg10 (jfr. vindfløj). Fra dennes 
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dødsbo erhvervedes kirken 1779 af Erhard Wedel-
Friis til Frijsenborg, og 180311 indlemmedes den i 
grevskabet. Overgang til selveje 1. juli 1921. 

165412 beordrede kongen, at hver kirke i Århus og 
Ribe stifter skulle bidrage til Skorup kirkes repara-
tion, da han havde bragt i erfaring, hvorledes kirken 
»for kort tid siden af ulovlig ildebrand skal være gan-
ske afbrændt, så at intet uden de bare mure er blevet 
stående«. Præstegården, der er kirkens nabo mod øst 
(jfr. fig. 29) og siges at være bygget mellem 1549 og 
1591,13 plyndredes under svenskekrigene og brændte 
et par gange i samme periode som kirken, uden der 
vist var nogen sammenhæng.14 

I sognet ligger voldstedet Dusvold.15 

Kirken ligger centralt i sit sogn, hvor Tudbæk i 
nord danner grænse mod Houlbjerg herred i Vi-
borg amt. Terrænet er uden markante træk. Kir-
ken befinder sig fortsat i landsbyens sydlige del 
(jfr. fig. 29), også efter en mindre tilvækst af ty-
pehuse i de senere år. 

Kirkegården, der 190316 og 1948 (havearkitekt 
Johs. Tholle, København) er udvidet mod syd til 
det dobbelte areal, hegnes med græsklædte jo rd -
volde, hvis ydersider står som markstensdiger; 
alt af nyere dato. Siden den første omtale 171917 

har »ringmuren« bestået af stengærder, der 
mange gange i tidens løb meldes nedskredet eller 
forfalden og derefter er blevet sat op eller om. 

Synsprotokollens tilstandsbeskrivelse 1862 si-
ger, at kirkegården er »indfredet« med et dige, 
der er omkring halvtredie fod (ca. 80 cm) højt 
og bredt. 189118 suppleredes i østsiden med et 
ståltrådshegn for at holde præstens høns ude. 

Der er to indgange, den ene i nord, den anden i 
vest; begge har hvidmalede stakitfløje mellem 
rødstenspiller. Desuden er der til præstegården 
øst for kirken en ældre fodgængerlåge af jern, 
svarende til den i Gjern (s. 3318). Da port og 
låger 171917 nævnes første gang, var de nye. Det 
fremgår i hvert fald 1836,16 at »ligporten« og en 
låge sad ved siden af hinanden; samtidig omtales 
også en låge i østsiden. 

En teglhængt rødstensbygning sydøst for kir-
ken indeholder ligkapel, redskabsrum m.v. og er 
rejst 1986 efter tegning af Kjeld Sørensen, Får-
vang. Et muret og hvidtet, teglhængt tlighus på 
samme sted var opført 1939. 191016 skulle †kalk-
kulens dække fornyes. 

Beplantning. I vest og øst står bøg, ahorn, 
poppel og enkelte elme samt nysatte ege. En 
stor sølvpoppel ved kirkegårdens nordøstre 
hjørne er nok den eneste rest af en omfattende 
træplantning, som sognepræsten gennemførte 
sidst i 1870erne.19 Ved den lejlighed sattes 
landevejspopler langs vestsiden, hvor stykker af 
stengærdet dels omsattes, dels sløjfedes. Videre 
plantedes 37 ontariske popler, og på listen over 
de nye træer, der leveredes af Christen Kiils-
gaard, figurerer desuden pyramidepoppel, sølv-
poppel, balsampoppel, røn, elm, birk, guld-
regn, syren, ahorn, kastanie og bøg. Endda var 
kirkegården en snes år tidligere,16 i kølvandet på 
kirkens nedennævnte istandsættelse 1856, blevet 
planeret og »smukt beplantet«. Efter udvidelsen 
1903 blev en del træer fældet.19 Fælles- og urne-
grave anlagt 1988. 

B Y G N I N G 

Kirken består af kor og skib, der antagelig er 
opført i begyndelsen af 1200rne; hertil slutter 
der sig et våbenhus i vest fra 1887. Over skibets 
vestgavl er der en tagrytter, som senest er for-
nyet 1966. Såvel våbenhus som tagrytter har 
haft adskillige forgængere. Orienteringen har en 
mindre afvigelse mod nord.2 0 

Den oprindelige bygning, kor og skib, hører 
h jemme blandt de små kirker og har ret svære 
mure, hvilket dog delvis skyldes en indvendig 
påforing i forrige århundrede (jfr. Skannerup21 

s. 3350). Korets indre har kvadratisk grundplan, 
mens skibet er proportioneret i forholdet 1 til 

√3 Murene, der er udført med fint tilhugne 
granitkvadre på skråkantsokkel, er ændrede og 
omsatte, navnlig på sydsiden, mens korets gavl 
er helt nymuret . De delvis bevarede taggavle er 
af marksten, hvilket vel også gælder bagmu-
rene. 

Døre og vinduer. Begge de oprindelige ind-
gange er forsvundet. Uldall var i tvivl om, 
hvorvidt der af norddøren var en karmsten i be-
hold; i dag ses ved dørstedets østside en lodfuge, 
der nok vidner om en karmsten. Syddøren, der 
kan have været en portal med fire frisøjler og to 
hjørnestavsmykkede karmsten, blev blændet 
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Fig. 2. Kirken set fra syd. KdeFL fot. 1989. - The church seen from the south. 

1856,22 og i den forbindelse ændredes det o m -
givende murværk. To karmsten (168 x henholds-
vis 33 og 43 cm), begge med en karakteristisk 
hjørneafhugning foroven, blev placeret i vand-
ret stilling i facaden (fig. 7), mens baser, kapitæ-
ler og muligvis andre af portalens komponenter 
lå på kirkegården indtil 1967, da de, der stadig 
var i behold, blev henstillet i våbenhuset, hvor 
de fortsat befinder sig. Søjleskafter (hvis diame-
ter ses at have været ca. 20 cm), kragsten og sok-
kelkvadre (hvis skråkant på de bevarede hjørne-
sten ses at have været hulet) er forsvundet eller 
indmuret ved dørhullets lukning. Der mangler 
øjensynlig en base, idet der nu findes fire kapi-
tæler, men blot tre baser. Disse syv søjleled 
(fig. 3 og 5) er af lys, rødbrun granit, og sam-
men med de to ovennævnte karmsten er de i 
form og dekoration så egenartede og på samme 
tid mot iv- og håndværksmæssigt så nært be-
slægtede med navnlig nordre portal på Linå 
kirke (s.3272f.), at Skorup kirkes portal må an-
ses for udført af samme mester. Ligesom i Linå 
og muligvis i Skannerup (s. 3351) er der tale om 

en stenhugger, der meget selvstændigt har be-
nyttet og bearbejdet periodens formsprog. 

Måske har det nedenfor omtalte tympanon, 
der tidligere lå i præstegården, men 1903 flytte-
des til kirkens våbenhus, hørt h jemme i syd-
portalen. Har det været tilfældet, røber stenens 
slidte tilstand, at den har været fjernet fra sin 
oprindelige plads længe før portalens lukning.23 

Med de nævnte komponenter kan portalen 
have haft et udseende, som vist fig. 10, hvor åb-
ningens højde er bestemt af karmstenene, mens 
bredden beror på tympanons størrelse. 

Hver af de tre baser (højde 29,6-29,8 cm, side-
længder 29,6-29,8 cm) er af terningform, plan-
hugne på to af de lodrette sider og dekoreret i 
relief på de to andre. Hjørnerne er ikke mar-
keret, og relieffet er forsænket i det halvcirku-
lære felt, således at hver bases sfæriske form un-
derstreges i samspillet med den ovenpå liggende 
vulst. Baserne, hvis rækkefølge i den oprinde-
lige opstilling ikke kan eftervises, har følgende 
dekoration: 1. (Fig. 5a) a. Planteornament med 
ansigtsmaske, b. Roset. 2. (Fig. 5b) a. Et usæd-

3371 
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Fig. 3a-d. Kapitæler (s. 3374) fra forsvundet portal (s. 3370). NE fot. 1988. - Capitals of a no longer extant portal. 

Fig. 4. De planhugne bagsider på to af kapitælerne (s. 3374) fra den forsvundne portal (s. 3370). NE fot. 1988. -
Back of two capitals from the former portal. 

Fig. 5a-c. Baser (s. 3371) fra forsvundet portal (s. 3370). NE fot. 1988. - Plinths of a former portal. 
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Fig. 6. Tympanon (s. 3374). NE fot. 1988. - Typanum possibly from the church, now placed in the porch. 

Fig. 7. Hjørnekvadre (s. 3371) fra forsvundet portal (s. 3370), nu indmuret i skibets sydfacade. NE fot. 1988. -
Ashlars from the corners of the lost portal, now included in the masonry of the south facade of the nave. 

3373 
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Fig. 8. Længdesnit og grundplan 1:300. Tegnet af KdeFL efter skitseopmåling 1963 ved Strange Nielsens teg-
nestue, Skanderborg. På grundplanen er angivet placering og en mulig længde af forsvundet våbenhus på skibets 
nordside (s. 3376 og note 22). - Longitudinal section and ground-plan. 

vanligt mot iv af to modstillede, nærmest tre-
kantede figurer, adskilt (eller forbundet) med en 
cirkulær skive og kombineret med fire stænger, 
der hver afsluttes i en bladlignende ombukning, 
og to og to udgår fra trekanterne, krydsende 
hinanden, b. Kombinat ion af S. Hanskors (bånd-
sløjfekors, med uvanligt store løkker) og kva-
drat med cirkulære skiver i hjørnerne. 3. (Fig. 
5c) a. Fugleagtigt planteornament, b. Asymme-
trisk planteornament med cirkulære skiver mel-
lem bladene. 

Det ene mot iv på base nr. 2 og navnlig an-
sigtet på nr. 1 sandsynliggør, at de tre kapitæl-
formede blokke har været anvendt som baser. 

På en tilsvarende uortodoks måde har sten-
huggeren givet portalens kapitæler den traditio-
nelle baseform (højde 29,6-29,8 cm, sidelængder 
29,5-29,8 cm). Alle fire er forsynet med taphul 

og opbygget med nederst en vulst, der mod det 
følgende hulled akcentueres af platte. Dernæst 
følger et cylinderformet led, der er fastklemt af 
kraftige hjørneknopper. Øverst er der en høj 
abakus, dekoreret på to sider og planhugget på 
de to andre. Dekorationen på de to af kapitælerne 
(fig. 3a og d) består af indridsede linier i kva-
dratnet (hver med 4x8 felter). De to andre kapi-
tæler er begge smykket med reliefhuggede m o -
tiver. Det ene (fig. 3b) er på hver side en fisk. 
Det andet (fig. 3c) en ranke, der fortløbende 
snor sig over begge sider. 

Det tympanon (fig. 6) 58x132 cm, af finkornet, 
rødbrun granit, som ovenfor antages at have 
siddet i sydportalen, er inden for en ramme 
(hvis buede del er udført som tovstav) dekoreret 
i relief med to figurer, hvis slidte tilstand gør 
tolkning usikker. J. Magnus-Petersen jævnfør te 
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Fig. 9. Opstalter af vest-, syd- og østsiderne 1:300. Tegnet af Carl Kiilsgaard 1890. Frijsenborg godsarkiv. -
Elevations of the west, south and east sides of the church, drawn 1890. 

fremstillingen med et tympanon i Linå (s. 3277), 
mens M. Mackeprang på grund af tilstanden 
ville fraskrive billedet al værdi. Dog placerede 
han det i gruppen af tympana med en velsig-
nende Kristus.24 

Feltet rummer en mindre og en større figur, 
der begge står på bundlisten. Denne og andre, 
dog ikke usædvanlige enkeltheder genfindes i 
Linå. Den store skikkelse kunne være Kristus 
siddende på regnbuen med Livets bog i sin ven-
stre hånd og den højre strakt ud i velsignelse. 
Den mindre figur, hvis kjortelform minder om 
det tympanon, der er indmuret over norddøren 
i Linå kirke (s. 3277, fig. 11), synes at være en 
engel (Mattæus?). Sammenstillinger af Maiestas 
domini og en eller flere figurer træffes også an-
dre steder i herredet, f.eks. i Røgen og Voldby. 

Vinduernes antal har nok oprindelig været tre i 
koret og fire i skibet; heraf registreres umiddel-
bart ét i såvel korets som skibets nordside. 
Begge står som udvendige nicher. Det i koret er 
tilsyneladende ændret og måler i facaden 153x71 
cm; skibets er 143x77 cm. Begge har rektangu-
lær overligger. 

I det indre er den overpudsede og hvidtede 
korbue, der har affasede sokler og kragbånd, 
stærkt præget af en »justering« i forbindelse med 
rummets nedennævnte istandsættelse 1856. 

Ændringer og tilføjelser. Ved skibets vestgavl er 
1887 efter tegning af den kgl. bygningsinspektør 
V. Th. Walther25 rejst et teglhængt våbenhus i 
blank mur af røde sten med nyromanske enkelt-
heder; indgangen er i bygningens vestgavl. Et 
ældre, ligeledes grundmuret og teglhængt †vå-
benhus på samme sted havde indgang i nordsiden 
og var opført i forbindelse med kirkens neden-

Fig. 10. Grafisk sammenstilling 1:50 af komponenter 
fra forsvundet portal (s. 3370). KdeFL 1990. - A pos-
sible reconstruction of the lost portal. 
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Fig. 11. Indre, set mod vest. NE fot. 1988. - Interior to the west. 

nævnte istandsættelse 1856, ved hvilken lejlig-
hed den fladbuede døråbning i skibets vestre 
gavlmur må være blevet brudt. Denne bygning, 
der havde en tre skifter høj granitsokkel, og hvis 
loft 1862 var malet violet (jfr. nedenfor), havde 
på sin side afløst et ældre †våbenhus.26 181827 øn-
skede synet gulvet her lagt om, men i øvrigt 
vides intet om bygningen udover, at eksistensen 
af et (teglhængt) våbenhus tidligst fremgår 
1715.28 

Tagrytteren over skibets vestgavl blev ved en 
fornyelse 1966 (arkitektfirmaet Strange Nielsen 
og Sparre, Skanderborg) genskabt svarende til 
forgængeren, men med andre materialer, idet 
skifer og zinkkanter erstattedes med træspån og 
kobberinddækninger. Forgængeren var sat op 
1906 som afløser for en †tagrytter fra 1886,25 teg-
net af V. Th. Walther.29 Også før denne tid og på 

samme sted fandtes en †tagrytter, der ved den 
første omtale 170228 kaldes »tårnet« og omkring 
1720 og ofte siden30 benævnes »(lille) spir«. Som 
et led i en af kirkens reparationer efter indlem-
melsen i rytterdistriktet (s. 3369) skulle dette 
spir 173431 fornyes som tømmerkonstrukt ion. 
180328 ønskede synet, at »muren på spiret« blev 
udspækket, og 186225 siges tagrytteren, der 
181527 kaldes »klokkehuset«, at være af egebin-
dingsværk og afdækket med en blyhængt spids 
(jfr. vindfløj, s. 3378). 

Eftermiddelalderlig vedligeholdelse. Bygningen 
nævnes første gang 1616,32 da navnlig tagene var 
dårlige. Spor efter den s. 3370 nævnte brand 
1654 aflæses ikke med sikkerhed, men måske er 
sprængte partier af soklen og vestre taggavls 
lukning med mursten, der tidligst nævnes 1723, 
et resultat af denne hændelse. Sidstnævnte år var 
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Fig. 12. Indre, set mod øst. NE fot. 1988. - Interior to the east. 

kirken i god stand; dog noterede synet, at østre 
endes †kamtakker behøvede reparation. Dette 
skete vist allerede året efter under anvendelse af 
2000 flensborgsten.28 173431 skulle gavlene sættes 
i stand. En ikke nærmere beskrevet reparation 
fandt sted 1807.33 

185634 iværksatte kirkeejeren, grevskabet Frij-
senborg, antagelig med P. C. Kiilsgaard som 
den bygningskyndige, en større reparation, der i 
flere henseender kan sammenlignes med den 
samtidige istandsættelse af kirken i Skannerup 
(s. 3353). Arbejdet karakteriseres i synsprotokol-
len som en »ombygning og forskønnelse« eller 
en »fuldstændig restaurering«. Dets væsentligste 
poster var: O m m u r i n g af korgavlen, der havde 
hældet faretruende, anbringelse af nye, ensartede 
og rundbuede vinduer, udjævning og cement-
pudsning af vægge, opsætning af fyldingsloft 

foruden opførelse af det ovenfor nævnte våben-
hus ved skibets vestgavl. Facaderne gjordes ens-
artede ved en senere ofte gentaget »maling med 
cement«. 

Synsprotokollens beskrivelse 1862 oplyser om 
skibets loft, at »i midten forestiller beklædnin-
gen en palme, det øvrige er firkantede fyldinger, 
det hele lilla malet«. År 190025 blev loftet ådret 
»som eg« for at svare til bænkeraderne, og 191319 

blev det malet i to farver og stafferet i samklang 
med den samtidige dekoration langs koråbnin-
gens bueslag (s. 3378). En istandsættelse under 
tilsyn af Strange Nielsen gennemførtes ved mid-
ten af 1960erne. 

Gulvene nævnes første gang 1719,17 da der til 
reparation behøvedes 500 mursten. 185216 fore-
slog synet nyt gulv i koret, hvilket effektueredes 
det følgende år og derefter i skibet.25 Ved denne 
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lejlighed, der delvis faldt sammen med kirkens 
almindelige istandsættelse, lagdes de stadig eksi-
sterende gulve, der i kor og gange består af gule, 
ottekantede (stemplet Dithmer/Rennberg) og 
gråsorte, firkantede teglfliser. Inden for alter-
skranken er der trægulv, og i stolestaderne ligger 
røde mursten (i syd) og murstensfliser (i nord). I 
våbenhuset er der røde og grå, sekskantede ce-
mentfliser. 

Vinduer nævnes først 1850,16 da synet ønskede 
det i korets sydside fornyet »i bueform«. Ved 
istandsættelsen 1856 indsattes de fem stadig ek-
sisterende jernrammer. Facademurværket godt-
gør, at der forud og på omtrent de samme ste-
der, i hvert fald på skibets sydside, fandtes 
større, ligeledes rundbuede vindueshuller. 

Tagene nævnes første gang 1616,32 da synet 
konstaterede mangler ved blyet og skavanker i 
tagværkerne. 171917 var alle tage teglhængte og 
er det fortsat. Tagværkerne, der står foran 
istandsættelse, er overvejende af fyr med ældre 
egetømmer anvendt til hanebånd. 

Opvarmning foranstaltedes 1883 i skibets nord-
side med en patentovn fra firmaet Reck; et par år 
efter flyttedes ovnen hen i det nordøstre hjørne 
og fornyedes 1911. Ved den almindelige istand-
sættelse i 1960erne indrettedes kalorifer. 1921 
blev der indlagt elektricitet.25 

Kirken står i dag med facader i blank mur og 
hvidkalkede vægge. De teglhængte tage har 
røde vindskeder og sugfjæl, der enten er ube-
handlede eller malet røde. Gulvene er lagt med 
de ældre, ovenfor omtalte fliser, og lofterne er 
gråmalede. 

Vindfløj (fig. 28) med årstallet 1773 og bog-
staverne H .H.LB (sammenskrevet) for kirkeeje-
ren Hans Henrik de Lichtenberg (s. 3369) kan 
hentyde til en i øvrigt ikke omtalt istandsættelse 
af den ovenfor omtalte ftagrytter. 

† Vindfløj omtales 172828 som faldet ned for 
lang tid siden og nu borte. 

†Malede dekorationer. 1885 blev korets østvæg 
malet med »platin og oliefarve«, formodentlig 
den røde farve som samme væg fik 1890. Denne 
bemaling var antagelig fjernet allerede 1913,19 da 
kunstmaler P. Rahbek på tr iumfvæggen langs 

korbuerundingen malede en †frise med nyro-
manske bølgeranker flankerende en versalind-
skrift: »Vi saa hans herlighed«. Senere overhvid-
tet. 

I N V E N T A R 

Oversigt. Skønt kirken formodentlig har ejet en ro-
mansk døbefont, kan man ikke med sikkerhed fast-
slå, at den nuværende har haft sin oprindelige plads i 
bygningen. Heller ikke alterstagerne fra o. 1585 be-
høver at være anskaffet til denne kirke, der tilsynela-
dende udbrændte 1654 (jfr. s. 3370). Året efter bran-
den blev altertavlen erhvervet af lensmanden på Sil-
keborg, der har sørget for tilsvarende tavler til kir-
kerne i Funder og Vrads. En ombytning af 1600tals 
kalkene i Skorup og Tvilum må have fundet sted, 
efter at de to kirker, med fælles præst, kom til at høre 
under Frijsenborg. Kirkeejerne har sat deres præg på 
interiøret. O.1856 blev anskaffet (†)altertavle, †døbe-
font, prædikestol med opgang og himmel samt 
klokke, og den gamle altertavle omdannedes til præ-
sterækketavle. Ved en istandsættelse i 1890erne op-
sattes alterbord og alterskranke, alt inventar egetræs-
maledes,19 fonten fik nyt fad og alterkalken nyt bæ-
ger. 1908 genetableredes altertavlen fra 1655, der atter 
fik en polykrom staffering. Interiøret er siden blevet 
opfrisket med nye farver. 

Alterbordet,35 blot et panel, udført 189319 af F. He-
gaard efter C. Kiilsgaards tegning. Forsiden har 
tre dybtliggende fyldingsfelter, den midterste 
med reliefkors i firkløver felt. Grønmalet i to nu-
ancer, listerne hvide. 

†Alterklæder. 170228 manglede et alterklæde. 
Inventariet 1766/6736 omtaler et klæde af fløjl. 
1842 var anskaffet et nyt, der 1873 erstattedes af 
et andet.19 

Altertavle (fig. 14), med reliefskåret årstal 
1655, tilskrevet »Nykirkemesteren«37 Jens Mor -
tensen, Kolding, der især har været virksom i 
Ribe stift, men også har leveret de nært beslæg-
tede tavler fra 1654 i Vrads (Vrads hrd.) og Fun-
der (Viborg amt). Sidstnævnte arbejde har dan-
net forbillede for topstykkets tilføjelser 1908. 

Den enkle tavle, af eg, har våbensmykket po-
stament med kraftige kvinde- og løvehovedpry-
dede volutkonsoller, der bærer midtfeltets flan-
kerende frifigurer af Moses og Aron. Storvin-
gernes renæssanceprægede kartoucher, der løber 
ud i barokke volutter, omslutter en muslinge-
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Fig. 13. Indre, set mod øst med (†)altertavlen fra o. 1856 (s. 3380). Fot. o. 1900 i NM2. - Interior to the east with 
(†)altar-piece from c. 1856. 

skalniche med frie figurer af Adam og Eva. Fri-
sens volutknægte er prydet med store børneho-
veder. Over gesimsens kronliste, med æggestav 
og tandsnit, er 1908 indskudt et ornamenteret 
led, der bærer den oprindelige, brudte rundbue-
gavl. En kraftig pærestav indrammer et cirkel-
felt med en forenklet gengivelse af det hebraiske 
gudsnavn »Jahve«, holdt a f s tående løver, alt i 
relief. Topfiguren, den opstandne Kristus med 
sejrsfanen, og de to kvindelige sidefigurer er ny-
skåret 190838 (jfr. nedenfor). 

De ret grove figurer med store hoveder og 
karakteristiske udborede pupiller, har nøje pa-
ralleller i billedsniderens andre arbejder. Det 
gælder både frise- og postamentfelternes hove-
der (fig. 15), der genfindes på tavlen i Jerne fra 
1653 (DK Ribe, s. 982 med fig. 16), og figurerne 
af Moses og Aron, der svarer til Vrads' og Fun-
ders. Moses holder dels en stav, dels den vinkel-

bøjede dobbelttavle med reliefskårne arabertal, 
på den ene side tallene l-3(!), på den anden 6-10. 
Aron bærer røgelsekarret i dets bølgende røg og 
holder en bog under den anden, deforme arm. 
Postamentets reliefskårne våbener ledsaget af de 
respektive initialer »MH« mellem »HL« og 
»CRK« og over årstallet »16-55« henviser til 
lensmanden på Silkeborg Mogens H ø g og hans 
hustruer Helvig Lindenow og Christence Ro-
senkrantz. Samme våbener pryder også altertav-
lerne i Vrads og Funder, der formodentlig lige-
som Skorups er bestilt af lensmanden, lige efter 
kirkens brand 1654 (jfr. s. 3370). 

Tavlen står med en staffering ved maler 
P. Rahbek, Hammel , foretaget 190819 i forbin-
delse med en restaurering.39 Både de oprindelige 
farver, på kridtgrund, og midtfeltets †maleri40 

var blevet afætset o. 1856, men havde efterladt 
enkelte spor, der dannede grundlag for en fuld-



GJERN HERRED 

Fig. 14. Altertavle 1655 med våbener for lensmanden på Silkeborg Mogens Høg og hans to hustruer (s. 3378). 
NE fot. 1988. - Altar-piece 1655 with coats of arms of the Lord Lieutenant of Silkeborg Castle Mogens Høg and his two 
wives. 

stændig staffering: blåt som bund i vingerne, 
rødbrunt på ornamenter og guld på konturer; 
rødbrunt fandtes tillige på storfigurernes kjor t -
ler. I midtfeltet nymaledes »Fadervor« med 
hvidgul fraktur på sort bund. 

Da man 185625 ønskede en ny altertavle (jfr. 
nedenfor) blev den gamle taget ned og genan-
vendt som præsterækketavle. Formodentlig ved 
denne lejlighed har man fjernet topstykkets op-
rindelige ornamenterede led og de tre figurer 
(svarende til Funder og Vrads) samt afætset staf-

fering og maleri, hvorefter alt er blevet egetræs-
malet. I midtfeltet blev med hvid eller gul anti-
kva optegnet: »Præster siden Reformationen i 
Skorup-Tvilum« med navne og årstal (indtil 
1881). Tavlen blev ophængt i våbenhuset,25 se-
nere flyttet til skibets nordvæg4 1 og endelig gen-
opstillet på alteret 1908 efter restaurering. 

(†)Altertavlen (jfr. fig. 13), der anskaffedes 
o. 1856,25 var et enkelt, nygotisk arbejde. Over 
en høj, glat sokkel bestod den af et stort, spids-
buet maleri indfattet af et tagformet portalfelt 
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kronet af »palme«25 og flankeret af slanke tårne 
med spidsbueblændinger, trekløverfelt samt 
kors. Alt egetræsmalet; på soklen stod: »Fred 
være med eder. Joh. 20,19«. Det tilhørende alter-
tavlemaleri, signeret »T. M. lensen 1856«,42 144,5x 
94,5 cm, udført i olie på lærred, viser Kristus 
stående i skyer med udbredte arme, den højre 
hånd velsignende. Kjortlen er rødlilla, kappen 
blå med lysere for, skyerne grå, tonende over i 
rødt.43 Nu ophængt i hvidmalet profilramme på 
skibets sydvæg. 

†Altertavle(r). Lensregnskaberne omtaler 1616 32 

at kirken »fattes en prædikestol« og »en alter, 
eftersom det gammel er øde«. Der kendes intet 
nærmere til denne (eller en anden) tavle, der i 
hvert fald må være gået til grunde ved branden 
1654 (jfr. s. 3370). 

Altersølv. * Alterkalk (fig. 16) og *disk, ifølge 
indskrift oprindelig tilhørende Tvilum kirke, er 
fra 1667, kalkens bæger dog fornyet 1898. Den 
20,5 cm høje kalk har sekstunget, barokprofi-
leret fod over flad fodplade. Skaftet er cylinder-
formet, med vandret riflede profilled ved over-
gangen til kalkens øvrige dele. Den runde, flad-
trykte knop har på over- og undersiden fladt-
drevne ruder ledsaget af kraftige riller samt seks 
rudebosser med graverede versaler: »Iesvs«. 
Fodtungerne er smykket med graverede ovalfel-
ter, de fire med fremstillinger af evangelisterne 
med deres tegn samt navne skrevet med versaler 
over hovederne: »S. Mathevs, S. Marcvs« og 
»S. Lvcas, S. Iohanes(!)«. De to øvrige, modstil-
lede felter viser dels Bønnen i Getsemane, hvor 
den knælende, opadseende Jesus rækker armene 
ud mod en engel, i skyer, med kors og kalk, dels 
et borgerligt »alliancevåben« (fig. 19). Versa-
lerne »M.P.S. - A .N.D« foroven i dettes oval-
felt angiver de to formodede givere, ejeren til 
Tvilumgård, borgmester i Randers Mads Poul-
sen og hans hustru Anne Nielsdatter (jfr. s. 3369 
og 3393). De sammenstillede skjolde, der som 
hjelmtegn bærer et kranium over korslagte 
knogler, rummer dels borgmesterens bomærke, 
dels et Jesumonogram betegnende hustruen. 

189819 reparerede C.Juul, Århus kalkens fod 
og »forstørrede«38 den med et nyt bæger, der 
foroven bærer en graveret versalindskrift: 

»Anno 1667 denne kalck oc disk tilhører 
Tvillvm(!) kiercke44/ Denne kalk fornyet af 
M.K.I.V.F. 1898.« Indskriftens tredie linie: 
»Kristi blod, livets drik«, står med andre bog-
stavtyper (jfr. disken). - En ombytning mellem 
alterkalkene fra Skorup og Tvilum (med fælles 
præst) må være sket før 1898, men efter 1768, da 
kirken ifølge Danske Atlas15 ejede en kalk skæn-
ket af Peder Rosenørn og Anne de Hemmer 
1696,45 Tvilums nuværende (jfr. s. 3422). 

Den tilhørende disk, 13,5 cm i tvm., er tynd 
og flad og har på fanen en graveret versalind-
skrift, udført 1898 af ovennævnte C.Juul: »Kri-
sti legeme, livets brød«. 

Fig. 15. Detalje fra altertavlen, 1655, jfr. fig. 14 (s. 3379). 
NE fot. 1988. - Detail of altar-piece 1655 (cf fig. 14). 
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Fig. 16. * Alterkalk 1667 skænket Tvilum kirke af eje-
ren til Tvilumgård Mads Poulsen og hustru; bægeret 
fornyet 1898 (s. 3381). NE fot. 1988. - *Chalice 1667 
donated to the church of Tvilum by the owner of Tvilum-
gård, Mads Poulsen and his wife; the cup renewed 1898. 

Oblatæske (fig. 17), »Givet til Guds Ære Og til 
Skorup og Tvilum Kirkers Nyt te af Degnen 
Niels Grölsted og Ellen Hegaard. Anno 1807.« 
Indskrift graveret med skriveskrift på låget46 af 
den ovale, 11,8 cm lange og 5,5 cm høje æske. 
Den er smykket med tætstillede, vandrette riller 
ledsaget af trambuleringer og prikker henholds-
vis på æskens fod og lågets kant; på oversiden en 
trambuleret og prikket tungebort . Under bun-
den to ens mestermærker for Mathias Busch 
(Bøje II, 1982, nr. 5492) samt Viborgs bystempel 
(Bøje nr. 5428). Her er også vægtangivelsen ind-
prikket: »v: 17½ lod«, †Oblatæske af porcelæn 
nævnt 1862.25 

Berettelsessæt. 1) 1982, af tin, mærket »Just«. 2) 
Sygekalk (fig. 18), 1856, udført af hof- og or-
densjuvelerer Anton Michelsen, København, og 
givet af (fra 1860 lensgreve) (Christian) Emil 
Frijs og hustru Thyra Haffner. Den 12,5 cm høje 
kalk har rund, profileret fod drevet trindt op 
mod det tilsvarende skaftled, nederst afgrænset 
af lille rundstav. Den midtdelte knop er ottedelt 
både på over- og underside og smykket med 
graverede, forenklede stavværksvinduer. Både 

Fig. 17. Oblatæske, skænket 1807 til Skorup og Tvi-
lum af degnen Niels Grölsted og Ellen Hegaard 
(s. 3382). NE fot. 1988. - Wafer-box, donated 1807 to 
Skorup and Tvilum by the parish clerk Niels Grolsted and 
Ellen Hegaard. 

Fig. 18. Sygekalk 1856, udført af hofjuvelerer Anton 
Michelsen, København, og skænket af Emil Frijs, 
Frijsenborg, og hustru (s. 3382). NE fot. 1988. -
Chalice for the Sick 1856, made by Court jeweller, Anton 
Michelsen, of Copenhagen. 
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Fig. 19. Detalje af* alterkalkensfod(jfr. fig. 16) med bo-
mærkeskjolde for giveren Mads Poulsen og hustru (s. 
3381). NE fot. 1988. - Detail of the foot of the *chalice 
(cf fig. 16) with the shield marks of the donor Mads Poul-
sen and his wife. 

knebet led, spinklere. Lysetorn af messing. 
185048 repareredes den ene stage,49 der var 
»knust midtpå«, »da grevskabet Frijsenborg 
skænkede lys til kirken«. 

Syvarmet lysestage, fra 1900rne, en variant af 
»Titusstagen«; på alterbordet. 

Messehagel, nyere, †Messehagler. I inventari-
erne fra og med 171550 omtales en hagel af rødt 
fløjl stafferet med guldkniplinger. Også 186225 

var haglen af rødt fløjl. 187419 blev syet en ny. 
Alterskranke, 1895, femsidet, udført af F. He-

gaard, Hammel,1 9 efter arkitekt Carl Kiilsgaards 
sædvanlige model (jfr. bl.a. Gjern s. 3333). O p -
rindelig egetræsmalet, nu med lyse grønhvide 
og røde farver. Den tidligeret skranke, fra 1856,25 

var opstillet i rundbue og havde drejede, bron-
zerede balustre under »rækkestang«. 

Døbefont (jfr. fig. 13), romansk, af grå, svagt 
rødlig granit, foden lidt lysere; i alt 90 cm høj. 
Den halvkugleformede, glathuggede kumme, 

skaft- og fodled er dekoreret med lodrette små-
stave, enten fordybede eller graverede, og på fo-
dens overside er graveret fire draperitunger med 
kvaster. Bægeret prydes dels af et latinsk kors 
med trekløverformede korsarmsender, dels af 
Emil Frijs' kronede våben indrammet af palme-
grene, over årstallet »1856« og flankeret af gi-
vernes initialer: »EF« og »TH«. På hver side af 
kronen ses mestermærket (Bøje I, 1979, s. 24547) 
og Københavns bystempel (18)56, der er gen-
taget under bunden, hvor også guardeinstemplet 
for Peter R. Hinnerup findes. Nu ude af brug. 
†Berettelsessæt. 1893 reparerede og forgyldte 
J. P. Sørensen, Århus, sygekalken og året efter 
en vinbeholder.19 

†Alterkander. 184416 anskaffedes en af porce-
læn, 192125 fandtes to tilsvarende, de vanlige 
sorte med guldkors og -kanter, der ses på det 
ældre fot. (fig. 13). 

Alterstager (fig. 20), o. 1585, af messing, 50,3 
cm høje; tidligst omtalt i et inventarium 1702.28 

Hovedformen, klokkeformet fod og skaft med 
baluster over dobbelt cylinderled og fladtrykt 
kugle, svarende til stagerne i Lyngå (s. 1777), 
balusteren dog slankere og lyseskålen, over ind-

Fig. 20. Alterstage o. 1585 (s. 3383). NE fot. 1988. -
Altar candlestick c. 1585. 
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95 cm i tvm. og med lille afløbshul, 2 cm i tvm., 
har som eneste dekoration en lille, flad stav langs 
mundingsranden. En smal rundstav danner 
overgang til den runde, hvælvede fod. Fonten, 
der siden 1900rnes begyndelse står midt under 
korbuen, blev 188919 hentet i det nærliggende 
Vejerslev (Houlbjerg hrd., Viborg amt), hvor 
kumme og fod var henstillet adsplittet i præ-
stegårdens have.51 189019 blev fonten renset. 

Tidligere †fonte(?) Ifølge det ældst bevarede in-
ventarium 170228 ejede kirken en font »af sten«, 
der omtales endnu 1739/40.50 I forbindelse med 
hovedrestaureringen 1856 ønskedes anskaffet en 
ny font, der 1862 var opstillet i kirken.25 Den var 
udført af terracotta, ottekantet, med »en hel del 
ornamenter på siderne« og målte 1 alen 14 tom-
mer i højden og 11/4 alen i bredden (ca. 106x78 
cm).52 1889 erstattedes den af den nuværende (se 
ovenfor). 

Dåbsfad af messing, bestående af en glat skål, 
55 cm i tvm., udført 181919 af A. Wilson, Århus, 
og en nyere krans. Skålen var tidligere nedsat i 
en hvid, poleret marmorplade,5 3 der dækkede 
selve fontekummen. O.1950 blev pladen erstat-
tet af messingkransen, 87 cm i tvm., der på ran-
den bærer en graveret versalindskrift: »Lader de 
smaa børn komme til mig«, samt et kors. 
Ifølge 1700rnes inventarier50 fandtes intet dåbs-
fad, et sådant omtales først indirekte 1844.16 

Fig. 21a-b. Granitfragment, muligvis vievandskar 
(s. 3384). NE fot. 1988. - Fragment of granite, possibly 
of a stoup. 

186225 nævner inventariet †dåbsfad af sølv(?).54 

Dåbskande, fra 1900rnes 1. halvdel, af messing, 
31,5 cm høj, med slank, indknebet hals og æg-
formet korpus, hvorpå graveret indvielseskors. 
En †dåbskande af tin er omtalt 1862.25 

Granitfragment (fig. 21a-b), muligvis af ro-
mansk vievandskar (som f.eks. det fra *Røgen, 
Gjern herred) eller fod til en †alterbordsplade, 
nu ca. 60 cm højt. Fragmentet, der kun er de-
koreret på to sammenstødende sider, har en glat 
tilhugget, retkantet fod, 28 cm høj, siderne 
31x31 cm, med øvre, blødt forløbende skråkant. 
Den smallere pille herover, 24,8x24,8 cm, er 
glat afbanet på de to sider, de to andre er smyk-
ket med en kraftig reliefdekoration inden for en 
smal ramme. Den ene side bærer en spiralranke 
med endeknopper og blade, den anden en hjer-
teformet figur med indre treblad. Oversiden råt 
afbrudt. Nu opstillet i våbenhuset. 

Prædikestolen med opgang og himmel (fig. 22), 
fra 1856,25af eg, er et velbevaret arbejde i nygo-
tisk stil. Kurven har fem fremadvendende, de-
korerede fag og to glatte yderfag, henholdsvis 
mod sydvæg og opgang. På hjørnernes posta-
mentfremspring står slanke, blændingsprydede 
tårne med høje, facetterede spir, hvis knopper 
rækker op i profilgesimsen. Storfelterne er smyk-
ket med kraftige, hulkantprofilerede æselrygs-
buer, underdelt af trekløverformede tvillingbuer 
med korsblomstnedhæng og kronet af spir flan-
keret af dobbelte stavværksvinduer. Opgangen 
langs triumfvæggen har fodliste med reliefskåret 
stavværksranke og profileret håndliste støttet af 
stave med trekløverformede afslutninger. Mæg-
leren er ottekantet, med øvre, blændingsprydet 
tårn kronet af korsblomst. Stolens ottekantede 
bærestolpe, med hjørnesøjler, er udført 1890 af 
snedker Wørtz. Den ottekantede himmel har 
hjørnetårne som stolen, kreneleret gesims og 
spidst trekløverformede stavværksnedhæng. 
Undersiden er listedelt i 16 felter med stavværks-
vinduer udgående fra en skåret midtroset. Lyd-
himlen er ophængt i jernspir, med trekløver-
korsblomster, fæstnet til hvertandet hjørnetårns 
topblomst. 

Stol, opgang og himmel står nu afrenset både 
for den oprindelige lakering25 og en boning fo-
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retaget 1890 i forbindelse med en rensning og 
reparation med efterfølgende forgyldning af li-
ster.19 Ifølge synsprotokollen 186225 bar posta-
mentet, på blå bund, en indskrift fra »Luc. 11,28« 
med forgyldt antikva. 

†Prædikestol og †himmel. 161632 manglede en 
prædikestol, »eftersom det gammel er øde« (jfr. 
†altertavle). 172028 omtales stolen som »smuk«. 
180627 skulle dens bund repareres, 1827 dens 
»sæde« fastsættes. 1836 var himlen noget brøst-
fældig.16 

Stolestader, 1856,25 omlavet og delvis fornyet 
189019 med fodstykker,55 ben- og endestykker 
ved væggen; ryglænene senest mageliggjort 
1964. Gavlene har spidsbuet, hulkantprofileret 
felt afdækket med tagformet profilliste. Der er 
spor efter hængsler og låse til †døre. Nyere staf-
fering med blågråt, gråhvidt og karrygult. †Sfo-
lestader omtales tidligst 170228 og karakterisere-
des da som »vel vedligeholdt«. 

†Skriftestol og †degnestol omtales 172028 som 
»skikkelige«. 

Armstol til præsten, antagelig fra o. 1856, den 
sædvanlige »Frijsenborg-type« med kirkeejerens 
reliefskårne våben i kopstykket (jfr. bl.a. Gjern 
s. 3336); i korets nordvesthjørne. Her står lige-
ledes et samtidigt bord56 med kuglestavsben og 
svejfet udsavet bordplade; nu hvidmalet. 

To pengebøsser, o. 1900, af messing, er op-
hængt på hver side af skibets vestdør. De har 
afløst en †kirkebøsse, anskaffet 1857.19 »De fatti-
ges (penge)tavle«, af træ, er omtalt 171528 og 
1739,50 en †tavlepung 1766/67.36 

Pulpitur i vest, 1902,18 med enkelt fyldings-
panel; forsidens bærende bjælker støttet af træ-
stolper med affasede kanter og enkle kapitæler. 
Gråhvidt, rammeværket blågråt, oprindelig 
egetræsmalet med bronzestaffering.19 Westpulpi-
tur, tidligst nævnt 1702,28 1720 omtalt som ma-
let,28 havde 172931 fået nyt gulv og loft. Ifølge 
Wiberg57 fandtes på pulpituret et †maleri fore-
stillende det indre af kirken, hvor kalken stod på 
alteret med luerne op om den. Allernederst var 
skrevet: »To Gange gik han ud for Brand, To 
Gange for hans Fjender. Dog gav Gud den pro-
ved' Mand Velsignels' før hans ende« (om sog-
nepræsten Niels Thomsen Ferslew, død 1660). 

Orgel, 1980, af standardtype, med fire stem-
mer, bygget af Th. Frobenius & Co., Kgs. 
Lyngby. Disposition: Manual: Rørfløjte 8', 
Principal 4', Gedakt 4', Spidsfløjte 2', svelle. An-
hangspedal. Orgelhuset, der har dobbelte folde-

Fig. 22. Prædikestol og himmel fra o. 1856 (s. 3384). 
NE fot. 1988. - Pulpit and sounding-board c. 1856. 
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døre foran en åben pibeopstilling, er blåmalet 
med hvide låger. På vestpulpituret, †Orgler: 1) 
1902, skænket af fhv. gårdejer Jens Pedersen, 
Grølsted. På samtidigt pulpitur.41 2) 1905, byg-
get af Emil Nielsen, Århus, til Klakring kirke 
(Vejle Amt).5 8 Opstillet 1939 af A. C. Zacharia-
sen & Søn, Århus, der også ombyggede orglet, 
formentlig i forbindelse med flytningen.59 Dis-
position efter ombygningen (fem stemmer): 
Manual: Bordun 16', Principal 8', Gedakt 8', 
Gemshorn 4', Flachfløjte 2'. Pneumatisk aktion, 
keglevindlade. På vestpulpituret, med spillebord 
i orgelhusets sydside. Facade af standardtype fra 
Fr. og Emil Nielsens orgelbyggeri, jfr . Galten 
kirke (Randers amt). På grund af pladsforhol-
dene på pulpituret måtte facadens trekantgavl 
fjernes ved opstillingen. Orglets spillebord er 
opmagasineret på våbenhusloftet. 

Salmenummertavler, 1908,19 udført af N. Ras-
mussen, tre ens af Frijsenborgs vanlige type (jfr. 
bl.a. Lyngå, s. 1780), nu gråmalet, tallene sorte. 
To tavler ophængt i skibet, en tredie på loftet. 
En †tavle fra 186919 var leveret af snedker Wørtz. 

Præsterækketavle, 1909,38 udført af N. Ras-
mussen; stor, rektangulær, i tandsnitprofileret 
ramme. Sortmalet, med hvid ramme og gylden 
frakturindskrift. På skibets nordvæg. - Som 
præsterækketavle i perioden 1856-1908 anvend-
tes altertavlen fra 1655 (se s. 3380). 

Lysekroner. 1) 1921,25 renæssancekopi med 2x8 
lysearme, der i det indre slyng har krigerhoved; 
stor, glat hængekugle. Ophængt i skibet. 2) En 
samtidig, lille †krone »til tre blus«25 er tilsynela-
dende senere blevet erstattet af en lille, seksar-
met krone, ophængt i koret. 3-4) (Jfr. fig. 13), o. 
1900, to ens, bestående af en cirkulær jernring, 
hvorpå 12 lyseholdere til levende lys, ophængt i 
seks buede stænger, foroven endende i ombuk-
ninger omkring knop. Ophængningsstang med 
tre drejede, forgyldte trækugler. Nu ude af 
brug, på loftet. 

Klokke (fig. 23), »støbt af P. P. Meilstrup i 
Randers aaret 1858«; 71 cm i tvm. og ca. 68 cm 
høj medregnet kronen. Indskriften står med reli-
efversaler i et bånd om halsen mellem to for-
skellige friser. Den øvre har bladvolutter om-
kring lille, firbladet blomst og er opadtil af-

grænset af sildebensmønstret bånd under en li-
ste. Den nedre har under en kæde af vekslende 
ring- og rudeled et ornament med sammenkæ-
dede C-bøjler. På den karnisformede slagkant er 
spinkle lister ved overgangen til de enkelte led. 
Klokken, der er omstøbt af nedennævnte 
klokke, vejer ifølge regningen19 24 lispund og 15 
pund, dvs. 199,5 kg. Ophængt i slyngebom 
1966. I tagrytteren (jfr. s. 3376). 

†Klokke, der 172028 karakteriseredes af synet 
som »skøn«, er formodentlig identisk med den, 
der omstøbtes 1858, og som da vejedes til 23 
lispund og 8 pund, dvs. 188 kg.19 

G R A V M I N D E R 

Gravsten. 1) (Fig. 24), fra 1200rnes sidste halvdel, 
over Thord (og?) Thruend.6 0 Grå, rødkornet 
granit, trapezformet: 156,5x59,5-54 cm, med 
skråfasede kanter; et nedre hjørne afslået og lap-
pet med cement. Navnene, der er udført med 
usædvanlig fmtformede reliefmajuskler, står i et 
ca. 15 cm bredt, forsænket bånd ved hver lang-
side afgrænset af spinkle rundstave. De enkelte 
bogstaver, der for størstepartens vedkommende 

Fig. 23. Klokke støbt 1858 af P. P. Meilstrup, Randers 
(s. 3386). NE fot. 1988. - Bell cast 1858 by P. P. Meil-
strup, Randers. 
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er adskilt af smalle stave (kun delvis i »Thord«), 
har buefortykkelser og små afslutningsvolutter; 
bogstavet E er næsten lukket. Indskriften læses 
fra samme, heraldisk højre side. Stenens midt-
parti prydes foroven og -neden af et cirkelkors 
på konkav bund, henholdsvis 24 og 24,5 cm i 
tvm. Korsenes smalle rundstavsarme har små, 
trapezformede ender, der for det nedre dobbelt-
flettekors' vedkommende går i ét. 

175661 lå stenen på kirkegården vest for kir-
ken. Ifølge Danske Atlas15 skulle den efter si-
gende først have ligget over en herremand, der 
boede på hovedgården Dussit (Dusvold), men 
nu, dvs. o. 1768 imidlertid over den første lu-
therske præst, Villum Pedersen, som havde væ-
ret munk i Tvilum kloster(?). 1887 blev den ind-
muret i det nyopførte våbenhus' sydvæg.62 

2) (Fig. 25), o. 1739, såkaldt bondegravsten, 
over »Palle Iensøn H Borg var degn her til i 10 
aar og døde i hans alders 40 aar 1739«. Gråsort, 
trapezformet granit, ca. 149x57,5-52 cm, med 
noget ubehjælpsomt indhuggede versaler og en-
kelte skønskriftsagtige bogstaver, der udfylder 
størstedelen af stenens flade. Siden 193125 ind-
muret i våbenhusets nordvæg, opsat på lille ce-
mentsokkel; tidligere på kirkegården. 

3) (Fig. 26), o. 1802, såkaldt bondegravsten, 
over Peder Nielsen fra Grølste(!), *1748, gift 
med Sidsel Laursdatter fra Ellerup, 11802. Her-
efter gravvers: »Farvel jeg skriver paa din 
grauv(!) din dyd ei døden endte, Gud glæd din 
siæl i en gie lauv (glæde(?) lov(et)) for hver dag 
ieg dig kiænte«. Grårød, trapezformet, men lidt 
skævthugget granit, 162,5x61,5x55 cm, med 
fordybede, tætstillede versaler i et ophøjet felt, 
der ved hjørnerne løber ud i små volutter. Den 
forsænkede ramme her udenom har midtrille. 
Siden 193125 indmuret i våbenhusets nordvæg, 
tidligere på kirkegården. 

4) O.1822, over pastor Friderik Grüner Ca-
lundan, *15. apr. 1756, +7. aug. 1822. »I 38 Aar 
forkyndte han Jesu Lære for Skorup og Tvilum 
Menigheder«. Afsluttende mindeord. Blåsort 
kalksten, 120,5x77 cm, brækket i flere stykker. 
Den fordybede kursivindskrift udfylder det me-
ste af stenens flade. 193125 indmuret i våbenhu-
sets nordvæg, tidligere på kirkegården. 

En †åben begravelse til præsterne er nævnt 
1768.15 

Kirkegårdsmonument. Gravplade af støbejern 
(fig. 27), 1719, over Christen Sørensøn, født i 
Grølsted l . jan . 1654, t i . maj 1700, 47 år gl. 
Gravskrift: »Du fra din ægte-ven/og 5 vmyndig 
poder,/gick bort til him(m)elen/til Iesum voris 

Fig. 24. Gravsten nr. 1 over Thord (og?) Thruend, fra 
1200rnes anden halvdel (s. 3386). NE fot. 1988. -
Tombstone no. 1 of Thord (and?) Thruend, from 1250-
1300. 

3387 
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Fig. 25. Gravsten nr. 2 over degnen Palle Jensen H 
Borg, død 1739 (s. 3387). NE fot. 1988. - Tombstone 
no. 2 of the parish clerk Palle fensen H. Borg, died 1739. 

Fig. 26. Gravsten nr. 3 over Peder Nielsen fra Grøl-
sted, død 1802 (s. 3387). NE fot. 1988. - Tombstone 
no. 3 of Peder Nielsen of Grølsted, died 1802. 

broder, /di t støf foræris her:/en plade ud af mig/ 
som nu i Norge er/og var en søn af dig./Niels 
Chr. (Christensen) Friis. Anno 1719.« Ved siden 
af sønnens navn og årstallet står: »Fritzøe ð 
Werck.« 

Støbejernspladen, der måler 193,5x94x3,5 cm 
og har en enkel kantprofil, har en indskrift med 
reliefversaler i et ottekantet felt midtpå. Dette 
omsluttes af en akantus- og blomstersmykket 
knækbåndsramme, der foroven bærer to basun-
blæsende engle siddende på hver side af en kon-

sol, hvorpå Kristus på korset mellem Maria og 
Johannes. Under skriftfeltet et vinget timeglas 
stående på et kranium over korslagte knogler, til 
siderne akantusvolutter. I pladens hjørner cir-
kelfelter med de siddende evangelister og deres 
tegn. - Gravpladen er som angivet på skriftpla-
den støbt i Fritzøe jernværk i Norge, efter en 
model skåret 1710 af billedhuggeren Johan Jør-
gen Schram, Christiania, og anvendt til flere 
gravplader i norske kirker.63 0 .1768 1 5 lå »den 
smukke Jern Plade med Inscription over en 
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Bonde« på kirkegården, hvorfra den 195925 flyt-
tedes ind i våbenhuset og ophængtes på sydvæg-
gen. 

K I L D E R O G H E N V I S N I N G E R 

Ved embedet: Synsprotokol 1862f. - Se i øvrigt for-
tegnelse over arkivalier vedr. kirkerne i Gammel 
Skanderborg amt i almindelighed s. 2874 samt for-
kortelser s. 2875. Fagordbog s. 15. 

NM2: Håndskrift: F. Uldall: Om de danske Lands-
bykirker I, 1868, s. 152. - Indberetninger ved F. Ul-
dall: Beskrivelse af kirkerne i Gjern Herred, Århus 
Amt, 1899, s. 13f. (bygning og inventar), Alfred Jen-
sen 1890 (gravminder), Chr. Axel Jensen 1903 og 1908 
(tympanon og altertavle), Vibeke Michelsen, Jens 
Jørgen Frimand og Per Nielsen 1987-88 (inventar og 
gravminder). - Udskrifter af de gennemgåede arkiva-
lier findes i NM. 

Notebøger. NM2: S. Abildgaard I, 1756, s. 98 og 
VIII, 1773, s. 109 (altertavle og gravsten nr. 1). 
K. Henry Petersen, udat., uden nr., her kaldet A, s. 6 
(gravsten, altertavle), B, s. 27 (inventar og epitaf). 
Poul Nørlund VII, 1925, s. 31-45 (bygning, inventar 
og gravminder). C. M. Smidt CXLI, udat., s. 60f. 
(bygning og font). 

Tegninger og opmålinger. NM2: Tegning af gravsten 
ved S. Abildgaard. Gravsten uden sign. og dat. Grav-
sten ved Løffler 1885. Plan og snit af bygning ved 
Strange Nielsen 1963. 

LA Vib.: Skitse til tagrytter. V. Th. Walther 1885. 
Bygn. inspek. Aarhus. Forskel, kirker. S. ca. 1850-
1905 (B 239-124). Tegning af altertavle, usign., udat. 
Frijsenborg Godsarkiv. Dok. vedr. kirkerne 1860-
1923 (G 341-463). 

Kgl. bygningsinsp. Århus: Korrespondance og en-
kelte tegninger siden 1921. 

Litteratur: MeddÅrhSt. 1966, s. 63 og 1967, s. 52 
(fornyelse af tagrytter), 1981, s. 127 (nyt orgel). 

Historisk indledning ved Lars Bisgaard, beskrivelse 
af kirkegård og bygning ved Kjeld de Fine Licht, in-
ventar og gravminder ved Vibeke Michelsen og orgel 
ved Ole Olesen. Engelsk oversættelse ved Jean Ol-
sen. Redaktionen afsluttet 1990. 

1 Poul Rasmussen: Herreklostrene s. 127. 
2 DaKanc. Reg. 10. maj 1537. 
3 KancBrevb. 29. jan. 1594. 
4 LA Vib. Århus bispearkiv. Gjern herredsbog 1661 
(C 3. 1081). 
5 Kronens Skøder 7. sep. 1678. 
6 LA Vib. Århus bispearkiv. Adkomster på jura pa-
tronatus 1615-1712 (C 3. 1152). 
7 Kronens Skøder 6. juli 1661. 

8 LA Vib. Århus bispearkiv. Kirkerne på ryttergod-
serne 1713-24; Kronens Skøder 25. juni 1720. 
9 LA Vib. Skbg. rytterdistrikt. Jordebogsekstrakter 
og arkivalier vedr. ændringer af godsets omfang 
1719-69 (GRyt. 8. 9); jfr. S. Cedergreen Bech: Stru-
ense og hans tid, 1972, s. 316 ff. 

Fig. 27. Gravplade af støbejern, støbt 1719 på Fritzøe 
jernværk, Norge, over Christen Sørensen, død 1700, 
sat af sønnen (s. 3387). NE fot. 1988. - Cast-iron me-
morial, cast in 1719 at Fritzøe Ironworks, Norway. It 
marks the grave of Christen Sørensen, died 1700, and was 
laid by the son. 
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10 LA Vib. Landstingets skøde- og panteprot. 
1776-79, f.761 (B 24. 706). 
11 Samme f. 828 og samme 1804-05, f. 42 (B 24. 717). 
12 RA. DaKanc. Jydske registre 1652-56, nr. 24; kon-
cepter og indlæg til samme 17.juni 1654; LA Vib. 
Århus bispearkiv. Korrespondance Gjern hrd. Sko-
rup- Tvilum 1654-1845 (C 3. 577). 
13 Wiberg: Præstehist. III, 110; KancBrevb. 30. maj 
1645; DaAtlas, s. 217. 
14 Foregående noter og RA DaKanc. Jydske tegnelser 
1652-56, nr. 107. 
15 Jfr. DaAtlas, s. 216f. 
16 LA Vib. Provstearkiver. Hjelmslev-Gjern hrdr. 
Synsprot. 1826-1915 (C 32. 2-3). 
17 LA Vib. Århus bispearkiv. Kirkerne på ryttergod-
serne 1713-24 (C 3. 1155). 
18 LA Vib. Godsarkiver. Frijsenborg. Afskrifter af 
synsforretninger 1888-1920 (G 341. 461). 
19 LA Vib. Godsarkiver. Frijsenborg kirkergsk. 1854-
1922 (G 341.395-459). 
20 Abrahamsen: Orientering, s. 57: 7,8°. 
21 Adskillige træk, navnlig den nedennævnte portal, 
knytter også kirken sammen med den i Linå 
(s. 3271 ff.). Man bemærker dog, at kirkerne i Linå og 
Skannerup har apsis, hvilket ikke er observeret i Sko-
rup. 
22 Trap, l .udg. Speciel del (1860) 662. Ved begge 
dørsteder synes bredden at angives ved soklernes 
hjørnesten. Er dette rigtigt (hvad det næppe er), har 
nordportalen, målt mellem siderne i sokkelhøjde, 
været ca. 170 cm bred, sydportalen ca. 215. Denne 
forskel fremhæver syddøren og peger derfor i samme 
retning som oplysningen hos Trap, hvorimod kalk-
spor på skibets nordside af et godt fire meter bredt 
våbenhus foran norddøren antyder, at der kan fore-
ligge en forveksling og dermed uklarhed om forde-
lingen af nedennævnte portalkomponenter. 
23 Formentlig har nedtagningen af tympanon hængt 
sammen med etablering af et vindue. 
24 Mackeprang: Granitportaler, s. 170. J. Magnus-Pe-
tersen, i LA Vib. Godsarkiver. Frijsenborg. Dok. 
vedr. kirkerne 1860-1923 (G 341. 463). 
25 Synsprot. 1862 ff. 
26 Dets placering usikker, jfr. note 22. 
27 LA Vib. Provstearkiver. Synsprot. for kirker og 
præstegårde 1803-19 (C 29F. 4). 
28 LA Vib. Århus bispearkiv. Kirkesyn 1700-1803 (C 
3. 1166-76). 
29 Sogneboerne havde udtrykt ønske om et spir som 
det samtidige på Stilling kirke (s. 2950), LA Vib. 
Godsarkiver. Frijsenborg. Dok. vedr. kirkerne 1860-
1923 (G 341. 463). 
30 Noterne 28 og 17. 
31 LA Vib. Ryttergodserne. Synsprot. for kirker i 
Skbg., Dronningborg og Kolding rytterdistrikter 
1724-35(G Ryt. 7. 1) og Synsprot. for de kgl. kirker i 

Fig. 28. Vindfløj (s. 3378). NE fot. 1988. - Weather-
vane on the ridge turret. 

Skbg. og Dronningborg rytterdistrikter 1735 (G Ryt. 
7. 2). 
32 RA. Rtk. Rgsk. 1559-1660. Lensrgsk. Silkeborg 
1614-16. 
33 LA Vib. Godsarkiver. Frijsenborg. Dok. vedr. kir-
ker, skoler og jordemødre 1802-24 (G 341. 464). 
34 Bl.a. noterne 16 og 25. 
35 Det tidligere †alterbord, der næppe var muret, var 
antagelig blot et panel fra 1856, der 1862 (note 25) 
målte: 2 al. 23 tom. langt, 11/6 al. bredt og 12/3al. højt. 
36 RA. Rtk. rev. rgsk. 1660-ca. 1848. 1739-67. Skbg. 
rytterdistrikts rgsk. f. kirker i Skbg. amt. 
37 Denne mester er identificeret af Merete Bergild og 
Jens Jensen, i »Nykirkemesteren« - Jens Mortensen 
og hans træskærerarbejder i jyske kirker omkring 
midten af 1600-tallet, i Fra Ribe amt 1987, s. 31-48. 
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38 LA Vib. Godsarkiver. Frijsenborg, 1883-1922. 
Rgsksbog for godsets kirker (G 341. 393-394). Også 
vingernes yderste, trekløverformede blad er nyskå-
ret. 
39 Bag på tavlen står med hvidmalede versaler: »Anno 
1908 er denne Tavle restaureret paa Bekostning af 
Greve M.K.-J.-V.-Frijs«. 
40 Bag på midtfeltet er skåret versalerne: »iiSM 1723«. 
41 LA Vib. Godsarkiver. Frijsenborg. Dok. vedr. kir-
kerne 1860-1923 (G 341.463). 
42 I signaturen er »TMI« sammenskrevet, hvorefter 
»ensen«. 
43 Maleriet vaskedes og lakeredes 1885 af C. Ander-
sen, Hammel (note 19). 
44 Formodentlig en delvis gentagelse af det ældre bæ-
gers indskrift og ortografi. 1893 var kalken blevet 
repareret af J. P. Sørensen, Århus (note 19). 
45 Også i inventariet 1719 (note 17) nævnes en kalk 
med årstallet 1696, ligeså på et løst indlagt ark, an-
tagelig fra o. 1887, indlagt i synsprotokollen. 
46 Dette hængslet på den ene langside. 
47 Enten nr. 1465, 1468 eller 1471. 
48 LA Vib. Godsarkiver. Frijsenborg. Rgsk. 1848-52 
(G 341. 460). 
49 1977 blev en stage rettet op (note 25). 
50 Noterne 28, 36 og LA Vib. Århus bispearkiv. 
1716-23. Rgsk. f. rytterdistrikternes kirker (C 3. 
2439). 
51 Herredsberetning 1885 vedr. Vejerslev sogn ved 
A. Strandgaard, i NM1. 
52 Uldall nævner 1868, at den gamle, kasserede font 

blev hensat i Søbygårds have. Her står imidlertid nu 
kun en »antik marmorkumme fra Bologna« (omtalt i 
Danske Slotte og Herregaarde, Ny Saml. under red. 
af Arthur G. Hassø, III, 1946, s. 190), der hverken af 
form eller mål svarer til den i synsprotokollen 1862 
omtalte. 
53 Leveret 1890 af S. Christensen, Århus (note 19); jfr. 
fig. 13. 
54 I øvrigt ikke omtalt i arkivalierne; det kan måske 
være lånt, evt. fra Frijsenborg. 
55 1863 havde stolene fået fodbrætter (note 19). 
56 Synsprotokollen 1862 omtaler to borde sammen 
med to »lænestole« opstillet i koret, det andet bord 
er formodentlig det, der på fig. 13 anes i degnestolen, 
nærmest prædikestolen. 
57 Wiberg: Præstehist. III, 1871, s. 110. 
58 I orglets indre læstes indskriften: »Dette Orgel er 
bekostet af Klakring Sogns Beboere og opsat i Juni 
1905, da Fr. Melbye var Sognepræst og Frands Holm 
Kirkesanger og Organist.« 
59 Jfr. Zachariasen: Orgelfortegnelse. 
60 J. B. Løffler: Danske Gravstene fra Middelalderen, 
1889, s. 20 og tavle VII, 36. - Hinrichsen: Grabsteine 
IV, 939, nr. 405 og IX, 2711 og 2713. - Jfr. Danmarks 
gamle Personnavne, udg. af Gunnar Knudsen og 
Marius Kristensen, II, 1941-48, sp. 1406 og 1417. 
61 S. Abildgaards notebog. 
62 Præsteindb. 1890 (NM2). 
63 Jfr. Arne Nygård-Nilssen: Norsk Jernskulptur, 
Oslo 1944, I, 240 med fot. s. 229 og 231 og II, nr. 862. 

Fig. 29. Skorup 1:10000. Opmålt 1817 af Mathias Schmidt, rettelser medtaget til 1863. Kopieret af Birgitte 
Andreasen 1982. - Map of the village. 
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S U M M A R Y 

The little village church of Skorup is built of 
granite ashlars and dates f rom the beginning of 
the 13th century. At least, in more recent times, 
the church had a ridge turret, and the present 
one is f rom 1966. A porch once adjoined one of 
the side doors into the nave, but this was pulled 
down in 1856, and the entrance was moved to 
the west end of the church, where a new porch 
was put up. In 1887 it was replaced by the pre-
sent one. The original portal was split up when 
the entrance was moved, but in shape and orna-
ment it resembled the others in the area. 

It cannot be said with any certainty whether 
the Romanesque font and the altar candlesticks 
f rom c. 1585 were part of the earlier furnishings 
of the interior, as this was apparently destroyed 
by a fire in 1654. The year following the fire an 
altar-piece was acquired which corresponded to 
the altar-pieces in the churches of Vrads and 
Funder in east Jutland, all were commissioned 
by the Lord Lieutenant at Silkeborg Castle. An 
altar-piece used for a time on the altar, as well as 
the pulpit and the bell (cast by P. P. Meilstrup of 
Randers) date f rom the mid-19th century. 



Fig. 1. Kapellet (s. 3394) og kirken set fra øst. NE fot. 1988. - The church seen from the east. 

TVILUM (KLOSTER)KIRKE 
G J E R N H E R R E D 

Kirken, der er viet Jomfru Maria, har indgået i et klo-
ster, der fulgte Augustinerkorherrernes regel, og 
som stiftedes af (den forhenværende) biskop Gunner 
af Ribe med gods og gaver af hans personlige for-
mue. Grundlæggelsen sanktioneredes af ærkebispen, 
og stiftelsen blev hjulpet på vej ved, at (den ud-
valgte) Århusbisp skænkede den nabokirkerne i 
Gjern (s. 3317) og Tvilum.1 Sidstnævnte har utvivl-
somt været stedets oprindelige sognekirke (jfr. s. 
3440). Omstændighederne taler for, at klosterets 
grundlæggelse fandt sted i årene mellem 1246 og 
1249.2 Organisatorisk placeredes den nye institution 
under den ældre i det skånske Dalby. 

Som andre steder var Augustinerkonventets med-
lemmer præsteviede (canonici) og stod under ledelse 
af en provst (prior, jfr. altertavlefigur og gravsten 
nr. 1). Mindst tre generalkapitler afholdtes i Tvilum; 
de to første vistnok 1281 og 1289, det tredie 1357. 
Ved det møde, der antagelig foregik 1289, blev det 
pålagt prioren at reparere klosterets bygninger, der 
»truedes af forfald«, navnlig kirken og »kampani-
len«.3 

Ved reformationen lagdes institutionens besiddel-
ser og bygninger samt kirkens indtægter under Silke-
borg slot,4 og kirken forblev i kongens eje til 1661,5 

da den sammen med ladegården pantsattes til Mads 
Poulsen, borgmester i Randers (jfr. dåbsfad, s. 3425 
samt alterkalk i Skorup, s. 3381). Herefter fulgte kir-
ken Tvilum ladegård (Tvilumgård, jfr. s. 3440), hvis 
ejere var borgmesterens efterkommere, først kam-
merråd Peder Madsen, adlet 1679 med navnet Rosen-
ørn, senere oberst Matthias Rosenørn6 (jfr. altertav-
lestaffering, alterkalk og epitaf). 17197 indløste Fre-
derik IV pantet i Tvilumgård og henlagde kirken un-
der Skanderborg rytterdistrikt. Herefter har Tvilum 
kirke samme ejerhistorie som kirken i Skorup 
(s. 3369). Overgang til selveje 1. januar 1922. 

Som nævnt s. 3315 lagdes Sminge sogn 1555 til 
Tvilum, indtil det 1898 overførtes til Voel (s. 3309). 
Engang i 1500rne8 blev Tvilum sogn anneks til Sko-
rup og er det fortsat. 

*Seglstampe af bly (fig. 2), diameter 2,5 cm, fra sid-
ste halvdel af 1400rne, er 1962 fundet på kirkegården. 
Forsidens midtfelt bærer to krydslagte hakker. Ifølge 
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omskriften har signetet tilhørt præsten Niels (Tvi-
lum).9 Nu i NM (inv.nr. D 279/1976). 

Et sagn10 beretter, at klosterets beliggenhed be-
stemtes af stedet, hvor to stude havde lagt sig til 
hvile. Desuden fortælles om eksistensen af løngang 
mellem Tvilum og Alling klostre, der lå på hver sin 
side af Gudenåen. 

Den store, ladelignende kirke står ensomt i det 
flade terræn ved Gudenåens højre bred. Syns-
mændene skrev 1720,11 at »kirken ligger i vild-
mark og langt fra alle byer«. De tilstødende klo-
sterfløje, der lå på sydsiden af kirken (jfr. fig. 3), 
er forlængst forsvundet. 

Byggegrunden er en svag hævning, der som 
en halvø skyder sig ud i engarealerne langs 
vandløbet. Fra kirken ses åens blinkende strøm, 
og til den modsatte side, i en afstand af flere 
hundrede meter, hæver sig Gjern bakkers mildt 
rundede højdedrag. Tvilum hovedgård og andre 
gårde, der angiver beliggenheden af klosterets 
ladegård (jfr. s. 3440), ligger i morænelandet en 
god kilometer nordøst for kirken (fig. 53). 

En lav bakke et par hundrede meter mod syd-
øst (jfr. fig. 53) kaldes Teglhøj og er efter under-
søgelse 1924 blevet tolket som stedet, hvor der 
brændtes sten til klosterbyggeriet. En østfra 
kommende bæk, syd for kirkegården, løber ud i 
Gudenåen og ledsages på sin sidste strækning af 

Fig. 2. *Seglstampe af bly, 5:2, fundet på kirkegår-
den. NE fot. 1990. - *Lead seal found in the churchyard. 

volde, der antyder forgangne tiders (fi-
ske) damme og (mølle) dæmninger.12 

Kirkegården er svagt trapezformet og blev 
184713 udvidet mod vest, da der var så sumpet i 
østsiden, at ligene »måtte nedsynkes i vand«. 
Hegningen udgøres af markstensdiger, der på 
længere strækninger, navnlig i vest og nord, har 
karakter af græsklædt jordvold med stensat 
yderside. Den første omtale, der hører h j emme i 
et syn afholdt 1719,14 efter kirkens indlemmelse i 
Skanderborg rytterdistrikt, beskriver »ringmu-
ren« som udført af kamp. Ligesom ved andre 
kirkegårde har diget jævnligt måttet repareres. 

Der er to nyere indgange, begge i østsiden og 
begge udformet som hvidmalede stakitlåger, 
ophængt på træstolper. Af ovennævnte syn 
fremgår, at indgangen var i nordøst, men der 
fandtes dengang hverken port eller låge. For-
mentlig er forholdene hurtigt bragt i orden, for 
1738 skulle porthuset repareres, »da væggene 
var udfaldne«; 1803 måtte port og låger »så godt 
som fornyes«.11 Endnu 1856 nævnes porthuset. 
En ny port med låger blev leveret 1866, og 1922 
fandt en fornyelse sted.15 

Beplantningen består af elmetræer og nysatte 
ege, der i vest og delvis i øst står langs gærdets 
inderside, i nord udenfor. I 1850erne13 blev an-
lagt gange, og 187815 plantedes en hæk af hvid-
tjørn. Areal for urner og anonyme grave er ind-
rettet i 1980erne. Efter kirkens udvendige istand-
sættelse i samme årti brolagdes med piksten o m -
kring bygningen. 

Bygninger på og ved kirkegården. Syd for kirken, i 
flugt med østgavlen, står en klokkestabel fra 
1950erne, tegnet af Alfred Theilgaard i Hammel . 
Første gang »klokkehuset« nævnes er 172316 (jfr. 
s. 3406), da der anskaffedes tre store egebjælker 
til formålet; siden omtales »træværket, hvori 
klokken hænger« eller »klokkestilladset« gen-
tagne gange i forbindelse med reparationer eller 
fornyelser. 183313 var taget af brædder, 187715 var 
»klokkestativet« spånklædt. Da »klokkestolen« 
188817 skulle fornyes, frarådede den kgl. byg-
ningsinspektør at placere klokken i kirkens øst-
gavl. 

Uden for kirkegårdens østre dige står et strå-
tækt, valmet rødstenshus med sokkel af brud-
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Fig. 3. Tvilum †kloster. Plan med skematisk angivelse af, hvor der i tidens løb er konstateret bygningslevn, 
sammentegnet med (udsnit af) kort over gravstedsplaceringer 1912 (LA Vib.), 1:400. KdeFL 1990 på grundlag af 
C. M. Smidt 1904, B. Meyer 1986 og Middelalderarkæologisk Institut ved Århus Universitet 1990. - Ground-
plan of the priory of Tvilum, demolished in the 16th century, with the exception of the church. 

sten, opført 188518 til 12 heste, og 1978, ved arki-
tekt Theilgaard, ombygget til kapel, redskabs-
rum og toiletter. Samtidig sløjfedes et †ligkapel, 
der i 1940rne var rejst på kirkegårdens sydøstre 

afsnit. 171911 stod ved indgangen i nordøst et 
†vognhus til præstens heste og vogn; året efter 
eksisterede kun tre af husets fire fag. 183313 var 
præstens »vognskur« brøstfældigt og blev for-
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nyet. Af synsprotokollens beskrivelse 1862 f rem-
går, at huset var af bindingsværk og stråtækt, 
med porte i begge ender. 

B Y G N I N G 

Kirken er en enskibet, tre fag lang, såkaldt sals-
kirke, hvis opførelse er påbegyndt ved midten af 
1200rne og gennemført i to etaper, hvoraf den 
første falder i to faser. Sidste etape synes at 
skulle placeres i første del af 1400rne. Mens den 
skriftlige overlevering samstemmer med kir-
kens formsprog, hvad byggeriets første etape 
angår, er der ingen skriftlige kilder, som bidra-
ger til datering af den anden. 

Engang har kirken udgjort nordfløjen i et fir-
sidigt klosterkompleks, der har haft en betragte-
lig størrelse, og hvoraf der under terræn gem-
mer sig rester af de tre andre fløje (jfr. fig. 3). På 
kirkens nordside har der eksisteret en udbyg-
ning, formentlig et †sakristi, der var samtidig 
med første bygningsetape. I nyere tid og indtil 
1870 stod der foran syddøren et †våbenhus af 
bindingsværk. Orienteringen har nogle graders 
afvigelse m o d nord. 

Den temmelig store bygning er fra begyndel-
sen disponeret med en fagdeling, som udvendig 
gav sig til kende ved †støttepiller. Den rektangu-
lære grundplan, der har en beskeden skævhed i 
øst, er tre gange så lang som bred, idet hvert fag 
indvendig er omtrent kvadratisk; det midterste 
er lidt kortere end de to andre. Murene er ca. 110 
cm tykke og opført af munkesten i ret stabilt 
munkeforbandt ; dog er der, navnlig i østgavlen, 
en del overtallige løbere. I første bygningsafsnits 
anden fase og i andet bygningsafsnit er der 
mange mørkbrændte sten, fortrinsvis kopper, 
som forlener de mindst ændrede partier af faca-
den med et prægtigt farvespil. I det yngste afsnit 
er der tilløb til mønstervirkning (fig. 13). 

Adskillige omstændigheder, der vil fremgå af 
beskrivelsen nedenfor, godtgør, at byggeriet er 
indledt i øst og afviklet i to hovedetaper eller 
bygningsafsnit. Inden for første etape markerer 
første byggefase sig over for den anden med no-
get større stenformater, mens der ingen væsent-
lige forskelle registreres mellem stenene i første 

afsnits anden fase og andet bygningsafsnit.19 

Kun er de mørke sten måske lidt mere f rem-
trædende i vest. På taggavlenes indersider, hvor 
oprindelig fugebehandling ses, observeres en 
mindre forskel mellem øst og vest, idet fugerne 
førstnævnte sted blot er udglattede, enkelte leje-
fuger dog svagt hulede, mens såvel studs- som 
lejefuger i kirkens modsatte ende er glattede og 
ridsede med murskeen. 

Første bygningsafsnit (jfr. fig. 7) omfatter de to 
østre fag, hvoraf gavlfaget udgør kirkens kor. 
Afsnittet er opført i to tempi, hvilket røber sig 
som et vandret byggeskel ca. fire meter over 
terræn, dvs. ved ottende skifte over bunden i de 
eksisterende vinduesgrupper. I den første bygge-

fase har opførelsen af nedennævnte, nordvendte 
tudbygning været indledt, og man har påbe-
gyndt vinduer af en form forskellig fra den, der 
virkeliggjordes i anden fase. 

Murene er rejst på et bindigt fodskifte af gra-
nit, der også har omfattet soklen på de udven-
dige †støttepiller. Alle pillerne er nu forsvundet, 
men registreres som ar på facaderne. Desuden er 
der ved terrænafgravning i 1980erne to steder på 
sydsiden konstateret levn af ca. 75 cm brede sok-
ler med et fremspring på ca. 60 cm. Også ved 
østgavlens hjørner har der været piller, hvoraf 
der er spor på begge sider, mens soklen af den 
søndre kom for dagen ved terrænafgravningen. 
Alle steder er facadernes granitfod afbrudt af pil-
lerne. Dimensionen på de østligste piller, således 
som den fremgår af synsprotokollens beskri-
velse 1862, sammenholdt med størrelsen på det 
f remdragne fodparti, sandsynliggør, at de piller, 
som blev demoleret 1870, var de oprindelige og 
dermed, at disse ikke var overgribende. 

Facadernes nedre del er stærkt repareret, hvil-
ket må skyldes, at første byggefases mursten har 
været af en ringere kvalitet end kirkens øvrige. 
Alle tre facader fra terræn og op til et niveau i 
højde med vinduernes underside blev skalmuret 
i 1960erne og i 1980erne ændret, bl.a. ved ny-
fugning, efter at have stået cementpudset i en 
længere periode (jfr. fig. 4 og s. 3408 og 3409). 
Denne omstændighed reducerer muligheden for 
at aflæse bygmesterens intentioner under første 
fases opførelse. Mest utvetydigt fremgår, at han 
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Fig. 4. Kirken set fra sydøst. Fot. o. 1900 i Lokalhistorisk arkiv i Gjern. - The church seen from the south-east. 

tænkte sig vinduer af en anden form end den, 
der gennemførtes, da man efter en antagelig 
kortvarig pause fortsatte byggeriet. 

Til første byggefase hører to døre (i terræn-
højde, j fr . s. 3403), der begge står tilmuret og 
befinder sig i det østlige fag, den ene vestligst i 
nordsiden, den anden østligst i sydsiden. Den 
rundbuede, til begge sider falsede norddør er i 
facaden, hvor åbningen foroven er tagformet, 
104 cm bred og har forbundet kirkerummet med 
den nedenfor omtalte †udbygning på korets 
nordside. Den søndre dør, der indvendig er flad-
buet og 118 cm bred, synes overdækket med 
halvstensstik. Udvendig er det omgivende mur -
værk stærkt forvansket og oplyser ikke, om åb-
ningen, hvis bund har været granitsoklens over-
side, har været til stede fra begyndelsen. D o g vil 
man i kirkens sydside forvente en dør som for-
bindelsesled til klosteret. Ved terrænafgravnin-
gen i 1980erne blev i dørhullet fremdraget nogle 
teglfliser,20 dels gule (20x20 cm, højde 5,9 cm) 

med afskårne hjørner, dels røde (5x5 cm) til pla-
cering mellem de gule. 

Vinduer. Mens de påbegyndte to fag, hvad an-
går fagdeling og dimensioner, har svaret til de 
eksisterende, har den planlagte belysning tilsy-
neladende været væsentlig anderledes. En for-
skel kan navnlig registreres i korfaget, hvor et 
påbegyndt nordvindue blev opgivet. Om det 
samme har været tilfældet i syd kan ikke afgø-
res. 

Den vinduesdisposition, der må have været 
anlagt i østgavlen, lader sig ikke erkende, men 
på langsiderne ses de nedre, ca. otte skifter høje 
partier af påbegyndte, men i anden byggefase 
opgivne vinduer. Der skulle have været lysåb-
ninger i begge fags langsider. Mod nord skulle 
det østre fag have haft en enkelt, 99 cm bred 
åbning, mod syd et 257 cm bredt, formentlig 
tvedelt vindue. I det vestre fag har vinduerne til 
begge sider skullet være ca. fire meter brede og 
derfor antagelig tredelte. Alle åbningerne er an-
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Fig. 6. Længdesnit, efter skitse af B. Meyer 1986, og grundplan 1:300, målt af C. M. Smidt 1904 og C. Chri-
stensen 1925, tegnet med suppleringer af KdeFL 1990. Konstaterede fundamentslevn m.v. efter B.Meyer, 
P. Pentz og Middelalderarkæologisk Institut, Århus Universitet, a. †Sakristi (s. 3403), b. †Våbenhus (s. 3406). 
Desuden er medtaget konstaterede rester af klosterfløje, jfr. fig. 3. - Longitudinal section and ground-plan. a. 
†Sacristy, b. †Porch. Also showing remains of the monastery, cf fig. 3. 

Fig. 5. Nordsiden 1:300. Tegning af Carl Kiilsgaard 1890. Frijsenborg godsarkiv. - Elevation of the north side. 
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lagt med almindelige smige, hvilket umiddel-
bart aflæses af det i ny tid genåbnede hul på 
nordsiden af østre fag, og 1988 konstateredes på 
samme fags sydside. 

†Udbygningen på korets nordside har som 
nævnt været påbegyndt som et led i første fase af 
første bygningsafsnit. Måske har færdiggørelsen 
fundet sted, da kirkens østafsnit stod foran ind-
vielse. I hvert fald er beskrivelsen placeret efter 
gennemgang af hele bygningsafsnittet (s. 3403). 

Anden fase af første bygningsafsnit er i de arki-
tektoniske grundtræk en umiddelbar fortsættelse 
af første fase, og intet tyder på, at pausen mel-
lem de to byggefaser har været særlig lang (jfr. 
dog s. 3393). Som allerede berørt indtraf der un-
dervejs den ændring, at vinduesåbningerne blev 
beriget med false til begge sider og tilsynela-
dende samtidig gjort slankere. Mens vinduet 
blev opgivet i korets nordside, er det usikkert, 
om fagets sydvendte belysning også blev sløjfet. 
På denne side registreres i hvert fald ingen spor 
efter vindue tilhørende anden fase. Såfremt kir-
kens østligste fag kun fik vindue i gavlen, må 
denne forandring af den planlagte vinduesfor-
deling hænge sammen med ændring af liturgien. 

Hvad kirkens ydre angår, kan man tænke sig, 
at murene blev udstyret med en anden gesims 
end den planlagte. Uheldigvis er imidlertid 
(også) facadernes øverste del, under den nyere 
falsgesims, ommure t ved forskellige lejligheder 
og røber lidet om udformningen af den oprinde-
lige afslutning. 

En frise af tre skifter høje, korsformede blæn-
dinger er bevaret midt på kirkens sydside 
(fig. 12). Et enkelt kors i det tilstødende fag an-
giver, at frisen har fortsat m o d øst, men det ser 
ikke ud til, at den også har eksisteret på gavlen. 
Et eller andet må der imidlertid have været her i 
samme niveau, for i østfacadens meget ændrede 
og udbedrede murværk iagttages, som det mest 
bemærkelsesværdige, nær sydhjørnet, nogle 
skifter af udelukkende løbere eller bindere (fig. 8 
og 9). En 7-10 skifter høj lodfuge herover, i hver 
side af gavlen omkring halvanden meter fra det 
respektive hjørne, må tolkes som vidnesbyrd 
om en opgivet tilstand (blænding eller spærsti-
vere) . 

Østre taggavls blændingsdekoration, bestå-
ende af et kors mellem to brede, rundbuede fel-
ter, er således ikke nødvendigvis oprindelig. 
Korsets svære stamme, der ikke rigtigt harmo-
nerer med de smalle tværarme, har et rektangu-
lært fodparti og afsluttes foroven med rundbue. 
Hele blændingskompositionen, der antagelig 
har været kombineret med en (malet?) Korsfæ-
stelsesgruppe forekommer ejendommelig, og 
proportioneringen er i hvert fald forskellig fra 
den tankegang, der har bestemt udformningen 
af vinduerne længere nede på gavlen (jfr. byg-
ningsrenovering 1758, s. 3409). 

Fig. 7. Første bygningsafsnits første fase (s. 3396). 
Isometrisk anskueliggørelse 1:300. Indvendige hvælv-
piller tegnet i deres nuværende skikkelse. †Lektoriets 
udformning er ukendt (s. 3403). KdeFL 1990. - Pro-
posed reconstruction of the first phase in the building of the 
church. 
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Fig. 8. Udsnit af østre gavl (jfr. s. 3399). NE fot. 1988. - Detail of the masonry of the east wall 

Vinduerne fik som nævnt en anden form end 
den, der var påbegyndt, men opgivet, da man 
gik i gang med anden fase. At d ø m m e efter det 
første vinduessæts ordinære timeglasfigur er der 
tale om, at en ved 1200rnes midte gængs, såkaldt 
senromansk model, afløstes af en komposit ion, 
hvor gotiske tendenser gør sig gældende. De al-
lerede udførte, 7-8 skifter høje åbninger blev 
helt eller delvis tilmuret, og man gennemførte 
de nye vinduer, der er formet som tregrupper. 
Fordelingen er symmetrisk med ét i østgavlen 
og ét i hver side af bygningsafsnittets vestre fag. 
Typologisk kan de nye, svagt spidsbuede vin-
duer bl.a. sammenlignes med de samtidige i ko-
ret i dominikanerkirken i Århus (s. 1044), men 
formsproget er væsentligt enklere. 

Ingen af disse vinduer er i brug; det i gavlen 
og det i vestre fags nordside er tilmuret; vestre 
åbning i samme fags sydside er ligeledes tilmuret 
og ses indvendig som niche, mens de to andre 

åbninger samme sted er næsten helt opslugt af et 
yngre vindue. 

De tre tregrupper er stort set ens og lige store; 
den østre lidt højere end de andre. Den centrale 
åbning er alle steder et par skifter højere end de 
flankerende. De enkelte åbninger er dobbeltsmi-
gede med fals såvel i facaden som i væggen; de-
res indvendige bredde er 82-96 cm. Gruppernes 
samlede bredde, der er lige stor inde og ude, 
måles 356 cm i øst og knap 350 i syd og nord.2 1 

Kun adskiller nordsidens vinduesgruppe sig fra 
de andre derved, at åbningernes halvstensstik i 
facaden ikke ledsages af prydskifte af løbere. 
1868 noterede Uldall, at stikkene »tildels er m u -
rede med afvekslende glaserede [mørke] og røde 
sten«. 

Fra begyndelsen har første bygningsafsnit væ-
ret disponeret med henblik på hvælvy der må 
være udført som en selvstændig, om man vil, 
tredie fase i byggeriet. Udvendig angiver †støt-
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Fig. 9. Kirkens østre gavl. NE fot. 1988. - The east gable of the church 

tepillerne en opdeling i to fag, og i det indre har 
der i væggene været udført forlæg, hvorpå hvæl-
vene skulle hvile. Efter at murene havde nået 
fuld højde, skred man til hvælvarbejdet, som i 
begge fag er gennemført med helsten tykke 
krydshvælv med profilerede, 19 cm brede ribber 
(fig. 16,2). Kappernes dimension og ribbernes 
udformning som en stor rundstav er blandt in-
dicierne for, at arbejdet må være gennemført i 
anden halvdel af 1200rne, dvs. i dansk hvælv-
byggeris tidlige fase, da man eksperimenterede 
med overdækning af større rum. Samtidig godt-
gør det fortrinlige håndværk, at man havde op-
nået en vis erfaring, hvorfor arbejdet nok har 
fundet sted i sidste del af nævnte periode. 

Tilsyneladende har forlæggene flere steder 
passet mindre godt med kappesømmenes ende-
lige placering, og desuden har man anset det for 
påkrævet at opmure to par vægpiller. De to ve-
stre piller er nogenlunde ens, mens de østre ind-

byrdes afviger lidt. I kirkens nuværende tilstand, 
hvor kraftige kalklag dækker vægge og piller, er 
det vanskeligt at vurdere, om pillerne udgør en 
sekundær tilføjelse, eller om de i en eller anden 
form har været forudset fra begyndelsen.22 O m -
stændighederne taler for den sidstnævnte mulig-
hed, da pillerne, i hvert fald delvis, synes at være 
i (et antagelig med fortandinger forberedt) for-
bandt med væggene (jfr. desuden †lektorium). 
Endelig har bygmesteren næppe turdet lide på 
de relativt spinkle facadepiller som tilstrækkelig 
støtte for de svære gjordbuer og som modvægt 
mod det ikke ubetydelige tryk, der udgår fra 
hvælvene. 

Alle vægpiller er falsede, men ingen steder er 
dispositionen den samme på øst- og vestsiden af 
samme pille. Mens det vestre par er så godt som 
ens om kirkens hovedakse, er de østre piller ind-
byrdes lidt forskellige, hvilket dog i nogen ud-
strækning er forårsaget af sekundære omdannel-
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Fig. 10. Kirkens nordside, set fra øst. NE fot. 1988. - The north side of the church seen from the east. 

ser. Dimensioneringen af østre gjordbues false 
sammenholdt med udformningen af de tilhø-
rende piller er blandt de træk, der tyder på, at 
hvælv og buer sluttelig udformedes lidt ander-
ledes end planlagt. Fælles for alle piller er en 
affasning af forreste fremsprings to hjørner. Af-
fasningens begyndelse gemmer sig under det 
nuværende gulv, mens den øvre afslutning 
(ca. 180 cm over dette gulv) ligger i hvælvenes 
vederlagszone. 

Et par steder i korfaget (nø og sv) og i det 
andet fags nordvestre hjørne ser det ud til, at 
ribbernes udspring har været formet som et 
selvstændigt element, forneden måske markeret 
med et kugle- eller r ingformet led. Hvælvlom-
mernes bund er plan og belagt med munkesten. 

De østre vægpiller er beregnet på bæring af 
den hvælvadskillende gjordbue og derfor dispo-
neret stort set symmetrisk, mens de vestre pil-
lers asymmetriske form røber, at situationen her 
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var afvigende. Disse piller bærer den kraftige, 
138 cm brede (gjord)bue med helsten brede 
false, og oven på denne, i sammenhæng og for-
bandt med langmurene, er der bevaret rester af 
en 113 cm bred mur, der antagelig opad har væ-
ret afsluttet i niveau med langsidernes mur -
krone. På denne mur har været opstillet en mid-
lertidig skærm for tagrummet, mens der under 
(gjord)buen må have været etableret et forelø-
bigt lukke, som afventede byggeriets fortsæt-
telse og formentlig har indeholdt en eller to 
døre. 

I kirkens indre, hvor et ældre, antagelig mid-
delalderligt gulv flere steder er konstateret knap 
en halv meter under det nuværende (s. 3411), 
iagttages desuden nogle enkeltheder, der helt el-
ler delvis tilhører første byggefase. Det drejer sig 
om en 77 cm høj, rektangulær gemmeniche i ko-
rets nordvæg og en mere kunstfærdigt formet 
dobbeltniche i gavlvæggen under vinduet (fig. 
16,6 og 17). Trods den udtalte enkelthed, som 
denne sidstnævnte niche har tilfælles med hele 
bygningen, er dobbeltåbningens trekløverbuer, 
hvis figur ligner ribbernes profil, blandt de få 
stilistiske træk, der bidrager til bestemmelse af 
kirkens opførelsestid. 

Et muret , forlængst forsvundet †lektorium 
umiddelbart vest for de østre gjordbuepiller har 
været forudset ved byggeriets begyndelse og er 
sandsynligvis udført meget tidligt, måske før 
hvælvarbejdet var færdigt. På begge langvægge 
er der spor og (navnlig i nordsiden) levn af hel-
sten bredt, tilsyneladende arkadebåret, tværgå-
ende murværk (jfr. fig. 7). Da disse rester sidder 
over for hinanden, ligger den formodning nær, 
at der her ved skellet mellem de to fag, tværs 
over kirken, har løbet en mere eller mindre åben 
mur, som har adskilt koret fra skibet. Den be-
skedne skævhed i bygningens grundplan har 
været akcentueret, idet murens vestside i nord 
har ligget 69 cm vest for vægpillen, i syd 86 cm. 
Tilsyneladende har dette †lektorium haft sit 
gulvniveau godt et par meter over det nuvæ-
rende gulv, dvs. noget højere end gjordbuens 
vederlag. En muret brystning synes at have ek-
sisteret på vestsiden af lektoriet, hvis bredde 
ikke fremgår.2 3 

Den flere gange nævnte †udbygning har anta-
gelig været kirkens sakristi. Spor på nordfaca-
den, (lukkede) åbninger i muren (jfr. fig. 10) samt 
levn af murværk og gulv under terræn angiver, 
at der ved koret har eksisteret en samtidig ud-
bygning. Indvendig har den været 453 cm bred 
og har sprunget knap seks meter frem. Ud fra 
beliggenhed og relationen til koret synes det 
forsvundne hus at have været kirkens sakristi. 
Dets mure, der på en bindig granitsokkel har 
været rejst af munkesten,1 9 har været omkring 
85 cm tykke. Lokaliseringen af bygningen og 
dens dimensioner beror på, at man ved sonde-
ringer 1984 og en mere omfattende udgravning 
1990 har konstateret rester af alle tre sider og 
nærmest kirken tillige har afdækket et lille parti 
af gulv af munkesten lagt på kant under en vin-
kel på 45° med væggene. 

I harmoni med den iagttagne placering af byg-
ningens østre væg var 1963 bemærket en lodfuge 
bag kirkefacadens skalmur i en afstand af 185 cm 
fra den ovenfor omtalte dør. Denne fuge skal 
forstås i sammenhæng med det tagspor, der står 
højere oppe på facaden og dels giver sig til kende 
ved at danne en grænse mellem de tidligere om-
talte byggefaser, dels ved et beskedent spring i 
facadeplanet. Sporet forløber sådan, at en høj t-
siddende dør har befundet sig ud for udbygnin-
gens tagrum. Det rundbuede dørhul er tilmuret; 
udvendig er den 71 cm brede og 156 cm høje 
åbning nærmest fladbuet og har et dybtliggende 
anslag. Indvendig registreres gennemgangen 
som en 125 cm høj og 45 cm bred niche, hvis 
underside ligger 395 cm over det nuværende 
gulv. Spor på kirkens facade tyder på, at der har 
været †hvælv i bygningen.2 4 

I kanten af udgravningsfeltet (jfr. fig. 6) fand-
tes 1990 en kort strækning af en markstenssyld, 
der fra udbygningens nordvestre hjørne forløb i 
vestlig retning. Det er uklart, om der her fore-
ligger levn af en †tilbygning, der muligvis vidner 
om en (større, opgivet?) byggeaktivitet på kir-
kens nordside. 

Et †benhus har formentlig været sekundært an-
lagt op imod udbygningens vestside, hvor ud-
gravningen 1990 har afdækket en kort strækning 
af en spinkel mur af genanvendte tegl(brokker). 
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Fig. 11. Kirken set fra nordvest. KdeFL fot. 1990. - The church seen from the north-west. 

Andet bygningsafsnit, hvormed kirkebyggeriet 
fandt sin afslutning, skal antagelig henføres til 
første del af 1400rne. Afsnittet omfatter det ve-
stre fag, der er rejst i umiddelbar fortsættelse af 
de to østre og har samme størrelse som hvert af 
disse. En pille på det sydvestre hjørne indehol-
der en muret spindeltrappe, der fører op til lof-
tet. Tilsyneladende har der ikke eksisteret en 
pille på det modsatte hjørne. Mens de øst-vest-
gående mure i en velbegrundet kontinuitet med 
de ældre langmure er dimensioneret som disse, 
viser gavlmurens disposition med en stor væg-
blænding en arkitektonisk mere artikuleret form 
og en øget konstruktiv indsigt, hvormed man i 
tilgift opnåede nogen materialebesparelse. 

Murene er som ovenfor nævnt (s. 3396) opført 
af munkesten i munkeforbandt under anven-
delse af mange mørkbrændte sten. Nordsiden og 
gavlen har en bindig granitfod ligesom det ældre 
bygningsafsnit, mens sydfacaden og trappetår-
net er rejst på en skråkantsokkel; herover har 

trappetårnet et granitskifte. Der er øjensynlig 
benyttet ældre materiale; bl.a. må de to, ca. 120 
cm lange blokke ved døren være genanvendte 
kragbånd. Vestafsnittets mursten er åbenbart af 
bedre kvalitet end østafsnittets, idet underfaca-
dens ovenfor omtalte cementpuds og senere 
skalmuring kun i mindre omfang og mere over-
fladisk har været udført på denne del af kirken. 

Langsidernes øvre afslutning har formentlig 
blot bestået af en falsgesims, men også på denne 
del af kirken er toppen af murene stærkt udbed-
ret; på nordsiden helt fornyet. Gavlen, der har 
haft †kamtakker (s. 3409), er øverst dekoreret 
med tre slanke, spidsbuede blændinger (med 
lemme i den midterste). Måske er gavldekora-
tionen valgt som reverens for tregruppevinduet 
i kirkens modsatte ende. 

Trappepillens facademur er stærkt repareret, i 
toppen helt fornyet, og det samme gælder vest-
gavlens murværk over pillens tag. Det er derfor 
svært at afgøre, hvilken øvre afslutning pillen 
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Fig. 12. Kirken set fra syd. På det vestligste fag står spor af †våbenhus (s. 3406). - The church seen from the south. 

oprindelig har haft, om den eventuelt har været 
fortsat over skibets murkroneniveau. Spindel-
trappen står i udmærket og oprindelig forbin-
delse med hvælvets sydvestre lomme; dog er 
der, som så ofte, tilsyneladende muret et par trin 
mere end nødvendigt. 

Andet bygningsafsnit har været udstyret med 
en nu tilmuret dør i hver langmur samt to vin-
duer, et i syd og et i vest. Dørene, der sidder over 
for hinanden, er stort set ens (fig. 14 og 15); 
begge har fladbuede, 183 cm høje og omkring 
105 cm brede åbninger, udvendig placeret i fal-
set, spidsbuet spejl, indvendig i en fladbuet ni-
che. Søndre åbning, der var i funktion til 1870 
(s. 3409), sidder skævt i sin niche, hvor en stabel 
er på plads i vestsiden. 1868 så Uldall dørens 
jernbundne †egetræsfløj. En sondering 1987 vi-
ste, at åbningen oprindelig også var falset25 på 
indersiden. 

Af de to vinduer er sydsidens, som er 227 cm 
bredt, spidsbuet og falset til begge sider, bevaret 

i brug. Det udvendigt 197 cm brede gavlvindue, 
der så vidt den ringere murtykkelse tillod det, 
har været mage til, blev blændet 1870, da man 
etablerede den nuværende vestdør og behændigt 
forlængede vinduets ydre fals nedad til at om-
fatte indgangen. Det fremgår af synsprotokol-
lens beskrivelse 1862, at vinduet dengang havde 
»to halve stens murede sprosser«. 

To *tympana, 1989 indmuret i vestgavlen, lå 
indtil 1924 ved Tvilumgård (s. 3440). 

Hvælv har fra starten været forudset og forbe-
redt ved forlæg i væggene. Som vanligt i perio-
den er ribberne en halv sten brede, men ejen-
dommeligt nok er kapperne en hel sten tykke. 
En visuel sammenhæng med de østre fag er op-
nået ved ribbernes profilering (fig. 16,3), mens 
man ikke umiddelbart opfatter, at vestfagets 
hvælv er lavere end de to andre. I hvert fald i 
dette fag har der været afløbs- eller trækhuller, 
som tilmuredes 1844,13 efter at der var sat venti-
lationsåbninger i et par af kirkens vinduer. 
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Fig. 13. Udsnit af facaden af vestligste fag, sydsiden. KdeFL fot. 1990. - Detail of the masonry on the south side of the 
church. 

†Tagrytter? Spørgsmålet om hvorvidt kirken 
har haft tårn eller ej, lader sig vanskeligt besvare. 
Formodningen om, at der kan have eksisteret et 
tårn, udgår bl.a. fra en synsudtalelse 1702, som 
nævner et anseligt sådant, hvori hang en ganske 
ny klokke (jfr. s. 3430). 1719 var klokken flyttet 
til vestgavlen, og efter synet 1720 havde ønsket 
den placeret et bedre sted, tømredes det oven-
nævnte klokkehus på kirkegården.11 

Ingen spor i bygningen tyder på, at der har 
været et egentligt tårn. Der imod kunne man 
tænke sig, at der havde været en tagrytter (jfr. 
»kampanile«, s. 3393), og dertil fæstne sig ved et 
øjensynligt klokkerebshul, som iagttages i kor-
hvælvets top. Med den vaklende terminologi,2 6 

der op til nyeste tid anvendes om bl.a. tagryt-
tere, kan den mulighed ikke udelukkes, at der 
endnu på Frederik IVs tid var bevaret et klokke-
spir på tagryggen. 

† Våbenhus foran syddøren nævnes første gang 
1616.27 da synsmændene konstaterede mangler 
ved tagværket. Efter kirkens indlemmelse i ryt-
terdistriktet skrev de bygningskyndige 1723,11 at 
(tegl)taget var så brøstfældigt, at »ingen kan stå 
derunder, når det regner«. Formodentlig har hu-
set, der må være rejst i 1500rne, hele tiden været 
af bindingsværk, hvilket dog først fremgår 
1813.28 da synet mente, det burde nyopsættes. 
1842 blev der lagt loft, hvad »ingensinde har væ-
ret«. 185513 erstattedes gulvets kamp med gule 
mursten, og der opstilledes et par bænke. Af 
synsprotokollens beskrivelse 1862 fremgår, at 
den teglhængte bygning, hvis kontur endnu af-
læses på kirkens facade (fig. 12), var af egebin-
dingsværk med hvidtede tavl; der var vindske-
der, og døren sad i gavlen. Den ovenfor nævnte 
terrænafgravning i 1980erne frilagde størstedelen 
af husets syld (fig. 6, b). Forud for kirkens ho-
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Fig. 15. Søndre portal i vestre fag (s, 3405). NE fot. 
1988. - The south door in the west end of the church. 

Fig. 14. Nordre portal i vestre fag (s. 3405). KdeFL 
fot. 1990. - The north door in the west end of the church. 

vedreparation 1870 (s. 3409) var det tanken at 
forny våbenhuset, men da det kom til stykket, 
besluttede man i stedet at indrette et for rum i 
kirkens vestende. 

Eftermiddelalderlige reparationer og vedligehol-
delse. Med rejsning af det vestre fag afsluttedes 
kirkens opførelse, og bygningens senere historie 
f rem til vore dage er en fortælling om foran-
dringer og sløjfninger af oprindelige enkeltheder 
og om en kamp mod forfaldet. 

Man kan forestille sig, at østgavlens tregrup-
pevindue blev (delvis?) blændet på kong Hans ' 
tid29 i konsekvens af opstillingen af den nuvæ-
rende altertavle (s. 3414), men andre ændringer 
lader sig vanskeligt henføre til tiden, før refor-
mationen vendte op og ned på Augustinerkon-
ventets eksistensvilkår. Ligesom andre steder 
her i landet blev klosterinstitutionen ophævet, 
mens bygninger og besiddelser blev beslaglagt 

af kronen og henlagt under Silkeborg len. I de 
følgende år må klosterfløjene være blevet revet 
ned, og byggematerialer ført bort, men endnu 
161630 nævnes en »forfalden pillegang« ved vest-
gavlen. Som nævnt s. 3315 bekræftedes 1555 kir-
kens status som sognekirke. Den står i dag som 
den måske bedst bevarede af de mange kloster-
kirker, der op til reformationen var i funktion 
ved Gudenåen. 

Hvad bygningen angår, kendetegnes kirkens 
historie i nyere tid af en række foranstaltninger 
til sikring af murenes stabilitet, idet hvælvene 
øjensynlig har udøvet et større, udadgående tryk 
end forudset. Grundfugtighed, der formentlig 
er hovedårsag til underfacadernes nedbrydning i 
de to østre fag, kan have spillet en medvirkende 
rolle. Også effekten af sakristiets og de tilstø-
dende klosterfløjes nedrivning kan ikke lades 
ude af betragtning. 
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Fig. 16. Enkeltheder tegnet af KdeFL 1990. 1. Ribbesten indmuret i oversiden af hvælvet i kirkens vestligste fag 
1:5. 2. Snit i ribbe i kirkens østre afsnit 1:5 (s. 3401). 3. Snit i ribbe i kirkens vestligste fag 1:5 (s. 3405). 4. Stemp-
ler fra * vingesten 1:2 (s. 3412). 5. Ribbesten fundet på kirkegården, antagelig fra klosterets vestfløj, 1:5. 6. Niche 
i kirkens østvæg, opstalt og snit 1:10 (s. 3403). 2, 3 og 6 efter C. Christensen 1925. - Details of the fabric. 1-3 and 5. 
Cross-sections of ribs. 4. Stamps in *pantiles. 6. Niche in the east wall. 

En reparation i det østligste fag, der ikke ses 
omtalt i de skriftlige kilder, har øjensynlig været 
omfattende, eftersom tre hvælvribber er mere 
eller mindre fornyede. Antagelig skal forklarin-
gen findes i den svækkelse af murværket , der 
opstod som følge af sakristiets nedrivning. En 
†støttepille, der dels har efterladt mørtelspor på 
facaden, dels er påvist ved udgravning 1984, 
skal formentlig forstås som en (samtidig?) for-
anstaltning til afstivning af korets nordmur. 

Første gang kirkebygningen omtales er 1616,27 

da lenets synsmænd bemærkede, at »pillen ved 
nordre kirkedør« og den på det nordøstre hjørne 
behøvede istandsættelse. Desuden anførte de, at 
størsteparten af den udvendige mur var forfal-
den og storligen havde fornøden igen at forfær-
diges med kalk og sten. 

Næste holdepunkt i kirkens reparationshisto-
rie er en dendrokronologisk datering31 af t øm-
mer, dels fra en sammenbindende rammekon-
struktion i det vestligste fag, dels fra bindbjælker i 
det østligste. Den førstnævnte foranstaltning 
består af fire svære tømmerstykker, der som en 
kvadratisk forankring knap en meter under 
murkroneniveau har skullet holde sammen på 
gavl og langsider og ret sikkert lader sig henføre 
til 1640rne32 (jfr. nedenfor). De nævnte bind-
bjælker i korfaget hører h jemme omkring 1670 
og angiver antagelig et sikringsarbejde i kirkens 
østende, måske ledsaget af hel eller delvis ud-
bedring af tagstolen. 

Efter at kirken var indlemmet i Skanderborg 
rytterdistrikt, fik den besøg af administrationens 
synsmænd og håndværkere. 172311 anså man 
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bygningen for at være i god stand, men fore-
skrev året efter16 en istandsættelse, hvortil skøn-
nedes at medgå 10000 flensborgsten. 172511 og i 
de følgende år gjorde synet ingen udsættelser, da 
kirken »nylig var repareret«. 173433 skulle blot 
de udvendige piller og vestgavlens ovennævnte 
»tindinger« (= kamtakker) udbedres. Men i 
1750erne har rytterdistriktets bygningskyndige 
øjensynligt fundet det påkrævet at iværksætte 
nye sikringsarbejder. Formodningen bygger på 
eksistensen af årstallet »1758«, der under Frederik 
Vs kronede spejlmonogram, begge i jern, er an-
bragt centralt på østgavlen. Antagelig er årstallet 
samhørende med de jerntal og -bogstaver, der 
som ankerforskud under murkronen sidder 
spredt på bygningens langsider og vestgavl.34 

En istandsættelse 1758 er ikke omtalt i kilderne, 
men omstændighederne sandsynliggør, at en 
udskiftning og muligvis en supplering af træk-
bånd er gennemført ved denne lejlighed; samti-
dig må større partier af murkronen være for-
nyet. Antagelig var denne murværksrenovering 
indledt tidligere. I vestfaget, hvor der ligeledes 
iagttages fornyede ribbesektioner, har n y m u -
ring muligvis været samhørende med indlæg-
gelse af den ovennævnte bjælkeramme. 

1827 foregik der noget murerarbejde, og 1833 
blev trappetårnet repareret.13 Det fremhæves, at 
tårnet ikke blev pudset, hvilket tyder på, at de 
øvrige facader allerede dengang var (ce-
m e n t p u d s e d e forneden, som det ellers først 
fremgår af synsprotokollens beskrivelse 1862. 

Stabiliteten i murene har fortsat givet anled-
ning til bekymring og indgreb. En pille på nord-
siden, der 186113 ønskedes fornyet, er utvivlsomt 
identisk med den, der kunne fjernes det følgende 
år, efter at der i vestre fag var indlagt jernbånd. 
Her er antagelig tale om de eksisterende, der er 
karakteristiske ved deres svære dimension og 
store, udvendige forankringsplader. Alligevel 
var tilstanden dårlig, og Uldall beskrev 1868 kir-
ken som meget forfalden. Den var da også med 
på den liste, som kirkeejeren, grevskabet Frij-
senborg havde ladet udarbejde for istandsættelse 
af sine kirker, og var berammet restaureret 1869. 

En hovedreparation, som det hedder i de samti-
dige papirer, fandt sted 1870 ledet af Christen 

Fig. 17. Niche i østvæggen (s. 3403). Einar V.Jensen 
fot. 1942. - Niche in the east wall. 

Kiilsgaard; de samlede udgifter blev opgjort til 
2351 rdl.35 Ved denne lejlighed blev fire »contra-
forter« (udvendige støttepiller) brudt ned og af-
løst af de fem nuværende; samtidig opsattes de 
otte, fortsat eksisterende, stjerneformede anker-
forskud med tilhørende trækbånd. Der indsattes 
to vinduer og lagdes nyt gulv (s. 3411-12). En 
række spor efter ældre tilstande blev slettet, for-
tæller Uldall, men det mest afgørende byg-
ningsindgreb var indgangens flytning fra sydsi-
den til kirkens vestre ende. En sådan forandring 
blev i disse år foretaget ved næsten alle Frijsen-
borgs kirker og afstedkom sædvanligvis et nyt 
våbenhus ved vestgavlen (jfr. Skorup, s. 3375) 
eller et tårnrums indretning som forhal (jfr. 
Hammel , s. 3450). I Tvilum benyttede man sig 
derimod af, at kirkerummet var rigelig stort til 
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Fig. 18. Indre, set mod vest. NE fot. 1988. - Interior to the west. 

menighedens ordinære behov og inddrog et 
areal i vestenden. En halvmur førtes tværs over 
rummet , hvorved der etableredes for rum med 
pulpitur ovenpå. Som nævnt anbragtes den nye 
indgangsdør i den store blænding, som udførtes 
i fortsættelse af det samtidig tilmurede gavlvin-
due. 

188915 blev nordsidens tregruppevindue og 
østgavlens blændingsdekoration »udhugget og 

udmuret«; samme år og igen 192118 ønskede sy-
net forvitrede støttepiller sat i stand. I 1960erne 
blev de indtil da pudsede underfacader skalmu-
rede. I 1980erne, dvs. over hundred år efter 
Kiilsgaards hovedreparation, indledtes under le-
delse af Bent Meyer en omfattende istandsæt-
telse. For det ydres vedkommende afsluttedes 
arbejdet 1989. Da var terrænet sænket omkring 
kirken, undtagen på nordsiden, facaderne ud-
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Fig. 19. Indre, set mod øst. NE fot. 1988. - Interior to the east. 

bedret og givet en mere homogen karakter, lige-
som blændingerne, der 186218 omtales som hvid-
tede, kalkedes på ny. 

1990 planlægges en istandsættelse af det indre, 
ligeledes med Bent Meyer som arkitekt. 

Gulve. Som led i forberedelsen til istandsæt-
telse af kirkens indre blev der 1987 foretaget fire 
mindre sonderinger ved gennembrydning af det 
eksisterende gulv. Umiddelbart under cement-

flisernes underlag fandt man røde munkesten på 
fladen og omkring 40 cm længere nede et mere 
eller mindre velbevaret, antagelig middelalder-
ligt gulv ligeledes af røde munkesten på fladen, 
lagt i bygningens længderetning.36 

Første gang kirkens gulv omtales er 1803,28 da 
synet ønskede det lagt om i stolene. 185413 f rem-
sattes forslag om at hæve gulvet i koret. 1859 og 
igen 186115 modtog kirken fra Frysendal tegl-

213* 
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værk en større sending af gule og røde, ottekan-
tede fliser; disse afløstes ved hovedreparationen 
1870 af gule og sorte fliser (jfr. fig. 52) fra 
samme leverandør. De nuværende røde og hvide 
cementfliser er lagt 1910-12.35 

Vinduer omtales første gang 1843-44, da der i 
vestgavlen og koret indsattes nye »af den stør-
relse, som murene viser, de forhen har haft«; de 
skulle indeholde oplukkelige ruder af hensyn til 
ventilation i rummet . Man skiftede dog ikke 
format, da P. C. Kiilsgaard fremførte, at vindu-
erne i mands minde ikke havde været ændret. 
1855 nåede normaliseringsbestræbelserne imid-
lertid Tvilum, og synet ønskede vinduerne »om-
byttet med nye af den nu for kirker passende 
facon«. I første omgang blev projektet udsat, 
men virkeliggjordes vist delvist samtidig med 
altertavlens og knæfaldets reparation et par år 
senere.13 186118 etableredes et vindue i sydsiden 
af koret, og ved hovedreparationen 1870 indsatte 
Christen Kiilsgaard i samme side af kirken de to 
andre jernstel, som ligeledes stadig fungerer. 
Synsprotokollen meddeler, at midtfagets vindue 
indtil da havde været fladbuet og godt to meter 
højt . 

Tage og tagværker. Siden den første omtale 
161627 har kirken været teglhængt. Der nævnes 
reparationer og fornyelser tid efter anden, senest 
i 1980erne. I hvælvlommer og ved udgravnin-
gerne omkring kirken er fundet hultegl og 
stemplede *vingesten (fig. 16,4, NM inv.nr. D 
43/1990 a-c). 

Tagværkerne, der har to lag hanebånd, består 
næsten udelukkende af fyrretømmer, og ifølge 
synsprotokollens beskrivelse forholdt det sig 
også sådan 1862. Planen for hovedreparationen 
1870 forudså, at tagværket skulle forbedres efter 
Camille Polonceaus system.37 Istandsættelse har 
fundet sted 192215 og igen i 1980erne. 

Opvarmning skulle efter synets forslag 189135 

etableres ved hjælp af to ovne; den ene blev 
straks anskaffet og placeret i korets nordvestre 
hjørne (jfr. fig. 52), den anden blev købt 1894 og 
opstillet i et samtidigt indrettet »varmekammer« 
i våbenhuset. Ovnene afløstes 191615 af kalorifer, 
i hvis kedel der 1988 installeredes elektrisk var-
melegeme. 

Kirken står, efter den 1989 afsluttede udven-
dige istandsættelse, med facader i blank mur, 
hvor blændinger og vinduernes sider er hvid-
tede. I vestgavlen er indmuret to *tympana, der 
tidligere lå ved Tvilumgård (s. 3440). Rummets 
vægge og hvælv er hvidtede, og gulvene er be-
lagt med de ovennævnte cementfliser. 

I N V E N T A R 

Oversigt. I det store kirkerum er det først og frem-
mest fløj altertavlen fra o. 1500, der vidner om tilhørs-
forholdet til Augustinerordenen, dog ses også 
en samtidig gravsten over den daværende provst el-
ler klosterforstander. Som i de øvrige augustinerkir-, 
ker forestod dens gejstlighed de almindelige liturgi-
ske handlinger, således også dåben, og her som an-
detsteds er døbefonten også kirkens ældste inventar-
stykke. Fra den senere del af middelalderen stammer 
det store krucifiks, der indtil 1844 stod på en bjælke i 
korbuen. Man har desuden kendskab til en løvefor-
met akvamanile, et monstranshus med skårne figu-
rer og nogle kannikestole. Den enkle prædikestol er 
fra o. 1600. Kirkeejerne har ved forskellige istandsæt-
telser sat deres præg på kirkerummet. Peder Rosen-
ørn og hans frue Anne de Hemmer har 1691 ladet 
altertavlen og krucifikset staffere samt skænket en 
klokke 1701, og i 1800rnes sidste halvdel har to ge-
nerationer Frijs foretaget store restaureringer med 
flere fornyelser. 1858ff. er især koret med altertavlen 
blevet istandsat og alt inventaret egetræsmalet efter 
tidens mode. Fra 1870ff. er stolestaderne blevet for-
nyet sammen med et vestpulpitur, prædikestolen for-
synet med ny himmel 1885 og egetræsmalingen for-
nyet og stafferet med guld. Ved større istandsættelser 
1942 og 1954f. har inventaret dels fået fremkaldt 
ældre stafferinger, dels faet helt nye farver. 

Alterbordet består af et renæssancepanel, der m o d 
øst slutter sig til en muret sokkel for altertavlen 
og formentlig er samtidig med denne. Muren, 
der er ca. 125 cm høj over nuværende gulv, har i 
østsiden en falset rundbuegennembrydning ind 
til det nu t omme rum under bordpladen. På 
hver side af rundbuen findes en lille, tre munke-
sten høj blænding (Lorenzen tavle V, fig. 6); alt 
nu hvidkalket. Et middelalderligt talterbord er 
måske fjernet o. 1858, da korets inventar istand-
sattes, og gulvet forhøjedes, bl.a. med den be-
grundelse, at trinene op til alteret var til besvær 
for præsten under sakramentet.13 
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Fig. 20. Fløj altertavle fra o. 1500, med Treenighedsgruppe flankeret af Johannes apostel og Maria med barnet i 
midtskabet, apostle, bisper og provst i fløjene. I predellaen otte nødhjælperhelgener samt en Pietágruppe fra en 
anden altertavle. På baldakinen våbenmalerier for kirkeejerne 1691 og 1858 (s. 3414). NE fot. 1990. - Winged 
altar-piece c. 1500, with the Trinity flanked by St.John and the Virgin and Child in the central compartment. Apostles, bi-
shops and the dean in the side compartments. Eight auxiliary saints and a Pietá from another alter-piece are shown on the 
predella. The coats of arms of the patrons of the church between 1691 and 1858 are painted on the canopy. 



3414 GJERN HERRED 

Fig. 21. Nødhjælperhelgener fra altertavlens predella, jfr. fig. 20 (s. 3418). Einar V.Jensen fot. 1942. - Auxiliary 
saints on the predella, cf. fig. 20. 

Alterbordspanelet (jfr. fig. 19), fra 1600rne, af 
fyr, har fem rektangulære listefyldinger på for-
siden og to for hver ende. Fodliste, nordside 
samt dele af sydsidens rammeværk fornyet.3 8 

Efter afrensning 1942 af to nyere farvelag, blåt 
og egetræsmaling, står panelet nu i blankt træ 
med ganske få spor af kr idtgrund og mønjerødt; 
den nye bordplades forkant grønmalet. 

†Alterklæder. 171511 fandtes et alterklæde af 
rødt fløjl, formodentl ig identisk med det fire år 
senere14 omtalte med »våben og guldgaloner«.39 

Det nævnes endnu 1766/67,40 men manglede i 
hvert fald 1841.13 186115 leverede Schou i H a m -
mel et nyt alterklæde af rødt fløjlsplys,18 der al-
lerede 1870 blev erstattet af et rødt klæde med 
galoner, antagelig syet af Sophie Landmark, 
Skovfryd.1 5 Den nu fjernede, nyere staffering af 
alterbordet vidner om, at dette i nyere tid kun 
har været dækket af en alterdug. 

Den anselige altertavle (fig. 20-32), fra o. 1500, 
er en figurrig fløj altertavle, »hvis lige udi få 
landsbykirker skal være at antræffe,« som det 
hedder i et kirkesyn 1720.11 Midtskabets figurer, 
en Treenighedsgruppe mellem Johannes apostel 
og j o m f r u Maria, viser tilknytning til Imperia-
lissima-mesterens kreds, specielt den såkaldte 
Herslev-mester.41 I fløjene står 12 mindre apo-
stelfigurer, og i predellaen flankerer otte »nød-
hjælper«-helgener en lidt yngre Pietágruppe. På 
fløjenes ydersider har været oprindelige malerier 
fra Jesu lidelseshistorie, men kun sparsomme re-
ster er nu bevaret. Tavlen krones af en stor bal-
dakin, der både i udførelse og staffering vidner 
om indgribende istandsættelser 1691 og 1858; se-
nest er tavlen restaureret 1942. 

Alle tavlens oprindelige dele, figurer samt 
midtskabs og fløjes rammeværk er af eg. Skabe-
nes højde er 240 cm, midtskabet er 235 cm bredt 
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og 21,5 cm dybt indvendigt; fløjene 12 cm dybe. 
Rammernes forkanter har en svungen, karnis-
agtig profil. De egeplanker, der står på predella-
ens yderste kanter og støtter baldakinen, er de 
oprindelige og har bevaret deres stræbepillefor-
mede profiler. Både den gennembrudte, varie-
rende ornamentik i alle fodfelter samt i fløjenes 
top- og mellemfelter er i hovedsagen oprinde-
lige, ligesom alle felters topbaldakiner med stav-
værk og korsblomstnedhæng. Fra 1858 stammer 
derimod foruden baldakingalleriet også midt-
skabets renæssanceagtige buehængekonsoller og 
de lister, der tredeler feltet.42 

Midtskabets figurer demonstrerer kirkens til-
knytning til Augustinerordenen ved henvisnin-
gen til Treenigheden som det centrale, teologi-
ske begreb og Vor Frue som kirkens værnehel-
geninde (jfr. s. 3393). Valget af Johannes apostel 
som den tredie figur kan ikke umiddelbart for-

klares. Midtgruppen, Nådestolen (fig. 22) er ud-
ført efter et forlæg, som anvendes af Imperialis-
sima-mesteren, men i en variation, der knytter 
den til Herslev-mesteren, med de nærmeste pa-
ralleller i Ribe amt.4 3 Gruppen er i forhold til 
sidefigurerne ret lav, 125 cm, og er derfor ved 
restaureringen anbragt på et nyt podium. Den 
manglende Helligåndsdue kan have udfyldt no-
get af rummet ovenover. Den ærværdige Vor-
herre sidder på en reduceret tronbænk4 4 og hol-
der sin søn, fremstillet som Smertensmand frem 
for sig. Ved siderne bagved står to engle og kig-
ger frem. Kristi skikkelse er udtæret, de tynde, 
årede ben med de store fødder let forvredne. De 
to hovedfigurers ansigter er ens, med karakteri-
stiske, dybtliggende øjne under kraftige øjen-
bryn, med skarpe v-indsnit ved næseroden, og 
lange, lige næser. Hår og skæg er stiliseret, Vor-
herres breder sig ud som en vifte. Den brede 

Fig. 22. Detalje af Nådestolen, jfr. fig. 20 (s. 3415). Einar V.Jensen fot. 1942. - Detail of the Throne of Grace, cf 
fig.20. 
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Fig. 23. Altertavlens sydfløj, øvre del, med apostelfigurer og en biskop (s. 3417). NE fot. 1988. - Upperpart of the 
south wing of the altar-piece, with apostles and a bishop. 

krone har mistet sine takker. Under den enkelt-
foldede kappe ses en bredsnudet sko. Den lidt 
stive Mariafigur, til dels efter samme, men spejl-
vendte kopi som Tjæreborgs, er 151 cm høj. På 
hovedet bærer hun en nu takkeløs krone med 
snoet, perlesmykket pandekant og fordybning 
til prydsten midtpå. På venstre arm holder hun 
det nøgne, storhovede Jesusbarn, der med kryd-
sende ben og strittende tæer rækker ud efter den 
genstand (en frugt?), som moderen har holdt i 
hånden. Hendes stærkt stiliserede hår breder sig 
ud bag nakken og falder i en lige afskåret, lang 
lok ned foran den ene skulder. Under kappefli-
gen ses en oksemulesko. Johannesfiguren, 149 
cm høj, holder det lidt skæve ansigt bøjet let 

fremover. Den folderige kappe er samlet op over 
højre bøjede arm, i den venstre holder han alter-
kalken, hvis kuglesmykkede knop ses mellem 
hans fingre; den ene synlige fod er nøgen. 

Fløjenes figurer er bemærkelsesværdige ved at 
dele sig i to grupper efter deres højde, de tolv 
apostle er ca. 60-62 cm høje (medregnet soklen), 
de resterende figurer, der 1942 blev anbragt 
yderst i hver række, er blot 56-58 cm høje. An-
sigtstrækkene er ensartede og beslægtet med 
midtskabets sidefigurers, men hovederne udført 
i vekslende størrelser. Apostlene er iført enkle 
kjortler, flere med bånd om livet, deres kapper 
falder i få, ret groft skårne folder. Fødderne er 
enten nøgne eller med bredsnudede sko. De 
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Fig. 24. Pietá (Begrædelsen). Figurgruppe fra anden altertavle indsat i fløj altertavlens predella (s. 3418). NE fot. 
1988. - Pietá (the Lamentation) from another altar-piece set in the predella of the winged retable, cf fig. 20. 

mindre figurer forekommer udført lidt omhyg-
geligere end de øvrige, idet deres øjenlågsrande 
er skårne. Figurerne har mistet flere af deres op-
rindelige attributter, hvoraf nogle er fornyet 
1858 eller 1942. Ved den sidste restaurering op-
stilledes de i en delvis anden rækkefølge end den 
oprindelige,45 der er angivet med brunrøde mi-
nuskier bag på figurerne. Den nuværende op-
stilling (bogstavmarkeringen bagpå i parentes): 
Nordre fløj, øvre række: 1) Formodentlig klo-
sterforstander (fig. 25), skægløs, med baret på 
hovedet og alterkalk i venstre hånd (f). 2) An-
dreas, med kors holdt foran brystet (b). 3) Ma-
thias, med økse (c). 4) Paulus, med stort sværd 
og bog (d). Nedre række: 5) Biskop (Konrad af 

Konstanz?), med kalk og bispestav (fra 1858) 
(e). 6) Simon, med sav (fra 1858) (a). 7) Bartho-
lomæus (fodstykke og ben fra 1858), med kniv 
(fra 1942) (m). 8) Judas Thaddæus, med klæde 
over hoved og bog samt kølle (øvre del fra 1942) 
(q). - Søndre fløj, øvre række (fig. 23): 9) Peter 
med stor nøgle og bog (i). 10) Thomas, med 
spyd (overflyttet fra nr. 14) (k). 11) Jakob den 
ældre, med muslingeskal på hat, stav og nyt 
skrin (fra 1858) (1). 12) Biskop (Augustinus?), 
velsignende og med stav (fra 1858) (g). Nedre 
række: 13) Johannes, skægløs, velsignende kal-
ken (der er ganske lig midtskabsfigurens kalk) 
(n). 14) Jakob den yngre, skægløs, med bog og 
valketræ (fra 1942) (o). 15) Filip, skægløs, med 
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bog og kors (fra 1942) (p). 16) Biskop Diony-
sius, med afhugget pandeskal og bispehue i ven-
stre hånd og ny stav (fra 1858) (h). 

Ifølge bogstavmarkeringen har figurernes 
størrelse og oprindelige opstilling til en vis grad 
rettet sig efter en teologisk rangordning. Apost-
lene, med Simon i spidsen, har stået på fløjenes 
øvre rækker samt på sydfløjens nedre række. De 
mindre figurer, de tre bisper og provsten, har 
alle været anbragt på nordfløjens nedre række, 
bisperne muligvis på grund af særlig tilknytning 
til augustinerne, provsten som forstander for or-
densmedlemmerne og med ansvar for gudstje-
neste og sjælesorg. 

Tavlens predella er i sin nuværende form no-
get forkortet, og de buede sidestykker er tilfø-

jelser af fyr. Buegalleriet, svarende til fløjenes, 
er oprindeligt, men reduceret til 11 fag af de for-
modentlig oprindelige 14, overensstemmende 
med det almindeligvis forekommende tal på 
nødhjælperhelgener. Af disse er otte bevaret, 
opstillet på række,46 (fig. 21) men afbrudt af en 
yngre Pietá-gruppe (se nedenfor): 1) S.Jørgen, 
med hævet højre arm (sværdklingen tabt) og 
skjoldet stukket i gabet på den drage, han står 
på. 2) U n g mand (pilgrimmen Sebaldus?), med 
baret, højre hånd har holdt en stav (?), på ven-
stre bærer han en kirkemodel (fra 1858). 3) Eras-
mus, ifølge legenden kogt i en gryde med tjære; 
med monstrans og bispestav (fra 1858). 4) Bar-
bara, med bog og fangetårn. 5) Kristoffer, bæ-
rende det velsignende Jesusbarn på skulderen; 
ny stav. 6) Margrete, bærende bog hvorpå 
drage; ny stav. 7) Augustinus, fremvisende 
hjerte (uden pil) i højre hånd, ny bispestav i ven-
stre. 8) Helgeninde (Clara?), med kalk i højre 
hånd, venstres attribut forsvundet. De 39-43 cm 
høje figurer er ret ensartede, mændene alle 
skæggede, undtagen Kristoffer, flere bærer ok-
semulesko. 

Den ca. 62 cm høje Pietágruppe (Begrædelsen) 
(fig. 24), der bryder rækken af nødhjælpere, er 
grovere i udførelsen og stammer fra en anden 
†altertavle. Maria, iført bredtlagt, groftfoldet 
kappe samt halsklæde og hovedlin, sidder med 
sin døde søn på skødet. Med venstre hånd fatter 
hun om Jesu højre håndled, mens hans venstre 
arm ligger slapt hen over hendes arm.47 Jesu 
uforholdsmæssigt store hoved, med lukkede 
øjne og turbankrone på det rillede hår, støttes af 
Johannes' venstre hånd. Dennes ansigtstræk ud-
trykker smerte især ved den sammenknebne 
mund. Ved Marias anden side sidder Maria 
Magdalene, med halsklæde og lin under det fol-
derige hovedtøj; i hånden holder hun en stor 
monstransagtig salvekrukke. 

Tavlens store, firdelte baldakin er for det bu-
ede partis vedkommende for størstedelen oprin-
deligt, hele buegalleriet derimod fra 185818 (jfr. 
indskriften på midtskabets bagside). Ved denne 
gennemgribende restaurering fik flere af figu-
rerne tilsat arme, ben og attributter, ligesom flø-
jenes og predellaens baldakiner og stavværk 

Fig. 25. Figur fra altertavlens nordfløj, formodentlig 
provst og klosterforstander ved kirken (s. 3417). Ei-
nar V.Jensen fot. 1942. - Figure from the north wing of 
the altar-piece, probably the dean and prior. 
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Fig. 26. Altertavlens lukkede midtskab med rester af malerier fra o. 1500 på fløjenes ydersider (s. 3419 ff.). Einar 
V.Jensen fot. 1942. - The closed central compartment of the altar-piece with remains of motifs from c. 1500 on the backs of 
the wings. 

blev dels repareret, dels fornyet. Midtskabets 
buegalleri blev nyskåret svarende til baldakinens 
i en gotiserende stil med renæssanceagtige detal-
jer (hængekonsollerne). Forsiderne på hænge-
skabets skillevægge fik nye profiler og predel-
laen nye sidestykker og fodliste. Ved samme lej-
lighed blev de faste skabes bagsider erstattet med 
nye fyrrebrædder.4 8 

En beskednere restaurering 1942 ved Einar 
V.Jensen har især drejet sig om figurernes eks-

tremiteter og attributter samt tavlens staffering. 
Den nuværende staffering går i hovedsagen 

tilbage til en istandsættelse 1691 (jfr. indskrift ne-
derst på baldakinen), dog stammer baldakinens 
våbenmalerier fra 1858 (se nedenfor). På tavlen 
og dens figurer var der ikke spor af den oprinde-
lige staffering, derimod er bevaret enkelte frag-
menter af de oprindelige malerier på sideskabe-
nes ydersider (fig. 26-32). Hver fløj er delt i seks 
felter ved hjælp af sortmalede striber. Hoved-
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parten af malerierne er forsvundet, hvilket i 
nogle tilfælde vanskeliggør bestemmelsen af 
motiverne. Flest malerester er bevaret på syd-
fløjens midterste parti på hver side af den lod-
rette stribe samt på nordfløjens tre yderste felter. 
Scenerne er hentet fra Jesu passionshistorie og 
skal læses »slangemæssigt« tværs over begge 
fløje begyndende foroven på sydfløjens yderste 
felt med 1) Indtoget i Jerusalem, fortsat til ræk-
kens nordligste felt 4) Bønnen i Getsemane. 
Dernæst kommer feltet umiddelbart nedenun-
der 5) Tilfangetagelsen endende med rækkens 
yderste felt 8) Tornekroningen, fortsat med fel-
tet nedenunder i nederste række med 9) Kors-
bæringen og afsluttet med nordligste felt 12) 
Korsnedtagelsen. 

Af de enkelte scener (jfr. ovfr.) kan følgende 
detaljer iagttages: 1) Indtoget i Jerusalem. Af Je-
sus er kun glorien bevaret og lidt af dragten. 
Foran ham knæler en ung, krølhåret mand, der 
breder en rød kjortel ud foran Jesus. Ved yng-
lingens side en mand og bagved en bedende 
kvinde med fornemt hovedtøj og lin. I baggrun-
den et grønkvistet træ og en lille mand, der ræk-
ker armene frem. 2) Fodtvætningen? Meget lidt 
bevaret: et rum med tavlet gulv og foroven et 
vindue? I midten Jesu glorie. 3) Nadveren? I et 
rum med rundbuede vinduer foroven ses Jesu 
gloriesmykkede hoved, til venstre herfor et gul-
lokket hoved og derunder et mindre i profil. 
Nederst til samme side en skråtløbende, arka-
desmykket? bænk. 4) Bønnen i Getsemane. Jesu 
gloriesmykkede ansigt ser, i profil, op mod al-
terkalken i øverste hjørne mod nord. Forneden 
ses hovederne af de tre sovende disciple (fig. 31) 
og foran og bag dem et plankeværk. 5) Tilfange-
tagelsen (fig. 27). Den rødhårede Judas kysser 
Jesus, i brun kappe. Til venstre Peter med hævet 
spyd. Rustningsklædte soldater til højre og i 
nedre hjørne. 6) Ecce homo? Jesus står midtfor, 
en hånd ses. Øverst til venstre takkerne af en 
krone. Af en bøddel er kun levnet lidt af overan-
sigtet. 7) Hudfletteisen. Til højre i feltet ses en 
del af en svend, der vender den stribede bagdel 
og hose m o d beskueren og holder pisken i den 
hævede hånd. Af hovedet anes et øje og en fjer-
smykket baret. 8) Tornekroningen (fig. 28). I et 

rum med tavlet gulv og et rudet vindue ses 
overkroppen af de to bødler, der med krydslagte 
stave presser tornekronen ned over Jesu (for-
svundne) hoved. 9) Korsbæringen (fig. 30). Den 
bøjede Jesus, med folderig kappe og tornekro-
nen på hovedet, ses bærende korset. Velbevaret 
er den foranstående, frontalvendte bøddel, i 
kort vams og med smykkeprydet hue, der har 
lagt tovet op omkring skulderen. Bagved rester 
af personer. 10) Korsfæstelsen (fig. 30). Kristus 
ses liggende bundet til det skråtanbragte kors. 
Blod sprøjter fra naglegab og tornekrone. Godt 
bevaret er bøddelknægten med rød, f jersmykket 
hue. 11) Kristus på korset. Hovedet med de luk-
kede øjne hælder m o d højre skulder, kroppen er 
blodplettet. 12) Nedtagelsen fra korset (fig. 29 
og 32). Den skæggede Josef af Arimatæa holder 
Jesu blodplettede legeme i sine arme. Bagved 
griber en ung mand på en stige fat i Jesu venstre 
hånd, og foran tager en mand med løftede hæn-
der imod legemet. 

Malerifragmenterne, der ligger på kridt-
grund, er i malemåden tung og grov, men detal-
jeret. Personernes karnation er bleggrå, kontu-
rerne optrukket med brunt og detaljer som de 
øvre øjenlågskanter tegnet med en sort skygge-
streg. Dragterne, især bødlernes, er brogede, 
med stærke, klare farver. Gulvene er tavlet høj -
røde-gulhvide, de landskabelige baggrunde ret 
dæmpede, hvidlige og grønne med tilløb til far-
veperspektiv (mosgrønt-blågrønt). De gyldne 
glorier er sirligt mønstrede, rustninger og et en-
kelt vindue forsølvede. 

Ved tavlens istandsættelse 1942 afdækkedes og 
istandsattes en staffering fra 1691, der tillige o m -
fattede en toliniet indskrift malet med gul frak-
tur på en sort frise nederst på baldakinen: »Gud 
til ære, og hans Hus til ziir. Hafuer Hånds 
K. Mayts- Cancellie Raad og Assessor i C o m -
merce Collegio Welædle og Welbaarne Peder 
RosenØrn til Tvilum, med Sin Welbaarne frue, 
Fru Anne de Hemmer , ladet Denne Alter-tafle 
Med foran staaende store Crucifix Reparere og 
staffere. Saa vel som meere andet, Huilchet for-
blifuer, Eftter Kommerne til godt Exempel. 
Anno 1691.« Oven over indskriften er i hvert af 
baldakinfelterne, på brun bund, malet et våben 
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Fig. 27-30. Malerifragmenter fra o. 1500 på ydersiden af altertavlens fløje, jfr. fig. 26, mellemste og nederste 
felter (s. 3420). Fig. 27. Nr. 5, Tilfangetagelsen og en del af nr. 6, Ecce homo (?). Fig. 28. En del af nr. 7, 
Hudfletteisen og nr. 8, Tornekroningen. Fig. 29. Nr. 12, Nedtagelsen fra korset og en del af nr. 11, Kristus på 
korset. Fig. 30. En del af nr. 10, Korsfæstelsen og nr. 9, Korsbæringen. NE fot. 1988. - Fragmentary paintings from 
c. 1500 on the backs of the wings of the altar-piece, cf fig. 26, middle and lower zones. Fig. 27. No. 5, the Capture of Christ 
and part of no. 6, Ecce Homo (?). Fig. 28. Part of no. 7, The Flagellation and no. 8, Christ Crowned with Thorns. 
Fig. 29. No. 12, The Deposition and part of no. 11, Christ on the Cross. Fig. 30. Part of no. 10, The Crucifixion and 
no. 9, The Carrying of the Cross. 
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Fig. 31-32. Malerifragmenter fra o. 1500 på yderside af altertavlens nordfløj. Fig. 31. Nr. 4, Bønnen i Geth-
semane: de sovende apostle. Fig. 32. Nr. 12, Nedtagelsen fra korset: en knægt på en stige og Josef af Arimatæa 
hjælper Kristi legeme ned (s. 3420). NE fot. 1988. - Fragmentary paintings from c. 1500 on the back of the north wing 
of the altar-piece. Fig. 31. No. 4. The Garden of Gethsemane: the sleeping apostles. Fig. 32. No. 12. The Deposition: a 
youth on a ladder and foseph of Arimathaea help in the deposition. 

for to tidligere kirkeejere og deres hustruer, der 
har ladet tavlen staffere. De to midterfelter har 
fra 1691 fremvist våbener for Peder Rosenørn og 
fru Anne de Hemmer , hvis initialer: » P . R . Ø « 
og »F - A. D - H.« tidligere har stået over våb-
nerne. Disse er imidlertid ved restaureringen 
1858 blevet rykket ud i sidefelterne for at give 
plads til de daværende ejeres våbener, Friis og 
Haffner. 

1942 fandt man i yderfelterne (†) malerier fra 
1691, m o d nord Nadveren, m o d syd Opstandel-
sen. Af nadvermaleriet sås forneden et gulbrunt 
tavlet gulv, i nordre side to gråskæggede apostle 
med røde kinder og iført henholdsvis en rød og 
en blålig, brunskygget dragt; yderst et grønligt 
draperi. Af opstandelsesmaleriet var bevaret 
Kristi røde kappe og gule stråleglorie; desuden 
to soldater, den ene, med gulligt hår og skæg, 
bevæbnet med sværd og hellebard, den anden 
skægløs og foretagende en afværgende bevæ-
gelse med hånden. Jordsmonnet var gulbrunt, 
himlen ovenover mørk gråblå. 

1691-stafferingen er ligeledes fremdraget og 
suppleret på selve tavlen og dens figurer, men 
mange detaljer, bl.a. figurernes hår og skæg, er 
nymalet. Skabsbaggrundene både i midtfelt og 
fløje er grønblå, rammeværket og galleriernes 
forkanter rødbrune ledsaget af grønne lister; 
stavværk og friseornamenter er gyldne, baldaki-
nens nyere galleri lysbrunt. Figurernes hudfarve 
er grålig, deres dragter har afdæmpede farver, 
hovedsagelig rødbrune, lysbrune, grønne og 
blå, med gyldne kanter. På baldakinen er våben-
malerierne bevaret i udførelsen fra 1858, da de to 
yderste blev nymalet efter forbillede af de ældre 
fra 1691. På storfeltets bagside er med sort skri-
veskrift malet: »Anno 1691 har Hr. Peder Rosen-
ørn til Tvilum ladet denne Altertavle restaurere. 
1858 har Hr. Lehnsgreve Emiel Frijs til Frijsenb: 
ladet den sætte i nuværende Stand. «49 Bemalin-
gen omfattede egetræsfarve på skabene, med rød 
baggrund i midtfeltet, blå i fløjene samt galleri-
erne stafferet med blåt, rødt og uægte guld. Fi-
gurdragterne polykrome, med grove mønstre. 
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Altersølv. * Alterkalk (fig. 34), ifølge bægerets 
graverede dekoration skænket 1696 af kirkeeje-
ren Peder Rosenørn og hans hustru Anne de 
Hemmer (jfr. epitaf m.m.) , oprindelig til Sko-
rup kirke, men senere ombyttet med dennes 
kalk, der var givet til Tvilum (jfr. s. 3381). 

Den 22,7 cm høje kalk har sekstunget, barok-
profileret fod, hvis tunger er drevet op mod 
skaftets lille, fladtrykte knop, hvorover sekssi-
det, facetteret baluster og øvre hulled. Det høje 
bæger, med let udefterskrånende sider, har en 
graveret dekoration bestående af to våbener for 
henholdsvis Rosenørn og de Hemmer, hvorover 
givernes initialer »PRØ« og »ADH«, hvorimel-
lem årstallet »1696«. På fodpladen to stempler, 
mestermærke for Johan Hieronimus Weischer, 
Viborg, og et læderet bystempel for Viborg 
(Bøje II, 1982, nr. 5449 og 5424). 

Nyere disk, 14,6 cm i tvm., flad og glat, med 
graveret hjulkors på fanen. På undersiden me-
stermærke: Sørensen, antagelig for Jens Peter 
Sørensen, Århus (Bøje II, 1982, s. 24850) samt to 
ens lødighedsstempler: »13 L. 4 G.« 

Sygekalk, fælles med Skorup (s. 3382). 
Oblatæske og vinkande, 1862,18 fra Bing & 

Grøndahl, af sort porcelæn med guldkors og 
-kanter; nu ude af brug. Den tidligere †alter-
kande, fra 1844, var af violet glas.13 

Alterstager (fig. 33), fra 1500rne, kun 31,5 cm 
høje, svarende til stager i Sdr. Årslev (s. 1556) 
og adskillige i Ribe amt.51 De står på tre tretåede 
dyrepoter og har ensprofileret fod- og lyseskål, 
der ved et blødtformet, konisk led danner over-
gang til det cylinderformede skaft. Knoppens 
flade vulst ledsages af smalle, flade ringe. Lyse-
torn af messing fra 1870, da gørtler Fr. Larsen i 
Århus drejede et sæt nye pigge til stagerne. 

Syvarmet lysestage, o. 1900, såkaldt Titusstage. 
†Akvamanile. 172011 nævnes i inventariet en 

»malm vandkande i form af en løve«; da den 
omtales i forbindelse med døbefont og dåbsfad, 
har den antagelig på dette tidspunkt været brugt 
som dåbskande. 182813 bemærkedes ved prov-
stesynet, at »i den sønderbrudte løves sted bør et 
anstændigt kar anskaffes til i nødvendigt tilfælde 
at hente vand i, da kirken ligger betydelig afson-
dret fra by og stad.« 

Fig. 33. Alterstage fra 1500rne (s. 3423). NE fot. 1988. 
- Altar candlestick from the 16th century. 

Fig. 34. *Alterkalk, 1696, udført af Joh. H. Weischer, 
Viborg, oprindelig til Skorup kirke (s. 3422). NE fot. 
1988. - *Chalice, 1696, made by Joh. H. Weischer, Vi-
borg, originally to the church af Skorup. 
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1766/67,40 men manglede 1827.13 186218 fandtes 
en hagel af rødt fløjl, der imidlertid 1870 erstat-
tedes af en ny af rødt silkefløjl med guldgaloner 
leveret af Sophie Landmark1 5 (jfr. talterklæde). 

Alterskranke (fig. 36), 1859,18 af træ, i nygotisk 
stil, oprindelig anbragt i lige linie tværs over 
koret,53 men o. 190013 opstillet i kantet hestesko-
form. Skranken består af otte afsnit, der for ho-
vedpartens vedkommende hver omfatter fem 
spidsbuede stavværksvinduer underdelt af to 
spidsbuer, de skrå afsnit har kun fire. Profileret 
fodliste og håndfang. Oprindelig egetræsmalet 
med gylden staffering, knæleskamlen betrukket 
med skind nu gråmalet i to nuancer, håndfanget 
gråsort. Om den tidligere †skranke vides kun, at 
den 1834 havde et gelænder foran knæfaldet.13 

Døbefont (fig. 40), romansk,5 4 af granit, foden 
af lys, rødlig, k u m m e n af mere grålig granit 
med mange sorte korn; i alt ca. 82 cm høj. Ifølge 
Mackeprang (Døbefonte s. 338f. , 341 og 348) 
tilhører den en særgruppe sammen med de be-
slægtede fonte i Gjern (s. 3333) og Vejerslev 
(Houlbjerg hrd.). Den forholdsvis store, kedel-
formede kumme, ca. 45 cm høj og ca. 82 cm i 
tvm. , har ligesom i Gjern to afløbshuller, hen-
holdsvis 4 cm i tvm., kegleformet, og 3 cm, 
men kun sidstnævnte er boret igennem foden til 
afløb. På mundingsrandens overside en lille, 
rektangulær fordybning, måske til anbringelse 
af det salt, hvis anvendelse hørte med til dåbs-
handlingen.55 K u m m e n er under en spinkel tov-
stav (hugget med forskellig vinding) smykket 
med en frise med en omløbende ranke, der dan-
ner tre skiftende motiver: båndfletning, ring- el-
ler hjertekæde og akantusranke. Frisen afgræn-
ses nedefter af en spinkel, spidsvinklet stav, 
hvorunder en rundbuet arkaderække, med stav-
kapitæler, forneden afsluttet af fladbuede rund-
stave. Foden, af fo rm som et terningkapitæl, har 
øvre tovsnoning til markering af felterne og på 
hjørnerne kegleformede rundstokke med lige 
afhugget overside. 172011 beskrives stenfonten 
som »smukt formalet«, måske en staffering 
samtidig med †fontelåget? 188915 blev fonten 
renset. Opstillet i koret midt for alteret. 

Stort brudstykke af romansk fontekumme 
(fig. 39), af grovkornet, grå granit med sorte og 

†Messehagler. 1635 blev en tyv hængt for 
mange kirkeran, bl.a. fra Tvilum en grøn hagel, 
som han havde solgt til en kvinde i Lisbjerg.52 

1702 omtales en ny messehagel af rødt fløjl, der 
ifølge inventariet 1715 var »stafferet med sølv-
knipling«.11 Tilsyneladende i brug endnu 

Fig. 36. Udsnit af alterskranke 1859 (s. 3424). NE fot. 
1988. - Detail of altar rail 1859. 

Fig. 35. Dåbskande af tin fra o. 1870, udført af Johan 
Lorentz Buntzen, København (s. 3426). NE fot. 1988. 
- Baptismal ewer of pewter, c. 1870, made by 
Joh. L. Buntzen, Copenhagen. 

3424 
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røde årer, nu 40 cm høj, ca. 77 cm i tvm. og 
ca. 20 cm dyb; intet afløbshul. Den halvkugle-
formede, glatte k u m m e har forneden en lille 
platte, der har skullet danne overgang til en fod. 
Den 11 cm brede mundingsrand har yderst en 
spinkel rundstav. Ca. en femtedel af kummens 
øvre del og side mangler, hvilket muligvis skyl-
des et kraftigt brud, måske f r emkommet under 
selve forarbejdningen. Fundet 1987 i kirkegårds-
diget, nu opstillet i korets nordvestre hjørne. 

Dåbsfad (fig. 37), o. 1550-75, sydtysk arbejde i 
drevet og punslet messing, 60 cm i tvm. , ganske 
svarende til bl.a. fadet i Framlev (s. 2050). I 
bundfeltet en ret udpudset fremstilling af Be-
budelsen omgivet af en frise med hund forføl-
gende hjort samt lille kvist med agern, et motiv, 
der gentages på randen. De indstemplede orna-
menter både her og ved bundens ydersider er 
rudeformede blade, ved midtfeltet små fugle. På 
randen ses desuden graverede givermærker for 

kirkeejeren Mads Poulsen (†1678?)56 og hans 
frue Anne Nielsdatter (†1653) (jfr. alterkalk i 
Skorup, s. 3381): to symmetriske skjolde med 
henholdsvis bomærke og Jesumonogram og 
ovenover de respektive giveres initialer: »PM« 
og »AND« (fig. 38). I inventarierne omtales fa-
det tidligst 1702, 1715 karakteriseret som »et 
stort, nyt messingfad«.11«. 188715 »forstørret og 

Fig. 40. Romansk døbefont (s. 3424). NE fot. 1988. -
Romanesque font. 

Fig. 39. Romansk fontekummefragment (s. 3424). 
NE fot. 1988. - Fragment of Romanesque font basin. 

Fig. 37-38. Dåbsfad, o. 1550-75, sydtysk arbejde af 
messing med giverens bomærkeskjolde (s. 3425). NE 
fot. 1988. - Brass baptismal dish c. 1550-75 with the coat 
of arms of the donator. 
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Fig. 41. Korbuekrucifiks fra 1400rnes slutning; kors-
træet fra 1910 (s. 3426). NE fot. 1988. - Chancel-arch 
crucifix from the close of the 15th century; the Cross has 
been renewed 1910. 

Fig. 42. Storfelt fra prædikestol (jfr. fig. 43), med 
†evangelistmaleri 1896 ved V. Stender (s. 3427). Einar 
V.Jensen fot. 1942. - Panel of the pulpit (cf fig. 43) 
with †painting 1896 by V. Stender. 

oppudset« af blikkenslager P. Nielsen, Hammel , 
der tilloddede en 12,5 cm bred messingkrave 
med let ombøjet kant. 

Dåbskande (fig. 35), fra o. 1870, af tin, stemplet 
»L. Buntzen« for Københavner-kandestøberen 
Johan Lorentz Buntzen,5 7 men leveret nogle år 
senere (1889) af H. Schourup i Århus.15 Kanden, 
der er 25 cm høj, har paralleller i flere andre 
kirker, bl.a. Grundfør (s. 1662). Som vandkande 
var tidligere anvendt en †akvamanile (jfr. 
s. 3423). 

Et †fontelåg til stenfonten, nævnt 1702, beskri-
ves 1720 som et malet trædækkel;11 det omtales 
senest 1739/40.58 

Korbuekrucifiks (fig. 41), fra 1400rnes slutning, 
af eg; korstræet fra o. 1910. Den legemsstore, 
kraftige figur, ca. 165 cm høj, beslægtet med 
krucifikset i Røgen (Gjern hrd.), hænger i næ-
sten vandret udstrakte arme med åbne håndfla-
der. Øjne og mund er lukkede, og hovedet hæl-
der lidt mod højre skulder, så to tykke hårlokker 
falder ned foran skulderen. Kraftigt fuldskæg, 
der lader overlæben fri; en snoet tornekrone med 
pigge er trykket ned over panden. I den hvæl-
vede brystkasse er sidevunden markeret. Læn-
deklædet er smalt, med lige nedhængende snip 
ved højre hofte; de kraftige ben bøjede, fød-
derne krydsede. Efter afrensning af nyere farve-
lag foretog Ingolf Røjbæk 1956 en nystaffering; 
gråhvid karnation med brunt hår og skæg, grøn 
tornekrone og blåt lændeklæde med lysblåt for. 
Korstræets midtparti blev grønmalet, kanterne 
lilla. 

1843 var »bjælken under Christ billedet« 
endnu på plads »oven i kordøren« men var 
ifølge synet til vansir for kirken. Året efter blev 
figuren nedtaget13 og 1858 istandsat (jfr. ind-
skrift på altertavlebaldakin, s. 3420). 1890 blev 
figuren vasket og repareret, 1896 renset15 og 
o. 1910 ophængt på nyt korstræ. 1862 hang kru-
cifikset på sydvæggen i »østre hvælving«,18 

hvorfra det o. 1900 blev flyttet til sin nuværende 
plads på nordvæggen i skibets vestre fag. 

Prædikestol (fig. 43), o. 1600, af eg, med ma-
lerier fra 1955 af Ingolf Røjbæk. Lydhimlen er 
tilføjet 1885. Den enkle stol består af fire fag 
med arkader i storfelterne og dobbelte søjler stå-
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ende på hjørnernes vinkelstillede postament-
fremspring. Gesims og postament er ensdannet, 
med glatte, listeindrammede felter både i hjør-
nefremspringene og i de mellemliggende frise-
og postamentfelter. Storfelternes arkader (fig. 
42) har kraftige pladekapitæler, hvor imod pila-
stre og bueslag er smykket med fladsnit på prik-
ket baggrund. Buernes slutstensplade har spor 
efter en påsat dekoration, antagelig et engleho-
ved. Af stolens hængestykker er de fire engleho-
veder under hjørnefremspringene formodentlig 
skåret 1919 af billedskæreren H. Christensen, 
Århus,15 mens de øvrige, volutsvungne om-
kring halvroset, er oprindelige. Underbaldaki-
nen er ottekantet, med et tilsvarende antal vo-
lutformede bøjler, der er dekoreret med skel-
lagte skiver på forkanterne og spiralmarkeringer 
på siderne. Nyere bærestolpe. 

Ved den første omtale af stolen 161627 var dens 
trappe og andet »ugavnlig« og ønskedes for-
nyet. I forbindelse med stolens flytning 187013 

(jfr. ndf.) lavedes en ny trappe.15 Den nuvæ-
rende opgang med højt fyldingspanel er udført 
1955. 

Lydhimlen er udført 1885 af snedker H. H. 
Wørtz.15 Både gesims, top- og hængestykker er 
forenklede efterligninger af stolens, under hjør-
nefremspringene er bladformede halvrosetter, 
og topstykkerne krones af kors. Undersiden er 
listedelt omkring lille midtskive. 

1955 nystafferede Ingolf Røjbæk stolen,59 der i 
storfelterne på kobberplader fik malet fremstil-
linger af Kristus med verdenskuglen og i hver af 
de flankerende felter to siddende evangelister, 
den ene skrivende, den anden lyttende. I faget 
ved opgangen helligåndsduen. Farverne er i ho-
vedsagen gule, brunlige og grønlige på blå bag-
grund. Prædikestolens træværk er malet lyst 
gråblåt i to nuancer, med guld på lister og brunt 
på englehovedernes hår og kraver. Lydhimlen 
ligeledes gråblå med gulbrun underside. 

I fyldingsfelterne fandtes også 186218 †evange-
listmalerier; stolen stod i øvrigt med brogede olie-
farver, der afrensedes 1892,15 hvorefter listerne 
stafferedes med guld. Endelig udførte V. Sten-
der 189615 nye †evangelistmalerier (fig. 42) i fel-
terne. 

Ved kirkens hovedrestaurering 187013 blev 
prædikestolen flyttet fra en plads midt i kirken 
»ved den øverste stol« (formodentlig i nord) 
med opgang fra koret, men på grund af de dår-
lige lysforhold her rykkedes den 188515 til sin 
nuværende plads ved skibets sydvæg nær kor-
buen. 

Stolestaderne er 187015 udført af H. H. Wørtz 
efter den vanlige Frijsenborgmodel (jfr. Lading 
s. 1856 og Gjern s. 3336). De rundbuede gavle 

Fig. 43. Prædikestol fra o. 1600 med malerier 1956 af 
Ingolf Røjbæk; lydhimmel fra 1885 (s. 3426). NE fot. 
1988. - Pulpit c. 1600, with paintings by Ingolf Røjbæk 
1956. Sounding-board from 1885. 
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Fig. 44. †Monstranshus fra 1400rne. Helhed og detal-
jer af øvre del (s. 3428). Tegning af N. L. Høyen 1830 
(i NM2). - †Monstrancefrom the 15th century. In full and 
details. Drawing 1830 by N. L. Høyen (NM2). 

har drejet knop på det øvre, fligede ramme-
stykke samt midtpå et støbt blomsterorna-
ment;60 189015 egetræsmalede, nu grønmalede i 
flere nuancer. Det tidligere †stoleværk var for-
modentlig identisk med det, der 171914 omtales 
som ganske nyt. 183113 var de fleste af stolene 
brøstfældige. 186218 omfattede stolesættet 18 
mandfolke- og 17 fruentimmerstole med udsvej-
fede gavle og ryglæn med glatte fyldinger; alt 
blåmalet. 186315 blev stolene forsynet med fod-
brædder. 

To blåmalede †bænke er 1862 nævnt i forbin-
delse med døbefonten; samtidig omtales to t rø r -
stole og et †bord til kirkesangeren.18 Et nyere 
†panelværk omkring kakkelovnen i koret kan ses 
på fig. 52. 

†Kannikestole. Søren Abildgaard noterer 1773 
»gamle munkestole på begge sider ved alteret, 
men ingen våbener eller inskriptioner.« 

†Skriftestol og †degnestol omtales 172011 som 
»forsvarlige«. 188115 nævnes snedkerudgifter til 
en degnestol. 

Armstol til præsten, o. 1863,18 den sædvanlige 
Frijsenborg-stol svarende til Gjern (s. 3336) og 
Skorup (s. 3385). Nyere, skindbetrukket sæde 
og rygpude, grønmalet som stoleværket, våbe-
net med heraldiske farver. I koret. Her står også 
et nyere bord. 

†Kirkekiste. 171914 omtales en gammel, besla-
gen kiste med lås, beregnet til alterklæder.11 Se-
nest nævnt i inventariet 1766/67.40 

†Monstranshus (fig. 44), fra 1400rne, af træ, 
kendt fra en tegning og beskrivelse ved Høyen 
1830. I inventarierne nævnes det tidligst 172011 

og omtales da som »et gammelt monstransskab 
med flere sådanne superstitions-levninger«; se-
nest optegnet 176640 som »et monstre skab« og 
1768 i Danske Atlas,61 der kalder det »et Skab, 
hvori man fordum har giemt Reliqvier«. 

Høyens ledsagetekst til tegningen lyder: »Paa 
den forreste Side 1, som er borte, har sandsyn-
ligvis den Korsfæstede staaet; paa det udtungede 
neden under staar Lammet, med Blodet s t røm-
mende i Kalken og med Sejrsfanen; de andre 
Udtungninger have blot Arabesker. 2. Marie, 
med foldede Hænder og sænket Hoved. 3. Jo-
hannes med Haand under Kind og Bogen i den 
anden Haand. 4. Catharina. 5. En biskop (for-
visket). Nederrhinsk Stiil. Tempera. - Hver Fi-
gur staar i en Indfatning som b. Hjørnelisterne 
smukt udskaarne i en Art Fletning som c.« - Det 
af Høyen tegnede monstranshus er formodent-
lig kun den nederste del af det oprindelige, der 
ligesom det lidt yngre fra Gimlinge (DK Sorø 
s. 854, nu i NM2) formentlig har båret et poly-
gonalt topstykke med spir. Over en sekskantet 
fod, med øvre affasning, er selve »huset« blevet 
båret af et polygonalt skaft, med profillister på 
hjørnerne og nedre halvbuefelter, hvoraf det 
forreste har været smykket med halvroset. Det 
sekskantede hus havde enkel gesims og forneden 
buetunger, den forreste med en fremstilling af 
Gudslammet, de øvrige blot med »arabesker«. 
Hver af siderne har været prydet af en søjlebåret 
niche (b) med trekløverformet bue under tre-
kantgavl, ledsaget af krabber(?) og kronet af lille 
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blad. Under nichen en tresidet, bladsmykket 
konsol, der til hver side løber ud i et akantus-
blad. I nichen har stået figurer, den forreste (ri-
meligvis den Korsfæstede) forsvundet før 1830, 
de øvrige som beskrevet af Høyen, til venstre 
for den forsvundne figur Maria, til højre Johan-
nes, og tilsvarende på hver af de bredere sider 
Catharina og en biskop. De fine hjørnelister er 
vist på fig. c. Der har været rester af temperafar-
ver. Det angivne tværsnit af monstranshuset 
foroven tyder på, at dette har været anbragt op 
mod en mur. 

To pengebøsser af messing, leveret af A. Wil-
son,62 Århus, har en graveret versalindskrift: 
»Til de fattige. M.K.J.V.F. 1902«. Anbragt på 
træpiedestaler, fra 1904,15 på hver side af indgan-
gen i vest. De har afløst to †kirkebøsser leveret 
186315 af blikkenslager E. Blitz, Randers. En 

†fattigtavle er omtalt i inventarierne 1715n-40.58 

En †tavlepung nævnt 176640 og 1862.18 

Vestpulpitur, 1870,15 antagelig ændret o. 1931. 
Over den mur i vest, der danner skille til det 
såkaldte våbenhus, har snedker Christen Ander-
sen Asmildgaarde udført et 141/4 alen (ca. 8,9 m) 
»gelænder med udskæring og svejfning«, dvs. et 
panel med tandsnitgesims og rundbuede arkader 
i 2x2 afsnit, midtpå afbrudt af et højere og bre-
dere afsnit, men med tilsvarende dekoration, 
formodentlig opsat o. 1931 som basis for orgel-
piberne. 1896 egetræsmalet,15 nu stafferet som 
stoleværket. Den oprindelige opgang fra våben-
huset er ad en trappe med balusterbåret gelæn-
der; en dør til opgangen ønskedes anbragt 
1891.13 

†Vestpulpitur, tidligst omtalt 1702.11 Ifølge 
Danske Atlas61 bar det en »Paaskrift i Vers«. 
186218 beskrives det som værende 11 alen langt, 
5 alen bredt (ca. 6,9x3,1 m) fra kirkens vestende 
og hvilende på seks 31/12 alen høje (1,93 m) stol-
per. Det udskårne »rækværk« af træ, der var 2 
alen 14 tommer (ca. 1,7 m) højt, var rødt og blå-
malet. 171914 stod nogle ganske nye †stole på 
pulpituret, 186218 otte †egetræsbænke. Nedtaget 
ved hovedistandsættelsen 187015. 

Orgel, 1931, med fem stemmer, bygget af 
Horsens Orgelbyggeri ved Th. Frobenius & Co. 
Disposition: Manual: Bordun 16', Principal 8', 

Salicional 8', Vox Celeste 8', Octav 4'; oktav-
koppel, svelle. Pneumatisk aktion, keglevind-
lade. Facade med attrappiber af sølvbronzeret 
zink i uindrammet opstilling. På vestpulpituret, 
med spillebord i orgelhusets sydside. 

Salmenummertavler, to ens, fra 1905 eller 
1909,15 da der anskaffedes henholdsvis to og tre 
tavler. Frijsenborgs vanlige type (jfr. Skorup 
s. 3386); i blank eg, nummerpladerne hvide med 

Fig. 45a-b. Klokke 1701, med indskrift og dekora-
tion, omstøbt af Peter Christoffer Geiger, Liibeck 
(s. 3430). NE fot. 1990. - Bell 1701, recast by Peter 
Christoffer Geiger, Lübeck. 
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Fig. 46. Epitaf o. 1714 over Peter Rosenørn til Tvilum 
og hans frue Anne de Hemmer (s. 3430). NE fot. 
1988. - Wall monument c. 1714 to Peter Rosenørn of Tvi-
lum, and his wife Anne de Hemmer. 

sorte tal. 185263 fandtes fire †salmenummertavler, 
187015 leverede snedker Wørtz en ny. 

Tre nyere, ens lysekroner, barokkopier med 
2x6 lysearme og stor hængekugle. 

Klokke (fig. 45), 1701, omstøbt af Peter Chri-
stoffer Geiger, rådsstøber i Lübeck.64 70 cm i 
tvm. Om halsen et skriftbånd mellem akantus-
bladborter ganske svarende til Astrup-klokkens 
(s. 2353). Den toliniede indskrift, med reliefver-
saler, lyder: »Hans mayestets cancelli raad vel-
ædele och velbarne(!) Peder Rosenøren til Tvil-
lum haffuer ladet denne kloke forfærdige anno 
1701«. Over slagringen to og tre profillister samt 
en indskrift med støberens navn: »Peter Christof 
Geyger me fecit Lubecæ« (P.C.G. gjorde mig i 
Lübeck). På selve slagkanten to spinkle profilli-

ster. Omhængt 191462 og 1987, da den tillige fik 
nye beslag og knebelophæng samt slyngebom af 
eg. Klokken, der 170211 hang i et †tårn på kirken 
(jfr. s. 3406), var omstøbt af en anden klokke, 
måske den nedenfor nævnte. 171914 omtales den 
som hængende i kirkens vestgavl. Året efter be-
skrives den som »en ganske ny klokke af en dej-
lig resonans«, der var »vel værd at ophænge på 
et bedre sted«. 1728 var den overflyttet til et 
»oprejst træværk«,11 dvs. en klokkestabel (jfr. 
s. 3394) på kirkegården. 

†Klokke. 161627 hedder det om klokken, at den 
»er så ringe og liden, at den kan ikke høres uden 
af dennem, som er ved kirken, thi det er en stor 
vid beliggendes sogn, så det er fornøden, at 
klokken skal forbedres og omstøbes.« 

G R A V M I N D E R 

Epitaf (fig. 46), o. 1714, af kalksten og træ, over 
Peter Rosenørn til Tvilum og hans frue Anne de 
Hemmer (jfr. altertavle og kisteplader nr. 1 og 
2). Liggende, oval, sort kalkstensplade med gra-
veret versalindskrift: 

»Versus elegiaci (o: elegisk vers). 
Rosenørns stamme fich adelig ære 
til green oc fruct aff berømmelig roed 
dend gaff kong Christian dend 5te at bære 
hielmen i vaaben som adelig bloed. 
Men roed til stammen her ligger i mulde 
ædel aff adelig ære oc dyd 
greene aff roeden de grønnis til fulde 
Rosenørns æt til udødelig pryd. 
Herre til Twiilum hr. Peter en fader 
fru Anne Hemmer een moder saa faa 
stammen gaff anhær (э: ahner) som aldrig 

afflader 
medens aff roeden kand greener opgaa 
lad derfor mulden kun roeden fortære 
greene som rosen i blomster schal staa 
lad ichun orme aff stubben sig nære 
toppen som ørnen schal schyerne naa.« 

Over indskriften mærker efter afdødes våbener, 
hvorover deres respektive initialer: »P. RØ« 
(Peter Rosenørn) og »F.A. D.H.« (Fru Anne De 
Hemmer) . Våbenerne, der ifølge synsprotokol-
len 188965 var af marmor, var nævnte år itu, men 
blev restaureret året efter.66 Over skriftpladen67 
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en træskåret, kronet ørn siddende med udbredte 
vinger på en rose. Under pladen en lille, oval 
trætavle indrammet af en skåret rosenkrans og 
med en fordybet versalindskrift: 

»Ieg here var til dette stæd 
det ieg mig nv vdbeder 
er, at mand mig i roelighed 
min hvile her til steder. 
Giør efter kommer som dv vil, 
at dig igien skal hendes 
endnv er efter=komme til 
oc løchen ofte vendis.« 

Ørn og rosenkrans hvidmalet, indskriften uægte 
forgyldt på sort bund. Tavler og ørn ses på en 
portalformet, rød baggrund, der tidligst er om-
talt (gen)opmalet 1899.68 På korets nordvæg 
over familiens †begravelse. 

Ved en gulvomlægning 189718 under epitafiet 
fandt man tre kisteplader, der restaureredes, an-
bragtes på egetræsplader15 og ophængtes på ko-
rets nordvæg under epitafiet. 

Kisteplader (jfr. epitaf). 1) (Fig. 47), o. 1703, 
over fru Anna Hemmert(!), kancelliråd Peder 
Rosenørens til Tvilum, *23. febr. 1637, indtrådt 
i ægteskab 20. nov. 1664, endte dette efterla-
dende den højtbedrøvede ægtefælle på hendes 
gård Tvilum 5. apr. 1703 efter at have levet 66 år 
og 13 dage, i ægteskab 38 år, 4 måneder og 16 
dage og avlet seks børn (én datter og fem søn-
ner, hvoraf de to sønner allerede har beredt 
hende indgangen i himlen). Hendes fader var 
Christoffer Hemmert til Rævsnes, hendes mo-
der Karen Luv. Afsluttende mindevers. Skjold-
formet, let hvælvet kobberplade med smal, flad 
kant, 34x26 cm. Graveret indskrift med versaler 
og enkelte store skønskriftsbogstaver, det to-
spaltede vers nederst med kursiv. 

2) O.1706, over Peder Rosen Øren til Tvilum, 
fordum kgl. maj.s kancelliråd, som efter at have 
beset de fornemste steder i Europa hjemkom 
1663, blev siden brugt i adskillige kongelige 
kommissioner landet til tjeneste, indtil han »af 
svaghed hindrit sig maatte till stillhed begive«. 
Født 10. okt. 1635 af forældre: Mads Povlsøn 
von Rosenøren, herre til Tvilum, og Anne Ve-
steni Nilsdatter; ægtede den forhen hensovede 
fru Anna Hemmer 1664 og levede med hende i 

ægteskab i 38 år, 4 måneder og 16 dage (fik seks 
børn, én datter og fem sønner, de to sønner døde 
tidligere). Han beskikkede sit hus, forrettede 
selv skifte og deling mellem sine efterladte(!) 
børn og overgav enhver sin del, satte så al verds-
ligt til side og med betragtning om det himmel-
ske forventede Guds time, som så påfulgte fire 
uger derefter, efter tre dages sengeleje, ved mid-
dagstid torsdagen d. 26. aug. 1706, efter at han 
havde levet 71 år mindre seks uger og tre dage. 
Afsluttende vers om overvundet verdslig møje 
og det eftertragtede mål at se Gud. Kobberplade 
svarende til nr. 1, 33x26 cm, med graveret ind-
skrift prentet med udelukkende store skøn-
skriftsbogstaver. Istandsat med ny, smal ramme 
1897. 

3) O.1714, over jomfru Anna Rosenørn, dat-
ter af kancelliråd Peder Rosenørn til Twilum og 

Fig. 47. Kisteplade over fru Anna Hemmer, tl703 
(s. 3431). NE fot. 1988. - Coffin plate commemorating 
Anne Hemmer, died 1703. 
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Fig. 48. Gravsten nr. 1, o. 1500, over Paul Mikkelsen, 
provst i Tvilum (s. 3432). - Tombstone no. 1, c. 1500, of 
Paul Mikkelsen, dean and prior of Tvilum. 

salige frue Anna De Hemmer , *16.jan. 1667, 
†3. dec. 1714 om aftenen klokken 9 efter at have 
levet 46 år, 10 måneder og 17 dage. Hendes 
tvende brødre tilforn salig i himmelen henso-
ved. Afsluttende ubehjælpsomt formet og bog-
staveret vers, der spiller på navnet: ».. Den D y -
dige Rosen paa yderste D o m , som Ørnen sig 
svinger, Med Engeliseke (!) Winger ..«. Oval, 
let hvælvet kobberplade i r amme fra 1897, 
30x25 cm. Graveret indskrift med kursiv og sto-
re skønskriftsbogstaver, nederst en lille blomst. 

Gravsten. 1) (Fig. 48), o. 1500, over Paul Mik-
kelsen, provst i Tvilum, død efter 1497. »Hic 
iacet religi/os(us) p(ate)r d(omi)n(u)s paulus mi-

caelis p(re)po/situs tuilens(is) / qui obiit an(n)o 
d(omi)ni m°d° ( lxxxx)« (э: millesimo quingen-
tesimo, dvs. 15(90)!). (»Her ligger den gud-
frygtige fader, hr. P. M. provst i Tvilum, som 
døde i Herrens år 1590«!). 

Hvidgrå kalksten, 180,5x110 cm, med relief-
minuskler i randskrift,69 mellem konturlinier, i 
hjørnerne afbrudt af cirkler med evangelisttegn 
indskrevet af otte cirkelsegmenter. Tegnene, der 
alle er retvendt set fra fodenden, er foroven Jo-
hannesørnen og Mattæusenglen, forneden Mar-
kusløven og Lukasoksen. Cirkelrammerne har 
været prydet med en tovstav ifølge en tegning af 
S. Abildgaard 1773. Midt på stenen ses et dob-
beltkontureret skjold (fig. 50), hvori en alterkalk 
med en oblat, hvilket almindeligvis betegner en 
gejstlig,70 og herover to A'er, formodentl ig hen-
visende til Augustinerordenen (og måske til 
selve kirkefaderen Aurelius Augustinus), hvortil 
klosteret og dets forstander, provsten, hørte. -
190471 blev iagttaget spor af rødlig farve i bog-
stavbunden, også ved tilføjelsen. 

Gravstenen er af Chr. Axel Jensen (Gravsten 
1,49) henført til et formentlig århusiansk værk-
sted, der bl.a. har udført den beslægtede sten 
nr. 8 i Århus domkirke (s. 760). Her er dødsda-
toen kun angivet som » m d • « , dvs. 15.., med 
plads til senere udfyldning med det nøjagtige 
dødsår. Noget tilsvarende kan rimeligvis have 
gjort sig gældende på Tvilum-stenen (fig. 49). 
Udhugningen af »md« er udført med samme 
omhu som indskriften i øvrigt, hvor imod 
»lxxxx« antagelig er en lidt senere tilføjelse at 
d ø m m e efter minusklernes mere upræcise ka-
rakter og mindre grad af frihugning. Skønt der 
er plads til endnu en minuskel, synes en sådan 
ikke at have været udført . En fejlhugning af års-
tallet må imidlertid have fundet sted, enten ved 
et glemt »c« foran d'et (dvs. med = 1400) eller 
ved en forkert tilføjelse.72 Til yderligere kompli-
cering af tolkningen hører, at provsten, skønt 
han 1489 stod foran resignation fra embedet på 
grund af alderdomssvaghed, og »allerede for-
længst har gennemlevet sit firsindstyvende le-
veår ..«, ikke desto mindre fortsat synes at have 
varetaget klosterets interesser så sent som 1494 
og 1497!73 
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Fig. 49-50. Detaljer fra provst Paul Mikkelsens grav-
sten, jfr. fig. 48 (s. 3432). 49. P. M.s våben. 50. Det 
fejlhuggede (?) dødsår. NE fot. 1989. - Details of Paul 
Mikkelsen's tombstone, cf fig. 48. His coat of arms and the 
wrongly (?) carved year of death. 

Gravstenen, der 1773, da den blev aftegnet og 
186218 lå midt i skibets gang, formodentlig på 
oprindelig plads, blev 1892 indmuret i korets 
nordvæg.1 5 

2) (Fig. 51), o. 1791, over Maren Mathisdatter, 
født i Qvo t rup 1759, »døde i ægteskab med Iens 
Tysk paa Tvilum aar 1791. Gravskrift. Saalenge 
Tvilum staaer, skal dene koene mindes, naar 
verden slet for gaaer, skal hun i gleden findes.« 
Trapezformet, gråhvid granit med røde korn, 
183xca. 73-ca. 23 cm, med afrundet kant, der 
indefter markeres af konturlinie. Det ophøjede 

skriftfelt, med afskårne hjørner, bærer en ind-
skrift med fordybede versaler aftagende i højden 
fra 7-5,5 cm. Skriftfeltet har langs kanterne en 
art kølbueformede »hanke«, i stenens hjørner er 
grove, forenklede rocailler. På kirkegården syd 
for kirken. 

K I L D E R O G H E N V I S N I N G E R 

Ved embedet: Synsprotokol 1862ff. - Se i øvrigt for-
tegnelse over arkivalier vedr. kirkerne i Gammel 
Skanderborg amt i almindelighed s. 2874 samt for-
kortelser s. 2875. Fagordbog s. 15. 

NM2: Håndskrift: F. Uldall: Om de danske Lands-
bykirker I, 1868, s. 138. - Indberetninger ved F. Ul-
dall: Beskrivelse af kirkerne i Gjern Herred, 1899, 
s. 15 (bygning og inventar), H. Dahl 1875 (bygning 
og inventar), præsteindb. 1890 (»kistetræer«), 
Chr. Axel Jensen 1904 (gravsten) 1907 og 1942 (alter-
tavle), C. M. Smidt 1924 (bygning og teglovn), Ei-
nar V.Jensen 1940 og 1943 (altertavle), Ingolf Røj-
bæk 1954 (forslag til istandsættelse af prædikestol), 
H. Stiesdal 1963 (fuge på nordsiden), Bent Meyer, 
Nr. Vissing 1982f. (vedr. restaurering), P. Pentz 1984f. 
(udgravninger på kgd.), Chr. Fischer, Silkeborg mu-
seum 1988 (fontekumme), Vibeke Michelsen og Per 
Nielsen 1988 (inventar og gravminder), Carsten Søn-
derby, Wormianum, Højbjerg 1990 (dendrokronolo-
gisk datering), Middelalderarkæologisk inst. ved År-
hus universitet, ved Hans Krongaard Kristensen 1990 
(udgravninger på kgd.). 

Notebøger. NM2: S.Abildgaard I, 1756, s. 98 og 
VIII, 1773, s. 109 (inventar og gravminder). 
N. L. Høyen IX, 1830, s. 24f. (bygning og inventar). 
K. Henry Petersen IX, 1889, s. 119 (bygning, inven-
tar og gravminder) og udat. uden nr. (her kaldet B), 
s.27 (altersølv). V. Koch I, s. 110 (altertavle). 
C. M. Smidt VII, 1904, s. 2, 4-11 og CXLI, s. 68-69 
(font). Poul Nørlund VII, 1921(?), s. 60-87. 

Tegninger og opmålinger. NM2: S. Abildgaard 1773 
(gravsten), N. L. Høyen 1830 (altertavle, tmonstrans-
hus m.v.), Usign. 1904 (gravsten, gnidebilleder), 
C. M. Smidt 1924 (bygning, font m.v.), Charles 
Christensen 1925 (plan, snit, detaljer fra bygning, 
gravsten m.v.), H.J.Nielsen 1984 (projekt vedr. 
kgd.), B.Meyer 1984f. (bygning, udgravninger 
m.v.). 

Kgl. bygningsinsp. Århus: Korrespondance m.v. si-
den 1921. 

Lokalhistorisk arkiv i Gjern: Ældre fotografier m.v. 
Litteratur: Ivar Hertzsprung: De danske klostres 

styrelse og økonomiske forhold samt klosterbygnin-
gerne i tiden 1202-1319. HistT. 7. rk. V, 299-364, 
Tvilum: s. 326; Vilh. Lorenzen: De danske Augusti-
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Fig. 51. Gravsten nr. 2, o. 1791, over Maren Mathis-
datter, Tvilum (s. 3433). NE fot. 1988. - Tombstone 
no. 2, c. 1791, of Maren Mathisdatter, Tvilum. 

nerklostres Bygningshistorie, 1928, 87-98; Poul Ras-
mussen: Tvilum klosters jordegods (1536)-1586. Øst-
JyHjemst. 1957, s. 41 ff. MeddÅSt. 1967, s. 93 (prædi-
kestol), 1989, s. 153-55 (udv. restaurering). 

Historisk indledning ved Lars Bisgaard og Helge 
Hoffmann, beskrivelse af kirkegård og bygning ved 
Kjeld de Fine Licht, inventar og gravminder ved Vi-
beke Michelsen og orgel ved Ole Olesen. Engelsk 
oversættelse ved Jean Olsen. Redaktionen afsluttet 
1990. 

1 ActaPont. nr. 1547 (1428). 
2 Gunner resignerede som biskop i Ribe 1246; for-
inden havde han forsøgt at genindføre augustiner-
reglen ved domkapitlet i byen. Ved sin afgang øn-
skede han at indtræde i franciskanerklosteret i Ribe, 

og det er antagelig i den forbindelse, at han har af-
hændet sine ejendomme. Den Århusbisp, der er på 
tale, må da være Peder Ugotsen, der tiltrådte 1246. 
Under alle omstændigheder er Gunners dødsår 1249 
terminus ante qvem for oprettelse af Tvilum kloster. 
3 SRD V, 628ff. Ang. priorvalg 1489: ActaPont. 
nr. 3136 og 6092. 
4 DaKancReg. 10. maj 1537. 
5 Kronens Skøder II, 90. 
6 DaAdÅrb. 1887, s. 377. 
7 Kronens Skøder IV, 90. LA Vib. Århus bispearkiv. 
Kirkerne på ryttergodserne 1713-24 (C 3. 1155). 
8 Annekteringen har muligvis forbindelse med op-
førelse af præstegård i Skorup (s. 3370), jfr. indkal-
delse af embedsmænd til hylding af prins Christian 
1584, hvor en præst fra Tvilum ikke anføres i delega-
tionen fra Gjern herred, KirkehistSaml. 3. rk. II, 206. 
9Jfr. I.Nielsen: En middelalderlig seglstampe fra 
Tvilum. Kuml 1978 (1979), s. 241-44. 
10 Tang Kristensen: Danske Sagn III, nr. 896-98. 
11 LA Vib. Århus bispearkiv. Kirkesyn 1700-1803 (C 
3. 1166-76). 
12 Endnu i 1500rne og 1600rne omtales ofte ålegårde 
ved Sminge og Tvilum, KancBrevb., passim. 
13 LA Vib. Provstearkiver. Hjelmslev-Gjern hrdr. 
Synsprot. 1833-1915 (C32. 2). 
14 LA Vib. Århus bispearkiv. Kirkerne på ryttergod-
serne 1713-24 (C 3. 1155). 
15 LA Vib. Godsarkiver. Frijsenborg kirkergsk. 1854-
1922 (G 341. 395-459). 
16 RA. Rtk. Kongens kirker på rytterdistrikterne 
(1719-) 1763. 
17 LA Vib. Bygningsinsp. i Århus. Forskellige kirker 
ca. 1850-1905 (B 239. 125). 
18 Synsprot. 
19 Stenmål under det vandrette byggeskel (på østre 
fags nordside): 285x90, 295x90, 295x90, 300x90, 
300x95, 300x97 og 305x85. Over skellet: 247x75, 
250x78, 255x78, 255x80, 260x78, 262x75 og 265x80 
mm. 

Af †sakristiets nordmur er op til fire skifter af inder-
siden bevaret over en større strækning. Stenmålene 
her viser overensstemmelse med dem i kirkefacaden 
under byggeskellet: 286x128x98, 293x129x98, 
295x131x95, 295x101, 298x129x97, 300x96, 300x98, 
301x101, 306x103, 130x98 og 130x100 cm. 

Stenmål i kirkens østgavl indvendig: 250x77, 
252x80, 253x82, 255x83, 260x80, 260x84, 261x81, 
264x83, 264x84, 266x81, 130x86, 130x88, 132x90, 
135x80 og 135x87 mm. 10 skifter måler 99,5, 100 og 
101 cm. 

På vestgavlens inderside, hvor afstanden mellem 
bomhullerne er otte og ti skifter, tages følgende sten-
mål: 255x82, 255x83, 255x85, 255x85, 255x90, 
260x85, 260x90, 262x90, 265x90, 265x97, 270x90, 
275x91, 275x92, 277x90, 260x85x127, 120x85, 
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Fig. 52. Indre set mod øst. Fot. o. 1900 i Lokalhistorisk arkiv i Gjern. — Interiov to the east. 

120x90, 125x90, 126x88, 127x94, 130x87 og 130x90 
mm. 10 skifter= 101, 101,3, 103 og 104 cm. 
20 Fliserne opbevares i kirkens redskabsrum. 
21 De to adskillende piller bliver i facade- og vægplan 
altså godt 40 cm eller halvanden sten brede. 
22 Ved den forestående, indvendige istandsættelse (jfr. 
s. 3411) kan det forventes, at der bliver mulighed for 
at undersøge adskillige enkeltheder, der i øjeblikket 
dækkes af gulv eller hvidtekalk. Spørgsmål vedrø-
rende hvælvpiller, lektorium o.a. vil måske finde en-
degyldige svar. 
23 I den nærliggende Øm klosterkirke har eksisteret 
lektorium og eksempelvis også i Dalby (jfr. s. 3393), 
jfr. E. Møller: Om danske Lektorier. NMArb. 1950, 
s. 129-38. 
24 Beslægtede udbygninger ved koret, på siden mod-
sat klosterfløjene, kendes bl.a. fra de nordenijordske 
anlæg Vrejlev og Ø; interessant er den udbygning, 
der tilføjedes kirken i Ørslev, efter dennes overta-
gelse af benediktinernonner. Også augustinerkirken i 
Grinderslev på Salling påkalder sig opmærksomhed. 
I Skåne kan bemærkes franciskanerkirken i Ystad. 

25 Tilsvarende kan antages at gælde norddøren, hvis 
tilstedeværelse må bekræfte bygningens funktion 
som sognekirke. 
26 De skiftende betegnelser er, når mulighed forelig-
ger, refereret løbende i Danmarks Kirkers bygnings-
beskrivelser. 
27 RA. Lensrgsk. Silkeborg 1614-16. Jfr. ÅrbÅrhSt. 
XVIII, 1925, s. 21-24. 
28 LA Vib. Provstearkiver. Synsprot. for kirker og 
præstegårde 1803-19 (C 29F. 4). 
29 Jfr. ÆldDaArkReg. II, 58 (1497). 
30 Note 27. 1728 nægtede sognemænd fra Galten »at 
hente tagsten og mursten fra Tvilum ladegård og 
kirke, før det er bekræftet, at der er mere tilbage, der 
kan bruges, da de har hørt, at det meste er borte.« 
LA Vib. Lens- og amtsadmin. Skbg. og Åkær amter 
1661-1799. Forsk. dok. 1720-29 (B 5C. 209). 
31 Foretaget 1990 for redaktionen af Carsten Søn-
derby, Wormianum, Højbjerg. 
32 I 1640rne havde kirken en gæld til værgerne på 43 
rdl. 14 sk. RA. Lensrgsk. Silkeborg Kvittanciarum-
bilag 1588-1647. 
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33 LA Vib. Ryttergodserne. Synsprot. for kirkerne i 
Skbg., Dronningborg og Kolding rytterdistrikter 
1724-34 (G Ryt 7. 1). 
34 Østfra mod solen: 1758 M AD. 
35 Noterne 13, 15 og 18. 
36 Jordlaget mellem de to gulve er tilsyneladende op-
fyldning, antagelig en foranstaltning af hensyn til 
stedets grundfugtighed. 
37 LA Vib. Godsarkiver. Frijsenborg. Dok. vedr. kir-
kerne 1860-1923 (G 341. 463). Polonceaus system går 
ud på at styrke spærfagene ved supplering med jern-
bånd, jfr. G. A. Breymann: Allgemeine Bau-Con-
structions-Lehre, Stuttgart 1851, s. 59 ff. Arkitekten 
Søren Koch, DTH, takkes for denne henvisning. 
38 Både 1861 og 1870 (note 15) blev bordet forandret 
og omgjort for 1 rdl., 1891 omtales det nye alterbord i 
forbindelse med staffering (note 13). 
39 1720 kaldes bræmmerne guldkniplinger (note 11). 
40 RA. Rtk. Rgsk. 1660-ca. 1848, (279-85). Skander-
borg rytterdistrikts kirkergsk. 1739-67. 
41 V. Thorlacius-Ussing: Danmarks Billedhugger-
kunst, 1950, s. 112, jfr. E. Moltke i DK Sjyll. s. 2832 
og Beckett: DaKunst. II, 174. 
42 Bueslagenes profiler manglede allerede 1691 (iagt-
tagelser ved restaureringen). 
43 Tjæreborg (DK Ribe s. 1855f.) og Vilslev (Gør-
ding hrd.). 
44 Ifølge restaurator var der på dennes sider dyvel-
huller, antagelig efter tstræbepiller. 
45 Også ifølge Henry Petersen, i notebog IX, 1889, 
og Chr. Axel Jensen 1907 var rækkefølgen efter re-
staureringen 1858 en anden end den oprindelige. 
46 Ifølge restaurator findes ingen holdepunkter for 
den oprindelige opstilling. 
47 Denne specielle håndstilling genfindes på en alter-
tavle (i øvrigt efter andet forlæg) i Ossebygarn kirke 
i Vallentuna herred. SvK. Uppland V,l, s. 18 med 
fig. 22. 
48 I baldakinen indsattes nye fyrrebrædder, i 1. fag to 
brædder, i 3. fag to og i 4. fag fire brædder. - 1889 
var flere ting løse på altertavlen (LA Vib. Frijsenborg 
godsarkiv. Afskrifter af synsforretn. over kirker 
1888-1920 (G 341.461). - 1901 noteres: Repareret al-
tertavlen (note 15). 
49 På baldakingalleriets bagside er med blyant skre-
vet: »Repareret efter Branden 30/10 1915 af Maler-
mester Paul Bruhno, Hammel, født i Helsingør 23/6 
1884.« Den omtalte brand opstod i en brunkuls-
bunke ved kakkelovnen. 
50 J.P.S. fik borgerskab i Århus 1870, jfr. s. 3459. 
51 Jfr. Ølgod, med henvisninger (DK Ribe, s. 1538). 
52 V. Hostrup-Schultz, i JySaml. 4. rk. VI, 338, jfr. 
DK Århus s. 3315 og Røgen. 

53 1890 udførte snedker Wørtz et nyt knæfald 14 alen 
langt og 12 tommer bredt, dvs. svarende til korets 
fulde bredde (note 15). 
54 En nærmere datering er vanskelig, og en oprin-
delse fra o. 1250, kirkens opførelsestid, forekommer 
tvivlsom. Intet i kirkeregnskaberne tyder på, at fon-
ten en (kortere) tid har været fjernet, således som 
andetsteds ses (jfr. Skorup s. 3384), men den kan evt. 
på et tidligt tidspunkt være hentet i en anden, nedlagt 
kirke? 
55 Jfr. Mackeprang ovfr. cit. s. 68. 
56 Danmarks Adels Aarbog IL, 1932, 2. del s. 144. 
57 Halkjær Kristensen: Tinmærker, s. 55. - J.L.B. fik 
først borgerskab 1874, men har formodentlig fortsat 
sin faders værksted efter dennes død 1861. Muligvis 
er den bevarede kande identisk med en tinkande 
nævnt 1862 (note 18). 
58 LA Vib. Århus bispearkiv. Rgsk. for rytterdistrik-
ternes kirker 1716-23 (C 3.2439). 
59 Jfr. O. Norn: Farverne i vore Kirker, i NMArb. 
1959, s. 125. 
60 Leveret af isenkræmmer N. Baadsgaard, Århus 
(note 15). 
61 IV, 217, jfr. HofmFund. III, 1758, s. 56. 
62 LA Vib. Godsarkiver. Frijsenborg. Rgsk.sbog for 
godsets kirker 1900-22 (G 341.394). 
63 LA Vib. Godsarkiver. Frijsenborg. Rgsk. over 
vedligeholdelse af kirkerne 1848-52 (G 341. 460). 
64 Jfr. Th. Hach: Lübecker Glockenkunde, Lübeck 
1913, s. 243. 
65 Note 13; jfr. korresp. 20. marts 1900 i NM2 vedr. 
yderligere restaurering. 
66 Note 15; jfr. Henry Petersens notebog. - 1909 
manglede Rosenørns våben (LA Vib. Frijsenborg 
godsarkiv. Afskrifter af synsforretn. 1888-1920 (G 
341.461). 
67 Denne har huller i randen efter en tramme. 
68 Se note 66 (G 341.461). 
69 Skilletegnene har varierende bladformer ligesom 
nedennævnte parallel. 
70 Jfr. gravsten nr. 24 og 28 i Roskilde domkirke (DK 
Kbh. s.2021f.) samt flere svenske eksempler, Solve 
Gardell: Gravmonument från Sveriges medeltid, 
Stockholm II, 1946, s. 199 og 207-220. 
71 Indb. ved Chr. Axel Jensen. 
72 En af flere tolkninger er, at værkstedet har fået 
bestilling på stenen (kort) efter 1500, og at man ved 
tilføjelsen til dødsåret har været usikker herpå og har 
overset, at der var hugget et forkert århundrede. 
73 31. jan. 1489 (Acta Pont. IV, nr. 3136) og 21. aug. 
1494 samt 7. febr. 1497 (Rep. nr. 7715 og nr. 8342); 
jfr. Henry Petersen: Danske Gejstlige Sigiller fra 
Middelalderen, 1886, nr. 796. 
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Fig. 53. Området på Gudenåens højre side, ved Tvilumgård og Tvilum kirke 1:10000. Matrikelkort kopieret af 
E. W. Knoph 1811. Forneden t.h. parti af Gjern byjorde, opmålt af Jens Grouleff 1796. Kopieret af Jørgen 
Wichmann 1989. - Map of the area in the vicinity of the church. 
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S U M M A R Y 

In the Middle Ages the church of Tvilum was 
the north wing of a four-winged complex hous-
ing a canonicate Augustine monastery dedicated 
to Our Lady. The foundation was established in 
the mid-13th century, and the building of the 
church appears to have begun at this time. The 
church was erected in several stages, the last of 
which being the westernmost bay, dating f rom 
the early part of the 15th century. At the Refor-
mation 1536 the monastery was seized by the 
Crown, and in the following period the mona-
stic wings were demolished as well as a sacristy 
on the north side of the church. 

The masonry of the church bears much evi-
dence of structural weakness, and of the repairs 
undertaken during the course of the centuries in 
an effort to halt dilapidation. The present condi-
tion of the fabric is due to a fairly large-scale 
restoration carried out in 1870, on this occasion 
an entrance and anteroom were built to the 
west. 

When inside the lofty church it is first and 
foremost the winged altar-piece f rom c. 1500 
which discloses an affiliation with the Augustine 
order, but there is also a comtemporary tomb-
stone of a dean and prior at the time. Like other 
Augustine churches the clergy performed gene-
ral liturgicai rites such as baptism, and here as 

elsewhere, the font is the oldest piece of furni-
ture in the church. The large crucifix dating 
f rom the late medieval period stood until 1844 
on a beam in the chancel arch. There is record of 
other items (now lost) f rom the same period: an 
aquamanile in the shape of a lion, a monstrance 
with carved figures and canons' stalls. The simple 
pulpit is f rom c. 1600. Various repairs and altera-
tions to the interior by the patrons of the church 
have left their mark over the course of time. 
Peder Rosenørn and his wife, Anne de H e m -
mer, had the altar-piece painted in 1691, and 
presented a bell to the church in 1701. In the 
second half of the 19th century two generations 
of the Frijs family carried out two extensive re-
storations entailing a number of renewals. In 
1858 ff notably the restoration of the chancel 
and altar-piece, and the painting of all church 
furniture in imitation of oak after the fashion of 
the time. From 1870 ff. all the pews were renew-
ed, together with a west gallery. The pulpit re-
ceived a new sounding-board in 1885, and the 
imitation oak paintwork was renewed and pick-
ed out in gold. Two large restorations were un-
dertaken in 1942 and 1954f f , they included 
partly the uncovering of earlier polychromy on 
the furniture and fittings, and partly a repainting 
in completely new colours. 
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To genstande, der er fundet i sognet og nu gem-
mes på Nationalmuseet, påkalder sig opmærk-
somhed. Korset, der omtales først, hidrører an-
tagelig fra Tvilum kirkegård. 

*Smedejernskors (fig. 54), fra 14-1500rne(?), 
muligvis en opstander til et gravtræ, dannet af 
to skarptsnoede stænger, 21,5x12,5 cm, kors-
s tammen afbrudt forneden. Hver af korsarmene 
ender i et fladthamret Georgskors. Fundet på en 
mark ved Tvilum kirke, nu i NM (inv. nr. D 
9945). 

* Topornament (fig. 55) med renæssancedeko-
ration, af tæt, grå, svagt rødlig kalksten (fra 
Gotland?), af fo rm som en skæv pyramidestub, 
ca. 42 cm høj og godt 15 cm tyk ved den rektan-
gulære bundflade, hvis længde er 31 cm. Stenen 

er glat afsleben og har på de fire sider en lineær, 
indhugget volutornamentik, der er ensartet på 
hver af de modstillede sider: På de brede sider 
hjerteformede volutter med blade, på hver af de 
smalle en bred stav, der ender i volutter og 
midtpå er indflettet i en ring. Bundfladens midt-
parti (22x10 cm) har været en tap, der er brudt 
af, hvilket angiver, at stenen har siddet oven på 
et eller andet. 

Formen og den omstændighed, at alle sider er 
dekoreret, lader formode, at stenen har stået frit 
og udgjort en øvre afslutning. 

Stenen, der er sekundært behugget med hen-
blik på en anden anvendelse end den oprinde-
lige, er 1888 fundet i Sminge, der dengang lå i 
Tvilum sogn. En tilsvarende, større sten skal 
have befundet sig samme sted, men var ødelagt 
på det omtalte tidspunkt. I Nationalmuseet (inv. 
nr. D 2516=190/1950). 

Fig. 55. *Kalkstensblok med renæssanceornamentik, 
fundet 1888 i Tvilum sogn. Sandsynligvis topstykke 
til ukendt monument, med ukendt formål. NE fot. 
1990. - Piecefrom unknown monument, found in the Tvi-
lum district in the last century. 

Fig. 54. *Smedejernskors fra 14-1500rne (?), muligvis 
en opstander til et gravtræ (s. 3439). Nu i National-
museet. NE fot. 1990. - Cross of wrought iron, from 
15-16th century(?). Found near the church of Tvilum. 
Now in the National Museum. 



Fig. 1. Tympanon, indmuret i Tvilum kirkes vestgavl (s. 3441). NE fot. 1988. - Tympanum from demolished church 
on unknoum site, now in the west facade of Tvilum Church. 

TVILUM (LADEGÅRDS)†KIRKE 
T V I L U M S O G N 

Navnlig to omstændigheder medfører, at man 
ikke tør udelukke muligheden af, at der i sin tid 
har eksisteret en †kirke i det område i bakkerne 
nordøst for Tvilum kirke, hvor i dag Tvilum 
hovedgård, Tvilum krogård og Tvilumgård be-
finder sig (jfr. s. 3437, fig. 53). Disse gårde lig-
ger på det sted, hvor klosteret havde sin lade-
gård, der ligesom det øvrige klostergods ved re-
formationen blev konfiskeret af kronen. 

For det første nævnes i den (relativt sene) 
kilde, der omtaler klosterets grundlæggelse 
(s. 3393), at Århusbispen til Augustinerstiftel-
sens konsolidering bidrog med »Lathegarth« 
kirke. Samme år (1428) omtales i et andet pave-
brev »Lathegurt« kirke, der kaldes konventets 
moderkirke og ligger i dets nærhed, øjensynligt 
nordfor.1 Kirken optræder ikke blandt dem, der 

15242 ydede bidrag til Frederik Is landehjælp, 
men kan sandsynligvis identificeres med »La-
gordt«, der figurerer i listen over de kirker, der 
1529 måtte aflevere klokker.3 

15864 lod Frederik II opføre et jagthus på Tvi-
lum ladegård og opholdt sig her sammen med 
dronningen under en udflugt fra Silkeborg al-
lerede i august året efter. 1661 blev gården udlagt 
til borgmesteren i Randers, Mads Poulsen (jfr. i 
øvrigt s. 3393). Nogle år efter nedlæggelsen af 
Skanderborg rytterdistrikt udstykkedes ladegår-
den, der i mellemtiden havde taget navnet Tvi-
lumgård, og parcellerne solgtes til lokale bøn-
der.5 

Den anden omstændighed, som antyder m u -
ligheden af, at der i nærheden af ovennævnte 
gårde har ligget en †kirke, er stedets relative rig-
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Fig. 2. Fragment af karmsten, liggende ved Tvilum hovedgård (s. 3441). Poul Pedersen fot. 1984. - Fragment of 
jamb from demolished church on unknown site. 

dom på granitkvadre, reliefsmykkede billed-
blokke og andre bygningssten, der uden tvivl 
hidrører fra en kirke. Området har ikke været 
systematisk undersøgt; dog konstaterede Silke-
borg kulturhistoriske Museum brolægning og 
brandlag med munkesten under en udgravning 
1988 ved Tvilum krogård.6 

De mest bemærkelsesværdige sten, der ken-
des fra området ved Tvilumgårdene, er: 

1. Fragment af karmsten (fig. 2) af gråbrun, tæt-
kornet granit, der i sin nuværende tilstand måler 
154x32x34 cm. Stenen, der er afbrudt i begge 
ender, har en svær hjørnerundstav. På sin f ront-
side er den i markant relief smykket med to dyr 
over hinanden. Foroven et mindre dyr med kort 
hale, skæltegnet manke og en pels, der angives 
ved bølgede indristninger. Det større dyr, der 
løfter hovedet over sin ryg i en bagudgående 
bevægelse, snapper efter sin egen lange hale, der 
er ført bag om kroppen og ender i en bladdusk. 
Med indristninger er fremstillet dyrets øje, en 
tegning langs ryggen og enkeltheder på bag-
kroppen. Fra haleroden udgår en stængel med 
oprullede blade. 

Stenen ligger på Tvilum hovedgård. 

2. *Tympanon7 (fig. 1) af tætkornet, rødbrun 
granit. Den slidte sten, der ikke har bevaret sin 
fulde højde, måler 67x168 cm. Inklusiv ram-
mens vulst er det halvcirkulære felt 136 cm bredt 
og smykket med et relief af to modstillede, vel-
formede løver med løftede forpoter og fælles 
hoved. Dyrenes haler føres mellem de respek-
tive bagben mod hinanden og afsluttes med 
kraftige bladduske. På det ene dyr er bevaret en-
keltheder, angivet med indristning: Manke, rib-
ben og folder ved haleroden, ligesom det ene øje 
ikke er slidt helt bort. To dyr med fælles hoved, 
der er et udbredt motiv på fonte, kendes her i 
landet i et fåtal fra tympana.8 Geografisk er det 
nærmeste eksempel i Svostrup i Hids herred, på 
den anden side af Gudenå, men tegningen her er 
væsentlig anderledes. 

Stenen, der indtil 1924 lå ved Tvilumgård, er 
1989 indmuret i Tvilum kirkes vestgavl. 

3. *Tympanon7 (fig. 3) af tætkornet, grå gra-
nit, er ikke slidt, men stærkt reduceret i format 
og måler nu 43x140 cm. Kun den øvre del af det 
utvivlsomt halvcirkulære, reliefsmykkede felt er 
bevaret, indbefattende et segment af rammen, 
der består af to rundstave, hvoraf den ydre er 
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tovsnoet. Motivet er et krucifiks, hvoraf Kristi 
hoved og kroppens øverste del med de udstrakte 
arme er i behold. Ansigtsdetaljer som øjne, øren 
og overskæg står tydeligt, og desuden ses et 
bånd om hovedet med et smykke midt i panden. 
Under Kristi venstre hånd er et eller andet, som 
Mackeprang9 opfatter som et skriftbånd, hvor-
for han sammenligner med tympanon i Linå 
(s. 3277, fig. 11). Måske er genstanden dog sna-
rest toppen af (noget med en) person, og moti-

vet kan have været beslægtet med den udbredte 
gruppe, der i herredet er repræsenteret ved bl.a. 
søndre tympanon på Hammel kirke (s. 3447). 

Stenen, der indtil 1924 lå ved Tvilumgård, er 
1989 indmuret i Tvilum kirkes vestgavl. 

4. Vinduesoverliggere afrektangulær form. Den 
ene af rød og blågrå granit, 50x114 cm; åbnin-
gens bredde i frontsiden 74 cm, i lysningen 47 
cm. Den anden er et fragment, af grålig granit, 
50 cm højt. Begge ved Tvilumgård. 

1 ActaPont. nr. 5785; sagen drejer sig bl.a. om lands-
byen Truust. Jfr. P. Rasmussen: Herreklostre, s. 
127f., der diskuterer stednavnet. Det er desuden 
nærliggende at tænke på Voer kloster og Voerlade-
gård kirke i Tyrsting herred. 
2 DaMag. 4. rk. II, 42. 
3 RA. Rtk. Rgsk. indtil 1559. Fortegnelser over ind-
krævede klokker. Man bemærker her, at kirken an-
føres blandt de siden forsvundne kirker i Gjern her-
red: Bjarup (s. 3306), Sminge (s. 3314), Jernit (s. 3497) 
og Nørre Vissing (s. 3257). 

4 KancBrevb. 19. nov. 
5 A. Leth: 200 år siden bønderne på Tvilum gods blev 
selvejere. Silkeborg Avis 4. maj 1974. 
6 Indb. NM2. 
7 Indb. NM2: K. Friis Johansen 1923 og P. Nørlund 
1924. 
8 Mackeprang: Granitportaler, s. 261 ff. 
9 Samme, s. 148. Chr. Axel Jensen, indb. 1903 til 
NM2, tolkede figuren som en korsfæstet Kristus. 

Redaktion 1990 ved Kjeld de Fine Licht. 

Fig. 3. Tympanon, indmuret i Tvilum kirkes vestgavl (s. 3441). NE fot. 1988. - Tympanum from demolished church 
on unknown site, now in the west facade of Tvilum Church. 



Fig. 1. Kirken set fra sydøst. KdeFL fot. 1990. - The church seen from the south-east. 

HAMMEL KIRKE 
G J E R N H E R R E D 

Kirken, over hvis norddør S. Eustachius er afbildet 
(s. 3447), nævnes i den skriftlige overlevering ikke før 
1594,1 da kongen bortforlenede sin og kirkens del af 
korntienden til Valdemar Parsberg til Jernit (jfr. 
s. 3476), der efter Jernit kirkes nedrivning (s. 3497) lå i 
sognet. Patronatsretten (jus patronatus) forblev hos 
kongen, hvilket bl.a. nævnes 1666.2 I forbindelse 
med oprettelsen af grevskabet Frijsenborg 1672 over-
gik antagelig også denne ret til gårdens ejer, hvilket 
tidligst fremgår 1688.3 Herefter og frem til selvejet 
pr. l.juli 1923 var greven på Frijsenborg (i sognet) 
ejer af Hammel kirke, hvilket på utallige måder har 
sat sig spor i såvel inventar (jfr. oversigten s. 3457) 
som bygning. Fra nyere tid fastholder fotografier 
(fig. 17, 18 og 72) et billede af de dekorationer og 
draperier, hvormed kirken smykkedes ved nationale 
og private begivenheder. 

Kirken ligger på en lav højning i det ret flade 
område, hvorover Hammel spreder sine huse. 
Ved midten af forrige århundrede etableredes i 
landsbyen en række nye aktiviteter, hvormed 
indledtes en vækstperiode, der er fortsat f rem til 
vore dage. Bebyggelsens nuværende art og ud-
strækning afspejler de ændrede forhold, hvor 
kun få ældre e jendomme er i behold (jfr. fig. 13 
og 73). Stimuleret af de gunstige konjunkturer i 
landbruget i sidste halvdel af forrige århundrede 
var greven på Frijsenborg ofte den, der tog initi-
ativ til grundlæggelse og oprettelse af de virk-
somheder og institutioner, der med tiden skulle 
omdanne landsbyen og give den købstadslig-
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Fig. 3. Forslag til » Lighus til Hammel«, 1:100, tegnet af Christen Kiilsgaard 1884 (s. 3447). LA Vib. - Project for 
mortuary. A similar building was erected 1884-85, demolished 1961. 

nende karakter. En befordrende og næsten sym-
bolsk faktor i processen var anlæggelsen 1902 af 
jernbaneforbindelse til Århus (nedlagt 1956). Fra 
Traps første udgave (1859) til femte (1964) an-
gives befolkningstallet øget fra 712 til 2462. 

Kirkegården har nærmest kirken bevaret sin 
ældre begrænsning m o d vest, nord og øst, men 
afspejler ellers situationen i byen ved sine be-
tydelige udvidelser, der samlet har bragt begra-
velsesområdet op på det tredobbelte. Måske har 

arealet modtaget en mindre forøgelse (mod 
syd), allerede før den første, store udvidelse 
(mod sydøst) fandt sted 1879-80, efter projekt af 
Christen Kiilsgaard.4 Man inddrog et område 
syd for ting- og arrestbygningen og satte det i 
forbindelse med den ældre kirkegård ved en m u -
ret tb ro (fig. 2) »over grøften fra præstens 
dam«. 

En længe forberedt udvidelse gennemførtes 
med Alfred Theilgaard som arkitekt 1949, da 
man indlemmede »præstegårdens eng«, græn-
sende op til Vinkelvej i syd. Den foreløbigt sid-
ste udvidelse (syd for præstegården) fandt sted 
1967, og atter var det Theilgaard, der stod for 
anlæggelsen. 

Hegningen mod hovedgaden (Vestergade) på 
kirkens nordside er opsat 1892-93, og udgøres af 
en lav granitbeklædt støttemur, hvorpå står 
brudstenspiller med støbte afdækninger; imel-
lem pillerne er der sortmalet støbejernsgitter. 
Udvidelsen syd for tinghuset hegnes i øst, mod 
Kapelvej, med en samtidig mur af »spaltet 
kamp«, hvis sten stammede fra Sall kirkegård.4 

M o d Vinkelvej i syd har Theilgaard udformet 
afgrænsningen under inspiration fra den ældre 
pille- og gitterlukning ved Vestergade. Pillerne 
er teglhængte og står i blank mur af røde sten. 
Næsten al øvrig hegning udgøres af hække. 

3444 

Fig. 2. Hammel kirkegård. †Bro »over grøften fra 
præstens dam« (s. 3444). Tegning 1:50, antagelig af 
Christen Kiilsgaard i LA Vib. - Project for a bridge at 
the churchyard c. 1880. 
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Fig. 4. Kirken set fra nordøst. NE fot. 1989. - The church seen from the north-east. 

I ældre tid var kirkegården omgivet af sten-
dige, der var noget forfaldent, da det 1676-775 

nævnes første gang. 17276 var tilstanden god ef-
ter en nylig reparation. Udvidelsen fra 1879-80 
var mod syd hegnet af stendige, mens der mod 
præstens have var opsat 77 alen stakit.4 

Der er indgange på alle kirkegårdens sider, i alt 
syv. Hovedadgangsvejen er en asfalteret opkør-
sel fra hovedgaden, mellem kirken og den østfor 
liggende præstegård. Midt på siden mod Vester-
gade sidder en med hegningen samtidig, tofløjet 
port, hvis piller minder om dem ved Skannerup 
kirke (s. 3349, fig. 3). En jerntremmelåge i den 
samme side, nærmest tinghuset, hvor i sin tid 
ovennævnte grøft løb, er ude af brug. De fleste 
indganges låger er nu fornyede med galvanise-
rede jerntremmefløje. 

Da port og to låger 1676-775 nævnes første 
gang, fandtes kun tømmerværket, i øst lå en 
gammel †jernrist, og porten var »forfalden og 
øde, så at svin og andet kreatur kan gå derind«; 
1702 behøvedes en låge ved risten. Efter den 
nævnte reparation omtales 1727 en »brandtstens-
mur« ved port og låge. Et syn 1802-3 ønskede 
porten fornyet,6 og 1836 skulle mønningen på 
indgangens piller udspækkes. Ny port med mu-
rede piller og fløje af støbejern opsat 1854.7 

En stor lind og nogle birketræer centralt på 
området angiver østbredden af ovennævnte, 
forlængst forsvundne dam; ellers er træbeplant-
ningen spredt og uensartet. Arealets »udbed-
ring« og planering indledtes 1853,7 og større ni-
veauforskelle er i dag udjævnet. Pladsen foran 
tårnet blev brolagt 1917, og siden er der brolagt 

HAMMEL KIRKE 
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Fig. 5. Opstalter af syd- og østsider samt længdesnit 1:300. Målt og tegnet af Aksel Skov 1953. Plan 1:300, tegnet 
af KdeFL efter Aksel Skov. - Elevation of south and east sides, longitudinal section and ground-plan. 
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og anlagt køreveje i ikke ubetydeligt omfang.8 

Urnegravplads og plæne for ukendte etableredes 
1987 ved Preben Jensen, Hammel. På kirkens 
nord- og østside er bro af piksten. 

Et teglhængt ligkapel af røde sten er 1961 op-
ført efter tegning af Alfred Theilgaard syd for og 
i flugt med præstegårdens østre længe, der sam-
tidig blev indrettet med redskabsrum og toilet-
ter; huset ombygget og udvidet i begyndelsen af 
1980erne. Med rejsningen af ligkapellet sløjfedes 
et nyromansk, skiferhængt †»lighus«, tegnet af 
bygmester Christen Kiilsgaard (jfr. fig. 3) og 
opført 1885-864 centralt på det areal, hvormed 
kirkegården netop var blevet udvidet. 

B Y G N I N G 

Den langstrakte kirke, der bærer præg af i flere 
hundrede år at have været sognekirke og be-
gravelsessted for Frijsenborgs ejere, har som sin 
kerne kor og skib fra begyndelsen af 1200rne. 
Formentlig i senmiddelalderen tilføjedes tårn i 
vest. Koret er udvidet tidligt i 1600rne, og 1737 
tilbyggedes gravkapel ved dets østgavl. Et †vå-
benhus blev sløjfet i forrige århundrede. Hele 
bygningen er flere gange restaureret i sidste 
halvdel af 1800rne; tårnet ændret 1881-82. Orien-
teringen har nogen afvigelse mod nord.9 

Kirkens oprindelige afsnit, kor og skib, er op-
ført af granitkvadre på skråkantsokkel, bagmu-
rene er vistnok af marksten. En af sokkelkvad-
rene på skibets sydside bærer navnet Ulv, ristet 
med runer.10 Alle facader er i tidens løb sat om, 
bl.a. ved en hovedreparation i 1860erne og del-
vis i 1950erne. 

Af oprindelige enkeltheder er begge de meget 
vestligt placerede dørsteder i behold, men ude af 
brug og tilmurede. De sidder ikke lige over for 
hinanden. Sydportalen (fig. 10) er den rigeste af 
de to, udstyret med to søjler og tympanon, alt 
hugget i en ensartet rød-blågrå, flammet gra-
nit.11 I den nuværende opstilling, der er resulta-
tet af facadeomsætningen i 1860erne, er åbnin-
gen 220 cm høj over soklen. Søjlernes såkaldte 
attiske baser, med lidet fremtrædende hjørne-
markeringer, står på soklen. Skafterne er svæ-
rere end vanligt med diameter på 22 cm. På de 

frie sider er terningkapitælerne dekoreret i relief: 
I vest (fig. 7) løve og kombination af kors og 
cirkel, i øst (fig. 8) to ens, palmetlignende plan-
temotiver. Den 60 cm høje og 157 cm brede 
tympanonblok er usædvanlig, idet den er udfor-
met med endepartier, der hviler direkte på søjle-
hovederne. Det indrammede, halvcirkulære felt 
(fig. 6) smykkes i relief med krucifiks, hvis 
korsarme er udsvejede. Kristus er iført et fol-
derigt lændeklæde og står med samlede fødder. 
Denne centralfigur tilbedes og flankeres af fly-
vende engel og en tilsyneladende ligeledes svæ-
vende (eller knælende?) person, der svinger med 
et relativt stort røgelsekar. Begge bærer lang, 
folderig kjortel. 

Nordportalen12 (fig. 11) er mere enkel og op-
bygget med et par svære karmsten, hvis kraftige 
hjørnevulster knyttes sammen ved den rund-
stav, der indrammer det halvcirkulære tympanon; 
en flad liste udgør feltets bundramme. Begge 
karmsten er af rødbrun granit; den østre, der har 
fuld udstrækning mellem murens sokkel og 
overliggeren, er 199 cm høj. Åbningens bredde 
er 97 cm, og det reliefsmykkede tympanon af 
rød-blågrå granit måler inklusiv rammen 58 cm 
i højden (den beskadigede, oprindelig forment-
lig rektangulære blok er 60 cm høj). Dekoratio-
nen udmærker sig ved sin usædvanlige fremstil-
ling af det centrale optrin i legenden om S. Eu-
stachius, der møder Kristus i skikkelse af en 
hjort13 (fig. 9). I relieffets venstre (østre) side er 
forparten af en hest, der står med sænket hoved 
og netop har kastet helgenen af, således at hans 
hoved med tovsnoningstegnet hår på det nær-
meste befinder sig i billedets midtakse. Han har 
et lændeklæde svarende til Kristus' på søndre 
tympanon og flyver hen imod den knælende 
hjort, der vender sit korsprydede hoved mod 
den svævende mand. 

En rektangulær vinduesoverligger af blågrå 
granit (56x118 cm, åbningens bredde 70 cm) er 
indmuret i kirkens østgavl og hidrører antagelig 
fra et af de oprindelige vinduer.14 

En profileret †vederlagssten, der tidligere sad i 
tårnportalen og på den ene side bar navnet Mag-
nus med runer, kan stamme fra triumfbuen. Det 
er usikkert, om denne sten indgik blandt de pro-
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Fig. 7. Vestre kapitæl i sydportalen (s. 3447). NE fot. 
1989. - The west capital in the south portal. 

Fig. 6. Sydportalens tympanon (s. 3447). Niels Jørgen Poulsen fot. 1980. - Tympanum of the south portal. 

Fig. 8. Østre kapitæl i sydportalen (s. 3447). NE fot. 
1989. - The east capital in the south portal. 
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Fig. 9. Nordportalens tympanon (s. 3447). NE fot. 1989. - Tympanum of the north portal. 

Fig. 10. Sydportal (s. 3447). Niels Jørgen Poulsen fot. 
1980. - The south portal. 

Fig. 11. Nordportal (s. 3447). NE fot. 1989. - The 
north portal. 
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filerede kvadre, der tidligere kunne iagttages i 
skibets nordfacade.15 

Ændringer og tilføjelser. Tårnet ved skibets vest-
gavl er formodentl ig tilføjet i slutningen af mid-
delalderen. Siden er det repareret og ændret gen-
tagne gange, mest indgribende 1881-82, således 
at det eksisterende i alt væsentligt er en nyop-
førelse. Det oprindelige tårn (jfr. fig. 12 og 13), 
der ifølge synsprotokollens beskrivelse 1862 var 
opført af munkesten over nogle skifter a fhugge t 
granit, var 1702 teglhængt og havde kamtakkede 
gavle i øst og vest; under klokkestokværket var 
der to mellemetager. Tårnrummet stod i åben 
forbindelse med skibet; i hvert fald noterede sy-
net 1702,6 at der i begge sider fattedes stole. Tår-
net omtales første gang 1676-77,5 da det blev sat 
i stand, og kirkeejeren Niels Friis' initialer sat op 
på facaden.16 18036 var »grundstenene skredet 
ud«. 1853 bemærkede synet en revne, så der har 
været behov for den †støttepille på nordsiden, 
som 1836 skulle udspækkes.7 

Engang før 1833 (jfr. †våbenhus) var der i tår-
nets vestmur brudt en dør som kirkens hoved-
indgang. Denne dørflytning, svarende til hvad 
der i sidste halvdel af samme århundrede foran-
staltedes ved de fleste af Frijsenborgs kirker (jfr. 
bl.a. s. 3375 og s. 3409), omdannede tårnrum-
met til forhal eller våbenhus. Ved den neden-

nævnte hovedreparation i 1860erne udformedes 
dørpartiet med en fladbuet åbning i en smiget, 
spidsbuet niche (fig. 12), og en trappe til pulpi-
turet blev fornyet. 1879 fandt synet, at tårnets 
konstruktion var så skrøbelig, at det enten måtte 
fornyes eller underkastes en gennemgribende re-
paration. 1881-82 ledede Christen Kiilsgaard den 
»restauration«, der betød tårnets forhøjelse, en 
omfattende fornyelse af murværket (under an-
vendelse af 27660 store mursten fra Frysendal 
teglværk) samt opsætning af et højt, opskalket 
pyramidespir. Herefter erklærede synet tårnet 
»smukt og solidt«. 1921 afløstes spirets spån af 
zink.4 1950 forestod Viggo N o r n en ændring af 
dørhullet, hvorved det fik sin nuværende, spids-
buede form og granitbeklædte indfatning. 

Et †våbenhus, hvis placering ikke kendes, o m -
tales første gang 1676-77,5 da »tømmerværket 
stod oprejst med lægter, uden tække og vægge«. 
Øjensynlig er bygningen blevet rejst (eller for-
nyet) ved denne tid, da Niels Friis overtog kir-
ken (og Frijsenborg) efter sin far. I 1720rne6 blev 
huset fornyet, og 18337 nævnes det »forrige vå-
benhus, som nu er materialhus«. 

Korudvidelse og gravkapel. Gravkapellet i for-
længelse af koret er identisk med det »begravel-
sessted«, der 17376 var »under bygning denne 
sommer« (jfr. s. 3479). Bl.a. ved den nedenfor 

Fig. 12. Kirketårnet før ombygning 1881-82, 1:300 (s. 3450). LA Vib. - The tower of the church before alteration. 
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Fig. 13. Udsigt nordfra mod Hammel 1862. Udsnit af maleri signeret LL (Lauritz Lyngbye?). Hammel rådhus. -
View towards the village of Hammel around the middle of the last century. 

omtalte hovedreparation i 1860erne blev korets 
kvadre sat om og gravkapellet skalmuret med 
nye, røde sten, således at intet oprindeligt faca-
demurværk (bortset fra sokkelpartiet) er beva-
ret. Omstændighederne godtgør imidlertid, at 
koret har været genstand for en ombygning og 
mindre forlængelse, før det modtog den store 
tilføjelse. Formentlig skal denne korudvidelse 
sættes i forbindelse med Parsbergernes tværlagte 
gravrum, der ligger under bygningens østre del 
og er overdækket med et fladbuet tøndehvælv 
(jfr. s. 3479). I nordfacaden giver gravrummet 
sig til kende ved en ventilationsåbning i soklen. 
En påfaldende afbrydelse af kvadermurværket 
(og ændring i skiftehøjden), der før sidste re-
staurering kunne iagttages på samme side af ko-
ret, angav formentlig bygningens oprindelige 
udstrækning. Med en længde omkring seks me-
ter ville korets størrelse svare til, hvad der i øv-
rigt er almindeligt på egnen. Rummets over-

hvælvning, der 1676-775 karakteriseredes som 
brøstfældig, er formentlig samtidig med udvi-
delsen, men fornyet i forrige århundrede (jfr. 
nedenfor). 

Gravkapellet, der har samme bredde som ko-
ret, er indvendig på det nærmeste kvadratisk og 
ved en bred, fladbuet åbning sat i forbindelse 
med kirkens indre. Rummet har profileret ge-
sims og gipset træloft med hvælvet midtparti 
(fig. 14). Her er i stukkatur (1862:8 bemalet og 
forgyldt) udført initialerne for kirkeejeren Chri-
stian (Greve af) Friis og hustru Øllegaard Gers-
dorff samt deres våbener og årstallet 1738. O p -
rindeligt blev belysningen tilvejebragt ved tre 
167 cm høje, kurvehanksbuede vinduer. 

Terrænfaldet har gjort det muligt at skabe ad-
gang til underetagens hvælvede gravrum ad en 
døråbning (overdækket med den ovenfor o m -
talte vinduesoverligger) i foden af bygningens 
østgavl. 
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Fig. 14. Centralafsnittet i gravkapellets loft (s. 3451), set mod øst. Poul Nørlund fot. 1925. - Central section of the 
ceiling in the Frijsenborg sepulchral chapel, looking east. 

Vedligeholdelse og restaurering efter reformationen. 
Bygningen omtales første gang ved det syn, der 
afholdtes 1676-77,5 efter Mogens Friis' død, da 
man påpegede en række mindre mangler. Som 
det vil være fremgået ovenfor, blev kirken re-
pareret i 1720rne. Christian Friis' mange år som 
kirkeejer betød en udbygning (det ovenfor o m -
talte gravkapel) og oprustning af kirken. Mulig-
vis har han i skibet ladet opsætte nyt loft, som 
synet ved hans død erklærede for forfaldent.17 

Herefter er antagelig udført det nuværende gips-
loft med trukken gesims, stor centraldekoration 
med rokokoornamentik (fig. 15) samt i de fire 
hjørner kronede dobbeltovaler med lignende or-
namentik18 (fig. 16). Desuden er der i loftets 
østre side en tilsvarende dekoration, hvis dob-
beltovaler bærer initialerne for Christian (Greve 
af) Friis og Øllegaard Gersdorff. Hjørnefelterne 
er forsynet med initialerne for parrets fire over-
levende døtre og deres ægtefæller, begyndende i 

nordøst og placeret efter alder i solretningen: 1. 
Christine Sophie Friis og Erhard Wedel-Friis. 2. 
Elisabeth Sophie Friis og Jean Henri Desmer-
ciéres. 3. Birgitte Christine Friis og Carl Chri-
stian von Gram. 4. Sophie Hedevig Friis og Ove Juul.1 9 

I begyndelsen af forrige århundrede var der 
store mangler ved murværket , og en revne var 
opstået, da grunden var sunket. En †støttepille på 
hver side af koret, nævnt i synsprotokollens be-
skrivelse 1862, var måske sat op i denne periode, 
da Frijsenborgs dårligere økonomi afspejlede sig 
i kirkens tilstand.20 1852 gennemførtes en »fuld-
stændig restaurering«, der vist navnlig drejede 
sig om det indre; herefter havde synet 18577 »ved 
denne smukke kirke intet at udsætte«. 

Den systematiske istandsættelse, som greven 
på Frijsenborg i sidste halvdel af forrige århun-
drede gennemførte af sine kirker,21 måtte natur-
ligvis indbefatte gårdens egen sognekirke, uag-
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Fig. 15. Den centrale dekoration i skibets loft, antagelig fra midten af 1700rne (s. 3452). NE fot. 1989. - The 
central decoration of the ceiling of the nave. 

Fig. 16. Nordøstre hjørnedekoration i skibets loft 
med Erhard Wedel-Friis' og Christine Sophie Friis' 
initialer i skjoldene (s. 3452). NE fot. 1989. - Deco-
ration at the north-east corner of the ceiling of the nave. 

tet denne, måske med undtagelse af tårnet, ikke 
synes at have haft noget akut behov. Med Chri-
sten Kiilsgaard som den sagkyndige iværksattes 
1866-69 en etapevis »hovedreparation« af hele 
bygningen, begyndende i vest med tårnet 
(s.3450). Arbejdets hovedposter var: Omsæt -
ning af korets og skibets facader, »udmuring« af 
de to døre, ændring af korets støttepiller, samt 
påmuring overalt af en kraftig gesims i røde 
sten, hvor falsene var kombineret med savsnit. 
Yderligere blev østgavlen nyopmuret »med for-
siringer« og ligesom de øvrige gavle kronet med 
kamtakker. I det indre blev åbningen til koret 
omdannet og fik sin nuværende, fladrundbuede 
form (jfr. desuden gulve s. 3454, vinduer s. 3455 
og tage s. 3455). 

Korets hvælv, som i synsprotokollens beskri-
velse 1862 blev beskrevet som skrøbeligt, fik 
kapperne fornyet året efter,8 og 1889 muredes 
»skjoldmurene under buerne« under tilsyn af 
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Fig. 17. Dekoration foran hoveddøren i anledning af Christian IXs død. R. R. Kirkegaard fot. 1906. Lokal-
historisk Samling, Hammel. - Decoration of the main entrance on occasion of the death of King Christian IX. 

den kgl. bygningsinspektør V. Th. Walther. Ef-
ter hans anvisning iværksattes i de følgende år 
temmelig omfattende arbejder, der afsluttedes 
med kirkerummets maling med grå limfarve.4 

En generel istandsættelse fandt sted ved mid-
ten af 1950erne under ledelse af Aksel Skov og 
omfattede bl.a. indlæggelse af elektrisk varme 
og opsætning af nye belysningsarmaturer. Siden 
midten af 1980erne forestår arkitektfirmaet Vil-
helmsen og Kristensen en bevarende renove-
ring. 

Gulvet nævnes første gang 1676-77,5 da det 
»behøvede nogen forbedring«. 17026 var det 
ujævnt, og der manglede sten i tårn og stole; 
176317 skulle der i stolene repareres med bræd-
der. 181622 omtales fliser neden for kordøren. 
Ved den ovenfor nævnte, indvendige istandsæt-
telse af koret 1852 lagdes nye gulve: Brædder 
inden for alterskranken og teglfliser for resten; 
fornyet 1891.8 Skibets gulv af store, gule, otte-
kantede og små, grå, firkantede teglfliser stam-
mer fra 1860erne, lagt om 1891 og i 1950erne. 
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Vinduerne nævnes første gang 1676-77,5 da ét 
var borte og de øvrige brøstfældige; næste gang 
er i synsprotokollens beskrivelse 1862, da an-
tallet var som i dag bortset fra, at der i korets 
sydside kun var et. På denne tid var gravkapel-
lets tre kurvehanksbuede vinduesåbninger i be-
hold. Ved hovedreparationen i 1860erne blev 
vinduerne »rettede« og forsynet med stel fra 
Smiths jernstøberi i Randers. Østre vindue i ko-
rets sydside sat i 1885,8 hvorved den eksiste-
rende situation var etableret. 

Tagene nævnes tidligst ved den bygningsgen-
nemgang, som blev foretaget 1676-775 efter kir-
keejeren Mogens Friis' død. Da lå der gammelt 
bly på skibets sydside, dog var en binding tæk-
ket med fjæl (mindre brædder), mens nordsidens 
tagmateriale var deller (større brædder, planker). 
På koret var fordelingen omvendt: deller i syd, 
bly i nord. Ved samme lejlighed bemærkede 
man, at tagværket burde fornyes. Efter gravka-
pellets tilføjelse 17376 lå der tegl på tårn og skib 
og bly på koret, hvilket svarer til synsprotokol-

Fig. 18. Kirkerummet udsmykket i anledning af Christian IXs død. R. R. Kirkegaard fot. 1906. Lokalhistorisk 
Samling, Hammel. - Decoration of the church on the occasion of the death of King Christian IX. 
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Fig. 19. Indre, set mod øst. NE fot. 1989. - Interior to the east. 

lens beskrivelse 1862. Ved den efterfølgende ho-
vedreparation udskiftedes skibets tegltag med 
skifer, mens koret beholdt sit bly (omstøbt 1889 
og 1984; støbekasse på loftet). Tagværkerne er af 
fyr og af nyere dato, skibets fra 1866, korets fra 
1889. 1862 bestod skibets tagstol af 12 spærfag 
med to lag hanebånd, overvejende af eg; i dag er 
der 11 fag (fig. 5).8 

Opvarmning indførtes 1880 med en kakkel-
ovn, købt for 376 kr. hos firmaet Rech og stillet 
i korets sydøstre hjørne. Nogle år senere blev 
der sat en skorsten op i den modsatte side og 
ovnen flyttet; fornyet kort tid efter. 1897 ind-
drog man gravrummet under koret som fyrkæl-
der;8 her installeredes den kalorifer, som i 
1950erne afløstes af elektrisk varme. Elektricitet 
indlagt 1906.4 

Kirken står nu i blank mur udvendig og ind-
vendig med hvide vægge. Gravkapellets vægge 
er gulkalkede. I kor og skib er gulvene lagt med 
de ovenfor nævnte teglfliser, mens der i fo r rum-
met og i gravkapellet er røde og grå ølandsfliser. 
Her og i skibet er der hvidtede lofter. 

Vindfløjen (fig. 71), der er af den for de Frijsen-
borgske kirker sædvanlige type (jfr. f.eks. Hal-
dum, s. 1804), var forgyldt, da den 1881 levere-
des af blikkenslager Nielsen i Hammel . Fornyet 
1921.4 Fløjen bærer årstallet 1881 og den davæ-
rende kirkeejers initialer med krone over: 
C.E.K-J-V-F. 

Glasmaleriet i gravkapellets østre vindue gen-
giver, inden for en knækbåndsramme, Kvin-
derne ved Graven, signeret P. M. Sørensen, Aar-
hus (jfr. fig. 51). 
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Fig. 20. Indre, set mod vest. NE fot. 1989. - Interior to the west. 

I N V E N T A R 

Oversigt. I sin egenskab af sognekirke for Frijsenborg 
har Hammel i højere grad end de øvrige under går-
den hørende kirker været underlagt kirkeejerens ved-
ligeholdelses- og moderniseringsbestræbelser. Dette 
har bl.a. medført en større ombytning af inventar-
genstande mellem de forskellige kirker. Ved anskaf-
felsen af altertavlen med J. L. Lunds maleri 1849 over-
førtes Hammels forrige altertavle til Voldby. Døbe-
fonten blev kasseret til fordel for en ny, tegnet 1898 af 
Hans I. Holm, delvis efter forbillede af fonten i Uth, 
hvis barokke fontehimmel blev hentet til Hammel. 
Et epitaf fra 1680erne, fra Gjern kirke, over ukendte 
personer, er 1890 omdannet til præsterækketavle. 

Af det beskedne inventar, især præget af 1890ernes 
omdannelser, kan nævnes herskabsstolene, hvis re-
konstruerede topstykker smykkes af våbener for den 
tidligere kirkeejer Valdemar Parsberg til Jernit. Han 
og hans familie mindes desuden både ved et epitaf fra 
1610, udført af billedskæreren Mikkel van Gronin-

gen, med portrætmaleri af Laurits Andersen Riber, 
og ved en fornem gravsten fra 1600rnes begyndelse, 
hugget i et værksted i Århus. Mest dominerende i 
rummet er den store prædikestol fra 1694, i akantus-
barok, formentlig udført i billedhuggeren Chr. Ner-
gers værksted. En lysekrone fra 1771 er overført fra 
tkapel på Frijsenborg. - Det Frijsenborgske gravka-
pel rummer otte store marmorkister, hvoraf flere er 
udført af billedhuggeren C. F. Stanley; endvidere en 
enkelt nyere trækiste. 

Alterbord (fig. 21), 1891,23 af eg, udført efter teg-
ning af V. Th. Walther24 af snedker F. Hegaard 
og billedskærer H. Chr. Petersen, København. 
Over et totrinspodium støttes den svære, pro-
filerede bordplade ved forkanten af fire søjler 
med bladvolutkapitæler. Pladen bag søjlerne har 
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Fig. 21. Altertavle med maleri af J. L. Lund 1849 og 
alterbord fra 1891 efter tegning af V. Th. Walther 
(s. 3457 f.). NE fot. 1989. - Altar-piece with painting by 
J. L. Lund 1849 and altar frontal from 1891 after drawing 
by V. Th. Walther. 

tre fyldinger, i den midterste og største er et for-
sænket firpasfelt, med reliefkors, i de smallere 
sidefelter to og to forsænkede cirkelfelter med 
relieffer af evangelisttegnene, med skriftbånd 
(efter model af renæssancegravsten). Evangelist-
navnene står med fordybede versaler over teg-
nene. Lakeret og stafferet med forgyldning på 
kors- og bladkanter samt grønt og brunrødt , an-
tagelig i overensstemmelse med P. Rahbeks staf-
fering 1912.4 

†Alterklæder. Ved kirkesynet 17026 nævnes, at 
alteret var »dejlig beprydet med alterklæder og 
dug med knipling om«. 17296 bestod klædet af 
grøn damask stafferet med brede sølvgaloner. 
18628 var alteret dækket af det vanlige røde 
fløjlsplys, der 18704 og atter 18918 blev erstattet 

af nyt. 19214 købtes silkefløjl og guldgaloner, 
antagelig til et alterklæde. 

Altertavlen (fig. 21) består af et maleri: Kristus 
med kalken, signeret »J. L. Lund 1849«, indsat i 
en nygotisk portalopbygning. Det store lærreds-
maleri, 168x99 cm, fremstiller en blond Kristus 
stående med udstrakt højre hånd og i venstre en 
gylden kalk. Hans kjortel er rødlilla, kappen blå 
med grønligt foer. Vejen, han står på, er grå, 
grønt ses ved siderne, og ved den lave horisont 
anes grønne træer og blå bjerge; himlen er lys. 
Malerirammen har trekantgavl ledsaget af store 
krabbeblade og kronet af kors; de flankerende, 
todelte tårne er ligeledes afdækket med trekant-
gavl. Tavlen er egetræsmalet, profilerne gyldne, 
brunrøde og grønne, hvor imod blade, korskan-
ter og fodfeltets frakturindskrift står gyldne: 
»Dette giører til min ihukommelse«. På maleri-
rammens hulede del et bladmotiv i brunt på sort 
bund. Stafferingen25 udført af P. Rahbek 1912.4 

Foran altertavlen er 1977 ophængt en metalde-
koration, udført efter forslag af H. og B. Exner, 
en halvrund »krone« med to rækker krydsende 
bueslag endende i hulede messingskiver; de sta-
biliserende tværstave ender i tilsvarende skiver. 

Kirkens tidligere altertavle blev ved midten af 
forrige århundrede overflyttet til annekskirken i 
Voldby, der ligeledes hørte under Frijsenborg.26 

Altersølv. Alterkalk (fig. 24), 1852, udført af 
hof- og ordensjuvelerer Anton Michelsen, Kø-
benhavn. Den 23,8 cm høje kalk, formgivet i en 
blanding af gotik og renæssance, har sekstunget, 
profileret fod med rudemønstret standkant. 
Hver af fodtungerne har en graveret dekoration 
bestående af et skriftbånd foldet i hesteskoform 
og forbundne af lille kæde. På en af tungerne er 
fastnittet et samtidigt, støbt og forgyldt kruci-
fiks. De sekskantede skaftled, smykket med 
gennembrudte, spidsbuede stavværksvinduer, 
har små kraveled ved overgangen til de øvrige 
led. Den renæssanceprægede, seksdelte knop 
har stavværksprydelser som skaftet samt f rem-
springende blomster og rudebosser, med relief-
minuskler: »i h e s v s«. Bægeret er nyt. Under 
kalkens fod ses fire stempler: 1) mestermærket 
for ovennævnte guldsmed (Bøje I, 1979, nr. 
1472), 2) Kbh.s. bystempel (18)52, 3) guardein-
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stempel for P. R. Hinnerup og 4) månedmærket 
Tyren (20/4-22/5). - †Alterkalk og †disk er o m -
talt 1702 og 1729,6 da også †oblatæsken nævnes: 
»med høje herskabs navn og våben på«. 

Oblatæske, muligvis den, der nævnes 1862,8 af 
porcelæn fra Bing & Grøndahl, af den vanlige 
type, sort, med guldkors og -kanter. 

Vinkande, o. 1860,8 fra Den kgl. Porcelænsfa-
brik, svarende til oblatæsken; det hvide låg med 
knop bevaret. Nu ude af brug. 

Alterkors, udført af »Exner 1977« (stempel på 
bagsiden). Græsk kors af bruneret messing, der 
på hver korsarm har to rækker hulede messing-
skiver (jfr. hængedekorationen foran altertav-
len). 

Sygesæt. 1) 1989, af tin. 2) Slutningen af 
1800rne. Den ustemplede kalk, 9 cm høj, har 
rund fod, skaft med øvre indknebet led samt 
ægformet bæger, hvorpå graveret cirkelkors. 
Den tilhørende disk, 8 cm i tvm., er flad og glat. 
Vinbeholder med skruelåg, beregnet til indsæt-
telse i bægeret, muligvis leveret af guldsmed 

Fig. 22. Topgavl med Valdemar Parsbergs våben fra 
herskabsstol fra o. 1600; rekonstrueret 1891 (s. 3464). 
NE fot. 1989. - Top of bench-end with the coat of arms of 
Valdemar Parsberg from manorial pew c. 1600. 

Fig. 23. Fontehimmel fra o. 1730, oprindelig udført til 
Uth kirke (Vejle amt), men ca. 1898 overført til Ham-
mel (s. 3461). NE fot. 1989. - Font canopy c. 1730, ori-
ginally made for the church of Uth, Vejle county, but 
c. 1898 transferred to Hammel. 

Jens Peter Sørensen, Århus27 (jfr. Bøje II, 1982, 
s. 248). 

Alters tager (fig. 26), fra 1500rnes slutning, af 
messing, ganske svarende til stagerne fra 1581 i 
Allerup28 (Odense amt), der er støbt af klok-
kestøberen Berend Bodemann fra Lübeck og 
muligvis fra samme værksted. Tidligst omtalt 
1702,29 da de karakteriseredes som »smukke«.6 

De store, 40,5 cm høje stager har blødt profi-
lerede og lavt klokkeformede fod- og lyseskåle, 
med jernlysepig. Skaftet består af balusterled 
over flere hulled samt stort, nærmest cylinder-
formet led, alle med inddrejede linier. Særligt 
tunge på grund af jernindsats. 

Syvarmet lysestage, o. 1925, på aftrappet fod 
med buede arme leddelt ved kugler. Tidligere 
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Fig. 24. Alterkalk 1852, udført af Anton Michelsen, 
København; nyt bæger (s. 3458). NE fot. 1989. - Cha-
lice, 1852 by Anton Michelsen, Copenhagen, new cup. 

forsynet med elektrisk installation, der fjernedes 
1952.8 Nu ude af brug. 

Messehagler. Fem nyere hagler: 1) Af rødt fløjl 
med guldgaloneret rygkors. 2) Af rød silke med 
guldgaloneret gaffelkors på ryg og bryst. 3) Af 
lilla fløjl, rygkors syet af tre parallelle, gyldne 
bånd med stiliseret, lilla bånd og kant; i kors-
skæringshjørnerne et lille kors. 4) Af grøn da-
mask med indvævede kors. Guldgaloneret ryg-
kors med gyldent Jesumonogram i korsskærin-
gen, indrammet af rød og gylden siksakbort. 5) 
Af hvid damaskvævet silke med engle. Guld-
galoneret rygkors med lilla kant, i korsskærin-
gen trekant i guldgaloneret strålekrans. †Messe-
hagler. 17026 omtales en hagel, der var foræret af 
»hendes grevelige nåde«. 18628 fandtes en hagel 
syet af rødt silkefløjl. 

Alterskranke, 1891,4 af eg, udført efter tegning 
af Walther.24 Spinkle søjler med to forskellige 

typer kapitæler skåret af H. Chr. Petersen og ret 
bred gesims med profileret forkant; knæleskam-
lens forbræt er profileret og har omløbende 
frise. Opstillet i halvbue foran alteret. Lakeret og 
stafferet med lidt grønt og rødt. Den tidligere 
†skranke, omtalt 1862,8 havde drejede balustre, 
der var malede og bronzerede, samt mahogni 
»rækkestang«; »knælen« polstret med rødt saf-
fian, opstillet i halvbue. 

Døbefont (jfr. fig. 20), 1898, udført af F. He-
gaard,23 efter tegning24 af Hans I. Holm;8 af eg, 
snitværket af blødt træ. Den 90 cm høje, otte-
kantede font er formgivet efter den barokke fon-
tehimmel, overtaget fra U t h kirke (se nedenfor). 
Foden er smykket med skårne akantusblade og 
muslingeskaller, det skålformede korpus med 
bladranker over sidesammenføjningerne samt 
foroven. Hveranden af de buede sider bærer en 
oval bladkrans. Fontens indeftersmalnende hals-
parti er flerleddet profileret. Blade og ranker 
forgyldt,3 0 bladkransene grønne, i den vest-
vendte et gyldent spejlmonogram »MKJVF« for 
Mogens Krag-Juel-Vind-Frijs. 1955 flyttet til en 
plads under korbuens nordside, tidligere midt-
for i koret. 

Fig. 25. Dåbskande af tin fra o. 1850 (s. 3461). NE fot. 
1989. - Pewter ewer from c. 1850. 
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(†)Døbefont. Romansk(?), af N. L. Høyen 1830 
omtalt som en »smiget« granitfont, i synspro-
tokollen 18628 beskrevet som værende af sand-
sten, tre fod høj, »sideformet med en firkantet 
fod og foroven en karnisformet k u m m e en alen 
bred«. Den stod da i koret. 18914 blev den renset 
af maleren. Formentlig fjernet 1898 og måske 
overført til Søbygård, hvorfra en døbefont 1955 
blev bortauktioneret.31 

Dåbsfad, 1899, af messing, udført af A. Wil-
son, Århus.4 Det er formet efter egetræsfontens 
munding, ottekantet, 35 cm i tvm., glat, med 
ombøjet , profileret kant. †Dåbsfade. 17296 fand-
tes i fonten både et stort messingfad og et min-
dre tinfad, der antagelig senere blev erstattet af 
et fad af sølvplet, omtalt 1862.8 

Dåbskande (fig. 25), o. 1850,32 af tin, 22 cm høj 
incl. lågknoppen. Den har rund, profileret fod, 
urneformet korpus med fladt tværbånd, hulet 
halsled samt højt optrukket hank; let hvælvet 
låg. Under bunden en sekundær bogstavind-
prikning. 

Fontehimlen (fig. 23), fra o. 1730, oprindelig 
hjemmehørende i U t h kirke26 (Vejle amt) under 
Frijsenborg, er beslægtet med dennes prædike-
stol og formodentlig udført som en beskeden 
kopi af Jørgen Arentsen Slaches døbefont fra 
1718 i Horsens klosterkirke. Den er af eg, snit-
værket af blødt træ og formet som en ottekantet 
baldakin, hvis flade underside er afsluttet af pro-
filliste med perlestav. Som hængestykker ses 
skårne draperier med bredt frynseparti. Selve 
baldakinen er »godronneret« og prydet med fire 
store, svungne akantusblade, der med de udef-
terbøjende spidser foroven samler sig omkring 
en stor kugle. Ved en istandsættelse 1955 udbed-
redes en staffering fra 1897,4 der til dels var ud-
ført på grundlag af den oprindelige, på kridt-
grund. Topkugle, akantusblade, perlestav og 
frynser er forgyldt, oversidens bukler skiftevis 
forgyldte og røde, baldakinhængestykkerne 
grønne; undersiden blåmalet. Istandsat 18357 og 
1870.4 I forbindelse med 1890ernes hovedistand-
sættelse overført til Hammel . 

Prædikestolen med opgang og lydhimmel (fig. 
30), 1694, er et usædvanligt arbejde i storakan-
tus, antagelig fra billedhuggeren Christian Ner -

gers værksted i København.3 3 Stolen har fire fag 
i enkel konstruktion, af eg, med hjørneknækket 
rammeværk og store, glatte fyldinger samt lave 
frisefyldinger; snitværket er derimod udført i 
blødt træ, formentlig lind. Gesimsens vulstled 
er smykket med reliefskårne akantusranker flan-
kerende ovalskjolde, frise- og fodvulsterne med 
brede blade. De øvrige dekorationer er pålimede 
eller -sømmede. På de lodrette rammestykker er 
rankeophæng, skiftevis med frugtbundter og 
roser, og i frisefelterne let varierede bladfestoner 
med frugter. I storfelterne ses dels (midtfor) 
lensgreveparret, Niels Friis og Christine Sophie 
Reventlows, kronede våbener omkranset af 
henholdsvis palmegrene og rosenranker over 
det skårne årstal »Anno / 1694«11, dels oval blad-
krans med deres respektive, malede spejlmono-
grammer (se nedenfor) omgivet af akantusblade 
og frugtranker ophængt i store sløjfer (fig. 28). 

Fig. 26. Alterstage fra 1500rnes slutning (s. 3459). NE 
fot. 1989. - Altar candlestick from the close of the 16th 
century. 
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og sten er forsølvede. Våbnerne har heraldiske 
farver, baldakinbladene er brunmalede. I storfel-
ternes ovalfelter er gyldne spejlmonogrammer, 
mod øst »NF«, mod vest »CSR« (jfr. ovenfor). I 
opgangens ovalfelt gylden kursiv på lysbrun 
bund: »Ezech: 2 v. 7. Du MennisKens Søn du 
Skal tale mine ord til dette Folck hvad entten (!) 
de lyde det eller lade det.« 

I slutningen af sidste århundrede gennemgik 
stolen flere istandsættelser.35 18917 blev den af-
renset for al maling, hvorefter »forsiringerne« 
blev forgyldt. Seks år senere foretog maler 
J. C. A. Frederiksen, Hammel , atter en forgyld-
ning med uægte guld.4 - Opstillet i skibets syd-
østhjørne med opgang langs tr iumfvæggen. 

Den tidligere †prædikestol ønskedes 1717 over-
taget af Skørring kirke, en anmodning, der ikke 
synes imødekommet (jfr. s. 1935). 

Stoleværk, o. 1860, senere suppleret flere gan-
ge. De enkle, rundbuede gavle har pålagt, om-

Stolens nyere bærestolpe skjules af fire kæmpe-
store, f removerbøjede akantusblade, der synes 
at støtte stolen under hjørnerne. Opgangens 
18914 fornyede gelænder og mægler har samme, 
oprindelige rankedekoration som stolen; selve 
brystningen består af viltert akantusbladværk 
med fantasiblomster snoende sig om en midto-
val, alt udført i gennembrudt arbejde i blødt træ 
(fig.29). Lydhimlens fem fremspringende sider 
har en vulstdekoration som stolens gesims, 
hængestykkerne er bladfestoner med varierende 
frugter. Selve topbaldakinen er formet af fem 
store og seks små akantusblade, der foroven 
samler sig omkring en plade, hvorpå en ege-
træsskåret figur af den opstandne Kristus med 
sejrsfanen34 (fig. 27). 

Efter restaurering 1952 står stolen med en staf-
fering, der er en genfremstilling af den oprinde-
lige, på kridtgrund. Stolens rammeværk og fel-
ter, i afrenset eg, danner baggrund for forgyld-
ning på alle blad- og frugtdekorationer, udført i 
sølv, laseret til guld. De gyldne kroners perler 

Fig. 27. Lydhimlens topfigur. Kristus med sejrsfanen; 
jfr. fig. 30 (s. 3462). NE fot. 1989. - Crowningfigure on 
the sounding-board, Christ with the banner of victory, cf. 

fig. 30. 

Fig.28. Storfelt fra prædikestol 1694 (s. 3461). NE 
fot. 1989. - Panel of pulpit 1694, cf. fig. 30. 
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karakteriseredes de som »noget gamle«, men 
»det høje herskab« havde lovet med tiden at lade 
dem forny.6 

Armstol til præsten, 1884, leveret af Wørtz.4 

Lakeret eg med udskæringer på ryg og armlæn. I 
korets nordøsthjørne. To borde er opstillet i hvert 
af korets østhjørner. 18628 havde både præst og 
kirkeværge en stol og et bord opstillet i koret. 

løbende liste, de nyere ryglæn hver tre store fyl-
dinger. 18764 leverede snedker Wørtz fyldings-
paneler og 20 nye vægendestykker. De 18 fruen-
timmerstole og 17 mandfolkestole, der fandtes 
1862,8 var 18914 reduceret til 28, da Wørtz re-
parerede stolene og forsynede dem med nye 
fodstykker, revler og ben samt 13 nye gavle. Ved 
hver af korets langsider er 1988 opstillet to bæn-
ke svarende til stolene.36 Alt nu gulbrunt ege-
træsmalet ligesom 1876;4 19124 stafferet af P. 
Rahbek. Løse stole, 1891 udført af F. Hegaard, 
Hammel , efter tegninger af arkitekt Walther.24 

Fire stole med rørflettet sæde og ryglæn, der 
foroven har udskåret bladværk omkring skjold, 
er opstillet i koret, tre andre, hvis ryglæn har 
udskårne cirkelkors i rygbrædderne, er anbragt i 
våbenhuset. 

†Stolestader er tidligst omtalt 1676,5 da et syn 
beskrev dem som »nogenledes ved magt.« 1727 

Fig. 29. Opgang til prædikestol 1694 (s. 3461). NE fot. 
1989. - Staircase to the pulpit 1694, cf. fig. 30. 

HAMMEL KIRKE 

Fig. 30. Prædikestol 1694, formodentlig fra Chr. Ner-
gers værksted, København (s. 3461). NE fot. 1989. -
Pulpit 1694, probably from Chr. Nerger's workshop, Co-
penhagen. 
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Fig. 31. Lysekrone nr. 2, 1892 (s. 3468). NE fot. 1989. 
- Chandelier 1892. 

En †brudeskammel med betræk og frynser 
nævnt 1911.8 

To herskabsstole, for Valdemar Parsberg til Jer-
nit og hans hustru Ide Lykke, opstillet østligst i 
hver af stolerækkerne, er rekonstruktioner fra 
18914 med genanvendelse af en stolegavl med 
tilhørende dør, fra o. 1600. De er af eg, udført af 
snedker F. Hegaard, Hammel , der nævnte år le-
verede tre udskårne stole med en ditto dør samt 
reparerede en tilsvarende. Den bevarede renæs-
sancegavl med tilhørende dør er rimeligvis syd-
sidens næstøstligste, dog noget opskåret. Gavl-
planken har profilerede smalfyldinger på hver 
side af en høj, kanneleret arkade med tandsnits-
bueslag, profilkapitæler og lille beslagværks-
plade midt på pilastrene; i sviklerne opskårne 
treblade. Over en tandsnitgesims er den kartou-
cheformede topgavl smykket med et reliefskåret 
våben for »W. Parsberg« (fig. 22). Døren har en-
kel, profileret retkantfylding. De tre andre gavle 
med topstykker er efterligninger, med de o m -

talte kirkeejeres fædrene og mødrene våbener,37 

hvor kun selve våbenmærkerne og hjelmteg-
nene er varierende, overensstemmende med de 
nyskårne navne med indlagte versaler i frisefel-
terne, i syd: »A.Holk«, i nord: »J.Lykke« og 
»B.Brahe«. - Navnene står gyldne, våbnerne, 
ligesom 1892,4 med forskellige farver, hjelmteg-
nene med sølv og løvet gråhvidt, rødt eller sort, 
stolene i øvrigt i afrenset eg. De rekonstruerede 
våbener er anbragt anderledes end oprindelig 
ifølge Søren Abildgaards beskrivelse 1771: »paa 
øverste Mands Stolestade (dvs. i syd) Holk og 
Parsberg vaaben, paa øverste Qvinde Stolestade 
(i nord) Brahe og Løkke vaaben«. 

Klingpunge. 1) Drejet, sortmalet træskaft med 
knop dekoreret med malet guldbånd. Pungen 
ny, men med sølvbjælde overflyttet fra en ældre 
tpung. På bjælden graverede, store skønskrifts-
bogstaver: »M M S K S D« over »1776«, for-
mentlig et giverægtepars initialer. 2) Nyere, 
med drejet skaft og lærredspung. I kapellet. 

3464 

Fig. 32. Lysekrone nr. 1, fra 1700rne (s. 3468). NE fot, 
1989. - Chandelier no. 1, from the 18th century. 
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Fig. 33. Indre, set mod vest. Aksel Skov fot. 1955. - Interior to the west. 

To fattigbøsser af messing, Frijsenborgs vanlige 
type udført efter tegning af V. Th. Walther 
189124 (fig. 69) og leveret 189623 af A. Wilson, 
Århus. Oprindelig anbragt på egetræspiedestal 
som de tilsvarende i Lading (s. 1856), nu opsat 
på næstvestligste stolestader. 

»De fattiges †tavle« nævnt 1715.6 

Et pulpitur, antagelig det i vest, er tidligst o m -
talt 1729,6 men er ombygget flere gange i tidens 
løb. Til de ældre dele hører muligvis den nord-
sydlagte, bærende bjælke med tandsnitliste; de 
retkantede egetræsstolper, med listemarkerede 
kapitæler, ved midtgang og ydervægge, er for-
nyet af Wørtz 1887.4 Det enkle fyldingspanel er 
opsat samtidig med det nye orgel 1967. Fodbjæl-
kens stiliserede blomsterornament i gulbrunt, 
rødbrunt , blåt og grønt, er rimeligvis udført af 
maleren P. Rahbek 1912.4 Fyldingerne er mørke-
grå, rammeværket lysgråt med gyldne lister. 

Foruden at give plads til orglet er pulpituret 
indrettet til kirkeejeren og er (1862)8 betegnet 

»grevens stol«. Syd for orglet er anbragt fire 
stole, antagelig fra 1897,4 i nygotisk stil, med 
æselrygformede ryglæn smykket med krabbe-
blade, to armstole samt en sofa af fo rm som to 
sammenstillede stole, alle med polstrede ryglæn 
og sæder af rødt plys. - Om pulpiturets ældre 
historie meddeler arkivalierne, at det 17296 var 
»vel ved magt«, med sirlig maling anstrøget. 
18628 havde det »et rækværk« af udskåret pali-
sandertræ, lukket bagtil med rødt silkefløjl. 
18784 blev opstillet to †bænke leveret af snedker 
Wørtz, der fem år senere lavede et brystpanel og 
reparerede gulvet samt fire stole. 1897 udførte 
N. Rasmussen nyt panel ved grevens stol,4 for-
modentlig det, der ifølge fig. 33 var dekoreret 
med store, stiliserede firbladsblomster inden for 
et listerammeværk; egetræsmalet. Opgang ad 
trapper fra våbenhuset. 

Orgel (fig. 20), 1967, med 15 stemmer, to ma-
nualer og pedal, bygget af Marcussen & Søn, 
Åbenrå. Disposition: Hovedværk: Rørfløjte 8', 
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Principal 4', Gedaktfløjte 4', Gemshorn2 ' , Nasat 
1⅓ , Mixtur III. Svelleværk: Gedakt 8', Rørfløjte 
4', Quintatøn 4', Principal 2', Cymbel II, K r u m -
horn 8'. Pedal: Subbas 16', Gedakt 8', Oktav 4'. 
Tegnet af Aksel Skov og Aage Kristensen. På 
vestpulpituret. Hovedværket er anbragt i pulpi-
turbrystningen og har klingende prospektpiber. 
Resten af instrumentet er placeret inde på pulpi-
turet i et bredt, todelt orgelhus uden prospekt-
piber; de to sidedele, der har gitterfacader, r um-
mer pedalværket, og i midtdelen findes spille-
bordet samt svelleværket, der har synlige svelle-
døre i fronten.3 8 * Orgel (fig. 33), 1925, med ni 
s temmer og én transmission, ét manual og pe-

dal, bygget af A. C. Zachariasen, Århus, med 
genanvendelse af facaden fra o. 1870.39 Disposi-
tion: Manual: Bordone 16', Principale 8', Flauto 
8', Bordone d 'amore 8', Fugara 8', Salicionale 8', 
Voce celeste 8', Oktave 4', Flauto 4'; oktavkop-
pel. Pedal: Subbas 16' (transmission). Svelle. 
Pneumatisk aktion, keglevindlade. Den nygoti-
ske facade inddeles af fire spirprydede stolper i 
en bred midtdel og to smalle sidedele; hver af 
disse har et spidsbuet felt med attrappiber af 
sølvbronzeret træ. Øverst i sidefelterne og i fod-
felterne findes udskæringer. Sidefelterne afslut-
tes opefter af spirprydede gesimser, midtfeltet af 
en trekantgavl, kronet af kors. På vestpulpitu-
ret, opstillet mellem to profilerede stolper, der 
afsluttede de skillevægge, hvormed pulpituret 
1870 opdeltes i tre rum. Det midterste rum, der 
oprindelig var reserveret orgel, organist og 
bælgtræder (?), var efter 1925 helt udfyldt af or-
gelværket, og spillebordet anbragtes nu på or-
gelhusets nordside, således at organisten fik sin 
plads i pulpiturets nordre afsnit. Nu i Ålborg, 
Adventkirken (Adventistkirke), †Orgel, omtalt 
1838.7 1870 blev det i forbindelse med kirkens 
restaurering flyttet fra sin hidtidige plads bagest 
på vestpulpituret, delvis i tårnrumsåbningen, til 
en sidelæns placering i det midterste af de tre 
rum, der indrettedes på pulpituret. Dette rum 
afskærmedes mod øst af en ny attrap-orgelfa-
cade, opsat i pulpiturbrystningen (jfr. fig. 33) 
uden nogen forbindelse med instrumentet. Faca-
den, muligvis udført af orgelbygger J. A. De-
mant, Århus, der forestod orglets flytning 
1870,4 genanvendtes i det nye *orgel 1925.40 

Salmenummertavler. 1) En af de tre, der anskaf-
fedes 1901;4 Frijsenborgs vanlige type med rund-
buet gavl og hvidmalede indskudsbrikker med 
gråmalede tal. På tr iumfvæggens nordre del. 
2-5) Nye, hvidmalede træplader i profilrammer, 
med søm til ophængningstal. Salmenummertav-
ler. 18628 fandtes to tavler med indskudstal, 
18724 leverede Wørtz to andre. 

Kirkestævnetavle, 18984, messingplade, 30,5x 
46,5 cm, med indskriften »Kirkestævne« med 
hvidmalet antikva på sort bund, leveret af 
A. Wilson, Århus. Henlagt i kapellet. Den af-
løste en malet †tavle omtalt 1891.4 

Fig. 34. *Præsterækketavle. Oprindelig et epitaf ud-
ført i 1680erne af Rasmus Christensen til ukendte 
personer i Gjern kirke, men 1890 overført til Hammel 
og ændret (s. 3467). NE fot. 1989. - *Board with list of 
incumbents. Originally a wall monument made by Rasmus 
Christensen in the 1680s in memory of persons unknown 

for Gjern Church, but transferred to Hammel in 1890 and 
altered. 
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Fig. 35. Toppen af det tidligere epitaf, nu *præsterækketavle, jfr. fig. 34 (s. 3467). NE fot. 1989. - Top of the 
former wall monument, now board listing the incumbents, cf fig. 34. 

*Præsterækketavlen (fig. 34) er oprindelig et 
*epitaf fra 1680erne, h jemmehørende i Gjern 
kirke (s. 3317), men overført til Hammel 1890.26 

Det store epitaf, af eg, består af et ottekantet 
midtfelt, 180x138 cm incl. den buede, gennem-
brudte ramme smykket med stiliserede b lom-
ster og bladranker. Den brede plade udenom har 
reliefskårne øreflipvolutter, der yderst til hver 
side danner sæde for en nøgen putto, der med 
begge hænder holder fast i bøjleudløberne. U n -
der deres fødder et skåret ansigt i trekvartprofil. 
Topstykket (fig. 35) består nu af to ornamen-
terede planker, men har formodentl ig mistet 
nogle overgangsled, fjernet for at tilpasse epita-
fiets højde til væggen. Den nedre plade har et 
liggende ovalfelt flankeret af fantasimasker; en 
brusket udløber herunder bærer en konsol, 
hvorpå en siddende putto, med let draperi og 
holdende nu tabte attributter, den ene har dog 

bevaret sit andet attribut, et timeglas. Topstyk-
kets øvre del har som midtfigur en frontalt stå-
ende mand indflettet i barokbøjler og flankeret 
af siddende og bedende, påklædte personer. En 
lille, nøgen dreng holdende et kranium står som 
topfigur. Hængestykket er en nyreformet plade 
i brusket ramme, der til siderne har fantasima-
sker41 og forneden ender i bøjleknop, hvorpå de 
reliefskårne versaler »RCB«. 

Initialerne henviser rimeligvis, ligesom andet-
steds forekommende, til den anonyme bestiller42 

af epitafiet, snarere end til den billedskærer, Ras-
mus Christensen fra Århus,4 3 som man kan til-
skrive arbejdet.44 Dette er tydeligt påvirket af 
billedskæreren Peder Jensen Kolding, der fo rmo-
des at være Christensens læremester. De grove 
figurer, udført med frodig fantasi, og de store, 
buede øjne, er karakteristiske eksempler på 
denne billedskærers virkemidler. 
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Fig. 36. Detalje af klokke nr. 1, støbt 1571, jfr. fig. 37 
(s. 3469). NE fot. 1989. - Detail of bell no. 1, cast 1571, 
cf.fig.37. 

Fig. 37. Klokke nr. 1, støbt 1571 af Henrik Tram, op-
rindeligt til Kerteminde kirke (s. 3468). NE fot. 1989. 
- Bell cast 1571 by Henrik Tram, originally for the church 
of Kerteminde. 

Epitafiet fremtræder nu afrenset for alle farver 
som et resultat af snedker Wørtz' restaurering 
1890,4 da han »tillagde en stor del nyt« og her-
efter bonede det. I topovalen står med uægte 
forgyldt antikva: »Præsterne siden Reformatio-
nen i Hammel-Voldby-Sall.« I storfeltet, der 
måske oprindelig var beregnet til et maleri, står 
præsternes navne og årstal med ajourføringer til 
1976. Hængestykkets felt, der antagelig har 
rummet gravskriften, står nu tomt. Ophængt på 
skibets sydvæg. 

Lysekroner. 1) (Fig. 32), af messing med ind-
skrift 1771, men muligvis en del ældre. Det 
mangeleddede skaft har midtpå et let fladtrykt 
kugleled samt stor, glat hængekugle med drejet 
knop. Kronen har 2x6 flade, S-formede lyse-
arme, de nedre og største er formet med et dob-
belt balusterled midtpå og yderst et dobbeltgre-
net led bærende den flade dråbeskål. De øvre, 
enklere arme har buede udløbere samt mellem-
faldende slangespyd. På hængekuglen er med 
kursiv graveret: »AF Greve Erhard Wedell Frijs 
og Grevinde Christine Sophil(!) Wedell Frijs Gi-
vet til Frijsenborg Capel Som De Har ladet Ind-
rette Aarret (!) 1771« (jfr. s. 3500). Nu ophængt i 
koret i jernstang med fem drejede, gyldne kug-
leled. 

2) (Fig. 31), af messing, 1892, barokkopi med 
3x6 lysearme hvorimellem forskelligt formede 
refleksblomster; på de mellemste arme desuden 
anbragt små, støbte fugle. Topfiguren er en basi-
lisk og ophængningsøskenen dannet af to m o d -
stillede dragehoveder. På den fladtrykte hænge-
kugle, med drejet hængeknop, er foroven gra-
veret givernes initialer med store skønskrifts-
bogstaver: »GESFDS 1892 GMCKIVF«, for 
Grevinde Elisabeth Sophie Frederikke Danne-
skiold-Samsøe og Greve Mogens Christian 
Krag-Iuel-Vind-Frijs. Ophængt i jernstang, 
med tre gyldne kugleled, midt i skibet. 

Lampetter 1955. † Lampetter. 1885 leverede blik-
kenslager P. Nielsen, Hammel , fem lampetter, 
1898 L. Rasmussen, København, fire par trear-
mede og seks enarmede lampetter samt 30 lyse-
piber.4 

Klokker. 1) (Fig. 36), 1571, støbt af Henrik 
Tram45 oprindeligt til Kerteminde. Om halsen en 



HAMMEL KIRKE 3469 

toliniet indskrift med reliefversaler: »Avxilivm 
m e v m a domino qvi fecit celvm et terram. Hen-
drick Tram. o. m. b. f. s. /borgemester oc raad i 
Kyrtemi(n)de bv(!) med almv bekoste(!) denne 
klocke ny anno 1571«. (Min hjælp fra Herren, 
som gjorde himlen og jorden ..). Under skrift-
båndet nedadvendende planter, hvorimellem 
står reliefversalerne »c g m s«. På selve slagrin-
gen er to lister, over den tre tætsiddende, skarp-
kantede lister. Klokkebøjlerne har på forsiden 
skægmasker (fig. 36). 105 cm i tvm. - Det vides 
ikke, hvornår klokken er kommet til Hammel , 
men sandsynligvis først efter 1702,6 da der i tår-
net omtales to klokker, og der af den største 
»var sprunget et stykke på hver side.« 18764 bo-
redes der huller i klokken til en ny »marne« 
(kronering). Omhæng t 1941 i vuggebom af eg. 

2) (Fig. 39), støbt 1716 af Henrik Tessin, fri-
mester i København.4 6 Den lille klokke, der må-
ler 80,5 cm i tvm. , har om halsen en frise be-
stående af henholdsvis opad- og nedadvendende 
akantusblade på hver side af tre lister. På korpus 
(fig. 38) ses et kronet våben med et skriftbånd, 
hvorpå med reliefversaler: »Her grefue Christian 
Frijs«; herunder »H. grefve Christian Frijs lod 
denne klocke støbe, og mester Henrick Thesin 
lod den af ilden løbe. Anno 1716.« Både på slag-
ringen og over den ses to lister, på huen er des-
uden to og to tætsiddende lister. Omhæng t i ny 
slyngebom af eg 1985. 

†Klokker. I forbindelse med klokkeskatten 
1529 måtte kirken aflevere en klokke, der med al 
sit jernfang (ophænget) vejede 2½ skippund47 

(400 kg). 
Klokkestol til to klokker, 1881,4 af eg med gen-

anvendelse af ældre dele. Dragerstol med søjle-
bæringer i det underliggende bjælkeværk. 1920 
afstivet8 og 1965 repareret. 

G R A V M I N D E R 

Epitafier. 1) (Fig. 43), 1610, over Valdemar Pars-
berg og hans familie. Billedskærerarbejde til-
skrevet Mikkel van Gronningen, med portræt-
maleri signeret af Lauritz Andersen Riber.48 Ind-
skrift for Woldemar Parsberig til Jernit, Verner 
Parsberigs søn til harrested, +6. maj 1607,49 50 år 

Fig. 38. Detalje af klokke nr. 2, støbt 1716, jfr. fig. 39 
(s. 3469). NE fot. 1989. - Detail ofbell no. 2, cast 1716, 
cf.fig. 39. 

Fig. 39. Klokke nr. 2, støbt 1716 af Henrik Tessin, 
København (s. 3469). NE fot. 1989. - Bell cast 1716 by 
Henrik Tessin, Copenhagen. 
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Fig. 40. Maleri af Kristi opstandelse, i topfeltet til epitaf 1610 (jfr. fig. 43), udført af Laurids Andersen Riber 
(s. 3474). G. N. Kristiansen fot. 1952. - Painting of the Resurrection in the top panel of the wall monument 1610 (cf 

fig. 43) made by Laurids Andersen Riber. 

gi., og hustru fru lide lycke, salig Jørgen lyckes 
datter til Offuergaard, († l0. dec. 1618, 58) år gi. 
De levede tilsammen »paa det 24. aar« og avlede 
to sønner og fem døtre, den ældste søn Verner 
Parsberg †3.dec. 1586, »it aar ringer 3 Vgger«, 
den ene datter j o m f r u Beate Parsberg †S. Mau-
riti. 1593, 24 uger gl. 

Det store, velskårne billedskærerarbejde ud-
fylder hele skibets nordvæg mellem de to vin-
duer og rækker fra lidt over stolestadehøjde og 
op til loftets gesims. Det er skåret i eg, med fint 
udførte detaljer, men lidt tørt og stift i virkemid-
ler. Opbygningen er som en renæssancealtertav-
les, rektangulært midtfelt i storstykket flankeret 
af fire pilastre med foranstående dydefigurer og 
smalle sidefelter med 2x16 anevåbener i relief.50 

Topstykkets rektangulære felt, med nøgen 
mands- og kvindeherme, indeslutter en pilaster-

båret arkade og krones af kartouche med dia-
demhoved. Både stor- og topvinger er kartou-
cheformede og rigt dekoreret med reliefskårne 
blad- og frugtophæng. Krongesims og posta-
ment har lave frisefelter indrammet af karnis-
tandsnitlister ligesom epitafiets øvrige felter. 
Over krongesimsens volutknægte står spinkle 
obelisker, hvor imod topgesimsen bærer kugle-
formede vaser. Ligesom storstykket er posta-
mentet firdelt. Under dydefigurernes sokler sid-
der volutsvungne knægte, hver med fire gen-
nembrudte kvadratfelter på undersiden, hvor-
igennem ses den kraftige æggestav, der pryder 
postamentets kronliste. Frisefelterne adskilles af 
lave, joniske pilastre, hvorunder hænger firesi-
dede vaser. De lave hængestykker herimellem 
har fo rm af rulleværkskartoucher smykket med 
frugter og blade, det midterste tillige med et på-
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Fig. 41. Maleri: Lazarus' opvækkelse og Valdemar Parsberg med familie, fra epitaf 1610 (jfr. fig. 43), udført af 
Laurids Andersen Riber (s. 3472). - Painting: the Raising of Lazarus, and Valdemar Parsberg and family, from the wall 
monument 1610 by Laurids Andersen Riber. 

sat englehoved under et reliefskåret årstal 
»1610«. 

Storstykkets ca. 73 cm høje karyatidedydefi-
gurer er, fra vest (fig. 42a-d): Troen med kalk 
(hvoraf kun foden er bevaret), Håbet med an-
ker, Kærligheden med to børn på armene og 
Retfærdigheden, der har fået tilsat ny hånd og 
kors i stedet for de oprindelige attributter sværd 
og vægt. De er udført efter stik af Jacob Mat-
ham efter Hendrick Goltzius51 og er skåret i bil-
ledskærerens vanlige manér med tætfoldede 
dragter af nærmest »vådt« udseende ligesom på 
hans altertavle i Kristrup (Randers amt). Sva-
rende til denne tavle er kartouchernes to lag ty-
deliggjort ved indstemplinger i den flade bag-

grund, i det øvre lag med små streger, i det 
nedre med huller (jfr. fig. 40). 

Epitafiet står efter restaurering 1952, ved Ge-
org N. Kristiansen, med den oprindelige staf-
fering afdækket under en nyere, efterlignende 
overmaling. 

Den meget velbevarede staffering er ligesom 
de to malerier udført af Laurits Andersen Ri-
ber,52 der ikke alene var virksom i Ribe, men 
også i Østjylland omkring Århus, Horsens og 
Randers. I det smalle frisefelt under storfeltet har 
han signeret sit arbejde: »Laurentius Andræ Ri-
pensis Pinxit«, malet med lysgule versaler på 
rødbrunmarmoréret baggrund. Epitafiets poly-
krome, men dæmpede renæssancestaffering, 
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Fig. 42a-d. Dydefigurer fra epitaf 1610; jfr. fig. 43 (s. 3471). NE fot. 1989. - Figures of Virtues from wall monument 
1610; cf fig. 43. 

lagt på en lysegrå understrygning hovedsagelig 
direkte på træet,53 oplives af den megen forgyld-
ning på alle figurer, kartouchekonturer, blade, 
tandsnit og en del profillister. Marmorer ing i 
forskellige farver danner bund for figurer og or-
namenter, mørkegrønt på de lodrette ramme-
stykker, rødgråt på kartouchernes nedre lag -
det øvre lag hvidgråt - samt rødbrunt bag ane-
våbnerne og i skriftfelterne. De velbevarede far-
ver på våbnerne omfatter ikke metal, men hvidt 
angiver sølv og gult guld. Indskrifterne står i 
hovedsagen med gylden fraktur med bogsta-
verne ledsaget af en mørkebrun skyggefarv-
ning.54 I postamentfeltet under portrætmaleriet 
den ovenfor omtalte gravskrift, på krongesim-
sen under opstandelsesmaleriet: »Jeg er opstan-
delsen oc Liffuet ... Iohan XI«, i sidefelterne 
over våbnerne, m o d vest: »Erlig Velbyrdige 

Woldemar Parsberigs 16 anher (!)«, mod øst: 
»Erlig velbyrdig f r w Ide Løckes(!) 16 Anher(!)«. 
I de tilsvarende postamentfelter, med versaler: 
»Iohan: III. Saa elskte Gvd verden ...«, og 
»Christus er død for Vorre Synders Skyld ... 
Rom. IIII.« 

De to malerier er udført i tempera på tynd 
kridtgrund overstrøget med gråt. Midtfeltets 
store maleri (fig. 41), 99x122 cm incl. den op-
rindelige, indrammende guldstreg,55 viser Pars-
berg-familien knælende og bedende foran en lav 
kvadermur, hvorover der efter tidens skik ses et 
religiøst motiv, Lazarus' opvækkelse. Den brun-
hårede lensmand bærer hvid pibekrave over sit 
sorte harnisk, der er flot dekoreret over skul-
deren med et farvestrålende rødgult skærf; 
samme farve har fjerbusken på hans hjelm. Bag 
ham knæler en halvvoksen dreng, med runde 
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Fig. 43. Epitaf 1610, over Valdemar Parsberg og hans familie, udført af Mikkel van Groningen, med portræt-
maleri signeret af Laurids Andersen Riber (s. 3469). NE fot. 1989. - Wall monument 1610, to Valdemar Parsberg and 
his family, made by Mikkel van Groningen, with portrait pain ting signed by Laurids Andersen Riber. 
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kinder og rødligt hår. Over hans sorte dragt ly-
ser den hvide pibekrave op. På en pude ved hans 
side knæler en lille, lyshåret dreng (†l586), med 
hvid pibekrave og hvidt forstykke i den sorte 
kjole. 

I billedets anden side ses kvinderne, med m o -
deren forrest, bærende hvidt forskørt og langt, 
hvidt enkeslør over den hvide brystdug og ho-
vedtøj. Foran hende på en rød, gyldenmønstret 
pude, ligger den lille pige (†1593) svøbt i rødt 
med gyldne bånd; hue og krave hvide. Bag m o -
deren ses de ens, sortklædte døtre, med hvide, 
opstående kraver med kniplinger, gyldne arm-

bånd og kæder med Jesumonogram og kors 
som hængesmykker. De to ældre døtre bærer 
perlesmykkede hovedtøjer på det brune hår, de 
to yngre smalle, perlebesatte bånd om det lysere 
hår. 

Fremstillingen af Lazarus' opvækkelse er ud-
ført efter et kobberstik af Jan Muller efter Abra-
ham Bloemaert,5 6 men med tilføjelse af flere 
personer, 57 dels de to mænd stående i billedets 
venstre side mellem graveren og den knælende 
kvinde, dels en gammel mand bag kvinden ved 
gravstenen. Som vanligt hos maleren er kontra-
sten stor mellem de sortklædte personer i for-
grunden og det ovenstående religiøse motivs 
lyse farver. Kristus, med rødlilla kappe, f rem-
hæves dels mod den lysblå himmel, dels mod 
den blege, grågule Lazarusskikkelse, hvorom 
personer i blåt, grønt, gult og lysrødt grupperer 
sig. 

Topfeltets maleri af Opstandelsen (fig. 40) er 
en effektfuld skildring af de skræmte soldater 
ved graven under den velsignende Kristus, der i 
sin rødlilla kappe svæver f rem i et stærkt gult 
lysskær. På kistelåget anes en siddende engel. 
Maleriet er udført efter et forlæg,58 som male-
ren, med variationer, har anvendt andetsteds, 
bl.a. på et samtidigt altertavlemaleri i Torrild 
(s. 2630). 

18874 blev epitafiet vasket og malet af maler 
C. Andersen.59 I 1900rnes begyndelse7 gennem-
gik det en istandsættelse, formodentl ig ved ma-
ler P. Rahbek, omfattende nyskæringer af 
manglende dele samt en overmaling, der efter-
lignede den oprindelige staffering, men med 
uægte guld. 

Ved restaureringen 195260 erstattedes de ny-
skårne, men nu ormædte detaljer af nye, i eg, og 
manglende karnistandsnit i felterne tilføjedes. 
Efter fjernelse af overmalingen var kun en be-
skeden farvereparation nødvendig. 

2) (Fig. 44). 1682. Billedskærerarbejde tilskre-
vet Arent Friderichsen Slache,61 med portræt-
maleri og indskrift over Jens Ollesen Varde, for-
dum sognepræst for Ham(m)el-, Sall og Volby 
menigheder i 58 år og provst i Giern herred i 38 
år, †l693, 89 år gl., og hustru »nu salige Matrone 
Dor the Ivers daatter salig Doctor Iver H e m m e -

Fig. 44. Epitaf nr. 2, 1682, over provst Jens Olesen 
Varde med hustru og søn; billedskærerarbejdet til-
skrevet Arent Friderichsen Slache (s. 3474). NE fot. 
1989. - Wall monument no. 2, 1682, to Dean Jens Olesen 
Varde, his wife and son; carving attributed to Arent Fri-
derichsen Slache. 
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teus (o: Hemmet) , fo rdum Biskop i Riberstift 
hans daatter«, †l687, 93 år gl; de levede i ægte-
skab i 51 år og avlede to børn, en navnløs søn, 
»hvis navn er skreven i himmelen, een anden, 
Velærværdig nu S(a)lig Hr. Christen Høst, for-
dum sogne-præst for Haurum og Søbye Mee-
nigheder.« Afsluttende opstandelsesønsker og 
henvisning til »2. Cor: 1. v. 12«. 

Det barokke epitaf, af eg, er udført i præste-
parrets levetid, formodentl ig 1682 efter det ma-
lede årstal på frisestumperne, men har antagelig 
først fået tilføjet gravskriften i hængestykket ef-
ter den anden søn, Christen Høsts død 1704, da 
denne omtales som »salig«. Epitafiet har en ru-
dimentær arkitektonisk opbygning, hvor de 
knækkede gesims- og postamentbjælker sam-
men med sidernes søjleflankerende dyder danner 
en ottekantet r amme omkring storfeltsmaleriet. 
De spinkle søjler, med korintiske kapitæler, er 
snoede, og på maskeprydede konsoller herimel-
lem står figurer af dyderne Kærlighed, med 
f lammende hjerte og barn på armen, og antage-
lig Retfærd, nu uden attributter. To andre dyder 
står yderst på gesimsen, Håbet med due og an-
ker, og Troen, med (afbrudt) kors og alterkalk 
på bog. Barokbøjler og vingede englehoveder 
flankerer topstykkets firpasfelt, hvis øvre ma-
skekonsol bærer den opstandne Kristus med 
sejrsfanen. Storvingerne er reduceret til blad-
værk med frugtbundter og øvre fantasidyreho-
ved. Under dydesidestykkerne er hængestykker 
med englehoveder. Det store hængestykkes 
ovale, maskesmykkede bladkrans flankeres af 
englehermer (fig. 45) holdende dødssymboler, 
henholdsvis timeglas og kranium, i den anden 
hånd har de rimeligvis holdt basuner ligesom på 
et epitaf i Hansted (Voer hrd.). Såvel dette ar-
bejde som et epitaf fra 1679 i Dråby (Randers 
amt), der er en nær parallel til Hammel-epi ta-
fiet,62 er som dette tilskrevet Horsens-billedsni-
deren Arent Slache, elev af Peder Jensen Kol-
ding. 

Storfeltsmaleriet, 115x93 cm, er delvis forvan-
sket ved en overmaling i nyere tid, især det nu 
mørktmalede gulvparti samt til dels ansigterne. 
Ægteparret er fremstillet knælende og bedende 
med sammenlagte hænder. Provsten er i ornat, 

Fig. 45. Udsnit af epitaf nr. 2, 1682; jfr. fig. 44 
(s. 3475). NE fot. 1989. - Section of wall monument 
no.2, 1682, cf fig. 44. 

med sort kalot på det grå hår; også fipskægget er 
gråt. Den sortklædte hustru har hvidt forklæde 
under det spidse liv og hvidt lin under den brede 
halsudskæring, med lilla halsbånd og bred guld-
kæde. På det brune hår bærer hun en sort baret. 
Bag faderen knæler den unge, blonde søn med 
stor, hvid pibekrave over sin sorte dragt; hæn-
derne er foldede. På den brunlige baggrund åb-
ner en V-formet , hvidgul skybræmme sig for 
den korsfæstede. Både maleri og epitafiets staf-
fering er udfør t på kridtgrund. De uægte guld-
malede frakturindskrifter på sort bund, i top-
feltet citat fra »Joh. 11. 25-26: Jeg er Opstandel-
sen«, etc., i hængestykket gravskriften, er en 
genfremstilling fra slutningen af forrige århun-
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Fig. 46. Gravsten nr. 5, over provst Jens Lassen 
Høeg, †1792, og hustru Else Kirstine Lihme, †1782 
(s. 3479). NE fot. 1989, - Tombstone no. 5 of Dean Jens 
Lassen Høeg, died 1792 and his wife Else Kirstine Lihme, 
died 1782. 

Fig. 47. Detalje fra gravsten nr. 1; jfr. fig. 48 (s. 3476). 
NE fot. 1989. - Detail of tombstone no. 1; cf. fig. 48. 

drede af de oprindelige indskrifter, men retou-
cheret ved en mindre istandsættelse 1975.63 Ved 
denne lejlighed udbedredes den nyere, efterlig-
nende overmaling, der er holdt i hvidt og sort 
med forgyldning, gråhvid marmorer ing på de 
brede rammestykker samt hvide og grønne far-
ver, der har erstattet de oprindelige røde og 
grønne lasurer. 

Ophængt østligst på skibets nordvæg, o. 1860 
i sydsiden.16 

Gravsten. 1) Portrætfigursten (fig. 48), udført 
mellem 1608 og 1618, over Waldemaar(!) Pars-
berg til Iernidt, †6. maj 1608,64 50 år gl., og hans 
frue Idde Løcke, (10. dec. 1618, 58) år gl.; »saa 
oc tvende dieris kiere børn erlig oc velbivrdige 
Werner Parsberg«, †1586, 1 år gl. og j o m f r u Be-
ate Parsberg, †1593, »3 fieri(n)g aar« gl. 

Sort kalksten, 250x160 cm, indskriften i fod-
feltet med velhuggede, skråtstillede reliefversa-
ler. Ægteparret , der har naturlig legemshøjde, 
står under en hulstavs tvillingarkade båret af j o -
niske pilastre smykket med anevåbener og med 
midtkonsol formet som et barneenglehoved. 
Den tidligere lensmand på Skanderborg og 
Åkjær6 5 er iført rustning prydet med akantusløv 
og står i den traditionelle stilling let vendt mod 
hustruen med den ene hånd på hoften, den an-
den på sværdknoppen. Et skærfer lagt over ven-
stre skulder, hans åbentstående hjelm, med på-
fuglefjer, er anbragt ved venstre fod på det tav-
lede gulv. Hustruens stilling er mere stiv, med 
højt løftede arme og hænderne lagt oven på hin-
anden. Ved det lange hovedlin over huen er hun 
karakteriseret som enke. Hendes lange kjole og 
korte spidsliv er kun prydet med enkle kantbor-
ter, ærmerne med tungede opslag. Begge perso-
ners øjeniris er angivet, og deres ansigtstræk har 
udpræget portrætkarakter svarende til epitafie-
maleriet. 

På pilastrene ses de sirligt udhuggede 2x16 ane-
våbener (jfr. fig. 47). Mellem bueslagene for-
oven er i relief et krucifiks, med et skriftbånd, 
hvorpå »Inri« hugget på selve stenens ramme, i 
sviklerne barneenglehoveder med udbredte vin-
ger. I stenens øvre hjørner er rektangulære felter 
med fremstillinger af dyderne Troen, med kors, 
og Håbet, med anker og fugl. Både stenen og 
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Fig. 48. Gravsten nr. 1, mellem 1608 og 1618, over Valdemar Parsberg, †l608 og hans frue Ide Lykke, †l618 
(s. 3476). NE fot. 1989. - Tombstone no. 1, 1608-18, of Valdemar Parsberg, died 1608, and his wife Ide Lykke. 
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Fig. 49. Gravsten nr. 4, over forvalter Niels Basse, 
†l786 (s. 3478). NE fot. 1989. - Tombstone no.4 of 
Niels Basse, steward, died 1786. 

dens fodfelt er indrammet af en bort med rem-
fletning, fodfeltet tillige af perlestav. Baggrun-
den er overalt trambuleret. 

Det fornemme stenhuggerarbejde er som på-
vist af Chr. Axel Jensen (Gravsten II,85f.) udført 
i samme værksted som gravsten i Ålsø og Feld-
balle66 (begge Randers amt), hvoraf især den 
sidstnævnte har mange beslægtede træk. 

Stenen er indmuret i korets nordvæg, rimelig-
vis den oprindelige plads,67 hvor den er aftegnet 
1771, og nær Parsbergernes †begravelse (s. 3479). 

*2) O.1688 (eller o. 1693), over to døtre af 
biskop i Ribe Iver Iversen Hemmet,6 8 begge præ-
stekoner. Fragment med indskrift over »... dy-
derig oc gudfrygtige matrone Dorete sl. d. Ivers 
fordum bispis datter i Ribe«, †3(?) jan. 1688, 81 
år gl.69 (jfr. epitaf nr. 2). »I lige mader ... hindis 
søster hæderlig matrone Line Ivers datter for-
dum præste qvinde i Skirzbec[k]« (Skærbæk),70 

†l4. maj 1682, 78 år gl. »Gud give dem samptligen 
[en glædelig opstandelse].« Sidstnævnte flertals-
form kunne måske tyde på, at Doretes mand, 
sognepræst Jens Olesen Varde, †1693, ligeledes 
var begravet under stenen. - Fragmentet, 56x 
92x5 cm, er af grå kalksten med profileret ramme 
og ovalt skriftfelt indrammet af laurbærblade. 
Indskriften står med fordybede, let sjuskede ver-
saler. Fragmentet var 1969 anbragt ved Frijsen-
borgs godskontor, op ad østlængens vestmur. 

3) (Jfr. fig. 11), o. 1777, over Iohan Christian 
Busch, fordum forvalter på Frijsenborg, f. i 
Horsens [l.nov.]7 1 1739 »af de beste(!) foræl-
dre«, Mathias Busch og mad. C. E. Busch. »Paa 
videnskabernes bane tænkte han at finde sin 
lykke, men forsynets tanker vare ikke som hans, 
bondens talsmand skulde han være, og arbeij-
somheds (!) hjelp den var hans og med sand ære 
i 9 aar for Bygholms gods. 1773 kaldes han til 
forvalter paa Frijsenborg, kun 4 aar var han her 
herskabets øye og bondens stytte (!). D. 24. mar-
tii 1777 døde han savnet af de store og begrædt 
af de smaae.« Afsluttende gravvers: 

»Lad død og grav og tid 
fortære hvad de vil 
dog deres graadighed 
skal skaane mandens ære 
endog naar denne steen 
er ikke mere til 
skal tvende godser dog 
hans dyders vidner være.« 

Grå kalksten, 139x87 cm, med profileret kant, 
hvis inderste led er tværriflet. Indskriftens for-
dybede versaler indrammes af oval laurbær-
krans, i stenens øvre hjørner er fligede treblade, i 
de nedre henholdsvis le over timeglas og blæk-
hus med fjerpen, begge dele lagt over knogle, 
og symboliserende døden og formodentlig af-
dødes timelige beskæftigelse. Antagelig 18794 

indsat i tilmuringen af kirkens nordportal. 
4) (Fig. 49), o. 1786, over forvalter Niels 

Basse, +1786. »Her giemmes støv hytten for den 
aan(!), som egte dyder aulede og til dødeliges 
første rang hævede, Niels Basse, Frijsenborgs 
forvalter«, *21. nov. 1740, +20. maj 1786. Grov-
kornet, grå granit med røde strejf, 144,5x59,5 
cm, indskriften med fordybede, let kluntede 
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versaler. - Stenen er rektangulær, med konkavt 
afskårne hjørner og profileret kant, hvorover 
skriftfeltet hæver sig følgende stenens form. 
Indsat i tårnets sydmur. 

5) (Fig. 46), o. 1792, over I[ens] Lass[en] 
Høeg, sognepræst for Hammel, [Voldbye] og 
Sale menigheder, *9. juni 1721, fader til ni børn, 
[†14. febr.] 1792, i sit alders 71 og embedes 35 år, 
og madam E[lse] K[irstine] Liihme, *1[4] maj 
17[27] i [Hammel] præstegård [af] Ot to Chri-
s[tian] Liihme, provst over [Gjern herred og 
sogne]præst for Hammel p. r., og Ed[el Anders-
datter] Taustrup, [gift 1753 lykkelig i 29 års] æg-
teskab, †[2]6. jan. 1782.72 Mindet sat af taknem-
melige børn. - Lysgrå kalksten, 178x121,5 cm, 
den ret nedslidte indskrift med fordybede versa-
ler, navnene dog med kursiv. Inden for en kraf-
tigprofileret ramme har stenen en reliefudsmyk-
ning omkring det hævede skriftfelt, med let kar-
toucheformede, konkave hjørner. Oven over 
skriftfeltet et vinget timeglas, nedenunder et pri-
mitivt kranium over korslagte knogler samt et 
bånd. I hjørnerne ses let draperiklædte personer, 
alle orienteret mod stenens midte og holdende 
forskellige landbrugsredskaber, foroven hak-
ke(?) og spade, forneden kornsegl; den fjerde er 
påklædt, bærer hat og holder hænderne ved en 
flammende vase(?). Muligvis fra billedhuggeren 
Jens Hiernøes værksted i Horsens.73 Indsat i tår-
nets nordmur. 

†Gravkrypt fra o. 1600, men tidligst omtalt 
1661,74 indrettet for Valdemar Parsberg til Jernit 
og hans familie under korets østligste fag (jfr. 
s. 3450 og fig. 5). Det rektangulære gravrum, 
muret af munkesten og rå granit og overdækket 
af et fladbuet tøndehvælv, havde adgang ad en 
firetrinstrappe overdækket af en trælem75 delvis 
under gjordbuen mellem de to korfag. Ved en 
istandsættelse 18894 blev et lufthul tilmuret og et 
nyt gennembrudt mod nord; samtidig blev lagt 
nyt gulv. 189726 blev gravkrypten omdannet til 
fyrrum. 

I rummet henstod oprindelig fire †kister for 
Valdemar Parsberg †1607 ell. 1608, hans hustru 
Ide Lykke, †1618 og deres to børn Verner Pars-
berg †1586 og Beate Parsberg †1593 (jfr. epitaf 
nr. 1 og gravsten nr. 1). 189726 blev resterne af 

Fig. 50. Gitterværksportal fra o. 1780 til Frijsernes 
gravkapel (s. 3479). NE fot. 1989. - Lattice screen from 
c. 1780 into the sepulchral chapel of the Frijs family. 

ligene samlet i en egetræskiste,76 der anbragtes i 
Frijsernes gravkapel, hvorfra den er fjernet. 

Gravkapellet for medlemmer af slægten Frijs til 
Frijsenborg (jfr. s. 3451) er indrettet 1738 af grev 
Christian Friis efter ægtefællen, Øllegaard Gers-
dorffs død 1734. Adgangen til kapellet er gen-
nem korets østmur ad en gitterværksportal an-
tagelig fra o. 1780 og en fyldingsportal fra 1881.4 

Den dobbeltfløjede gitterværksportal (fig. 50), ud-
ført i træ, har svunget profilgesims kronet af 
skårne trævaser77 anbragt både over den kanne-
lerede midtstolpe og de tilsvarende yderstolper. 
Imellem vaserne små kugler. Gitteret har for-
neden et parti med krydsende stave omkring 
midtoval i Louis-seize ramme og på stolpernes 
baser riflede cirkelskiver. Gitterets øvre parti har 
mellem de lodrette stave liljeagtige ornamenter 
både ved gesims, fodliste og midtpå. I hver af 
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Fig. 51. Frijsenborgs gravkapel med sarkofager nr. 7 og 8, udført af C. F. Stanley, og kisten, nr. 9 (s. 3480 f.). NE 
fot. 1989. - The sepulchral chapel of the Frijs family with sarcophagi nos. 7 and 8 by C. F. Stanley and coffin no. 9. 

fløjene er foroven anbragt et ovalfelt indrammet 
af palmegrene, formodentl ig oprindelig bereg-
net til en malet indskrift, midtpå er indflettet et 
stort, kronet monogram, m o d nord »E W F« for 
Erhardt Wedel Frijs og mod syd »C S F« for 
hans hustru Christine Sophie Frijs (jfr. sarkofa-
ger nr. 7 og 8). Gitteret4 er nu malet brunsort, 
kroner og monogrammer gulbrune; 1891 blev 
gitteret egetræsmalet, 1905 istandsat og malet.8 

I kapellet er i tidens løb henstillet otte mar-
morsarkofager og én trækiste, men anbragt såle-

des, at ægteparrenes sarkofager står ved siden af 
hinanden. Tilsammen fylder de store monumen-
ter så meget i rummet , at der kun er ringe m u -
lighed for, at sarkofagerne og deres ornamenter 
kommer til deres ret. 

De bisatte er ifølge indskrifterne:78 Grev Chri-
stian Friis t l763 (nr. 3), hans hustru Øllegaard 
Gersdorf †l734 (nr. 1) og tre af deres døtre (med 
familie). Den ældste, og arving til grevskabet, 
Christine Sophie Wedel Frijs vl789 (nr. 8), hen-
des ægtefælle grev Erhardt Wedel Frijs †1786 

3480 
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Fig. 52. Frijsenborgs gravkapel med sarkofagerne (fra venstre) nr. 6, 5, 3, 1, 7 og kiste nr. 9 (s. 3481 ff.). NE fot. 
1989. - The sepulchral chapel of the Frijs family with sarcophagi (from the left) nos. 6, 5, 3, 1, 1 and coffien no. 9. 

(nr. 7) og deres datter Christiane Sophie Wedel 
Frijs †1746 (nr. 2). Elisabeth Sophie Frijs-Des-
mercieres †1799 (nr. 9). Endvidere Birgitta Chri-
stiana Gram †1775 (nr. 5), hendes ægtefælle Carl 
Christian von Gram †1780 (nr. 6) og deres søn 
Christian Friderich von Gram †1768 (nr. 4). 

1) Mellem 1734 og 1738 (jfr. fig. 52). »Ølle-
gaard Gerstorf, FrVe GreVInDe Friis bortsoV 
SaLIg I Herren Den TrettenDe IVLII, I 
FranCfVrt.« Dødsdatoen 13. juli 1734 er skjult i 
indskriften, en såkaldt logogrif.79 Trapezformet 

sarkofag af sort og hvidt marmor, 78 cm høj, 
215x108-90 cm (målt ved gulvet). Over et pro-
fileret fodstykke har de let skrå sider indfældede, 
hvide marmorplader. Det kraftigt profilerede 
låg, der forkrøpper midt på hver langside og ved 
hjørnerne, fremhæves af en stor vulst med øvre 
karnisled udført i hvidt marmor (fig. 56). Den er 
prydet af et reliefhugget, sløjfeophængt draperi 
med foranstillet spej lmonogram »ØG«, samt 
akantusblade på karnissen. På hver langside er 
anbragt en stor kartouche i hvid marmor med 
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Fig. 53-54. Krucifikser fra sarkofagerne nr. 1, mellem 1734 og 1738, og nr. 3, o. 1763 (s. 3481 ff.). NE fot. 1989. -
Crucifixes from the sarcophagi no. 1, 1734-38, and no. 3, c. 1763. 

Gersdorfs våben og hjelmtegn, et flot, tredelt 
akantusblad, der breder sig ud foroven. På det 
flade lågs hovedende ligger et rødmarmoreret 
kors med en hvid marmor Kristusfigur (fig. 53), 
64 cm høj; arme og hænder nu stærkt beskadi-
gede. Herunder kistepladen (fig. 60), en hvælvet 
kartouche af hvidt marmor, 63x68 cm, med for-
dybet, sort indskrift med store skønskriftsbog-
staver og kursiv. 

Sarkofagen opstillet ved østvæggen som nr. 2 
fra nord. 

2) Efter 174680 (fig. 57). Christiane Sophie 
Wedel Friis, †1746. Indskrift med fordybet kur-
siv (navnet med versaler) på sarkofagens låg: 
»Stoert kand blive lidet, / Men godt, i hvor lidet, 
/ Bliver altiid Stoerdt, / Det haver man vildet 
erindre / Sig Selv og andre om / Ved, den Høy= 
Velbaarne Comtesse / Christiane Sophie Wedel 
Friis, / Som / Fra d. 20.Julii 1745, / Til d. 

28. Febr. 1746, / En liden Tiid / Var en forgiæn-
gelig Lillie i Dalene / Men nu er et Rodfæst Træ 
/ I det Himmelske Paradiis, / Til Ævig Tiid / 
Formedelst / Christum Saliggiøreren / og / Ver-
dens Frelsere.« Sarkofagen, der står på en 20 cm 
høj plint, er udført i sort marmor med orna-
menter i hvidt marmor. Den er 62 cm høj incl. 
de fire store dyrefødder, 130 cm lang og 72 cm 
bred. Hulstavprofileret fodliste og lige, glatte si-
der og låg, der er skråt affaset over platte og 
vulst. Låget støttes på de skråt afskårne hjørner 
af indfældede, kannelerede volutstykker med 
lille akantusblad. På den ene langside ses afdødes 
hvide marmorvåbenskjold på en dobbeltvolut-
formet rygplade, hvorpå er ophængt en lidt 
plump, båndomvunden laurbærfeston; øverst 
en grevekrone, hvis læderede takker er repareret 
med gips. Fra vægsidens skjold kan skelnes et 
monogram, hvori indgår i hvert fald »C« og 
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Fig. 55. Udsnit af dekoration på sarkofag nr. 3 for grev Christian Friis, +1763 (s. 3485). NE fot. 1989. - Section of 
decoration on sarcophague no. 3 to Count Christian Friis, died 1763. 

Fig. 56. Udsnit af dekoration på sarkofag nr. 1 for Øllegaard Gersdorf, +1734 (s. 3481). NE fot. 1989. - Section of 
decoration on sarcophague no. 1 to Øllegaard Gersdorf, died 1734. 
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Fig. 57. Sarkofag nr. 2 for Christiane Sophie Wedel Friis, tl746 (s. 3482). NE fot. 1989. - Sarcophague no. 2 to 
Christiane Sophie Wedel Friis, died 1746. 

»W«. På lågets skråfas ligger egebladsfestoner 
med agern, fæstnet på hjørnerne med bånd og 
knap og midtpå sluttet til et kvindehoved med 
midtdelt hår samt hovedklæde. Kun mærker ses 
efter vægsidens nu forsvundne lågornamenter. 
Opstillet midtfor ved sydvæggen. 

Fig. 58. Portrætmedaljon, udført af C. F. Stanley, for 
Carl Christian von Gram, 11780 (s. 3485). NE fot. 
1989. - Portrait medallion made by C. F. Stanley to Carl 
Christian von Gram, died 1780. 

3) O.1763. Christian Friis, greve til grevska-
bet Friissenborg(!), * 28. jan. 1691, ridder af ele-
fanten, geheimekonferensråd, generalløjtnant af 
kavalleriet og kammerherre, »Velsignet, ved sin 
Rare Grevinde / Frue Øllegaard af Gersdorf / 
Med 5 Høystelskede Comtesser«, †22. juni 1763, 

Fig. 59. Medaljon med røgelsekar på sarkofag nr. 7, 
udført af C. F. Stanley, for grev Erhardt Wedel Frijs 
(s. 3487). NE fot. 1989. - Medallion depicting a censer, 
made by C. F. Stanley for sarcophague no. 7. 
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72 år, 5 måneder og 4 dage gl. Sarkofagen, af 
sort og hvidt marmor, 92 cm høj x246xl27 cm, 
efterligner i store træk ægtefællens sarkofag 
(nr. 1), men er afvigende i alle detaljer. Sidernes 
rektangulære hvide og blåårede marmorplader 
fremtræder ophøjede. Lågvulstens kraftigere re-
l iefudsmykning består af laurbærfestoner bån-
dophængt på knap, tre for hver kortende, på 
langsiderne derimod to og to hvorimellem et 
spej lmonogram »CF« (fig. 55). På langsidernes 
forkrøppede midtparti er anbragt en stor, hvid 
marmorkar touche med det grevekronede Friis-
våben indrammet af kraftige volutter. Låget har 
samme udsmykning som nr. 1, men den 71 cm 
høje Kristusfigur (fig. 54) i anden udformning 
og materiale: hvidt marmor . Kistepladen (fig. 
61), 68x55 cm, har en fordybet, sortindlagt ind-
skrift med kursiv, navnene med versaler. O p -
stillet ved østvæggen, længst m o d nord. 

4) Efter 1768.80 Christian Friderich von Gram, 
ridder af Dannebrog, kammerherre samt hof-
og stiftsjægermester, * l l . j u n i 1737, †27.okt . 
1768; gift 22. maj 1761 med grevinde Reventlau 
Friderica Louisa. Sarkofag af grå, brunf lammet 
marmor , 97,5 cm høj x246xl20 cm, en ved sin 
størrelse og enkelhed fornemtvirkende marmor -
blok. Spinkelt fodprofil og let skrå sider med 
øvre fladrundstav. Herpå hviler det store, flade 
låg, med affasede sider. Eneste dekoration er 
kortendernes ovale, hvide marmorplader. H o -
vedendens (mod midtgangen) er en skriftplade, 
55x47,5 cm, med øvre volutter, hvis indskrift 
står med fordybede, sortmalede versaler. Den 
modstillede plade (nu utilgængelig, ind mod 
væggen) har et hjelmet Gram-våben. Opstillet i 
kapellets sydvesthjørne. 

5) O.1780(?) (jfr. fig. 52), formodentl ig udført 
af billedhuggeren C. F. Stanley (jfr. nr. 6). Bir-
gitta Christiana Gram, født grevinde af Frijs 
22. juli 1715, gift med Carl Christian Gram, rid-
der af elefanten, geheime- og konferensråd, 
kammerherre og »oberiægermester i aaret 
1733«, †5. juli 1775. Sarkofagen, der i helheds-
virkning svarer til nr. 4, men med afvigende de-
taljer, er af gråt, sor t-brunflammet marmor, 102 
cm højx229xl03 cm. Et lavt, glat sokkelparti 
har en øvre profilering svarende til den på nr. 4, 

Fig. 60. Marmorplade, nr. 1, over Øllegaard Gers-
dorf, †1734 (s. 3481). NE fot. 1989. - Marble slab, 
no. 1, marking the grave of Øllegaard Gersdorf, died 1734. 

Fig. 61. Indskriftsplade på sarkofag nr. 3 over grev 
Christian Frijs, †1763 (s. 3485). - Inscribed tablet on sar-
cophague no. 3 to Count Christian Frijs, died 1763. 
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Fig. 62. Indskrift på sarkofag nr. 8 over Christine Sophie Wedel Frijs ti789 (s. 3489). NE fot. 1989. - Inscription on 
sarcophague no. 8 to Christine Sophie Wedel Frijs, died 1787. 

men siderne har en mindre skrå hældning, og 
øvre profil er helt anderledes: kvartrundstav, der 
markerer underkanten af en glat frise, herover 
afrundet led og lav platte. Det flade låg svarer til 
nr. 4. Den cirkulære skriftplade, af hvidt mar-
mor, 45,5 cm i tvm. , er indfældet i sarkofagens 
hovedende. Inden for en forsænket kant står den 
fordybede indskrift med sortmalede versaler. 
Fodenden har en tilsvarende plade med det kro-
nede alliancevåben for Friis og Gram. 

For Stanley som ophavsmand til sarkofagen 
taler dels det anvendte marmor , fo rm og profiler 
svarende til nr. 6, dels de indkøb af marmor fra 
Frederikskirkens restlager,81 som han foretog i 
årene 1776-80 ligesom i forbindelse med nr. 6. -
Opstillet ved nordvæggen ud for vinduet. 

6) O.1780 (jfr. fig. 52), udfør t af billedhug-
geren C. F. Stanley. »Her hviiler jordens deel af 
den salige hr. Carl Christian von Gram, ridder af 
elefanten, geheime conference raad og ober=iæ-

germester, fød 1703 den 28. julii af den af sine 
konger saa vel, og saa billig, yndede hr. Fride-
rich von Gram, ridder af elefanten, geheimeraad 
og oberiægermester og frue Henriette de Chevs-
ses. Foreenet i ægteskab 1733 med frue Birgitte 
Christiane, comtesse af Friis, som af Gud blev 
kaldet fra ham 1775, den 4. julii, men fødde ham 
een søn og tvende døttre: salig hr. Christian Fri-
derich Gram, ridder og hofiægermester, frue 
Sophie Magdalene Gram, salig hr. geheime con-
ferenceraad og iustitiarius i høyeste ræt, baron 
lens Kragh Iuell Wind ridder, hans efterleverske, 
og salig frue Øllegaard Gram, gift med hr. 
Wolfveit von Reitzenstein, ridder af elefanten, 
geheime conferenceraad og ober hofmester ved 
Sorøe ridderlige academie. Selv forlod han ver-
den 1780 den 25. januarii i sit trediesindstyvende 
embeds=aar: store dyder vare ham saa got som 
naturlige, stille og usminket gudsfrygt, følsomt 
hierte, indsigtsfuld nidkiærhed i hans kald, op-
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Fig. 63. Medaljon med »Kærlighed til Fædrelandet«, fra sarkofag nr. 7, udført af C. F. Stanley (s. 3488). NE fot. 
1989. - Medallion symbolising »Love of the Fatherland« on sarcophag no. 1, made by C. F. Stanley. 

rigtig, ia uryggelig trofasthed, ædel og elskver-
dig omgang, der giorde hans huus saa behage-
ligt, endog, landet til ære, for f remmede. Nu har 
han da og fundet alting efter sit sind, ønske, og 
tænkemaade som christen, undersaat, borger, 
huusfader og ven, i de himmelske boliger.« Ind-
skriften forfattet af Bolle Luxdorph.8 2 

Sarkofag af norsk marmor, samme art som 
nr. 5 og med samme fo rm og profileringer, 103 
cm højx254xl28 cm. På låget ligger den rektan-
gulære skrifttavle af hvidt marmor , 78,5x86 cm, 
indskriften med fordybede, sortmalede versaler. 
På sarkofagens hovedende et fordybet cirkelfelt 
med en hvid marmor portrætmedaljon (fig. 58) af 
afdøde, 34 cm høj. På fodenden ligeledes et cir-
kelfelt med et hvidt marmorvåben for Gram, 
omsluttet af volutter. Sarkofagen er sandsynlig-
vis udført af billedhuggeren C. F. Stanley, der 
25. maj 1780, efter ansøgning, fik kgl. tilladelse 
til at købe 100 fod3 norsk marmor, til et m o n u -

ment over salig geheimeråd og overjægermester 
von Gram, af Frederikskirkens forråd83 (jfr. DK 
Kbh. By 5, s. 574) efter opgivelsen af kirkebyg-
geriet. Opstillet i kapellets nordvesthjørne. 

7) Udfør t mellem 1769 og 1778 for grev Er-
hardt Wedel Frijs, †1786, af C. F. Stanley82 sam-
men med den ganske tilsvarende sarkofag nr. 8. 
Indskrift over Erhardt, greve af Wedel Frijs, rid-
der af elefanten, geheime-konferensråd, gene-
ralløjtnant af kavalleriet og kammerherre, 
*22.juli 1710, formælet 1744 med Christine So-
phie Frijs, grevinde til Frijsenborg, »og blev ved 
hende fader til en datter Christiane Sophie af 
Wedel Frijs, der tiidlig forloed dette tiimelige, 
nemlig i aaret 1746, og selv fulgte han hende 
efter ind i ævigheden den •«.11 Afsluttende, 
religiøst vers. 

Sarkofagen hviler på et aftrappet podium af 
gråblåt marmor , 45,5 cm høj tx278xl50 cm. 
Yderst ved enderne af hver langside er indfældet 
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Fig. 64-65. Portrætmedaljoner, udført af C. F. Stanley til sarkofagerne nr. 7 og 8 for grev Erhardt Wedel Frijs og 
hans hustru Christine Sophie Wedel Frijs (jfr. fig. 51) (s. 3489 f.). - Portrait medallions executed by C. F. Stanley for 
sarcophagi nos. 7 and 8 of Count Erhardt Wedel Frijs, and his wife, Christine Sophie Wedel Frijs, cf. fig. 51. 

en cirkulær, hvid marmorplade, 26,5 cm i tvm., 
med et relief af et røgelsekar (fig. 59), inspireret 
af antik gravkult.8 4 Selve sarkofagen, af sort, 
blågråflammet marmor med relieffer i hvidt 
marmor , 102 cm høj8 5x250xl25 cm, står på 20 
cm høje, hjørneknækkede konsoller, der m o d 
ydersiderne bærer metalstøbte løvepoter. Disse 
afslutter langsidernes yderpilastre, der har me-
talstøbte kannelurer og øvre roset. Spinkle per-
lelister af metal ses over de enkle fod- og gesims-
profiler, ligesom det lave og flade lågs øvre pro-
filled kantes af metalbladlister. På låget ligger en 
gråblå, rektangulær marmorplat te, med en fint 
ciseleret, lysere grå pude med kvaster, hvorpå 
hviler de grevelige regalier, krone, stav og 
skede, i hvidt marmor. 8 6 På hovedenden er an-
bragt en gråblå skrifttavle, 53,5x79,5 cm (jfr. 

fig. 51), med ophængte laurbærfestoner og ind-
skrift med fordybede, gyldne versaler. På foden-
den en tilsvarende tavle, hvorpå en cirkulær, 48 
cm i tvm. stor, hvid plade, i bladramme, med 
det kronede Friis våben med løver som skjold-
holdere. Dette flankeres af nedadvendte, bræn-
dende fakler. På hver af de svagt skrå langsider 
er gråblå draperiophæng som baggrund for 
hvide cirkelmedaljoner, 46,5 cm i tvm. , indram-
met af spinkel perlestav af metal (nu defekte). På 
venstre langside (set fra hovedenden) et relief 
(fig. 63), af en siddende kriger, der med to 
kranse i den ene hånd støtter sig til skjold og 
sværd, den anden rakt f rem m o d røgskyer; ved 
fødderne ligger: pilekogger, hjelm og fasces, en 
allegori af Kærlighed til Fædrelandet87 (en pen-
dant til relieffet på hustruens sarkofag). På højre 
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langside, og med tilsvarende pendant til hustru-
ens sarkofag (fig. 64), ses et portrætrelief af gre-
ven.88 - Til de to sarkofager, formodentlig be-
stilt af grev Erhardt, er leveret tegninger af reli-
effer og portrætter, udført af Stanley, der har 
udstillet dem på »Salonen« 1778.89 

8) Udfør t mellem 1769 og 1778 (jfr. fig. 51) 
sammen med nr. 7, af C. F. Stanley, over Chri-
stine Sophie Wedel Frijs, grevinde til Frijsen-
borg, *21.jan. 1713, »intraaede i ægteskab« 1744 
med Erhardt greve af Wedel, ridder af elefanten, 
geheimekonferensråd, generalløjtnant af kaval-
leriet og kammerherre, blev moder til en datter 
Christiane Sophie af Wedel Frijs, »som endnu 
ung, loed af at leve i aaret 1746(!), og selv for-
loed hun werden den • « (+1789). Afsluttende 
vers om dommedag og opstandelse. 

Sarkofagen er af samme materiale, mål og ud-
seende som ægtefællens, nr. 7. Hovedendens til-
svarende skrifttavle (fig. 62) måler 52x72 cm. På 
låget bærer puden blot den ottetakkede greve-
krone. Langsidernes relieffer er pendanter til 
nr. 7: ydersiden med et allegorisk relief: Kærlig-
hed til Dyd,9 0 et vinget, draperiklædt barn med 
blomsterkrans om håret og tre laurbærkranse i 
hænderne, stående støttet til en søjle. På modstå-
ende side grevindens portrætmedaljon (fig. 65). 
Opstillet i kapellets sydøsthjørne. 

9) O.1799 (jfr. fig. 51). Kiste for geheimekon-
ferensrådinde Elisabeth Sophie, grevinde af 
Frijs-Desmercieres, *1. maj 1714, †18. juni 1799. 
Sortmalet fyrretræskiste, 68 cm højxl98x67 cm, 
beklædt med brungult fløjl. De skrå sider er ind-
delt i felter, der på langsiderne flankerer et cir-
kelfelt. Låget har stærkt hulede sider mellem 
platter; bærehanke af tov. Kisten er dækket af etT 

løst henlagt, nyere mørkeblåt klæde, hvorpå lig-
ger den svagt hvælvede, ovale kisteplade (fig. 66), 
af bly, indrammet af perlestav, 31x22 cm. Ind-
skrift med fordybet kursiv. Over pladen er an-
bragt et blyornament, en brændende olielampe 
flankeret af skyer og smykket med bladranke, 
der til siderne falder ned på krydsende stave bag 
vasen. Under kistepladen et lille, støbt kvinde-
hoved med halsklæde. Opstillet midt i kapellet. 

Kirkegardsmonumenter. 1) (Fig. 67), o. 1805-06, 
over »Lægen, Velgjøreren, den i alt saa U d m æ r -

kede Iohann Christian Bredefeld«, *5. aug. 1741 
(fejl for 15. aug. 1740).91 »Efter 34 Aars Utræt-
tede Virksomhed« †14. marts 1804. »Hans U d ø -
delige Navn fortjerner Eftermæle / derfor skal 
dette Sorgens Echo - denne Sten / altid sige os -
gjentage for vore Børn / at han, der fortjente 
meget - fik intet af os / uden vor Tak - vor 
Kjerlighed.« På modstående side: »Højagtelses 
og Taknemmeligheds Minde / af Grevskabet 
Frijsenborgs Geistlige / og Verslige(!) Beboere, / 
samt Veltænkende Fremmede, / og Ejeren / 
Krag Iuel Wind Frijs.« 

Det nyklassicistiske gravmæle af hvidt mar-
mor, 113,5 cm højt, består af en aftrappet sok-
kel, hvorpå er rejst en rektangulær blok, med 
øvre, fremspringende, glat plade, frise med 
krydsende grene i relief, af hvidt marmor, og 

Fig. 66. Kisteplade, nr. 9, for Elisabeth Sophie grev-
inde af Frijs-Desmercieres, †1799 (s. 3489). - Coffin 
plate, no. 9, commemorating Elisabeth Sophie, Countess of 
Frijs-Desmercieres, died 1799. 
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kronet af overgribende, buet gavl. Herpå en me-
talsommerfugl, symbol på den flygtende sjæl. I 
et forsænket buefelt forneden ses et hvidt mar-
morrelief med en fremstilling af en taske og for-
skellige kirurgiske instrumenter under to hæn-
der, der mødes ved en øjenoperation, alt hen-
visende til lægens virksomhed. Indskriften, der 
er forfattet af grevinde Sofie Magdalene v. 
Gram, står med fordybet, sortmalet kursiv på 
begge sider af gravmælet. Dette er skænket af 
ovennævnte grevinde, hvor imod den oprinde-
lige indhegning, et oliemalet †egetræsstakit, var 
bekostet af grevskabets beboere.92 Stakittet er 
1842 afløst af de otte nu stående granitborner, 
hvorimellem er ophængt dobbelte jernringkæ-
der. Den afdøde blev indsat i en muret grav med 
hvælving på kirkegårdens nordre del. 

2) (Fig. 68), o. 1851, over »Menneskevennen 
Nicolai Peter Schøler,93 født i Flaut Osby Sogn 

ved Haderslev d. 9. Marts 1772, i 54 Aar Sogne-
degn for Hammel , Voldby og Søby Menighe-
der, efter et virksomt daadrigt Liv død i H a m -
mel d. 29. April 1851. Han var en kjærlig Raad-
giver for Mange, en sand Christelig Trøster og 
Velgjører for Betrængte og Lidende.« - Stele af 
hvidt marmor, på cementsokkel, afsluttet af 
buet gavl kronet af marmorkors; i alt 123 cm 
høj. Foroven et forsænket, cirkulært felt med 
egekrans omkring lille stjerne, på hver langside 
en leddelt fakkelstav. Fordybet, sortmalet ind-
skrift med antikva. På kirkegårdens nordre del. 

En gravlund for den grevelige familie er i 
1800rnes begyndelse anlagt på en bakke i den 
østlige del af skoven Dyrehaven. En indhegning 
med mur og gitter er etableret 1913 efter forslag 
af arkitekt A. Høeg-Hansen. På den store grav-
høj, der bl.a. rummer medlemmer af slægten 
Krag-Juel-Vind-Frijs, er sat et mindesmærke over 
greve Jens Christian, †1860 og hans hustru, Hen-
riette von und zu Inn- und Knyphausen, †1866.94 

K I L D E R O G H E N V I S N I N G E R 

LA Vib. Præstearkiv: Hammel-Voldby-Søby. Div. 
dokumenter 1805-1908 (C 390 B-61). Frijsenborg gods-
arkiv, Hammel: Fr. IIIs skøde på gods 25/9 1661 (Per-
gamenter æske 6). Skifte 1763 (Nr. 143). Syn over 
grevskabet efter Mogens Friis 1675 (Nr. 266). - Ved 
embedet: Syns-protokol 1862f. - Se i øvrigt forteg-
nelse over arkivalier vedr. kirkerne i Gammel Skan-
derborg amt i almindelighed s. 2874 samt forkortelser 
s. 2875. Fagordbog s. 15. 

NM2: Håndskrifter: R. H. Kruse: Nørre Jyllands 
Mærkværdigheder II, 1852, s. 49 (runesten). F.Ul-
dall: Om de danske Landsbykirker I, 1871, s. 282. -
Præsteindb. 1890 (gravminder). Indberetninger ved 
F. Uldall: Beskrivelse af kirkerne i Gjern Herred År-
hus Amt, 1899, s. lf., Chr. Axel Jensen (usign.) 1903 
(gravsten), Einar V.Jensen 1939 (inventar), Georg 
N. Kristiansen 1955 (inventar), 1974-75 (epitaf), Erik 
Moltke 1948 (kiste) 1960 (gravsten), Stig Hornshøj-
Møller 1969 (*gravsten), Bent Exner 1977 (forslag til 
kors og alterudsmykning), Mogens Larsen 1981 
(murværk, inventar, sarkofager, varmeanlæg), Kar-
sten Larsen 1989 (inventar og gravminder), Vibeke 
Michelsen og Marianne Linnée Nielsen 1989 (inven-
tar og gravminder). 

Notebøger. NM2: S.Abildgaard IX, 1771, s. 37f. 
(stolestader, gravsten). N. L. Høyen IX, s. 26 (epitaf, 

Fig. 67. Kirkegårdsmonument nr. 1 over lægen Jo-
hann Christian Bredefeld, †1804 (s. 3489). NE fot. 
1989. - Churchyard monument no. 1 over the grave of 
Physician Johann Christian Bredefeld, died 1804. 
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døbefont, tympanon). Poul Nørlund IX, [1925], 
s. 55-107 (bygning, inventar og gravminder). 

Tegninger og opmålinger. NM2: Tegning af gravsten 
ved S. Abildgaard [1771]. Runesten ved R. H. Kruse, 
udat. Skitser af inventar, forslag til døbefont af 
H.J. Holm, udat. Tegning af epitaf, ukendt, udat. 
Farvelagte opmålinger og tegning vedr. portaler ved 
J. Magnus-Petersen 1873. Tympanon ved J. B. Løffler 
1881. Omfattende sæt opmålinger ved Aksel Skov 
1953 og projekt til stolestader 1954. 

LA Vib. Tegninger vedr. kirkegård, bygning og 
inventar, hovedsageligt af Christen Kiilsgaard og 
V. Th. Walther (755). 

Kgl. bygningsinsp. Århus: Korrespondance og teg-
ninger siden 1927. 

Lokalhist. Saml. Hammel: Ældre fotografier m.v. 
Litteratur: MeddÅSt. 1966, s. 63 (orgel); 1967, s. 86 

(kirkegårdsudvidelse). Arne Gammelgaard: Grever 
og godtfolk (1985), Fælles fremgang (1986) og Magt 
og mennesker (1987), alle udgivet af forlaget Akka i 
Hammel og rigt illustrerede. 

Historisk indledning ved Lars Bisgaard, beskrivelse 
af kirkegård og bygning ved Kjeld de Fine Licht, 
inventar og gravminder ved Vibeke Michelsen og or-
gel ved Ole Olesen. Engelsk oversættelse ved Jean 
Olsen. Redaktionen afsluttet 1990. 

1 KancBrevb. 31. januar 1594. 
2 RA DaKanc. Fortegnelse og div. dok. vedk. kirker 
og sognekald i Danmark og Norge. 
3 LA Vib. Århus bispearkiv. Kirker solgt på auktion 
1691-1711 (C 3. 1149). 
4 LA Vib. Godsarkiver. Frijsenborg kirkergsk. 1854-
1922 (G 341. 395-459). 
5 Frijsenborg godsarkiv, Hammel. Syn over grevska-
bet efter Mogens Friis 1675 (nr. 266). 
6 LA Vib. Århus bispearkiv. Kirkesyn 1700-1803 (C 
3. 1166-76). 
7 LA Vib. Provstearkiver. Hjelmslev-Gjern hrdr. 
Synsprot. 1826-1915 (C 32. 2-3). 
8 Synsprot. 1862 ff. 
9 Abrahamsen: Orientering, s. 56: 10,6°. 
10 DaRun. sp. 107, hvor indskriften henføres til vikin-
getid. 
11 Mackeprang: Granitportaler, bl.a. s. 121 og 154. 
12 Mackeprang, s. 194. 
13 Gad: Helgener, s. 112; L. Gotfredsen og H.J. Fre-
deriksen: Troens billeder, Herning 1987, s. 283. 
14 Da Frijsenborgs kirker blev ombygget i sidste 
halvdel af forrige århundrede, flyttedes der i stor ud-
strækning om på kvadre og billedsten. Adskillige 
forsvandt trods kirkesynslovens bestemmelser, andre 
førtes til en anden kirke eller til gården. Således ind-
muredes nogle kragbånd i jægerboligen Dyrhus i Frij-
senborgs dyrehave. Herfra er disse (reliefsmykkede) 

Fig. 68. Kirkegårdsmonument nr. 2 over sognedegn 
Nicolai Peter Schøler, †1851 (s. 3490). NE fot. 1989. -
Churchyard monument no. 2 over the grave of Nicolai Pe-
ter Schøler. parish clerk, died 1851. 

sten, der vist ikke stammer fra Hammel kirke, i ny 
tid bragt til Wedellsborg på Fyn. Mange granitsten, 
der må hidrøre fra kirker, indgår i Frijsenborgs avls-
gård og hovedbygning, som redaktionen imidlertid 
ikke har haft adgang til. 
15 R. H. Kruse: Nørre Jyllands Herligheder II, 49; 
DaRun, sp. 108, hvor indskriften anses for middelal-
derlig. Dersom stenen overhovedet er oprindeligt 
hjemhørende i Hammel kirke, kan personen således 
have haft noget med denne at gøre. 
16 Trap, l .udg., s. 657. 
17 Frijsenborgs godsarkiv, Hammel, skifte 1763. 
18 Stukornamenterne har i tidens løb fremtrådt for-
skelligt; efter sidste istandsættelse er de blot hvid-
kalkede. Efter restaurering 1897 var de forgyldte på 
blegrød bund, Hammel Avis 20. sept. 1897. Jfr. 
fig. 33 og 72. 
19 Af døtrene blev Elisabeth Sophie senest gift (1751), 
og hun levede også længst (+1799). 
20 F. Elle Jensen: Kirkelige Tilstande i Østjylland 
omkring Aar 1800. ØJyHjemst. XIII, 1948, s. 134-35. 
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Fig. 69. Forslag til fattigbøsse af messing, på piede-
stal, ved V. Th. Walther 1891 (Landsarkivet i Viborg) 
(s. 3465). NE fot. 1989. - Proposal for alms box ofbrass 
mounted on a p ede stal submitted by V. Th. Walther 1891. 

21 Jfr. Kjeld de Fine Licht: Frijsenborgkirker, i Strejf-
lys over Danmarks bygningskultur, 1979, s. 199-211. 
22 LA Vib. Provstearkiver. Synsprot. for kirker og 
Præstegårde 1803-19 (C 29F. 4). 
23 LA Vib. Godsarkiver. Frijsenborg. Rgsk.sbog 
1883-99 (G. 341. 393). 
24 Tegning i LA Vib. Kort og tegn. 755. 
25 1887 var tavlen blevet repareret og lakeret afmaler 
C. Andersen, Hammel, der 1891, i forbindelse med 
hovedrestaureringen, havde malet den »med eg« og 
lasurer; C. A. Bruun havde foretaget forgyldningen 
(note 4). 
26 LA Vib. Godsarkiver. Frijsenborg. Dokumenter 
vedr. kirkerne 1860-1923 (G. 341. 463). - Jfr. i øvrigt 

Uldalls kommentarer i hans beskrivelse af Voldby. 
27 I regnskabet for 1893 (note 4) nævnes udbetaling 
til nævnte guldsmed for en vinbeholder og en hostie-
æske til beretningskalken. 
28 Nederste fodprofil dog mere detaljeret. 
29 Nævnte år (note 6) bemærkede synet, at der fattes 
(mangler) »et ildfad at tænde lysene ved«. 
30 1899 forgyldte maler J. C. A. Frederiksen fonten 
(note 4); 1912 blev den repareret (note 8). 
31 Århuus Stiftstidende 3. sept. 1955. Køberen 
ukendt. 
32 Nævnt 1862 (note 8). 
33 Roar Hauglid: Akantus, Oslo I, 1950, s. 118. 
34 Restaurator foreslår, at figuren muligvis er fra for-
rige århundrede - en slutning, der måske er begrun-
det i materialets art: eg, i modsætning til det øvrige 
snitværk, i blødt træ. 
35 1885 blev stolen renset, to år senere vasket og ren-
set og gelænderet bronzeret (note 4). 
36 Også 1870 var anbragt tilsvarende †bænke (note 4). 
37 Valdemar Parsbergs forældre: Verner Parsberg og 
Anne Manderupsdatter Holch, Ide Lykkes: Jørgen 
Lykke og Beate Brahe. 
38 En sølvplade i spillebordet bærer følgende inskrip-
tion: »Dette orgel - bygget af Marcussen & Søn, 
Aabenraa, indviedes ved en højtidelighed d. 6. de-
cember 1967.1 taknemlighed vil man mindes, at Org-
lets anskaffelse muliggjordes derved, at lensgreve og 
lensgrevinde Wedell d. 14. maj 1965 åbnede Frijsen-
borg Slot for publikum og lod den derved indkomne 
entreindtægt gå ubeskåret til et nyt Orgel til Hammel 
Kirke. Orgeldagen indbragte 120.486 Kroner.« 
39 Zachariasen: Orgelfortegnelse. 
40 1906 udskiftedes klaviaturet af Emil Nielsen, Århus 
(note 4). 
41 Svarende til Blegind-epitafiets fra o. 1687 (s. 3061, 
nr. 1). 
42 Forbogstaverne passer ikke til Gjern kirkes præster 
(jfr. dennes præsterækketavle s. 3337). 
43 Hvor Rasmus Christensen i øvrigt har anvendt en 
skåret signatur, findes den på et beskednere sted, jfr. 
Voldby (Randers amt), hvor signaturen står på bag-
siden af dørtopstykket op til prædikestolen. 
44 Se bl.a. Blegind (s. 3061) med note 62, der også 
henviser til Merete Bergild og Jens Jensen: Rasmus 
Christensen, i ØstjyHjemst. 1987, s. 9-21. 
45 Jfr. Nyrop: Kirkeklokker, s. 99f. 
46 Samme, s. 126. 
47 RA. Rtk. Rgsk. indtil 1559. 1528-29. Fortegn, over 
indkrævede klokker. 4. 1529. 
48 Jensen: Snedkere, s. 69ff. og Otto Norn: Ripensi-
ske Patriciere. Epitafieportrætter fra Renaissanceti-
den, i Festskrift til Astrid Friis, 1963, s. 172ff. (især 
s. 182 med note 44). Samme: Ord og Billede, i Fest-
skrift til Chr. Westergaard-Nielsen. Nordiske Stu-
dier 1975, s. 201, note 20. Jfr. Merete Bergild og Jens 
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Fig. 70. Forslag 1880 til ombygning af kirkens tårn (s. 3450). LA Vib. - Project for the alteration of the tower. 

Jensen: Rosenholm-skabet og dets mester Mikkel van 
Groningen og Laurids Andersen Riber, i Hist. årb. f. 
Randers amt 1987. - Se i øvrigt prædikestol i Århus 
domkirke s. 556 ff. 
49 Gravstenen (s. 3476) har som dødsår 1608, hvilket 
allerede blev bemærket af Abildgaard i notebogen 
1771. 
50 Anevåbnerne svarer til gravstenens. 
51 Fra serien: The Virtues and the Seven Deadly Sins. 
The Illustrated Bartch IV, 1780, nr. 125-128. 
52 Jfr. arbejder i Torrild (s. 2630), Hundslund (s. 2661) 
og Hvilsted (s. 2611). 
53 Kun dydefigurernes staffering ligger på et meget 
tyndt kridtgrundlag. 
54 Ifølge restaurator teknisk begrundet ved, at bund-
farven ikke har været helt tør, da skriften blev for-
gyldt, hvorved guldet er klæbet til bunden uden om 
bogstaverne, hvorefter maleren har udbedret bund-
farven uden om bogstaverne. 
55 Den grå ramme udenfor er ny og har erstattet en 
anden tilføjet ved istandsættelsen 1907. 
56 Allerede Høyen har i sin notebog henvist til Bloe-
maert. 
57 Også den knælende kvindes dragt afviger lidt fra 
forlægget. 

58 (Kobberstiksaml. mappe 7). Samme forlæg er an-
vendt til epitafiemaleriet nr. 5 i Tønder Kristkirke 
(s. 994), formodentlig ligeledes af Laurids Andersen 
Riber, samt til epitafiemaleriet over Oluf Ibsen, op-
sat 1635 i Horsens klosterkirke (men begge spejl-
vendte) . 
59 1889 blev det atter renset af maler Andersen (note 
4). 
60 1987 fjernedes en sekundær møbelplade fra maleri-
ets bagside, hvorpå stod: »Epitafiet istandsat 1952 
K. E. Bach, snedker - S. Elmholt og G. N. Kristian-
sen, malere.« - Mindre reparationer foretoges 1987. 
61 Merete Bergild og Jens Jensen: Horsens-billedhug-
geren Arent Friderichsen Slache 1642-1709, i Hor-
sens Museums Årsskrift 1987-88, Horsens 1989, s. 48. 
62 Nævnt af restaurator G. N. Kristiansen 1974. 
63 Allerede før den tidligere overmaling var farvela-
get stærkt afskallet (værst på kvindens højre kind). 
64 Jfr. gravstenens årstal 1607, jfr. note 49. 
65 1597-1604. 
66 Gravsten over henholdsvis Thomas Fasti og Chri-
stence Bryske, sat 1600 af enken, og Hartvig Kaas t 
• [†1625], gift 1610 med Anne Juul, †•. 
67 LA Vib. Århus bispearkiv. Gjern herredsbog 1661 
(C3. 1081). - Her nævnes, at stenen sidder indsat i 
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muren. - 1891 renset (note 4) og 1933 (note 8) i ny tid 
olieret. 
68 Jfr. gravsten o. 1639 i Ribe domkirke (DK Ribe 
s. 612, nr. 54). 
69 Uoverensstemmelse mellem epitafiets og gravste-
nens data. 
70 Hendes mand var sognepræst i Skærbæk Johannes 
Andresen; jfr. Erh. Qvistgaard: Præstehustruer, 1934, 
s. 77 og Wiberg: Præstehist. 111,98. 
71 Læses på fot. 1905 ved M.M. i NM2. 
72 Indskriften suppleret efter afskrift (note 26). - Poul 
Nørlund har i indb. 16. jan. 1782 i stedet for 26. jan. 
73 Sml. bl.a. sten nr. 3 i Sdr. Galten, s. 2116. 
74 Note 67, jfr. HofmFund. III, 1758, s. 55 og DaAt-
las 1768, s. 217. 

75 Ramme og lem fornyet 1889 (note 4). 
76 På kisten stod: »I denne Kiste hviler de jordiske 
Rester af de Medlemmer af Familien Parsberg, som i 
sin Tid vare nedsatte i Hvælvingen under Alteret.« 
(Note 26). 
77 Midtvasen består kun af en halv forside, yderva-
serne er kvarte. 
78 1891 malede og forgyldte C. Andersen indskrif-
terne på »kisterne« (note 4). 
79 Bogstavgåde, hvor bogstaverne angiver romertal, 
der sammentælles. 
80 Sarkofagen hverken omtalt i HofmFund. 1758 
(kun nr. 1) eller i DaAtlas 1768 (kun nr. 1 og 3). 
81 RA. Overbygningsdirektoratet. 1771-82. nr. 423, 
2-9. Kopibøger. Bl.a. for datoerne 1775 (sag 540), 
31. dec. 1776, 20. juli og 24. sept. 1779; jfr. i øvrigt 
note 83. 
82 Karin Kryger: Allegori og Borgerdyd. Studier i 
det nyklassicistiske gravmæle i Danmark 1760-1820, 
1985, s. 317. 
83 RA. Rtk. Overbygningsdirektionen af 1771. Ex-
tractprotokol 1780, nr. 138 (423.19); jfr. 9.juni, 
nr. 179 og nr. 213. Allan Tønnesen, Planstyrelsen, 
takkes for henvisning hertil. 
84 Jfr. note 82, s. 149 med fig. 136. 
85 Incl. den hvide marmorplade, der nederst mellem 
konsollerne danner sarkofagens bund. 
86 Anbringelsen svarer til den på de af Stanley ud-
førte sarkofager for Otto Thott og hustru i Sorø 
kirke (DK Sorø, s. 104) og Karin Kryger (note 82, 
s. 31). 
87 Note 82, s. 110 og 221ff. 
88 Rimeligvis udført efter levende model (note 82, 
s. 172). 
89 Note 82, s. 221 ff. og 317f.; jfr. Weilbach: Kunst-
Leks. 
90 Note 82, s. 110f. med fig. 89 og s. 317, 221ff. 
91 Jfr. A. Ravnholt: Lægen og Velgøreren Johann 
Christian Bredefeldt, i ÅrbÅrhSt. 1918, s. 51-84, der 
meddeler de omtalte oplysninger om gravmæle og 
indsamling; jfr. Jens Vellev: Landsbydoktoren (efter 
Steen Steensen Blichers novelle om samme), i Skalk 
1989:4. 
92 Indsamlingen gik desuden til indkøb af bøger og 
skrifter til uddeling blandt almuen. 
93 Om denne, se Arne Gammelgaard: Grever og 
godtfolk, Hammel 1985, især s. 36ff. 
94 Julius Clausen: Frijsenborg, i Danske Herregaarde 
ved 1920, III, 1923, s. 44. 

Fig. 71. Spirets vindfløj (s. 3456). NE fot. 1990. - Top 
of spire and the vane. 
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Fig. 72. Kirken udsmykket af sadelmagermester A. Hald i anledning af Helle Vibeke Friis' konfirmation. Fot. 
1903 i Lokalhistorisk Samling, Hammel. - Decoration in the church for a confirmation. 

S U M M A R Y 

The church in Hammel is very noticeably dis-
tinguished by the fact that one of the biggest 
estates in Jutland is situated in the parish. The 
original building has consisted of a chancel and 
nave built of granite ashlars as so many other 
churches in this part of the country. The north 
portal (now walled up) is of interest due to the 

tympanum above it which displays the legend 
of St. Eustace. 

In the late Middle Ages the church received a 
tower and possibly also a porch. 

After the church passed into private hands in 
the 17th century a process of change began in 
relation to the fabric: the chancel was lengthe-
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Fig. 73. Hammel 1799 og 1987, 1:10000. T.v. matrikelkort med ændringer indtil 1857, kopieret af Birgitte 
Andreasen 1982. T.h. samme område, kommunalt kort, kopieret af KdeFL. - Map of the village 1799 and 1987. 

ned about 1600, and a sepulchral chapel added in 
1737. A thoroughly comprehensive restoration 
took place during the 1860s, concluding with 
virtually the total rebuilding of the tower in 
1881-82. 

Hammel Church, as the parish church of Frij-
senborg, was subject to the efforts of the church 
patrons to maintain and modernize it to a higher 
degree than the other churches belonging to the 
Frijsenborg estate. A m o n g other things this me-
ant that a fairly extensive exchange of furnish-
ings and fittings occurred between the different 
churches. When the altar-piece with J. L. Lund's 
painting was acquired for Hammel in 1849, the 
altar-piece it replaced was transferred to Voldby. 
The font was discarded in favour of a new one 
designed by Hans I. Ho lm in 1898, partly m o -
delled on the font in Uth , the baroque canopy of 
which was transferred to Hammel . A 1680s wall 
monument f rom the church in Gjern was remo-
delled for Hammel in 1890 to become a board 
listing the names of the incumbents. 

Among the modest furnishings of the church, 
marked particularly by the changes made in the 
1890s, can be mentioned the manorial pews, 
whose reconstructed bench-end tops are adorn-
ed with the coats of arms of the former church 
owner, Valdemar Parsberg of Jernit. He and his 
family are also commemorated by a wall m o n u -
ment f rom 1610, the work of the wood-carver 
Mikkel van Groningen, with a portrait painting 
by Laurits Andersen Riber; and likewise by a 
splendid tombstone f rom the beginning of the 
U t h century executed by an Århus workshop. 
The most striking feature of the interior is the 
large pulpit f rom 1694 in the so-called acanthus 
baroque style, probably made by the workshop 
of Christian Nerger, the sculptor. A chandelier 
f rom 1771 comes f rom the tchapel in Frijsenborg 
Manor. The sepulchral chapel of the Frijsenborg 
in Hammel Church contains eight large marble 
coffins, several of which are by the hand of 
C. F. Stanley, and one more recent coffin of 
wood. 
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Fig. 1. Udsnit af Frijsenborg hovedgårds jorder 1:10000. Målt 1817 af J. Siemsen, rettelser medtaget til 1863. 
Forneden t.v. en del af Hammel bys jorder (jfr. s. 3496, fig. 73). Kopieret af Jørgen Wichmann 1990. Den 
formodede beliggenhed af Jernit †kirke er angivet med en stjerne. - Map of the memorial land under Frijsenborg, 
where an asterix (*) marks the presumed site of a medieval church, demolished in the 16th century. 

JERNIT †KIRKE 
H A M M E L S O G N 

Landsbyen Jernit eller Jerned(e), der 15581 talte 
seks gårde og et bol, omtales tidligst 1424,2 mens 
kirken nævnes første gang hundrede år senere, 
da den bidrog med ti mark til landehjælpen.3 

1528-294 afleverede den en †klokke, der med sit 

ophængningsgrej vejede halvandet skippund 
(ca. 250 kg). 15581 bestemte kongen under et op-
hold på Emborg (Øm Kloster), at kirken, der 
var »meget bygfalden«, skulle nedbrydes og 
dens materialer, ornamenter m.v. k o m m e H a m -
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mel kirke til gode. Også kirkens »rente« skulle 
overgå til den fremtidige sognekirke. Ved det 
såkaldte klemmebrev 15555 var en afgift af Jernit 
præstegård overført til præsten i Hammel , mens 
det 15581 fremgår, at kirkerne i Jernit, Hammel 
og Voldby betjentes af samme præst. 

Præstegården i Jernit var blandt de ejendom-
me, som kongen 15836 mageskiftede med Valde-
mar Parsberg (jfr. s. 3443), og som dannede 
grundlag for den nyoprettede hovedgård, der 
efter Mogens Friis' erhvervelse 1672 fik navnet 
Frijsenborg. 

På arealerne omkring denne gård, hvor der 
bl.a. iagttages inddigede tofter, har der aldrig 
været foretaget systematiske undersøgelser,7 og 
placeringen af den nedrevne kirke kendes derfor 
ikke med sikkerhed. Ifølge lokal tradition8 skal 
kirken have ligget et par hundrede meter øst for 
den nuværende avlsgård (fig. 1), hvor den nyere 
landevej mellem Hammel og Hadsten gennem-
skærer en hævning i terrænet. Her er lejligheds-
vis fundet murbrokker og kalkrester. Videre i 
sydøstlig retning, nord for »Dyrhus« i Hesteha-
ven, er der levn af et betydeligt voldsted.9 

1 KancBrevb. 2. okt. 1558. 
2 Repert. 1. rk., nr. 6148. 
3 DaMag. 4. rk. II, 42. 
4 RA. Rtk. Rgsk. indtil 1559. Fortegnelser over ind-
krævede klokker 1528-29. 
5 KirkehistSaml. 3. rk. III, 364. 
6 KancBrevb. 14. februar 1583. 

7 Chr. Axel Jensen indberetter 1904 til NM om besøg 
på stedet. Jfr. S. Elkjær: Nedbrudte Kirker i Aarhus 
Stift. ÅrbÅrhSt. XI, 1918, s. 125. 
8 Venligst meddelt af Frijsenborgs skytte Niels Niel-
sen. Jfr. Arne Gammelgaard: Grever og godtfolk. 
Hammel 1985, s. 115. 
9 Kai C. Uldall, indb. 1920 til NM. 

Redaktion ved Kjeld de Fine Licht 1990. 



Fig. 1. Grundplan af Frijsenborgs hovedbygning før ændringer i 1860erne, sign. F. Meldahl 23. september [18]58 

København. 1:400. Øst opad! Kapellet var indrettet i nordfløjens gavlværelse, der på tegningen er 

mærket »Billard«, NM2. - Ground-plan of the main building of Frijsenborg (before alterations in the 1860s), where a  

later dismantled chapel existedfor a period after 1771. 

Med kgl. bevilling af 8. april 17711 oprettedes et 

kapel i gårdens hovedbygning, da »vejen fra 

Frijsenborg til Hammel kirke falder temmelig 

lang og besværlig at passere om vinteren, og at 

hendes mands såvelsom hendes [Erhard Wedel- 

Friis (†1786) og Christine Sophie Friis (†1787)] 

helbred ikke kan tåle den kulde, som samme- 

steds falder.« Den forlængst forsvundne kirke- 

sal, hvis disposition ikke er kendt,2 var indrettet 

i nordfløjens gavlværelse.3 Kapellet bevaredes 
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efter 1787 og fungerede som ramme om bryllup 

1804,4 men er antagelig sløjfet ved gårdens 

istandsættelse 1818. Før den store ombygning i 

1860erne benyttedes rummet som billardstue. 

Ifølge inventarier 1788 og 17905 var kapellet 

veludstyret: 

»2 store sølvlysestager; 1 sølvkande, 1 stort 

sølvbæger og 1 sølvtallerken, alle med grev We- 

dell Friis' [våben], samt 1 oblat æske af sølv, 

vejer tilsammen 101 lod; 1 fouteral med 1 stort 

forgyldt sølvbæger og ditto tallerken, vægt 14 

lod; 1 messehagel af rød fløjl og guldgaloner; 1 

alterklæde med 6 støbte sølvbogstaver og årstal 

1771 (det er plettet); 1 alterdug med kniplinger; 1 

klinkpung med sølvbjælder; 1 lille taburet; 1 læ- 

nestol; 1 skrifteskammel; 1 timeglas; 1 bogstol; 1 

dåbskande; 3 fyrrebænke; 1 stor lysekrone af 

støbt messing til 6 lys; 7 stk. ildforgyldte metal- 

dukker; 2 lænke lysestager af zink; 6 runde ly- 

sestager af messing; 1 lidet orgelværk; 1 »chri- 

sten Tøy« og 1 brudetæppe. I »borge gaarden« 1 

stor metalklokke.« 

1 Frijsenborg godsarkiv, Hammel. Nr. 157. 
2 Beskrivelsen beror på de af Danmarks Kirker ordi- 

nært gennemgåede arkivalier, samt almindelige 

fremstillinger, f.eks. T. Bundgaard-Larsen: Træk af 

Frijsenborgs Historie. ÅrbÅrhSt. XLIII, 1950, 

s. 67-95; J. Clausen: Frijsenborg. Danske slotte og 

herregårde XIII, 1966, s. 227-42. 
3 Usign. lokaleplan 1869 med ældre og samtidige væ- 

relsesbetegnelser. NM2. På tegningen formodes 

gavlrummet, der 1787 kaldtes kirkekammeret, at 

have været sovegemak før 1771. 

4 Arne Gammelgaard: Grever og godtfolk. Hammel 

1985, s. 110. 
5 Frijsenborg godsarkiv, Hammel. Nr. 307 og 259. 

Genstandene er aftrykt i den rækkefølge, de har i in- 

ventarfortegnelserne. 

Redaktionen har ikke haft adgang til at efterse, 

hvilke indretninger eller genstande der eventuelt 

måtte være bevaret på stedet. 

Redaktion 1990 ved Kjeld de Fine Licht. 



Fig. 1. Kirken set fra nordøst. KdeFL fot. 1990. - The church seen from the north-east. 

VOLDBY KIRKE 
GJERN H E R R E D 

Landsbyen nævnes tidligst 1323,1 mens kirken først 
omtales 200 år senere, da den 15242 bidrog med 10 
mark til den såkaldte landehjælp. Kirkens ejerforhold 
i middelalderen er ukendt. Med reformationen er den 
sandsynligvis kommet i kronens besiddelse, hvilket 
bl.a. fremgår af, at den ydede korntiende til Silke-
borg slot.3 16614 omtales kirken som kongens, men 
samme år5 overdrog han den (delvis) til Mogens Friis 
til Frijsenborg (i nabosognet); 17206 blev tillige kon-
getienden tilskødet greven på Frijsenborg. Herefter 
hørte kirken under denne gård (jfr. s. 3443, 3499 og 
inventaroversigten, s. 3508), indtil den overgik til 
selveje 1. juli 1921. 

1528-29 måtte kirken aflevere en klokke7 og havde, 
som nævnt ovenfor, nogle år før bidraget til lande-
hjælpen, omend med et relativt beskedent beløb. 
Dens økonomiske formåen har næppe afveget syn-
derligt fra, hvad der gjaldt for landkirkernes flertal. 

Men i slutningen af 1500rne er situationen øjensynlig 
blevet væsentlig forringet, for 15918 bad kongen lens-
manden finde ud af, om andre kirker i herredet kunne 
komme Voldby til hjælp; sognemændene havde nem-
lig indberettet, at kirken var »meget bygfalden både 
på tømmer og tag og ikke kunne istandsættes af dens 
egen indkomst«. 15949 bevilgede kongen kirken 
»2000 tagsten fra teglovnen i Silkeborg len«. 161710 

var kirken (atter?) »så forfalden, at den ikke kan 
istandsættes af sit eget forråd«; efter en undersøgelse, 
hvis udfald ikke kendes, ville kongen resolvere i sa-
gen. Muligvis har man repareret bygningen, for 1634 
skulle bisp og lensmand finde ud af, hvilke kirker i 
stiftet der kunne bidrage til betaling af Voldby kirkes 
gæld10 (jfr. s. 3506). 

Sognet, der 162311 var anneks til Hammel, har an-
tagelig været det allerede 1558 (s. 3498) og er det sta-
dig. 

Danmarks Kirker, Århus 221 
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Kirken ligger nærmest midt i det lille sogn og er 
placeret på en lav højning i det mildt bølgende, 
frugtbare morænelandskab, der gennemstrøm-
mes af Gjern å. Kirkebakken hæver sig på vand-
løbets nordside. I sin tid (fig. 25) kransede huse 
og gårde den grønne lavning på begge sider af 
åen, hvor småkreaturer og fjerkræ græssede på 
landsbyens fælled. 

Kirkegården, der i sammenhæng med kirkens 
nedennævnte »hovedreparation« 1877-79 blev 
udvidet mod syd, hegnes på de tre sider af om-
satte eller nye stengærder. Mod landsbygaden i 
syd og på de tilstødende strækninger i øst og 
vest er der en mur af »spaltet« kamp, som Frij-
senborgs bygningsinspektør Christen Kiils-
gaard lod opsætte i forbindelse med udvidelsen, 
og hvis materiale frembragtes ved kløvning af 
markstenene fra det samtidigt sløjfede syddige. 
Oprindelig var brudstensmuren afdækket med 
plader fra Hinnerup cementstøberi.12 Kirkegår-
dens stendiger nævnes første gang 172713 og var 
da forfaldne; siden er de repareret og sat om 
gentagne gange. 

Der er tre indgange. I sydsiden, ud for tårnet, 
sidder en ny port med tre fløje af galvaniserede 
jerntremmer mellem murede, hvidkalkede pil-
ler. I vest, foran tårnet, er der en tofløjet port af 
gråmalede trætremmefløje, ophængt på egestol-
per, etableret 1983 som adgangsvej fra en samti-
dig anlagt parkeringsplads. 1989 blev brudt en 
port i nordre ende af østdiget, hvor der udenfor 
indrettedes materialplads. Port og låger nævnes 
første gang ved det syn, der afholdtes 1676-7714 

efter kirkeejeren Mogens Friis' død, og lå da 
»øde«; 172213 »lå de på jorden«. Den indgang 
med to murede piller, der anbragtes i brudstens-
muren efter udvidelsen 1880, har utvivlsomt 
været en udflytning af den traditionelle hoved-
indgang. På samme tid erhvervedes en »hus-
plads«, og også her sattes en indgang.12 

Ligkapellet, ved vestre dige, inden for søndre 
indgang, er opført 1914 efter tegning af Carl 
Kiilsgaard; den teglhængte rødstensbygning 
bærer beherskede, nyromanske former. Den 
ovenfor nævnte parkeringsplads er gruslagt og 
indtager mellem kirkegården og Gammel Ham-
melvej et areal, som menighedsrådet erhvervede 

i begyndelsen af 1980erne sammen med det til-
hørende, ældre beboelseshus. Dette grundmu-
rede hus blev renoveret, stråtækt, hvidkalket og 
indrettet til kontor, redskabsrum og toiletter. 
1989 brolagdes fra vestre indgang til kirkens ho-
veddør. 

Ved hegnsmuren i nord og langs de tilstø-
dende strækninger i øst og vest står ældre lin-
detræer. Anlæggelse af gange foregik i begyn-
delsen samtidig med istandsættelser af kirken, 
nævnt første gang 1851,15 anden gang 1879.12 

B Y G N I N G 

Kirken består af kor og skib fra tiden omkring 
år 1200 (jfr. tympanon), hvortil der, antagelig 
omkring 1500, er føjet et tårn, et såkaldt stylte-
tårn, som senere er ombygget, og hvor kirken i 
hvert fald siden først i 1700rne har haft sin ind-
gang. Såvel ude som inde er bygningen i dag 
afgørende præget af en »hovedreparation« 
1877-79. Orienteringen har en mindre afvigelse 
mod syd.16 

Grundplanen er afsat med præcision; til det 
kvadratiske kor slutter sig skibet, der er pro-
portioneret i forholdet 1 til √3.17 Dets langvægge 
flugter næsten med korets øst-vest-gående faca-
der. Bygningen er med skråkantsokkel18 opført 
af granitkvadre; nederste skifte er 50 cm højt, 

Fig. 2. Tværsnit i skibet, set mod øst 1:150. Målt af 
T. Hjelm 1983, tegnet af KdeFL 1990. - Cross-section 
of the nave to the east. 



Fig. 3. Facader og længdesnit 1:300. Tegnet af Carl Kiilsgaard 1890. Frijsenborg godsarkiv, Hammel. - Elevations 
and longitudinal section. 
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Fig. 4. Grundplan 1:300. Målt af T. Hjelm 1983, tegnet af KdeFL 1990. Omfang og omtrentlig placering af 
†stræbepille (s. 3506) punkteret. - Ground-plan. 

hvorefter skiftehøjden på sædvanlig måde afta-
ger opefter. Bagmurene, der anes i skibet, er af 
marksten, ligesom den forsvundne triumfgavl 
var det19; skibets vestre taggavl, hvoraf et lille 
parti er bevaret, og korets (indtil 1877) har ud-
vendig været opmuret af kvadre. Ved »hoved-
reparationen« blev praktisk taget alle facader 
ommuret , og ingen enkeltheder er i dag bevaret 
urørt. Når der ikke er forbandt mellem kor og 
skib, kan det være et produkt af omsætningen. 

Døre og vinduer. Begge skibets portaler er for-
svundet, men før 1877 fandtes norddørens ve-
stre karmsten og en »flad, glat« overligger på 
plads.19 †Karmstenen, der fjernedes ved »hoved-
reparationen« og ved Uldalls senere besøg var 
forsvundet, var smykket i relief med »øverst 

mand med spyd, nedenunder en anden, som det 
synes, med en stav eller lignende i hånden; ved 
hans side et lille kors«. Et tympanon (fig. 6), der 
1902 blev indmuret over indgangen i tårnets 
vestside, har med al sandsynlighed siddet over 
syddøren. Stenen er af rødlig granit og sekun-
dært behugget til en næsten rektangulær form, 
68 cm høj (i sin nuværende sydside) og 121 cm 
lang foroven, 130 forneden. Inden for en halv-
cirkulær, flad og ca. 10 cm bred ramme er i et 
fladt relief med indristede detaljer fremstillet 
Kristus på Herlighedens trone.20 Feltets vand-
rette bundramme, der har udgjort relieffets un-
derkant, er næsten helt forsvundet. Billedets 
centrale figur er den frontale Kristus, der bærer 
korsglorie og løfter sin højre hånd med velsig-
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Fig. 5. Kirken set fra syd. NE fot. 1989. - The church seen from the south. 

nelsens fingerstilling. I den venstre hånd, som 
ikke ses, holder han (livets) bog og et (proces-
sions)kors. Kristus flankeres af en engel (hvis 
vinger dog er udeladt) og en ørn, begge med 
glorier. Disse figurer er tegnene for henholdsvis 
Mattæus og Johannes, hvilket yderligere er an-
givet ved den k rumme rammes versalindskrift: 
[S. M]ATHEVS IESVS o S. I O H A N N E S ( N N i 
sidste ord er sammenskrevet). Det lille o mellem 
Jesus og S.Johannes kan opfattes som pladsud-
fyldende. Mod sædvane er indskriften udført 
med fremspringende bogstaver (majuskler i re-
lief), hvor visse former, således anvendelsen af 
såvel kantet som rundt E (uncialformen), sand-
synliggør en datering til omkring år 1200. 

De to dele, som stenen består af, fandtes 1879, 
dels i prædikestolens murede underbygning (s. 
3520), dels i tårnet. Herefter blev stykkerne 
samlet indmuret i kirkegårdens samtidige, søn-
dre hegnsmur (s. 3502), hvorfra de er flyttet til 
deres nuværende plads.21 

I skibets nordside iagttog Uldall to oprinde-
lige, nu forsvundne vinduer, hvoraf det ene var i 
brug; også i koret så han to vinduer, begge til-
murede og svarende til de vinduessteder, hvor 
der i dag sidder rektangulære overliggere, en i 
gavlen (48x114 cm, åbningens bredde 74 cm) og 
en i nordsiden (42x101, åbningens bredde 76 
cm). 

Tilføjelser. Det er utvivlsomt i middelalderens 
seneste fase, at der ved skibets vestgavl er rejst et 
tårn, opført (forneden) af enkelte blokke og skif-
ter af antagelig genanvendte granitkvadre og (i 
øvrigt) af munkesten i munkeforbandt.2 2 Det 
var et såkaldt styltetårn, dvs. den vestre side var 
åben og foroven afsluttet med en bue, der sam-
men med de andre sider bar klokkekammeret. 
Det fremgår 1729,13 at gavlene var prydet med 
kamtakker, og antagelig vendte de mod nord og 
syd, som det er tilfældet for hovedparten af 
denne tårntype, der er karakteristisk for Århus 
stift, jfr . f.eks. Torrild, s. 2623. I det bevarede 



VOLDBY KIRKE 3505 

Fig. 6. Tympanon over indgangen i tårnets vestside (s. 3503). Poul Nørlund fot. 1925. - Tympanum, possibly from 
the former south portal, now placed above the entrance in the tower. 

parti af skibets vestgavl, hvorpå tårnets østmur 
hviler, registreres levn af den rundbuede åbning, 
hvorigennem man i sin tid kom fra skibets loft 
til klokkekammeret. 

Tårnet nævnes første gang 1676-7714 og var da 
brøstfældigt. Næste omtale er fra 170213 og 
godtgør, at på dette tidspunkt var der indgang 
til kirken i tårnnichen gennem skibets vestgavl. 
Her behøvedes imidlertid »uforbigængelig« et 
»skur« (afdækning, (halv)tag; 183623 nævnes 
tagsten) og nogle tylter fjæl (brædder) for at 
skabe et vindfang,24 idet »oblaterne bortblæser, 
når de er lagt på pateen«. 172213 benævntes det 
lille forrum våbenhus, men var da »snart helt 
øde«. 1809 ønskede synet det udstyret med loft, 
da forholdene om vinteren var farlige for kirke-
gængernes helbred; 1812 var det fornyet.25 

1837-3823 var tårnet revnet og blev repareret, og 
efter omstændighederne at dømme er det ved 
denne lejlighed, at den åbne vestarkade blev luk-
ket og forsynet med dør, hvorved de eksiste-

rende adgangsforhold var bragt til veje. Mulig-
vis fik tårnets tag på samme tid sin nuværende, 
afvalmede form, der tidligst nævnes i synspro-
tokollens beskrivelse 1862. 

Ved den nedennævnte »hovedreparation« 
1877-79 blev tårnet så gennemgribende ommu-
ret, at man i samtiden karakteriserede arbejdet 
som nybyggeri.26 Ved samme lejlighed rejstes 
tilbygningen på nordsiden, hvortil adgangen27 til 
skibets loft og klokkekammeret blev henlagt og 
ført op via en gennembrydning i tårnets nord-
mur. Som afslutning på arbejdet blev det hele 
cementmalet (jfr. vindfløj, s. 3508). 

1888 blev lydhullerne gjort større; vinduet i 
vestsiden er sat i 1915,28 og 186729 forestod 
A. Theilgaard, Hammel, forrummets nyindret-
ning med ændring af indgangspartiet, gulv af 
skifer o.a. 

Vedligeholdelse og tilstanden i de første genera-
tioner efter reformationen har øjensynlig været 
mangelfuld og sløj; ja, allerede i årtierne før stod 
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Fig. 7. Vindfløj (s. 3508). KdeFL fot. 1990. - Top of 
spire and the vane. 

det dårligt til (s. 3501). 161630 beskrev lenets 
synsmænd kirken som »ganske bygfældig« både 
på mur og tag. Det regnede på præsten, og be-
hovet for »undsætning« var stort. Synet efter 
Mogens Friis' død14 konstaterede imidlertid kun 
få mangler. Jævnlige reparationer siden da for-
klarer, hvorfor bygningens tilstand herefter 
gennemgående får karakteren god. Skibets mur-
værk har dog givet anledning til bekymring, for 
172213 nævnes, at †pilleme på nordsiden, som 
holder muren, er brøstfældige. Ligesom i pasto-
ratets hovedkirke lod kirkeejeren 173713 iværk-
sætte en reparation, hvorefter kirken erklæredes 
at være i »meget god stand«. En større restaure-
ring, hvortil synet mente ville medgå 30000 
mursten,31 gennemførtes 1765 og mindedes ved 
årstallet samt kirkeejerens og hans kones nu for-
svundne initialer på korgavlen: Erhard Greve 
FFedel-Friis og Christine Sophie Grevinde We-
del-Fnis.19 

Senere (første gang 183023) nævnes kun én 
hvidkalket †pille, der stod midt på nordsiden; til 
gengæld var den temmelig stor: Halvtredie me-
ter bred med et fremspring på knap to meter, 
teglhængt og forsynet med vindskeder. 

Ligesom så mange andre kirker under Frijsen-
borg modtog den i Voldby i 1850erne32 en reno-
vering, der fortrinsvis angik rum og inventar 
(jfr. s. 3520), og synet mente bagefter, at kirken 
var blevet »væsentlig forskønnet«. 1876 forbe-
redtes imidlertid en »hovedreparation«, der gen-
nemførtes 1877-79. Med kirkeejerens bygnings-
kyndige Christen Kiilsgaard som leder drejede 
det sig denne gang navnlig om bygningen, der 
bibragtes det udseende, den har i dag. 

Arbejdet, der indledtes med koret, er for-
holdsvis detaljeret bevidnet i samtidige beskri-
velser og regnskaber33 og havde som hovedpo-
ster: Omsætning og fornyelser af facademur-
værk og opførelse af den ovenfor nævnte til-
bygning ved skibets vestgavl på tårnets nord-
side, påmuring af gesimser (afløsning for sug-
fjæl) og nye taggavle (der indtil 1965 havde 
kamme) samt en næsten fuldstændig fornyelse 
af tårnet. Det fremgår ikke klart, om skibets 
murhøjde blev reduceret. 

I det indre blev korbuen, som Uldall mente 
var beskadiget ved brand, helt nyopført , og 
triumfmurens taggavl fik sin nuværende form 
med stor åbning.34 Desuden blev kirkens vægge 
pudset, og lofterne i kor, skib og forhal for-
synedes med den for Frijsenborgkirkerne i Chri-
sten Kiilsgaards tid karakteristiske kassettebe-
klædning (med stjerner i hjørne- og midtfelter). 
Indgangsdøren blev fornyet, og i korgavlen pla-
ceredes ventilationskanaler. Endelig omfattede 
arbejdet de nuværende vinduer (jfr. s. 3507) og 
gulvfliser (jfr. nedenfor). 

I tiden herefter er blot foretaget få og små 
ændringer. 190229 blev lofterne malet lysebrune 
med ådring, og ved midten af 1960erne forestod 
Aksel Skov og Aage Kristensen en facadere-
novering. Alfred Theilgaards arbejde med ind-
gang og forrum 1967 er nævnt ovenfor. 

Gulvene var brøstfældige, da de 1676-7714 

nævnes første gang. 1862 lå der røde mursten i 
skib og kor, men åbenbart ikke bag alteret, hvil-
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ket synet foreslog året efter. Ved »hovedrepara-
tionen« 1877-79 lagdes teglfliser, mens mursten 
bibeholdtes i stolestaderne. Ønske om fornyelse 
fremsat 1931.29 

Vinduerne var »nogenlunde ved magt«, da de 
1676-7714 nævnes første gang. 170213 var det ved 
prædikestolen så ødelagt, at »alterbogen kan 
nedblæse«. 182623 indstillede synet, at de gamle 
vinduer i koret blev forsynet med bly og glas. 
Ved den ovenfor nævnte renovering 1852-53 
blev vinduerne udskiftet og fik »bueform for-
oven«, men den indgribende ændring, hvis re-
sultat vi ser i dag med den påfaldende regulære 
fordeling i skibet, skete ved »hovedreparatio-
nen« 1877-79 med jernstel fra Smith i Randers. 

Ved den første omtale 1676-7714 var tagmateria-
let gamle sten undtagen på korets nordside, hvor 
blyet var ved at blæse ned. 170213 og siden har 
der været tegltage overalt. Synet ved ejerskifte 

176331 ønskede tagværkerne fornyet, og mange 
udskiftninger fandt sted 1877-79;32 alligevel ind-
går der i de eksisterende tagstole en del genan-
vendt egetømmer. 

Opvarmning indførtes 187935 med en †kakkel-
ovn fra C. P. Smiths jernstøberi i Randers; i de 
følgende år skete ændringer, og 192029 blev ov-
nen ommuret (jfr. fig. 8). Nyt varmeanlæg om-
kring 1950. 

Kirken står i dag udvendig i blank mur, mens 
tårnet og tilbygningen ved dets fod har rester af 
forrige tiders kalkning og oversvumning med 
cementvælling. Indvendig er væggene hvide, 
mens de velbevarede kassettelofter med de kraf-
tige, profilerede gesimser fortsat er ådrede. Kor 
og midtergang har bevaret de diagonallagte gule 
og »blå« teglfliser fra 1877-79, mens der er kom-
met kork i stolestaderne. I forrummet ligger ly-
segrå skifer siden 1967. 

Fig. 8. Indre set mod øst. P. Nørlund fot. 1925. - Interior to the east. 
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Fig. 9. Indre, set mod øst. NE fot. 1989. - Interior to the east. 

Vindfløjen (fig. 7) er leveret af blikkenslager 
P. Nielsen i Hammel 1 2 og bærer opsætningsåret 
1880 (jfr. dog fig. 3). 

I N V E N T A R 

Oversigt. Mellem det beskedne inventar, præget af 
kirkens tilhørsforhold til Frijsenborg, må opmærk-
somheden samle sig om fløj altertavlen, der nu hæn-
ger på skibets nordvæg. Den virtuost skårne tavle fra 
o. 1520-25 med et specielt andagtsmotiv, udført af 
den bekendte Odense-billedskærer Claus Berg, har 
næppe oprindelig været beregnet til en almindelig 
landsbykirke, men man kender intet til tavlens ældre 
historie. Ved 1800rnes midte er den blevet udskiftet 
med Hammel kirkes renæssancetavle. Samtidig an-
skaffedes altersølvet og stoleværket, der atter fornye-
des 1877f. 1890erne medførte fornyelse af klokken, 
omhugninger af døbefont og romansk gravsten samt 

overflytning af renæssanceprædikestolen fra den ned-
revne Nebel kirke, der ligeledes hørte under Frijsen-
borg. 

Alterbord, 1895, af bonet eg, leveret af snedker 
H. H. Würtz.1 2 Fyldingspanel med beslagværks-
prydede halspilastre, gennemløbende frise og 
kraf t igt udladende vulstgesims; på aftrappet po -
dium. †Alterborde. E n d n u 170213 synes det m id -
delalderlige, murede al terbord i behold, idet sy-
net nævner, at »alteret i sig selv er uden al be-
klædning«. 186212 var det formodent l ig reduce-
ret til en panel, der repareredes. 

†Alterklæder. 170213 var alterklædet af »kring-
let« fløjl og endnu godt . 184223 var anskaffet et 
nyt , der ti år senere fik nye frynser.1 5 1862 syede 
Schou i H a m m e l et nyt klæde, der 1874 erstatte-
des af et andet.12 

3508 
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Altertavlen (fig. 11), fra o. 1600, overført fra 
hovedkirken i Hammel o. 1850, er et velskåret 
snitværksarbejde med topstykke og malerier fra 
overførelsestidspunktet; storfeltets nadverma-
leri dog fra 1700rne. 

Det er en firesøjletavle, af eg, med højt, rekt-
angulært midtfelt, smallere, todelte sidefelter 
samt kartoucheformede storvinger. Fodstykket 
har tætprofilerede lister omløbende omkring 
retkantfremspring, med småfelter på alle sider. 
De høje, glatte søjler har korintiske kapitæler og 
prydbælter med slanke akantusblade under bos-
sebesat bælte. De usædvanligt omhyggeligt og 
detaljeret udskårne storvinger, der svarer til Ve-
jerslevtavlens fra 1595 (Hjørring amt), har relief-
skåret beslagværk på kanterne, foroven endende 
i et ørnehoved. Vingens nedre volut afsluttes 

foroven af en kraftigt fremspringende, ottebla-
det blomst. Mellem denne og de to halvrosetter 
nærmest tavlens rammeværk er båndophængt 
en særlig fintskåret roset med frugter og blade. I 
vingens midte omslutter et cirkulært, attisk 
slyngbånd et påsat, skåret englehoved (fig. 12). 
Krongesimsens profillister er udladende og for-
krøppet omkring de antagelig nyere frem-
spring, der har form af kannelerede pilastre med 
joniske kapitæler. - Topstykket, a f fyr , stammer 
ligesom storstykkets sidefelter antagelig fra ti-
den omkring tavlens overflytning til Voldby. I 
topstykkets brædder er udsavet en trekantgavl 
og vinger med bøjleformede yderkanter. Påsatte 
lister markerer et portalfelt med gavl. 

Den egentlige tavle står afrenset for alle farver 
og fremtræder efter en istandsættelse 1988 med 

Fig. 10. Indre, set mod vest. NE fot. 1989. - Interior to the west. 
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Fig. 11. Altertavle fra o. 1600, indtil o. 1850 tilhørende Hammel kirke (s. 3509). NE fot. 1989. - Altar-piece from 
c. 1600, until c. 1850 belonging to the church of Hammel. 

egetræets ret lyse farve. Midtfeltets maleri, på 
træ, 119x81 cm, er en fremstilling af Nadveren, 
fra 1700rne. I et hvælvet rum, med hvidmar-
morerede piller, gulligt oplyst af en lysekrone, 
sidder Jesus bag et rundt bord omgivet af sine 
disciple. Han bærer rød kappe ligesom to 
apostle i forgrunden, hvor den rødhårede, gul-
ligtklædte Judas, med pengeposen, ses i profil. 
De øvrige har lysblå, grønlige og brune dragter. 

Efter genopstillingen har tavlen rimeligvis 
fået dels genopmalet topstykkets malerier, dels 
malet nye i storstykkets sidefelter. Topstykkets 
portalfelt har en fremstilling af Gravlæggelsen, 
sødladent i udtryk og farver, en genopmaling af 
samme motiv som det ældre, underliggende, 

med bevaring af baggrundsprospektet og for-
grundens sære vase. Den gråblege Kristusskik-
kelse støttes af en foranstående mand i brunlilla 
kappe. Forgrunden er gullig, klippebaggrunden 
mørkere, længst borte galgebakken i lysgulligt 
skær under blå himmel. Også trekantgavlens 
hvide due mellem rødgule skyer er genopmalet. 
O. 1850 er derimod nymalet motiverne i stor-
stykkets sidefelter. Forneden, i nord, ses den 
brunklædte Moses med lovens tavler, på lys-
brun baggrund, i syd Johannes med kalken, i 
rød kjortel og brun kappe; baggrunden lysblå. I 
de øvre felter ses mod nord, i blågrå og gullige 
skyer, en svævende, mandlig engel med flam-
mesværd i den ene hånd, den anden udspre-
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dende lyn; i syd svæver en kvindelig engel, i 
grønt skørt og gennemsigtigt draperi, i hæn-
derne palmegren og lilje; blå, hvidskygget him-
mel. - Topstykkets portalramme har på (ny) 
egetræsådret baggrund en hvid rankedekora-
tion, der i hjørnerne har rokokopræg. Topvin-
gerne har en malet, imiteret trædekoration: på 
lysbrun baggrund mørkebrune, nærmest ba-
rokke ornamenter med akantusblad og ophængt 
buket. I frisefelterne er 1988 malet nye versal-
indskrifter, hvide på sort bund. 

Om tavlens ældre historie meddeler kilderne 
kun, at dens staffering 1702 »her og der er ud-
gået«, og at den 1763 skulle repareres.36 Efter at 
Hammel kirke 1849 havde fået ny altertavle (jfr. 
s. 3458), overtog annekskirken Voldby den 
gamle.26 1890 reparerede og lakerede maler 
J. C. Frederiksen alterbilledet, og fem år senere 
rensede snedker Würtz tavlen for maling samt 
restaurerede og bonede den.12 

Kirkens tidligere høj altertavle (fig. 13-16), jfr. 
oversigten s. 3508, der o. 1850 måtte vige for 
den nuværende fra Hammel overflyttede renæs-
sancetavle, er en i flere henseender bemærkelses-
værdig fløj altertavle fra o. 1520-25 fra den 
kendte billedskærer Claus Bergs værksted i 
Odense. Midtskabet rummer dramatiske scener 
fra de 10.000 soldaters martyrium, med deres 
anfører, bispehelgenen S. Acacius37 som den 
centrale forgrundsfigur, skildret under hans 
martyrium, blindingen. I fløjskabene står storfi-
gurer af samme helgen og af Maria Magdalene. 

Det store midtskab, der måler 197x169,5 cm 
og er 17 cm dybt, har to fløje, kun 14 cm dybe. 
De delvis fornyede karme er profileret med 
kvartrundstav på de tre øvre sider, de nedre kan-
ter skråt affaset mod de indvendige sider. For-
oven har alle tre skabe et udskåret grenværk, ens 
i de to fløje, men afvigende i midtskabet. Her 
danner to krydsende, buede grene en slags dob-
beltarkade, hvori der til hver side er indflettet en 
skråt forløbende sidegren. En lille blomst38 ses i 
hvert øvre hjørne og lidt forskudt for midten. 
Grenværket støttes i siderne af profilerede kon-
soller, der bærer baldakinnicher med småfigurer 
af helgener.39 I midtskabet to bisper, den ene 
velsignende og med bog, den anden kirkefade-

ren Augustin holdende hjerte og formodentlig 
en nu tabt stav. I den venstre fløj står to mænd, 
muligvis læge-tvillingbrødrene Kosmas og Da-
mian,40 henholdsvis med skrin og krukke, i den 
højre fløj to kvinder, den yderste med pande- og 
hovedklæde og hænderne sammenlagt i bøn, 
den anden, nyskåret, med bog. - Kun fløjenes 
konsoller danner tillige kapitæler for sidernes 
spinkle, leddelte rundstave på polygonale kon-
soller, der mod bagvæggen støttes af liste med 
nedre vandnæseprofil. 

Midtskabets figurrige scene (fig. 14) består nu 
af tre store og høje egetræsblokke udskåret i 
kraftigt relief i flere planer. Et tomt rum foroven 
i midten har muligvis rummet endnu en figur-
gruppe.41 I forgrunden midtfor er fremstillet 
blindingen af S. Acacius. Den segnende biskop 
synes holdt oppe af en bagved stående mand, 
der støtter hans hoved, således at en bøddel med 

Fig. 12. Detalje fra altertavlens storvinge, jfr. fig. 11 
(s. 3509). NE fot. 1989. - Detail from the wing of the 
altar-piece, cf. fig. 11. 
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Fig. 13. Fløj altertavle fra o. 1520-25 fra Claus Bergs værksted i Odense (s. 3511). NE fot. 1989. - Winged altar-
piece c. 1520-25 from Claus Berg's workshop in Odense. 

den ene fod plantet i bispens skød bedre kan 
komme til med sin træhammer at slå boret i den 
skrækslagne mands øje. En mand ved siden af 
holder en sten (?) i den ene hånd. Af samme 
størrelse som denne gruppe er forgrundens øv-
rige figurer, der dels synes at være tilskuere til 
rædselsscenerne, dels at tage del i de 10.000 
kristnes lidelser. Yderst til højre peger en for-
nemt klædt ung mand mod bispescenen, i den 
anden hånd holder han et (nyt42) sværd. Fra klip-
pebaggrunden træder han frem med foden på 
ryggen af en halshugget mand, hvis afhuggede 
hoved, med åbentstående øjne, ligger på jorden 
foran. I den modsatte side ses scenens pendant. 
Den vildt skæggede kejser Hadrian (fig. 15), 
ifølge legenden overbefalingsmand for de ro-
merske soldater, træder på tilsvarende måde op 
på en død mand, der ligger på ryggen med aka-
vet drejet hoved og åbne øjne og mund. Ved 
kejserens side svinger en krigsknægt sit (nye) 
sværd over hovedet, mens han med venstre 
hånd griber fat i skjorten på en mand, der med 

hovedet nedad er ophængt i en træstamme, bun-
det ved fod og lår, med tilsnøret hånd. 

Legenden om de 10.000 kristnes martyrium er 
med uhyggelig realisme fremstillet i skabets 
mellem- og baggrund, figurerne her i lidt min-
dre størrelse af hensyn til den perspektiviske 
virkning. De til kristendommen omvendte sol-
dater er overmandet på bjerget Ararat, hvorfra 
de kastes ud over kanten og spiddes på klippe-
grunden eller korsfæstes og pines på forskellig 
måde. I egeblokken til venstre ses øverst på en 
klippeformation en bøddel, der med svøben hæ-
vet over hovedet er ved at drive fire ulykkelige 
ud over afgrunden; de har alle sammenbundne 
hænder, to er nøgne, én med lændeklæde, én i 
skjorte. På en klippeafsats lige nedenunder hol-
der to bødler en mand fast. Han ligger på ryg-
gen med bagudvendt hoved og smerteåben 
mund. I brystet sidder en (ny) pløk, som den 
ene karl er ved at slå i ved hjælp af en stor kølle. 
- I tavlens midtparti, bag bispescenen, ses seks 
stakler, der er smidt ned fra klippen og nu ligger 
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Fig. 14. Fløj altertavlens midtskab med scener fra de 10.000 kristnes og S. Acacius martyrium, jfr . fig. 13 (s. 3511). 
Bent Jacobsen fot. 1989. - The central compartment of the altar-piece with scenes showing the martyrdom of the 10,000 
Christians and St. Acacius, cf. fig. 13. 

i forvredne stillinger, med fortrukne ansigter, 
spiddet på spidse klippestykker. Yderst støtter 
en bøddel sit ene bøjede ben mod en ryglig-

gende mand, mens han med venstre hånd har et 
tag i en anden, spiddet mands hår parat til at 
hugge med sit løftede sværd. På den yderste 
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klippeblok til højre ses tre ulykkelige, ophængt 
på forskellig barbarisk vis, én med sammen-
bundne hænder og ben hængt op over en galge, 
en andens bundne hænder er fæstnet omkring et 
T-kors' kryds; hans skjorte flagrer bagud, så de 
korte underbukser ses, på benene hoser. Yderst 
mod karmen er en mand hængt med hovedet 
nedad, bundet ved (nye) hænder og fødder til en 
(delvis fornyet43) træstamme. De kantede klip-
pestykker er markeret ved takkede indsnit, 
jordsmonnet ved »trambulerede« indskæringer. 

I den venstre fløj står den 128 cm høje figur af 
Maria Magdalene (fig. 16) med salvekrukken i 
venstre hånd. Hun har en meget elegant frem-
toning, med fornem modedragt og stående yn-
defyldt svajet med højre hånd manieret anbragt 

Fig. 15. Udsnit af fløjtaltertavlens midtskab, jfr . 
fig. 14 (s. 3512). Bent Jacobsen fot. 1989. - Detail of the 
altar-piece's central compartment, cf fig. 14. 

på hoften for at holde den ene kappeflip oppe. 
Over de fine ansigtstræk med den høje pande er 
hendes hår arrangeret i en netovertrukket pølle 
over et mønstret pandebånd, der støder til de to 
kunstfærdigt formede ørebukler. Hun bærer en 
virtuost skåret dragt: en kjole med snøret liv og 
smalt bælte. I halsudskæringen ses et tyndt lin 
foldet op mod halsens fine bånd; underærmerne 
er opslidsede overensstemmende med tidens 
mode ligesom den store, leddelte kæde, hun bæ-
rer om halsen. En kraftig oksemulesko stikker 
frem under den folderige kjole. 

Bispehelgenen S. Acacius i den anden fløj, 141 
cm høj, svajer i sin stilling som Maria Magda-
lene udefter, men mere stift. På det ørekorte hår 
bærer han en stor, bred og flad mitra; ansigts-
trækkene er kraftige, med let sammentrukne 
bryn. I højre hånd holder han dels en bog, dels 
en flig af den bredtfoldede korkåbe (pluviale) 
hen foran livet. Over brystet er den sammen-
holdt af et bredt bånd, indenfor ses messehaglen 
(casula) og den lidt over knælange ærmekjortel 
(dalmatica) og den fodside underklædning 
(alba), hvorunder en oksemulesko ses. I venstre 
hånd holder han marterredskabet (nyskåret43), 
et skaft med et hulet jern, og støttet mod skul-
deren bispestaven med påhængt klæde (suda-
rium). Bispens klædedragt er skåret i større og 
bredere flader og snit end Maria Magdalenes. 
Begge figurer står på lave jordsmon over et 15,5 
cm højt fodfelt. Både fløj figurerne og midtfel-
tets tre egeblokke er på bagsiden næsten plant-
skårne, med lettere udhulninger enkelte steder. 

J. Magnus-Petersen bemærkede 1888 - lige-
som allerede kunsthistorikeren N. L. Høyen 
1830 - tavlens påfaldende ligheder med Claus 
Bergs altertavle i Odense S. Knud kirke, hvilket 
yderligere understregedes af Francis Beckett 
1897 og senere af V. Thorlacius-Ussing i hans 
bog om Claus Berg.44 Både med hensyn til fi-
gurstil og dragtbehandling svarer tavlen nøje til 
Odense-tavlen, men også mange detaljer gen-
findes ikke alene her, men også på tavlerne i 
Sanderum på Fyn og Tirstrup, Randers amt. 
Værkstedets karakteristiske udførelse af drag-
terne med de overdrevent bevægede folder i 
brede, ofte vinkelformede flader er i Voldby 
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Fig. 16. Maria Magdalene fra altertavlens ene fløj, jfr . fig. 13 (s. 3514). NE fot. 1989. - Mary Magdalene in one wing 
of the altar-piece, cf fig. 13. 

stærkere accentueret og bevægelserne mere ma-
nieret end i Odense-tavlen, hvilket foranlediger 
Beckett og med ham Thorlacius-Ussing til en 
datering til kort efter denne tavle, dvs. o. 
1520-25.45 

Tavlens funktion som andagtsbillede, der 
(som den unge mand i billedets højre side) hen-

viser til de til kristendommen omvendte solda-
ters martyrium, er med dette motiv ganske i 
overensstemmelse med datidens fremstillinger, 
især i Tyskland og Schweiz.46 Claus Berg er for-
modentlig inspireret af og har som forlæg an-
vendt et træsnit fra 1495/96 af Albrecht Dürer,47 

der viser de 10.000 soldaters martyrium og blin-
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Fig. 17-18. Alterkalk og disk udført 1852 af Anton 
Michelsen, København. Kalkens bæger erstattet af et 
nyt 1879. Diskens graverede våbener er for grev Emil 
Frijs, Frijsenborg, og hustru Thyra Haffner (s. 3517). 
NE fot. 1989. - Chalice and paten made by Anton Mi-
chelsen, Copenhagen 1852. The cup of the chalice dates 

from 1879. The coats of arms engraved on the paten belong 
to Count Emil Frijs, Frijsenborg and his wife Thyra 
Haffner. 

dingen af en liggende biskop. Ikke alene den 
perspektiviske opbygning synes hentet fra dette 
stik, men også flere detaljer, som billedskæreren 
på vanlig vis har kombineret på en ny måde.48 

1987 har altertavlen gennemgået en grundig 
både snedker- og stafferingsmæssig restaurering 
ved Bent Jacobsen. Grundlaget for tavlens nu-
værende fremtræden er V. F. Steffensens farve-
sætning fra hans istandsættelse 1889. Foran 
skabsbaggrundenes nye polerforgyldning frem-
træder figurerne med forholdsvis få farver, især 
grønt, blåt og rødbrunt, hovedfigurerne dog 
fremhævet ved en del forgyldning,49 der lige-
ledes ses på grenværket foroven samt på skabets 
kantlister. Mod klippeformationernes brune far-
ver lyser de ligblege martyrskikkelser i hvide 
klæder uhyggeligt op. Også fløjfigurerne har lys 
ansigtsfarve, Maria Magdalenes imidlertid lys-
net under sidste restaurering. 

Undersøgelser i forbindelse med restaurerin-
gen 1987 viste, at tavlen havde tre egentlige far-
velag. Af den oprindelige staffering var ganske 
ringe spor: En martyrfigur havde rester af gul-
liggrå hudfarve med cinnoberrøde blodspor. 
Kejseren i forgrunden havde rødtonet hudfarve 
og klipperne lidt forgyldning og grønt. En se-
nere overmaling, på en grunding af grå oliema-
ling, svarede for klædedragternes vedkom-
mende til den nuværende; bispehuen var dog 
grøn, og Maria Magdalene havde et blomster-
mønster på det ene ærme. Ansigtsfarven var 
mest rødtonet. Denne staffering stammer for-
mentlig fra 1700rnes første trediedel, idet man 
ved et syn 1702 bemærkede, at »al staffering er 
fortæret af ælde og bør hjælpes«. 1737 var tavlen 
imidlertid »i meget god stand«.13 Fra denne tid 
stammer muligvis også tavlens sekundære fyr-
retræsbagklædninger med en blåhvid marmo-
ring.50 183923 noteres, at tavlen er blevet opmå-
let sammen med prædikestolen og stoleværket, 
måske blot en reparation omfattende den hvid-
lige oliefarve, der er fundet overalt på figurerne 
under stafferingen fra 1889. 

Efter at tavlen i begyndelsen af 1850erne26 var 
fjernet fra koret, hang den en tid »i langhuset«,51 

inden den 187852 anbragtes på loftet, hvor den lå 
adskilt i syv dele, da Magnus-Petersen på foran-
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ledning af grev Frijs beskrev den 1888. Den var 
da »overalt overmalet med en skæmmende olie-
farve«. Året efter blev tavlen »afstået til lenet« 
med den forpligtelse, at den »skulle restaureres 
paa en til dens Betydning som et Konstværk fra 
Middelalderen svarende Maade.« Ifølge en no-
tits på sagen53 var tavlen »i 1889 restaureret af 
Conservator Steffensen54 (men uden Control) 
og derefter tilbagesendt til Opstilling paa Frij-
senborg«. I forbindelse med den testamentarisk 
bestemte tilbagelevering til kirken 1924 er der 
måske foretaget en mindre istandsættelse. En 
hovedrestaurering er som nævnt foretaget 1987. 
Nu ophængt på skibets nordvæg. 

Altersølv. Alterkalk (fig. 17), 1852 forarbejdet 
af dele fra forskellig tid af hof- og ordensjuve-
lerer Anton Michelsen, København. Det store 
bæger udført 1879 af J. P. Sørensen, Århus. 
Ældst af den nu 20,5 cm høje kalk er den flade, 
sekstungede fod, fra o. 1600, med renæssanceor-
nament, cirkel mellem dobbeltstreger, på stand-
kanten. Fodens øvre del er drevet stejlt op mod 
det sekskantede skaftled. Den barokiserende 
knop har drevne ruder, hvoraf de midterste bæ-
rer nyere, (1879?) indridsede versaler: »Inriik« 
(jfr. Søby). Under foden fire stempler: 1) Kø-
benhavns bymærke (18)52, 2) guardeinens, 
P. R. Hillerup, 3) mestermærket »AM« (Bøje I, 
1979, nr. 1464) og 4) månedsmærket vædderen 
(20/3-20/4). Det oprindelige bæger er 187912 er-
stattet af et stort og glat, der under mundings-
profilet har Århus bymærke (Bøje II, 1982, 
nr. 5822) flankeret af J. P. Sørensens læderede 
stempel.55 

Den tilhørende disk (fig. 18) er 1852 udført af 
ovennævnte Anton Michelsen. Den er 13 cm i 
tvm., flad, med graveret cirkelkors på fanen og i 
bunden greveparret, Emil Frijs og Thyra Haff-
ners kronede våbener flankeret af deres initialer 
»E F« og »T H« og over årstallet »1852«. Under 
bunden ses samme fire stempler som på alterkal-
ken. 

†Alterkalk og †disk, af tin, er omtalt i inven-
tarierne fra 170156 til 1729.13 

Vinskummeske, 1868, udført af R.Jensen, Kø-
benhavn. Mester-, by- og guardeinstempel på 
det gotiserende skaft. 

Fig. 19. Alterstage fra 1500rne (s. 3517). NE fot. 1989. 
- Altar candlestick from the 16th century. 

Oblatæske og vinkande, nævnt 1921,29 af por-
celæn, fra Bing & Grøndahl, sorte, med guld-
kors og -kanter. 

Alterstager (fig. 19), af sengotisk form, fra 
1500rne, af messing, den ene stage muligvis 
støbt efter den anden. Tidligst omtalt i inven-
tariet 1729.13 De kun 27,5 cm høje stager står på 
tre 5,5 cm høje, facetterede dyrefødder.57 De 
ensprofilerede fod- og lyseskåle har blødt for-
met, hulet led ved overgangen til det koniske 
skaft, der har tre spidsovale, midtdelte led. Ly-
setorn af jern. Under bunden ses en grov me-
talplade med midtplade af jern, muligvis til 
fæstnelse af jernstang gennem skaftet. Den ene 
stages fødder, der på fodskålens inderside er 
fæstnet ved hjælp af en pånittet messingplade, er 
muligvis senere tilføjede eller reparerede. Deres 
materiale forekommer at være af samme gods 
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og farve som den anden stage, hvis inddrejede, 
koncentriske linier står skarpere. 

†Alterstager, af træ, omtalt i inventarierne 
170156-02.13 

Syvarmet lysestage, o. 1925, på ottekantet, af-
trappet fod, de kantede arme anbragt i buet 
form. På alterbordet. To nyere, trearmede ly-
sestager af messing står på hver sit bord i koret. 

Messehagler, fire nyere. En †hagel er tidligst 
nævnt 1702; den var da »snart ganske ubruge-
lig«, 1727 gammel og »forslidt«.13 Først 185623 

omtaler regnskaberne atter en nyanskaffet ha-
gel. 1888 syede Sophia Landmark en ny af silke-
fløjl og satin med guldgaloner.12 

Alterskranke, 1877, ganske svarende til Skan-
nerups (s. 3358), udført af snedker Würtz, der 
ligeledes udvidede og reparerede den 1892.12 

Den består af egetræsrundstave med terningfor-
mede kapitæler og baser samt midtled, der på 
alle sider er prydet med en drejet knop. Opstillet 

Fig. 20. Romansk døbefont, kraftigt omhugget 1890 
(s. 3518). NE fot. 1989. - Romanesque font heavily al-
tered in 1890. 

i halvbue, hveranden stav senere fjernet. Ege-
træsmalet som oprindelig. 

Døbefont (jfr. fig. 20), romansk, men kraftigt 
omhugget 1890 af stenhugger A. Hansen, 
Skovby.12 Den er 82 cm høj, kummen, der går i 
ét med skaftet, af grålig granit, foden mere rød-
lig. Kummen, 61 cm i tvm., har ved mundingen 
et glat bælte smykket med fire små, indridsede 
kors. Skråkant og hulled ved overgangen til det 
cylinderformede skaft. Ny, kvadratisk fod-
plade, der på den let hvælvede overside har kraf-
tige hjørnestave, der støder til et cirkulært midt-
led med affaset overkant.58 Anbragt midt for 
korbuen. 

Dåbsfad, af messing, sandsynligvis det der 1877 
leveredes af blikkenslager J. W. Meyer, Århus, 
og som forandredes 1890 af blikkenslager 
A. Hansen, Hammel.12 Det er glat, 65,5 cm i 
tvm. med ombukket kant og hul i midten til 
indsat, halvkugleformet messingskål med to 
øskener på den smalle kant. †Dåbsfad. 172913 

fandtes et tinfad, der 176331 foresloges udskiftet 
med et tilsvarende. 

Dåbskande, fra 1870-80erne, af tin, stemplet 
»Buntzen« (versaler under bunden) for kande-
støberen Johan Lorentz Buntzen, København,59 

leveret 1887 af isenkræmmer H. Schourup, År-
hus.12 Kanden, der ganske svarer til Tvilums 
(s. 3426), er 24 cm høj til den lille lågknop. Den 
har udadsvejet hals med bred tud, spinkel rund-
stav ved overgangen til det koniske korpus og 
kantet, nøgleformet hank. Foden delvis ødelagt. 
Nu ude af brug. 

Prædikestolen (fig. 21), fra slutningen af 
1500rne, er 189760 overført fra den nedbrudte 
kirke i Nebel (Voer hrd.), der ligeledes hørte 
under grevskabet Frijsenborg. Det er et velskå-
ret renæssancearbejde, der ifølge sine skårne vå-
bener er skænket af Claus Mund (død omkring 
1603) til Serridslevgård i Nebel sogn og hans 
hustru Kirsten Jørgensdatter Harbou. 

Stolen, har fire fag, hvis rammeværk på si-
derne er smykket med spinkelt beslagværk i 
fladsnit. Frise og postament har på hjørnerne 
retkantede fremspring med listeindrammede 
fyldinger på forsiden og beslagværk på siderne. 
På postamentfremspringene står små, kannele-
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rede søjler med korintiske kapitæler og høje be-
slagværksprydbælter. I alle fag ledsages ramme-
værket af lodrette lister med attisk slyngbånd; 
stolens vandrette led er smykket med varierende 
tandsnit. I frisefelterne er udskåret store versaler 
(flere sammenskrevne): »Qvi ex / deo est / 
verba / dei avdit« (den, som er af Gud, hører 
Guds ord; Joh. 8,47). I storfelterne er arkader 
med volutsvungne, akantusbladsmykkede pila-
stre med profilbaser og -kapitæler; bueslagene 
har kraftig (cirkulær) æggestav og tunget tand-
snit, i sviklerne små englehoveder. I postament-
felterne er reliefskårne, asymmetriske våbener 
med tilhørende indskårne versaler i rammevær-
ket ovenover, fra øst: 1) »CMF« (Claus Munds 
fædrene (våben)), 2) »KIDF« (Kirsten Iørgens-
datters fædrene (Harbou)) (fig. 22), 3) »CMM« 
(Claus Munds mødrene (Glambek)) og 4) 
»KIDM« (Kirsten Iørgensrfatters mødrene 
(Munk)). 

Stolen støttes af en ottekantet egetræsstolpe, 
hvortil slutter sig fem volutsvungne bøjler med 
markerede oprulninger foroven og indskårne 
firbladsrosetter på forsiden. Trappen og opgan-
gens spinkle tremmeværk langs triumfvæggen 
er nyere, muligvis fra 1897. 

189712 restaurerede og afrensede F. Hegaard 
stolen, der nu står med egetræets lyse lød, blot 
med sortmalet bund for indskrift, arkader og 
våbener. Ved stolens istandsættelse 1989 viste 
der sig under arkaden i 2. storfelt fra nord et 
aftryk af et englehoved. 

Om prædikestolens ældre historie meddeler 
kilderne til Nebel kirke, at den 1616 var noget 
brøstfældig og skulle »flyes« (repareres) af en 
snedker, før den blev malet (sammen med det 
øvrige inventar) af Jens maler i Horsens.61 1874 
blev den oliemalet.62 Efter nedbrydningen 1878 
af Nebel kirke, der o. 1600 hørte under Serrids-
levgård og med denne fulgte en senere ejer til 
Stensballegård og herefter Frijsenborg, overfør-
tes stolen 1897 til Voldby. 

†Prædikestole. 1) Tidligst omtalt 1702, da den 
ifølge synet »duede aldeles intet«. 1802 var en ny 
»uforbigængelig nødvendig« for præstens sik-
kerhed.13 180763 var den under istandsættelse. 
1871 karakteriserede Uldall stolen som »mo-

Fig. 21. Prædikestol fra 1500rnes slutning (s. 3518), 
1897 overført fra den nedbrudte kirke i Nebel. NE 
fot. 1989. - Pulpit from the close of the 16th century, 
moved from the demolished church in Nebel. 

Fig. 22. Detalje fra prædikestolen med (det fædrene) 
våben for Kirsten Jørgensdatter Harbou til Serrids-
levgård, jfr . fig. 21 (s. 3519). NE fot. 1989. - Detail 

from the pulpit with the paternal coat of arms of Kirsten 
Jørgensdatter Harbou of Serridslevgård, cf. fig. 21. 
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derne og temmelig smagløs«. 2) I forbindelse 
med kirkens restaurering 1878 blev stolen og 
dens »murede fod« nedbrudt. Snedker Würtz 
udførte en ny26 og anbragte den på ny fod, 
hvorefter den blev malet og forgyldt.12 Ifølge 
Magnus-Petersen 1888 var den meget tarvelig, 
fyldingerne firkantede og adskilt ved flade lise-
ner, uden ornamenter eller prydelser. 

Stoleværk, formentlig fra hovedrestaureringen 
o. 1852,23 men omlavet og til dels fornyet 
1877-78.23 De enkle gavle, der svarer til Ham-
mels (s. 3463), har omløbende rammer og 
smalle, svejfede endestykker, som snedker 
Würtz, Voldby, tilføjede stolene 1878, samtidig 
med at bænkene blev gjort 2½ tomme bredere.12 

Ryglænene har enkle retkantfyldinger. Østligste 
stader i syd er indrettet til degnestol, lukket med 
to døre, med rektangulært fyldingsfelt i profil-
ramme (jfr. nedenfor).64 Som oprindelig ege-
træsmalet, fyldingsfelterne i lysere tone. †Stole-
værk. 1676/7714 og 170213 karakteriseredes sto-
lene som »nogenledes ved magt«. 1727 var de 
gamle og brøstfældige, men ti år senere i meget 
god stand.13 176331 forestod tilsyneladende en 
istandsættelse, hvortil krævedes 22 tylter bræd-
der. 185123 skulle både mands- og kvindestolene 
have »rygbeklædning«. 186229 ønskedes fod-
skamler i stolene samt hatteknager i mandssto-
lene. 

Armstol til præsten, 1877, af lakeret eg, med 
drejede stave i ryg og til støtte for de let buede 
armlæn; udskåret kopstykke, rørfletning i ryg 
og sæde. I korets nordøstre hjørne. En tilsva-
rende †stol blev samtidig anskaffet til degnen.12 

Den tidligere †degnestol, der 183123 var brøstfæl-
dig, ønskedes 186229 fjernet fra koret og øverste 
mandfolkestol indrettet til kirkesangeren. Året 
efter ændrede Würtz stolen og antagelig igen 
1879 i forbindelse med prædikestolens istand-
sættelse.12 

To ens borde på drejede ben, med skuffe, ege-
træsmalede, anskaffedes 187712 til præst og 
degn. Opstillet i koret på hver side af korbuen. 

Pengebøsser, 1903, af messing, Frijsenborgs 
sædvanlige type (jfr. Hammel s. 3465) leveret af 
A. Wilson og 1904 opstillet på egetræspiedesta-
ler12 på hver side af vestdøren. En †tavlepung 

Fig. 23. Romansk gravsten 1:15 (s. 3521). Tegning 
1888 af Magnus Petersen (i NM), før afhugningen af 
den nedre ende. - Romanesque tombstone, drawing 1888. 

blev 1886 syet af Sophia Landmark, Würtz la-
vede stangen hertil.12 

Orgel, 1972, med fem stemmer, ét manual og 
pedal, bygget af Jydsk Orgelbyggeri, Hinnerup. 
Disposition: Manual: Gedakt 8', Principal 4', 
Rørfløjte 4', Oktav 2'. Pedal: Subbas 16'. Orgel-
hus i ubehandlet eg, tegnet af arkitektfirmaet 
Vinther & Roldsgaard i samarbejde med orgel-
byggeriet. I skibets sydvestre hjørne. †Orgel, 
1945, med fem stemmer og én transmission, ét 
manual og pedal, bygget af A. C. Zachariasen & 
Søn, Århus.65 Disposition: Manual: Gedakt 16', 
Principal 8', Tektus 8', Gemshorn 4', Spidsfløjte 
2'; oktavkoppel. Pedal: Subbas 16' (transmis-
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sion). Pneumatisk aktion.66 I skibets vestende, 
ophængt over indgangsdøren; spillebordet var 
anbragt på gulvet i skibets nordvestre hjørne. 
Var i privateje 1972-1979. 

Salmenummertavle (jfr. fig. 8), 1868, udført af 
Würtz. Den vanlige Frijsenborg-type med svej-
fet udsavet topstykke og knopstave på de lod-
rette rammestykker; 3x4 rum til løse numre. 
Egetræsmalet, med gule kanter og frakturind-
skrifter ligesom i 1887.12 Ophængt på tr iumf-
væggens nordre del. 

Lysekroner, tre renæssancekopier leveret 
1947-49 af gørtlerfirmaet Erstad-Pedersen, År-
hus.67 To ens, med 2x8 lysearme og dobbelt lø-
vehoved med ring under hængekuglen, kopi af 
en krone i Hundborg (DK Tisted, s. 422), men 
med en af gørtleren udført topfigur, en bedende 
engel med udbredte vinger. På kronen, indkøbt 
1947, er graveret en indskrift med versaler på 
hængekuglen: »Til minde om Hans Steincke 
Jensen, Vejballegaard, f. 17.6.1913 - d. 
9.11.1936«. På dens pendant står »Fra menighe-
den i Voldby 1949«. Begge ophængt i skibet. 
Den tredie krone, købt 1948, en kopi af Tunøs 
(s. 2399), har seks lysearme, løvehoveder med 
ring samt en løve som topfigur. Ophængt i ko-
ret. 

Klokke, af støbestål fra »Bochum 1895«,12 80 
cm i tvm. Omhængt 1964. †Klokker. Ved klok-
keskatten 1528/297 afleveredes en klokke, der 
vejede 1½ skippund (240 kg). 170213 karakteri-
seredes den daværende klokke som »god nok«. 
1841 blev den omstøbt, men var allerede revnet 
1866.23 Året efter foretog J. Stallknechts jernstø-
beri i Horsens en omstøbning af klokken, der 
var vægtig 350 pd.12 Også den må have haft 
mangler, idet man 1895 hentede en lille malm-
klokke fra Lading,68 der imidlertid på grund af 
en revne23 viste sig ubrugelig (jfr. s. 1857). I ste-
det anskaffedes den ovennævnte, endnu funge-
rende støbestålsklokke. 

Klokkestol fornyet 1965. 

G R A V M I N D E R 

Gravsten. 1) (Fig. 23), romansk, af rødlig, sort-
nistret granit, rektangulær, med affasede kanter, 

nu 147x58,5 cm. Formodentlig af samme sten-
hugger som gravsten nr. 1 i Søby. Fodenden, 
der ifølge en tegning 1888 af J. Magnus-Petersen 
var afbrudt til en buet stump, er året efter ved 
indmuringen i tårnets sydmur blevet afhugget i 
en lige linie,69 med fals, svarende til de øvrige 
siders. I hovedenden et hammerkors i forsænket 
cirkelfelt,70 25 cm i tvm., hvis arme mødes i lille 
cirkelskive. Stenen lå tidligere som trappesten 
foran døren.26 

2) (Fig. 24), o. 1659, over Karen Niels dater, 
†1? (12. 13. eller 18.?) »marci« (marts) 1659 (eller 
1650). Såkaldt bondegravsten af blålig granit, 
nærmest rektangulær, 100x67-56xca. 12 cm. 
Indskriften, indledt med Jesumonogrammet 
»IHS« står med store, grofthuggede versaler på 

Fig. 24. Gravsten nr. 2 over Karen Nielsdatter, †1650 
(eller 1659) (s. 3521). NE fot. 1989. - Tombstone no. 2 
to Karen Nielsdatter, died 1650 (or 1659). 
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tværs af stenen. I de øvre hjørner henholdsvis et 
solhjul (?) og et primitivt ansigt, nederst en hjer-
teformet plante, der skyder tre blade, og som 

flankeres af to ægformede figurer, der omvendt 
set synes at forestille engle. Opstillet ved tårn-
rummets sydvæg. 
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Næstved S. Morten (DK, Præstø, s. 141ff.) og på 
kalkmalerier bl.a. i S. Birgitte kapel i Roskilde dom-
kirke 1511 (DK, Kbh. s. 1600), Skive gl. kirke, 1522, 
også med bispefigur, og i søndre kapel i Dronning-
lund kirke, Hjørring amt, 1513-23, ligeledes med en 
pegende mand og en manende, latinsk indskrift: I be-
rømte Kristi riddere, kronet med martyrkorsets tegn, 
I skal stedse være vor erindring hos Gud. 
47 Træsnittet (i Den kgl Kobberstiksamling, Køben-
havn, jfr . Bartsch 117) er bl.a. omtalt og afbildet i: 
Strauss, Walter L. (ed.): The Illustrated Bartsch. Al-
brecht Dürer, N e w York 1980. Commentary, N e w 

York 1981, s. 137, nr. 35. - Kunst der Reformations-
zeit. Staatliche Museen zu Berlin. Ausstellung 
26. Aug.-13. Nov. 1983, s. 72-74. Kat. A 27. - Fedja 
Anzelewsky: Albrecht Dürer. Das malerische Werk, 
Berlin 1971, s. 75-77 og 212ff., har behandlet de iko-
nografiske problemer (forvekslingen med S. Leode-
gar og fremstillingen af soldateranføreren Acacius' 
som biskop) i forbindelse med Albrecht Dürers ma-
leri fra 1508 med samme, men varierede motiv. Dette 
andagtsbillede var bestilt af kurfyrst Frederik den 
Vise af Sachsen, hvis store relikviesamling i Witten-
berg bl.a. omfattede relikvier af de 10.000 riddere og 
af S. Acacius. - Se i øvrigt Vibeke Michelsen: En blin-
det helgen og 10.000 martyrer. Claus Bergs altertavle 
i Voldby kirke, i Nationalmuseets Arbejdsmark 1991. 
48 Jfr. Ulla Haastrup: Brugen af forlæg i Claus Bergs 
værksted i Odense i 1. fjerdedel af 1500-tallet, i Imagi-
nes Medievales. Studier i medeltida ikonografi, arki-
tektur, skulptur, måleri och konsthantverk. Utg. av 
Rudolf Zeitler och Jan O. M. Karlsson, Uppsala 
1983, s. 113-130. 
49 Forgyldningen på figurer og skabsforkanter fore-
taget med slagmetal. Sideskabenes forkanter blev 
malet blå i stedet for dodenkop. 
50 Ifølge DaAtlas IV, 1768, s. 215 var tavlen da »med 
guld, sølv og maling overdragen«. 
51 Uldall 1871. 
52 Da omtalt som »et gammelt epitafium« (note 12). 
53 Min. f. Kirke- og Undervisningsvæsenet 22. jan. 
1889 (i NM2). 
54 At det er Steffensen, der har restaureret tavlen - og 
ikke Magnus-Petersen, som fejlagtigt meddelt af 
Thorlacius-Ussing s. 125 - ses også af Becketts note 
3, s. 27 (jfr. note 44 ovenfor). - Steffensen, der var 
»konservator« ved Oldnordisk museum, senere Na-
tionalmuseet, 1867-1908, har formodentlig af grev 
Frijs fået overdraget restaureringen som en privat 
sag. - Der foreligger ingen oplysninger vedr. restau-
reringen fra hans hånd. 
55 Bøje II, 1982, s. 248, uden fig. af stemplet, der er 
ovalt og synes at rumme et S. 
56 RA. DaKanc. D19. Koncepter og indlæg til sjæl. 
reg. 1699-1771. 1701, nr. 73. 
57 Jfr. bl.a. Ørting, s. 2697. 
58 Ifølge tegning med påskrift ved sognepræsten (?) 
1902 skrånede kummen før omhugningen »jævnt ned 
til Fodstykket«, der var »firkantet«. 
59 Halkjær Kristensen: Tinmærker, s. 55. 
60 Uldall 1899. 
61 RA. DaKanc. B 184 e. 1620. Seks års kirkergsk. 
(fol. 105-12). 
62 LA Vib. Provstearkiver. Voer-Nim hrdr. Synsprot. 
1885-88 (C 34.3). 
63 LA Vib. Århus bispearkiv. Kirkernes istandsættelse 
m .m. 1804-23 (C 3.1151). 
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64 1879 var der 25 stole, to dobbelte stole samt tre nye 
bænke (note 12). På loftet ligger nu to stolestader og 
et ryglæn. 
65 Zachariasen: Orgelfortegnelse. 
66 Erklæring fra Hans Nyho lm 12. okt. 1970, i korres-
pondancearkiv, NM2. 
67 Venligst oplyst af firmaet. 
68 Klokken stod en tid ved tårnets fod således som 

krævet af ministeriet, men er antagelig senere om-
støbt (note 23). 
69 Stenen tilhugget af billedhugger S. Christensen, 
Århus (note 12). 
70 Beslægtet med (de enklere) kors på gravsten i 
Klejtrup og Vorning, Viborg amt, Kovsted i Randers 
amt og det langt finere udførte på stenen i Skorup, 
s. 3386. 

Fig. 25. Voldby 1:10.000. Opmålt 1786 af Mads Windeleuff Møller. Rettelser medtaget til 1856. Kopieret af 
Birgitte Andreasen 1981. - Map of the village. 

S U M M A R Y 

The little church of Voldby is built of granite 
ashlars and dates from the beginning of the 13th 
century. Around the year 1500 a tower was add-
ed, originally with an open arcade to the west 
which is a special feature seen in this diocese. 
The top of the tower has also been altered later. 
The chancel and nave bear the mark of a restora-
tion carried out 1877-79. 

Notable among the otherwise simple furni-
shings of this church, which once came under 
the patronage of Frijsenborg, is a winged altar-
piece c. 1520-25 now hung on the north wall of 
the nave. Carved with virtuosity, its unusual de-
votional motif represents the martyrdom of the 
10,000 Christians, partly based on a print c. 1496 
by Albrecht Dürer, and the blinding of St. Aca-

cius. The altar-piece has been carved by Claus 
Berg's renowned workshop in Odense, where 
the master himself was employed by Queen 
Kristine, the consort of King Hans. It is unlikely 
that this altar-piece has originally been intended 
for an ordinary village church, but nothing is 
known about its early history. In the mid 1800s 
it was replaced by the Renaissance altar-piece 
c. 1600 from Hammel Church. The altar plate 
and pews were acquired c. 1850, the latter were 
renewed 1877ff. In the 1890s the bell was repla-
ced, and the font and a Romanesque tombstone 
were re-carved. At the same period the pulpit 
dating from the close of the 16th century was 
moved to Voldby from the demolished church 
at Nebel (likewise under Frijsenborg). 



Fig. 1. Kirken set fra nordøst. KdeFL fot. 1990. - The church seen from the north-east. 

SØBY KIRKE 
GJERN H E R R E D 

Lokaliteten omtales første gang 1323,1 mens kirken 
tidligst nævnes 1524,2 da den måtte bidrage med 12 
mark i den såkaldte landehjælp. Det er usikkert, om 
kirken før reformationen hørte under klosteret i Tvi-
lum (jfr. s. 3393 og 3544), men senere var den i en 
periode kongelig besiddelse. Direkte nævnes dette 
ejerforhold først 1666,3 men fremgår indirekte tid-
ligere. 15914 var kronens part af sognets korntiende 
forlenet på livstid til Lauritz Friis, og 16195 havde 
Christoffer Gersdorff (til Søbygård (i sognet, jfr . 
s. 3544) o.a.), der var kirkens værge (jfr. prædike-
stol), i »omtrent otte år« ikke indbetalt den del af 
provstekornet, som han var Silkeborg len skyldig. 

1594 havde »menige sognemænd« berettet, at kir-
ken var »meget bygfældig«, og kongen bad derfor 
lensmanden på Silkeborg slot undersøge sagen. Året 
efter fik lensmanden besked om, at kongen havde 

bevilget en læst rug og 4000 mursten, der skulle være 
f remme ved kirken »en gang inden foråret«.6 

Søby kirke henlagdes 1717 under Skanderborg ryt-
terdistrikt7 (jfr. †pulpiturer). På auktionen 1767 over 
distriktets ejendomme gik kirken i første omgang til 
Mogens Beringskjold; men ligesom det var tilfældet 
med Skorup og Sporup kirker (s. 3369 og 3569), be-
talte han ikke for sin erhvervelse. 1770 solgte kongen 
kirken og Søbygård til etatsråd H. H. de Lichten-
berg.8 17799 videresolgtes gård og kirke til grev Er-
hard Wedel-Friis til Frijsenborg, og kirken forblev 
under denne gård, indtil den overgik til selveje 1. juli 
1921. 

157810 var sognet anneks til Haurum (Houlbjerg 
herred, Viborg amt), og denne ordning varede til 
1812,11 da Søby gjordes til anneks til Hammel-Voldby 
pastorat. 
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Kirken ligger højt og er synlig viden om i det 
åbne landskab, hvis mildt rundede former er 
tegnet med store linier. Den befinder sig centralt 
i sit sogn, i udkanten af landsbyen Svenstrup, 
der er områdets største bebyggelse. Jævnligt 
kaldes kirken derfor Svenstrup kirke. En fjer-
ding vej nordvest for kirken, i dalen, der rum-
mer Søbygård sø og gennemstrømmes af Gjern 
å, ligger hovedgården Søbygård (jfr. fig. 25), 
hvorunder kirken har hørt i en eller flere perio-
der. 

Kirkegården, der 191912 modtog en større ud-
videlse mod syd, hegnes på alle sider med sten-
gærder, der jævnligt er blevet omsat eller for-
nyet, siden de nævnes første gang i begyndelsen 
af 1700rne.13 På den tid lå kirkegården »øde«, og 
det var »fortrydeligt at se, hvorledes de dødes 
grave bliver nedtrådte og af svin skammeligt 
omrodet«. 

Hovedindgangen sidder på vestsiden og er ud-
formet med sortmalede trætremmefløje; des-
uden er der i østdiget en fodgængerlåge med 
rødbrune trætremmer. Den er nu ude af brug, 
men stod tidligere i forbindelse med en sti til 
landsbyen. En gang fra lågen til våbenhuset er 
nævnt 1830.14 Indgangene omtales tidligst år 
1700,13 da synet ønskede lågerne fornyet. En re-
paration fandt sted 1804.15 Af synsprotokollens 
beskrivelse 1862 fremgår, at hovedporten havde 
to låger, der var fremstillet af Smiths jernstøberi 
i Randers og året før hængt op på jernstolper;16 

porten sad midt på vestsiden, men i forbindelse 
med en mindre arealregulering 1867 blev den 
flyttet et stykke sydpå.17 188416 lavede snedker 
J. P. Würtz i Hammel en ny låge. 

Bygninger på og ved kirkegården. Det hvid-
kalkede, teglhængte ligkapel nordvest for kirken 
er opført 1924 efter tegning af J. Moll. Ved siden 
af, men uden for diget, er et rødstenshus med 
sort paptag, der efter ombygning 1971 indehol-
der fyr, toiletter og redskabsrum. En †stald med 
vognremise til brug for præstens heste blev rejst 
1879 og nævnes sidste gang tyve år senere, da 
tagets spån blev fornyet.18 

Beplantningen på kirkegården, hvor der 185019 

blev planeret og anlagt (supplerende) gange, be-
står af ældre elme langs det nordre og østre dige. 

På de samme sider og i syd er der desuden ny-
satte asketræer. 20 popler, der plantedes 1877,16 

er sporløst forsvundne. 

B Y G N I N G 

Kirken består af kor og skib, der vel er rejst 
omkring år 1200, snarere efter end før, og hvor-
til der, antagelig i senmiddelalderen, er føjet et 
vesttårn. I samme periode indbyggedes hvælv i 
koret. Tårnet er siden blevet ændret og 1857 for-
synet med det eksisterende spir. Ved en »hoved-
reparation« 1866 sløjfedes et †våbenhus, der stod 
foran syddøren og var opført i 1700rne som af-
løser for et ældre. Ved våbenhusets nedrivning 
blev kirkens indgang forlagt til tårnet. Orien-
teringen har en mindre afvigelse mod syd.20 

Hvad proportionering angår, er bygningens 
oprindelige afsnit, kor og skib, beslægtet med 
en hovedpart af herredets øvrige kirker: Korets 
udvendige bredde svarer til længden, og dets 
langmure flugter med de øst-vestgående vægge 
i skibet; dette er, som så mange andre kirker i 
herredet (jfr. f.eks. Voldby, s. 3502), tilnærmel-
sesvist disponeret i forholdet 1 til √3. 

På en 4-7 cm fremspringende skråkantsokkel 
er murene rejst af granitkvadre, hvor stenenes 
geologiske forskellighed frembringer facadernes 
flotte farvespil. Som vanligt aftager skiftehøjden 

Fig. 2. Tværsnit i skibet set mod øst 1:150. Opmålt af 
Cathrine Gerner Hansen 1986, tegnet af KdeFL 1990. 
- Cross-section of the nave to the east. 
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Fig. 3. Længdesnit 1:300. Tegnet af Carl Kiilsgaard 1890, Frijsenborg godsarkiv, Hammel. - Longitudinal section. 

Fig. 4. Grundplan 1:300. Opmålt af Cathrine Gerner Hansen 1986, tegnet af KdeFL 1990. Placering af et eller 
flere vinduer i skibets nordside kendes ikke. Med punkteret streg er på skibets sydside tegnet omrids af et 
1866-67 sløjfet †våbenhus (s. 3530). - Ground-plan. 

opad: Første skifte over soklen er 50 cm højt, 
andet 45 og tredie ca. 40. Afvigende skiftehøjde 
registreres mellem vestgavlen og den for-
svundne portal på skibets nordside. Her er det 
nederste lag 62 cm højt (jfr. Røgen, note 18). I 
korets nu forsvundne østgavl og i skibets meget 
nedbrudte vestre har de udvendige sider været 
sat med kvadre helt op i spidsen, mens alle mu-
res indersider og triumfgavlens tagtrekant, med 
synsprotokollens formulering 1862, har været af 
»råt materiale«. Støttet på iagttagelser under 
»hovedreparationen« noterede Uldall 1868, at 
der i bagmurene indgik frådsten og jernal. 

Ingen oprindelige døre eller vinduer er bevaret i 
brug. Sydportalen er forsvundet, mens norddø-
ren i væggen giver sig til kende som en 135 cm 
bred, rektangulær niche, der sammen med de 
nedennævnte vinduer er »bragt frem« år 1900.21 

I koret registreres, som indvendige nicher, to 
af de tre oprindelige vinduer; i hvert fald det i 
nord, som måler 130x85 cm, har kvadersatte si-
der og rund overligger. Gavlvæggens vindues-
åbning er 117x71 cm. Ved gården øst for kirken 
ligger et par rektangulære overliggere.22 

I det indre er den oprindelige koråbning i be-
hold, udstyret med skråkantsokkel og indbyr-
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des forskelligt profilerede vederlagsbånd (fig. 5 
samt s. 3266, fig. 2). 187412 udtalte synet et øn-
ske om, at disse kragsten skulle »bringes frem« 
(renses for kalk). 

Ændringer og tilføjelser. Det er antagelig i årti-
erne før reformationen, eventuelt allerede i 
1400rne, at Søby kirke, ligesom så mange andre 
på denne tid, blev udstyret dels med hvælv (i 
koret), dels med et muret tårn. Den indbyrdes 
rækkefølge af disse byggearbejder kan ikke be-
stemmes. 

Det er muligt, at indbygning af hvælv i koret 
kom først, da det på én gang berigede alterrum-
met og betød en vis brandsikring, ved at loftets 
brædder og bjælker afløstes af det kuplede dæk-

kes mursten. Hvælvets konstruktion er den i 
Århus stift mest udbredte med halvsten brede, 
retkantede ribber og halvsten tykke kapper, der 
hviler på skjoldbuer og falsede hjørnepiller. På 
pillerne markeres hvælvets relativt lavtsiddende 
udspring med et udkraget skifte, hvis sten er 
affasede foroven og forneden. 

Tårnet, der er tre stokværk højt og opført med 
det dobbelte formål at huse kirkens klokker og 
være en udvidelse af skibet, er bygget således, at 
dets østmur hviler på kirkens vestgavl. Murene 
er på en syld af marksten, der ses indvendig i 
sydsiden, udført af munkesten i uregelmæssigt 
munkeforbandt. Spredt forneden i facaderne 
indgår granitkvadre, der antagelig hidrører fra 

Fig. 6. Kirken set fra sydøst »i Aaret 1700«. Tegning32 

fra Frijsenborg godsarkiv i LA Vib. - Drawing of the 
church "''in the year 1700". 

Fig. 5. Korbuens kragbånd (s. 3528), nordre til venstre. NE fot. 1990. - The imposts of the chancel arch. 

Fig. 7. Kirken set fra sydøst i perioden op »til 1857 
Tegning32 fra Frijsenborg godsarkiv i LA Vib. 
Drawing of the church before 1857. 
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skibets gavlmur. Her blev i sammenhæng med 
tårnbyggeriet brudt en stor, spidsbuet åbning, 
der satte tårnrummet i forbindelse med kirkens 
indre. Fra begyndelsen har tårnrummet været 
overdækket med et halvstens hvælv med retkan-
tede halvstensribber, der hviler på forlæg i væg-
gene. I den vestre kappe iagttages et (tilmuret) 
klokkerebshul. Et vindue i vest blev lukket ved 
den nedennævnte »hovedreparation« og står i 
dag som indvendig niche. Oprindelig har ad-
gangen til de øvre etager foregået ad en udven-
dig stige eller trappe til en fladbuet, 55 cm bred 
døråbning i nordmuren over hvælvet (jfr. f.eks. 
Bjerager kirke, s. 2497). Åbningen, der er falset 
indvendig, er tilmuret i facadesiden, hvor der 
også har været en fals som anslag for døren. 

Klokkestokværkets nuværende disposition 
med et glamhul mod hvert verdenshjørne må 
være den oprindelige, men i tidens løb er enkelt-
hederne i denne etage ændret. 

Da tårnet i begyndelsen af 1700rne nævnes 
første gang,23 var det i dårlig stand; der fattedes 
tagsten, træværket var råddent og hvælvet for-
dærvet. Næste omtale er fra 1811-12,15 da synet 

skrev, at tårnet var overmåde forfaldent. I 
1830rne gennemførtes en reparation, men 1842 
gik man mere radikalt til værks og fjernede 
(uden tilladelse) tag og taggavle og lagde i stedet 
en flad, barkklædt afdækning, hvor der i midten 
var anbragt en kugle af egetræ (jfr. fig. 7). Synet 
var utilfreds med »dækslet«, der for at holde tæt 
hyppigt måtte behandles med tjære og harpiks, 
og få år efter oplægningen var det brøstfæl-
digt.24 185725 rejste så snedker H. H. Würtz i 
Voldby, over en kraftig muret gesims, det nu-
værende, blyhængte spir (jfr. vindfløj, s. 3532), 
hvis vellykkede form måske skyldes Ferdinand 
Thielemann, med hvem kirkeejeren i disse år 
havde kontakt i den indledende fase af Frijsen-
borgs ombygning. 

Ved kirkens nedennævnte »hovedreparation« 
1866-67 blev tårnrummet omdannet til forhal, 
eller våbenhus, idet en yderdør blev anbragt i 
sydmuren og en tofløjet dør placeret i det skil-
lerum, hvormed arkaden til skibet lukkedes. 
Samtidig blændedes vinduet i vestvæggen, der 
ifølge synsprotokollens beskrivelse 1862 havde 
blysprosser og målte 156x83 cm. 

Fig. 8. Kirken set fra sydvest. Aalborg luftfoto o. 1950. Det kgl. Bibliotek. - The church seen from the south-west. 
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Fig. 9. Spirets vindfløj (s. 3532). KdeFL fot. 1990. -
Weathervane above the spire. 

1895 ønskede synet, at lydhullerne blev gjort 
større, 191816 foreslog man en fornyelse af den 
trappe, der igennem et hul i hvælvet fører op i 
tårnet. 

†Våbenhus nævnes første gang 1716,13 da synet 
fandt bygningen dårlig. Efter at kirken var ble-
vet underlagt rytterdistriktet (s. 3525), skulle 
anskaffes tømmer til et trefags hus foruden mur-
sten. Utvivlsomt har den kgl. bygningstjeneste 
herefter ladet opsætte et nyt våbenhus, der for-
mentlig er identisk med det, der nævnes i syns-
protokollens beskrivelse 1862. På dette tids-
punkt var bygningen af egebindingsværk med 
murede tavl, den var hvidtet, havde tegltag med 
sugfjæl og vindskeder, i øst sad et lille vindue, 
og indvendig var der bræddeloft og limfarvede 
vægge (jfr. fig. 6 og 7). Ifølge kirkeejerens plan 
af 1862 for sine kirkers istandsættelse skulle vå-
benhuset ved den nedennævnte »hovedrepara-

tion« have været fornyet, men da det kom til 
stykket, valgte man (også her) at flytte hoved-
indgangen til tårnet. 

Vedligeholdelsen efter reformationen fremby-
der ingen usædvanlige træk, når bortses fra, at 
kirken, som ejet af Frijsenborg, i 1800rne blev 
genstand for en lovlig hårdhændet istandsæt-
telse. 

Bygningens tilstand var ved midten af 
1590erne ikke for god (s. 3525), og 161626 meldes 
den »meget bygfældig«. Også op i 1700rne har 
situationen lejlighedsvis været kritisk. 167527 

skulle muren flere steder sættes om, og der om-
tales en †(støtte)pille på korets nordside. Synene 
1715 og 1716 konstaterede, at murene truede 
med at falde ud, og at en inventaristandsættelse 
måtte udskydes til fordel for reparation af byg-
ningen. Et par år efter skulle vestre del af skibets 
sydside omsættes, og man havde bemærket en 
stor revne i den østre ende, hvor der derfor 
skulle indlægges to trækbjælker.13 Endnu i dag 
hælder nordmurene i kor og skib udad foroven. 

I79413 erklærede synet, at kirken var i forsvar-
lig stand, men 181215 var den gal igen. 184217 

rapporteres, at bygningen var »under større re-
paration«. 

»Hovedreparationen« 1866-67. På den plan for 
kirkernes istandsættelse, som på Frijsenborg var 
lagt 1862,28 var restaureringen af Søby kirke be-
rammet til 1868, men arbejdet blev rykket et par 
år frem. Ledelsen lå hos Christen Kiilsgaard, der 
var gårdens bygningskyndige, og de samlede 
udgifter beløb sig til 2765 rdl.29 

Istandsættelsen, der tog sit udgangspunkt i de 
tanker om kirkernes vedligeholdelse, der var 
nedfældet i Kirkesynsloven af 1862, medførte 
her som ved de fleste andre af Frijsenborgs kir-
ker så mange ændringer og indgreb i det over-
leverede, at der reelt blev tale om en ombyg-
ning. Foruden den ovenfor nævnte sløjfning af 
†våbenhus og indgangens forlægning til tårnet, 
var hovedposterne: Omsætning af facaderne og 
indsætning af nye vinduer, lukning af indgan-
gene samt glatpudsning af væggene. Desuden 
forhøjedes murene med gesimser og tilhørende, 
nye taggavle i blank mur af røde sten. Korets og 
skibets tagværker blev i vidt omfang fornyede, 
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Fig. 10. Kirken set fra sydøst. KdeFL fot. 1990. - The church seen from the south-east. 

og i skibet opsattes en trukken loftsgesims. En-
delig fornyedes gulvene med teglfliser. 

Kiilsgaard og hans øvede håndværkere frem-
bragte et solidt resultat, hvilket tydeligt fremgår 
af, at bygningen siden har været i god stand og 
kun har fordret beskeden vedligeholdelse. 1971 
forestod Aage Kristensen og Bent Meyer en al-
men istandsættelse. 

Gulvene nævnes første gang år 1700,30 da de 
overalt trængte til »at hjælpes med mursten«; 
endnu 1720 gentog synet dette ønske og havde 
opgjort behovet til 1000 sten. Næste gang gulvet 
omtales er 1803, og da var det i god stand.13 

Synsprotokollens beskrivelse 1862 angiver gule 
fliser i koret og i gangen, gule og røde sten i 
stolestaderne og hvidt stengulv i tårnrummet. 
Til den ovenfor nævnte »hovedreparation« le-
verede Frysendal teglværk 2075 sekskantede 
gule og 250 tilsvarende, sorte fliser; de udskifte-
des 190429 med de eksisterende røde og grå ce-

mentfliser. En korkbelægning i stolestaderne fra 
1960erne blev 1971 afløst af trægulv. I forhallen i 
tårnet ligger gule, sekskantede teglfliser, stem-
plet Frysendal. 

Vinduerne var 1716 så forfaldne, at alterlysene 
ikke kunne være tændte, når det blæste; et par år 
senere skrev synet, at vinduet i korets sydside 
måtte »omgøres med stænger, bly og glas«.13 

Efter at der 185416 var betalt for et vindue med 
seks ruder, kunne man i synsprotokollens be-
skrivelse 1862 anføre, at der i koret var to vin-
duer med bly (syd ca. 130x83, nord ca. 78x20 
cm) og ligeledes ét i hver side af skibet, begge 
ca. 130x78 cm. 

De tre nuværende vinduer i det ensidigt be-
lyste kirkerum er leveret af Smiths jernstøberi i 
Randers og ved »hovedreparationen« 1866 ind-
sat i de samtidige, smigede og rundbuede åb-
ninger. De tilhørende sålbænke af støbejern blev 
1971 udskiftet med kobberplader. 
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Fig. 11. Indre, set mod øst. NE fot. 1990. - Interior to the east. 

Tage og tagværker nævnes tidligst 1675,27 da 
der netop var opsat en ny egestol i koret, hvor 
tagmaterialet var tegl. I begyndelsen af 1700rne13 

var kirken teglhængt, men tagene var i dårlig 
stand ligesom bygningen i øvrigt. Det fremgår 
af synsprotokollens beskrivelse 1862, at de tegl-
hængte tage havde sugfjæl og vindskeder, mens 
tagværkerne i kor og skib var af henholdsvis eg 
og fyr; de eksisterende fyrretræstagstole er opsat 
1866-67.29 

Opvarmning. En †patentovn fra Rech blev 
1881 placeret i skibets nordvestre hjørne og 
nogle år senere flyttet til det nordøstre, hvor 
skorstenen opmuredes, således at piben kunne 
placeres nær østgavlen (jfr. fig. 8).28 Ved istand-
sættelsen 1971 afløstes en †kalorifer af et olie-
fyret varmluftsanlæg. Elektricitet indlagt 1933. 

Kirken står i dag med facader i blank mur og 
et interiør, der i alt væsentligt fastholder resulta-
tet af »hovedreparationen« 1866-67. De glatpud-
sede vægge er hvide, og loftet, der har synlige 
bjælker og 189731 blev omlagt, er »egetræsfar-
vet«. 

Vindfløjen (fig. 9) bærer årstallet 1857 og er 
samtidig med det ovenfor omtalte spir. 

†KALKMALERIER 

En †kalkmalet dekoration fra o. 1500, på korets 
ribber, så Uldall spor af 1868. På et fotografi fra 
1925 ses en antagelig opmålet udsmykning af 
egnens vanlige type med krydsende rundbuer på 
skjoldbuerne og udtrukne sparrer med ende-
knop på ribberne. 
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I N V E N T A R 

Oversigt. Kirkens nuværende, beskedne udstyr røber 
ikke umiddelbart, at den i sin ældste periode o. 1200 
må have haft tilknytning til indflydelsesrige eller vel-
stående personer. I kirken står alene den romanske 
granitfont med en usædvanlig Kristusfremstilling, og 
oppe i tårnet hænger stadig den romanske, men 
skriftløse klokke, der sandsynligvis er jævngammel 
med bygningen. Indsat i tårnets mure kan man des-
uden se to romanske granitgravsten, hvoraf i hvert 
fald den ene vides at have ligget i skibets midtgang. -
Af det yngre inventar er kun bevaret prædikestolen 
fra 1630, sandsynligvis ligesom prædikestolene i Linå 
og Dallerup udført af Jesper maler i Linå. Det øvrige 
udstyr stammer i hovedsagen fra restaureringer 1866 
og o. 1892, præget af Frijsenborgs vanlige bygmester 
og håndværkere. 

Alterbord (fig. 13), 1893, af eg, den a lminde l ige 
F r i j s e n b o r g t y p e u d f ø r t a f F . Hegaa rd 1 6 og sva-
r e n d e til b l .a . S k o r u p s (s. 3378). I den m i d t e r s t e 
af fo r s idens t re fy ld ings fe l t e r er udspa re t e t f i r -
k løver , h v o r i g ræsk , r if let k o r s i relief; m ø r k t -
be jdse t . 

†Alterklæder. E t a l te rk læde f ra S ø b y var b l and t 
de ta l r ige k i rke ran , s o m en t y v m å t t e b ø d e fo r 
m e d livet 1635. En del a f k læde t h a v d e h a n solgt 
f o r ½ m k . til J ens degns p ige i Å r h u s på M e j l -
gade , den a n d e n del f o r 20 sk. til S i m o n degns 
da t te r i Torsager . 3 3 I i nven ta r i e rne er et a l ter -
k læde t idl igst besk reve t 1739.3 4 D e t va r da ny t , 
a f r ø d t p lys m e d g u l d g a l o n e r langs k a n t e r n e og 
Freder ik IV. s n a v n »påsyet m e d g u l d t r å d i ét 

Fig. 12. Indre, set mod vest. NE fot. 1990. - Interior to the west. 
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Fig. 13. Altertavle 1866, med gipsfigur efter Thor-
valdsens Kristus. Alterbordet fra 1893 (s. 3533f.). NE 
fot. 1990. - Altar-piece 1866 with plaster figure of Christ 
after Thorvaldsen's sculpture. Altar from 1893. 

træk«. 1766/67 var klædet stadig af rødt plys.35 

1845 var et nyt anskaffet.17 I årene herefter er-
hvervedes flere: 1858 og 1866 leverede Schou i 
Hammel et klæde,16 det første af rød shirting.12 

1877 betaltes syløn for et klæde.16 1892 skulle 
kirkeejeren vælge mellem et nyt alterklæde eller 
et nyt alterbord12 og foretrak det sidstnævnte 
(jfr. ovenfor). 

Altertavlen (fig. 13), 1866, er en nygotisk por-
talopbygning af poleret eg, udført af snedker 
Christen Andersen Asmildgaarde.16 Under en 
stor, rundbuet niche er ligesom i flere andre Frij-
senborgkirker36 opstillet en gipsfigur efter 
Thorvaldsens Kristus, oprindelig37 leveret af 

hofgipser V. Orlandi, København,16 men 1941 
erstattet af en ny, tilsvarende.12 Den 98 cm høje 
figur står på en retkantet gipssokkel, hvorpå en 
indskrift med graveret antikva: »Kommer hid til 
mig. Matth. XI.28. v.« 

†Altertavle(r). Den tidligere altertavle er i 
synsprotokolen 1862 beskrevet som en fløjalter-
tavle med oplukkelige fløje, 3 alen høj og bred 
(ca. 188x188 cm), med et 1 3/4x1 1/2 alen (ca. 109x94 
cm) stort midtfelt, tredelt frise, 18 tommer 
(ca. 56 cm) højt topfelt og lille trekantgavl. Tav-
len havde flere malerier: I midtfeltet Kristus på 
korset, med den tilhørende indskrift i topfeltet 
ovenover: »Saa elskte Gud verden ... etc. Joh. 
3,6.« I trekantgavlen »Christus' Øje«, dvs. 
Guds øje. Den vestre fløj havde et maleri af 
»Moses med stentavlerne« og i frisen herover: 
»Loven er givet ved Moses. Joh. 1.«, på østre 
fløj Kristus, hvorover: »Naade og Sandhed er 
bleven ved Jesum Christum v. 17.« På tavlens 
»sokkel« stod: »Kommer hid til mig, etc. Math. 
11,28« . 

Efter beskrivelsen at dømme synes det at have 
været en renæssancetavle med sekundære ma-
lerier. Af kirkeregnskabernes få notater om tav-
len fremgår ikke klart, om det er en og samme 
tavle, der refereres til i perioden før 1862. Den er 
tidligst nævnt 1716 sammen med prædikestolen, 
der begge behøvede reparation og staffering, 
hvilket imidlertid måtte udsættes, da selve kir-
ken trængte hårdt til reparation. To år senere 
blev tavlen beskrevet som bestående af »nogle 
gamle forrådnet fjæl«, med ukendelig maling, 
færdig at nedfalde og ikke værd at renovere; en 
ny ønskedes.13 I inventariet 1739/4034 omtales 
den som nylig repareret og »illumineret«. 

Altersølv. Alterkalk (fig. 15) (og disk), tidligst 
omtalt 1681/82, da den vejede 27 lod,38 og an-
tagelig nogle få år før samlet og forarbejdet af 
ældre dele af Århusguldsmeden Clemens Søren-
sen, hvis læderede stempel (Bøje 2, 1982, 
nr. 5851-52) findes på fodpladen.39 Bægeret for-
nyet 1882. 21 cm høj. Ældst, fra o. 1600, er den 
sekstungede fod med det vanlige renæssance-
mønster på standkanten, rude mellem lodrette 
stave. Samtidige, sekskantede skaftled og mu-
ligvis knop med opdrevne ruder, hvorpå sekun-
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dært graverede versaler: »Inriik«!40 Det høje, 
glatte bæger er 1882 »forstørret«, ved tillægning 
af en del sølv, af J. P. Sørensen, Århus,16 hvis 
stempler, »P. Sørensen« i rektangel og S gen-
nemstreget af pil, ses sammen med Århus by-
stempel (årehuset) under mundingsranden. 
Disk, nyere, flad og glat, 13 cm i tvm., med et 
indvielseskors, Georgskors, graveret på fanen. 
En †disk bar initialerne: »J:K:J - N:R:J:«, for-
modentlig for nu ukendte givere. 

Oblatæske og vinkande, nævnt 1862,12 den van-
lige type fra Bing & Grøndahls porcelænsfabrik, 
sort, med guldkors og -kanter; nu ude af brug. 
En †alterkande var anskaffet 1844.17 

Vinskummeske, 1898, med Københavns by-
mærke og mesterstempel for »R.Jensen«; nygo-
tiske graveringer på skaftet. 

Alterstager. 186317 erstattedes de tidligere †tin-
alterstager (se nedenfor) af de nuværende bord-
stager (fig. 16), af malm. De er nu 29,5 cm høje 
efter i ny tid at være øget med et øvre led. De er 
af 1600-tals-type, med graverede ejerbogstaver 
(store skønskriftsbogstaver) og årstal: »H:K:S: 
A:0:D:« (Anno Domini) »1796«. De oprindelig 
29,5 cm høje stager har sekskantet, hvælvet fod 
stående på seks kuglefødder. Over fodens lave, 
lodrette led, med indskriften, er en støbt, seks-
kantet lysekrave med seks englehoveder i relief. 
Skaftet består af urne- og cylinderled. De nye 
tilføjelser, cylinderled, øvre lyseplade og -torn, 
er af lys t messing. 

†Alterstager, af tin, tidligst nævnt 1681/82,38 14 
tommer høje12 (ca. 44 cm), anvendtes indtil 1863 
(se ovenfor). 

Syvarmet lysestage, skænket 1933 af godsfor-
valter Quist-Pedersen, Hammel. Titusstage. 

†Messehagler. 1681/82 fandtes en hagel af 
»blommet kaf« (dvs. fløjl med blomstermønster 
på glat bund) og med kors bagpå.38 1719 nævnes 
en gammel, rød fløjlshagel,7 måske den der 1739 
er beskrevet som gammel, af rødblommet plys 
og med uægte galoner.34 1766 omtales en rød 
fløjlshagel med sølvgaloner.35 1847 ønskedes an-
skaffet en ny,17 antagelig den røde fløjlshagel, 
der nævnes 1863.12 1878 noteredes syløn til en 
hagel, der blev istandgjort 1889; galoner og kors 
blev erstattet af nye af Sophia Landmark.16 

Fig. 14. Krucifiks fra o. 1900 (s. 3537). NE fot. 1990. -
Crucifix from c. 1900. 

Alterskranke, 1866, udført og (senere) 1893 
omlavet af snedker Würtz.16 Den er opstillet i 
hesteskoform og består af slanke balustre på 
hver side af drejede småled og med klodser som 
kapitæler og baser. Egetræsmalet ligesom op-
rindelig. 

Døbefont (fig. 18), romansk, af grovkornet, 
sortnistret granit, foden af grå, kummen af rød-
lig granit; ca. 90 cm høj. Den bægerformede 
kumme, ca. 70 cm i tvm., har en bemærkelses-
værdig kraftig mundingsprofil i forhold til 
kummens spinkle, indristede dekoration. Mun-
dingsrandens overside og øvre profilled er 
smykket med en dobbelt tovstav, hvorunder et 
bælte bestående af en fladrundstav mellem svagt 
forsænkede bånd. Kummens lineære dekora-
tion, en teknik hvortil der på fonte kun findes få 
paralleller,41 består af fire dobbeltkonturerede, 
brede bueslag støttet af retkantkapitæler på 

223* 
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Fig. 15. Alterkalk, o. 1675 forarbejdet af ældre dele af 
Clemens Sørensen, Århus; bægeret fra 1882 (s. 3534). 
NE fot. 1990. - Chalice, c. 1675 made from earlier chalice 
parts by Clemens Sørensen, Århus . The cup is from 1882. 

korte skafter. Disse er kun indhugget til den li-
nie, hvor kummen skråner indefter mod det 
korte, keglestubformede skaft. Under buesla-
gene er primitive fremstillinger: 1) (Fig. 17), bu-
sten af en frontalvendt Kristus, med tovstavril-
let glorie og oprakte arme med håndfladerne 
vendt udefter. 2) Fugl i profil, med den ene 
vinge bøjet bagud, den anden ned foran. 3) 
Hundeagtigt dyr i profil, med åbent gab, små 
ører og lang hale lagt op over ryggen, hvor den 
afsluttes af to- eller tredelt blad. 4) Tilsvarende 
dyr, hvis buglinie ikke er markeret. Den 41 cm 
høje fod har på det retkantede, nedre parti et 
treleddet bånd markeret ved indristede linier. 
Herover omsluttes den hvælvede fod af kraftige 
hjørneblade, der strækker sig op til en øvre flad-
rundstav. Fonten er renset gentagne gange, tid-
ligst 1888.16 Opstillet i korets nordøstre hjørne, 
1925 under korbuen i nord. 

Dåbsfad, 1983, af tin, med stempel for V. Fa-
sen, København. †Dåbsfade. 1) Af tin, omtalt i 
inventarierne 17197-1766/67,35 antagelig fjernet 
1886,17 da man ønskede at få et messingfad sva-
rende til Voldbys (s. 3518). 2) 1887 leverede kob-
bersmed A. Wilson, Århus, et messingfad som 
ovennævnte. I lighed med Voldbys »forandre-
des« det 1895 af blikkenslager P. Nielsen, Ham-
mel.16 Bevaret er en stor messingkrans, 73,5 cm i 
tvm., der rækker ud over fontens kant, og i hvis 
midte er udsparet et hul, 25 cm i tvm., beregnet 
til en †messingskål, der imidlertid blev stjålet 
1982. 

Dåbskande, af tin, fra 1800rnes første årtier, 
ganske svarende til Skannerups (s. 3359) og som 
denne udført af Andreas Schyllenstrøm, der fik 
borgerskab i Ålborg 1789. Den er 16 cm høj, 
cylinderformet, med båndformet hank og glat 
bælte midt på korpus. Indvendig i bunden ses 
stempel for engelsk tin (en engel) og »AS« samt 
årstallet »1798« for omtalte kandestøber. 

Fig. 16. Bordstage, af malm, 1600-talstype med ind-
skrift 1796 (s. 3535). NE fot. 1990. - Bronze candle-
stick, 17th-century in type, with inscribed date 1796. 
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†Fontelåg eller -himmel. 1728 manglede »hatten 
til fonten« tre brædder.13 

Krucifiks (fig. 14), o. 1900, af mørkt bonet eg. 
Den 88 cm høje figur, en kopi af en 1400-tals-
type, hænger med lukkede øjne og hovedet hæl-
dende mod højre skulder. Håret er rillet, og den 
foran brystet hængende lok fremtræder mod in-
dersiden som en hulet blok. Korstræet, af uma-
let eg, leveret af en tømrer 1913.16 Ophængt, 
ligesom 1920, på skibets nordvæg.12 

Prædikestol (fig. 19), med (op)malet årstal 1630 
og våbener for ejeren til Søby gård Christoffer 
Gersdorff og hans hustru Else Munk.4 2 Stolen, 
der ganske svarer til bl.a. Linås (s. 3288) og Dal-
lerups, og som disse antagelig er udført af Jesper 
maler i Linå, har fire fag med tandsnitindram-
mede storfelter og enkle, fornyede søjler stående 
frit foran hjørnerne. I modsætning til de oven-
nævnte stole er frise- og postamentfremsprin-
gene kun smykket med rudebosse på alle sider, 
og hængestykker mangler. Det er formodentlig 
en gammel skade, der kan stamme fra tiden 
o. 1718, da stolen omtales som »ganske forfal-
den, i særdeleshed underværket, så den der be-
tjener embedet står der med største fare.«13 Dens 
retkantede bærestolpe med øvre, kraftige 
knægte er udført 1892, da en tømrer tillige re-
parerede, rensede og bonede stolen.16 Den står 
nu mørkt bejdset med uægte forgyldte fraktur-
indskrifter, i frisen: »Sandelige Sandelige / Jeg 
siger eder: der som / nogen holder mit Ord han 
skal / icke see Døden evindeligen.« I de to mid-
terste postamentfelter: »Anno 1630« og våbener 
for »Christoffer Gersdorf« og »Else Munk«, 
hvis navne står med fraktur oven over våb-
nerne, alt genopmalet 1892 af maler C. Ander-
sen. Samtidig udførte V. Stender de fire evange-
listmalerier i storfelterne,16 fra øst Mattæus, 
Markus, Lukas og Johannes;43 de enkeltstrøgne 
dragter polykrome, på brun baggrund. - O p -
gang langs triumfvæggen, med gelænder støttet 
af drejede balustre antagelig fra 1866.16 

Stolestader, 1866,16 udført af snedker Würtz, 
med delvis genanvendelse af ældre materiale. 
Den vanlige Frijsenborgmodel (jfr. Tvilum 
s. 3427) med rundbuede gavle, der har drejet 
knop på det øvre, fligede rammestykke samt 

Fig. 17. Buste af Kristus med oprakte arme. Udsnit af 
dekoration på døbefontens kumme, jfr . fig. 18 
(s. 3536). NE fot. 1990. - Bust of Christ with raised 
arms. Detail of the decoration on the basin of the font, cf. 

fig.18. 

Fig. 18. Romansk døbefont (s. 3535). NE fot. 1990. -
Romanesque font. 
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Fig. 19. Prædikestol 1630, med evangelistmalerier 
1892 af V.Stender (s. 3537). NE fot. 1990. - Pulpit 
1630, with paintings of the Evangelists by V. Stender 
1892. 

midtpå støbt blomsterornament. 1892 blev sto-
lene »malet med eg«,16 nu lyst egetræsmalet. 
Det tidligere †stoleværk var udført 1842 i for-
bindelse med en almindelig istandsættelse af kir-
ken.17 1862f. forsynede Würtz stolene med fod-
brædder, »svejfede og tilraspede« alle stoleop-
standerne og overstrøg dem med maling.16 Der 
var da ifølge synsprotokollen 13 fruentimmer-
og 11 mandfolkestole med foroven udsvejfede 
vangestykker, ryglæn hver med tre fyldinger, 11 
tommer brede sæder, samt fyldingsdøre; hvid-
malede. I tårnet stod fem kvinde- og fire til-
svarende mandsstole, men uden låger.12 To 
†bænke var 1866 anskaffet til våbenhuset.16 

Lænestol til præsten, fra 1969.12 Den †forrige 
var anskaffet 1866 hos Ring i Århus.16 En lukket 
†præstestol stod 1862 i koret.12 

Degnestolen (fig. 20), 1866,16 svarende til stole-
værket og indrettet østligst i mandsstolene, har 

enkle fyldingsfelter både i lågen ved prædike-
stolsopgangen og i panelet mod midtgangen. 
Det øvre frisebræt her er smykket med to ud-
sparede buer med tunget underkant; indvendig 
et pultbræt. Malet som stoleværket. Den tidli-
gere, lukkede †kirkesangerstol havde som van-
ligt plads i koret.17 

To fattigbøsser af messing, 1905, leveret af 
A. Wilson, Århus,16 Frijsenborgs sædvanlige 
type (jfr. Voldby), oprindelig opstillet på ege-
stolpe, nu på hylder ved hver side af døren i 
vest. En †tavlepung af rødt fløjl er omtalt 1766.35 

Vestpulpitur, 1982, udført efter tegning af Jens 
Vilhelmsen og Aage Kristensen. Enkelt fyl-
dingspanel med rundbuede arkader flankerende 
et lavere midtparti, hvorover orgelpiberne rejser 
sig. †Pulpiturer ønskedes opstillet 1720, da me-
nigheden var blevet »forstørret« ved det i sognet 
indkvarterede kavaleri13 (jfr. s. 3525). Ved synet 
fire år senere konstateredes, at de to nyopbyg-
gede pulpiturer for kavaleriet på Søbygård var 
forsvarligt opbygget.44 

Orgel, 1983, med syv stemmer, ét manual og 
pedal, bygget af Jydsk Orgelbyggeri, Hinnerup. 
Disposition: Manual: Principal 8', Gedakt 8', 
Oktav 4', Rørfløjte 4', Oktav 2', Kvint 1 1/3' Pe-
dal: Subbas 16'. På samtidigt pulpitur i skibets 
vestende. Facaden, efter tegning af Jens Vil-
helmsen og Aage Kristensen, er indfældet i pul-
piturbrystningen og har ét buet pibefelt, der 
slutter sig til orgelhusets tøndehvælvede tag. 
Træværket er ådret i overensstemmelse med be-
maling på stolestaderne. Spillebordet er placeret 
i orgelhusets sydside. †Orgel, 1944, med fem 
stemmer og ét manual, bygget af A. C. Zachari-
asen, Århus. Disposition: Manual: Gedakt 16', 
Principal 8', Tektus 8', Spidsfløjte 4', Gemshorn 
2'; oktavkoppel. Pneumatisk aktion, keglevind-
lade. Orglet var anbragt i en niche over ind-
gangsdøren på skibets vestvæg og spillebordet 
placeret på gulvet i skibets vestende, nord for 
midtergangen, med nordvendt klaviatur. Pro-
spektpiber af sølvbronzeret zink og bemalet træ 
i uindrammet opstilling på et lyst ådret fyldings-
fundament. 

Tre salmenummer tavler (jfr. fig. 11), 190916, af 
fyr, den vanlige Frijsenborgtype med indskuds-
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brikker, der har sortmalede tal på hvid bund; i 
øvrigt lyst egetræsmalet. 1862 havde kirken fire 
†nummertavler.12 1866 lavede snedker Würtz en 
tavle med søjler og løse numre.16 

Lysekroner, barokkopier fra 1900rne. I koret 
ophængt en lille krone med otte lysearme, i ski-
bet to ens med 2x6 lysearme og stor hænge-
kugle. En lille, ny krone med fem arme op-
hængt i våbenhuset. Lampetter fra 1970erne. En 
†lysekrone af messing, til 15 lys, var skænket af 
distriktslæge og godslæge på Frijsenborg 
C. A. Ditzel45 ved hans afrejse fra Frijsenborg 
1887.18 

Klokke (fig. 21), en af de sjældent bevarede, 
romanske fra o. 1200,46 94 cm høj medregnet 
kronen, der har runde, glatte hanke, og 73 cm i 
tvm. Dens eneste dekoration er de spinkle lister, 
to lige under kronepladen, to omkring halsen og 
to over slagringen, der er en del medtaget af 
småhuller. Ny stålknebel. 1950 ophængt i slyn-
gebom, af eg. †Klokker. Ved klokkeskatten 

Fig. 20. Degnestol 1866 (s. 3538). NE fot. 1990. - Par-
ish clerk's pew, 1866. 

Fig. 21. Klokke o. 1200 (s. 3539). NE fot. 1990. - Bell 
cast c. 1200. 

1528/2947 afleverede kirken en klokke, der med 
»aljernfang« (ophænget) vejede 3 skippund (480 
kg). Siden fandtes kun én klokke i tårnet, nævnt 
1681/8238 og 1719,7 da der i forbindelse med op-
førelsen af en ny †klokkestol ønskedes jern til 
akslerne. - Klokkestol, 1895,16 af eg. 

G R A V M I N D E R 

Gravsten. 1) (Fig. 23), romansk, af grovkornet, 
sortrød granit, svagt trapezformet, 197,7x55-52 
cm, med nu synlig 2,5 cm bred affasning langs 
alle sider. Ifølge sin dekoration er stenen for-
modentlig udført af samme stenhugger som 
Voldbys gravsten nr. 1. Den har to små relief-
kors, i forsænkede cirkelfelter, henholdsvis 22 
og 18 cm i tvm. og anbragt 17 og 8 cm fra hver 
ende. Det øvre er et hammerkors, hvis læderede 
fordybning i midten muligvis oprindelig har 
dannet et lille kors. Det nedre cirkelkors' arme 
har alle midtrille. 1904 fundet i skibets midt-
gang,48 herefter indmuret i tårnets nordvæg. 
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2) (Fig. 24), r o m a n s k , af g r o v k o r n e t , rød l ig 
gran i t m e d lidt m ø r k e r e inds lag , t r a p e z f o r m e t , 
nu 186 cm synl ig t i l æ n g d e n , 80-31 cm i b r e d -
den , k a n t e r n e d o g d æ k k e t a f c e m e n t f u g e r , der 
også u d j æ v n e r h o v e d e n d e n s skæv t f o r h u g g e d e 
fo r løb . S tenens ø v r e del er s m y k k e t af e t i n d -
ristet p roces s ionskor s , s t ående på en a f t r appe t 
G o l g a t a h ø j eller fod , ganske sva r ende til g r a v -
sten i N i m t o f t e og To r sage r (Randers amt ) . D e t 
e r e t G e o r g s k o r s , hvis a r m e er f o r b u n d e t ved 
halvci rkels lag , den hera ld isk vens t r e t v æ r a r m s 
ø v r e l inie delvis b o r t e r o d e r e t . I fø lge Ulda l l i n d -
m u r e t ( før 1899) i t å rne ts v e s t m u r m e l l e m g r a -
n i t k v a d r e . 

3 ) O.1798 . 4 9 » Æ r e M i n d e H æ d r e t B i r k e d o m -
m e r H a n s Chr i s t i an R a m s l a n d 4 0 Aar s R e e d e -
lige, Fl i t t ige og h e n g i v n e Tienes te a f K r a g J u u l 
W i n d f ø e d G r a m . « G r å ka lks ten , 185x84 ,5 c m , 
m e d f o r d y b e t k u r s i v i n d s k r i f t m i d t p å s tenen, 
g ive rens n a v n d o g sat nede r s t i hera ld isk vens t r e 
h j ø r n e . F o r o v e n e t f o r s æ n k e t cirkelfel t m e d f o r -
hø j e t m i d t s k i v e , h v o r p å » Æ r e M i n d e « , he r 
u d e n o m en, n u ha lv t a f b r u d t l au rbærk rans . Ste-
n e n b r æ k k e t t værs o v e r f o r n e d e n , antagel ig v e d 
f l y t n i n g e n 1904 f ra k i r k e g å r d e n 3 0 til dens n u v æ -
r e n d e plads i t å r n r u m m e t s n o r d v æ g . 

K I L D E R O G H E N V I S N I N G E R 

LA Vib. Præstearkiv: Hammel-Voldby-Søby. Ind-
komne sager 1822-1911, 1955-63. (C 390 B-60). Ham-
mel-Voldby-Søby. Div. dokumenter 1805-1908. (C 
390 B-61). Frijsenborg godsarkiv, Hammel: Skøde på 
Søbygård 1786. (Nr. 177). - Se i øvrigt fortegnelse 
over arkivalier vedr. kirkerne i Gammel Skanderborg 
amt i almindelighed s. 2874 samt forkortelser s. 2875. 
Fagordbog s. 15. 

NM2: Håndskrift: F. Uldall I, 1868 og 1898, s. 151. 
- Indberetninger ved F. Uldall: Beskrivelser af Kir-
kerne i Gjern Herred, Århus Amt, 1899, s. 10, 
E. Moltke og Vibeke Arnholdt 1948 (romanske grav-
sten), Marianne Linnée Nielsen og Vibeke Michelsen 
1990 (inventar og gravminder). 

Notebøger. NM2: C. M. Smidt CXLI, udat., s. 64f. 
(font). Poul Nørlund VIII [1925], s. 3-14 (bygning, 
inventar og gravminder). 

Tegninger og opmålinger: LA Vib: Dispositionsplan 
for gulvfliser, antagelig 1904. Kgl. bygningsinsp. År-
hus: Korrespondance og tegninger siden 1924. 

Litteratur: MeddÅSt. 1983, s. 124 (orgel). 

Historisk indledning ved Lars Bisgaard, beskrivelse 
af kirkegård og bygning ved Kjeld de Fine Licht, 
†kalkmalet dekoration, inventar og gravminder ved 
Vibeke Michelsen og orgel ved Ole Olesen. Engelsk 
oversættelse ved Jean Olsen. Redaktionen afsluttet 
1990. 
1 DaRigBr. 2. rk. IX, 64. 
2 DaMag. 4. rk. II, 42. 
3 RA. DaKanc. Fortegn, og div. dok. vedk. kirker og 
sognekald 1630-1702 (A 28). 
4 KancBrevb. 16. dec. 
5 Samme 8. juni 1619. Af lensrgsk. 1645 fremgår, at 
C. G.s søn Peder havde kirken i varetægt. E. Ege-
berg: Silkeborg Slot II, 1924, s. 159. Jfr. desuden Kro-
nens Skøder f.eks. 6. marts 1582 og 2. april 1719. 
6 KancBrevb. 7. feb. 1594 og 24. november 1595. 
7 LA Vib. Århus bispearkiv. Kirkerne på ryttergod-
serne 1713-24 (C 3. 1155). 
8 LA Vib. Ryttergodserne. Skbg. rytterdistrikt. Jor-
debogsekstrakter og arkivalier vedr. ændringer af 
godsets omfang 1719-69 (G Ryt. 8. 9) og Landstingets 
skøde- og panteprot. 1776-79 (B 24. 706). 
9 LA Vib. Landstingets skøde- og panteprot. 1779-86 
(B 24. 708). Desuden skøder i Frijsenborg godsarkiv, 
Hammel. 
10 KancBrevb. 25. sept. jfr . DaAtlas, s. 216. 
11 Ændringen skete ved første vakance efter reskript 
af 19. nov. 1802, Wiberg: Præstehist. nr. 401. 
12 Synsprot. 1862f. 
13LA Vib. Århus bispearkiv. Kirkesyn 1700-1803 (C 
3. 1166-76). 
14 LA Vib. Præstearkiver. Indk. sager. Hammel-
Voldby-Søby. 
15 LA Vib. Provstearkiver. Synsprot. for kirker og 
præstegårde 1803-19 (C 29F. 4). 
16 LA Vib. Godsarkiver. Frijsenborg kirkergsk. 1854-
1922 (G 341. 395-459). 
17 LA Vib. Provstearkiver. Hjelmslev-Gjern hrdr. 
Synsprot. 1826-1915 (C 32. 2-3). 
18 LA Vib. Godsarkiver. Frijsenborg. Dok. vedr. kir-
kerne 1860-1923 (G 341. 463) og note 16. - På stedet 
siges staldbygningen at indgå i en af fløjene i gården 
Lindholm, øst for kirken. 
19 LA Vib. Godsarkiver. Frijsenborg. Rgsk. vedr. kir-
kernes vedligeholdelse 1848-52 (G 431. 460). 

Fig. 22. *Vinduesoverligger, indmuret i soklen på 
Søbygårds avlsgård (note 22). Skitse 1:20. KdeFL 
1990. - Window lintel re-used in the plinth of Søbygård's 
home farm. 
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Fig. 23-24. Romanske gravsten nr. 1 og 2 (s. 3539f.). 
NE fot. 1990. - Romanesque tombstones. 

20 Abrahamsen: Orientering, s. 57: 7,3°. 
21 Note 16 og LA Vib. Godsarkiver. Frijsenborg. Af-
skrifter af kirkesyn 1888-1920 (G 341. 461). 
22 Den ene (49x100 cm) har i forsiden en vinduesåb-
ning på 71 cm og kan hidrøre fra koret. Den anden 
(61x151 cm) stammer vel fra skibet, hvor vinduerne i 
så fald har været 96 cm brede i facaden. 

I soklen på Søbygårds økonomianlæg, navnlig på 
den nordvendte side, iagttages mange kirkekvadre, 
herunder en del med skråkant. Desuden er der mindst 
to vinduesoverliggere, begge rektangulære og af grå-
rød granit. Den ene måler 48x103 cm og har en åb-
ning, der er 67 cm bred i facadesiden. Den anden er 
lidt større og udmærker sig ved indristede linier i si-
derne og langs åbningens bue (fig. 22), j fr . s. 3045. 
23 Note 13. Tårnets eksistens er bevidnet 1591, da en 
mand faldt ned fra det, Kanc.Brevb. 12. februar. 
24 Note 17. Synets bemærkning om, at der ikke var 
søgt om tilladelse til ombygningen, foranledigede bi-
skoppen til få dage senere (11. august 1843) at rette 
henvendelse til Danske Kancelli. Efter at have fået 
sagen forelagt svarede grev Friis 8. sep. kancelliet 

bl.a.: »Da jeg troede mig overbevist om de saakaldte 
Barktages Fortrinlighed og havde ladet en Person op-
lære i den Kunst at oplægge saadanne, lod jeg med 
ikke liden Bekostning det opføre paa Søby Kirkes 
Taarn, som nu findes der. Det er vel muligt, at Colle-
giets Consens til en saadan Forordning burde have 
været indhentet ... At Tagets flade Form skulde være 
mindre passende, kan jeg ikke antage, da Landets før-
ste Kirkes Taarn er givet en saadan Form ...« Herefter 
resolverede kancelliet 30. oktober til biskoppen: »... 
at det efter de forklarede Omstændigheder kan for-
blive, hvad sket er«. Da man 24. juni 1844 igen af-
holdt syn ved Søby kirke bemærkede provsten om 
det flade tag, at det »synes at staa langt tilbage for den 
Prydelse, som et Guds Huus har ved sit teglhængte 
Tag og den øvrige Form, som er forenet med et Kir-
ketaarns udvortes Skikkelse i Almindelighed«. RA. 
DaKanc. 1. dept. Brevsager 1843 og 1844. 

Tårnafslutningen, der svarer til den J. A. Meyer 
1816-17 gav kirken i Ringsted (DK Sorø, s. 136, jfr . 
T. Kaarsted: Fra dansk empires bygningshistorie, År-
hus 1963, s. 42ff.), henviser, som greven skrev, til den 
udformning, C. F. Hansen gav tårnet ved Frue kirkes 
genopbygning efter ødelæggelsen ved bombarde-
mentet 1807 (DK Kbh. By, s. 151f.). 
25 Noterne 16 og 17 samt LA Vib. Godsarkiver. Frij-
senborg. Dok. vedr. kirkerne 1860-1923 (G 341. 463). 
26 RA. Rtk. Rgsk. 1559-1660. Lensrgsk. Silkeborg 
1614-16. 
27 LA Vib. Århus bispearkiv. Kirkergsk. o.l. vedr. 
landsogne 1671-1712 (C 3. 2434). 
28 Jfr. Kjeld de Fine Licht: Frijsenborgkirker, i Strejf-
lys over Danmarks bygningskultur, 1979, s. 199-211. 
29 Noterne 12 og 16. 
30 Note 13 og RA. DaKanc. Koncepter og indlæg til 
sjællandske registre 1701. 
31 LA Vib. Godsarkiver. Frijsenborg. Afskrifter af 
kirkesyn 1888-1920 (G 341. 461). 
32 De to tegninger, der kan være udført omkring 
midten af forrige århundrede, kan ikke tillægges 
værdi vedr. kirkebygningens enkeltheder. De kendes 
kun som fotografier, optaget af R. R. Kirkegaard, 
Hammel, i LA Vib. Godsarkiver. Frijsenborg. Dok. 
vedr. kirkerne (note 25). 
33 V. Hostrup-Schultz, i JySaml. 4. rk. VI, 337, jfr . 
endvidere ovenfor †Sminge s. 3315 samt Tvilum, 
s. 3424. 
34 LA Vib. Århus bispearkiv. Rgsk. for rytterdistrik-
ternes kirker 1716-23 (C3. 2439). 
35 RA. Rtk. Rgsk. 1660-ca. 1848. Skbg. rytterdistrikts 
rgsk. 1739-67 (286). 
36 Jfr. bl.a. Over Hadsten s. 1823, med henvisninger. 
37 Den gamle, beskadigede figur ligger nu på loftet. 
38 RA. Rtk. Rgsk. 1660-ca. 1848. Århus stifts rgsk. 
1680-94 (261-66). 
39 C. S. fik borgerskab 1661, †1687. 
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40 Måske forkortelse for Iesus nazaræus rex iudæo-
rum, jødernes konge? Indskriften rimeligvis tilføjet af 
J. P. Sørensen, jfr . Voldbys alterkalk. 
41 Jfr. kirker på Horsens-Vejle-egnen, Korning, Øl-
sted, St. Dalby og Hornstrup, se Mackeprang: Døbe-
fonte s. 281. - Sml. også karmsten i Trige (s. 1709) og 
billedkvader i Vitten (s. 1790). 
42 Den godsrige C. G., der ejede Søbygård 1608, var 
forlenet med Lønborg bispegård i Nr. Horne hrd., 
Ringkøbing amt. Han var død mellem 19. marts 1634 
og 21. jan. 1635, da sønnen, Peder Gersdorffs afdøde 
forældre omtales (KancBrevb.). 
43 Jfr. bl.a. Tvilums †malerier (s. 3427 med fig. 42). 

44 LA Vib. Ryttergodserne. 1724-35. Synsprotokol 
for de rep. kirker i Skbg., Dronningborg og Kolding 
rytterdistrikter (GRyt. 7.1). 
45 Om C. A. D. (*1805, †1893) se: Arne Gammel-
gaard: Fælles fremgang. Fra Hammel-kanten 1875-
1925, Hammel 1986, s. 90f. 
46 Uldall: Kirkeklokker s. 8. 
47 RA. Rtk. Rgsk. indtil 1559. 1528-29. Fortegn, over 
indkrævede klokker. 4. 
48 Note 12, jfr . Jyllandsposten 9. juli 1904, der omtaler 
en undersøgelse af grunden under stenen, hvor der 
fandtes en del menneskeknogler. 
49 H. C. R. død nævnte år. 

S U M M A R Y 

The little church of Søby is built of granite ash-
lars and dates from the beginning of the 13th 
century. Around the year 1500 a vault was put 
up in the chancel and a tower added to the west 
end of the church. The spire on the tower was 
constructed 1857. During the restoration in 1866 
a porch on the south side of the nave was demo-
lished and the entrance transferred to the tower. 

The church contains more relics from its early 
history than ordinarily found: a Romanesque 

font of granite with an unusual carved portrayal 
of Christ, a contemporary bell with no inscrip-
tion, and two granite tombstones. All that sur-
vives of the later fittings is a pulpit from 1630 
which, like the pulpits at Linå and Dallerup, is 
presumable by "Jesper the painter" a local 
wood-carver. The rest of the furnishings is 
mostly the result of restorations in 1866 and 
c. 1892, undertaken by the artisans usually em-
ployed by Frijsenborg Manor. 
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Fig. 25. Matrikelkort 1:10000 over området ved Søbygård (øverst til venstre) og landsbyen Svenstrup (nederst til 
højre) med Søby kirke. Der indgår arealer under følgende ejerlav (fra oven): Aptrup (E. H. (?) Lange 1815), Sall 
(Ole (?) Munch 1782), Søbygård (Jens Grouleff 1799), Møgeiby og Svenstrup (begge G. W. von Sponneck 1816). 
Rettelser til 1862. Kopieret af Jørgen Wichmann 1990. - Map of the area around the manor Søbygård and the village of 
Svenstrup where the church of Søby is located. 



†KLOSTER I SØBY 
G J E R N H E R R E D 

Engang mellem 1371 og 1386 skænkede fru He-
lena, enke efter ridder Laurids Offesen Hvide, 
alt sit jordegods til opførelse og drift af et klo-
ster for nonner af augustinerordenen, viet til Vor 
Frue og antagelig placeret i Søby sogn. Til sin 
død skulle fru Helena dog have fri rådighed over 
sine ejendomme. 

Det må have voldt vanskeligheder at få pro-
jektet virkeliggjort. Klosteret var bestemt for 12 
personer, men 1428 boede der kun én. Foran-
lediget bl.a. af reaktionen hos fru Helenas arvin-
ger søgte og fik det nærliggende augustinerklo-
ster i Tvilum (s. 3393) Århusbispens og pavens 
tilladelse til at nedlægge klosteret og overtage 
dets besiddelser. Stridigheder mellem arvinger-
ne og klosteret i Tvilum fortsatte op i 1500rne.1 

1 ActaPont. nr. 5785 og 1552, dateret 11. juli og 
23. aug. 1428. Jfr. DaSaml. I, 1865-66, s. 50 og Her-
reklostrene, s. 132-33. 
2 Berlingske Tidende 22. sept. 1875. På planen af an-
lægget, der er gengivet i Danske Slotte og Herre-
gaard. Ny Saml. III, 1946, s. 186, udmærker sig til— 

Ikke engang beliggenheden af det tilsynela-
dende kun påbegyndte klosterbyggeri kendes. 
Ingen omstændigheder støtter vel en antagelse 
af, at nonnerne skulle installeres på selve Søby-
gård. Hvad angår denne gård i tiden omkring 
1400, må den utvivlsomt identificeres med det 
rektangulære og palisadekransede anlæg, der vi-
ste sig nordøst for de eksisterende bygninger 
ved de udgravninger, som 1875 foranstaltedes af 
greven på Frijsenborg.2 

Pontoppidan nævner,3 at da (en yngre version 
af) Søbygårds hovedbygning ved godsets ind-
lemmelse i Skanderborg rytterdistrikt 1719 blev 
jævnet med jorden, indeholdt huset, som var 
udstyret med to tårne, et †kapel. Der vides intet 
nærmere om denne indretning. 

syneladende et dobbelthus. Jfr. Herredsbeskrivelse i 
N M I. 
3 DaAtlas, s. 504. 

Redaktion 1991 ved Lars Bisgaard og Kjeld de Fine 
Licht. 



Fig. 1. Ligkapel på nye kirkegård og kirken set fra vest. KdeFL fot. 1990. - The church seen from the west. 

RØGEN KIRKE 
GJERN H E R R E D 

Kirken nævnes ikke før sent i middelalderen, da den 
15241 bidrog med et mellemstort beløb til den så-
kaldte landehjælp. Ved reformationen er den antage-
lig kommet i kronens besiddelse, hvilket er direkte 
bevidnet 1661.2 16093 og 16344 hører vi, at kirken er i 
dårlig stand og ikke selv kan betale den nødvendige 
reparation; lensmanden fik da af kongen besked om 
sammen med bispen at undersøge, hvilke kirker i 
stiftet, der kunne bringe undsætning. Førstnævnte år 
udpegedes nabokirkerne Tulstrup og Dallerup til op-
gaven. Tid efter anden var dele af Røgen kirkes ind-
tægter solgt eller bortfæstet; således nævnes 16345 

herredsfoged Jesper Pedersen (jfr. gravsten nr. 1) på 
Oustrupgård (i sognet). En forlening 1672-836 til gre-
ven på Frijsenborg blev 16847 overdraget et par køb-
mænd i Hamborg »for forstrækning til kronen«. Et 
syn, der afholdtes på kirken efter Mogens Friis' død 
1675,8 lader formode, at kirketienden og jus patrona-

tus er overgået til Frijsenborg (jfr. dåbsfad nr. 1) se-
nest nævnte år9 for 172410 at blive generhvervet af 
kongen. Herefter lagdes kirken under Skanderborg 
rytterdistrikt, og ved auktionen 176711 over distrik-
tets ejendomme solgtes kirken til stedets sognepræst, 
provst Andreas Jensen Grønbech (jfr. sygekalk). I en 
årrække herefter var provsten og hans efterkommere 
kirkens ejer,12 men ved midten af 1800rne tilhørte den 
»sognet«.13 Den overgik til selveje 1. januar 1950. 

Kirken ligger højt i et bevæget landskab, hvor 
kirkebakken er accentueret ved bratte fald mod 
syd og øst og delvis i nord. Beliggenheden over 
en markant skrænt kan minde om placeringen af 
kirken i Gjern (s. 3317) og den nu forsvundne i 
Bjarup (s. 3307). Landsbyen knytter sig til en 
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Fig. 2. Kirken set fra sydøst. C. Neergaard fot. 1896. - The church seen from the south-east. 

trafikeret korsvej (fig. 33), mens kirken ligger i 
bebyggelsens sydlige udkant med præstegården 
som nabo i den dalsænkning, der strækker sig 
neden for kirkebakken og gennemstrømmes af 
et bækløb. 

Kirkegården, der i synsprotokollen 1862 be-
skrives som »firkantet med lidt runde hjørner«, 
er ikke udvidet, men 191114 suppleret med et 
areal vest for vende- eller parkeringspladsen på 
den ældre kirkegårds vestside. Begge afsnit heg-
nes af hække, overvejende tjørn. I begyndelsen 
af 1670erne15 istandsattes den »udvæltede kirke-
gårdsmur«, der i hvert fald 180316 var et sten-
dige, som synet mente burde repareres, »så kre-
aturer ikke kan gå over«. En generel omsætning 
skulle indledes 1856.14 

Der er i alt tre indgange, heraf to i det ældre 
afsnit, alle af nyere dato og udformet som sort-
malede, dobbelte jerngitterfløje, ophængt på 
træpæle. De to sidder over for hinanden ved 
parkeringspladsen, den tredie i nordsiden, ud 
for skibets østre ende. Første omtale af indgange 

er 1676/77,8 da »portværk og låger« var blevet 
sat op året før. »Stakitporten« nævnes 1826 og 
1841, »præstelågen« 1857.14 Af ovennævnte be-
skrivelse 1862 fremgår, at en dobbelt stakitport 
sad mellem to murede piller i nordsiden, mens 
der i vest var en låge mellem to egestolper. 

Teglhængt ligkapel i røde sten er 1964 opført 
på »annexkirkegården« efter tegning af Fr. Jen-
sen, Tange; udvidet 1988. 

Uden for hækken om den ældre kirkegård 
står der, undtagen i vest, store træer, fortrinsvis 
ask, der mod øst og syd går i ét med skrånin-
gens træbeplantning og bevoksningen i præste-
gårdshaven. 

Der er pikstensbro omkring kirken. 

B Y G N I N G 

Kirken består af kor og skib, der må være opført 
omkring år 1200, og hvortil der oprindelig slut-
tede sig en †apsis, som blev revet ned 1864. Ved 
skibets vestgavl er et tårn, der er rejst 1864, da et 
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ældre, antagelig senmiddelalderligt, styrtede 
sammen. I hvert fald i tiden før sammenstyrt-
ningen var indgangen til kirken på tårnets syd-
side (ligesom i dag), og foran døren her var der 
et †våbenhus, der senest var fornyet 1729. Ori-
enteringen har en mindre afvigelse mod syd.17 

Bygningens oprindelige afsnit, kor og skib, 
har tyndere mure og en proportionering, der er 
mere langstrakt end sædvanligt i Gjern herred. 
Forholdet mellem længde og bredde i skibet 
svarer omtrent til Det gyldne snit. Yderligere 
iagttages, at koret er smallere end skibets ind-
vendige bredde. 

Murene er rejst af granitkvadre på skråkant-
sokkel, hvilket også har været tilfældet med †ap-
sis. De krumhugne kvadre herfra indgår nu i 
korets øst- og sydsider (jfr. fig. 5). Oprindelig 
facademurværk er forsvundet ved omsætninger 
i tidens løb og navnlig ved en næsten fuldstæn-
dig ommuring 1864. Adskillige steder ses de så-
kaldte stenhuggermærker, dvs. firkantede for-
dybninger i kvaderoverfladen.18 Antagelig er 
bagmurene, der i dag dækkes af et glat pudslag, 
af marksten, i hvert fald er skibets velbevarede 
østre taggavl på begge sine sider opmuret af rå 
kamp med en groft udglattet mørtel. 

Alle op r inde l ige døre og vinduer er f o r s v u n d e t . 
Norddørens placering fremgår antagelig ved et 
175 cm langt stykke af soklen, hvor skråkanten 
er afbrudt. Størrelsen kunne antyde, at portalen 
har haft et par granitsøjler, hvilke dog ikke nød-
vendigvis er identiske med de rester, der befin-
der sig dels ved indgangsdøren, dels i forhallen. 
Disse fragmenter er henholdsvis to stykker skaft 
af grå sten (diameter 18,5 og 20 cm) og en base 

eller et kapitæl af rødgrå granit af stram terning-
type (højde 30,5, sidelinie 29,5-30 cm, fig. 7). 

Endnu 1925 var der foruden de to søjleskaft-
stykker, der også dengang flankerede indgan-
gen, to baser og to kapitæler, der alle var udeko-
rerede og lå i forhallen. Siden er altså tre af disse 
forsvundet. Uden nærmere begrundelse formo-
dede Uldall, at delene stammede fra sydportalen. 

Det tympanon (fig. 4), der ved kirkens neden-
nævnte ombygning 1864 blev indmuret i korets 
østgavl, hidrører utvivlsomt fra en af porta-
lerne. Det er en halvcirkulær blok af rødlig gra-
nit (63x121 cm), hvor der under en profileret 
ramme langs den runde side i et temmeligt fladt 
relief er en fremstilling af Kristus i Maiestasskik-
kelse. Relieffets grofthuggede grundflade ligger 
ca. tre centimeter bag det forreste plan. Kristus, 
der har korsglorie, er fremstillet som frontal 
halvfigur og løfter sin højre hånd med velsig-
nende fingerstilling, mens kjortelens vide ærme-
gab runder sig om underarmen. Også hans ven-
stre arm er løftet, og i hånden holder han et 
toliniet skriftbånd, der trækkes op af feltets ram-
meløse underkant. Antagelig i forbindelse med 
indmuringen i korgavlen er granitten blevet 
renset og tilsyneladende også ophugget, og her-
ved er båndets indristede skrifttegn, der kun er 
omkring tre centimeter høje, blevet beskadiget 
(fig. 6). Formentlig står der (med ikke ganske 
reglementerede græske bogstaver): AΛΦA O 
ΩMEΓA.19 

Langs feltets underkant løber en bort, der af-
brydes både af Kristus og af båndet og er en 
granitversion af den forenklede æggestavsfrise, 
der bl.a. kendes fra kalkmalerier, f.eks. Råsted 

Fig. 3. Grundplan 1:300, tegnet af KdeFL 1991 efter Aksel Skov 1966. Med punkteret streg er angivet: †Apsis 
(hvis præcise størrelse ikke kendes), †tårn (s. 3549) og †våbenhus (s. 3549). - Ground-plan. 
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Fig. 4. Tympanon (s. 3547), indmuret 1864 i korets østgavl. KdeFL fot. 1990. - Tympanum of granite now walled up 
in the chancel's east gable, depicting Christ as Majestas Domini. 

kirke nord for Randers. På relieffet er bortens 
enkelte led så store, at de ligner stiliserede op-
rulninger af skriftbåndet. 

Kristi ansigt har hår og skæg, og såvel de 
mandelformede øjne som næsen og den relativt 
brede mund er udformet med nogen reliefvirk-
ning. Derimod er blot med indristninger på Kri-
sti overkrop trukket nogle linier, der delvis teg-
ner kjortelen, delvis måske angiver Livets op-
slåede bog. 

Under alle omstændigheder er relieffets tema-
tiske slægtskab med andre tympana i herredet 
(s. 3277) bemærkelsesværdigt. Kunstnerisk er 
der næppe forbindelse mellem fremstillingerne, 
så det er nok bestillerne, der har dikteret moti-
vet, som da også egner sig fortrinligt til pla-
cering over indgangsdøren. Det er imidlertid 
usædvanligt, at Kristus holder skriftbånd. 

Kun på skibets nordfacade ses et af de op-
rindelige vinduer, omend det omgivende mur-

værk er omsat. Åbningen (134x69 cm) har halv-
rund overligger og angiver det østre af de to, 
der antagelig var til stede på denne side af skibet, 
da bygningen var ny. Ifølge synsprotokollens 
beskrivelse 1862 var der ét vindue i †apsis. 

Fig. 5. Korets østgavl med kvadre fra †apsis, nedrevet 
1864. NE fot. 1989. - East gable of the chancel where 
ashlars from the former apse are re-used. 
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I det indre er den kvadersatte korbue i behold 
med kragbånd, der er affasede på undersiden. I 
åbningen, der indtager en trediedel af tr iumf-
væggens længde, har Uldall iagttaget sokkel-
sten, ligeledes med skråkant. Et *kragbänd af 
rødbrun granit, som 1910 kom til Nationalmu-
seet (inv.nr. D 7473) efter i mange år at have 
tjent som trappesten i Røgen præstegård, synes, 
bl.a. på baggrund af den velbevarede koråb-
ning, ikke at kunne finde rimelig plads i kirken. 
Kragbåndet (fig. 8) er på sin frontside (32x119 
cm), inden for en ramme, udfyldt med en vel-
hugget akantusranke og på den ene kortside 
(29x26 cm) smykket med en såkaldt romansk 
løve, hvis hale er ført gennem dyrets krop. Ste-
nens modsatte endeflade er plan. 

Tilføjelser. Tårnet ved skibets vestre ende er 
rejst 1864 som et led i kirkens nedennævnte om-
bygning. Den antagelig senmiddelalderlige for-
gænger var ifølge synsprotokollens beskrivelse 
1862 noget bredere og længere end det nuvæ-
rende. Dette ældre †tårn, der ifølge Worsaae var 
af kvadre, målte 11,25 m til gesimsen og var 
teglhængt med gavle i nord og syd. Det hvæl-
vede tårnrum stod i åben forbindelse med skibet 
og havde et »ordentlig stort« vindue i vest, 
mens kirkens indgangsdør var i syd. Opgangen 
til de øvre stokværk foregik ad en udvendig træ-
trappe på nordsiden. 

†Tårnet nævnes første gang ved bygningsgen-
nemgangen 1676/77 efter Mogens Friis' død, da 
det var »noget forvitret foroven«. Efter at kir-
ken var lagt under Skanderborg rytterdistrikt, 
konstaterede man, at det meste af murværket 
måtte repareres, ligesom det var nødvendigt at 
indlægge ankre. Istandsættelse fandt sted 172820 

og atter 1756/57.21 181622 nægtede kancelliet sin 
tilladelse til, at tårnet blev reduceret med det, 
der »rækker oven for kirken« og i stedet for-
synet med spir. Under arbejdet med skibets tag-
stol ved den nedennævnte ombygning 1864 faldt 
tårnet ned. 

Ved †tårnets sydside stod et tre fag langt, tegl-
hængt †våbenhus af bindingsværk med udmu-
rede tavl. Formentlig var det sat op 1729, idet et 
ønske om fornyelse 181723 ikke ses virkeliggjort. 
Bygningen var rejst på sognemændenes initia-

Fig. 6. Udsnit af tympanon, indmuret i korets gavl. 
Skriftbånd, jfr . fig. 4. KdeKL fot. 1991. - Detail of 
tympanum fig. 4. 

Fig. 7. Granitbase (eller -kapitæl) fra forsvundet por-
tal (s. 3547). NE fot. 1990. - Granite capital (or base) of 
a former portal, now placed in the porch. 

Danmarks Kirker, Århus 224 
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tiv24 og på amtmandens anbefaling, hvorfor 
tømmeret kunne hentes i rytterdistriktets lager 
på Tvilum (ladegård). De til arbejdet udskrevne 
pligtsfolk medvirkede kun modvilligt. 1750/5121 

gennemførtes en istandsættelse. I årene før ned-
rivningen 1864 var der vist blevet lagt murstens-
gulv og indsat et firerudet vindue i østsiden, 
men synets ønske om beklædning af loftsbjæl-
kerne nåede ikke at blive effektueret.14 

Det er usikkert, om †våbenhuset har haft en 
forgænger. Når et inventarium 171516 opregner 
en »gammeldags, beslagen kiste«, der »står 
ubrugelig i våbenhuset«, kan der være tale om 
tårnrummet, hvor indgangsdøren som nævnt 
sad. 

Vedligeholdelse efter reformationen. Første gang, 
vi hører om kirkebygningens tilstand, er i be-
gyndelsen af 1600rne, da kirken, som det hedder 
1616,25 havde små indtægter og endda gæld til 
værgerne. Også 1609 og 1634 var der vanskelig-
heder med økonomien (s. 3545). Synet 1676/77 
efter Mogens Friis' død kunne iagttage mange 
dårligdomme: Korets østgavl hældede og var 
revnet ligesom apsidens hvælv, og sydmuren 
var i elendig forfatning. Kirken burde »næsten 
fra grunden repareres«. Også 171516 stod det 
sløjt til, men efter at kirken var blevet gener-
hvervet af kronen og lagt under Skanderborg 
rytterdistrikt, iværksattes i slutningen af 
1720rne en omfattende istandsættelse på grund-
lag af synsudsættelser 1727.26 Det var herunder, 
det ovennævnte †våbenhus blev rejst, og uden 
tvivl er det disse års arbejder, der mindes med 
Frederik IVs kronede spejlmonogram i jern, som 
nu27 sidder på korets østgavl. Også 1750/51 og 

1756/57,21 altså mens kirken endnu hørte under 
rytterdistriktet, kom der håndværkere. 180316 

kunne synet skrive »alt i forsvarlig stand«. Be-
skadigelser ved lynnedslag 180624 var bragt i or-
den året efter. Frem til ombygningen 1864 næv-
nes jævnligt reparationer, dog gerne uden nær-
mere specifikation. 1850 ommuredes hvælvin-
gen i †apsis, der på dette tidspunkt fungerede 
som sakristi. 1854 blev der lagt nyt loft i koret i 
forbindelse med inventarreparation (s. 3561), og 
døren, der var »uanstændig«, blev udskiftet 
med en, der var »efter nutidens skik«.14 

I medfør af kirkesynsloven af 1862 besluttede 
kirkeejerne året efter,28 at kvadrene i skibets 
sydside skulle sættes om, og at tagværket skulle 
sættes i stand. Som ovenfor nævnt styrtede tår-
net ned under arbejdet, hvilket blev signalet til 
den indgribende ændring, hvis bygmester er 
ukendt,29 mens hvis resultat vi ser i dag. I løbet 
af det følgende år beløb arbejdets samlede ud-
gifter sig til 3200 rdl. 

Ombygningen 1864, hvis årstal står med jern-
cifre på tårnets sydmur over indgangsdøren, 
omfattede, som allerede anført, sløjfning af †ap-
sis og †våbenhus samt opførelse af nyt tårn. 
Herudover blev korets og skibets kvadermur-
værk sat om, og der etableredes de stadig eksi-
sterende, udvendig falsede, indvendig smigede 
vinduer, hvor rundbuerne i skibet er noget tryk-
kede. Såvel kor som skib blev forhøjet med røde 
tegl og forsynet med en rig gesims samtidig 
med, at der opsattes nye, kamtakprydede tag-
gavle, ligeledes i blank mur. En større opfind-
somhed ofredes på korgavlen, hvor det oven-
nævnte tympanon placeredes mellem to (1938 

Fig. 8. *Kragbånd (s. 3549). NE fot. 1991. - Moulded and decorated *ashlar, for many years re-used in the parsonage, 
now in the National Museum. 
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Fig. 9. Indre, set mod øst, med den tidligere altertavle fra 1860, med maleri af P. A. Lüders (s. 3553). Poul 
Nør lund fot. 1925. - Interior to the east, showing the former altar-piece 1860 with painting by P. A. Lüders. 

blændede) vinduer; gavltrekanten blev forsynet 
med vindue til loftet, et par smalle blændinger 
og et par dekorative frisestykker i lighed med de 
enkeltheder, hvormed tårnfacaderne oplives. 
Begge tårnets øverste kamtakker krones med et 
lille kors af jern. Alle vegne anbragtes murank-
re, der kun delvis repræsenterer etageadskillel-
ser. I det indre fornyedes gulvene, og de pud-
sede lofter kan antages udført samtidigt. 

I alt væsentligt (jfr. dog nedenfor, gulve) er 
kirken bevaret i den skikkelse, den fik 1864. 
Godt 100 år senere, 1968-69 ledede Aage Kri-
stensen og Aksel Skov en istandsættelse, hvis 
bemærkelsesværdige poster var nye gulve, 
trukne gesimser og træspindeltrappe i forhallen. 

Gulvet omtales første gang 1676/77,8 da det 
var i dårlig stand, »en del pikket med kampe-
sten«. 181724 ønskede synet, at der blev lagt 
mursten under »karlestolene« (dvs. i skibets 
sydside). Den ældste oversigt er synsprotokol-
lens beskrivelse 1862, ifølge hvilken der lå mur-
sten overalt, fortrinsvis gule. De gulve, der blev 
lagt ved den ovennævnte ombygning 1864, af-

løstes omkring århundredskiftet28 af sorte og 
hvide, såkaldte Silkeborgfliser. Ved istandsæt-
telsen 1968-69 lagdes overalt gule teglfliser, også 
under bænkeraderne og inden for alterskranken, 
hvor der forud havde været trægulv. I koret og 
midtergangen er fliserne diagonallagte. 

Vinduer nævnes første gang 1844, da der i for-
bindelse med en reparation »forevistes ram-
mer«; 1848 blev tårnrummets vestvindue for-
nyet.14 1862 var der ét vindue i korets sydside og 
to i samme side af skibet; ifølge synsprotokol-
lens beskrivelse var de af jern i trækarm og 
-ramme, mens ruderne sad i bly. I skibets nord-
side fandtes et lille vindue med »små ruder i 
bly«. Som anført stammer de nuværende vin-
duer fra 1864, indbefattende de to i korgavlen, 
der blev tilmuret efter synets ønske 1938. 

Tagmaterialer nævnes første gang 1616,25 da Ja-
cob blytækker var i arbejde. 1676/778 var taget 
dels af bly, dels af sten, men overalt i dårlig 
stand. Før og i rytterdistriktsperioden lå der 
spån på apsis og dels bly, dels tegl i øvrigt; ved 
ovennævnte istandsættelse i 1720rne samledes 

224* 
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Fig. 10. Indre, set mod vest. NE fot. 1989. - Interior to the west. 

blyet vist på sydsiden. Ved samme lejlighed 
nævnes en blytækket rygås. 178730 fik kirkeeje-
ren tilladelse til at lægge stentag, såfremt det 
gamle bly efter omstøbning ikke strakte til, men 
endnu 1862 lå der bly på koret, i øvrigt tegl. Ved 
ombygningen 1864 lagdes der tegl overalt, for-
nyet senest 1969. Tagværkerne er a f fyr , dog ind-
går der ældre egetømmer i koret. 1676/778 var 
også tagstolene i dårlig stand, 171516 næsten øde-
lagte, 1862 af eg i såvel kor som skib. 

Opvarmning indførtes som andre steder anta-
gelig i 1880erne med †kakkelovn, der observere-
des af Uldall 1895. 1961 var det på tale at forny 

†kaloriferen, og 1968-69 indrettedes fyrrum i 
ligkapellet med gulvvarme og radiatorer i kir-
ken. 1988 installeredes elektrisk opvarmning. 
Elektricitet indlagt 1946. 

Kirken står i dag i blank mur udvendig og 
med hvidtede lofter og vægge indvendig. 

I N V E N T A R 

Oversigt. I det enkle kirkerum koncentreres opmærk-
somheden om alterpartiet, hvor et farvestærkt maleri 
fra 1969 af Sven Havsteen-Mikkelsen har afløst et 
mere traditionelt fra 1860. Midt i koret står en stor, 
figurrig døbefont, der sammen med et *vievandskar 
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Fig. 11. Indre, set mod øst, med Sven Havsteen-Mikkelsens altermaleri, Korsfæstelsen, fra o. 1969 (s. 3553). NE 
fot. 1990. - Interior to the east with the altar painting of the Crucifixion by Sven Havsteen-Mikkelsen c. 1969. 

af granit, nu i Nationalmuseet, er de eneste inventar-
stykker fra kirkens ældste tid. Fra 1400rnes senere del 
stammer et *korbuekrucifiks og to *Kristusfigurer, 
der nu alle befinder sig i Købstadmuseet Den gamle 
By i Århus. De to Kristusfremstillinger er antagelig 
eksempler på de sjældent forekommende figurer fra 
såkaldte korsvejsstationer på Jesu lidelsesvej til Gol-
gata. Prædikestolen er et landligt arbejde fra 1650; det 
øvrige inventar er af nyere dato. Interiørets farve-
holdning, hovedsagelig i hvidt og to grønne nuancer, 
er fastlagt af Sven Havsteen-Mikkelsen. 

Alterbordet, fra 1969, er blot en t ræramme be-
klædt med grof t , hvidt uldstof. Det tidligere †al-
terbord, fra o. 1904,14 af bonet eg, bestod af en 

søjlebåret bordplade, ved bagkanten støttet af et 
panel. 

†Alterklæder. 173316 fandtes et rødt plysalter-
klæde »bordyret« med kongens krone. 1861 an-
skaffedes et klæde af rødt fløjl med ægte sølv-
eller guldgaloner. 1887 skulle klædet farves hø j -
rødt , m e n blev fornyet 1891.14 

Altertavlemaleri (jfr. fig. 11), o. 1969, Kors fæ-
stelsen, udfør t af Sven Havsteen-Mikkelsen og 
signeret »S .H.M.« Det er et oliemaleri på lær-
red, 198x279 cm, i enkel, forgyldt r amme. 

Den tidligere altertavle (fig. 9), indviet ny t -
årsdag 1861,28 består af et maleri, Kristus ind-



3554 GJERN HERRED 

bydende menigheden, signeret »P. A. Lüders«, 
indfattet i en arkitektonisk fyrretræsramme. 
Maleriet, olie på lærred, 147x109 cm, fremstiller 
Kristus stående med udbredte arme under en 
portal, iført hvid kjortel og rødlilla kappe; bag-
grunden brunlig ligesom de små englehoveder, 
der er malet i de gyldne svikler. Rammen, der er 
formet som en portal med glatte søjler og lav 
trekantgavl, er malet som mahogni med uægte 
forgyldte lister og indskrift, i frisen: »Fred med 
Eder«, i fodfeltet: »Kommer hid til mig ...«. I 
gavlfeltet Guds øje.28 Tavlen ligger nu adsplittet 
på loftet. 

Den foregående †altertavle omtales 1715 som 
»nogenlunde tjenlig«.16 1834 var den bjælke, 
»der holdt altertavlen«, rådden i den ene ende; 
to år senere ønskedes tavlen repareret og ma-
let.14 

Altersølv. Alterkalk, sammensat af dele fra for-
skellig tid, nu 21 cm høj. Ved den ældste omtale, 
1715, var kalken »sprukken i bunden«,16 men fik 
først ny fod 1762/63,21 udført af Anders Jensen 
Busted, Århus, der fire gange har sat sit me-
stermærke (Bøje 2, 1982, nr. 5930) på fodpladen. 
Den gamle, ubrugelige kalk vejede da 18 lod og 
2 kvint, den nye 23 lod. Den »nye« fod, der 
ganske svarer til Sporups (s. 3582) af samme 
mester, har fliget fodplade og tolvbuklet fod-
rand med glat overside, hvorfra skaftet er drevet 
trindt op. Den ældre knop, med spidsovalt 
tværsnit, har drevne, glatte ruder på over- og 
undersiden. Det store, glatte bæger, med let ud-
adkraget mundingsrand, er rimeligvis fornyet 
eller forstørret i nyere tid, måske 1862 da kalken 
ønskedes istandsat.28 Den tilhørende disk er flad 
og glat, 12,8 cm i tvm., og har på den smalle 
fane et graveret indvielseskors (Georgskors) 
samt et utydeligt stempel. 

Sygesæt (fig. 12), 1734 udført af Jens Christen-
sen, Kbh., og »Foræret til Røgen Kirke af An-
dreas Grønbech31 og Anne Cathrine Fabech / 
Aar 1797.« Den 12 cm høje kalk har flad, seks-
tunget fodplade og tilsvarende, profileret fod, 
samt sekskantet skaft med midtdelt, sekstunget 
knop. Det lille, glatte bæger har under mun-
dingsranden den ovennævnte, sekundære ind-
skrift indprikket med kursiv. På bægerets un-

Fig. 12. Sygekalk og disk 1734, udført af Jens Chri-
stensen, København, og skænket 1797 af Andreas 
Grønbech og Anne Cathrine Fabech (s. 3554). NE 
fot. 1990. - Chalice and paten for the Sick made by Jens 
Christensen of Copenhagen in 1734, and donated 1797. 

derside ses fire stempler: Københavns bymærke 
1734, guldsmedens (Bøje 2, 1982, nr. 312 el. 
313), guardeinens, Peter Nicolai von Haven, 
samt et læderet månedsmærke, muligvis væd-
deren. Den tilhørende disk, 7,6 cm i tvm., har på 
fanen et graveret indvielseskors svarende til sy-
gekalkens. Oversiden er forgyldt, under bunden 
samme mesterstempel som på kalken, men med 
tydeligt årstal 1733 (nr. 312). - Nyere oblatæske, 
rund og flad, 4 cm i tvm., 1,5 cm høj, på låget 
graveret »Røgen Kirke«, under bunden stem-
plet »Hingelberg«. 

Oblatæske og vinkande, af sort porcelæn med 
guldkors og -kanter, æsken, 1862, fra Den kgl. 
Porcelænsfabrik, kanden nyere, fra Bing & 
Grøndahl. Nu ude af brug ligesom en grå sten-
tøjskande med metallåg, erhvervet o. 1887. En 
†alterkande af blåligt glas med kors på var an-
skaffet 1844.14 

Alterstager (fig. 13), fra 1500rnes slutning, 37 
cm høje, på lav, svagtprofileret fod, med ind-
knebne led og vulst ved overgangen til skaftet. 
Dette består af stort, ægformet led under to ind-
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knebne led adskilt af nedadbøjet krave samt 
kraftig baluster. Den flade lyseskål har indven-
dig pånittet en hvælvet messingplade stødende 
op til den midtpå afbrudte jernlysetorn. 

Syvarmet lysestage med graveret årstal »1939«. 
Nu ude af brug. 

Alterkrucifiks, o. 1900 (?), den metalstøbte fi-
gur, 27 cm høj, uægte forgyldt. Sort korstræ på 
piedestal, i alt 62 cm høj. Nu på loftet. Et †mes-
singkrucifiks »ved altertavlen«21 er nævnt i inven-
tariet 1739/40.32 

Messehagel, nyere, med indvævet, gult gaffel-
kors. 

†Messehagler. 1635 bekendte en stortyv, der 
også havde besøgt Søby kirke (s. 3533), at han 
havde taget »et stykke af messehaglen, som sad 
bag derpå«. Han havde beholdt det et stykke 
tid, men siden kastet det fra sig, [da] det var den 
første kirke, han brød ind i.33 1733 fandtes en 
rød fløjshagel med sølvgaloner.16 Tre år senere 
anmodede præsten om at få en ny og sirligere 
hagel,34 antagelig den, der 1739 omtales som 
forsynet »med sølvbrodering«.21 1749 fik 
provstinde Grønbech (jfr. gravsten nr. 2) tilla-
delse til på egen bekostning at beklæde prædi-
kestolen med en gammel messehagel.35 1826 ka-
rakteriseredes haglen som »mådelig«,14 1853 
skulle anskaffes en ny,14 formodentlig den der 
1862 blev beskrevet som en hagel af rødt silke-
fløjl med et påsyet sølvkors og kantet med sølv-
bånd. 1889 var anskaffet en hagel af rødt fløjl 
med ægte guldgaloner.28 

Alterskranke, 1865, bestående af drejede balu-
stersøjler med lille, rundt midtled samt klodska-
pitæler og -baser; den profilerede håndliste af-
sluttes yderst ved hver ende af en ombøjet knop. 
Opstillet i bred halvbue. 1969 istandsat og grøn-
malet i to nuancer. †Alterskranke. 1836 var knæ-
faldet af granit og for lavt, så man ønskede en 
måtte hertil. 1852 blev det »omlagt« og forsynet 
med en »anstændig beklædning«; det følgende 
år bronzeredes knæfaldet, og dæklisten fik ma-
hognifarve.14 

Døbefont (fig. 14), romansk, af granit, fod og 
kumme af forskellig struktur og farve, den lave, 
knap 30 cm høje fod af grå granit, den store 
kumme, ca. 86 cm i tvm., af grovkornet, rødlig 

granit; i alt 78 cm høj. Ifølge Mackeprang (Dø-
befonte, s. 234, 241-49) tilhørende de østjyske 
løvefontes Låsby-Vinderslevgruppe. 

Fonten udmærker sig fremfor gruppens øv-
rige ved sin robuste figurudsmykning, der er 
mest beslægtet med Lyngås (s. 1777) og Galtens 
(s. 2110). Kummen3 6 har en ca. 12 cm bred mun-
dingsflade, der i ny tid er blevet kantbehugget 
for at give plads til randen på et dåbsfad (jfr. 
s. 3557). En lille halvrundstav danner den øvre 
afslutning på kummens dekoration, der i øvrigt 
ligesom fodens er mest gennemarbejdet på den 
ene side. Kummen smykkes af to par modstil-
lede løver, hvert med fælles mandshoved, f rem-
springende henholdsvis 11 og 7,5 cm og tilsva-
rende 25 og 20 cm højt, med rillet, midtdelt hår, 
hvælvede øjne, lang næse, smalt overskæg og 
rundet hageskæg (fig. 16). Løverne har stilise-

Fig. 13. Alterstage fra 1500rnes slutning (s. 3554). 
KdeFL fot. 1990. - Altar candlestick from the close of the 
16th century. 
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Fig. 14. Romansk døbefont (s. 3555). NE fot. 1989. 
Romanesque font. 

rede manker, hvis riller bl.a. er hugget i sparre-
form. Halerne begynder højt oppe på ryggen, 
går ned mellem benene og foran kroppen op 
over ryggen, hvor den fra et ringled breder sig 
ud i en vældig, fantasifuldt formet palmet med 
mange blad- og spiraludløbere, der udfylder et-
hvert tomrum. Hver løve bøjer det ene forben 
op under hovedet, det andet synes for det ene 
pars vedkommende at holde staven til et knæk-
ket kors (?), hvis tværarm vist er stukket gen-
nem den lodrette arm (fig. 16); allernederst her 
måske en flad hånd med fingre (?). Genstanden 
under det andet pars hoved (fig. 14) er vanskeli-
gere at tolke. 

Den retkantede fontefod har under en øvre 
dobbelt-halvrundstav relieffer af liggende, skif-
tevis fugl og dyr i profil (fig. 15). Begge fugle 
har bredtrillet, bagudstrakt hale, de to vinger 
lagt oven på hinanden, ben med kraftigt mar-

Fig. 15. Detaljer fra døbefontens fod, jfr . fig. 14 
(s. 3556). NE fot. 1989. - Details of the base of the font, 
cf. fig- 14. 

Fig. 16. Mandshoved på døbefontens kumme, jfr . 
fig. 14 (s. 3555). Jesper H ø m fot. 1957. - Carving of 
man's head on the font basin, cf. fig. 14. 
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Fig. 17. Løvefigur (?) på romansk *vievandskar, jfr . 
fig. 18 (s. 3557). NE fot. 1990. - Lion figure from Roma-
nesque aspersorium, cf. fig. 18. 

keret, rundt skulderled samt buet næb, der på 
den ene fortsætter i en stor spiral; foran denne er 
på det ene felt en sær, tværleddet figur. Vestsi-
dens firpotede dyr er formentlig en løve med 
palmethale som på kummens løver og med to 
ører, men har et fugleagtigt hoved, hvis lange 
tunge slikker halepalmetten. Det andet dyrs 
halepalmet er vinkelknækket og dets hoved bø-
jet ned mod det ene løftede forben. Fontefodens 
svikler er dels rillet i V-form, dels rudimentære 
(og afskallet). 

189628 blev fonten renset og anbragt på nu-
værende plads midt i koret.37 

Dåbsfade. 1) 1703, af tin, udført af kandestø-
beren Søren Sørensen, Århus,38 der også har le-
veret de tilsvarende fade nævnte år til flere af 
grevskabets kirker (jfr. bl.a. Sjelle og Skovby39). 
Det er ottekantet, 33 cm i tvm., med bukler i 
hjørnerne og trambulering langs kanten. På ran-
den er graveret grev Christian Frijs' kronede 
spejlmonogram flankeret af versalindskriften 
»Rögind Kiercke« og »Anno 1703«. Her ses 
også mestermærket. Restaureret 1969. 2) Ny, 
glat tinskål, 23,7 cm i tvm. og 4 cm dyb, an-
bragt i jernstativ i fonten. 3) 0 .1882, 2 8 af mes-
sing, glat, med ombøjet kant svarende til fon-

tens munding og med lille, glat skål, 25 cm i 
tvm. anbragt i midten. Nu ude af brug. 

†Däbskande, af tin, med låg, nævnt 1862.28 

*Vievandskar (fig. 18), romansk, af gråbrun 
granit, et af de ret sjældne, hvor skålen er ud-
hugget i oversiden af en høj, firesidet søjle med 
udsmykning på forsiden. Søjlen er 120 cm høj, 
forneden 38 cm bred, foroven 36 cm. Det ne-
derste af dens 26 cm høje basis er i bunden råt 
tilhugget og har formentlig været nedgravet i 
jorden. Den skålformede fordybning er ca. 23 
cm i tvm. og 4 cm dyb; sekundært (?) afløb. Det 
29 cm brede skaft har et hulet led ved overgan-
gen både til fod- og topstykke. Sidstnævnte er 
24 cm højt og afgrænses nedefter på de tre for-
reste sider af en rundstav. På forsiden indram-
mer en halvrundstav både selve topstykket og et 
halvrundt felt, hvori ses et fladt relief af et fire-
fodet dyr, måske en løve (fig. 17). Den ene til— 

Fig. 18. Romansk *vievandskar med løvefigur, nu i 
Nationalmuseet (s. 3557). NE fot. 1990. - Romanesque 
*aspersorium, now in the National Museum. 
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Fig. 19-20. To *Kristusfigurer fra 1400rnes sidste halvdel, nu i Købstadmuseet Den gamle By (s. 3559). NE fot. 
1980. Fig. 19. Den korsbærende Kristus; korset forsvundet. Fig. 20. Kristus ved marterpælen. Begge f rem-
stillinger muligvis af »stationer« på vejen til Golgata.. - Two figures of Christ, from the second half of the 15th century, 
now in the Museum Den gamle By in Århus. Fig. 19. Christ Carrying the Cross (the Cross is no longer extant). Fig. 20. 
Christ at the stake. Both figures are possibly representations from the Stations of the Cross. 

grænsede side af topstykket er meget defekt, de 
to andre mangler helt. Efter sin behugning og 
dekoration har vievandskarret antagelig været 
anbragt op ad en mur ved indgangen til kirken. 
Det lå tidligere som trappesten til en gård i sog-
net, hvorfra det 1911 kom til Nationalmuseet 
(inv.nr. D 7755). 

*Korbuekrucifiks (fig. 24), fra 1400rnes slut-
ning; kun den nu 110 cm høje Kristusfigur, af 

egetræ, er bevaret, men stærkt beskadiget ved 
baghoved, armenes fastgørelse til kroppen og 
ved fødderne, der er næsten forsvundne. Hove-
det (fig. 23) med de lukkede øjne, usædvanligt 
lange næse og (rest af) snoet tornekrone, hælder 
ned mod højre skulder, således at det bølgede 
hår her falder ned foran, men bag halsen ved den 
anden side. Kind- og overskæg er småriflet, det 
korte hageskæg tvedelt. Armene med de strakte 
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Fig. 21-23. Detaljer fra tre *Kristusfigurer, jfr . fig. 20, 19 og 24 (s. 3558f.). NE fot. 1980. - Details of three *figures 
of Christ, cf. figs. 20, 19 and 24. 

fingre har været tappet og fornaglet til den kraf-
tige overkrop, hvis brystkasse er tydeligt mar-
keret ligesom både navle og spydsår. Det korte 
lændeklæde har midtsnip og ret lang sidesnip 
ved højre hofte. De kraftige ben er strakte, og af 
de overlagte fødder ses nu kun den øvre del af 
højre fodled med de strakte sener fra naglegabet. 
Figuren, der er beslægtet med Tvilums40 (s. 
3426), har flad rygside.41 Ingen oprindelige far-
ver ses, men en nyere overmaling med perle-
farve, røde blodspor fra sårene og mørkebrunt 
på hår, skæg og tornekrone, hvorunder skimtes 
grønt. 

Endnu 186014 hang krucifikset på tr iumfvæg-
gen sammen med de to nedenfor beskrevne fi-
gurer. Ifølge synsprotokollen nævnte år blev tre 
gamle træfigurer, der var anbragt ved indgan-
gen til koret, men som var »aldeles brøstfældige 
og vansirende for kirken«, nedtaget og opbåret 
på kirkeloftet. Herfra hentedes krucifikset 1952 
til Købstadmuseet Den gamle By i Århus 
(inv.nr. 1594: 52). 

To usædvanlige *Kristusfigurer, fra 1400rnes 
sidste halvdel, af egetræ, findes ligeledes i Den 
gamle By (inv.nr. 1491:52 og 1490:52).41 Vedr. 
deres tidligere anbringelse, se under korbuekru-
cifikset ovenfor. 1) (Fig. 20-21). Den ca. 116 cm 
høje, frontale figur fremstiller Kristus foran 
marterpælen (Hudstrygningen). Både figurens 
venstre arm og fod samt en del af det lille po-
dium mangler. Kristus står med let adskilte ben 

foran marterpælen, der har form af en fritstå-
ende søjle med affaset base. Trods hovedets be-
skadigede tilstand træder de fintskårne ansigts-
træk tydeligt frem. Detaljerne i det midtdelte 
hår og de lange hårlokker er derimod vanskeligt 
skelnelige. Brystkassen er spinkel, med marke-
rede ribben. Den let bøjede højrearm er bundet 
til pælen ved håndledet, hånden er grov og åben; 
neglene markeret. Figuren er nøgen bortset fra 
det korte lændeklæde, der er trukket op og bun-
det med en knude ved højre hofte, hvorfra en 
snip falder ned. Figurens bagside er forholdsvis 
glat afbanet, med spor af øksehug. Der ses rester 
af en nyere staffering, hvidlig, rødskygget hud-
farve med spredte blodpletter, mørkebrunt hår 
og skæg samt hvidt lændeklæde. 

2) (Fig. 19 og 22). En ca. 118 cm høj, ret frag-
mentarisk figur, der efter sin stilling må fore-
stille den korshærende Kristus i vandringen mod 
Golgata. Figuren er fremstillet oprejst og halvt 
sidevendt med hovedet drejet bagud mod kvin-
derne i overensstemmelse med skriftens ordlyd 
(Lukas 23,27f.). Ikke alene korset, men også 
venstre arm og ben er forsvundet ligesom det 
meste af den snoede tornekrone; det fintformede 
ansigt synes for øjenpartiets vedkommende at 
være lidt anderledes skåret end på den oven-
nævnte figur. Den fodside kjortel, hvorunder en 
nøgen fod stikker frem, falder i naturlige folder 
om benet og den bøjede højre arm. Figurens 
rygside er behandlet som nr. 1, og dyvelhuller 
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Fig. 24 *Korbuekrucifiks fra 1400rnes slutning. Nu i Købstadmuseet Den gamle By (s. 3558). NE fot. 1980. -
*Chancel-arch crucifix from the close of the 15th century. Now in the Museum Den gamle By in Århus. 

på bagsiden af højre overarm viser, hvor den ene 
korsarm har været fæstnet. Rest af en dyvel ses 
bag venstre skulder. I hovedets overside er et 
hul lukket med træprop. Af en nyere staffering 
ses rester af lys hudfarve med røde blodspor ved 
pande, kinder, hals og håndled, samt hvidt på 
kjortelen. 

De to enshøje figurer forekommer (trods de-
res defekte tilstand) så ensartede i skæring, at de 
må formodes at være samtidige og rimeligvis 
stammende fra samme værksted. Deres ube-
handlede, ret flade rygsider viser, at de har været 
beregnet til kun at ses forfra og opstillet mod en 
plan baggrund. Motivmæssigt tilhører de Jesu 

lidelseshistorie og har måske været led i en 
række af såkaldte stationer på Jesu lidelsesvej, 
beregnet til andagt og medleven i passionen.42 

O.1500 omfattede en sådan korsvej andagt syv 
stationer, men man har intet kendskab til flere 
figurer fra en eventuel række, der enten kan 
have haft plads på væggen i kirken eller stået i 
(delvis overdækkede?) småhuse på vejen til kir-
ken. - Fra 188643 omtales figurerne liggende på 
loftet, hvorfra de 1952 kom til Købstadmuseet 
Den gamle By i Århus. 

Prædikestolen (fig. 26), af eg, med skåret årstal 
1650, er et enkelt arbejde i renæssancestil. Kur-
ven har fire fag, der i alle felter er karakteriseret 
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ved symmetriske fladsnitsfigurer omkring 
midtroset, i de forsænkede storfelter indrammet 
af karnistandsnit. Foran hjørnernes rammeværk 
står kraftige frise- og postamentfremspring, de 
sidstnævnte bærende særpræget udformede ba-
lustersøjler med svunget base og retkantet skaft, 
på forsiden smykket med skellagte småbuer. 
Også hængestykkerne (fig. 25) er usædvanlige, 
idet hvert består af et ovalfelt, med reliefskårne 
versaler og årstal, flankeret af store andehove-
der, der er stillet omvendt i forhold til indskrif-
ten. I felterne læses fra øst: 1) »IOS«, 2) »KPD«, 
3) »Ano« og 4) »1650«. Initialerne kan måske stå 
for Jesper Olufsen og Karen Pedersdatter, der 
antagelig har haft tilknytning til herredsfoged-
gården Oustrupgård (jfr. s. 3545) i sognet.44 -
Baggrunden for ornamentikken har overalt 
små, indstemplede firblade. Stolen er brunmalet 
og stafferet med uægte forgyldning. 1869 var 
den blevet egetræsmalet.28 1969 fik den nyt gulv, 
trappe og bæresøjle, der erstattede det tidligere, 
murede fundament.4 5 1749 fik provstinde Grøn-
bech (jfr. †epitaf og gravsten nr. 2) tilladelse til at 
beklæde prædikestolen med en gammel messe-
hagel (jfr. s. 3555). 

Et †timeglas på prædikestolen er nævnt 
1747/48.21 

Fig. 25. Udsnit af prædikestol 1650, jfr. fig. 26 
(s. 3561). NE fot. 1989. - Detail of pulpit 1650, cf 

fig. 26. 

Fig. 26. Prædikestol 1650 (s. 3560). NE fot. 1989. -
Pulpit 1650. 

Det enkle stoleværk (fig. 9), fra 1920-21,28 af 
fyr, har rundbuede gavle med omløbende, pro-
fileret kantliste; gavlenes øvre del er prydet af 
spinkel, portalformet liste på lille fod. 1969 
istandsat med delvis fornyelse af bænke og yder-
gavle. Grønmalet i to nuancer. †Stoleværk. 
1676/778 omtales stolene som »ganske brøstfæl-
dige«. 1852f.14 blev de fornyet og forsynet med 
rygstød og bagklædning. 1862 nævnes, at der da 
var 15 mandfolke- og 16 fruentimmerstole, af 
fyr, bænkene med »beklædte« rygstød, men in-
gen døre; alle oliemalede. 1869 blev »sædet« i 
mandfolkestolene gjort bredere.28 

†Skriftestol, tidligst nævnt 172716 da dens plads 
var i den 1864 nedrevne apside (jfr. s. 3547). 
1852 var den ubrugelig og udskiftedes 185914 

med en »†lænestol«, der endnu 1862 stod bag al-
teret.28 

Degnestolen (fig. 28) er 186228 indrettet i den 
øverste mandsstol, hvis to gavle er fornyet sam-
tidig med det øvrige stoleværk. Østpanelet 
stammer muligvis fra den gamle †degnestol, der 
indtil 1862 havde sin plads i koret.28 Det er et 
panel (fig. 27), fra 1600rne, bestående af to store, 
rektangulære fyldinger i tætprofileret ramme-
værk og med en gennemløbende frise smykket 
med kassetteværk og akantusblade. Istandsat 
1969. 
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†Jernbeslået kiste. 171516 stod »en gammel-
dags, beslagen kiste ubrugelig i våbenhuset«. 
1739/4021 karakteriseredes den som en »gammel 
munkekiste«. 

Pengebøsse, 1969, egetræskasse, ophængt på 
vestvæggen. En »kirkebøsse«, muligvis den der 
anskaffedes 1859,14 ligger nu på loftet. Den er af 
sortmalet metal, med flad bagside og rundet 
forside med hvælvet låg, hvori pengetragt. Med 
gul skriveskrift står: »Til de fattige«. »De fatti-

Fig. 27. Panel, fra 1600rne, i degnestolen (s. 3561). 
NE fot. 1990. - 17th-century panel in the parish clerk's 
pew. 

Fig. 28. Degnestol fra 1920-21 (s. 3561). NE fot. 1990. 
- Parish clerk's pew from 1920-21. 

ges †tavle« er nævnt 1733,16 en † tavlepung 
1739/40,21 erstattet af en ny 1837.14 

Vestpulpitur, 1937, enkelt fyldingspanel, sam-
menbygget med orgelfacaden, båret af fire stol-
per ved forsiden og med opgang i nordvesthjør-
net; hvidmalet. 

Orgel, 1937, med fem stemmer, bygget af 
A. C. Zachariasen, Århus. Disposition: Manual: 
Bordun 16', Rørfløjte 8', Principal 4', Flautino 
2', Mixtur II. Pneumatisk aktion, keglevindlade. 
På pulpitur i skibets vestende. Hvidmalet facade 
med attrappiber af sølvbronzeret zink, fordelt i 
tre rundbuede felter, et større midtfelt og to 
smallere sidefelter, adskilt af pilastre, gesimsen 
dekoreret med tandsnit. Spillebordet er placeret 
i orgelhusets sydside. 

Salmenummertavler. 1-2) To ens, fra 1913,28 

med profileret top- og fodliste, de lodrette ram-
mestykker prydet med kuglestave. Hvide op-
hængningsbrikker med sorte tal, tavlen grøn-
malet. 3) 1969, hvidmalet træplade med søm til 
metalophængningstal. Tre sorte †tavler anskaffe-
des 1862.28 

Stor præsterækketavle, o. 1900, i kraftig profil-
ramme med tandsnit, malet i forskellige farver. 
Ophængt på skibets nordvæg. 

To ens lysekroner købt 1946 hos gørtlerfirmaet 
G. Erstad Pedersen, Århus.46 Barokkopier med 
2x8 lysearme, lysepiberne ændret 1989. O p -
hængt i skibet. En enkel, seksarmet krone, fra 
1900rne, ligger nu på loftet. 

Klokke, »omstøbt 1881«, formentlig af Frich i 
Århus. Indskrift med reliefversaler i et bånd 
over slagkanten; 81 cm i tvm. †Klokker. I for-
bindelse med klokkeskatten 1528/2947 aflevere-
des en klokke, der vejede 1 skippund og 18 lis-
pund (304 kg). Siden 161925 nævnes kun én 
klokke i tårnet; 1739/4048 blev den beskrevet 
som forsvarlig, 182614 var den løs om sin aksel. I 
synsprotokollen 186228 fik den følgende beskri-
velse: af malm, 22 tommer høj fra underkant til 
overkant; underkantens diameter udvendig var 
25 tommer. 

Klokkestol, af eg, antagelig samtidig med 
klokken, men delvis fornyet. 
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Fig. 29. *Epitafiemaleri o. 1650, af en anonym præst og hans familie. Nu i Købstadmuseet Den gamle By 
(s. 3563). NE fot. 1980. - *Painting from a †wall monument c. 1650, of an anonymous parish priest and his family. Now 
in the Museum Den gamle By in Århus. 

G R A V M I N D E R 

*Epitafiemaleri (fig. 29), o. 1650, af en anonym 
præst og hans hustru, angivet som henholdsvis 
59 og 64 år gammel, samt deres tre sønner og 
ene datter. 

Maleriet, der er udført i olie på egetræ, 67x92 
cm, i ny ramme, bærer tydeligt præg af en tid-
ligere, ret grov restaurering. Hele familien er 
sortklædt og fremstillet i bøn med hænderne 
samlet foran brystet, undtagen den ældste søn, 
hvis hænder må formodes skjult bag faderens 
ryg. Den ældre præst, med gråsprængt, langt 
hår og fuldskæg, er iført ornat med hvid pibe-
krave. Hans lidt ældre hustru (overtaget fra den 
afdøde forgænger?), bærer sort, hvidkantet hue, 
hvidt halslin og stiv, opadbuet krave; også for-
klædet er hvidt. Over ægteparrets hoveder er 
med hvid fraktur malet deres alder: »Ætatis 59« 
og »Ætatis 64«. Den unge datter vender hovedet 
bort fra den øvrige familie, et træk der afviger 
fra andre epitafiefremstillinger. Hendes hår er 

ved et smalt pyntebånd samlet i nakken. Halslin 
og krave svarer til moderens; ved håndleddene 
ses hvide, puffede underærmer med sorte bånd-
sløjfer. De tre ensklædte sønner ved siden af fa-
deren bærer små, hvide spidskraver med kva-
ster; deres hvide skjorter kommer til syne ved 
ærmernes opslidsninger og ved håndleddene, 
hvor der ses sorte sløjfer. Den ældste søn nær-
mest faderen har langt, brunt hår, svunget mou-
stache og halvlangt hageskæg. De to andre er 
lyshårede og har smalt overskæg og lille fip-
skæg, hvilket især er bemærkelsesværdigt for 
den yngste, der ubehjælpsomt er fremstillet i 
forgrunden i mindre format. Baggrunden brun-
malet. Maleriet forestiller muligvis sognepræst 
Jens Sørensen Klimp (el. Klemp), der ifølge Wi-
berg49 tiltrådte embedet ca. 1629 og døde 1679. 

Maleriet, der formodentlig oprindelig har ud-
gjort en del af et †epitaf, blev 190614 restaureret 
og anbragt på skibets nordvæg , hvor det også 
hang 186228 sammen med det nedenfor nævnte 
†epitaf, der karakteriseredes som det største af 
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de to. 1952 istandsat i forbindelse med overfø-
relsen til Købstadmuseet Den gamle by (inv.nr. 
1290:52). 

†Epitaf o. 1752 opsat af mad. Grønbech over 
hendes salig mand provst Grønbech efter ansøg-
ning til kirkekommissionen nævnte år.50 Ifølge 
synsprotokollens beskrivelse 186228 bar det en 
indskrift »i den ene side«: »Severin Otth: Grøn-
bech født 1667, blev præst 1691, provst 1714, 
død 1748«51 (jfr. gravsten nr. 2). Det forestillede 
en præst og hans hustru; foran præsten lå en op-
slået bibel, hvori læstes »Job 5,19. Gud skal 
frelse dig i seks bedrøvelser, og i den syvende 
skal intet ondt røre dig.« Øverst var afbildet en 
engel, der holdt en udfoldet paryrusrulle, 
hvorpå stod: »Joh. Åb. 2,10: Vær tro indtil en-
den og jeg vil give dig livsens krone.« 1862 hang 
oliemaleriet ved siden af det bevarede *epitafie-
maleri; formodentlig fjernet ved ovennævnte 
hovedistandsættelse i 1860erne. 

Fig. 30. Udsnit med evangelisten Markus fra grav-
sten nr. 1, 1616, jfr . fig. 31 (s. 3564). NE 1990. - Detail 
of tombstone no. 1, 1616, showing St. Mark, cf. fig. 31. 

Gravsten. 1) Halvfigursten (fig. 31), 1616 sat af 
tidligere herredsfoged i Gjern, Jesper Pedersen44 

(jfr. s. 3545) over ham selv, hans hustru Johanne 
Grøn og dennes første ægtemand Sejer Ander-
sen. Indskriften omtaler først Seier Andersen i 
Ovstrvp, fordum ridefoged til Skanderborig, 
som »afskildis fra denne jammerdal« 6. sept. 
1598 og er begravet her med sin hustru Iahin (!) 
Grøn, †• . »Her hos hviler sig hindis anden 
hosbvnd« Iesper Pedersen, f. i Borvm, fordum 
herredsfoged i Giern herred, †•, »oc lod hand 
bekoste oc vdhvgge denne stien 1616. Gvd gifve 
dennom alle en ærefvld opstandelse amen.« 

Den store og velhugne, lysgrå kalksten, 
218xl65xca. 10 cm, har midtpå et kartoucheind-
rammet, rektangulært felt med indskriftens for-
dybede versaler. Selve stenens ramme, med 
spinkel hulstavprofil mod indersiden, bærer en 
indskrift med reliefversaler fra »Job 19« (v. 25): 
»Jeg ved at min (f)relser (lev)er« etc. I hjørnerne 
er cirkelfelter med de siddende evangelister og 
deres tegn, foroven Mattæus og Markus 
(fig. 30), forneden Lukas og Johannes. Under en 
midtdelt arkade støttet af perspektiviske bladvo-
lutkonsoller ses en fremstilling af de omtalte 
personer. I midten den tykkindede kvinde med 
hænderne foldet i bøn foran den bladsmykkede 
trøje. Hun bærer konehue og rund pibekrave 
over den plisserede kappe. Lidt bagved og vendt 
mod hende står hendes to ensklædte mænd, med 
hænderne sammenlagt foran brystet; deres pibe-
kraver er kraftigere, og ved håndleddene anes 
fine kniplingskanter. Ansigtstrækkene er for-
skellige; manden til venstre, skaldet (?) og med 
tilspidsende skæg, forekommer ældre end den 
anden, med kort hår og firkantet skæg. I fod-
feltet flankerer to kranier over knogler de af-
dødes bomærkeskjolde, i midten kvindens (van-
lige) Jesumonogram »IHS«, til venstre et pile-
formet bomærke på skråstivere, til højre spejl-
vendt 4-tal. - Endnu 189543 lå stenen i korgulvet 
lige foran korbuen, senere indmuret i korets 
nordvæg, 1969 opstillet mod våbenhusets øst-
væg. 

2) (Fig. 32), o. 1748, med latinsk indskrift over 
Søren Ottosen Grønbech (Severinus Otthonis 
Grønbech), f. i Grønbech 1667, sognepræst i 
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Fig. 31. Gravsten nr. 1, 1616, over herredsfoged Jesper Pedersen, hans hustru Johanne Grøn og hendes første 
ægtemand, ridefoged på Skanderborg Sejer Andersen i Oustrup (s. 3564). NE fot. 1990. - Tombstone no. 1, 1616, 
to Herredsting Judge, Jesper Pedersen, his wife, Johanne Grøn and her first husband, Sejer Andersen, Oustrup, bailiff of 
Skanderborg Castle. 

Røgen og Sporup fra 1691, provst i Giern herred 
fra 1714, †31.jan. 1748, med hustruerne Beate 
Pallesdatter Zoëga (Beate Pahæmonis (!) fili(a) 
Z(o)æga)52, †14. febr. 1696 i Røgen, Karen Ni-
elsdatter (Cathrina Nicohai (!) f.), †23. jul. 1700, 
og Johanne Marie Christensdatter Sommer (Jo-
hanna Maria Chri. f. Sommer), †17•,53 med to 

sønner med den første hustru, Søren Sørensen 
(Severinus Sever.) »minist. cand.«, *1692, 
†1717, og Otto Sørensen (Ottho Sever.), *1696, 
samt en dødfødt datter med den sidste hustru 
(jfr. †epitaf). 

Grå, ølandsk kalksten, 111x82 cm, indskriften 
hugget med fordybet kursiv (navnene med store 
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bogstaver) tværs over stenen. I hjørnerne oval-
felter med relieffer af de siddende evangelister 
med deres tegn, foroven »St. Mattheus« og 
»St. Marcus«, forneden »St. Lucas« og »St. Io-
hannes«. Mellem ovalerne er udsparede felter, 
foroven med et stort barneenglehoved, flankeret 
af »Memento Mori« (husk på døden), forneden 
med et akantusblad hvorunder et vinget time-
glas og kranium over knogler, symboliserende 
forgængeligheden og døden. Den tidligere 
stærkt skalforvitrede sten står efter restaurerin-
gen 1969 med forgyldt indskrift og relieffer på 
sort baggrund.5 4 Opsat på skibets sydvæg. 

En †begravelse i koret, muligvis for præsterne, 
der sædvanligvis havde deres hvilested her, er 
nævnt 1841,14 da man ønskede et hul i gulvet 
herover lukket. 

Kirkegårdsmonumenter. 1) 0 .1851, over Mag-
dalene Sophie lessen, f. Neergaard, *6. dec. 
1785 på Liliendal i Sjælland, †22. marts 1851 i 
Røgen. Indskrift, med fordybet antikva, på rød 
kalkstensblok stående på tilsvarende plint og 
kronet af hvidt, latinsk marmorkors; i alt 148 
cm højt. På kirkegårdens nordvesthjørne. 

2) O.1852, over Iohan lessen, sognepræst til 
Røgen og Sporup fra 1813 til 1852, f. på Klint-
holm på Møen 26. dec. 1782, †24. maj 1852 i 
Røgen. Monument næsten lig nr. 1. og opstillet 
samme sted; 137 cm højt. 

3) O. 1855, over lens Michael Lund, landvæ-
senskommissær, godsforvalter ved Søbygaards 
gods, til Klintruplund, f. i Vellev 5. dec. 1792, 
†12. aug. 1855. Fordybet antikva på hvid mar-

Fig. 32. Gravsten nr. 2, o. 1748, over sognepræst og 
provst Søren Ottosen Grønbech, hans tre hustruer og 
to sønner (s. 3564). NE fot. 1989. - Tombstone no. 2, 
c. 1748, of parish priest and rural dean Søren Ottosen 
Grønbech, his three wives and two sons. 

morplade indsat i cementgrotte, smykket med 
vedbendblade; 86 cm højt med granitplinten. 

For en †(grav)ramme over et lig på kirkegår-
den, betaltes 1742 16 sk.21 

K I L D E R O G H E N V I S N I N G E R 

Frijsenborg godsarkiv, Hammel: Syn over grevskabet 
efter Mogens Friis 1675 (Nr. 266). - Ved embedet: 
Synsprotokol 1862f. - Se i øvrigt fortegnelse over 
arkivalier vedr. kirkerne i Gammel Skanderborg amt 
i almindelighed s. 2874 samt forkortelser s. 2875. Fag-
ordbog s. 15. 

NM2: Håndskrift: F. Uldall: Om de danske Lands-
bykirker VI, 1895, s. 317-20. - Indberetninger ved: 
F. Uldall 1886 (noter) og Beskrivelser af Kirkerne i 
Gjern Herred, Århus Amt, 1899, s. 29, Chr. Axel Jen-
sen 1911 (noter om inventar og gravsten), P. Fuglsang 

1972 (gravsten nr. 2), Poul Grinder Hansen 1980 
(*Kristusfigurer), Vibeke Michelsen (*epitafiema-
leri), samme og Marianne Linnée Nielsen 1989f. (in-
ventar og gravminder), Karen Stemann Petersen 1990 
(dåbsfad nr. 1). 

Notebøger. NM2: J .J. Worsaae X, 1850, s. 81 (tårn). 
Poul Nørlund VIII, 1925, s. 35-42 (bygning, inventar 
og gravminder). 

Tegninger og opmålinger: NM2: Alfred Larsen, udat. 
(font). Kgl. bygningsinsp. Århus: Korrespondance og 
enkelte tegninger siden 1914. 
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Litteratur: MeddÅrhSt. 1970, s. 105-06 (restaure-
ring (1964-) 1969 (= ØJyHjemst. XXXV, 1970, 
s. 145-46)); 1971, s. 97-98 og 1972, s. 17 (alterparti). 

Historisk indledning ved Lars Bisgaard, beskrivelse 
af kirkegård og bygning ved Kjeld de Fine Licht, in-
ventar og gravminder ved Vibeke Michelsen og orgel 
ved Ole Olesen. Engelsk oversættelse ved Jean Ol-
sen. Redaktionen afsluttet 1991. 

1 DaMag. 4. rk. II, 42. 
2 LA Vib. Århus bispeark. Gjernherredsbog(C3.1081). 
3 KancBrevb. 23. jan. 
4 Samme 26. febr. og 27. marts 
5 Jfr. S.Leth Danielsen: Oustrupgaard og dens Be-
boere gennem 400 Aar. ÅrbÅrhSt. XXXI, 1938, 
s. 1-67, der beretter om denne betydelige gård og 
dens ejere og fæstere, der i perioder også sad inde 
med en ejendom i Klintrup. I hvert fald i Gjern her-
red kaster kgl. afgiftsdispositioner på begge sider år 
1600 interessant lys over en herredsfogeds honore-
ring; jfr . KancBrevb. bl.a. 28. og 30.jan. 1583, 
19. april 1608 og 28. febr. 1634. Det drejer sig her om 
korntienden af Røgens annekssogn Sporup. 
6 Kronens Skøder 12. sept. 1672 og 28. dec. 1683. 
7 Samme 18. febr. 
8 Synet ligger i Frijsenborg godsarkiv. 
9 Jfr. LA Vib. Århus bispearkiv. Kirker solgt på auk-
tion 1691-1711 (C 3. 1149). 
10 Kronens Skøder 26. april. 
11 LA Vib. Skbg. rytterdistrikt. Jordebogsekstrakter 
og arkivalier vedr. ændringer i godsets omfang 
1719-69 (GRyt. 8. 9). 
12 Bl.a. 1809 nævnes provstens søn Mogens. LA Vib. 
Århus bispearkiv. Kirkernes istandsættelse m.m. 
1804-23 (C 3. 1151), jfr . E.Egeberg: Silkeborg Slot 
III, 1924, s. 199, 216 og S. Leth Danielsen (note 5). 
13 LA Vib. Århus bispearkiv. Sager vedr. kirkeejere 
1837-44 (C 3. 1156). I korrespondance i forbindelse 
med de nedennævnte byggearbejder 1864 benævnes 
ejerne sognets hartkornbrugere. 
14 LA Vib. Provstearkiver. Hjelmslev-Gjern hrdr. 
Synsprot. 1826-1915 (C 32. 2-3). 
15 S. Leth Danielsen (note 5), s. 33-34. 
16 LA Vib. Århusbispeark. Kirkesynl700f. (C3.1166-76). 
17 Abrahamsen: Orientering, s. 57: 3,2°. 
18 Forneden på den vestre del af skibets nordside er 
der nogle kvadre, som er 56 og 62 cm høje, mens 
nederste skifte i øvrigt er 48 cm højt (jfr. Søby, 
s. 3527). Der er ikke forbandt mellem kor og skib. 
Beskadigede kvadre i skibets østgavl kan være vid-
nesbyrd om en brand. 
19 D.v.s. alfa og omega. Læsningen skyldes cand. 
mag. Gert E. Skov, Århus universitet. Tympanon 
nævnes af Mackeprang: Granitportaler, s. 169. 

20 LA Vib. Lens- og amtsadm. Skbg. og Åkær 1661-
1799. Forsk. dok. 1720-29 (B 5C. 209). 
21 RA. Rtk. Rgsk. 1660-ca. 1848. Skbg. rytterdistrikt. 
Kirkergsk. 1739-67. 
22 LA Vib. Århus bispearkiv. Gjern hrd. Korrespon-
dance. Røgen-Sporup 1670-1845 (C 3. 576) og Prov-
stearkiver. Gjern hrd. Indk. breve 1800-19 (C 29F. 5). 
23 LA Vib. Provstearkiver. Synsprot. for kirker og 
præstegårde 1803-19 (C 29F. 4). 
24 LA Vib. Ryttergodserne. Synsprot. for Skbg., 
Dronningborg og Kolding rytterdistrikter 1724-35 
(GRyt 7. 1). 

Man havde anført, at »kirken ligger på et meget 
højt sted for stærk storm og uvejr, så sognefolkene 
om vinteren ingen lys eller læ kan have, når de for 
tiden kommer til kirken, og barselkoner må stå på 
kirkegården, når de skal introduceres, foruden at 
præsten af vinden igennem kirkedøren tilføjes stor 
incomodite på prædikestolen, og kirken om vinteren 
blæser fuld med sne og regn, som ofte tilføjer stor 
skade«, jfr . note 20. 
25 RA Rtk. 6 års kirkergsk. ... 1620. 
26 Noterne 16 og 20. 
27 Oprindelig kan det kgl. navnetræk have siddet på 
våbenhuset. 
28 Synsprot. 
29 I en henvendelse af 15. marts 1863 om henstand 
med arbejdet fra kirkeværgen via provsten og bispen 
til ministeriet for kirke- og undervisningsvæsen (RA 
Kultusmin. 1. dept. P 472) nævnes blot en lokal mu-
rer og en kyndig tømrer. 
30 LA Vib. Århus bispearkiv. Gjern hrd. Korrespon-
dance. Røgen-Sporup 1670-1845 (C3. 576). 
31 Sognepræst fra o. 1746; jfr . den historiske indled-
ning. 1739/40 omtales »en liden sølvkalk og disk at 
berette syge med« (note 21). 
32 Er ikke omtalt i det i øvrigt udførlige inventarium 
1862 (note 28). 
33 JySaml. 4. rk. VI, 355, jfr . Søby note 33. 
34 LA Vib. Lens- og amtsadm. Skbg. og Åkær amter 
1722-44. Sager vedr. rytterdistriktets kirker etc. 
(B5C. 191 B). 
35 LA Vib. Ryttergodserne. Skbg. rytterdistrikt 
1717-67. Dok. og rgsk. vedr. kirker og skoler 1719-66 
(GRyt 8.12). 
36 Kummen har en lang revne på den ene side. 
37 Fonten atter renset 1969 og sat på blyplade. 
38 Halkjær Kristensen: Tinmærker, s. 104. 
39 S. 1914 og 1978; Røgens fad »bekostet af herskabet« 
(note 16). 
40 Figuren synes derimod ikke at have værkstedsfæl-
lesskab med de to nedenfor omtalte Kristusfigurer. 
41 Museumsinspektør Marianne Ritzau, Den gamle 
By, har venligst foretaget supplerende undersøgelser 
af figurerne. 
42 Jfr. Gertrud Schiller: Ikonographie der christlichen 
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Kunst, Gütersloh II, 1968, s. 92 og KultHistLeks. IX, 
370, 374f. - Vedr. plastiske fremstillinger fra 1200rnes 
senere del, se Tage E. Christiansen: Maria og Johan-
nes i Storvorde kirke, i Ålborg stiftsårbog 1982, 
s. 43-51, med henvisninger. Jfr. desuden kalkmalet 
korsvejindskrift i Højby kirke, DK Holbæk, s. 2152. 
43 Uldall. 
44 Jfr. Chr. Heilskov: En gammel Herredsfogedslægt 
fra Borum, i Øst jyHjemst . IX, 1944, s. 114f., samt 
note 5 ovenfor, s. 18-21. 
45 Også 1859 fik stolen fornyet de samme dele (note 
14). 
46 Venligst oplyst af gørtlerfirmaet. 
47 RA. Rtk. Rgsk. indtil 1559. 1528-29. Fortegn, over 
indkrævede klokker (108 A. 11). 

48 LA Vib. Rgsk. for rytterdistrikternes kirker 1716-
23 (C 3.2439). 
49 Wiberg: Præstehist. II, 682. 
50 LA Vib. Lens- og amtsadm. Skbg. og Åkær amter 
1726-65. Breve fra kirkeinspektørerne etc. (B 5 C, 
194 A). Ansøgning 10. febr. 
51 Jfr. DaAtlas IV, 213. 
52 Stenhuggeren har tilsyneladende opfattet forlæg-
gets 1 som et h (i »Pahæmonis«) ligesom i 2. hustrus 
navn .. »Nicohai«. 
53 Ifølge oplysning fra LA Vib. (j.nr. 2070/1972) var 
1. hustru B. P. Z. datter af sognepræsten i Linå og 
3. hustru J. M. C. S. datter af sognepræsten i Sjelle. 
Hun gjorde testamente 1757; jfr . note 49 ovenfor. 
54 1922 også renset og opmålet (note 28). 

Fig. 33. Røgen 1:10.000. Opmålt 1816 af Niels Christian Rørbye, rettelser medtaget til 1863. Kopieret 1982 af 
Birgitte Andreasen. - Map of the village. 

S U M M A R Y 

The small parish church of Røgen is built of 
granite ashlars and dates from about 1200. A 
tower and porch were later added. As it stands 
today the church is irrevocably marked by a re-
storation undertaken in 1864, when the tower 
and porch were demolished and the present 
tower constructed. The apse was also pulled 
down. During the same restoration the gables of 
chancel and nave were renewed. 

The oldest object in the church is the richly 
carved Romanesque font of granite. A contem-
porary aspersorium with worn representation of 

a beast, possibly a lion, is now at the National 
Museum in Copenhagen. A late 15th-century 
chancel-arch crucifix and two effigies of Christ 
are all now at the Museum Den gamle By in 
Århus. The two latter effigies are presumably 
rare examples of devotional images from the 
Stations of the Cross in the Passion of Christ. 
The simple pulpit dates from 1650. The rest of 
the church furniture is more recent, and in the 
chancel the altar painting by Sven Havsteen-
Mikkelsen from 1969 acts as a vivid point de 
vue. 



Fig. 1. Kirken set fra syd. KdeFL fot. 1990. - The church seen from the south. 

SPORUP KIRKE 
GJERN H E R R E D 

Kirken nævnes først ved middelalderens slutning, da 
den 15241 til den såkaldte landehjælp ydede 20 mark, 
dvs. det beløb, der betaltes af herredets mest velha-
vende kirker. 

Ved reformationen er kirken antagelig overgået til 
kronen, hvilket dog ikke er bevidnet før 1661.2 Juleaf-
tensdag samme år3 blev hovedparten af kirkens ind-
tægter i forbindelse med statens gældssanering efter 
svenskekrigene overdraget med tilbagekøbsret til en 
af kongens vinleverandører, Christian Fischer (jfr. al-
tertavle og prædikestol), der nogle år efter erhver-
vede slottet i Silkeborg4 (jfr. Linå, s. 3267). Fischer fik 
vist ikke kirketienden og patronatsretten, der engang 
før 1675 øjensynlig blev overdraget greven på Frij-
senborg5 (jfr. †åben begravelse). 

1722 tilbagekøbte kongen af en af Christian Fi-
schers slægtninge, Anna Fischer, enke efter kammer-
assessor Peder Rasmussen Lihme (Farregård), hendes 
indtægter af kirken, og 1724 generhvervedes kirketi-

enden fra greven på Frijsenborg.6 Disse transaktioner 
førte frem til kirkens indlemmelse i Skanderborg ryt-
terdistrikt, hvor den ved auktionen over distriktets 
ejendomme ved nedlæggelsen 1767,7 sammen med et 
par andre kirker i herredet (jfr. Skorup, s. 3369 og 
Søby, s. 3525), tilkendtes Mogens Blach Bering. 
Denne betalte imidlertid ikke for sine erhvervelser, 
og 17708 solgtes også Sporup kirke til etatsråd H. H. 
de Lichtenberg sammen med Søbygård (i nabosog-
net). 

Da Erhard Wedel-Friis 17799 købte Søbygård, 
fulgte Sporup kirke med og forblev under Frijsen-
borg, indtil den overgik til selveje 1. juli 1921. 

Sognet er anneks til Røgen og har været det i hvert 
fald siden 1567,10 da der omtales en øde præstegård. 
Sandsynligvis er ordningen dog ikke ældre end refor-
mationen. 

En runesten,11 der 1966 blev fremdraget under gul-
vet i skibets sydside, er opstillet i våbenhuset. 
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Fig. 2. Kirken set fra sydvest. Aalborg luftfoto o. 1950. Det kgl. Bibliotek. - The church seen from the south-west. 

Kirken ligger ret centralt i sit sogn, i et kuperet 
landskab syd for Gjern å, mellem Gjelbæk og et 
vandløb, der afvander et større engområde syd-
øst for kirken. Beliggenheden er markant uden 
at være dominerende. Øst for kirkegården lig-
ger Sporupgård, ellers er der langt til anden be-
byggelse.12 Farre er sognets store landsby, der 
befinder sig omkring halvanden kilometer væk 
(jfr. fig. 33). Situationen medfører, at kirken un-
dertiden benævnes Farre kirke. 

Den ret store kirkegård, der nærmest er rekt-
angulær og ikke synes udvidet, hegnes på alle 
sider af stengærder; i øst er indersiden en græs-
klædt skråning. Diget, der nævnes første gang 
1803,13 er siden udbedret og sat om adskillige 
gange. 

Indgangene udgøres af to nyere, tofløjede, 
hvidmalede stakitlåger i østsiden og en lille 
tremmelåge i vestre dige, i flugt med kirkens 
sydside. Da port og låger 173313 nævnes første 
gang, fandtes de(n) ligeledes i det østre hegn, 

men var »nedfalden«. Der omtales jævnligt re-
parationer, og 186814 overførtes to jernfløje fra 
den nærliggende Lading kirke, der også hørte 
under Frijsenborg (jfr. s. 1848). Den vestre låge, 
der kan have stået i forbindelse med en for-
længst forsvunden kirkesti, havde 183915 et 
»skur« (afdækning), der ønskedes fæstnet; det er 
muligvis denne låge, der 186614 flyttedes samti-
dig med en omlægning af 92 favne stendige. 

Bygninger. I skellet på østsidens sydligste 
strækning står et teglhængt, valmet hus, der 
mod kirkegården er rejst af brudstensmur, i øv-
rigt af røde mursten. Efter ombygninger 1966 
(ved Aksel Skov og Aage Kristensen) og 1989 
(ved J. Harding Carlsen, Langå) rummer byg-
ningen toiletter, redskaber, fyr og lign. Ved op-
førelsen 1892,16 der iværksattes på sogneboernes 
initiativ og under kirkeejerens genstridige med-
virken, var huset indrettet med hestestald og et 
lokale, der senest benyttedes bl.a. til konfir-
mandundervisning. Et teglhængt ligkapel i 
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Fig. 3. Kirken set fra nordøst. C. Neergaard fot. 1896. - The church seen from the north-east. 

blank mur af røde sten på kirkegårdens nord-
østre afsnit er opført 1935,17 vistnok efter teg-
ning af Viggo Norn. 

Langs digernes indersider, undtagen i syd, 
står store elmetræer; i vest suppleret med tjørne-
hæk. Urnegrave og afsnit for anonyme anlagt 
1987 ved ligkapellet. 1863 henlå kirkegården i 
»usømmelig stand«, men blev bragt i orden på 
forskellig måde samtidig med kirkens neden-
nævnte hovedistandsættelse 1865-67 og i årene 
derefter; 1877 sattes popler og året efter hvid-
tjørn. 1908 etableredes et brolagt fortov omkring 
kirken,14 udbedret ved restaureringen 1966. 

Mens klokken var til reparation 1920 (s. 
3587), ophængtes en mindre midlertidigt i †»sta-
tiv« på kirkegården. 

B Y G N I N G 

Kirken består af kor og skib, der må være opført 
i tiden omkring år 1200, og hvor der ved mid-

delalderens slutning er indbygget hvælv. 
1865-67 er i vest tilføjet et tårn, der dels afløste 
en antagelig nyere †tagrytter, dels fungerer som 
forhal og i denne egenskab har erstattet et †vå-
benhus af bindingsværk. Orienteringen har en 
mindre afvigelse mod syd.18 

I plandispositionen er bygningens oprindelige 
afsnit, kor og skib, beslægtet med en hovedpart 
af herredets kirker: Koret er omtrent kvadratisk, 
og skibets indvendige bredde forholder sig til 
længden som 1 til √3, hvilket er ensbetydende 
med, at rummets rektangel kan være bestemt 
ved hjælp af geometrien i et indvielseskors.19 

Murene er på en skråkantsokkel rejst af veltil-
hugne granitkvadre. Facadernes originale frem-
træden kan vanskeligt iagttages efter omsætnin-
ger og udbedringer i tidens løb, navnlig ved 
ombygningen 1865-67. Uldall har noteret, at 
bagmurene, der i dag dækkes af et glat pudslag, 
er udført af marksten. En række enkeltheder er 
dog sat med kvadre. Til trods for at kun få og 
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Fig. 5. Grundplan 1:300, tegnet af KdeFL 1990 efter Aksel Skov 1964. Størrelse og nærmere placering af †våben-
hus (s. 3575) på kirkens sydside kendes ikke. - Ground-plan. 
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Fig. 6. Kirken set fra sydøst. NE fot. 1990. - The church seen from the south-east. 

spredte rester nu vidner om den oprindelige hel-
hed, får man indtrykket af, at den middelstore 
kirke i sin tidligste skikkelse har været en tem-
melig forfinet og gennemført repræsentant for 
østjysk kvaderstensbyggeri. 

Døre og vinduer. Nordre portal er tilmuret, 
men ses på begge murens sider som niche. U d -
vendig (fig. 3) er den rektangulære åbning (277 
(over sokkel) x 113 cm) overdækket med en rød-
brun, rektangulær overligger (84x164 cm) med 
en halvcirkulær fordybning, der kroner ind-
gangshullet. Indvendig er siderne i den 143 cm 
brede åbning sat med kvadre. 

Den søndre dør, der forsvandt ved kirkens 
nedennævnte ombygning i 1860erne, har utvivl-
somt siddet over for norddøren, dvs. bemærkel-
sesværdigt vestligt. Sandsynligheden taler for, 
at nogle *hjørnekvadre med en kraftig vulst 
(fig. 10 og s. 3266, fig. 3B), der befinder sig ved 
gården øst for kirken, hidrører fra denne ind-
gangs udvendige side. I så fald har rundbuens 
vulst ikke, som det f.eks. er tilfældet ved Ham-

mel kirkes nordportal (s. 3447) været hugget i én 
overliggerblok, men derimod været udført på 
stikkets kileformede kvadre. Åbningens udven-
dige bredde har været omkring 130 cm (jfr. fig. 
11). 

Ingen oprindelige vinduer er i brug, men i 
kirkens nordside registreres tre, tilmurede. Ind-
vendig har alle kvadersatte sider, og i hvert fald i 
koret, hvor åbningen måler 145x100 cm, er 
overliggeren i behold. Den er rektangulær med 
runde hjørner foroven. I skibet står det vestre af 
de to vinduer som niche til begge sider; den in-
dre åbning er i vægplanet 183x115 cm, den ydre, 
der har rektangulær overligger, 165x100 cm.20 

I det indre er den kvadersatte korbue, som sy-
net 188417 ønskede renset for hvidtekalk, bevaret 
med sine ensartet profilerede sokler og krag-
bånd (fig. 9 og s. 3266, fig. 3A); åbningen ind-
tager en trediedel af triumfvæggens længde. 

Ændringer. Det må være i middelalderens se-
neste fase (jfr. †kalkmalerier), at der i kor og 
skib blev indbygget ottedelte halvstenshvælv. I 
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Fig. 7. Profileret hjørnekvader (s. 3574). KdeFL fot. 
1966. - Moulded comer ashlar, original position unknown. 

Fig. 8. Profileret hjørnekvader med optrukne bogsta-
ver (s. 3574). KdeFL fot. 1990. - Moulded corner ashlar, 
original position unknown. 

Fig. 9. Korbuens sokkel i nordsiden (s.3573). NE fot. 
1990. - The plinth in the chancel arch (north side). 

begge bygningsafsnit er udformningen ensartet, 
hvorfor man vil formode, at det temmelig om-
fattende arbejde er gennemført stort set på 
samme tid. Korets hvælv og de tre fag i skibet 
bæres på sædvanlig måde af falsede hjørne- og 
vægpiller, hvor ribber og buer udspringer over 
enkle kragbånd, udført med et skifte, der er af-
faset foroven og forneden. Udformningen med 
otte ribber har, navnlig i den oprindelige, de-
korerede tilstand været af en rigere virkning end 
de sædvanlige krydshvælv. Ved tredelingen i 
skibet har man undgået at blokere vinduerne. 

Antagelig i sammenhæng med overhvælvnin-
gen er der i hvert fald på koret muret †kamme 
eller †kamtakker, som fornyedes 1730.21 

Ved foden af hver af skibets østre hjørnepiller 
er en muret opbygning, der synes at angive ek-
sistensen af †sidealtre på den tid, da hvælvet blev 
indbygget. Udformningen af begge blokke er 
dog så regulær og ensartet, at der på et eller 
andet senere tidspunkt, muligvis ved den neden-
nævnte ombygning 1865-67, må være foretaget 
ændringer. I den nordre blok indgår en hjørne-
kvader med en profilering (s. 3266, fig. 3C), der 
svarer til den på koråbningens sokkel. På hulke-
len er placeret en indskrift, der forløber over 
begge stenens tildannede sider og er udført med 
lidet regelrette majuskler (fig. 7): F I . H M E 
N / + I C. En tilsvarende kvader ligger i våben-
huset, hvortil den blev flyttet fra vestre kirke-
gårdsdige 1966. På denne stens to sider er med 
lignende bogstaver skrevet (fig. 8): N O C A / I 
H . P I H S . P T . Utvivlsomt hører de to sten 
sammen, men indskriften er næppe komplet. 
Hjørneblokkenes oprindelige anvendelse kan 
ikke påvises i kirken, og det synes ikke muligt at 
oversætte deres indskrifter, der læses med den 
største usikkerhed, og som tilsyneladende inde-
holder forkortelser.22 

Eftermiddelalderlige tilføjelser og ændringer. Forud 
for den nedennævnte ombygning 1865-67 var 
der et spir på skibets tagryg og et våbenhus 
foran syddøren. †Spiret var af bindingsværk og 
sad formentlig over kirkens vestre ende. Det 
fremgår af kirkeejerens plan af 1862 for repara-
tion af kirkerne under Frijsenborg, at ønsket om 
at erstatte spiret med et tårn var den væsentligste 
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Fig. 10. Profilerede *hjørnekvadre, antagelig fra stik 
over kirkens sydportal, nu på Sporupgård (s. 3573). 
KdeFL 1990. - Moulded ashlars, probably from the south 
portal of the church. 

foranledning til kirkens påfølgende ombygning. 
Spiret havde spåntag, som synet 183515 ønskede 
tjæret. Reparationer 181423 og 184115 af hen-
holdsvis tømmerværket ved klokken og be-
klædning under samme angår formentlig tag-
rytteren. Når der derimod 161624 bl.a. tales om 
muren på søndre og vestre hjørner af tårnet og 
173421 hentydes til en begravelse i tårnet (jfr. s. 
3587), bliver det et spørgsmål, om tagrytteren 
har afløst et muret †tårn, således som det f.eks. 
er tilfældet i Stilling (s. 2948). 

Et †väbenhus omtales første gang 1616,24 da 
dets tag trængte til reparation. I tiden frem til 
nedrivningen nævnes det nogle gange i anled-
ning af gængse mangler. Det fremgår f.eks. 
1715,13 at bygningen var teglhængt, og Uldall 
har noteret, at den lå foran kirkens sydportal, 
men størrelse og nærmere placering kendes 
ikke. 

Vedligeholdelse efter reformationen. Kirkebyg-
ningen nævnes første gang 1617,25 da dens til-
stand var dårlig, og samtidig var uheldigvis 
dens midler kun halvt så store som behovet. I 
Torstenssonfejden i 1640rne og atter i 1650erne 
hærgedes sognet af krigsfolk,26 hvilket også må 
have gået ud over kirken, der 165027 karakteri-
seredes som brøstfældig. Synet 1676/77 efter 
Mogens Friis' død kunne notere, at kirken for-

nylig var blevet repareret på mur og tag. Efter 
istandsættelse 170213 »kunne kirken stå for et 
helt syn«. Siden nævnes uden nærmere omstæn-
digheder adskillige reparationer, og kirkens til-
stand har øjensynlig overvejende været god, 
indtil det 186115 blev anført i synsprotokollen, at 
den trængte til en hovedreparation. 

En sådan generalistandsættelse eller snarere en 
ombygning gennemførtes da 1865-67, ifølge den 
af kirkeejeren lagte plan. Man indledte i vest 
med tårnets opførelse, efter at tagrytteren var 
fjernet. Hovedparten af arbejdet gennemførtes 
1866, og i dette år beløb de samlede udgifter sig 
til 5900 rdl. Som ved Frijsenborgs øvrige kir-
keistandsættelser i denne periode var det Chri-
sten Kiilsgaard, der havde ledelsen.28 

Ud over tårnet, hvis grundetage fungerer 
som forhal29 og også på andre måder er næsten 
identisk med det lidt ældre i Gjern (s. 3324) og 
det samtidige i Vitten (s. 1789), havde ombyg-
ningen følgende hovedposter: Omsætning af fa-
cadernes kvaderværk, herunder fjernelse af syd-
portalen efter nedrivning af det ovenfor omtalte 
†våbenhus, forhøjelse af kor og skib ved påmu-
ring i røde sten i blank mur indbefattende pro-
fileret gesims.30 I tilslutning hertil udførtes nye 
taggavle på skib og kor, mens hele vestgavlen 

Fig. 11. Skematisk forslag til anbringelse af de tre pro-
filerede *hjørnekvadre (s. 3573, jfr . fig. 10), 1:25. 
KdeFL 1990. - Suggested position of the moulded ashlars, 
cf.fig.10. 
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Fig. 12. Indre, set mod øst. NE fot. 1990. - Interior to the east. 

fik ny beklædning og hjørnelisener i rød tegl i 
samklang med tårnets arkitektoniske udform-
ning. Tagværkerne fornyedes i en konstruktion, 
der var en forbedring af den, der var anvendt 
ved Haldum kirke (s. 1803, jfr . s. 3412). Videre 
lukkedes de ældre vinduer i nordsiden, og der 
indsattes nye i syd, hvorved kirkerummet fik 
sin nuværende, ensidige belysning. Endelig lag-
des nye gulve med fliser fra Frysendal teglværk. 

Bortset fra ændringer i gulvmateriale stod 
kirken herefter næsten urørt i 100 år, indtil Aksel 
Skov og Aage Kristensen 1966 ledede en beher-
sket renovering. Ved denne lejlighed hvidtedes 
hvælvpillerne, og vinduernes sålbænke erstatte-
des med kobberplade. 

Gulvene nævnes første gang 1676/77,31 da det 
foran alteret var næsten »øde«. 181223 var kor-
gulvet sunket over en begravelse (s. 3588), og 

samtidig skulle der lægges nye mursten i skibets 
sydside. Som nævnt ovenfor lagdes der ved om-
bygningen 1865-67 teglfliser overalt. 189615 af-
løstes de i koret uden for alterskranken af den 
type støbte, oftest røde og hvide cementfliser, 
der på egnen benævnes Silkeborgfliser. I 
1920rne17 lagdes trægulve under bænkene i 
begge sider af skibet. Ved istandsættelsen 1966 
etableredes teglgulv af sekskantede fliser, delvis 
under genanvendelse af gamle, og samtidig for-
nyedes stolestadernes plankegulv. 

Vinduer nævnes første gang 1730,21 da synet 
ønskede det i korets sydside repareret. 182615 

skulle det gamle vindue ved prædikestolen for-
nyes. Som ovenfor nævnt blev de eksisterende, 
rundbuede, til begge sider smigede vinduesåb-
ninger med stel fra Smiths jernstøberi i Randers 
udført 1865-67. 
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Fig. 13. Indre, set mod vest. NE fot. 1990. - Interior to the west. 

Tagmaterialet omtales første gang 1616,24 da 
det nævnes, at der på begge sider af kirken var 
afblæst bly; 171513 manglede der tagsten. Siden 
har tilsyneladende alle tage, inklusiv †våbenhu-
sets, været teglhængte, når bortses fra †spirets 
tjærede spån. Tagværkerne er af fyr og går tilbage 
til ombygningen 1865-67. 

Varme. Efter synets ønske opsattes 1882 en 
†kakkelovn midt på skibets nordside, men nogle 
år efter flyttedes den til det nordøstre hjørne, 
hvor der blev opmuret en skorsten.15191817 blev 
ovnen vist fornyet, og senere installeredes en 
†kalorifer, der 1966 afløstes af centralvarmean-
læg med fyr i den samtidigt nyindrettede stald-
bygning på kirkegården. Elektricitet indlagt 1939. 

Kirken står i dag teglhængt og i blank mur. 
Vægge og hvælv er hvidkalkede, loftet i våben-
huset er strågult med gråbrune bjælker. 

(†)KALKMALERIER 

189615 konstaterede man spor af kalkmalerier på 
hvælvribberne, der fire år senere16 rensedes for 
hvidtekalk, hvorefter maleren P. Rahbek deko-
rerede hvælvingerne i stil med egnens vanlige, 
sengotiske udsmykning.14 Da murerne samtidig 
i koret havde »afdækket« to figurer, fik Rahbek 
efter ansøgning tilladelse til »at opfriske« disse, 
der endnu står fremme.3 2 

På korhvælvets østkapper er i 1500rnes begyn-
delse malet to modstillede dyr, en enhjørning (i 
nord) og en løve (i syd) (fig. 16-17), der efter 
Rahbeks overmaling og senere gentagne afrens-
ninger nu står ret utydelige. Dyrene synes at 
springe (fjendtligt) mod hinanden33 i overens-
stemmelse med deres symbolske betydning, 
Kristus i skikkelse af en enhjørning i kamp med 
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Fig. 14. †Kalkmalet djævleagtig figur på nordsiden af 
gjordbue i skibet (s. 3578). Erik Skov fot. 1966. -
†Mural of a devil-like figure on the north side of the nave's 
transverse arch. 

djævelen, symboliseret af løven.34 Fabeldyret 
enhjørningen er som sædvanlig fremstillet med 
hestehoved og snoet pandehorn, plettet krop, 
klove og løvehale. Løven har stor manke, slank 
krop og hale med stor dusk. Begge er malet og 
kontureret med rødbrun farve. 

På buen nedenunder ses rester af en krydsende 
halvbuefrise i skiftevis rødbrunt og sort og på 
nordøstre ribbe en enkelt sparrestreg endende i 
spinkelt trekløverblad. 

†Kalkmalerier. Ved restaureringen 1966 fandt 
man på undersiden af to gjordbuer i skibets 
nordside samt på sydsidens østligste en stående, 
menneskelignende djævlefigur (fig. 14), antagelig 
samtidig med de ovenfor omtalte dyr. Rester af 
bølgeranker afdækkedes foroven i lysningen af 
det østligste vindue i korets nordside samt på 
nordre skjoldbue i skibets vestfag. Alt atter 
overkalket. 

INVENTAR 
Oversigt. En romansk døbefont med løvefigurer er 
alene om at repræsentere det førreformatoriske in-
ventar. Fra tiden omkring 1600 er bevaret nogle alter-
stager samt en af de i øvrigt sjældent forekommende 
lysearme, muligvis et nordtysk importstykke. Domi-
nerende i kirkerummet er den barokke altertavle og 
prædikestol, 1676-77 udført af samme billedskærer 
og skænket af den velstående Glückstadt-vinhandler 
og kongelige mundskænk Christian Fischer til Silke-
borg slot og hans hustru Mette Harder. Stoleværket 
er t i lkommet efter en hovedrestaurering 1866; en ef-
terfølgende mørk egetræsmaling af alt inventaret er 
ved sidste istandsættelse til dels afløst af en lys ege-
træsfarve. 

Alterbordet er nu b lo t et renæssancepanel (fig. 15), 
fra 1600rne, af ferniseret eg, delvis fornyet 1890. 
Den oprindelige forside har fire rektangulære 
fyldinger i tætprofileret rammeværk. Fyldin-
gerne er prydet med et rudemønster dannet af 
indslåede huljernshalvcirkler, en lille inden for 
en større, og udført på grundlag af en forteg-
ning af indridsede, krydsede linier. 189014 har 
snedker Würtz »restaureret« bordet ved at til-
sætte ny bordplade, top-, hjørne- og fodlister 
samt endestykker svarende til forsiden. 

Fig. 15. Udsnit af alterbordspanel fra 1600rne 
(s. 3578). NE fot. 1990. - Detail of 17th-century panel on 
the altar frontal. 
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Fig. 16-17. Kalkmalerier fra 1500rnes begyndelse. Enhjørning og løve, på korhvælvets østkappe (s. 3577). NE 
fot. 1990. - Mural paintings from the beginning of the 16th century showing a unicorn and a lion on the east cell of the 
chancel vault. 

†Sidealterborde, se s. 3574. 
†Alterklæder. 1734 nævnes et »næsten ubruge-

ligt« alterklæde, måske det der 1739/4035 karak-
teriseredes som »et gammelt, broget kartuns-
klæde«.36 Før 176637 var det udskiftet med et 
rødt klæde af fløjl med sølvgaloner. 184215 an-
skaffede »hr. greven« (Frijs) et nyt. 1862 fik 
Schou i Hammel syløn for et klæde, der 1884 
erstattedes af et andet syet af Sofia Landmark.14 

Altertavlen (fig. 18), er ifølge en nu forsvun-
det, malet indskrift foræret 1677, sammen med 
prædikestolen, af den tidligere kongelige mund-
skænk Christian Fischer til Silkeborg, død 1677, 
og hans enke Mette Harder. Den er udført af 
den billedskærer, som samme år leverede den 
nært beslægtede tavle til Skannerup kirke (s. 
3357). Dens opbygning, motivvalg og plumpe 
skæremåde er ganske tilsvarende, afvigelserne 
få. Postamentfremspringene har relieffer af Be-
budelsen, i nord, og (antagelig) Hyrdernes tilbe-
delse (fig. 20), i syd. I det fordybede storfelt er 
en fremstilling af Nadveren, i topfeltet en Kors-
fæstelsesgruppe, der over en pærestavgesims 
krones af den opstandne Kristus (nu uden sejrs-
fane) stående på graven mellem to liggende sol-
dater med sværd og skjolde. 

Foroven i storfeltet ses et englehoved mellem 
symboler for Kristi offerdød, pelikanen, der næ-
rer ungerne med blodet fra sit bryst, og fugl 
Føniks, der rejser sig fra sin flammende rede. De 
stående kvindefigurer,38 der flankerer opstandel-
sesscenen og støttes af storvingernes kvindeho-
veder, har formentlig oprindelig holdt lidelses-
redskaber, men er nu udstyret med kors, blom-
sterkviste etc. De fire evangelister, beretterne 
om Kristi liv og død som vist på tavlen, står 
som friskårne figurer med deres tegn foran side-
felterne, der flankerer stor- og topfelt, hen-
holdsvis Mattæus (i nord), Johannes (i syd) og 
Markus og Lukas. Barokke øreflipvolutter pry-
der både sidefelternes kartoucher foroven samt 
begge sæt vinger. Disse har desuden frugtguir-
lander, på topvingerne ophængt i flaben på et 
havhesteagtigt dyr, på storvingerne i munden på 
en stor fantasimaske (fig. 19). Et kraftigt f rem-
springende kvindehoved danner her konsol for 
to af de førnævnte kvindefigurer. 

Ud for krongesimsen er fæstnet to plader med 
givernes reliefskårne våbener (fig. 24), begge 
med skriftbånd med reliefskårne versaler, i 
nord: »Cristian F«, hvis efterfølgende bogstaver 
»is/k/er« er anbragt rundt om hans borgerlige 
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Fig. 18. Altertavle skænket 1677 af kgl. mundskænk Christian Fischer til Silkeborg og hans enke Mette Harder 
(s. 3579). NE fot. 1990. - Altar-piece donated in 1677 by Mette Harder, widow of the royal cupbearer Christian Fischer of 
Silkeborg Castle. 
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våben, fasbindernes og vinhandlernes fælles 
lavsmærke, en passer over en kniv,39 oven over 
en frontalvendt havfrue;40 hjelmtegnet er et bæ-
ger, der henviser til hans titel af kongelig mund-
skænk. I syd, på skriftbåndet: »Met Harde« un-
der en løve i profil, omgivet af krydsende grene, 
hjelmtegnet tilsvarende. Det er bemærkelses-
værdigt, at Mette Harders mærke er ændret i 
forhold til det ca. et år ældre, nedenfor omtalte. 
I altertavlens nu plane fodfelt er 189741 indsat en 
plade, overført fra prædikestolen, med ægtepar-
rets initialer »CF« og »MH« over deres sam-
menstillede våbener (fig. 27). Flere detaljer er af-
vigende, således er Fiskers havfrue her vist i 
profil, og hans hustrus mærke og hjelmtegn et 
ganske andet end hendes ovenfor nævnte, en 
fugl med et blad i næbbet (duen med oliegren?) 
under en perlestikkernål (?), der muligvis refere-
rer til hendes far, Claus Harder, der var Frederik 
III.s hofperlestikker.42 

Altertavlen står nu helt afrenset for farver og 
blot ferniseret, men har efter al sandsynlighed 
oprindelig været bemalet. Søren Abildgaard, 
der besøgte kirken 1771, beretter, at der da på 
altertavlen fandtes en †indskrift (antagelig malet 
i fodfeltet): »Gud til Ære oc Kierken til For-
nødenhed hafver salig Christian Fisker til Selke-
bore oc hans efterlefverske Mette Harders fore-
ret dene Altertafvel oc prædicstol 1677.« Denne 
indskrift har ifølge en ikke nærmere dokumen-
teret meddelelse fra o. 1900 været overmalet to 
gange med nadverordene fra »1. Cor. 11,26«,16 

refererende til tavlens nadverfremstilling. - Om 
tavlens staffering i øvrigt meddeler kilderne, at 
den 183015 blev malet, og at maler C. Andersen 
1887 gav den en mørk egetræsmaling med bron-
zestaffering. - 1866 blev tavlen flyttet,14 antage-
lig lidt frem fra østvæggen. 

†Træfigur. Uldall skriver 1871, at der før 1865 
ved den tilmurede, nordlige indgang stod »et 
gammelt træbillede med hjelm og harnisk på«; 
det lå da på loftet og var meget forfaldent. Det 
har muligvis drejet sig om en helgenfigur 
(S. Mauritius, S.Jørgen?) fra en †(side)altertavle. 
1872 havde arkitekt Kiilsgaard hentet figuren til 
grevinden på Frijsenborg.14 Her er den nu for-
gæves eftersøgt.43 

Fig. 19. Storvinge fra altertavlen, 1677, jfr . fig. 18 
(s. 3579). NE fot. 1990. - One wing of the altar-piece, 
1677, cf. fig. 18. 

Fig. 20. Detalje fra altertavlen, jfr . fig. 18, antagelig 
Hyrdernes tilbedelse (s. 3579). NE fot. 1990. - Detail 
of the altar-piece (cf fig. 18), presumably the Adoration of 
the Shepherds. 

Danmarks Kirker, Århus 226 
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Fig. 21. Alterkalk fornyet 1750 af Anders Jensen Bu-
sted, Århus; bægeret tilføjet 1890 (s. 3582). NE fot. 
1990. - Chalice renewed 1750 by Anders Jensen Busted, 
Århus; the cup is from 1890. 

Altersølv. Alterkalk og disk, fornyet og forbed-
ret 1750 af Århusguldsmeden Anders Jensen Bu-
sted, af et †altersæt skænket 1671. Nyt bæger fra 
1890. Den 23 cm høje kalk (fig. 21) har fod og 
skaft ganske svarende til Røgens (s. 3554), af 
samme mester. Den samtidige knop er derimod 
glat, med spidsovalt tværsnit. På fodpladen ses 
to ens stempler for ovennævnte mester (Bøje 2, 
1989, nr. 5929). Det store, glatte bæger er 1890 
»forstørret« af J. P. Sørensen, Århus,14 der under 
den profilerede mundingsrand med graveret 
skriveskrift har gentaget indskriften fra det tid-
ligere bæger samt tilføjet en ny: »Anno 1671 
Den i Ianuarus (!) Foræret Chresten Pedersen og 
Anne Iens Datter udi Faare Denne Kalck og Di-
sche til Spaarup Kiercke. / 1750 fornyet og for-
bedret af Deris Børne Børn. P. P. C. Hougaard. 
A. P. D. Forstørret 1890 af Greve Mogens-

Krag-Iuel-Vind-Frijs.« - Disken, 13,4 cm i tvm., 
er flad og glat, med spor af forgyldning på un-
dersiden; midt på oversiden en rest af samme 
stempel som kalkens. 

†Alterkalk og †disk, 1671 foræret af Chresten 
Pedersen og Anne Jensdatter (jfr. indskriften på 
den bevarede kalk samt gravsten nr. 2). 

Oblatæske og vinkande, vistnok fra 1884,15 af 
porcelæn, fra Bing & Grøndahl, sorte, med 
guldkors og -kanter. En †alterkande nævnt 
1844.15 

Alterstager (fig. 22), fra o. 1585, svarende til 
stager fra bl.a. Skorup (s. 3383); tidligst omtalt i 
et inventarium 1739.35 De er 36,5 cm høje, har 
lav, klokkeformet fod, profileret skaft med ba-
luster over dobbelt cylinderled samt ret dyb ly-
seskål. Messinglysetornens spids er afbrudt på 
begge stager. 

Syvarmet lysestage, med indskrift »1934«, en 
variant af Grundtvigstagen. 

Messehagel, nyere, af rødt fløjl med guldgalo-
nerede kanter og kors. †Messehagler. 176637 fand-
tes en grøn hagel »med sølvgaloner i kors«. 
Ifølge de sporadiske kilder var anskaffet en ny 
1855,15 og 1891 havde Sofia Landmark syet en 
hagel af silkefløjl med guldgaloner.14 

Alterskranke, svarende til Søbys (s. 3535) og 
ligesom denne fra 1866, men omlavet 1892 af 
snedker Würtz.14 Opstillet i halvbue foran al-
teret. Oprindelig egetræsmalet, nu gulbrun. 
†Alterskranke. 1828 omtales »rækværk« om knæ-
faldet.15 

Døbefonten (fig. 23), romansk, af let rødlig 
granit, foden lidt lysere end kummen;4 4 i alt 79 
cm høj. Ifølge Mackeprang (Døbefonte s. 229, 
233) har fonten visse lighedspunkter med de øst-
jyske løvefontes Randersgruppe. Den forholds-
vis store og brede kumme, 74 cm i tvm. og 30 
cm dyb, har et nu tilstøbt afløbshul. Den er ud-
hugget med to par modstillede dyr i fladt relief, 
hvert par med fælles, kun 4 cm fremspringende 
mandshoved, 15 og 14 cm højt, med runde, 
hvælvede øjne, hvis øjenbrynsbuer forløber ned 
langs siderne af hovedet, så der nærmest dannes 
en hætte. Et langt, tyndt overskæg ses lige un-
der næsen. Det største og mest omhyggeligt ud-
førte hoved har ved bagkanten små, rudimen-
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Fig. 22. Alterstage fra o. 1585 (s. 3582). NE fot. 1990. 
- Altar candlestick c. 1585. 

tære hårlokker (?). Dyrenes langstrakte, bagtil 
indsmalnende kroppe har løsthængende poter 
med lange kløer. Det ene sæt rygvendte dyr 
krydser halerne (hvoraf den enes ender i 8-tals-
slyng, den andens nærmest i kors), det andet sæt 
lader halerne gå ned mellem benene og op foran 
kroppen, hvor de udbreder sig i en slags kæde-
dusk. - Fontefoden har form som en lav base 
med tydeligt markerede hjørnesammenstød. 
Det lave skaft har kraftig vulst mellem to smal-
lere. - I 1890erne blev fonten flere gange ren-
set.14 1896 var den opstillet under korbuen i 
nord,45 hvorfra den 191541 flyttedes ud i koret, 
midt for alteret. 

Dåbsfad af messing, leveret 1902 af A. Wilson, 
Århus.14 Den vanlige type bestående af en glat 
krave, 69 cm i tvm., med profileret kant og i 
midten en udsparing til en løs skål, 26 cm i tvm. 
Denne er forsynet med to diagonalstillede øske-
ner med ringe. 

†Dåbsfade. 1-3) Af tin. 1715 omtales et nyt fad, 
der 1733 karakteriseredes som ubrugeligt og øn-
skedes omstøbt.13 Formodentlig sket før 1739.35 

1837 erstattet af et nyt.15 4) Af messing, 1883, 
udført af blikkenslager P. Nielsen, Hammel.14 

En †dåbskande af tin omtalt 1920.17 

†Fontelag. 1702 fandtes et »lille, slet (dvs. glat) 
låg« til fonten.13 1861 lavede snedker Würtz et 
»dække« hertil.14 

Prædikestolen (fig. 26), rimeligvis færdiggjort 
»Anno / 1676 / den 28 / marti«, er udført af 
altertavlens billedskærer og bekostet af sammes 
givere. Den har fem fag, af eg, hvis storfelter 
helt udfyldes af Kristus som verdens frelser flan-
keret af de fire evangelister med deres tegn; 
foran rammeværket på hjørnerne står store frifi-
gurer af apostle. Frise- og postamentfelter er 
næsten ens, alle prydet med omløbende tand-
snit-tungeliste. Foran frisefremspringene sidder 
bøjleformede knægte med store diademhoveder 
støttende den forkrøppede gesims, med bredt 
udfoldet æggestav. På postamentfremspringenes 
forsider ses påsatte, ens løvehoveder med ring i 
flaben. De kraftige hængestykker har form af 
barokkartoucher med hvælvet, liggende oval-

Fig. 23. Romansk døbefont (s. 3582). NE fot. 1990. -
Romanesque font. 
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Fig. 24. Våbener, 1677, for altertavlens givere Chri-
stian Fischer og Mette Harder, jfr . fig. 18 (s. 3579). 
NE fot. 1990. - Coats of arms, 1677, of the donors of the 
altar-piece Christian Fischer and Mette Harder, cf fig. 18. 

felt, hvorpå den ovenfor nævnte dateringsind-
skrift, med reliefversaler. 

Alle de groftskårne evangelist- og apostelfi-
gurer har næsten ens ansigter og dragter, de 
førstnævnte navngivet på barokkartoucher un-
der deres fødder, apostlene ved deres attributter. 
Storfelternes relieffigurer, alle siddende under 
baldakin, er fra øst: »S. Mateus (fig. 25), S. Mar-
cus, Salvator (der har fået fornyet sin glorie-
skive, højre hånd, der antagelig oprindelig har 
været velsignende, og muligvis verdenskug-
len,46 der nok har tabt sit kors), S. Lucas (hvis 
symboldyr, løven, har mistet sit hoved), S. Io-
hanes«. Apostlene, alle med bog, er fra øst: Pe-
ter (fig. 25), Paulus (?), med fornyet højrehånd, 
den velsignende Johannes Døber, med lille 
Gudslam liggende på bogen, Mattias, med økse 
og Simon, med saven. 

189514 har snedker Würtz »tildels omgjort« 
prædikestolen og forsynet den med ny bære-
stolpe og bund.47 Sandsynligvis i forbindelse 
hermed har man, muligvis fra et af postament-
felterne, fjernet den plade med givervåbner 
(fig. 27), der to år senere blev overført til alter-
tavlen (se ovenfor). Også trappens drejede balu-
stre stammer fra denne tid, derimod er den ret-

kantede bærestolpe atter fornyet 1966. - Prædi-
kestolen er antagelig 1895 renset for eventuelle 
oprindelige farvespor efterladt ved maler C. An-
dersens lakering af stolen 1887, med bronzering 
på listerne.14 Opgangens balustre brungult ege-
træsådret. 

En †lydhimmel er kun nævnt 1715.13 

Stolestader, 1866,14 ganske svarende til Søbys 
(s. 3537) og som disse udført af snedker Würtz, 
til dels med anvendelse af ældre stoleværk.48 En 
enkel, omlavet gavl (fig. 28), muligvis fra en 
†herskabsstol, med et topstykke, rimeligvis fra 
o. 1700, er nu oplagt på loftet. På den afrundede 
gavltop er anbragt en skjoldformet plade, der 
nederst bærer reliefversalerne »A B« under et 
våben, hvis konturer er skåret i relief, ligesom 

Fig. 25. Udsnit af prædikestolen 1676, jfr . fig. 26, 
med apostelen Peter med nøglen og evangelisten 
Mattæus (s. 3584). NE fot. 1990. - Detail of the pulpit 
1676, (cf. fig. 26) with St. Peter, and St. Matthew the 
Evangelist. 
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skjoldmærket, en brønd med hejseværk, samt 
hjelmtegnet, en væbnet arm. Stadet har rimelig-
vis tilhørt major Andreas Bornich til Farregård 
(jfr. †åben begravelse med †kisteplade). Gavlen 
er egetræsådret som det øvrige stoleværk; et un-
derliggende farvelag er lysblåt. - Søren Abild-
gaard nævner 1771, at der på øverste †stolestade 
var et udskåret våben, som han skitserer: et 
skrådelt skjold uden farver og hjelmtegn. Ældre 
†stoleværk er først omtalt 1702 i forbindelse med 
en reparation.13 1730 blev opsat fire nye stole »i 
altergulvet«, dvs. koret, og de øvrige blev re-
pareret.21 1866 udførtes bænk til våbenhuset.14 

Nyere armstol til præsten; af eg, med bladud-
skæring på kopstykket. 

Degnestol (fig. 29), 186614 udført af Würtz og 
opstillet østligst i søndre stolerække; svarende til 
bl.a. Søbys (s. 3538), men lidt enklere og (nu) 
uden låge mod prædikestolen. Egetræsådret. 

Pengebøsser. To fattigbøsser af messing leve-
ret af Wilson, Århus, »1902«,30 som Søbys 
(s. 3538), står på ottekantede piedestaler sva-
rende til Hammels (s. 3465) på hver side af ind-
gangen. »De fattiges †kirketavle« er omtalt 
1733,13 en †tavlepung nævnt i inventarierne 
173935 og 1766.37 Nye †tavlepunge blev anskaf-
fet 1837 og 1850, sidst kaldt »omgangstavle«.15 

Orgelpulpitur i vest, fra »Anno 1935«, udført 
efter tegning af M. B. Fritz og søn.49 Pulpituret, 
der kun er beregnet til orglet og eventuelle san-
gere, står frit i rummet på fire retkantede stolper 
mod midtgangen samt en ekstra i nordvesthjør-
net, hvor opgangen er. På brystningen er skårne 
relieffer med religiøse motiver, udført af billed-
skærer Christensen, Farre.17 

Orgel, 1935, med fem stemmer, bygget af 
A. C. Zachariasen, Århus. Disposition: Bor-
done 16', Principale 8', Rørfløjte 8', Salicional 8', 
Ottava 4'; oktavkoppel, svelle. Pneumatisk ak-
tion, keglevindlade. Facaden, der er tegnet af ar-
kitekterne for orgelpulpituret, er af ubehandlet 
fyr med attrappiber af sølvbronzeret zink, for-
delt i tre felter. På vestpulpituret; spillebordet er 
placeret i orgelhusets sydside. 

†Harmonium skænket til julen 1883 af gårdejer 
Søren Poulsen af Sporup.16 1896 flyttedes det op 
i koret,14 men ønskedes fjernet 1916.14 

Fig. 26. Prædikestol, skænket 1676 af altertavlens gi-
vere Christian Fischer og Mette Harder (s. 3583). NE 
fot. 1990. - Pulpit, given 1676 by Christian Fischer and 
Mette Harder, the donors of the altar-piece. 

Fig. 27. Våbener, 1676, for Christian Fischer og 
Mette Harder (jfr. fig. 24 og 26), oprindelig fra præ-
dikestolen, 1897 indsat i altertavlen (s. 3581). NE fot. 
1990. - Coats of arms of Christian Fischer and Mette Har-
der, 1676, (cf. fig. 24 and 26), originally on the pulpit, 
moved to the altar-piece 1897. 
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Salmenummertavler, 1901,14 Frijsenborgs van-
lige type, jfr. Søby; umalet eg, indskudsbrik-
kerne hvide med sortmalede tal. En †tavle med 
»søjler og løse numre« blev udført af Würtz 
1866.14 

Præsterækketavle, 1906,14 svarende til Røgens. 
Ophængt i nichen til den tilmurede norddør. 

†Kirkestævnetavle, udført 1884 af Würtz.14 

To ens lysekroner med graveret årstal »1939«,50 

barokkopier med otte grenede lysearme, hver 
bærende to lys. 

Lysearm (fig. 30), o. 1600, af messing, med 
dobbelt tværarm rimeligvis fra 1700rne, de »to 
piber« omtalt 1766.37 I den flade arms to renæs-
sanceslyng ses inderst en vinget kvindefigur, 
yderst en fantasiansigtsmaske. Den bærende 
arm har et dobbelt akantusblad både ved op-
hængningen ved væggen og som midtled, arm-
slyngenes udløbere er formet som spiraler. Den 
nyere, oo-svungne tværarm er rundere i formen 
og af lysere messing; over midtpunktet et lille 
kuglespir. De kraftige lysepiber og de store lyse-
skåle er formodentlig nyere, muligvis fra den 
tidligere indretning til elektrisk lys, der fjerne-
des 1966. 

Opsat på triumfvæggens søndre del, nær kor-
buevederlaget. 

Klokke, »192014 støbt af B . L ø w & Søn, Kø-
benhavn«. Indskrift med reliefversaler i bånd 
omkring halsen; 80,5 cm i tvm. †Klokker. 1) Ved 
klokkeskatten 1528/2951 afleveredes en klokke, 
der med »al jernfang« (ophænget) vejede 1½ 
skippund og 3 lispund (288 kg). 2) Nævnt i in-
ventarierne 1739/4035 og 1814,23 begge gange »i 
tårnet«. Den var uden indskrift (jfr. nr. 3) og 
vejede 347 pund ved omstøbningen 1890.14 Al-
lerede 1881 havde synet udtrykt ønske om an-
skaffelse af en stor klokke, da den lille ikke 
kunne høres tilstrækkeligt langt væk. 3) 1890, 
»Støbt i Aarhus. S. Frichs efterfølgere«. Klok-
ken, der var omstøbt af nr. 2, vejede 425 pund14 

og bar ifølge Uldall en indskrift, også omfat-
tende den ovennævnte, lige over slagringen: 
»Aar 1890 lod Greve M. Krag-Juel-Vind-Frijs og 
Hustru Comtesse F. S. E. Danneskjold-Samsøe 
denne Klokke omstøbe til Sporup Kirke. Den 
gamle Klokke var uden Indskrift.«52 

Fig. 28. Topstykke af stolegavl fra o. 1700 med initia-
ler muligvis for ritmester Andreas Bornich (s. 3584). 
NE fot. 1990. - Finial of a bench-end from c. 1700 with 
initials, possibly of Andreas Bornich, Captain of Horse. 

Fig. 29. Degnestol 1866 (s. 3585). NE fot. 1990. -Pew 
for the parish clerk 1866. 
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Fig. 30. Lysearm af messing, o. 1600 (s. 3586). NE 
fot. 1990. - Candle bracket of brass, c. 1600. 

Under dens omstøbning 192017 anvendtes en 
mindre klokke53 anbragt i et »klokkestativ« på 
kirkegården. 

Klokkestol, 1921.14 

G R A V M I N D E R 

Gravsten. 1) (Fig. 31), o. 1644, halvfigursten over 
Mogens Nielsen, som boede og døde i Fare 16•, 
• år gl., og hans hustru Maren Iens datter, født 
og død i Fare 1644, 54 år gl. 

Ret nedslidt, gråhvid kalksten, 172x104 cm, 
med fordybet versalindskrift i et felt på stenens 
nedre halvdel. Den glatte ramme, der har hulkel 
ind mod figurafsnittet, afbrydes i hjørnerne af 
cirkler med siddende evangelister og deres tegn. 
Det frontale ægtepar vender ansigterne let mod 
hinanden og holder hænderne sammenlagt i bøn 
foran brystet. Manden, der har skulderlangt, 
bølget hår og kort fuldskæg, bærer bredtfoldet 
kappe med flad krave. Kvinden har fladpuldet 
hue, rund krave eller skulderslag og folderig 
kappe over plisseret skørt. I feltet mellem de 
nedre hjørnecirkler ses et kranium mellem sym-
metriske skjolde, hvorpå mandens initialer 
»MN« kan skelnes, mens kvindens er defekte. 
Både baggrunden her og for personerne er prik-
hugget. 

Stenen, der indtil kirkens hovedreparation 
o. 1866 lå »i gangen foran koret«,54 blev ved 
denne lejlighed »henslængt« på kirkegården, 
men 189114 indsat i norddørens udvendige niche. 

2) (Fig. 32), 1673, halvfigursten over Christen 
Pedersøn, født i Fare og død der 16•, • år gl., 
med hustru Anne Iens daatter, født i Væt og død 
16•, • år gl.; »levede i egteskab i • år«. Så og 
hans broder »velagte karl« Peder Pedersøn, født 
i Fare og død der 21. juni 1670, 65 år gl. »Gud 
gifve dennem en glædelig oc erefuld opstan-
delse. 1673.« (Jfr. alterkalk). 

Rødlig kalksten, 162xl07cm, indskriften, 
med fordybede versaler, stående i et glat bælte 
tværs over stenens nedre del. Partierne både 
over og under dette er forsænkede og udsmyk-
ningen her i relief. Inden for den glatte ramme 
er i hjørnerne cirkelfelter med de siddende evan-
gelister og deres tegn, i barokkartoucher. Mel-
lem de nedre ses forgængelighedens symbol, et 
kranium, mellem de øvre et højt krucifiks (re-
præsenterende opstandelseshåbet) der synes at 
hvile på hovedet af den afdøde broder. Denne er 
fremstillet som halv figur i midten, frontal og i 
bedestilling. Håret er skulderlangt, overskægget 
fint svunget, hageskægget spidst. Han bærer 
folderig kappe med flad, rund krave. Ægtepar-
ret, der står i trekvartfigur bagved ham, ses lige-
ledes i bøn, mandens ansigtstræk forekommer 
yngre, hans hageskæg er afrundet, kraven fir-
kantet. Hans hustru bærer folderig kappe med 
skulderslag, under hendes hue anes det finere 
lin. Prikhugget baggrund. - Stenens tidligere 
placering er overensstemmende med nr. 1; 189114 

indmuret i niche i skibets vestmur, nær tårn-
døren. 

En †åben begravelse »i tårnet« omtales 1734 
som »vedkommende regimentskvartermester 
Clement Fischer« (†1781),55 af hvis familie der 
fandtes »en stor del lig«.21 1768 noteres,56 at der i 
begravelsen for den Fischerske familie, der 
havde skænket altertavlen og prædikestolen 
(s. 3579f.), tillige var »nogle af de gamle Friiser« 
(jfr. s. 3569). Begravelsen skal være nedlagt 
o. 1850-60 og de derværende kister nedgravet på 
kirkegården vest for kirken. 1893 blev rester af 
de »solide kister med store jernbeslag« opgravet 
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s a m m e n m e d en (†)kisteplade a f k o b b e r , ove r 
J y t t e K r a g , †1693, m e d f ø l g e n d e , r e k o n s t r u e -
rede indskr i f t : 5 7 

[See Her Er La]gt Til Ro Ret Dyders Rene Tempel 
[Welbyrdig JYTT]E K[R]AG, Dog Hun bar Dødsens 

St[empel] 
[Paa Ædle] Fædris Sted Gud Henne Livet G[af] 
[Med Ædel Hu] Sin Gaard Sin Muld Hun Rystet [Af] 
[Meer Ædelt Kjø]d Og Blod Ey Findis Skal En 

St[amme] 
[Meer Ædelig Af Sin]d Nep Fødis Kand En D[ame] 
[... Ritme]ster B O R N I C H Hendis Tro A[ntager] 
[Han Nu Ved Hen]dis Død Er Solt Til Sorrig[s Pla-

ger] 
[En Datter Og En] Søn Hun Har Til Verden B[aarit] 
[Ved Sønnens Fødsel] Blef Hun Fast Til Døden S[aa-

rit].« 

J y t t e K r a g var r i tmes t e r A n d r e a s B o r n i c h s an -
den h u s t r u , og b å d e h a n selv, der d ø d e 1717, og 
hans t o a n d r e hus t rue r , J o h a n n e C h r i s t i n e Fi-
scher, d ø d m e l l e m 1684 o g -87, o g A n n e M a r -
g r e t h e Fel thaus , d ø d 1724, b lev nedsa t i b e g r a -
velsen, der m u l i g v i s også ha r r u m m e t f lere an -
d re m e d l e m m e r a f f ami l i en . 5 7 

En †begravelse i ko re t , n æ r k o r d ø r e n , der 1814 
ønskedes o p f y l d t , f o r d i gu lve t he r va r sunke t , 2 3 

har f o r m o d e n t l i g b lo t være t en u m u r e t grav, 
hvo r t i l m å s k e ha r h ø r t en a f de o v e n f o r n æ v n t e 
g ravs ten . 

K I L D E R O G H E N V I S N I N G E R 

Frijsenborg godsarkiv, Hammel: Skøde på Søbygård 
1786. (Nr. 177). Syn over grevskabet efter Mogens 
Friis 1675 (Nr. 266). - Ved embedet: Synsprotokol 
1862f. - Se i øvrigt fortegnelse over arkivalier vedr. 
kirkerne i Gammel Skanderborg amt i almindelighed 
s. 2874 samt forkortelser s. 2875. Fagordbog s. 15. 

NM2: Håndskrift: F. Uldall: Om de danske Lands-
bykirker I, 1871 og 1899, s. 283. - Præsteindb. 1890 
(gravsten). Indberetninger ved K. S. Deichmann 1883 
(dåbsfad), F. Uldall: Beskrivelser af Kirkerne i Gjern 
Herred, Århus Amt. 1899, s. 32, Aksel Skov og Aage 
Kristensen 1966 (†kalkmalerier), K. de Fine Licht 
1967 (granitkvadre og sokkelsten), Vibeke Michelsen 
og Marianne Linnée Nielsen 1990 (inventar og grav-
minder) . 

Notebøger. NM2: S. Abildgaard IX, 1771, s. 37 (al-
tertavle, †stolestade). Poul Nørlund VIII, [1925], 
s. 15-34 (bygning, inventar og gravminder). C. M. 
Smidt CXLI, udat., s. 62f. (bygning og font). 

Tegninger og opmålinger. NM2: Farvelagt tegning af 
kalkmaleri ved P. Rahbek 1900. 

Fig. 31. Gravsten nr. 1, over Mogens Nielsen, Farre 
og hustru Maren Jensdatter, †1644 (s. 3887). NE fot. 
1990. - Tombstone no. 1, of Mogens Nielsen, Farre, and 
his wife, Maren Jensdatter, died 1644. 

Kgl. bygningsinsp. Århus: Korrespondance og teg-
ninger siden 1934. 

Litteratur: MeddÅrhSt. 1966, s. 61 og 1967, s. 47-49 
(istandsættelse 1966). ØJyHjemst. XXXII, 1967, 
150-52 (istandsættelse). 

Historisk indledning ved Lars Bisgaard, beskrivelse 
af kirkegård og bygning ved Kjeld de Fine Licht, 
kalkmalerier, inventar og gravminder ved Vibeke 
Michelsen og orgel ved Ole Olesen. Engelsk over-
sættelse ved Jean Olsen. Redaktionen afsluttet 1991. 

1 DaMag. 4. rk. II, 42. 
2 LA Vib. Århus bispearkiv. Gjern herredsbog (C 3. 
1081). 
3 Kronens Skøder. 
4 Jfr. E. Egeberg: Silkeborg Slot III, 1924, s. 9ff.; des-
uden ovenfor, s. 3567, note 5. 
5 Efter Mogens Friis' død 1675 afholdtes syn på kir-
ken, Frijsenborg godsarkiv. Jfr. LA Vib. Århus bi-
speark. Kirker solgt på auktion 1691-1711 (C3. 1149). 
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6 Kronens Skøder 22. april 1722 og 26. april 1724. 
7 LA Vib. Skbg. rytterdistrikt. Jordebogsekstrakter 
og arkivalier vedr. ændringer af godsets omfang 
1719-69 (RGyt. 8. 9). 
8 LA Vib. Landstingets skøde- og panteprot. 1776-79, 
f. 761 (B 24. 706). 
9 Samme f. 828. Først 1802 (skøde 1803) indlemmedes 
kirken formelt i grevskabet. Samme 1804-05, f. 42 (B 
24. 717). 
10 Kanc.Brevb. 15. dec. 
11 Moltke: Runerne, s. 212f. og 231. Stenen dateres til 
tiden omkring år 1000; dens indskrift skal være: 
Thorkild S vidbalke rejste denne sten efter sin far 
Toke, som ... 
12 Ifølge DaAtlas, s. 215, lå der »i forrige tider« nogle 
gårde ved kirken, heriblandt præstegården, der som 
nævnt var »øde« 1567. 1661 anføres (note 2), at kirken 
(?) har jord på Farre mark. Overleveringen vil vide, at 
der strækker sig en løngang fra kirken til Farre hov-
gård, og at den hen over Sporupgårds marker giver 
sig til kende som en lav jordvold, Tang Kristensen: 
Danske Sagn III, nr. 568. 
13 LA Vib. Århus bispearkiv. Kirkesyn 1700-1803 (C 
3. 1166-76). 
14 LA Vib. Godsarkiver. Frijsenborg kirkergsk. 1854-
1922 (G 341. 395-459). 
15 LA Vib. Provstearkiver. Hjelmslev-Gjern hrdr. 
Synsprot. 1826-1915 (C 32. 2-3). 
16 LA Vib. Godsarkiver. Frijsenborg. Dok. vedr. kir-
kerne 1860-1923 (G 341. 463). 
17 Synsprot. 1862ff. 
18 Abrahamsen: Orientering, s. 57: 3,1°. 
19 Jfr. Mogens Koch i Arkitekten LXV, 1963, s. 207. 
20 I kirkegårdsdiget ligger enkelte smigsten. 
21 LA Vib. Ryttergodserne. Synsprot. for kirker i 
Skbg., Dronningborg og Kolding rytterdistrikter 
1724-35 (G Ryt. 7. 1). 
22 P. Rahbek nævner i et brev af 4. marts 1903 til N M , 
at han har fundet flere »sokkellignende sten med 
smukke, latinske bogstaver«. I det forgæves forsøg 
på læsning af denne indskrift har venligst medvirket 
bl.a. Anita Hansen, Søren Kaspersen, Iver Kjær, Ma-
rianne Linneé Nielsen, Jørgen Pedersen, Erik Skov 
og Gert E. Skov. 
23 LA Vib. Provstearkiver. Synsprot. for kirker og 
præstegårde 1803-19 (C 29F. 4). 
24 RA. Rtk. 1559-1660. Silkeborg len 1614-16. 
25 E. Egeberg: Silkeborg Slot I, 1923, s. 190. 
26 Samme, II, 1924, s. 172: S. Leth Danielsen: O u -
strupgaard og dens Beboere gennem 400 Aar. Årb-
ÅrhSt. XXXI, 1938, s. 21f. 
27 RA. DaKanc. Indk. breve og indlæg 1572-1650. 
28 Jfr. Kjeld de Fine Licht: Frijsenborgkirker, i Strejf-
lys over Danmarks bygningskultur, 1979, s. 199-211. 
29 Over den falsede, rundbuede indgangsdør i sydsi-
den er et få skifter højt, rektangulært felt i råt mur-

Fig. 32. Gravsten nr. 2, 1673, over Christen Pedersen, 
Farre, hans hustru Anne Jensdatter og broder Peder 
Pedersen, Farre, †1670 (s. 3587). NE fot. 1990. -
Tombstone no. 2, 1673, of Christen Pedersen, Farre, his 
wife Anne Jensdatter and his brother, died 1670. 

værk med en længde lidt over portalens bredde. I dag 
er feltet tomt, men 1871 omtales en leverance på 15 
støbte, otte tommer høje jernbogstaver. 1874 blev 
»fordybningen over døren malet« (note 14), jfr . lig-
nende felter over samtidige indgange, f.eks.: Vitten, 
s. 1789, Folby, s. 1833 og Lading, s. 1852. 
30 Ingen omstændigheder bekræfter den i Trap, 
1. udg. bragte omtale af apsis. 
31 Frijsenborg godsarkiv, Hammel. Syn over grev-
skabet efter Mogens Friis. 
32 Brev af 5. okt. 1900 fra Rahbek til N M ; jfr . farve-
lagt tegning af samme, i N M . 
33 Jfr. kalkmalerier i Århus domkirkes søndre kors-
arm, 1. fag fra nord (ovenfor s. 436), samt Voldby 
(Randers amt) og Ulfborg (Ringkøbing amt). 
34 Jfr. Lise Gotfredsen, Hans Jørgen Frederiksen: Tro-
ens billeder. Romansk kunst i Danmark, Herning 
1987, s. 331. 
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35 LA Vib. Århus bispearkiv. Rgsk. f. rytterdistrikter-
nes kirker 1716-23 (C 3.2439). 
36 Kartun, dvs. katun, er et lærredsagtigt bomuldstøj 
måske med påtrykt farvemønster. 
37 RA. Rtk. Rgsk. 1660-ca. 1848. Skbg. rytterdistrikts 
rgsk. 1739-67 (279-85). 
38 På bagsiden intet spor af eventuelle vinger således 
som på figurerne på Skannerup-tavlens storvinger. 
39 Jfr. det københavnske segl, der er fælles for fas-
bindere, vinhandlere og -tappere, se C. Nyrop: Dan-
ske Haandværkerlavs Segl, 1897, s. 16f. med fig. 78. 
40 Jfr. Faderen, Thomas Clemensen Fischers våben; se 
note 26, s. 8ff. 
41 LA Vib. Godsarkiver. Frijsenborg. Afskrifter af 
synsforretninger over kirker 1888-1920 (G 341.461). 
42 Om Mette Harder, se note 26, s. 65ff. Efter C. F.s 
død giftede hun sig med en apoteker J. Kirchoff i Kø-
benhavn og omkom ved Sophie Amalienborgs brand 
1689. Hendes løve-våben omtales i E. Dam: De dan-
ske Apotekers Historie, I, 1925, s. 528-32. 
43 Venligst meddelt telefonisk af lensgrevinde Irene 
Wedell, Frijsenborg. 
44 På mundingsfladen er modstillede, svage spor efter 
låg eller fad? 
45 Ifølge fot. i N M . 
46 Uheldig defekt og en plet midtpå er vildledende. 
47 Også 1866 havde stolen fået ny fod m.v. (note 14). 
48 De omlavede stole talte da 31 (note 14). 
49 Pulpituret opstillet og skænket af snedkermester 
A. M.Jensen, Farre (note 17). 

50 Givet af provst Wistoft (note 17). 
51 RA.Rtk. Rgsk. til 1559. Fortegn. over indkrævede 
klokker 1528-29 (4. 1529). 
52 Den usædvanlige tilføjelse om den omstøbte 
klokke nr. 2 skyldes formodentlig kirkeejerens svar 
til provsten, at den ingen indskrift havde, og at der 
intet mærkeligt var ved den, da provsten foreholdt 
ham cirkulæret af 20. apr. 1889, efter at kirkeejeren 
havde undladt at meddele, at klokken var sendt til 
omstøbning. Korresp. i N M . 
53 Antagelig den reserveklokke, der 1898 var leveret 
fra Bochum, og hvis betaling blev fordelt på de 25 
kirker under Frijsenborg. (LA Vib. Godsarkiver. Frij-
senborg. Rgsk. f. kirkerne i grevskabets ndr. del 
1883-99 (G 341.393)). 
54 Præsteindb. 1890. 
55 Clemen Fischer var eneste søn af Anne, en datter af 
Clemen Thomasen Fischer (broder til mundskænken 
Christian Fischer; jfr . altertavle og prædikestol). Cle-
men Fischer var 1. gang gift med Johanne Bornich, en 
datter af ritmesteren (jfr. †stolegavl og †åben begra-
velse med †kisteplade); begge er begravet i Gødvad 
kirke, Viborg amt. Se note 26, s. 158f. og R. Bastrup: 
Major Andreas Bornich og hans tre Hustruer. 1677-
1717, i ÅrbÅrhSt. XVI, 1923, s. 64ff., især s. 75, samt 
PersHistT. VI, 1885, s. 67ff. 
56 DaAtlas IV, 215, jfr . HofmFund. II, 1758, s. 55: 
»een deel af Friiserne«. 
57 Se Bastrup (note 55), s. 71f., der har rekonstrueret 
verset. 

S U M M A R Y 

S p o r u p C h u r c h i s ash lar -bui l t and dates f r o m 
the b e g i n n i n g o f the 13th cen tu ry . A b o u t 1500 
vaul t s w e r e p u t up in the chancel and nave . Se-
veral changes w e r e m a d e to the fabr ic d u r i n g a 
r e s to ra t i on 1865-67, w h e n the t o w e r w a s also 
added . 

A R o m a n e s q u e f o n t en r i ched w i t h l ion car-
v ings i s t he o n l y ob jec t p r e - d a t i n g the R e f o r m a -
t ion . S o m e altar candles t icks f r o m a b o u t 1600 

are p rese rved , as wel l as a ra re b racke t c a n d -
lestick, poss ib ly a n o r t h G e r m a n i m p o r t . S t r ik -
ing fea tures o f the in te r io r are the B a r o q u e a l tar -
piece and pulp i t , 1676-77, b o t h by the s a m e 
w o o d - c a r v e r and d o n a t e d b y the p r o s p e r o u s 
G lücks t ad t v in tne r and roya l cup-beare r , C h r i -
st ian Fischer of S i lkeborg Cas t l e and his wi fe , 
M e t t e H a r d e r . T h e p e w s w e r e f i t t ed af te r t he 
c h u r c h w a s ex tens ive ly r e s to red in 1866. 
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Fig. 33. Udsnit af matrikelkort over Farre bys jorder, 1:10000. Målt 1776 af Frederik Wesenberg, rettelser 
medtaget til 1842. Sporup kirke foroven til venstre. Kopieret 1990 af Jørgen Wichmann. - Map of the area south 
and east of the church. 



Fig. 1. Kirken i landskabet, set fra nordøst. KdeFL fot. 1989. - The church seen from north-east. 

DALLERUP KIRKE 
GJERN H E R R E D 

Lokaliteten Dallerup omtales 1245,1 da to (!) præster 
(Illug og Niels) herfra deltog i et møde i Århus. Kir-
ken nævnes første gang 15242 i forbindelse med den 
såkaldte landehjælp, hvortil den bidrog med 20 mark. 
Det relativt høje beløb kan hænge sammen med, at 
kirken havde formue,3 hvilket anføres 1609 (jfr. ne-
denfor) og er bevidnet 16794 og muligvis går tilbage 
til en eller flere sjælegaver i den katolske tid. 

Det er ukendt, hvem der i middelalderen ejede kir-
ken, men med reformationen er den utvivlsomt over-
gået til kronen. Dette ejerforhold nævnes 16615 og 
fremgår 1609,6 da kongen gav lensmanden besked 
om, at Dallerup (og Tulstrup (s. 3675)) er »ved den 
formue, at de uden skade kunne komme Røgen kirke 
til hjælp« (jfr. s. 3545). Under Svenskekrigene for-
armedes sognet, der talte 25 tiendeydere, og mange 
indbyggere meldes dræbt af polakkerne.5 Ved statens 

gældssanering efter krigene solgtes kirken 1679 sam-
men med pastoratets hovedkirke i Linå (s. 3267) til 
Jens Poulsen Kolding til Søbygård (jfr. s. 3544). Den 
forblev i hans efterkommeres besiddelse, senest ste-
dets præst Clemens Poulsen, indtil kongen 17197 an-
vendte sin tilbagekøbsret og henlagde kirken under 
Skanderborg rytterdistrikt. 

Ved distriktets ophævelse og auktionen over dets 
gods 17678 erhvervedes kirken af sognets daværende 
præst, Christian Gyberg, der 17759 solgte den videre 
til ejeren af den nærliggende og nyoprettede hoved-
gård Kalbygård, Jacob Jensen Rosborg (jfr. bl.a. in-
ventaroversigt). Herefter fulgte kirken gården indtil 
1814, da dens status som hovedgård blev ophævet. 
Kirken overgik herefter til sognets hartkornbesid-
dere10 (jfr. klokke), der anføres som ejere frem til 
overgangen til selveje 1. maj 1956. 

Danmarks Kirker, Århus 227 
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Fig. 2. Kirken og kirkegården set fra sydvest. Ålborg luftfoto omkring 1950. Det kgl. Bibliotek. - The church 
seen from south-west. 

I hvert fald fra slutningen af 1500rne (jfr. s. 3295) 
og frem til 1853 var Dallerup anneks til Linå. Herefter 
var sognet et par år anneks til Låsby (s. 3625), men 
siden 1855 har forholdet været omvendt, dvs. Dal-
lerup er hovedsognet. 

Tre danske mønter fra 1600rne, fundet på kirkegår-
den omkring 1912, er 1940 indleveret til NM (F.P. 
1997). 

Sagn. Kirken berettes at være opført af j omf ru 
Dal(ia) (jfr. s. 3267), som sættes i forbindelse med den 
nedennævnte, nu sløjfede gravhøj på kirkegården.11 

Ved den vestre ende af en mildt rundet bakke-
kam på nordsiden af den markante dal, hvori 
Lyngbygård å løber, ligger kirken temmelig frit 
i et storladent, kuperet landskab. Mod nord er 
der et bredt dalfør, der åbner sig mod vest og 
øst, således at den kullede kirke ses viden om. 
Nær kirken findes blot et par gårde og præste-
boligen, der er en enkel, teglhængt rødstens-
længe i Bedre Byggeskiks formsprog, opført 
1922-23 efter tegning af Johannes Frederiksen. 

Samtidig sløjfedes stuehuset til den ældre præ-
stegård, Anneksgården, syd for kirken. 

Den rektangulære kirkegård blev 1936 udvidet 
mod øst, efter at en mindre regulering havde 
fundet sted på sydsidens østre strækning i for-
bindelse med opførelse af det nedennævnte lig-
kapel. På alle sider hegnes arealet med kampe-
stensdiger, der siden den første omtale 171912 er 
udbedret gentagne gange. 181313 var gærdet 
»overalt forfaldent og står åbent for svin og alle 
kreaturer«. Det repareredes året efter, og i 1850-
erne14 gennemførtes en generel omlægning.15 

Der er tre indgange: De to er dobbelte, galva-
niserede jerngitterfløje mellem granitafdækkede 
rødstenspiller; den ene i vestsiden, den anden i 
syd, ud for våbenhuset. Begge har fået deres nu-
værende form samtidig med kirkens istandsæt-
telse 1966. Den tredie indgang, der nu er ude af 
brug, sidder i sydsidens østre del og er en stakit-
låge med overligger. 
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Fig. 3. Kirken set fra sydøst. KdeFL fot. 1991. - The church seen from south-east. 

En port nævnes første gang 1618,16 da den fik 
nye jern. Her må være tale om indgangen i syd, 
der fra begyndelsen var hovedadgang. Desuden 
nævnes låger siden 1719,12 antagelig svarende til 
situationen 1862, da der var én låge i øst og én i 
vest. Den udformning af hovedindgangen, der 
ses på fig. 2, er formentlig et resultat af synets 
ønske 1875,17 da porten skulle fornyes og op-
hænges i murede piller.18 

Umidddelbart oven for trappen i den vestre 
indgang står en klokkestabel af fire krumme, pla-
deformede betonstolper, der bærer klokken un-
der et buet blytag, tegnet af Aage Kristensen 
m.fl. 1967, opstillet fem år senere. Indtil da stod 
†klokkestablen øst for kirken, hvilken placering 
tidligst nævnes 1719.12 En stabel, benævnt klok-
kehus, omtales første gang 1615,16 da den skulle 
forsynes med en bjælke; nogle år senere skulle 
den bl.a. have et nyt »over« (afdækning). Fra de 
efterfølgende århundreder foreligger en række 

efterretninger om forfald og reparationer. 181313 

var tilstanden så dårlig, at det ansås for »vove-
ligt« at ringe med klokken (jfr. s. 3618). Under-
tiden benævnes indretningen stillads (171519), 
andre gange klokkestol (f.eks. 183414), mens be-
skrivelsen 1862 i synsprotokollen oplyser, at 
klokken hang i en træstok. 1930 var det på tale at 
opsætte en tagrytter på kirken. Forud for den 
nuværende stabel hang klokken i »underdelen af 
et vindmøllestativ«, vistnok fra 189917 (fig. 42). 

Teglhængt ligkapel af røde sten ved pladsen 
uden for hovedindgangen er rejst 1923 for mid-
ler skænket af en beboer i sognet20 og ombygget 
i forbindelse med kirkens istandsættelse 1966, da 
der bl.a. indrettedes fyrrum. Sydfor står et ma-
terialskur, vistnok fra begyndelsen af 1940rne. 

Der er en karakteristisk træbeplantning, dels en 
allé af 2 x 4 ældre kastanier, der flankerer gangen 
fra porten til våbenhuset, dels stynede stammer 
(lind, kastanie, elm), der på alle sider undtagen i 

227* 
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Fig. 4. Grundplan 1:300, tegnet af KdeFL 1991 på grundlag af S. Fritz 1943. - Ground-plan. 

syd, vest for porten, ledsager gærdets yderside. 
185414 indledtes en regulering af kirkegårdens 
gange. Langs den, der forbinder vestre låge med 
den tidligere i øst, var der forhen store træer. 

Ved restaureringen 1966 afløstes en cement-
banket omkring kirken af den nuværende pik-
stensbro. 

På kirkegårdens østre del har ligget en grav-
høj, der var sløjfet, før området blev indlem-
met.21 

B Y G N I N G 

Kirken består af kor og skib, der antagelig er 
rejst omkring år 1200, og hvortil der er føjet et 
våbenhus, som i sin nuværende skikkelse går til-
bage til sidste halvdel af 1700rne. I samme pe-
riode er kirken blevet beriget med murede ge-
simser. Orienteringen har nogen afvigelse mod 
nord.22 

Bygningen har ret betydelige dimensioner, 
også i højden; planens afsætning synes styret 
ved kvadrater. Koråbningen er en kende bredere 
end en trediedel af triumfvæggens længde. 

På en skråkantsokkel, der springer ni cm 
frem, er murene opført af fint tildannede granit-
kvadre i en regelmæssig skiftegang, der er fort-
løbende mellem kor og skib. Som normalt fin-
des de højeste sten ved murens fod, men for-
skellen mellem de nedre og de øvre skifter er 
mindre udtalt, end det ofte er tilfældet. Østligt 

på skibets sydside iagttages et såkaldt stenhug-
germærke. Bagmure og taggavle, hvoraf skibets 
østre og korets er bevaret, er af marksten med 
kvadersatte hjørner ved åbningerne. En oprin-
delig passage mellem de to lofter er placeret i 
nordsiden af skibets taggavl. 

Hvad døre og vinduer angår, har den statelige 
og harmoniske bygning været udstyret som det 
øjensynlig var norm for periodens landkirker: 
Tre vinduer i koret foruden to vinduer og en dør 
i hver side af skibet; her er åbningerne placeret 
omtrent i langvæggenes fjerdedelspunkter. 

Af dørene er den søndre i behold og i brug, 
mens den nordre er tilmuret og delvis spoleret af 
et nyere vindue. Sydportalen er udvendig 114 
cm bred, indvendig 146. Åbningen er rektangu-
lær, 262 cm høj fra det nuværende gulv til un-
dersiden af den store tympanonblok. Også ind-
vendig er dørhullet firkantet (højde 283 cm), 
men en kileformet kvader, der indgår i det tyde-
ligvis ændrede murværk over åbningen, lader 
formode, at denne oprindelig var rundbuet mod 
kirkerummet. 

Det nævnte tympanon23 (fig. 7) er af rødbrun 
granit og måler 67 x 137 cm. Såvel relieffets fi-
gurer som feltets ramme er karakteriseret ved 
rundede former. Bundvulsten, der er rykket på-
faldende langt ind, er en trekvartstav, idet den 
fortsætter på blokkens underside, hvor den led-
sages af to halvstave, således at tanken ledes hen 
på tre bærende rundstokke. Under feltets halv-
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cirkulære ramme ligger relieffets bundflade så 
dybt, at scenen synes at udspille sig under en 
baldakin. Der optræder tre personer: I midten 
troner en frontal Kristus, der løfter sin højre 
hånd med en velsignende gestus, mens den ven-
stre hviler i skødet. Hans skæggede hoved bærer 
en krone med et kors på forsiden. Kristi lange 
kjortel sidder stramt om overkroppen, mens 
folderne i de vide ærmer og dragtens nedre del 
er tydeligt angivet. På hver side af ham står en 
mand iført en lignende dragt, men med kalot 
(eller tonsur) på hovedet. Personen på Kristi 
højre side griber med sin ene hånd om et relativt 
stort kors, der står på en aftrappet fod. I den 
anden hånd holder han en bog op under Kristi 
velsignende hånd. Manden i feltets modsatte 
side hæver ligeledes den hånd, der er Kristus 
nærmest, og holder her en lang genstand, der 
formentlig er et lys. Med den anden hånd svin-
ger han et røgelsekar. På samtidige, beslægtede 
fremstillinger er det oftest Peter og Paulus, der 
flankerer Kristus, men over Dallerups syddør 
synes der snarest at være tale om to ubestemte, 
gejstlige personer, og de genstande de bærer 
frem, ser ud til i almindelighed at pege hen på 
kirken som institution.24 

Fig. 5. Våbenhusets gavl (s. 3600) med tympanon, 
indmuret 1903. NE fot. 1990. - The porch, where the 
tympanum of the former north portal of the nave was in-
cluded 1903. 

Norddøren, hvis plads aflæses på begge sider 
af muren, har været lidt bredere end den søndre, 
udvendig 124 cm, indvendig 160. Ved gennem-
brydning til et senere vindue ødelagdes åbnin-
gens øvre del. Her har antagelig været anvendt 

Fig. 6. Snit i våbenhus og skib, set mod vest, 1:300. Tegnet af KdeFL 1991 på grundlag af S. Fritz 1943. - Section 
of the porch and the nave, looking west. 
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Fig. 7. Tympanon over syddøren (s. 3596). NE fot. 1990. - Tympanum above the south portal. 

det tympanon, som 1903 indmuredes i våben-
husgavlen, og muligvis også de to kragsten,25 

som ligger i kirken. Kragstenene (fig. 10) er om-
trent lige store, og begge er på deres frontsider, 
der måler 33 og 3 6 x 3 2 cm,26 dekoreret i relief 
over et hulled og bundliste. Den ene sten er 
smykket med en løve, der vender hovedet 
bagud og bider sig selv i den bredt udsvungne 
haledusk. På den anden, som er noget maltrak-
teret, synes relieffet ikke færdighugget. Man 
observerer en fugl og et rankeslyng. 

Det nævnte tympanon (fig. 9) er af rødbrun 
granit og måler 66 x 135 cm. Inden for en 
ramme, hvis vandrette del er en retkantet liste, 
mens en hulstav udgør den krumme, er i relief 
fremstillet en mand, der flankeres af to løver. 
Optrinnet tolkes antagelig med rette som Daniel 
i løvekulen.27 Manden synes barhovedet og er 
iført en dragt, der er beslægtet med den, figu-
rerne bærer på kirkens andet tympanon. Det ene 
dyr udbreder dusken på sin hale (der er ført bag 
om kroppen) i flotte slyng over sin ryg, mens 

Fig. 8. Korbuens kragbånd (s. 3600), nordre til venstre. NE fot. 1991. - The imposts of the chancel arch. 
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Fig. 9. Tympanon fra skibets nordportal, indmuret over våbenhusdøren (s. 3598). NE fot. 1990. - Tympanum of 
the north portal, now above the door of the porch. 

det andets hale hænger lige ned og afsluttes med 
en kvast. Mankerne og andre detaljer er indri-
stet; navnlig bemærker man de linier, der kon-
turerer de flade dyrekroppe. 

Kirkens to tympana er næppe udført af 
samme stenhugger. 

Fig. 10. Kragsten, antagelig fra skibets nordportal (s. 3598). NE fot. 1990 og 1991. - String courses probably from the 
north portal of the nave, which is now bricked up. 

Ingen oprindelige vinduer er i brug, men i alt 
fire står efter genåbning ved restaureringen 1966 
som indvendige nicher; kun de to i nordsiden 
registreres tillige udvendig, hvor de har rektan-
gulær overligger. Korets østvindue er omdannet 
i den ydre smig. Antagelig har i hvert fald en af 
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Fig. 11. Detalje fra skibets tagværk, samling mellem 
hanebånd og spær (s. 3602). Hans Stiesdal fot. 1991. -
Detail of the nave's roof truss between the tie-beam and 
rafter. 

de nu forsvundne vinduesåbninger, på en af de 
tilstødende facadekvadre, muligvis sålbænkste-
nen, været beriget med et par parallelle vulster; 
denne kvader er genplaceret under det østlige 
vindue i skibets sydside (fig. 12). To steder ind-
vendig ses de kvadersatte vindueshullers over-
liggere, der har rundet overside. Den overlig-
ger, der i dag befinder sig på kirkegården, har 
måske været rektangulær. 

Også i det indre vidner den bevarede, kvader-
satte tr iumfbue (der 190814 skulle renses) om den 
omhu og håndværksmæssige dygtighed, hvor-
med byggeledelsen har accentueret kirkens tre 
portaler. Indgangen til koret er udformet med 
sokkel, hvis skråkant har en udtalt hulning 
(s. 3266, fig. 4). De to kragbånd, hvis skråkanter 
næsten er rette (fig. 8), har forskellig dekora-

tion, men fælles for dem er de vandrette, run-
dede kantlisters kombination med hjørnernes li-
geledes rundede stave, hvorved vederlagsmar-
keringens ornamentik får karakter af gitter-
kasse. I nordsiden er to tovbånd spændt ud, i 
syd løber en skarpkantet arkaderække, der fort-
sætter på stenens endeflade mod skibet, hvor 
motivet får lighed med en lilje. 

Tilføjelse. Det murede, teglhængte våbenhus 
foran sydportalen er resultatet af en ombygning 
1756-57 af en bindingsværkskonstruktion af 
uvis alder. Et våbenhus omtales tidligst 1618,16 

da dets dør fik ny lås. Mens kirken henhørte 
under rytterdistriktet, blev der foretaget repara-
tioner, dels omk. 1730,19 dels 1750-51 (murerme-
ster Peder Rasmussen) og endelig 1756-5728 

(Cornelius Hansen og Christian Thomsen), da i 
hvert fald gavlen blev »af ny opmuret«. Ved 
denne lejlighed underkastedes hele kirken en 
grundig istandsættelse (jfr. nedenfor), hvortil 
var leveret 14.900 »dobbelte flensborgsten«. 
Bl.a. nyopsattes skibets vestgavl, og det er an-
tagelig en række trapezformede kvadre herfra, 
der indgår i våbenhusets sidefacader. En snes år 
senere (jfr. nedenfor) forsynede kirkeejeren Ja-
cob Rosborg såvel våbenhuset som den øvrige 
kirkebygning med muret, profileret gesims. 
1852 foreslog synet et nyt vindue, og 1859 øn-
skede man sprøjten og slangen fjernet.14 

1887-8817 blev døren fornyet, og loftet fik sin 
nuværende, tøndehvælvede form, hvorved 
tympanon over sydportalen blev umiddelbart 
synlig. 

Vedligeholdelsesarbejder efter reformationen 
omtales første gang 1619,16 da en murer fra Sø-
bygård omsatte vestgavlen og i øvrigt udbed-
rede facaderne. Et syn 1702 beskrev kirken som 
vel vedligeholdt og noterede, at loftsbjælkerne 
var fornyet. Senere erklæringer er stort set til-
fredse med bygningens tilstand; 1795 bemær-
kede man, at der »ikke var det mindste at ud-
sætte«,19 og 183014 skrev synet, at kirken var »i 
fortrinlig god stand«. Dog har begge gavle tid 
efter anden måttet repareres: I medfør af synets 
udsættelse 173429 ommuredes 1756-5728 de »vin-
kelhugne kampesten« i vestgavlen, der »hang i 
bugter«. 186217 burde samme gavl fornyes fra 
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Fig. 12. Østligste (nyere) vindue på skibets sydside, 
med genanvendt, dekoreret kvader (s. 3600). NE fot. 
1990. - Modem window of the nave with re-used ashlar. 

bunden, og 184614 ønskede synet korgavlen sat i 
stand. 

Jacob Rosborg (jfr. s. 3593 og gravsten, 
s. 3620) har øjensynlig holdt kirken vel ved lige i 
den periode, han ejede den. En større reparation 
gennemførtes et par år efter overtagelsen og 
mindes ved malet indskrift med skriveskrift på 
den vestligste loftsbjælke: »Jacob Rosborg til 
Kalbÿe=gaard har ladet denne Kirkes Overdeel 
og Waabenhuus med Bly Tørner og Muurstens 
Murarbejde af Nÿe Opbyge Anno 1777 Gud al-
lene Æren«. 1804 gennemførtes en almindelig 
istandsættelse, som det fremgår af †indskrift på 
altertavlen (s. 3604). 

185914 kunne synet ikke længere gå med til, at 
der opbevaredes korn på loftet, og med nabo-
kirken i Linå som forbillede (jfr. s. 3280) opsat-

tes i årene herefter kassetteloft i skibet, mens 
korloftet blev pudset. Begge dele fjernet ved re-
staureringen 1966. 

På grund af frostskader foreslog synet 194117 

skalmuring af korets østvæg, der siden 188714 

havde været tonet med grå farve. 1943 forestod 
Sven Fritz, Åbyhøj, en istandsættelse, hvorun-
der altervæggen blev foret med en halvstens-
mur. Den seneste, generelle restaurering har 
fundet sted 1966 under ledelse af Aage Kristen-
sen og Aksel Skov. 

Gulvene nævnes første gang 1615,16 da nogle 
sten fra nedbrydning »af en gammel Prædike-
stol« (jfr. s. 3612) blev lagt under »kirkesto-
lene«. Efter indlemmelsen i rytterdistriktet kon-
staterede synet 1723,19 at gulvet var godt und-
tagen det sted, hvor der var en åben begravelse. 
Der omtales kun mindre udbedringer, før be-
skrivelsen 1862 i synsprotokollen oplyser, at der 
over alt, også i våbenhuset, lå mursten, gule i 
koret. Disse og dem i gangen skulle 1894 afløses 
af fliser, og 1907 kom turen til våbenhuset.17 De 
nuværende gulve af gule, kvadratiske teglfliser 
stammer fra restaureringen 1966, ligeledes fyrre-
brædderne i stolestaderne. 

Vinduerne. Bortset fra en reparationsnotits 
1618.16 er vinduerne ikke omtalt før 1845, da 
man fandt kirkerummet for mørkt. Herefter 
indledtes den successive udvidelse af eksiste-
rende vinduer og indsætning af nye, hvilket 
over flere etaper ser ud til at være afsluttet 1886, 
da åbningerne i skibets sydside fik deres nuvæ-
rende form;30 jernstellene er dog nyere. Lofts-
vinduet i vestgavlen er et resultat af synets ønske 
1864.17 

Tagmaterialet har fra den tidligste omtale og 
frem til i dag været bly på kor og skib, tegl på 
våbenhuset. En blymester fra Rye arbejdede 
161516 i 15 dage og lagde bly, der var købt i Rye; 
samtidig fornyedes sugfjælene. Mens kirken lå 
under Skanderborg rytterdistrikt ordnedes ta-
get, hvor der havde været partier afdækket med 
tagsten eller brædder. Regningen fra en Chre-
sten Haarbye 1739 blev »større end ventet«.31 

Blandt de mange reparationer i årenes løb skal 
nævnes en 1834, ved hvilken lejlighed nogle pla-
der blev forsynet med årstallet og initialerne 
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Fie. 13. Indre, set mod øst. NE fot. 1990. - Interior to the east. 

»SA«. Tagværkerne, der har to lag hanebånd, er 
overvejende af ældre egetømmer, muligvis sam-
let ved Rosborgs ovennævnte istandsættelse 
1777. En stor part af tømmeret er genanvendt, 
navnlig i skibet, hvor nummerering (fra øst 
mod vest) og (blad-)samlinger er foretaget på 
vestsiden. Foruden almindelige trænagler er an-
vendt »krumkonsoller« (fig. 11) til fastholdelse 
af hanebåndene.32 

Skråstivere under de nedre hanebånd i skibets 
tre vestligste fag kan være vidnesbyrd om (op-
givet) tagrytter. 

Opvarmning indførtes 189514 med en †kakkel-
ovn i skibets nordøstre hjørne, senere afløst af 
en †kalorifer samme sted. Ved restaureringen 
1966 er installeret centralvarme med radiatorer i 

kirken og fyrrum i ligkapellet. Elektricitet ind-
lagt 1924. 

Kirken står i dag i blank mur med hvidtede 
vinduespartier og gesimser; tagene er af bly på 
kor og skib, af tegl på våbenhuset. Indvendig er 
væggene hvidkalkede, mens lofterne er blå med 
brædder og bjælker i hver sin nuance. Våben-
husets buede træloft er hvidt. Som nævnt er gul-
vene overalt af gule, kvadratiske teglfliser bort-
set fra et afsnit i skibets vestende, hvor orglet er 
opstillet, og i stolestaderne; begge steder ligger 
der fyrrebrædder. 

Glasmaleriet i vestvinduet og dem i våbenhu-
set er udført af Sven Havsteen-Mikkelsen og 
indsat 1986; sidstnævnte sted er motivet taget fra 
Joh. 12,24. 
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Fig. 14. Indre, set mod vest. NE fot. 1990. - Interior to the west. 

†KALKMALERIER 

1909 fandt man på korets vægge spor af kalk-
malerier, der det følgende år undersøgtes af 
konservator Eigil Rothe.14 De fremdragne rester 
var imidlertid så medtagne, at de ikke egnede 
sig til restaurering og overkalkedes derfor. I for-
bindelse med afrensning af væggene ved hoved-
restaureringen 1966 blev de »ret omfattende« 
kalkmaleridekorationer atter erkendt, men an-
tagelig på grund af deres dårlige tilstand blot 
imprægneret og herefter overhvidtet uden nær-
mere undersøgelse. 

Ifølge Rothe var †kalkmalerierne senromanske 
eller unggotiske.33 På korets vestmur var langs 
korbuen rester af en okkergul palmetfrise på 
rødbrun bund, malet på de kalkede granitsten. 

På triumfvæggen, syd for korbuen, blev frem-
draget et større parti: En mæanderbort, det ne-
derste af nogle stående personer samt overdelen 
af en stående S. Mikael i kamp med en drage.34 

Tegningen var »ikke særligt fin«. Farverne var i 
hovedsagen gul og brændt okker samt sort, gråt 
og mønje, malet på groft pudslag. Mikaelfigu-
ren rakte helt op i mæanderborten, hvorfor 
Rothe antog, at figuren var yngre end borten. 
Dekorationen har muligvis været malet i tilslut-
ning til et †sidealter, der på dette sted jævnligt 
var viet S. Mikael.35 

På korets vægge havde været dekorationer, 
men afdækningsforsøgene på det tynde, fastsid-
dende hvidtelag lykkedes ikke. 
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I N V E N T A R 

Oversigt. Fra førreformatorisk tid er ikke alene be-
varet den romanske, lidt usædvanlige granitfont, 
men også en sjælden, jernbeslået *kirkekiste og to 
*helgenfigurer fra tiden hen mod 1300, de tre sidste 
dele nu i Nationalmuseet. I kirken hænger stadig et 
stærkt restaureret korbuekrucifiks fra 1450-75, et an-
det *krucifiks fra 1600rne findes derimod i Den 
gamle By. Altertavle og prædikestol er udført 1613-14 
af en lokal snedker, Jesper maler, der har leveret be-
slægtede arbejder til Linå og Gjern. Den oprindelige 
lydhimmel er i 1650erne blevet erstattet af en ny, til-
skrevet Jacob Hansen, snedker i Ans. I årene omkring 
1800 har den daværende kirkeejer Jacob Rosborg an-
tagelig forsynet kirken med nye stole og en stor her-
skabsstol samt ladet inventaret male; i koret kan hans 
enkle gravsten ses. Efter at sognets beboere havde 
overtaget kirken, har de 1823 ladet den revnede 
klokke fra 1723 omstøbe. 

Alterbordet er formodentlig en rest af det middel-
alderlige, sat af store granitkvadre, men omsat 
og reduceret i ny tid. Det er kun delvis synligt 
på bagsiden, hvor højden måles til ca. 100 cm, 
længden til ca. 174 cm. 1862 var det 1 3/4 alen højt, 
3 alen langt og 1 alen 15 tommer bredt 
(ca. 110 x 188 x 78 cm). 1886 blev alteret rykket 3/4 
alen (ca. 47 cm) tilbage og samtidig gjort 3 tom-
mer lavere og 8 tommer smallere (ca. 9 og 25 
cm).14 

1894 opstilledes et udskåret (†)egetræsbord,36 

hvis gesims understøttedes af drejede søjler, og 
som bagtil lukkedes af et fyldingspanel dekore-
ret med et kors flankeret af rosetter. Dele af det 
tjener til podium for altertavlen, men er i øvrigt 
siden 1967 skjult af et nyt, glat panel beklædt 
med rødlilla stof. Et †panelværk blev udført 
161516 af en snedker, der hentedes i Holmstol 
(Skannerup sogn). 

†Sidealter, se s. 3603. 
†Alterklæder. 1702 omtales et »noget gammelt, 

rødt alterklæde«,19 muligvis det »blommede« 
fløjlsklæde med sølvgaloner, der nævnes 171912 

og 1739. 1766 var klædet af rødt plys med sølv-
galoner.28 1841 manglede et klæde, der dog an-
skaffedes året efter. 1860 erhvervedes et nyt af 
rødt silkefløjl med kors af ægte guldbrokade. 
1885 ønskedes det fornyet med et af samme ma-
teriale og farve.14 

Altertavlen (fig. 15) er ifølge kirkeregnska-
berne 1613-1416 udført og »formalet« af Jesper 
maler, der efter fortingning med provsten fik 45 
dl. for arbejdet; han skulle selv levere tømmeret 
hertil og sørge for egen kost. Hans svende fik 2 
dl. Desuden betaltes 3 dl. for leje af seks vogne, 
som hentede tavlen i Sdr. Vissing (Tyrsting 
hrd.). »Maleren«, dvs. førnævnte Jesper maler, 
fik yderligere 6 mk. og 2 sk. til kost i de tre 
dage, han »selvtredie samlede og opsatte den i 
kirken«. 

Altertavlen, af eg, svarer ganske til de to tav-
ler i Linå (s. 3282) og Gjern (s. 3329), tilskrevet 
Jesper maler, men er et enklere arbejde. Det næ-
sten kvadratiske storfelt indrammes af en tand-
snitliste og flankeres af glatte, toskanske søjler. 
Fodstykket har et glat skriftfelt, men prydes på 
fremspringene af diademhoveder (fig. 27) på 
forsiden og af rudebosser på siderne. På gesims-
fremspringene sidder derimod tykkindede eng-
lehoveder. Topstykkets udformning svarer til 
storstykket og krones af (ny) ovalkugle på bos-
sesmykket postament. Tilsvarende står yderst 
på krongesimsens fremspring. Både top- og 
storvinger er i modsætning til de to førnævnte 
arbejder plane og udsavet med kartouche-
svungne flige. På storvingerne danner et påsat 
englehoved (fig. 29) midte for et (malet) kors, 
markeret ved små, pyramidebosser. En stor bos-
se er eneste dekoration på hver af topvingerne. 

Efter en restaurering 1946-47 fremtræder tav-
len med malerier og til dels staffering fra 1804, 
men med nye indskrifter og årstal, der refererer 
til forskellige stafferinger. 

I fodfeltet stod tidligere en indskrift med gyl-
den skriveskrift på sort bund: »1804 vidre(!) har 
bemelte Iacob Rosborg37 foretaget Reparation 
paa Kierkens Træ og Muur / Arbeyde Udvendig 
Og ladet Alteret, Prædikestoelen med Krone, 
Lofft og Stolene / indvendig Mahle og eendeel 
med ægte Guuld forgylde. / Gud lad det saale-
des staae, til det af Ælde fældes maae.« I storfel-
tet, 116 x 123 cm, er et maleri, i olie på træ, af 
Kristus på korset, en kopi i flere led efter van 
Dyck. Korset med den brunlige Kristusskik-
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Fig. 15. Altertavle udført 1613-14 af Jesper maler, maleriet antagelig fra 1804 (s. 3604). NE fot. 1990. - Altar-piece 
made 1613-14 by Jesper the Painter, the painting of Christ possibly from 1804. 

kelse ses forrest i billedplanet over forgrundens 
lave, mørke prospekt af Jerusalem. Mørkebrune 
skyer med rødlige kanter oplyses af et blårødligt 
skær, der oprindelig sås som et voldsomt flam-
meskær, men ved restaureringen dæmpedes 
med lasurfarver. I topfeltet er det hebraiske 

gudsnavn Jahve malet med gult i en blå oval 
omgivet af gul stråleglorie. Tavlens staffering, 
muligvis også malerierne, er udført af to navn-
givne malere nævnt i en indskrift på bagsiden af 
storgesimsen: »1804 mahlt Kierken af Bæk og 
B. Møller fra Rander(!)«. Af denne staffering er 
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nu kun bevaret og istandsat søjlernes grå mar-
morering og forgyldningen på engle- og dia-
demhoveddetaljer, enkelte led og lister samt på 
tandsnittene, skiftende med sølv. De øvrige far-
ver, bl.a. vingernes konturering, stammer del-
vis fra 1878,17 da der i stedet for Korsfæstelses-
maleriet38 indsattes et maleri, på lærred, af Kri-
stus i Getsemane (fig. 33), formodentlig udført 
af P. A. Lüders.39 1947 blev det indrammet og 
ophængt på skibets sydvæg, men tjener nu som 
bagklædning for en malet blomsterdekoration,40 

på lærred, opsat på ligkapellets østvæg. Den til-
hørende indskrift, med fraktur, i fodfeltet var et 
citat fra Esaias 53,6. I altertavlens topfelt blev 
1878 malet et gyldent, latinsk kors på rødgrå 
bund. - Indskrifterne fra 1946f. er i topfeltet: 
Soli deo gloria, i frisefeltet citat fra »HB: 13,8«, i 
fodfeltet: »Han blev saaret for vore Overtrædel-
ser ...« etc. På topvingerne står stafferingsårs-
tallene 1614 og 1804, i fodfeltet 1878 og 1947. 

To *helgenfigurer, muligvis stammende fra 
†(side)altertavler, og som 1857 var »henlagt nede 
i kirken«, blev nævnte år båret op på loftet.14 

Siden 191641 i Nationalmuseet. 
1) *Helgeninde (fig. 16a-b), fra o. 1240-50 af 

eg, 111 cm høj. Figuren mangler venstre hånds 
fingre og det nederste parti afdragten med højre 
fod og fodstykke, overfladen stærkt ødelagt. 
Det ranke, smalle hoved med den høje pande er 
skåret i ét med kronen, der har bevaret dele af 
sine takker. Svage slidspor antyder, at trækro-
nen kan have været dækket af en anden af metal. 
Håret, med svagt markerede lokker, falder ned 
bag ryggen. Højre bøjede arm er skjult af kap-
pen, som ved denne side er trukket op med en 
flig, holdt af en fladtskåret hånd. Den venstre 
bøjede underarm går derimod fri af kappen, der 
med en glat, blød fold falder ned foran skul-
deren. Ved halsen anes linningen af den fodside 
kjole, der er synlig som et bånd ned foran bry-
stet og atter over venstre ben, hvor en let ud-
addrejet fodspids stikker frem. Herunder er be-
varet en lille del af fodstykket, der er hulet af-
faset for- og bagtil, hvor der ses et tværgående 
indsnit, muligvis spor efter den tidligere anbrin-
gelse.42 Figurkroppens bagside er glat udhulet, 
udført med bredt huljern. Hovedet, der bagtil er 

fladt og uden detaljer, har i issen et 5 cm dybt 
hul. Alle farver er forsvundne, dog ses rester af 
en tynd (nyere?) kridtgrund samt på bagsiden 
lidt mønje (inv. nr. D 9132). 

2) *Bispefigur (fig. 17), fra 1200rnes slutning, 
af eg, nu 109 cm høj, uden hoved og hænder; en 
dyb revne gennem hele figuren har forårsaget, 
at venstre fod mangler. Den slanke, ret stive fi-
gur har holdt de bøjede, nu afbrudte hænder lige 
frem. Højre hånd har været tilsat, fæstnet ved to 
dyvler. Venstre hånd er i behold til fingerstum-
perne, der antyder, at den har holdt en bispe-
stav. Casula (messehaglen) falder i stærkt ske-
matiske, spidsvinklede folder, dalmatika og alba 
i brede, hvælvede. Ved halsen er bevaret et 
stykke af amictus (amikt) af form som en stiv 
flip. Forneden ses spidsen af en udadrettet sko 
oven på et rektangulært fodstykke med fortil af-
fasede hjørner. Figurens bagside er dybt, trug-
agtigt udhulet. Der er rester af middelalderlig(?) 
kridtgrund samt spor af blåt på gråsort under-
maling på casula og dalmatika (inv. nr. D 9133). 

Altersølv. 1) Alterkalk (fig. 20), 1653 (eller 
1663?),43 udført af Clemens Sørensen, Århus, 
bægeret fornyet o. 1880 af J. P. Sørensen, Århus. 
Den 19 cm høje kalk har forholdsvis stor, flad 
fod med ottetunget fodplade og glat standkant. 
Tungerne er drevet stejlt pyramidalsk op mod 
det ottekantede skaft, der har smalle profilstave 
ved overgang til fod og knop. Denne har let 
fremspringende rudebosser mellem afrundede 
tunger på over- og undersiden. På en af fodtun-
gerne ses mestermærket (Bøje 2, 1982, nr. 5852), 
under fodpladen er vægtangivelsen graveret: 
»43 L«[od]. 

Det store, ret brede bæger, med spinkel mun-
dingsprofil og hældetud, er stemplet »I. P. Sø-
rensen« (i rektangel) (Bøje 2, 1982, s. 248). Mu-
ligvis har denne guldsmed også repareret kal-
kens fod, der ved sin glathed og mangel på de-
taljer afviger fra Clemens Sørensens øvrige 
kalke; herpå tyder også fodtungernes sekundære 
nummerering (på undersiden) med romertal, 
modsat urets retning. Den tilhørende disk er ri-
meligvis ligeledes nyere. Den er flad og glat, 
14,5 cm i tvm. og har på fanen et graveret ind-
vielseskors (Georgskors) på krydsskraveret bag-
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Fig. 16-17. *Figurer fra o. 1250 og 1250-1300, nu i NM (s. 3606). 16a-b. Helgeninde, set forfra og fra siden. 17. 
Biskophelgen. NE fot. 1990-91. - *Figures from the second half of the 13th century, now in NM. 16a-b. Female saint, 
seen from the front and side. 17. Bishop saint. 

grund. 1727 var »patellen« brækket i randen og 
ønskedes loddet.19 

2) (Fig. 18), fra 1850, da man ønskede anskaf-
fet en kalk rummende en halv pot.14 Formodent-
lig ligesom disken udført af Hans Georg Junior 

Kronmann, Århus, og nært beslægtet med kal-
ken i Trige (s. 1716) af samme mester. Den er 24 
cm høj, spinkel i godset og har rund fod, der 
over et afsæt er drevet op i otte, let hvælvede 
afsnit afsluttet af lille stav mod det glatte skaft. 
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Fig. 18-20. Alterkalke og sygekalk. 18. Kalk nr. 2, formodentlig udført 1850 af Hans Georg Junior Kronmann, 
Århus. 19. Sygekalk 1831, udført af H. L. Christensen, København. 20. Kalk nr. 1, 1653 (eller 1663) udført af 
Clemens Sørensen, Århus, (s. 3606f.). NE fot. 1990. - Chalices. 18. No. 2, probably made 1850 by H. G. Kronmann, 
Århus. 19. Chalice for the Sick, made 1831 by H.L. Christensen, København. 20. No. 1, made 1653 (or 1663) by 
Clemens Sørensen, Århus. 

Dette er dekoreret med otte indprikkede bølge-
bånd. Det blomsterkalkformede bæger har otte-
tunget kurv, hvori stejlt bæger, indvendig for-
gyldt; ingen stempler. Disken, der under bunden 
har stemplet »G. Kronmann« for ovennævnte 
guldsmed (Bøje 2, 1982, nr. 6051), er 15 cm i 
tvm., glat, med opadbøjet fane. 

Sygesæt. Kalken (fig. 19), 1831, udført af 
H. L. Christensen, København, 7,8 cm høj, med 
reliefkors på bægeret, der har fire stempler:44 1) 
Københavns bymærke (18)31, 2) guardeinens, 
J. G. Fabritius, 3) mestermærke (stemplet to 
gange, oven i hinanden; Bøje 1, 1979, nr. 1161), 
samt 4) månedsmærke vandmanden. Foden er 
på undersiden lukket med en glat, hængslet 
plade, således at der dannes et oblatgemme. An-
tagelig samtidig disk, 6,4 cm i tvm., glat, på 
fanen graveret et indvielseskors. Et vinbæger, 
med skrueprop og riflet kant, er indsat i kalkens 

bæger, men synes størrelsesmæssigt ikke at 
passe hertil. I sort læderfutteral. 

Oblatæske, 1862, 17 af porcelæn, fra Bing & 
Grøndahl, sort, med guldkors og -kanter. 

Vinkande, 1939, 17 stemplet »F. Hingelberg, 
Aarhus.« Fladtrykt kugleform med høj, cylin-
derformet hals. To †alterkander, 1845, af blåt 
glas, rummende tilsammen fem flasker.17 †Alter-
kande af sort porcelæn med guldkanter og -kors 
anskaffet o. 1862. 

Alterstager (fig. 21), fra 1600rnes begyndelse,45 

33,5 cm høje, med lille, vulstprofileret fod, og 
skaft bestående af kraftigt, pæreformet led og 
baluster adskilt af hulstave og midtskive. For-
holdsvis dyb lyseskål, der indvendig har pånittet 
plade omkring den høje, tilspidsende lysetorn, 
af messing. 

Syvarmet lysestage, »Skænket i Anldg. af 50 
Aars Jubilm. som Jordm. Aar 1913 K. Tomme-
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sen«. Indprikket skriveskrift under den runde, 
flade fod. Spinkelt, profileret skaft med bøjle-
formet tværarm, kun svagt aftrappet fra midten. 

†Messehagler. 1702 fandtes en »skikkelig rød 
og sort messehagel med sølvknipling om«.19 

1719 beskrives den som en rød, blommet fløjls-
hagel med sølvgaloner.12 1737 var haglen gam-
mel og forslidt.19 Den erstattedes 1743-44 af en 
ny af rødt fløjl med sølvgaloner.28 1848 var en 
ny hagel under arbejde.14 1885 var anskaffet en af 
højrødt silkefløjl, 17 der 1910 fik påsat guldbor-
ter.14 

Alterskranke, 1868,17 bestående af drejede balu-
stersøjler med høje, retkantede baser og kapitæ-
ler. Opstillet i halvbue foran alteret. Malet hvid 
og lysblå. †»Tralværk« om alteret ønskedes re-
pareret 1803.13 1853 blev »gitterværkets« dæk-
liste malet som mahogni, det øvrige bronzeret.14 

Døbefont (fig. 22), romansk, kummen af grov-
kornet grå, svagt rødlig granit med mange sorte 
korn, foden finkornet og mere rødlig. I alt ca. 75 
cm høj. Ifølge Mackeprang (Døbefonte, s. 338) 
et usædvanligt eksemplar. Den brede og ret 
lave, næsten cylinderformede kumme, ca. 85 cm 
i tvm. og 28 cm dyb, har på oversiden af den 10 
cm brede rand en ret dyb rille, der markerer den 
øvre afgrænsning af mundingsvulsten; herunder 
en lille fladrundstav. En tilsvarende danner bund 
for kummens ret spinkle reliefdekoration. 
Denne består af 14 ringformede figurer adskilt 
forneden af små stave, foroven i sviklerne af 
dråber. Hver ring åbner sig eller gennembrydes 
nedefra af en stiliseret plante eller blomst af vari-
erende form: ringe, kugler eller lignende. Den 
lave, næsten kvadratiske fod46 er formet som en 
retkantet plint med skrå overside og ret skarpe 
hjørnestave, der støder til det lave skafts lille 
rundstav. Det ene hjørne er let læderet, og over-
siden forekommer svagt afbanet. 1858 var fon-
ten dækket af kalk, som synet ønskede fjernet, 
så stenen »stod rå«, eller overmalet med sten-
farve.14 Opstillet midt for alteret i koret, delvis 
under korbuen. Tidligere under dennes nordre 
del. 

Dåbsfad (fig. 24), o. 1550-75, sydtysk arbejde, 
af messing, med drevet og punslet ornamentik; 
60 cm i tvm. Fadet er et af de lidt sjældnere 

Fig. 21. Alterstage fra 1600rnes begyndelse (s. 3608). 
NE fot. 1990. - Altar candlestick from the beginning of 
the 11th century. 

Fig. 22. Romansk døbefont (s. 3609). NE fot. 1990. -
Romanesque font. 

Danmarks Kirker, Århus 228 
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Fig. 23a-c. Korbuekrucifiks, 1450-75. a-b. Figuren set før og efter restaurering 1916. Chr. Axel Jensen fot. 1916 
og NE 1990. c. Detalje. Chr. Axel Jensen fot. (s. 3610). - Chancel-arch crucifix 1450-75; before and after restoration. 

forekommende med det habsburgske våben47 i 
bundfeltet (fig. 26), indrammet af minuskelbort 
med »Got sei mit vns« gentaget fire gange (sva-
rende til fade i V. Assels (Tisted amt, s. 905) og 
Ø. Ulslev (Maribo amt, s. 1067)). På fanen den 
almindelige hjort-og-hund-frise mellem stem-
plede borter, yderst blade, inderst små Georgs-
kors. Bundfeltets stempler er liljer og Georgs-
kors. På fadets underside er graveret et bo-
mærke. - 1702 omtales det som et smukt mes-
singbækken.19 1729 udtalte synet, at der mang-
lede en skål til bækkenet i fonten, hvortil låntes 
et fad, når dåben skulle forrettes; fire år senere 
manglede det stadig.19 

Dåbskande (fig. 39), 1862,17 af tin, ca. 24 cm 
høj incl. den runde lågknop. Hovedformen, ur-
neformet korpus med bøjlehank, hulet hals og 
let hvælvet låg, svarer til en del kander fra en 
Odense-kandestøber (jfr. bl.a. Torrild s. 2633), 
men enkelte detaljer er afvigende, således fodens 
og lågets profilering. Under bunden sidder et 
lille blyovalfelt, i relief, hvorpå et stempel med 
skriveskrift: »A. Hald«(?), muligvis for en År-
hus-kandestøber Anders Hald. 

†Fontelåg. 173019 var »dækkelet« over fonten 
ubrugeligt, og et nyt ønskedes. 

Korbuekrucifiks (fig. 23), 1450-75, af eg, hårdt 
restaureret 1916 af maleren Johs. Malling48 med 
tilføjelse af nye arme, tornekrone og tæer samt 
supplering af næse og hår. Hovedet (fig. 23c), 
der før restaureringen var stærkt beskadiget af 
råd, har lukket mund og øjne, hvis nedre låg-
kant er markeret af en skarp ridse. Begge ører er 
skjult af håret, der med en bølget lok falder ned 
foran højre skulder og bag venstre; let bølget 
fuldskæg. Rester af den turbanagtige krone vi-
ste, at den havde haft fire til fem vandretlig-
gende rundstave samlet med fire stavdelte tvær-
bånd, 4,5 cm brede. Ingen spor af torne. Den 
slanke krop (fig. 23a) med spydsår, men uden 
navle, var helt ødelagt ved venstre skulder, 
hvorimod tapindsnittet var bevaret ved højre. 
Lændeklædet er smalt, med midtsnip, men uden 
spor af flagreflige. Skarpe skinneben og over-
lagte fødder. Den rundede rygside har en ud-
huling, der fortsætter med en stumpvinklet 
kløvning ned gennem sædepartiet. Det nye 
korstræ har kantlister og glorieskive. Den nye 
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staffering omfatter en lysbrun legemsfarve, 
brunt på hår og skæg, røde blodspor samt gyl-
dent lændeklæde. Korset grønt med rødbrune 
kanter samt gylden skive. Ophængt på skibets 
vestvæg, syd for vinduet. 

*Krucifiks (fig. 25), fra 1600rne, af eg. Den 
groftskårne, kun 22 cm høje figur, hænger dybt 
i de kraftige arme. Hovedet, med den store, flet-
tede tornekrone, hælder fremover, så de bølgede 
lokker falder ned foran bryst og skulderparti. 
Øjne og mund er lukkede, fuldskægget bølget. 
Midjen er slank, de let bøjede ben har overlagte 
fødder. Det smalle lændeklæde er bundet i en 
stor sløjfe med flagresnipper ved højre hofte. 
Det glatte korstræ har ophængningshul for-
oven. Figuren er afrenset for farver, men der er 
spor af uægte forgyldning på tornekrone og 
lændeklæde. På korstræets bagside er foroven 
indridsede versaler »IHS«. Før 1914 indkommet 
til Købstadmuseet Den gamle By (inv. nr. 1141). 

Prædikestolen (fig. 30), 1613-14, er ligesom al-
tertavlen udført og »siden formalet« af Jesper 
maler. For arbejdet fik han 40 dl., men måtte 
selv levere tømmeret og var desuden på egen 
kost. »Snedkeren og malersvenden« fik 1½ dl. 
Fire vogne hentede stolen i Vissing, og mens 
»maleren selvtredie« samlede og opsatte den, 

Fig. 24. Dåbsfad o. 1550-75, sydtysk arbejde af mes-
sing med det habsburgske våben (fig. 26) (s. 3609). 
NE fot. 1990. - Brass baptismal dish c. 1550-75. 

3611 

Fig. 25. *Krucifiks fra 1600rne (s. 3611). Nu i Køb-
stadmuseet Den gamle By. NE fot. 1983. - *Crucifix 

from the 17th century. Now in Den gamle By. 

blev han i tre dage holdt med kost ligesom de to 
malersvende, der i fem dage »anstrøg« den.16 

Den enkle prædikestol, af eg, svarer ganske til 
Linås (s. 3288). Den har fire fag, hvis storfelter 

Fig. 26. Det habsburgske våben fra dåbsfadet, set fra 
undersiden (s. 3610). NE fot. 1990. - The Habsburg 
coat of arms, cf. fig. 24, seen from the underside. 

228* 
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Fig. 27-29. Detaljer fra altertavle og prædikestol 1613-14, udført af Jesper maler, jfr . fig. 15 og 30 (s. 3604ff.). NE 
fot. 1990. 27 og 29, fra altertavlen, 28, fra prædikestolen. - Details, 21 and 29 of the altar-piece, 28 of the pulpit, cf. 

figs. 15 and 30. 

er indrammet af karnistandsnit og flankeret af 
fritstående søjler med ringformede baser og ka-
pitæler. Spinkle profillister indrammer de lave 
frise- og postamenfelter, der på fremspringene 
er prydet med diamantbosser, de to frisefrem-
spring mod midtgangen desuden på forsiden af 
små englehoveder (fig. 28). De kartouchefor-
mede hængestykker er smykket med beslag-
værk og forskellige bosser. Under postament-
fremspringene ses drejede hængekugler. Under-
baldakinen består af seks volutsvungne, flade 
bøjler omkring midtbaluster med hængeknop. 
Opgangen4 9 langs triumfvæggen har rækværk 
delvis fornyet 1887,14 de udsavede, svejfede ba-
lustre med hjertegennembrydninger måske gen-
anvendt eller efterlavede samtidig med stafferin-
gen 1804 (se ndf.). 

1947 blev prædikestolen istandsat og nymalet 
af Georg N. Kristiansen. Gråt og rødbrunt er 
dominerende, sølv og guld ses på englehoveder 
samt karnistænder. I felterne er malet bibelcita-
ter med gylden fraktur, fra øst: 1) Math. 28,19, 

2) Math. 28,20, 3) Joh. 6,40, 4) Joh. 7,3, afsluttet 
af et nyt årstal 1614. Opgangens rækværk har to 
grå nuancer. 

Før istandsættelsen stod prædikestolen med 
en overmaling, der efter synets ønske 188714 be-
stod af en mørk mahognifarve stafferet med 
uægte guld på tandsnit og bosser samt grå mar-
morering på søjlerne. 

En tidligere bemaling, fra 1804, med en del 
forgyldning, som omtales i en †altertavleind-
skrift (s. 3604), blev afrenset 1887 eller måske 
allerede 1854.14 

†Muret prædikestol.50 Før opstillingen af den 
nye prædikestol 1613-14 havde to karle i to dage 
»udbrudt« den gamle prædikestol og »udført« 
sten og grus derfra. 1615 lagde en »murmand« 
nogle af stenene fra den gamle stol »neder i kir-
kestolen«, dvs. som gulvsten i stolestaderne.16 

Lydhimlen (fig. 30), fra 1650erne, tilskrevet Ja-
cob Hansen snedker i Ans,51 svarer ganske til 
den i Sjelle (s. 1916). Den har fem udsmykkede 
sider, den sjette og bredere vægside dækker del-
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vis for vinduet her. Den plane underside er for-
nyet i fyr 1866,17 men med genanvendelse af 
ældre detaljer. Pålagte profillister indrammer en 
stor fylding, der midtpå smykkes af en skive 
med mange stråler, hvorunder en svævende 
hængedue. Lav frise med tandsnit og æggestav-
gesims og lave, gennembrudte hængestykker 
med hjerte som midtfigur. Topstykkernes gen-
nembrudte bladbøjler krones af høje spir. På ge-
simsens fire forreste hjørner står skårne figurer, 
fra øst: 1) Kvinde, Maria(?), med hovedklæde 
og åben bog, det andet attribut forsvundet, 2) 
Johannes velsignende kalken (fig. 31), 3) Paulus 
med sværd og bog og 4) Peter med nøgle og 
bog. På lydhimlens midte danner barokke vo-
lutbøjler støtte for en konsol, med stor hænge-
vindrueklase, der bærer en figur af Kristus som 
verdens frelser, velsignende og holdende ver-
denskuglen, med kors, i den anden hånd. På ba-
rokbøjlerne står i alt tre let draperede putti med 
lidelsesredskaber, henholdsvis stage med 
svamp, kors og stige. Lydhimlen er ophængt i 
fire jernstænger ligesom omtalt 1862.17 

1947 gennemgik himlen sammen med prædi-
kestolen en restaurering ved Georg N. Kristian-
sen, der foretog en nymaling, dog med hensyn-
tagen til en staffering fra 1804 (jfr. ndf.). Far-
verne er nu overvejende grå og rødbrun med 
forgyldning på lister, kanter, figurattributter 
etc. Undersidens midtfelt er blåt med gylden 
skive, rød midte samt hvid due. Figurernes 
dragter er brogede. I frisen er med gyldne versa-
ler nymalet et citat fra et salmevers: »Al Adams 
æt istemme glad..« 1947 fjernedes en egetræs-
maling, der ifølge en påskrift på bagsiden af en 
ornamentbøjle var udført »1890. I.P.Th.«, for-
modentlig malerens initialer. Forinden havde 
han afrenset en del af himlens farver, men skånet 
overmalingen, især på figurerne, fra stafferingen 
1804 (jfr. †altertavleindskrift). Figurerne havde 
naturlig karnation, hår og skæg var dog malet 
gult, topstykkerne blå med gule udskæringer, 
kronebøjlerne gule og brune. 186217 beskrives 
himlen som blåmalet og marmoreret. 

†Lydhimmel. 1613-14 blev oplagt et »loft« over 
prædikestolen, »som endelig fornøden var«. 
Snedkeren hentedes i en vogn fra Holmstol.16 

Fig. 30. Prædikestol 1613-14, udført og malet af Jesper 
maler fra Linå (s. 3611). Lydhimlen, fra 1650erne, til-
skrevet Jacob Hansen, snedker i Ans (s. 3611). NE 
fot. 1990. - Pulpit 1613-14, made by Jesper the Painter of 
Linå. The sounding-board from the 1650s, attributed to 
Jacob Hansen of Ans, cf. figs. 28 and 31. 
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Fig. 31. Detalje fra lydhimlen, jfr. fig. 30 (s. 3613). 
NE fot. 1990. - Detail of the sounding-board, cf. fig. 30. 

Stolestader, antagelig fra 1700rnes sidste fjerde-
del, mageliggjort o. 1890. De glatte gavle har 
topstykke af form som en muslingeskal; ryglæn 
og indgangspaneler har enkle spejlfyldinger. 
186217 omfattede stoleværket 15 mandfolkestole 
og 17 fruentimmerstole, af eg og fyr. Samme år 
ønskedes anskaffet skamler og hatteknager. 1889 
blev ryglænene trukket ca. fire tommer til-
bage,14 og tre år senere blev sæderne gjort bre-
dere.17 1966 blev stoleværket malet med flere grå 
nuancer samt hvidt på lister og topstykker. 1804 
havde Rosborg ladet stolene male og til dels for-
gylde (jfr. †altertavleindskrift s. 3604) 1868 fik 
stolene en lys og 1896 en mørk egetræsfarve.14 

†Stoleværk er tidligst omtalt 1615 (jfr. †prædi-
kestol s. 3612). 1619 gav Valborg Svendsdatter i 
Sorring »kirken til selvgavn« en stol, der blev 
vurderet og solgt for 2 dl.16 1723 beskrives sto-
lene som »overalt åbne« (dvs. uden døre) og i 
god stand, dog »lod menigheden ydmygst be-
gære om, at kvindestolene måtte forsynes med 
nogle rækker til rygstøtte.« 1730 behøvede sto-

lene reparation. Et †panelværk (jfr. fig. 33) er 
antagelig o. 189514 opsat omkring en †kakkelovn 
i skibets nordøstre hjørne; formodentlig fjernet 
1943. En stolegavl, muligvis stammende fra en 
†degnestol, har øverst på den glatte, nu lige af-
skårne planke en indskåret indskrift: »Anno 
1585«, med versaler; heri rester af sort farve, på 
planken spor af lys, grønblå farve. Lå indtil 1966 
som gulvbræt i den tidligere †degnestol, østligst 
i sydrækken, sammen med †plankerester med 
indskårne initialer »RLS« over et skjold hvori 
»RL«52 (jfr. ndf.). I to fyrretræsbænke, fra 1966, 
opstillet i koret, er genanvendt fire gavle53 

(fig. 36), fra 1500rnes slutning, der muligvis op-
rindelig har udgjort dele af †stoleværk samt 
†præstestol og/eller †degnestol. I begge bænkes 
vestgavle ses indvendig et forsænket rektangel-
felt med et Jesumonogram i relief. Disse gavl-
planker skal have stået vestligst i kirken.52 Bæn-
kenes østgavle har udvendig, i nord, et skjold 
med reliefbogstavet »D«, i syd et rektangulært 
felt med »LM«. Malet som det øvrige stole-

Fig. 32. Tidligere herskabsstol, fra 1700rnes slutning, 
nu anvendt som orgelhus (s. 3615). NE fot. 1990. -
Former manorial pew from the close of 18th century, now 
the organ case. 



DALLERUP KIRKE 3615 

Fig. 33. Indre, set mod øst. Fot. o. 1910 fra Boserups samling, i N M . - Interior to the east. 

værk. En †degnestol er tidligst omtalt 1618, da 
den blev repareret.16 1862 skulle præste og kirke-
sangerens †stole fjernes fra koret, og den sidst-
nævnte anbringes lige ved prædikestolen. Sam-
tidig ønskedes en †lænestol til præsten.17 

(†)Herskabsstol (fig. 32), rimeligvis indrettet i 
1700rnes slutning af den daværende kirkeejer Ja-
cob Rosborg, men siden 1926 anvendt som or-
gelhus (jfr. nedenfor); i skibets nordøstre hjørne. 
Det høje panel består af fire fag mod øst og tre 
mod syd, hvor en stor fyldingsdør er flankeret 
af smallere sidefelter. Fagene er adskilt af pilastre 
på høje konsoller og med enkle »kapitæler«. Fa-
gene har forneden fyldingspaneler med profile-
rede rammer og herover vinduefelter med gen-
nembrudt (delvis fornyet) sprosseværk. Sydsi-
dens rækker helt op til gesimsen og flankerer et 
dørfelt, hvori gennembrudte, symmetriske 
bladranker. Den kraftige, udladende gesims har 
hjørnespidser samt midt for hvert panel en bue-

gavl med ens reliefdekoration, muslingeskal 
som stolenes, mellem bladkviste. Gråmalet i 
flere nuancer, dekorationer og lister hvide. 

Je rnbes låe t *kirkekiste54 (fig. 34), f ra o. 
1300(?), af eg, med lås formodentlig fra 1618. 
Kisten, der er ca. 56 cm høj, ca. 170 lang og 
ca. 54 bred, er samlet af seks, ca. 6 cm tykke 
planker, der hver især udgør sider, bund og låg. 
De let buede gavlplanker, der er 6,5 cm højere 
end langsiderne, danner nedefter fodstykker for 
kisten, hvis herved hævede bund er fæstnet ved 
en bred tap tilpasset et hul i hver gavlplanke. 
Disse har i sidekanterne udstemninger, hvori 
langsiderne er indfældet. Låget er fastholdt ved 
tre kraftige tværbånd fæstnet til øskener foroven 
på den bageste langside. Konstruktionen er på 
både sider og låg sikret ved hjælp af krydsende, 
dekorative jernbånd, omløbende ved gavlene. 
Båndene, der er af to typer, glatte, med svag 
midtfure eller rillede, med tre spinkle furer, er 
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Fig. 34. *Kirkekiste fra o. 1300(?), med lås formodentlig fra 1618. Nu i NM (s. 3615). Ældre fot. i NM. -
*Church chest c. 1300 (?) with lock probably from 1618. 

fæstnet ved små, runde og flade eller konvekse 
nagler. På frontlangsiden har fire af de lodrette 
bånd bevaret deres enkle, liljeformede afslut-
ning, der for hvert andet, lavere bånds vedkom-
mende tillige har et uregelmæssigt formet midt-
blad, fæstnet med nagle. Midt på kistens lang-
side forneden ses en lille skive med nagle, op-
hængt fra det øvre, vandrette bånd (fig. 35). Et 
par nagler hist og her i båndfelterne er spor efter 
tilsvarende prydskiver, ligesom der flere steder 
ses spor i træet, eller nagler, efter de øvre liljer. 
Lange, V-formede bånd midt på kistens forside 
og et buet bånd ud herfor på låget har indram-
met den oprindelige låseplade. 

Den sekundære, halvrunde låseplade, med tre 
nøglehuller, stammer antagelig fra 1618,16 da en 
smed fra Skovby fik ½ dl. for at forfærdige kir-
kedørslåsen og kistelåsen.55 Ifølge kirkeregnska-
berne16 to år tidligere havde Johan Rasmussen i 
Dallerup fået 2 mk. for at forvare »kirkens in-
ventarium«,56 fordi »kirken ikke er så vel for-
varet, at det derudi kan gemmes«. Derfor skulle 
kisten og dens lås forfærdiges, så inventariet 
kunne lægges heri og den tidligere udgift herved 
spares. 

Selve skydelåsen ses indvendig anbragt i en 
udstemmet fure i forsidens øvre kant. Heri lig-
ger en flad jernstang, oprindelig fastholdt af fire 
forsidejernbånd, der er forlænget og bøjet op 
over kanten og forløber et stykke ned på inder-
siden. Denne stang har kunnet trækkes ind og 
ud fra højre gavlende, hvor den oprindelige, 
rektangulære jernplade med rigel- og nøglehul 
endnu er bevaret. Stangen har antagelig funge-
ret sammen med fire øskener, hvoraf der ses 
spor ved forkanten af lågets underside. I nyere 
tid har kisten været lukket ved hjælp af kramper 
med overfald, hvortil må have hørt en hænge-
lås. Kisten findes siden 1916 i N M 2 (inv. nr. D 
9131). 

Pengebøsse (fig. 38), af eg, 34 cm høj, muligvis 
en af de to »faste kirkebøsser«, som ønskedes 
anskaffet 1892.17 Profileret fod og retkantet blok 
med hvælvet låg fastholdt af to hængslede jern-
bånd og med beslag til hængelås. I låget en hul-
ning hvori pengerille. Gråmalet. Ophængt på 
vestre indgangspanel. To †bøsser var erhvervet 
før 1862.17 

Orgel, 1981 (1. etape) og 1987 (2. etape), med 
10 stemmer, to manualer og pedal, bygget af 
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Fig. 36. Bænk 1966, med genanvendte stolegavle fra 
†præste- eller †degnestol, fra 1500rnes slutning (s. 
3614). NE fot. 1990. - Bench 1966, with re-used bench-
ends from the priest's or parish clerk's †pewfrom the close of 
the 16th century. 

fire østvendte åbninger var udfyldt med attrap-
piber af sølvbronzeret zink. Organisten havde 
sin plads inde i herskabsstolen, bag attrapfaca-
den. 

Tre salmenummertavler fra 1966, med profileret 
top- og fodliste samt søm beregnet til ophæng-
ningstal; hvidmalede. Som nummertavle anven-
des også en smal, sortmalet tavle, beregnet til 
optegnelser med kridt (jfr. fig. 13 og 33), måske 
identisk med den kirkestævnetavle, der anskaffe-
des 1887. En †salmenummertavle (jfr. fig. 33) er 
formodentlig en af de fire, der var (ny)anskaffet 
1862.17 

To ens lysekroner, »Gave fra Ane Marie Chri-
stiansen 1910«, ifølge indskrift med skriveskrift 
graveret på den enes hængekugle. Otte lyse-

Marcussen & Søn, Åbenrå. Disposition: Hoved-
værk: Rørfløjte 8', Spidsgamba 8', Principal 4', 
Gemshorn 2', Mixtur II—III. Svelleværk: Gedakt 
8', Spidsfløjte 4', Principal 2', Quint 1 1/3'. Pedal: 
Subbas 16'. Indbygget i herskabsstolen i skibets 
nordvestre hjørne (fig. 32). Spillebordet er pla-
ceret fritstående syd for midtergangen. †Orgel, 
o. 1925,57 med fem stemmer, bygget af Th. Fro-
benius & Co., København. Disposition: Ma-
nual: Bordun 16', Principal 8', Gedakt 8', Sali-
cional 8', Fløjte 4'; oktavkoppel, svelle, tutti. 
Pneumatisk aktion, keglevindlade. Skænket af 
Frits Petersen, Sorring.58 Orglet var, ligesom 
det nuværende, indbygget i herskabsstolen, hvis 

Fig. 35. Detalje af forsiden på *kirkekiste fra o. 1300, 
jfr . fig. 34 (s. 3616). NE fot. 1991. - Detail of the front 
panel of the *church chest, c. 1300, cf. fig. 34. 
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Fig. 37a-b. Klokke, støbt 1823 af Peder Meilstrup, 
Randers, og detalje af indskrift og frise (s. 3618). NE 
fot. 1990. - Bell, cast 1823 by Peder Meilstrup, Randers, 
and detail of the inscription and frieze. 

arme, hver med to lys samt otte prydarme med 
refleksblomster. Ophængt i skibet. To andre, 
ens *kroner, fra o. 1900 og svarende til Skorups 
nr. 3-4 (s. 3386), er nu i Den gamle By 
(inv.nr. 590 AB: 53). De består af en flad jern-
ring, hvorpå 12 lysepiber af blik, og ophængt 
ved seks buede stænger med øvre volutter, sam-
let omkring top- og hængeknop af bronzeret 
træ. 

Lyseslukker, nyere trærør med profileret 
mundstykke og skaftringe; opefter indsmal-
nende og endende i tyndt, bøjet metalrør; 71 cm 
langt, sortmalet. Beregnet til at puste lysene i 
lysekronerne ud med. 

Klokker. 1) (Fig. 37), 1823, »støbt i Randers af 
Peder Meilstrup«, ifølge indskrift med reliefver-
saler over slagkantens øverste liste. 54 cm i tvm. 
Om halsen en treliniet, tilsvarende indskrift 
med figurer anvendt som skilletegn ved ny linie: 
»Denne klokke er i aaret 1823 omstøbt paa Dal-
lerup (kors, englehoved) sognebeboeres bekos-
ning(!) som kierkens eiere Gud til ære (kors, 
englehoved, kors), (tre kors) og kierken til ciir 
og paa mindelse om dødeligheden.« Over ind-
skriften en arkadefrise med forenklede scener fra 
Kristi lidelseshistorie, Korsfæstelsen, Graven 
med soldater, Opstandelsen og Himmelfarten, 
ganske svarende til samme støbers klokke i 
Ormslev (s. 2169). På korpus forskellige por-
trætbuster, i relief, efter medaljer, den ene af 
Christian I fra Chr. Winekes oldenborgske kon-
gerække, udført før 1731,59 den anden en uiden-
tificeret 1500-tals-person. Et stykke af slagkan-
ten er afslået. Oprindelig ophængt i †klokkehus 
på kirkegården (jfr. s. 3595), nu anbragt i våben-
husets nordøsthjørne. 

2) »Støbt år 1972 til Dallerup kirke af John 
Taylor & Co., England«. Skriftbånd, med reli-
efversaler, om halsen; på klokkelegemet en reli-
giøs indskrift. Ophængt i samtidig klokkestabel 
(jfr. s. 3595). 

†Klokker. 1528/29 afleverede kirken ved en 
klokkeskat en klokke, der med sit »jernfang« 
(ophænget) vejede 3 skippund og 7 lispund60 

(536 kg). 2) Omtalt 1613f. i forbindelse med en 
reparation; den hang da i et †klokkehus (jfr. 
s. 3595). 1618 købtes »staal« til klokkeakslen.16 
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Fig. 38. Pengebøsse af træ, måske fra 1892 (s. 3616). 
NE fot. 1990. - Collecting-box possibly from 1892. 

1702 var klokken revnet i den ene side, men dog 
brugelig.19 1719 nævnes, at den hang i et †træ-
stillads ved den østre kirkegård.12 3) 172929 blev 
klokken »af ny omstøbt af Caspar Kønig, Vi-
borg, tilsyneladende efter et (for) billigt tilbud.61 

Året efter måtte kirkesynet konstatere, at det 
var blevet »falskelig omgået« af klokkestøberen, 
idet malmen ved støbningen var blevet forrin-
get, så den kun gav »en slet lyd fra sig«, og at 
støberen med bly havde udfyldt en del huller, 
der var f remkommet under støbningen. Dette 
havde ikke kunnet ses, før klokken var kommet 
op at hænge, fordi blyet var overstrøget med 
farve. 1733 meldtes klokken i god stand. 1793 
var den »brækket og omslået med to jerngjorde, 
så den næppe kunne høres.«19 1813 var †klokke-
huset tillige så forfaldent, at det var voveligt at 
ringe med den revnede klokke.13 

G R A V M I N D E R 

Mindetavle sat over Iens Christian Olesen, f. i 
Sorring 15. febr. 1835, »falden for Konge og 
Fædreland ved Dybbøl d. 18. April 1864, smer-
telig savnet og begrædt af Ægtefælle Maren Pe-
dersen, af Børn, Forældre og Sødskende. Hu-

struens Kjerlighed satte ham dette Minde for at 
hædre ham i Døden.« Hvid marmorplade, 56 x 
36,5 cm, indskriften med fordybet, gylden anti-
kva; i hvidmalet træramme med hjørneudvidel-
ser. Ophængt vestligt på skibets nordvæg, tid-
ligere på sydvæggen og med to krydsende faner 
anbragt ovenpå.62 

†Mindetavle sat over »Hans Nielsen Sorring, 
prvt. co. m. 7. inft. american. e. f. F. i Sorring 
7. august 1894, falden ved Montfaucon i Nord-
frankrig 15. ocktober 1918«. Sandstenstavle med 
portræt, tidligere ophængt i skibet,52 nu fjernet. 

Gravsten. 1) (Fig. 40), romansk, af grovkor-
net, rødlig granit, brudstykke nu ca. 125 cm 
langt, med hvælvet overside, der er afvalmet 
hulet på den bevarede, ca. 45 cm brede ende, 
mens den nedre, ca. 53 cm brede ende er skjult 
af en muret og hvidtet sokkel. Stenen er ca. 15 
cm tyk på hvalvets midte, undersiden tilsynela-
dende ret glat afbanet. På oversiden er indristet 
et ornamentbånd langs de lodrette sider og 
tværs over den afvalmede ende. Båndet rummer 
en uregelmæssig bladranke, der ved smalenden 
løber ud i et løvehoved(?) ved siden af dobbelte, 

Fig. 39. Dåbskande 1862, af tin (s. 3610). NE fot. 
1990. - Pewter ewer from 1862. 
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Fig. 40. Brudstykke af romansk gravsten, ca. 125 cm 
lang (s. 3619). E. Moltke fot. 1948. - Fragment of Ro-
manesque tombstone c. 125 cm long. 

V-formede indridsninger. Fundet (før 1911) som 
tærskelsten til syddøren, nu opstillet i våben-
husets nordvesthjørne. 

2) (Fig. 41), brudstykke, tidlig middelalder-
ligt (?), af finkornet, rødlig granit, muligvis en 
arm af et (grav)kors eller topspir fra en gavl. 
Stenen, der er groft afbrudt forneden, er nu 
ca. 33 cm høj, 13-14 cm bred og ca. 13 cm tyk 
forneden, men lidt smallere ved den færdigbe-
handlede ende, afrundet over en omløbende 
vulst. Den formentlige forside er let hvælvet 
mellem lodrette hjørnestave; bagsiden er afrun-
det. Den såkaldte prydsten skulle være magen til 
en sten fundet på Bjarup †kirketomt (jfr. 
s. 3306f.), hvilket imidlertid ikke har kunnet ef-

terspores.63 Nu, som i 1911, anbragt oven på 
gravsten nr. 1 i våbenhuset. 

3) O.1800, over »Iacob lensen Rosborg, eier 
af Kalryegaard(!) og underliggende Gods, fød 
paa Løvenholm64 1719, død paa Kalbyegaard 
1800(!) Faderen Iens Madsen Rosborg og M o -
deren Maren Madsdatter Holbeck. I ugivt Stand 
var han sin Levetid, og tilbragde sine Dage med 
Glæde og Velstand« (jfr. s. 3604). Grå kalksten 
med ortoceratitter, 212 x 145 x 14 cm, kantet af 
karnisprofil inden for kraftig vulst. Den fordy-
bede versalindskrift med det fejlagtige dødsår 
1800 i stedet for 1804,65 står på stenens øvre 
halvdel, den nedre del har måske været beregnet 
til en tilføjelse. Indtil 188617 lå den i korgulvet, 
herefter oprejst mod sydvæggen her. 

†Åben begravelse i kirkens gulv omtalt 1723.19 

K I L D E R O G H E N V I S N I N G E R 
Ved embedet: Synsprot. for Dallerup kirke 1862f. - Se i 
øvrigt fortegnelse over arkivalier vedr. kirkerne i 
Gammel Skanderborg amt i almindelighed s. 2874 
samt forkortelser s. 2875. Fagordbog s. 15. 

NM2: Håndskrift: F. Uldall: Om de danske Lands-
bykirker III, 1885, s. 273. - Indberetninger ved H. 
Dahl 1875 (bygning), F. Uldall: Beskrivelse af kir-
kerne i Gjern Herred Århus Amt, 1899, s. 40, C. 
Møller 1909 (†kalkmalerier), Eigil Rothe 1910 (†kalk-
malerier), Chr. Axel Jensen 1911 (billedkvadre, grav-
sten og inventardele), 1917 (krucifiksfigur) og udat. 
(altertavle og prædikestol), Poul Nørlund 1914 (mid-
delalderlige figurer og *kirkekiste), Georg N. Kristi-
ansen 1947 (inventar), J. P. Bang 1972 (sten), Vibeke 
Michelsen og Marianne Linnée Nielsen 1990 (inven-
tar og gravminder), Ebbe Nyborg 1990 (to h e l g e n -
figurer). 

Notebøger. NM2: Poul Nørlund VIII [1925], 
s. 43-59 (bygning, inventar og gravminder). 

Tegninger og opmålinger. NM2: Plan, snit og opstal-
ter ved S. Fritz 1942-43. Tegning af stenrelief ved 
J. P. Bang 1972. LA Vib: Plan og opstalt samt opmå-
ling af vindue, usign., 1885. Bygningsinspek. Århus. 
Forskellige kirker 1850-1905 (B 239-120). 
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Fig. 42. Bakkedraget og korgavlen set fra øst før kirkegårdens udvidelse 1936. Den nu fjernede †klokkestabel var 
vistnok fra 1899. Poul Nørlund fot. 1925. - The churchyard seen from the east before extension. 
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Fig. 43. Dallerup 1:10000. Kortet er prøvet af C.J . Sparrevohn 1816; rettelser medtaget til 1856. Kopieret af 
Birgitte Andreasen 1982. - Map of the village. 
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S U M M A R Y 

The church of Dallerup is built of finely dressed 
granite ashlar like most of the churches in this 
part of Jutland. The building is larger than the 
majority of the neighbouring churches. The 
chancel and nave are the original fabric, and date 
f rom about 1200. Both entrances have been 
adorned by tympana. Above the south door is 
shown Christ in Majesty, flanked by two un-
identified ecclesiastics. The tympanum of the 
north portal, now included in the wall above the 
door of the porch, depicts Daniel in the Lion's 
Den. The porch itself dates f rom 1756-57. 

The roof truss of the church has a singular 
feature (fig. 11), it is characteristic of 17th and 
18th century roof trusses in Eastern Jutland. 

From the time before the Reformation are 
preserved not only the slightly unusual, Roma-
nesque font of granite, but also a rare, iron-
bound *chest and two *figures of saints dating 

f rom 1250-1300. These last-mentioned three 
pieces are now at the National Museum, Copen-
hagen. A heavily restored chancel-arch crucifix 
f rom 1450-75 still hangs in the church, but an-
other *crucifix dating f rom the 1600s is now at 
the Købstadmuseet, Århus. The altar-piece and 
pulpit were made in 1613-14 by a local carpenter, 
Jesper the Painter, who also supplied similar fur-
niture to the churches of Linå and Gjern. The 
original sounding-board was replaced in the 
1650s by a new one, attributed to Jacob Hansen, 
carpenter of Ans. About 1800 the then church 
patron, Jacob Rosborg, presumably commis-
sioned new pews, as well as a large manorial 
pew, and had furniture and fittings repainted. A 
simple tombstone in the chancel marks his 
grave. The damaged bell of 1723 was recast in 
1823 after the church passed into the hands of 
the parishioners. 



Fig. 1. Kirken og kirkegården set fra sydøst. Sylvest Jensen fot. o. 1950. Det kgl. Bibliotek. - The church seen from 
the south-east. 

LÅSBY KIRKE 
GJERN H E R R E D 

Ved testamente 11831 skænkede biskop Svend af År-
hus Kalbygård i Låsby sogn til Øm kloster (i det nær-
liggende Tyrsting herred). Det er tænkeligt, at klo-
steret ved samme lejlighed erhvervede patronatsret-
ten til Låsby kirke.2 Sognet nævnes 1416,3 Kalbygård 
omtales igen 1489,4 men kirken er først nævnt 1524,5 

da den måtte bidrage med 20 mark til den såkaldte 
landehjælp. 

Ved reformationen blev kirken antagelig kongelig 
ejendom, hvilket dog ikke er bevidnet før 1661.6 

Nogle år senere må kronen have afhændet kirken til 
greven på Frijsenborg (Hammel sogn, jfr . s. 3443), da 
der 1676-777 afholdtes syn på den efter Mogens Friis' 
død. 17248 generhvervede kronen kirken og lagde 
den under Skanderborg rytterdistrikt, hvor den blev 
til distriktets nedlæggelse 1767. Ved auktionen 
samme år over dets besiddelser fik højesteretsadvokat 
Mathias Bruun i Viborg hammerslag på kirken,9 

hvilket blev indledning til en omskiftelig ejerhistorie. 
Bruuns enke, Marie Ane Hvass solgte 177310 kirken 
til ridefoged på Ristrup (Sabro herred) Jens Lassen 
Brædstrup, der endnu samme år 11 pantsatte den til 
fogeden på Bidstrup (Houlbjerg herred) Peder Wo-
strup (jfr. gravplade). Denne nævnes 178712 som kir-
kens ejer samtidig med, at han sad inde med Toustrup 
mølle (i nabosognet Dallerup). 180913 hørte kirken 
under den nærliggende Søbygård (jfr. s. 3525 og 
3544), og 185414 solgte Lars Stilling, Toustrup mølle, 
den til »bymændene«. 186315 figurerer sogneboerne 
som ejer, og denne ordning varede ved til 1. januar 
1913, da kirken overgik til selveje. 

Sognet nævnes 16616 som anneks til Sjelle (og Skør-
ring, jfr . s. 1903 og 1927), hvilket ændredes 1853, da 
Låsby kombineredes med nabosognet Dallerup. Si-
den 1854 har Låsby været anneks til Dallerup 
(s. 3594). 

Danmarks Kirker, Århus 229 
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Fig. 2. Kirken set fra nordvest. KdeFL fot. 1991. - The church seen from the north-west. 

Møntfund. Ved restaurering 1968-69 fandtes i kor-
gulvet tre middelalderlige mønter, den ældste (nørre-
jysk, MB 590) fra Kristoffer IIs tid (NM 6, FP 3170). 

I det højtliggende, småbakkede område syd for 
Langvaddal, hvori Lyngbygård å løber, er kir-
ken bygget på et terræn, der falder jævnt mod 
øst og syd. Her lå den ældre landsbys gårde og 
huse (fig. 42). I nyere tid er en omfangsrig be-
byggelse skudt frem videre sydpå mod hoved-
landevejen mellem Århus og Silkeborg, der 
snorlige i øst-vestlig retning skærer sig gennem 
sognet. På tværs heraf løber vejen mellem Skan-
derborg og Hammel, der før i tiden gik vest om 
kirken. Bosættelsen ved Korsvejen begyndte 
med andelsmejeriet 1893. 

Kirkegårdens udvidelser (jfr. fig. 1) afspejler 
landsbyens vækst. Fire skæpper land på nordsi-
den blev inddraget 1907,15 og 192816 erhvervedes 
et areal i syd. Den sidste udvidelse, der er gået 
mod øst og er ret omfattende, blev indledt 1964 
med projekt af V. Rud Nielsen, Horsens, og af-
sluttet 1991 efter tegning af Hans Jørgen Niel-
sen, Skanderborg. 

Hegningen, der på alle sider består af hvidkal-
kede, sine steder teglhængte mure, er af nyere 
dato og udført i takt med udvidelserne. Ældst er 
vel strækningen i vest, der er en murstensafdæk-
ket støttemur af brudsten med afstivningspiller 
på ydersiden. 1991 er over muren sat en bøge-
hæk. 
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1613-1417 blev hegningen repareret, men først 
180718 nævnes, at den bestod af et stendige. 

Der er tre indgange, hvoraf hovedporten har 
bevaret sin traditionelle plads i syd. Dens nu-
værende udformning er samtidig med kirkens 
restaurering 1968-69 og udgøres af et par tvær-
stillede piller, hvori trætremmefløjene hænger. 
Pillerne fortsætter i et par, ligeledes teglhængte 
og hvidkalkede mure, der flankerer trappen op 
imod indgangsdøren i våbenhuset. Kirkegår-
dens to andre adgange er også af nyere dato, den 
ene sidder i det nordvestre hjørne, den anden 
nordligt i østsiden; begge har trætremmefløje 
ophængt på murede piller. Indgange nævnes tid-
ligst 1615,17 da en låges hængsler blev repareret. 
Ligesom i dag har der, i hvert fald i perioder, 
været tre adgange: To låger foruden porten. Ve-
stre låge nævnes første gang 1728,19 og en låge 
ved Anneksgården på kirkegårdens nordside 
omtales 1846;15 den blev sløjfet i forbindelse med 
østudvidelsen. Hovedporten, der 1676-7720 var i 
dårlig stand, bestod i denne periode af port og 
låge med træoverdækning (et såkaldt skur), som 
adskillige gange behøvede reparation. 1838 var 
en port under opsætning, 185615 kom fornyelse 
atter på tale og ligeledes 1925.16 Terrænets be-
skaffenhed og arealreguleringer har afstedkom-
met forandringer og indgreb. 

Bygninger m.v. Det teglhængte ligkapel i gule 
sten i kirkegårdens nordvestre hjørne er rejst 
ved midten af 1960erne efter tegning af Aage 
Kristensen og Aksel Skov. Et †kapel på samme 
sted hørte sammen med kirkegårdens første ud-
videlse. En delvis nedgravet, hvidkalket og tegl-
hængt bygning ved sydmuren nær hovedporten 
rummer toiletter, fyrrum og lign. og er samti-
dig med porten, som den arkitektonisk knytter 
sig til. 

En ny †gabestok af eg »for kirkedøren« nævnes 
1740-41.21 

Der er ingen træer på arealet, hvor synet 
185615 ønskede anlagt flere gange. Fældning af 
mange store træer indledt 1919.22 På østafsnittet 
er samtidig med udvidelsesarbejderne indrettet 
anonyme grave og afsnit for urner. 

Pikstensbro fra 1968-69 omkring det meste af 
kirken. 

Fig. 3. Udsnit af murværket på indersiden af korets 
østgavl (s. 3628). KdeFL fot. 1991. - Section of masonry 
on the inner face of the chancel gable. 

Fig. 4. Udsnit af murværket på østsiden af †tårnets 
østmur (s. 3633). KdeFL fot. 1991. - Section of masonry 

from the western part of the church, presumably constructed 
around the year 1500 as a tower, but reduced early to its 
present state. 

229* 
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Fig. 5. Plan 1:300. Opmålt af H. E. Christensen og H. H. Knudsen 1950, tegnet af KdeFL 1991. - Ground-plan. 

BYGNING 

Kirken består af kor og skib, der antagelig er 
opført i begyndelsen af 1200rne. Hertil er ved 
slutningen af middelalderen, dvs. omkring år 
1500, føjet et tårn og antagelig tillige våbenhuset 
foran syddøren. Formentlig er tårnet bygget 
færdigt, men på et tidligt tidspunkt er dets øvre 
stokværk forsvundet, og kun underdelen, der 
går i ét med skibet, er i behold. I hvert fald siden 
begyndelsen af forrige århundrede har klokken, 
ligesom i dag, hængt i en tagrytter over vest-
gavlen. Orienteringen er omtrent solret.23 

H. E. Christensen og H. H. Knudsen 1950, tegnet af 
KdeFL 1991. - Cross-section of the nave to the west. 

Den oprindelige bygning, kor og skib, der 
hører hjemme blandt de mellemstore landkir-
ker, har i sin grundplan træk fælles med et flertal 
af herredets kirker på den måde, at koret er kva-
dratisk, mens skibets indvendige bredde forhol-
der sig til længden24 som 1 til √3 (jfr. fig. 43). 
Dørene er placeret påfaldende vestligt, og des-
uden iagttager man, at koråbningens lysning an-
drager omtrent en trediedel af væggens bredde. 

Murene er udvendig af fint tilhugne granit-
kvadre på en svagt hulet skråkantsokkel, der 
springer otte cm frem. I korets hjørner iagttages 
blokke af en betragtelig længde (op til 221 cm). 
Korgavlen er af kvadre helt op i spidsen; på en af 
sydsidens kvadre ses en rektangulær fordyb-
ning, et såkaldt stenhuggermærke. Indvendig er 
murene af rå kamp med kvadersatte åbninger; 
på indersiden af korets taggavl og på skibets 
østre (der er uden oprindelig gennemgang) ses 
de forholdsvis små marksten henmuret i regel-
mæssige, horisontale lag (fig. 3). 

Adskillige beskadigede granitter og andre 
omstændigheder (jfr. nedenfor) tyder på, at kir-
ken har været hjemsøgt af brand.25 

De to portaler, der som nævnt er anbragt be-
mærkelsesværdigt vestligt, sidder over for hin-
anden og har næsten samme bredde (udvendig 
102-4 cm, indvendig 132). Syddøren udmærker 
sig ved sine »stenbilleder«, der med Uldalls for-
mulering har »ganske særdeles interesse«. Den 
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Fig. 7. Kirken set fra sydøst. Hugo Matthiessen fot. 1934. - The church seen from the south-east. 

enkle norddør, der er tilmuret 1616 (jfr. neden-
for) og oventil ødelagt af et senere vindue, regi-
streres såvel ude som inde. 

Sydportalen (fig. 10), der er bevaret i brug, 
har et par svære, monolite karmsten26 og pro-
filerede kragbånd, hvorpå tympanon hviler, alle 
dele af rødlig granit. Karmstenene, der står på 
bygningens sokkel, er på frontsiderne (ca.220 x 
46 cm) smykket med relieffer, der er samhø-
rende i formsprog og motivvalg. Som ramme er 
begge steder benyttet dobbelte rundstave eller 
vulster, hvilket tillige karakteriserer tympanon. 
Yderligere fornemmer man en forbindelse til 
rundstavene på portalens kragbånd og til dem i 
korbuen (jfr. nedenfor: Korets østvindue). 

Motiverne i de lave (1-1,3 cm) relieffer er på 
begge blokke fordelt i cirkulære (medaljoner) el-
ler fladovale felter, dog er de nederste rimeligt 
nok afsluttet vandret forneden. Sammenlagt er 
der otte felter med forskellige motiver. 

Fælles for de to lodrette billedrækker (og tym-
panon) er en kriger, der alle steder er anbragt i 
midten. På østre sten er der såvel over som un-

der ham en slangelignende drage med to ben og 
vinger. Begge udyr spærrer gabet op og gør 
front mod manden, der stikker sit sværd op i det 
øvre dyrs flab og med skjoldet dækker sig mod 
det nedre. Han har spidshjelm og bærer en 
kofte, der sidder stramt om overkroppen, hvor 
brystvorterne er angivet, og vider sig ud under 
bæltet. Dragen i det nedre felt gaber over en 
triskele (triquetra), der synes at spærre dyret ve-
jen. 

Den vestre karmsten præges af de runde for-
mers ro. Krigeren står barhovedet og holder 
sværd og skjold ned langs siden (dog er sværdet 
ikke kommet i skeden). I de cirkulære felter over 
ham ses øverst en fugl, der spiler stjærten ud og 
basker med vingerne. Derunder er der et firfo-
det dyr (løve?), hvis hale går bag om dets krop 
og ender i en tredelt bladtegning. Under kri-
geren er der et lignende dyr, hvis hale hænger 
lige ned, mens der over ryggen er et firblad eller 
et kors. Karmstenens nederste felt indeholder en 
drage af samme type som de to på den anden 
karmsten; dog har den slyngede hales afslutning 
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Fig. 8. Korbuens kragbånd (s. 3632), nordre til venstre. NE fot. 1991. - The imposts of the chancel arch. 

lighed med en skorpionklo og vender opad lige-
som dragens åbne gab. 

Tympanon hviler som nævnt på de to krag-
bånd, der bærer rundstav, men ellers er ganske 
enkle. Overliggerens store granitblok, der 
oventil er rundet mellem de lodrette kortsider, 
måler 95 x 172 cm. Inden for rammen, der sva-
rer til karmstenenes, er i et tilsvarende lavt relief 
i midten stillet en frontal kriger (fig. 9), der har 
glorie og løfter begge hænder til vejrs. Hans 
dragt er som karmstenskrigernes, dog er et 

Fig. 9. Tympanons centrale parti (jfr. fig. 10). NE fot. 
1991. - The central part of the tympanum (cf. fig. 10). 

mønster og en slids neden for bæltet tegnet med 
indristede linier. Ved hans højre hånd er svær-
det, ved den venstre skjoldet. Krigeren flankeres 
af to løvedyr, der slikker ham med tungerne. 
Hvert dyr drejer sin hale bag om kroppen, hvor 
den over ryggen ender i en grenet figur, hvis 
kviste afsluttes med knopper. 

Karmstenenes relieffer anses ofte for at refe-
rere til (den hedenske) fortælling om Sigurd Faf-
nersbanes kamp med ormen.27 En anden, mere 
plausibel tolkning,28 der lægger vægt på at an-
skue portalens fremstillinger i sammenhæng og 
i kristent lys som ramme om sognefolkets ind-
gang til det hellige rum, opfatter billederne som 
stadier i menneskets strid med og sluttelige sejr 
over det Onde, bistået af Kirken i form af (nogle 
af) dens symboler. 

Ingen vinduer er bevaret i brug, men efter 
istandsættelse 1949 giver to i koret sig til kende 
som nicher inde og ude; desuden aflæses ét 
umiddelbart i skibets sydside. Af de øvrige tre 
oprindelige vinduer i skibets langmure er hvert 
sted en rest af det ene hjørne i behold. Det er 
usikkert, om der yderligere har været et vindue i 
den forsvundne vestgavl. 

De tre tilmurede vinduer har rektangulære 
overliggere med lysåbninger, der i facaden må-
ler 114 x 69 cm (kor) og 111 x 69 cm (skib). 
Overliggeren på indersiden af korets gavlvindue 
er beriget med en vulst langs rundingen og til 
begge sider herfor (fig. 12 og 40). Som det sted, 
hvor morgensolen falder ind over alteret, er øst-
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Fig. 10. Sydportal (s. 3629). NE fot. 1991. - South portal 



3632 GJERN HERRED 

Fig. 11. Indre, set mod vest. NE fot. 1991. - Interior to the west. 

vinduet af særlig betydning. Dets artikulering 
skal liturgisk ses i forbindelse med den ovenfor 
omtalte, ornamentale understregning af syddør 
og koråbning. 29 

De nedennævnte to rektangulære overliggere 
(lysningsbredde 63-65 cm), der sidder nederst i 
tårnafsnittets sydside, stammer muligvis fra ko-
ret30 (jfr. nedenfor, vinduer). 

I kirkens indre, der fortsat har bjælkeloft,31 er 
den kvadersatte korbue bevaret; den har skrå-
kantsokkel og profilerede vederlagsbånd (s. 3266, 
fig. 5). Begge bånd er ret beskadigede, hvilket 

utvivlsomt skyldes ildsvåde. De kraftige afslag 
er nok begrundelsen for, at stenene, efter i en 
periode at have stået afrenset, igen er kalkede i 
sammenhæng med hele åbningen. 

Begge vederlagssten32 (fig. 8) er på deres 
frontsider smykket i relief, hvoraf navnlig det 
søndre huggeteknisk er beslægtet med de oven-
nævnte portalbilleder. På hver af stenene er to 
dyr, der i syd vender hver sin vej, i nord gør 
front mod hinanden. Sydsidens urolige drager, 
der slynger halerne sammen i store bugtninger, 
synes at være lidt forskellige. Den, der vender 
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mod koret, er en slange, som ser ud til at bide i 
relieffets bundramme og som har haft et større, 
vegetabilsk ornament på hovedet. Den anden 
drage har ben, og over dens ryg ses rester af en 
stor bladdekoration, der muligvis er en udform-
ning af dyrets vinger. 

På nordsidens kragbånd er der to, tilsynela-
dende fredelige, såkaldte romanske løver. Den 
ene har stor, grenet dusk på halen, der på sæd-
vanlig måde er ført bag om kroppen. Den kær-
tegner den anden løve, der tillidsfuldt drejer sit 
hoved bagud og slikker sig på ryggen, mens ha-
len her er ført hen over dyret, hvor den ender i 
en knop. I andet skifte under nordre vederlags-
bånd er der i relief et frontalt menneskehoved. 

Omtrent midt på to af korets vægge 33 er der 
en rektangulær niche, ca. 25 x 40 og omkring 45 
cm dyb. 

Tilføjelser og ændringer. Navnlig byggetekni-
ske omstændigheder leder til den antagelse, at 
der i reformationsårhundredet blev rejst et 
(†)tårn,hvori klokkerne kunne ophænges. Sam-
tidig modtog kirkerummet en betragtelig ud-
videlse. I forbindelse med byggeriet blev skibets 
vestgavl revet ned, og der muredes den eksi-
sterende, store arkade, som spænder tværs over 
rummet og over loftet bærer en rest af tårnets 
østmur. Også tilføjelsens kraftige mure godt-
gør, at et tårn i det mindste var planlagt og på-
begyndt, men det kan selvsagt ikke afgøres, om 
byggeriet blev færdiggjort. 

Arkaden, der er udført som et to sten højt 
stik, har på begge sider en ubenyttet fals,34 der 
er anlagt med henblik på hvælv. Man har altså 
haft mere vidtgående planer for kirkens omdan-
nelse, men hverken i tårnet eller i skibet lykke-
des det at virkeliggøre hvælvene (jfr. en beslæg-
tet situation i Hundslund, s. 2654). 

Tårnets underetage, den nuværende kirkes 
vestafsnit, er på en syld af store marksten opført 
af kvadre, hvad facaderne angår. En stor del af 
dette, øjensynligt genanvendte materiale stam-
mer utvivlsomt fra den nedrevne gavl, således 
vestsidens skråkantsokkel, der på sædvanlig 
måde er flyttet med ud. Mængden af granit-
blokke synes dog så stor, at byggeledelsen må 
have skaffet supplering andetsteds fra. Her pe-

Fig. 12. Det delvis nedbrudte alterbord (s. 3637) og 
korets oprindelige østvindue (s. 3630). G.N.Kris t i -
ansen fot. 1949. - Partly demolished altar and the east 
window in the chancel. 

ger den lokale tradition på den nedrevne †kirke i 
Bjarup22 (s. 3306). Bagmurene er af marksten, 
hvor iblandt indgår enkelte kvadre. Hjørnerne 
og (den senere) udmuring af tårnrummets ikke 
benyttede hvælvforlæg er af munkesten. 

Over skibets murkroneniveau står rester af 
tårnet, dels som kirkens vestre taggavl, dels som 
det ovennævnte murparti på loftet. Gavlen er 
udvendig af munkesten, indvendig af rå kamp, 
mens det bevarede parti af østmuren er af mark-
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sten på begge sider. I fugerne er indtrykket små-
sten (fig. 4), hvilket fænomen er ret udbredt i 
stiftets senmiddelalderlige byggeri (jfr. f.eks. 
Odder, s. 2529 og Halling, s. 2798). Også i 
denne etage har rummets hjørner været udført 
med munkesten. 

Det vestvindue, som må antages fra begyn-
delsen af have været i tårnrummet, er siden om-
dannet og udvidet. 

Under forudsætning af at de to ovennævnte 
vinduesoverliggere, der indgår i vestafsnittets 
murværk, stammer fra kirken selv, må den kun 
delvis gennemførte ombygning have omfattet 
en ændring af belysningen. 

Ingen steder i de gennemgåede arkivalier 
nævnes et tårn. Første gang, der hentydes til 
klokkernes placering, er ved synet 1676-77 efter 
Mogens Friis' død, da et »klokkehus« skulle re-
pareres (jfr. nedenfor). 

Tagrytteren (fig. 2), der er af udmuret bin-
dingsværk, har et glamhul mod hvert verdens-
hjørne og et spånklædt, opskalket pyramidespir. 
Det går i hvert fald tilbage til 1830rne,15 da der 
nævnes brøstfældige bånd og et spåntag, som 
skulle tjæres. Reparationer af det for vejr og 
vind udsatte spir omtales 1860,15 1871,16 i 
1920rne35 og i 1950erne.36 

Det er usikkert, hvordan det ovennævnte, 
1676-7720 omtalte »klokkehus« har set ud. 172219 

hang klokken på kirkens vestende, og 173237 øn-
skede synet »klokkeværket« fornyet; 1764-6521 

skulle »klokkehuset« tjæres. 
Våbenhuset, der nævnes første gang 161817 i an-

ledning af en mindre reparation, må være sen-
middelalderligt. Det er opført af munkesten, 
hvis skiftegang dækkes af berapning og hvidte-
kalk. Langsiderne har falsgesims, og den enkle, 
lave gavl krones med brynede kamtakker.38 Den 
fladbuede døråbning er falset til begge sider. 

I vestvæggen sidder en 59 cm høj, firkantet 
niche, og antagelig er det en tilsvarende i muren 
overfor, der ifølge synets ønske 186015 blev om-
dannet til vindue. 188116 ændredes træloftet til 
den nuværende, hvælvede form af hensyn til 
sydportalens tympanon. 

Øvrig vedligeholdelse efter reformationen. Kirke-
bygningen nævnes første gang 1616,17 da nord-

døren blev lukket (jfr. Alling s. 3659). Jens mur-
mand fra Århus gjorde arbejdet, hvortil brugtes 
200 mursten, der var købt på ladegården i Skan-
derborg, foruden fire læs kamp. I de år, da kir-
ken henhørte under rytterdistriktet (s. 3625), fo-
retoges en række mindre istandsættelser, hvor 
iblandt en ommuring af østgavlen 1762-6339 ved 
murermester Rasmus Pedersen fra Skander-
borg. 179619 konstaterede synet, at kirken var i 
forsvarlig stand, og det har den øjensynlig været 
siden. I en periode var lofterne gipsede, indledt 
186216 i koret. 191115 godkendte ministeriet, at 
de i stedet for blev malede, og ved restaurerin-
gen 1968-69 frembragtes også i skibet den eksi-
sterende situation med synlige bjælker. 189316 

henstillede synet, at åbningen mellem korets og 
skibets tagrum blev gjort større. 

Gulve. Ved restaureringen 1949 blev i koret 
iagttaget kampestensgulv(e) og en lerudstøb-
ning i tilknytning til alteret. Første arkivalske 
omtale er fra 1715,19 da gulvene var »optrådte« 
og behøvede sten eller deller; det var særlig 
slemt i våbenhuset, fordi terrænet udenfor lå 
højere, og »vandet løber ind og formultrer ste-
nene«. Det fremgår af beskrivelsen 1862 i syns-
protokollen, at våbenhusets gulv på denne tid 
bestod af »mursten med tilhugget kamp i mid-
ten«. 185015 skulle skibets gulv forhøjes, så det 
kom »i lige linie med korets«, og 187516 blev det 
i vestafsnittet sænket, så det kom i niveau med 
det øvrige skib, og derefter belagt med fliser. 
Ved restaureringen 1968-69 lagdes de nuvæ-
rende gulve, der udgøres af fyrreplanker i sto-
lestaderne og i øvrigt af gule, kvadratiske tegl-
fliser. 

Vinduerne. De to overliggere, der som nævnt 
sidder indmuret i vestafsnittet, kan give anled-
ning til en formodning om, at belysningen blev 
ændret i forbindelse med kirkens kun delvis 
gennemførte ombygning i senmiddelalderen 
(jfr. Tulstrup, s. 3687). Den ældste, arkivalsk 
belagte meddelelse vedrørende vinduerne er fra 
1796,19 da man ønskede »et vindue til mere lys-
ning«. Et par år efter imødekom kirkeejerne 
kravet, der dog blev gentaget en snes år se-
nere.40 1846 f remkom ønske om nye vinduer, og 
185515 indsattes tre af »anstændig form«, men 
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Fig. 13. Indre, set mod øst. NE fot. 1991. - Interior to the east. 

deres placering nævnes ikke. Synsprotokollens 
beskrivelse 1862 opregner et »buet« vindue i ko-
ret og tre tilsvarende i skibet. Set i lyset af de 
ændringer, der iværksattes 187416 og mundede 
ud i den nuværende tilstand, må to af de tre i 
skibet have haft en placering svarende til de ek-
sisterende i syd og vest. Det tredie har siddet 
midt i nordmuren. 

De nuværende jernstel er indsat 1948,22 ved 
hvilken lejlighed mureren i åbningerne fandt 
trækul, som han satte i forbindelse med brand. 

Tagmaterialet har siden den første omtale 
1615,17 ligesom i dag, bestået dels af bly, dels af 
tegl, men det er usikkert, hvordan fordelingen 
har været. Nævnte år og i det følgende arbej-
dede Jens murmand fra Århus og Jacob blytæk-
ker fra Rye på tagenes udbedring. Det ser ud til, 

at skibets tag år 170019 ligesom 178512 rummede 
begge materialer, mens der lå bly på koret og 
tegl på våbenhuset. Den nuværende fordeling 
fremgår tidligst af beskrivelsen i synsprotokol-
len 1862. 

Tagværkerne er ældre, af eg; samme materiale 
er ifølge ovennævnte beskrivelse anvendt i vå-
benhuset, hvis loft i dag er utilgængeligt. Såvel i 
kor som i skib er der to lag hanebånd i fagene, 
der er samlet og nummereret på østsiden41 (jfr. 
fig. 15). På de mange stykker af genanvendt 
tømmer er desuden ældre, øksehugne numre. 

Opvarmning med †kakkelovn i skibets nord-
østre hjørne etableredes på synets foranledning 
1895.16 192722 opsattes »nyt varmeapparat«, der 
måske er identisk med den †kalorifer, der ved 
restaureringen 1968-69 afløstes af de nuværende 



3636 GJERN HERRED 

Fig. 14. Tagrytterens vindfløj (s. 3636). Hans Stiesdal 
fot. 1971. - The weathervane above the ridge-turret. 

radiatorer med oliefyr i den samtidige bygning 
øst for hovedindgangen til kirkegården. Elektri-
citet indlagt 1915. 

Kirken står i dag, efter restaureringen 
1968-69, i blank mur; dog er våbenhuset og ski-
bets vestre taggavl hvidtet. Det samme gælder 
øverste skifte på kor og skib, hvor kalkningen 
går i ét med udmuringerne omkring de nyere 
vinduer. Også tagrytteren er hvidkalket med 
sort bindingsværk. Dens spir er spånklædt, 
mens der ligger vingesten på skib og våbenhus, 
bly på koret. I det indre er væggene hvidtede, 
skibets loft med synlige bjælker står i brunligt 
træ, korets og våbenhusets er hvidmalede. Som 
nævnt ovenfor er gulvbelægningen træ i stole-
staderne og ellers gule teglfliser. 

Vindfløjen (fig. 14) er en hane på en stang, der 
skyder op fra en kugle inden for fire bøjler. Den 
omtales ikke i de gennemgåede arkivalier. 

†KALKMALERIER 

1945 undersøgte Egmont Lind fremkomne spor 
af kalkmalerier på korbuens underflade og på 
triumfvæggen.4 3 De fremdragne rester var 
imidlertid så sporadiske og dårligt bevarede, at 
en restaurering ikke var mulig, hvorefter de 
overkalkedes. 

Dekorationen, fra 1200rne,44 på korbuens un-
derside, omfattede et cirkulært topfelt, i grå 
ramme, indkredsende svage rester af en figur, 
måske Kristus. Nord og syd for topfeltet var 
rester af et båndformet slyngværk (fig. 16-17), 
tvefarvet i mønje og gråt, og udskydende rund-
tungede blade i samme farve samt rødbrunt med 
enkelte hvide konturer. Herunder var på buens 
nordre del spredte farverester fra én, måske to 
figurer. På den søndre del af buen afdækkedes en 
glorieret figur iført hvid underkjortel med blå 
(lapis lazuli) foldestriber og rødbrun kjortel. Fi-
guren syntes at holde i slyngbåndets her lodret 
forløbende del. Ved siden heraf var en liggende 
eller siddende figur, hvoraf så godt som intet var 
bevaret. Dekorationen var malet på en flere 
gange hvidtet bund, der delvis var berappet i 
kvaderfordybningerne for at skabe en jævn 
overflade. - På triumfvæggen fandtes spredte og 
små rester af romansk maleri samt en sengo-
tisk(?) siksakbort langs med korbuekanten. 

Fig. 15. Afbindingsmærker41 fra skibets tagværk 
(s. 3635), fra sydsiden til venstre. Skitse 1:5, KdeFL 
1991. - Marks on the roof trusses of the nave. 

I N V E N T A R 

Oversigt. Den romanske granitfont, der som vanligt 
er kirkens ældste inventarstykke, er et rigt udsmyk-
ket stenhuggerarbejde, der har givet navn til en særlig 
gruppe løvefonte, og som klart adskiller sig fra byg-
ningens øvrige granitskulpturer. Fløj altertavlen fra 
1500rnes begyndelse har været genstand for flere tids-
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typiske ændringer: Midtskabets oprindelige figur er 
fjernet og 1594 erstattet af et krucifiks fra 1450-1500, 
omgivet af malede, religiøse indskrifter, der atter en 
tid er blevet afløst af malerier. Disse var blandt de 
gaver (alterkalk og -krucifiks, krucifiks på degne-
stol), der var skænket i 1880erne af den historisk in-
teresserede filolog og forfatter Thor Næve Lange 
(1851-1915), hvis farfar havde ejet Kalbygård (jfr. 
s. 3625). - Fra 1600rnes første halvdel stammer den 
enkle prædikestol, alterstagerne og alterbordsforsi-
den, det øvrige inventar er nyere. Tidligere tiders 
brogede farver er i 1800rnes slutning blevet afløst af 
den da yndede egetræsmaling. Ved en istandsættelse 
af koret 1949ff. er ældre, polykrome stafferinger 
fremdraget, hvorimod træets egenfarve i stolestader 
og loftsbjælker er blevet dominerende i skibet ved de 
sidste restaureringer. 

Af det rimeligvis oprindelige, murede †alterbord 
er bevaret en rest af de nederste skifter, hvori 
indgår en del jernal. I forbindelse med nedbryd-
ning 1949 af det indtil da eksisterende (fig. 12), 
konstaterede man, at bordet havde været ca. 137 
cm højt, 157 cm bredt og ca. 120 cm dybt. Mu-
ligvis i forbindelse med en senere hævning af 
gulvet har man ønsket at rykke det fritstående 
alter op mod østvæggen, hvilket tilsyneladende 
er foregået ved at fjerne bordets forreste halvdel 
(bortset fra de nederste ca. 25 cm) og udfylde 
rummet mellem bordets bagside og væggen. 
Det hele er senere blevet dækket af cementpuds. 
I forbindelse med udgravningen af korgulvet 
1949 fandt man bag alterbordet et sekundært an-
bragt relikviegemme. 

Det lille gemme, af bly, ca. 3 x 3 x 2 cm, blev 
fundet sammen med et stykke forvredent bly, 
formodentlig det oprindelige låg, hvis mål45 an-
tydede, at gemmet muligvis senere var blevet 
formindsket. I gemmet lå en antagelig nyere tøj-
rest. Alt blev atter nedlagt i »fundamentet« til 
alterbordet. 

Alterbordspanel (fig. 18), o. 1640, af eg, med 
oprindelig, ikke mindre end 140 cm bred bord-
plade, støttet af gesimsens omløbende liste med 
karnistandsnit. Selve bordet måler 100 cm i høj-
den (incl. pladen), er 169 cm bredt og 132 cm 
dybt. Panelet, der har træk fælles med bl.a. præ-
dikestolen i Vitved (s. 3034), er ved en kraftig 
profilliste delt i to rækker fyldinger, forsiden 
med fire ens fag, kortsiderne med hver tre. De 

Fig. 16. †Kalkmalet dekoration fra 1200rne på kor-
buens underside (jfr. fig. 17), tegnet af KdeFL 1991 
(s. 3636). - †Mural decoration from the 13th century on the 
soffit of the chancel arch. Drawn sketch after photo. 

øvre felter har arkader med båndslyng i bue-
slaget, profilkapitæler og riflede pilastre. De ad-
skilles af rammestykker smykket med fladsnit, 
som i de fleste tilfælde bærer bølgeranker med 
drueklaser. De nedre felter har rektangulære 
profilfyldinger adskilt af kassetteværk. Bordet 
står i ferniseret eg med lidt gylden staffering, 
der opfriskedes 1886,16 efter at synet havde kon-
stateret, at der var »smukt snitværk« bag alter-
klædet. 

†Alterklæder. 1739/40 fandtes et alterklæde af 
»rød og hvid taft i store ruder«. 1747/48 anskaf-

Fig. 17. †Kalkmalet dekoration fra 1200rne på kor-
buens underside(s. 3636). Egmont Lind fot. 1945. -
†Mural decoration from the 13th century on the soffit of the 
chancel arch. 
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fedes et nyt af plys med sølvgaloner og kongens 
navn og krone på.21 1856 ønskede synet en ny 
alterbeklædning, der ifølge kancelliresolution af 
23. febr. 1841 skulle være rød.15 1862 var alteret 
da også beklædt med rødt fløjl,16 der erstattedes 
af et andet ca. ti år senere.15 1886 afstod man fra 
anskaffelse af et nyt, jfr . ovenfor. 

Altertavlen (fig. 19), fra 1500rnes første tiår, af 
eg, er et figurrigt fløj alterskab af nederlandsk 
type,46 karakteriseret ved en smallere forhøjelse 
af midtskabet, forsynet med to selvstændige 
fløje. I hovedskabet er placeret tolv stående hel-
genfigurer, i topfløjene to siddende. Centralt i 
midtskabet har formodentlig været anbragt en 
stor †helgenfigur, muligvis kirkens værnehel-
gen, der senest 1594 har måttet vige for en figur 
af Kristus på korset, antagelig det tidligere pro-
cessionskrucifiks, fra 1450-1500. 1594 er tavlen 
blevet »moderniseret« ved tilføjelse af en tre-
kantgavl med flankerende (nu fornyede) top-
spir, og omkring midtskabets Kristus er malet 
religiøse indskrifter, hvoraf en del nu ses under 
korset, afdækket ved en restaurering 1949. Ved 
denne lejlighed retableredes opsætningen med 
krucifikset, efter at dette en periode fra 1800rnes 

slutning til 1949 havde været erstattet af et par 
(†)Kristusmalerier. 

Tavlen står nu på en glat predella, hvis ud-
strækning er rekonstrueret efter fundne spor. 
Underplanken har skråfas, overplanken rund-
stav. I hvert af predellaens lodrette endestykker 
er et kvadratisk gemmehul, det nordre med 
kantaffasning. Det 116 cm brede midtskab, med 
den usædvanlige, retkantede overbygning, må-
ler i alt 195 cm i højden. Både skabsrammen og 
de fodfelter, der tværdeler fløjene og midtska-
bets sidepartier, har hulkelprofil mod indersi-
derne, fodfelternes underlister derimod skråfas. 
Alle figurerne er anbragt under baldakiner i 
form af krydshvælv, midtskabets sidehvælv per-
spektivisk udformet. Forsiderne fremtræder nu 
glatte uden de oprindelige †snitværksgallerier. 
Hvælvene har oprindelig været støttet af søjler, i 
ny tid erstattet af fyrrestave, og i hvælvenes isse-
punkter angiver dyvelhuller spor efter slutsten. 
En rest af begge dele er måske genanvendt i Do-
rothea-figurens spir (jfr. fig. 23). 

Flere af figurerne har mistet deres attributter 
og kan derfor ikke identificeres, og da de alle er 
fritskårne på deres lave jordsmon, er de i tidens 

Fig. 18. Alterbordspanel fra o. 1640 (s. 3637). NE fot. 1991. - Altar panel c. 1640. 
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Fig. 19. Fløj altertavle, fra 1500rnes begyndelse, med krucifiks fra 1450-1500 opsat sammen med en malet ind-
skrift 1594 (s. 3638). NE fot. 1991. - Winged altar-piece from the beginning of the 16th century, with a crucifix from 
1450-1500 put up with a painted inscription 1594. 

løb blevet ombyttet og står nu i tilfældig orden. 
Øvre række, over alle tre fløje, fra nord: 1) 
S. Agnes med åben bog og lam stående ved fo-
den. 2) Kirkefaderen Hieronimus med kardinal-

hat og den taknemmelige løve, fra hvis pote han 
havde fjernet en torn. 3) Kronet helgeninde med 
åben bog. 4) Biskop med lukket bog. 5) S. Ger-
trud(?) nonneklædt, med kirkemodel og bog-
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Fig. 20. Processionskrucifiks, fra 1450-1500, 1594 op-
sat i altertavlen (s. 3640). NE fot. 1991. - Processional 
crucifix from 1450-1500, added to the altar-piece in 1594. 

pose. 6) Nonneklædt helgeninde med åben bog, 
stående på S. Barbaras plads, hvis attribut, tår-
net, er opsat mod yderkarmen; en af de andre 
uidentificerede helgeninder har dog snarest væ-
ret anbragt har. - Nedre række: 7) S. Margareta 
af Antiochia (fig. 21) med åben bog og stående 
på den besejrede djævel i skikkelse af en drage. 
8) S. Katarina af Alexandria med sværd og hjul. 
9) Helgeninde med lukket bog. 10) S. Dorothea 
(fig. 23) med spir i den ene hånd (jfr. ovfr.), i 
den anden en kurv, der rækkes hende af det lille, 
kjortelklædte Jesusbarn. 11) Kirkefaderen, pave 
Gregor d. Store (fig. 22), med mitra og åben 
bog. 12) Biskop, med rosesmykket spænde og 
bøjede arme. I topfløjene to figurer siddende på 
tronstole med vandnæseprofiler: 13) Biskop 
med søjle og †stav? 14) Biskop (fig. 41), der har 
holdt noget (våbenskjold?) foran sig. 

Antallet af helgener, 14, svarer til det almin-
delige for de såkaldte nødhjælperhelgener, men 
sammensætningen af personer synes ikke at tyde 
herpå. Man kan snarest formode, at de her 

valgte helgener i hvert fald har omfattet de fire 
hovedjomfruer (nr. 6, 7, 8 og 10) og de fire kir-
kefædre (nr. 2 og 11 samt Augustin og Ambro-
sius, måske de stående nr. 4 og 12). 

De ret grove figurer er undersætsige, med 
brede, ret stereotype ansigter og store hænder, 
dragterne derimod skåret med varierede, livligt 
bevægede foldekast; skoene er bredsnudede og 
tyksålede. Kvindernes kronetakker nu alle for-
svundne.47 

Midtskabets ændring 1594 med placeringen af 
et krucifiks har bragt tavlen i delvis overens-
stemmelse med datidens kryptokalvinistiske 
synspunkter.48 Kristusfigurens ringe højde, 53,5 
cm, indicerer, at det drejer sig om et processions-
krucifiks (fig. 20) fra 1400rnes sidste halvdel. Den 
udmarvede figur hænger i korte, strakte arme. 
Det markerede ansigt har stærkt fremsprin-
gende næse, øjne og mund er lukkede. En snoet 
tornekrone er trykket ned over det bølgerillede 
hår. Brystkassen er hvælvet, bugpartiet indsun-
ket, men med fremhævet mave. Lændeklædet er 
smalt, med midt- og sidesnip. De spredte, let 
bøjede ben har stærkt overlagte fødder.49 Det 
samtidige korstræ, med hvælvet overside mel-
lem yderkanterne, har cirkulære korsender med 
indvendig hulkel. 

Altertavlen står med en staffering fra istand-
sættelsen 1949 ved G. N. Kristiansen.50 Under 
en egetræsmaling fra o. 1880 16 fremstår figu-
rerne med en broget overmaling fra 1835.15 

Hvælvene er gråmarmoreret, hvilket bagklæd-
ningerne også har været, men nu ændret til 
mørkegråt. Fodfelterne, der 1835 var grønne 
med lysgule hulkele, er nu sorte; tilsvarende er 
predellaens mørkegråt marmorerede midtfelt 
ændret til sort og en ny, gylden indskrift fra 
Johs. 10,28 tilføjet. Også krucifiksets farver 
stammer fra 1835. Kristi legeme er blegrødt, 
med få blodspor, hår og skæg brunt, tornekro-
nen grøn, glorieskiven hvid med gule stråler og 
lændeklædet hvidt. Korstræet er sort, den øvre 
skive hvid med sorte versaler »Inri«. 

Fra ændringen 1594 fandt man ved restaure-
ringen ikke alene mærker efter krucifiksets kon-
turer,51 men også ved siderne rester af gyldne 
frakturbogstaver på sort bund. Under korset 
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Fig. 21-23. Figurer fra fløj altertavlen (jfr. fig. 19). 21. S. Margareta af Antiochia. 22. Pave Gregor d. Store. 23. 
S. Dorothea (s. 3640). NE fot. 1991. - Figures on the winged altar-piece (cf. fig. 19). 21. St. Margaret of Antioch. 22. 
Pope Gregory the Great. 23. St. Dorothy. 

kunne en tilsvarende indskrift med nadverind-
stiftelsesordene rekonstrueres samt det afslut-
tende »Anno 1594«. I den samtidige trekantgavl 
afdækkedes under et o. 1880 opmålet »Guds øje« 
et Jesumonogram udført i sølv, kontureret med 
rødbrunt på dekomponeret rødbrun baggrund, 
der ændredes til grå. - Af tavlens oprindelige(?) 
staffering, tempera på kridtgrund, fandtes kun 
ringe spor, på nordre hovedfløjs bagside en an-
tydning af et malet gult felt, kantet med rød-
brun streg og med en ca. 8 cm bred, sort frise. 

1880 var altertavlen blevet »forskønnet« med 
egefarve og et »alterbillede«, skænket af Thor 
Lange16 (jfr. oversigt). Det var et †Kristusma-
leri52 (jfr. s. 3648), indfattet i gylden ramme, der 
imidlertid 1885 ønskedes fjernet og erstattet af 
en Kristusfigur af zink.16 I stedet indsattes 1887 

dog et andet maleri15 (fig. 35 og 34), ligeledes en 
gave fra Thor Lange. Det er et oliemaleri på 
lærred, 147,5 x 80 cm, udført, efter tilsendte 
mål,53 af en kunstmaler i Moskva, Sergej Grib-
kov.54 Motivet er den tronende, hvidklædte Kri-
stus siddende med evangeliebogen og omgivet 
af syv barneenglehoveder. Maleriet, der ud-
fyldte hele altertavlens tomme midtfelt, blev 
fjernet herfra 1949, opsat på masonitplade, ind-
rammet og ophængt på skibets nordvæg; nu på 
sydvæggen. I stedet genanbragtes krucifikset, 
der en tid havde tjent som korbuekrucifiks. 

Tronende *Maria med barnet (fig. 24), fra 
o. 1230-40, af eg. Den frontale figur, 112 cm høj, 
er stærkt medtaget, nedbrudt i overfladen og 
flækket i tre, nu sammenlimede stykker. Marias 
højre arm og lidt af den tilstødende kropsdel 
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Fig. 24. *Maria med barnet, fra o. 1230-40, set forfra og fra siden (s. 3641). NE fot. 1990. - *The Virgin and Child, 
c. 1230-40. Now at the National Museum. 

mangler ligesom barnets fødder og arme, der 
har været tilstykket med søm og dyvler. Maria 
sidder stiv og opret, med let adskilte ben, på et 
pudebelagt tronsæde. Ansigtet er ovalt, med 
hvælvede, umodellerede øjne, munden angiver 
en antydning af et smil. På det glatte, bølgede 
hår, der falder ned bag nakken og lidt ud over 
skuldrene, bærer hun en høj kronering med ind-
skæringer for tre store og fire mindre, mellem-
faldende blade, der har været fæstnet med dyv-
ler. Fra den tynde hals hvælver kroppen sig ud, 
iført en ombæltet kjole og fodsid kappe, der er 
lagt ud over armene og ned i skødet for herefter 
at falde ud over tronsædet og lægge sig tæt om 
de parallelt anbragte ben. Kjolen danner paral-
lelfolder med små udposninger ved bæltet, kap-
pen bløde folder over dragtens nedre del, der 
bøjer ud over det afrundede, næsten fortærede 
forstykke. Med venstre hånd fastholder Maria 
det sidevendte barn, der sidder med spredte, bø-
jede ben. Det ret ødelagte hoved har bølget hår 
som moderens, i nakken anes to indskæringer til 

kroneblade. Den fodside kjortel har dybe folder. 
I træet ses flere udkilinger. I Marias isse er en 2,5 
cm dyb nedboring lukket med en pløk, der nu 
stikker 1,5 cm op, men må have været skjult af 
kronen. Bagsiden af figuren er dybt udhulet 
med et bredt, fladt jern. I kanten ses tre for-
modentlig oprindelige søm, der må have tjent til 
fæstnelse, ligesom tre dyvelhuller under tronsæ-
det. Figuren fremtræder nu uden staffering, 
men der ses rester af en kraftig kridtgrund og 
enkelte farver: På kjolen en cinnoberagtig rød, 
på kappen guldfarvet sølv og på foret azurit med 
gråsort undermaling. Barnets kjortel synes at 
have rester af poleret sølv på bolus og på snip-
pen herunder en blårød (caput mortuum?). - Fi-
guren, der oprindelig har smykket et †alter, fin-
des siden 1918 i Nationalmuseet (inv. nr. D 
9596). 

Altersølv. 1) Alterkalk (fig. 25) og disk skænket 
o. 1880 af Thor Lange,54 der havde bestilt sættet 
i Reichenhall55 i Bayern. Kalkens fod og skaft af 
messing, bægeret af sølv; i alt 24,7 cm høj. Fo-
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dens overside er dekoreret med seks tunger med 
forskellige bladranker, i lavt relief på trambu-
leret baggrund. Knoppens over- og underside er 
smykket med blade, det lodrette midtbælte med 
bladstav. En støbt og gennembrudt, gotiserende 
bladkurv omslutter det glatte bæger, der bærer 
en graveret indskrift med frakturagtige bogsta-
ver: »Salva me fons pietatis« (Fromhedens kilde 
skal frelse mig). Disken, 15,4 cm i tvm., der er 
helt glat og flad, har i bunden et graveret, la-
tinsk kors med spidse korsarmsender og cirkel-
skive foran spidser. På fanen er graveret: »Ag-
nus Dei Dona nobis pacem« (Guds lam skal give 
os fred). 2) Moderne altersæt, hvis enkelte dele 
er stemplet »C. F. Heise« samt smykket med et 
Georgskors, foran ring, i relief. Tilhørende sølv-
vinkande med samme stempler og dekoration. 
†Alterkalk og †disk, af forgyldt sølv, nævnt 
1661.6 1728 omtalt som »ganske ubrugeligt«.19 

Fra 185615 ønskedes kalken, der rummede 1 3/4 
pægl,16 repareret. 

Fig. 25. Alterkalk, sydtysk arbejde fra o. 1880, skæn-
ket af Thor Lange (s. 3642). NE fot. 1991. - Chalice of 
South German workmanship from c. 1880. 

Fig. 26-27. Alterstage og løvefod, antagelig fra 1631 
(s. 3644). NE fot. 1991. - Altar candlestick with lions on 
the base, probably from 1631. 
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Fig. 28. Romansk døbefont (s. 3644). NE fot. 1991. -
Romanesque font. 

Fig. 29. Drage på døbefontens fod, jfr. fig. 28 
(s. 3645). NE fot. 1991. - Dragon on the base of the font. 

†Oblatæske og alterkande, 1863, af porcelæn;16 

den vanlige type; kanden nu ude af brug. †Alter-
kande 1845.15 

†Alterkrucifiks, af bronze, stammende fra 
Moskva og 188016 skænket af Thor Lange.54 

Alterstager (fig. 26), antagelig fra 1631, tidligst 
omtalt 1661 som »to store, nye messinglysesta-

ger«.6 De er 39,5-40 cm høje og hviler hver på 
tre grove løvefødder (fig. 27), støbt i ét med det 
nederste led af den hvælvede, blødt profilerede 
fodskål.56 Over en lille vulst dannes skaftet af et 
konisk og to cylinderformede led adskilt af 
svagt profilerede ringled. Kraftig lyseskål med 
jernlysetorn. På det midterste skaftled står gra-
verede, tværskraverede versaler: »RIS.ASD. 
1631«, formodentlig initialerne for Rasmus Jen-
sen i Kalbygård (der dette år blev forordnet til 
kongelig delefoged i Gjern herred) og hans hu-
stru Anne Sørensdatter.57 To små †messinglyse-
stager nævnt 1661.6 En lysestage ved prædikesto-
len er omtalt i 1800rnes slutning.16 måske den, 
der nu ligger på loftet. 

†Messehagler. 1661 fandtes en gammel damask 
messehagel.6 1701 blev haglen beskrevet som 
»gammel og utjenlig«.58 1739/40 omtales den 
som værende af rødt fløjl med brede »sølvlad 
(bånd) korsvis på ryggen«.21 Ved et syn 1885 øn-
skedes en ny hagel af højrødt fløjl.15 

Alterskranke, 1951, af smedejern.59 Den tidli-
gere skranke, fra 1873,16 med tætstillede balu-
stersøjler på høje, retkantede baser og med run-
det håndliste smykket med perlestav, var op-
stillet i halvbue foran alteret. Nu på loftet. †Al-
terskranke. 1762/63 udførte Niels Schau af Skan-
derborg et nyt »tralværk« for alteret.21 

Den prægtige, romanske døbefont (fig. 28), der 
ifølge Mackeprang (Døbefonte s. 239ff.) har gi-
vet navn til en særlig gruppe inden for løvefon-
tene, er antagelig fra samme værksted som bl.a. 
Dover (s. 3164) og Røgen (s. 3535). Den er af ret 
grovkornet granit, kummen lysbrun med stri-
ber i brunt og rødligt, foden rødgrå. Fonten er i 
alt 102 cm høj, den store kumme, ca. 90 cm i 
tvm. og 39 cm dyb,60 har en ca. 10 cm bred, glat 
mundingsflade, der går over i et bånd langs 
mundingen. Siderne smykkes af to flotte løve-
par, hvert med fælles mandshoved med fordy-
bede, let mandelformede øjne og svagt midt-
delt, rundet hageskæg. Begge hoveder springer 
6 cm frem, sydsidens er 18 cm højt, nordsidens 
19. Dyrene ligger med bagbenene ind under sig 
og forbenene, med kløer, løftet på vanlig vis. 
Mankelokkerne har spiralender både ved midten 
og forneden. De tynde haler er lagt op foran 
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kroppen og folder sig fra en ring ud i enten et 
elegant svunget akantusblad eller breder sig ud i 
en vifteformet haledusk. Mellemrummet mel-
lem de to løvepars haler er udfyldt af en fugl, 
den ene, med løftede vinger, synes at stå på den 
ene løves bagparti, den anden og mindre svæver 
med bagudstrakt hale og vinger. Kummen af-
sluttes af lille, skråt skaftled, der formidler over-
gangen til den terningkapitælformede fod, med 
øvre vulst.61 Siderne har rundstavmarkerede 
halvbuer og i sviklerne kraftigt fremspringende 
mandshoveder, med overskæg og riflet hår, der 
breder sig vifteformet ud bagtil på fonten, i de 
tre tilfælde med spirallokker. I buefelterne er 
lave relieffer: 1) Halvt liggende løve med bagud-
vendt hoved og lang tunge; det ene forben løftet 
over et palmetræ og i sviklen bagved et kors, 
ved bagkroppen et firblad. 2) Tilsvarende løve 
med stor akantusbladhaledusk. 3) Drage (fig. 
29) med todelt, planteagtig tunge, vinger der ses 
over og under kroppen samt lang, snoet hale 
endende i blad; i sviklen herover en sommerfug-
leagtig palmet. 4) En hybrid dyreskikkelse, basi-
lisk? (jfr. fig. 28), med fuglevinger og hale og 
hoved, der måske har hanekam. 

1835 blev fonten opmålet sammen med alter-
tavlen og prædikestolen.15 1885 ønskedes malin-
gen fjernet.16 1904 stod fonten i korets nordøstre 
hjørne, hvorfra den 1968 flyttedes hen for alter-
skranken. 

Dåbsfad, o. 1862?, af messing,16 28,5 cm i 
tvm., glat, med ombukket rand. Istandsat 1968. 
Anbragt på jerntrefod. 188516 anskaffedes en 
bred messingrand, hvori fadet kunne sættes; si-
den 1969 på loftet. †Dåbsfad. 1702 manglede fon-
ten et fad,19 der imidlertid var anskaffet 1739/40, 
da inventariet omtaler et brugeligt tinfad.62 

Dåbskande, 1973, af messing, stemplet »Cohr« 
og »Bunde«. †Dåbskande, o. 1862, af tin.16 

Processionskrucifiks, se altertavle s. 3640 
Prædikestolen (fig. 30) er et enkelt snedkerar-

bejde, enten udført kort før 1613-14 eller i de 
nævnte år, da en snedker fra Storring lavede »et 
nyt panel opsat til Prædikestolen«, og en mur-
mand samtidig opmurede en lille †trappe til sto-
len.17 Den har fire fag, hvis stumpvinklede ram-
meværk er af eg, felterne af fyr. Storfelterne er 

Fig. 30. Prædikestol fra 1613-14 (s. 3645). NE fot. 
1991. - Pulpit, c. 1613-14. 

Fig. 31. Stolegavl, muligvis fra o. 1850, genanvendt 
1878 (s. 3646). NE fot. 1991. - Bench-end, possibly from 
c. 1850, re-used 1818. 
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Fig. 32. Krucifiks fra 1800rnes slutning, skænket af 
Thor Lange og opsat på stolegavl (s. 3647). NE fot. 
1991. - Crucifix from the close of the 19th century, donated 
by Thor Lange and mounted on a bench-end. 

nu glatte, men har oprindelig haft pålimede, 
enkle arkader. Over en omløbende profilliste 
har frisefelterne profillisteindrammede smalfyl-
dinger. Den let udladende krongesims har dob-
belt kvartrundstav. Storfelterne er tidligere af-
kortet lidt forneden, således at de nu støder lige 
til fodlistens halvrundstav over hulkel og kraftig 
kvartrundstav. Samtidigt opgangspanel, men i 
nyere tid forlænget lidt mod midtgangen. 

1968-69 gennemgik stolen en restaurering, og 
ny trappe udførtes. Under en egetræsmaling fra 
1878,16 med markering af †arkaderne, afdække-
des og istandsattes en staffering fra 183515 sva-
rende til altertavlens. Storfelterne har en mørke-
grå marmorering med røde årer, profillisterne er 
blå, hvide og gule, rammeværket gråt marmo-
reret, med hvide og mørkegrå strøg.63 

Prædikestolen står på et muret fundament 
med genanvendelse af munkesten, men i hoved-
sagen fra 1878,16 da stolen flyttedes hen til et 
»mere passende sted«, dvs. skibets sydøstre 
hjørne. 

Fig. 33. Maleri af ærkeenglen Mikaels kamp med 
djævelen, kopi efter Rafael, skænket af Thor Lange 
(s. 3648). NE fot. 1991. - Painting of the Archangel Mi-
chael fighting the devil, copy after Raphael. 

Stolestader, 1969, af blankt fyr, udført efter 
tegning af Aksel Skov og Aage Kristensen. - En 
stolegavl (fig. 31), nu defekt og på loftet, vidner 
om tidligere tiders genbrug af ældre inventar. 
Den er af fyr, glat, med afrundet, øvre afslut-
ning over lille halsindskæring og i øvrigt ganske 
svarende til de †stole, der opsattes 187816 (jfr. 
fig. 34 og nedenfor). Gavlplankens nederste del, 
der da har været delvis skjult af en fodrem, bæ-
rer imidlertid en indskåret spiraldekoration, der 
må stamme fra plankens oprindelige udsmyk-
ning, muligvis fra 1850-52,15 da stoleværket del-
vis fornyedes, og mandsstolene forsynedes med 
ryglæn og kvindestolene med døre. Endnu 1920 
fandtes rester af gavle med tilsvarende udsmyk-
ning, en enkelt, med modvendte dobbeltspiraler 
under roset, lå som fodbræt til en †bænk i vå-
benhuset.64 †Stoleværk er i øvrigt tidligst omtalt 
1613f. og 1619,17 da en snedker i 25 dage færdig-
gjorde stolene, som var »aldeles sønder.« 1728 
var ni mandsstole ganske forfaldne og skulle re-
pareres med 24 alen »leder« (lægter) og en stang 



Fig. 34. Indre, set mod øst. Ældre fot. i N M . - Interior to the east. 
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ved muren.19 1807 var stolene overalt så gamle 
og brøstfældige, at de burde hovedrepareres el-
ler fornyes,18 hvilket skete 1850ff. (jfr. ovenfor). 
Ved synets beskrivelse 1862 fandtes da 14 luk-
kede fruentimmerstole (dvs. med døre) og 24 
mandfolkestole, heraf 10 lukkede; i våbenhuset 
to bænke. 1904 fik alle stolene fodbrædder. - En 
†træskærm omkring kakkelovnen (jfr. fig. 34) i 
skibets nordøsthjørne er antagelig opsat 1895.16 

*Armstol til præsten, 1865,15 af bøg og fyr. 
Høj, buet ryg og svejfede armlæn med støtter; 
de forreste ben balusterformede, de bageste sva-
jede; sæde og ryghynde beklædt med sort uldda-
mask. Nu i Den gamle By (inv.nr. 218:69). 
†Præstestol skulle anskaffes 1835, men ønskedes 
1865 fjernet fra kortet.15 

†Degnestol, 1613f. udført af en snedker fra 
Storring;17 en ny antagelig opstillet 1835.15 1863 
ønskedes kirkesangerens stol flyttet fra koret og 
indrettet i den øverste mandsstol;16 formodent-

lig først etableret 1878 (jfr. ovenfor). Herfra er 
bevaret gavlplanken ved opgangen til prædike-
stolen, hvorpå er opsat et krucifiks (fig. 32), 
skænket i 1800rnes slutning af Thor Lange. I et 
korstræ af mahogni er indfældet en i ben ud-
skåret Kristusfigur, 14,5 cm høj, med sortteg-
nede detaljer; på korsstammen versalerne, i ben, 
»Inri«. 

†Kirkekiste. 1739/40 omtales en gammel, be-
slagen kiste til messeklæderne, spoleret og ubru-
gelig.62 

»Kirkebøsse«, o. 1900, af træ, rektangulær, 
med aflang pengetragt. Sortmalet og kantstribet 
med uægte forgyldning; ved indgangen. 186216 

omtales to †kirkebøsser af messing og en †kirke-
blok. 1737 fandtes en †tavle til de fattige.65 

†Orgel, 1969, med fem stemmer, bygget af 
Th. Frobenius & Sønner, Kgs. Lyngby. Disposi-
tion: Manual: Rørfløjte 8', Principal 4', Gedakt-
fløjte 4', Oktav 2', Spidsfløjte 1'. Orgelhus i 
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Fig. 35. Maleri af den tronende Kristus udført o. 1887 
af den russiske maler Sergej Gribkoff og skænket til 
opsætning på fløj altertavlen af digteren og diploma-
ten Thor Lange (s. 3641). NE fot. 1991. - Painting of 
Christ enthroned, executed c. 1881 by the Russian painter, 
Sergej Gribkoff, and donated by the poet-diplomat, Thor 
Lange for incorporating in the winged altar-piece. 

ubehandlet fyr; gavlformet facade med pro-
spektpiber af tinlegering, symmetrisk grupperet 
i tre felter. Tegnet af Aksel Skov og Aage Kri-
stensen i samarbejde med orgelbyggeriet. På 
gulvet i skibets nordvestre hjørne. †Orgel, 1911, 
med fire stemmer, bygget af A. C. Zachariasen, 
Århus.66 Pneumatisk aktion. Facade med ét 
rundbuet pibefelt og to lavere sidefelter med git-

terværk. I sydvesthjørnet, med østvendt facade 
og spillebord i nord. 

Salmenummertavler. 1-2) 1949, med trekant-
gavl og rum til indskudsplader; hvidmalede, 
pladerne sorte. 3) (Jfr. fig.34), antagelig en af de 
tre store †tavler, der anskaffedes 1862.16 Den har 
knopstave på rammestykkerne og svejfet udsa-
vet topgavl samt rum med søm til ophæng-
ningstal; egetræsmalet. Nu på loftet. 

Kirkestævnetavle (fig. 36), fra 1800rnes slut-
ning, med svejfet gavl. Hvidmalet og med sort 
skriveskrift. Ophængt over våbenhusdøren. 

Maleri (fig. 33), 1800rne, kopi af Rafaels ma-
leri ærkeenglen Mikaels kamp med djævelen. 
Olie på lærred, 61,5 x 36,5 cm. Engelen bærer 
rødbrun dragt med blåt draperi. Forgrunden 
med djævelen holdt i brune farver, himmelen 
blå med røde strejf. I ny, profileret og forgyldt 
ramme, ophængt på våbenhusets sydvæg. 
Skænket af Thor Lange, formodentlig 1880,16 

sammen med to andre †lærredsmalerier,67 fore-
stillende henholdsvis Korsnedtagelsen og et Kri-
stushoved.68 Sidstnævnte blev en kort tid an-
bragt i altertavlen, (jfr. s. 3641) men ophængtes 
188716 sammen med det andet i skibet, indfattet i 
mørke rammer med forgyldt kant. Fandtes 
endnu 1920.67 

Billedtæppe, udført 1969 af Hanne Vedel. Hør-
lærred indvævet med silke. Motivet ved den ene 
side tre fisk, ved den anden lodrette striber. På 
skibets nordvæg. 

Belysning: »Klaselampetter« opsat 1974. To ly-
sekroner, o. 1900, af messing, ligger nu på loftet: 
1) (Jfr. fig. 34), meget stor, enkel, med 2 x 6 
lysearme, hver ophængt på en stor, oval kugle, 
den nedre størst og med lille hængekugle under 
krave; ophængningsstang med cylinderled. 2) 
Mindre barokkopi med otte arme, hver med to 
lys; oval hængekugle med profileret knop, fler-
leddet hængestav. 

Ligbåre, 17-1800rne, af råt tømret og umalet 
fyr. Den er 48 cm høj, 62 cm bred og 317 cm 
lang medregnet bærestængerne, der ender i grov 
knop. Bæreladet kantet af profillister, stolpebe-
nene støttet af udsavede knægte. På loftet. †Lig-
båre tidligst nævnt 1619,17 da snedkeren lavede 
en ny. 1739/40 omtales den som skrøbelig og 
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Fig. 36. Kirkestævnetavle (s. 3648). NE fot. 1991. -
Board for notices of parish meetings. 

slet.62 176221 anskaffedes en ny. 186216 var bårens 
plads i våbenhuset. 

Klokker. 1) »Støbt år 1974 til Låsby kirke af 
Paccard, Annecy-le-vieux, Savoyen, Frankrig«. 
Versalindskrift om halsen. Ophængt i tagrytter 
(jfr. s. 3634). 2) (Fig. 37) »1889«, støbt af »[Chr.] 
Christensens enke, Aarhvs«. Ca. 60 cm i tvm. 
Nedslidt indskrift med reliefversaler på slagkan-
ten, om halsen tomt bånd. Nu opstillet på vin-
duesoverligger i korets nordøsthjørne. †Klokker. 
Ved klokkeskatten 1528/2969 afleveredes en 
klokke, der med al »jernfanget« (ophænget) ve-
jede 2 skippund og 18 lispund (464 kg). 16616 og 
fortsat nævnes kun én klokke, der 172219 hang 
på kirkens vestende (jfr. s. 3633). 172419 mang-
lede kirken en klokke, men 1739/4062 reparere-
des »klokkelænken«. 1817 var klokken revnet, 
og det følgende år anskaffedes en ny, der bar 
indskriften: »Støbt af I. C. & H. Gamst Kjøben-
havn 1818«.70 1826 omtales klokken som løs om 
sin aksel.15 I beskrivelsen 186216 angives dens 
mål til 21 ½ tomme i højden (ca. 66 cm) og 1 alen 
2½ tomme i tvm. (ca. 69 cm). 1888 var den rev-
net og ønskedes omstøbt.15 

Fig. 37. Klokke, støbt 1889 af Chr. Christensens enke, 
Århus (s. 3649). NE fot. 1991. - Bell cast in 1889. 

G R A V M I N D E R 

Gravsten (fig. 39), figursten, o. 1625-50, over 
anonymt ægtepar, indskriften nu ganske bort-
slidt med undtagelse af indledningens få skråt-
stillede reliefversaler. Brunlig kalksten med or-
toceratitter, 176 x 93 cm, med flad kantramme, 
der foroven afbrydes af de to hjørnecirkler med 
siddende evangelister og deres tegn; de nedre 
cirkler indgår i det lave, nedslidte skriftfelt. U n -
der et tvillingbueslag, i siderne støttet af volut-
konsoller, ses ægteparret stående frontalt med 
ansigterne let vendt mod hinanden; begge har 
hænderne sammenlagt i bøn. Manden har øre-
kort hår, moustache og firkantet fuldskæg, der 
dækker pibekraven fortil. Han bærer en bredt-
foldet kappe med bræmmer over sin korte, 
knappede trøje og knæbukser; skoene har sløj-
fer. Kvinden har konehue, rund, flad krave og 
folderig kappe med slag, hvorunder den fodside 
kjole ses ligesom de glatte skosnuder. Mellem 
deres hoveder og rækkende op i sviklen er et 
relief af den Korsfæstede, hvis lændeklæde har 
stor sløjfe. Prikhugget baggrund. Fremstillingen 
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Fig. 38. Gravplade af støbejern o. 1787, over forpag-
ter P. M. Wostrup, Tovstrup mølle, og hustru Mette 
Marie Bøker (s. 3650). NE fot. 1991. - Cast-iron tomb-
slab c. 1787 marking the grave of the lessee of Tovstrup 
Mill, P. M. Wostrup and his wife, Mette Marie Bøker. 

er bl.a. beslægtet med gravsten nr. 2 i Haldum 
(s. 1810) og er antagelig udført i et Århusværk-
sted. 1830 lå stenen sunket i kirkegulvet,15 men 
ønskedes hævet. O.1899 på kirkegården,54 nu 
indmuret i våbenhusets vestvæg over granitsok-
kel. 

Gravplade af støbejern (fig. 38), o. 1787, over 
»førdum« forvalter og forpagter Peder Morten-
sen Wostrvp, f. • 1748, »død paa sin eiendoms 
boepæl Tovstrup mølle«71 10. febr. 1787, med 
»sin hierte elskende hvstrve mad(a)m Mette 
Marie Bøker«, *30. nov. 1762, †• ; ( j f r . 
s. 3625). Bølgeranke hvorefter gravvers. 

Pladen, der har enkel kantprofil og måler 172 
x 124 x 2,5 cm, udfyldes af indskriftens relief-
versaler under et naivt, rundt englehoved, i re-
lief. Nederst ses et pæreformet kranium med 
fordybet, trekantet næse, fordybede, skrå øjne 
samt mundrille, over korslagte knogler. - 1830 
lå pladen i kirkegulvet,15 1969 ved korbuen, 
hvorfra den da flyttedes til skibets vestvæg. U n -
der pladen fandt man to kister, der atter over-
dækkedes. Ornamenterne er beslægtet med til-
svarende på gravplade i Storring (s. 2082) og 
formodentlig udført i et norsk jernværk. 

Nyere mindesten over »familien Lange. Thor. 
Catharine. Thor. Thora. Dorothea. Frederik.« 
Hvid marmorplade, 48,5 x 61 cm, indskriften 
med fordybet antikva. Indsat i vestafsnittets 
sydmur nær deres gravsted. 

†Gravrammer og †ligtræer. I de sporadisk be-
varede kirkeregnskaber er for perioden 1739-6521 

noteret indtægter ved nedlæggelse af forskellige 
gravmarkeringer på kirkegården. 1) 1742/43 for 
en ramme på Jens Sørensens grav, »hvori var tre 
stene lagt«, 48 sk. 2-3) Samme år gav Søren 
Rasmussen i Låsby 1 rdl. for to ligtræer. 4-5) 
1743/44 betalte Simon Knudsen af Kalbygård 80 
sk. for to ligtræer. 6) 1745/46 lagde Anders 
Nielsen en ramme med fliser, for 48 sk. 7-8) 
1746/47 betalte kirkeværge Peder Herløwsen72 

48 sk. for at lægge en dobbelt ramme med fliser, 
en enkelt over hans søn og en ditto over hans 
barn. 

K I L D E R O G H E N V I S N I N G E R 
Frijsenborg godsarkiv, Hammel: Syn over grevskabet 
efter Mogens Friis 1675 (Nr. 266). - Ved embedet: 
Synsprot. for Låsby kirke 1862f. - Se i øvrigt for-
tegnelse over arkivalier vedr. kirkerne i Gammel 
Skanderborg amt i almindelighed s. 2874 samt for-
kortelser s. 2875. Fagordbog s. 15. 

NM2: Håndskrift: F. Uldall III, 1885, s. 269-273. -
Indberetninger ved F. Uldall: Beskrivelser af Kir-
kerne i Gjern Herred, Århus Amt. 1899, s. 35f, 
H. Dahl 1875 (bygning), Chr. Axel Jensen 1920 (byg-
ning og inventar), E. Lind 1945 (kalkmalerier), Aksel 
Skov 1949 (kor og alterbord), Georg N. Kristiansen 
1949, 1968 og 1970 (inventar og relikviegemme), 
Ebbe Nyborg 1990 (*Maria med barnet) og Vibeke 
Michelsen 1990 (inventar og gravminder). 
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Fig. 39. Gravsten, o. 1625-50, over anonymt ægtepar 
(s. 3649). NE fot. 1991. - Tombstone, c. 1625-50, of an 
unnamed married couple. 

Notebøger. NM2: K. Henry Petersen II, 1891, s. 89f 
(bygninger og inventar og kalkmalerier). C. M. 
Smidt CXLI, udat., s. 52f (bygning og inventar). 

Tegninger og opmålinger. NM2: Plan, snit og tegning 
af sydportal ved F. Uldall 1888. Skitse af (†)alterbord 
1949 ved Aksel Skov. Kopi af opmålingssæt 1950 ved 
H. E. Christensen og Hans Helmuth Knudsen samt 
Aksel Skovs tegnestue, genanvendt af Aage Kristen-
sen og Aksel Skov 1968. Akvarel og opmåling af præ-
dikestol 1968 ved G. N. Kristiansen. LA Vib.: Skitse 
af altertavle ved V. Th. Walther 1883 (B 239. 123). 
Kgl. Bygningsinsp. Århus: Korrespondance og tegnin-
ger siden 1910. 

Litteratur: A. Kaae: Laasby Sogn gennem Tiderne. 
Ulfborg 1948; kirken s. 228-40. MeddÅrhSt. 1969, 
s. 51-54 (restaurering 1968-69 (= ØJyHjemst. 
XXXIV, 1969, s. 143-46)), 1972, s. 62-63 (vægtæppe 
og arealerhvervelse). 

Historisk indledning ved Lars Bisgaard, beskrivelse 
af kirkegård og bygning ved Kjeld de Fine Licht, 
†kalkmalerier, inventar og gravminder ved Vibeke 
Michelsen og orgel ved Ole Olesen. Engelsk over-
sættelse ved Jean Olsen. Redaktionen afsluttet 1991. 

1 DaRigBr. 1. rk. III, nr. 71 med note 2 samt nr. 112. 
Jfr. Herreklostrene, s. 34, 55 og 65. 
2 Jfr. Herreklostrene, s. 65 og 137. Det kan vel ikke 
udelukkes, at klosteret har ladet kirken bygge. 
3 Repert. I, nr. 5592. 
4 Herreklostrene, s. 55. 
5 DaMag. 4. rk. II, 42. 
6 LA Vib. Århus bispearkiv. Gjern herredsbog 1661 
(C 3. 1081). 
7 Frijsenborg godsarkiv, Hammel. Syn over grevska-
bet efter Mogens Friis 1675 (nr. 266). Jfr. LA Vib. År-
hus bispearkiv. Kirker solgt på auktion 1691-1711 (C 
3. 1149). 
8 Kronens Skøder IV, 532. 
9 LA Vib. Skbg. rytterdistrikt 1719-69. Jordebogseks-
trakter og arkivalier vedr. ændringer af godsets om-
fang (GRyt 8. 9). Den senest i forbindelse med Spo-
rup kirke (s. 3569) nævnte Mogens Blach Bering fik 
hammerslag på Kalbygård, A. Kaae 1948, s. 118f. 
med henv. 
10 LA Vib. Landstingets skøde- og panteprot. 
1772-76, f. 195 (B 24. 704). 
11 Samme f. 232. 
12 LA Vib. Århus bispearkiv. Korrespondance Fram-
lev hrd. Sjelle-Skørring-Låsby 1662-1848 (C 3. 556). 
13 LA Vib. Århus bispearkiv. Kirkernes istandsættelse 
m .m. 1804-23 (C 3. 1151). 
14 A. Kaae, 1948, s. 236, jfr . LA Vib. Århus bispear-
kiv. Sager vedr. kirkeejere 1837-44 (C 3. 1156). 
15 LA Vib. Provstearkiver. Hjelmslev-Gjern hrdr. 
Synsprotokol 1826-1915 (C 32. 2-3). 
16 Synsprotokol. 
17 RA. DaKanc. Seks års kirkergsk ... 1620 (B 184c). 
18 LA Vib. Godsarkiver. Frijsenborg. Dok. vedr. kir-
ker, skoler og jordemødre 1802-24 (G 341. 464), jfr . 
A. Kaae 1948, s. 236. 
19 LA Vib. Århus bispearkiv. Kirkesyn 1700-1803 (C 
3. 1166-76). 
20 Frijsenborg godsarkiv, Hammel. Syn efter Mogens 
Friis. 
21 RA Rtk. Rgsk. 1660-ca. 1848. Skbg. rytterdistrikt. 
Rgsk. for kirker i Skbg. amt 1739-67 (279-85). 
22 A. Kaae, 1948. 
23 Abrahamsen: Orientering, s. 57: Afvigelsen er 1,3° 
mod syd. 
24 Skibets nordmur står lidt skråt i forhold til byg-
ningens andre sider, således at rumbredden aftager 
mod vest. Det oprindelige skibs længde rekonstru-
eres ved hjælp af størrelsen af soklens udflyttede hjør-
nekvadre. 
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25 Aksel Skov konstaterede 1949, at korets vægge bar 
»meget tydelige mærker af ildpåvirkning«, jfr . des-
uden vinduer nedenfor. Har en brand bevirket den 
delvise sløjfning af tårnet? 
26 Den vestre revnet. 
27 Mackeprang: Granitportaler, s. 183-84 og 254, 
sammenligner reliefferne, som han finder sløje og ud-
viskede, bl.a. med dem på sydportalen af Kragelund 
kirke, der ligger omkring 25 km vest for Låsby, i 
Hids herred på den anden side af Gudenå. Poul Peder-
sen: Sigurds ormekamp, i Romanske stenhuggerar-
bejder I, 1981, s. 71-74. 
28 L. Gotfredsen og H. J. Frederiksen: Troens billeder, 
Herning 1987, s. 115, 224-26 (=Romanske stenhug-
gerarbejder IV, 1989, s. 131-38) og 256. S. B. Chri-
stensen: Theklas tympaner - Daniels døre, i Icono-
grafisk post 1991, 2, s. 1-10, ser Låsbys tympanon 
som en fremstilling af S. Thekla. 
29 O. Norn: At se det usynlige, 1982, s. 47 ff. Beslæg-
tede dekorationer f.eks. i Blegind (s. 3045), Søby 
(s. 3541, note 22) og Dallerup (s. 3600). I Vestjylland 
er ornamenterede og/eller akcentuerede vinduesåb-
ninger udbredte; i Ribe amt navnlig i Skast hrd. 
30 En slidt overligger, der i dag står i korets sydøstre 
hjørne, er hidført fra en gård i sognets sydlige del. 
Lokalt sættes den i forbindelse med †kirke i Bjarup 
(s. 3306). 
31 Jfr. MeddÅrhSt. 1969, s. 51. 
32 E. Bergendahl Hohler: Drager i tre og sten, i Ro-
manske stenarbejder II, 1984, s. 141f.; L. Gotfredsen 
og H. J. Frederiksen (note 27) s. 114. 
33 Thor Lange: En gammel Kirkebygning, i Danne-
brog 10. okt. 1899, nævner at have set »til højre for 
Alteret en indmuret Sten«, hvorpå var et hagekors. 
34 En behugning på vestsiden kan stamme fra en †pul-
piturbjælke. Men et pulpitur er ikke omtalt i de gen-
nemgåede arkivalier. 
35 I de år var Johannes Frederiksen konstitueret som 
kgl. bygningsinspektør og drog omsorg for, at for-
nyelsen blev en gentagelse af den ældre konstruktion. 
36 Ved Aksel Skov, der lod udføre de murede bærin-
ger, der havde været på tale ved forrige istandsæt-
telse. 

Fig. 40. Overliggeren på indersiden af korets østre 
vindue, (s. 3630, jfr . fig. 12). Skitse 1:20, KdeFL 1991. 
- Window-lintel of the east window in the chancel (cf 
fig-12). 

Fig. 41. Biskop fra fløj altertavlens søndre topfløj, jfr . 
fig. 19 (s. 3640). NE fot. 1991. - Bishop in the upper 
compartment (south) of the winged altar-piece, cf. fig. 19. 

37 LA Vib. Ryttergodserne. Synsprot. for rep. kirker i 
Skbg. m.fl. distrikter 1724-35 (GRyt 7. 1). 
38 På toptinden står et nyere bronzekrucifiks; tænke-
ligt en gave fra Thor Lange. Over døren er indmuret 
plade af hvid marmor, hvorpå med skriveskrift står: 
Ti lkomme Dit Rige. 
39 LA Vib. Skbg. og Åkær amter 1726-65. Breve fra 
kirkeinsp. og kommissionssager fra insp. Morville 
(B5C. 194A). 
40 LA Vib. Provstearkiver. Århus nordre. Synsprot. 
1813-26, jfr . A. Kaae 1948. 
41 Jfr. H. H. Engqvist, i Bygningsarkæologiske stu-
dier 1989, s. 91. 
42 Jfr. Mogens Koch, i Arkitekten 1963, s. 207. 
43 1949 konstateredes også svage spor af kalkmalede 
dekorationer på korets nordvæg og på tr iumfvæg-
gens nordlige del, oppe under loftet. 
44 Lind daterer den til »tiden omkring 1200-tallet«. 
45 Ikke angivet i indb. 
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46 Beckett: DaKunst. II, 171. 
47 Flere af figurerne har udboret hul i issen. 
48 Jfr. bl.a. altertavler i Åby (s. 1436) og Lyngby 
(s. 1627f). 
49 Højre fods tæer er fornyede. Figurens hoved har 
udboret hul i issen, dens rygside er lige afbanet. 
50 Bag på altertavlen malet: »Aar 1949 er altertavlen 
istandsat under Nationalmuseet af G. N. Kristian-
sen«. 
51 Bagklædningen havde en overmaling, vel fra 1594, 
gulbrun lasurfarve på gulbrun bund. 
52 Uldall 1885. 
53 Thor Lange, i Nationaltidende 29. maj 1911. 
54 Samme, i Dannebrog 10. okt. 1899. - Ifølge Thi-
eme-Becker: Künstler Lexikon XV, Leipzig 1922, 
s. 20 var maleren Ssergei Iwanowitsch født o. 1820 og 
uddannet ved Moskvas kunstskole. 
55 Ingen stempler ses. Ifølge sognepræsten anvendes 
sættet fortsat ved højtiderne. 
56 Den ene stage har jernplade for bunden, den andens 
er bortrustet. 
57 KancBrevb. 28. juli 1631; jfr . A. Kaae 1948, s. 156 
og 158. 
58 Ra. DaKanc. D19. 1699-1771. Koncepter og indlæg 
til sjæl. reg. (1701. nr. 73). 
59 1968 afkortet med et fag i hver side. 
60 Mackeprang: Døbefonte, s. 37, har det fejlagtige 
mål: 59 cm. 

61 1968 er fontekummen drejet i forhold til foden. 
1904 var relief 1 under den stående fugl, jfr . fot. af 
M. Mackeprang i N M . 
62 LA Vib. Århus bispearkiv. Rgsk. for rytterdistrik-
ternes kirker (C 3.2439). 
63 Listernes farver til dels ændret ved restaureringen; 
Chr. Axel Jensen iagttog 1920 en toliniet renæssan-
cefrakturindskrift i smalfelterne, men restaurator 
omtaler blot en mørkegrøn marmorering med svag 
brun ådring (fra 1835). 
64 Tegning i indb. 1920 ved Chr. Axel Jensen. 
65 LA Vib. Skbg. Rytterdistrikt 1717-67. Synsforretn. 
1721-60 (GRyt 8.14). 
66 A. C. Zachariasen: Fortegn, over leverede orgler i 
Den danske Orgelregistrant. 
67 Omtalt i indb. 1920 af Chr. Axel Jensen. 
6 8 1 synsprot. 1885 karakteriseret som »det lille, skal-
dede hoved på altertavlen«. 
69 RA. Rtk. Rgsk. indtil 1559. Fortegn, over indkræ-
vede klokker (108 A. l l ) - Brev af 27. aug. 1888 fra 
sognepræsten til biskoppen, i N M . s korresp. arkiv. 
70 LA Vib. Provstearkiver. Århus nrdr. provsti. Syns-
prot. 1812-26 (C 291.2). 
71 Vedr. vandmøllen, der lå i Dallerup sogn, og dens 
møllere, se Chr. Heilskov og H.E.Jensen: Dallerup 
Sogn i Fortid og Nutid, Ry 1948, s. 131ff. 
72 Slægten Herlovsen, fæstere til Kalbygård, omtalt af 
A. Kaae, 1948, s. 157. 

Fig. 42. Låsby 1:10.000. Opmålt 1797 af Søren Sørensen, rettelser medtaget til 1862. Kopieret 1982 af Birgitte 
Andreasen. - Map of the village. 
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The little church of Låsby is built of finely 
dressed ashlar. The chancel and nave are the 
original fabric and date f rom about 1200. The 
proportions of the ground-plan follow a scheme 
which seems to have found widespread use in 
the district. The south portal has an interesting 
decoration, possibly depicting three stages of 
the Christian's fight. Various other carved ash-
lars are observed in the church, including the 
inner lintel of the chancel's east window. 

About 1500, i.e. in the generation before the 
Reformation, the nave was prolonged towards 
the west. This extension may have been com-
pleted by a tower, later cut down to its present 
appearance. The porch also dates f rom the last 
phase of the Middle Ages, while the present 
belfry is probably from the last century. 

True to custom the Romanesque granite font 
is the oldest item of furniture in the church. Its 
rich carvings are characteristic of a special group 

of »lion fonts«, and they clearly differ f rom the 
rest of the church's granite sculptures. The 
winged altar-piece from the beginning of the 
16th century has undergone several changes 
characteristic of their period: the original effigy 
in the central compartment has been removed 
and replaced in 1594 by a crucifix from 1450-
1500, surrounded by painted devotional inscrip-
tions, later followed for a time by figurative 
paintings. 

These were among the gifts to the church 
(chalice, altar crucifix, and crucifix on the parish 
clerk's pew) donated in the 1880s by the philo-
logist and author with an interest in history, 
Thor Næve Lange (1851-1915), whose paternal 
grandfather had owned Kalbygård. 

The simple pulpit, altar candlesticks and altar 
frontal are from the first half of the 17th century, 
the rest of the furniture and fittings are more 
recent. 

Fig. 43. Grundplan 1:600 kombineret med de geometriske figurer, der kan have været vejledende under af-
sætningen.42 Skibets proportioner bestemt ved »indvielseskors«, svarende til rektanglet 1:√3. KdeFL 1991. -
Ground-plan with possible setting-out system. 

S U M M A R Y 



Fig. 1. Kirken set fra nord. KdeFL fot. 1991. - The church seen from the north. 

 ALLING KIRKE 
                     GJERN HERRED 

Kirken, der muligvis var viet S. Morten (jfr. klokke), 
nævnes første gang 1524,1 da den ydede det relativt 
beskedne beløb af 12 mark til den såkaldte lande- 
hjælp. Heller ikke efter reformationen synes økono- 
mien at have været for god, i hvert fald beklagede 
sognepræsten sig gentagne gange over sin ringe ind- 
komst og fik for en periode tillagt kronens del af kon- 
getienden af annekssognet Tulstrup.2 

Med reformationen kom kirken i kongens besid- 
delse, hvilket tidligst er direkte bevidnet 1661,3 men 
allerede fremgår af sognepræstens ovennævnte løn- 
sager i 1500rne. 16984 mageskiftede kronen kirken til 
Anna Margaretha Wandel, enke efter højesteretsas- 
sessor, etatsråd Jørgen E(h)lers. Samme år5 solgte 
hun den videre til Peder Rasmussen Lihme på Farre- 
gård (i Sporup sogn), til hvem hendes mand nogle år 
før havde solgt nabokirkerne i Gjern og Skannnerup 
(jfr. s. 3317 og 3347). 17226 tilbagekøbte kongen af 
Lihmes enke, Anna Fischer, Alling og andre kirker 

(jfr. f.eks. Sporup, s. 3569) og indlemmede dem i 
Skanderborg ryttergods (jfr. altertavle). Ved auktio- 
nen over distriktets ejendomme 1767 gik Alling kirke 
til Mathias Bruun i Viborg7 (jfr. Låsby, s. 3625), men 
af en eller anden grund blev det Anders Kiærulf 
Brasch i Viborg, der 1768 fik skøde på kirken og går- 
den Bomholt i sognet; 17718 pantsatte han kirken til 
byfoged i Horsens Andreas Flensborg. Ejerforhol- 
dene er herefter mangelfuldt oplyst: I midten af 
1770erne nævnes som ejer (af pantet?) fodermester på 
Fussingø, Ulrich Conrad Lynge i Ålum (Randers 
amt), fra 1783 den lokale gårdejer Mads Jensen Øster- 
gaard, 1813 forvalter Siemer på Kilsgård (i nabosog- 
net Tulstrup)9 og 1863 Peder Eskesen. Sidste ejer før 
overgangen til selveje 1. juli 1916 var Eske Pedersen.10 

Ved omlægninger 1978 (jfr. s. 3183) blev sognet an- 
neks til Dover (s. 3149), efter antagelig at have været 
hovedsogn siden reformationen, i hvert fald siden 
1576.2 
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I det kuperede landskab på østsiden af Guden- 
åens løb fra Birksø til Julsø ligger kirken frit på 
en højning, der har fald til alle sider. Navnlig 
mod øst og i syd skråner terrænet ned til en 
vandfyldt lavning neden for det storslåede bak- 
keland, der hæver sig videre østpå og når be- 
tydelige højder i Toftebjerg og Tippethøj. 
Landsbyen Alling, der i ældre tid var væsentlig 
større end dobbeltpastoratets anden kirkeby 
Tulstrup (s. 3710, fig. 40), ligger centralt i det 
langstrakte sogn. Kirken rejser sig i nordsiden af 
landsbyen, hvis huse og gårde engang slog 
kreds omkring et stort gadekær (fig. 29). Syd 
for kirken står endnu den firlængede, stråtækte 
præstegård, der solgtes 1893, da præsten flyttede 
til Tulstrup. 

Den rektangulære kirkegård slutter sig tæt om 
kirken og hegnes på alle sider af brede, græs- 
kronede stengærder. På grund af terrænets be- 
skaffenhed når diget en betragtelig højde på 
ydersiden, særligt i vest og nord. Vistnok i for- 
bindelse med en mindre udvidelse i øst 191911(?) 
er bakkehældet på denne side anlagt i et par ter- 
rasser på støttemure af marksten. Stendiger om- 
tales første gang 1616,12 da en nedfalden stræk- 
ning skulle udbedres. Siden er der foretaget ad- 
skillige oplægninger og istandsættelser. 

Der er to indgange: En port i syd og en låge i 
vest. Begge steder sidder hvidmalede trætrem- 
mefløje, porten indeholder en tofløjet køread- 
gang foruden låge. Ældste omtale er fra 1615,12 

da der anskaffedes søm til reparation af porten. 
1682-8313 købtes en port og en låge, og siden 
nævnes fornyelser gentagne gange. 

Et teglhængt ligkapel i røde sten er i slutnin- 
gen af 1940rne opført i kirkegårdens nordvestre 
hjørne og benyttes nu til graverens redskaber. 
Ved siden af, i vestskellet, strækker sig en lang, 
smal, delvis nedgravet bygning med brudstens- 
facade og fladt paptag. Her er siden begyndelsen 
af 1970erne fyrrum og toiletter; ved opførelsen 
1939 sigtede man på brændsel og materialer. 

161612 nævnes et †»klockhus«, hvor nogle 
brædder skulle sømmes fast. Det fremgår 
1682-83,13 at »klokkeværket« stod på kirkegår- 
den, og senere tales der jævnligt om reparatio- 
ner. En fornyelse af »klokkestolen« 184510 ser ud 

 

Fig. 2. Grundplan 1:300. Målt af Henrik Jacobsen 
1984, tegnet af KdeFL 1991. I koret er angivet grav- 
rum (s. 3673). - Ground-plan. 

til at have resulteret i det »klokkestativ« op ad 
korgavlen (fig. 7), der fjernedes 1931 under 
medvirken af Viggo Norn (jfr. klokke). 

Brolægning omkring kirkebygningen figurerer 
i den liste over kommende arbejder, der opstille- 
des 1915 i forbindelse med overgang til selveje. 
Engang herefter er lagt det eksisterende bånd af 
håndstore marksten. 

På alle sider står der ældre aske i diget, sat 
efter 1907,10 da synet ønskede de daværende 
asketræer klippet. Desuden er der enkelte træer 
spredt på området, her i blandt en akacie og en 

 

Fig. 3. Tværsnit i skibet, set mod øst 1:150. Målt af 
Henrik Jacobsen 1984, tegnet af KdeFL 1991. - Cross- 
section of the nave to the east. 
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Fig. 4. Kirken set fra syd. KdeFL fot. 1989. - The church seen from the south. 

blodbøg nær korets nordøstre hjørne. Ud for 
gavlen er i midten af 1980erne anlagt areal for 
anonyme og urner. Stedet smykkes med granit- 
figur hugget af John Roed. 

BYGNING 
Kirken består af kor og skib, der antagelig er 
opført i første halvdel af 1200rne, og hvortil der 
foran skibets syddør slutter sig et senmiddelal- 
derligt våbenhus. Orienteringen har nogen af- 
vigelse mod nord.14 

Det beskedne, kullede anlæg, hvis eneste de- 
korative element er korbuens reliefsmykkede 
kragbånd, hævder sig ved sin hovedform, hvor 
man registrerer en behersket akcent i højden. I 
det ydre bevarer kirken sin middelalderlige ka- 
rakter i usædvanlig grad. Set fra nord står byg- 
ningen endda omtrent i sin oprindelige skik- 
kelse. 

Koret er praktisk taget kvadratisk, mens ski- 
bets længde i forhold til bredden er lidt mindre 
end vanligt i herredet. 

De kraftige mure er over et sokkelskifte rejst 
af fint tilhugne kvadre. Kun delvis er skiftegan- 
gen fortløbende fra kor til skib, hvilket sammen 
med den omstændighed, at soklerne på de to 
bygningsafsnit er indbyrdes forskellige, måske 
antyder et ophold under opførelsen. I overens- 
stemmelse med middelalderlig praksis må man 
formode, at koret er bygget først, og dets fod- 
skifte15 har en stor rundstav (s. 3266, fig. 6; jfr. 
fig. 8), hvis udformning varierer og på nogle af 
kvadrene danner en flot karnis. Derimod har 
skibet blot en almindelig skråkantsokkel. Bag- 
murene og begge de bevarede (østre) taggavle er 
af marksten, der i en groft udglattet mørtel er 
lagt i forholdsvis regelmæssige horisonter. Ski- 
bets to portaler er kvadersatte indvendig, hvil- 
ket ikke synes at være tilfældet med de oprinde- 
lige vinduer, hvoraf kun korets er i behold. 

Begge døråbninger, der er bevaret, er rektan- 
gulære,16 af omtrent samme størrelse (udvendig 
ca. 230 (over soklens overkant) x 120, indvendig 
ca. 250 x 145 cm) og udstyret med vandret over- 
ligger (i syd: 35 x 170 cm). Øjensynlig er åb- 

Danmarks Kirker, Århus 231 
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ningerne ens, dog skjuler norddørens17 tilmu- 
ring dens anslagsfremspring. 

Oprindelig må der have været to vinduer i ski- 
bet og tre i koret. Kun sidstnævnte sted er de 
bevaret, østvinduet dog blændet og lidt ændret 
indvendig, sydvinduet udvidet ved behugning i 
siderne. Alle tre måler udvendig ca. 135 x 80 cm 
og har rektangulære overliggere.18 

 

Fig. 6. Våbenhus (s. 3659). NE fot. 1991. - The porch. 

Den kvadersatte, rundbuede koråbning, hvis 
bredde er mindre end en trediedel af triumfvæg- 
gens længde, er (ligesom alteret) forskudt mod 
nord i forhold til kirkens hovedakse. Den har 
enkle, 31,3 cm høje kragbånd (fig. 11), der på 
langsiderne og på endefladerne mod skibet er 
dekoreret med relieffer. På hver sten er de to 
billedsider knyttet sammen ved en flad liste, der 
foroven og langs de yderste, lodrette sider kan- 
ter reliefferne, mens det fælles hjørne prydes 
med en rundstav, hvis top som et kapitæl bærer 
den øvre rammeliste. Forneden har stenene tre 
vulster på langsiderne, en eller to på kortsiderne 
og sammenhængende hermed lidt indbyrdes af- 
vigende udformninger i hjørnet. Rammevær- 
ket, der understreger kragbåndenes kasseform, 
kan minde om vederlagsstenene i korbuen i na- 
bokirken i Dallerup (s. 3600). 

I fladt relief er langsiderne smykket med ran- 
keslyng, mens hver kortside er udfyldt med et 
dyr:19 I syd en løve, der stikker halen mellem 
benene og med hovedet vendt bagud slikker sig 
på ryggen. Halen er ført bag om kroppen og 
afsluttet tredelt med en knop på hver gren. Dy- 

Fig. 5. Kirken set fra nordvest. Hans Stiesdal fot. 1963. - The church seen from the north-west. 
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ret på nordre kragbånd har en tilsvarende hale, 
men den indristede manke tyder på, at det drejer 
sig om en hest, og den synes i færd med at æde 
en plante. 

I kirkens indre iagttages i koret to rektangu- 
lære vægnicher, anbragt 95 (syd) og 130 cm (vest) 
over gulvet. Rester af hvidtet puds og spor af 
planker på indersiden af korgavlen lader for- 
mode, at det oprindelige træloft havde synlige 
bjælker. På vestsiden af triumfmurens taggavl er 
aftryk af det østligste spærfags skråstivere, der 
har været på plads, før gavlen blev opmuret (jfr. 
fig-3). 

Tilføjelse. Det senmiddelalderlige våbenhus 
foran skibets syddør er på markstenssyld rejst af 
munkesten i munkeforbandt med bagmure af rå 
kamp. Langsiderne har falsgesims, og forment- 
lig har den enkle gavl haft kamtakker, der imid- 
lertid er fjernet på et ukendt tidspunkt. Gavltop- 
pen er ommuret, og herunder fremstod den 
lave, rundbuede blænding, der oprindelig synes 
at have været en luge. Den egns- og tidstypiske 
døråbning, der har bevaret sine anslag, er flad- 
buet og udvendig placeret i et spidsbuet spejl. 
Til det oprindelige udstyr har hørt murede 
†bænke, hvoraf én var i behold 1862,10 da sædets 
fjæl skulle fornyes. Nogle af tagværkets egespær 
er bevaret. 

Det lille, firkantede vindue i østmuren er ind- 
sat efter synets ønske 1860.10 Våbenhuset nævnes 
første gang 161712 i anledning af en dørrepara- 
tion, mens det gentagne gange noteres, tidligst 
1702.20 at loftet er væk. 

Vedligeholdelse og ændringer efter reformatio- 
nen. Første gang bygningen omtales, er 
1613-14,12 da »den gamle kirkedør« blev tilmu- 
ret i forbindelse med opsætning af pulpitur. Til 
arbejdet, der er et par år ældre end den tilsva- 
rende lukning af nordportalen i nabokirken i 
Låsby (s. 3634), indkøbtes fem læs »halvmur- 
sten« i Emborg, og der tilkørtes otte vogne ler. 
Et syn 171520 fandt ingen mangler, men en snes 
år senere skrev man, at siden kongen fik kirken 
(jfr. s. 3655), var ikke ofret en skilling, og dens 
tilstand var nu dårlig. Murmester Hans Peder- 
sen fra Skanderborg foretog da en reparation 
1730.21 og 173722 foregik en indvendig udbed- 

 

Fig. 7. †Klokkestabel ved korgavlen (s. 3656). Chr. 
Axel Jensen fot. 1915. - Former †bell-frame by the gable 
of the chancel. 

 

Fig. 8. Korets sokkel i det sydøstre hjørne (s. 3657). 
KdeFL fot. 1991. - Section of the plinth of the chancel. 
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Fig. 9. Indre, set mod vest. NE fot. 1991. - Interior to the west. 

ring, som snedker Niels Knudsen fra Tørring 
stod for. Efter stormskader 175423 bad kirkevær- 
gerne amtmanden skaffe en murmester til 
istandsættelse, hvortil man havde samlet mate- 
rialer, ligesom i Tulstrup, s. 3690. 

181624 gennemførtes en »hovedreparation«, 
og det er antagelig ved denne lejlighed, at man 
med små, røde sten fornyede øvre del af vest- 
gavlen, hvis behov for udbedring nogle år før 
var blevet indført i synsprotokollen. 

Bortset fra vinduesudvidelser (jfr. nedenfor) 
er herefter kun foretaget mindre ændringer ved 
bygningen, og det har overvejende drejet sig 
om indvendige arbejder: 1862 blev korets loft 
pudset, 1866 skibets; 1880 fjernedes kalken fra 
korbuens vederlagssten, og 1895 udvidedes den 
gennemgang, der 1862 var etableret mellem ko- 
rets og skibets lofter.11 1958 og i de følgende år 

var arkitekten Alfred Theilgaard, Hammel, be- 
skæftiget med istandsættelser, mens arbejder i 
forbindelse med installering af varmluftsanlæg 
1970-71 blev forestået af Vinther og Roldsgaard, 
Brædstrup. Siden 1980 har Foldagers tegnestue i 
Ry været kirkens arkitekt. 

Gulvene af gulbrune klinker er færdiglagt 
1971, ved hvilken lejlighed man skal have obser- 
veret et ældre, antagelig middelalderligt gulv af 
munkesten. Første gang, der omtales gulve, er 
1725,20 da de skulle »hjælpes med sten«. 173725 

fandt synet, at korgulvet burde omlægges og 
navnlig repareres over †præstebegravelsen 
(s. 3673). Beskrivelsen 1862 i synsprotokollen 
anfører mursten overalt, bortset fra træ i en del 
af koret. Efter synets ønske 1903 lagdes der 
støbte, sorte og hvide, såkaldte Silkeborgfliser i 
koret (uden for skranken) og i gangene og an- 
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Fig. 10. Indre, set mod øst. NE fot. 1991. - Interior to the east. 

tagelig tillige i våbenhuset, hvor de stadig lig- 
ger. 1924 kom der brædder i stolestaderne.11 

Vinduerne nævnes første gang 1847, da synet 
foreslog et nyt i korets sydside. Skibets to spids- 
buede, udvendigt falsede lysåbninger er sat ind 
1855, og 1863 blev vinduet i norddørens tilmu- 
ring gjort større.10 I korvinduerne sidder nu ny- 

 

Fig. 11. Korbuens kragbånd (s. 3658), nordre til venstre. NE fot. 1991. - The imposts of the chancel arch. 

ere trærammer og -sprosser, mens det udven- 
digt rektangulære vindue i skibets vestgavl, der 
giver lys til pulpituret, måske er samtidigt med 
dette og i dag er forsynet med støbejernsstel. 

Tagmaterialet nævnes første gang 1615,12 da 
noget afblæst bly skulle slås fast; året efter lagde 
en murer fra Skanderborg tagsten op og for- 
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skællede nordsiden. Ifølge synsprotokollen var 
hele kirken teglhængt 1862, og det er den fort- 
sat. Tagværkerne, der er istandsatte samtidig med 
tagstenenes fornyelse 1960, består i koret af ege- 
tømmer, hvoriblandt er genanvendte stykker. 
Midt i østgavlen, 15 cm over bjælkeoverside, er 
et 40 cm dybt hul (8 x 36 cm) efter en nu for- 
svundet planke, der har været på plads under 
opmuringen. I skibet er der enkelte ældre ege- 
spær, mens hanebåndene er udført af genan- 
vendt tømmer. I østre ende samles fagene på 
østsiden, i vestre på vestsiden. Spor på skibets 
østgavl af oprindelig tagstol er bemærket oven- 
for. 

Opvarmning med †kakkelovn (jfr. fig. 13) i 
skibets nordøstre hjørne etableredes 1892;11 efter 
udskiftninger afløst 1971 af varmluftsanlæg med 
fyrrum i materialskuret. 

Kirken står i dag, efter lidt spredte og usy- 
stematiske istandsættelsesarbejder i den sidste 
menneskealder, teglhængt og udvendig i blank 
mur, dog er våbenhuset hvidkalket og ligeledes 
vindueslysningerne, med undtagelse af det store 
vindue i skibets nordside. Indvendig er vægge 
og lofter hvide. 

INVENTAR 
Oversigt. I modsætning til et flertal af kirkerne i Gjern 
herred har Alling bevaret en del af sit ældre, ret be- 
skedne inventar. Den ældste og mest bemærkelses- 
værdige genstand er den romanske granitfont med 
dyrefremstillinger, beslægtet med nogle af Viborgeg- 
nens portaler og fonte. Fra 1400rnes første halvdel 
stammer en lille klokke støbt af Niels Eskildsen fra 
Stralsund (?), der også har arbejdet i Tolstrup (Voer 
herred). Ved 1500rnes slutning har kirken fået en ka- 
tekismusaltertavle og stolestader, begge dele senere 
ændret, hvorimod den meget enkle prædikestol fra 
o. 1600 blot har mistet sin lydhimmel. Et vestpulpitur 
fra 1613-14 er erstattet af et nyt 1877. Alterbordet er 
1631 blevet prydet med et fintskåret og stafferet pa- 
nel, der indtil 1949 var dækket af skiftende alterklæ- 
der. I 1700rne er koret blevet istandsat med omdan- 
nelse og staffering af altertavlen, og ny alterskranke 
blev udført. O.1850 har man som mange andre ste- 
der »moderniseret« altertavlen ved indsættelse af et 
nadvermaleri af en lokal maler. Egetræsmaling (i for- 
skellige toner) af al inventaret 1853,10 gentaget 1893 
og 1926,11 har skjult de oprindelige stafferinger, der til 
dels er fremdraget ved en hovedistandsættelse 1949. 

Alterbord, middelalderligt, muret op ad korets 
østvæg og helt dækket af panel; ca. 105 cm højt, 
ca. 150 cm bredt og ca. 90 cm dybt. Det står 
skævt på østvæggen, 110 cm fra nord og 130 cm 
fra syd. 

Alterbordspanel (fig. 12), med malet årstal 1631, 
forsiden af eg; de antagelig i 1700rne tilsatte 
kortsider af fyr. Den rigt prydede renæssance- 
forside, kronet og vandret delt af tandsnitlister, 
har 2 x 4  fyldinger. De øvre og lavere felter er 
smykket med arkader med kannelerede pilastre, 
profilkapitæler og bueslag, der har indpriknin- 
ger på hulstaven og herover streger med ende- 
prikker. I sviklerne er udskåret et treblad. Ram- 
mestykkerne er dekoreret med reliefskårne ru- 
der, yderst er lister med attisk slyngbånd. De 
nedre felter er glatte med båndslyng på mellem- 
rammerne. Bordets yderramme er pyntet med 
båndslyng, den øvre desuden med sidevendte 
tandsnit. Til siderne er listerne abrupt afskårne, 
hvilket tyder på, at der tidligere var en anden 

 

Fig. 12. Alterbordspanel fra 1631 med samtidig staf- 
fering (s. 3662). NE fot. 1991. - Altar frontal 1631 with 
contemporary painted ornaments. 
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Fig. 13. Indre, set mod øst. Ældre fot. i NM. - Interior to the east. 

afslutning. Kortenderne har hver to høje, rekt- 
angulære fyldinger af forskellig bredde, med 
profiler og båndslyng på den øvre del af de to 
forreste rammestykker, samt øvre tandsnit. 
Rammestykket ved væggen og bordets fodliste 
er tilsat ved en restaurering 1949. 

Panelets staffering er en delvis rekonstruktion 
fra 1949 efter den oprindelige, udført med tem- 
perafarver på kridtgrund. Over forsidens arka- 
der er med rødt på blå, stjernestrøet bund malet 
årstallet »16 - 31«, flankerende versalerne »H. I. 
C.« og »K. M. D«, rimeligvis for sognepræsten 
Hr. Jens Christensen og hans hustru (...Datter), 
der måske har bekostet stafferingen. I arkadefel- 
terne ses et grønmalet Jesumonogram omgivet 
af mauresker på sort, oprindelig mørkegrøn 
bund. De symmetriske blomsterornamenter i de 
nedre felter er i højere grad rekonstruktioner ef- 

ter fundne spor. Rammeværkets staffering er 
holdt i brogede farver. Kortenderne26 er nyma- 
let med mørkegrønt i felterne og mørkebrunt på 
rammeværket, med rødbrune profiler. 

†Alterklæder. I inventariet 1681/8213 omtales 
blot en alterdug. 1725 fandtes et »gammelt og 
forslidt« alterklæde, der 1738 karakteriseres som 
ganske ubrugeligt20 og året efter27 blev beskre- 
vet som et gammelt »kartuns (bomulds) rødt og 
hvidt alterklæde«. 1743 bekostede kirken, i lig- 
hed med mange andre kirker,28 for 17 rdl. 84 sk. 
et nyt alterklæde. Det var af rødt plys med sølv- 
galoner i kanterne og »hans majestæts kronede 
navnetræk samt årstallet 1743 broderet midtpå«. 
1766 blev anskaffet et nyt af rødt plys med sølv- 
galoner.27 1847 og atter 1860 ønskede synet et 
nyt klæde af rødt silkefløjl med kors af ægte 
guldbrokade og tilstrækkelig stort til at beklæde 
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Fig. 14. Altertavle med nadverindskrift fra 1500rnes 
slutning, omdannet o. 1700 og stafferet 1746 (s. 3664). 
NE fot. 1991. - Altar-piece with Eucharistic inscription 
from the close of the 16th century, altered c. 1700 and given 
painted decoration in 1746. 

hele alteret;10 antagelig det der fandtes 1862.11 

1901 skulle anskaffes et nyt af højrødt silkefløjl 
med guldkors og -borter.10 Efter alterpanelets 
restaurering 1949 kom bordet til at stå uden 
klæde, blot med alterdugen. 

Altertavlen (fig. 14) er en lutheransk fløj alter- 
tavle, med oprindelig nadverindskrift, fra 
1500rnes slutning, der sandsynligvis o. 1700 har 
fået nye vinger, top- og fodstykke, der er blevet 
stafferet 1746. Det lille krucifiks,29 der kroner 
tavlen, er rimeligvis samtidig med denne. 

Det oprindelige storfelt, af eg, måler i alt 166 
x 142 cm, medregnet den bredt hulkelprofile- 
rede ramme, der inderst har lille rundstav, 
yderst en bredere platte med skråkant. På de 
lodrette rammestykkers bagside ses udstemnin- 
ger efter hængsler,30 hvilket afslører, at tavlen 

har haft bevægelige fløje. Det lille topkrucifiks 
med skriftbånd, af eg, er nu ca. 27 cm højt, efter 
at de tidligere bortskårne underben er tilføjet 
1949.31 Figuren hænger i næsten vandret ud- 
strakte arme, det hældede, tornekronede hoved 
har lukkede øjne og mund. Det smalle, bølget 
lagte lændeklæde har snip i hver side; ryggen er 
plan. Nyere korstræ af fyr. 

Antagelig o. 1700 (jfr. nedenfor) har tavlen 
fået tilsat nye, svejfet udsavede vinger, top- og 
fodstykke (sidstnævnte en skammel med på- 
sømmet forbræt) samt drejede topspir, alt af yr. 

Efter en restaurering 1949 ved Georg N. Kri- 
stiansen fremtræder tavlen dels med den oprin- 
delige indskrift, nadverindstiftelsesordene, ma- 
let med gylden fraktur på blå bund, dels med en 
staffering fra 1746: Tavlens ramme, vinger og 
topstykke er rødbrunt marmoreret med lidt gult 
og lysgråt. I topstykket ses gudsnavnet Jahve 
sortmalet på lysgul strålebaggrund. Topspirene 
er gyldne. Midt på vingerne er et blåt ovalfelt 
hvori gyldne, kronede spejlmonogrammer for 
kongerne henholdsvis C. 6, i nord, og F. 5, i 
syd. Fodstykkets gulmalede kursivindskrift, på 
sort bund, forklarer, hvorfor begge kongemo- 
nogrammer er malet: »Ach! Christian dend Si- 
ette døde Samme dag ieg malet blev! / Dog vor 
Store Cron Printz Fridrich, Da vi Samme datum 
Skrev / Blev Wor Konge; Gid Hand Leve Vel, 
og udi mange Aar, / Herren Selv de Præster Lee- 
de Som her for Hans Alter Staaer!« Denne ind- 
skrift flankeres af »Anno 1746« og »d. 6te Au- 
gustij.« - Krucifiksfiguren har rødlig karnation 
på kridtgrund, brunt hår og skæg, grøn krone 
og rødligt lændeklæde. På det hvide skriftbånd 
står versalerne »INRI«. 

Om højalterets tilstand o. 170020 meddeler sy- 
net: »Altertavle har der ikke været i mands 
minde, men bliver nu af patronen forfærdiget« 
(jfr. s. 3655). 173732 blev alteret slået op med fem 
store spigre, men først 1746 beretter regnska- 
berne27 udførligt udelukkende om tavlens staf- 
fering for 10 rdl. i malerløn. »Det øverste kruci- 
fix (blev) forsølvet og stafferet, midt i tavlen er 
379 bogstaver: indstiftelsesordene, forgyldt med 
ægte guld, hvoraf de mindste er 2 tommer 
høje«. Verset var »afpenslet med farver, fire 
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knopper forgyldt«, desuden var »afskygget« 
med limfarver på »murtavlen« (?). 

Altertavlen har senere fået to overmalinger. 
185310 fik rammen en grøngrå lasurfarve, og i 
fodstykket blev med hvid skønskrift nymalet et 
citat fra Joh. 15,9. I storfeltet blev samtidig ind- 
sat et maleri på lærred, 142 x 117 cm, en kopi af 
Leonardo da Vincis nadverbillede, formodentlig 
udført af N.Jensen, Boes, der har leveret flere 
tilsvarende malerier til egnens kirker.33 1949 op- 
hængt, i ny ramme, på skibets nordvæg. - 
O.1915 blev tavlens ramme sortmalet, og spir, 
enkelte listeprofiler og krucifikset guldbronze- 
ret. 

Altersølv. Kalk og disk udført af Anders Mo- 
gensen Løwenhertz, Horsens, kort efter 1727,20 

da kirkekommissionsmedlem, krigsråd Niels 
Morville Bandbjerg (Vejle amt) havde lovet at 
sørge for et nyt altersæt i stedet for det gamle, 
der var brændt34 (jfr. nedenfor). Den store, 21 
cm høje kalk (fig. 15) svarer i form og dekora- 
tion ret nøje til nogle kalke, der bærer guldsme- 
dens fars mesterstempel, i Odder (s. 2551) og 
Alrø (s. 2851). Over en ottetunget fodplade er 
foden drevet op med et tilsvarende antal tunger 
samt fladrundbuer på randen; i sviklerne en lille 
rude med tungekant. Foroven har foden en fli- 
get kravebort under det indknebne skaftled. 
Knoppen har både på over- og undersiden 
samme rudedekoration som på foden,35 men 
yderligere seks små rudebosser med krydsskra- 
veringer på forsiden og trambuleret kant. Det 
glatte bæger har let udadbøjet mundingsrand 
markeret ved to spinkle, indridsede linier. På en 
af fodpladens tunger ses mestermærket (Bøje II, 
1982, nr. 6136). Den tilhørende disk, 13 cm i 
tvm., flad og glat, har på den smalle fane et 
graveret indvielseskors på baggrund af koncen- 
triske cirkler. Mesterstemplet i bundens cen- 
trum. 

†Altersølv m.m. I inventariet 1681/82 nævnes 
en kalk og disk af træ, et usædvanligt materiale 
for et altersæt, hvilket antagelig afspejler kirkens 
armod efter svenskekrigene. 1686/87 opregner 
en anden skriver en »kalk og disk af tin«, men 
retter det i de følgende år til en »kalk af tin og 
disken af træ«. 1693/94 befandtes inventariet 

som det foregående år,13 men var »forbedret« 
med en kalk af tin og en disk af træ, som Jens 
Enevoldsen af Bomholt36 havde foræret kirken. 
Desuden havde Peder Enevoldsen af Bomholt37 

foræret »en liden kalk og disk af sølv«. Ved præ- 
stegårdens brand 3. oktober 1721 blev kalken 
»fortæret af ildens luer«, bortset fra nogle små 
stykker sølv, men disken var i behold.20 

Sygesæt, o. 1862,38 udført af Rasmus Petersen, 
Horsens. Kalken, 8,2 cm høj, har enkeltprofi- 
leret fod, konisk skaft og halvkugleformet bæ- 
ger. Disken, 5,5 cm i tvm., har på undersiden et 
lille oblatgemme, 4,5 cm i tvm. og 1 cm højt, 
tilpasset så det kan anbringes i kalkens bæger. På 
gemmets underside er mestermærket for oven- 
nævnte guldsmed (Bøje II, 1982, nr. 6260). 

Oblatæske og vinkande, fra 1800rnes slutning, 
den vanlige type af sort porcelæn med guldkors 
og -kanter fra Bing og Grøndahl; kanden har 
bevaret sit hvide låg med guldknop og -kanter. 
En †oblatæske blev anskaffet o. 1864,10 en †alter- 
kande nævnt 1862.11 

 

Fig. 15. Alterkalk udført kort efter 1727 af Anders 
Mogensen Løwenhertz, Horsens (s. 3665). NE fot. 
1991. - Chalice made shortly after 1121 by Anders Mogen- 
sen Løwenhertz, Horsens. 
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Fig. 16. Alterstager af tin, skænket 1682 af Enevold 
Rasmussens hustru i Bomholt for hans begravelses- 
sted; antagelig udført af Hans Nielsen Gotlænder, År- 
hus (s. 3666). NE fot. 1991. - Altar candlesticks of pew- 
ter, donated 1682 by the wife of Enevold Rasmussen of 
Bomholt to commemorate his burial place. Probably made 
by Hans Nielsen Gotlænder, Århus. 

Alterstager (fig. 16), 1682, af krontin, »foræret 
af salig Enevold Rasmussens39 hustru i Bomholt 
for hans begravelsessted i kirken«.13 De ca. 30 
cm høje stager har stor, profileret fod, 21,5 cm i 
tvm., der på den let nedadbuede overside (til 
opfangning af dryp) bærer den enslydende, men 
lidt forskelligt bogstaverede giverindskrift med 
graverede versaler: »Hafver ieg Anne lens dater 
salig Enwold Rasmvsøns efter lefverske / vdi 
Bomholt foræred disse lysse stager til Aling ki- 
erce Gvd til ære kierken / til nyete anno 
1.6.8.2. «40 Indskriften indledes med kandestø- 
berens mærke,41 en kronet rose, i hvis krone- 
bånd læses hans initialer »H. N. S.« for Hans 
Nielsen Gotlænder. Det cylinderformede skaft 
har nederst en kraftig, midtdelt vulst og på mid- 
ten et ligeledes midtdelt ringled. Lyseskålen er 
profileret med to afsæt og har flad, let nedad- 
bøjet krave, 2 cm bred. Lysetornen af jern er 12 
cm lang og spids. 1723 var den ene stage i styk- 
ker, men repareret 1733.20 

Syvstage, 1900-1925, af messing; klokkefor- 
met fod og stort, rillet skaftled med 2 x 3  vand- 
ret udgående lysearme med fælles tværstav 
hvorpå syv lyseholdere. 

†Røgelsekar. 1739/4027 omtales et »gammel- 
dags jernildfad«, 176842 et røgelsekar af kobber. 

†Messehagler. 1681/82 havde kirken en gam- 
mel messehagel,13 måske den der i årene fra 
172920 beskrives som gammel og ubrugelig, af 
fløjl.27 1743 bekostedes (sammen med et alter- 
klæde) en ny hagel af rødt fløjl med sølvgaloner 
for 19 rdl. 60 sk. Den gamle blev for 54 sk. om- 
gjort til at pryde prædikestolen.27 1862 var hag- 
len af rødt bomuldsfløjl med guldkors på. 1898 
anskaffedes en ny af blodrødt silkefløjl med 
ægte guldborter og -kors.11 

Alterskranke. 1741/4227 betaltes for et nyt 
»tralværk«, af fyr, der blev opstillet tværs over 
koret. Yderst ved hver væg er to fag med ud- 
savede balustre, det næstyderste fag til begge si- 
der danner samtidig låge. Midtfor har skranken 
et panel rummende to felter med ens, udsavet 
dekoration (fig. 17), kongens spejlmonogram C 
6 under blomsteragtig krone og omgivet af 
bladslyng. I rammestykkerne er rundbuede 
smalfyldinger. Under den profilerede håndliste 

Fig. 17. Udsnit af alterskranke fra 1741-42, med kong 
Christian 6.s spejlmonogram (s. 3666). NE fot. 1991. 
- Detail of altar rail from 1741-42, with back-to-back 
monogram of Christian VI. 
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er frisen gennemløbende. Knæfaldet, der består 
af løse skamler, hvis forbrætter har svejfet un- 
derkant, er formodentlig delvis fornyet 185810 

eller 1884,11 da man ønskede knæfaldet gjort 
bredere og omstoppet. Skranken står med en 
staffering fra o. 1742, svarende til altertavlens, 
afdækket 1949. Balustrene er rødbrune, ovalen 
med det kongelige monogram brungult, blad- 
værket grønt. Rammestykkerne er blå, med 
brunrød marmorering i felterne og gult på pro- 
filerne. I frisen ses en gulmalet kursivindskrift 
på blå bund: »Jeg for din Alterfoed, O Jesus mig 
nedsetter, Hvor Du de Hungrige og Tørstige ret 
mætter, Ach! at paa dette Stæd, Jeg æder, Drik- 
ker, Saa, At ieg til sidst en Giæst, i Himlen blive 
maae!« Skrankens inderside står overalt med 
rødbrun strygefarve. Den oprindelige staffering 
er i tidens løb blevet overmalet tre gange, først 
med grågrønt, med sort på håndliste og blågråt 
på frisen, dernæst to gange med en egetræs- 
farve, stafferet med guldbronze; også indskrif- 
ten dækket. 

Den romanske døbefont (fig. 18) er især form- 
mæssigt et særdeles velhugget arbejde, af Mac- 
keprang (Døbefonte s. 26943) tilskrevet Serup- 
mesteren, der har udført den nærbeslægtede 
font i Gødvad og søjleportalerne i bl.a. Serup og 
Hørup, alle nord for Silkeborgsøerne i Viborg 
amt. Den er i alt 100 cm høj, kummen ca. 80 cm 
i tvm. og ca. 36 cm dyb. Kummens granit er 
grovkornet, grå, fodens rødlig og mere finkor- 
net. Den halvkugleformede kumme, med lavt, 
glat skaftled, har tovstav langs mundingsran- 
den. Herunder udfyldes fladerne af to par mod- 
stillede løver, i fladt relief, hvert par med fælles 
dyrehoved, kun 1 cm fremspringende og hen- 
holdsvis 19 og 17 cm højt. Hovederne har små 
ører, store, hvælvede øjne, med dobbeltkontu- 
rer, tresidet mundparti og rundet kæbe. Halerne 
udgår højt oppe på ryggen, følger dens krum- 
ning ned mellem benene og op foran kroppen, 
hvorefter de, over en lille ring, breder sig ud på 
varieret måde på de enkelte dyr: som fem spiral- 
stilke, fliget blad eller stor, vifteformet palmet 
med lille midtblad. I sviklerne foroven mellem 
hver af de to pars bagkroppe ses en lille plante. 
Løvekroppene er ganske glatte, uden detaljer, 

 

Fig. 19. Detalje fra fontens fod, jfr. fig. 18 (s. 3668). 
NE fot. 1991. - Detail of the base of the font, cf fig. 18. 

Fig. 18. Romansk døbefont (s. 3667). NE fot. 1991. - 
Romanesque font. 
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Fig. 20. Stolegavle, fra 1500rnes slutning, med op- 
rindelige bænke bevaret under de nyere (s. 3669). NE 
fot. 1991. - Late 16th century bench-ends with the original 
benches intact below those added later. 

kløerne derimod tydeligt angivet. På et af dyre- 
nes bagparti ses et lille kors med endeknopper. 
Under det ene pars løftede forpoter er hugget en 
stor, tredelt plante, hvis midtblad har tydelige 
ribber. 

Fontens fod, der har form som en attisk base, 
består af en kvadratisk, glat plint med nedad- 
buede sider, der mod hjørnerne løber op i et 
fælles hoved til et fantasifuldt formet næbdyr 
(fig. 19), der bider over den runde fods midt- 
vulst. Hvert næbdyr, som i modsætning til 
Gødvadfontens er uden kropsmarkering på 
plintens sider, har gab med takkede tænder, 
hvælvede øjne og nakkekrølle, hvorunder er 
hugget et u-formet parti. - 188211 ønskedes fon- 

ten renset og befriet for maling. 1915 stod den i 
korets nordvestre hjørne, tidligere i det syd- 
østre, 1987 atter renset og opstillet i skibets 
nordøsthjørne. 

Dåbsskål, o. 1962, af messing, 26 cm i tvm., 
anbragt i jerntrefod i fonten. †Dåbsfade. Hver- 
ken 1681/8213 eller 170220 fandtes noget bækken. 
173320 var anskaffet et af tin,37 der 189510 erstat- 
tedes af et af messing, egnens vanlige, løse skål 
indsat i en bred messingkrans. Denne fjernedes 
195011 og ligger nu på loftet. 

Dåbskande, o. 1962, af messing, 24 cm høj, 
konisk korpus med stor, skrå tud. †Dåbskander. 
186311 blev en kande af blik ombyttet med en af 
tin, af samme type44 som bl.a. Torrilds (s. 2633). 

†Fontelag(?). 1855 var »dækket« over fonten 
brøstfældigt, og et nyt ønskedes anskaffet.10 

Prædikestolen (fig. 13), fra o. 1600, omtalt ma- 
let 1613-14, er et meget enkelt arbejde, af eg. De 
fem fag har høje, smalle felter uden kantprofiler, 
over ganske lave postamentfelter, hvis vandrette 
kanter dog har kvartrundstav. Det glatte, hjør- 
neknækkede rammeværk er samlet med dyvler. 
Fodlisten og den let udladende gesims er tætpro- 
fileret, kronlisten prydet med tandsnit. Stolen 
støttes af en vandretliggende bjælke skjult under 
gulvet.45 En ny trappe langs triumfvæggen har 
erstattet et †rækværk ved opgangen fra 1862.10 

Stolens nyere farver omfatter rødbrunt på 
rammeværket, grønt på tandsnit og i felterne, 
kantet af grågrønt, profillisterne grå og blå. Ved 
en prøveafdækning 1943 af et af felterne fandt 
man fire farvelag over de sparsomme rester af 
den oprindelige staffering, en brun farve af- 
grænset i bueform af en hvid, på kridtgrund. 
Denne staffering stammer fra 1613-14, da Jens 
maler fik 1½ dl og 1 mk. for at male prædikesto- 
len af ny. En overmaling fra 1700rnes slutning(?) 
omfattede en draperimaling med kvast udført i 
lysblåt på en ultramarinagtig blå farve samt ne- 
derst i feltet nogle buestreger mellem flamme- 
strøg. De følgende farvelag bestod henholdsvis 
af en ensartet mørkegrå farve og to egetræsma- 
linger46 (en skarp gultonet og en mørkere). - 
174327 blev stolen prydet med en kasseret, rød 
messehagel (jfr. s. 3666). 186211 var »karnissen«, 
dvs. gesimsen, betrukket med blåt klæde. 

GJERN HERRED 
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En †lydhimmel er tidligst omtalt 1833,10 da den 
skulle forsynes med to nye revler og to jern- 
kramper, antagelig til ophængningen. 190910 øn- 
skedes himlen hævet. Fjernet før 1915. 

Stolestader (fig. 20), af eg, fra 1500rnes slut- 
ning, med forskellige nyere tilføjelser. Gavlene 
er glatte, afsluttet af rundbue, der er prydet med 
udskåret halvroset med hvælvede blade. Frise- 
feltet, markeret med lille ydre »øre«, har enkle, 
V-formede indskæringer; de fire vestligste kvin- 
degavle har blot sidstnævnte udsmykning. 
Gavlplankerne er af forskellig højde, mandssto- 
lene i syd højest, 128 cm, kvindestolene i nord 
108,5 cm over fodremmen. Under de nuvæ- 
rende sæder sidder stadig de oprindelige, 3-7 cm 
tykke bænkeplanker af eg, hvis ender endnu i 
fire vestlige gavlplanker47 er gennemstukne og 
fastholdt af to kiler (fig. 20); de østlige er der- 
imod sammensinkede med gavlene. Ved væg- 
gene er bevaret de oprindelige fodremme, sam- 
menstykket ved fornaglede bladninger. På loftet 
er hensat et 62 cm bredt stolestade (incl. gav- 
lene), med et 25 cm dybt sæde og et herover 
63,5 cm højt ryglæn, muligvis det oprindelige. 
Det består af to skrubhøvlede, vandretliggende 
planker, hvis ene side er let buet. Stolestadernes 
øvrige ryglæn stammer antagelig fra o. 1850,10 

da mandsstolene skulle have samme rygbeklæd- 
ning som kvindestolene. 190211 blev stolene 
gjort mageligere ved at læne rygpanelerne tre 
tommer tilbage. 

Midt på kvindesiden danner to bredere gavle, 
blot med vinkeludskæringen og med en liste- 
prydet dør, en lukket stol; dens sæder er modstil- 
lede. Måske er det denne stol, der hentydes til 
1738,22 da præsten anmodede om, at degneko- 
nen og hendes to voksne døtre måtte indelukke 
den næstnederste stol i kirken med ryg- og for- 
stykker.48 

Om stolene udtalte synet 1715, at de åbne 
stole trængte til at blive lukket med panelværk. 
1727 bemærkedes, at de »nedfalder efterhån- 
den«, men 1738 havde kirken derimod »ingen 
kendelige mangler«.20 - 186211 omfattede stole- 
værket otte mandfolke- og 12 fruentimmerstole; 
i våbenhuset fandtes en muret bænk, der skulle 
beklædes med fjæle, og en ny ønskedes anskaf- 

 

Fig. 21. Degnestol med gavle fra 1500rnes slutning og 
dør fra 1700rne, indrettet 1862 (s. 3669). NE fot. 1991. 
- Parish clerk's pew with bench-ends from the close of the 
16th century, and an 18th century door. 

fet.10 Samtidig planlagde man anbringelse af 
træskamler i alle stolene samt hatteknager over 
mandfolkestolene; knagerne nu oplagt på loftet. 
Fra samme tid stammer antagelig også flere sal- 
mebogshylder i bænkehøjde. - Efter flere over- 
malinger med egetræsfarve er stolegavle og ryg- 
læn nu malet rødbrune, rygfelterne grønne og 
profillister på døre samt gavlfriser blå, der også 
danner bund for gråmalede rosetter. 

Degnestolen (fig. 21) er 1862f.n indrettet i øver- 
ste mandfolkestol med anvendelse af de dervæ- 
rende stolegavle og med tilføjelse af en stoledør, 
formentlig fra 1700rne, prydet med vinkel- 
brudte, profilerede kantlister. I østpanelet, der 
har neglesnit i rammeværket, er udsparet et lille 
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Fig. 22a-b. Klokke, støbt o. 1430-50 af Niels Eskild- 
søn, sandsynligvis fra Stralsund (s. 3671). NE fot. 
1991. - Bell cast c. 1430-50 by Niels Eskildsøn, probably 
of Stralsund. 

kighul. Dele af den kasserede degnestol(?), mu- 
ligvis fra 1736 (jfr. ndf.), findes nu på loftet: En 
glat fyrretræsgavl af form som kirkens øvrige, 
men uden dekoration, med tilstødende rygbræt 
hvorpå lille offerskuffe; på gavlen spor efter 
pultbræt. Egetræsmalet. 

†Skriftestolen og †degnestolen, der som vanligt 
stod henholdsvis ved korets nord- og sydvæg,11 

var 172820 i så dårlig stand, at de ifølge synet 

»falder oven på hinanden af brøstfældighed«. 
Først efter at præsten 1736 havde klaget til amt- 
manden, blev stolene istandsat eller fornyet med 
fyrrebrædder af snedker Niels Knudsen i Tør- 
ring. Samtidig indrettedes en ny †stol i koret til 
præstekonen.22 - 186210 ønskedes både skrifte- 
og degnestolen fjernet fra koret. 

†Panelværk omkring kakkelovnen (fig. 13) i 
skibets nordøsthjørne opsat 1902,11 men fjernet 
før 1956. 

To pengebøsser (fig. 23), 1860,10 af sortmalet 
jernblik, med pengeslidse i låget. På den rund- 
buede rygplade hvidmalede (nyere) indskrifter: 
1) »Saligt er det hellere at give end at tage«. 
2) »Til Kirkens Forskønnelse« (antikva). 
Oprin- 
delig ophængt på hver side af gangen ved døren, 
nu ude af brug. En pengetavle, fra 1800rne, råt 
sammenslået af umalet fyrretræ og nu uden 
skaft, er ligeledes ude af brug. 

Vestpulpitur (jfr. fig. 9), 1877,11 den tværgå- 
ende bærebjælke støttet af stolper i midtgang og 
ved syddøren; opgang langs vestvæggen i nord, 
men i forbindelse med orglets opsætning 1906 
flyttet hertil fra sydsiden.11 Brystpanel, fra 
o. 1956, med arkaderække, hvis midterste del er 
ændret 1985. Farver som stoleværkets. 

†Pulpitur, bygget 1613-1412 samtidig med til— 
muringen af skibets norddør. Tre bjælker ind- 
muredes i kirkemuren, »som popelthuet blev sat 
paa«, en 12 alens bjælke støttet af en stolpe blev 
indlagt »under i kirken«, dvs. som bærebjælke, 
og en tilsvarende indlagt under loftet. Søren 
»Suerre«, dvs. drejer, i Kiersmølle fik betaling 
for at »suare«, dreje, 25 piller til pulpituret. En- 
kelte af disse balustre lå endnu 1915 på loftet. To 
karle lagde underbeklædningen, og en tømrer 
lavede en trappe til »loftet på pulpituret.« 172520 

skulle trappen istandsættes. 186211 var her an- 
bragt en 9 1/4 alen lang bænk til mandfolkene. 

Orgler. 1) 1985, med seks stemmer, ét manual 
og pedal, bygget af Th. Frobenius & Sønner, 
Kgs. Lyngby. Disposition: Manual: Rørfløjte 8', 
Principal 4', Gedaktfløjte 4', Gemshorn 2', 
Quint 1 1/3' Pedal: Subbas 16'. Tegnet af E. Folda- 
ger Andersen i samarbejde med orgelbyggeriet. 
På vestpulpituret, indfældet i pulpiturbrystnin- 

         



 

 

1906,11 med tre stemmer, bygget af Roerslev 
Margaard, Nr. Åbv. Disposition: Gedakt 8', Ae- 
oline 8', Flöte 4'. Mekanisk aktion, registerkan- 
cellade. Istandsat 1972 af Jydsk Orgelbyggeri. 
Den portalagtige facade har fire rundbuede pi- 
befelter med attrappiber af træ. Skænket af 
gårdejer Søren Lauersen og hustru, Johanne 
Kathrine Westergaard, Over Bomholt.49 Tidli- 
gere på vestpulpituret, med sydvendt spille- 
bord, nu i præstegårdens konfirmandstue. 

Salmenummertavle (jfr. fig. 10), 1880,11 med ud- 
savet topstykke, hvorpå englehoved, samt ram- 
mestykker dekoreret med pålagt roset, obelisk 
og bosse; sorte skydebrikker med hvidmalede 
tal. Farver som stoleværket, oprindelig sortma- 
let. To †salmenummertavler er omtalt 1862.11 

Lysekrone, »Skjænket til Alling Kirke 1903 af 
Søren P. Laursens Enke Bomholt«, ifølge gra- 
veret indskrift på hængekuglen. Barokkopi, af 
messing, med otte grenede lysearme, hver med 
to lyseholdere, samt otte prydarme med refleks- 
blomster. Ophængt i jernstænger mellem mes- 
singkugler, i skibet. 186211 omtales en 16-armet 
†lysekrone af messing. 

Klokke (fig. 22), o. 1430-50, støbt af Niels 
Eskildsøn, sandsynligvis fra Stralsund.50 Den er 
57 cm i tvm., 70 cm høj (indvendig 47 cm) og 
vejede 1966 121 kg. Hankene har dobbelte tov- 
snoninger. Om halsen et skriftbånd, to og to 
spinkle lister hvorimellem indskriftens små, 
vanskeligt læselige reliefminuskler: »help gvd oc 

Fig. 24. †Mindetavle over sognepræst H. D. Wenzel, 
†1824 (s. 3672). Hans Stiesdal fot. 1963. - †Memorial 
tablet to the parson H. D. Wenzel, died 1824. 

ivmfrv maria oc ker s(a)nc(te) martken. petrvs 
p(ate)r«, (dvs. hjælp Gud og jomfru Maria og 
kære (eller her (fejlskrevet ker for her?)) hellige 
Morten. Peter sognepræst). Indskriften, der hø- 
rer til de ældste klokkeindskrifter på dansk, er 
tilsyneladende skåret i vokset på fri hånd lige- 
som skilletegnene; punktet efter helgenens navn 
(måske kirkens værnehelgen?51) er formet som 
et hjerte hvorover et lille kors. På klokkelege- 
met støbermærket, støberens forbogstav »n« 
over hans bomærke, svarende til det på samme 
mesters klokke fra 1430 i Tolstrup (Voer her- 
red).52 

1619 førtes klokken med vogn til Rye, hvor 
den fik en ny bolt og blev »ganske bebunden 
med stål«.12 1933 havde den fået en revne, der 
svejsedes af Aug. Nielsen, Thubalca, der heref- 
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Fig. 23. Pengebøsser fra 1860 (s. 3670). NE fot. 1991. 
- Collecting-boxes from 1860. 
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Fig. 25. Romansk gravsten (s. 3672). NE fot. 1991. - 
Romanesque tombstone. 

 

Fig. 26. Udsnit af romansk gravsten, jfr. fig. 25, med 
dyrefigur (s. 3672). NE fot. 1991. - Detail of Roma- 
nesque tombstone, cf. fig. 25. 

ter omhængte og drejede den. 1967 istandsatte 
han den atter ved aksel, beslag og knebel. - 1616 
hang klokken i et fjæleklædt »klokkehus«, som 
tre år senere erstattedes af et nyt »klokke- 
værk«,12 der 168113 og 171520 er omtalt stående 
på kirkegården.53 I 1800rnes slutning hang den 
ifølge Uldall i en stabel ved korets gavl (jfr. 
s. 3656 og fig. 7). 1931 ophængt på skibets vest- 
gavl under trætag. 

†Klokke. I forbindelse med klokkeskatten 
1528/2954 afleveredes en klokke, der med »al 
jernfang« (ophænget) vejede 2 skippund (320 
kg). 

GRAVMINDER 
†Mindetavle (fig. 24), o. 1824, over sognepræst til 
Alling og Tulstrup H. D. Wenzel,55 f. i Ribe ? 
december 17[52], død i Alling præstegård 
[1824]. Rektangulær tavle af jernblik, i tværriflet 
ramme, med hvidmalet skriveskrift på sort 
bund. Louis seizeagtigt ophæng med spinkle 
guirlander fæstnet til sløjfe- og båndprydet 
knap. Under tavlen har hængt en oval plade 
flankeret af palmegrene (jfr. fig. 13), 191555 hang 
den over korbuen, senere flyttet til skibets nord- 
væg, nær pulpituret, nu forsvundet. 

Gravsten. 1) (Fig. 25), romansk, af grovkor- 
net, rødlig granit, svagt trapezformet, 179 x 
43-40 x ca. 27 cm ved den øvre, tykkeste del. 
Bagsiden groft afrundet, de tre øvre sider no- 
genlundejævnt afbanet, et nedre hjørne afslået. 
Inden for en flad kantstav udfyldes hele over- 
siden af en reliefudsmykning, der har nære pa- 
ralleller med og antagelig er fra samme værksted 
som en række østjyske sten,56 alle med fugle, 
formodentlig symboliserende de troendes sjæle 
på livstræet (paradiset?).57 

En spinkel stav, med rund knop for begge 
ender, bærer et hammerkors, med dobbelte en- 
destave, hvorpå står to affronterede, næbbende 
fugle med det ene ben støttet på korset, det an- 
det løftet. Staven flankeres af bølgeranker med 
nærmest foldede treblade endende i lille spiral. I 
korsarmssviklerne små firblade. Nederst ses en 
del af en liggende(?) løve (fig. 26) med lang hals, 
bagudvendt hoved og åbent gab, hvorfra der 
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stikker en lang, bølgende tunge endende i blad 
og krydset af den ene bølgerankes nedre gren; 
over dyrets ryg ses rester af en palmethale. - 
Gravstenen blev fundet 1948 i kirkegårdsdiget 
og herefter opstillet ved kirkegårdens søndre 
indgang. 

2) (Fig. 27), o. 1757, over hofkok S. H. C. 
Glahn, †1757, far til daværende sognepræst og 
provst Adam Glahn til Kilsgård.58 Indskriften, 
der dækker hele stenens flade, lyder: »Her er 
leuningerne af den i liue høforneme(!) oc konst 
erfarne nu i døden s(alig) mand S. H. C. Glahn, 
fød i Tyskland i Haste d. 28. xbe (ͻ: december) 
1672, død her i Alling d. 27. oct. 1757. Var hof- 
kok i det kongl. danske køkken tienende C 5, F 
4, C 6, F 5, leuede i ægteskab 45 aar med sin si. 
hv(stru) mad(am) Abel Chrstne(!). Deres søn 
Adam Glahn er dise(!) sogners sognepræst oc 
provst i hered. O. Iesu! dine døde leue.« 

Stenen er af grovkornet, rødlig granit, 153 x 
63-62 x ca. 13 cm, med svagt rundet kantstav, 
hvis konturlinie mod fladen er tydeligt indhug- 
get. Siderne glat afbanet. Indskriften, der står 
med fordybede, ofte sammenskrevne versaler, 
røber både det jyske mål og den stenhugger, der 
har udført en tilsvarende sten over Berethe 
Hansdatter i Østbirk (Voer herred). - 1915 var 
stenen anbragt øst for våbenhuset, nu opstillet 
mod våbenhusets vestvæg. 

†Gravkrypt (jfr. fig. 2) under koret, anvendt til 
præstebegravelse; tidligst omtalt 173725 i forbin- 
delse med en omlægning af korgulvet og an- 
tagelig tilfyldt 1949. 

Det skævt rektangulære rum på tværs af ko- 
ret, 155 cm dybt, var muret af rå kampesten og 
indvendig tyndt pudset og hvidtet. I sydvæggen 
ca. 30 cm fra østvæggen og lige under murrem- 
men fandtes en luftventil gennem korets syd- 
væg, tilmuret udvendig i soklen. På murværket 
har ligget en rem af kraftige egebjælker, der har 
båret to svære, øst-vestliggende egebjælker, der 
har været støttet af stolper i murværket. Ved 
istandsættelsen 173725 af det brøstfældige kor- 
gulv over præstebegravelsen anvendtes to fir- 
kantede 6½ alens egebjælker og fire 4 alens samt 
fire stolper à 3 alen »neden i grunden«. Til for- 
stærkning af korgulvet skulle genanvendes ege- 

 

Fig. 27. Gravsten nr. 2 over S. H. C. Glahn, †1757, 
hofkok under fire konger, og hustru Abel Christine 
(s. 3673). NE fot. 1991. - Tombstone no. 2 to 
S. H. C. Glahn, died 1757, palace chef under four kings, 
and his wife Abel Christine. 

bjælker fra loftet, hvor der i stedet skulle ind- 
sættes fyrredeller. Antagelig i forrige århun- 
drede er det sønderbrudte loft fjernet og rum- 
met blevet opfyldt med jord. 1949 fandtes rester 
af flere †kister, én af egetræ, de øvrige af fyr, 
efter kistehåndtagene at dømme fire voksenki- 
ster og to barnekister, den mindste syntes stillet 
inden i en voksenkiste. Et fliget †kistebeslag 
med bærehåndtag59 fra egekisten tyder på en da- 
tering til 1700rne. 

Danmarks Kirker, Århus 232 
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KILDER OG HENVISNINGER 
Ved embedet: Synsprot. for Alling kirke 1862f. - Se i 
øvrigt fortegnelse over arkivalier vedr. kirkerne i 
Gammel Skanderborg amt i almindelighed s. 2874 
samt forkortelser s. 2875. Fagordbog s. 15. 

NM2.: Håndskrift: F.Uldall: Om de danske 
Landsbykirker III, 1885, s. 238. - Indberetninger ved 
F. Uldall: Beskrivelser af Kirkerne i Gjern Herred, 
Århus Amt. 1899, s. 43f, Chr. Axel Jensen 1915 (byg- 
ning, inventar og gravsten nr. 2), Peter Kr. Andersen 
1942 (forundersøgelse, inventar), 1943 (prædikestols- 
felt), Georg N. Kristiansen 1949 (inventar, grav- 
krypt, gravsten nr. 1 og 2), Aug. Nielsen, Thubalca 
1966 (klokkereparation), Søren Hedegaard Sørensen 
1982 (orgel 1906), Mogens Larsen 1987 (font), Vibeke 
Michelsen 1990 (inventar og gravminder). 

Notebøger. NM2: S.Abildgaard IX, 1771, s. 34 
(klokke). C. M. Smidt CXLI, udat., s. 44f (bygning 
og inventar). V. Norn I, s. 87 (skitse af grundplan, 
1930). 

Tegninger og opmålinger. NM2: Plan af gravkrypt og 
tegning af kistebeslag ved Georg N. Kristiansen, 
1949. Forslag til orgelfacade ved Th. Frobenius 1983. 
Gnidebilleder af kragbånd ved Søren Sørensen 1984. 
Tegninger vedr. varmeanlæg ved Foldagers tegne- 
stue, Ry, 1984. Plan og tværsnit ved H.Jacobsen 
1984. 

Kgl. bygningsinsp. Århus: Korrespondance og teg- 
ninger siden 1907. 

Litteratur: MeddÅrhSt. 1971, s. 84 og 1972, s. 60-61 
(varmeanlæg, gulve m.v.). Anker Vestergaard: Af 
Alling-Tulstrups Historie. Herning 1977. 

Historisk indledning ved Lars Bisgaard, beskrivelse 
af kirkegård og bygning ved Kjeld de Fine Licht, in- 
ventar og gravminder ved Vibeke Michelsen og orgel 
ved Ole Olesen. Engelsk oversættelse ved Jean Ol- 
sen. Redaktionen afsluttet 1991. 

1 DaMag. 4. rk. II, 42. 
2 KancBrevb. 3. dec. 1556, 2. juni 1575 og 25. april 
1577. 
3 LA Vib. Århus bispearkiv. Gjern herredsbog (C 3. 
1081). 
4 Kronens Skøder 1. marts. 
5 LA Vib. Århus bispearkiv. Adkomster på jura pa- 
tronatus 1615-1712 (C 3. 1152) under 7. juni. 
6 Kronens Skøder 22. april. 
7 LA Vib. Skbg. rytterdistrikt. Jordebogsekstrakter 
og arkivalier vedr. ændringer i godsets omfang 
1719-69 (GRyt. 8. 9). 
8 LA Vib. Landstingets skøde- og panteprot. 1768-72, 
fol. 547 (B 24. 704). 
9 LA Vib. Århus bispearkiv. Kirkernes jura patrona- 
tus 1756-88 (C 3. 1154), Kirkernes istandsættelse 

 

Fig. 28. Orgelfacade fra 1906 (s. 3670). Ole Olesen 
fot. 1974. - Organ case from 1906. 

1804-13 (C 3. 1151) og Sager vedr. kirkeejere 1837-44 
(C 3. 1156) samt Vestergaard, s. 24 og 90-91. 
10 LA Vib. Provstearkiver. Hjelmslev-Gjern hrdr. 
Synsprot. 1826-1915 (C 32. 2-3). 
11 Synsprot. 1862 ff. 
12 RA. DaKanc. 6 års kirkergsk ...1620 (B 184c). 
13 RA. Rtk. Rev. rgsk. 1660-ca. 1848. Århus stifts kir- 
kergsk. 1680-94. 
14 Abrahamsen: Orientering, s. 56: 17°. 
15 Huller efter et par forsvundne kvadre udfyldt efter 
synets ønske 1985, jfr. †gravkrypt, nedenfor. 
16 Uldall har observeret, at bredden er svagt afta- 
gende opad. 
17 Et par granitblokke, der iagttages i den indre dør- 
niche, har formentlig dannet trin i åbningen, jfr. at 
synet 1904 (note 10) ønskede trin fjernet i syddøren. 
18 Et par tilsvarende overliggere, der befinder sig på 
kirkegården, hidrører angiveligt fra skibet; bredden 
af deres åbninger er kun 76 cm, hvilket også kunne 
tyde på kirkens etapevise opførelse. 1885 noterede 
Uldall tillige smigsten fra vindueslysninger. 
19 Mackeprang: Granitportaler, s. 299, nævner andre 
eksempler på endefladedyr. 
20 LA Vib. Århus bispearkiv. Kirkesyn 1700-1803 (C 
3.1166-76). 
21 LA Vib. Lens- og amtsadmin. Skbg. og Åkær am- 
ter. Breve fra kirkeinsp. m.v. 1726-65 (B5C. 194A). 
22 LA Vib. Lens- og amtsadmin. Skbg. og Åkær am- 
ter. Sager vedr. rytter distriktets kirker 1722-44 (B5C. 
191B) og Skbg. rytterdistrikt 1717-67. Kirkesynsfor- 
retninger 1725-65 (G Ryt. 8. 13), jfr. note 20. 
23 LA Vib. Lens- og amtsadmin. Skbg. og Åkær am- 
ter. Sager vedr. rytterdistriktets kirker 1745-65 (B5C 
191C). 
24 LA Vib. Provstearkiver. Gjern hrd. Synsprot. for 
kirker og præstegårde 1803-19 (C 29F. 4). 
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1 LA Vib. Skbg. rytterdistrikt 1717-67. Kirkesyns- 
forretninger 1725-65 (G Ryt. 8. 13). 
2 Restaureringsindberetningen omtaler ikke farveun- 
dersøgelser eller ældre farvelag her. 
3 RA. Rtk. Rev. rgsk. 1660-ca. 1848. Skbg. rytterdi- 
strikts kirkergsk. 1739-67. 
4 Jfr. eksempelvis Blegind s. 3050, Veng s. 3233 og 
Søby s. 3533. 
5 Enkelte træk beslægtet med krucifikset i Borum 
s. 1998. 
6 Hængslerne har været anbragt med stor afstand 
mellem hinanden. De i rammeprofilerne indfældede 
træstykker, der af Chr. Axel Jensen 1915 sporedes i 
begge sider, kan nu ikke ses. 
7 Også højre hånd er ifølge indb. »helet«. 
8 LA Vib. Skbg. rytterdistrikt 1717-67. Synsforret- 
ninger 1721-67 (G Ryt 8. 14). 
9 Jfr. bl.a. Stilling s. 2958 og Hørning s. 3083. 
10 4 1727 manglede kalk og disk (jfr. †altersølv), og 
præsten måtte benytte sig af et bæger og en tallerken. 
Et par år før havde han betjent sig af et »sølvbæger« 
fra Tulstrup kirke. 1733 nævnes den nye kalk og disk 
mellem kirkens ornamenter (note 20). 
11 1902 skulle foden istandsættes (note 11). 
12 Fæster af gården ca. 1686-1718, jfr. Vestergaard 
s. 24 og Alfred Kaae: Laasby Sogn, Ulfborg 1948, 
s. 87. 
13 En velstillet bonde, nævnt under Kalbygård i Kaae: 
Laasby Sogn, s. 87 og 108; jfr. i øvrigt note 39. 
14 Anskaffet sammen med annekskirken Tulstrup, 
hvis ejer skulle tage lige del i bekostningen heraf 
(note 10). 
15 E. R. havde 1663 overtaget fæstet af gården Bom- 
holt (fra 1670 »ryttergård«) efter sin far, Rasmus Ene- 
voldsen, der var kirkeværge for Alling 1615-20 (note 
12). 1696 omtales E.R. til Kalbygård (Vestergaard 
s. 23 og Kaae s. 87). 

16 Citat fra den største stage, den mindre stages ind- 
skrifts afvigelser er: »... Enwol Rasmvssens efterle- 
verske ... dise lyse ... kierke ... nyte ...« Indskrift og 
stempel er udført før stagens dele er samlet. 
17 Halkjær Kristensen: Tinmærker, s. 103. 
18 DaAtlas IV, 213. 
19 Jfr. Mackeprang: Granitportaler, s. 98. 
20 Ældre fotos i NM. 
21 1737 skulle prædikestolen heftes til muren med et 
anker (note 25). 
22 1880 ønskedes stolen malet med egetræsfarve (note 
11), jfr. inventarets staffering omtalt i oversigten 
s. 3662. 
23 De tre vestligste i syd og den 3. vestligste i nord. 
24 Ifølge lokal tradition skulle stolen tilhøre gården 
Bomholt. 
25 Indskrift på plade i orgelfacaden. - Yderligere op- 
lysninger vedr. orglet findes i Den danske Orgelregi- 
strant. 
26 Uldall: Kirkeklokker, s. 163. 
27 Aug. F. Schmidt, i Aarhus Amtstidende 4. aug. 
1961. 
28 Jfr. også klokken i Tranebjerg kirke på Samsø. 
29 Søren Abildgaard nævner blot klokken »hængende 
i en stabel«. 
30 RA. Rtk. Rgsk. indtil 1559. Fortegn, over indkræ- 
vede klokker 1528/29 (108 A.ll). 
31 Om sognepræsten, se Vestergaard s.91f. 
32 Århus domkirke s. 755, nr. 2, Lisbjerg s. 1417, 
Lyngby s. 1634, Harlev s. 2026, Kolt s. 2192, nr. 3, 
Hansted (Voer hrd.). Beslægtet motiv ses på sten i 
Hällstad, Västergötland, se Sølve Gardell: Gravmo- 
nument från Sveriges medeltid, Stockholm II, 1946, 
s. 13. 
33 Jfr. Frithiof Dahlby: De heliga tecknens hemlighet, 
Sverige 1963, s. 122, 125, 117. 
34 Jfr. Vestergaard s. 83f. 
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SUMMARY 

The small church of Alling is built of finely 
dressed ashlar. Especially when seen from the 
north, a good idea is given of its original appear- 
ance at the time of construction c. 1200. Im- 
prints of the first roof truss are to be seen at the 
gable of the nave (fig. 3). 

The porch was presumably added to the 
church late in the 15th century. In 1613-14, two 
or three generations after the Reformation, the 
north door was walled up. 

Contrary to the majority of churches in Gjern 
herred, in Alling a certain amount of the earlier, 
fairly humble furniture and fittings has been 
preserved. The oldest and most noteworthy of 
which is the Romanesque granite font with ani- 
mal carvings, which are related to some of the 
portals and fonts in the Viborg area. There is a 
small bell, dating from the first half of the 15th 

century, cast by Niels Eskildsøn of Stralsund(?), 
who also worked at Tolstrup (Voer). A catechis- 
mal altar-piece and pews installed at the close of 
the 16th century, were both subsequently al- 
tered. However, the only change made to the 
unadorned pulpit from c. 1600 has been the re- 
moval of the sounding-board above it. 

The altar was enriched by a carved and 
painted frontal in 1631. In the 1700s changes 
were made to the altar-piece and its paintwork; 
a new altar rail was also put up. As at many 
other churches in about 1850 the altar-piece was 
»modernised« by inserting a painting in the al- 
tar-piece, here for example a depiction of the 
Last Supper by a local painter. Part of the origi- 
nal colour scheme of the furniture was brought 
to light and restored during a major restoration 
undertaken in 1949. 

 

Fig. 29. Alling 1:10.000. Opmålt af Andreas Haar, vistnok 1782. Rettelser medtaget til 1847. Kopieret af Birgitte 
Andreasen 1981. - Map of the village. 



Fig. 1. Kirken set fra sydøst. Sylvest Jensen fot. 1947. Det kgl. Bibliotek. - The church seen from the south-east. 

TULSTRUP KIRKE 
G J E R N H E R R E D 

Landsbyen nævnes første gang 1337,1 en sognepræst 
omtales 1482,2 men kirken kendes i de skriftlige kil-
der tidligst 1524,3 da den bidrog til den såkaldte lan-
dehjælp med 18 mark, det næsthøjeste beløb i her-
redet. Det er ukendt, hvem der i middelalderen ejede 
kirken, men med reformationen er den utvivlsomt 
inddraget i kronens besiddelse. Dette ejerforhold er 
først bevidnet 1661,4 men fremgår 1609, da kongen 
beordrede lensmanden til at drage omsorg for, at 
bl.a. den formuende Tulstrup kirke støttede den be-
trængte i Røgen med 40 daler (s. 3545). Under sven-
skekrigene i 1600rne led Tulstrup kirke overlast (jfr. 
nedenfor). Senest 17195 blev kirken henlagt under 
Skanderborg rytterdistrikt (jfr. alterkalk), og ved 

auktionen 1767 over ryttergodset erhvervedes den af 
Christian Fugl til Oksviggård syd for Vejle.6 Det er 
muligt, han ikke betalte (jfr. kirken i det nærliggende 
Rye), og 17747 nævnes Frans Bloch i Rye mølle som 
ejer. Som medejer figurerer 18098 forvalter Siemer på 
Kilsgård (i sognet). 18509 optræder samme gårds in-
dehaver, C. V. Dehlholm som kirkeejer, 1863 stedets 
sognepræst Johannes Møller Valeur, 1894 og senere10 

»beboerne«. Kirken overgik til selveje 1.januar 
1950.11 

Det er muligt, sognet i middelalderen var selvstæn-
digt, for den ovennævnte sognepræst 1482 skrev sig 
kun til Tulstrup. I hvert fald siden 1576 har det været 
anneks til Alling, og siden 1878 til Dover (jfr. s. 3149). 
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Fig. 2. Kirken set fra nordvest. KdeFL fot. 1991. - The church seen from the north-west. 

På nordsiden af Knudsø hæver det rolige bakke-
land sig i en jævn skråning, hvorpå kirken er 
bygget. Huse og træer syd for kirkegården 
spærrer udsigten til og fra kirken, hvis beliggen-
hed ellers muliggør et flot panorama over søer 
og skove. Den gamle hovedvej mellem Skan-
derborg og Viborg over Illerup, Dover, Linå og 
Resenbro passerede forbi kirken. 

Den langstrakte, rektangulære kirkegård er i 
nyere tid vist udvidet lidt mod øst, og på denne 
side kanter et rødstenshus med kontor o.a. et 
forareal med elmeallé og parkeringspladser. 
Hegningen udgøres mod vest og nord af ældre 
stendige, på de andre sider af brudstensmur, der 
har støbt afdækning og på indersiden er ce-
mentsvummet. Den ældste strækning i denne 
teknik blev opført 1909, antagelig samtidig med 
anlæggelse af den smalle grusvej langs kirkegår-
dens sydside. Her var 1896 nedrevet et hus, der 
lå »indbygget i diget« (jfr. fig. 40).12 

Nordsidens udvendigt græsdækkede sten-
gærde har på grund af bakkehældet en anselig 
højde på indersiden. Terrænforholdene kan være 
årsag til, at gærdet, siden det 1613-14 nævnes 
første gang, er blevet udbedret og lagt op et for-
bavsende stort antal gange. I den periode i 

1600rne, der dækkes af en bevaret regnskabs-
bog,13 konstaterer man i årene omkring 1620 en 
aktivitet, der samlet må have betydet en næsten 
fuldstændig istandsættelse. Arbejdet fortsatte i 
de følgende årtier, og man bemærker yderligere, 
at der jævnligt tilførtes flere læs marksten. 171914 

hedder det, at muren, særlig på sydsiden, var så 
dårlig, at fæ og bæster går om og handler ilde 
med gravene. Provstesynet 185710 foreskrev en 
generel omsætning med en passende strækning 
hvert år. 

Kirkegården har fire nyere og nye indgange: 
En låge i sydvestre hjørne, en tofløjet adgang i 
syd ud for våbenhuset samt et par åbninger i 
østmuren, ved parkeringspladsen; alle har fløje 
af fladjern. Ældste omtale af adgangsforholdene 
er fra 1617 og årene derefter, da port og låge blev 
fornyet. I resten af århundredet nævnes adskil-
lige reparationer, bl.a. efter »fjendens« besøg. I 
forbindelse med et større arbejde i slutningen af 
1630rne synes det at fremgå, at port og låge sad i 
et teglhængt †porthus af udmuret bindingsværk. 
Ved en fornyelse en snes år senere blev indgan-
gen vistnok forenklet kendeligt.13 Efter rytterdi-
striktets overtagelse af bygningen (s. 3677) 
skrev synet 1722,14 at port og låge, der i hvert 



TULSTRUP KIRKE 3679 

Fig. 3. Kirken set fra nord, i baggrunden Knudsø. KdeFL fot. 1991. - The church seen from the north. 

fald 186212 sad i kirkegårdens østside, »mesten-
dels ligger på jorden«. En låge i vest nævnes 
tidligst 1843,10 men synes at have eksisteret tid-
ligere. I 1600rne lå der †riste i indgangene, hvil-
ket afstedkom anskaffelser og reparationer 
1621-45.13 

Bygninger på og ved kirkegården. Den tøm-
rede, åbne, blyhængte klokkestabel, placeret på et 
firkantet, stensat podium øst for kirken, er må-
ske et resultat af synets ønske 190810 om for-
nyelse af forgængeren. Et †»klokkeværk«, der 
øjensynlig har været af træ, nævnes tidligst 1615 
i anledning af en mindre istandsættelse; et nyt 
»klokkehus« blev sat op 1652-53 (jfr. klokke), 
og i tidens løb er der foretaget adskillige repara-
tioner.13 Oftest har det drejet sig om udbedring 
af »dækket« eller taget, hvor man i 1850erne10 

forsøgte sig med sejldug og asfalt.15 

Det ret store, teglhængte rødstenshus uden 
for kirkegårdens nordøstre hjørne er opført 1988 
efter tegning af Bent Meyer og rummer kapel, 
redskaber, toiletter m.v. Forgængeren, der var 
af samme materiale og udvidet 1970 (Vinther og 
Roldsgaard, Brædstrup) var karakteristisk ved 
skrå stræbepiller. En †bygning med kulrum og 
nødtørftshus rejstes på synets forlangende 1915. 

Beplantning. I det nordre dige er der store 
asketræer, og unge ege er plantet langs vestsi-
den. Det sydvestre hjørne præges af en stor eg, 
mens den omtalte elmeallé er sat 1912.12 1671-
7213 skulle et par bøgetræer »på nordsiden« have 
støtte. Den nyere tids reguleringsbestræbelser 
tog sin begyndelse i 1850erne med anlæggelse af 
gange, og samtidig havde det ovennævnte prov-
stesyn noteret sig »nogle temmelig høje grav-
høje, men da de forresten ikke er anstødelige, 
må man rette sig efter beboernes afgjorte smag«. 

Areal for fællesgrave og urner anlagt 1985 ved 
L. Foldager Andersen, Ry. 

B Y G N I N G 

Kirken består af apsis, kor og skib, som må 
være opført omkring år 1200. Hertil er i slut-
ningen af middelalderen føjet en vestforlæn-
gelse, der i den tidligste fase måske har været 
tænkt som begyndelsen på et tårn, men intet 
tyder på, at et eventuelt projekt har været virke-
liggjort. Foran skibets sydportal står et relativt 
lille våbenhus, der i midten af 1850erne afløste et 
ældre af bindingsværk. Orienteringen 16 har no-
gen afvigelse mod syd. 
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Fig. 4. Nordportal (s. 3684). KdeFL fot. 1991. - The north portal. 
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Fig. 5. Sydportal (s. 3684). NE fot. 1991. - The south portal. 
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Hvad proportioneringen af den oprindelige 
bygning angår, kan man iagttage, at apsidens 
udvendige diameter svarer til korets indvendige 
bredde, mens korbygningen i det ydre har næ-
sten samme længde som bredde. Korets lang-
sider flugter med langvæggene i skibet; indven-
dig har dette som så mange andre kirker i her-
redet tilsyneladende været disponeret i forholdet 
1 til √3. 

På en sokkel, hvis skråkant flere steder har en 
utvetydig hulning, er apsidens murværk ifølge 

Uldalls notater af frådsten og rå kamp. Kor og 
skib er derimod af veltildannede kvadre, hvor 
enkelte sokkelsten når den betydelige længde af 
190 cm. Kun delvis er skiftegangen gennemgå-
ende mellem de to bygningsafsnit, så man kan 
forestille sig, at opførelsen er foregået i tre eta-
per. Forskellen mellem materialerne i apsis og 
den øvrige kirke udtrykker vel blot, at byggele-
delsen undervejs ændrede sine dispositioner.17 

Bagmurene er af marksten med kvadersatte 
hjørner i åbningerne. Korets taggavl, der ud-

Fig. 6. Sydportalens karmsten (s. 3684). NE fot. 1991. - The western casing stones of the south door. 
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Fig. 8. Sydportalens tympanon (s. 3685). Poul Nørlund fot. 1925. - Tympanum of the south portal. 

Fig. 7. Nordportalens tympanon (s. 3686). Poul Pedersen fot. 1976. - Tympanum of the north portal. 
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Fig. 9. Grundplan 1:300. Tegnet 1991 af KdeFL på grundlag af Bent Meyer 1972. - Ground-plan. 

vendig er af kvadre helt op i toppen, er på inder-
siden, hvor murtykkelsen aftager kendeligt 
opad, sat af rå kamp, der er lagt i regelmæssige 
horisonter. 

Begge de oprindelige portaler (fig. 4 og 5) er 
placeret i rummets vestligste del og er bevaret, 
søndre i brug, nordre tilmuret. Syddøren er bre-
dere end norddøren, idet den mellem karmste-
nene måler 134 cm mod 127; også højden er 
større i syd, fra sokkeloverkant til tympanons 
underside 228 cm mod 216. Kun i nordsiden er 
den gennemløbende sokkel bevaret. Om an-
slagsfremspringets halvsøjlesmykkede forside 
fremhæver syddøren over for den anden ind-
gang, lader sig ikke afgøre på grund af dennes 
tilmuring, men udformningen af nordportalens 
vestre vederlagssten tyder på, at anslaget her er 
enklere. Begge dørhuller er rektangulære ind-
vendig og måler (højder over nuværende gulv) 
277 x 136 (syd) og 288 x 117 cm (nord). 

Konstruktivt er portalerne ens, opbygget 
med store karmsten, der dog ingen steder er 
lange nok til at indtage hele stykket fra sokkel til 
vederlag. Begge åbninger overdækkes med et 
rundbuet stik, der hviler på profilerede krag-
bånd (s. 3266, fig. 7 B og C). Syddørens oven-
nævnte halvsøjler (diameter 12 cm), hvis pla-
cering med Mackeprangs formulering18 er helt 
uden for lov og ret, har såkaldte attiske baser og 
terningkapitæler, der inklusiv bundvulsten er 19 
cm høje. 

Bemærkelsesværdige er de relieffer, hvormed 
karmstenenes frontsider og de to tympana er 
smykket. Sydportalens vestre karmsten (fig. 6), 
der er udført af året, blårød granit, måler på for-
siden 150 x 61 cm. Her fremstilles inden for en 
ramme, der foroven knækker i gavlform, en 
gejstlig person, hvis kjortel under bæltet vider 
sig ud og tegnes med folder, dels vinkelfor-
mede, dels langsgående. Han bærer en høj hue 

Fig. 10. Korbuens kragbånd (s. 3687), nordre til venstre. NE fot. 1991. - The imposts of the chancel arch. 
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Fig. 11. Kirken set fra sydøst. KdeFL fot. 1989. - The church seen from the south-east. 

på sit runde hoved og holder en bispe- eller ab-
bedstav i sin højre hånd; i den venstre en gen-
stand, der måske er en skralde. Han står over en 
liggende løve, hvis tvedelte hale over bagkrop-
pen afsluttes med en flot palmet. Over dyrets 
hoved er der et stort palme(?)blad.19 

Syddørens østre karmsten er smallere (152 x 40 
cm, blågrå, fig. 6) og rummer inden for ram-
men to velhuggede løver, en stor stående og en 
mindre liggende.20 Adskillige enkeltheder er 
hugget i relief i virkningsfuld stilisering. Dette 
gælder navnlig det større dyrs elegante tunge, 
manke og tvedelte haledusk, hvis ene halvdel er 
en stor palmettegning med oprullede blade, be-
slægtet med den tredelte, ortodokse manke. 
Den mindre løves hale, der ligeledes føres mel-
lem bagbenene og op foran kroppen, afsluttes 
med en stor bladdusk, som dyret slikker, idet 
det vender hovedet bagud. 

Syddørens tympanon (76 x 142 cm, rødgrå 
med sorte korn, fig. 8) bærer inden for rammen, 
hvis k rumme del accentueres med en vulst, der 
umiddelbart opfattes som fortsættelse af ansla-

gets halvsøjler, en fremstilling af den Korsfæstede 
flankeret af to tilbedende engle.21 Kristus, hvis 
lændeklæde har indristede folder, står på feltets 
bundramme med samlede ben foran korset, der 
blot er angivet ved indristning. Konturen går i 
ét med den rundede korsfod, mens de vandrette 
arme afsluttes med en skrå udvidelse opad. Med 
en svag indristning tegnes detaljer i Kristi over-
krop, ansigt og korsglorie. De to engle, med 
store fladeudfyldende vinger, svæver i en krum 
bevægelse op i hver sin vinkel under Kristi 
arme. De er stort set ens, dog er der vinkelfolder 
indristet i den enes kjortel. I tilbedelsesgestus 
løfter begge den ene hånd op mod Kristus og 
fører den anden hen imod den hævede arms al-
bue. Dog berører den østre engels fremstrakte 
hånd Kristi krop, mens den anden tilsynela-
dende holder en genstand. 

Norddørens østre karmsten (170 (heraf relieffet 
140) x 52 cm, gråblå, fig. 4) er smykket med 
Mikael som dragedræber.22 Ærkeenglen med en lav 
hue (mitra?) på hovedet er i færd med roligt, be-
skyttet bag sit skjold, at stikke sit spyd i udyrets 
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gab. Hovedparten af billedets detaljer er udført i 
relief. Mikaels dragt svarer ret nøje til de øvrige 
portalfigurers; hans vinge tegnes som bundter af 
vulster. Han står på dragens kringlesnoede hale, 
mens dyret kaster sig i dødskamp. Man ser dets 
rasende hoved, der er fanget af spyddet, hvor 
tungen som et brøl stikker ud af flaben. Skæl-
lene på dets pansrede krop er omhyggeligt an-
givet, og det samme gælder vingetegningens 
enkeltheder. 

Norddørens vestre karmsten (132 x 52 cm, 
rødbrun, fig. 4) er inden for rammen udfyldt 
med en akantusranke, der af Mackeprang23 ram-
mende karakteriseres som sjælden smukt udvik-
let. 

Norddørens tympanon (61 x 129 cm, grålig 
rødbrun, fig. 7) er inden for en smal og delvis 
ødelagt ramme smykket med Tilbedelsen af Ma-
ria.24 Hun sidder på en tronstol med Jesusbarnet 
på skødet, mens en engel går frem mod hende 
svingende et røgelsekar i sin hævede, højre 
hånd. Den venstre føres frem foran kroppen på 
en måde, der svarer til englene på søndre tym-
panon. Englens vinge står bagud som en flag-
rende kappe og udfylder her det meste af feltets 
bundflade. Alle tre personer er udtalt lang-
strakte og iklædt kjortler med langsgående fol-
der, englens har tillige en bane med vinkelfol-
der. Alle tre bærer hue (glorie?), ligesom det er 
tilfældet med karmstenspersonerne. Maria 
strækker sine hænder frem mod røgelsekarret 
med en genstand i sin højre hånd. Umiddelbart 
ovenover svæver der en fugle- eller fiskelig-
nende form. Op ad tronstolens ryg vandrer en 
fugl med en plante ud af næbet. Et lignende, 
palmetagtigt blad skyder nedad i fortsættelse af 
Jesu fødder, og i relieffets vestre hjørne frem-
spirer en tredie vegetabilsk vækst. 

I små og store træk er de to portalers relieffer 
så beslægtede og samtidig så egenartede, at der 
ikke kan være tvivl om, at de er hugget af 
samme mester. Måske har han også fremstillet 
døbefonten (s. 3699). Af byggeledelsen har han 
fået besked om de scener og personer, man øn-
skede udført. Skønt de to tympanonmotiver er 
temmelig udbredte,25 taler sandsynligheden for, 
at optrin og figurer refererer til fremtrædende 

Fig. 12. Vestforlængelsens norddør (s. 3688). NE fot. 
1991. - Walled up door in the western part of the church. 

Fig. 13. Udsnit af vestforlængelsens sydside (s. 3687) 
med gravsten nr. 1. KdeFL fot. 1991. - Section of the 
south facade of the church, including tombstone no. 1. 

GJERN HERRED 
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og for Tulstrup kirke relevante dage i det liturgi-
ske år.26 

Ingen oprindelige vinduer er bevaret i brug, 
men i kor og apsis sidder to, tilmurede; faktisk 
er der tre, idet der i korets sydmur er et lavtsid-
dende, ligeledes tilmuret. De to førstnævnte står 
både ude og inde som nicher. Det i nordsiden, 
der indvendig overdækkes med halvrund over-
ligger, måler i vægplanet 130 x 65 cm, udven-
dig, hvor overliggeren (52 x 87 cm) er rektan-
gulær, 135 x 67 cm. Apsisvinduet er indvendig 
84 x 58 cm, udvendig 84 x 68. Det nævnte, 
lavtsiddende, såkaldt spedelsvindue har gjort det 
muligt for folk at følge messen fra kirkegården. 
Det er nu lukket i den ydre smig og måler i 
facaden (fig. 14) 85 x 68 cm. Her er overliggeren 
rektangulær (50 x 106 cm), mens den indven-
dige er halvrund. Den indre vinduesåbning, hvis 
bund ligger 109 cm over det nuværende gulv 
(fig. 15), måler i vægplanet 91 x 66 cm. 

I skibet er ingen af de oprindelige vinduer i 
behold. To sæt overliggere, hver bestående af en 
rektangulær (ca. 48 x 100 cm) og en halvrund 
(ca. 48 x 95 cm) befinder sig på kirkegården og 
hidrører formentlig fra bygningens nordside 
(jfr. nedenfor). Åbningernes bredde er 59-64 cm. 

I det indre står den rundbuede koråbning, hvis 
bredde på det nærmeste udgør en trediedel af 
triumfvæggens længde. Buens stik hviler på 
profilerede kragbånd (s. 3266, fig. 7A), der på 
langsiderne er fortrinligt udfyldt med ranke-
slyng i relief (fig. 10). 

I korets sydvæg er der to nicher. Den østre er 
en af de almindelige, firkantede vægnicher (30 x 
42 cm), der sidder 63 cm over nuværende gulv 
og på en eller anden måde har fungeret i for-
bindelse med kortjenesten. Den anden (22 x 30 
cm, fig. 15) synes at knytte sig til det oven-
nævnte, lavtsiddende vindue og have mulig-
gjort en form for direkte forbindelse mellem ko-
ret og omverdenen. Den er tilmuret 60 cm inde i 
murlivet, men spor af åbningen ses nu ikke på 
facaden. 

Apsishvælvet, der indvendig dækkes af puds 
og kalk, er utilgængeligt på oversiden. 

Tilføjelser og ændringer. I slutningen af middel-
alderen er skibet suppleret med en vestforlæn-

Fig. 14. Udsnit af korets sydfacade med »spedelsvin-
due« til venstre (s. 3687) og senmiddelalderligt vin-
due (s. 3689) til højre. KdeFL 1991. - Section of the 
south facade of the chancel with "lepers' window" on the 
left, and late medieval window on the right. 

gelse, der øgede dets gulvareal med godt halv-
delen. Murene i det nye afsnit er lidt kraftigere 
end i det ældre, og det er muligt, bygmesteren 
hermed mente at have tilvejebragt grundlag for 
et tårn. Ingen omstændigheder tyder dog kon-
kret på, at et tårn var planlagt, endsige påbe-
gyndt. Den indgang, der registreres i vestfor-
længelsens nordside, kan have været anbragt af 
andre grunde. 

På en syld af marksten, der giver sig til kende 
på alle tre sider, er vestforlængelsen opført af 
overvejende genanvendte granitkvadre, der for-
trinsvis må stamme fra skibets på samme tid 
nedrevne gavl. Således er soklen herfra flyttet 
ud, og i murværket indgår desuden kvadre, der 
er skråt tildannet af hensyn til tagets hældning. I 
facaderne er der partier af munkesten (fig. 13), 
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Fig. 15. Udsnit af korets sydvæg med vægniche (s. 3687), senmiddelalderligt vindue (s. 3689), spedelsvindue 
(s. 3687) og tilknyttet (?) åbning (s. 3689). NE fot. 1991. - Details in the south wall of the chancel 

hvilket materiale, over et bundafsnit af rå kamp, 
også er benyttet til bagmurene. På loftet ses mur-
stenene at være lagt i munkeforbandt med rid-
sede lejefuger. Formentlig blev i hvert fald vest-
gavlen kronet med de »tindinger« (kamtakker), 
der eksisterede i første halvdel af 1600rne.13 

Som berørt er der i vestforlængelsens nord-
side et fladbuet, nu tilmuret dørhul, 80 cm bredt 

i facaden, hvor det overdækkes med et halv-
stensstik foruden binderskifte (fig. 12). Den 176 
cm høje åbning er 119 cm bred indvendig, hvor-
for tilmuringen må skjule et anslag. Muligvis er 
skibets oprindelige norddør blændet i forbin-
delse med etableringen af denne indgang. 

Fra starten har forlængelsen være belyst i alle 
tilfælde fra vest med et relativt stort vindue, hvis 

GJERN HERRED 
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indvendige sidesmige og den overdækkende 
flade bue næppe er ændret. 

Korets sydvindue er i den indre, fladbuede og 
smigede lysning dekoreret med kalkmaleri 
(fig. 15 og 39, jfr . s. 3692) og kan antages til-
vejebragt i sin nuværende form ved kirkens sen-
middelalderlige ombygning. Tilstedeværelsen af 
Niels Clausens våben henfører arbejdet til perio-
den 1490-1520. I facaden er den falsede, spids-
buede åbning (fig. 14) på usædvanlig måde 
frembragt med tilhuggede kvadre, der er søgt 
tilpasset murens skiftegang. 

Det lille våbenhus foran skibets sydportal er 
bygget i årene efter synets 185410 fremsatte krav 
om et nyt til afløsning af det gamle, der var til 
»vanzir«. Døren i den prunkløse, grundmurede 
og teglhængte bygning blev udvidet 1892, og ti 
år senere omdannedes det firkantede vindue i 
østmuren til den nuværende rundbueform. Efter 
flere års drøftelser blev loftet ændret 1898 af 
hensyn til portalens tympanon.12 

Efter omstændighederne at dømme var for-
gængeren af bindingsværk, og sådan har det for-
mentlig været tilfældet, siden våbenhuset 1613 
omtales første gang i anledning af en reparation 
af tegltaget. 11670erne måtte murer Rasmus Jør-
gensen »ganske af ny overtække« bygningen, 
hvorfra tagsten nogle år før var anvendt til ud-
bedring af skader på skibet.13 De ovenfor 
nævnte fæ og bæster, der 1719 handlede ilde med 
gravene, »forurenede i våbenhuset, der står 
åbent af mangel på lås«. Frem til opførelsen af 
det nuværende foreligger adskillige omtaler af 
synsudsættelser og reparationer. 

Vedligeholdelsen efter reformationen er for en pe-
riode på knap 100 år belyst i usædvanlig grad 
ved hjælp af den allerede nævnte regnskabsbog 
1604-92.13 Kirkeværgernes heri anførte udgifts-
poster gør det muligt ret nøje at følge de årlige 
arbejder, der må karakteriseres som ordinær 
vedligeholdelse. Mest bemærkelsesværdigt fo-
rekommer det, at der forbavsende ofte er fore-

Fig. 16. Indre, set mod øst. Ældre fot. i N M . - Interior to the east. 
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Fig. 17. Indre, set mod øst. NE fot. 1991. - Interior to the east. 

taget fornyelser af loftsbjælker. Endda fremgår 
det, at bjælkerne midt i skibet blev udskiftet 
flere gange med få års mellemrum. Om et af 
disse arbejder vidner det sammeskrevne I og S 
samt årstallet 1693, der er indskåret på under-
siden af bjælken27 over syddøren. I forbindelse 
med andre aktiviteter 1671-72 udbedrede en mu-
rer vestgavlen, som han sluttelig malede med 
brunrødt.2 8 Istandsættelser af tagværker og lof-
ter har været hyppige også op i 1700rne. Lige-
som i Alling (s. 3660) blev amtmanden 1755 an-
modet om at sende håndværkere. 181529 anføres 
en hovedreparation, og muligvis er det ved 
denne lejlighed, at de murede gesimser (og ski-
bets østre taggavl) blev udført i små, røde sten. I 
1860erne12 blev lofterne gipset, hvilket de for-
blev (jfr. fig. 16) indtil den almindelige restaure-

ring, der med Bent Meyer som arkitekt strakte 
sig over årene 1972-77. Alfred Theilgaard, 
Hammel, forestod en istandsættelse ved midten 
af 1950erne. 

Gulvene synes, siden den første omtale 
1646-47,13 at have været af mursten, der under-
tiden blev lagt om og »forbedret« med supple-
rende sten. 1717-1830 blev en ligsten »forhøjet«, 
og gulvet »jævnet« overalt. Beskrivelsen 1862 i 
synsprotokollen omtaler »kvarte mursten (sten 
på kant?) i koret og brændte mursten i øvrigt. 
Omkring 188010 lagdes ottekantede fliser, der 
ved århundredskiftet flyttedes ind under bæn-
kene til fordel for støbte, såkaldte Silkeborgfli-
ser i kor (uden for alterskranken) og gange (jfr. 
fig. 16). Denne belægning afløstes ved restaure-
ringen 1972-77 af de nuværende gule, kvadrati-
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Fig. 18. Indre, set mod vest. NE fot. 1991. - Interior to the west. 

ske teglfliser, mens der lagdes brædder i stole-
staderne. 

Vinduer. Ovenfor er omtalt den bemærkelses-
værdige udvidelse af korets søndre vindue, der 
må have fundet sted omkring år 1500. I de 
skriftlige kilder nævnes vinduer første gang 
1633-34, da en glarmester fra Silkeborg repare-
rede dem, der var slået i stykker i »fjendens tid«. 
1637-38 købtes hos en glarmester i Rye to vin-
duer, som blev indsat i kirkens vestre ende, og 
året efter blev alle vinduer »omsømmet«. 
1646-47 var det atter »fjenden«, der afstedkom 
reparation af vestvinduet. 1687-88 købtes to nye 
vinduer.13 

Ved midten af forrige århundrede udvidedes 
vinduerne i skibets sydside, og 1870 blev nordsi-
dens to oprindelige udskiftet med de nuværende 

(jfr. ovenfor, overliggere). Synets ønske 188212 

om udvidelse af korets sydvindue ser ud til at 
have resulteret i reduktion af den indvendige 
fals. 

Tagværkerne er af fyr med to lag hanebånd; der 
indgår enkelte stykker genanvendt egetømmer. 
Samstemmende med denne tilstand, hvor så få 
ældre dele er i behold, læser man alene i den 
nævnte regnskabsbog 1604-92 om særdeles hyp-
pige reparationer og udskiftning af spær og/eller 
bjælker, gerne nogle få stykker ad gangen.13 

Tagmaterialerne nævnes tidligst 1611 og herefter i 
perioden frem til 1692 omtrent hvert andet år i 
anledning af istandsættelser. På denne tid lå der 
bly på apsis og kor og på skibets sydside, mens 
nordsiden, og som nævnt våbenhuset, var tegl-
hængt. Dog var den vestre del af skibets nord-

233* 
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side, muligvis svarende til forlængelsen, bly-
tækket. 1675-76 brugte man et par baner af 
nordsidens bly til udbedringer på sydsiden.13 

Også i første halvdel af 1700rne omtales gen-
tagne gange store og små reparationer af tagene, 
der fortsat udgjordes dels af tegl, dels af bly.31 

Den nuværende tilstand med bly på apsis, i øv-
rigt tegl, fremgår første gang af synsprotokol-
lens beskrivelse 1862. 

Opvarmning med †kakkelovn indførtes 1887.12 

Et varmluftsanlæg med fyr i kapelbygningen af-
løste 1971 en †kalorifer, hvorefter fyret 1988 ud-
skiftedes med elektrisk aggregat. 

Kirken står i dag efter restaureringen 1972-77, 
i blank mur indbefattende gesimserne på kor og 
skib, der er i røde sten ligesom partierne om-
kring nogle af skibets vinduer. Apsis, våbenhus 
og øvrige vinduesomgivelser er hvidtet. Ind-
vendig er gulvene af gule, kvadratiske tegl og 
fyrrebrædder i stolene. I våbenhuset ligger gule 
og røde mursten i sildebensmønster. Loftet er 
sortblåt med synlige, røde bjælker; våbenhusets 
teltformede loft er mørkegråt med røde lister 
ved fod og top. 

Fig. 19. †Kalkmalet, romansk rytterfigur fra triumf-
væggens lavfrise, jfr. fig. 20 (s. 3694). Eigil Rothe fot. 
1904. - †Horseman from the frieze, cf. fig. 20. 

K A L K M A L E R I E R 

I forbindelse med kirkens hovedistandsættelse 
1975-76 afdækkedes og istandsattes sengotiske 
kalkmalerier på de indvendige sider af korets 
sydvindue. Derimod er de usædvanlige, roman-
ske †kalkmalerier på triumfvæggens søndre del, 
der blev fundet 190412 og atter iagttaget 1975, 
begge gange overhvidtet på grund af deres dår-
lige bevaringstilstand. Ved konservator Eigil 
Rothes undersøgelser 1904-06 af korets og ski-
bets vægge32 blev der ikke fundet yderligere 
kalkmalerier. 

Dekorationen (fig. 39), fra begyndelsen af 
1500rne, i korets sydvindue (jfr. s. 15), slutter sig 
til stiftets sædvanlige, enkle udmalinger, udført 
med rødbrun og gråsort farve og med anven-
delse af mange prikker. Langs vinduesnichens 
fladbuede overkant er dekoreret med en fri-
håndstegnet bølgelinie, der over toppen prydes 
af et lille kors på en større vinkelfod, alt ledsaget 
af prikker. I vinduets østre smig ses et ret ube-
hjælpsomt, rødttegnet våbenskjold, med rudi-
mentært lansehul, for Århusbiskoppen Niels 
Clausen (1480-1520). Hans mærke, de ryg-
vendte halvmåner, er sortmalede mellem røde 
stjerner, skjoldlinien ledsages af røde prikker. På 
nichens overside, underside og på vestre smig er 
malet henholdsvis to og et indvielseskors, alle 
forskellige og prydet med og ledsaget af prik-
ker. 

Det bemærkelsesværdige †kalkmaleri (fig. 20), 
fra o. 1200, over korbuen og på triumfvæggens 
søndre del, kendes i hovedsagen fra Eigil Rothes 
undersøgelser 1904-06.33 Udmalingen omfat-
tede en tilsyneladende ufærdig, skitsemæssig 
fremstilling af Majestas domini, i mandorla, 
ledsaget af en figurfrise med fem siddende 
apostle, afgrænset af perspektiviske mæander-
borter, den nedre rummende to felter med ryt-
terscener. 

Majestasskikkelsen over korbuens toppunkt 
synes kun at have været et løsttegnet billede af 
den siddende Kristus34 med næsten vandret ud-
strakte arme og åbne håndflader, måske et ud-
kast til en fremstilling af Lovoverdragelsen (tra-
ditio legis). 
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Fig. 20. Romansk †kalkmaleri af fem apostle mellem friser, foroven med mæander, forneden med ryttere, på 
triumfvæggens søndre del. Akvarel af Eigil Rothe 1906, i NM (s. 3692). LL fot. 1987. - Romanesque †mural 
painting of five apostles between two friezes, the upper one with meanders and the lower one with horsemen. On the south 
part of the east wall of the nave. Watercolour 1906 by the conservator Eigil Rothe. 

I den ca. 140 cm høje figurfrise på væggens 
søndre del sås, på en baggrund af retkantede fel-
ter, fem siddende, glorierede apostle, de fire 
med (lukkede) bøger. Den forreste, der ved sit 
store skæg var karakteriseret som Paulus, var set 
i trekvartprofil vendt mod Kristus og holdende 
en bog med begge hænder. De fire øvrige 
apostle var for underkroppens vedkommende 
fremstillet frontalt, men med varierende benstil-
ling og nøgne fødder. Alle havde de overkrop-

pen vendt mod Kristus, de tre ivrigt gestiku-
lerende med en eller begge oprakte hænder, den 
midterste blot holdende om sin bog. Ingen an-
sigtstræk var bevaret og kun enkelte dragtfolder 
angivet. 

Kronfrisens perspektiviske mæander var i sin 
konstruktionstegning nært beslægtet med kor-
buefrisen i Råsted kirke (Randers amt). Af den 
lidt højere, nedre frise kunne kun tre stregkon-
struerede felter afdækkes, den midterste formet 
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som en perspektivisk æske med foranstillet flet-
tet, såkaldt prismestavskors, som findes tilsva-
rende på Sjælland35 og i Jylland i Hvorslev (Vi-
borg amt). De to flankerende felter har over den 
stregtegnede rammekonstruktion fremstilling af 
to modstillede ryttere (fig. 19 og 21), iført ring-
brynje og konisk hjelm med nakke- og næse-
skærm. Den nordre rytter, hvis stramt holdte 
hest bærer fornemt, tunget skaberak, holder det 
spidse skjold foran sig sammen med sin flag-
rende vimpel, den anden sprænger fremad med 
løftet skjold og hævet lanse; en sværdskede ses 
ved hans side. 

Teknik, farver og stil. Eigil Rothes grundige 
undersøgelser af hele væggen viste, at den over-
alt var »berappet, afkostet og hvidtet tykt« som 
grundlag for dekorationen. Herefter havde me-
steren med rødbrun streg skitseret en part af 
motivet, der kun delvis blev farvelagt. Ram-
merne omkring apostlene og rytterne var 
grønne, baggrunden blå, apostlenes klæder ok-
kerfarvede i to nuancer, gul og brændt okker. I 
friserne vekslede grønt med okker og mønje, 
desuden forekom sort og gråt. Da vægbehand-
lingen over korbuen og på triumfvæggens nor-
dre del ganske svarede til sydsidens, måtte 
Rothe slutte, at fremstillingen aldrig var færdig-
gjort. 

Dekorationen viser som ovenfor anført be-
slægtede træk med motiver i de nærliggende 
kirker Råsted36 og Hvorslev. De rutineret karak-
teriserede rytterfigurer er et motiv, der i mange 
variationer genfindes i jyske kirker, og som har 
fundet mange forskellige forklaringer.37 Selve 
fremstillingens placering på triumfvæggen er 
bemærkelsesværdig, da Majestasmotivet almin-
deligvis kun er malet her i kirker uden apsis.38 

I N V E N T A R 

Oversigt. Det prunkløse kirkerum, man oprindelig 
havde tiltænkt en kalkmalet udsmykning, som imid-
lertid aldrig blev færdiggjort, har nu som blikfang en 
guld- og sølvlysende prædikestol fra tiden kort efter 
reformationen. Fra kirkens opførelsestid er antagelig 
den velhuggede døbefont, måske af samme mester 
som har udført portalernes figurudsmykning. En 
jernbunden egetræskiste fra 1500rne har formodentlig 

tjent til opbevaring af kirkens dokumenter og kost-
barheder. Fra 1500rnes slutning stammer ikke alene 
altertavlen, men også en del af stoleværket, hvor der 
tilmed er bevarede bænkesæder. I 1607 har man fun-
det midler til anskaffelse af messinglysestager i stedet 
for de tidligere af træ, og 1615 har den på egnen 
kendte Jesper maler forsynet prædikestolen med en 
lydhimmel. 1652 er klokken støbt i Tulstrup af en 
Odense-mester, Laurids Jensen. I den periode, kon-
gen var kirkeejer, erhvervedes en alterkalk 1732 og en 
†alterskranke o. 1740. Ved en hovedrestaurering 1975 
er den forhen adsplittede altertavle blevet rekonstru-
eret, og inventaret har faet nye farver. 

Alterbordet, fra 1975f., er et glat, brunmalet træ-
panel stafferet med konturlinier i rødbrunt og 
gult. Det oprindelige †alterbord, sat af »huggen 
granit«,39 er antagelig fjernet 1894.10 1663-64 no-
teres,40 at alteret blev renoveret med kalk og 
sten, samtidig med at gulvet repareredes efter 
»fjendernes« hærgen (jfr. s. 3691). 1827 var 
»brystværnet«, dvs. alterbordspanelet, løst.10 

186212 oplyses bordets mål: 2 al. 11 tom. langt, 1 
al. 19½ tom. højt og 1 al. 10 tom. bredt (ca. 160 x 
125 x 95 cm). 

189412 udførtes et nyt †alterbord i forbindelse 
med opstillingen af en legemsstor Kristusfigur, 
der trådte i stedet for renæssancealtertavlen. 
Bordet var af eg og i hovedsagen svarende til 
Hammels (s. 3457), blot med drejede cirkelorna-
menter i de to yderfag. 

Alterklæde, 1991, vævet af Inge-Lise og Flem-
ming Bau i de samme farver som messehaglen. 
†Alterklæder. 1631/3240 »flikkedes« på alterklæ-
det. 1719 bestod det af rødt klæde,5 formodent-
lig det samme, der 1739/40 blev beskrevet som 
et rødt, groft klædes alterklæde, der kasseredes 
1744.77 - 1847 ønskedes et nyt anskaffet, også 
det var 1862 af klæde, der 1876 skulle forlænges 
og forsynes med et kors af ægte sølvbrokade.10 

Efter opsætningen 1894 af det nye alterbord nø-
jedes man med en hvid alterdug. 

Altertavlen (fig. 24), fra 1590erne, af eg, med 
samtidigt Korsfæstelsesmaleri, er et enkelt re-
næssancearbejde, der efter sin opbygning tilhø-
rer en gruppe, hvis nærmeste paralleller findes i 
Dover (s. 3158) og Veng (s. 3233).41 Tavlens fod-
stykke har profillisteindrammede felter både i 
selve fodfeltet og på fremspringene, der danner 
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Fig. 21. Udsnit af den kalkmalede, romanske †lavfrise med ryttere, på triumfvæggens søndre del, jfr . fig. 20. 
(s. 3695). Farvelagt kalke ved Eigil Rothe 1905. - Detail of the Romanesque mural painting depicting a † f r ieze with 
horsemen on the south part of the east wall of the nave. Coloured tracing by the restorator Eigil Rothe 1905. 

sokkel for storstykkets toskanske søjler. Bagved 
disse er brede rammestykker, hvert med tre fel-
ter, flankerende det forsænkede, kvadratiske 
midtfelt, i profilramme med kraftige karnis-
tandsnit. Storvingerne er flade og svejfet udsa-
vede, med stor »mave«, udskårne dyretæer for-
neden og påsat, fladt udskåret, 15 cm høj fanta-
simaske42 (fig. 23) foroven. Frisepartiet, med 
metoper og triglyffer, er fornyet og forenklet 
1975 i forhold til det oprindelige. Over kronge-

simsens forkrøpninger flankerer glatte småsøjler 
attikaens tre rektangulære, profilindrammede 
felter. Trekantgavlen herover ledsages af udskå-
ret dobbeltvolut med spiralender, de øvre stø-
dende til konsol med drejet topkugle; tilsva-
rende kroner attikafrisens fremspring. 

1975f. blev tavlen rekonstrueret og istandsat 
efter en tid et have været adskilt i forskellige 
dele, hvoraf midtfeltet med maleriet havde væ-
ret ophængt på skibets sydvæg. Maleriet af Gol-
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Fig. 22. Alterkalk, udført 1732 af Århusguldsmeden 
Palle Pedersen Schandorph (s. 3697). NE fot. 1991. -
Chalice, made in 1732 by P. Pedersen Schandorph, Århus. 

gatha, malet på træ, 70 x 76,5 cm, er det op-
rindelige, men senere kraftigt overmalet, især 
baggrunden. Fremstillingen går tilbage til to 
træsnit af Albrecht Dürer.43 Den blege Kristus-
skikkelse, med hvidt lændeklæde og flettet tor-
nekrone, ophængt på et lysbrunt korstræ, er så 
nært beslægtet med altertavlemalerierne i Me-
sing (s. 3136) og Adslev (s. 3114), at der måske 
kan være tale om samme mester. Den lysklædte 
Maria, med gråligt hovedklæde og slag, holder 
hænderne krydslagt foran skødet, mens Johan-
nes i grøn kjortel og rød kappe, med sammen-
lagte hænder foran brystet træder frem mod 
korset. Jordsmonnet er grønt, ved siden et lille 
træ, i baggrunden en lys, blåhvid himmel under 
tunge, blågrå hvirvelskyer. I attikaens tre felter 
er malet børneenglehoveder,44 men kun det søn-
dre er tildels oprindeligt, de to andre er nymalet 
1975. I topfeltet er samtidig malet en hvid due 
foran gul himmel og grå skyer. Tavlen er nystaf-
feret med samme farver, som de oprindelige, 
der er iagttaget på midtfeltets ramme.4 5 På tynd 

kridtgrund lå en sort farve på karm og indfat-
ning, mens tandsnit og inderste profilliste var 
rødbrune, der måske har dannet bund for for-
gyldning. De øvrige profilled var opdelt med 
blygult, cinnober og grønt. I fodfeltet er nyma-
let en hvid versalindskrift på sort bund: »Venite 
ad me etc.«. Storvingerne har fået en moderne, 
stiliseret bladudsmykning, med mindelser om et 
løveben,46 i gult, rødgult og sort. 

Om altertavlens videre historie beretter kil-
derne, at både altertavlen og prædikestolen 1715 
»højligen« behøvede maling, og at de 1733 stod 
»uden al hed«, dvs. pynt (maling).14 1893 øn-
skede man at få et nyt alterbillede, men i stedet 
anskaffedes det følgende år,12 i lighed med bl.a. 
Søby (s. 3534), en tre alen høj, bronzeret (1929 
hvidmalet47) zinkfigur af Thorvaldsens Kristus 
(fig. 16). Den opstilledes på et nyt egetræsalter-
bord (jfr. ovfr.), »omfattet« af en †altertavle med 
to søjler, bærende en frontispice.48 Renæssance-
altertavlen blev, adsplittet i alle sine dele, an-
bragt på loftet indtil 1915, da malerifeltet hen-
tedes ned og istandsattes af en maler fra Rye,49 

hvorefter det ophængtes på skibets sydvæg.50 

1940 deponeredes tavlens øvrige dele i Købstad-
museet Den gamle By indtil 1975, da den rekon-

Fig. 23. Skåret maske på altertavlens storvinge, jfr . 
fig. 24 (s. 3695). NE fot. 1991. - Carved mask on the 
central panel of the altar-piece, cf. fig. 24. 

GJERN HERRED 
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Fig. 24. Altertavle fra 1590erne med samtidige malerier, to af englehovederne nymalede 1975 (s. 3694). NE fot. 
1991. - Alter-piece from the 1590s with contemporary paintings. Two heads of angels were repainted in 1975. 

strueredes og istandsattes,51 hvorefter den gen-
opstilledes i kirkens kor. 

†Altersølv. Alterkalk (fig. 22) og disk, 1732, ud-
ført af Århusguldsmeden Palle Pedersen Schan-
dorph. Den 21 cm høje kalk52 har ottetunget, 
bred og flad fodplade, hvorover den blomster-
kalkformede fod er drevet op i otte store tunger. 
Cylinderformede skaftled og knop med spidso-
valt tværsnit, glat men smykket med otte gra-
verede ruder både på over- og undersiden. Det 
halvkugleformede bæger, med udadbuet mun-

dingsrand, bærer kongens kronede spejlmono-
gram C 6 graveret mellem krydsende grene, der 
flankeres af årstallet »17-32«. På en af fodpladens 
tunger ses mestermærket (Bøje II, 1982, 
nr. 5903). Den tilhørende disk, 12,5 cm i tvm., 
glat og flad, har på fanen samme mesterstempel 
som kalken samt et graveret indvielseskors, en 
seksbladet blomst indskrevet i cirkel. 

†Alterkalk og †disk af sølv med et forgyldt 
kors på er nævnt i inventariet for 1605.40 1621 
købtes en †pung til at bære kalk og disk i, og til 
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Fig. 25. Alterstage af messing, anskaffet 1607 
(s. 3698). NE fot. 1991. - Altar candlestick of brass ac-
quired in 1607. 

forvaring af både altersølv og †berettelsessæt an-
skaffedes 1630 to »klæder«, der i de følgende år 
hyppigt fornyedes af lærred. I 1680ernes inven-
tarier40 nævnes intet altersølv, men derimod en 
kalk og disk af tin, formodentlig et †berettelses-
sæt (se ndf.), der har været anvendt i stedet. 
172714 udtaltes, at en kalk og disk havde manglet 
i 22 år, og 1719 at man i stedet betjente sig af 
Alling kirkes sølvalterkalk. Måske er det dette 
»sølvbæger« herfra, der 1725 igen blev benyttet 
i Alling,14 hvis alterkalk var ødelagt ved præ-
stegårdens brand 1721 (jfr. s. 3665). Sygekalk, 
fælles med Alling (s. 3665). 

†Berettelsessæt. 1621 købtes en kalk og disk af 
tin til at betjene syge med.40 Det forvaredes i et 
klæde (jfr. ovenfor) og var 1719 ubrugeligt.14 

Oblatæske, o. 1862,12 af porcelæn, den vanlige 
sorte med guldkors og -kanter. To tilsvarende 
porcelænskander, fra 1800rnes slutning, begge 
med hvidt låg, den mindste fra Den kgl. Por-
celænsfabrik, den største fra Bing & Grøndahl, 
er nu ude af brug. †Alterkander blev anskaffet 

1848 og o. 1856.10 1862 bemærkes at de to alter-
kander af mørkeblåt glas hver rummede otte 
pægle.12 En †vinflaske af tin blev repareret 1606, 
og en †tinflaske 1625 forfærdiget til kirkens be-
hov.40 En †tinflaske, nævnt 1739,30 rummede 
pot. 

Alterstager (fig. 25), af messing, anskaffet 1607 
for 7 dl., »eftersom der tilforn var to †trælysesta-
ger«.40 De er ca. 34 cm høje og har næsten ens 
profileret fod- og lyseskål, fodens nederste led 
dog en del højere. Det rigtprofilerede skaft be-
står af to hulled og en vulst på hver side af midt-
leddet, der har midtdelt, spidsovalt tværsnit. 
Ny, retkantet messinglysetorn. 186212 var sta-
gerne indrettet med »lamper« til belysningsvæ-
ske. 

Syvarmet lysestage, skænket 1898 af sogne-
præst Møller og frue;12 variant af Titusstagen. 

†Alterbøger. 163040 havde kirken to bibler, en 
stor og en lille, den ene nyindbundet, samt en 
gammel gradual53 og en »psalterbog« (salme-
bog), der 1684 var gammel og sønderreven. 
168540 købtes en »ritual« (kirkeritualbog54). 

†Røgelsekar(?). 173930 fandtes et »gammeldags 
jern ildfad«. 

Messehagel, mærket »Inge-Lise og Flemming 
Bau, 1989«. Lilla, med indvævet plantemotiv i 

Fig. 26. Romansk døbefont (s. 3699). NE fot. 1991. -
Romanesque font. 
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grønt-gult, lilla og brunt, †Messehagler. 1605 
omtales en gammel hagel af grønt silkefløjl, må-
ske den samme der 1681/82 beskrives som væ-
rende af grønt atlask.40 17195 var den gammel, 
brøstfældig, af silke, 1734 »mestendels utjen-
lig«.55 1735 anskaffedes en hagel af rødt fløjl 
med sølvgaloner »efter prøven fra rentekamme-
ret«.56 1857 blev den afløst af en anden, ligeledes 
af rødt fløjl med borter og rygkors af sølvgalo-
ner. 1880 erstattet af en ny.10 

Alterskranke, 1976, udført efter tegning af ar-
kitekt Bent Meyer. Sortbejdsede egeplanker op-
stillet i retkant. I forsiden er indpasset to låger51 

(fig. 28) fra en ældre †skranke fra o. 1740. De er af 
fyr, beslægtet med alterskranken i Alling 
(s. 3666) og formodentlig udført af samme sned-
ker. I de to fyldingsfelter er ens, udsavede moti-
ver, oval med spejlmonogrammet MS57 under 
lille træ og omgivet af bladværk. Fra det op-
rindelige rammeværk er bevaret to lodrette 
stykker med falske fyldinger, hvis øverste tvær-
stykke danner bueslag. Stafferingen, fra 1976, 
består overvejende af forgyldning, dog sølv på 
ovalen, rammeværket sort og fyldingsrammen 
rødgul. En tidligere staffering med bronzefor-
gyldning og sort dækkede over en bemaling 
med hvidt på rammestykker og monogrammer 
og gråt på rankeværket. 

1880f.10 opsattes en halvrund †alterskranke, 
(jfr. fig. 16) bestående af drejede balustre, der nu 
ligger på loftet. Ved skrankens sider mod nord-
og sydvæggen var også her genanvendt de 
ovennævnte låger fra †skranken fra 1700rne. 

Døbefont (fig. 26), romansk, af grovkornet, 
lys grårødlig granit isprængt sorte korn, foden 
lidt mere grå end kummen, i alt 90,5 cm høj. 
Ifølge Mackeprang: Døbefonte (s. 234, 256) til-
hørende Sjørslevgruppen af de østjyske løve-
fonte, muligvis fra samme værksted som porta-
lernes figurudsmykning (s. 3686). Den store, 
velhuggede kumme, ca. 85 cm i tvm. og 33 cm 
dyb, prydes under mundingens dobbelte halv-
rundstave af typens vanlige to par modstillede 
løver med fælles mandshoved henholdsvis 4 og 
6,5 cm fremspringende og tilsvarende 18 og 15,5 
cm højt. Løvernes manker har spiralkrøller i to 
lag, halerne er stukket ind mellem benene og op 

Fig. 27a-b. Den romanske døbefonts kumme med 
englefigur og foden med relief af fugl med udbredte 
vinger i sviklen; jfr . fig. 26. (s. 3700). NE fot. 1991. -
Basin of the Romanesque font, with figure of an angel. On 
the base are carvings of a bird and dragon, and on the 
pendentive a bird with outspread wings; cf. fig. 26. 



3700 GJERN HERRED 

foran kroppen, hvorover de folder sig ud i vari-
erende palmetter. En slynget bladranke udfylder 
de øvre tomrum. Usædvanlige er derimod de to 
stående, frontale englefigurer (fig. 27a), der ad-
skiller dyreparrene. Deres bøjede, delvis kryd-
sende arme er lagt hen foran brystet, med åbne 
håndflader og udspilede fingre. De bærer lige-
som begge portalers figurer (fig. 6-7) et skørt 
med vinkelformet hugget midtparti,58 men her 
med spidserne opad. Figurernes fødder er ud-
advendte (de vestre rudimentære). Kummemo-
nolitten afsluttes forneden af en kraftig skaft-
vulst. Foden, af form som et terningkapitæl, har 
i buefelterne relieffer af: 1) Stor fugl med vifte-
formet hale og udbredte vinger, i næbbet hol-
dende oliebladet. 2) Nærmest krybende løve 
med den ene forpotes kløer lagt op foran krop-
pen, bagudvendt hoved med åbent gab mod den 
bladsmykkede hale. 3) Tilsvarende løve. 4) 
Drage med vinge og snoet hale. Fra buefelternes 
top og hjørner udgår smalle ribber, der for de 
tre hjørneribbers vedkommende udgør stam-
men i et palmettræ eller -blomst, den fjerde 
hjørnesvikkel udfyldes af en frontal fugl 
(fig. 27b) med hoved og næb i profil. 

185810 blev fonten befriet for kalk og herefter 
oliemalet, 1882 renset.12 1904 stod den ved kor-
buens nordside, 1976 opstillet foran alteret inden 
for skranken. 

Fig. 28. Låge fra †alterskranke o. 1740, genanvendt 
1976 i ny skranke (s. 3699). NE fot. 1991. - Gate from 
an †altar rail c. 1740, re-used in a new altar rail from 1976. 

Fig. 29. Englehoved fra lydhimlen 1615, jfr . fig. 30 
(s. 3701). NE fot. 1991. - One of the angel's heads from 
the sounding-board, 1615, cf. fig. 30. 

Dåbsfad, o. 1980, af messing, 32,5 cm i tvm., 
glat. †Dåbsfade. I 1680ernes inventarier40 næv-
nes, at fonten stod uden bækken. 17195 fandtes 
et lille tinfad, der 184910 var afløst af et nyt, af 
messing. O.1896 blev det ligesom egnens øv-
rige dåbsfade forsynet med en messingkant, der 
hvilede på fonten.12 Stjålet for nogle år siden. 

Dåbskande, o. 1960, af tin, stemplet »Made in 
Holland. Holland Royal Pewter«, omkring 
krone. Udbugende korpus med bred tud. 
†Dåbskande, anskaffet o. 1963, af tin, i stedet for 
den gamle, af blik.12 

Den sengotiske prædikestol (fig. 30), fra 
o. 1550, er et af de få bevarede eksempler fra 
tiden kort efter reformationen. Den står med en 
nystaffering fra 1975 og er ifølge regnskaberne 
tidligere malet 1613/14 af Jens maler i Rye, der 
fik 7 dl. for sit arbejde. Opgangspanel og lyd-
himmel er derimod både udført og malet 1615/ 
16 af »Jesper maler i Linå«.40 

Prædikestolen, af eg, har seks todelte fag, 
hvoraf de fem er smykket med foldeværk, det 
sjette, blot med glatte felter, der nu, som for-
hen, vender mod væggen. Den rigtprofilerede 
gesims består af to sæt varierede led skåret i hver 
sin vandrette planke. Fagenes midtdelende lister 
har skråkant med hulet underside. På hjørnerne 
foran rammeværket er lister med vandnæsepro-
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filer, der måske har båret fialespir. Profillister 
indrammer felterne, kun på langsiderne af de 
øvre, men omløbende på de tre øvre sider af de 
nedre felter. I fem af fagene er skåret varierende, 
enkelt foldeværk, de øvre med vekslende smalle 
og brede folder mellem spinkle eller kraftigere, 
skråt afskårne stave, de nedre felter med bredt 
foldeværk, hvoraf de østligste ender i kløver-
blade. Fodliste og bærestolpe59 fra restaurerin-
gen 1975. 

Opgangspanelet, af fyr, har rammeværk med 
almindelige renæssanceprofiler og glatte felter 
under nyere håndliste. Det stammer muligvis 
fra o. 1617, da Jesper maler af Linå fik 25 mk. for 
sit arbejde ved prædikestolen, der efter forting-
ning 1615/16 skulle bestå i en flytning af denne 
(måske fra en placering i korbuen?) samt ud-
førelsen af »en klædning fra trappen til prædi-
kestolen og neden til den øverste stol«.40 En ny 
trappe har 1975 afløst en ældre, med ti trin, mu-
ligvis fra 1850.10 Under denne fandtes ved re-
staureringen ældre trappevanger til indstemte 
trin, formodentlig rester af den oprindelige og 
lavere trappe (jfr. nedenfor). 

Lydhimlen (fig. 30) er udført efter fortingning 
1615 med Jesper maler i Linå, der skulle have 14 
dl. for at flytte prædikestolen, gøre en himmel 
herover af sit eget tømmer samt male den. Året 
efter fik han yderligere 7 mk. for selvanden i fire 
dage at have forflyttet »prædikestolen og him-
melen derover, som han tilforn har formalet«. 
Samtidig betaltes en smed for at »forsmede« et 
pund stangjern (»stål«) til at hænge himlen i.40 

Denne er af eg, sekssidet og i øvrigt svarende til 
himlen i Linå (s. 3288), tilskrevet samme sned-
ker. Undersiden er smykket med en listeind-
rammet, skåret dobbeltroset, og under frise-
fremspringene hænger englehoveder (fig. 29). 
Trekantgavlene har bevaret deres pyramidebos-
ser, hvorimod hjørnefremspringene har mistet 
de herpå stående drejede kuglespir med firkan-
tede postamenter, der endnu fandtes 1915. 

Ved restaureringen 197551 blev stol, opgang 
og himmel nystafferet. I lydhimlens frise er på 
sort bund en hvidmalet versalindskrift: »Salige 
er de som hører Guds ord...«. En farveundersø-
gelse 1972 viste, at stol og himmel havde fem 

Fig. 30. Prædikestol fra o. 1550, med udsnit af op-
gangspanel muligvis fra o. 1617 samt lydhimmel ud-
ført 1615 af Jesper maler i Linå (s. 3700). NE fot. 1991. 
- Pulpit c. 1550, with section of panel, probably from c. 
1617, and sounding-board made in 1615 by Jesper the Pain-
ter of Linå. 

ens farvelag, på prædikestolen fandtes yderli-
gere et ældre lag, antagelig den oprindelige staf-
fering. Den var udført på kridering, foldeværket 
med vekslende farvevirkning i cinnober og 
grønt, på faget nærmest opgangspanelet på en 
gulbrun bund, mens rammeværket var stafferet 
i cinnober og en mørk farve, måske sølv (næsten 
afgået). Hjørnelisterne var grønmalede, på 
krongesimsens profiler cinnober og rødbrunt. 
Den ældste bemaling 60 på lydhimlen og fælles 
med prædikestolen var en gråblå farve, på him-

3701 
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Fig. 31. Øverste mandsstol o. 1587, med ændrede 
gavltopstykker (s. 3702f). NE fot. 1991. - Parish 
clerk's pew c. 1587 with altered bench-end finials. 

len måske med hvidt på enkelte profilled. Op-
gangspanelets farvelag svarede til stoleværkets 
(se nedenfor). 

Om de senere tilskikkelser for prædikestolen 
og dens tilbehør meddeler kilderne, at lydhim-
len 1662/6340 fik en mindre reparation og 1729 
formodentlig en større, fordi den var ved at 
falde ned. 1733 trængte stolen ligesom altertav-
len (jfr. s. 3696) til at stafferes, og 1803 skulle 
bunden repareres.14 185010 ønskedes stolen an-
bragt på en pille, rimeligvis det murede, runde 
fundament med øvre, karnisagtig profil, der er 
omtalt 186261 og fjernet 1975.62 1856 klagedes 
over, at prædikestolen var gammel og simpel og 
indgangen snæver, kun 21 tommer (ca. 55 cm), 
så en fuldvoksen mand kun med besvær kunne 
komme igennem. Året efter udtalte man, at ind-
gangen var vel snæver, men ikke burde ændres, 
derimod opgangens øverste trin.10 Senest 1975 
er stolen drejet lidt i forhold til den tidligere pla-
cering. 

Stoleværket stammer antagelig for størstedelen 
fra o. 1587, hvilket årstal ses på en gavl i nordsi-
den lige over for indgangen, men enkelte stole, 
især i vest, er tilkommet i tidens løb (jfr. neden-
for). Dog er alle de glatte gavle omdannet og 
beskåret ved vinkelsnit foroven, så de fremtræ-
der som listedækkede trekantgavle og således, at 
der nu kun stedvis ses rester af en fladsnitskåret 
halvroset over vekslende båndornamenter 
(perle- eller skråstav) (fig. 32). På den østligste 
gavl i syd (nu i degnestolen) (fig. 31) er levnet 
spor af en indskrift eller årstal, ligesom det før-
nævnte reliefskåret i et forsænket frisefelt. 
Nordsidens kvindegavle er en del lavere end 
mandssidens. Mellem de to østligste gavle både 
i nord og syd sidder døre med lavt frisefelt og 
smalfyldinger flankerende en fylding med en-
kelt foldeværk63 med to snoede stave, der rager 
op midt i det V-formede indsnit. De nedre pro-
filer er gotiserende, de øvre karnisagtige. Lige-
som i Alling (s. 3669) er en stor del af de samti-
dige bænkesæder bevaret under de nuværende, 
nyere (fig. 33), nemlig alle nordsidens bortset 
fra den allerøstligste og -vestligste, i sydsiden 
kun den næstøstligste sammen med degnestols-
bænken(?), derimod ses spor af indstemninger i 
syd væggens fodrem. De nyere ryglæn har fyl-
dinger, der for de vestvendtes vedkommende 
har glat flade med kantprofileret rammetræ, de 
østvendte skråfaset fyldingsside. Panelet, der 
lukker stolerækken (og degnestolen) mod præ-
dikestolen er antagelig samtidig med dennes op-
gangspanel. Det har gennemløbende frise, og 
fem fag med tætprofileret rammeværk, hvoraf 
det yderste har lille, retkantet kighul. Jævngam-
mel hermed er antagelig et femfags panelstykke 
øst for indgangen, med fagdelt frise; lidt yngre 
er derimod det vestre indgangspanel, på tre fag, 
med gennemløbende frise kronet af en kraftig 
barokgesims. 

1884 ønskedes rygstødene hældet lidt tilbage, 
men først 190012 fik alle gavlene tilføjet et skrå-
stykke, der gjorde stolene mere magelige. -
1862 omfattede stoleværket 15 mandfolkestole 
foruden degnestolen og 19 fruentimmerstole, 
der stod i en afstand af 1 al. 8 t. fra hinanden. 
Stoleværkets nye farver er i hovedsagen rød-
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brunt, med gult på gavlene, hvis grå felter er 
kontureret med sort og grønt; foldeværket står 
gyldent, panelfyldingerne sorte. Under den nu-
værende staffering er fundet fire farvelag, 
hvoraf den ældste var en varm, hvidgrå, tynd 
farve og derover en brun ådring, hvor de sorte 
årer var malet med pensel. Lagene herover var 
først en grønligtonet, hvid farve, dernæst en gul 
egetræsådring (fra 1885). 

Kirkeregnskaberne oplyser,40 at Jens maler i 
Rye 1614 malede alle kirkestolene for 3½ dl. og 10 
sk. 1616 anskaffedes en tylvt savdeller (12 savede 
planker), hvormed en del af stolene blev »for-
færdiget«. Snedkeren, der »selvanden« havde 
repareret nogle stole og »gjort nogen af ny«, fik 
2½ dl. 1687/88 købtes fyrredeller til reparation af 
nogle brøstfældige stole, samt fire lægter til 
nogle »stolerækker« og et egetræ til fodskam-
ler.40 1732 blev udført fire nye karlestole.55 

O. 184910 blev stolene malet, og 1885 ønskedes 
stolene malet enten med mahogni eller egetræs-
farve12 (jfr. ovenfor). 

De lange rækker med hatteknager på sydvæg-
gen anskaffedes 1863.12 

†Lænestol til præsten stod 1862 bag alteret;12 

1925 var den flyttet til korets sydvesthjørne. 
»Kirkesangerens stol« er 1862f.12 indrettet i den 

øverste mandsstol, med pultbræt på dør og øst-
panel, begge forsynet med en lille, påsat træof-
ferkasse. †Degnestolen, der 17195 omtales som 
gammel og siden jævnt hen i slet tilstand, blev 
repareret 1848.10 Dens plads var som vanligt i 
koret. 

Dele, formodentlig af et bord64 (fig. 38), mu-
ligvis fra 1500rne, ligger nu på loftet. Den be-
varede konstruktion, af eg, er ca. 100 cm høj og 
ca. 124 cm lang ved dækpladens forkant, der er 
profileret både her og på den yderste del af selve 
pladen, der i nyere tid er skråt afskåret i begge 
ender. Den kun 19 cm brede planke har været 
støttet af tre stolper (8-9 x 5 cm) tappet op i den 
forreste del af dækpladen, den ene af de to be-
varede yderstolper har endvidere på bagsiden en 
knægt fastgjort med jernsøm. Stolperne har 
høvlprofiler som de førnævnte på forsiden, og 
forneden afsluttes de af en klods, der har spor af 
at have været nedgravet. Dækpladens bageste 

Fig. 32. Stolegavl o. 1587 (s. 3702). NE fot. 1991. -
Bench-end c. 1587. 

Fig. 33. Enkelte af nordsidens gavle, fra o. 1587, med 
de oprindelige bænkesæder under de nuværende 
(s. 3702). Mogens Larsen fot. 1972. - Some of the 
bench-ends c. 1587 in the north side of the nave with the 
original benches underneath the present ones. 
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Fig. 34. Jernbunden kirkekiste fra 1500rne (s. 3704). 
NE fot. 1991. - Iron-bound chest from the 16th century. 

del har i en 8 cm bred stribe været dækket, og 
her ses to ombøjede jernsøm, der fastholder lidt 
træ. Ingen farvespor bevaret, derimod rester af 
voks og huller efter nedbrændte lys. 

Kirkekiste (fig. 34-35), fra 1500rne, tidligst 
omtalt som gammel 1605,40 stærkt jernbunden 
på alle sider og låg, 126 cm lang, 70 cm bred og 

Fig. 35. De to rum, med åbne låg, i den jernbundne 
kirkekiste fig. 34. (s. 3704). NE fot. 1991. - The two 
compartments in the iron-bound chest, cf. fig. 34. 

53 cm høj ved enderne af det svagt buede låg, 55 
cm på midten. Sider og låg består hver af én 
egetræsplanke, ca. 8 cm tyk, på de tre forreste 
sider og på låget er indskåret en henholdvis 3 og 
1 cm dyb rille. En revne i låget har givet an-
ledning til en forstærkning indvendig i form af 
et langsgående jernbånd fastholdt af tre tvær-
bånd. Udvendig er kisten beslået med et tætsid-
dende fletværk af 3,5-4 cm brede jernbånd og 
rækker af skiftevis store og små, fladhovede 
jernsøm. Låget, der er fastgjort ved seks store 
hængsler, er yderligere forstærket ved et bredere 
jernbånd langs alle sider;65 midt på forkanten en 
øsken med en jernring til at åbne det tunge låg 
med. Den oprindelige, store låsemekanisme er 
fjernet, men på lågets inderside sidder fem 
kramper, der har tjent til at fastholde den lange 
jernstang, når låget var lukket. På kistens forside 
en oprindelig låseplade med nøglehul, ved siden 
et mindre hul, der på indersiden sidder i en 
større udstemning. Indvendig i kistens ene ende 
(fig. 35) er ved en 5,5 cm bred, jernbunden 
planke fraskilt et 27,5 cm bredt tværrum, der 
atter er midtdelt på tværs. Hvert af rummene6 6 

har et selvstændigt, jernbundet låg, ved to 
hængsler fastgjort til kistens endevæg. Rum-
mene, der formodentlig har været anvendt til 
opbevaring af penge eller dokumenter, har 
begge kunnet låses. På hvert lågs underside er 
fæstnet to kramper, som den komplicerede lå-
serigel indvendig griber ind i, når nøglen drejes i 
det store nøglehul, der ses i hvert rums forside. 
Det inderste låg har yderligere på lågets forkant 
en øsken med en jernbøjle forsynet med øsken 
til en lille lås. Det andet rum har på oversiden et 
ovalt, udboret, muligvis sekundært hul. O p -
klodset på små, nye træstykker og opstillet ved 
skibets vestvæg. 

Pengeblok, nævnt 1862,12 af træ, ganske sva-
rende til Dovers (s. 3169), men uden fødder. 
Den er 76,5 cm høj under det rundbuede ryg-
skjold, servantelignende, med låsbar skuffe for-
oven og kantprofileret låg med metalplade og 
-pengetragt. Malet mørkebrun med lysere lister 
og sokkel. Den sortmalede rygplade har en 
hvidmalet indskrift med skriveskrift: »For vær-
dige Trængende. Giver, saa skal Eder gives, si-
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ger Herren: Luc. 6,38.« Opstillet mod østre ind-
gangspanel. En kirkebøsse anskaffet 1956, to 
†andre nævnt 1862.12 

*Klingpung, med malet indskrift: »Anno / 
1739 / Alhed Fransdatter P. SI. (p: salig) Soh-
Mands«(?).67 Ottekantet fyrretræsskaft, 106,5 
cm langt, med drejet håndtag og forneden mod 
posen et fuldkantet stykke, hvorpå den hvid-
malede kursivindskrift; i øvrigt sortmalet. Blå 
fløjispose med prikket blomstermotiv, oprinde-
lig også forsynet med »sølvtakker«; i bunden 
ophængt en lille, glat sølvbjælde. I Den gamle 
By (inv. nr. 88:41). 

†Pulpitur i vest, formodentlig bygget i forbin-
delse med erhvervelsen af †orgel 1915, men ned-
taget o. 1966 ved anskaffelsen af det nuværende 
orgel. 

Orgel, 1967, med fire stemmer, ét manual og 
anhangspedal, bygget af Jydsk Orgelbyggeri, 
Hinnerup. 1983 udvidet med en pedalstemme. 
Disposition: Manual: Gedakt 8', Principal 4', 
Rørfløjte 4', Oktav 2'. Pedal: Subbas 16'. Facade 
af lakeret eg, tegnet af arkitektfirmaet Vinther 
og Roldsgaard. I skibets sydvesthjørne. †Orgel, 
o. 1915, med fire stemmer, oktavkoppel og 
svelle, bygget af Horsens Orgelbyggeri ved 
M. Sørensen. Pneumatisk aktion, bælgventil-
lade.68 På †pulpitur i vest. 

To store salmenummertavler fra o. 1880, sva-
rende til Allings (s. 3671), bortset fra halvsøjle i 
stedet for obelisk på rammestykkerne. Indskrif-
terne genopmalet sort fraktur på hvid bund, tal-
lene hvide på sort, rammeværket gult med 
grønne kanter og hvide ornamenter. 1862 fand-
tes fem †salmenummertavler, 1904 anskaffedes én 
til.12 

Præsterækketavle, o. 1900, med kraftig, profi-
leret ramme med hjørneudvidelser og indvendig 
æggestavliste. Hvidmalet antikva på sort bund, 
rammen sort, grøn og gul. På skibets vestvæg, 
nord for vinduet. 

Lysekroner. 1-2) To ens, fra o. 1910, med seks 
lysearme hver med to lys og renæssanceagtige 
profilhoveder i det indre slyng, desuden seks 
pyntearme med refleksblomster. Ophængt i ski-
bet. 3) »Skænket 1961 af Kirstine og Kresten Sø-
rensen Tulstrup Nørregaard«. Lille barokkopi af 

Fig. 36. Klokke støbt 1652 af Laurids Jensen klok-
kestøber i Odense (s. 3705). NE fot. 1991. - Bell, cast 
1652 by Laurids Jensen, Odense. 

messing med 2 x 6 lysearme og glat hænge-
kugle. Ophængt vestligst i skibet. 

En †lygte til »at bære lys udi kirken med« blev 
købt 1625.40 

Klokke (fig. 36), støbt 165240 af »Laurids (Lars) 
Jensen klokkestøber i Odense«.69 63 cm i tvm. 
Om halsen en treliniet indskrift med reliefversa-

Fig. 37. Detalje med klokkeindskrift, støbt 1652 af 
Laurids Jensen, Odense, jfr. fig. 36, (s. 3706). NE fot. 
1991. - Detail of bell-inscription 1652, cf fig. 36. 
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ler: »Anno 1652 haver Iens Bertelsen70 oc Lavers 
Bertelsen kierckeverder (kirkeværger) lade(!) 
støbe dene klocke paa kierckens bekaastening 
Gvd til erre oc os til gafn saa støber vi dig i Iesv 
nafn.« Over indskriften (fig. 37) en spinkel, go-
tiserende, buefrise71 med plantenedhæng afbrudt 
af i alt seks små reliefhoveder, under indskriften 
en kraftigere frise med symmetriske, hjertefor-
mede rankeornamenter. Over slagkanten to li-
ster, nederst på selve slagkanten en enkelt; kro-
nehankene er rillede på forsiden. Ophængt i 
slyngebom i klokkestabel på kirkegården. 

Ifølge kirkeregnskaberne 1650-5140 havde 
Mads Rasmussen72 »af København« foræret kir-
ken 10 sl. dl. til hjælp til en klokke, »eftersom 
den forrige var nederfalden og i stykker«. Da 
denne havde været for lille, så den ikke kunne 
høres over sognet, og man følgelig ville have en 
større klokke, blev der hos Hans Nielsen i Skan-
derborg med henblik på omstøbningen indkøbt 
for 30 sl. dl. en lille klokke, der vejede seks lis-
pund (48 kg). Desuden suppleredes med syv lis-
pund (58 kg) gammel kedelkobber73 købt »på 
adskillige steder«, for i alt 28 sl. dl. Klokkestø-
beren blev »betalt og fornøjet« med 24 rdl. for 
støbningen, hvortil kom hans kost i 18 dage og 
udgift til de to pligtskarle, han havde til hjælp i 
14 dage. Støbningen, foregik på stedet i en »ovn 

og esse«, muret af lånte mursten. Niels Pedersen 
smed i Javngyde fik 4½ sl. dl. for at bebinde 
akslen og gøre knebelen af ny. Klokken blev 
ophængt i et nyt klokkehus på kirkegården (jfr. 
s. 3679). - 1670/7140 betaltes en smed for en ny 
klokkestreng og knebel af »stoel« (stål, dvs. 
jern74). 1964 blev klokken istandsat, omhængt 
og forsynet med ny knebel af Aug. Nielsen, 
Thubalca. 1972 fik den atter ny knebel, og sam-
tidig installeredes elringeanlæg. 

†Klokker. 1-2) Vedrørende klokkeskatten 
1528-29 findes to forskellige afleveringslister for 
Tulstrup kirke,75 den ene, fra 1528, omtaler en 
klokke, der vejede 1½ skippund og 2½ lispund 
(244 kg), den anden, fra 1528/29, en klokke, der 
med »al jernfang« (ophænget) vejede 18 lispund 
(144 kg). Det fremgår ikke klart, om begge 
klokker er afleveret. 3) En lille klokke blev om-
støbt 1652 (jfr. ovenfor). Om denne meddeler 
regnskaberne,40 at der 1623 købtes »stål«, som 
klokkeakslen blev beslået med, og året efter la-
vede smeden en klokkestreng, hvortil han selv 
leverede stålet. Også 1629 købtes jern til at 
hænge klokken i. Da †klokkehuset 1631/32 blev 
»forfærdiget« (s. 3679), måtte der seks karle til 
at tage klokken ned og hænge den op igen. Sam-
tidig blev den »bebundet« med ½ pund stangjern 
af Niels Smed i Javngyde. 

G R A V M I N D E R 

Gravsten. 1) (Jfr. fig. 13), formodentlig romansk 
gravsten, svagt trapezformet, 166 x 54-46 cm, 
af grovkornet, gråblå granit med hvide, sort-
kornede strejf. Kanterne skjult af cementfuger. I 
den lidt ujævne overflade kan en dekoration 
knap skelnes: Fra hovedenden udgår en indristet 
halvbue, og lidt over midten anes resterne af en 
cirkel i relief. I hvert af stenens hjørner samt 
måske ved midtlinien forneden er indhugget et 
lille kors, 5,5-8 cm, hvis ender afsluttes af lille 
prik. Stenen indmuret i vestforlængelsens syd-
mur. 

*2) Fra 1600rne, af lysgrå kalksten, 201 x 104 
x ca. 15 cm, meget nedslidt. Læselig er kun et 
Jesumonogram foroven, indhugget med store 
skønskriftsbogstaver, samt enkelte af gravskrif-

tens reliefversaler. Anbragt som trappesten til 
stuehuset til gården Kilsgård76 og måske oprin-
delig lagt over en tidligere fæster af denne gård. 

En †grav sten blev 1744/45 lagt på »trompetter 
Kammelens« (?) fars grav, for hvilken der be-
taltes 2 rdl.77 

†Åbne begravelser. 173778 ansøgte enken efter 
sognepræsten Niels Sommerfeld (†12. aug. 1736) 
om, at hendes mand måtte blive begravet i kir-
kens altergulv, dvs. koret, hvor der netop var 
plads til to kister, idet altergulvet i Alling kirke 
allerede var fyldt op. Hendes mand havde tid-
ligere ladet den omtalte begravelse reparere. 
1812 ønskede synet begravelserne både i koret 
og i skibets vestende tilfyldt, lemmene hertil 
fjernet og gulvet ovenover muret.29 
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strup, udat. Karmsten i nordportal ved J. B. Løffler 
1877, Altertavle ved J. Magnus-Petersen 1894, Kalke 
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1 DaRigBr. 2. rk. XII, nr. 60. 
2 Repert. II, nr. 5053. 

3 DaMag. 4. rk. II, 42. 
4 LA Vib. Århus bispearkiv. Gjern herredsbog 1661 
(C 3. 1081). 
5 LA Vib. Århus bispearkiv. Kirkerne på ryttergod-
serne 1713-24 (C 3. 1155). 
6 LA Vib. Skbg. rytterdistrikt. Jordebogsekstrakter 
og arkivalier vedr. ændringer af godsets omfang 
1719-69 (G Ryt. 8. 9). 
7 LA Vib. Århus bispearkiv. Kirkernes jura patrona-
tus 1756-88 (C 3. 1154). 
8 LA Vib. Århus bispearkiv. Kirkernes istandsættelse 
m.v. 1804-23 (C 3. 1151). 
9 LA Vib. Århus bispearkiv. Sager vedr. kirkeejere 
1837-44 (C 3. 1156). 
10 LA Vib. Provstearkiver. Hjelmslev-Gjern hrdr. 
Synsprot. 1826-1915 (C 32. 2-3). 
11 Jfr. Vestergaard 1977, s. 62-63. 
12 Synsprot. 
13 For en del kirker er bevaret en regnskabsbog fra 
1600rne, således som det også er tilfældet med f.eks. 
Blegind kirke i Hjelmslev herred. Som det dér er be-
mærket (s. 3068, n. 6), ligger det uden for Danmarks 
Kirkers rammer at følge den rutinemæssige vedlige-
holdelse og de tilbagevendende småreparationer, som 
hører enhver bygning, dens omgivelser og inventar 
til og intet væsentligt ændrer. I nævnte note er også 
de bevarede regnskabsbøgers administrations- og 
kulturhistoriske værdi bemærket. 

Et sammenlignende studium af regnskabernes op-
lysninger kunne nok kaste lys over forskelle og fæl-
lestræk ved de pågældende kirker i de pågældende 
perioder og derved afsløre mere eller mindre gene-
relle omstændigheder ved kirkeværgernes praksis. 
Imidlertid forekommer allerede forholdene ved Tul-
strup og Blegind kirker for en umiddelbar betragt-
ning at være mindre beslægtede. 

Det bemærkes, at regnskabsbogen indbefatter pe-
rioden med 6 års kirkergsk. ... 1620 (RA. DaKanc.). 
14 LA Vib. Århus bispearkiv. Kirkesyn 1700-1803 (C 
3. 1166-76). 
15 Udover de anførte betegnelser klokkeværk og 
klokkehus træffes tårn (1630-31), træværk (1684-85), 
træstillads (1719) og klokkestol (1855). 
16 Abrahamsen: Orientering, medtager ikke Tulstrup 
kirke, men forfatteren har for redaktionen målt af-
vigelsen til 7°. 
17 Nørlund-Lind: Kalkmalerier, nr. 60, spørger, om 
apsis er en rest af en ældre kirke. Man skal snarere 
tage i betragtning, at kirken liggger i kanten af et 
frådstensområde (jfr. bl.a. Skanderup (s. 2884), Veng 
(s. 3195) og Dover (s. 3151)). Videre sydpå i Tyrsting 
og Voer herreder er frådsten, al og marksten og blan-
dinger heraf helt dominerende. Det er allersnarest 
øgede midler og ønsket om de rigere portaler, der har 
fået byggeledelsen i Tulstup til at skifte materiale. 
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18 Granitportaler, s. 22. 
19 Rothe 1905, spørger, om den nævnte genstand er 
en nøgle. Mackeprang, Granitportaler, s. 155,nævner 
vievandskost eller sudarium og overvejer, s. 193, om 
manden er Hellig Niels. Dorte Lorentzen Belling 
1975 foreslår S. Nikolai. Martyrer afbildes gerne med 
sejrens palmeblad. 
20 Mackeprang, s. 239, er tilbøjelig til at opfatte lø-
verne som onde, Lorentzen Belling anser dem for 
gode. 
21 Mackeprang, s. 147, 154f, der bl.a. sammenligner 
med Stjær (ovenfor s. 2089), Tranbjerg (s. 2219) og 
Hammel (s. 3447). Lorentzen Belling 1975, s. 13 f. 
22 Mackeprang, s. 191, jfr . E. B. Hohler: Drager i tre 
og sten, i Romanske stenarbejder 2, Højbjerg 1984, 
s. 141. 
23 Mackeprang, s. 272. 
24 Samme sted, s. 140, Lorentzen Belling 1975, s. 20 f. 
25 Anbefales af Durandus, Mackeprang, s. 139. 
26 Det er Dorte Lorentzen Belling, der i Ico 1975 har 
gennemført en sammenhængende tolkning af porta-
lernes billeder, som hun mener peger dels hen på Pal-
mesøndag eller en dag i Påsken, dels på Mikkelsdag 
(29. sept.). I en kommentar til artiklen skriver liturgi-
historikeren Knud Ottosen, Århus Universitet, til re-
daktionen, at Lorentzen Bellings udlægninger har 
megen sandsynlighed for sig, men han understreger, 
at hverken missale eller pontifikale er bevaret for År-
hus stift. 
27 Den nævnte regnskabsbog slutter 1692, men man 
bemærker, at den ene af kirkeværgerne dette år hed 
Jacob Sørensen. På et bjælkestykke, hvorpå prædi-
kestolen stod før 1974 (note 62), og som nu er op-
hængt indvendig over syddøren, er skåret, i to linier, 
flankerende et kors: Anno 1698 Den 7 Mai. B. Mose-
gaard Nielsen: Skanderborgegnens kirker 1604-62, i 
ÅrbÅrhSt. LXV, 1974, anstiller s. 93 betragtninger 
over »Arbejdets kvalitet« i perioden. 
28 Rød farve på kgl. kirker i amtet har været bemær-
ket i forbindelse med bl.a. Fruering (s. 3007, n. 27). I 
Tulstrup kan vestgavlens blandede materialer, som de 
aflæses i dag, have været begrundelse for bemaling. 
29 LA Vib. Provstearkiver. Gjern hrd. Synsprot. for 
kirker og præstegårde 1803-19 (C 29 F. 4). 
30 LA Vib. Århus bispearkiv. Rgsk. for rytterdistrik-
ternes kirker 1716-23 (C 3. 2439). 
31 Bl.a. noterne 5 og 14 samt LA Vib. Ryttergodserne. 
Synsprot. for Skbg., Dronningborg og Kolding ryt-
terdistrikter 1724-35 (G Ryt 7. 1). 
32 Rothe omtaler ikke apsiden i sine indberetninger. 
Før hans undersøgelser var triumfbuens stik allerede 
afrenset for kalkpuds. 
33 Jfr. Nørlund-Lind: Kalkmalerier s. 136ff. og s. 290, 
nr. 60, med henvisninger, samt Ulla Haastrup og Ro-
bert Egevang (red.): Danske kalkmalerier. Senro-
mansk tid 1175-1275, [1988], s. 84f. 

Fig. 38. Bordplanke med stolpeben, muligvis fra 
1500rne, opmålt 1939 af arkitekt Fritz (s. 3703-3704). 
- Table top and leg posts, possibly 16th century. 

34 Rothe skrev 1906: »Christusskikkelsen var for øde-
lagt til med Udbyt te at kunne gengives«, og den er 
ikke nærmere beskrevet af ham. Der findes heller 
ikke nogen notater vedr. genafdækningen 1975, men 
derimod et fotografi af billedresterne ved Ebbe N y -
borg. 
35 Jfr. Nørlund-Lind s. 137ff, især Sæby (DK Holbæk 
s. 906ff), Kirkerup, Gundsømagle og Kirke-Hyllinge 
(DK Kbh. amt s. 750, 780 og 910). 
36 I Råsted må bemærkes Majestasskikkelsens hånd-
bevægelse, de ledsagende apostle samt den tilsva-
rende konstruktion af mæanderfrisen over korbuen. 
37 Jfr. Nørlund-Lind, Haastrup-Egevang s. 38 og i 
DK Århus kirkerne i Lisbjerg, Lyngby, Mårslet og 
Skanderup (s. 1396ff, 1619ff, 2262ff, og 2893ff). 
38 Nørlund-Lind s. 41. 
39 Uldall 1885. 
40 LA Vib. Rgsk. 1604-92 og RA. Rtk. 6 års rgsk. ... 
1620 (B 184 2) (jfr. note 13). 
41 Jfr. P. B. Termansen: En Altertavle fra Hjelmslev 
Herred [Adslev], ÅrbGlBy 1944, s. 30ff. Jfr. også 
(†)altertavlen i S. Vissing (Tyrsting Hrd.). 
42 Sml. Dover s. 2160. 
43 Mariafiguren fra 1510, Johannes fra 1516; Das ge-
samte graphische Werk. Druckgraphik, München 
1971. 2, 2. 
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44 1894 fandtes alle tre felter med malerier, 1915 var 
bevaret to, 1939 kun ét (indberetninger). 
45 En farveundersøgelse på rammen 1972 ved Mogens 
Larsen viste yderligere tre farvelag: En grå farve var 
på karmside og indfatning bund for en brun lasur-
farve. 2) En blågrå farve på profilled, ledsaget af 
hvidt, på tandsnit blegrødt. 3) Gul egetræsådring 
fandtes både 1894 og 1975. 
46 I lighed med udskæringer på tilsvarende altertavles 
storvinger. 
47 Brev af 6. juni 1929 til NM fra sognepræsten. 
48 Jfr. Uldall og Magnus-Petersens indb. Figuren nu 
på loftet. 
49 Brev af 31. sept. 1915 fra arkitekt Chr. Fugl, Ran-
ders, til N M . 
50 Allerede 1894 havde Magnus-Petersen foreslået, at 
tavlen blev ophængt på en af skibets tomme vægge. 
51 Istandsat af Sv. Elmholdt, Risskov. 
52 Repareret 1978. 
53 Muligvis N.Jespersens fra 1573. 
54 En kirkelov var just givet 25. juli 1685. 
55 LA Vib. Ryttergodserne. Synsprot. for Skbg., 
Dronningborg og Kolding rytterdistrikter 1724-35 
(G Ryt 7.1). 
56 LA Vib. Ryttergodserne. Synsprot. for de kgl. kir-
ker i Skbg. og Dronningborg rytterdistrikter 1735 (G 
Ryt 7. 2). 
57 Måske dronning Sophie Magdalenes monogram 
som pendant til hovedkirken Allings kongemono-
gram eller sognepræsten, Niels Krog Melchiorsen 
Sommerfelds initialer? 
58 Også på portalfigurer i Stjær (s. 2090), Tranbjerg 
(s. 2222) og Gosmer (s. 2756) finder man lignende V-
formede midtfelter på skørterne, men med spidserne 
nedefter ligesom det er tilfældet på figuren på Tul-
strups sydportal. 
59 En ældre bærestolpe med affasede kanter lå 1939 på 
loftet (indberetn. ved S. Fritz); jfr . nedenfor. 
60 De fire øvrige farvelag bestod herefter af: 1) Brune 
fyldinger med mørkebrunt på rammeværk og pinak-
ler samt forgyldning på enkelte profilled. 2) Selv-
stændig overmaling eller blot istandsættelse. Folde-
værket gråbrunt, rammeværk blågråt (svarende til al-
tertavlens ramme om storfeltet), pinakler og ramme-
værksprofiler sortbrune, ligeså lydhimlens frise, li-
sterne her gråblå med lidt forgyldning. 3) Foldeværk 
og stræbepiller gråbrune, rødbrunt som bund for fol-
deværket samt på profiler. Lydhimlens frise gråhvid, 
listerne hvide og rødbrune. 4) Gulbrun egetræs-
ådring, kun på stolen ledsaget af guldbronze som 
bund for foldeværket. 
61 Murpillen var 2 al. 7 tommer høj (note 12). 
62 Ved undersøgelsen 1975 fandt man mellem pillen 
og prædikestolens gulv tre stykker egetræ, de to var 
forbundet med et indbladet træstykke og var måske 
den oprindelige bæring af stolen, det tredie stykke 

Fig. 39. Kalkmalede indvielseskors og våbenskjold 
for Århusbispen Niels Clausen (1490-1520) i korets 
sydvindue (s. 3689 og 3692). NE fot. 1991. - Mural 
painting of consecratory crosses and the coat of arms of the 
Bishop of Århus, Niels Clausen (1490-1520) in the splay 
of the chancel's south window. 

med indskrift fra 1698 er nu opsat over våbenhus-
døren (jfr. note 27). 
63 En tilsvarende *dør, af eg, der tidligere var anbragt 
på loftet, findes siden 1940 i Den gamle By, 
inv.nr. 258:40. 
64 Indberetn. ved S.Fritz og Einar V.Jensen 1939, 
venligst suppleret ved kirketjener Johannes Møller. 
65 Ved lågets ene forreste hjørne er båndet afbrudt og 
træet her helt ødelagt. 
66 I inventariet 1719 (note 5) kaldes de »to blocker«. 
67 Læsningen venligst korrigeret af Marianne Ritzau, 
Den gamle By. 
68 N M , korrespondancearkiv. 
69 Jfr. Nyrop: Kirkeklokker s. 119. 
70 Antagelig fæsteren af gården Skovsrod, A. Vester-
gaard s. 28. 
71 Bl.a. svarende til samme støbers †klokke fra 1642 i 
Orte, Baag hrd., Odense amt (fot. i NM) . 
72 Muligvis en søn af Rasmus Madsen, fæster af Kils-
gård i sognet, jfr . A. Vestergaard s. 29. 
73 Efter støbningen blev imidlertid klokkemalm til-
overs for 11 mk. 4 sk., som klokkestøberen betalte 
kirken (note 40). 
74 I inventariet 1681/82 omtales en klokke på kirke-
gården med jernklokkestreng (note 40). 
75 RA. DaKanc. Rgsk. før 1559. Indkrævede klokker 
1528-29 (108 A, pk. 11, henholdsvis læg nr. 7 og 5). 
76 Gården omtalt af A. Vestergaard s. 29. 
77 RA. Rev. rgsk. 1660-ca. 1848. Kirkergsk. Skbg. 
rytterdistrikt 1739-67. 
78 LA Vib. Lens- og amtsadministrationen. Skbg. og 
Åkær amter 1661-1799. Indkomne breve 14.juni og 
30. juli 1737 (B 5 C.88). 
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S U M M A R Y 

The little church of Tulstrup is built of finely 
dressed ashlar apart f rom the apse, presumably 
the starting point of construction, here field 
stones and tufa have been used. The apse, chan-
cel and nave are the original fabric, and date 
f rom about 1200. The two portals are notable 
for their carved decoration. The tympanum of 
the south door shows Christ on the Cross 
flanked by two worshipping angels. The oppo-
site entrance, now out of use, is crowned by the 
Virgin Mary, and St. Michael is depicted on one 
of the casing stones. The bishop or abbot on the 
other side of the church cannot be identified. 

Like most other Danish churches, Tulstrup 
church was extended to the west c. 1500. The 
window in the south side of the chancel was 
enlarged and altered at the same time. The pre-
sent porch was built in the 1850s in place of an 
older half-timbered one. 

Once the unostentatious interior was to have 
been decorated with mural paintings but these 

were never completed. Installed shortly after the 
Reformation the pulpit, now gleaming with 
gold and silver paintwork, catches the eye. The 
well-carved font, possibly by the same master 
who executed the carvings on the portals, dates 
f rom the time the church was built. An iron-
bound oak chest f rom the 16th century has pre-
sumably been used for storing church docu-
ments and treasures. The altar-piece, as well as 
some of the pews (with the rare detail that some 
of their earliest benches are intact) date f rom the 
close of the 16th century. In 1607 brass altar can-
dlesticks replaced the existing ones of wood, 
and in 1615 the craftsman known in the area as 
Jesper the Painter made a sounding-board for 
the pulpit. In 1652 a bell was cast at Tulstup by 
Laurids Jensen, master bell-founder of Odense. 
Under the patronage of the king the church ac-
quired a chalice 1732 and an (†)altar rail c. 1740. 
During the major restoration of 1975 the partly 
dismantled altar-piece was reconstructed. 

Fig. 40. Tulstrup 1:10.000. Opmålt 1816 af M. Schmidt. Kopieret 1982 af Birgitte Andreasen. - Map of the village. 
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Country churches. With English Summaries 

Kort over Gjern herred 3265 
Bygningsprofiler 3266 

Alling 3655 
Bjarup †kirke, Linå sogn 3306 
Dallerup 3593 
Frijsenborg †kapel, Hammel sogn 3499 
Gjern 3317 
Hammel 3443 
Jernit †kirke, Hammel sogn 3497 
Linå 3267 
Låsby 3625 
Røgen 3545 
Sejs-Svejbæk 3305 

Skannerup 3347 
Skorup 3369 
Sminge †kirke, Voel sogn 3314 
Sporup 3569 
Søby 3525 
Søby †kloster 3544 
Tulstrup 3677 
Tvilum (kloster)kirke 3393 
Tvilum (ladegårds)kirke, Tvilum sogn.. 3440 
Voel 3309 
Voldby 3501 



Tyrsting herred m.v. 1:150.000. Udsnit af  Videnskabernes selskabs kort over Haureballegaard m.fl.  amter, 
reduceret, sammensat og tegnet af  O.Warberg 1787, stukket af  Nicolai Angelo 1789. Reproduceret med til-
ladelse fra  Geodætisk institut. 

Da kortet blev tegnet, henlå Voerladegård sogn under Voer herred, hvorfra  det i begyndelsen af  1800rne 
overflyttedes  til Tyrsting herred. Områdets samlede areal opgives 1960 til 27416 ha. 

11 middelalderlige landkirker kendes i herredet, og heraf  er de ni bevaret. Nye kirker er rejst i Tyrsting 
(1766-67) og Ring/Brædstrup (1940-41). På hovedgården Mattrup har der i sin tid været et kapel. 

Herredets østre grænse udgøres af  Gudenå, og i tilknytning til dette vandløb har der på den relativt korte 
strækning i middelalderen eksisteret ikke mindre end tre klostre (Øm, Vissing og Voer). - Map  of  the Tyrsting 
district  around  1785. 

Danmarks Kirker, Århus 
235 



Fig. 1. Kirken og kirkegården set fra  sydvest. Mellem kirkebygningen og tårnet anes de jordvolde, hvormed 
man har angivet de nedrevne bygningsafsnit.  Sylvest Jensen fot.  o. 1950. Det kgl. Bibliotek. - The  church seen 
from  the south-west. 

RYE KIRKE 
TYRSTING HERRED 

I hvert fald  i slutningen af  middelalderen og i tiden 
frem  til første  halvdel af  1600-tallet var Rye en be-
tydelig by. Flere forhold  lader antage, at den havde 
købstadrettigheder, omend en sådan status hverken 
bekræftes  af  privilegiebrev eller by segl.1 Navnlig to 
omstændigheder har bidraget til bebyggelsens om-
fang  og anseelse. I første  række var det beliggenheden 
ved en af  Jyllands ældste hovedfærdselsårer,  nær den 
overgang over Gudenå, hvor Rye mølle har ligget i 
umindelige tider.2 

Den anden væsentlige faktor  bag byens vækst var 
kirkens rolle som valfartshelligdom,  knyttet til en 
nærliggende kilde med undergørende virkning. I na-

bolaget fandtes  adskillige andre kilder.3 I tilknytning 
til valfarter  voksede handel og håndværk frem,  men 
det er utvivlsomt først  i løbet af  1400rne, at nærings-
livet organiseredes med tre årlige markeder, der vist-
nok afholdtes  l .maj (Valborgdag), 14. september 
(Korsets ophøjelse) og 23. oktober (S. Sørens dag).4 

Det ry, der sprang af  de mange helbredelser ved 
kildens vand, nåede langt uden for  sognets grænser 
og gjorde kirken til en af  de mest kendte på den jyske 
halvø. Det første  vidnesbyrd om Rye som valfarts-
sted er fra  1405,5 da rigsråd, landsdommer i Nørrejyl-
land, Jens Nielsen Løvenbalk til Avnsbjerg, i dron-
ning Margrethes nærværelse udstedte brev på, som 

235* 
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bod for  drab på Jens Jensen Brock til Clausholm, 
bl.a. at ville sende ni mænd på pilgrimsfærd  til hvert 
sit hellige sted i de tre nordiske riger, heriblandt Rye. 
Måske sigtes der til denne lokalitet allerede 1368 i et 
testamente fra  Kiel.6 Betydningen i den sene middel-
alder træder frem  1484, da Mourids Nielsen Gylden-
stierne på hjemrejse fra  Skåne til sit gods Ågård i 
Vester Hanherred lagde vejen over Rye og her gav et 
betragteligt beløb i offerpenge.7 

Godsgaver er omtalt 1411 og 1514,8 og kirken er 
desuden betænkt i adelige testamenter 1456 og 1495.9 

En sen efterretning  har fastholdt  den interessante op-
lysning, at den Laxmandske familie  1440 stiftede  et 
kapel med alter og vikarie.10 

Kilden,  der vælder frem  en lille kilometer vest for 
kirken, forbandt  man med S. Søren  (S. Severin), der i 
hvert fald  i senmiddelalderen og frem  til vore dage 
har givet navn til kirken (jfr.  altre). 

S. Søren havde helbredende kilder andre steder i 
landet, f.eks.  i Holmstrup (DK Holbæk, s. 1789) og i 
Kippinge på Falster (DK Maribo, s. 1216). I Jylland 
havde han en konkurrent i Karup, der ligger knap 50 
km nordvest for  Rye. I følge  Resen gav dette sig ud-
tryk i et ordsprog om Vor Frue i Karup og S. Søren i 
Rye. Reformationstidens  satire Per Smed og Adser 
Bonde skildrer valfartsstedet,  hvor »der hænger klo-
ver, jern og krykker, jernbolte, fjedre  og andre styk-
ker, håndknuere og halsjern med, det skal jo være et 
helligt sted«.11 

Med reformationen  ændredes billedet, omend 
virkningerne var flere  generationer om at slå igen-
nem. Myndighederne forbød  og bekæmpede valfar-
ten og al dens væsen. Når fremmede  købmænd al-
lerede 152712 blev forment  adgang til markederne, 
kan det have været et led i denne bestræbelse, omend 
landets egne håndværkere og handelsfolk  favorisere-
des ved forordningen.  Byens gunstige beliggenhed i 
tilknytning til et skovrigt opland kunne selvsagt ikke 
ændres, hvorfor  det trak i langdrag med markedernes 
afvikling.  1578 beordrede Frederik II to af  dem flyttet 
til Horsens, men tilbagekaldte ordren året efter,  »da 
det vil være bedre og belejligere for  indbyggerne der-
omkring«.13 Ved sine gentagne ophold på jagthuset i 
Rye havde han personlig føling  med udviklingen og 
forlængede  1583 den fritagelse  for  kongelige afgifter, 
han tidligere havde bevilget. Dog anførtes  det, at by-
ens tilbagegang skyldtes beboernes »egen forsøm-
melse«.14 Senere udstedtes næringsbreve til enkelt-
personer.15 

Det fik  afgørende  indflydelse,  at Frederik II opgav 
Emborg (jfr.  s. 3780) og i stedet valgte Skanderborg 
som residens i sit midtjyske jagtdistrikt. Bebyggel-
sen, der voksede frem  ved slottet, fik  1583 købstad-
rettigheder, og i Christian IVs tid flyttedes  marke-
derne endeligt til Skanderborg. Til Ryes nedtur bi-
drog omfattende  brande (1613, 1628 og 1660)10 samt 

soldaternes hærgen og plyndringer under de fjendt-
lige indfald  og besættelser under krigene i 1600rne.16 

Valfarten,  og hvad deraf  fulgte  af  indtægter, var 
dog hurtigt taget af.  1554 måtte præstens indkomst 
øges ved kronens part af  tienden fra  nabosognet Søn-
der Vissing, og sidenhen måtte kongen ved forskel-
lige ordninger bedre præstens økonomiske vilkår.17 

I ikke mindre grad medførte  byens tilbagegang 
vanskeligheder for  kirkens vedligeholdelse (jfr.  byg-
ningshistorie). 157818 fik  lensmanden besked om at 
bekoste en reparation, da kirken »ikke selv har råd«; 
ved ovennævnte fritagelse  for  kongelige byrder 1583 
blev udtrykkeligt undtaget indbyggernes »ægt og ar-
bejde ved istandsættelse i kirken«. 

Samme år havde lensmanden fået  til opgave at »un-
dersøge kirken, der var meget bygfalden,  og siden 
betale istandsættelsen«, hvilket blev ham indskærpet 
året efter.19  Hurtigt begyndte det dog at knibe med 
den kongelige kasses vilje eller evne til at sørge for 
den vidtløftige  kirkes vedligeholdelse. Allerede år 
160020 greb man til den i perioden gængse udvej21 at 
pålægge eller opfordre  andre kirker, »der havde råd«, 
til at yde bidrag. Fremgangsmåden blev gentaget 
1634,22 men slog ikke til. Lensmanden indberettede, 
at kirken »var ganske brøstfældig,  navnlig på de to 
korskirker. En reparation ville være bekostelig og al-
ligevel udsigtsløs, da kirken ingen penge har«. Kan-
celliet tiltrådte hans forslag  om at nedrive korskir-
kerne, »da der ingen folk  står i dem«, og »kirken dog 
er mere end stor nok«. Nedbrydningsmaterialerne 
skulle anvendes dels til reparation af  resten af  byg-
ningen, dels til ved salg at bedre økonomien.23 Ikke 
engang dette drastiske indgreb var tilstrækkeligt, 
hvorfor  kongen 163724 bl.a. bevilgede tømmer til re-
paration af  tagværker. 

En gennemgang af  kirkens finansielle  forhold  i 
denne periode viser, at kirkeværgerne kun tillod de 
mest påkrævede istandsættelser og de mest uomgæn-
gelige nyanskaffelser.  Når det nogle gange lykkedes 

Fig. 2. †Præstegården med kirken i baggrunden, set 
fra  nordøst. Tegning af  Peter Hansen 1856 i NM. -
Vicarage,  now demolished,  seen from  the north-east,  with 
the church in the background.  Particularly  the building  on 
the right  may have been medieval. 
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Fig. 3. Rye by set fra  vest ved midten af  1660erne. Efter  prospekt til Resens atlas. 1. Kirken. 2. Præstegården. 3 
Fogedgården. 10. Vejen til Silkeborg. - View  of  the village  of  Rye in the 1660s,  cf.  fig.  8. 

at afslutte  et årsregnskab uden underskud, skyldtes 
det, at kirkens gæld til private blev eftergivet.25 

1657-5941 havde kirken ingen indtægter »forme-
delst fjendtlig  indfald  og høje præsurer«, og oven på 
disse »mange og sælsomme militariske udplyndrin-
ger« (jfr.  s. 3720) indtraf  6. september 1660 den 
nævnte bybrand, der også ramte kirken. »Den øver-
ste del af  tårnet, hvilket står mod øster, og alteret 
deri, dertilmed tømmer, bjælker og noget af  kirken« 
blev ødelagt. Herefter  udgik der kongeligt brev til 
kirkerne i de nørrejyske stifter  om at yde bidrag til Rye 
kirkes istandsættelse (og hjælp til præsten hvis gård 
også var brændt). Opfordringen  blev gentaget 1662.26 

1690-91 gennemførtes  en istandsættelse, men hele 
situationen må alligevel have forekommet  de lokale 
autoriteter uholdbar. Nogle år efter  anmodede stifts-
øvrigheden (bisp og amtmand) kancelliet om tilla-
delse til nedrivning af  tårnet og den østre halvdel af 
skibet. Ansøgningen blev imødekommet 1698,27 

hvorefter  planen sattes i værk, og skibet fik  den ud-
strækning, det har i dag. 

Kirkens  ejere. 1408 hed det, at »menige almue i Rye 
havde bolig og gods af  Øm kloster,« hvilket atter 
bevidnes 1486.28 På S. Sørens dag læste og sang mun-
kene i klosterkirken til helgenens ære.29 Det er mu-
ligt, at Rye kirke i slutningen af  middelalderen har 
været inkorporeret i klosteret. 

Med reformationen  kom den i kronens besiddelse, 
hvilket fremgår  af  de mange kongelige breve om kir-
kens og præstens forhold.  171230 blev kirken afhæn-
det til den lokale Søren Steffensen  (jfr.  epitaf  og 
†gravsten), men kun otte år efter  bragtes den ind-
føjede  tilbagekøbsklausul i anvendelse, og kongen 
indlemmede kirken i det skanderborgske rytterdi-
strikt.31 På auktionen over distriktets gods og ejen-
domme 176732 fik  Christian Fugl til Oksviggård 
hammerslag på Rye kirke, men han betalte vist ikke 
(jfr.  Tulstrup, s. 3677). I hvert fald  nævnes kort tid 
efter  borgmesteren i Fredericia, kammerråd Heinrich 
Molrath Richter som ejer, og han solgte 1769 kirken 
til »de 16 gårdmænd i Rye«33 (jfr.  vindfløj).  Sognets 
beboere nævnes sidenhen som ejer,34 indtil kirken 
l.juli 1915 overgik til selveje. 

Anvendelse af  bygningen til ikke-kirkelige  formål  er 
først  og fremmest  kendt fra  beretningen om hertug 
Christians (III) valg til konge, der fandt  sted i kirken 
4.juli 1534 og betød indledningen til lutheranernes 
endelige overtagelse af  magten her i landet.35 

Frederik II og hans efterfølger  befordrede  fremstil-
ling af  glas i den skovrige egn, der foruden  brændsel 
kunne levere fint  sand, der var særlig egnet til pro-
duktionen. I sammenhæng hermed fandt  man åben-
bart lagerplads i kirken, hvor der under et voldsomt 
tordenvejr 1606-0736 knustes 4000 glas. 
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Også private kunne finde  magasinrum i kirken, 
idet en jernkræmmer 161741 betalte leje for  noget 
tømmer, han havde liggende her. 

Det er endvidere sandsynligt, at kirken ydede 
husly til det møde, der afholdtes  19. oktober 1629, da 
udsendinge fra  jyske købstæder samledes i Rye for  at 
færdigredigere  en henvendelse til kongen om lettelser 
og gunstbevisninger som kompensation for  tab og 
tilbagegang under Kejserkrigen.37 - Et overfald  i kir-
ken med døden til følge  er rapporteret 1617.38 

†Altre.  Udover hovedalteret, hvis (oprindelige) 
helgen er ukendt, har der i følge  indberetningen til 
Resen39 stået (mindst) to andre. Et af  disse tre må 
have været viet S. Søren, der efterhånden  blev kirkens 
dominerende helgen. Efter  tårnets opførelse  blev (ho-
ved) alteret utvivlsomt placeret i tårnrummet; i hvert 
fald  stod her et alter, som det fremgår  af  den oven-
nævnte beretning om situationen efter  branden 1660. 

Ved udgravninger (se nedenfor)  er i søndre 
korsarm konstateret levn af  et †alterbord.  Alene byg-
ningens plan (fig.  7) leder til den antagelse, at der har 
eksisteret (mindst) tre altre. Omstændighederne ude-
lukker vel ikke, at ovennævnte, Laxmandske stiftelse 
refererer  til et fjerde. 

Møntfund.  Lejlighedsvis er der i kirken eller på kir-
kegården fremdraget  mønter, hvoraf  én ikke har kun-
net identificeres;  de øvrige er fra  1600rne (NM 6, Ga-
veprotokol nr. 793 samt F.P. 1981 og 3210). 

Kirkebygningen og det nye, store tårn knejser 
på en bakketop i det stærkt bevægede og afveks-
lende, sine steder kontrastrige terræn, der i øst 
og nord kantes af  Gudenåens løb fra  Mossø over 
Gudensø, Birksø og Julsø til Silkeborgsøerne; 
undervejs passerer åen Rye mølle. Nordpå i det 
skovklædte landskab hæver sig Himmelbjerget , 
og mod syd danner Salten Langsø og å sogne-
grænse. På den anden side af  Gudenå indbefatter 
sognet det flade,  lavtliggende område, hvor i sin 
tid Øm kloster stod (s. 3777). Kirken ligger mod 
nordøst i landsbyen (jfr.  fig.  70) og befinder  sig 
centralt i det ret store sogn. 

Kirkegarden  indtager bakkehældet på alle sider 
af  kirken og er 1939 udvidet  m o d øst. På det 
ældre areal udgøres hegningen  af  stendiger, der 
navnlig på vestsiden danner støttemur på grund 
af  det kraftige  terrænfald;  det yngre afsnit  kantes 
af  tjørnehæk. 

Hegningen nævnes første  gang 1610 i anled-
ning af  reparation. Blandt de mange omtaler af 
opsætninger og istandsættelser i begyndelsen af 

Begrænsede udgravninger  af  bygningslevn øst for 
den daværende kirke fandt  sted 1910 og var foran-
lediget af,  at forhenværende  sognerådsformand  Jens 
Sørensen ønskede at skænke kirken et tårn og havde 
henvendt sig til distriktets kgl. bygningsinspektør 
Hack Kampmann om sagen. Undersøgelsens formål, 
var »at få  klarhed over det gamle tårns beliggenhed 
og størrelse samt over de øvrige forlængst  nedrevne 
tilbygninger m.m. til kirken«. Udgravningerne, der 
for  Nationalmuseet blev forestået  af  C. M. Smidt, va-
rede tre dage og gav kun summariske informationer. 
Man afslørede  strækninger af  korets og tårnets nord-
mure, et stykke af  korets yngre sydmur samt levn af 
søndre korsarm. Efter  sløjfning  af  nogle gravsteder 
og nedtagelse af  klokkestablen kunne gravningerne 
fortsættes  det følgende  år, dels på kirkens nordside, 
hvor man konstaterede rester af  nordre korsarm, dels 
inde i koret, hvor man bl.a. stødte på et murforløb, 
der må opfattes  som sydside i den første  kirke. Resul-
tatet af  denne supplerende indsats kendes kun fra  en 
sammenfattende  grundplan, udført  på Hack Kamp-
manns tegnestue og offentliggjort  af  Bording 1918.40 

En række spørgsmål, navnlig vedrørende datering 
af  kirkens om- og udbygning, kan ikke besvares på 
grundlag af  det foreliggende  materiale. Rækkefølgen 
af  udbygningens enkelte faser  lader sig kun skildre 
med stor usikkerhed og i grove træk. 

Enkeltfund  omtales s. 3728. 

århundredet bemærkes 1617 udbedring af  en 
strækning »ved kramboderne«. Når bortses fra 
at der 1672-73 hentydes til et stykke af  mursten, 
har kirkegården i hvert fald  siden 1600rne været 
omgivet af  stengærde.4 1 

Der er tre indgange:  To i nordsiden til hen-
holdsvis den gamle og den nye afdeling,  samt én 
i syd. I sin nuværende udformning,  bestående af 
jerngitterfløj  mellem teglhængte rødstenspiller, 
er sidstnævnte låge den ældste af  indgangene. 
De to andre, der er hovedadgangsvejene, er 
også forsynet  med rødstenspiller, der 1944 
skulle ommures; jerngitterfløjene  i den østre er 
tegnet 1985 af  Vinther og Roldsgaard. 

En port nævnes tidligst 161641 i forbindelse 
med reparation af  lås. Øjensynlig var der i ældre 
tid en indgang i nord og en i syd, svarende til to 
af  de eksisterende. Det er usikkert, om der i 
1600rne var murede portaler, som det synes at 
fremgå  af  fig.  8; det lader sig heller ikke afgøre, 
om begge bestod af  kombineret port og låge. 
Søndre indgang lå byen nærmest, mens nordre 
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Fig. 4. Rester af  søndre korsarm under udgravning (s. 3720), set fra  nordøst. C. M. Smidt fot.  1910. - Remains of 
the south transept,  seen from  the north-east. 

vendte mod præstegården og den daværende vej 
til Silkeborg, som i vore dage på strækningen 
langs kirkegården hedder Kirkebakken. 1629-79 
nævnes †riste.41 I hvert fald  i nord fandtes  i slut-
ningen af  1600rne port og fodgængerlåge,  der 
blev fornyet  1702-03.42 En port og dens »tække« 
blev repareret af  tømreren 1743-44.43 183244 be-
mærkede synet, at det ved »indgangen anbragte 
stillads med stakitter ved nordre side bør kas-
seres og i stedet anbringes nye stakitporte«. 

Den ældste af  de eksisterende bygninger  pä kir-
kegården  er et lille, teglhængt rødstenshus ved 
søndre indgang; det er opført  1945 til graverens 
redskaber, der en tid efter  188834 stod i »klokke-
huset«. Inden for  den østre indgang i nordsiden 
er 1969, efter  tegning af  Vinther og Roldsgaard, 
rejst en toiletbygning, der udvidedes 1975, og ti 
år senere indrettedes med kontor. Samtidig op-
førtes  uden for  det østre hegn en teglhængt rød-
stensbygning til maskiner og redskaber. 

En halv snes år før  †tårnets nedrivning 
(s. 3735) ophængtes klokken (s. 3756) muligvis i 
†»klokkeværk«,  som synet 171541 konstaterede 

var bragt i orden af  den nye kirkeejer. Det kan 
være identisk med det »lille træværk på kirkens 
vestende«, hvori klokken hang 1719.47 I 
1730rne46 bekymrede man sig for  det »skrøbe-
lige klokkeværk«, hvorefter  tømreren, der 
1743-44 istandsatte porten, også tog sig af 
»klokkehuset«. 1808 nævnes klokken i træstil-
lads på kirkegården. Ved opførelsen  af  det nu-
værende tårn (s. 3731) fjernedes  den †klokkesta-
bel,45 der tidligst kendes 1855 (fig.  54) og 186548 

skulle males. 
Kirkegårdens mest markante træer  er store ka-

stanier i vest; på det nye afsnit  er der nogle elme 
og navnlig birk; i øvrigt enkelte kastanier og 
aske. 

Kirkens forsvundne  afsnit  er markeret med 
græsklædte jordvolde (jfr.  fig.  1). 
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BYGNING 
Som kirken står i dag er den blot en torso. Af  den 
store bygning, som var resultatet af  middelalderens 
om- og udbygninger, er kun bevaret fire  fag  af  ski-
bet. Våbenhuset på nordsiden er opført  1870 som af-
løser for  et fra  1720. I aksen øst for  skibet er der 1912 
på det sted, hvor det middelalderlige tårn stod, rejst 
et nyt, hvis afstand  fra  skibet angiver kirkens længde, 
før  man i 1600rne, over to omgange, nedrev dens 
østafsnit.  Orienteringen afviger  ubetydeligt mod 
nord. 

Den oprindelige kirke synes, at dømme efter  de 
sparsomme levn der dels er konstateret ved udgrav-
ning, dels som genanvendte kvadre indgår i den stå-
ende bygning, at have været en almindelig landkirke, 
formentlig  ret stor, men uden særlige arkitektoniske 
træk. I etaper, hvis rækkefølge  og datering ikke kan 
fastslås,  men som overvejende må henføres  til 
1400rne og tiden frem  til reformationen,  er denne 
kirke blevet omdannet til et langhus og udvidet med 
et betragteligt tværskib. Hver korsarm har haft  en 
polygonal udformning  mod øst. Ved korsarmenes 
opførelse  forsvandt  tilsyneladende to ældre udbyg-
ninger, en på hver side af  langhuset. Et stort †tårn ved 
kirkens østgavl, hvis tårnrum som altersted har stået i 
direkte sammenhæng med koret, har antagelig været 
den yngste, middelalderlige tilføjelse.  I kirkens ende-
lige skikkelse, har de rumafsnit,  hvor kortjenesten 
udspillede sig, indtaget godt halvdelen af  det samlede 
gulvareal. 

MIDDELALDERLIG BYGNINGS-
HISTORIE 

Den oprindelige  †stenkirke,  der antagelig skal hen-
føres  til engang i 1100rne og næppe har adskilt 
sig væsentligt fra  egnens øvrige fra  samme pe-
riode, ændredes gennemgribende ved ombyg-
ninger og gik derefter  til grunde ved nedriv-
ningerne i 1600rne (s. 3734). Den kan formentlig 
identificeres  med de sparsomme levn af  to paral-
lelle, knap en meter svære mure (fig.  7, A og B, 
jfr.  fig.  9, 1), som de ovennævnte udgravninger 
afslørede  øst for  den eksisterende kirke. Afstan-
den mellem murene var 5,8 m, hvilket tyder på, 
at de udgør en rest af  et kor, hvis størrelse har 
ligget over gennemsnittet. På en syld af  mark-
sten var i nord bevaret murværk, der fortrinsvis 
bestod af  al, mens kernen udgjordes af  en blan-
ding af  dette materiale og rå kamp. At dømme 
efter  de blokke, der er genanvendt i den eksi-
sterende bygnings to østre fag,  har kirken været 

udstyret med skråkantsokkel, udført  dels af  gra-
nit, dels af  al. Nogle blokke, hvis skråkant er 
otte cm høj, har sprunget ikke mindre end 10 
cm frem  (jfr.  s. 3729). Andre har en knap ni cm 
høj skråkant med udtalt hulning49 (pilhøjde ca. 
én cm) (s. 3806, fig.  32, 1 og 2). 

Korets udvendige længde synes at have været 
omkring otte meter, idet østgavlen måske kan 
spores nær tårnets vestside. Skibets længde an-
gives ingen steder (jfr.  nedenfor). 

Det kan ikke udelukkes, at der iværksattes 
forskellige  arbejder i kirken, f.eks.  at koret blev 
overhvælvet, før  man gik i gang med 2. bygge-
fase,  der ved langmurenes udflytning  bestod i en 
tværudvidelse (fig.  7, C, jfr.  fig.  9, 2), hvorved 
korets bredde omtrent kom til at svare til det 
eksisterende (men yngre) skib. Grundplanen vi-
ser, at det oprindelige kors akse afviger  lidt fra 
skibets, hvilket kan hænge sammen med, at ko-
rets sydmur flyttedes  længere ud end den nor-
dre. Ved ombygningen omdannedes kirken til et 
langhus,  hvis østgavl formentlig  lå samme sted 
som forgængerens.  Omstændighederne (jfr. 
bl.a. s. 3728) godtgør, dels at †langhuskoret var 
opført  af  munkesten og genanvendte materialer 
fra  det ældre kor, dels at det var udstyret med 
†hvælv. 

Imidlertid har man i sidste halvdel af  1400rne 
(s. 3729) taget fat  på endnu en udbygning, 
3. byggefase,  der bestod i en fornyelse  af  skibet. 
Tilsyneladende har det i første  omgang drejet 
sig om tre fag  (jfr.  fig.  9, 3), hvoraf  de to er 
bevaret og udgør den eksisterende kirkes østre 
halvdel. Måske svarede de tre fag  til længden af 
det oprindelige skib,50 men under arbejdet har 
man forudset  en videre udbygning vestover. 
Denne omstændighed ligesom de bevarede fag 
beskrives nedenfor. 

Når skibets vestforlængelse  blev sat i bero, 
kan det hænge sammen med, at man gik i gang 
med en helt anderledes spektakulær udbygning 
af  kirken, 4. byggefase,  der tilføjede  to korsarme 
(fig.  7, D og E, jfr.  fig.  9, 3). Det ambitiøse pro-
jekt, som har forudsat  en virkelig god økonomi, 
omdannede kirken fra  et temmelig ordinært 
langhus til den mere usædvanlige korsform. 
Korsskæringsfagets  relativt ringe udstrækning i 
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Fig. 5. Kirken set fra  syd. KdeFL fot.  1992. - The  church seen from  the south. 

kirkens længderetning vidner om, at korsar-
mene ikke var forudset  ved opførelsen  af  det nye 
skib. Ved tilføjelsen  af  de to sidekapeller ind-
drog man nemlig skibets østre fag,  hvilket funk-
tionelt må have været ensbetydende med en ud-
videlse af  kirkens højkor. 

De to †korsarme,  der var opført  af  munkesten, 
har været symmetrisk ens om kirkens akse og 
har således udgjort et regulært tværskib. Hver 
korsarm har bestået af  ét rektangulært fag  (ind-
vendig godt 5 x 10 m), hvis længste udstrækning 
gik på tværs af  kirkens midtlinie. På østsiden 
udvidede hvert rum sig med et trapezformet  af-
snit, hvori stod et †alter (jfr.  s. 3720); det i syd 
synes at have været bemærkelsesværdigt stort. 
Det polygonale alterafsnit  har ved en bred åb-
ning dannet et rumligt hele med det rektangu-
lære fag,  hvilket har gjort hver korsarm til et 
helstøbt sidekor. Alle hjørner på begge bygnin-
ger har haft  udvendige †støttepiller, hvilket 

sammen med løsfund  af  ribbesten (s. 3728) 
godtgør, at de to »korskirker« (jfr.  s. 3718) er 
blevet forsynet  med †hvælv. 

Hvad det ydre angår, kan de to sidekor an-
tages at have haft  tagfoden  i samme niveau som 
skibet. Må vi end savne viden om gavlenes dis-
position, vinduernes antal og udformning  og en 
række enkeltheder,51 godtgør alene grundpla-
nen, at de markante alterhuse med alle de frem-
springende hjørnepiller har forlenet  kirkens øst-
side med et præg af  rigdom og festivitas.  Al-
lerede på stor afstand  har bygningens ydre sig-
naleret en usædvanlig institution. 

Det kan ikke udelukkes, at den kløverblads-
frise,  hvoraf  der sidder rester på den bevarede 
bygning (s. 3729), har løbet videre på korsar-
mene. Desuden ville man gerne forestille  sig, at 
facaderne  har været oplivet ved mønstermur-
værk med glaserede sten. I hvert fald  er form-
sten fra  frisen  og en sortglaseret løber fremdra-
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Fig. 7. Kirken og de udgravede partier af  østafsnittene,  efter  C. M. Smidt og Hack Kampmanns tegnestue 
1910-11, samt rekonstruktionsforsøg,  1:300. Tegnet af  KdeFL 1992. - The  nave and  a reconstruction  of  the demolished 
parts of  the church, cf  fig.  9. 

Fig. 6. (På modstående side). Opstalt, snit og plan 1:300. Tegnet 1992 af  KdeFL på grundlag af  opmålinger ved 
Hack Kampmanns tegnestue 1910-11 og P.Gadegaard, C.C.Hansen, L.Hansson, I.M.Jensen og K.Madsen, 
Arkitektskolen i Århus 1984 samt projekt til tårn ved Hack Kampmann 1911 (jfr.  s. 3731). - Elevation  of  the south 
side,  section and  plan of  the present building. 

get ved udgravningerne 1910.52 Ved sådanne de-
korative virkemidler kan de to korpolygoner 
have været fremhævet  som kostbare skrin53. 

Sammenholdt med spor i den eksisterende 
kirkes murværk antyder de sparsomme rester, 
der afdækkedes  ved de ovennævnte udgravnin-
ger, at kirken forud  for  3. og 4. byggefase  havde 
(mindst) to †udbygninger, en på hver langside 
(jfr.  fig.  9, 2). 

Grundlaget for  formodningen  om en †tilbyg-
ning i syd  er de levn af  en tværgående mur, som 

er konstateret midt for  korfacaden  (fig.  7, G). 
Her er tilsyneladende ikke tale om blot en kraf-
tig støttepille, men om en ca. 110 cm bred mur af 
teglsten, der kunne følges  omkring seks meter 
sydpå, i hvilken afstand  fra  koret markstens-
funderingen  var fjernet  (jfr.  fig.  4). Muren synes 
at have været noget længere, og udbygningens 
sydside røber sig måske i søndre del af  den 
fremdragne  fundering  under den senere 
korsarms alter. Ved korsarmens opførelse  blev 
udbygningen åbenbart overflødig  og fjernet, 
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bortset fra  strækningen nærmest koret, hvor 
muren, der udgjorde udbygningens østside, ser 
ud til at være blevet sammenbygget med 
korsarmspolygonens nærmeste, udvendige støt-
tepille. Et yderligere indicium for  udbygningens 
eksistens udgør en spinkel mur i korets side, 
hvormed man efter  korsarmens tilføjelse  har 
lukket den brede åbning, der havde sat tilbyg-
ningen i forbindelse  med kirkens indre. I denne 
lukkemur har man rimeligvis anbragt en dør for 
at kunne udnytte det lille, trekantede rum til fo-
refaldende  formål  (jfr.  s. 3771, note 64). 

Allerede Uldall bemærker, at der nok har ek-
sisteret en nordre  †udbygning,  og det samme an-
tages af  C. M. Smidt, der nord for  den nuvæ-
rende kirkes østligste fag  bl.a. udgravede partier 
af  en stenbro. Tillige iagttager man i samme fags 
nordmur en (tilmuret) døråbning, der på faca-
den tegner sig med et spidsbuet halvstensstik 
(fig.  11, jfr.  s. 3730). Over dette dørsted spænder 
et spidsbuet stik ud over hele fagets  bredde og 
vidner antagelig om †hvælvet i en tilbygning, 

Fig. 8. Udsnit af  Resens prospekt af  Rye, kirken set 
fra  vest omkring 1665. - View  of  Rye with the church 
seen from  the west, c. 1665.  Drawn after  the demolition  of 
the transept  (1638-39),  and  after  the spire of  the tower was 
destroyed  by fire  (1660).  Cf.  fig.3. 

der stod her, før  skibet fik  sin nuværende form, 
men blev sløjfet  ved korsarmens opførelse.  Når 
nordre korsarms vestmur synes at stå lidt skævt 
på kirkens hovedakse, skyldes det måske en 
(delvis) genanvendelse af  udbygningens østmur. 

De to †tilbygninger synes således at være ble-
vet revet ned i forbindelse  med tværskibets op-
førelse,  og det bliver da en nærliggende formod-
ning, at ønsket om at regulere og monumentali-
sere en given tilstand har været en medvirkende 
drivkraft  bag kirkens 4. byggefase.  Den ene af 
udbygningerne, måske den søndre, kan tænkes 
at være identisk med den s. 3718 nævnte Lax-
mandske stiftelse  fra  1440. 

Det er ovenfor  formodet,  at opførelsen  af 
korsarmene var årsag til, at skibets fornyelse 
blev bragt til en midlertidig standsning. Der fo-
religger dog ikke konkret belæg for  en sådan 
antagelse, kun står det fast,  at (det stadig eksi-
sterende) skibs to vestre fag,  der vel er rejst om-
kring år 1500, udgør en selvstændig 5. byggefase  i 
kirkens bygningshistorie. Ved en række enkelt-
heder adskiller skibets to afsnit  sig fra  hinanden, 
hvilket fremgår  af  beskrivelsen nedenfor. 

Den sidste og yngste komponent i kirkens 
omfattende  udbygning før  reformationen, 
6. byggefase,  har været tilføjelse  af  det siden ned-
revne †tårn,  der stod ved korets østgavl. Tårnet 
blev ikke placeret ved bygningens vestre ende, 
som reglen ellers er. Årsagen til den usædvan-
lige disposition skal givetvis søges i den om-
stændighed, at skibets udbygning allerede var 
fuldført,  og vest for  dets vestgavl falder  terrænet 
meget brat og udelukker enhver tanke om byg-
geri (jfr.  ovenfor  s. 3720). Imidlertid har det 
svære tårn og dets blyhængte »øverste del«, i 
samspil med de to korsarmspolygoner, givet 
kirkens østafsnit  en usædvanlig, arkitektonisk 
accent (jfr.  fig.  9, 4). 

Vort kendskab til det forsvundne  tårn hviler 
på tre kilder: Resens tegning (fig.  8), beskrivelse 
af  tilstanden efter  branden 1660 (s. 3719) samt de 
fundamentsrester,  der fremkom  ved udgravnin-
gerne forud  for  opførelsen  af  det nuværende 
tårn på det gamles plads (s. 3720 og 3731, fig.  7, 
H). Alligevel er det kun muligt at redegøre for 
udformningens  hovedtræk. 
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Fig. 9. Stadier i kirkens bygningshistorie. Skråprojektioner 1:600 (s. 3722-28). For de ældre fasers  vedkommende 
skal forslagene  tages med al muligt forbehold.  KdeFL 1991. 1. Oprindelige bygning. 2. Kirken efter  ombygning 
til langhus og tilføjelse  af  to tilbygninger. 3. Tilstand i den senmiddelalderlige ombygning: Første etape af 
skibets fornyelse  er færdig,  og tværskibet er fuldført.  4. Kirkens udseende umiddelbart før  reformationen.  5. 
Kirken i vore dage. - Phases of  the construction  of  the church. The  drawings  of  the medieval  stages (1-4)  are based  on 
highly uncertain remains (cf.  fig.  7). 
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Det senmiddelalderlige tårns grundplan har i 
det store og hele svaret til det eksisterende tårns. 
Der har stået en støttepille vestligst på sydsiden, 
og al sandsynlighed taler for,  som allerede for-
modet af  C. M. Smidt, at det svære fundament 
på nordsiden angiver et trappehus, der i følge  en 
reparationsnotits 1673-7441 har haft  udvendig 
adgang (jfr.  s. 3735). 

Udgravningerne afdækkede  murværkets al-
lernederste skifter  af  munkesten og en kerne af 
rå kamp. Desuden fandtes  nogle skråkantkvadre 
af  al, der formentlig  hidrører fra  den del af  det 
ældre kor, som fjernedes  ved tårnets opførelse.  I 
følge  Resen har det svære tårn haft  en anselig 
højde, omend tegneren tydeligvis har overdre-
vet alle bygningers vertikale dimension. Han 
gengiver ingen enkeltheder udover to glamhul-
ler i hver af  de synlige sider. Til gengæld bringer 
han den interessante oplysning, at tårnet var af-
sluttet med en muret gavl mod hvert verdens-
hjørne. Som kronen på værket må man herover 
forestille  sig den »øverste del«, som gik til 
grunde ved branden. Om toppens højde og ud-
formning  foreligger  ingen oplysninger, men 
bl.a. på grund af  gavlene er det en nærliggende 
formodning,  at tårnafslutningen  var beslægtet 
med og måske inspireret af  det samtidige spir, 
der knejsede på stiftets  hovedkirke (s. 239). Af 
regnskabsoplysninger fra  tiden før  branden 
fremgår  blot, at tårnet i Rye var tækket med bly 
ligesom kirkens øvrige tage. Med sin domine-
rende beliggenhed på bakketoppen har den 
lange, røde bygning med sine skinnende, grå 
tage gjort en storartet virkning i landskabet. 
Dette gælder ikke mindst det formodede  spir, 
som antagelig har haft  betydelig højde svarende 
til det på domkirken i Århus. Hen over Mossøs 
blanke flade  og langt ud i de omliggende her-
reder har kirken været synlig. Over store af-
stande har pilgrimme, markedsfolk  og kilderej-
sende haft  den for  øje og kunnet fastholde  målet 
for  deres færd,  når de fra  alle verdenshjørner ad 
Midtjyllands mange Ryeveje stævnede mod 
S. Sørens helligdom. 

Tårnets tilføjelse  har betydet en udvidelse af 
kirkerummet, idet tårnrummet  ved en stor åb-
ning stod i direkte sammenhæng med det ældre 

kor. Arkaden, der var lidt smallere end koret, 
havde en betydelig bredde, idet den bar tårnets 
vestmur (jfr.  de ovenfor  nævnte støttepiller i 
syd og nord). I det langstrakte kirkerum har åb-
ningen, måske ved false  (jfr.  fig.  7) og kalkma-
lede dekorationer, været fremhævet  som porta-

len til det hvælvede tårnrum, hvor beretningen 
om branden fortæller,  at der stod et †alter. Man 
tager næppe fejl  i antagelsen af,  at det var høj-
alteret, der ved afslutningen  af  kirkens store 
ombygning havde fået  sin bemærkelsesværdige 
plads nederst i det magtfulde  tårn. Foruden det 
østvindue,  der blæste ud 1635,41 taler sandsyn-
ligheden for,  at tårnrummet har været belyst 
ved et vindue i syd. 

†Gulve (jfr.  s. 3737). Under udgravningerne 
1910-11 konstaterede man flere  steder rester af 
gulve. En del af  disse blev kun registreret på 
oversigtstegningen (jfr.  fig.  7), andre er tillige 
omtalt af  C. M. Smidt 1910. Formentlig er der 
overalt kun tale om det yngste gulv på stedet. 
Det drejer sig om levn af  murstensbelægning, 
men også partier med teglfliser  blev observeret. 
Op til korets nordvæg, hvor der var lidt af 
hvidtningen i behold, lå dels munkesten, dels 
røde, uglaserede lerfliser  (18x18, tykkelse 5,5 
cm). I nordre korsarm fandtes  murstensgulv, og 
på nordsiden af  den nuværende kirkes østligste 
fag  lå områder af  stenbro (jfr.  s. 3726). 

Formsten  (fig.  12). Ved de samme udgravnin-
ger blev fremdraget  en række profilerede  tegl-
sten, der må antages at hidrøre fra  de sløjfede 
afsnit  af  kirken.54 Det drejer sig om seks for-
skellige ribbeprofiler,  sten fra  vinduesstavværk 
og en sten, der må være brugt til side i f.eks. 
vindue eller til opmuring af  (væg)pille. Det er 
ikke oplyst, hvor på arealet stenene er fundet, 
hvorfor  de ikke kan henføres  til bestemte dele af 
bygningen. Variationsrigdommen vidner imid-
lertid om, at der har været ofret  en bemærkel-
sesværdig omhu på hvælvenes udformning  og 
andre detaljer. Herved underbygges det indtryk 
af  artikuleret festlighed,  som læses ud af  grund-
planen. 

Nogle af  formerne  er også registreret andre 
steder i stiftet,  således stavværksstenen (fig.  12, 
3) og den rundede halvstensribbe (fig.  12, 2), der 
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Fig. 10. Udsnit af  murværket på sydsiden af  vestligste fag  (s. 3730). KdeFL fot.  1991. - Section  of  the brickwork  in 
the south wall  of  the church. 

begge er karakteristiske for  domkirkens kor (jfr. 
s. 270, fig.  132 og s. 272). Andre er mere speci-
elle, navnlig ribbeprofilen  fig.  12, 5, der i øvrigt 
kendes fra  vestfløjen  af  Øm kloster, hvor den 
blev tegnet af  C. M. Smidt 1920. 

Den profilerede  del af  ribberne i den nuvæ-
rende kirkes to østre fag  (s. 3730) synes at svare 
til fig.  12, 7, men formen  er udvisket ved den 
gentagne kalkning. 

Blandt de sten, der 1910 tilgik Nationalmu-
seet, er seks sortglaserede, deraf  tre omtrent hele 
(inv.nr. D 7432, jfr.  fig.  14), der har indgået i en 
kløverbladsfrise  svarende til den, der delvis er 
bevaret på den nuværende bygnings østparti 
(jfr.  nedenfor  og fig.  13 og 15). 

BYGNINGSBESKRIVELSE 

Som allerede nævnt består den eksisterende 
kirke af  tre bygninger: Skib (hvori er indrettet et 
korafsnit),  våbenhus og tårn. 

Skibet  er fire  fag  langt og rejst over to om-
gange. Ældst og antagelig fra  anden halvdel af 
1400rne55 er de to østre fag  (3. byggefase,  jfr. 
ovenfor),  der på en sokkel af  kvadre er opført  af 
munkesten i munkeforbandt;  i facaderne  indgår 
mange mørke bindere. De kvadre, der på lang-
siderne og ved de nedennævnte †støttepiller er 
benyttet til soklen, er tydeligvis genanvendte og 
stammer utvivlsomt fra  det ældre †skib (jfr. 
ovenfor).  På sydsiden har hovedparten skrå-
kant, på nordsiden kun en enkelt; materialet er 
dels al, dels granit. På adskillige blokke har skrå-
kanten en klar hulning (jfr.  s. 3722 og fig.  15). 
Sydsidens sokkel er disponeret i relation til den 
nedennævnte portal samtidig med, at man har 
udvalgt to 137 cm lange kvadre med en 8 cm høj 
og 10 cm fremspringende  skråkant til at danne 
bund i dørpartiet (jfr.  fig.  6). 

Facaderne oplives foroven  med en kløverblads-
frise,  muret med sortglaserede teglsten på rød-
kalket56 bund. Den 27 cm høje frise,  der kan 
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have været fortsat  på †korsarmene (jfr.  oven-
for),  er nu næsten forsvundet  på nordsiden, 
mens dens opbygning af  ens formsten  (fig.  13, 
jfr.  s. 3723) ses i syd.55 Her er også bevaret en del 
af  de aftrappede,  sortglaserede kopper, der som 
konsoller bærer dels frisen,  dels facadens  kro-
nende gesims, hvis nederste skifte  er i behold. 
Frisen forløber  over fagenes  hele længde mellem 
de nu forsvundne  †støttepiller  (jfr.  fig.  14 og 15), 
der at dømme efter  sporene i murværket har væ-
ret omkring 120 cm brede og måske har sprun-
get tilsvarende frem.57 

Samhørende med disse udvendige piller er der 
i kirkens indre  falsede  vægpiller, der med én sten 
brede gjordbuer og de under opmuringen an-
lagte forlæg  i væggene bærer to krydshvælv.  Ve-
derlag angivet med et fremspringende  skifte.  I 
begge fag  er halvstensribberne profilerede  (ifr. 
s. 3729 og fig.  12, 7), i det østre fag  hele vejen, 
bortset fra  et retkantet parti allerøverst. 

I hver langside er der en nu blændet dør,  som 
på facaderne  tegner sig med et spidsbuet halv-
stensstik. I sydsiden, hvor soklens særlige dis-
position i samspil med døren allerede er bemær-
ket, er toppen af  indgangen ødelagt ved en vin-
duesudvidelse. Tilmuringen, der må være ud-
ført  endnu før  reformationen,  skjuler selve åb-
ningen og falsene,  men sandsynligvis har 
udformningen  svaret til døren i nordsiden; i 
hvert fald  iagttages, at bredderne begge steder er 
de samme: I facaden  185, i væggen 167 cm. Den 
spidsbuede norddør har antagelig været falset 
udvendig, hvor det yderste stik aflæses  på mu-
ren. Indvendig, hvor den har siddet i en én sten 
dyb, fladbuet  niche (tilmuret 1942), er åbningen 
forskudt  af  hensyn til †dørfløjens  ophængning. 

Tre spidsbuede vinduer,  relativt brede, udven-
dig dobbeltfalsede  og indvendig formentlig 
smigede, har belyst de to fag;  alle er bevarede, 
omend i ændret skikkelse (s. 3737). Nordsidens 
østre fag  har aldrig haft  vindue, hvilket er en af 
begrundelserne for  den ovenfor  s. 3726 omtalte 
antagelse af,  at der her har stået en †udbygning. 

Adskillige omstændigheder røber, at bygge-
riet bragtes til en midlertidig standsning, før 
man gik videre og afsluttede  den store omdan-
nelse af  skibet med den nuværende kirkes to 

vestligste fag.  En gennemgående lodfuge,  der 
registreres på begge sider af  begge langmure, og 
udvendig endda træder frem  som et lille spring i 
facadeplanet,  er umiddelbart den mest utvety-
dige demonstration af,  at byggearbejdet har hvi-
let en tid. Yderligere er der på begge sider, på 
loftet  over hvælvet, spor efter  godt én meter 
brede fremspring,  der nok har været indbyrdes 
forbundne  som et led i tagrummets midlertidige 
lukning; omstændighederne kan minde om situ-
ationen i Tvilum klosterkirke (s. 3403). I nordsi-
den synes etableret en fortanding,  og man kan 
tænke sig, at lukkevæggen (delvis?) var gjort af 
træ. 

Skibets to vestre fag  (5. byggefase,  jfr.  s. 3726) 
er rejst i fortsættelse  af  de ældre, dog er der ved 
afsætningen  opstået et svagt knæk på hovedak-
sen. I alt væsentligt svarer de to fag  til dem øst-
for,  kun er størrelsen og en række enkeltheder 
ændret, således at en (tids)forskel  mellem de to 
afsnit  træder frem.  Formentlig har afslutningen 
på skibets ombygning fundet  sted i begyndelsen 
af  1500rne. 

Murværket er af  munkesten i munkeforbandt 
med adskillige mørkbrændte kopper, der i stort 
omfang  er ordnet i lodrette rækker (jfr.  fig.  10). 
Kun i sydsidens østre fag  iagttages (genan-
vendte) kvadre over markstenssylden. Denne 
træder frem  på samme side, hvor terrænet falder 
mere end i nord. Tilsyneladende har facaderne 
ikke haft  nogen frise,  og gesimsen er gået til 
grunde. Taggavlen er uden blændinger, men li-
gesom på den ældre del har der været udvendige 
støttepiller,  hvoraf  de to diagonalstillede hjørne-
piller er bevaret, omend stærkt ommurede (jfr. 
s. 3736). I bunden af  den sydvestre er lagt en 
skråkantkvader som sokkel. 

I det indre  er der etableret en visuel sammen-
hæng med østafsnittet  ved et sæt falsede  væg-
piller til bæring af  hvælvene, der i øvrigt hviler 
på forlæg  i væggene. I begge fag  er der kryds-
hvælv, ligesom det er tilfældet  i bygningens 
ældre del, men i vest er ribberne blot retkantede 
og kapperne mindre kuplede. 

I nordsiden er anbragt en dør,  der svarer til de 
ovenfor  beskrevne i de østre fag;  kun er den lidt 
bredere, indvendig 183, udvendig 200 cm. Vin-
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Fig. 11. Udsnit af  kirkens nordfacade.  Hugo Matthiessen fot.  1938. - Section  of  the north side  of  the church. 

duerne,  der er fordelt  med ét stort i gavlen og to 
mindre i sydsiden, svarer også til kirkens andre 
ved at være (svagt) spidsbuede, dobbeltfalsede 
udvendig, smigede indvendig. Dog træder det 
frem  på sydfacaden,  at de yngre er højere og 
smallere end de ældre, ligesom man bemærker, 
at kopstikkene ledsages af  et løberskifte;  tilsva-
rende gælder stikket over norddøren. Dette spe-
cifikke  træk er et af  flere,  som godtgør, at byg-
geriet er foregået  i de årtier, da også opførelsen 
af  Århus domkirkes kor stod på (jfr.  s. 272). 

Det murede, teglhængte våbenhus foran  ski-
bets vestre norddør er rejst 187034 som afløser 
for  et af  bindingsværk, der ved denne lejlighed 
blev revet ned. Det ser ud til, at der ikke eksi-
sterede noget våbenhus (i hvert fald  hvor det 
nuværende står), før  kirken blev indlemmet i 
Skanderborg rytterdistrikt (s. 3719). Første gang 

et våbenhus optræder i de skriftlige  kilder er 
1727,46 da synet noterede, at et sådant var »me-
get fornødent«.  Tre år58 efter  blev den nyopførte 
bygning beskrevet som tre fag  lang, af  udmuret 
bindingsværk, med tegltag og gulv af  mur-
sten.59 Adskillige mindre reparationer opregnes 
i årenes løb, før  synet 186834 foranledigede  det 
nuværende rejst. Det fremgår  1846,44 at der i 
våbenhuset stod en kalkbænk, mens andre byg-
gematerialer opbevaredes i kirkens vestre ende. 

Tårnet  øst for  kirken er opført  efter  tegning af 
Hack Kampmann, der havde Johannes Frederik-
sen som sagsarkitekt på opgaven. På granitbånd 
på vestsiden er indhugget med versaler: Forhv. 
sogneraadsformand  i Rye Jens Sørensen lod 
taarnet genopbygge 1911-12. Det centralt place-
rede navn er skrevet med reliefbogstaver60  (jfr. 
orgel, tårnur og klokker). 

Danmarks Kirker, Århus 236 
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Fig. 12. Formsten 1:10 (s. 2728). Tegnet af  KdeFL 1991 
efter  de eksemplarer, der befinder  sig i kirken, und-
tagen stavværksstenen, der er kopieret efter 
C. M. Smidt 1910. 1-2. og 5-8. Ribbesten, 3. Stav-
værkssten og 4. Sten fra  vindueslysning (?). - Moulded 
bricks  from  the demolished  parts of  the church. 

Fig. 13. Skematisk tegning 1:15 af  udsnit af  frise  på 
kirkens to østre fag.  Tegnet af  KdeFL 1991 på grund-
lag af  frisen,  sten på stedet og sten i NM, jfr.  fig.  14 
(s. 3722-23 og 2729). -Drawing, 1:15, showing a section of 
the quatrefoil  frieze  in the nave's  two easterly  bays. 

Fig. 14. *Teglsten fra  kløverbladsfrise,  NM inv.nr. D 
7432 (s. 3723 og 3729-30). NE fot.  1992. - Black-
glazed,  moulded  brick  from  quatrefoil  frieze  in the nave 
(and  †transept?).  Cf.  figs.  13 and  15. 

Som en sydlandsk kampanile står tårnet i no-
gen afstand  fra  den øvrige bygning, men som 
det fremgår  af  den netop citerede bygningsind-
skrift,  og som det har været nævnt s. 3720, er 
tårnets placering en bevidst angivelse af,  hvor 
det middelalderlige tårn stod. Samtidig er tårnet 
udformet  således, at dets grundplan i væsentlige 
træk gentager forgængerens.  Yderligere er en 
forbindelse  bagud etableret ved forneden  i det 
sydvestre hjørne at bevare et lille parti af  det 
ældre tårns ruinerede murværk. Bestræbelsen på 
at markere tårnets hjemstavnsret og samhørig-
hed med såvel den stående som den forsvundne 
bygning angives tillige ved den vidtstrakte brug 
af  jernal, hvoraf  i hvert fald  en del var kommet 
for  dagen ved udgravningerne på stedet, før 
byggeriet gik i gang. 

Formentlig har det middelalderlige †tårns tag-
fod  ligget højere end den nuværende, men en 
afgørende  forskel  mellem de to bygninger gæl-
der deres øvre afslutning.  Det gamle tårn havde 
antagelig et blytækket spir, der skød op over fire 
murede gavle (s. 3728), det nye krones med en 
teglhængt, firsidig  pyramide.61 

Tårnet, der i bunden af  sin østside indbefatter 
Leopold Buddes få  år ældre grav (s. 3762), er 
opført  af  mursten i middelalderformat  og er 
over terræn tre etager højt (ca. 17 m). Det neder-
ste rum, der er hvælvet, har to porte på vestsi-
den og fungerer  som ligkapel. I mellemetagen, 
hvortil der er adgang ad en muret vindeltrappe i 
nordvesthjørnet, står urværket (s. 3755) i en ni-
che, hvis krumme bagvæg på vestfacaden  aflæ-
ses som en rundet karnap. Det øverste stokværk 
har to fladbuede  og falsede  glamhuller mod 
hvert verdenshjørne, og i rummets midte er den 
store klokkestol opstillet (jfr.  s. 3756). I alle eta-
ger er større og mindre væg- og/eller vindues-
nicher, der bibringer hvert rum dets særlige ka-
rakter. Overalt vidner murværkets gennem-
tænkte detaljer om arkitektens artikulationsevne 
og om, at tårnet fra  syld til vindfløj  har været 
nøje forberedt  på tegnebrættet, før  byggeriet 
gik i gang.62 Hermed var dog ikke udelukket 
improvisationer undervejs. F.eks. kan man be-
mærke, at den nævnte, tidstypiske karnap udgør 
en ændring i forhold  til hovedtegningerne. 
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Fig. 15. Udsnit af  kirkens sydfacade.  Victor Hermansen fot.  1938. - Section  of  the south side  of  the church. 

I den citatrige bygning må man desuden 
fæstne  sig ved de to fortandinger  forneden  på 
vestsiden. De skal vist ikke opfattes  som ud-
gangspunkt for  en konkret fortsættelse  af  byg-
geriet, men signalerer snarere, hen over en af-
stand på 18 m, en ideel sammenhæng mellem 
skib og tårn. 

Spirets vindfløj  (fig.  23) omtales nedenfor  s. 3739. 

Efter  reformationen  falder  kirkens historie i to 
perioder: Den ene før,  den anden efter  år 1700. 

Tiden  indtil  år 1700 kan karakteriseres som et 
langt forsøg  på at holde den store bygning ved 
magt. Man måtte søge hjælp udefra,  da kirkens 
egne indtægter ikke slog til efter  helgendyrkel-
sens afskaffelse  og markedernes afvikling.  I Fre-
derik IIs regeringstid fik  man bistand fra  den 

236* 



3734 TYRSTING HERRED 

Fig. 16. Udsnit af  tårntrappen 1:40 (s. 3732). Hack 
Kampmanns tegnestuearkiv, Kunstakademiets bi-
bliotek. - Detail,  1:40, of  the stairs in the present tower. 

kongelige kasse (s. 3718), men op i 1600rne be-
gyndte det for  alvor at knibe. 

1612 og 1616 udbedrede blymester Jacob ta-
gene, og murermester Laurits arbejdede i 31 
dage på tårnets sydvestre hjørne; 1623-24 blev 
fire  piller på kirkens sydside fornyet.41 

Med troppernes hærgen og egnens forarmelse 
efter  Torstenssonfejden  forsvandt  de sidste mu-
ligheder for  blot nødtørftig  vedligeholdelse, og 
1638-39 skred man til nedrivning af  de to »kors-
kirker« (s. 3718). Ved denne radikale foranstalt-
ning søgte man på samme tid at opnå to forbed-
ringer: Dels en reduktion af  kirkens omfang, 
hvilket, alt andet lige, måtte medføre  formind-
skede reparationsudgifter,  dels ville salg af  byg-
gematerialer fra  de sløjfede  afsnit  betyde en øje-
blikkelig indtægt.63 Dog fragik  der 18000 mur-
sten til lukning af  de to arkader (»hvælvinger«), 
som stod åbne, efter  at korsarmene var forsvun-
det. Andre 2700 sten genanvendtes på nordsiden 
til syv piller og et vindue. 

1641-42 var en murer beskæftiget  med for-
skellige arbejder i den del af  kirken, som før 
reformationen  rummede højkoret. Her stod 
bl.a. prædikestolen (jfr.  s.3751), hvorfor  man i 
første  omgang øjensynlig havde indrettet den 
lutheranske gudstjeneste i dette bygningsafsnit, 
der 1638-39 benævntes messekirken. De enkelte 
poster i murerentreprisen er vanskelige at gen-
nemskue, udover at det navnlig må have drejet 
sig om tilmuringer og andre reparationer på 
sydsiden af  det forhenværende  kor.64 

1654-55 noterede værgen i regnskabsbogen 
uden nærmere oplysninger, at 880 mursten var 
blevet »udhugget«. I de samme år repareredes 
bly på tårnet; bl.a. »det tjenlige« fra  korsarmene 
gik til afdækning  af  søndre gavl. Det fremgår,  at 
tårnets sydvestre pille havde blytag.41 

1660 indtraf  brandkatastrofen,  der hærgede 
tårnet og kirkens østre ende (s. 3719) og resul-
terede i den tilstand, der afbildes  hos Resen 
(fig.  8). Som følge  af  skader på tårnrummets 
hvælv, der truede med at styrte ned, gennem-
førtes  1672-73 en flytning  af  altertavlen foruden 
forskellige  ændringer i koret (jfr.  nedenfor 
s. 3743). Det er antagelig ved denne lejlighed, at 
tårnrummet afskilredes  fra  den øvrige kirke ved 



RYE KIRKE 3735 

Fig. 17. Kirken og kirkebakken set fra  nordøst med indtegnet forslag  til tårn. Akvarel af  Hack Kampmann 1911 i 
Kunstakademiets bibliotek. - Proposal  for  tower. Watercolor  drawing  by the architect  Hack  Kampmann. 

den †helstensmur, hvoraf  rester kom for  dagen 
1910-11 (ovenfor  s. 3720 og fig.  7). Alteret må 
være blevet anbragt vest for  denne mur.65 

Reparationen fortsatte,  og året efter  blev 
nedre og øvre dør i tårntrappen tilmuret, hvilket 
nok er et indirekte vidnesbyrd om, at tårnets 
indre var et gabende hul, hvor det meste af  tøm-
merværket må være gået til grunde ved bran-
den. For at nå op til den klokke, der bl.a. i følge 
inventariet 1681-8266 hang her, kan man have 
rigget stiger til. 

1690-91 indkøbtes materialer, og murerne 
Laurits og Mikkel fra  Århus udførte  en »hoved-
reparation af  kirken fra  ende til anden« indbe-
fattende  tårnets gavle. 

Denne istandsættelse, der udelukkende synes 
at have angået bygningens ydre, har næppe re-

stitueret tårnet i det omfang,  som var påkrævet 
efter  branden. Meget murværk må have lidt 
overlast, og ildskørnede partier kan have truet 
med at falde  ned. I hvert fald  anmodede stiftsøv-
righeden om og fik  1698 kongens tilladelse til at 
foretage  en yderligere reduktion af  bygnings-
komplekset med den begrundelse, at »kirken 
ligger udsat på sin bakke«. Året efter  og i det 
følgende  nedrev Hans Brandt fra  Stensballe tår-
net og »tre hvælvinger«, hvorover han nedtog 
tagsten og tømmer. Brugbare materialer an-
vendte han til »kirkens fornødenhed«;  der næv-
nes reparation af  nogle piller. Først og fremmest 
gik der sten til opmuring »fra  grunden og op til 
det øverste af  kirkegavlen«, dvs. den nuværende 
bygnings østgavl. De nederste godt to alen af 
denne lukkemur udførtes  i facaden  med 
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Fig. 18. Indre set mod vest. NE fot.  1991. - Interior  to the west. 

kvadre,67 der må stamme fra  det nedbrudte 
langhuskor; i øvrigt genbrugtes munkesten, der 
henmuredes i krydsforbandt.  I taggavlen indgik 
de i perioden udbredte strømskifter. 

Ved disse foranstaltninger,  der må være af-
sluttet i løbet af  år 1700, var den middelalderlige 
kirke reduceret til den skikkelse, vi kender i dag, 
dvs. fire  fag  af  skibet. 

Kirkebygningens forhold  og tilstand i perioden 
efter  år 1700 svarer til, hvad der er vanligt andre 
steder, dvs. almindelig vedligeholdelse. Blot op-
fyldelse  af  elementære krav til tag og fag  kunne 
dog være forbundet  med økonomiske vanske-
ligheder, navnlig i den første  tid. To tilbygnin-
ger føjedes  til kirken i denne periode: Våbenhus 
og tårn (s. 3731). 

Ejendommeligt nok henstillede synet år 1700, 
altså umiddelbart efter  ovennævnte istandsæt-

telse i kølvandet på østafsnittets  nedrivning, at 
tre piller på sydsiden blev repareret. Allerede 
1715 synes imidlertid (en del af?)  bygningens ud-
vendige støttepiller at være fjernet,  bortset fra 
de to på vestgavlens hjørner. Efter  indlemmelse 
i rytterdistriktet (s. 3719) konstaterede synet 
1727 behov for  adskillige udbedringer og angav 
særligt to piller, der måtte fornys.46  Samtidig er 
det første  gang, man nævner det vestligste fags 
revnedannelser, som siden har plaget bygningen 
og i 1980erne har afstedkommet  en svær jernfor-
stærkning på loftet.68 

173546 erklæredes »tække« og mur i god 
stand, og sådan har det stort set været siden. De 
vestre piller har nok fået  en større reparation 
efter  synsudsættelse 1842.44 

Som følge  af  overvejelser 188369 om placering 
af  †kakkelovn i kirkens vestre ende (jfr.  s. 3739) 
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Fig. 19. Indre set mod øst. NE fot.  1991. - Interior  to the east. 

fjernedes  1895 en trappe, der var opstillet her 
efter  synets ønske 1860; samtidig udhuggedes i 
østgavlen den åbning med lem, der fortsat  er 
adgangsvejen til loftet.34 

Gulvet  i kirkerummet består af  røde sten på 
fladen  i sildebensmønster og er vistnok lagt 1942 
i forbindelse  med andre indvendige arbejder, der 
blev forestået  af  Henning Helger (jfr.  bl.a. 
s. 3748). I våbenhuset er der gule klinker. De 
små rum under orgelpulpituret har støbt gulv i 
de to søndre, gule, sekskantede teglfliser  i det 
nordre. Disse fliser  må være en rest af  kirkens 
ældre gulv (jfr.  fig.  42). 1902-0334 ønskede synet 
brædder under stolene. 

†Gulve omtales uden materialeangivelse før-
ste gang i forbindelse  med de ændringer, der 
fandt  sted dels efter  branden 1660, dels efter  øst-
partiets nedrivning 1699-1700 (jfr.  s. 3719). Efter 

kirkens indlemmelse i rytter distriktet (s. 3719) 
anfører  flere  syn, at der behøves mursten til 
istandsættelse af  gulvet. Det kan således se ud 
til, at gulvene i kirkens udbyggede skikkelse før 
reformationen  har bestået af  mursten, hvori ind-
gik afdelinger  med uglaserede teglfliser  (jfr. 
ovenfor  s. 3728). 

De eksisterende vinduer  fordeler  sig som 
nævnt med fire  i syd og ét i nord; formentlig  er 
de nuværende jernstel sat ind efter  synets ønske 
1867.34 Ved denne lejlighed øgedes glasarealet, 
men også forud  for  ændringen var lysåbnin-
gerne rundbuede med undtagelse af  det østligste 
i sydsiden, hvor der sad et firkantet  trævindue.70 

Det ses umiddelbart, at lysåbningerne er en del 
mindre end de oprindelige. Måske har denne 
formindskelse  af  glasarealet delvis fundet  sted 
allerede ved ombygningerne 1699-1700 (s. 3719) 
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Fig. 20. Vindfløj  1769 (s. 3739). NE fot.1991.  - Wea-
thervane, now out of  use. 

Fig. 21. Vindfløj  1825 (s. 3739). Anders Holm Ras-
mussen fot.  1992. - Weathervane. 

efter  østafsnittets  nedrivning, da der nævnes tre 
nye »vindueskarme.«71 

Ud fra  regnskabsbogens talrige poster i 
1600rne om betydelige beløb til ofte  større glar-
mesterarbejder på den vindomsuste kirke kan 
det måske forklares,  at der blev iværksat reduk-
tioner af  de sårbare glaspartier. Et par gange 
nævnes direkte udblæste ruder som årsag til re-
paration, andre arbejder er udført  i konsekvens 
af  periodens bygningsændringer. Der nævnes 
glarmestre fra  bl.a. Horsens, Århus og Them 
foruden  lokale.25 

Alle tage  er hængt med vingetegl, der vist se-
nest er omlagt 1935. Siden 171947 har tagmateria-
let været tegl. Da tagene i begyndelsen af 
1600rne nævnes første  gang, var de lagt dels 
med bly, dels med tegl, men fordelingen  frem-
går ikke klart. Et par generationer efter  reforma-
tionen behøver forholdene  ikke at have svaret til 

den senmiddelalderlige tilstand. Det fremgår 
imidlertid, at tårnet og tilsyneladende også kor 
og tværskib var blytækket, hvilket afvandings-
teknisk nok også har været den bedste løsning 
de pågældende steder. Hvis der før  reformatio-
nen har eksisteret tage af  tegl, må det have været 
på skibet. Når der 1615 og ved senere lejligheder 
indkøbtes tagsten, kan det have været til udbed-
ring af  tidligere blyhængte afsnit  eller til støtte-
piller. Først 1673-74 fremgår  det med rimelig 
klarhed, at der lå tagsten72 over en del af  skibet; 
ved en reparation i østre ende 1681-82 anvendtes 
planker.41 Efter  den ovenfor  s. 3735 nævnte ge-
neralistandsættelse 1690-91 kom nogle storm-
vinde og rev 700 tagsten løs. Tagværket  er af  fyr, 
med to lag hanebånd og må være fra  forrige  år-
hundrede; det er suppleret med krydsbånd såvel 
lodret som vandret. Remme, spærsko og -sti-
vere af  eg. 
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Opvarmning bragtes på bane af  synet 1883,73 

hvorefter  der opstilledes to †kakkelovne. En 
†kalorifer,  placeret i en afskilret  sektion under 
orglet i kirkens vestre ende, afløstes  1958 af 
varmluftsanlæg,  der i begyndelsen var oliefyret 
og siden 1975 har kørt på elektricitet. 

Vindfløje.  1) (Fig. 21). Over kirkens østgavl, 
bestående af  jernstang med kugle, bøjler og en 
fane  med tre splitter; ved gennembrydning af 
metalpladen er skrevet »Rye 1825«. Tidligere 
(fig.  54) sad fløjen  over vestgavlen, men var før 
Uldalls besøg på stedet flyttet  til sin nuværende 
plads. 

2) (Fig. 23). På spiret, høj stang kronet af  flad-
jernsbøjler, med fane,  hvori Tyrsting herreds 
våben, donator Jens Sørensens og arkitekten 
Hack Kampmanns initialer samt årstallet 1912. 

3) (Fig. 20). I tårnet opbevares en fløj  bestå-
ende af  en 75 cm høj jernstang på en 51 cm høj, 
ottesidig træstok, foroven  kugleformet  afslut-
tet. Jernstangen krones med metalblomst over 
trækugle og bærer den 46 cm lange, noget tæ-
rede fløj,  hvor der med skriveskrift  læses »Ao. 
1769«.74 

Fig. 22. Fragment af  †alterklæde med Frederik 4.s 
monogram, repareret 1787 (s. 3741). NE fot.1991.  -
Detail  of  †antependium  with the monogram of  Frederik  4, 
restored  1787. 

Fig. 23. Tårnspirets vindfløj  1:20 (s. 3739). Om- og 
sammentegning efter  originalerne i Hack Kamp-
manns tegnestuearkiv, Kunstakademiets bibliotek. 
KdeFL 1992. - The  weathervane on the present tower. 

INVENTAR 
Oversigt.  Kirkens nuværende indre røber ikke, at den 
i middelalderen var en velbesøgt valfartskirke,  der 
må have modtaget rige gaver. Alene det store kor-
buekrucifiks  fra  begyndelsen af  1500rne vidner om et 
tidligere, større kirkerum. Fra den ældste †kirke, fra 
tiden før  valfarten  satte ind, er bevaret den nu stærkt 
forhuggede,  romanske døbefont.  Svenskekrigenes 
plyndringer, kirkens forfald  og armod samt branden 
1660 har bl.a. til alterets brug kun efterladt  et røgelse-
kar fra  1300rne og nogle enkle alterstager fra  1500rne. 
Privatfolk  har måttet træde til med hjælp til kirkens 
udstyr. Alterkalken er skænket 1686, efter  at man en 
tid har måttet lade sig betjene af  et †altersæt af  tin. 
Altertavlen er 1630 bekostet af  fæsteren  af  kronens 
mølle i Rye, der som kirkeværge to år senere har 
befordret  anskaffelse  af  prædikestolen, begge dele 
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Fig. 24. Altertavle 1630, tilskrevet Jesper maler og givet af  Herman Hansen af  Rye mølle. Malerierne udført 
1882f.  (s. 3741). NE fot.  1991. - Altar-piece  1630, ascribed  to Jesper  the painter of  Linå and  donated  by Herman  Hansen  of 

Rye mill.  Paintings  from  1882f. 
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sandsynligvis udført  af  snedkeren Jesper maler af 
Linå. Et ægtepar har 1672 givet dåbsfadet.  Året efter 
tårnbranden er klokken blevet (om)støbt af  Baltzer 
Melchiors, antagelig betalt af  indsamlede midler fra 
andre kirker (jfr.  s. 3719). 

Som følge  af  nedrivningen af  forskellige  bygnings-
dele i 1600rne blev inventaret omplaceret i flere  om-
gange. Altertavlen, som på tidspunktet for  branden 
var opstillet i †tårnrummet, blev flyttet  til det tid-
ligere †kor, hvor også fonten  og prædikestolen en tid 
fandt  plads. Efter  opførelsen  1700 af  lukkemuren til 
de nedrevne korsarme kom skibets østfag  til at fun-
gere som kor med altertavle etc., mens prædikestolen 
markerede overgangen til skibet. Den (om)støbte 
klokke blev efter  flere  omhængninger anbragt i en 
†klokkestol på kirkegården og senest i det nye tårn, 
der tillige fik  et tårnur, oprindelig udført  1726 til Fre-
densborg slotskirke. 

Alterbordet  er o. 170042 sat af  genanvendte, nu 
hvidtede granitkvadre, flyttet  i forbindelse  med 
indretningen af  det nye kor (jfr.  s. 3734). Det 
måler ca. 110 cm i højden ved bagsiden, med-
regnet en 19 cm høj påmuring, der tjener til sok-
kel for  altertavlen. Bordet er 183 cm bredt og 
ca. 70 cm dybt til påmuringen. I bagsiden er ny-
indrettede rum til skabe og skuffer. 

Vedrørende †alterborde,  se †altre s. 3720 og 
fig.  4 og 7. 

Alterklæde,  nyere, af  mørkerødt fløjl  med 
guldgaloneret bort ved underkanten samt 
midtpå et tilsvarende, latinsk kors. 

Fragment  af  †alterklæde  (fig.  22), fra  Frederik 
IV. s. regeringsperiode 1699-1730, repareret 
1787. Et stykke rødt fløjl,  35,5x43,5 cm, for-
modentlig fra  midten af  et †alterklæde, bærer et 
applikeret sølvtrådsbroderi med kongens kro-
nede spejlmonogram F4 over to krydsende pal-
megrene, med sløjfe.  Herunder er senere påsyet 
bogstaver og årstal: »Anno 1787«, fra  den re-
paration af  det »forrevne«  alterklæde, som bi-
spen nævnte år krævede iværksat straks.46 Op-
hængt, i nyere træramme, ved orglet, på syd-
væggen i skibets vestligste fag. 

†Alterklæder.  I et bønskrift  til kongen 1661 
meddelte sognepræsten, kirkeværgen og »med-
hjælpere i kirkedisciplin« i Rye, at kirken »ved 
mange og sælsomme militaristiske udplyndrin-
ger ej alene er bleven ruineret og fratagen  alter-
klæder, kalk og disk, og alt hvis inventarium 

sædvanligt er udi kirker at bruges, men endog 
tiislagen stor skade af  ulykkelig ildebrand anno 
1660 d. 6. septembris ...«. Ved åbent brev af 
7. apr. samme år gav kongen besked om, at hver 
nørrejysk kirke, som havde nogen middel, 
skulle hjælpe Rye med 1 rdl., og at bispen skulle 
have opsyn hermed.16 Et tilsyneladende til-
oversblevet alterklæde var 1661 gammelt og for-
slidt;75 1676 blev det repareret med lærred.41 

1719 omtales »en gammeldags syet alterklæde 
og dug«.47 - Vedrørende †alterklæde fra  1699-
1730, se ovenfor. 

Altertavlen  (fig.  24) er ifølge  malet indskrift  og 
regnskabsnotits givet 1630 af  Herman Hansen af 
Rye mølle for  en begravelse for  ham selv, hans 
»formand«  Jens Pedersen, begges hustru, Anna 
Nielsdatter samt børn. Malerierne, fra  1882f. 
har erstattet nogle ældre, der nu er anbragt ved 
orgelpulpituret. 1930 er tavlen nystafferet  i for-
bindelse med en restaurering ved Povl Jensen. 

Den høje tavle, af  eg, tilskrevet Jesper maler 
af  Linå,76 har som model formodentlig  haft 
dette værksteds altertavler i Tønning, fra  1612, 
og måske det udaterede i Træden (begge Tyr-

Fig.25. Detalje fra  altertavlens storvinge, jfr.  fig.  24 
(s. 3742). NE fot.  1991. - Detail  of  wing of  the altar-
piece, cf.  fig.24. 
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Fig. 26. Maleri af  Nadveren, udført  1841 af  A. F. Dy-
ring, Horsens, formodentlig  til altertavlen (s. 3743). 
NE fot.  1991. - The  Last Supper  painted  by A. F.  Dyring 
of  Horsens  in 1841, intended  for  the altar-piece. 

sting herred). Det er en enkel tosøjletavle med 
rektangulært storfelt  og mindre, tilsvarende 
topfelt;77  begges vinger er kartoucheformede  li-
gesom topgavlen. De er smykket med rulleværk 
samt store frugtklaser  og rodfrugter  i båndop-
hæng omkring et reliefskåret  hoved i gavl- og 
storvinger (fig.  25) og roset i topvinger. Begge 
sæt søjler har prydbælter med beslagværk, stor-
søjlerne er fremhævet  ved korintiske kapitæler, 
topsøjlerne har blot ringled. Beslagværk i flad-
snit pryder undersiden af  både stor- og topge-
sims, der begge har mistet deres fremspring  li-
gesom (det forhøjede)  fodstykke.  Topspir og 
tandsnitrammer er tilsat ved restaureringen, de 
sidste rekonstrueret efter  farvespor  og gesim-
sens kronliste. 

Tavlens staffering,  fra  1930,78 domineres af  en 
mørkebrun farve,  oplivet af  forgyldning  på alle 
dekorative detaljer og på tandsnit, vekslende 
med sølv; desuden forekommer  gråt på båndop-
hæng og ansigter, grønt på blade samt rødt på 

bosser. Nye, gyldne versalindskrifter  er malet 
på sort bund, på topgesimsen: »Devs petra mea« 
(Gud er min klippe), på storgesimsen en norma-
liseret og delvis forkortet  gengivelse, på dansk 
(efter  en staffering  1841) af  den oprindelige gi-
verindskrift  (jfr.  nedenfor)  samt på fodstykket 
et citat fra  Johs. 13,35. -I storfeltet  er 188234 ind-
sat et maleri  på lærred, 128x106 cm, af  Kristus 
på korset, efter  van Dyck, udført  af  Sophus 
Theilgaard (1845-1923). Forgrundens blege Kri-
stusskikkelse har som baggrund en blålig him-
mel med rødgule skyer, ved siden et brunt klip-
peparti. Topfeltets  lærredsmaleri af  Opstandel-
sen, fra  kort efter  1882,79 viser en hviddraperet 
Kristus, der med korsstaven i hånden træder ud 
af  den åbne gravkiste; i forgrunden  de skræmte 
soldater, én rustningsklædt, en anden i gul dragt 
med rød kappe. 

Altertavlens oprindelige staffering  har ifølge 
en prøveafdækning  af  topgavlen80 været partiel, 
dvs. med rødbrunt på kartoucherammer, guld 
på ornamentkanter, bossedetaljer og hår, samt 
lasurfarverne  rødt og grønt på bånd og bosser, 
suppleret med lidt hvidt og zinnober. Fodstyk-
ket har været prydet med en fortløbende  bladde-
koration. Friseindskrifterne  har stået med 
»guldfarvet  sølv« på bart træ, i topfrisen  den 
samme som nu, i storfrisen  giverindskriften, 
med fraktur,  på tysk: »Anno 1630 hadt hermen 
hanssen vnd sein fraünz  anna nels datter von 
rühe müle diese taffel  die kirch zü güdt vorehrt 
zür gedechtnis«. Denne indskrift  kan suppleres 
med en regnskabsindførsel  163041 vedrørende 
indtægter 1629:81 »Den nye altertavle, som udi 
kirken er opsat, haver Herman Hansen i Rye-
mølle, foræret  kirken for  hans formand  lens Pe-
dersen, sin, deres hustru og børns lejersted82 i 
kirken og skal den lade staffere  på sin egen be-
kostning som vedbør«. - Oprindelige top- og 
storfeltsmalerier  er ikke bevaret. 

O.1841 er tavlen blevet repareret eller »op-
målet«,83 således som ønsket to år tidligere,34 

formodentlig  af  Horsensmaleren A. F. Dyring, 
der bl.a. har skrevet sit navn oven på storgesim-
sen. På denne blev giverindskriften  omsat til 
dansk,84 malet med gul fraktur,  og på fodstyk-
ket blev skrevet: »Derpaa skulle Alle kjende, at I 
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ere mine Disciple, dersom I have indbyrdes 
Kjærlighed. Johs. 13,35.« Denne indskrift  synes 
at referere  til et maleri af  Nadveren85  (fig.  26), sig-
neret »A. F. Dyring, Horsens 4/6 1841«, nu op-
hængt ved orgelpultituret. Det er udført  på lær-
red, 131x108 cm i lysmål, og viser en grånende 
Kristus i blegrød kjortel og blå kappe mellem 
sine brogetklædte disciple, Judas, i gul kjortel 
og blå kappe, med den grønne pengepose i hån-
den. I forgrunden  er et blåt draperi ophængt, 
bagved et hvidt, der delvis dækker for  en brun-
lig portal. Til trods for  signaturen er billedet 
snarest en opmaling af  et ældre maleri,86 mulig-
vis fra  1700rne, hvilket synes at fremgå  af  en 
sammenligning med Dyrings to andre arbejder. 

Det er to meget primitive malerier, udført  på 
egetræ, fremstillet  i tynde farver,  der kun delvis 
dækker en mørkebrun understrygning. Maleriet 
af  Himmelfarten,  tidligere i altertavlens topfelt, 
lysmål 75x57 cm, viser en gråhvid Kristus, med 
korsstav i hånden og med hvidt lændeklæde, 
svævende opad i en lys skybræmme; i forgrun-
dens grønne jordsmon ses spredte, gullige 
blomster. Billedet er ikke signeret, men svarer 
ganske til et maleri  af  Korsfæstelsen  (fig.  27), 
125,5x101 cm, signeret: »Malet af  A. F. Dyring i 
Horsens d. 15. Juni 1841« og således kun 11 dage 
efter  det ovennævnte nadvermaleri. Det er uaf-
klaret, om maleriet har skullet erstatte dette lær-
redsmaleri, eller om det skulle ophænges andet-
steds. Fremstillingen går tilbage til et stik af  An-
ton Wierix efter  Maerten de Vos.87 Både Maria 
og Johannes er iført  bleglilla kjortler, deres kap-
per er henholdsvis grønblå og rød, med grønt 
foer;  begge har gule glorieskiver. Den ubehjælp-
somt malede Maria Magdalene i forgrunden  bæ-
rer gult skørt, rød trøje og hvidt hovedklæde. 
Baggrunden er mørkebrun, i hjørnerne blå-
grønne skyer. Alle tre malerier er efter  restaure-
ring 1942 og 1976 ophængt, i nye rammer, over 
orgelpulpituret. 

Efter  at tavlen havde fået  nyt storfeltsmaleri, 
fik  den 188378 en ny staffering,  en mørk nød-
detræsgrund34 for  lidt forgyldning  samt rødgul 
marmorering på søjlerne. 

I tidens løb har altertavlen haft  forskellige  pla-
ceringer, forårsaget  dels af  tårnets brand, dels af 

Fig. 27. Maleri af  Korsfæstelsen,  udført  1841 af 
A. F. Dyring, Horsens, måske til altertavlen (s. 3743). 
NE fot.  1991. - The  Crucifixion  painted  by A. F.  Dyring 
of  Horsens  in 1841, possibly for  the altar-piece. 

kirkens ombygninger. Som meddelt s. 3719 stod 
altertavlen ved branden 1660 i det senere ned-
revne tårn. 1672/73 måtte Salomon Torbensen i 
Rye (jfr.  klokke) nedtage tavlen, fordi  tårnhvæl-
vingen stod i fare  for  at falde  ned, for  derefter  at 
opsætte den »neder« i kirken. En 14 alen lang 
egebjælke blev indlagt i »rundbuen« (dvs. tårn-
arkaden), hvortil tavlen blev fæstnet.41  O.170042 

fik  Jørgen Sørensen snedker betaling for  at »om-
gøre, forflytte  og opsætte altertavlen« foran  den 
nyopførte  mur, der dannede lukke til skibets 
nedrevne østfag  (jfr.  s. 3735). Hermed var ski-
bets østligste fag  omdannet til kor. 

Altersølv.  Kalk  (fig.  29), 1686 skænket sammen 
med en †disk  af  hofjægermester  Hans Mogensen 
Arenfeldt41  (†1689) til Rugård, Aggersborg og 
Lyngbygård, og hans hustru Helle Urne 
(†1688)88. Antagelig udført  af  Gert Christensen, 
Viborg, bægeret rimeligvis fornyet  1863. 
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Fig. 28. Sygekalk, rimeligvis udført  o. 1840 af 
Chr. Fr. Høegh, Århus (s. 3745). NE fot.  1991. - Cha-
lice for  the Sick,  c. 1840, made  by C. F.  Høegh  of  Århus. 

Fig. 29. Alterkalk, antagelig udført  af  Gert Christen-
sen, Viborg, og skænket 1686 af  Hans Mogensen 
Arenfeldt  til Lyngbygård m.fl.  og hustru Helle Urne; 
bægeret formodentlig  fra  1863 (s. 3743). NE fot.  1991. 
- Chalice,  probably made  by Gert Christensen  of  Viborg, 
and  donated  in 1686 by Hans  Mogensen  Arenfeldt  of 
Lyngbygård,  and  his wife  Helle  Urne;  the cup from  1863. 

Den store, nu 24 cm høje kalk, har sekstun-
get, profileret  fod  med smal fodplade.  Fodtun-
gerne afsluttes  foroven  af  omløbende profilstave 
med lille afsæt  til det spinkle, sekskantede skaft, 
ligeledes ledsaget af  stave mod bæger og knop. 
Denne er drevet op med mange, små ruder samt 
lidt større i et midtbælte, hver med graverede 
versaler på trambuleret bund: »S: Iesvs herens« 
(ns sammenskrevet). Fodtungerne er markeret 
med konturlinier, og i to af  felterne  er graveret 
initialerne »HAF« og »HW« for  Hans ArenFeldt 
og Helle Wrne (Urne) over deres respektive vå-
bener. På et af  fodens  profilled  ses to let læde-
rede stempler (fig.  67), Viborgs bymærke (Bøje 
II, 1982, nærmest nr. 5421) og mestermærket et 
spejlvendt G C, antagelig for  Gert Christensen, 
Viborg (Bøje II, 198 og III, nr. 8030).89 Det store 
bæger, antagelig fra  1863,34 da kalken ønskedes 
gjort større, er prydet med et graveret, latinsk 
kors. Kalken er delvis forgyldt  således som kræ-
vet 1863. Disk,  rimeligvis fra  o. 1863, udført  af 
Ebbe Olaus Lüster, Århus, eller hans søn. Den 
er 14,7 cm i tvm., flad,  med let opadbuet, smal 
fane,  hvorpå graveret cirkelkors (Georgskors). 
Under bunden fire  korsstillede stempler, to 
gange Århus bystempel (Bøje II, 1982, nr. 5829) 
og to mestermærker »Lvster« i rektangel (Bøje 
smst. s. 244 og 246). 

†Altersæt.  1) 1630/31 nævnes i inventarlisten 
en forgyldt  (sølv)kalk og disk, hvoraf  kalken 
1638/39 blev repareret af  »Christian guldsmed 
ved Skanderborg«, 1642 noteredes at den vejede 
32 lod. 1666 blev en forgyldt  kalk repareret i 
Århus.41 1667 var imidlertid omtalt »militære 
udplyndringer« (jfr.  ovenfor),  der havde omfat-
tet kalk og disk. 2) En kalk og disk af  tin blev 
1664/65 købt for  dl, formentlig  som erstat-
ning for  det stjålne altersæt; 1675/76 repareret 
og en ny tindisk anskaffet.41 

Oblatæske,  1949, af  sølv, med mestermærke 
for  Frantz Hingelberg, Århus. Lav og glat, kro-
net af  kors; under bunden graveret kursivind-
skrift:  »Erindring om Ane og Niels Sørensen, 
Glarbo og Deres Søn, Søren død i Canada 1949. 
Skænket af  hans Enke, Marie«. 

†Oblatæske,  antagelig af  porcelæn, anskaffet 
1862-63.34 
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Fig. 30. Alterstager af  messing fra  o. 1500-1550, den største omdannet i ny tid (s. 3746). NE fot.  1991. - Altar 
candlesticks  of  brass c. 1500-1550, the biggest  changed  in more recent times. 

Vinkande,  1949 (?), af  sølv, med samme stem-
pel som oblatæskens. 27 cm høj, i nybarok ef-
terlignende alterkalken, men med højt bæger 
kronet af  kors og med kraftig  bøjlehank. To por-
celænskander  med guldkors og -kanter, den ene, 
med trekløverformet  tud, fra  Den kgl. Porce-
lænsfabrik,  antagelig anskaffet  1844,34 den anden 
og større, nyere, fra  Bing og Grøndahl, »Danish 
China, Copenhagen«. Vist ude af  brug. En »li-

den †tinflaske«  er nævnt 1630. 1661/62 købtes en 
†vinflaske  af  tin.41 

†Vinskummeske  skulle anskaffes  1903.34 

Sygesæt,  o. 1840, rimeligvis udført  af  Chri-
stian Frederik Høegh, Århus. Kalken  (fig.  28), 
11,8 cm høj, har rund, hulstavprofileret  fod, 
trinde skaftled  med knop bestående af  tre hul-
stave, samt stort, udbugende bæger med gra-
veret bølgelinie under mundingsranden. Intet 
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mesterstempel, hvilket derimod ses under bun-
den på den tilhørende disk  (Bøje II, 1982, 
nr. 6021). Den er 9,1 cm i tvm., glat og flad.  Et 
†sygesæt  af  tin var 1719 bekostet af  Søren Steffen-

sen (jfr.  epitaf),  hvis navn stod derpå.47 

Tre alterstager  af  messing (fig.  30), af  sengotisk 
form,  fra  1500rnes 1. halvdel, af  forskellig  stør-
relse og form,  er tidligst nævnt i inventariet for 
1630/31;90 i ny tid er de alle istandsat med en-
kelte fornyelser,  især den største, nr. 3, der er 
omdannet til en kombineret syvstage og alter-
krucifiks.  1) 32 cm høj medregnet de tre 6,3 cm 
høje fødder,  formet  som siddende løver (fig.  31). 
Fod- og lyseskål er ret skarpkantet profileret  og 
dekoreret med femhulsgennembrydninger  i 
korsform.  Samme mønster ses på skaftets 
nedre, aftrappede  led. De øvre skaftled  er kar-
nis- og hulstavprofileret,  adskilt af  ringe med 
spidsovalt tværsnit. Lyseskålens kant er krene-
leret. Lysetorn af  messing. 

2) 27,5 cm høj medregnet de 5,7 cm høje lø-
vefødder  (fig.  31), der er beslægtet med (men 
ikke ganske lig) den forrige  stages. Den høje 
fodskål  er karnisprofileret,  skaftet  har flere  ring-
led. Lyseskålen, der i hovedsagen svarer til nr. 1, 
har formodentlig  190991 fået  påsat en lodret kant 
med krenelering, samt muligvis lysetornen, af 
messing. 

3) Nu 89,5 cm høj. Stagens fod-  og lyseskål 
beslægtet med nr. 1, med samme hulmønster, 
men lyseskålen uden krenelering og skaftets  ski-
veled fladere.  Stagen har oprindelig haft  tre fød-
der, hvoraf  ses rester indvendig i form  af  metal-
klodser, svarende til dem på de to andre stager. 
- Formodentlig i 1860-70erne92 blev den omdan-
net til en syvarmet lysestage, og senere indrettet 
til elektrisk lys93 samt kronet af  et kors. På en 
metalsokkel i lyseskålen er anbragt et skaft,  til 
hvis nedre skiveled er fæstnet  syv (arabertal-
nummererede) volutsvungne, flade  lysearme 
med lyseskåle svarende til den ældre stages. 
Skaftet  krones af  prikdekoreret kugle, hvorpå et 
latinsk kors med trekløverformede  korsarmsen-
der (jfr.  støbejernskorsene, s. 3766). 

En nyere lyseslukker,  med sortmalet træskaft, 
hvortil er fæstnet  et lille, forkortet  kohorn, op-
bevares i altertavlens sokkelskab. 

†Alterbøger.  1616 købtes en alterbog94 for  3½ 
mk. 4 sk. I inventariet 1630/31 opregnes den 
sammen med en Lutherpostil (der også nævnes 
1661),75 et nyt (fra  1630) og et gammelt graduale 
samt en gammel bibel. Denne betegnes 1642/43 
som en »gammel munkebog, som tilforn  er ind-
tegnet for  en bibel«. 1650 købtes for  10 sl. dl. en 
»Frederiks bibel« (Frederik II.s fra  1589, i folio). 
1679/80 anskaffedes  en »ny alterbog med passio-
nen i« for  1 sl. dl. 1 mk.;41 1690/91 fandtes  for-
uden denne og et gammelt gradual også et ri-
tual42 (forskrifter  for  liturgiske handlinger). 

Røgelsekar.95  1) (Fig. 32), fra  2. trediedel af 
1300rne, af  bronze, formodentlig  Hanse-eks-
portvare, måske fra  Lübeck.158 Det velbevarede 
kar er 24 cm højt medregnet det store kors, der 
over en vulst kroner låget. Den lave fod  har 
skarpkantet led ved overgangen til den halvkug-
leformede  skål. Både den og låget har kraftig 
mundingsrand med tre øskener, hvoraf  skålens 
ene er en senere tilsat jernøsken anbragt lidt læn-
gere nede end de øvrige. Lågets nedre, skrå del 
har en gennembrudt dekoration med en bølge-
ranke med vinblade, der har graverede årer. På 
lågets øvre del rejser sig en trefløjet  bygning 
med store gavle, hvorimellem små, alle med fa-
cetteret gavlknop. De store gavle har to rund-
buede vinduer under et lille, rundt, de små blot 
ét rundbuet. Tagsten er markeret ved gravering. 
Gennem øskenerne er stukket nyere bærestæn-
ger, der er fæstnet  til øskenerne på et oprinde-

Fig.31. Detalje af  alterstagefødder,  jfr.  fig.30 
(s. 3746). NE fot.  1991. - Detail  of  the altar  candlesticks' 
bases, cf.  fig.  30. 
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ligt, fliget  og bølget led, en såkaldt lilje. Til en 
øsken på undersiden heraf  er fæstnet  to snoede 
jernled fastgjort  i korsets top, således at låget 
kan løftes. 

I kirkens inventarier41 er siden 1614 kun om-
talt ét røgelsekar,96 benævnt ildkar eller jern fyr-
kar (1630). 1654/55 blev det repareret.41 

*2-3) Skål og låg af  bronze fra  l.trediedel af 
1300rne, måske dansk arbejde, efter  nordtysk 
forbillede;159  muligvis ikke sammenhørende. 
1891 indkommet til Kulturhistorisk Museum, 
Randers, uden nærmere oplysninger, bortset fra 
en påstand om, at stykkerne skulle være sam-
menhørende og komme fra  Rye kjær og mulig-
vis stammende fra  Rye kirke.97 En tilknytning 
til Øm kloster forekommer  måske mere sand-
synlig, jfr.  nr. 1.: *2) (Fig. 33). Bægerformet 
skål, 7,3 cm høj, 8,2 cm i tvm. Hul, konisk fod. 
Skålen, der er uden randprofil,  har en øvre frise 
med gennembrudte, trekantede røghuller ledsa-
get af  (nu svage) graverede linier, tilsvarende 
dobbeltlinier pryder korpus. Kun én øsken be-
varet, de to andre afbrækket  sammen med et 
stykke af  kanten. Ret sort i godset. Inv.nr. 2110. 

*3) (Fig. 33). Låg, 13,4 cm højt, ca. 8 cm i 
tvm., med tre øskener. Den nedre del af  låget er 
gennembrudt og smykket med tre store vin-
blade med graverede årer. Den øvre del er truk-
ket op i en høj, trind spids endende i et fladt, 
trearmet kors, den øvre arm med hul til op-
hængningskæde. Godset rødligt, forarbejdnin-
gen ret grov, især indvendigt. Inv.nr. 2111. 

En »sjælden †røgelsebeholder  af  blik« er nævnt 
af  Worsaae 1852.98 

Messehagel,  nyere, af  rødt fløjl;  ude af  brug. I 
præstegården. 

†Messehagler.  1630/31 omtales to hagler, en 
gammel og en af  rødt fløjl.  1661 nævnes kun én 
gammel og ubrugelig.75 1668/69 bekostedes en 
ny hagel »efter  præstens indstændige begæ-
ring«, fordi  der »på stedet holdtes store alter-
klæder«, og det i øvrigt var et »halvt privile-
geret sted«. Til haglen købtes 8 alen »carmoisin-
rød stocket flos«  (et langluvet stof)  for  24 si. dl., 
desuden 7 1/4 lod guld- og sølvkniplinger til kor-
set og antagelig kanterne, for  10 sl. dl. 3½ mk., 
hvortil kom en »Buckel« (dvs. et spænde) samt 

Danmarks Kirker, Århus 

Fig. 32. Røgelsekar fra  1300rne, af  bronze, antagelig 
nordtysk eksportvare (s. 3746). NE fot.  1991. -
Bronze censer from  14th century, probably North  German 
export goods. 

Fig.33. Skål og låg fra  l.trediedel af  1300rne, fra  to 
forskellige  *røgelsekar, nu i Randers Kulturhistoriske 
Museum (s. 3747). NE fot.  1991. - Bowl and  cover from 
two different  censers, from  1300-1330, now in Kulturhisto-
risk  Museum,  Randers. 

237 
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Fig. 34. Dåbsfad  o. 1650, nederlandsk arbejde af  mes-
sing med spejderne i bundfeltet  (s. 3749). NE 
fot.  1991. - Brass baptismal dish  c. 1650, Netherlandish 
work. 

Fig. 35. Romansk døbefont,  kummens løvehoveder 
afhugget  1880; foden,  fra  1880 erstattet af  en ny 1942 
(s. 3748). NE fot.  1991. - Romanesque font,  the lions' 
heads  on the basin were hewn away in 1880, the base, also 
from  1880, was replaced  by a new one in 1942. 

silke til syningen.41 1727 nævnes, at der længe 
ikke havde været nogen hagel.46 1746/47 blev 
anskaffet  en ny af  rødt fløjl  med sølvgaloner.43 

Alterskranken,  1942 udført  efter  tegning af  ar-
kitekt Henning Helger, er af  ferniseret  eg, med 
to rhombefigurer  i hvert fag,  opstillet i retkant 
omkring alteret, de forreste  hjørner dog skrå. 
†Alterskranker.  I forbindelse  med indretningen af 

det nye kor o. 1700 (jfr.  3734f.)  udførtes  tre 
†skamler  »at sidde på til Guds bord«.42 - 1731 var 

et »tralværk« omkring alteret »højligen fornø-
dent ... for  gamle og afmægtige  kommunikan-
ter, der ellers måtte sidde på nogle løse og vak-
lende skamler«.46 182944 trængte skranken til at 
repareres. 1863 var den opstillet i lige linie tværs 
over koret, med åbninger i nord og syd.70 186334 

udførtes  en ny, der bestod af  drejede træsøjler, 
anbragt omtrent som den nuværende. 

Døbefont  (fig.  35), sammensat af  en romansk, 
men kraftig  behugget kumme og ny fod  fra 
1942, begge dele af  grovkornet granit, ialt 89 cm 
høj. Ifølge  Mackeprang (Døbefonte  s. 234 og 
253) en variant af  løvefontenes  Låsby-Vinder-
slevgruppe. Den lille kumme, af  grå-rødlig gra-
nit, ca. 45 cm høj og 70 cm i tvm., har tillukket 
afløbshul  i bunden. Mundingsranden, der nu 
skråner lidt udefter,  afsluttes  af  glat kantbånd. 
Kummens oprindelige ornamentik, i lavt relief, 
har bestået af  områdets velkendte to par affron-
terede løver med »stærkt fremspringende  hove-
der«. Disse var endnu i behold 1877," men blev 
188034 afhugget  og partierne på hovedernes 
plads behugget med spiralkrøller som afslutning 
på de lagdelte manker. Halerne, der er lagt hen 
foran  kroppene, ender i lille palmet på det ene 
par, i tredelt akantusblad på det andet. 1942 har 
en ny, ottekantet granitfod,  med øvre vulst, er-
stattet en fod  af  sandsten fra  1880.34 Før dette år 
var størstedelen af  fonten  »på en barbarisk 
måde« indmuret i en »klodset teglstensfod«99 

(fig.  36). Denne indmuring er antagelig den, der 
omtales 1699/170042 i forbindelse  med kirkens 
ombygning (jfr.  s. 3735). Også 163041 var fonten 
blevet flyttet  af  en »murmand«, muligvis fra  en 
plads i det tidligere kor (s. 3734). - 1863 stod den 
i nordvesthjørnet af  det nuværende kor,70 nu 
rykket frem  og opstillet på et muret podium. 



Dåbsfad  (fig.  34), fra  o. 1650, skænket 1672, af 
messing, 49,5 cm i tvm. Det er et nederlandsk 
arbejde med drevet og punslet ornamentik. I det 
hvælvede bundfelt  et stærkt udpudset relief  af 
spejderne bærende en stor vindrueklase og om-
givet af  grene med småfrugter.  Her udenom en 
bort af  vinkelstillede, ovale bukler i stemplet 
slyngbåndsramme hvorimellem småcirkler. Fa-
nen har to tilsvarende bukkelborter, den ydre 
suppleret med rhombefigurer.  På fadets  svagt 
hulede, glatte inderkant er giverindskriften  gra-
veret med versaler, begyndelsesbogstaverne lidt 
større og finere  udført:  »Til Guds Ere Og Kir-
kens Brug / Gifuer  Dette Key Diderick Med Sin 
Hustru Birgita Niels Datter Ao. 1672«. - Både 
den ombøjede kant og selve fadet  har flere  grove 
blyreparationer, bl.a. én omtalt 1887.34 

Dåbskande,  af  messing, skænket »Til Minde 
om Skomager Marius Sørensen og Hustru Anna 
Svendsen, Rye 1943«; under bunden gørtler-
stemplet »K.Eibye« (versaler). Den 34 cm høje 
kande, medregnet lågkorset, har en drevet og 
punslet dekoration, der efterligner  dåbsfadets 
bukkelbort med småcirkler og perlebælter. Den 
kraftige  bøjlehank løber foroven  ud i et andeho-
vedlignende blad. †Dabskander.  176343 købtes en 
blikflaske  til dåbs vandet, o. 1862 en tinkande.34 

Fig. 36. Døbefont  jfr.  fig.35,  »det nederste tilmuret 
og den heele overkalket«. Tegning af  C. O. Zeuthen 
1868, i NM (s. 3748). - Font,  partly  walled  in, drawing 
with reconstruction  by C. O. Zeuthen. 
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Fig. 37. Detalje af  korbuekrucifiks,  jfr.  fig.  38 
(s. 3749). NE fot.  1991. - Detail  of  chancel-arch crucifix, 
cf.  fig.38. 

Fontelåg,  nyere, af  råt, umalet fyrretræ  sam-
menholdt af  to tværbrædder med håndtag; ca. 61 
cm i tvm. Ude af  brug, i tårnrummet. 

Korbuekrucifiks  (fig.  37-38), fra  1500rnes be-
gyndelse, af  eg. Den slanke, over legemsstore 
skikkelse, ca. 202 cm høj, giver i sin skæring 
blot udtryk for  behersket lidelse. Figuren hæn-
ger ret dybt i de forholdsvis  spinkle arme, hvor 
årerne svagt tegner sig; fingrene  er let bøjet mod 
håndfladen.  Hovedet (fig.  37) hælder lidt frem 
og mod højre skulder, øjnene er lukkede og 
munden halvåben. En stor, mangegrenet og 
flettet  tornekrone er trykket ned over panden og 
det bølgede og snoede, til dels underskårne hår, 
hvis ene lok hænger ned foran  højre skulder. 
Kroppen er mager, med spydsår i højre side, de 
let bøjede, frontale  ben spinkle og skarpkantede; 
højre fod  lagt lige over den anden, de tynde, let 
bøjede tæer med markerede negle. Det smalle, 
tætfoldede  lændeklæde er krydslagt ved venstre 
hofte,  hvor en underliggende snip er trukket op 
over klædet, mens en anden del går ned mellem 
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Fig. 38. Korbuekrucifiks  fra  1500rnes begyndelse (s. 3749). NE fot.  1991. - Chancel-arch  crucifix  from  the beginning 
of  the 16th.  century. 

benene og ud bag låret endende i lille, ombøjet 
snip; denne er fæstnet  bagpå med dyle. Figurens 
rygside dannes af  en plade, hvis lodrette kanter 
ses til begge sider. Partiet bag lændeklædet er 
glat afbanet.  Begge lår har på bagsiden tilsynela-
dende reparationer bestående af  indfældede  træ-
plader i naturlig form,  men af  andet træmateri-
ale end kroppens. En mindre udlusning ses på 
forsiden  af  højre ben. Højre bens nu pådylede 
lægmuskel var 1808 omtalt som »afstødt«.100 

Det samtidige korstræ, af  eg, har rundstav på 
forkanterne  og en ret dyb not på siderne. 

Korsarmene ender i store firpas,  der i kanterne 
har aflange  huller, antagelig til indtappede 
†korsblomster eller -blade. Firpassene har relief-
fer  af  evangelisttegnene (fig.  39-40), de tre dyr 
stående på slyngede skriftbånd  og med hovedet i 
profil,  Markusløvens dog en face.  Mattæuseng-
len (fig.  40) er fremstillet  frontalt,  med båndet 

foran  sig. Dettes ender er nyskårne sammen 
med bueslagene til siderne for  selve stammen, 
hvis nedre cirkelslag er vandret afskåret. 

1899 blev krucifikset  istandsat og afrenset  for 
farve.101  Dog ses endnu svage spor af  grønt på 
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Fig. 39-40. Evangelisttegn fra  korbuekrucifikset,  jfr.  fig.  38 (s. 3750). NE fot.  1991. - Symbols  of  the Evangelists 
from  the chancel-arch crucifix,  cf.  fig.  38. 

tornekronen, på rød bund. 1930 foretog  Povl 
Jensen en restaurering og nystaffering,78  hoved-
sagelig med forgyldning  på figurens  lænde-
klæde, kanter og evangelisttegn, på blå bund. 
Skriftbåndene  gråmaledes og fik  navneindskrif-
ter med sorte versaler; korstræets kanter blev 
brungule. - Krucifiksets  oprindelige plads er 
ukendt, og man må formode,  at det er flyttet  i 
takt med kirkens ombygninger. 1808 nævner 
sognepræsten, at det da fandtes  i kirken stående 
opret på gulvet, såsom det var »vel stort til at 
hænge efter  kirkens højde«. 1850 var det anbragt 
på korets gulv, men ønskedes ophængt på kir-
kens nordvæg, hvorfra  det o. 1903 flyttedes  til 
skibets vestvæg.34 1928 hang det på nordvæg-
gen, tæt ved døren, 1942 ophængt på nordvæg-
gen i det nuværende kor. 

Prædikestol  (fig.  41), med reliefskåret  årstal 
1632; lydhimmel fra  1935. Den enkle stol stam-
mer antagelig fra  samme værksted som altertav-
len og er nært beslægtet med mesterens prædi-
kestole, bl.a. i Linå (s. 3288).102 Som disse er sto-
lens fire  fag  karakteriseret ved kraftige,  nu re-
konstruerede tandsnit på gesimsen og omkring 
de listeindrammede, plane storfelter103  samt ved 
de glatte søjler med ringkapitæler og -baser. 
Både frise  og postament, med fremspring,  er 

prydet med beslagværk i fladsnit,  ligesom også 
postamentets hængestykker, mellem drejede 
kugler. I de forreste  postamentfelter  er skårne 
reliefversaler  og årstal, henholdsvis »HHSV« og 
»1632«, rimeligvis for  Herman Hansen vær-
ge(?), der dette år41 omtales som kirkeværge, da 
der bekostedes 13 dl. på en ny prædikestol, må-
ske i øvrigt skænket af  værgen. 

Stolen står med en staffering  fra  en istandsæt-
telse 1930,78 i hovedsagen mørkebrunt og sort 
med lidt sølv samt guld på detaljer og de nye 
versalindskrifter,  citater fra  Luc. 11,28 og 4. 
Mat. 11,15. - En farveundersøgelse  1928 af  et en-
kelt storfelt  viste, at stolen oprindelig har fået  en 
såkaldt snedkerstaffering  med lidt sort, i hvert 
fald  mellem tandsnittene. Herover lå et lyst, blå-
grønt lag, muligvis blot en understrygning for 
en staffering  fra  1841, antagelig af  A. F. Dyring, 
en violet marmorering med lidt hvidt og for-
gyldning. I fjerde  storfelt  stod: »I Aaret 1841 lod 
Kirkens Ejere samme opmale«.104 

Prædikestolen står nu, formodentlig  siden 
1700, på et muret og kalket, halvrundt funda-
ment ved den søndre vægpille, der danner skille 
mellem skibet og det nuværende kor. Opgangen 
er siden 186334 langs sydvæggen ad en trappe, 
lukket af  et panel hvorpå balustersøjler med ge-
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Fig. 41. Prædikestol 1632, tilskrevet Jesper maler af 
Linå (s. 3751). NE fot.1991.  - Pulpit  1632, ascribed  to 
Jesper  the painter of  Linå. 

lænder; den tidligere opgang havde været for 
enden af  mandsstolene, vinkelret på sydvæg-
gen.70 Den oprindelige plads for  denne stol må 
imidlertid have været ved sydvæggen i det ned-
revne kor, måske i midtfaget  (jfr.  s. 3734). For-
skellige murarbejder i stolens nærhed har mulig-
vis beskadiget denne;105 1687/88 måtte en sned-
ker reparere »taget«, dvs. †lydhimlen på prædi-
kestolen.106 I forbindelse  med nedbrydningen af 

de tre korfag  1699/1700 (jfr.  s. 3719) blev stolen 
repareret af  snedker Jørgen Sørensen og flyttet, 
antagelig til den nuværende plads. Der muredes 
en »pille« under stolen, og en ny trappe udfør-
tes.42 

Lydhimmel  (fig.  41), opsat 1935, udført  af  tøm-
rer F. Sønderskov Schwartz, Rye, som kopi af 
Linås (s. 3288). I midtfeltet  i to af  de lave top-
stykker er reliefversaler,  henholdsvis »IPHP« og 
»1935«. Stafferet  som stolen. En †lydhimmel  er 
omtalt 1687/88106 (jfr.  ovenfor).  1886 blev »for 
lydens skyld« opsat en †træskærm med bag-
grund34 (jfr.  fig.  42); fjernet  1927.110 

†Prædikestol.  1617 fik  Peder murmand betaling 
for  at »færdiggøre«  (dvs. reparere) prædikesto-
len med murarbejde, hvortil medgik kalk og 
sten. Dette arbejde har antagelig ikke drejet sig 
om en muret prædikestol, men snarere om en 
reparation af  et muret fundament  til stolen. 
Denne har sandsynligvis været af  træ, idet der 
samme år meddeles, at Jens maler af  Horsens fik 
4 dl. for  at »formale«  prædikestolen, hvortil 
kom 2½ dl. for  hans kost »selvanden« (dvs. med 
en hjælper) i fire  dage.41 

Et †timeglas  »til brug i prædikestolen« blev 
købt 1639.41 

Stolestader  fra  hovedistandsættelsen o. 1942, 
glatte gavle med omløbende rundstav og for-
oven et cirkelfelt  med reliefskåret  roset i blad-
krans; gråmalet i to nuancer, rosetten gylden på 
blå bund, kransen grøn. De forrige  †stolestader 
(jfr.  fig.  42) var opstillet 1856-60.34 Gavlene var 
plane, med svejfede  sidestykker over lille pro-
fillis  te i sædehøjde og med drejet knop foroven; 
egetræsmalede. - †Stoleværk  er i øvrigt tidligst 
omtalt 1655 i forbindelse  med reparation.41 Efter 
kirkens afkortning  o. 1700 (jfr.  s. 3735) blev sto-
lene omlavet eller fornyet  af  snedker Jørgen Sø-
rensen af  Nimdrup. Nylavet blev 18 kvindestole 
samt fem  andre, der indsattes »på kvindekøn-
nets side«, dvs. i nord. 21 karlestole blev »om-
gjort af  ny«. Præstekonens stol fik  panel og dør. 
»Ved Guds bord« anbragtes tre †skamler  (jfr.  †al-
terskranke).42 1719 var stolene »ved magt«.47 

To nye, ens armstole  til præsten, af  ubehandlet 
eg, med rhombemotiv i rygpartiet, står ved ko-
rets nordvæg og ved prædikestolen. 
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Fig. 42. Indre set mod øst. Ivar Hertzsprung fot.  1896. - Interior  to the east. 

Degnestolen  repareredes 1654/55.41 Både 
denne og †skriftestolen  ved prædikestolen blev 
o. 170042 omgjort og opsat i det nyindrettede kor 
(jfr.  s. 3735). 1830 trængte de begge »til forbed-
ring«.44 1863f.  blev præstens og kirkesangerens 
stole fjernet  fra  koret, hvor de stod i hvert sit 
hjørne ved østvæggen;70 præsten fik  anvist plads 
bag alteret og kirkesangeren i den øverste 
mandsstol.34 Senere fik  præsten ly bag et for-
hæng foran  dørnichen i korets nordvæg; fjernet 
1942. 

En »beslagen« (kirke)kiste  fandtes  1630/31.41 

Til et †skab,  hvori messehaglen lå, anskaffedes 
1640 en nøgle.41 

Klingpung,  o. 1900, leddelt skaft  med veksel-
vis indskåret ring og vulst, yderst to håndtags-
led. Jerntap til fæstnelse  af  nu defekt,  lærreds-

foret  silkepung med lille kvast. Grøn- og rød-
malet skaft.  I altertavlens sokkelskab, ude af 
brug. 

En †tavlepung  nævnt 1739/40.43 

Pengebøsse, o. 1950, trækasse med skåret ind-
skrift:  »Kirken«; vest for  døren. En †»spare-
bøsse« af  blik, »med lås i til at forvare  de fattiges 
penge«, blev købt 1673.41 To †metalbøsser var 
1896f.  opsat på standere ved indgangen. 

Orgelpulpituret,  fra  o. 1912, har som brystning 
et enkelt fyldingspanel  opsat i vest over en tvær-
mur, med adgang gennem en dør i nord. 

Orgel,  1912, med fem  stemmer, bygget af 
A. C. Zachariasen, Århus,107 og skænket af  Jens 
Sørensen. Disposition: Bordone 16', Principale 
8', Bordone 8', Salicionale 8', Ottava 4'. Pneu-
matisk aktion, keglevindlade. Facade med klin-
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Fig. 43. Kirkeskib, briggen Johanne, bygget af  kunst-
drej er Søren Sørensen, Skanderborg, og ophængt 
1897 (s. 3755). NE fot.  1991. - Ship, the brig Johanne, 
built  by the turner  Søren  Sørensen  of  Skanderborg,  and 
hung in 1897. 

Fig. 44. Tårnur, udført  1726 af  urmager Christian 
Christensen, Hillerød, til Fredensborg slotskirke, 
1913 overført  til Rye kirke (s. 3755). NE fot.  1991. -
Tower  clock,  made  in 1726 by clockmaker  Christian  Chri-
stensen, Hillerød,  for  the royal chapel at Fredensborg  Pal-
ace, transferred  in 1913 to Rye church. 

gende og stumme prospektpiber af  umalet zink. 
På vestpulpituret. Nyt orgel fra  Marcussen & 
Søn, Åbenrå, under projektering. 

Salmenummertavler,  1942, fire  rektangulære, 
med søm til ophængningstal; profilerede,  for-
gyldte rammer, baggrunden sortmalet. De tid-
ligere †tavler  havde to gange fem  rum til skyde-
numre, sorte tal på hvide brikker. To af  tav-
lerne, anskaffet  1887,34 havde tunget topgavl 
(jfr.  fig.  42). 

Stor præsterækketavle,  1932, i profileret  ege-
træsramme. Indskrifter  med gylden fraktur  og 
versaler. På nordvæggen i skibets vestligste fag. 

Maleri,  Kristus i Getsemane, malet 1828 af 
N. E. Fich, Odense,108 i storfeltet  til en †altertavle 
i Allese kirke, Odense amt. Det er udført  på en 
egetræsplade, 115x124 cm, bestående af  fem 
planker samlet ved fjer  og not samt ved to tvær-
planker på bagsiden. Det nu ret defekte  Kristus-

maleri er, inden for  grønmarmorerede pilastre, 
indrammet af  en gråvioletmarmoreret arkade, 
hvis listekapitæler og gesims er malet ud til den 
afsavede  plades kanter. I sviklerne ses et grønt, 
fliget  treblad. I billedets forgrund  knæler Kri-
stus, med fremstrakte  hænder og opadvendt blik; 
han bærer grønblå kjortel under rød kappe. I 
den grønsorte baggrund ses i den ene side lysere 
kugleskyer, hvori en draperiklædt, lysstrålet en-
gel svæver ned mod Kristus. I mørket bag ham 
anes en brunlig skikkelse. - På pladens bagside 
står med sortmalet skriveskrift:  »Malet i Odense 
1828 af  Malermester N. E. Fich og Bekostet af 
Kirkens Eier Iacob Mortensen i Beldringe«. 
Sidstnævnte var ejer af  Allese kirke i Odense 
amt.1 0 9 Nu ophængt ved orgelpulpituret. 

Lysekroner.  1-2) »Foræret af  R.Jensen Rye 
24. april 1892«. Ens messingkroner med stor 
hængekugle hvorpå indskriften  er graveret med 
antikva. To gange seks lysearme med små 
volutudløbere, den nedre række har to lysehol-
dere på hver arm. Ophængt østligst i skibet. 3) 
»Skænket Rye Kirke Julen 1929 af  Knud 
R. Nielsen og Hustru Ane Thomine, Himmel-
bjerggaarden«, og forarbejdet  af  kunstsmed 
Knud Eibye, Odense.110 Barokkopi med otte 
arme, hver med to lys; på hængekuglen graveret 
indskrift  med skriveskrift.  Vestligst i skibet. 
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Fig. 45. Klokke nr. 1, støbt 1661 af  Baltzer Melchiors 
(s. 3756). NE fot.  1991. - Bell  no. 1 cast 1661 by Baltzer 
Melchiors. 

Kirkeskib  (fig.  43), briggen »Johanne«, bygget 
og givet af  kunstdrejer Søren Sørensen, Skan-
derborg,34 og ophængt 1897.111 Ovalt messing-
skilt i agterspejlet med indskriften.  Kølen er 
brunmalet, skroget sort med hvid stribe. Op-
hængt i skibet. 

En †ligbåre  anskaffet  164241 og igen 1706.42 

Tårnur  (fig.  44), signeret og dateret 1726 af  ur-
mager Christian Christensen, Hillerød, og 
ifølge  kontrakt af  5. nov. 1725 udført  til Fredens-
borg slotskirke, hvor det blev opstillet og synet 
1726. Ombygget 1913 af  Bertram Larsen, Kø-
benhavn, og opstillet i Rye kirkes nye tårn;112 

ligesom dette skænket af  Jens Sørensen. 
Værkets smedejernsramme er samlet med ki-

ler (længde 143 cm, bredde 49 cm, højde med 
ben og opstanderblade 93 cm). De otte lodrette 
jernstivere er forlænget  nedefter  som nedadbø-
jede ben, foroven  er de prydet med bladsmyk-
kede volutter (fig.  68). Kortendernes vandrette 
stivere er profileret  ved enderne. På den øverste, 

Fig. 46. Klokke nr. 3, støbt 1912 af  M. & O. Ohlsson, 
Lybeck (s. 3756). NE fot.  1991. - Bell  no. 3, cast 1912 by 
M.  & O. Ohlsson, Lübeck. 

vandrette stiver står mesterindskriften  indridset 
med kursiv: »C. Christenssen Anno 1726. Frie-
derichsburg.« 

Uret har gangværk med timeslagværk og 
kvarterslagværk. Gangen sidder i midten af 
rammen, de to slagværker i hver sin ende, med 
aksler vinkelret på gangværket. Hvert af  vær-
kerne har tre aksler. Hjertehjulsakslerne og 
vindfangsakslerne  med hjul og drev, de to slag-
skiver samt de tosidede udløsninger til kvarter-
og timeslagværk synes oprindelige. Det øvrige 
er fornyet,  navnlig i gangværket, som nu har 
stiftgang  og træpendul samt transmission til 
slaghamre og til aksler for  udvendig viser mod 
vest. På en nyere opstander med muslingeskal 
og plade, umiddelbart over pendulet, læses: 
»Uhret ombygget anno 1913 af  Bertram Larsen, 
Kjøbenhavn«. På en lodret stiver en mindre 
plade, hvorpå: »Restaureret anno 1974 af 
H.Brostrup Ry«. - Rammen er grønmalet, 
vindfanget  rødmalet ligesom tandhjul og valse-
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Fig. 47. Epitaf  1628, restaureret 1715 jfr.  fig.  48 
(s. 3757). NE fot.  1991. - Wall  monument 1628. 

ender. Urværket står på en træstol i vestnichen i 
tårnets 2. stokværk. 

Klokker.  1) (Fig. 45), 1661, støbt af  Baltzer 
Melchiors.113 Den er 73 cm høj og 76 cm i tvm. 
Om halsen en treliniet indskrift  med reliefversa-
ler, skilletegnene rhombeformede:  »Gloria in 
excelsis deo h. Lvcivs Pederson Græsenvs pastor 
loci. Chrestophe/r lensen Spydstrvp delfaget. 
Soren lensen Klock. Salmon Torbesn(!). Baltzer 
/ Melchiors mefecit  anno 1661.« (Ære være Gud 
i det højeste. Hr. Lucius Pedersen Græserus (el. 
Græsse) stedets præst. Christoffer  Spydstrup 
delefoged(?).114  Søren Jensen Klock (el. Klog). 
Salmon Torbensen.115 Baltzer Melchiors gjorde 
mig i året 1661). Klokken har to lister over ind-
skriften,  tre over slagkanten og to herpå. Kro-
nebøjlerne er facetterede.  Ny jernknebel 1974. 

I kirkeregnskaberne omtales kun én klokke, 
der »brændte« 1660 sammen med den øverste 
del af  tårnet (jfr.  s. 3719). Den nye klokke, fra 
1661, er antagelig en omstøbning af  den 
gamle,116 foretaget  på stedet, hvor bl.a. klokke-
formen  blev »tørket« ved hjælp af  kul og »klyn-
tørv« (mosetørv). Akslen, »som klokken hæn-
ger i«, blev beslået, og kneblen, som var itu, 
repareret. Herefter  er klokken tilsyneladende 
blevet anbragt i tårnet.66 1684/85 blev »muren 
som klokken hænger i«, repareret og klokken 
»hængt til rette«, da den var ved at falde  ned. 
Det følgende  år blev »klokkeværkets« tømmer 
så godt som fornyet,41  hvorefter  klokken 1690 
dels omtales hængende »i de vestre tindinger«,42 

dels »i tårnets gavle«.106 1719 var den flyttet  til 
»et lille træværk på den vestre ende af  kirken«,47 

formodentlig  dens vestgavl, efter  at der 1715 var 
tømret et nyt klokkeværk.46 -I hvert fald  1808100 

og indtil tårnets opførelse  1910f.  hang klokken i 
en †klokkestabel på kirkegården (jfr.  fig.  54 og 
s. 3721). 

Nu ophængt, ude af  brug, i slyngbom i tår-
nets nordligste glamhul mod vest. 

2-3) (Fig. 46), »støbt af  M. & O. Ohlsson, Ly-
beck 1912« og skænket af  tårnets bygherre Jens 
Sørensen og hustru, hvis data sammen med me-
sterindskriften  står med reliefversaler  på slag-
kanten. På den mindste klokke, 91 cm i tvm., 
står: »*17/II 1850. Karen Sørensen. 1909 12/VI 
†«, på den store, 110 cm i tvm.: »*20/XII 1847. 
Jens Sørensen. 1912 27/II †«. Udsmykningen, 
tegnet af  Hack Kampmann, er ens, foroven  et 
bånd med triglyffer,  hvori er ophængt skiftevis 
et egeblad og tre agern; kronehankene har flettet 
tovstav på forsiderne.  Nye knebler fra  1974. 
Ophængt i vuggebom i samtidig klokkestabel. 
På den store klokke slås timeslag, på den lille 
kvarterslag. Nu elektrisk ringning, tidligere be-
tjent ved et særligt trampeapparat  (fig.  69). 

†Klokker.  Ved klokkeskatten 1528/29117 afleve-
redes to klokker »med al jernfang«  (ophænget), 
den ene vejede med akslen og jern 6 skippund 
(960 kg), den anden 1 skippund (160 kg). Kir-
kens eneste, bevarede klokke fik  1630 nyt jern-
ophæng.41 1660 gik den til grunde ved oven-
nævnte brand (jfr.  klokke nr. 1). 
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GRAVMINDER 

Epitaf  (fig.  47), snitværksarbejde af  eg, opsat 
1628 af  Morten Sørensen og hustru, Maren Mo-
gensdatter, og ifølge  indskrift  repareret og »op-
rettet« 1715 af  »fætteren«  Søren Steffensen  og 
hans hustru (jfr.  s. 3719), samt endelig rekon-
strueret og istandsat 1976-77. 

Det oprindelige epitaf  er udført  i landlig re-
næssancestil efterlignende  egnens altertavler, 
bl.a. den i Tåning (Voer hrd.), muligvis fra 
samme værksted. Tavlens forfald  og efterføl-
gende noget tilfældige  istandsættelse 1715 har 
forårsaget,  at en rekonstruktion 1976f.  kun del-
vis har været mulig. Tavlen fremtræder  nu med 
oprindeligt, højt, rektangulært storfelt,  flanke-
rende søjler og storvinger, men med reduceret 
postament og fornyet  gesims samt spiralbøjler 
på topstykket. Storsøjlerne har enkle kapitæler 
og prydbælter med reliefskåret  bladværk om-
kring et nu tomt kvadratfelt.  De kartouchefor-
mede storvinger (fig.  48) er udstyret med en til-
fældig  blanding af  reliefskårne  renæssanceorna-
menter, beslagværk, rosetter, blade og rodfrug-
ter omkring et påsat, stærkt fremspringende 
englehoved. Foroven afsluttes  vingen af  en 
mandlig profilmaske  (jfr.  Tåning), hvorunder 
klædeophæng, forneden  ender den i en forenklet 
rovfugleklo.  Hængestykket, med de fritskårne, 
bøjleformede  volutter omkring et fremsprin-
gende englehoved i kuglestavskrans, er nu an-
bragt under en profilliste  prydet med tungestav. 
Denne liste har muligvis udgjort en del af  det 
oprindelige postament, måske svarende til 
krongesimsen, hvoraf  et stykke før  restaurerin-
gen fandtes  (fejl)anbragt  ved den ene storvinges 
inderside. Topstykket over den nye, forkrøp-
pede gesims består af  et liggende rektangelfelt  (i 
ny ramme) flankeret  af  glatte søjler med tilsva-
rende kapitæler, bærende forkrøppet  gesims. Et 
groftskåret,  fremspringende  menneskehoved er 
påsat den store trekantgavl, der ligesom topfel-
tet ledsages af  nye, bøjleformede  volutter. Disse 
er udført  som erstatning for  de allerede efter 
istandsættelsen 1715 manglende topornamenter 
eller -vinger, hvoraf  der før  restaureringen fand-
tes nogle små stumper spiralender både lige over 

Fig. 48. Storvinge af  epitaf,  opsat 1628 af  Morten Sø-
rensen og hustru, 1715 »oprettet« af  fætteren  Søren 
Steffensen  og hustru samt rekonstrueret 1976f.,  jfr. 
fig.  47 (s. 3757). - Wing  of  wall  monument put up 1628 
by Morten  Sørensen  and  his wife,  restored  1715, reconstruc-
ted  1976f.,  cf.  fig.  47. 

og under gavlens nedre vinkelspidser samt for-
oven på den ene side. En drejet kugle med top-
spir kroner nu gavlen og de to topsøjler, og flere 
tilsvarende har ifølge  iagttagne taphuller prydet 
vinger og hængestykke. 

Efter  en gennemgribende restaurering 1976-
77 ved Georg N. Kristiansen står epitafiet  med 
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en staffering  fra  1715, fremdraget  under et nyere 
farvelag.  I storfeltet  er på brunsort bund malet 
en indskrift  med hvidgule versaler mellem rød-
grå linier: »Denne taule er bekos/sted(!) fordum 
anno 16/28 af  velagte sl. Morte/n Sørensøn med 
sin / hustrue Maren Mo/gens dotter og nu / 
gandske forfalde/n  haver Søren Sta/fensøn  og 
hans hv/stroe Karen Peder/s dotter antaget / sig 
efter  sin fætt/er  og ladet den re/parere og oprette 
/ til Guds ære og kir/kens prydelse. / Gud gifve 
os efter  / dette lif  det ævige / lif  anno 1715«. 
Storsøjlerne står mørkebrune med uægte for-
gyldte ornamenter, topsøjlerne grå med brune 
bælter. Vingerne har blå bund for  brune, grønne 
og hvidgrå frugter  samt rødbrunt på beslag-
værk. Hovederne har sorte øjne, røde pletter på 
kinderne og mørkebrunt hår. Topfeltet  er malet 
blåsort, gavlfeltet  rødbrunt, begge med hvid-
gule marmoreringsstreger. 

Af  den oprindelige staffering  fra  1628 fandt 
man på et frisebræt  over storfeltet  navnene på 
epitafiets  ejere, udført  med gyldne versaler på 
grøn bund: »Marten(!) Sørensen Maren Mo-
gensdatt(er)«. På storfeltet  var svage, lyst blågrå 
farvespor,  måske rester af  et maleri. Der var an-
vendt en del forgyldning,  både på vingernes 
skårne konturer og på forskellige  ornamenter 
samt på englehovedernes hår. Ornamentbunden 
var lyst rødgrå og alt lagt på kridtgrund. 

Stafferingen  fra  1715 har muligvis o. 1903 fået 
en overmaling med rødgrå strygefarve  på ram-
meværket, i øvrigt med en del rødbrunt, hvidt 
samt guldbronze. I storfeltet  gentoges indskrif-
ten fra  1715, men udført  med kromgul skrive-
skrift  på blå bund. Epitafiet  er 1977 ophængt på 
nordvæggen i skibets næstvestligste fag,  hvortil 
det var flyttet  fra  det nye tårns østvæg; 1903 øn-
skedes det renset og anbragt på den nordlige 
mur3 4 (af  skibet?). 

Gravsten.  1) (Fig. 49). Figursten fra  o. 1490 
over biskop Svend af  Århus, død 1191, »grund-
lægger« af  klosteret i Øm, hvor han blev gravsat 
(jfr.  s.3795f.).  Den ca. 300 år yngre gravsten er 
herfra  o. 1561 overflyttet  til Rye kirke (jfr.  ne-
denfor)  . 

Stenens indskrift:  »Hic . tumulat(us) . e(st) . 
v/enera(n)d(us) . i(n) . xpo (ↄ: Christo) . p(ate)r. 

d(omi)n(u)s . sue(n)/o + q(uo)n(dam). 
ep(is)c(opus). in a(r)u(s)ia. fun  (over linien:) da-
tor . mona/sterii . care in(su)le sub . an(n)/o . 
d(omi)ni118 . m . c . lxxx . tercio [skjold] cui(us) . 
a(n)i(m)a . req(vi)escat . i(n) . pace«. (Her er 
begravet den ærværdige fader  i Kristus, 
hr. Svend, fordum  biskop i Århus, grundlægger 
af  den kære ø (dvs. Øm) kloster i Herrens år 
1183 - hans sjæl hvile i fred). 

Hvidgrå, gotlandsk kalksten, 256x135xca. 14 
cm, tre af  hjørnerne delvis afslået  og lappet med 
cement. Den omløbende randskrift  står med 
velhuggede reliefminuskler  og anvendelse af 
mange forkortelsestegn,  især ved afslutningen  af 
heraldisk venstre langside.119 Som skilletegn er 
brugt små rhomber, midt på den ene langside 
opstillet i korsform.  På den modstillede side af-
brydes indskriften  af  et indristet, asymmetrisk 
skjold, hvis våbenmærke for  slægten Splitaf120 

henviser til abbed Cristiern af  Øm, omtalt 
1487-90,121 der rimeligvis har stået for  udførel-
sen af  stenen over klosterets »grundlægger«. 
Indskriftens  tidsangivelse »i året 1183«, refererer 
formodentlig,  som af  Chr. Axel Jensen antaget, 
til biskop Svends testamente af  27. august 
nævnte år, hvorved han betænkte gråmunkene i 
Øm med en del af  sit jordegods (jfr.  s. 3778), 
således som omtalt i Øm klosterkrønike,122 må-
ske abbedens kilde. 

Det forsænkede  skriftbånd,  der indrammer 
billedfeltets  lave relief,  afbrydes  i hjørnerne af 
cirkelfelter  med evangelisttegnene stående med 
deres skriftbånd,  foroven  Mattæus og Johannes, 
forneden  det bevarede med Lukas, alle stærkt 
nedslidte. Bispen er fremstillet  frontalt,  stående 
i fuldt  ornat, med rhombesmykket bispehue og 
holdende den bladsmykkede krumstav i venstre 
hånd og en åben bønnebog i højre. Hovedet 
med de åbentstående øjne er bøjet let fremover, 
mundpartiets detaljer er næsten helt forsvundne. 
Foran bispens folderige  alba forneden  og over 
de spidse skosnuder ses hans asymmetriske 
skjold med en kirkeklokke som våbenmærke.123 

Den arkitektoniske ramme om bispefiguren  be-
står af  profilstillede  støttepiller med fialer  bæ-
rende en trebuet baldakin, hvis tag er lagt med 
flade  pander, og hvis kanter er ledsaget af  »væd-
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Fig. 49. Gravsten nr. 1, fra  o. 1490, over biskop Svend af  Århus, †1191, »grundlægger« af  Øm kloster og begravet 
der. Stenen o. 1561 overflyttet  til Rye (s. 3758). NE fot.  1991. - Tombstone  no. 1, from  c. 1490, of  bishop Svend  of 
Århus, †1191, the so-called  founder  of  the monastery of  Øm, where he was buried.  The  tombstone transferred  to Rye c. 1561. 

3759 
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Fig. 50. Gravsten nr. 2, 1554, over Peder Sørensen, 
abbed i Øm kloster, hvor han blev begravet. Stenen 
o. 1561 overført  til Rye (s. 3760). NE fot.  1991. -
Tombstone  no. 2, 1554, of  Peder  Sørensen,  abbot of  the 
monastery of  Øm, where he was buried.  The  tombstone 
transferred  to Rye c. 1561. 

derhornsagtige krabbeblade«, der desuden for-
oven pryder mønningen. 

Gravstenen er udført  i »Århus bispemesters 
værksted«124 ligesom bl.a. gravstenene i Århus 
domkirke over bisperne Jens Iversen Lange og 
Eiler Madsen Bølle (nr. 6 og 7, s.757f.),  med 
mange fælles  træk, især med sidstnævnte sten. 

Ifølge  Øm klosterkrønike125 gravsattes biskop 
Svend 1191 foran  det til jomfru  Maria indviede 
højalter i den ældste klosterkirke i Øm (jfr. 
s. 3778). Et oprindeligt gravmæle er ikke beva-
ret. Langt senere har en abbed her, som nævnt 
Cristiern, o. 1490 ladet udføre  den bevarede 

gravsten, der imidlertid ved klosterkirkens ned-
brydning o. 1561 (jfr.  s. 3758) blev overført  til 
Rye kirke. Her er den tidligst omtalt i en præ-
steindberetning til Ole Worm 1623-25.126 Ifølge 
Søren Abildgaards optegnelser 1771 lå stenen da 
»midt i gangen«, hvor også R. H. Kruse fandt 
den 1848127 og beklagede det idelige slid »med 
jernbeslagne træsko«, der ville ødelægge stenen, 
hvis den ikke blev taget op af  gulvet.128 Da 
J.J. Worsaae besøgte kirken 1852, foreslog  han 
sognepræsten en optagning og placering ved 
kirkens vestvæg, hvilket skete året efter.  1877 
iagttog J. B. Løffler  stenen her, hvorfra  den se-
nere er flyttet  til det nuværende kors sydvæg. 

2) (Fig. 50), 1554, over Peder Sørensen, Øm 
klosterkirkes næstsidste abbed.129 »Hic 
tvmvlatv(m) e(st) corp(us) / d(omi)ni petri se-
verini qvo(n)/dam hvi(us) loci abbat(is) dei / 
gr(ati)a vigila(nt)isimi(!) qvi ex hoc si(cu)lo(!) 
migravit an(n)o do(mi)ni 1554«. (Her er begra-
vet legemet af  hr. Peder Sørensen tidligere, ved 
Guds nåde, dette steds meget årvågne abbed, 
som forlod  denne verden i Herrens år 1554). 

Gråblå kalksten, 213 x 112 x ca. 12 cm, ind-
skriftens  reliefminuskler  i tværskrift  midt på ste-
nen, med dødsåret i udsparet felt  nederst. For-
oven et konturhugget, halvrundbuet felt,  med 
skråtstillede takker, omsluttende et reliefhugget, 
symmetrisk skjold, hvori et dødssymbol, kra-
nium over korslagte knogler; flankerende  skjol-
det er indristet »15-54«. Buefeltets  linier og 
sidstnævnte årstal er (delvis) udfyldt  med sort 
beg. Gravstenen er ligesom nr. 1 antagelig 
o. 1561 overført  fra  Øm klosterkirke til Rye, 
hvilket tidligst er omtalt i præsteindberetning til 
Ole Worm 1623-25.126 Da Søren Abildgaard 
1771 tegnede stenen, lå den »op imod Choret 
midt i Gangen«,130 men blev 1853 opstillet mod 
kirkens vestvæg; senere flyttet  til det nuværende 
kors nordvæg. 

3) (Fig. 51), 1656, figursten  over Iens Hansen, 
»barnfød  i Boes som bode oc døde i Ryemølle« 
8. maj 1655, 25 år gl.131 Den omløbende rand-
skrift  meddeler: »Anno 1656 den 9 ivnii hafver 
erlig oc velfornemmen  mand Hans Berrentsøn i 
Boes ladit denne ligstien bekoste paa hans hiert 
kiere søns salig lig«. 
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Lysgrå, let trapezformet  kalksten, 197x113-
106 cm, brækket tværs over på den nedre del. 
Indskriften  står med skråtstillede reliefversaler  i 
fodfeltet,  med indristede bogstaver på randen 
samt på bueslaget, der bærer et ofte  anvendt ci-
tat fra  Job 19,25: »Jeg ved at min frelser  lefver 
...«. Den unge mand er fremstillet  stående på et 
tavlet gulv under en rundbuet arkade. Denne 
støttes, over rosetsmykkede postamenter, af  to 
profilstillede,  nøgne hermer, en mandlig og en 
kvindelig, fra  hvis volutsvungne skafter  der 
hænger store frugtbundter.  I stenens hjørner er 
cirkelfelter  med de siddende evangelister og de-
res tegn; mellem de nedre ses relieffet  af  et vin-
get timeglas flankeret  af  et skjold med afdødes 
bomærke samt et kranium. 

Både evangelistfelterne  og især fremstillingen 
af  den unge mand er udført  efter  samme forlæg 
som en gravsten i Århus Vor Frue (nr. 14, 
s. 1236), begge antagelig leveret af  et Århus-
værksted. Den således skematiske, men ganske 
karakteristiske figur,  har overskæg og veltilskå-
ret hageskæg, der når ned over kraven og dens 
lukkepynt. Kappens brede bræmmer er fornemt 
mønstret med indristede bladtunger på en tram-
buleret bund. Den midtknappede trøje har 
bælte, halvt skjult af  den venstre hånd, der hol-
der de lange handsker. Skoene er detaljeret gen-
givet med både opstikkende pløs og sløjfe-
spænde. Den gennemarbejdede sten har som 
baggrund for  relieffet  små stregindhugninger, 
mens trambuleringer danner bund på volutter 
og postamenter. - Gravstenen blev fundet 
1911131 ved udgravningen af  grunden til det nye 
tårn og senere indmuret i dettes vestvæg. 

4) O.1816, over Niels lensen, f.  i Rye 1750, 
død smst. 17. dec. 1816, 66 år gl. Versificeret 
gravskrift  med farvel  til »børn og venner«. 
Rødlig sandsten, 196x97xca. 11 cm, med 
karnisprofilerede  kanter, indskriften  med fordy-
bet skriveskrift.  På kirkegården, syd for  kirken. 

5) O.1847, over Karen Iensdatter, »min ... 
kjerlige kone, tvende sønners ... moder«, f.  i 
Rye 27. aug. 1827, død i Steensgaard på Rye 
Mark 22. dec. 1847. Herefter  tre vers »tanker«, 
der lægges den afdøde  i munden og tilsigter 
trøst til børn og enkemand, hvis navn, med 

Fig. 51. Gravsten nr. 3, 1656, over Jens Hansen fra 
Rye mølle (s. 3760). NE fot.  1991. - Tombstone  no. 3, 
1656,  of  Jens  Hansen  of  Rye mill.. 

store versaler, er indhugget nederst: »Søren Ras-
mussen«. Lysgrå sandsten, 181x94x16 cm, med 
karnisprofilerede  kanter og fordybet  versalind-
skrift.  På kirkegården, syd for  kirkens østgavl. 

To †gravsten,  den ene lagt o. 1681 over Steffen 
Sørensens hustru, død nævnte år, den anden 
over ham selv, død mellem 1682 og 1701. Ste-
nene, der var bekostet af  de omtalte, havde lig-
get over deres begravelse i kirken, men var »ved 
sidste reparation« (vel 1699) blevet lagt ud på 
kirkegården. Deres søn, Søren Steffensen  (jfr. 
epitaf),  klagede 1701-1703 til sognepræsten over, 
at den ikke var blevet lagt på plads, men solgt til 
to mænd fra  Horsens. Sognepræsten undskyldte 
sig med, at stenen hørte til et gammelt monu-
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Fig. 52. Fragmenter af  et fladt  gravtræ, fra  1600rne 
(s. 3762). NE fot.  1991. - Fragments  of  a wooden  slab 

from  the 17th century. 
Fig. 53. Kisteplade med forsvundet  indskrift,  mulig-
vis over Poul Johansen fra  Rye mølle, †1745 (s. 3762). 
NE fot.  1991. - Coffin  plate,  now without inscription, 
possibly for  Poul Johansen  of  Rye mill,  †l745. 

ment, som havde ligget i den »nedbrudte Kirc-
kis Rudera« (jfr.  s. 3735), og da Søren Steffensen 
ikke havde bekostet det af  ny, var det hjemfaldet 
til kirken.132 

Fragmenter af  et fladt  gravtræ133  (fig.  52), fra 
1600rne, der antagelig oprindelig har ligget over 

en grav inde i kirken, er nu henlagt i tårnet. Der 
er bevaret to stærkt mørnede planker, hvis kan-
ter og bagsider er groft  tildannede, nu henholds-
vis 91 og 94,5 cm lange, 8 cm brede og 2-3 cm 
tykke. De bærer rester af  en tværskrift  med lave 
reliefversaler  af  1600-talstype, der imidlertid 
ikke er meningsgivende, fordi  plankerne ikke 
har stødt op til hinanden. Begge har henholdsvis 
i øvre og nedre ende to formodentlig  sekun-
dære, håndsmedede søm med hoved på planker-
nes bagsider. Ingen farvespor. 

Vedrørende andre gravtræer, se nedenfor. 
En †begravelse,  som 167041 omtales liggende 

foran  alteret (jfr.  s. 3720), blev nævnte år opfyldt 
med sand og »stenene« igen lagt derpå.134 

†Gravkrypt,  måske identisk med Herman 
Hansens 1630 omtalte »lejersted« (jfr.  s. 3742). 
Den fandtes  i skibets næstvestligste fag,  »inden 
for  kirkedøren« og strakte sig fra  stolene i nord-
siden til sydvæggen.135 1745/4643 blev begravel-
sen udspækket med kalk og ler, efter  at den ene 
side 1737136 var konstateret »ganske brøstfæl-
dig«. 

I forbindelse  med en gulvreparation 1938 
fandt  man i krypten 19 †kister  stablet oven på 
hinanden i tre lag. Nederst stod svære egekister 
med jernhåndtag prydet med dødningehoveder 
og korslagte ben, øverst var nogle nyere fyrre-
træskister anbragt skødesløst og muligvis stam-
mende andetsteds fra.  Flere af  kvindeligene var 
balsameret, og hos dem lå små »broderede 
blomsterbuketter«. I bunden af  flere  kister lå 
mængder af  humle- og hirsefrø. 

To kisteplader  er bevaret og henlagt i tårnet: 
1) 1713, over Christen Ifwersøn,  »kiør og 

handelsmand udi Ringkjøbing«, f.  samme sted 
12. dec. 1674, »men uformodentligen  her wed 
døden feldet«  15. sept. 1713 og nedsat til hvile på 
dette sted 17. sept. samme år. Oval blyplade, 
21,5 cm høj, med smal påsømningskrave, ind-
skriften  med fordybede  kursivversaler. 

2) (Fig. 53), indskriften  forsvundet,  men har 
muligvis været den utydelige indskrift,  man læ-
ste 1938 over Poul Johansen,137 f.  på Rye mølle 
1700, †1745. Oval, let hvælvet jernplade, 68 cm 
høj, med bladramme i gennembrudt arbejde; 
foroven  og -neden krydsende netværk afsluttet 
af  krone (den nedre afbrudt),  pladen i øvrigt 
stærkt forrustet. 

Gravkrypt,  o. 1912, under tårnets sydøstre del, 
indrettet for  forfatter  og børnehjemsforstander 
L. Budde, †1902, og hustru. Udvendig på mu-
ren en granitplade, hvorpå navnene med relief-
versaler: »Leopold Budde. Mathilde Budde«. 
Krypten har fladbuet  tøndehvælv med granit-
satte lavvægge, gulvet sort-hvidt tavlet. I jern-
gitterlågen en midtplade, hvorpå indvendig: 
»L. Budde 1909«, udvendig: »M. Budde 1910«. I 
krypten står to ens, ferniserede  egetræskister 
med løvefødder;  ingen indskrifter. 

Kirkegårdsmonumenter.  Gravtræer.138  Af  de 
mange gravmæler fra  1800rnes midte af  en ka-
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Fig. 54. Kirke og †klokkestabel (s. 3721) set fra  syd. Gravtæer s. 3762. Skitse af  M.P.W.de Fine Licht 1855. 
Privateje. - The  church and  the †belfry  seen from  the south. The  wooden  »tomb trees« from  c. 1830-50, cf.  figs.  55-61. 

rakteristisk type, en liggende træstamme, der 
tidligere fandtes  på kirkegården (fig.  54) -
1878139 nævnes ca. 10 - er nu kun bevaret fire,140 

ét i kirketårnet, de tre andre på museum. Fra 
tegninger og beskrivelser har man yderligere 
kendskab til tre forsvundne. 

De syv således kendte med stort set samme 
dekoration er sandsynligvis udført  af  samme 
mand, Per hjulmand fra  Rye141 (jfr.  nr. 2 og 3). 
Gravtræerne er tildannet af  en egestamme, der 
er affladet  på undersiden og skåret i ét med et 
skråt affaset,  smalt fodstykke,  hvorpå 
personaliaindskriften  er indskåret, som oftest 
med versaler. Fodstykket har hvilet på en selv-
stændig ornamenteret ramme, enten retkantet 
eller profileret  og med hjørneforstærkninger  af 
jern. Rammen har været understøttet af  to tvær-
træer, antagelig anbragt på sten. Gravtræets ud-
smykning består almindeligvis af  et ovalfelt 
midt på oversiden rummende en indskrift  med 
reliefversaler,  som regel versificeret.  Stammen 
er tværdelt og desuden for  enderne prydet af 

ornamentbånd med vinkelsnit og/eller tunge-
borter, men smykkes iøvrigt af  S-formede  slyng 
og koncentriske halvcirkler og buer, mens vin-
kelstillede figurer  ses på stammens ender; alt 
skåret med huljern. Hovedendens skråt afskårne 
øvre del bærer som oftest  et reliefskåret  hoved i 
tungekrans og omgivet af  neglesnitsbræmmer. -
Af  hensyn til gravtræernes bevaring var det tid-
ligere skik at tjære dem hvert forår.  Tjæren blev 
kogt i en stor gryde på kirkegården. Gravtræet 
med dets ramme har en størrelse, der har skullet 
dække den tilhørende gravs udstrækning. 

*1) Barnegravtræ (fig.  55), o. 1833, over det 
hos »Gud salig barn Dorte [Pede]rs da[tte]r,142 

fød  i Rye d. 27. mai 183[2], døde 1833 d. 31. mai i 
hemdes(!) alder 1 aar 4 dage«. - Gravtræet er nu 
ialt 94 cm langt, 24,5 cm bredt og 26,5 cm højt, 
stammens tvm. 26,5 cm. Fodstykkets skråkant 
med den indskårne versalindskrift  er afbrudt 
ved hovedenden og på en del af  den ene lang-
side. Undersiden er fladt  afbanet  og nu stærkt 
mørnet. 
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Fig. 55-57. Gravtræer (s.3763f.)  Fig. 55. Nr. *1, 
o. 1833, over Dorte Pedersdatter. Nu i NM. - Fig. 56. 
Nr. *4, o. 1852, over Thomas Sørensen. Nu i NM. -
Fig.57. Nr.2, o. 1838, over Fi ...e Pedersdatter. Nu i 
Rye kirketårn, jfr.  fig.  62. NE fot.  1957 og 1991. -
Wooden  »tomb trees«. No.  *1, c. 1833, of  Dorte Peders-
datter,  no. *4, c. 1852, of  Thomas  Sørensen.  No.  2, 
c. 1838, of  Fi.  ..e Pedersdatters  datter,  cf.  fig.  62. 

1920 er et tykt lag kultjære afrenset  på fod-
stykket. Senest 1902 indgået i Dansk Folkemu-
seum (inv. nr. 60/1902, F 3a). 

2) (Fig. 57, 62), o. 1838, over pigen Fi..e Pe-
[d]er[s]datter, f.  i Rye 29.feb.(?)  1822, †18. mai 
1838. Ifølge  kirkeværgens meddelelse 1907 
skulle gravtræerne nr. 2 og 3 være lagt over Pe-
der Nielsens (på Bakgården) mor og moster og 
gravtræerne udført  af  ovennævnte Per hjulmand 
fra  Rye. - Stammen er 153 cm lang, 31 cm høj 
og tvm. 34 cm. Den har et stort brud midt på 
oversiden, hvorved halvdelen af  ovalfeltets  ind-
skrift  er forsvundet,  men kan suppleres med en 
læsning fra  1907: »[Jeg] / saae d[en skiønneste] / 
lillie m[en ak f...  o] / snart de[n visnede .. f..] 
sine ynd[igheder n] .. / iorden in[tet kan ...] 
/staae det [er en lov] / alt skal fo[rgaae  / som ..]«. 

1907 lå gravtræet på sin plads syd for  kirken, 
men var 1924 flyttet  ind i denne sammen med 
den oprindelige ramme, der var smykket med 
skårne, koncentriske halvbuer,143 derimod uden 
de oprindelige tværtræer. 1924 fandtes  gravtræet 
istandsat med cement, hvilket fjernedes  ved en 
konservering 1957. Da var også rammen for-
svundet. Nu i tårnet. 

*3) (Fig. 58-59), o. 1851, over »min elskede 
retskafne  kone mine 6 børns kierlige mode(r) 
[Ge]dske144 Pedersdatter«, *21.maj 1818 i Rye, 
død sammested i barselseng 27. sept. 1851, 33 år 
4 måneder og 6 dage gl. (jfr.  nr. 2). - Gravtræet 
er 162 cm langt, 37 cm bredt og 38 cm højt, 
stammens tvm. 31 cm. På fodstykkets  skråkant 
den læderede indskrift  med store (ubehjælp-
somme) kursivbogstaver. Ovalfeltets  rammer, 
der foroven  og -neden løber ud i spiraler, inde-
slutter indskriften:  »Minde dyrebart / det minde 
ver du / fromme,  ieg veemo/digt (s)eer mod 
himlens/ blaae hvor du er og hv/orfra  hielp og 
trøst / skal komme ned til m <ig og> moderløse 
sm<ertess>aae. den retf<ærdig  ih>ærdiges ihu-
kommelse er til vel/signelse. Nills Soren.« 

Gravtræet er i nyere tid repareret med flere 
træstykker, hvis ornamentik er rekonstrueret, 
hvorimod nogle bogstaver i indskriften  fejlag-
tigt er indføjet  (markeret med <>) på en tidligere 
tom plads. Rekonstruktioner er desuden hoved-

3764 TYRSTING HERRED 



RYE KIRKE 3765 

endens øvre del med et ansigt omgivet af  negle-
snit, yderbortens vinkelmønster og oversidens 
buer samt et stykke på stammens side. 

Da M. Mackeprang 1907 beskrev gravtræet, 
var det just flyttet  fra  sin oprindelige plads og lå 
adsplittet i forskellige  dele, men endnu med den 
halvcirkelornamenterede ramme og de to grove 
tværtræer, med rillede forkanter.  De to sidst-
nævnte dele er nu forsvundet,  selve stammen 
findes  i Købstadmuseet Den gamle By1 4 5 

(inv.nr. 1764). 
*4) (Fig. 56), o. 1852, over Thomas Sørensen, 

f.  i Rye 1779, [død samme sted] 1852.146 Grav-
træet er 188 cm langt, 62 cm bredt og ca. 48 cm 
højt, stammens tvm. ca. 34 cm. Som det eneste 
af  de nu eksisterende træer har det bevaret den 
oprindelige, kraftige  ramme, smykket med de 
vanlige, skårne halvbuer. De ca. 15 cm brede 
rammestykker, bladet sammen på undersiden, 
er i nyere tid forstærket  med jernbeslag i hjør-
nerne; nye jernbånd sammenholder stammen. I 
ovalfeltet  står en versificeret  indskrift:  »Mit le-
geme gives graven hen, det blive nu til iord 
igien, men herliggiort skal ieg opstaa, det løfte 
tør ieg lide paa, ved dig ieg naade har hos Gud«. 

1905 havde gravtræet endnu bevaret de to 
tværtræer, med profilerede  ender.147 1920 var 
træet meget medtaget af  råddenskab og en del af 
indskriften  på skråkanten forsvundet.  Det kon-
serveredes herefter  af  H. Teglbjærg, bl.a. med 
gips, der imidlertid senere er fjernet.  Store dele 
af  den ene langsides ornamenter er nu væk. -
Gravtræet er før  1885 indkommet til Dansk Fol-
kemuseum148 (inv.nr. 2191, F 1). 

†Gravtræer.  1) (Fig. 61), o. 1850, over anonym 
person, gravtræet svarende til de bevarede. I 
ovalfeltet  en ikke nærmere angivet indskrift.  For 
hovedenden et skåret ansigt, den modstående 
ende har måske båret det gengivne, symmetri-
ske ornament.149 Da den antikvarisk interesse-
rede kontorchef  ved Kultusministeriet Gottfried 
Burman Becker150 1875 tegnede gravmælet, lå 
det på tilsyneladende velbevarede, profilerede 
tværtræer på kirkegården nord for  kirken. 

2) (Fig. 60), o. 1850, over anonym person, 
gravtræet meget lig det bevarede nr. 2. Af  skrå-
kantens personaliaindskrift,  med versaler, er på 

Fig. 58. Gravtræ nr. *3, o. 1851, over Gedske Peders-
datter. På kirkegården, men flyttet;  nu i Den gamle 
By (s. 3764). M. Mackeprang fot.  1907. - Wooden 
"tomb tree"  no. 3, c. 1851. Now  in Den Gamle By. 

Fig. 59. Detalje af  gravtræ nr. *3, o. 1851, over 
Gedske Pedersdatter, jfr.  fig.  58. Nu i Købstadmuseet 
Den gamle By (s. 3764). NE fot.  1980. - Detail  of 
wooden  "tomb tree"  no. 3, c. 1851, of  Gedske  Pedersdatter, 
cf.  fig.  58. Now  in Købstadmuseet  Den gamle By. 
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Fig. 60. †Gravtræ nr. 2, o. 1850, tegnet på kirkegården 
1878 af  Hans I. Holm. I Tegninger af  Ældre Nordisk 
Architektur, 1879 (s.3765). - †Wooden  "tomb tree" 
no. 2, c. 1850, drawn  in the churchyard  in 1818. 

Fig. 61. †Gravtræ nr. 1, o. 1850, tegnet på kirkegår-
dens nordre del 1875 af  Gottfried  Burman Becker. I 
Det kgl.Bibl. (s. 3765). - †Wooden  "tomb tree"  no. 1, 
c. 1850, drawn  in the churchyard  in 1815. 

Fig. 62. Gravtræ nr. 2, in situ (s.3764). M. Macke-
prang fot.  1907. - Wooden  "tomb tree"  no. 2. 

tegningen kun angivet hovedendens indledende 
ord: »Her vnder hviler«, derimod er aftegnet 
ovalfeltets  indskrift:  »Og de som sørge / i mit 
hiem o fader  /vaer du selv hos dem / trøst dem 
naaer / de begraede mig den / savner intet som 
har / dig ieg hist med dem / skal samles hvor vi / 
ei mer skilles ad.« Den hjørneforstærkede 
ramme var smykket med halvcirkulære orna-
menter, tværtræerne profileret  som nr. 2. Tegnet 
1878 af  Hans J. Holm.1 3 8 

3) O.1850, over anonym. Gravtræet er 1865 
løst skitseret af  en besøgende.151 Det svarer til de 
øvrige, men er næppe identisk med et af  disse, 
da tværtræerne, der her synes at hvile på sten, er 
anderledes og enklere profileret.  På tegningen er 
gravtræet vist liggende i forgrunden  foran  seks 
tilsvarende gravmæler (jfr.  fig.  54). 

Øvrige  gravmonumenter.  1) Cementstøbt grav-
mæle (fig.  66), o. 1843, over gårdejer Anders Sø-
rensen, f.  i Rye 1786, †1843, og hustru Karen 
Nielsdatter, f.  i Rye 1789, †1822. Fordybet, sort-
malet indskrift  med antikva på fladbuet,  hvid 
marmorplade indsat i det 125 cm høje grav-
mæle, smykket med egestamme og -blade støbt 
i relief.  Troskabssymboler i hvidt marmor, 
bladkrans og sammenlagte hænder, er indfældet 
over og under skriftpladen.  Syd for  kirken. 

2) Smedejernskors (fig.  64), o. 1850-75, 138 
cm højt, stærkt forrustet  og nu uden indskrift. 
Tværoval skriftplade  indrammet af  båndjern, 
der desuden danner top- og bundfelt  med rude 
og spiraludløbere samt store spiralvolutter på 
hver side af  bærestangens nedre del. En øvre, 
vaseformet  figur  og et lille timeglas over sidst-
nævnte spiraler er udført  af  pladejern. Vasen har 
tidligere båret symbolerne for  tro, håb og kær-
lighed: kors, anker og hjerte.152 Gravmælet sva-
rer til en række smedejernskors i Voer og Bjerre 
herreder, med paralleller især i Glud.153 Nu hen-
sat i tårnet. 

3-4) To ens støbejernskors154 (jfr.  fig.  63), 
o. 1860, 89 cm høje, med rundede, trekløverfor-
mede korsarmsender, stammen prydet med re-
lieffer  af  sommerfugl,  syvtakket stjerne og an-
ker; indskriften  med antikva i relief.  Syd for  kir-
ken. - 3) Over »vor salig Fader«, gårdmand 
Rasmus Sørensen, *1. juni 1789 i Rye, død i Ste-



RYE KIRKE 3767 

ensgaard 10.juni 1835. Korset antagelig støbt 
samtidig med ægtefællens,  nr. 4), over »vor sa-
lig Moder« Maren Laursdatter *18. sep. 1784 i 
Rye, død i Steensgaard 12. marts 1860. 

5) Støbejernskors,155 o. 1860, over »vor salig 
Fader« Søren Nielsen, f.  i Rye 1787, død på 
Østergaard 10. juni 1860. Svarende til nr. 3-4. 
Syd for  tårnet. 

6) Stele (fig.  63), o. 1861, over Søren Rasmus-
sen, Steensgaard, *3.3. 1819, †19.12. 1861, og 
Søren R.Sørensen, Steensgaard, *22.11. 1897, 
†25.9. 1927. Af  lysgrå kalksten, svagt trapezfor-
met, 164 cm høj uden det hvide marmorkors, 
der kroner det buede og rillede topstykke, hvor-
under lille marmorstjerne. Indskriften  står med 
fordybet  antikva på en hvid marmorplade ind-
fældet  over et relief  af  to krydsende, nedad-
vendte og brændende fakler,  hvorover en ege-
krans. Syd for  kirken. 

7) Støbejernskors156 (fig.  65), o. 1865, over Pe-
der Pedersen, *3. okt. 1792, †14. aug. 1865. Re-
liefindskrift  med antikva. Korset er 133 cm højt 
medregnet den profilerede  sokkel og fodstyk-
ket, der på forsiden  er prydet med en stående, 
kvindelig engel støttet til en stav, på kortsiderne 
en roset. Korsarmsenderne har form  af  trefli-
gede blade, ved midtsammenstøddet vinkel-
spidser. Øverst på stammen relief  af  en kvinde, 
der vander en blomst, forneden  et anker. Korset 
nu hensat i tårnet. 

8) Cementstøbt gravmæle (jfr.  fig.  66), 
o. 1866, over L. Gjellerup, f.  i Korsør 24. sept. 
1846, d. på Steensgaard 30. dec. 1866. Fordybet 
indskrift  med antikva på fladbuet,  glat felt  om-
givet af  løv i relief.  38 cm højt. Syd for  kirken. 

9) Støbejernskors, o. 1871, over Ane Johanne 
Caroline Jørgensen, d. i Rye 6. maj 1871, 11 år 
gl. Indskrift  med antikva i relief.  108 cm højt, 
korsarmsenderne spidst trefligede,  kanterne 
profilerede,  af  type som kors på Tunø (s. 2404). 
Nu hensat i tårnet. 

Gravramme,157  fra  1800rnes sidste halvdel, af 
støbejern, oval, nedefter  lidt udsvajet, 79 cm 
lang og 51 cm bred. Nu henlagt i tårnet. 

Mindesten  over syv engelske flyvere,  døde ved 
nedstyrtning 27. aug. 1944. I kirkegårdens syd-
østre hjørne. 

Fig. 63. Kirkegårdsmonumenterne nr. 3-4, 6 og 8 fra 
1860erne (s. 3766f.).  NE fot.  1991. - Churchyard  monu-
ments nos. 3-4, 6 and  8 from  the 1860s. 

KILDER OG HENVISNINGER 
LA Vib.:  Rye kirke, regnskabsbog 1605-90 og 1691-
1711 (C 350-51). Ved  embedet:  Kirkeprotokol 1926ff.  -
Se i øvrigt fortegnelse  over arkivalier vedr. kirkerne i 
Gammel Skanderborg amt i almindelighed s. 2874 
samt forkortelser  s. 2875. Fagordbog s. 15. 

NM2:  Håndskrifter:  R.H.Kruuse: Nørre Jyllands 
Mærkværdigheder II, 1852, s. 4-5 (bygning, røgelse-
kar, gravsten). F.Uldall: Om de danske Landsbykir-
ker IV, 1886, s. 107-12. - Indberetninger ved sogne-
præst Johan Henrik Petersen 1808 (bygning, inventar, 
gravsten), J. B. Løffler  1877 (bygning, inventar, grav-
minder), sognepræst Niels Bak 1890 (gravminder), 
Chr. Axel Jensen udat. (gravsten), M. Mackeprang 
1907 (gravtræer), C. M. Smidt 1910 (bygning, begra-
velse), Peter K. Andersen 1928 (inventar), Povl Jensen 
1931 (inventar), Georg N. Kristiansen 1942 (forunder-
søgelse af  altermalerier), 1977 (istandsættelse af  ma-
lerier og epitaf),  usign. 1972 (mønter), Mogens Lar-
sen 1973 (malerier, epitaf),  Peter Michelsen 1991 
(gravminder), Vibeke Michelsen 1991 (inventar og 
gravminder). - Udskrifter  af  de gennemgåede arkiva-
lier findes  i NM. 

Notebøger.  NM2:  S.Abildgaard IX, 1771, s.29-32 
(bygningsrester, gravsten). N. L.Høyen IX, 1830, 
s. 6-7 (bygning, gravsten). J.J. Worsaae III, 1852(?), 
s.29f.  (røgelsekar, gravsten). C. M. Smidt: Øm, 
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Fig. 64. Smedejernskors, nr. 2, o: 1850-75, nu hensat i 
tårnet (s. 3766). NE fot.  1991. - Wrought-iron  cross from 
c. 1850-75, now in the tower. 

Fig. 65. Støbejernskors, nr. 7, over Peder Pedersen, 
†1865 (s. 3767). NE fot.  1991. - Cast-iron  cross to Peder 
Pedersen,  †1865. 

udat. (gravsten) og CXLI, udat., s. 32-33 (inventar, 
gravsten). Povl Jensen XVIII, 1929, s. 5-6, 11-12 (in-
ventar) . 

Tegninger  og opmålinger.  NM2:  Gravsten nr. 1 ved 
Peder Fogh til Ryomgård, 1740. Gravsten nr. 1 ved 
Søren Abildgaard, 1771 og 1772. Gravsten nr. 1 ved 
N. L. Høyen 1830. Akvarel af  kirke og landskab samt 
plan og opstalt af  bygning ved C. O. Zeuthen, 1863, 
døbefont,  1868. Bygning og omgivelser ved Alfred 
Larsen, udat. Opmåling af  klokkestabel ved 
M. B. Fritz, udat. Plan af  udgravning og tegninger af 
formsten  ved C. M. Smidt 1910. Plan, snit og facader 
samt tegning til tårn (kopier) ved Hack Kampmanns 
tegnestue 1910-12. Plan af  bygning ved Povl Steg-
mann udat. Farvelagt tegning af  altertavlens top-
stykke ved Povl Jensen, 1929. Opmåling af  epitaf  og 
kalke af  indskrift  på samme [P.J], 1977. Opmåling af 
klokkestol ved Erling Foldager Andersen, 1980. Plan, 
snit og facader  af  bygning ved C. C. Hansen, K. Mad-

sen, L.Hansson, P.Gadegaard og I.M.Jensen 1984, 
Arkitektskolen i Århus. Tegninger til murforstærk-
ning ved Abrahamsen og Nielsen, 1986. Gnidebille-
der af  gravsten usign., udat. Skitse af  gravtræer ved 
John Wager, udat. Biskop Svends gravsten usign., 
udat. - Det kgl.Bibl.:  Tegning af  †gravsten nr. 1 ved 
G. Burman Becker (udat.) - Kunstakademiets  Bibliotek: 
Hack Kampmanns tegnestuearkiv. - Kgl.  Bygnings-
insp. Århus: Korrespondance og tegninger siden 1924. 

Litteratur:  ÆldNordArch. Rk. III, 1879, pi. 15 
(†gravtræ nr. 2 ved Hans J. Holm 1878). Foreningen af 
3. December 1892. Opmålinger, 3, 1910, bl. 6, 1907 
(biskop Svends gravsten, sign. Anton Frederiksen). 
R. Bording: St. Søren i Rye, i ÅrbÅrhSt. XI, 1918, 
s. 103-18; MeddÅrhSt. 1972, s. 61-62 (toiletbygning), 
1978, s. 81 (restaurering af  epitafium). 

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

1 Resen, s. 99; jfr.  P.B.Jacobsen: Bidrag til Fremstil-
ling af  det danske Kiøbstadsvæsen under Kongerne 
Christian III og Frederik II, i HistT. l.rk. V, 1844, 
27-28; H. Søgaard: To beretninger om middelalde-
rens Århus. ÅrbÅrhSt. LXXI, 1983-84,12. Kirken 
nævnes ikke blandt dem, der bidrog til Frederik I.s 
såkaldte landehjælp, jfr.DaMag.  4. rk. II, 43. 
2 Jfr.  Chr. Heilskov: Fordums Landeveje og Rejseliv i 
Aarhus Amt, i ÅrbÅrhSt. VI, 1913, især s. 39-44; 
samme: Ry Mølle, i ÅrbÅrhSt. XI, 1917, 108-25 og 
XXXVIII, 1945, s. 62-63; jfr.  samme, i ØJyHjemst. 
XVI, 1951, 24-29, XIX, 1954, s. 125-28 og andre bi-
drag om vejføringer  i området. 
3 Præsteindb. til Ole Worm, s.60f;  Svane: Helligkil-
der, s. 233. Jfr.  S. Andersen: Helligkilder og valfart,  i 
Fromhed og verdslighed i middelalder og renæs-
sance, Odense 1985, s. 32-44. 
4 S. Sørens dag fremgår  af  KancBrevb. 18. dec. 1578, 
de to andre af  DaAtlas, s. 230. Det er dog tankevæk-
kende, at Resen, s. 99, i stedet for  1. anfører  3. maj, da 
Korsets genfindeise  fejredes.  Er denne dato rigtig, 
rejser sig spørgsmålet, om kirken har været indviet til 
Det hellige Kors. Jfr.  E. Kjersgaard: Markedsplads og 
markedsorganisation i middelalder og nyere tid, i 
ÅrbGlBy. 1983, s. 25-46. 
5 Danske Domme 1375-1662, I, 1978, s.42f.  Ang. 
brevets lokalitet Ryde, har allerede Ellen Jørgensen: 
Helgendyrkelse, s.37f,  opfattet  den som valfartsste-
det i Tyrsting herred, jfr.  senest f.eks.  T. Dahlerup, i 
Gyldendal og Politikens Danmarkshistorie VI, 1989, 
273. Dronning Margrethe foreskrev  i samme periode 
pilgrimsrejser til S. Severin i Køln, KirkehistSaml. 
3. rk. III, 378. 
6 Jørgensen (note 5), s. 38, note 2. 
7 RA. MNG's privatarkiv. G. Rgsk. 1493-94. Troels 
Dahlerup, der venligst har bidraget med oplysninger, 
har berettet om sagen i kronik i dagbladet Politiken 
2. okt. 1988, jfr.  den i note 5 nævnte Danmarkshisto-
rie, s. 151. 
8 ÆldDaArkReg. I, 270 og 225. 
9 DaMag. 3. rk. III, 299 og 1. rk. VI, 268, henholdsvis 
Niels Pedersen Gyldenstjerne og Holger Eriksen Ro-
senkrantz. 
10 DaAtlas, s. 229-30. 
11 KirkehistSaml. l.rk. II, 342; A.Heise: Kirkelige 
Forhold i Viborg Stift  ... paa Reformationstiden,  i 
KirkehistSaml. 2.rk. V, 741; Gad: Helgener, s. 240. 
12 Frederik I.s Registranter, s. 141. 
13 KancBrevb. 18. dec. 1578 og 24. dec. 1579, jfr. 
V. A. Secher: Forordninger, Recesser etc. I, 1887-88, 
623f. 

Fig. 66. Cementstøbt gravmæle nr. 1, o. 1843, over 
Anders Sørensen og hustru Karen Nielsdatter 
(s. 3766). NE fot.  1991. - Churchyard  monument of 
cement, c. 1843 to Anders  Sørensen  and  his wife  Karen 
Niels  datter. 

14 KancBrevb. 26.jan. og 26.nov. 1583. 
15 F.eks. KancBrevb. 25 aug. 1600, 19. april 1620 samt 
10. juli og 10. dec. 1633. 7. juni 1608 forordnedes,  at 
heste- og fæmarkedet  skal holdes »på den anden side 
af  byen«. 15. juni 1631 bortfæstedes  nogle af  kongen 
ejede markedsboder »på Rye gade«, som strakte sig 
til kirkegårdsmuren. 
16 H. F. Rørdam: Om Præsternes Vilkaar under og ef-
ter Krigen 1657-60, i KirkehistSaml. 2. rk. V, 
1869-71, 130-31; Bording 1918. 
17 F.eks. KancBrevb. 15. marts 1554, 25. dec. 1572, 
20. jan. 1575, 15.sept. og 6. okt. 1625. 
18 KancBrevb. 5. aug. 
19 KancBrevb. 28. jan. 1583 og 2. okt. 1584. 
20 KancBrevb. 25. aug. 
21 Jfr.  den generelle forordning,  KancBrevb. 6.juni 
1586. 
22 KancBrevb. 27. marts, jfr.  Voldby, s. 3501 og Rø-
gen, s. 3545. 
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23 KancBrevb. 26. okt. 1636. 
24 KancBrevb. 19. maj. 
25 B. Mosegaard Nielsen: Skanderborgegnens kirker 
1604-62, i ÅrbÅrhSt. LXV, 1974, 57-135, særligt 
s. 63-68. Håndværkernavne i årene 1611-60 anføres  i 
skema IId. 
26 J. R.Hübertz: Aktstykker vedk. Staden og Stiftet 
Aarhus II, 1845, s. 154, samt ovenfor  note 16. 
27 Bording 1918 og J. Swane: En Votering i Cancelliet 
1696 om Rye Kirke, i ÅrbÅrhSt. XXVI, 1933, 97-99. 
28 ÆldDaArkReg. I, 257 og Hübertz (note 26) I, 56. 
Jfr.  Herreklostrene, navnlig s. 53 og 67. 
29 Gad: Helgener, s. 240. 
30 Kronens Skøder III, 468. 
31 Samme, IV, 147. 
32 LA Vib. Skbg. rytterdistrikt 1717-67: Jordebogs-
ekstrakter og arkivalier vedr. ændringer af  godsets 
omfang  (G Ryt. 8. 9). 
33 LA Vib. Landstingets skøde- og panteprot. 
1768-71, fol.  363f.  (B 24. 702). 
34 LA Vib. Provstearkiver. Tyrs ting-Vrads hrdr. 
Synsprot. 1837-1909 (C 33. 1-4). 
35 Jfr.  P. G. Lindhardt: Reformationen  i Århus - by og 
stift,  i MeddÅSt. 1978, s. 30-47 og samme: Kongeval-
get i Rye 1534, i ØJyHjemst. L, 1985, s. 10-19. 
36 Mosegaard Nielsen (note 25), s. 107, jfr.  T.Jexlev: 
Strejflys  over glasproduktion ... 1550-1650, i Arkiv 
III, 62-77. 
37 K. Erslev: Aktstykker og Oplysninger til Rigsraa-
dets og Stændermødernes Historie i Kristian IV's Tid 
II, 1887-88, 202-04, jfr.  S. Ellehøj i Christian IVs ver-
den, 1988, s. 146-69. 
38 KancBrevb. 13. dec. 
39 T. W. Lassen: Indberetninger til Resens Atlas: År-
hus Stift,  i ÅrbÅrhSt. LXXV, 1990-91, s. 95. Samme 
information  i DaAtlas (note 10). Om kirkens oprin-
delige dedikation, jfr.  note 4. 
40 I tegnestuearkivet indgår liste over pladsudgifter,  i 
følge  hvilken der foregik  udgravninger og opmåling 
maj-juni 1911. Med Amdi Amdisen som nulmand er 
opmålingen sandsynligvis foretaget  af  Johannes Fre-
deriksen, der i de samme år arbejdede med Århus 
domkirke (s. 371 og note 224). 
41 Kirkens rgsk. 1605-90 og RA. DaKanc. 6 års kir-
kergsk ... 1620 (B 184 c), jfr.  note 25. 
42 Kirkens rgsk. 1691-1711. 
43 RA. Rtk. Rev. rgsk. 1660-ca. 1848. Skbg. rytterdi-
strikt. Kirkergsk. 1739-67 (279-85). 
44 LA Vib. Provstearkiver. Århus amts søndre prov-
sti. Synsprot. 1817-54 (C 30 I. 2). 
45 Nedennævnte vindfløj  fra  1769 kronede klokkesta-
belen. 
46 LA Vib. Århus bispearkiv. Kirkesyn 1700-1803 
(C3. 1166-76). 
47 LA Vib. Århus bispearkiv. Kirkerne på ryttergod-
serne 1713-24 (C3. 1155). 

48 Note 34. I følge  Uldall var denne klokkestabel op-
stillet 1848. Den er navnlig kendt fra  Hans Smidths 
maleri omk. 1890, jfr.  H. E. Nørregård-Nielsen: Hans 
Smidth. Skive 1989. I C. M. Smidt: Maleren Hans 
Smidth. Nivaagaards malerisamling, 1989, har bille-
det nr. 16. 
49 Tilsvarende sten i Øm (s. 3806, fig.  32, 3). 
50 Den nærliggende kirke i Dover, blandt hvis bygge-
materialer al spiller en fremtrædende  rolle (s. 3151), 
har et påfaldende  langt skib. Skibet i nabokirken i 
Sønder Vissing (s. 3811) hører heller ikke til de korte. 
51 Det skal kraftigt  understreges, at tegningen fig.  9, 3 
kun viser én blandt flere  muligheder. 
52 Murstenen nu i NM (inv. nr. D 7434 a). 
53 Hverken som oprindeligt fænomen  eller som til-
føjelse  er korsarme usædvanlige i vor middelalderlige 
arkitektur. En nærliggende parallel findes  i den an-
tageligjævnaldrende udvidelse af  valfartskirken  i Ka-
rup. Ligeledes er en polygonal østside så almindelig, 
at den må karakteriseres som et typisk træk ved sen-
middelalderligt (kor)byggeri. Påfaldende  er imidler-
tid korsarmenes relative længde og de hertil knyt-
tede, temmelig brede østafsnit.  Som antydet, skal 
disse fænomener  forklares  som betingede af  lokale 
forhold. 

Også i disse henseender er domkirken i Århus en 
nær slægtning (jfr.  s. 261). Stjernehvælvene på rekon-
struktionsforslaget  fig.  7 er hentet herfra. 
54 Bortset fra  de nedennævnte sten fra  kløverblads-
frisen,  er de formsten,  der tilgik NM, samlet under 
inv. nr. D 7433, jfr.  note 53. 
55 Kløverbladsfrisen,  der i varierende former  er ka-
rakteristisk for  (sen)middelalderligt murstensbyg-
geri, kendes fra  Århus domkirke (s. 242) og mange 
andre steder, hvor i blandt klosterkirken i Mariager er 
interessant ved lighed, nærhed og samtidighed; også 
klosteret i Øm kommer ind i denne sammenhæng. 
Ældre former  kendes fra  Ørslev kirke (DK Sorø, 
s. 900), Frue kirke i Århus (s. 1052) og S. Knuds kirke 
i Odense. På S.Peders kirke i Malmø spiller beslæg-
tede og tilsvarende former  fra  først  til sidst en frem-
trædende rolle og vidner om den såkaldte Østersøgo-
tik som motivets hjemsted. Beslægtet med frisen  i 
Rye, men utvivlsomt ældre, er den på Oluf  Morten-
sens våbenhus i Roskilde (DK Kbh. Amt, s. 1461). 
56 Rødkalkningen, der ikke træffes  på stenene i NM, 
stammer måske fra  de år, da kirken henlå under 
Skbg. rytterdistrikt. 
57 En mindre gravning ved sydsidens vestre †pille sy-
nes at angive denne dimension. Måske har dog denne 
pille (og den tilsvarende i nord) været større end de 
andre af  hensyn til opholdet under opførelsen. 
58 LA Vib. Ryttergodserne. Skbg., Dronningborg og 
Kolding distrikter 1724-35 (G Ryt 7. 1). 
59 Zeuthen 1863 gengiver grundplanen. 
60 De samlede udgifter  opgjort til 38.912,31 kr. 
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Fig. 67. Stempler på alterkalken 1686, jfr.  fig.  29, me-
stermærke nok for  Gert Christensen og Viborgs by-
mærke (s. 3744). NE fot.  1991. - Marks  on the chalice 
1686,  cf.  fig.  29, maker's  mark  of  Gert Christensen,  and 
the mark  of  the town of  Viborg. 

61 Ved sin udformning  spiller kirketårnet sammen 
med sognets andet, fremtrædende  tårn, det på Him-
melbjerget, rejst 1874 efter  tegning af  den senere 
stadsarkitekt i København, Ludvig Fenger. Martin 
Nyrop anså Ryetårnet for  et af  Hack Kampmanns 
hovedværker og drager det frem  i sin nekrolog, Arki-
tekten XXII, 1920, s. 185-93. Arkitekten Niels Vium, 
der for  tiden arbejder med en monografi  om Hack 
Kampmann, har venligst delagtiggjort redaktionen i 
sine studier. 
62 Eksempelvis fremgår  det af  tegnestuens arkiv, at 
studier i Slangerup kirke (DK. Frborg, s. 2028) indgår 
i trappens udformning. 
63 Note 41. Som købere af  mursten og »hugne sten« 
nævnes foruden  private Skanderborg slot og Ørrids-
lev kirke. 
64 Note 41. Der nævnes bl.a. tilmuring af  dør ved 
prædikestolen, og man spørger, om det mon har væ-
ret døren til det trekantede rum ved søndre korsarm 
(jfr.  s. 3726). 
65 Den fundering  i tårnbuen, som man har anset for 
en rest af  middelalderligt alter, kan være et vidnes-
byrd om korændringerne i 1670erne. 
66 Når der 1684-86 tales om »muren, som klokken 
hænger i«, og der samtidig indkøbes en del tømmer 
til reparation af  »klokværket«, rejser sig spørgsmålet, 
om klokken i mellemtiden er flyttet  til skibets vest-
gavl. Dette synes at bekræftes  af  inventariets formu-
lering 1690-91: »i de vestre tindinger«. Samme år an-
fører  dog RA. Rev. rgsk. 1660-ca. 1848. Århus stifts 
rgsk. 1680-91, i forbindelse  med den nedennævnte 
istandsættelse af  tårnets gavle, at klokken hænger her. 

67 En af  granitkvadrene i det øverste skifte  er dekore-
ret med hulled og rundstav. 

68 1947 foretog  man en uautoriseret afhjælpning  ved 
nedramning af  megapæle. 
69 LA Vib. Bygn.insp. Århus. Forsk. vedk. kirker og 
præstegårde (B 239. 115): Erklæring fra  V.Th. Wal-
ther af  5. okt. 1883. 
70 Zeuthen 1863. 
71 Note 42. Man bemærker også, at der 1641, efter 
korsarmenes nedrivning, brugtes 1500 mursten til 
vinduerne (note 41). 
72 I kirkens stensamling indgår tagsten af  munk og 
nonne type. 
73 Noterne 34 og 69. 
74 Årstallet kunne tyde på, at stangen er sat op som 
minde om »de 16 gårdmænds overtagelse« af  kirken 
(s. 3719, jfr.  desuden note 45). 
75 LA Vib. Århus bispearkiv. Tyrsting herredsbog 
1661 (C 3.1101). 
76 Noter ved Chr. Axel Jensen, i NM2. 
77 1654/55 var det øverste af  altertavlen faldet  ned og 
måtte tilslås med spigre og kramper (note 41). 
78 Indskrift  med sort skriveskrift  bag på tavlen: »1630 
er Altertavlen skiænket Rye Kirke af  Herman Hansen 
og Hustru Ane Nielsdatter af  Rye Møller. 1882 er 
Alterbilledet anskaffet  af  Rye Sogn. 1883 er Altertav-
len dekoreret ved C. P. Hansen og M. Eriksen af  Sil-
keborg.« Med hvide versaler står: »Altertavle, prædi-
kestol og krucifix  er istandsat under Nationalmuseet 
aar 1930. Povl Jensen.« 
79 Maleriet omtalt af  Uldall 1886. 
80 Jfr.  farvelagt  tegning af  Povl Jensen 1929, i NM, og 
indb. 
81 Gengivet normaliseret med hensyn til bogstaverin-
gen, navnene dog som i regnskabsbogen. 
82 Måske den †gravkrypt omtalt s. 3762. 
83 Bl.a. med anvendelse af  en del violette farver 
(indb.). 
84 »Anno 1630 haver Hermann Hansen med sin Kone 
Ane Niels Datter af  Rye Mølle foræret  til Kirken 
denne Altertavle til Erindring.« (Indb.). 
85 Udført  efter  samme forlæg  som altertavlemalerier i 
Asnæs (DK. Holbæk, s. 2390) og Åsted (Viborg amt) 
fra  1821. 
86 Måske i sammenhæng med den sortmalede dato 
bag på altertavlen, som P. Kr. Andersen konstaterede 
1928: »175(3?) og »d.14. ?«. 
87 Christi: Ikonografi,  II, 141, fig.  291. 
88 Thiset: Stamtavler III, 1893, s. 157. 
89 Bøje II, 198 gengiver intet mærke, derimod III, 
nr. 8030 under »uidentificerede  mestermærker«. I 
Bøje II, 198 er kalken antagelig fejlagtigt  tilskrevet 
Gert Clausen, Viborg, om hvem arkivar, dr. phil. 
Ole Degn, Viborg, venligst har meddelt oplysninger 
fra  Viborg bys takst på næring og brug 1673 (D 
33.377). 
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90 Note 41. - I inventariet 1739/40 er nævnt »3 ulige 
messinglysestager« (note 47). 
91 Notits hos gørtlerfirmaet  Erstad-Pedersen, Århus: 
et par stager ændret. 
92 Løffler  1877 omtaler kun to stager, den tredie var 
formodentlig  allerede da omdannet; den ses på fot. 
1896, i NM. 
93 I nedre fodled  et lille hul til tidligere el-ledning; jfr. 
fot.  1928 af  P. Kr. Andersen, i NM. 
94 Alterbogen fornyedes  jævnligt, således 1639, 
1654/55 og 1687/88 (note 41). 
95 Redaktionen skylder direktøren for  Schnütgen 
Museum i Køln, dr. Hiltrud Westermann-Angerhau-
sen tak for  nærmere datering og bestemmelse af  rø-
gelsekarrene, i brev af  9. april 1992. 
96 Karret omtalt og tegnet af  R. H. Kruuse 1852 
(nr. 111, stængerne da anderledes), samt 1877 af  Løf-
fler  og 1886 af  Uldall. 
97 Venligst oplyst af  Randers Kulturhistoriske Mu-
seum. 
98 Omtalt sammen med røgelsekar nr. 1. 
99 Løffler. 
1 0 0 Præsteindb. 
1 0 1 Foretaget af  en kunstner i Kbhvn. (note 34). 
1 0 2 Jfr.  også Søby-stolen 1630 (s. 3537). 
1 0 3 På bagsiden fremtræder  storfelterne  som frem-
springende kasser. 
1 0 4 Ifølge  indb. 1931 af  Povl Jensen. 
1 0 5 Bl.a. 1641-42 og 1652 (note 41). 
1 0 6 RA. Rtk. rev. rgsk. 1660-1848. Århus stifts  rgsk. 
1680-94 (261-66). 
1 0 7 A. C. Zachariasen: Fortegnelse over leverede org-
ler, i Den Danske Orgelregistrant. 
1 0 8 Fich har omkring dette tidspunkt foretaget  maler-
arbejde i Odense Vor Frue (DK. Odense amt). 
1 0 9 R. Chr. Sørensen Allesø: En fynsk  Sognekom-
mune gennem Tiderne, Odense 1916, s. 93-95. 
1 1 0 Kirkeprotokol 1926ff. 
1 1 1 Henning Henningsen, i ÅrbÅrhSt. XLV, 1952, 
s. 108. 
1 1 2 Jan Steenberg: Fredensborg Slot. Monumenter og 
Minder. Tiden 1720-1796, Kbh. 1969, s. 77; jfr.  DK 
Frborg II, 850, hvor tårnuret fejlagtigt  omtales som 
forsvundet.  - Se desuden Jens Lampe: Bidrag til ur-
mageriets historie i det tidligere Skanderborg amt, i 
ÅrbÅrhSt. 1980, s. 27. 
1 1 3 Havde indtil 1660 værksted i Flensborg, støbte 
herefter  forskellige  klokker i Nørrejylland. Se DK. 
Sjyll. XXIII, 1961. Kunsthist. oversigt s. 2922 og Ny-
rop: Kirkeklokker s. 113. 
1 1 4 En delefoged  var kongens repræsentant på her-
redstinget og havde i øvrigt politimæssige funktio-
ner. 
1 1 5 Christoffer  Spydstrup var fæster  af  kronens mølle, 
Rye mølle, og skovrider i Skbg. len (ÅrbÅrhSt. 1917, 
s.ll3f.),  desuden kirkeværge ligesom Søren Jensen 

Fig. 68. Detalje af  tårnur 1726, jfr.  fig.44  (s. 3755). 
Hans Stiesdal fot.  1991. - Detail  of  tower clock  1726,  cf. 
fig.  44. 

Klock (note 41). Salmon Torbensen var kirkens faste 
murer m.m. (note 41). Alle de tre nævnte personer 
omtales som »tinghørere« i tingbogen 1661-87 (LA 
Vib. Rye birk (B 61 b; film  M 31344)). 
1 1 6 I de egentlige regnskaber er ikke omtalt udgift  til 
klokkestøberen. De indsamlede midler fra  andre kir-
ker er antagelig medgået hertil og regnskabet aflagt 
til lensmanden (jfr.  s.3718f.). 
1 1 7 RA. Rtk. Rgsk. ældre end 1559 (108 A, pk.ll). 
Indkrævede klokker 1528/29. 
1 1 8 Bogstaverne o i anno og d i dni er ødelagt foroven. 
1 1 9 Dette forhold  tydeliggør, at der til indskriften  har 
foreligget  en fortegning.  - Den vanskelige tolkning 
af  de mange forkortelsestegn  her har affødt  mange 
forskellige  tolkninger, jfr.  præsteindb. til Ole Worm 
(II, 1974, ved Frank Jørgensen, Landbohist. Selskab): 
»qui Rosmartiæ fundator«,  gengivet af  Resen, s. 98f. 
med »hædret med pavens rose«, kommenteret i Mar-
mora Danica II, 1741, s. 342, en tolkning der med 
rette underkendes både af  Høyen 1830 og Løffler 
1877. - Herluf  Nielsen, Det danske Sprog- og Lit-
teraturselskab, takkes for  hjælp vedr. tolkningen. 
1 2 0 Sven Tito Achen: Danske adelsvåbener. En heral-
disk nøgle, 1973, s. 337. 
1 2 1 Jfr.  Henry Petersen: Danske gejstlige Sigiller fra 
Middelalderen, 1886, s. 68; to segl nr. 790 for  abbed 
Cristiern (jfr.  Repert. nr. 6137; 1487 og 6686: 1490). -
En klokke (nu i Hesselager kirke, Svendborg amt) 
var skænket af  C. 1490 (Uldall: Kirkeklokker,  s. 199). 
- Abbeden var afgået  før  1495 ifølge  segl nr. 791: 
1495, vedr. en anden abbed, Søren. 
1 2 2 Olrik s.26f.;  jfr.  DaRigBr. l.rk. III, nr. 70 og 112. 
1 2 3 Bispens slægtsforhold  kan ikke bestemmes, da 
flere  slægter har ført  dette mærke, bl.a. Udsen I og II 
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og Butze, jfr.  Achen, note 120, s. 231f.  - Måske er der 
tale om et »fantasi-våben«  som foreslået  af  Per Kri-
stian Madsen i artiklen Bispegrave på Øm kloster, i 
hikuin 3, 1977, s. 147. 
1 2 4 Jensen: Gravsten, nr. 79 og I, 37f.,  jfr.  Beckett: 
DaKunst. II, 1926, s. 267. 
1 2 5 Olrik s. 31. 
1 2 6 Jfr.  note 119, s. 26, Resen s. 98f.  og note 75. 
1 2 7 Tegningen dateret 1848, med tekst indskrevet i 
Nørre Iyllands Mærkværdigheder II, 1852, s. 4-5. 
1 2 8 Jfr.  J. R. Hübertz, der i brev 1833 til Chr. Jürgensen 
Thomsen, Kommissionen for  Oldsagers Opbeva-
ring, foreslog  stenen flyttet  til vestenden. (Jfr.  korres-
pondance 1833 og 1853 i NM). 
1 2 9 Jfr.  Holger Fr. Rørdam: Efterretninger  om de to 
sidste Abbeder i Øm Kloster, i Kirkehist.Saml. 3. rk. 
III, 94ff.,  især s. 100; H. Garner Nielsen: Abbed Pe-
ders død, i Skalk 1966: 2, s. 18-24. Jfr.  Øm klosters 
inventarium 1554, s. 3789. - Jensen: Gravsten, I,263 
og nr. 556. 
1 3 0 Ligeledes her 1808 (præsteindb.). 
1 3 1 J. H. var fæster  af  Rye mølle, jfr.  Chr. Heilskov: 
Ry Mølle, i ÅrbÅrhSt. 1917, s. lllf.,  der gengiver 
hans bomærke på stenen. 
1 3 2 LA Vib. Lens- og amtsadministrationen. Skbg. og 
Åkær amter 1661-1799. Indkomne breve 1703 
(B5C. 67) og note 75. Klager 22. okt. 1701 og 29. aug. 
1703, den sidste med kopi af  præstens kvittering 
30. okt. 1681, hvori attesteres, at Steffen  Sørensen har 
betalt 4 sl. dl. for  hustruens begravelse, samt kvit-
tering af  5. febr.  1682 for  samme beløb for  et lejersted 
ved siden af. 
1 3 3 Vedr. sådanne, se Kai Uldall: Gravtræ og grav-
ramme, i NMArb. 1931, s. 41ff. 
1 3 4 Begravelsen er måske blevet lukket op for  ned-
sættelsen af  Anne Hagensdatter, datter af  Hagen Jo-
hansen af  Rye mølle, der samme år betalte 2 mk. for 
hendes begravelse (note 41); jfr.  Chr. Heilskov: Ry 
Mølle, s. 114f. 
1 3 5 Omtalt i Aarhus Amtstidende 30.juli 1938, efter 
oplysninger fra  lærer Harald Nielsen, Rye. 
1 3 6 LA Vib. Skbg. rytterdistrikt 1717-67. Synsforret-
ninger vedr. de enkelte kirker 1721-60 (G Ryt 8.14). 
1 3 7 Jfr.  Chr. Heilskov: Ry Mølle, s.117f. 
1 3 8 Jfr.  Søren Knudsen, Glud: Om de gamle haand-
smedede Gravkors i Bjerre Herred, i Vejle Amts Aar-
bøger 1919, s. 85, og Kai Uldall, note 133, s.41ff., 
samt indb. ved M. Mackeprang 1907. 
1 3 9 Skitsebogsblade med tekst udført  1878 af  Hans 
J. Holm. I ÆldNordArch. 3. rk. 1879, pi. 15. 
1 4 0 Ifølge  M. Mackeprang var der 1907 kun to, rime-
ligvis de her angivne nr. 1 og 2. 
1 4 1 Den mundtlige meddelelse (jfr.  nr. 2) har ikke 
kunnet verificeres  ifølge  folketællingslisterne  fra  1840 
og 1850, hvori ingen P. H. er nævnt, men derimod 
mange træskomænd og -karle. 

Fig. 69. Trampeapparat o. 1912 til ringning af  klok-
kerne (s. 3756). NE fot.  1991. - Treadle  arrangement 
c. 1912 for  bell-ringing. 

1 4 2 Navnet stærkt læderet, men anes. »Peders« er til-
syneladende læst ved indførslen  i museumsprotokol-
len. - Ifølge  kirkebogen var hun født  nævnte dato og 
datter af  gårdmand i Rye Peder Jensen og hustru 
Mette Kirstine Sørensdatter; hjemmedøbt på grund 
af  svagelighed, begravet 4. juni. 
1 4 3 Ses på fot.  1907 af  M.M. Indskriften  var da van-
skelig at læse pga. »megen overtjæring og slid af  vind 
og vejr.« 
1 4 4 Navnet rekonstrueret efter  kirkebogen; hun var 
gift  med gårdmand Niels Sørensen, Rye. 
1 4 5 Marianne Ritzau, Den gamle By, har venligst gi-
vet supplerende oplysninger. 
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1 4 6 Ifølge  kirkebogen døde T. S., gårdmand på Rye-
gård, 10. maj 1852, 73 år gl., af  alderdom. 
1 4 7 Fot. af  Jørgen Olrik i NM, Brede. 
1 4 8 Nævnt i Veiledning gjennem »Dansk Folkemu-
seum«, 1885, s. 7. I præsteindb. 1890 ved Niels Bak 
meddeles, at træet var indsendt i hans embedstid 
(1882-91). Det var skænket af  landinspektør Nor-
gaard og stod ifølge  protokol nr. IV.1 i »Karnap-
stuen«, dvs. i Panoptikonbygningen, senere opstillet i 
Ostenfeldgården  og atter i Lofthuset  på Frilandsmu-
seet. 
1 4 9 På tegningen er imidlertid gengivet et ovalfelt 
uden nedre, lige afskæring  som almindeligvis for  en-
derne, hvilket (måske) tyder på, at det har været 
oversidens dekoration, der dog på tegningen synes at 
være en indskrift. 
1 5 0 Tegninger af  Danske Kirker, Monumenter etc., i 
KglBibl. 2°, 63. 
1 5 1 Tegning af  John Wager, Aberford,  Yorkshire, i 
NM2. 
1 5 2 P. Sørensen, Rye, har 1919 tilsendt Søren Knud-
sen, Glud, en tegning af  sin kones oldeforældres 
gravmæle (hvorpå troskabssymbolerne ses). Venligst 
meddelt af  museumsleder Johan Schachner, Glud. 
1 5 3 Jfr.  Søren Knudsen, Glud (note 138), s.90ff,  samt 
Aage Jørgensen: Danske Gravminder af  Smedejern. 
Med Indledning af  Poul Halkjær Kristensen, 1951, 
s. 115ff. 

1 5 4 Aase Faye: Danske Støbejernskors. Bearbejdet og 
udgivet af  Jan Faye, 1988, kat. nr. 272, jfr.  s. 216f. 
1 5 5 Gengivet af  Aase Faye, fig.249. 
1 5 6 Korset beslægtet med et i Sunds, Ringkøbing amt 
(jfr.  Aase Faye, kat.nr. 177 og fig.  161). Det er i øvrigt 
identisk med to kors på et gravsted (tillige med grav-
træ som de ovenfor  omtalte, en stele samt en grav-
ramme som den s. 3767 beskrevne) på tegning af  Sø-
ren Knudsen, Glud, i Glud museum. 
1 5 7 Svarende til gravrammer på ovennævnte tegning 
(note 156), der omslutter planter. 
1 5 8 Dr. Hiltrud Westermann-Angerhausen (jfr.  note 
95) sammenligner kar nr. 1 med flere  eksemplarer 
med mange fælles  træk: i Schleswig-Holsteinisches 
Landesmuseum, Slesvig, nr. 1935/747, i Statens hi-
storiska Museum, Stockholm, nr. 9725:4, samt et kar 
fra  Stadager, Maribo amt, nu i NM nr. 10441 - paral-
leller til arbejder af  Lübeckermesteren Hans Apenge-
ter. 
1 5 9 Ifølge  ovenstående har nr. 2, skålen, lighed med to 
stykker fra  en anden gruppe end den, hvortil nr. 1 er 
knyttet, NM nr. D 145/1951 (ubestemt herkomst) og 
NM nr. D 540 (fra  en kirke under Frijsenborg), der 
begge af  H. W-A anses for  at være danske arbejder. 
Nr. 3, låget, der er meget enkelt, kan sammenlignes 
med et kar fra  Sorø, nu i NM nr. D 8520; dets vin-
bladmotiv kan tyde på et lybsk forbillede  eller lybsk 
eksport. 

In the Middle Ages, Rye church underwent a 
series of  alterations and enlargements which 
bear testimony to the significance  of  the place. 
West of  the church there is a spring known, at 
any rate in the 15th and 16th centuries far  be-
yond the parish boundaries, for  miraculous hea-
ling, and considerable numbers of  people went 
on pilgrimages to it. Besides which, due to na-
ture-given conditions, the town became a junc-
tion where the roads of  central Jutland conver-
ged. Medieval Rye was a flourishing  trading 
centre with three large annual markets. The 

church (in the late Middle Ages with St. Severin 
of  Cologne as patron saint) was gradually al-
tered and extended apace with the influx  of 
people and increasing prosperity. The changes 
which turned it from  an ordinary village church 
into an impressive complex can only be recon-
structed with a certain amount of  uncertainty 
(fig.  9, 1-4). 

Rye church was the scene of  the election of 
King Christian III in 1534, which signified  the 
ultimate victory of  the Lutheran Church in 
Denmark. 

S U M M A R Y 
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Altered spiritual and financial  circumstances 
were followed  by administrative reappraisals in 
the 17th century, and the raids and pillaging 
which occurred during the Swedish Wars meant 
that the fabric  of  the church had to be consi-
derably reduced. The entire east end with tran-
sept, chancel, as well as the unusually large to-
wer had to be demolished; only the four  bays of 
the nave were left  standing. In 1870 a porch was 
added, and private funds  paid for  the present 
tower built by the architect Hack Kampmann in 
1912, the position and appearance of  which is in 
a number of  ways reminiscent of  its vanished 
predecessor (fig.  9, 5). 

From the present interior it is hard to imagine 
that the church was once a place of  pilgrimage, 
presumably richly endowed with gifts.  The big 
chancel-arch crucifix  from  the beginning of  the 
16th century is the only indication that the inside 
of  the church has formerly  been far  larger. The 
now very re-hewn, Romanesque granite font 
goes back to the oldest †church which pre-dates 
the beginning of  the pilgrimages. A 14th-cen-
tury censer and some plain altar candlesticks 
from  the following  century are all that survived 
the ravages of  the Swedish Wars, the dereliction 
of  the church, poverty, and a fire  in 1660. The 

acquisition of  altar plate and church furnishings 
came about through the help of  private persons. 
The chalice was donated in 1686, after  a pewter 
†communion set had been in service for  some 
time. The altar-piece was a gift  from  the copy-
holder of  the Crown mill in Rye, who as 
churchwarden two years later arranged for  the 
acquisition of  a pulpit; both furnishings  were 
probably made by the carpenter called Jesper 
painter of  Linå. A married couple presented a 
baptismal dish in 1672. The bell was recast by 
Baltzer Melchiors a year after  the fire  in 1660. 
Two bells cast in 1912 by M. and O. Ohlsson, 
Lübeck, were donated by the donor of  the new 
tower, together with a tower clock originally 
made for  the royal chapel at Fredensborg Palace. 

From among the church's many sepulchral 
monuments special mention must be made of  a 
tombstone c. 1490 with a carved figure,  which is 
related to a number of  tombstones in Århus 
cathedral marking the graves of  bishops. The 
tombstone was laid by an abbot of  Øm mona-
stery over the grave of  Bishop Svend of  Århus, 
the so-called founder  of  the monastery three 
centuries earlier, who died in 1191 (cf.  p. 3759). 
The stone which originally marked the bishop's 
grave at Øm was moved to Rye when the mo-

Fig. 70. Rye 1:10.000, uden signatur og årstal, rettelser medtaget til 1848. Kopieret 1982 af  Birgitte Andreasen. -
Map  of  the village. 
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nastery buildings were demolished c. 1561, and 
the penultimate abbot's tombstone (d. 1554) met 
the same fate.  Another tombstone with carved 
figure  marking the grave of  a Rye miller's son 
1656 is presumably the work of  an Århus stone-
mason's workshop. Formerly there were several 

so-called "tomb trees", viz. wooden tomb mo-
numents characteristic of  the area; these dated 
from  the mid-19th century and were in the form 
of  recumbent logs with decorations and inscrip-
tions carved by local folk  - skilled woodsmen in 
this well forested  region. 



Fig. 1. Parti af  landsbyen Emborg og klostertomten under udgravning, set fra  vest. C. M. Smidt fot.  1921. - The 
village  Emborg  and  to the right  the abbey during  excavation. 

ØM †KLOSTERKIRKE 
RYE SOGN 

Klosteret var et munkekloster inden for  cistercien-
serordenen, hvis regler foreskrev,  at institutionen og 
dermed kirken skulle indvies til Jomfru  Maria.  For 
Øms vedkommende er denne dedikation bevidnet 
1461.1 

Klosteret blev grundlagt 11722 af  en gruppe munke 
fra  det nørrejyske Vitskøl, der var stiftet  1158 af  Val-
demar den Store og befolket  med fordrevne  fra  Varn-
hem kloster i Västergötland, men underlagt Esrum 
(jfr.  DK Frborg, s. 1041). Ligesom disse klostre til-
hørte Øm derfor  ordenens såkaldte Clairvauxlinie.3 

Ved midten af  1160erne havde munkeholdet fra 
Vitskøl begivet sig af  sted for  med støtte fra  biskop 
Eskil at stifte  et kloster i Århus stift.  Før ankomsten 

til Øm havde man forsøgt  sig i Sminge (s. 3314), 
Veng (s.3189) og på Kalvø i Skanderborg sø. Sidst-
nævnte sted havde cistercienserne på forbøn  af  bl.a. 
kongen og Århusbispen og med ærkebiskoppens 
godkendelse overtaget et angiveligt dårligt funge-
rende benediktinerkloster.2 

Den endelige beslutning om at placere klosteret på 
tangen mellem Mossø og Gudensø, hvilket fik  pa-
vens godkendelse før  1181,2 kan navnlig være truffet 
på baggrund af  to forhold:  Dels stedets afsondrede 
beliggenhed, der svarede til ordenens forskrifter,  dels 
lokalitetens storartede mulighed for  at etablere den 
vandforsyning,  der var så afgørende  netop for  denne 
orden (jfr.  s. 3781). 
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Det nye kloster fik  navnet cara insula (jfr.  fig.  3), 
den kære ø, der uden tvivl, efter  cisterciensisk sæd-
vane, var en latinisering af  den lokale betegnelse for 
flad  landstrækning i et spil med ordet ø. Undertiden 
blev navnet skrevet Em, hvilket anvendtes da Fre-
derik II indrettede klosteret som bolig med navnet 
Emborg, og det eksisterer fortsat  som landsbyens 
navn.4 

Takket være den efter  danske forhold  ret enestå-
ende omstændighed, at der er bevaret en samtidig 
beretning om klosterets grundlæggelse og første  pe-
riode (frem  til 1267): Exordium ... cara insula (Øm 
klosters krønike),2 er vi for  disse år temmelig godt 
underrettet om en række tildragelser og adskillige 
forhold,  der betød noget for  institutionen, dens hver-
dag og muligheder. Hvor de nedenfor  nævnte be-
givenheder og oplysninger ikke er forsynet  med hen-
visninger, hviler de på denne krønike. 

Skønt cistercienserklostre principielt stod uden for 
den lokale, biskoppelige jurisdiktion, viser Øms hi-
storie, hvilke alvorlige vanskeligheder det kunne 
volde at trodse sin bisp. Alt tyder på, at der rådede 
det bedste forhold  mellem Århusbispen og klosteret i 
tiden før  bisp Peder Elavsens død 1246. Klosteret 
havde modtaget betydelige gaver fra  ham og hans 
forgænger  Svend (†1191, jfr.  nedenfor)  i sammen-
hæng med, at begge ønskede at begraves i klosterets 
kirke. Efter  Elavsens død stod bispestolen tom, til 
den 1249 blev besat af  Peder Ugotsen. Han lagde ud 
med krav om dels gæsteri (gratis indkvartering for 
sig og følge)  af  klosteret, dels tilbagelevering af  noget 
af  forgængernes  donationer. Dette ville munkene 
ikke gå ind på, og forholdet  mellem de to parter kom 
på prøve. Situationen bedredes ikke, da magister 
Tyge 1262 overtog bispeembedet. I forbindelse  med 
sit valg havde han pådraget sig stor gæld, hvorfor  han 
fornyede  kravet om gæsteri, idet han gjorde gæl-
dende, at hans forgængere  havde betinget sig sådan 
ordning i forbindelse  med gavernes overdragelse. 
Man kan i denne sammenhæng bemærke, at på klo-
sterområdet stod en bygning, benævnt bispens hus. 

Striden mellem bispen og klosteret, der havde pa-
ralleller andre steder, prægedes og skærpedes af  disse 
års modsætningsforhold  mellem kongen og ærkebi-
spen og de borgerkrigsagtige tilstande, der rådede i 
landet i kølvandet på Valdemar Sejrs død. 

Et dramatisk optrin i Ømkonflikten  fandt  sted 
1263 ved Dover kirke (jfr.  s. 3149), hvor biskoppen 
havde sat abbeden stævne. Med valget af  mødested 
havde biskoppen antagelig villet betone sin ret til af-
gifter  af  sognekirker,5 som klosteret havde erhvervet. 
Konfrontationen  endte med mundhuggeri og band-
lysning. Et efterfølgende  oplæg til forlig,  som Tyges 
kolleger i Ribe og Viborg havde udarbejdet, og som 
havde skånet begge parter for  at tabe ansigt, blev af-
vist af  munkene. 

Som nævnt bryder klosterkrøniken af  1267, før 
striden havde fundet  sin afslutning,  men på dette tids-
punkt var både kongemagten og pavestolen blevet 
inddraget på hver sin side. Blandt landets cistercien-
serklostre stod Øm isoleret, idet de øvrige, med en 
enkelt undtagelse, havde taget kongens parti i striden 
med ærkebispen; det samme gjaldt de fleste  bisper, 
bl.a. Tyge. Først 12706 var også Øm moden til at 
modtage kongelig beskyttelse, og dermed endte stri-
den med Århusbispen. Han fik  utvivlsomt sine ret-
tigheder godkendt. 

Kampens år må have været en belastning for  klo-
sterets økonomi, og dens udfald  må på længere sigt 
have formindsket  munkenes muligheder.7 

Blandt de testamentariske donationer  skiller de, som 
bisp Svend skænkede 1177-78 og 1183,8 sig ud på 
grund af  omfang  og økonomisk betydning. Foruden 
Kalbygård i Låsby sogn (s. 3625) nævnes områder i 
det østre Djursland, hvis kalkforekomster  må have 
spillet en rolle.9 Svend (jfr.  *gravsten, s. 3758) blev da 
også erindret som klosterets »vigtigste grundlæg-
ger«, mens pladsen som stifter  tilkom biskop Eskil, 
»hvis jordiske levninger og ben« var blandt de værdi-
fulde  genstande, som munkene havde bragt med sig 
ved de ovennævnte omflytninger. 

Det skønnes, at henved halvdelen af  klosterets 
gods var erhvervet i løbet af  dets første  25 år, hvilket 
understreger betydningen af  den tiendefrihed,  som 
paven tilstod klosteret 1185.10 

Der er efterretninger  om senere, overvejende min-
dre, testamenterede gaver: fra  perioden under og ef-
ter konflikten  kan nævnes: 1264, 1268, 1302 og 1304.11 

Bygningshistorien  belyses kun punktvis og tvetydigt 
af  krøniken, hvis meddelelser dog får  øget betydning 
på baggrund af  udgravningernes resultater. 

De første  mange år må klosterets beboere have til-
bragt i »huse eller rettere hytter«, som det hedder om 
forholdene  på Kalvø. Efter  indretning af  en midlertidig 
kirke,  hvor klosterets velgører, biskop Svend blev be-
gravet 1191, tog man fat  på opførelsen  af  det perma-
nente anlæg. Udgravningerne har afsløret,  at dette 
var et ambitiøst foretagende,  hvorfor  det ikke kan 
undre, at byggeriet kom til at strække sig over flere 
generationer. Hertil kom de anselige gravearbejder, 
som fordredes  af  det kanalsystem, der allerede ved 
valget af  byggegrund betragtedes som en forudsæt-
ning for  klosterets eksistens. En del af  de foreløbige 
bygninger kom antagelig til at fungere  i flere  hun-
drede år (jfr.  s. 3782). 

De relativt mange begravelser, der i vore dage, 
uden systematiske undersøgelser, er konstateret øst 
for  klosterfirkanten  (jfr.  s. 3782), er en af  begrundel-
serne for  antagelsen af,  at (en del af)  de midlertidige 
huse lå i dette område. De hidtidige udgravninger har 
dog ikke været omfattende  nok til at bidrage til be-
svarelse af  dette spørgsmål. 
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Fig. 2. Klosterområdet set fra  luften.  Nord opad. Hans Stiesdal fot.  1965. - The  ruins of  Øm Abbey seen from  the air 
before  the latest  excavations. 

Konkret meddeler krøniken, at kirken stod under 
opførelse  1246, da biskop Peder Elavsen blev begra-
vet foran  Jomfru  Marias alter, dvs. højalteret. Ved 
omtalen af  de forholdsregler,  man ved midten af 
1200rne traf  på klosteret i anledning af  de voldelige 
optrin, der hærgede egnen og bl.a. førte  til Vissing 
klosters afbrænding  (s. 3843), siges forskelligt  gods 
og ejendele at være bragt over i den nye kirkes tårn. 
Da der efter  cisterciensernes skik formentlig  her er 
tale om en tagrytter over korsskæringen, må dette 
bygningsafsnit  have været under tag på dette tids-
punkt. 

Videre oplyses, at kirkens indvielse  fandt  sted Alle-
helgens aften  (31. oktober) 1257, men det fremgår  til-
lige, at byggeriet ved denne lejlighed ingenlunde var 
afsluttet.  Indvielsen var fremrykket  som et træk i den 
ovennævnte konflikt  med Århusbispen. 

Samtidig med kirkens indvielse blev brødrene in-
stalleret i sovesalen (dormitorium), hvor der også 
blev indrettet (midlertidig) spisesal (refektorium), 
dvs. klosterets østfløj  har helt eller delvis kunnet ta-
ges i brug. Det ser altså ud til, at dens opførelse  har 
strakt sig over en halv snes år, idet det anføres  i for-
bindelse med en abbeds begravelse i kapitelsalen 1246 
(jfr.  s. 3801), at endnu var kun fundamenterne  lagt. 

Af  beretningerne fremgår,  at en indendørs begra-
velse kunne finde  sted endnu før  det pågældende byg-
ningsafsnit  var færdigt  og indviet, ja fortællingen  om 
abbedens jordefærd  i kapitelsalen godtgør, at det var 
tilstrækkeligt, at rummets lokalisering var fastlagt. 
Da der næppe kan være tvivl om, at man ved ud-
gravningerne har fremdraget  den pågældende abbed-
grav, bliver det samtidig klart, at placeringen af  rum-
mets fire  piller ikke kan have været endelig bestemt 
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1246, eftersom  graven er beskadiget af  et af  funda-
menterne. Tilsvarende gravødelæggelse ved kirkens 
fundering  er observeret flere  steder (jfr.  s. 3806, note 
36), hvilket må betyde, at beliggenheden af  kirkens 
mure, på de tidspunkter da disse grave blev anlagt, 
ikke var besluttet, eventuelt at der under byggeriet er 
foretaget  justeringer. 

Bisp Svend blev jordsat i den midlertidige kirke 
1191. Hvis der ikke senere er indtruffet  ændrede be-
tingelser for  begravelse, eller andre forhold  har gjort 
sig gældende, fristes  man til at slutte, at ikke engang 
fundamenterne  til den nye kirke var lagt på dette tids-
punkt. Heraf  må følge,  at opførelsen  af  murstenskir-
ken tidligst er begyndt omkring år 1200. Sandsyn-
ligheden kunne da tale for,  at netop Svends donation 
satte gang i byggeriet (hvorfor  han blev mindet som 
den »vigtigste grundlægger«), ligesom aktiviteten se-
nere måske blev stimuleret af  Peder Elavsens bidrag. 

Ved reformationen  1536 blev Øm ligesom landets 
øvrige klostre inddraget som krongods, men i første 
omgang skete der ikke større forandringer.  Christian 
III bestemte 1538,12 at abbeden i Sorø skulle have 
overopsyn med cistercienserklostrene, og først  når en 
abbed døde eller trak sig tilbage, skulle det pågæl-
dende kloster administreres direkte under kronen. 
Dette indtraf  for  Øms vedkommende vist nok i 
1540rne. I denne periode fremstillede  klosteret mur-
sten og tagsten til brug for  kongen. 1552 blev en 
munk i Voer kloster (Voerladegård sogn) henvist til at 
tage ophold i Øm. Samtidig blev klosteret ved at 
»yde kongen hjælp« eller ved tvangslån tappet for 
midler, hvilket synes at udtrykke sig i et inventarium 
1554, der afspejler  en fattig  institution13 (jfr.  s. 3789). 

Frederik IIs tronbestigelse betød klosterets endelige 
nedlæggelse. I første  omgang tænkte kongen sig at 
benytte bygningerne som bolig under navnet 
Em(s)borg, og han opholdt sig dér i perioder. Lige-
som det på samme tid skete med Voer kloster, gjor-
des godset til et administrationsdistrikt under lens-
manden på Skanderborg. Men snart var dagene talte 
såvel i Øm som i Voer. 6. oktober 1561 udgik der 
ordre til lensmanden om at nedrive »Emborg kirke 
med søvnehus (klosterets østfløj),  omgang og andre 
unyttige huse og anvende sten, tømmer og andet der-
fra«  til nybygning og befæstning  på Skanderborg. 
Nogle økonomibygninger blev skånet; først  1565 fik 
lensmanden tilladelse til at nedbryde den stald, hvori 
kongens egne heste stod, og det stuehus, hvori kon-
gens svende havde deres bolig.13 Ved lensmandsskif-
tet 157314 blev Emborg len nedlagt. 157915 nævnes et i 
øvrigt ukendt, på dette tidspunkt nedlagt »kapel  ved 
Emborg«, og året efter  fragtedes  sten fra  Øm til den 
nærliggende Grædstrup kirke.16 

Af  altre  omtales kun højalteret, viet til Jomfru  Ma-
ria. Eksistensen af  sidealtre må imidlertid fremgå  af 
meddelelsen om, at biskoppen lod udføre  flere  kalke 

(jfr.  s. 3788), og 1554 oplyser et inventarium, at insti-
tutionen ejede syv forskellige  messehageler (jfr. 
s. 3789). 

Mange mønter er i tidens løb fundet  på klostertom-
ten, men materialet er endnu ikke bearbejdet ende-
ligt.17 

Udgravningerne18  af  klostertomten blev indledt 1896 
af  J. B. Løffler,  der ligesom munkene i sin tid kom fra 
Vitskøl. Her havde han sammen med Henry Petersen 
indledt de undersøgelser, der i løbet af  tre kampagner 
afdækkede  dette klosters usædvanlige kirke. Prøve-
gravningen i Øm afslørede  ingen bygningslevn, og 
først  efter  nogle år blev der mulighed for  at tage fat 
igen. 1910 fik  Nationalmuseet meddelelse om, at der 
var fundet  en muret grav, og den blev straks under-
søgt af  M. Mackeprang og C. M. Smidt. Året efter 
frilagde  Smidt endnu en grav, hvorefter  det pågæl-
dende areal, der også rummede levn af  kirken, købtes 
af  det nystiftede  Historisk Samfund  for  Århus Stift, 
og der indledtes et mangeårigt samarbejde mellem 
Samfundet  og Nationalmuseet. 

Udgravningsområdet var et mindre jordstykke i 
landsbyen Emborg, hvis bebyggelse og haver strakte 
sig ind på klosterarealet. Med årene lykkedes det 
foreningen  med bibliotekar Ejler Haugsted som for-
mand at erhverve betydelige dele af  klostertomten. 
Udgravningerne kunne da videreføres,  men de fore-
gik under vanskelige forhold,  idet man var henvist til 
at undersøge de ofte  små parceller en efter  en, efter-
hånden som muligheden bød sig. Med årene blev ud-
gravet et betydeligt område, der indrettedes som »ar-
kæologisk park.« Det historiske samfund  stod som 
ejer indtil 1988, da der dannedes den selvejende insti-
tution Øm Kloster  Museum. 

Frem til sin død 1947 forestod  C. M. Smidt udgrav-
ningerne, der i visse perioder foregik  med større in-
tensitet end i andre; hans sidste store undersøgelse 
fandt  sted 1941. 

Fig. 3. Klosterets segl med omskriften  Sigillvm con-
ventvs care insvle, 1:1, tegnet af  Th. Bergh. Efter 
H. Petersen: Danske geistlige Sigiller fra  Middelalde-
ren. - The  seal of  Øm Abbey. 
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Allerede 1914 var den lokale læge Kr. Isager, der 
var blandt stifterne  af  Historisk Samfund,  blevet til-
knyttet med henblik på undersøgelse af  de mange 
skeletter, der var kommet for  dagen. »I 1933 ind-
traadte der et afgørende  Vendepunkt. Fra dette Aar 
koncentreredes Arbejdet i højere Grad om Gravun-
dersøgelserne«, skriver C. M. Smidt. Dette foregik 
navnlig ved, at opsynsmanden Anders Andersen ud-
gravede dele af  kirkegårdsområdet vest og nord for 
kirken, hvor han anslog, at der fandtes  op imod 1000 
begravelser. 

Siden har man ved vejarbejder, nedlægning af  kab-
ler eller ved lignende lejligheder konstateret levn fra 
det vidtstrakte anlæg, men systematiske undersøgel-
ser blev først  genoptaget 1975, da Middelalderarkæo-
logisk Institut ved Århus Universitet under ledelse af 
Olaf  Olsen påbegyndte tre års udgravninger af  de 
dele af  det centrale kompleks, der tidligere havde væ-
ret utilgængelige. 

Den hidtil sidste undersøgelse er blevet foretaget 
1989 af  Jens Ingvordsen, der har udgravet rester af  en 
bygning øst for  kapitelsalen. 

Ingen undersøgelser er hidtil blevet endegyldigt 
publiceret. 

BELIGGENHED M.V. 

Klosteret er placeret på den relativt smalle rod af 
den halvø, som Gudenåen danner på sin første 
strækning efter  Mossø. Her strømmer åen ud i 
Gudensø, hvorfra  den fortsætter  nordpå i et 

bredt, roligt løb, der snævres ind ved Rye 
mølle, inden vandet når frem  til Birksø og de 
andre Silkeborgsøer. Afstanden  mellem Mossø 
og Gudensø på det smalleste sted er kun trekvart 
kilometer, hvilken omstændighed afgørende  har 
dirigeret munkenes valg af  byggegrund. Her var 
det forholdsvis  overkommeligt at grave kanaler 
mellem de to søer og dermed sikre klosteret den 
forsyning  med rindende vand, som cistercien-
serne frem  for  andre ordener er kendt for  at have 
lagt vægt på. Vandet udnyttedes bl.a. til sanitære 
installationer i bygningerne, og havde desuden 
en betydningsfuld  funktion  som transportvej og 
som drivkraft  for  møller og værksteder.19 

I området kendes i hvert fald  tre større kana-
ler.  To af  dem, »klosterkanalerne«, har været 4-5 
m brede, haft  en indbyrdes afstand  på ca. hun-
drede meter og været anlagt på hver sin side af 
klosterkomplekset. En tredie, den såkaldte 
Munkekanal, der har været omkring otte meter 
bred, aflæses  endnu i terrænet en kilometer øst-
ligere. Vestre klosterkanal, der ligesom Munke-
kanalen har skåret tværs over halvøen, har om-
dannet det smalle land mellem de to søer til en 
ø.2 0 Desuden har der været gravet en sejlrende 
igennem Emborg odde, der syd for  klosterom-
rådet skyder sig ud i Mossø. 

239* 

Fig. 4. Området ved Mossø 1:75.000. - The  area around  the monasteries of  Voer  and  Øm. The  Cistercians  of  Øm have 
established  their well-known  water system based  on canals between the lakes  of  Mossø  and  Gudensø. 
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Dateringen af  disse betydelige, ikke nødven-
digvis samtidige jordarbejder er ikke endeligt 
fastlagt.  I hvert fald  den ene af  klosterkanalerne 
må have været en nødvendig komponent i hele 
anlægget og er utvivlsomt gravet i klosterets 
grundlæggelsesperiode. Den kanal, der er iagt-
taget en snes meter øst for  kirkens østgavl, har 
stået i forbindelse  med kanalen vestfor  (jfr.  ne-
denfor)  og har tilsyneladende haft  en række af-
greninger, hvorved der flere  steder i komplekset 
har været etableret mulighed for  vandtilførsel. 
Vandledninger er konstateret bl.a. i nogle af 
sydgårdens bygninger og ved fløjen  øst for  ka-
pitelsalen. 

Klosterets kirkegård  har ligget på kirkens 
nordside og har straks sig ind på arealet vestfor 
(jfr.  fig.  13). Desuden er der observeret et be-
tydeligt antal (ældre?) begravelser øst og navnlig 
syd for  kirkens kor på hele strækningen langs 
klosterets østfløj. 

Gravområdets udstrækning mod nord er 
endnu ikke fastslået.  Ved undersøgelser af  kirke-
gården i 1930rne konstateredes omkring 100 m 
nord for  kirken ikke nærmere oplyste levn af 
murværk, der måske hidrører fra  klosterarealets 
nordre hegnsmur. I samme område er lejlighed-
vis 1964 og 1988 fundet  rester af  tømmerkon-
struktioner og murværk, utvivlsomt tilhørende 
østre klosterkanal, der her i kanten af  den sum-
pede mose mellem klosteret og højdedraget 
Bjergesbakke nordfor  må have været ført  langs 
hegnsmuren over til vestre kanal. 

Ved den nordre ende af  klosterkirkens vest-
gavl lokaliserede udgraveren 1918 rester af  et 
benhus. 

Som klosterkomplekset  fremstår  efter  de seneste 
undersøgelser (fig.  5), er det forholdsvis  regu-
lært og indeholder mange af  de træk, der er ka-
rakteristiske for  hovedparten af  cistercienseror-
denens anlæg:3 Det centrale element er en næ-
sten kvadratisk fratergård,  langs hvis sider har 
forløbet  en overdækket korsgang; gården har 
været omgivet af  klosterets grundmurede ho-
vedbygninger: I nord kirken, der er bygget 
sammen med anlæggets østfløj,  hvor en række 
af  abbediets vigtigste rum befandt  sig: Sakristi, 
mødeværelse (kapitelsal) og bibliotek, mens 

munkenes sovesal (dormitorium) har ligget i 
bygningens øvre stokværk og været tilgængelig 
dels ad en trappe i kirkens søndre korsarm dels 
via en trappe syd for  kapitelsalen. Utvivlsomt 
var klosterets spisesal (refektorium)  placeret i 
sydfløjen.  Lægbrødrene havde til huse i vest-
fløjen,  hvor det meste af  den hvælvede under-
etage har indeholdt klosterets forrådskamre. 

På den anden side af  en portgennemkørsel (?) 
har vestfløjen  fortsat  videre sydpå, hvor den har 
dannet den ene side i en gård af  omtrent samme 
størrelse som den første,  men hvis østre be-
grænsning (endnu) kun er delvis kendt. Ud fra 
beskaffenheden  af  de bygninger man har kend-
skab til, er der ikke tvivl om, at denne søndre 
gård har rummet økonomi- og værkstedshuse. 
Klosterets køkken lokaliseres således på gårdens 
vestside. En del af  sydsiden har været optaget af 
en bindingsværkslænge, mens søndre hegnsmur 
har fortsat  østover og efter  et knæk har været 
ført  videre i retning af  østre kanal.21 

De undersøgelser i 1970erne, der afgørende 
har bidraget til at frembringe  dette billede af 
komplekset, har imidlertid afsløret,  at denne til-
stand af  soliditet og en vis regularitet først  er 
opnået flere  hundrede år efter  klosterets grund-
læggelse. Således er f.eks.  fratergårdens  søndre 
og vestre fløje  i den skikkelse, vi kender dem, 
opført  i sidste halvdel af  1400rne og i årtierne før 
reformationen.22 

På sin egen måde bevidner også kirkens 
grundplan, som den fremstår  efter  C. M. Smidts 
udgravning, at klosteret ikke blev bygget på én 
dag. Tværtimod har byggeriet krævet genera-
tioners slid og slæb, og endda lykkedes det ikke 
at give kirken, der dog var hele institutionens 
væsentligste del, den udstrækning, man i starten 
havde planlagt. 

BYGNING 

Udgravningerne har vist, at kirken endte med at 
blive en basilikal korskirke, hvis ret afsluttede 
kor sprang frem  for  tværskibets 2x2 østkapel-
ler. Desuden har der været et kapel i hver 
korsarms vestside. Dispositionen af  dette øst-
parti i overensstemmelse med den såkaldte Fon-
tenaymodel er regulær og ortodoks efter  cister-
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Fig. 5. Resumerende planskitse 1:1000 af  hovedparten af  de hidtil udgravede dele af  bygningskomplekset, hvor 
kirken for  klarheds skyld er fremhævet  ved tæt skravering. Tegnet 1992 af  KdeFL på grundlag af  bl.a. 
C. M. Smidt 1941, Søren Gottfred  Petersen 1978 og Jens Ingvordsen 1989. Sydligst i vestre kanal er angivet 
sluseværk udgravet 1920 (af  egetømmer, dendrokronologisk dateret til efter  1237). Øst for  østre kanal er tegnet 
teglovn, udgravet 1913. - The  Cistercian  abbey of  Øm was demolished  in the 1560s. Excavations on the site have been 
conducted  since the 1890s. The  ground-plan  shows the buildings  known until  now. 
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ciensernes sædvane og minder meget om f.eks. 
klosterkirkerne i Herrevad og Sorø.3 Hertil har 
sluttet sig et skib, som var forberedt  til at blive 
mindst fem  fag  langt,23 hvoraf  det dog kun lyk-
kedes at færdiggøre  de to. 

Udover plantypen er det blot få  oplysninger, 
der kan uddrages af  ruinen. Udgravningen de-
monstrerede først  og fremmest,  at kirkens (og 
klosterfløjenes)  nedbrydning i 1560erne (og se-
nere) var effektueret  med ekstraordinær grun-
dighed. Udover fundamenter  var der praktisk 
taget intet bevaret af  bygningerne, og mange 
steder var endda fjernet  sten fra  fundamenterne. 

Til gengæld var der god lejlighed til at konsta-
tere, at kirkens solide fundering  var udført  med 
stor omhu og tilsyneladende temmelig ensartet 
overalt. Det ser altså ud til, at byggeriet har væ-
ret indledt med en tidsrøvende og kostbar ud-
lægning af  hele fundamentet.24  Grøfterne  til syl-
den under murene og de firkantede  huller til 
fundering  under pillerne har været gravet ned i 
terrænets sand og grus med sider, der skrånede 
ca. 15 cm på en meter. Dybden er omkring 140 
cm.25 Proceduren har herefter  været, at der på 
underbundens rene, faste  grus har været udlagt 
et lag af  hånd- til hovedstore marksten, og herpå 
blev der lagt et lag af  store kampesten. Oven på 

Fig. 6. Resterne af  pillen mellem nordre korsarms 
østkapeller, set fra  nord. C. M. Smidt fot.  1941. - The 
remains of  the pier between the two chapels on the east side 
of  the northern transept,  seen from  the north. 

dem er der blevet udlignet med mindre sten, 
hvorpå fulgte  endnu et lag af  de store. Som regel 
indgik der teglbrokker i de udjævnende hori-
sonter, og normalt bestod funderingen,  der var 
lidt bredere foroven  end forneden,  af  fire  lag af 
store marksten. Oven på det øverste var der at-
ter udlignet med små kampesten og skærver af 
huggede, hårdtbrændte munkesten, og herpå 
var kalkmørtel glattet ud.2 6 

Udover grundplanens grundtræk røber fun-
damentet, at i hvert fald  korets østre hjørner har 
haft  udvendige fremspring.27  Den store for-
stærkning af  tværskibets nordgavl må betyde, at 
portalen her, den såkaldte dødeport, der førte  ud 
til kirkegården, har haft  en monumental ud-
formning,  ligesom det kendes ved andre af  or-
denens kirker.28 Det mindre fundamentsfrem-
spring øst for  portalen er utvivlsomt et indicium 
for  eksistensen af  en vindeltrappe her, svarende 
til dispositionen f.eks.  i Vitskøl og domkirken i 
Århus. 

Få steder var det oven på fundamenterne  mu-
ligt i den nævnte mørtel at se aftryk  af  murvær-
kets  nederste skifte.  Endnu færre  steder kunne 
der desuden registreres levn af  dette eller de ne-
derste skifter.  Som oftest  var det kun amorfe 
rester af  murværkets kerne, der var i behold. 
Tilsyneladende har murene været udført  i fuld 
mur, og munkeforbandt  aflæses  bl.a. på resterne 
af  søndre korsarms gavl. 

Som det fremgår  af  fig.  7 var det yderst få 
steder, bevaringsforholdene  tillod at fastslå  faca-
ders, vægges eller pillers forløb  og form,  og in-
gen steder fremstår  andet end et yderst fragmen-
tarisk billede. Ikke engang en sokkelkvader (jfr. 
fig.  32, 3) er fundet  på plads. 

Det bedst bevarede murværk fandtes  følgende 
fem  steder: Pillerne i nordre korsarms østside 
(fig.  6 og 10), den sydvestre korsskæringspille 
(fig.  9), pillen vest herfor  (skibets østligste arka-
depille i sydsiden) samt en strækning af  søndre 
korsarms gavlmur. Sidstnævnte sted sad en til 
begge sider falset  dør, der førte  ind til det nord-
ligste rum i klosterets østfløj,  hvor kirkens sa-
kristi har haft  til huse.29 

Alle steder er det påfaldende,  hvor kraftig 
funderingen  er i forhold  til murværket. 



Fig. 7. Klosterkirken og det tilstødende parti af  klosterets østfløj  1:300, tegnet af  KdeFL 1992 efter  C. M. Smidt 
1941. - The  Cistercian  abbey of  Øm was founded  in 1172, and  part of  the church was consecrated  in 1257. The  church was 
later  completed  on the foundations  laid  out in the first  period.  The  ground-plan  shows foremost  the thoroughness  with which 
the demolition  was conducted  in the 1560s after  the Reformation. 
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Fig. 8. Slutsten af  granit til hvælv med bred, treklø-
verformet  ribbe (fig.  32, 4), muligvis fra  †klosterkir-
ken (s. 3787). KdeFL fot.  1966. - Granite boss from  the 
crown of  a vault,  presumably from  the demolished  abbey 
church. 

Murværkets ledføjninger  fremgår  med størst 
klarhed af  pillen mellem de arkader, der fra  nor-
dre korsarm har ført  ind til de to østkapeller. 
Af  pillen sydfor  (nordøstre korsskæringspille) 
var østre del nogenlunde i behold; begge ste-
der kunne tillige registreres et tilstødende parti 
af  de mure, der havde adskilt henholdsvis de 
nordre østkapeller indbyrdes (indeholdende en 
døråbning) og højkoret fra  kapellet nordfor. 
Udgraveren har bemærket sig, at korets nord-
væg og nordøstre korsskæringspilles murværk 
har glatte fuger  med tendens til rygning.30 

Af  de to omtalte piller i kirkens sydside kunne 
ligeledes aflæses  en del false  og fremspring;  kun 
med usikkerhed kan grundridset af  den sydve-
stre korsskæringspille antydes. Alle steder er det 
som nævnt kun de allernederste skifter,  der er 
tale om, hvilket betyder, at vi må savne kend-

skab til den specifikke  udformning  af  de enkelte 
led, som har eksisteret over soklen, og som har 
givet helhed og detaljer form  og struktur. Dog 
antyder de bevarede rester, at pillerne ikke har 
været symmetrisk ens i tværskibets nordre og 
søndre del, ej heller ser det ud til, at ledføjnin-
gerne helt har svaret til hinanden i bygningens 
østre og vestre side. 

Løsfund  af  formsten  (jfr.  fig.  32) og andre om-
stændigheder godtgør, at kirkens murflader,  pil-
ler og arkader har været artikuleret på en måde, 
der kan sammenlignes med samtidige kirker af 
tilsvarende størrelse, f.eks.  domkirken i Århus 
og cistercienserkirkerne i Vitskøl og Løgum. 
Dog er det kun de færreste  af  de relativt mange 
formsten  fra  klosterområdet, som henføres  til 
kirken, og her har det som regel ikke kunnet 
konstateres, fra  hvilken del af  bygningen de 
kom.3 1 

Når det således ikke er muligt at beskrive ud-
formningen  af  piller, arkader etc. og dermed få 
kendskab til eventuelle forskelle  mellem kirkens 
enkelte afsnit,  bliver der intet bæredygtigt 
grundlag for  at skildre de faser,  hvori byggeriet 
utvivlsomt har fundet  sted. 

Rumhjørnernes udformning  angiver på linie 
med bl.a. korets ovennævnte hjørnefremspring 
og formstensmaterialets  ribbetegl, at kirken har 
haft  hvælv. Blandt ribbestenene bemærkes 
nogle, der er en hel sten brede og har trekløver-
formet  snitfigur  (fig.  32, 4). Et enkelt eksemplar 
er fundet  i søndre korsarm, og i øvrigt knyttes 

Fig. 9. Resterne af  sydvestre korsskæringspille, set fra 
syd. C. M. Smidt fot.  1916. - The  remains of  the south-
west pier of  the crossing seen from  the south. 
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Fig. 10. Nordøstre korsskæringspille og tilstødende mur i korets nordside, set fra  syd (s. 3786). C. M. Smidt 
fot.  1941. - The  remains of  the north-east  pier of  the crossing and  the northern wall  of  choir, seen from  the south. 

de af  udgraveren til korsskæringen, sakristiet og 
kapitelsalen. Med den største sandsynlighed kan 
det tænkes, at sådanne ribber har været benyttet 
i (dele af?)  kirkens østkapeller, svarende til for-
holdene i f.eks.  domkirken i Århus og klosterets 
moderkirke i Vitskøl. Det bliver da nærliggende 
at forestille  sig, at den hvælvslutsten  af  granit 
(fig.  8), der i sin tid fandtes  i Skanderborg og nu 
står i Øm Kloster Museum, hidrører fra  et af 
kapellerne.32 

Hvad opførelsesetaper33  angår, afslører  funda-
menterne, at skibets vestgavl ikke var forudset 
på det sted, hvor den endte med at blive pla-
ceret. I sig selv er dette træk som nævnt et vid-
nesbyrd om, at byggeriet næppe er skredet så 
ubesværet frem  som ønskeligt. I skibets sydside 
er iagttaget, at funderingen  til to piller (3. og 4. 
østfra)  har været udført,  men er blevet fjernet. 
Tilsyneladende har udgravningerne hidtil ikke 
været omfattende  nok til at afgøre,  om noget 
lignende har været tilfældet  i nordsiden, hvor 
sideskibsmurens fundering  er registreret vest for 
gavlen.34 

Ingen ved, hvor langt skibets opførelse  var 
nået, da byggeledelsen besluttede sig for  at ind-

stille aktiviteten og klare sig med et skib på kun 
to fag.  Udgraveren kunne blot iagttage, at op-
tagningen af  de to fundamenter  i skibets sydside 
tilsyneladende havde fundet  sted, en rum tid før 
klosterets virksomhed blev indstillet.35 Samhø-
rende med denne iagttagelse fremgår  det, at 
vestgavlens fundering  blev etableret som en 
uforudset  lukning af  de vestvendte åbninger i 
skibet.36 Et par forstærkninger  på vestsiden 37 

må kunne tolkes som vidnesbyrd om, at kirken 
endte med at få  en vestgavl, der ikke umiddel-
bart røbede sig som ændring af  det oprindelige 
byggeprogram. 

Ingen omstændigheder modsiger den anta-
gelse, at man i fortsættelse  af  fundamenternes 
udlægning på vanlig middelalderlig vis har ind-
ledt byggeriet i øst. Relationen til klosteranlæg-
get har vel medført,  at arbejdet nød særlig 
fremme  i kirkens sydside. I hvert fald  konsta-
teres, at søndre korsarms gavlmur og nordre 
ende af  klosterets østfløj  har været under op-
førelse  samtidig. Ifølge  krøniken må dette byg-
geri senest have fundet  sted ved midten af 
1200rne, for  at korets indvielse kunne foregå 
1257. Eksistensen af  en kalkkule38  foruden  de ne-
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dennævnte indretninger i nordre korsarm lader 
antage, at håndværkerne ikke havde forladt 
denne del af  bygningen, da koret blev indviet. 

Under udgravningerne konstateredes et par 
indretninger, der kastede lys over liturgiske dis-
positioner i østafsnittet.  Da kirken aldrig opnå-
ede den for  ordenen normale udstrækning set i 
sammenhæng med, at munkenes og lægbrødre-
nes antal næppe blev særlig stort, har rummets 
opdelinger, der tilmed kan være ændret i århun-
dredernes løb, på intet tidspunkt kunnet eller 
behøvet at blive som i de store anlæg. 

En tribune har efter  alt at dømme været pla-
ceret ved det arkitektoniske højkors åbning, idet 
der lidt vest for  de østre korsskæringspiller er 
fremdraget  fundering  og det nederste af  fire 
kvadratiske, murede piller (47,5x47,5 cm) med 
en indbyrdes akseafstand  på 285 cm. I relation til 
de to midterste observeredes mellem korsskæ-
ringspillerne endnu et par funderinger.  Her har 
de to sidefag  uden tvivl været lukket. Det er 

nærliggende at tolke pillerne som bærere af  et 
tre meter bredt og godt ni meter langt pulpi-
tur.39 

Skrankemur,  halvanden sten bred, munkefor-
bandt, mellem søndre korsskæringspiller, var i 
sin vestre ende muret op imod korsskærings-
pillens false.  Den østre ende var afbrudt  (åb-
ning?) nær pulpiturets sydvestre hjørne.40 Af  en 
tilsvarende mur i nord er ingen spor registreret. 

Desuden konstateredes i nordre korsarm et 
par vidnesbyrd om, at der her, formentlig  under 
byggeriet har været arbejdet med fremstilling  af 
metalsager. 

Muret  ovn til smeltning af  bronzegenstande 
blev afdækket  i korsarmens midtakse, ud for 
pillen mellem de to østkapeller.41 Der fandtes 
grave såvel under som over ovnen (jfr.  fig.  25 og 
s. 3800). 

En lerforet  »gryde«  til blysmeltning (vinduer?) 
blev konstateret lidt vest for  midten af  inder-
siden af  samme korsarms gavlfundament.42 

INVENTAR 

Kendskabet til kirkens inventar er meget be-
grænset, da der kun er bevaret ganske få  gen-
stande, især mindre fund  gjort i forbindelse  med 
udgravningerne af  de nedbrudte bygningsdele. 
Af  altre  er kun fundet  sikre rester af  fundamen-
terne for  de to kapelaltre ved søndre korsarm 
(jfr.  fig.  5 og 13 og s. 3780). Også arkivalske ef-
terretninger er sparsomme, hovedsagelig stam-
mende fra  klosterkrøniken og almindeligvis 
holdt i generelle vendinger. Om indvielsen af 
den nye kirke Allehelgensdag 1257 hedder det 
således: at munkene gik i optog »med kors,  lys 
og røgelsekar«  , 4 3 helt i overensstemmelse med 
ceremonierne ved en sådan lejlighed, hvilket na-
turligvis forudsætter  tilstedeværelsen af  (proces-
sions)kors, lysestager og røgelsekar. 

Vedrørende altersølvet nævnes en ubrugelig 
alterkalk,  som abbeden så sig nødsaget til at 
fjerne  fra  alteret uden biskop Svends vidende. 

Denne lod imidlertid i stedet for  den ene kalk 
udføre  flere,  »som den dag i dag bruges ved 
gudstjenesten«.44 - I inventarielisten 1554 (jfr. 
nedenfor)  omtales kun én kalk  og disk  i brug ved 
den daglige messe.45 Øvrige liturgiske gen-
stande må allerede da formodes  at være inddra-
get af  kronen. 

Bevarede  inventargenstande.  Et vievandskar46 

(fig.  11), middelalderligt, af  grovkornet, grå gra-
nit, terningformet,  ca. 32 cm højt x 43x40 cm, 
tilhugget på tre af  siderne, dog noget ujævnt 
nedadtil, den fjerde  side ubearbejdet og formo-
dentlig den, der har vendt ind mod muren. 
Kummens tvm. 38 cm, dybden ca. 13 cm. Tid-
ligere i en have i Emborg, siden 1973 i Skander-
borg Museum (inv.nr. SBM 38/73), nu depone-
ret i Øm Kloster Museum. 

Piscina (?). To stykker af  en 7,7 cm tyk tegl-
sten med stor, skålformet  fordybning;  oversiden 
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har grønlig glasur med rødlige flammer.  Det 
ene stykke fundet  i kirkefløjen,  det andet i den 
nordlige del af  søndre klostergård.47 I Øm Klo-
ster Museum. 

En *klokke,48  støbt 1490 af  Johannes Petri, 
Slagelse, med den latinske indskrift:  »broder 
Cristiern, abbed for  klosteret den kære ø (dvs. 
Øm), har ladet mig udføre  i Herrens år 1490«, 
findes  nu i Hesselager kirke, Svendborg amt. -
Ifølge  1554-inventariet (jfr.  nedenfor)  fandtes 
nævnte år fire  †klokker  i »tårnet« og andetsteds. 

Ved udgravning 1934 af  en muret smelteovn i 
nordre korsarm (jfr.  ovenfor)  fandt  man rester 
af  bronze, hvilket kunne tyde på, at støbning af 
klokker,49 gryder eller andet havde fundet  sted 
her (jfr.  muret grav nr. 23). 

Klosterkirkens  inventarium 1554. 29. januar 1554 
fik  abbed Peder Sørensen50 kongelig befaling  til 
»på grund af  sin store sygdom« at lade udføre  et 
inventarium over klostrets tilliggende og breve 
samt forråd  af  enhver slags. To dage senere fik 
abbeden tildelt en medhjælper, hr.Jens Simon-
sen, da han på grund af  skrøbelighed ikke kunne 
klare arbejdet alene (jfr.  gravsten nr. 2 i Rye 
kirke, s. 3760, over abbeden, †1554). 

»Torsdagen næst efter  fastelavnssøndag«,  dvs. 
8. februar,  fandt  registreringen sted, og man 
indledte med »kirkens klenodier«, hvilket i ho-

Fig. 11. Middelalderligt vievandskar af  granit. I Øm 
Kloster Museum (s. 3788). S. Gottfred  Petersen fot. 
1992. - Medieval  aspersorium, in Øm Abbey Museum. 

vedsagen vil sige de liturgiske tekstiler. De er 
her nedenfor  gengivet i den nedskrevne orden, 
der måske til dels afspejler  sammenhørende 
stykker knyttet til de enkelte altre: 

En rød fløjls  (messe)hagel,  to røde fløjls  sub-
tiler  (»Subtiiller«, dvs. subdiakonens klædning 
under dalmatikaen). En blå fløjls  hagel,  to blå 
fløjls  subtiler.  En grøn fløjls  hagel,  to grønne 
fløjls  subtiler.  To hvide damask (»damas«) hagler, 
to hvide damask subtiler.  En hvid damask kåbe 
(»Kobe«, dvs. korkåbe). To røde fløjls  kåber.  En 
blå fløjls  kåbe.  En grøn fløjls  kåbe.  (En?) gammel 
fløjls  kåbe(r). (En?) abbed »kru...« (formodent-
lig krumstav,  dvs. abbedstav). Syv messesærke.  Et 
rødt fløjls  messeklæde  (dvs. alterklæde). To par 
messeklæder  af  gyldenstykker. Et par blå fløjls 
messeklæder.  Et par brogede fløjls  messeklæder. 
En gammel, blå gyldenstykkes hagel.  Et par 
sortbrogede fløjls  messeklæder.  To par gyldne 
subtiler.  Et par gyldne messeklæder.  Tre par messe-
klæder  af  grøn silke. To subtiler  af  grøn silke. To 
subtiler  af  sort, »sadden« (dvs. fint  uldent tøj). 
En sort »saddens« hagel.  Tre par messeklæder  be-
stukket med silke. To subtiler.  Et gammelt gyl-
denstykke,  som plejer at ligge på ligbåren.  Et par 
fløjls  messeklæder,  rødt og blåt. Et par messeklæ-
der,  haglen  »af  sølvstykker«. Ligeledes »nogen« 
gammelt alterklæde.  - En forgyldt  kalk  og disk, 
»som dagligen bruges udi messen«. - Fire klok-
ker  hæn[gende i] »tårnet« og i »ferdi...«  (?). 

Sidst i inventarielisten bringes en fortegnelse 
over abbed Peders righoldige bibliotek,  der rum-
mede både ældre og nyere skrifter  (bl.a. af  Lu-
ther), foruden  bibler, gradualer, forskellige  ritu-
alhåndbøger samt historiske værker (bl.a. 
Saxo). Hertil kom en liste over pergamenthånd-
skrifter  og bøger tilgængelig for  alle i et fælles 
bibliotek. Dette har formodentlig  også indbe-
fattet  klosterets krøniker og tidebøger, der er 
omtalt i en abbedliste fra  1274f.51  Om eksisten-
sen af  bøger tilhørende klosteret vidner desuden 
flere  metalbogbeslag fundet  rundt om på klo-
stertomten. Nogle bronzenagler, muligvis som 
foreslået  af  Smidt, fra  middelalderlige bog-
bind,52 er fundet  i sakristiets nordøstre hjørne, 
hvor et halvstensmuret aflukke  (jfr.  fig.  13) må-
ske har dannet fundament  for  et bogskab. 
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Fig. 12. Ejler Haugsted, C. M. Smidt og Anders An-
dersen stående ved den 1941 frilagte  bispegrav, nr. 1. 
Baunsgaard fot.,  i Øm Kloster Museum. - Ejler 
Haugsted,  C. M.  Smidt  og Anders  Andersen  in 1941, 
standing  beside  the excavated  grave of  a bishop, grave no. 1. 

BEGRAVELSER 

I klosterets funktionstid  har et stort antal be-
gravelser fundet  sted ikke alene i kirken, men 
også inden for  og uden for  klosterbygningerne. 
Især området nord for  kirken, der er karakteri-
seret som kirkegård, er rigt på begravelser af 
både mænd, kvinder og børn, der enten har væ-
ret bosat på egnen eller har søgt til klosteret i 
dets egenskab af  hospital. 

Antropologiske og medicinske undersøgelser 
i forbindelse  med de arkæologiske udgravninger 
er foretaget  af  mange af  skeletterne, hvorved der 
er konstateret forskellige  sygdomme, knogle-
brud og sår samt behandlinger heraf.  I gravfor-
tegnelsen nedenfor  er eventuelle resultater ikke 

refereret,  og der henvises til publikationer af  un-
dersøgelserne.53 Gennemgangen af  fundmate-
rialet fra  1975-78 er endnu ikke afsluttet. 

Afdækningen  af  gravene er foregået  fortrins-
vis i to perioder, fra  1910-41 ledet af  C. M. Smidt 
og 1975-78 under lærestolen i middelalderarkæ-
ologi ved Århus Universitet, repræsenteret af 
Olaf  Olsen. 

Inden for  klosterkirkens fundamenter  er hidtil 
vistnok undersøgt 104 grave, hvoraf  26 er mu-
rede, 20 kistegrave, seks plankegrave og 25 
jordgrave, dvs. uden nogen art af  kiste. Af  de 
tilfælde  hvor det har været muligt at kønsbe-
stemme skeletterne, er hovedparten mænd, men 
der er også fundet  kvinder og enkelte børn.54 I 
kapitelsalen, der ifølge  munkeordenens regler 
var begravelsessted for  abbeder,55 der var døde i 
deres funktionstid,  er 1936-37 afdækket  tre 
grave, én muret (nr. 27) og to jordgrave. I den 
undersøgte del af  fratergården56  er der 1977-78 
fundet  15 jordbegravelser. I samme periode er i 
fratergårdens  korsgange, især i den østre, fundet 
25 jordgrave samt i 1930-40rne én muret grav 
(nr. 28), formodentlig  for  munke. Uden for  kir-
ken er lige øst for  koret undersøgt en muret 
grav (nr. 29) og desuden iagttaget mindst 19 
grave, og på kirkegården nordvest for  kirken er 
fundet  henved 530 grave,57 hvoraf  kun fire  var 
murede (nr. 30-33). 

Skønt en del grave, bl.a. efter  deres beliggen-
hed, må henregnes til den ældre periode før  kir-
kens indvielse 1257, må hovedparten dog tilhøre 
1200rnes senere del samt tiden herefter  og frem 
til klosterets nedlæggelse o. 1560. Da begravel-
ser således er foregået  gennem flere  århundre-
der, ligger gravene ofte  i flere  lag, og i mange 
tilfælde  har yngre grave ødelagt eller skåret sig 
ind i ældre. Det kan dog også konstateres (f.eks. 
i klostergangene omkring fratergården),  at man 
har tilstræbt at undgå placering oven i en ældre 
grav, formodentlig  fordi  denne på gulvoverfla-
den har været markeret ved specielle fliser  eller 
indskrifter  (jfr.  s. 3803). 

Nedenfor  er kun redegjort for  de fundne  mu-
rede  grave58 med eventuelle gravfund.  Numme-
reringen er foretaget  fra  øst til vest og fra  syd til 
nord, først  i kirken, dernæst i selve klosteret og 
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Fig. 13. Plan af  Klosterkirken og en del af  klosteret med indtegnede begravelser. De murede grave er num-
mereret, kiste- og plankegravene markeret med enkel ramme eller streg. Sammentegning af  Niels Chr. Clem-
mensen 1972 efter  opmålingsplaner af  C. M. Smidt og A. Andersen 1941, 1:400. Gravene nr. 28 og 30 indtegnet 
1992 af  Marianne Nielsen (s. 3790f.).  - Plan of  the church and  part of  the abbey of  Øm, showing burials, walled  graves 
(numbered),  coffin  burials and  board  burials signified  by a single frame  or line. 
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Fig. 14. Bispegrav nr. 1, rimeligvis for  Peder Elavsen 
af  Århus, †1246. Foran højalteret midt i højkoret. Der 
ses enkelte strimler af  en klædning (jfr.  fig.  18). På 
brystet et *hængekors (jfr.  fig.  19) og mellem fing-
rene en *guldring (jfr.  fig.  20) (s. 3794f.).  C. M. Smidt 
fot.  1941. - Grave no. 1, of  a bishop, probably Peder  Elav-
sen of  Århus, died  1246. In  front  of  the high altar  in the 
choir. One or two strips of  textile  can be seen (cf.  fig.  18). 
A *pectoral  cross (cf.  fig.  19), and  between the fingers  a 
gold  *ring (cf.  fig.  20). 

Fig. 15. Murstensblok afdækket  oven over, men lidt 
skråt for  bispegrav nr. 1 (s. 3794). C. M. Smidt 
fot.  1941. - Block  of  bricks  located  above grave no. 1 and 
slightly  diagonal  to it. 

til sidst udenfor,  specielt på kirkegården i nord 
(fig.  13). 

Gravene er i hovedsagen muret af  brændte 
teglsten lagt på fladen,  men også sten af  tørret 
ler forekommer  ligesom enkelte formsten,  gen-
anvendte eller mulige overskuds- eller fejlpro-
dukter fra  den almindelige teglfremstilling.  Bin-
demidlet har været kalk- eller lermørtel. Stør-
stedelen af  gravene har udvendigt, eller i hvert 
fald  selvstændigt hovedrum. De angivne mål er 
de indvendige (medregnet eventuelt hoved-
rum), med mindre andet er nævnt. Flere grave 
har ud for  øvre skiftes  langsider en ekstra, gerne 
lige, stenrække, der er tolket som støtte for  et 
†trælåg, hvoraf  der stedvis er fundet  spor. I en-
kelte grave er set rester af  kiste eller vidjebe-
klædning. Gravbunden har som oftest  været 
strøet med et fint  kalklag, der ligeledes har væ-
ret konstateret oven på stenene. Undertiden har 
gravene indholdt smykker, våben, tekstiler eller 
lignende. Disse er fortrinsvis  omtalt under de 
respektive grave, i øvrigt henvises til afsnittet: 
gravfund.  Alle begravede er lagt med hovedet i 
vest og fødderne  i øst.59 Såvidt muligt er der 
redegjort for  skeletternes køn og desuden pla-
ceringen af  arme og hænder, hvilket sidstnævnte 
- ligesom gravenes form  - kan være et date-
ringsmiddel. Om dateringen60 kan summarisk 
siges, at man almindeligvis har benævnt de tra-
pezoide grave med hovedrum »romanske«, de 
rektangulære uden hovedrum »efterromanske«. 
Flere af  gravene af  den »romanske« type synes 
imidlertid at være udført  efter  klosterkirkens 
indvielse 1257. En nøjere datering på nuværende 
grundlag er ikke mulig.61 

MUREDE GRAVE 

I  kirken:  1) Bispegrav62 (fig.  12-20), rimeligvis 
for  biskop Peder Elavsen af  Århus, †1246. Midt i 
højkoret, foran  højalteret, udgravet 1941. Svagt 
trapezformet,  med udvendigt hovedrum; 
223 x 49-44,5 cm, siderne fire  skifter  høje, en en-
kelt sten ved hver langsides nedre del lagt på 
tværs som en binder;63 fugerne  råt udglattede. 
Hovedrummets endesten består af  to sten på 
kant mellem sidernes to gange fire  sten på fla-
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den. En munkesten er tillige anvendt som bund, 
der herved er hævet over gravbunden.64 Begge 
steder er belagt med et »fint,  hvidt, rent kalk-
lag«. Hver langside har to, ét skifte  dybe for-
sænkninger, formodentlig  til tværbjælker, der 
antagelig har båret et trælåg. 

Lige uden for  gravens mursten var anbragt 
ialt fire  gravpotter,  én for  hver ende og én midt 
for  hver langside (fig.  17), en bemærkelsesvær-
dig placering, da alle hidtil fundne  gravpotter 
har stået inde i de respektive grave. Gravpot-
terne var af  sort ler, den bedst bevarede (fig.  16) 
17,6-17,8 cm høj, 8,1 cm i tvm. ved den let ud-
adbøjede mundingsrand, 13, 9 cm i største tvm. 
og 8,9 cm ved den flade  bund.65 En undersø-
gelse af  indholdet fra  et af  karrene viste, at dette 
bestod dels af  trækul, dels af  aromatiske stoffer, 
antagelig røgelse.66 

Det velbevarede, tilsyneladende i graven 
urørte skelet af  en ca. 60-årig mand ligger med 
brækket hals og kraniet lagt på højre side, ikke i 
hovedrummet, men i selve graven, muligvis for 
at give plads til en bispehue. De bøjede arme har 
hænderne krydset over bækkenet, venstre fod 
bøjet lidt til siden. Der fandtes  nogle få  rester af 
tekstiler, der viste sig som et mørkt overtræk på 
knoglerne, enkelte dragtsømme samt dele af  no-
get, der af  C. M. Smidt karakteriseredes som en 
»stola«. På brystet lå et lille sølvkors og mellem 

Fig. 16. Gravpotte fra  sydsiden af  bispegrav nr. 1 (jfr. 
fig.  17). Indholdet bestod af  trækul og røgelse 
(s. 3793). C .M. Smidt fot.  1941. - Funerary  jar from  the 
south side  of  grave no. 1 (cf.  fig.  17). It  contained  charcoal 
and  incense. 

Fig. 17. Bispegrav nr. 1, 1:40 (jfr.  fig.  14). Ved hoved-
og fodende  og den ene langside ses en gravpotte (jfr. 
fig.  16), oven over graven rester af  et muret funda-
ment, måske til en gravsten (s. 3792f.).  Opmåling af 
C. M. Smidt 1941. - Grave no. 1, 1:40, of  a bishop (cf. 

fig.  14). At each end  of  the grave and  on one side  can be 
seen a funerary  jar (cf.  fig.  16), the remains of  a foundation 
on top of  the grave, possibly for  a tombstone (cf.  fig.  15). 

Fig. 18. Udsnit af  en 6-7 mm bred, guldbrocheret sil-
kevævning, sandsynligvis en del af  ægkanten fra  en 
større vævning, fundet  i bispegrav nr. 1, rimeligvis 
for  Peder Elavsen af  Århus, †1246, jfr.  fig.  14. Nu i 
Øm Kloster Museum (s. 3793). Irene Skals fot.  1992. 
- Detail  of  fragment  of  gold  brocaded  silk  textile  6-1 mm 
wide,  probably part of  the selvage of  a larger  piece of  fabric; 

found  in grave no. 1, possibly of  Peder  Elavsen,  bishop of 
Århus, died  1246, cf.  fig.  14. Now  in Øm Abbey Museum. 

højre hånds fingre  en guldring (se nedenfor).  -
Graven kan nu beses gennem et støbt over-
dække med vindue. 

Fragmenter af  den såkaldte stola, der nok sna-
rere er en lille rest af  en fornem  silkevævet  klæd-
ning, er undersøgt af  tekstilkonservator Else 
Østergård.67 Fragmenterne, nu i Øm Kloster 
Museum, omfatter  seks guldbrocherede silke-
vævninger i varierende længder fra  35 til 180 
mm og 6-7 mm i bredden. Ét stykke er helt 
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Fig. 19. Hængekors af  sølv fundet  i grav nr. 1, for  Pe-
der Elavsen af  Århus, †1246 (s. 3794). I NM. - Pectoral 
*cross of  silver from  grave no. 1, cf.  fig.  14. 

Fig. 20. ^Fingerring af  guld fra  bispegrav nr. 1, jfr. 
fig.  14 (s. 3794. I N M . - *Finger-ring  of  gold  (stone  mis-
sing) from  grave no. 1, cf.  fig.  14 and  19. In  NM. 

foret  med et dobbeltlagt stykke silke fastsyet 
langs den ene side, to stykker er delvist forede. 
Desuden findes  to løstliggende forfragmenter. 
De båndlignende fragmenter  er kipervævede 
med meget tynde silketråde (150/50 tråde pr. 
cm) og med guldtråden indvævet i mønster på 
de midterste 4 mm (fig.  18). Enkelte steder er 
den yderste kanttråd bevaret, og da der langs 
modsatte kant findes  få  mm af  en helt anden 
silkevævning indvævet, er det sandsynligt, at 

disse guldbrocherede vævninger er fragmenter 
af  en ægkant på en nu forsvundet  større silke-
vævning med for.  Den dobbeltlagte og fastsy-
ede silke i lærredsbinding er formentlig  silke-
forets  søm. Farven er strågul/grå. 

Hængekorset68  (fig.  19), af  sølv, der medregnet 
en bæreøsken måler ca. 2,5x2 cm, har trinde 
arme, midtskive og let dråbeformede  ende-
knopper. Beslægtede, men vanskeligt daterbare 
kors, er bl.a. fundet  dels i en grav i ruinen af 
Gammelkirke ved Dronninglund (Hjørring 
amt), dels som løsfund  ved Villingebæk (Fre-
deriksborg amt). De beskedne kors er af  Poul 
Nørlund69 karakteriseret som en art pilgrims-
mærker, hvilket for  Øm-korsets vedkommende 
skulle udelukke, at det kunne være et såkaldt 
bispekors. 

Fingerringen70  (fig.  20), af  guld, hvorfra  den 
indfattede  sten er fjernet,  måler nu ialt 2,7x2,2 
cm. Den består af  en kantet skinnering, der på 
hver side af  indfatningen  har et lille, skarprygget 
og riflet  led. Den rektangulære indfatning  har 
skråfasede  over- og undersider og til hver side 
har været loddet en lille »klo«, der har skullet 
fastholde  den formentlig  kostbare sten. De to 
»kløer« for  enderne er nu voldeligt afbrudt,  an-
tagelig ved fjernelsen  af  stenen. Ringen, der ty-
pemæssigt bl.a. svarer til biskop Niels' af  Sles-
vig (†1233) fra  hans grav i Slesvig domkirke, er 
tydeligvis en bispering, der har skullet symboli-
sere både bispens troskab mod kirken og hans 
formæling  med stiftet. 

Både gravens beliggenhed foran  højalteret, 
dens udstyr samt måske kraniets placering taler 
for,  at det drejer sig om en bispegrav. Den blev 
1941 afdækket  102,5 cm under overfladen  af  et 
tre skifter  højt, rektangulært murstensparti71 

(fig.  15, 17), der af  C. M. Smidt tolkedes som en 
underbygning til bispens gravsten. Udgraveren 
antog, at graven tilhørte biskop Svend af  Århus, 
†1191 (jfr.  s. 3758), der ifølge  Øm klosterkrønike 
blev begravet »foran  den hellige, ubesmittede 
jomfru  Marias højalter,« dvs. i den eventuelle 
tidligere †klosterkirke. Da graven imidlertid var 
urørt, måttet det ifølge  Smidt betyde, at den 
havde bevaret sin plads også i den 1257 indviede 
kirkes højkor. 



ØM †KLOSTERKIRKE 3795 

Per Kr. Madsen har imidlertid 1977, hoved-
sagelig ud fra  bygningsarkæologiske og almene 
overvejelser, fremført,  at graven må tilhøre År-
hus-biskoppen Peder Elavsen, der ifølge  klo-
sterkrøniken allerede før  sin død 1246 havde 
valgt sit gravsted »i den nye kirke, foran  den 
hellige, ubesmittede jomfru  Marias alter.« Dette 
kunne imidlertid - som det eneste, sikkert sted-
fæstede  alter, før  bygningens færdiggørelse  -
kun være kirkens højalter. Peder Elavsen skulle 
følgelig  være gravsat i højkoret, også selv om 
dette først  blev indviet 1257. Et parallel tilfælde 
hertil var abbed Mikkel (grav nr. 27), der ved sin 
død 1246 blev gravlagt i den da endnu ufærdige 
kapitelsal. 

Biskop Svends levninger formodedes  der-
imod af  P. Kr. Madsen at være skrinlagt i mur-
værket i teglkirken, hvortil alle helgenlevninger 
blev overført  1257 ved en højtidelig indvielses-
procession. 

2) (Fig. 21), sydligt i højkoret, udgravet 
1910.72 Den bemærkelsesværdigt store grav var 
svagt trapezformet,  uden hovedrum, ca. 225x 
67-56 cm. Muret af  genbrugte, brændte sten og 
formsten73  i fem  skifter  med uregelmæssig skif-
tegang, lagt dels i kalk, dels i mørtel. Det øver-
ste skifte  var på ydersiden ledsaget af  en række 
sten understøttet af  brokker. Naturlig bund af 
rødt sand og i hovedenden en ca. 1 cm bred, 
mørk stribe, antagelig spor af  en trækiste (eller 
låg?). Ingen nærmere beskrivelse af  skelet. -
Formentlig efterromansk. 

3) Midt i højkoret, udgravet 1914. Uregel-
mæssigt rektangulær, uden regulært muret ho-
vedrum, ca. 165x45 cm. For hovedenden fand-
tes ingen midtersten, og det herved skabte ho-
vedrum var meget smalt og uden afslutning.  Tre 
skifter  sten lagt i kalk; som bund et ca. 1 cm 
tykt, hvidt kalklag. Et brudstykke af  en jern-
nagle, som lå i graven tæt over skelettets bryst-
kasse, er muligvis fra  et låg. Mandsskelet74 med 
strakte arme og hænderne ned langs siden. -
Graven kan beses gennem et støbt overdække 
med vindue. 

4) I højkoret, lige øst for  pulpiturets midtfag 
(jfr.  s. 3788), udgravet 1917. Omtrent rektangu-
lær, uden hovedrum, ca. 190x59-53 cm. Muret i 

Fig. 21. Muret grav nr. 2, sydligt i højkoret. Vesten-
den nedad (s.3795). M.Mackeprang fot.  1910. -
Walled  grave no. 2, south in the choir. West  end  down-
wards. 

fire  skifter  med mørtel, det nederste skifte  på 
kant. I graven fandtes  rester af  træ og jernnagler, 
antagelig fra  låg. Skeletdele, bl.a. overarme be-
varet. - Formodentlig efterromansk. 

5) Under pulpiturets midtfag  (jfr.  s. 3788), 
udgravet 1935. Relativt kort og smal, rektangu-
lær grav med hovedrum og let udadbuede sider, 
ca. 166 cm lang og en bredde varierende mellem 
38 og 42 cm. Muret af  sten af  forskellig  størrelse 
og kvalitet, desuden tre ubrændte lersten, i tre 
skifter  lagt dels i kalkmørtel, dels i grus. Skelet-
tet (måske af  kvinde) lå på et kalklag, begge 
arme let bøjede med hænderne over bækkenets 
nederste del. Et kalklag har ligget over graven, 
og oven på dette fandtes  spor af  et trælåg. 

6) Under pulpiturets midtfag  (jfr.  s. 3788), 
udgravet 1935. Trapezformet,  med lille hoved-

Danmarks Kirker, Århus 240 
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Fig. 22. Kvindegrav nr. 11 og mandsgrav nr. 10, i søndre korsarm, muligvis samtidig bygget i forlængelse  af 
hinanden (s. 3796f.).  Opmåling 1:20 af  C. M. Smidt 1918. - Woman's  grave no. 11 and  man's  grave no. 10 in the south 
transept,  possibly contemporary,  located  end  to end. 

rum bestående af  et trekvart sten bredt mellem-
rum mellem hovedendens to hele sten og lukket 
af  endnu to sten i vest, ca. 175 x 50-34 cm. Muret 
af  usædvanligt ensartede, velbrændte sten i to 
skifter;  i det øverste er to hele sten i nordre lang-
side og en i søndre lagt på tværs. Kalklag både i 
gravens bund og ovenpå. Skelet med venstre 
arm og hånd ned langs siden og højre arm bøjet 
med hånden over bækkenet. 

7) Midt i korsskæringen, udgravet 1918. Tra-
pezformet,  med hovedrum, langsiderne let ud-
adbuede, bredde ca. 47-ca. 35 cm; fodenden  og 
østlige del af  nordsiden manglede. Muret i tre 
skifter  af  hele sten lagt i mørtel; kalkspor i bun-
den og på øverste skifte.  Skelet med arme og 
hænder ned langs siden. 

8) I korsskæringen, udgravet 1938. Trapezfor-
met med hovedrum og let udadbuede langsider, 
antagelig ca. 200x 50-ca. 25 cm. Fodenden og 
hovedrummets endesten manglede. Tre skifter 
lagt i kalkmørtel; som bund et 1-2 cm tykt kalk-
lag, desuden spor af  kalk på øverste skifte.  Ske-
lettet havde ved udgravningen været forstyrret; 
armene lå let bøjede med hænderne over bække-
net. 

9) Foran alteret i det søndre af  søndre kors-
arms østkapeller, udgravet 1933. Trapezformet, 

med hovedrum og let udadbuede langsider, 
ca. 193x43-27 cm. Sat af  ubrændte (soltørrede) 
lersten lagt i ler, på søndre langside stablet i tre 
lag uden forbandt,  på nordre side er stenene lidt 
forskudt  for  hinanden. Hovedrummet delvis 
ødelagt, idet en kistegrav var sat ned tæt vestfor; 
nogle munkesten og sort-brunt glaserede fliser 
(jfr.  s. 3803) var anbragt som adskillelse mellem 
de to grave. Et sort lag over gravens søndre 
halvdel var antagelig en rest af  et trælåg. Som 
bund et lag ler på den naturlige undergrund af 
grus. Dele af  skelet; krydsende underarme over 
bækkenet. 

10) (Fig. 22), i søndre korsarm, lige uden for 
det sydligste østkapel, stødende mod vest tæt op 
til grav nr. 11, udgravet 1918. Trapezformet, 
med hovedrum, ca. 210x63-33 cm. Over-
vejende af  løbere, i fire  skifter.  C. M. Smidt 
skønnede ved udgravningen, at de to grave 
måtte være muret omtrent samtidig. Overkan-
ten af  gravene var i samme niveau, og et kalklag 
lå hen over overfladen  af  øverste stenlag og 
langs ydersiderne på begge. På nordsiden af  gra-
vene konstateredes rester af  et trælåg, der syntes 
at have gået helt igennem. Mandsskelet med ar-
mene ned langs siden, venstre håndled bøjet og 
hånden lagt ind over låret. 
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11) (Fig. 22), i søndre korsarm, i forlængelse  af 
nr. 10, udgravet 1918. Omtrent rektangulær, 
med hovedrum, nordre langside let udadbuet, 
ca. 175x39-34 cm. Muret i tre skifter  af  løbere, 
to vinduessmigsten, en skråkantsten og nogle 
riflede  sten. Kvindeskelet liggende som mands-
skelettet i nr. 10 med armene ned langs siden, 
venstre håndled bøjet og hånden over låret. 

12) I søndre korsarm, vest for  pillen mellem 
åbningerne til de to østkapeller, udgravet 1918. 
Trapezformet,  med hovedrum og rette langsi-
der, ca. 210x60-39 cm. Muret i mørtel, i tre 
skifter,  det nederste på kant. Nordsiden af  ho-
vedrummet var forstyrret  af  benene fra  en yngre 
jordgrav vestfor.  Skelettet havde arme og hæn-
der ned langs siderne. 

Ved en undersøgelse 1914 af  de øvre jordlag på 
dette sted blev over den murede begravelse af-
dækket et mønsterlagt  munkestensfelt  (fig.  24), der 
muligvis har markeret gravens plads. Den be-
varede søndre side af  en ramme bestod af  syv 
hele sten, ca. 198 cm, omtrent af  samme længde 
som den murede gravs søndre langside. I de ret-
vinklede hjørnefelter  i øst- og vestenden fandtes 
en belægning af  sten lagt skråt mod rammen. 

13) I søndre korsarm, mellem de to piller, ud-
gravet 1965.75 Trapezformet,  med hovedrum, 
den ene langside let udadbuet, 207x51-ca. 40 
cm. Muret i to skifter  med tre bindere i den ene 
langside, to (hårdtbrændte) i den anden; i foden-
den var opmuret to sten inde i graven for  at 
forkorte  denne. I sydøsthjørnet var to sten i un-
derste skifte  og tre i øverste fjernet  for  at give 
plads til en yngre kistegrav. Bunden var et 
ujævnt kalklag, der ved gravlægningen har væ-
ret så friskt  og blødt, at liget er sunket ned i 
kalken. Mandsskelet, med kraniet anbragt inde i 
hovedrummet, venstre arm lagt ind over bæk-
kenet. Midt i graven lå nogle søm eller nagler 
samt mellem skelettets ben et lille skår afbrændt 
ler. 

14) (Fig. 23), i søndre korsarms nordre øst-
kapel, foran  alteret, udgravet 1917. Trapezfor-
met, med hovedrum, ca. 203 x 57-29 cm, let ind-
adbuede langsider og ramme til låg. Regelmæs-
sigt muret af  ensartede sten i fire  skifter,  lagt i 
kalkmørtel. Herover og delvis udenfor  er an-

Fig. 23. Muret grav nr. 14, i søndre korsarms nordre 
østkapel. Ved hovedendens midterste sten ses aftryk  i 
kalkmørtlen efter  †trælåg (s. 3797). C. M. Smidt 
fot.  1917. - Walled  grave no. 14 in the south transept's 
chapel to the north-east.  The  middle  brick  at the head-end  of 
the cist bears the imprint of  mortar  from  a †wooden  cover. 

Fig. 24. Mønsterlagt munkestensfelt  over muret grav 
nr. 12 i søndre korsarm, set fra  nordvest, med rest af 
fundament  til pillen mellem de to kapeller i forgrun-
den; i baggrunden en rest af  flisegulvet  ved søndre 
kapels sydpille (s. 3797 og 3806). C. M. Smidt 
fot.  1914. - Medieval  bricks  laid  in a pattern  above walled 
grave no. 12 in the south transept,  seen from  the north-west 
with foundation  remains of  the pier between the two chapels 
in the foreground;  in the background  the remains of  the tiled 

floor  by the south pier of  the south chapel. 

240* 
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bragt en rektangulær ramme bestående af  en 
række sten (ikke bevaret ved østenden), der har 
tjent som støtte for  et låg eller dække over gra-
ven; aftryk  heraf  blev iagttaget i kalkmørtelen 
på stenrammens inderside. Kalkspor på stenfla-
derne. Skelet med arme og hænder ned langs 
siderne. 

Den omhyggeligt udførte  grav blev af  C. M. 
Smidt tillagt Århusbispen Peder Elavsen (jfr. 
nr. 1), dels ud fra  bygningsarkæologiske betragt-
ninger, dels på grund af  kraniets placering, ikke 
i hovedrummet, men i selve graven, hvorved 
der skulle være skaffet  plads til en høj bispehue. 
Begge grunde er bestridt af  P. Kr. Madsen (jfr. 
s. 3795), der vedrørende hovedets anbringelse 
har foreslået  en mulig ukorrekt nedlæggelse i 
graven. Afgørende  synes især at være, at graven 
mangler alle bispeinsignier som ring, kors og 
stav samt eventuelt kalk og disk, som man 
kunne forvente  efter  tidens skik indeholdt i en 
bispegrav.76 

15) I søndre korsarm, lige uden for  nordre 
østkapel, udgravet 1911.77 Trapezformet,  med 
hovedrum, ca. 205x45-32 cm. Muret i fire  skif-
ter af  sten lagt i kalk, hvorimellem en formsten 
med skråkant. Hovedrummet uregelmæssigt 
muret, langsiderne rette med en sten lagt på 
tværs i nordre sides øverste skifte.  Langs sydsi-
den er et femte  skifte  trukket ud, antagelig en 
del af  en rektangulær ramme til et låg, svarende 
til nr. 14. Ved en første  udgravning blev iagtta-
get rester af  et plankedække af  eg. Skelet på 
kalkbund, venstre arm ned langs siden, højre 
ikke synlig på fotografi  fra  1911. 

16) I søndre korsarm, ud for  indgangen til 
nordre østkapel, udgravet 1916. Trapezformet, 
med et blot en halv sten dybt hovedrum, samt 
svagt udadbuede langsider, ca. 180x52-43 cm. 
Muret i tre skifter  uden mørtel, dog i hoved-
rummets øverste skifte  benyttet en hvid kalk-
mørtel som i den tilstødende grav nr. 17; det ne-
derste skifte  på kant. Bund af  det naturlige grus-
lag; i fylden  i graven og på dennes vægge var en 
mængde rester af  forrådnet  træ »som af  en vidie-
kiste eller en beklædning med vidier eller 
grene.« Skelet med arme og hænder ned langs 
siderne. 

17) Abbedgrav(?), i søndre korsarm, ud for 
indgangen til nordre østkapel, udgravet 1916. 
Trapezformet,  med hovedrum, mål uden ho-
vedrum 189x62-33 cm. Usædvanligt regelmæs-
sigt muret, i fire  skifter,  af  ensartede løbere i 
hård kalkmørtel, tæt op ad nr. 16 på østlige del af 
nordsiden. Den omhyggelige fugning  og det, at 
graven havde modstået jordtrykket fra  siderne, 
tydede for  udgraveren på, at den var muret i 
god tid og havde haft  tid til at tørre. Hoved-
rummet var ved udgravningen afbrudt  i vest-
enden, antagelig forårsaget  af  en yngre jord-
grav. Bund bestående af  kalklag; i fyldet  og un-
der skelettet rester af  træ eller vidjer, jfr.  nr. 16. 
Mandsskelet med arme og hænder strakt ned 
langs siderne. 

Graven er 1916 af  C. M. Smidt tilskrevet ab-
bed Jens (eller Johannes), der tiltrådte sit embede 
1246, men allerede 1249 måtte opgive det på 
grund af  sygdom. Identifikationen  hviler dels på 
spor på skelettet, dels på fundet  af  en søvlmønt, 
der lå i fylden  i hovedrummet. Ifølge  kloster-
krøniken var abbeden i den urolige tid under 
broderstriden mellem kong Erik og Abel blevet 
taget til fange  og var i forbindelse  hermed blevet 
alvorligt såret i venstre arm. Skelettets arm og 
skulder fremviste  både en sådan læsion og de 
sygelige følger  heraf,  der imidlertid ikke havde 
været øjeblikkeligt dødelige, men nok invalide-
rende.78 Mønten,  en såkaldt dødemønt,79 præget 
i kong Erik Klippings første  regeringsår (fra 
1259), kunne evt. bekræfte,  at abbeden havde 
levet en halv snes år efter  overfaldet,  hvilket var 
overensstemmende med skelettets spor. 

18) I søndre korsarm, øst for  sydvestre kors-
skæringspille, udgravet 1937. Antagelig rektan-
gulær, længde mindst 185 cm, bredde i vestlige 
ende ca. 44 cm, med hovedrum trukket ind mel-
lem de lige langsider og uden afslutning  mod 
vest. Muret af  let brændte sten lagt i kalkmørtel, 
i tre skifter.  Størstedelen af  nordsiden samt 
østenden ødelagt af  en yngre jordgrav. Bunden 
den naturlige grusbund. Mandsskelet med højre 
arm ned langs siden, venstre manglede. Uden 
for  gravens østende blev fundet  en lysrød flise, 
16,5 x 16,5 x6 cm, antagelig fra  det overliggende 
gulv. 
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Fig. 25. Muret smelteovn i nordre korsarm med begravelser både under ovnen (muret grav nr. 23), indeni og 
oven på ovnen (s. 3800 og 3788). C. M. Smidt(?) fot.  1934. - Walled  smelting  furnace  in the north transept  with burials 
beneath the furnace  (walled  grave no. 23), inside  it and  on top of  it. 

19) I nordre korsarm, ud for  søndre østkapel, 
udgravet 1935. Måske trapezformet,  med ho-
vedrum, men bevaret var kun sydsiden, en del 
af  hoved- og fodende  samt midten af  nordsiden, 
idet to jordgrave fra  henholdsvis nordøst og 
nordvest var lagt oven i den murede grav; 
længde uden hovedrum ca. 162 cm. Tre skifter, 
lagt i kalkmørtel; kalklag i gravbunden. Kvinde-
skelet med den bevarede højre arm ned langs 
siden. 

20) I nordre korsarm, ved nordøstre korsskæ-
ringspille, udgravet 1918. Trapezformet,  med 
hovedrum. Hovedenden og halvdelen af  sydsi-
den ødelagt af  en yngre jordgrav. Ved skrabning 
i bunden kunne hovedrummet skimtes; anslåede 
mål uden hovedrum ca. 168 cm x ca. 53-42 cm. 
Muret i tre skifter,  lagt i kalkmørtel. Bund be-

stående af  hvidt kalklag. Kun nederste dele af 
skelettet bevaret. 

21) I nordre korsarm, lige vest for  pulpiturets 
nordligste pillefundament  (jfr.  s. 3788), udgra-
vet 1918. Trapezformet,  med udadbuede lang-
sider, hovedenden ødelagt af  yngre jordgrav, 
bredde ca. 51-32 cm. Overvejende muret af  lø-
bere, lagt i mørtel i tre skifter,  det øverste i 
»munkeforbandt«.  Bund bestående af  kalklag. 
Kun nederste dele af  mandsskelettet bevaret. 

22) I nordre korsarm, vest for  pillen mellem 
åbningerne til de to østkapeller. Ved udgravnin-
gen 1935 var kun bevaret det nordøstlige hjørne 
af  gravens fodende,  tre skifter  højt, muret med 
mørtel. I hjørnet fandtes  et stykke træ (bøg?), 
antagelig en del af  gravens trælåg. Graven for-
styrret af  to yngre jordbegravelser. 
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Fig. 26. Muret grav nr. 27, formodentlig  for  abbed 
Mikkel, †1246. I kapitelsalen, nær ved fundamentet  til 
den sydøstre søjle (s. 3801). C.M. Smidt fot.  1937. -
Walled  grave no.27, probably of  Abbot Michael,  died 
1246. Close  to the foundation  of  the south-east pier in the 
Chapter  Hall. 

Fig. 27. Kistegrav, i højkorets nordvestre hjørne. På 
skelettets bryst et sværd fra  1300rnes begyndelse. Nu 
i Øm Kloster Museum (s. 3802). C.M. Smidt fot. 
1941. - Coffin  burial in the north-west  corner of  the choir. 
On the breast of  the skeleton  lay a sword  from  the beginning 
of  the 14th century. Now  in Øm Abbey Museum. 

23) (Fig. 25), i nordre korsarm, halvt under 
smelteovn, udgravet 1934. Trapezformet,  med 
hovedrum og rette langsider, ca. 198x60-40 cm. 
Muret i kalk i fire  skifter.  I øverste skifte  om-
kring hovedrummet og langs sydsiden indgik 
en uregelmæssig række teglbrokker. Bund af  et 
glat lag hvid kalk, hærdet før  den døde blev lagt 
ned i graven. Mandsskelet med armene ned 
langs siden, store dele påvirket af  ilden fra  ov-
nen (s. 3788), der er anlagt oven på den murede, 
sandopfyldte  grav. 

Efter  at brugen af  ovnen var ophørt, har et 
antal begravelser været foretaget  oven i ovnen. 
Ved en kvindegrav her lå 52 ravperler  ved højre 
albue. 

24) I nordre korsarm, mellem pillerne og 
nord for  smelteovnen. Trapezformet,  rimeligvis 
med hovedrum. Ved C. M. Smidts udgravning 
1941 fandtes  »rester af  en romansk muret grav,« 
som var ødelagt af  en senere trækistegrav. Kun 
bunden, af  mørtel, var bevaret og måltes til 
ca. 190x57-43 cm. Ifølge  Smidts oversigtskort 
er oven i den murede begravelse mod nordøst 
placeret en jordbegravelse, mod sydøst en træ-
kiste og mod vest ligeledes en trækiste. 

25) I nordre korsarm, ud for  nordre østkapel 
og nord for  ovnen, udgravet 1934. Trapezfor-
met, med hovedrum, ca. 200x54-29 cm. Ste-
nene, flere  letbrændte, lagt i tre skifter,  samt en 
del af  et fjerde  skifte  på nordsiden, uden kalk 
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eller ler imellem. I bunden rester af  kalk. Skelet 
med armene let bøjede og hænderne liggende 
over bækkenet. 

26) I nordre korsarm, nordvestre kapel, ud-
gravet 1934. Kun den vestre og nordre del af 
hovedrummet med lidt af  nordre skulderparti 
bevaret; desuden tydeligt spor af  østenden, 
længden målt til ca. 205 cm. Muret i kalk, i tre 
skifter.  Rester af  hvidt kalklag i bunden. Mands-
skelet med venstre arm ned langs siden, højre 
arm ikke bevaret. 

I  klosteret:  27) (Fig. 26), abbedgrav, i kapitelsa-
len, syd for  sydøstre hvælvpille, udgravet 1937. 
Trapezformet,  med hovedrum og let udadbuede 
langsider, ca. 187x51-37 cm. Muret i kalk, i tre 
skifter;  på nordsiden ligger i øverste skifte  to 
sten på tværs og på sydsiden én. Kalkbund og 
kalkpuds på alle gravens indersider samt kalkre-
ster på stenenes overflade.  Skelet med foldede 
hænder over bækkenet. 

Graven er af  C. M. Smidt bestemt som abbed 
Mikkels, død 1246, der ifølge  klosterkrøniken 
fik  »den første  grav i den nye kapitelsal, som 
endnu ikke var opført,  kun grundstenen dertil 
var lagt. Hans jordefærd  holdtes af  hr. Gunner, 
biskop af  Viborg.«80 Overensstemmende med 
krøniken viste udgravningen 1941, at kun fun-
damentet for  murene var lagt 1246, derimod 
ikke fundamentet  for  de fire  søjler, idet abbe-
dens grav lå umiddelbart ved og lidt ind under 
det sydøstre. - Graven er nu indstøbt i cement 
og kan ses gennem en glasrude. 

28) Nær nordre korsgangs nordøsthjørne, ud-
gravet i 1930-40rne.81 Trapezformet,  kun den 
vestre halvdel med hovedrum bevaret, den øv-
rige del ødelagt af  yngre begravelse. To skifter 
løst opstablede sten uden kalkmørtel. Rest af 
mandsskelet. 

Uden  for  kirke  og kloster:  29) Ud for  midten af 
korets østgavl, udgravet 1941. Smal, trapezfor-
met grav med hovedrum og udadbuet sydside, 
bredde ved skuldrene ca. 43 cm. Muret i ler, i tre 
skifter.  Østenden ikke bevaret. Rester af  kalklag 
i bunden. Mandsskelet med venstre arm let bø-
jet og hånden lagt over bækkenet, højre arm bø-
jet vinkelret med underarmen over underlivet, 
jfr.  nr. 30. 

Fig. 28. Muret grav nr. 30, på kirkegården vest for 
kirken. Også bunden af  munkesten (s. 3801). 
C.M. Smidt fot.  1935. - Walled  grave no.30, in the 
cemetery west of  the church. The  bottom is also built  of 
brick. 

30) (Fig. 28), på kirkegården, ca. 13 m vest for 
kirken, udgravet 1935.82 Trapezformet,  med ho-
vedrum, let udadbuede langsider og - som den 
eneste af  de undersøgte grave - med bund af 
munkesten, ca. 186x52-30 cm. Enkelte sten fra 
en ydre række ved den øvre del af  nordsiden 
(endnu ikke afdækket  ved fotooptagelsen)  er 
måske rest af  støtte til trælåg (jfr.  nr. 14). Muret, 
antagelig i kalkmørtel, i tre skifter,  oven på gra-
vens bund af  halve og trekvarte sten. Dele af 
skelet med venstre arm bøjet. 

31) På kirkegården, ca. 13 m vest for  kirken, 
udgravet 1934.83 Smal, trapezformet,  med ho-
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Fig. 29. Øvre del af  et *tohåndssværd, fra  1470-1510, 
anbragt ved venstre side af  den gravsatte. Fra grav 
vest for  kirken. Tidligere i NM (inv.nr.D 169/1978) 
(s. 3802). Fot. 1977. - Upper  part of  a *two-handed 
sword  from  1470-1510, placed  on the left  side  of  the de-
ceased.  From  a burial west of  the church. Now  in Øm. 

vedrum, langsiderne indsnævret foroven,  op-
muret uden fodende,  ca. 197x38-ca. 33 cm 
(midtpå ca. 44 cm). Muret i tre skifter  med kalk, 
ved langsiderne et fjerde  skifte,  antagelig til 
støtte for  et †trælåg, jfr.  nr. 14; hovedrummets 
underste endesten på kant, da to øvre skifter  på 
fladen.  I bunden et tykt kalklag. Sammenklemt 
mandsskelet med venstre arm bøjet og lagt over 
bækkenet, højre arm bøjet vinkelret over ma-
ven, jfr.  nr. 28. 

32) På kirkegården, ca. 15 m vest for  kirken 
og vest for  nr. 30, udgravet 1934.83 Trapezfor-
met, med hovedrum, 200x54-31 cm. Muret i 
tre skifter  med kalk og med et fjerde  skifte  sva-
rende til nr. 30 til støtte for  et †låg, hvorfra  der 
fandtes  nogle få  trærester. I bunden et tykt kalk-
lag. Mandsskelet med højre arm bøjet og til-
syneladende lagt over bækkenet, venstre arm 
vistnok strakt. 

33) På kirkegården, ca. 27 m vest for  kirken, 
udgravet 1937.83 Usædvanlig smal trapezformet 
grav, med hovedrum, ca. 187x40-27 cm. Nord-
siden buede let udad, sydsiden »slynget«. Muret 
uden kalkmørtel i to skifter,  det øverste på kant. 

I hovedrummet indgik en enkelt formsten  med 
konkavt indsnit. Intet kalklag i bunden. Skelet-
tets arme strakt ned langs siderne. 

GRAV- OG LØSFUND 

Et sværd84  i træskede er 1941 fundet  på brystet af 
et skelet i en kistegrav (fig.  27) i højkorets nord-
vestre hjørne. Det kan formodentlig  dateres til 
tidligt i 1300rne, er 102,5 cm langt og har en 
skiveformet,  profileret  knap samt læderbe-
klædt(?), trind parérstang. Det har antagelig til-
hørt en stormand. Nu i Øm Kloster Museum, 
inv.nr. XLI. 33. 

Et tohåndssværd85  (fig.  29) er 1977 fundet  i en 
jordgrav ca. 30 m nord for  fratergårdens  nord-
vestre hjørne, dvs. i den vestlige del af  kirkegår-
den. Det stammer antagelig fra  tiden 1470-1510, 
er 118 cm langt og har kugleformet,  facetteret 
knap og smal, nedadbøjet parérstang endende i 
oprullede volutter. På begge klingesider ses spor 
af  et indslået, messingindlagt mærke, karakteri-
seret som en tretakket krone. Ved udgravningen 
fandtes  tillige rester af  en træskede, dupsko af 
jern, et firesidet  jernspænde muligvis fra  sværd-
remmen, ved venstre lår, samt et ringspænde af 
bronze midt under højre lårknogle. Placeringen 

Fig. 30. *Fingerring af  guld, fra  o. 1400, med et støbt 
relief  af  Maria med barnet. Løsfund  fra  området vest 
for  kirken. Nu i NM (inv.nr.D 11203) (s.3803). -
*Gold  finger-ring,  c. 1400, with cast relief  of  the Virgin 
and  Child.  Stray  find  from  the area west of  the church. 
Now  in NM. 
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af  disse genstande tyder på, at sværdet har ligget 
oven på den gravsattes venstre side (hvis arme 
var strakt lige ned langs siderne), med knappen 
ud for  hagen, parérstangen midt for  brystet og 
dupskoen ved knæet. Antagelig en stormands-
grav. Sværdet, inv.nr. D 169/1978, i NM, nu de-
poneret i Øm Kloster Museum. 

Smykkefund  i form  af  ravperler86  er gjort i 
flere  kvindegrave. I en muret grav, nr. 23, lå 52 
ravperler omkring den højre albue. I en kiste-
grav i midtskibet fandt  man fem  perler ved hal-
sen87 og i en jordgrav i nordre korsarm nogle 
perler ved højre underarm.88 På kirkegården 
nord for  kirken har Anders Andersen afdækket 
fem  grave med perler,89 i de fire  tilfælde  af  rav, 
det femte  af  horn. Desuden forekom  små, cir-
kulære og glatte sten anbragt på bryst eller mave 
nær hænderne. 

Spor af  røgelse  er foruden  i bispegravens (nr. 1) 
gravpotter fundet  i to jordgrave i nordre 
korsarm,90 begge steder i fordybning  antagelig 
ved skulderpartiet. 

Fragment af  *seglstempel  (stampe), antagelig 
fra  1300rne, af  bronze, cirkulært, nu 24x23 
mm, oprindelig ca.35 mm i tvm., med lodret-
delt skjold med fuglevinge  i det bevarede højre 
felt.  Af  omskriftens  graverede majuskler kan læ-
ses: »[Ras]torp«, rimeligvis for  en person af 
slægten Rostrup eller Rastrup.91 Stemplet er for-
mentlig forsætligt  sønderbrudt ved begravelsen, 
således som det da var skik for  at hindre mis-
brug. Fundet 1913 i den østlige side af  nordre 
korsarm. I NM, inv.nr. D 13160. 

Fingerring  (fig.  30), af  guld, fra  o. 1400, et be-
mærkelsesværdigt fint  arbejde92 og måske et im-
portstykke, hvis detaljer nu er forsvundet  på 
grund af  slid. Den spidsovale plade, 2,15 cm 
høj, der på bagsiden er loddet til den trinde, 
glatte ring, har inden for  en spinkel, tovstav-
lignende ramme93 et støbt, ret højt relief  af  klo-
sterets værnehelgen, Jomfru  Maria med Jesus-
barnet. Den kronede Maria sidder på en rygløs 
bænk; ved hendes venstre side ses en genstand, 
måske et scepter, i højre hånd holder hun en 
frugt(?),  som barnet, der sidder på hendes skød, 
rækker hånden ud efter.  En strålekrans danner 
baggrund for  relieffet.  Om ringen er kun op-

Fig. 31a-b. Teglstensfliser  med fragmenter  af  indskrif-
ter, antagelig over gravsatte. I Øm Kloster Museum 
(s. 3803). Tove Oxholm fot.  1948. - Tiles  with frag-
ments of  inscriptions, probably commemorating  buried  per-
sons; found  on the site of  the abbey. 

lyst, at den er fundet  i en have vest for  kirken, 
måske i en grav? Muligvis har den tilhørt en 
abbed94 eller en af  klosterets velyndere, der 
havde givet sig i dets varetægt. 1928 indsendt til 
Nationalmuseet (inv.nr. D 11203). 

Flere fragmenter  af  ikke nærmere lokaliserede 
teglstensfliser  (fig.31a-b)  med enkelte reliefmi-
nuskler, formentlig  fra  indskrifter  over grav-
satte, er siden 1910 indkommet til Nationalmu-
seet,95 men er siden deponeret i Øm Kloster 
Museum. Flisefragmenterne  er i hovedsagen af 
rødbrændt ler med bundglasur i forskellige  far-
ver, brun, gullig, grøn eller sort. Størrelsen er 
varierende, 13-18 cm i højden, tykkelsen 6-8 
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cm. Minusklerne, der fremtræder  røde på den 
glaserede bund, har spinkel kantindramning, 
men er i øvrigt ret slidte, hvilket tyder på, at de 
har ligget i gulvet. En større, hel, kvadratisk 
flise  med bred, glat kant om de tre minuskier 
»ria« har formodentlig  været sammenstillet med 
en anden flise  med »Ma« (til Maria); den er 
næppe en gravflise,  snarere en gulvflise  (ved et 
Maria-alter?), jfr.  nedenfor  s. 3806, note 31. En 
enkelt flise  synes efter  udformningen  af  sit initial 
at have indledt en indskrift:  »hi..«. 

Et mønsterlagt  flisefelt  er påvist i gulvet over en 
muret grav nr. 12 (s. 3797); nogle få  gulvfliser  er 
omtalt i forbindelse  med gravene nr. 9 og 18. 

KILDER OG HENVISNINGER 
NM2:  C. M. Smidt: Manuskripter med oversigter 
vedr. Øm til foredrag  bl.a. i Oldskriftselskabet 
1934-39. - Indberetninger ved Johan Henrik Petersen 
1808 (bygning), M. Mackeprang 1911 (begravelse), 
C.M.Smidt 1911, 1914, 1916, 1921, 1941 (bygning og 
begravelser), A.Andersen 1934 (grave), Chr. F.Jør-
gensen 1934 og 1941 (undersøgelse af  jordprøver for 
røgelse), Poul Nørlund udat. (samlingen i Øm klo-
ster), 1938 (seglstempel fra  grav), 1941 (gravudstyr), 
Holger Garner Nielsen 1977 (gravfund,  begravelse), 
Palle Birk Hansen 1978 (grav med sværd), J. Ingvord-
sen 1989 (udgravning øst for  østfløjen),  Else Øster-
gaard 1992 (tekstilanalyse fra  bispegrav nr. 1). - Ud-
skrifter  af  de gennemgåede arkivalier findes  i NM. 

Notebøger.  NM2:  N.L.Høyen IX, 1830, s.4. 
K. Henry Petersen, III, 1893, s. 25-26 og IV, 1895, s. 6 
(bygningsrester, fliser  m.v.). C.M. Smidt u.nr. 
1910-13, passim (tidligste notitser og gravninger, 
teglovn), LII, 1914-19, LXXV, 1920-35, LXXIX, 
1922, CVIII, 1922 og 1932 og CXV, 1941, s.l4f.  (ud-
gravninger) . 

Tegninger  og opmålinger.  NM2:  Planer og tegninger 
af  helheder og detaljer ved C. M. Smidt, 1910-41. Plan 
over grave ved A. Andersen, 1938-39. Plan over ud-
gravninger ved Søren Gottfred  Petersen, 1975-78. 
Plan og snit af  grav ved Palle Birk Hansen, 1980. 
Udgravning øst for  østfløjen  ved J. Ingvordsen, 1989. 
Plan af  kirken og en del af  klosteret med indtegnede 
begravelser. Sammentegning af  Niels Chr. Clem-
mensen 1972 efter  opmålingsplaner af  C. M. Smidt og 
A.Andersen 1941, suppleret 1992 af  Marianne Niel-
sen. 

Øm Kloster  Museum:  Opmålinger og noter vedr. 
begravelser især på nordre kirkegård ved A. Ander-
sen, 1933-37. 

Litteratur:  Øm Klosters Inventarium 1554, i Nye 
Samlinger til den danske Historie III, ved P. Fr. 

Suhm, Kbh. 1794, s. 302-35. Exordium monasterii 
quod dicitur Cara Insula, trykt i Scriptores Minores 
Historiæ Danicæ Medii Ævi II, 1918-20, ved 
Cl. Gertz. Værket er kendt som Øm Klosters Krønike 
og er oversat til dansk ved Jørgen Olrik, udgivet i 
ÅrbÅrhSt. V. 1912, s. 1-122, genoptrykt som særtryk 
senest Århus 1964. 

Kr. Isager: Et Par Skeletfund  fra  det 13de Aarhun-
drede, i Ugeskrift  for  Læger nr. 17, 1917, s. 1-6. 
Samme: Fra en Hospitalskirkegaard fra  Middelalde-
ren, i Dansk medicinsk Selskab, 1934, s. 706-35. 
Samme: De nye Skeletfund  i og ved Øm Klosters 
Kirke. Vejledning ved Besøg i Kirkehuset, Aarhus 
1934. Samme: Skeletfundene  ved Øm Kloster Cara 
Insula 1172-1560. Til Belysning af  middelalderlig Pa-
tologi og Klosteret som Hospital, Kbh. 1936. 
Samme: Zahnkaries und Zahnverlust an 374 Kranien 
aus dem dänischen Mittelalter, i Tandlægebladet 
nr. 12, 1938, s. 781-804. Samme: Fra den middelalder-
lige Kirkegaard ved Øm Kloster, i Nordisk Medicin 
1940, 5:165, s. 1-12. Samme: Krankenfürsorge  des dä-
nischen Zisterzienserklosters Øm, Kbh. 1941. 

C. M. Smidt: Øm Kloster. Cara Insula. Vejledning 
ved Besøg i Ruinerne, Aarhus 1919, 2. udg. Aarhus 
1924, 3. forøgede  udg. Aarhus 1942, ved C. M. Smidt 
og Kr. Isager (Redegørelse for  skeletfundene);  samti-
dig udg. i ÅrbÅrhSt. XXV, 1942, s. 1-66. Reviderede 
og forøgede  udg. ved H. N. Garner 1973, 1979 og 
1984, med engelsk og hollandsk resumé (The Abbey 
of  Øm. English Guide. Cistercienserabdij Øm. Ne-
derlandse Gids). C.M. Smidt: Øm Kloster. Kloster-
krøniken og Udgravningen, i ÅrbÅrhSt. XXXII, 
Aarhus 1939, s. 101-16. Samme: Øm Kloster og dets 
Grave, i NMArb. 1942, s. 31-47. 

Anders Andersen: Udgravningen af  Øm Klosters 
nordre Kirkegaard, i ÅrbÅrhSt. XXXI, Aarhus 1938, 
s. 78-92. E. Haugsted: Øm Kloster. Turistforeningens 
Årbog 1941. Vilh. Lorenzen: De danske Cistercienser-
klostres Bygningshistorie. Med Tegninger og Op-
maalinger af  Arkitekt Charles Christensen, I-II, Kbh. 
1940-41, Øm s. 47-56. Herreklostrene, s. 9-72. 
Sv. E. Green-Pedersen: Øm klosters grundlæggelse 
og dets forhold  til bisp Sven af  Aarhus, i ÅrbÅrhSt. 
57, 1964, s. 173-246. Jacob Isager: Syvogtyve abbeder 
i Øm, i ÅrbÅrhSt. 57, 1964, s. 133-40. Holger G(ar-
ner) Nielsen: Øm Kloster, Cara insula, gennem fire 
århundreder, i ÅrbÅrhSt. 62, 1969, s. 7-65. - Se i øv-
rigt ovenfor  under Vejledninger. 

Jørgen Bjerg: Øm klosters grundlæggelse, Årb-
ÅrhSt. 67, 1975-76, s. 68-82. B.P.McGuire: Conflict 
and Continuity at Øm Abbey. A Cistercian Experi-
ence in Medieval Denmark, Copenhagen 1976. Op-
uscula graecolatina, vol. 8. Per Kr. Madsen: Bispe-
grave på Øm kloster, hikuin 3, 1977, s. 137-56. Øm 
Kloster-Projektet. Nyt fra  de arkæologiske undersø-
gelser, ved lærestolen for  middelalderarkæologi, År-
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hus universitet, 1975-78. Olaf  Olsen: Krønike og ud-
gravning. Øm kloster i historisk og arkæologisk be-
lysning, Convivium, Kbh. 1979, s. 2-22. Ole Schiør-
ring: Lægbrødrefløjen  på Øm kloster. Fra de seneste 
arkæologiske udgravninger, i Løgumkloster Studier 
2, Løgumkloster 1980, s. 9-15. Jens Ingvordsen: As-
garth og broder Martins kanal; bidrag til Øm klosters 
topografi,  i ÅrbÅrhSt. 75, 1990, s. 45-79. 

Historisk indledning ved Lars Bisgaard og Kjeld de 
Fine Licht, beskrivelse af  omgivelser og bygning ved 
Kjeld de Fine Licht, inventar samt grav- og løsfund 
ved Vibeke Michelsen, begravelser ved Per Nielsen 
og Vibeke Michelsen. Engelsk oversættelse ved Jean 
Olsen. Redaktionen afsluttet  1992. 

1 ActaPont. III, nr. 2227. 
2 Øm Klosters Krønike. Krøniken har utvetydigt 
præg af  partsindlæg, hvilket man med rette har fæst-
net sig ved. Af  nyere behandlinger af  perioden, klo-
steret og konflikten  skal nævnes: N. Skyum-Nielsen: 
Kirkekampen i Danmark 1241-1290, 1963; S.E. 
Green-Pedersen 1964, og De danske cistercienserklo-
stres grundlæggelse og den politiske magtkamp i det 
12. årh., i Middelalder, Metode og Medier. Festskrift 
til Niels Skyum-Nielsen, 1981, s. 41-65; J. Bjerg 
1975-76; B. P. McGuire: The Cistercians in Denmark. 
Cistercian Studies XXXV. Kalamazoo, Michigan 
1982; Politikens og Gyldendals Danmarks historie IV, 
180-85 (O.Fenger) og V, 117-20 (K.Hørby), 1989. 
3 Udover Lorenzens oversigt kan henvises til bl.a. 
S. Curman: Bidrag till Kännedomen om Cistercien-
serordens Byggnadskonst I, Kyrkoplanen, Stock-
holm 1912; A. Dimier: Recueil de plans d'eglises ci-
sterciennes, Grignan og Paris 1949 og 1967; 
W. Braunfels:  Abendländische Klosterbaukunst, 
Køln 1965; W. Krönig: Altenberg und die Baukunst 
der Zisterzienser, Køln 1981. 
4 DaStedn. s. 132-34. 
5 Senest P. Rasmussen, i Herreklostrene, s. 46, n. 3, 
formoder,  at klosteret oprindelig lå i Dover sogn. Jfr. 
nedenfor  note 10. 
6 DaRigBr. 2. rk. II, nr. 154. 
7 Desuden kom årene 1270-1310 til at udgøre en svag 
periode, hvad angår gaver, Herreklostrene, s.63. 
8 DiplDan. l.rk. III, nr. 70-72 og 112-15. 
9 Jfr.  E.Bavngaard og H. N. Garner: Kalk til Øm 
Kloster. ÅrbÅrhSt. LXIX, 1980, s. 7-13. 
10 DiplDan. l.rk. III, nr. 122. Fritagelsen modificere-
des ved Laterankonciliet 1215, hvilket er en del af 
baggrunden for  bispestolens krav på klosteret i kon-
flikten. 
11 DaRigBr. 2. rk. I, nr. 451-53; II, nr. 122-23; V, 
nr. 224 og 309. To ligeledes små bidrag nævnes 1495, 
DaMag. l.rk. VI, 268, og 1519, L.Bisgaard: Tjene-
steideal og fromhedsideal,  1988, s. 156. Jfr.  Herreklo-

strene, s. 63 og L. Rasmussen: Gaver til klostrene i 
middelalderen. KirkehistSaml. 1991, Øm s. 32-33. 
12 DaKancReg. 28. okt. 
13 Garner 1969, s. 41-53. 
14 KancBrevb. 19.juli. 
15 Note 13. C. M. Smidt, Vejledning 1942, s. 29, for-
moder, at der har været et kapel nær det sted, hvor 
vejen østfra  krydsede Munkekanalen. 
16 KancBrevb. 30. dec. 
17 1975 opstillede Mønt- og medaillesamlingen på 
NM en liste (F.P. 3338) over de indtil da fundne  møn-
ter, ialt 71, hvoraf  den ældste er fra  Valdemar Sejrs 
tid, jfr.  grav nr. 17. 
18 Aktiviteten omtales direkte og indirekte i C. M. 
Smidts trykte og utrykte beretninger; særskilt skal 
peges på skildringer i ÅrbÅrhSt. 1912 og 1945, jfr. 
desuden NM årsberetninger 1912-22. 
19 Note 3. Bortset fra  Øm er cistercienserkanaler her i 
landet bl.a. kendt i Sorø. Jfr.  Die Wasserversorgung 
im Mittelalter. Frontinus Gesellschaft,  Mainz 1991. 
20 Klosterkrøniken fortæller  om en af  brødrene, der 
forestod  kanalarbejde og foretog  nivellering. Den ba-
sale omstændighed, at Gudensøs vandspejl ligger la-
vere end Mossøs, har man på egnen selvsagt været 
klar over i generationer. Jfr.  J. Ingvordsen 1991. 
21 Hvor hegnsmuren ser ud til at ville ramme kana-
len, er 1921 konstateret stor markstenssyld eller -fyld. 
22 Tilsvarende gælder f.eks.  også i Sorø og Vitskøl. 
23 C. M. Smidt mente, at fundamentet  kun havde væ-
ret forberedt  til denne udstrækning. O.1918 ledte han 
forgæves  efter  en vestgavisfundering. 
24 Eksempelvis er det måske en konsekvens af  denne 
fremgangsmåde,  når der i tværskibets nordvestre 
hjørne ser ud til at være foretaget  en korrektion. 
25 C. M. Smidt, Notebog CVIII, s. 78, noterer, at fun-
deringen for  nordvestre korsskæringspille er 170 cm 
høj. 
26 C. M. Smidt, Notebog LII, passim, og notater på 
målebladene. 
27 Den tredeling, som østgavlens fundering  udviser, 
tør man næppe drage arkitektoniske konsekvenser af. 
28 A. Andersens undersøgelser af  terrænet på kirkens 
nordside rejser spørgsmålet, om nordportalen over-
hovedet blev udført. 
29 C.M.Smidt, Notebog LXXV, s. 65-66. Under 
omtale af  murværk i søndre korsarms vestside næv-
nes mulige levn af  trappen til dormitoriet. 
30 C. M. Smidt, Notebog CXV, s. 18. 
31 Hovedparten af  den betydelige mængde af  byg-
ningssten,  både af  granit og tegl, der er sat i forbin-
delse med klosteranlægget eller opsamlet ved udgrav-
ningskampagnerne siden århundredets begyndelse, 
befinder  sig i det lokale museum og på Moesgård. 
Materialets registrering og analyse, der ligger uden 
for  Danmarks Kirkers rammer, er endnu ikke afslut-
tet. Nedenfor  skal blot peges på enkelte fænomener. 
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Fig.31. Glaseret kapitæl af  brændt ler, fundet  1960 i 
østre klosterkanal. Øm Kloster Museum. Søren 
Gottfred  Petersen fot.  1992. - Glazed  brick  capital. 

En del af  stenene henføres  uden nærmere lokali-
sering til kirken og bekræfter  grundplanens udsagn 
ved at antyde et byggeri af  en vis rigdom, hvad angår 
de arkitektoniske led og dekorationens enkeltheder. 

I materialet indgår en del granit,  bl.a. sokkelkvadre. 
Blandt formsten  af  tegl  er der rundstave og sten til 
halve og kvarte søjler af  forskellig  dimension foruden 
mursten, der ved runding, affasning  eller hulled rø-
ber sig som tjenlige til vulster og gesimsbånd. Tegl-
materialet indeholder tillige hjørneknopper, hvoraf 
en stor blev fremdraget  i søndre korsarm 1916. 
Mange sten er riflede  og/eller glaserede. Til kirken og 
sakristiet (foruden  kapitelsalen) er som nævnt knyttet 
trekløverformede  ribbetegl. Overalt er fundet  tagsten 
af  varierende form;  de glaserede eksemplarer (lige-
som stenene med firkløverfrise  af  samme form  som i 
Rye (s. 3729)) stammer næppe fra  kirken. 

En del gulvfliser  af  tegl henføres  til kirken; liste ved 
Poul Nørlund opregner bl.a.: Rudeformede  med sort 
glasur, adskillige, bl.a. rektangulære og trapezfor-
mede, med dekoration og (grøn) glasur foruden  tre-
kantede. Andre er konstateret under udgravningerne, 
og restpartier er endnu på plads: Ca. 22x22x6 cm 
(nordre østkapel ved søndre korsarm og områder ved 
sydvestre korsskæringspille, jfr.  fig.  9 og 13), ca. 
16x16x6,5 cm (i arkaden til sydligste østkapel og 
langs sydsiden af  skrankemuren). 

Desuden er en del glaseret bygningstegl, herunder 
dekorerede fliser,  i årenes løb opsamlet på tomten, 
indsamlet i terrænet eller fremkommet  under udgrav-

ningerne og beror nu i Øm Kloster Museum. Enkelte 
stykker stammer angiveligt fra  kirken, men det om-
fattende  materiale er ikke bearbejdet. For at give et 
indtryk af  den kvalitet, der har været anvendt, er ud-
valgte eksemplarer afbildet  fig.  35 og 36. 
32 Smidt 1926, s. 195ff. 
33 Fundamenternes udsagn er lidet meddelsomt, hvad 
byggefaser  angår; midlertidige lukkemure har ikke 
nødvendigvis fordret  solid syld. Det er usikkert, om 
de nord-sydgående forstærkninger,  der observeres i 
tværskibets vestside, er vidnesbyrd om en pause un-
der byggeriet. E. Møller i NMArb. 1950, s. 134, for-
moder her en skrankemur. 
34 Det er den almindelige opfattelse,  senest Schiør-
ring: Lægbrødrefløjen,  s. 14, at det selvstændige byg-
ningsafsnit  nordligst i klosterets vestfløj,  sammen 
med det planlagte skibs søndre mur, tilhører kirkens 
første  byggeperiode. 
35 C. M. Smidt, Notebog LI, 49-53, har på arealet ob-
serveret kalklag, murbrokker og rester af  vindue. 
36 Yderligere er nogle begravelser blevet »klippet 
over«, C. M. Smidt, Notebog CVIII, s. 130. 
37 Samme, Notebog LII, s. 47-48, noterer, at der i den 
nordre forstærkningspille  synes at have været indret-
tet en trappe. 
38 C. M. Smidt, Notebog CXV, s. 22. 
39 Samme, Notebog LII, s. 37; E. Møller i NMArb. 
1950, s. 133-34; jfr.  E. Kirchner-Doberer: Die deut-
schen Lettner bis 1300. Linz 1946. Jfr.  note 33. 
40 C. M. Smidt, Notebog LII, s. 24 og 37. 
41 Samme, Notebog CVIII, s. 99 og 1942, s. 40. 
42 Samme, Notebog CVIII, s. 77-78. 
43 Øm Klosters Krønike, s. 47. 
44 Samme s. 36. 
45 Kirken har rimeligvis ejet flere  liturgiske genstande 
til brug ved de mange messer, der skulle afholdes  ved 

Fig. 32. Sokkelkvadre og formsten  1:10, tegnet af 
KdeFL 1992. 1 og 2. Østre afsnit  af  kirken i Rye 
(s. 3722). 3. Granitkvadre ved Øm †kloster. 4. Ribbe-
sten af  tegl, fundet  1910. 5. Hårdtbrændt rundstavs-
sten, fundet  1913 (4 og 5 efter  C. M. Smidt). - Details 
from  the church of  Rye (i  and  2, p. 3722) and  presumably 
from  the demolished  church of  Øm. 
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altrene, men de er antagelig blevet inddraget af  kro-
nen i årene omkring reformationen,  jfr.  Holger Rør-
dam: Om Beskatningen af  Kirkerne og Plyndringen 
af  deres Klenodier i Kong Frederik I. s Tid, i Ny Kir-
kehistSaml. IV, 1867-68, s. 26-43. 
46 Jens Ingvordsen: Vandkar af  sten, i Skbg. Mu-
seums årbog 1988, s. 7-12. 
47 Jfr.  C. M. Smidt 1942, s. 37, fig.  11 og Poul Nør-
lunds registrant. 
48 Uldall: Kirkeklokker,  s. 199, nr. 10. 
49 Jfr.  Jens Vellev: Støbning af  middelalderens kirke-
klokker, i hikuin 3, 1977, s. 250f.  med henvisninger 
til C.M.Smidt. 
50 Om abbeden jfr.  Holger Fr. Rørdam: Efterretnin-
ger om de to sidste Abbeder i Øm Kloster, i Kirke-
histSaml. 3. rk. III, 1881-82, s. 94ff.  og H. Garner 
Nielsen: Abbed Peders død, i Skalk 1966:2, s. 18-24. 
51 Jfr.  J. Isager, s. 133ff. 
52 Jfr.  Øm Kloster-projektet 1978, nr. 9. - Vejledning 
1968, s. 19. 
53 Jfr.  litteraturlisten, Kr. Isager. Se i øvrigt Pia Ben-
nike: Middelalderens skeletfund,  i hikuin 17, 1990, 
s. 135-146, især s. 141 med henvisning til J. Boldsens 
populationsgenetiske undersøgelser. 
54 Begravet i kiste- eller jordgrave, fortrinsvis  i nor-
dre korsarm og ved nordvestre kapel; jfr.  i øvrigt 
Kr. Isager, 1936, s.36ff. 
55 Dog kunne undtagelsesvis også prælater og klo-
sterets velgørere begraves her, jfr.  Edw. Ortved: Ci-

Fig. 33. Granitkapitæl. Øm Kloster Museum. Søren 
Gottfred  Petersen fot.  1992. - Granite capital. 

Fig.34. Granitkapitæl, indgået i Øm Kloster Mu-
seum 1983. Søren Gottfred  Petersen fot.  1992. - Gran-
ite capital. 

Fig. 36. Dekoreret, rød teglflise  med brungrøn gla-
sur, ca. tre cm tyk. Fundet i søndre korsarm. Øm 
Kloster Museum, tidligere NM (inv. nr. D 8585). 
Birgit Als Hansen fot.  1978. - Glazed  floor  tile. 

stercieordenen og dens klostre i norden, Kbh. I, 1927, 
s. 82. 
56 En fjerdedel  er efterladt  til senere undersøgelser. 
57 Hovedparten af  disse grave er afdækket  af  opsyns-
manden ved Øm kloster siden 1931 Anders Ander-
sen, der ved opmålinger, notater og en artikel i Årb-
ÅrhSt. 1938 har redegjort for  undersøgelserne. 
58 Kildegrundlaget for  behandlingen er først  og frem-
mest C. M. Smidts indberetninger, notebogsopteg-
nelser, opmålinger og fotos  samt de af  ham selv pu-
blicerede vejledninger til Øm Kloster Museum og 
specielt artikler i ÅrbÅrhSt. XXII, 1939, s. 101-116 og 
i NMArb. 1942, s. 31-47, hvortil henvises generelt. I 
de tilfælde,  hvor andre har foretaget  udgravninger 
eller har givet kommentarer hertil, er der specielle 
henvisninger i noterne. På grund af  den mangeårige 
udgravningsfase  (jfr.  s. 3780) under vanskelige vilkår, 
og hvori flere  personer har deltaget, er det optegnede 
materiale ret uensartet, og flere  relevante oplysninger 
må følgelig  mangle. - Redaktionen skylder Øm Klo-
ster Museums leder H. N. Garner megen tak for 
hjælp ved opklaringen af  forskellige  problemer vedr. 
undersøgelserne. 
59 C.M.Smidt har kun fundet  to jordgrave, hvor ske-
lettets hoved lå i øst. 

Fig. 35. Dekoreret, rød teglsten med skråfas  og brun 
glasur, ca. otte cm tyk. Fundet i grav i nordre 
korsarm. Øm Kloster Museum. Birgit Als Hansen 
fot.  1978. - Glazed  brick. 
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60 Jfr.  C. M. Smidt 1942, s. 39 og Jakob Kieffer-Olsen: 
Middelalderens gravskik i Danmark - en arkæologisk 
forskningsstatus,  i hikuin 17, 1990, s. 85-112. 
61 En i denne forbindelse  ønskelig redegørelse for  de 
murede graves stratigrafiske  relationer er udeladt 
som meningsløs uden en samtidig, fyldestgørende 
oplysning om alle de øvrige grave (kiste-, planke- og 
jordgrave) i hele klosterområdet, hvilket ikke ligger 
inden for  redaktionens rammer. 
62 C.M.Smidt 1942, s. 44, P.Kr. Madsen: Bispe-
grave, s. 143ff. 
63 Stenstørrelser ifølge  notebog CVIII, 29 og XCV, 
23: 28 á 28,5x13 á 13,5x8 á 8,5 cm. 
64 »Svage træspor« ved fodenden  kunne ifølge  CMS 
være spor af  en træbund(?). 
65 CMS.s mål er tilføjet  på indb. omtalt i note 66. 
Kun én krukke er nu bevaret. 
66 Chr. F.Jørgensen, indb. 1941, jfr.  P. Kr. Madsen, 
note 62 ovfr.  s. 147ff.  - Det glødende trækul skulle 
tjene som brændstof  til røgelsen, der ved begravelses-
ceremonien kunne fjerne  liglugten. 
67 Silkevævningen, betegnet Øm Kloster IV, 1941. 
Analyse: Binding: 2/1 kiper. Trådtal: 150/50 tråde pr. 
cm. Spinding: Afhaspet  silke (uden synlig spinding) i 
både kæde og skud. - Brocheringstråd: Guldlahn 
S-tv. om S-spundet silkesjæl. - For. Binding: Lærred, 
ujævnt vævet. Trådtal: Ca. 40/32 tråde pr. cm. Spin-
ding: Z/afhaspet  silke. Sytråd: 2-tråde. S-tv. - Den 
indvævede silkevævning har tilsyneladende samme 
silketrådsmateriale som ægkanten, men der er kun få 
tråde tilbage, og der kan derfor  ikke udføres  nogen 
væveanalyse. 
68 I NM, inv.nr.D 13162. Omtalt af  Fritze Lindahl, i 
Danefæ.  Til Hendes Majestæt Dronning Margrethe II 
16. april 1980. Red. ved P. V. Glob; nr. 7. - F. L. har 
desuden venligst stillet sit manuskript til en bog om 
smykker og ringe til rådighed for  redaktionen. 
69 Brev af  ll.nov. 1941 til CMS (i NM) med hen-
visning til artikel af  P. N. i Vendsysselske Aarbøger 
1928-29, Hjørring 1929, s.301f.  Villingebæk-korset 
(NM, inv.nr. D 9278) bærer en hebraisk indskrift:  Du 
hersker evindelig, o Herre. 
70 I NM, inv.nr. D 13161, jfr.  note 68. 
71 Dette svarer ikke i mål til bispens sekundære grav-
sten, nu i Rye (s. 3758). 
72 Først udgravet af  træskomand Søren Jensen på hans 
lod 1910 og derefter  samme år af  M. Mackeprang 
(indb. 1911 med fotos). 
73 Tegl med rifling,  med skråkant og hjørnetegl med 
hulstav. Der fandtes  flere  sten, der syntes at have væ-
ret bestemt til en muret pille; jfr.  note 72. 
74 På grund af  en konstateret deformation  af  den ene 
hofte  kaldet »den halte munk«; jfr.  Isager 1936, s. 25f. 

75 Ved H. Garner. 
76 C.M. Smidt 1942, s.38f.,  P.Kr.Madsen: Bispe-
grave, s. 138f.  og Isager, 1936, s. 31. 
77 Først udgravet 1911 af  Søren Jensen i overværelse af 
Historisk Samfund  og derefter  igen samme år i fæl-
lesskab med CMS. Fot. gengivet i ÅrbÅrhSt. V, 
1912, s. 122. 
78 Isager 1936, s. 26-30. 
79 I NM6. F. P. 1390. Jfr.  Keld Grinder-Hansen: Dø-
demønter fra  danske kirker og kirkegårde, i hikuin 
17, 1990, s. 147ff.,  især s. 150. 
80 Klosterkrøniken s. 41; jfr.  C. M. Smidt 1942, s. 37. 
81 Venligst oplyst af  H. Garner. 
82 Opmåling med kommentarer af  CMS. 
83 Indb. ved Anders Andersen, jfr.  samme: Udgrav-
ningen af  Øm etc., 1938, s.79f.  med fig. 
84 Lis Nymark: Et nyfundet  gravsværd fra  Øm klo-
ster med et katalog over middelalderlige gravsværd 
fra  det nuværende Danmark, i hikuin 6, 1980, s. 121-
134; jfr.  samme: Øm kloster. Fund af  1400-tals sværd 
1977. Hovedfagsprøve  1979. (Manus, i Øm Kloster 
Museum). Jfr.  CMS notebog CXV, 1941, s. 25. 
85 Indb. ved Palle Birk Hansen 1978; jfr.  note 84. 
86 Så tidligt som 1904 blev til NM af  gårdejer S. Niel-
sen indsendt 12 *perler  af  forskellig  størrelse, fem  af 
rav, fem  af  ben, en af  glas og en af  en sort masse, 
fundet  på brystet af  et skelet »på Øm klosters grund«. 
Inv.nr.D 5801. 
87 Af  CMS omtalt som nr. 8, afdækket  sept. 1937. 
88 Af  CMS omtalt som nr. 18, afdækket  aug. 1935. 
89 Andersen: Udgravningen af  Øm etc. 1938, s. 87. 
90 Af  CMS omtalt i ms til foredrag  i Oldskriftsel-
skabet 21.nov. 1939. Den ene grav fundet  nær syd-
vesthjørnet af  pillen mellem nordre korsarms to øst-
kapeller, den anden i korsarmens nordvesthjørne, ved 
nordøsthjørnet af  pillen mod nordvestre kapel. -
Jordprøven: røgelse, undersøgt af  Chr. F.Jørgensen 
1934. 
91 Medlemmer af  slægten Rostrup har skænket gaver 
til Øm, jfr.  Holger G(arner) Nielsen: Øm Kloster, 
1969, s. 30. - CMS notebog XLI, 32. 
92 Nærmest sammenlignelig forekommer  to løsfund, 
en guldring med oval plade, fundet  i Hårslev (Odense 
amt), NM inv.nr. D 13340, og en sølvring med spids-
oval plade, fra  Møn(?), NM inv.nr. D 318. 
93 Dannet af  små, lodretstillede skiver anbragt lidt 
forskudt  for  hinanden. 
94 Ifølge  Ortved (jfr.  note 55, s. 19) kunne en ring 
høre til en abbeds insignier. Den skulle oprindelig 
være af  massivt guld med en glat sten i. Det sidst-
nævnte krav er måske i tidens løb blevet svækket li-
gesom så mange andre af  ordenens forordninger. 
95 Inv.nr. D 7449 a-c og D 8584a-b. 



Fig. 1. Kirken set fra  syd med den nuværende præstebolig i forgrunden.  Luftbillede  omkring 1950 i Det kgl. Bi-
bliotek. - Aerial view of  the church and  the churchyard.  The  vicarage in the foreground. 

SØNDER VISSING KIRKE 
T Y R S T I N G H E R R E D 

Kirken, der er viet S.Nicolai,1 hørte i middelalderen 
under Vissing †kloster (s. 3843), men ved dettes op-
løsning i slutningen af  1420rne lagde biskop Ulrik 
den under Århus bispestol.2 Det nærliggende Voer 
†kloster (Voerladegård sogn) gjorde imidlertid krav 
på kirken. Der udviklede sig en længere trætte om 
sagen, og både konge og pave blev inddraget. 14883 

indgik Århusbispen forlig,  hvorved kirken med 
»præste sædegård, tiende og al præsterente« samt ret-
ten til at kalde kapellan gik over til Voer †kloster. 
15244 ydede kirken 12 mark til Frederik I.s såkaldte 
landehjælp. 

Med reformationens  inddragelse af  klostergodset 
kom kirken i kronens eje. 1554 overførtes  kongetien-
den til nabopræsten i Rye (s. 3718), mens kirketien-
den 15925 blev tilstået Anders Jensen (jfr.  s. 3846, note 
7), kongens fæster  på den nærliggende gård »Vissing 
kloster«. Kronens ejerskab til kirken, der 1661 er be-
vidnet i herredsbogen,37 fremgår  også 1622,6 da kan-
celliet bekymrede sig om kirkebygningens tilstand. 

17107 solgtes kirken til amtmanden i Skanderborg, 
Jørgen Grabow, men allerede 17208 benyttede kon-
gen sig af  den indføjede  tilbagekøbsklausul og lagde 
kirken ind under Skanderborg rytter distrikt. Ved det-
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tes nedlæggelse 1767,9 solgtes den på auktion til for-
valter Kolliin i Horsens. Nogle år senere erhvervedes 
kirken af  det nyligt oprettede stamhus Mattrup, i det 
nærliggende Tyrsting sogn, hvilket er bevidnet bl.a. 
1776 og 180910 (jfr.  s.3815). Ved tvangsauktionen 
over ejendommene efter  stamhusets ophævelse 1828 
blev kirken uden tvivl også solgt, men en ny ejer 
kendes først  1840, da konsul Rasmus Secher på Tam-
drup Bisgård (Nim herred) solgte den til kroholderen 
i Rye, købmand Peder Laursen (Lauritsen). Året efter 
afhændede  denne kirken til sogneboerne,11 der her-
efter  stod som ejer indtil overgangen til selveje 1. juli 
1910. 

Der ser ud til, at kirken ved sogneomlægningerne 
1555 skulle have været nedlagt og sognet lagt under 
den nærliggende Voer †klosterkirke (Voerladegård 
sogn). 

Under de fjendtlige  indfald  og besættelser i 1600rne 
kom der stor armod i sognet, hvor der under Tor-
stenssonfejden  endda var indrettet en palisadekranset 
lejr. Antagelig nedgravet i disse urolige tider er en 
samling mønter fra  perioden 1542-1642, der 1898-1901 
blev fundet  uden for  søndre kirkegårdsdige.12 

Det ret store sogn grænser mod nord til Salten å 
og Langsø og mod øst til Gudenå. Navnlig på 
disse to sider er terrænet kuperet, præget af  dale, 
vandløb og søer og behersket af  vidtstrakte og 
afvekslende  skovstrækninger. Kirkebyen ligger 
centralt i sognets søndre del, hvor jordbundens 
beskaffenhed  og de mildt bølgende bakker yder 
de bedste betingelser for  landbrug. Særligt her 
er mængden af  gravhøje bemærkelsesværdig og 
afgiver  en af  begrundelserne for  at føre  områ-
dets bebyggelseshistorie langt tilbage i tiden. 
Også de to nedennævnte runesten peger i denne 
retning, og den ene kan ved sin hentydning til 
Jellingehoffet  give næring til formodninger  om 
en gammel, kongelig besiddelse på egnen. 

Kirkegården  er kun lidt udvidet (jfr.  fig.  45); en 
strimmel i vest blev måske inddraget i 1930rne, 
og 1982 indrettedes, efter  projekt af  H.J.Niel-
sen, Skanderborg, et afsnit  for  urnegrave (jfr. 
mindesten, s. 3833) på et tidligere erhvervet 
areal mellem østre dige og den vej, der løber 
mellem Rye og Brædstrup. I begyndelsen af 
1970erne anlagdes syd for  hovedindgangen par-
keringsplads på en del af  præstegårdshaven. 

Hegningen  udgøres overalt af  stengærder, der 
er omsatte og udbedrede tid efter  anden, siden 

de nævnes første  gang 1715. Dengang var de 
flere  steder faldet  ned, »så kvæg og svin ganske 
ruinerede de dødes grave«. Østre dige reguleret 
1936. 

Hovedindgangen  sidder sydligt i østsiden, 
hvor den har været i mange hundrede år; den er 
udformet  med hvidmalede stakitfløje,  ophængt 
på murede, hvidkalkede piller (jfr.  fig.3).  I syd 
er der ud for  våbenhuset en låge til præsteboli-
gen. Indtil en brand 1913 lå præstegården nord 
for  kirken,14 og et »hul« i nordmuren, som sy-
net 192715 ønskede lukket, var måske en remini-
scens af  den tidligere præstegårdslåge. I tilknyt-
ning til affaldsplads  og materialedepot er der 
desuden indkørsler nordligt i vestsiden og vest-
ligt i sydsiden. Det nævnte afsnit  for  urne- og 

Fig. 2. Runestenen (nr. 1), der nu står ved skibets ve-
stre væg (s. 3811, jfr.  fig.  11). Tegning af  C. O. Zeut-
hen 1863. - Runestone (no.  1), now placed  in the nave (cf. 
fig.11).  Raised  by Tove,  wife  of  King  Harald  (†985),  in 
memory of  her mother. 
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fællesgrave  er bragt i forbindelse  med den ældre 
kirkegård ved en bred åbning i diget; desuden 
har det tofløjede  stakitporte i nord og syd. På 
afsnittets  søndre dige er stillet en mindesten 
over sognepræst Niels Bak. 

Da indgangene 161816 nævnes første  gang, var 
de forsynede  med †riste.  I 1680erne17 og i de føl-
gende årtier13 gennemførtes  ikke nærmere speci-
ficerede  reparationer, mens det 1744-4518 frem-
går, at rytterdistriktets faste  murer Lars Nielsen, 
der samtidig arbejdede på tårnet, istandsatte 
tækket over nordre låge. 182019 noterede synet, 
at stakitfløjene  var begyndt at rådne.20 

Teglhængt, hvidkalket ligkapel  fra  1932 blev i 
1950erne udvidet med toilet og redskabsrum. 
Bygningens blændingsprydede østgavl danner 
den visuelle afslutning  på hovedadgangsvejen, 
der fra  porten i øst går gennem kirkegårdsarea-
let forbi  våbenhuset. Allétræerne her blev fældet 
efter  synets ønske 1931; 1939 skulle hvert andet 

Fig. 3. Et par af  østre ports piller og den senere flyt-
tede mindesten (s. 3833). Hugo Matthiessen fot.  1938. 
- Section  of  the main entrance to the churchyard  and  a 
memorial stone, which is now moved  to a part of  the church-
yard,  recently  acquired  and  adapted  for  anonymous tombs. 

træ i sydsiden fjernes.15  I dag står der en blandet 
bestand af  store træer langs gærdet, navnlig i 
nord og vest. 

†Fortov  af  piksten, fjernet  ved kirkens almin-
delige istandsættelse i 1980erne, var vist etab-
leret 1944.15 Allerede 185621 var der tale om, at 
fortovet  »skal have bedre skråning fra  muren til 
renden«; nogle år efter  ønskedes »volden ved 
kirkens fundament«  fjernet,  og 187622 foreslog 
synet anlæggelse af  grusbelagt lerbanket. 

To runesten fra  sen vikingetid (950-1000) blev i 
1830rne flyttet  fra  deres sekundære placering 
ved kirkegårdens hovedindgang og er nu an-
bragt i kirken, den ene i skibet, den anden i vå-
benhuset. I følge  en lokal tradition i 1700tallet 
havde den ene sten været opstillet på en dengang 
forlængst  sløjfet  høj på kirkens sydside. Stene-
nes indskrifter  lyder: 1. (Fig. 2) Tove, Mistives 
datter, Harald den Godes, Gorms søns kone, lod 
gøre disse kumler efter  sin mor. 2. Toke gjorde 
disse kumler efter  sin far  Abe (Ebbe), en klog 
mand.23 

BYGNING 
Kirken består af  kor og skib, der antagelig er rejst i 
sidste halvdel af  llOOrne, og hvortil der i senmiddelal-
deren er føjet  våbenhus og tårn; sidstnævnte er i ny-
ere tid blevet stærkt ændret. Omkring år 1500 er ind-
bygget hvælv. Orienteringen er praktisk taget sol-
ret.24 

Den ret store kirke er afsat  uden skævheder i 
grundplanen, og tilsyneladende uden at man har 
betjent sig af  nogen simpel, geometrisk figur. 
Diagonalen i det kvadrat, der angives af  korets 
indvendige bredde, svarer til rummets længde. 
Muligvis er det utilsigtet, at korets indre længde 
inklusiv triumfmuren  er lig med halvdelen af 
skibets indvendige længde, indbefattende  vest-
gavlen. Skibet er altså omkring dobbelt så langt 
som bredt, og man konstaterer, at dørene er pla-
ceret i langmurenes vestre trediedelspunkter. 

Materialet  i de oprindelige afsnit,  kor og skib, 
er rå kamp, iblandet frådsten  og al. På bygnin-
gens hvidtede mure, hvor der tillige observeres 
adskillige reparerede partier, lader materialefor-
delingen sig ikke afgøre.  At dømme efter  de re-
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lativt velbevarede taggavle, der opefter  aftager  i 
tykkelse, udgør marksten imidlertid den domi-
nerende komponent; navnlig i de østre gavle er 
anvendt temmelig store formater.  Alle steder er 
stenene lagt i nogenlunde vandrette lag. Enkelt-
heder ved døre og vinduer er frembragt  i al og 
frådsten;  således har Uldall noteret, at stenene i 
stikket over det tilmurede vindue i nordsiden af 
skibets østligste fag  er vekselvis af  de to stenar-
ter (jfr.  Hørning, s. 3073-74). 

Udvendig ses der ingen sokkel undtagen på 
korets østgavl, der er sekundært ændret. Der-
imod blev der ved en gravning i skibet 1989, 
ca. 35 cm under det nuværende gulv, konstateret 
en knap 15 cm høj og 4-5 cm fremspringende 
sokkel af  frådsten,  der lå oven på funderingens 
marksten. Væggens oprindelige puds begyndte 
ved fremspringets  overside. 

Dørene, der oprindelig har været indbyrdes 
lidt forskellige,  er delvis bevarede. Den søndre 

er fortsat  i brug, men på synets foranledning 
1858 og 190221 udvidet i siderne, bl.a. ved bort-
hugning af  de 52 cm brede anslagsfremspring. 
Norddøren er tilmuret og foroven  beskadiget 
ved et vindue, der er blevet indsat efter  synets 
ønske 1865.21 

Syddøren, der blev skitseret af  Høyen 1830, 
har udvendig haft  en †frisøjle  opstillet i en fals  på 
hver side af  åbningen. Allerede på Høyens tid 
var basernes form  uklar, og da Uldall besøgte 
kirken, var det nederste af  søjlerne dækket af 
gulvet. Skafterne  har haft  vulst foroven  og for-
neden, mens kapitælerne vist var terningfor-
mede. Uldall noterede, at vederlagsbåndene, 
der forneden  var skråt affasede  ligesom dem i 
koråbningen, såvel som stikkets kvadre, var ud-
ført  i frådsten.  I den rundbuede, 137 cm brede 
og 302 cm høje (over nuværende gulv), indre 
lysning er der i begge sider markeret huller til 
stængebom. 
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Fig. 5. Kirken set fra  sydøst. KdeFL fot.  1991. - The  church seen from  the south-east. 

Norddøren, der aflæses  på facaden  (fig.7),  er 
blot akcentueret med et par halvsøjler, beslægtet 
med dem i nabokirken i Voerladegård. Portalens 
bredde er 156 cm inklusiv disse søjler, hvis 
skaftbredde  andrager 18 cm. De borthuggede 
vederlagsfremspring  har underside 193 cm over 
terræn. Uldall har bemærket, at søjleskafterne  er 
af  frådsten  og de terningformede  kapitæler af  al. 
I følge  Høyens notat var stikket over åbningen 
dannet af  fire  krumme kvadre. 

Af  de oprindelige, relativt lavtsiddende vin-
duer  registreres to i koret og ét i skibet. Først-
nævnte sted har gavlvinduet delvis bevaret sin 
indre, 63 cm brede lysning, mens vinduet i 
nordmuren, der sidder bemærkelsesværdigt øst-
ligt, er tilmuret og i vægplanet måler ca. 135 x 70 
cm. I skibets østligste fag  iagttages på begge 
nordmurens sider det ovenfor  nævnte, tilmu-
rede vindue, der har omtrent samme størrelse 
som det i koret. 

I det indre  må triumfbuen,  hvis sider er sat 
med munkesten, være udvidet; ved ombygnin-
gen kan de affasede  vederlagsbånd være genan-

vendt. Triumfvæggens  indrykning i murkrone-
højde angiver utvivlsomt placeringen af  skibets 
oprindelige træloft. 

Ændringer  og tilføjelser.  I generationerne før  re-
formationen  indbyggedes der hvælv i kor og 
skib (jfr.  kalkmalerier), foran  sydportalen lagdes 
et våbenhus, og ved vestgavlen rejstes et tårn. 
Den kronologiske rækkefølge  af  disse byggear-
bejder kan ikke afgøres. 

Korets hvælv, der på adskillige punkter ad-
skiller sig fra  skibets, er utvivlsomt ældst, og 
sandsynligheden kunne tale for,  at der samtidig 
med hvælvets indbygning, måske som en sik-
kerhedsforanstaltning,  gennemførtes  en fuld-
stændig ommuring af  korgavlens yderside. Her 
aflæses  munkesten i munkeforbandt  på et par 
bundskifter  af  granit, hvoraf  det nederste sprin-
ger sokkellignende frem.  Tagfoden  tegnes ved et 
dobbelt savskifte,  og i trekantgavlen er udsparet 
en lav blænding af  form  som et korset kors. Ved 
ændringen bevarede man det oprindelige vin-
due, der udvidedes en smule i lysningen og i 
facaden  fik  fals  og rundbuet halvstensstik. Ko-
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Fig. 6. Kirken set fra  nordøst. Hugo Matthiessen fot.  1938. - The  church seen from  the north-east. 

rets simple krydshvælv er udført  med falsede 
piller, hvorpå skjoldbuerne og de retkantede 
ribber hviler uden vederlagsmarkering. Mellem 
de temmelig kuplede kapper er anlagt overrib-
ber og kamtrin. Hvælvlommerne er udmurede 
og sat i forbindelse  med to spygatter i hvert 
hjørne. 

De fire  hvævlfag,  der i skibet afløste  træloftet, 
hviler ligeledes på vægpiller, men disse er på 
vanlig måde forsynet  med et affaset  skifte  til an-
givelse af  vederlag. Kapperne er fladere  end dem 
i koret, og ribberne har på de nedre partier en 
tilspidset snitform.  Denne artikulering andrager 
i de to østlige fag  omkring halvdelen af  hver 
ribbe, reduceres i det næstvestligste og er næsten 
helt væk længst i vest. Forandringen hen igen-
nem skibet må røbe en arbejdsgang fra  øst mod 
vest. Spygatterne er fordelt  med ét til hver 
hvælvlomme. Længst i vest er en tilmuret †lem. 

Den ovennævnte omdannelse af  triumfbuen 
er antagelig samhørende med hvælvenes ind-
bygning i skibet. 

Det enkle, teglhængte våbenhus foran  syddø-
ren er opført  af  munkesten, hvis forbandt  ikke 
ses gennem hvidtekalken; forneden  på østsiden 
indgår der et par kvadre i murværket. Bygnin-
gen, der er uden karakteristiske enkeltheder, 
omtales første  gang 1691-9217 i anledning af  en 
ny dør, og det fremgår  i denne periode, at den 
havde †»kamme« (utvivlsomt †kamtakker),  der 
fjernedes  1756-5718 ved gavlens ommuring. På 
vestvæggen er der spor efter  en muret †bænk, 
formentlig  en af  dem, der nævnes 1860.21 

180313 beskrev synet loftet  som brøstfældigt 
og noterede, at klokken hang i våbenhuset (jfr. 
s. 3833). 1846, da der blev lagt loft,  ønskede man 
et vindue i stedet for  †lem. Døren er udvidet i 
medfør  af  synets henstilling 1873, vinduet efter 
ønske 1903. Vestfacadens  små mursten og om-
dannelse af  østsidens falsgesims  er formentlig  et 
resultat af  synsudsættelse 1905.21 

Udvendig er indmuret et par mindesten 
(s. 3834), og 185621 havde sprøjten sin plads bag 
døren. 
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Tårnet  ved skibets vestgavl er opført  af  mun-
kesten på en syld af  rå kamp, der træder frem  på 
alle bygningens tre sider. Undtagen på et parti af 
nordsiden er murværket i dag dog helt fornyet  i 
små sten (jfr.  nedenfor).  Det fremgår  1613-14,16 

da tårnet omtales første  gang, at der var tag-
arbejde »på begge sider«, hvorfor  det oprindelig 
må have haft  sadeltag. Ud fra  form  og størrelse 
synes det tillige at have været et af  de i Århus 
stift  udbredte, såkaldte styltetårne,  hvilket også 
vil forklare  den 60 cm brede, nu tilmurede åb-
ning, der sidder øverst i skibets vestgavl, hvor 
den har givet adgang fra  kirkeloftet  til klokke-
kammeret (jfr.  f.eks.  Mesing, s.3128). 

Formentlig i forbindelse  med tårnets opfø-
relse har man foretaget  udbedringer af  skibets 
vestgavl, hvorpå klokkestokværkets østmur 
hviler; her muredes de i 1700rne nævnte †kam-
takker,  der på gavlens søndre del fjernedes 
1756-57 (jfr.  nedenfor). 

Efter  tagarbejdet 1613-14 omtales tårnet igen 
1680-8117 og da som brøstfældigt.  Trods en re-
paration var tilstanden fortsat  slet; helt galt blev 
det i årene efter  1715.13 Et parti af  sydvestre 
hjørne styrtede til jorden, og man så sig nødsa-
get til at fjerne  klokken, der ophængtes i »træ-
værk«, hvor den var »udsat for  regn og slud« 
(jfr.  s. 3833). Et syn 171925 anslog, at en istand-
sættelse ville fordre  6000 mursten foruden  an-
kre. Rytterdistriktets bygningsadministration, 
der herefter  overtog ansvaret for  kirkens ved-
ligeholdelse, kunne i første  omgang blot gen-
tage de foregående  syns karakteristik af  hele 
bygningens og navnlig tårnets miserable forfat-
ning. 173413 iværksattes en udbedring, men den 
nødvendige, mere omfattende  istandsættelse 
gennemførtes  vist først  af  distriktets murerme-
ster Lars Nielsen fra  Mesing i følge  kontrakt 
1745-46; da han en halv snes år senere var i gang 
med skibets vestgavl, supplerede han med flere 
ankre.18 

Det er tænkeligt, at tårnet fik  sin nuværende 
skikkelse i 1740rne, mens det er uklart, hvad 
vindfløjens  årstal (s. 3817) og inskriptionen på 
bygningens vestside hentyder til. På facaden  i 
glamhulsniveau står med jerncifre  og -bogstaver 
1795 og kirkeejerparrets initialer Thyge (Jesper 

Fig. 7. Udsnit af  skibets nordfacade  med portal 
(s. 3813) og nyere vindue (s. 3816). Victor Hermansen 
fot.  1938. - Section  of  the north wall  of  the nave including 
walled-up  portal. 

de) Thygeson og Sophie Charlotte (de Ceder-
feld)  Thygeson til Mattrup. 

190321 beordrede synet fornyelse  af  tagtøm-
meret og tækning med bly. 

Øvrige  arbejder  i nyere tid.  Bortset fra  en notits 
om bygfældighed  16226 kan kirkens tilstand 
først  følges  fra  1700rne og kun i grove træk. I 
Sønder Vissing, som så mange andre steder, har 
rytterdistriktets overtagelse af  vedligeholdelsen 
betydet en væsentlig forbedring.  Omkring 
172013 var de sydøstvendte hjørner i slet forfat-
ning; man mente, at skibets kunne »ikke stå vin-
teren over uden hjælp«, og konstaterede, at ko-
rets var »revnet fra  øverst til nederst«. Desuden 
havde skibets østre kamtakker på grund af  reg-
nen fået  »mægtig stor skade«. 1735 meldes, at 
tilstanden er god.13 1756-57 var endnu en istand-
sættelse i gang, og herunder styrtede skibets 
sydvestre hjørne ned; synet bemærkede: 20-30 
læs faldt  på én gang! Til reparationerne i disse år 
medgik 5400 dobbelte flensborgsten,18  der sam-
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Fig. 8. Indre, set mod øst. Victor Hermansen fot.  1938. - Interior  to the east. 

men med resultaterne af  andre udbedringer i dag 
præger kirkens facader,  særligt på sydsiden. 

183821 skrev præsten i synsprotokollen, at kir-
ken var godt vedligeholdt. Herefter  meldes ikke 
om større bygningsarbejder før  den ret omfat-
tende, almindelige istandsættelse 1988-89 under 
ledelse af  Hans Vinther, Brædstrup. 

Alle gulve  blev ved kirkens istandsættelse i 
1980erne udført  med gule teglfliser,  der ligger i 
samme plan fra  våbenhusdøren til korets øst-
væg; i stolestaderne er der imprægnerede fyrre-
brædder. Da gulvet 1688-8917 nævnes første 
gang, var det nedsunket og skulle lægges om; 
formentlig  bestod det i alle tilfælde  delvis af 
mursten, som det fremgår  1719.26 1853 ønskede 
synet brændte sten ved alteret, og i medfør  af 
kirkesynsloven af  1861 foreslog  man nogle år se-
nere trægulv inden for  knæfaldet  og gule fliser 
eller mursten udenfor  og i gangen.21 

De spidsbuede støbejemsvinduer  går tilbage til 
1865,27 da synet ønskede de dengang eksiste-

rende udskiftet  med nogle, der var mindst tre 
alen høje; ved samme lejlighed blev det i nordsi-
den etableret. Det østligste i skibets sydside var 
blevet udvidet på synets forlangende  1851.21 

161916 gennemførtes  en almindelig istandsæt-
telse, og 181719 blev kirken forsynet  med tre nye 
vinduer. 

1981 blev tegltagene  fornyet  på bræddeunder-
lag; herefter  er der tækket med bly på kor og 
tårn, i øvrigt tagsten. Da tagmaterialet 1613-1416 

nævnes første  gang, lå der vist bly overalt und-
tagen på våbenhuset; Jacob blytækker fra  Rye 
udførte  reparationer. 1692-9317 nævnes der tag-
sten på skibets nordside. Den tidligere omtalte, 
dårlige tilstand, som kirken befandt  sig i før  ind-
lemmelsen i rytterdistriktet, gjaldt også tagene; 
ja, var vel forårsaget  af  disses manglende ved-
ligeholdelse. 171513 var adskillige tagsten blæst 
ned; det følgende  år skrev synet, at »hvis det 
ikke ordnes, kan hvælvingen ikke blive bestan-
dig«. 1720 turde man ikke gå på hvælvene. Ved 
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Fig. 9. Tårnpyramidens vindfløj  1777 (s. 3817). NE 
fot.  1991. - The  weathervane above the spire of  the tower. 

denne tid lå der bly på korets sydside, i øvrigt 
tagsten, som 1744-4518 blev bragt i orden af  den 
ovennævnte Lars Nielsen. 

Når der 184321 er tale om blytag på koret, er 
det uklart, om det gælder begge bygningens si-
der. En generel istandsættelse fandt  sted 1880,22 

og som nævnt udskiftedes  tårnspirets zink med 
bly efter  synets forslag  1903. 

Tagværkerne,  der har to lag hanebånd, er affyr 
med enkelte stykker genanvendt egetømmer; 
dette gælder i koret kun spærskoene. Skibets 
spærfag  er samlet og nummereret (kun i syd) på 
vestsiden, begyndende i øst. Hanebåndsbladnin-
gerne er forsynet  med »krumkonsoller« ligesom 
i Dallerup (s. 3602); i koret dog kun ved nedre 
lag. 1613-1416 nævnes udtrykkeligt, at tagvær-
kerne blev sat i stand; i øvrigt omtales blot tag-
arbejder. Det er uklart, hvornår sugfjælene,  der 
blev repareret 1689-90,17 blev afløst  af  de eksiste-
rende falsgesimser,  der er muret med små sten. 

Opvarmning med »to mindre †ventilations-
ovne« etableredes efter  beslutning på ekstraordi-
nært syn 1883, og blev bemærket af  Uldall nogle 
år efter.  1891 nævnes kun én †kakkelovn,22 der 
191715 blev afløst  af  †kalorifer,  der på sin side 
udskiftedes  1969 med et oliefyret  †varmtvands-
anlæg. Ved sidste restaurering indførtes  varm-
luftsindblæsning.  Elektricitet indlagt 1924. 

Vindfløjen  (fig.  9) på spiret bærer årstallet 1777 
og indeholder en vinget person (engel eller 
fama)  med basun. 

Glasmalerierne  i korets vinduer er udført  af  Jo-
hannes Kragh og skænket 1910 af  konferensråd-
inde Anne Plenge-Jørgensen på Løndal (i sog-
net); i øst kors, i syd vinget kvinde med glorie, 
der i hænderne holder et bånd. 

KALKMALERIER 

Kirkens sengotiske dekorationer28 er undersøgt 
og afdækket  i to tempi. 1899-1900 fandt  Eigil 
Rothe ikke alene spor af  egnens almindelige, 

Fig. 10. Tårnet set fra  sydvest med kirkeejernes initia-
ler (s. 3815). NE fot.  1991. - The  tower seen from  the 
south-west. On the wall  are the initials of  a former  owner 
of  the church and  his wife. 
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Fig. 11. Indre, set mod vest. NE fot.  1991. - Interior  to the west. 

enkle hvælvudsmykning fra  o. 1500 både i kor 
og skib, men tillige fra  1500rnes begyndelse et 
drevent malet rankeslyng på korbuens under-
side sammenhørende med en stor dommedags-
fremstilling  på triumfvæggen  samt et billede af 
S.Jørgen og dragen på nordvæggen i skibets 
vestfag.  Hovedparten af  de fundne  dekorationer 
blev restaureret, dog ikke korets og domme-
dagsscenen, der især forekom  stærkt medtaget. 
1988-89 foretog  Olaf  Hellvik en afdækning  og 
genrestaurering både i kor og skib, hvor der på 
hvælvene fremkom  nye motiver. Triumfvæg-
gens dommedagsfremstilling  blev restaureret, 
og i forbindelse  med afdækningen  afsløredes  to 
ældre †bemalinger. - En sikker rækkefølge  for 
udmalingen af  de forskellige,  tidsmæssigt ret 
nærliggende dekorationer kan ikke opstilles, da 

dateringen i hovedsagen må bygge på stilistiske 
kriterier. 

1) Fra o. 1500 stammer hvælvdekorationerne i 
skibets  fire  fag,  beslægtet med Århus domkirkes 
og nøje svarende til udmalinger i bl.a. Hvilsted 
og Adslev fra  1497-98 samt Fruering29 og rime-
ligvis udført  af  samme maler, der har sat sit bo-
mærke både i de nævnte kirker og i Sdr. Vissing, 
på vestfagets  vestkappe (fig.  14). Også kanden 
med blomsterbuketten er karakteristisk for 
denne maler. Gjord- og skjoldbuer ledsages som 
vanligt af  den krydsende halvbuefrise  med prik-
ker, og gjordbuernes undersider prydes af  hen-
holdsvis konturtegnede firkløver  med prikker, 
skaktavl og farveudfyldt  kløver. Ribbernes de-
korationer veksler fra  fag  til fag,  i 1. er de slanke 
sparrer med langt udtrukne spidser malet i sik-
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Fig. 12. Indre, set mod øst. NE fot.  1991. - Interior  to the east. 

sak over ribbesiderne, 2. fag  har enkelt sparre, 
3. fags  ribber er skråt afstribede,  og 4. fag  har 
igen en enkelt sparre. 

Omkring spygatterne er afdækket  forskellige 
stregtegninger i varierende farver.  11. fags  nord-
kappe: prikket rektangel med blomstrende gren, 
sydkappen: prikket, hjerteformet  figur  med 
spydbladstængler, i 2. fags  nord- og sydkapper: 
henholdsvis kontureret og farvefyldt  kløver. I 
3. fags  nordkappe en stor, skægget maske med 
røde pletter på kinderne (fig.  13), i sydkappen: 
hus med bladstængler. 4. fags  nordkappe har i 
begge svikler en firkant  med kugler, sydkappens 
med streger; vedr. vestkappen se ovenfor. 
Overalt er vekselvis anvendt de vanlige farver, 
gråsort og rødbrunt, der også er benyttet på 
kragbåndene. De nu hvidkalkede hvælvpiller 

har oprindelig, ifølge  Rothes afdækninger,  stået 
i blank mur.30 

2) O.1500 er S.Jørgen  i kamp med  dragen31 

(fig.  15) malet på nordvæggen  i skibets  vestfag.  Ved 
restaureringen 199032 er pletter blevet udbedret 
med puds og retoucheret, men hovedomridset 
og alle væsentlige detaljer er de oprindelige. 
Den ca. 215 cm høje fremstilling,  afgrænset  for-
neden af  en sort streg, viser helgenen som rust-
ningsklædt, hårfager  ridder, uden hovedtøj eller 
glorie. Hverken motivets vanlige borg eller per-
soner ses bag ham. Den gråmalede, sorttegnede 
skikkelse er iført  harnisk med rosetprydet skul-
derplade og spidse knæbeskyttere; snabelskoene 
har lange sporer. Ved siden bærer han et to-
håndssværd med rød spids og rødttegnet parér-
stang. Foran sig holder han et gråt, korsmærket 
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Fig. 13. Kalkmalet maske fra  o. 1500 på nordkappen i 
skibets 3. fag  fra  øst (s. 3819). NE fot.  1991. - Mural 
painting of  a mask, c. 1500, on the north cell  in the third 
bay of  the nave from  the east. 

skjold. Den sortgrå hest, der er vist i spring op 
på dragen, har lang, bølget manke og kuperet 
hale; dens rødtmønstrede seletøj har nedhæn-
gende kvaster samt roset ved bidslet. Den ned-
kæmpede drage ligger på ryggen med udspilede 
vinger og hævede forben,  der har kløerne 
fremme.  Med oprakt hals og åbent gab med 
spidse tænder og pileformet  tunge hvæser den 
mod angriberen, der har stukket sin lange lanse 
gennem dens hals. Kroppen er grå med rød-
brune tegninger. Sorte streger og græstotter 
markerer det let bølgede terræn. 

Korets  dekoration  afviger  lidt fra  skibets og er 
måske udført  før  disse. På ribberne er malet 
brede sparrer, hvælvkapperne er ledsaget af  den 
vanlige halvbuefrise,  der løber ud fra  de enkle 
stregrammer omkring spygatterne. Gjord- og 
skjoldbuer er indrammet af  stregornamenter. I 
hvælvtoppen ses en lille, rød og sort roset som 
den i skibets midtfag,  i østkappen er med rødt 
malet et bomærke33 anderledes end skibets. 

Fig. 14. Kalkmalet dekoration og bomærke fra 
o. 1500, på vestkappen i skibets vestligste hvælv 
(s. 3818). NE fot.  1991. - Mural  decoration  and  mark 
c. 1500, on the west cell  of  the nave's  west vault.. 

3) I samme periode, muligvis i 1500rnes første 
tiår er korbuen samt en del af  triumfvæggen  ble-
vet udsmykket. 

Korbuens  underside  fremhæves  ved et rødbrunt 
rankeslyng (fig.  16), malet med sikre strøg fort-
løbende fra  nord til syd med ialt fem  spiraler 
med mange bladudløbere.34 Både 1899 og 1989 
konstateredes, at rankeslynget, som nøje svarer 
til Grædstrup korbues †dekoration, ligesom 
denne tillige havde udløbere, der som en vifte 
bredte sig ud over triumfvæggens  flade.  Disse 
rankeudløbere blev ikke genfremkaldt  og re-
staureret. 

4) Muligvis kort efter  korbuens udsmykning, 
måske i 1500rnes 2. årti har triumfvæggen  fået  sin 
store Dommedagsfremstilling  (fig.  12) tildels malet 
oven på de førnævnte  rankeudløbere. Den øvre 
del med Kristi hoved havde ikke været afdækket 
ved Rothes undersøgelser, og farver  og detaljer 
var her særligt velbevarede, hvorimod store 
partier forneden  var ødelagt allerede før  1899. 
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I overensstemmelse med periodens vanlige 
skema for  dette motiv sidder Kristus på regn-
buen med fødderne  på jordkloden og med nå-
dens lilje og dommens sværd35 udstrækkende 
sig på hver side af  ansigtet (fig.  17). Detaljerne er 
tegnet med gråt, hår og skæg er brunt og glorie-
skiven gul. Med oprakte arme og åbne hænder 
fremvises  naglegabene, hvorfra  blodet drypper, 
ligesom fra  sårene i fødderne  og det nøgne, 
magre bryst. Den gulbrune dragt, med grønt 
foer,  er mønstret; en flig  af  kappen er på usæd-
vanlig vis snoet rundt om den brun- og grøn-
stribede regnbue.36 Til siderne knæler menne-
skenes forbedere.  Maria fremviser  appellerende 
sit blottede bryst, hvormed hun har næret søn-
nen. Ansigtstrækkene er forsvundet,  men 
glorieskiven og den gulbrune kappe ses endnu. 
Bag ved hende tre sorte grave, hvorfra  sortteg-
nede, nøgne menneskekroppe stiger op. I sydsi-
den er af  Johannes kun bevaret ansigtstrækkene 
og den gulbrune glorie. Ved Kristi højre side 
fører  en storvinget engel de frelste  mod salig-

Fig. 15. Kalkmaleri af  S.Jørgen og dragen, fra  o. 1500, 
på nordvæggen i skibets vestfag  (s. 3819). NE 
fot.  1991. - Mural  painting of  St.  George and  the dragon, 
c. 1500, on the north wall  in the west bay of  the nave. 

Fig. 16. Kalkmalet dekoration fra  1500rnes begyn-
delse på undersiden af  korbuen (s. 3820). NE 
fot.  1991. - Mural  decoration  from  the beginning of  the 
16th century, on the soffit  of  the chancel arch. 

heden, ved hans venstre side ses den sjæleve-
jende ærkeengel Mikael og kun et enkelt hoved 
bag ryggen. På den tilstødende hvælvkappe, lige 
over dommedagsbilledet, fremkom  1990 de 
sparsomme rester af  en basunblæsende †engel, 
der varsler hændelserne nedenunder; nu over-
hvidtet. 

To sengotiske  indvielseskors  afdækkedes  1990 i 
skibet. Det er ens, rødbrune hjulkors med hvide 
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Fig. 17. Detalje af  Kristus fra  kalkmaleriet af  dommedag, jfr.  fig.  12 (s. 3820). Olaf  Hellvik fot.  1989. - Detail  of 
Christ  in the mural painting of  The  Last Judgement,  cf.  fig.  12. 

blade, det ene 33, det andet 48 cm i tvm. og 
malet henholdsvis på nordvæggen i 2. fag  og på 
vestvæggen. 

†Kalkmalerier.  1990 fremkom  enkelte rester, 
der atter overhvidtedes. 1) På triumfvæggen 
fandtes  under tykke kalklag ikke nærmere be-
skrevne, svage farvespor  af  »romansk oprin-
delse«. 2) 0 .1500? Under skjoldbuen på nord-
væggen i 3. fag  stod versalerne »... iegrei ...«, 
malet med samme røde farve  som ribbedekora-
tionen. 

I N V E N T A R 
Oversigt.  Kirkerummet domineres ganske af  de nyre-
staurerede kalkmalerier fra  tiden omkring 1500. Af 
det førreformatoriske  inventar er kun fa  genstande 
overleveret, endda af  usikker proveniens. Det gælder 
både den (sen)romanske granitfont  og en stolegavl fra 
1400rnes 1.halvdel med et relief  af  S.Gertrud (nu i 

Den gamle By). Det enkle krucifiks,  af  senmiddelal-
derlig type, er måske et lokalt arbejde. Fra 1500rnes 
slutning stammer inventarets hovedstykker, alter-
tavle og -panel samt prædikestol, af  samme snedker, 
men altertavlen er 1911 afløst  af  et nyromansk retabel, 
moderniseret ved restaurering 1990. Ved 1700rnes 
midte har altertavlen faet  et nyt, men senere fjernet 
maleri udført  af  Mogens Christian Thrane, og til al-
terbordet har sognepræsten 1744 skænket et altersæt i 
stedet for  det, der var gået til grunde ved præstegår-
dens brand. Det øvrige inventar er for  størstedelen 
tilkommet i ny tid, de skårne stolegavle 1952, klok-
kerne 1862 og 1936. 

Alterbordet  er middelalderligt, sat af  granit-
kvadre 137 cm fra  østvæggen. På den synlige, 
hvidkalkede bagside måler det 161x100 cm og 
er 103 cm højt. 

Alterbordspanel  (fig.  19), formodentlig  fra 
o. 1590, samtidigt med prædikestolen og alter-
tavlen og antagelig af  samme mester. Det har 
fire  arkadesmykkede fag  på forsiden  og tre en-
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klere, rektangulære fyldinger  på de to kortsider. 
Panelets tætprofilerede  kron- og fodlister  er om-
løbende. På forsiden  adskilles fagene  af  profilli-
ster, de ydre rammestykker er derimod riflede. 
Hvert fag  har brede profilindramninger  om-
kring en arkade med riflede  pilastre og hestesko-
formet  bue, der prydes af  tandsnit ligesom pro-
filkapitælerne.  I sviklerne er enkle, reliefskårne 
blade hvorimellem små, indskårne tværstreger. 
Kortsidernes fyldinger  har profilindramninger 
om de tre øvre sider. Nymalet lyst blågråt, lister 
og detaljer gyldne. 

†Alterklæder.  166137 var alterklædet af  lærred, 
171925 omtalt som et gammelt »cartuns« klæde. 
1728 blev det udskiftet  med et af  plys med sølv-
galoner og med årstallet og Frederik IV. s navn i 
sølvbroderi midtpå.18 O.185621 anskaffedes  et 
nyt. 

Altertavlen  (fig.  19) er et retabel fra  1911,22 ud-
ført  af  Johs. Kragh, men ændret og forenklet 
1990 efter  forslag  fra  arkitekt Hans Vinther og 
kunstneren Valdemar Foersom Hejndal. Det be-
står af  et tredelt fodstykke,  der over midtfeltet 
bærer en cirkulær metaldekoration med Guds-
lammet, indfattet  af  en rektangulær ramme af 
krydsende dobbeltstave. Gudslammet står på en 
halvbue med blodet løbende ned i en alterkalk. I 
frisen  herunder en gennembrudt bogstavfrise 
med versalerne: »Se det Guds lam«. Metalde-
korationen er forgyldt,  indramning og panel 
lysblåt, med gyldne blade, korscirkel samt A og 
Ω i fodfelterne. 

Den tidligere altertavle  (fig.  28), en såkaldt ka-
tekismustavle med malet årstal 1594, ligger si-
den 1911 på loftet  i adsplittet og stærkt defekt 
tilstand. Det har været et enkelt snitværksar-
bejde, der ganske svarer til den delvis rekonstru-
erede tavle i Tulstrup (s. 3694) og formodentlig 
af  samme mester, hvis mulige bomærke (fig.  42) 
er indskåret bag på det oprindelige midtfelt  (nu i 
konfirmandstuen,  jfr.  nedenfor).  Både fod-
stykke og postamentfremspring  har profilli-
steindrammede smalfelter  ligesom rammestyk-
kerne bag de toskanske storsøjler. Gesimsfrise 
og -fremspring  er prydet med metoper og tri-
glyffer.  Attikapartiet herover har ligesom i Tul-
strup haft  tre listeindrammede retkantfelter  flan-

Fig. 18. Altertavlemaleri af  Nadveren, udført  af 
M. Chr. Thrane o. 1750 (s. 3824). NE fot.  1991. - Altar 
painting of  the Last Supper  by M.  Chr.  Thrane,  c. 1750. 

Fig. 19. Alterbordspanel, formodentlig  fra  o. 1590, og 
retabel fra  1911, udført  af  Johs. Kragh, ændret 1990 
(s. 3822). NE fot.  1991. - Altar  frontal,  probably c. 1590, 
retable  from  1911 made  by Johs.  Kragh,  altered  in 1990. 
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Fig. 20. Forslag til ændring af  altertavlen fra  1594, jfr. 
fig.  28, ved Magnus Petersen 1899 i (NM) (s. 3824). -
Proposal  for  the alteration  of  the altar-piece  of  1594, cf 
fig.  28, submitted  by Magnus  Petersen,  1899. 

keret af  småsøjler svarende til storsøjlerne, og 
ligeledes har små, drejede topspir flankeret  den 
kronende trekantgavl. Både stor- og topvinger 
var forsvundet,  da Magnus-Petersen 1899 un-
dersøgte tavlen, men allerede 172013 er den om-
talt som meget skrøbelig og »deraf  meget ned-
falden,  en del hænger for  fald«.  Så tidligt som 
1613/1416 var det galt med stabiliteten i opbyg-
ningen, vel især den øvre del, idet man nævnte 
år indkøbte jern til at »binde« tavlen med. 173438 

skulle den fæstnes  med jernankre og blev det 
følgende  år fastgjort  med et seks alen langt ege-
træ.39 

Midtfeltets  oprindelige egetræsplade, 128 x 113 
cm, der på sort bund bar en indskrift  med for-
gyldte versaler afsluttet  med »Anno 1594«, er 
o. 1750 blevet overmalet med en fremstilling  af 
Nadveren  (fig.  18), signeret: »Pinx. M. Chr. 
Thrane« (1697-1764) i nedre højre hjørne. Olie-
maleriet,40 der til dels er en kopi efter  Rubens,41 

viser de brogetklædte apostle samlet omkring 
det hviddugede bord med guldkalken og med 
den rødklædte Jesus velsignende brødet som 
midtpunkt. I forgrunden  til højre den rødhårede 
Judas i gul kjortel og blå kappe, manden på 
samme side af  bordet klædt i blåt og rødbrunt. 
De ret rødmossede ansigter er malet med tyde-
lige strøg og en del glanslys. Den tilsyneladende 
selvkomponerede, grå baggrund med søjler og 
blåt draperi i højre hjørne, har midtfor  en niche 
med et bord, hvorpå en opslået bog mellem to 
brændende lys. 1978 blev maleriet renset og dets 
egetræsramme,42 oprindelig med tandsnitlis te, 
restaureret. Stafferingen,  der var samtidig med 
maleriet, bestod af  grågult på fladen,  med hvid-
grå platte og forgyldt  karnis. 

Efter  at man ved 1800rnes midte atter havde 
ønsket tavlen forsvarlig  befæstet,  blev den 1864 
repareret, malet med egetræsådring og for-
gyldt.21 Samtidig indsattes over Thranes maleri 
et nyt alterbillede  (jfr.  fig.  28), et sødladent olie-
maleri på lærred, 106 x 92 cm, af  Kristus med 
apostlen Johannes lænet mod skulderen sid-
dende bag et bord, anbragt helt i forgrunden. 
Nu ophængt i ligkapellet. 189921 fandt  man 
imidlertid tavlen kassabel og ønskede en ny, 
men lod i stedet foretage  en ændring efter  for-
slag af  Magnus-Petersen (fig.  20). Da tavlens 
proportioner forekom  uheldige på grund af  de 
manglende vinger og det høje attikaparti, blev 
det sidstnævnte fjernet  og en ny trekantgavl an-
bragt. Samtidig nedtog man fra  gavltoppen en 
†due med udbredte vinger, der ifølge  Magnus-
Petersen oprindelig havde tilhørt prædikestolens 
lydhimmel. Ved opstillingen af  det nye alterre-
tabel 1911 blev den egetræsmalede21 tavle fjernet 
og dets midtfelt  ophængt på korets nordvæg. 

Altersølv.  Kalk  og disk,  1744, udført  »efter 
guldsmed Gerthes tegning«,18 dvs. af  Gert Niel-
sen Thorbrügger, der da som svend hjalp den 
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svækkede far,  Niels Gertsen Thorbrügger, i 
hans værksted i Kolding. Den store, 18,5 cm 
høje kalk (fig.  21) har bred, sekstunget fodplade 
og almindelig, barokprofileret  fod,  der fra  den 
flade  overside er drevet op med kanter mod det 
sekskantede skaft.  Små profilstave  danner over-
gang til de forskellige  led; knoppen er midtdelt 
og riflet.  Et nyere, glat bæger, med tud, har er-
stattet det oprindelige, der bar indskriften: 
»F.H.S. 1744«43 for  sognepræsten Frederik Han-
sen (jfr.  †epitaf),  der skænkede halvdelen af  ud-
giften,  ialt 24 rdl. og 4 sk., til en ny kalk og 
disk, der da vejede 35 lod (jfr.  nedenfor).  På fod-
pladen to ens, læderede stempler for  Niels Gert-
sen Thorbrügger (Bøje 2, 1982, nr. 6581). Den 
tilhørende disk, 15 cm i tvm., er flad  og glat, 
med ret bred fane,  hvorpå graveret cirkelkors, 
på skraveret baggrund; på undersiden to stemp-
ler som kalkens. 

Den tidligere †alterkalk  og †disk,  der gik til 
grunde ved præstegårdens brand 1744,18 var af 
tin og tidligst omtalt 1719.25 

Som oblatæske  (fig.  22) tjener et tidligere 
smykkeskrin (eller visitkortæske?) fra  1800rne, 
skænket kirken 1967. Den er rektangulær, med 
afrundede  hjørner, ca. 11 cm lang, og hviler på 
fire  støbte bladfødder.  Det profilerede  låg har på 
forkanten  en lille stav til åbningsbrug. Skrinets 
sider er dels smykket med omløbende perlestav, 
dels med graveret planteornamentik inden for 
en stregindramning. På lågets overside afbrydes 
planten af  et lille, rudeformet  felt,  hvis ene 
hjørne er bukket som på et visitkort; det tomme 
felt  er antagelig beregnet til ejerens initialer. Ind-
vendig forgyldt.  - *Oblatæske,  antagelig fra 
1862,21 fra  Den kgl. Porcelænsfabrik,  sort, med 
guldkors og -kanter, nu i Hadsten kommunes 
lokalhistoriske arkiv.44 

Vinkander.  1) 1925, af  sølv, københavnsk ar-
bejde med bymærke samt guardeinstempel for 
Chr. Fr. Heise på lågets underside og kandens 
bund; 31 cm høj. Graverede bladborter på kan-
ten af  det korskronede låg, under mundingen og 
i et bælte midt på korpus. 2) 0.1900, af  por-
celæn, fra  Bing & Grøndahl, den vanlige type 
svarende til *oblatæsken. To tilhørende skåle; 
alle ude af  brug. - En †tinflaske  til vin, nævnt 

Fig. 21. Alterkalk, 1744, udført  af  Gert Nielsen Thor-
brügger, Kolding (s. 3824). NE fot.  1991. - Chalice, 
made  1744 by Gert Nielsen  Thorbrügger,  Kolding. 

1681/82, blev 1693/94 erstattet af  en ny,17 omtalt 
endnu 1719.25 

Sygekalk  og disk,  af  sølv, anskaffet  1862 i fæl-
lesskab med Voerladegård kirke,21 udført  af 
P. Bærentzen, Horsens. Den 11 cm høje kalk har 
rund, tragtformet  fod  med lille, riflet  stav ved 
overgangen til det koniske skaft,  med rund 

Fig. 22. Oblatæske, et tidligere smykkeskrin fra 
1800rne (s. 3825). NE fot.  1991. - Wafer  box, a previous 
jewel case from  the 19th century. 
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Fig. 23. Alterstager af  messing, 1500talstype. Den 
ene, med ny messinglyseholder, måske en yngre kopi 
(s. 3826). NE fot.  1991. - Brass altar  candlesticks  of  16th 
century type. One of  them, with a newer candle  holder  of 
brass, possibly a later  copy. 

knop; bægeret knap halvkugleformet.  Under 
bunden mesterstemplet (Bøje 2, 1982, nr. 6261); 
her ses også i dybet af  skafthullet  en 4 skilling 
rigsmønt 1854 eller 185645 med portræt i profil  af 
Frederik VII (fig.43).  Disken, 7 cm i tvm., flad 
og glat. 

En †kalk  og †disk,  nævnt 1681,17 er antagelig 
identisk med den lille sølvkalk og disk, der 
171925 omtales »med våben og årstallet 1662«, 
og som 1739/40 beskrives som »en liden sølv 
kalk og disk at betjene syge med«.46 Også dette 
sygesæt forsvandt  ved præstegårdens brand 
1744.18 

Alterstager.  1-2) (Fig. 23), af  1500talstype, af 
messing, ret ens, men muligvis ikke samtidige, 
den mindste måske udført  som kopi af  den an-
den. Stagerne tidligst omtalt 1661.17 Fod- og ly-
seskål er vulst- og hulstavprofileret,  det cylin-
derformede  skaft  har tre spidsovale led med 

småstave, samt øvre og nedre vulst. Den største 
stage, 33 cm høj, er let rødlig i godset og med 
inddrejede linier. Den anden, ca. 32 cm høj har 
færre  småstave og ingen inddrejede linier. På fo-
den er tre ens, cirkulære og tværstribede stemp-
ler. Begge stager har i ny tid i lyseskålen fået 
indsat en plade beregnet til indskruning af  mes-
singlyseholder. 3) Nyere bordstager i nyro-
koko, af  forsølvet  messing, 18,5 cm høje; på fo-
den stemplet »H.J.Plet«. 

Syvarmet  lysestage,  1925, skænket af  gårdejer 
Anders Sørensens arvinger.15 Ude af  brug. 

†Alterbøger.  166137 fandtes  en bibel og et gra-
dual, måske det der 172713 fandtes  »i degnesto-
len«, og som da ønskedes fornyet. 

Messehagel,  1967,15 af  rødt fløjl.  †Messehagler. 
En hagel fra  o. 1640, tidligst nævnt 166137 og 20 
år senere beskrevet som værende af  rød og brun 
damask,17 blev 172013 omtalt som 80 år gammel 
og næsten ubrugelig; 1739 lå den i †kirkekisten. 
1743/44 bekostedes en ny af  rødt fløjl  med sølv-
galoner for  20 rdl. 86 sk.18 1854 ønskede man 
anskaffet  en ny af  silkefløjl,  men nøjedes året 
efter  med at reparere den.21 186522 blev den dog 
erstattet af  en ny af  nævnte materiale. 1929 blev 
en hagel istandsat. 

Alterskranke,  1966, udført  efter  tegning af  ar-
kitekt H. G. Skovgaard. Glatte stolper med dob-
belt håndstavliste, opstillet i retkant. Den tid-
ligere †skranke  (jfr.  fig.  28), 1866,21 med afrun-
dede hjørner, havde drejede balustersøjler, 
hvoraf  nogle nu er henlagt på loftet.  Oprindelig 
poleret, 1900 egetræsmalet.21 176118 omtales et 
»tralværk«, muligvis en foregående  skranke. 

Døbefonte.  1) (Fig. 24), (sen)romansk, kraftigt 
behugget i nyere tid. Monolit af  blårød granit, 
ca. 79 cm høj, ca. 76 cm i tvm., kummen ca. 24 
cm dyb, med lille rille i bunden hen mod et hul, 
2 cm i tvm., i siden. Mundingsranden groft  af-
hugget. Kummens stejle sider afsluttes  forneden 
af  skråt, let hulet led ned mod en kraftig  vulst, 
der danner overgang til det koniske skaft.  Ingen 
fod.  Fonten er 1933 skænket kirken af  konfe-
rensrådinde Plenge-Jørgensen.47 Den fandtes  da 
i en have til en gård i Føvling, men havde stået 
ved Bredstenbro kro, hvor den tjente som vand-
trug. Det mentes, at den skulle stamme fra  †Vor 
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Frue kapel ved Bredstenbro i Nim sogn. Nu op-
stillet under korbuen i nord. 

2) (Jfr.  fig.  28), 1892,21 af  cement, 68,5 cm høj 
over 16 cm høj retkantsokkel. Den har klokke-
formet  fod,  hulet skaftled  og slankt, bægerfor-
met kumme, 47 cm i tvm., med reliefudsmyk-
ning, buefrise  langs mundingen og på korpus 
latinsk kors med et Jesumonogram tværs over 
korsstammen. Oprindelig opstillet østligst i 
midtgangen, nu i ligkapellet. 

†Font,  tidligst nævnt 1661;37 168317 oplyses, at 
den var af  træ, 171925 omtalt som »en gammel 
træstemmel (dvs. stub), som kaldes en font, 
men dertil er ganske ubrugelig«. 172013 bemær-
kes, at den er »ganske henfalden«  og ikke kan 
bære bækkenet, der må holdes af  degnen, når 
dåben forrettes.  182919 ønskedes den fornyet, 
men o. 1858 blev den tilsyneladende blot repare-
ret. 1863 talte man igen om fornyelse,21  hvilket 
må være sket inden 1877, da Løffler  i sin indbe-
retning omtalte træfonten  som ny og meget 
smagløs i formen. 

Dabsfad,  »1892«, af  messing, 47 cm i tvm., 12 
cm dybt, med rundet bund og let skrå fane, 
hvorpå er graveret årstallet og en indskrift  med 

Fig. 24. Døbefont,  (sen)romansk, men kraftigt  om-
hugget i ny tid (s. 3826). NE fot.  1991. - (Late)  Roma-
nesque font,  but heavily re-hewn in more recent times. 

Fig. 25. Korbuekrucifiks  af  senmiddelalderlig type, 
muligvis yngre, lokal skæring (s. 3827). NE fot.  1991. 
- Chancel-arch  crucifix  of  late medieval  type, probably a 
newer local  carving. 

kunstfærdig  fraktur:  »Hvo som tror, og bliver 
døbt, skal blive salig«. Det tidligere †dåbsfad  af 
messing omtales første  gang 1661.37 

Dåbskande,  o. 1912, af  messing, 27 cm høj, 
ganske svarende til Voerladegårds. 

†Fontehimmel,  antagelig af  træ og samtidig 
med †træfonten  (jfr.  ovfr.),  ønskedes repareret 
1843, hvilket dog først  skete o. 1858.21 

Korbuekrucifiks  (fig.  25), af  senmiddelalderlig 
type, men muligvis en yngre skæring, af  lokal 
proveniens, der efterligner  et forbillede  fra 
o. 1500. I øvrigt kraftigt  istandsat i flere  om-
gange, senest 1976 og 1990, hvorved eventuelle 
daterende detaljer er tilsløret. Den 110 cm høje, 
ligestrakte figur  holder hovedet opret med en 
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drejning mod højre. Munden er åben, fuldskæg-
get spidst, håret falder  i bølgede lokker ned 
foran  højre skulder og bag venstre, men med et 
bølget forløb  over øret og under den tovsnoede 
tornekrone. Armene, der bagpå er groft  indbla-
det i skuldrene, er på usædvanlig måde vandret 
udstrakte, de kraftige  hænder (med nye fingre), 
bladet til armene lige over håndleddene, fore-
kommer tilsatte. Brystkassen er flad  uden anato-
miske detaljer, med spydsår i højre side. Lænde-
klædet er foldet  på utraditionel vis med midt-
krydsende folder  med midtsnip og knude for-
oven ved højre hofte.  De næsten strakte ben har 
skarpe skinneben, højre fod  lagt over venstre. 
Både ryg og baghoved har udhuling af  træet. 
Det samtidige, kraftige  korstræ, af  eg, har store, 
kvadratiske endeplader med forsænkede  felter 
med skråt affasede  inderkanter. Bag Kristi ho-
ved ses et halvcirkelfelt,  men den vanlige, nedre 
halvcirkel findes  ikke. Stafferingen,  fra  1990 ved 
Ivan Hagner, er en blegrød karnation med en-
kelte blodspor fra  sårene, brunt på hår og skæg, 
grøn tornekrone og hvidt lændeklæde; kors-
træet brunsort. 

Ved restaureringen 1976 afdækkedes  fire  far-
velag, hvoraf  de tre nyere var variationer af  grå-
gult (yderst) og gråt og egetræsådring. Det æld-
ste lag bestod for  figurens  vedkommende af  en 
rødtonet, hvid karnation og okker på lændeklæ-
det samt på korstræet sort eller sortbrunt, med 
hvidt på endepladerne. 186921 meddeles at kruci-
fikset  skulle vaskes og korset egetræsmales; det 
hang da over korbuen. 189922 var det brøstfæl-
digt og flyttedes  i forbindelse  med restaurerin-
gen af  kalkmalerierne til et andet sted i kirken. I 
hvert fald  1938 hang det atter over korbuen, si-
den 1990 ophængt på nordvæggen i skibets øst-
ligste fag. 

Prædikestol  (fig.  26), med reliefskåret  årstal 
1585, muligvis samtidig med alterbordspanelet 
og den tidligere altertavle og rimeligvis udført 
af  samme snedker; stafferingsår  »1760«. Stolen 
har kun tre fag,  bredt udfoldet  som en skærm. 
Foran rammestykkernes profillisteindrammede 
smalfelter  har frise  og postament fremspring 
med tilsvarende smalfelter,  storfelterne  derimod 
riflede  pilastre med profilkapitæler.  Frisen er un-

Fig. 27. Prædikestolsfelt  1585, med maleri af  Moses 
1760 (s. 3829). NE fot.  1991. - Panel of  pulpit  1585, cf 

fig.  26, with painting of  Moses  1160. 

Fig. 26. Prædikestol 1585, stafferet  1760 (s. 3828). NE 
fot.  1991. - Pulpit  1585, painted  1160. 

TYRSTING HERRED 
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Fig. 28. Den tidligere altertavle, med malet årstal 1594 og maleri fra  1864 af  Kristus og Johannes. †Alterskranke 
1866 og døbefont  nr. 2, 1892 (s.3823ff.).  L.Poulsen, Vejen, fot.  mellem 1900 og 1917. - The  previous altar-piece, 
1594, with painting of  Christ  and  St.  John,  1864; †altar  rail,  1866,  and  font,  1892. 

der tandsnitliste og forkrøppet  gesims ligesom 
altertavlen smykket med plader med metoper 
og triglyffer.  Postamentet har rektangulære fel-
ter med kraftige  rammelister. I storfelterne  er 
arkader med riflede  pilastre med profilkapitæler 
bærende bueslag smykket med indskårne tun-
gesnit over tandsnit. I midtfagets  svikler ses et 
hulet femblad,  hvorimellem årstallet, i de to 
yderfag  enkle englehoveder hvorimellem blad-
ornament og (i østfaget)  reliefskåret  I N 
(fig.  27), muligvis for  Jens Nielsen til Vissing-
gård47 (jfr.  gravsten nr. 2). 

Stolens staffering  er dateret på midtfeltet, 
hvor der med gulmalet kursiv på sort bund er 

skrevet et citat fra  »Luc. 10. Cap. v. 27. Du skal 
Elske Herren din Gud ...«, afsluttet  med 
»A(nn)o. 1760«. I de flankerende  felter  står ne-
derst, i øst: »Loven er givet ved Moses«, i syd: 
»Men Naade og Sandheden ved Jesum Chri-
stum. Joh. 1. C.v. 17.« De respektive malerier, 
muligvis udført  af  M. Chr. Thrane, viser Moses 
(fig.  27) i grå kjortel og rød kappe, stående i et 
brunligt landskab, hvorover blå himmel med 
grå skyer. I sydfeltet  står »Salvator Mundi« 
(verdens frelser),  i tilsvarende dragt, med løftet 
højre hånd og en lille jordklode i venstre; en gul 
lysbræmme ses omkring hovedet, hvorover 
indskriften,  baggrunden blå. Under stafferingen 
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Fig. 29. *Stolegavl fra  †korstol?, fra  1400rnes første 
halvdel, med relief  af  S. Gertrud (s. 3830). S. Bengts-
son fot.  1935. - *Bench-end,  possibly from  choir stall, 
with relief  of  St.  Gertrude,  1400-1450. 

anes en indskrift  med store, veltegnede versaler. 
Stolen står med en del forgyldning  på detaljer, 
med rødbrunt på pilastrene og sort i bundfel-
terne. Den hviler på et muret, halvrundt og 
hvidkalket fundament  i skibets sydøsthjørne, 
nævnt 172013 da stolen omtales som gammel og 
skrøbelig, men nogenlunde kunne stå, hvis mu-
ren, den stod på, bestyrkedes. 173513 ønskedes 

stolen repareret, 189922 blev den sænket ½ alen. 
1929 gennemgik den en istandsættelse ved maler 
Borre, Århus, hvorunder de ældre malerier blev 
fremdraget.  Ny opgang fra  1989 langs triumf-
væggen. 

Stolestaderne  består af  ryglæn og sæder fra 
1868,22 moderniseret 1952, da der ifølge  forslag 
fra  arkitekt Hans Georg Skovgaard (1898-1969) 
opstilledes nye gavle af  eg med relieffer  skåret af 
billedhuggeren Valdemar Foersom Hegndal. I 
nordsiden ses motiver fra  Det gamle Testa-
mente, i sydsiden fra  Det nye. Ryglænene er 
malet grå og lysbrune, gavlene rødbrune med 
gyldne motiver. På vestligste gavl i syd en præ-
sterække. Til billedskærerarbejdet hører en lille 
træplade med et relief  af  en konge pegende op 
mod en slangeomvundet Kristusfigur.  Ophængt 
under orglet, i syd. 

†Stoleværk  er tidligst omtalt 1687,17 da en 
snedker lavede en del stole. 173539 blev de re-
pareret og 180313 erklæret »forsvarlige«.  186722 

skulle samtlige stole fornyes  efter  model af  dem 
i Bryrup kirke og derefter  egetræsmales. 188821 

anbragtes faste  fodskamler. 
*Stolegavl  fra  †korstol? (fig.  29), fra  1400rnes 

første  halvdel, med relief  af  S. Gertrud, udskåret 
i én egeplanke, ca. 131,5 cm høj, medregnet de 
delvis afbrudte  fialer  foroven  og den defekte  tap 
forneden;  42,5 cm bred og ca. 5,5 cm tyk. De 
indrammende søjler er retkantede, med enkle 
baser og kapitæler, der bærer en æselrygsbue 
med skårne krabbeblade; et riflet  fodstykke  til et 
topornament herimellem er forsvundet  siden 
1935. S. Gertrud ses frontalt,  stående med spidse 
sko på et skrånende gulv. Hun bærer et hoved-
klæde, der lader halsen fri,  og er iført  en stift 
foldet  kjole, holdt sammen i livet ved et bælte. 
Hendes kappe, der falder  i bløde siksakender 
ned langs siderne, er foldet  op over højre arm, i 
hånden holder hun martyriets palmegren. Med 
den venstre hånd, der er skjult af  den anden kap-
peflig,  holder hun sit attribut, en lille kirkemo-
del, med indridset kvadermurværk og facetteret 
spir. To indridsede cirkelslag bag hendes hoved 
markerer glorien. På søjlerne ses søm og søm-
spor. På gavlens bagside er forskellige  udstem-
ninger, dels spor efter  et †panel vinkelret på gav-
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Fig. 30. Lysekrone af  messing, skænket 1900 af  fa-
briksejer V.Jørgensen, Løndal (s. 3832). NE fot.  1991. 
- Brass chandelier,  donated  in 1900 by the factory  owner, 
V.Jørgensen,  Løndal. 

Fig. 31. Kirkeskib o. 1957, model af  engelsk linieskib 
fra  1640, bygget af  kaptajn Peter Hansen, Marstal 
(s. 3832). NE fot.  1991. - Model  of  English  ship of  the 
line from  1640, built  c. 1951 by Captain  Peter Hansen,  of 
Marstal. 

len, dels et skråt forløbende,  antagelig beregnet 
til et †pultbræt, samt herunder et lidt skråt ind-
snit, måske til en †hylde. På en af  fialerne  er 
indskårne versaler (måske degnenavn) fra  gav-
lens senere anvendelse i en †degnestol: »Nico-
lavs Georgy 1649«. Plankens nederste del dæk-
ket af  nyere bræt. Alle farver  afrenset.  Stolegav-
len har tilhørt Ludvig Hertel, sognepræst i 
Sdr. Vissing og Voerladegård (1884-88) og kan 
følgelig  stamme fra  en af  disse kirker. Hertil kan 
den været kommet fra  †Vissingkloster eller †Vo-
erkloster. Nu i Købstadmuseet Den gamle By 
(inv.nr. 1667). 

Armstol  til præsten, antagelig fra  1889.21 Den 
har buet kopstykke og let bølget rygstav samt 
buede armlæn med drejede småbalustre ved for-
kanten og som forben.  Gråmalet, med blåt, ny-
polstret sæde. 

†Præste- og †degnestol  nævnt 1719.25 Siden 
173713 trængte †skriftestolen  jævnligt til repara-
tion. Stolenes plads var i koret, hvorfra  de 186221 

ønskedes fjernet.  Præsten skulle anvises plads 
bag alteret, kirkesangeren i den øverste mands-
stol. 

†Kirkekiste.  166137 nævnes en »beslagen egeki-
ste«, hvori messeklæderne forvaredes  1681.17 

Den omtales 173918 og er måske identisk med 
»den gamle kiste« i koret, der ønskedes bort-
skaffet  1850.21 

Pengeblok,  muligvis den jernbeslåede blok, 
der omtales 1719.25 83 cm høj, bomkantet ege-
blok med affasede  hjørner på den nedre del. I 
den afrundede  overside en rund jernplade med 
stor pengetragt. På forsiden  en låge beslået med 
to hængseljern og øsken til vinkellukke. Den de-
fekte  bagside har bevaret et jerntværbånd og 

Danmarks Kirker, Århus 242 
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Fig. 32. Facade fra  †orgel 1923, tegnet af  S. F. Kühnel, 
nu i præstegården (s. 3833). NE fot.  1991. - Organ case 
of  †organ  1923, designed  by S. F.  Kühnel,  now in the vic-
arage. 

spor efter  et andet. Brunmalet, tragten sort. 
Opstillet i skibet lige inden for  døren. 

»Fattigbøsse«,  fornyet  188821 af  sortmalet blik, 
med gul antikva: »Gud elsker en glad Giver«. I 
konfirmandstuen. 

Orgelpulpitur  mod vestvæggen, 1923, båret af 
to stolper med udskårne knægte til tre sider. 
Udvidet 1976 med sidefløje  med udsavede balu-
stre samt ny trappe i nord. Gråmalet, listerne 
brune og gyldne. 

Orgel,  1976, af  standardtype »Ishøj«, med syv 
stemmer, ét manual og pedal, bygget af 
Th. Frobenius & Sønner, Kgs. Lyngby. Disposi-
tion: Manual: Principal 8', Rørfløjte  8', Oktav 
4', Gedaktfløjte  4', Spidsfløjte  2', Oktav V.  Pe-
dal: Subbas 16'. Klokkespil (1923). Facade af 
umalet eg. På vestpulpituret. †Orgel,  1923,48 

med fem  stemmer, bygget af  Horsens Orgel-
byggeri ved M. Sørensen. Disposition: Bordun 
16', Principal 8', Gedakt 8', Salicional 8', Fløjte 
4'; oktavkoppel, klokkespil og svelle. Pneuma-
tisk aktion, bælgven tillade. Tegnet af  S. F. Küh-
nel. Facade af  bejdset træ; kronede attrappiber af 
sølvbronzeret zink, opstillet i tre felter.  På vest-

pulpituret, med sydvendt spillebord. Klokke-
spillet (fig.  33) er genanvendt i nyt orgel 1976. 
Facaden (fig.  32) er opsat i præstegården. 

Salmenummertavler,  1956,15 fire  ens, beregnet 
til skydetal. Gråmalede, med sort eller grå bund 
og hvid indskrift.  En †ældre ses på fig.  8. 

Lysekroner  (fig.  30), 1900, to ens, af  messing, 
skænket af  fabrikejer  V.Jørgensen til Løndal.49 

De er fantasifuldt  udformet,  inspireret af  kalk-
maleriet af  S.Jørgen og dragen, der ses som 
flade  figurer  på hver af  de to gange seks takkede 
lysearme. Desuden tre rækker prydarme, hver 
med seks forskellige  refleksblomster,  de øvre 
tillige med gotiserende prydblomst. Lille, midt-
delt hængekugle. I skibet. Ny lysekrone fra 
o. 1989 i våbenhuset. Nyere lampetter og lyse-
skjold. 

Kirkeskib  (fig.  31), o. 1957, model af  det engel-
ske linieskib Royal Albert fra  1640, bygget af 
kaptajn Peter Hansen af  Marstal. På agterspejlet 
navneskiltet »Neptun«, der ses som gallionsfi-
gur. Gulbrun køl, hvid vandlinie, herover sort 
og hvidstribet, med sorte kanoner og røde 
lemme. Ophængt syd for  pulpituret. 

Klokker.  1) Omstøbt 1862,21 skriftløs,  56 cm i 
tvm. Om halsen tre spinkle lister, over slagrin-
gen to tætsiddende. Ophængt i vuggebom oven 
over nr. 2. 2) 1936, tegnet af  arkitekt Hans Ge-

Fig.33. Klokkespil fra  †orgel 1923 (s. 3832). NE 
fot.  1991. - Chimes from  †organ  1923. 
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org Skovgaard. Indskrift  med versaler lige over 
slagkanten: »HGS del. De Smithske støberier i 
Aalborg gjorde mig. Anna Plenge Jørgensen til 
Løndal gav mig til Sønder Vissing kirke 1936«. 
Herover rigsvåbenet. På korpus relief  af  den op-
standne Kristus, herunder (med versaler): »Støv 
oprejst af  din forsoner.  Stat nu op i paaske -
morgengry«. Herunder lille relief  af  kirken. 

†Klokker.  1) Siden 161716 omtales kun én 
klokke, i tårnet, der 171713 var så skrøbeligt og 
ved at falde  ned, at kirkeejeren Jørgen Grabow 
(jfr.  s. 3809) lod klokken nedtage og ophænge 
ved korgavlen i et nyt, forsvarligt  træværk (jfr. 
s.3815). Menigheden klagede imidlertid over,10 

at den ikke kunne høres af  andre end af  den, der 
ringede den, og over at den hang under åben 
himmel udsat for  regn og slud.13 180313 var den 
tilsyneladende anbragt i våbenhuset. 182319 var 
klokken revnet »så betydeligen«, at den havde 
»tabt sin lyd«, hvorfor  den skulle omstøbes. 2) 
Omstøbt udensogns 1825. 1860 fik  den en ny 
slagstang.21 Omstøbt 1862, se nr. 1. 

GRAVMINDER 

†Epitaf  over sognepræst Frederik Hansen 
(Curtz), †1760, opsat før  1766 af  enken.18 Fra den 
vidtløftige  indskrift,  der kun kendes fra  E. Møl-
lers optegnelser, kan nævnes, at »i denne kirkes 
altergulv ... gemmes ... Friderick Hansen, f.  i 
Colding af  højfornemme  forældre  d. l.sept. 
1694, kaldet til sognepræst for  disse menigheder 
3. nov. 1721, gift  1. gang 1722 med Karen Hans-
datter Bruun (fem  sønner og fire  døtre), 2. gang 
1734 med Cathrine Elisabeth Harlev (én søn og 
to døtre), †21.nov. 1760, 66 år gl., efter  39 års 
præstegerning og næsten 38 års ægteskaber. 
Savnet og begrædt af  to sønner og to døtre af 
1. ægteskab og én søn og én datter af  2.« Den 
højtravende lovprisning afsluttes  med en oplys-
ning om, at han har »prydet« kirken efter  gen-
opbygningen af  præstegården efter  en brand: 
»Endog dette huses prydelse vidner om hans 
taknemmelighed mod Gud, thi da ildebrand 
havde forvandlet  hans eget hus til en askehob, 
og Gud ved sit forsyn  og forsorg  havde af  asken 
oprejst et bedre, ville han vise sin taknemmelig-

Fig. 34. Mindesten o. 1200?, tidligere stående ved kir-
kegårdsmuren, nu på urnegravplads (s. 3833). Teg-
ning af  J. B. Løffler  1877. NE fot.  1991. - Monument  of 
granite,  c. 1200?, previously by the churchyard  wall,  now 
marking  the memorial place for  urns. 

hed endog ved at pryde dette hus ...« (jfr.  alter-
sølv). Tavlen hang tidligere på kirkens nord-
væg. 

Mindesten.  1) (Fig. 3), romansk, o.l200(?), op-
retstående, grovkornet, grå granitsten, nu 88 
cm høj overjorden, men ca. 125 cm ialt, idet et 
stort stykke er nedgravet (fig.  34); største bredde 
og tykkelse er henholdsvis 65 og 46 cm. Stenens 

242* 
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Fig. 35. Gravsten nr. 1 sandsynligvis over herredsfo-
ged Hans Due, †1585, med sekundær indskrift  o. 1722 
over Knud Pedersen og hustru Anne Nielsdatter 
(s. 3834). NE fot.  1991 . - Tombstone  no. 1, probably of 
the district  judge,  Hans  Due, died  1585, with secondary 
inscription c. 1722, to Knud  Pedersen  and  his wife,  Anne 
Niels  datter. 

overflade  forekommer  ubehandlet, måske bort-
set fra  en affladning  på højre side. Forsiden pry-
des af  et konturhugget,50 60 cm højt, latinsk 
kors, hvis lodrette linier svajer udefter  i to små 
bøjler. Den usædvanlige sten,51 der både i form 
og udsmykning afviger  fra  romanske grav-
sten,52 blev 187753 udtaget af  gærdets nordside 
ved østre indgang, hvor også de to runesten var 
anbragt (jfr.  s. 3811). Nu udgør den centrum i 
den 1982 indrettede urnebegravelse på kirkegår-
dens østre del. 

2-3) To små granitsten med indskrift  tilsyne-
ladende over far  og søn (fordybede  versaler og 
årstal) er indsat i våbenhusets flankemure.  2) 

»Ove: Otsen 1620«, den rødgrå granitsten 
23,5x28 cm, indsat ca. 20 cm over jordsmon i 
østmuren. 

3) »H.Otto Oves, 1624, M I D«, for  sogne-
præsten Otto Ovesen og hans hustru MID;54 grå 
granit med sorte strejf  og flere  rustpletter, 
39 x 50 cm; i vestmuren. 

Gravsten.  1) (Fig. 35), o. 1585, sandsynligvis 
over fogeden  på Øm Hans Due,4 7 (jfr.  bomær-
ket samt s. 3780) og med sekundær indskrift 
o. 1722. Af  den oprindelige, nu stærkt nedslidte 
indskrift,  med reliefversaler  i forsænkede  bånd, 
fremgår,  at stenen er lagt over en mand: »... oc 
dø(d)e hand den ... 1585«. - Rødlig sandsten 
med profileret  ramme, 178x105x7 cm. En stor 
halvroset kroner indskriften,  der nederst afbry-
des af  et fordybet  retkantfelt  med et bomærke-
skjold i relief,  mærket en due siddende på en 
grenstump. I hvert af  stenens nedre hjørner ses 
et kranium (uden underkæbe). Mellem disse er 
indhugget en sekundær indskrift  med fordybede 
versaler over K(nud) P(ede)rsøn og hans hustru 
Anne Niels dater, som boede og døde i Neien-
skov (Nedenskov) anno 1722«.55 Opstillet mod 
våbenhusets vestvæg. 

2) (Fig. 36), o. 1591, over Iens Nielsen, f.  i 
Torning og boede i Wissing kloster i 40 år, 
†10. okt. 1591, og hustru Karen Iensdaater, f.  i 
Elling, †EU. (Jfr.  prædikestol s. 3829). Trapez-
formet,  grå, ret nedslidt kalksten, 168x87-
72 x 10 cm, med fordybet  versalindskrift  på ste-
nens nedre halvdel. Den øvre del har et forsæn-
ket, trepasafsluttet  arkadefelt  med relief  af  det 
afdøde  ægtepar knælende på hver side af  et kors, 
hvorom en slange snor sig. Mens alle detaljer i 
kvindefiguren  er bortslidt, anes mandens spidse 
skæg, opstående krave og den knækorte kappe 
over hænderne, der holdes foran  brystet. I ste-
nens hjørner næsten forsvundne  cirkler med 
evangelisttegnene over kartouche med deres 
navne, med fordybede  versaler; foroven  ses kun 
ørnen med »S. Iohann(e)s«, forneden  oksen med 
»S.Lvcas«. Mellem de nedre cirkler et symme-
trisk bomærkeskjold, hvis mærke er forsvundet. 
- 187753 lå stenen i skibets vestre del, nu opstillet 
mod korets nordvæg. 

3) (Fig. 37), o. 1721, over »ærværdig oc meget 
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Fig. 36. Gravsten nr. 2 over Jens Nielsen, Vissingklo-
ster, †1591, og hustru Karen Jensdatter (s. 3834). NE 
fot.  1991. - Tombstone  no. 2 of  Jens  Nielsen,  Vissingklo-
ster, died  1591, and  his wife  Karen  Jensdatter. 

Fig. 37. Gravsten nr. 3 over sognepræst Fog Jacobsen 
Ørsted, †1721, og hustruerne Maren Hansdatter og 
Karen Pedersdatter (s. 3834). NE fot.  1991. - Tomb-
stone no. 3 of  the vicar Fog  Jacobsen  Ørsted,  died  1721, and 
his two wives. 

uellærde«, salig hr. Fog Jacobsøn Ørsted, forrige 
sognepræst for  Synder Uising og Uoerlade 
gaards menigheder og dem »troligen betjendte« 
i 25 år, †12. okt. 1721, 57 år gl., tillige med hans 
hustru »dyd edele matrone« Maren Hands Daa-
ter, som levede »tilhobe« i 10 år. Begav sig igen i 
ægteskab med »hederbaarne Mademoselle« Ka-
ren Peders Daater,56 levede »tilhobe« i 12 år og 
velsignet med fem  døtre. Rødlig kalksten, 
157x91x10 cm, med fordybet  versalindskrift  i 
ovalfelt  indrammet af  laurbærkrans. Herover 
medaljon med krone holdt af  to svævende, ba-
sunblæsende engle. I medaljonen står: »Uil dv 
bestandig til din sidste ende uære, dv lifsens 
krone skal omsider prydet bære«. Under skrift-

feltet  vinget timeglas over kranium og i hjør-
nerne akantusbladslyng og frugter.  - 187753 lå 
stenen i skibets vestre del, øst for  nr. 1, nu op-
stillet mod våbenhusets vestvæg. 

O.1722. Knud Pedersen og Anne Nielsdatter, se 
nr. 1. 

4) O.1755, over sr. Ras(mus) Iversøn Møller 
fra  Pindsmølle, †17• efter  ? års ægteskab med 
Kiersten Jørgens Daatter Øster Gaard, † .. juni 
1755 og efter  • års ægteskab med Mette Peders 
Daatter Leviin. Lysgrå kalksten, l00xl00x ca. 
13 cm, med stærkt nedslidt indskrift  med for-
dybet kursiv og enkelte store skønskriftbogsta-
ver. Inden for  rundede kanter og et fortløbende, 
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Fig. 38. Støbejernskors nr. 1 over Jens Laurits Stæhr, 
†1865 (s. 3837). NE fot.  1991. - Cast  iron cross no. 1 to 
Jens  Laurits Stæhr,  died  1865. 

Fig. 39. Gravsten nr. 5, af  granit, over Anna Maria 
Fransdatter, †1772 (s. 3836). NE fot.  1991. - Tombstone 
no. 5 (of  granite)  to Anna Maria  Fransdatter,  died  1772. 

tværriflet  bånd udfyldes  stenens flade  af  det 
skjoldformede  skriftfelt,  bortset fra  de udtun-
gede hjørner hvori store, velhuggede rocailler. 
Endnu 193149 lå stenen vest for  våbenhuset, nu 
anbragt, med delvis afslåede  hjørner, ved nordre 
kirkegårdsdige. 

5) (Fig. 39), o. 1772, over den salige »danne-
kone« Anna Maria Frandsdater 1772, »dø(!) i sit 
alders 28(?) aar«. Rødlig granit, ca. 154x64 x ca. 
22 cm, med fordybede,  grofthuggede  versaler 
af  uens størrelse i tværskrift  på stenen inden for 
kantens rundstav. På kirkegården,57 liggende 
mellem skibets vestmur og tårnet. 

6) (Fig. 40), o. 1800, over hr. Christen O(tte)-
søn Sommer, †18•, og hustru Cathri(ne Elisa-
beth f.  H(a)nsen, †(14.) aug. 1800.58 Gråhvid 
kalksten, 175 x 97 cm, indskriften  med fordybet 
kursiv og enkelte store skønskriftsbogstaver  ret 
nedslidt. Stenen, der rimeligvis er udført  i bil-
ledhuggeren Jens Hiernøes værksted i Horsens, 
har en nyklassicistisk reliefdekoration  svarende 
til en række gravsten fra  Horsensegnen stam-
mende fra  nævnte værksted.59 I skriftfeltets 
hjørneudvidelser er ophængt båndomvundne 
blade, og oven på feltet  står en vase flankeret  af 
palme- og olivengren. Nederst ses en bladkrans 
over kornaks, krydsende le og plejl sammen-
holdt af  bånd. 193149 lå stenen på kirkegården i 
sydøsthjørnet, nu opstillet mod våbenhusets 
vestvæg. 

7) (Fig. 41), o. 1846, over Ole Arntzen,49 i 51 
år sognepræst for  Søndervissing og Voerlade-
gaard menigheder, f.  på gården Grinder i Norge 
18.jan. 1761, d. i Søndervissing præstegård 
27. sept. 1846. »Elsket og velsignet af  alle i vore 
menigheder ..«. »Denne mindesteen lagdes af 
den afdødes  sørgende enke«. Rød sandsten, 
163,5x81x7 cm, med fordybet  versalindskrift. 
Stenen har karnisprofil  og riffelhugning  på kan-
terne. I hjørnerne indfældede,  hvide, let hvæl-
vede marmormedaljoner. Tidligere i kirkegår-
dens nordøstre hjørne,49 nu opstillet mod vå-
benhusets østvæg. 

8) O.1851, over Ane Marie Arntzen, f.  An-
dersen, f.  i Søndervissing 1789, d. smst. 14. dec. 
1851. I 27 år levede hun i kærligt ægteskab med 
nu salig sognepræst Ole Arntzen, hvis støv hvi-
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Fig. 40. Gravsten nr. 6, o. 1800, over sognepræst 
Christen Ottesen Sommer, †1815, og hustru Cathrine 
Elisabeth Hansen, †1800 (s. 3836). NE fot.  1991. -
Tombstone  no. 6, c. 1800, of  the vicar Christen  Ottesen 
Sommer,  died  1815, and  his wife  Cathrine  Elisabeth  Han-
sen, died  1800. 

ler ved siden af  hendes. »Stille og beskeden var 
hendes vandel, at gjøre vel hendes glæde ...«. 
Rød sandsten, 165 x 82 x 7 cm, med skrift  og ud-
smykning som nr. 7, marmormedaljonerne dog 
flade.  Oprindelig og nuværende placering som 
nr. 7. 

Støbejernskors.60  1) (Fig. 38), o. 1865, over Jens 
Laurits Stæhr, *1857, en søn af  skolelærer Stæhr 
i Hessum by, Skeeby sogn, Odense amt, †1865 i 
Søndervissing præstegård. Indskrift  med anti-
kva i relief.  Korset er 128 cm højt, dets arme 
afsluttet  af  tre spidse kaprifolieblade  om roset, i 
relief.  Foroven sommerfugl,  forneden  anker. På 
kirkegården tæt ved sydøsthjørnet. 

2) O.1885, over Kathrine Mgrth. Petersen, f. 
i Lille Dannevirke 7. nov. 1820, d. i Wissing-
kloster 31. maj 1885. Indskrift  med antikva i re-
lief  på 88 cm højt kors med rundede, trekløver-
formede  korsarmsender. Foroven sommerfugl, 
forneden  knælende figur.  På kirkegården syd for 
våbenhuset. 

†Ligtrce,  omtalt 1764/65,18 lagt over Rasmus 
Knudsens barn, hvorfor  betaltes 32 sk. 

En †begravelse  i kirkegulvet foran  koret ønske-
des 1853 udflyttet.21 

*Seglstempel  (stampe) (fig.  44), o. 1600? af 
bronze, 22 mm i tvm. og 18 mm højt medregnet 
bagsidens håndtag, der er tresidet afsluttet  og 
forsynet  med lille bærehul. Den cirkulære plade 

Fig. 41. Gravsten nr. 7 over sognepræst Ole Arntzen, 
†1846 (s. 3836). NE fot.  1991. - Tombstone  no. 1 of  the 
vicar Ole Arntzen, died  1846. 
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har i midten en prik og et kredsornament. Om-
skriften,  med graverede versaler, er delvis de-
fekt:  »Per + 01vf(søn?)+«.  Fundet o. 1981 ved 
anlæggelsen af  en grav umiddelbart øst for  vå-
benhuset. I NM2 (inv.nr.D 3/1992). 

KILDER OG HENVISNINGER 
LA Vib.  Præstearkiv:  Sdr. Vissing-Voerladegaard. 
Protokol for  Sdr. Vissing kirke 1862-1914 (C 398.26). 
Ved  embedet:  Sdr. Vissing kirke. Protokol 1917ff.  - Se i 
øvrigt fortegnelse  over arkivalier vedr. kirkerne i 
Gammel Skanderborg amt i almindelighed s. 2874 
samt forkortelser  s. 2875. Fagordbog s. 15. 

NM2:  Håndskrift:  F. Uldall: Om de danske Lands-
bykirker IV, 1886, s. 112-14. - Indberetninger ved Jør-
gen Lindegaard Rohmann, sognepræst i Tønning, 
1837 (runesten), ej sign. 1858 (bygning og runesten), 
J. B.Løffler  1877 (bygning, inventar, gravsten og ru-
nesten), J.Magnus-Petersen 1899 (altertavle), Eigil 
Rothe 1899 og 1900 (kalkmalerier), E. Moltke og Vi-
beke Michelsen 1948 (mindesten nr. 1), Erik Skov 
1969 (gravsten nr. 5), Mogens Larsen 1973 (altertav-
lemaleri og krucifiks),  Lucien Hecklen 1976 (kruci-
fiks),  Georg N.Kristiansen 1978 (altertavlemaleri, 
snedkersignatur), Hans Stiesdal 1981 (kirkegård), 
Birgit Als Hansen 1989 (gulv og fundament),  Olaf 
Hellvik 1988-90 (kalkmalerier), Peter Michelsen 1991 
(gravminder) og Vibeke Michelsen 1991 (kalkmale-
rier, inventar og gravminder). - Udskrifter  af  de gen-
nemgåede arkivalier findes  i NM. 

Notebøger.  NM2:  C.M.Smidt, CXLI, udat., 
s. 40-41 (bygning, runesten). N. L. Høyen IX, 1830, 
s. 5 (bygning). K. Henry Petersen III, 1893, 27-28 
(bygning, runesten). 

Tegninger  og opmålinger.  NM2:  Tegning af  runesten 
ved C. O. Zeuthen, 1863. Gravminde ved J. B. Løf-
fler,  1877. Opmåling og forslag  til forandring  af  alter-
tavle ved J. Magnus-Petersen, 1899. Akvarel af  kalk-
malerier ved Eigil Rothe, 1899. Plan og snit ved Arne 
Høj og Jørgen Rasmussen 1988. 

Litteratur:  M. Møller: Sønder-Vissing Sogn rundt, i 
ÅrbÅrhSt. XXIV, 1931, s. 183-200 (kirken s.l93ff.). 
Chr. Heilskov: De 17 søers sogn. ØJyHjemst. XVI, 
1951, s.39ff.,  udvidet i bogen Sønder-Vissing sogn. 
Århus 1951. MeddÅrhSt. 1977, s. 69-70 (orgel), 1981, 
s. 130 (tårn, tag), 1988, s. 142 og 1990, s. 153 (generel 
istandsættelse af  bygning, kalkmalerier og inventar). 

Historisk indledning ved Lars Bisgaard, beskrivelse 
af  kirkegård og bygning ved Kjeld de Fine Licht, 
kalkmalerier, inventar og gravminder ved Vibeke 
Michelsen, og orgel ved Ole Olesen. Engelsk over-
sættelse ved Jean Olsen. Redaktionen afsluttet  1992. 

1 ActaPont. nr. 3017. 
2 Samme nr. 5886. Pavebrevet er fra  1454, dvs. fem  år 
efter  bisp Ulriks død. Inddragelsesåret ikke kendt. 
3 ÆldDaArkReg. I, 188. 
4 DaMag. 4. rk. II, 40. 
5 KancBrevb. 17. maj, bekræftet  4. okt. 1616. Tien-
deindtægternes udparcellering er ikke endelig klar-
lagt. 
6 Samme 27. juni. 
7 RA. Rtk. Århus stift.  Dok. vedr. bortsolgte kirker 
1710 og 1711. Kronens Skøder anfører  datoen 21. nov. 
1712. Salget er eksklusiv kongetienden, jfr.  Kronens 
Skøder 21. juli 1688. Etatsråd Grabow ejede adskillige 
andre kirker, bl.a. Skanderup (s.2881), Hørning 
(s. 3071) og Mesing (s. 3123). 
8 Kronens Skøder 7. dec. 
9 LA Vib. Ryttergodserne. Skbg. rytterdistrikt 
1717-67. Jordebogsekstrakter og arkivalier vedr. æn-
dringer af  godsets omfang  1719-69 (GRyt 8. 9). For-
valteren er antagelig den Christian K, der ligger be-
gravet i Hatting kirke uden for  Horsens (Hatting her-
red). 
10 LA Vib. Århus bispearkiv. Kirkernes jura patrona-
tus 1695-1788 (C 3. 1153-54) og Kirkernes istandsæt-
telse 1804-23 (C 3. 1151). 
11 LA Vib. Århus bispearkiv. Sager vedr. kirkeejerne 
1837-44 (C 3. 1156). 
12 NM6. F.P. 750, 767, 768 og 834, jfr.  Heilskov, s. 27 
og 40-41. 
13 LA Vib. Århus bispearkiv. Kirkesyn 1700-1803 (C 
3. 1166-76). 
14 Tidligere havde præstegården dog ligget syd for 
kirken, ligesom i dag, og her havde det kgl.jagthus 
stået i 1500rne, jfr.  Chr. Heilskov. 
15 Ved embedet: Prot. 1917ff. 
16 RA. DaKanc. 6 års kirkergsk ... 1620 (B 184e). 
17 RA. Rtk. Rgsk. 1660-ca. 1848. Århus stifts  kir-
kergsk. 1680-94. 
18 RA. Rtk. Rgsk. 1660-ca. 1848. Skbg. rytterdistrikts 
rgsk. for  kirker i Skbg. amt 1739-67. 
19 LA Vib. Provstearkiver. Århus amts sdr. provsti. 
Synsprot. 1817-54 (30 I. 2). 

Fig. 42. Snedkersignatur på bagsiden af  altertavlen 
1594, jfr.  fig.  28. Tegnet af  restauratoren G. N. Kristi-
ansen (s. 3823). - Carpenter's  mark  on the back of  the 
altar-piece  of  1594, cf.  fig.  28. 
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Fig. 43. 4 skilling rigsmønt 1854 eller 1856 med Fre-
derik VII. s portræt, indsat i bunden af  sygekalk 1862 
(s. 3826). NE fot.  1991. - 4-shilling  piece minted  in 1854 
or 1856 with the portrait  of  Frederik  VII,  fitted  in the 
bottom of  a chalice for  the Sick,  1862. 

20 Rohmann 1837 skitserer porten med stolpebåret 
overligger og stakitfløje. 
21 LA Vib. Provstearkiver. Tyrsting-Vrads hrdr.s 
provsti. Synsprot. 1837-1909 (C 33. 1-4). 
22 LA Vib. Præstearkiv. Sønder Vissing-Voerlade-
gård. Synsprot. 1862-1914. 
23 Moltke: Runerne, s. 160, 162 og 312. Harald den 
Gode identificeres  normalt med Harald Blåtand, der 
var konge til midt i 980erne, jfr.  E. Roesdahl: Vikin-
gernes verden, 1987, s. 304-05. Begge sten har skål-
formede  fordybninger,  jfr.  P. V. Glob: Helleristnin-
ger i Danmark, 1969, kat. nr. 725 og 726 med 
s. 109-29. 
Den store stens tidligere opstilling på gravhøj nævnes 
af  Chr. Heilskov. 
24 Abrahamsen: Orientering, s. 57: 0,7° i sydlig ret-
ning. 
25 LA Vib. Århus bispearkiv. Kirker på ryttergod-
serne 1713-24 (C 3. 1155). 
26 Note 25. Ved den lille undersøgelse 1989 registrere-
des intet ældre gulv. 
27 Noterne 21 og 22. 
28 Jfr.  Danske Kalkmalerier. Sengotik 1475-1500, red. 
af  Ulla Haastrup, 1991, nr. 18, Niels M. Saxtorph: 
»Markblomstmaleren«, nogle værksteder, og nr. 23, 
H. P.Jensen: Pressens betydning for  kalkmalerier. 
29 S. 442f.,  2600, 3108 og 2987. 
30 Således fremtrådte  hvælvpillerne ligeledes efter 
Rothes istandsættelse 1900, jfr.  fig.  8. 
31 Jfr.  ICO, 1990, nr. 4, s. 1-48, især s. 13-27: Ulla 
Kjær: Det ondes overmand. S.Jørgen og S.Jørgens-
fremstillinger  i Danmark. 
32 1963 var kalkmaleriet blevet renset og istandsat af 
Egmont eller Gregers Lind. 

33 Lodret stav, afsluttet  af  stump vinkel både foroven 
og -neden; staven har tværstreg, i højre side over-
skåret af  lille, lodret stav. 
34 Ganske svarende til ranken fra  o. 1510 på korbue-
undersiden i Sdr. Borris, Ringkøbing amt. 
35 Ved afdækningen  fandtes  spor af  flammer  omkring 
sværdet. 
36 Beslægtet med den hårdt restaurerede fremstilling 
på Århus domkirkes apsishvælv, s. 449. 
37 LA Vib. Århus bispearkiv. Tyrsting herredsbog 
1661 (C 3. 1101). 
38 LA Vib. Ryttergodserne. Synsprotokol f.  de rep. 
kirker i Skbg., Dronningborg og Kolding rytterdi-
strikter 1724-34 (GRyt 7.1). 
39 LA Vib. Ryttergodserne. Skbg. rytterdistrikt 
1721-60. Synsforretn.  m.m. (GRyt 8.14). 
40 Nuværende lysmål 105x90 cm. 
41 Tilsvarende motiv i Fruering (s. 2990) og på alter-
tavlen i Nørhaa (DK. Tisted, s. 465) malet af 
M. Chr. Thranes far  Jens Jensen Thrane 1711. 
42 En 1864 borthugget, indvendig rammeprofil,  sand-
synligvis blågrå, blev 1978 erstattet af  ny liste. 
43 Jfr.  indberetn. ved Løffler  samt Møller. 
44 Jfr.  ØJyHjemst. 1985, s. 114. 
45 Jfr.  Holger Hede: Danmarks og Norges mønter 
1541-1814-1977, 3. udg. 1978, s. 99. Frederik VII, 
nr. 11. Venligst oplyst af  Jørgen Steen Jensen, NM6. 
46 LA Vib. Århus bispearkiv. Rgsk. for  rytterdistrik-
ternes kirker 1716-23 (C 3.2439). 
47 Jfr.  Heilskov og KancBrevb. 1. okt. 1555 og 10. feb. 
1561. 
48 S.H. Sørensens kassationsattest. Kirkelig håndbog 
1975. 
49 Jfr.  Møller. 
50 Konturlinierne ca. 4-6 mm dybe og ca. 15 brede. 
51 E. Moltke har i sin indberetn. henvist til en parallel, 
Heinrich-stenen i Ratzeburg fra  1100rnes sidste 
trediedel (Kunst- und Geschichts-Denkmäler des 
Freistaates Mecklenburg-Strelitz. II. Das Land Rat-
zeburg, Neubrandenburg 1934, s. 14-15). 

Fig. 44. *Seglstempel fra  o. 1600? for  Per 01vf(søn?), 
fundet  på kirkegården nær våbenhuset (s. 3837). NE 
fot.  1991. - *Signet,  c. 1600? of  Per Olvf(søn?),  found  in 
the churchyard  near the porch. 
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52 Jfr.  Løffler:  Gravsten, s. 10 med fig.3,  der også 
henviser til en anden, stående sten, med hjulkors, i 
Herlufmagle  (DK. Præstø, s. 626). - Sdr. Vissing-ste-
nen nævnt af  Hinrichsen: Grabsteine, IV, 949, nr. 411. 
53 Jfr.  Løfflers  indberetn. 
54 Ifølge  herredsbogen 1661 (note 37) var den tredie 
præst efter  reformationen  (efter  Peder, munk fra  Voer 
kloster, og Jens Michelsen, provst i 41 år) Otthe Ol-
lufsen,  provst, præst i 33 år, den fjerde  og sidst-
nævnte, Erik Holgersen Grøn, præst 1622; jfr.  Heil-
skov 1951, s. 74. Muligvis er der tale om en forvansk-
ning af  navnet Ovesen/Olufsen. 
55 Suppleret efter  Møller, s. 196. 

56 Hun døde først  1747/48, da der i begravelsespenge 
for  hende betaltes 3 rdl. (note 18). 
57 Stenen har en tid været henlagt på grunden Hospi-
talsgade 4 i Brædstrup, men var erhvervet fra 
Sdr. Vissing. 
58 Suppleret efter  Wiberg: Præstehist. Sognepræsten, 
†1815, var gift  med formandens  datter (jfr.  †epitaf). 
Jfr.  Møller s. 198 og Heilskov 1951, s. 78. 
59 Jfr.  O.Norn, i Vejle amts årb. 1938, s.l96ff.,  jfr. 
parallel i Stenderup, Vejle amt. 
60 Aase Faye: Danske Støbejernskors. Bearbejdet og 
udgivet af  Jan Faye, 1988, kat.nr. 195 og 272, jfr. 
s. 216f. 

Fig. 45. Sønder Vissing 1:10.000. Opmålt 1816 af  M.Jensen og F. A. Strøver. Rettelser medtaget til 1863. Kopi-
eret af  Birgitte Andreasen 1981. - Map  of  the village. 
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SUMMARY 

The church in Sønder Vissing is built of  field 
stones and calcareous tufa;  it dates from  the se-
cond half  of  the 12th century. The builder has 
evidently taken considerable pains over its con-
struction: the ground-plan has been set out with 
great precision, and originally the two portals of 
the church were embellished with columns. In 
the decades around 1500, i.e. the period up to 
the Reformation,  many building works were 
undertaken at churches everywhere in Den-
mark. In the present case, vaults were put up 
inside, a tower and a porch were built. The to-
wer has originally had an open arcade on the 
west side - a characteristic feature  of  many chur-
ches in Århus diocese. 

The two runestones date from  the late Viking 
period (950-1000). In the 19th century they were 
moved into the church from  the churchyard 
wall. The one in the nave was raised by Tove, 
the wife  of  King Harald, in memory of  her 
mother. 

The interior of  the church is adorned by an 
unusual number of  mural paintings from 

c. 1500, including on the east wall of  the nave a 
recently restored, outstanding Last Judgement 
scene whose original colours are well preserved. 
Only a few  items of  uncertain provenance date 
back to the pre-Reformation  furnishings;  for  ex-
ample, a bench-end with a St. Gertrude relief 
from  the first  half  of  the 15th century (now in 
Købstadmuseet Den gamle By, Århus). A cruci-
fix,  late medieval in type, is possibly of  local 
workmanship. A so-called catechism altar-
piece, painted in 1594, received a painting of  the 
Last Supper by Mogens Christian Thrane 
c. 1750. In 1911 a neo-Romanesque altar-piece 
was installed, altered in 1990. The pulpit from 
1585, by the same carpenter who made the re-
naissance altar-piece and frontal,  displays pain-
tings from  1760. The rest of  the furnishings  have 
mostly been acquired in more recent times. 

An upright granite stone embellished with the 
relief  of  a Latin cross is an unusual memorial 
dating from  c. 1200; it is without parallel in 
Denmark but related to the so-called Heinrich-
stein in Ratzeburg. 





Fig. 1. Udsigt fra  bakken »Sukkertoppen« mod vest over et udsnit af  Gudenådalen og en del af  Sønder Vissing 
sogn. C.M. Smidt fot.  1915. Omtrent midt i billedet »Gammel Vissing Klostergård«. Mellem gården og åens 
slyngede løb har Vissing †kloster stået. På området aner man jordbunker fra  de udgravninger, der var i gang, da 
billedet blev taget. Længere væk tegner sig Vængsø. - View  of  a stretch  of  the river Gudenå  and  the landscape  west of 
the river. In  medieval  times by the farm  in the middle  of  the picture there stood  a Benedictine  nunnery which was closed  and 
presumably demolished  in the 15th century. 

VISSING †KLOSTERKIRKE 
SØNDER VISSING SOGN 

Klosteret, der husede nonner af  benediktinerorde-
nen,1 var stiftet  engang før  midten af  1200rne i følge 
Øm klosters krønike (jfr.  s. 3778), der beretter, at 
hertug Abels folk  på denne tid, i broderstriden med 
kong Erik Plovpenning, »lagde nonnernes gård ved 
navn Gammel Vissing helt øde ved ild, kirken ene 
undtagen«. Nærmere om klosterets grundlæggelses-
tid og -omstændigheder er ikke kendt. Set i lyset bl.a. 

af  dets senere historie styrkes en formodning  om, at 
Århus bispestol var medvirkende eller måske lige-
frem  havde taget initiativet til stiftelsen  og ydet bi-
drag til sikring af  anlæggets drift.  Muligvis fungerede 
nonneklosteret Vissing som en dobbeltinstitution 
sammen med samme ordens †munkekloster Voer, 
der lå lidt længere nede ad Gudenåen, men på vand-
løbets modsatte side (Voerladegård sogn).2 
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Klosteret optræder i to middelalderlige testamen-
ter: 12683 skænkede den gavmilde fru  Gro, Esben 
Vagnsens enke, det to mark, og 13454 nævnes to af 
dets beboere, Margrethe Uffesdatter  og Cecilie 
Ovesdatter, der hver modtog en skilling grot af  Peder 
Jensen, der var kannik i Lund og Århus og stammede 
fra  det nærliggende Nim. Endvidere omtales 14115 en 
hr.Jens som klosterets prior og præst. 

Ulrik, biskop af  Århus 1424-49, ophævede kloste-
ret og henlagde en del af  dets besiddelser under bis-
pegodset.1 Efter  flere  års stridigheder, hvori såvel 
konge som pave var inddraget, lykkedes det dog 
Voer kloster ved forlig  14886 at blive tilkendt bl.a. 
nonnernes ejendomme i Vissing sogn. Det fremgår  af 
sagen, at Ulriks efterfølger,  Jens Iversen Lange, cele-
brerede messe i Vissing klosterkirke 1454. 

Vissing kloster var 16167 navnet på en ejendom i 
sognet, sandsynligvis (delvis) identisk med den eksi-
sterende Gammel Vissing Klostergård, der ligger i 
den vestlige udkant af  klostertomten. 

Møntfund.  En fransk  sølvmønt (gros tournois) fra 
omkring år 1300, fundet  på området, er 1924 ind-
leveret til Nationalmuseet (F. P. nr. 1586). 

Nonnernes bygninger har rejst sig på en lav høj-
ning, der hæver sig på Gudenåens venstre bred 
ved en slyngning, hvor ådalens bund er bred og 

Fig. 2. Romanske, murede grave, set fra  øst. Den 
nordligste, sat af  kampesten, er formodentlig  ældst. 
Afdækket  og fotograferet  1915 af  C.M. Smidt 
(s. 3844). - Romanesque graves. 

frodig.  Formodentlig har stedet i middelalderen 
været næsten helt omgivet af  sump og vand og 
haft  karakter af  halvø. I en stor krumning rundt 
om det kuperede bakkeland, Nørreås, der stejlt 
hæver sig på den anden bred og krones med den 
markante, 108 m høje Sukkertoppen, strømmer 
åen, der på strækningen kaldes Voervad å, et par 
kilometer videre, før  den ved Voer †kloster ud-
munder i Mossø. Ved Pinds Mølle,8 nogle hun-
drede meter oven for  Vissing klosterplads, løber 
Fuglbæk vestfra  ud i åløbet. I dalens vestre 
skrænt er 1935, mellem møllen og klosteret, ud-
gravet en middelalderlig †teglovn. 

Udover beliggenheden vides næsten intet om 
klosterbygningerne. For Nationalmuseet havde 
C. M. Smidt 1915 mulighed for  at foretage  en 
mindre, orienterende undersøgelse på stedet, 
hvor der til stadighed dukker store marksten og 
navnlig munkesten op, og hvor ejeren under 
markarbejde netop var stødt på murværk og en 
af  de nedennævnte grave. 

Murværket viste sig at være en stærkt ned-
brudt rest af  kernen i en munkestensmur på 
kampestenssyld, der efter  situationen så ud til at 
have befundet  sig nær kompleksets sydøstre 
hjørne. Er dette rigtigt, betyder det, at de hidtil 
fundne  grave har været anlagt i gården eller i en 
af  klosterets bygninger. 

Ca. 16 m vest for  ovennævnte murværk fand-
tes 1951 nogle skifter  af  munkestensmur (væg-
pille?), der muligvis kan sættes i relation til syd-
muren i anlæggets formodede  †sydfløj.  Det er 
imidlertid usikkert, om der er grundlag for  den 
antagelse, at klosterets kirke befandt  sig i denne 
side af  komplekset. 

Ved samme lejlighed observeredes desuden 
trekantede tegl (gulvfliser?),  nogle begravelser 
o.a. 

Nær ved den just omtalte rest af  munkestens-
murværk afdækkede  C. M. Smidt samtidig to 
tætliggende, romanske  grave af  forskellig  alder og 
materiale. 

1) Den nordligste var en kampestensgrav 
(fig.  2), der ifølge  sit materiale må formodes  at 
være ældst. Siderne var buede, enderne til dels 
ødelagt i forbindelse  med fundet  og før  den en-
delige udgravning. Graven var muret af  tre skif-
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Fig. 3. Området ved Vissing †kloster, hvis placering er angivet med en stjerne, 1:10.000. Kortet, der er udført  af 
Jørgen Wichmann 1992, er en sammentegning af  dele af  matrikelkort fra  fire  ejerlaug: Sønder Vissing (1816, 
M.Jensen og F. A. Strøver. Rettelser til 1863), Vilholtgård og Nedenskov (1790, A.Haar), Vissingkloster og 
Pinds Mølle (1817, A.Terkelsen Hauberg) og Voerladegård (T. Ø. Hillerup, prøvet 1817. Rettelser til 1856). -
Map  of  the area around  the demolished  Benedictine  nunnery, the site of  which is marked  by an asterisk. 

ter kampesten i kalk, nederste skifte  lå direkte på 
den naturlige grusbund, der tillige udgjorde 
gravens bund. Et indvendigt hovedleje var dan-
net ved hjælp af  to skifter  munkesten i kalk, på 
fladen,  i alt fire  sten, to på hver side af  kraniet. 

Af  skelettet var kun et defekt  kranium og nogle 
få  knogler bevaret. 

2) Munkestensgrav (fig.  2), tæt syd for  nr. 1 
og lidt højere i niveau end denne. Den var tra-
pezformet,  muret af  tre skifter  munkesten i 



3846 TYRSTING HERRED 

kalk, med særskilt, udvendigt hovedleje samt en 
»skuldersten« til hver side, i alt 220x122-51 cm; 
stenmål: 2 7 , 5 - 2 8 , 5 x 1 2 , 5 x 9 - 9 , 5 cm. Nederste 
skifte  sat på grusbund, der tillige var gravens 
bund. 

En †klokkeknebel  skal ifølge  Henry Petersen 
være fundet  på tomten syd for  den ovenfor  o m -
talte gård. 

K I L D E R O G H E N V I S N I N G E R 

NM2:  Indberetninger ved C. M. Smidt 1915 (mur-
levn, grave) og 1935 (teglovn), P.Jensen Pedersen 
1951 (bygningsrest, grave m.v.). 

Notebøger.  NM2:  Søren Abildgaard IX, 1771, 34 
(placering), K. Henry Petersen XXXII, udat., 52 
(teglsten, klokkeknebel), C. M. Smidt L, 1915, 56-59 
(udgravning). 

Tegninger  og opmålinger.  NM2:  Oversigtsskitse og 
grave ved C. M. Smidt 1915, teglovn ved samme 
1935, oversigtsskitse med begravelser o.a. ved P.Jen-
sen Pedersen 1951. 

Litteratur:  I. Hertzsprung: De danske Klostre i Ti-
den 1202-1319. HistTidsskr. 7. rk. V, 1904-05, 329; 
V.Lorenzen: De danske Benediktinerklostres Byg-
ningshistorie, 1933, s.33 og 126f.  G.G.Smith: De 
danske nonneklostre indtil ca. 1250. KirkehistSaml. 
1973, særligt s. 15, 23 og 27. 

Red. 1992 ved L. Bisgaard og K. de Fine Licht, 
grave ved Vibeke Michelsen. 

1 ActaPont. nr. 5886 (1454). 
2 Jfr.  litteraturlisten. Hertzsprung, nævnte sted, tæn-
ker sig, at konventfløjene  var af  træ og kirken af  sten, 
siden den ikke brændte. 
3 DaRigBr. 2. rk. II, nr. 122 og 123, jfr.  L. Rasmussen: 
Gaver til klostrene i middelalderen. KirkehistSaml. 
1991, s. 7-48. 
4 Samme 3. rk. II, nr. 147. 
5 Repert. nr. 5156. 
6 ActaPont. nr. 3017 (1486), ÆldDaArkReg. I, 188 
(1488?), jfr.  Herreklostrene, s.126f  og KirkehistSaml. 
3. rk. III, 174. 
7 KancBrevb. 4. okt. Det drejer sig om kongens fæ-
ster Anders Jensen (jfr.  s. 3809). 
8 Jfr.  Chr. Heilskov, i ÅrbÅrhSt. XXXVIII, 1945, 
s. 63-65. 
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Fig. 1. Kirken set fra  luften.  Sylvest Jensen fot.  omkring 1950. Det kgl. Bibliotek. - The  church seen from  the air. 

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

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

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

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

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

Voer (ladegård) sogn udgjorde, som navnet angi-
ver, tidligere en del af  Voer herred, som i øvrigt lig-
ger på østsiden af  Gudenå. Ved den nyordning af  sog-
nedelingen, som i Århus stift  iværksattes 1555 ved det 

Danmarks Kirker, Århus 243 
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Fig. 2. Kirken set fra  sydvest. KdeFL fot.  1988. - The  church seen from  the south-west. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Fortov  af  piksten, fornyet  ved den generelle 
restaurering 1990-92. 1880 ønskede synet anlagt 
en banket af  skarp grus over et seks tommer 
tykt lerlag. 

243* 
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Fig. 4. Kirken set fra  nordøst. Victor Hermansen fot.  1938. - The  church seen from  the north-east. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

KALKMALERIER 

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

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

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

2) Fra o. 1500 er den beskedne ribbedekora-
tion i koret  og i skibets  to østligste  fag,  beslægtet 
med Sdr. Vissings (s. 3818f.),  men enklere. Or-
namenterne er i hovedsagen ens, dog er der i 
koret enkelte variationer; farverne  er de vanlige 
rødbrune og gråsorte. På ribberne er malet spar-
rer, i skibet forløber  de i siksak over ribbernes 
tre sider, i koret er blot en enkel, spids sparre. 
Her løber de desuden i toppunktet sammen som 
et kryds, i skibet i en lille, seksbladet roset. Alle 
buer ledsages af  den almindelige, krydsende 
halvbuefrise  med tre prikker; kragbåndene er 
vandret afstribet  i rødbrunt og sort, i koret kun 
med rødbrunt. Omkring spygatterne i skibet er 
afsat  enkle, rødbrune rammer. På gjordbuens 
underside ses en kløverfrise  i vekslende farver. 
Ingen øvrige spor af  kalkmalerier er fundet. 
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Fig. 14. Indre, set mod øst. NE fot.  1992. - Interior  to the east. 

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

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

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

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

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

blev det beskrevet som »et trykt« lærred. 174617 

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

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

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

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

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

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

Storfeltets  Nadvermaleri  i olie på træ,31 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

†Fontelåg  anskaffet  1862.10 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

†Timeglas  til prædikestolen købt 1665.12 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Nyere klokkestol  til to klokker. 

GRAVMINDER 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Om Peder Tysk, se s. 3876. 
36 LA Vib. Århus bispearkiv. Tyrsting herredsbog 
1661. 
37 Se Ingrid Ilsøe: »Jeg har en gammel Bibel« - Lidt 
om gamle bibler og mest fra  Christian IVs tid, i Ma-
gasin fra  Det kongelige Bibliotek 6. årg. nr. 2, okt. 
1991, s. 3-16. 
38 Årstallet indridset på jernbånd ved indersiden af 
sydsidens østre endestolpe, navnet på en oval på et af 
båndjernene midtpå. 
39 LA Vib. Ryttergodserne. Synsprotokol for  de kgl. 
kirker i Skbg. og Dronningborg rytterdistrikter 1735 
(GRyt. 7.2). 
40 Ifølge  Ivan Hagner, der istandsatte krucifikset 
1991, var armene tidligere tilsat ved hjælp af  gips eller 
lign. og fæstnet  ved messingbeslag og skruer; arm-
hulerne nu modelleret. 
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41 Eksempelvis i Rislev (DK Præstø 2, s. 644), Selsø 
(DK Frborg 4, s. 2620), Rakkeby (Hjørring amt) og 
især Lemvig (Ringkøbing amt); i Århus Vor Frue 
kirke findes  et krucifiks  fra  1685 (ovenfor  s. 1159). 
42 Brev af  22.juni 1927 i NM2.s arkiv; jfr.  note 44. 
43 Ifølge  mundtlig meddelelse af  mureren 1991 var 
trinene tidligere af  meget forskellig  højde. De op-
rindelige munkesten er bevaret i hele fundamentets 
vestside, ialt syv skifter,  hvorover fire  let udkragede 
skifter.  En nyere påmuring, med gule sten, hvormed 
forsiden  havde dannet en mere skrå linie, fjernet 
1991. 
44 På undersiden af  et stolesæde vestligst i nord er 
skrevet: »Stolene er Aar 1872 lavede af  Regner ... i 
Skanderborg«; jfr.  note 14. På tilsvarende i syd: »1927 
blev Stolene og tildels Altret malet. Kristen Sørensen 
Berntsen Maler i Voerladegaard ... og malede Prædi-
kestolen«; jfr.  note 23. 
45 1924 skulle anbringes †hylder til hatte i mandssto-
lene (note 10). 
46 Henry Petersen 1877. 
47 Jydsk Orgelbyggeri byggede 1973 et orgel til kir-
ken, men da NM modsatte sig fjernelsen  af  facaden 

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

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

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

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

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



Fig. 1. Området ved Mossø og Klostermølle set fra  luften,  fra  vest. Jan Kofod  Winther fot.  1992. - The  lake 
Mossø  and  the Klostermølle  area seen from  the air. 

VOER †KLOSTERKIRKE 
VOERLADEGÅRD SOGN 

Klosteret, der var et af  de ældste i stiftet,  var grund-
lagt ved midten af  ll00rne,1 og omstændighederne 
taler for,  at Århusbispen var blandt dets første  dona-
torer.2 Det husede et samfund  af  munke, der fulgte 
Benedikts ordensregler.3 Dets navn skrives i middel-
alderen forskelligt,  dels som følge  af  lokal udtale af 
stednavnet Vo(e)r, dels ved vekselvirkning med insti-
tutionens latinske betegnelse oratorium4 (jfr.  kloster-
konventets segl,5 fig.  3). 

Benediktinernes organisation var af  en løsere art 
end den, der holdt sammen på de fleste  yngre orde-
ner, f.eks.  cisterciensernes (jfr.  s. 3777). Hvert kloster 
tog vare på egne sager, og i tidens løb måtte der der-
for  indsnige sig dels forskelligheder  klostrene imel-
lem, dels kunne det komme til at knibe med efter-
levelsen af  Benedikts forskrifter.  Klosteret Cluny i 
Burgund, der stod for  en tidlig reformbevægelse,  var 
længe en slags åndelig leder for  en række af  ordenens 
stiftelser,  men jævnligt blev der behov for  stramnin-
ger og reformer.  En sådan (Bursfelderkongregatio-

nen) organiseredes i Nedresaksen i 1440rne med ud-
gangspunkt i klosteret Bursfeld  ved Gøttingen. Efter 
et tilløb i 1460erne6 opnåede Voer kloster, der »ikke i 
mands minde havde haft  kontakt med Cluny«, i 
1480erne, med bl.a. Århusbispens bistand, pavens til-
ladelse til at tilmelde sig den tyske sammenslutning.7 

Her lagde man bl.a. vægt på årlige generalkapitler, 
hvor klosterforstanderne  skulle give møde. Kun få 
gange efter  1489 deltog abbeden i Voer i disse for-
samlinger, før  reformationsrøret  satte en stopper for 
internationale forbindelser.8 

I stedet søgte klosteret 15329 at sikre sig i de urolige 
tider ved at lægge »gods, ejendom og tjenere« under 
beskyttelse af  biskoppen i Århus, Ove Bille. Reelt fik 
ordningen ingen betydning, al den stund landets ka-
tolske bisper blev fængslet  1536 ved reformationens 
gennemførelse.  Abbeden i Voer måtte påtage sig at 
»prædike det hellige evangelium og Guds ord«, lige-
som han måtte lade hvem af  klosterets 20 munke, der 
ønskede det, blive løst fra  klosterløftet.10 
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too  0  100  200  300  400  m 
Fig. 2. Området ved Klostermølle 1:10.000. Kortet, der er udført  af  Jørgen Wichmann 1992, er en sammen-
tegning af  dele af  to ejerlavg: Vissingkloster og Pinds Mølle (1817, A. Terkelsen Hauberg) og Voerladegård (T. 

Ø. Hillerup, prøvet 1817. Rettelser til 1856). - Map  of  the area around  the demolished  Benedictine  monastery of  Voer, 
the locaton of  which is marked  »Kloster  Mølle«. 

Ved en kritisk abbedvakance 153811 indsattes År-
husbispens official  Mourits Mortensen som forstan-
der, og 1542 blev optaget to nye klosterpensionærer. 
Men samme år fik  en vis Mikkel Grup eller Grop 
følgebrev  på klosteret, som han overtog i pant efter 
Mortensens død 1544.12 Pantsættelsen nævnes 1544 
og 1547,13 men 155214 var klosteret sekulariseret og 

som selvstændigt administrationsområde lagt under 
lensmanden på Skanderborg. Samme år overflyttedes 
en munk (den sidste?) til Øm (jfr.  s. 3780). 

Som kgl. ladegård, der 154215 var forbedret  med 
nye avlsbygninger, og hvis mølledrift  spillede en væ-
sentlig rolle, må kongen og lensmanden have haft 
adskillige overvejelser om, hvad der skulle besluttes 
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vedrørende det egentlige klosterkompleks, navnlig i 
betragtning af  at der på egnen var adskillige, lignende 
anlæg. Ved sin ærværdige alder måtte Voer kloster 
have en vis forrang,  men andre omstændigheder, så-
som bygningernes tilstand og indretning har selvsagt 
influeret.  Desuden var beliggenheden set fra  Skan-
derborg nok lovlig afsides. 

Ved udarbejdelsen af  det såkaldte klemmebrev 
1555, samme år som Hans Due (jfr.  gravsten nr. 1 i 
Sønder Vissing, ovenfor  s. 3834) var udnævnt til fo-
ged på gården,16 var det åbenbart tanken at bevare 
klosterkirken og til gengæld nedlægge kirkerne i 
Sønder Vissing (s. 3809) og Voerladegård (s. 3847). 
Beboerne i de to landsbyer har næppe været begej-
stret for  denne plan, og den blev da heller ikke virke-
liggjort. 

155417 havde Christian III beordret sin prædikant 
Henrik von Bruchofen  til Voer for  i kirkens kor og 
sakristi at udtage de »duelige« bøger af  klosterets 
bogsamling og sende dem til universitetsbiblioteket i 
København.18 

Endnu 1560 var klosterkirken intakt, men ved 
denne tid må dødsdommen være fældet,  ligesom i 
Øm (s. 3780). Kongen lod fjerne  to altertavler19 (jfr. 
nedenfor),  og nedrivningen af  bygningen må være 
påbegyndt umiddelbart efter.  157820 nævnes klosteret 
første  gang som ødelagt. 

I lange tider tjente bygningerne som materialede-
pot; således førtes  der 1624 mursten til Voerladegård 
kirke (s. 3849), og en salgsannonce 1783 fremhæver 
blandt stedets herligheder, at der »tæt ved møllen 
endnu kan opgraves en del mursten i grunden af  det 
dér forhen  stående gamle kloster«.21 

Fig. 3. Klosterets segl med omskriften:  Sigillum con-
venti in monasterio oratorio, 1:1, tegnet af  Th. 
Bergh. Efter  H. Petersen: Danske geistlige Sigiller fra 
Middelalderen. - The  seal of  Voer  Abbey. 

156922 fik  Peder Tysk overdraget Ore kloster 
mølle; siden og frem  til vore dage benævnes lokalite-
ten (Voer) Kloster Mølle. Den var kgl. ejendom indtil 
den ved ophævelsen af  Skanderborg rytterdistrikt 
1767 kom på private hænder. Her forblev  den indtil 
1975, da den generhvervedes af  staten (miljøministe-
riet); ved deklarationer af  1985 og 1987 blev området 
fredet,  bl.a. under henvisning til klostertomten, ste-
dets landskabelige og biologiske værdi, ligesom de 
eksisterende bygningers arkitektoniske og industri-
historiske interesse kunne fremhæves.23 

Om klosteret i middelalderen i øvrigt vides kun 
lidt. Medlemmer af  den jyske adel var blandt dets 
velgørere,24 men der kendes kun to testamentariske 
gaver, hvoraf  den ældste (1268, fru  Gro, Esbern Vagn-
sens enke) endda er usikker.25 Christian I.s hofmester, 
Erik Ottosen Rosenkrantz til Bjørnholm (nuværende 
Høgholm) på Djursland, havde sammen med dron-
ning Dorothea befordret  klosterets optagelse i Burs-
felderkongregationen,  og på hans dødsdag holdtes 
messe for  ham i kirken.26 

Før reformationen  var klosteret et af  landets mel-
lemstore med et betydeligt jordtilliggende,27 hvori 
indgik de af  Vissing klosters besiddelser, der i 
1480erne endelig var blevet tilkendt Voer (jfr.  s. 
3844). I den korrespondance, der knytter sig til for-
handlingerne om nonneklosterets gods, anføres,  at 
Voer kloster tre gange havde været hærget af  ilds-
våde. 

B E L I G G E N H E D 

Klosterbygningerne har været placeret på det 
terræn, der på nordsiden af  det skovrige højland 
Nørreås skråner ned mod det brede engdrag 
Klosterkær, hvor igennem Gudenå flyder  ud i 
Mossø. På den sidste strækning før  søen deler 
åen sig i flere  arme, og her har man i århundre-
dernes løb foretaget  ændringer og omlægninger 
med henblik på at regulere vandstrømmen. 
Knap halvanden kilometer fra  mundingen (og 
godt en halv kilometer nord for  Vissing †kloster 
(s. 3843, jfr.  s. 3845, fig.  3)), dvs. på det sted 
(Indervad ved Kollens tå), hvor Døde å grener 
fra  den strøm, der i dag opleves som hovedløbet 
(Klosterkanalen28 eller Tvungen å), er der 1929,29 

1954 og 1992 konstateret bl.a. et »riværk« af 
planker på nedrammede egepæle. Foruden 
denne trævæg, der dendrokronologisk er dateret 
til midten af  1200rne, er iagttaget senere op-
dæmninger og jordarbejder. Der kan ikke være 
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Fig. 4. Området ved Gudenåens udløb i Mossø 1:15.000 tegnet af  KdeFL 1992. Beliggenheden af  Vissing og Voer 
†Klostre fremgår  umiddelbart. Med t er angivet de to klostres teglovne. - Sites  of  two Benedictine  houses: the 
convent in Vissing  (p.  3843), and  the monastery in Voer.  Of  the numerous Benedictine  houses on the river Gudenå  the latter 
was probably the oldest.  It  seems to have been founded  in the mid  12th century, and  in the 1480s it became member of  the 
Bursfelder  Congregation.  Upon  the Reformation  in 1536 it was seized  by the Crown.  The  institution  was given up in the 
1550s and  its buildings  were demolished  shortly  afterwards. 

tvivl om, at de første  munke i Voer har bestemt 
klosterets placering under indtryk af  stedets 
fremragende  mulighed for  udnyttelse af  åens 
vandkraft.  Tillige har strømmen og søen budt 
på optimale fiskepladser.30 

På landsplan opviser området ved Gudenåens 
løb gennem Silkeborgegnen vor største koncen-
tration af  klostre, og af  de mange ordenshuse 
her har Voer uden tvivl været det ældste. 

Under alle omstændigheder er beliggenheden 
ekstraordinær: Det landskabelige panorama, der 
omgiver klostertomten, er enestående. Mod 
nord breder sig i forgrunden  Mossø og de flade 

arealer, der gennemstrømmes af  Gudenå og Sal-
ten å. På søens modsatte side må man i sin tid 
have haft  Øm kloster for  øje (jfr.  s. 3781), og på 
de skovklædte bakker længst borte knejser Rye 
kirkes tårn (s. 3731). Pontoppidan31 skriver: »en 
deilig Prospect af  Skov, Vand og Eng«. 

BYGNING 

Beliggenheden, der som nævnt svarer til den ek-
sisterende Klostermølles, har altid været kendt, 
idet der op i forrige  århundrede på stedet stod 
umiddelbart synlige bygningsrester. De omtales 
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lejlighedsvis, bl.a. af  Pontoppidan,31 Høyen og 
Schytte.32 Sidstnævntes omtale af  levn af  kirken 
ligesom en avisnotits om det munkestensmur-
værk, man stødte på 187433 under opførelse  af  en 
staldlænge, bidrager dog knap til en nærmere 
forståelse  af  komplekset. Man får  imidlertid ind-
trykket af,  at der til anlægget har hørt en række 
udbygninger; en teglovn  lokaliseres øst for  Klo-
stermølle. 

Hidtil har der kun været iværksat et par meget 
begrænsede, nærmest orienterende udgravnin-
ger på stedet, første  gang 1935 og senest 1983. 
Den første  undersøgelse, der var foranlediget  af 
vejarbejde, afslørede  nogle mindre, murede 
bygninger, der var delvis gravet ind og ned i 
skrænten syd for  Klostermølle og synes at have 
befundet  sig uden for  det egentlige klosterom-
rådes hegn. I følge  udgraveren har det drejet sig 
om senmiddelalderlige, i sin tid teglhængte ud-
huse, i hvis munkestensmurværk der indgik 
genanvendte formsten,  bl.a. en ribbesten sva-
rende til s. 3732, fig.  12, 1. 

1983 blev der foretaget  en sondering på Klo-
stermøllens gårdsplads i nærheden af  et område, 
hvor der 1979 ved etablering af  et afløbsrør  var 
iagttaget begravelser og murværk. Herved kon-
stateredes bl.a. levn af  tre parallelle, omkring en 
meter brede mure, der strakte sig i nord og syd 
og på en kampestenssyld havde været rejst af 
munkesten. 

Tilsyneladende er man her stødt på (søndre 
del af)  klosterkompleksets ca. 10 m brede øst-
fløj,  der har haft  korsgang mod klostergården. 
Måske identificerede  man den sydlige afslutning 
på den vestligste af  murene, og bl.a. med støtte i 
lokaliseringen af  de mange begravelser, man har 
kendskab til på stedet, formodede  udgraverne, 
at kirken har udgjort anlæggets søndre fløj. 

Det bemærkes, dels at møllegårdens nuvæ-
rende hovedbygning og sidelænger er orienteret 
som klosterfløjene,  dels at klosterfirkanten  må 
antages at komme meget tæt på strømmen i 
(den nuværende) møllekanal. 

En betragtelig mængde løsfund,  der dels er op-
samlede i årenes løb,34 dels fremdraget  ved ud-
gravningen 1983, er for  tiden deponeret i N M 3 5 

(inv. nr. D 1576-86/1983 og 975-1152/1984). Fra 

Fig. 5. Området ved Klostermølle 1:2.000 tegnet af 
KdeFL 1992. Med krydsskravering er angivet Voer 
klosters placering og mulige størrelse og udform-
ning. a. Murværk konstateret 1983. b. Økonomihuse 
udgravet 1935. - The  area where the destroyed  Bene-
dictine  monastery of  Voer  was situated  and  an indication  of 
its possible size. 

samlingen skal peges på en *ribbesten som den 
ovennævnte samt et par af  de mange fragmenter 
af  *glasmaleri  (fig.  7). 

Under sit besøg 1877 aftegnede  Zeuthen en 
†stavvcerkssten  (fig.  8). Et fragment  af  en *tegl-
flise  (anvendt i forbindelse  med hypokaust 
(gulvvarmesystem) ?) med dekoration i relief 
(fig.  6), der sandsynligvis stammer fra  en af  klo-
sterfløjene,  findes  i NM (inv. nr. D 177/1964). 

INVENTAR 

Klosterkirkens inventar er kun sparsomt belyst i 
arkivalierne, og ingen genstande er tilsynela-
dende bevaret. 
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Af  de formodentlig  mange taltre36  er blot høj-
alteret nævnt 1404;37 eksistensen af  flere  altre 
fremgår  indirekte af  de nedenfor  omtalte †alter-
tavler og †alterkalke. 

† Altertavler.  1) 156019 gav kongen »en af  de 
tavler, som stander neder i kirken i Orekloster« 
til lensmanden på Silkeborg Erik Axelsen Ro-
senkrantz (til Landting) til hans sognekirke, dvs. 
Ejsing kirke i Ringkøbing amt. Den oven-
nævnte klosterfoged  Hans Due fik  besked på at 
levere en af  kirkens tavler, »dog ikke af  de skøn-
neste«. 

2) Ligeledes 156019 og kort efter  den ovenfor 
omtalte beslutning gav kongen Eskil Gøye be-
faling  om at sende »den tavle, han lod udtage af 
Ore kloster .. velforvaret«  til »Drotningborg« 
til kongens moder. Slotskirken til Dronning-
borg, det tidligere Gråbrødrekloster i Randers, 
der af  Christian III var ombygget til brug for 
hans dronning Dorothea og derfor  benævnt 
Dronningborg, fik  herved antagelig en alter-
tavle, som både dronningen og hendes søn, den 
protestantiske Frederik II, kunne godkende. 

†Altersølv.  Kirkens formodentlig  rige bestand 
af  altersølv38 må allerede i årene før  reformatio-
nen have været stærkt reduceret, ikke mindst på 
grund af  kronens beskatninger. 152239 klagede 
abbeden således over Christian II. s skatter, der 
havde nødsaget ham til at betale med otte af  klo-
sterets alterkalke. 

†Løsfund.  I klosterruinen er før  1877 fundet  en 
†lerflise  med en Korsfæstelsesfremstilling  (fig.  9) 
der nævnte år blev tegnet af  Chr. O. Zeuthen. 
Flisen, der var af  rødt ler og målte ca. 20,5 x ca. 
12,5 cm, havde inden for  en kantindramning et 
enkelt relief,  antagelig fra  o. 1500. Både Kristus, 
med kort lændeklæde, og de to sidefigurer  Ma-
ria og Johannes havde store glorieskiver. På 
tidspunktet for  tegningens udførelse  fandtes  fli-
sen hos fabrikant  H. Holst i Klostermøllen. 

KILDER OG HENVISNINGER 
NM2:  Indberetninger ved C. M. Smidt 1932 (under-
søgelse af  ålegård 1930 (Vosgård)), E. Haugsted 1935 
(bygning), C.Christensen 1935 (bygning). 

Notebøger.  NM2:  N. L. Høyen IX, 1830, s. 4 (byg-
ning) H. Petersen XIX, [1877], s. 72-73 (skitse). 

Fig. 6. Brudstykke af  *teglflise  i NM, 2:3 (s. 3878), 
tegnet af  KdeFL. - Fragment  of  floor  *tile. 

Fig. 7. Brudstykker af  *glas med rødbrun bemaling, i 
NM, 2:3 (s. 3878), tegnet af  Birgit Als Hansen. -
Fragments  of  stained  *glass. 

Fig. 8. †Stavværkssten af  tegl, 1:4, tegnet 1877 af  Chr. 
O. Zeuthen (s. 3878). - †Brick  tracery. 

Danmarks Kirker, Århus 245 
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Tegninger  og opmålinger.  NM2:  Laveret tegning af 
forskellige  genstande, bl.a. stavværkssten og lerflise, 
ved C.O.Zeuthen 1877. Planer af  udhuse, formsten 
o.a. ved C.Christensen 1935. Oversigtsplaner med 
søgegrøfter  m.v. ved M. Aaman Sørensen o.a. 1983. 

Litteratur:  F. Kerff:  Vor Kloster. ÅrbÅrhSt. XII, 
1919, s. 49-55. P. Rasmussen: Herreklostrene, navnlig 
ØJyHjemst. XIX, 1954, s. 120-28 og XX, 1955, s. 
42-48. V.Lorenzen: De danske Benediktinerklostres 
Bygningshistorie, 1933, særligt s. 124-25. C.As-
schenfeldt  Birkebæk: Vedr. Riværket, bl.a. artikler i 
lokale aviser, særlig Horsens Folkeblad 21. juni 1954, 
og Mossø-klostrenes omstridte fiskegårde  ved Vos-
gård, ÅrbÅrhSt. LVI, 1963, s. 41-58, J. Ingvordsen: 
Asgarth og broder Martins kanal, i ÅrbÅrhSt. 75, 
1990, s. 45-79. 

Siden statens overtagelse af  Klostermølle 1978 er 
udsendt eller udarbejdet en serie redegørelser. Vedr. 
kulturhistoriske spørgsmål er særligt værdifuld: 
C.Thue Jensen: Kloster Mølle. Manuskript 1978. 
Desuden kan anføres  M. Theodorsen: Klostermølle. 
Fredningsplanudvalget for  Vejle amt 1978; J. Å. 
Øland: Kloster Møller - en industri ved Mossø. Den 
selvejende institution »Klostermølle«, u.å.; H.N. 
Garner: Oratorium. Miljøministeriets Udvalg for 
Kloster Mølle, 1984; J. T. Møller: Klostermølle og 
Gudenåen. Geoskrifter  XXI, Århus universitet 1984. 
Senest C.Jørgensen: Fredede fabrikker  opført  efter 
1840, i Fabrik og Bolig nr. 1, 1992. Klostermølle s. 
54-55. 

Fredningsdeklarationer  i henhold til Naturfrednings-
lovens § 48 af  20. aug. 1985 (klosterområdet) og 
9. nov. 1987 (kanalen). 

Redaktion  1992 ved Lars Bisgaard og Kjeld de Fine 
Licht samt Vibeke Michelsen (inventar). 

1 I Øm klosters krønike (jfr.  s. 3778) bruges udtryk-
ket Gammel Voer. Den første  omtale af  klosteret er 
fra  1183, da en abbed var medvider på Knud VI.s 
gave til benediktinerklosteret i Odense, DaRigBr. 1. 
rk. III, 111. ActaPont. nr. 3017 (1486) meddeler, at 
klosteret blev grundlagt på den tid, da Eskil var ærke-
bisp i Lund (1137-77), og (en anden) Eskil var biskop 
1 Århus (han nævnes 1158 og døde 1165). 
2 Jfr.  Vissing †klosterkirke, ovenfor  s. 3843. 
3 Det fremgår  flere  steder, første  gang ActaPont. nr. 
5884-86 (1454), at Voer var et benediktinerkloster. 
4 Jfr.  KirkehistSaml. 3. rk. I, 1874-77, 546-48, Da-
Stedn. s. 136-37 og ovenfor  s. 3868 (†klokke i Voerla-
degård kirke). 
5 H. Petersen: Danske gejstlige Sigiller fra  Middelal-
deren, 1886, nr. 792. 
6 W. Christensen: Et Bidrag til dansk Klosterhistorie i 
Christiern I. s Tid. KirkehistSaml. 4. rk. V, 1897-99, 
84-125. 

Fig. 9. †Lerflise  med Korsfæstelsesfremstilling,  tegnet 
1877 af  Chr. O. Zeuthen (s. 3879). - †Earthenware  tile 
with Crucifixion  scene. 

7 ActaPont. nr. 3017 og 3018. 
8 T. Dahlerup: Bursfelderkongregationen  og Dan-
mark. KirkehistSaml. 7. rk. V, 1963-65, 63-77. 
9 Frederik I.s Registranter, s. 333. Nogle år før  havde 
dominikanerklosteret i stiftsstaden  forsøgt  en lig-
nende ordning, jfr.  ovenfor  s. 1004. 
10 DaMag. 3. rk. VI, 66-68; KirkehistSaml. 3. rk. II, 
1877-80, 565-66. 
11 DaKancReg. s. 64. 
12 Samme s. 231, 232 og 273. Om biskoppen efter  sin 
fængsling  har kunnet tale Mouritz Mortensens sag er 
usikkert; ang. hans dødstidspunkt, jfr.  Kirkehist-
Saml. 2. rk. V, 741. 
13 DaKancReg. s. 273 og 372. 
14 KancBrevb. 14. august-7. sept., jfr.  Herreklostrene, 
ØJyHjemst. XIX, 1954, 23. 
15 DaKancReg. s. 259. 
16 KancBrevb. l.okt. 
17 Samme. 19. juni. 
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18 Jfr.  H.Ilsøe, i Københavns Universitet 1479-1979, 
IV, 1980, s. 294-96. 
19 KancBrevb. 22.feb.  og 5. april 1560. 
20 Samme 24. okt. 1573 var udfærdiget  en fortegnelse 
over klosterets jordegods, og kongen havde stillet 
klosterets sognekirker frit  med hensyn til valg af 
præst, KirkehistSaml. 3. rk. II, 1877-80, 163. 
21 ÅrbÅrhSt. LXV, 1974, s. 128 og ØJyHjemst. 
XVIII, 1953, s. 63. 
22 KancBrevb. 23. maj, jfr.  alterstager, s. 3861. 
23 Alment Chr. Heilskov, i ÅrbÅrhSt. XXXVIII, 
1945, 65-67, og adskillige af  de i litteraturlisten oven-
for  nævnte redegørelser. 
24 Herreklostrene, ØJyHjemst. XXI, 1956, s. 46. I 
følge  Dahlerup (note 8), s. 69, var dekanen ved Ribe 
domkapitel 1485 optaget som pensionær i klosteret. 
Jfr.  L. Rasmussen: Gaver til klostrene i middelalde-
ren. KirkehistSaml. 1991, s. 32 og 34. 
25 DaRigBr. 2. rk. II, nr. 122-23 (1268) og 3. rk. IV, 
nr. 199 (1354). 
26 Dahlerup (note 8), s. 67-68. 
27 Herreklostrene, ØJyHjemst. XXI, 1956, s. 43. Et 
lignende billede fremgår  af  de senmiddelalderlige li-
ster, hvori klosteret nævnes, Danske middelalderlige 
Regnskaber 1. rk. I, 1953, s.v. 
28 Bl.a. i fredningsdeklarationen  1987 benævnt Klo-
stermølle kanal. 

29 C.M. Smidt i ÅrbÅrhSt. XXXVIII, 1945, s. 1. 
30 På strækningen fra  Mossø til Gudensø, hvor Gu-
denå modtager tilløb af  Salten å (Sulebæk å) og be-
nævnes Vosgård eller Sønder å, har C. M. Smidt 1930 
undersøgt det bemærkelsesværdige fiskebrug  ved 
Vosgård. Som påvist af  C. Asschenfeldt-Birkebæk 
1963 tilhørte stedet Vissing †kloster og gik derfra 
over til Voer, mens Ømmunkene tilkæmpede sig et 
mindre afsnit  på deres side af  strømmen. 
31 DaAtlas, s. 239-41. 
32 J. C. Schytte: Skanderborg Amt beskrevet efter 
Opfordring  af  Det kgl. Landhuusholdnings-Selskab, 
1843, s. 133. 
33 Berlingske Tidende 12. aug. omtaler temmelig vel-
konserveret murværk og nævner noget, man antog 
for  et tårn. Uheldigvis er beskrivelsen dog alt for 
upræcis til at give et brugbart billede. 
34 Thue Jensen, s. 59, nævner et søjlekapitæl, som det 
imidlertid ikke er lykkedes at genfinde. 
35 Navnlig stykker af  tagsten er rigt repræsenteret. 
36 Størrelsen af  klosterets godsmængde indicerer, at 
der har været mange alterstiftelser  af  private. 
37 Repert. 1 rk. III, 1906, nr. 4646. 
38 Det kan bemærkes, at klosteret havde egen guld-
smed, »Hans guldsmed af  Ore kloster«; Repert. 2. rk. 
II, 1929, nr. 3839, 4. maj 1476. 
39 Jfr.  KirkehistSaml. 3 rk. II, 1877-80, s. 565f. 

245* 





Fig. 1. Præstegården og kirken set fra  luften.  Sylvest Jensen fot.  omkring 1950. Det kgl. Bibliotek. - Aerial view of 
the vicarage, the church and  the churchyard. 

VINDING KIRKE 
TYRSTING HERRED 

Første gang lokaliteten nævnes, er 1425,1 da stedets 
præst omtales. 15242 ydede kirken 10 mark til Fre-
derik I.s såkaldte landehjælp. 

Ved reformationen  er kirken utvivlsomt kommet i 
kronens besiddelse, hvilket dog først  fremgår  1587.3 

15954 udstedte kongen livstidsbreve på konge- og 
kirketiende til henholdsvis Jens Mortensen og Jens 
Pedersen; sidstnævnte boede i sognet. 1638 klagede 
nabopræsten i Them over, at Vinding kirkes indtæg-
ter tilfaldt  sognemændene og ikke hans embede, så-
dan som to af  hans forgængere  havde haft  det; to år 
senere afgjorde  kancelliet sagen til fordel  for  præ-
sten.5 

17196 lagdes kirken ind under Skanderborg rytter-
distrikt (jfr.  kalk og dåbsfad),  hvor den forblev  til 
distriktets nedlæggelse 1767, da den på auktionen 
over godset solgtes til den lokale urmager Jens Lassen 
Vendelbo.7 Året efter  tog han pant i kirken og må 
derefter  have solgt den, for  17738 tilhørte den ejeren 
af  Kolpen(gård) i nabosognet Bryrup, Anders Niel-
sen Dørup, der dog samme år solgte kirken til major 
af  kavalleriet Franz Friedenreich, der bl.a ejede Pal-
strup og Herningsholm.9 Året efter  skødede denne 
kirken til Casper Diderich Lohmann i Nørre mølle i 
Bryrup.10 Kirken forblev  under møllen til 1788, da 
den daværende ejer, Christian Høy, udstykkede tien-
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Fig. 2. Kirken set fra  nordøst. Hugo Matthiessen fot.  1938. - The  church seen from  the north-east. 

derettighederne i anparter på 1/15 til sognets hartkorns-
ydere,11 og i deres besiddelse forblev  den indtil over-
gangen til selveje, der fandt  sted 1. januar 1912. 

161612 betalte kirken for  to tiggertegn  »til staklerne i 
sognet«. 

Under svenskekrigene i 1650erne var de strategisk 
betydningsfulde  egne syd for  Silkeborgsøerne hårdt 
hjemsøgte af  soldaternes plyndringer (jfr.  nedenfor 
og S. Vissing, s. 3810 samt Bryrup, s. 3909). 1661 om-
tales Vinding kirke som meget brøstfældig,  og den 
»findes  snart ganske at falde  ned, hvis den ikke får 
hjælp«.13 I »fejdetiden«  havde kirkeværgen taget †al-
tersølv og †alterstager i forvaring,  men havde tilsyne-
ladende kun genfundet  den ene stage (jfr.  s. 3894). 

Landsbyen spreder sine huse neden for  en højt-
liggende bakkekam, der krones af  en bemærkel-
sesværdig række af  gravhøje. I området er ud-
gravet en omfattende  jernalderbebyggelse.14 

Kirken, der ligger sydligt i landsbyen (jfr.  fig. 
35), er placeret på et plateau, der mod nord hæn-
ger sammen med omgivelserne og har et mindre 
fald  på de tre andre sider. Videre mod syd stiger 
terrænet igen og danner i et bølget forløb  en fin, 

hvælvet bakke, hvis top ligger en del højere end 
kirkegården. 

Kirkegården,  der ligger mellem præsteboligen 
og den nu nedlagte skole, hegnes på nordsiden af 
stengærde, på de tre andre sider af  cementaf-
dækkede brudstensmure. 

Da hegnsmuren nævnes første  gang 1617,12 

var den øjensynlig af  marksten; en strækning på 
godt 30 m var faldet  ned og skulle lægges op 
igen. På den tid da de lokale bønder erhvervede 
kirken (s. 3884), konstaterede synet, at hegnin-
gen var »revet ned«, og man truede med, at bi-
spen ville indberette sagen til kongen, hvis der 
ikke snart skete noget. Samme sommer note-
rede man, at »stenene blot var smidt oven på 
hinanden, og at de nok snart ville skride ned«; 
1803 var gærdet da også »flere  steder nedskre-
den«.15 I 1850erne ønskede synet østre og vestre 
dige omsat, og 1908 skulle det søndre udføres  i 
»kløvet granit«.16 

Indgangene  udgøres af  hovedporten, sydligst i 
vestsiden, foruden  to låger, den ene i vest til 



VINDING KIRKE 3885 

Fig. 3. Kirken set fra  sydøst. Fotografi  fra  1900rnes begyndelse. Privateje. - The  church seen from  the south-east. 

præstegården, den anden i øst til skolen. Port og 
skolelåge består af  jerngitterfløje  mellem ce-
mentafdækkede  rødstenspiller, mens præste-
gårdslågen er en tilsvarende fløj  ophængt i mu-
ren. Desuden er der længst i nord på østsiden en 
port, der blev fornyet  1976 efter  tegning af  Vin-
ther og Roldsgaard og består af  jerngitterfløje 
mellem hvidkalkede, teglhængte piller. Her lå 
tidligere et †redskabshus, og udenfor  er der nu 
materiale- og affaldsdepot. 

Også porten nævnes første  gang 1617,12 da 
den udførtes  af  nyanskaffet  egetræ; 1692-9317 

skulle den fornyes,  og 171515 konstaterede synet, 
at den var væk. I hvert fald  i den periode, da 
kirken henlå under Skanderborg rytterdistrikt 
(s. 3883), var der tilsyneladende tale om en 
kombineret port og låge, der som den nuvæ-
rende hovedindgang sad i vest og 1727 meldes i 
god stand.15 182818 ønskedes reparation af  »sta-
kitporten«, der formentlig  er identisk med den, 
der 1843 trængte til en ny bjælke (overligger?). 
1850 krævede synet fornyelse  af  porten.16 

I vestsiden bekostedes 1742-4319 en ny låge af 
fyr,  utvivlsomt dér hvor »præsten har sin vej til 
kirken«, hvis trist  samtidig fornyedes.  I tilknyt-
ning til digets omsætning i 1850erne kom der ny 
låge til præstegården. 

Bygninger  på kirkegården. Nordligt i østsiden 
ligger et teglhængt, hvidkalket hus med red-
skabsrum o.a., opført  1974 efter  tegning af 
ovennævnte arkitekter. Ved kirkens vestgavl 
står en klokkestol  af  egetømmer (fig.  7, jfr.  s. 
3901), tilsyneladende udført  174820 af  en tømrer 
fra  Skanderborg og repareret adskillige gange 
siden, senest 1972, da tagets spån udskiftedes 
med bly. En forgænger  var sat op efter  rytterdi-
striktets overtagelse af  kirken.15 I årene før  var 
klokken placeret i en †tagrytter over skibets ve-
stre ende21 (jfr.  nedenfor). 

Ved vejen neden for  kirkegårdens sydøstre 
hjørne er opstillet en vildtbanesten22 

Beplantningen  udgøres navnlig af  kastanie-
træer, der især står langs østre og søndre skel, 
mens en liden lund af  ældre løvtræer på en del af 
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præstegårdshaven lukker mod nord. 1847 hen-
stillede synet, at der anlagdes gange fra  port og 
låger til våbenhuset, og i 1850erne ønskedes hele 
arealet planeret.16 

BYGNING 
Kirkens oprindelige dele er kor og skib, der vel er 
opført  i sidste halvdel af  ll00rne. I den sene middelal-
der, dvs. omkring år 1500, blev der indbygget hvælv 
i koret. Våbenhuset foran  syddøren er rejst ved mid-
ten af  1840rne og har afløst  et ældre af  bindingsværk. 
Antagelig har kirken over vestgavlen haft  en †tagryt-
ter, før  klokken i 1720rne ophængtes i en udvendig, 
tømret klokkestol. Den nuværende synes opsat 1748. 
Orienteringen afviger  en del mod syd.23 

Kor og skib er afsat  ret præcist, uden at enkle 
størrelsesforhold  dog kan aflæses.  Man konsta-
terer, at skibets indvendige bredde forholder  sig 
til længden som 6 til 13, dvs. at rummet er over 
dobbelt så langt som bredt. Desuden udgør kor-
åbningens bredde to femtedele  af  triumfvæg-
gens længde. 

Murene, hvis tykkelse er omkring en meter, 
er opført  af  marksten  og navnlig jernal.  Af  tag-
gavlene er korets den eneste bevarede, og her er 
al aldeles dominerende. Adskillige kvadre er til-
dannet til munkestensformat,  mens mange er 
betydeligt større, op til 15x55 cm. 

Den mellemstore bygnings mest bemærkel-
sesværdige træk er en usædvanlig, udvendig de-
koration af  5-7 cm dybe blændinger  på såvel kor 
som skib. I vore dage er blændingerne mere eller 
mindre bevaret på koret og på skibets nordside, 
men hele situationen og måske ikke mindst lise-
nen på sydsidens østre hjørne udelukker en 
eventuel tvivl om, at en lignende udsmykning 
også har eksisteret på denne side af  skibet. I alt 
har der således været fem  blændingsafsnit,  tre på 
koret og to på skibet. Hvert har været opdelt i to 
»etager«, hvor hvert felt  foroven  afsluttes  med 
en rundbuefrise  mellem de afgrænsende,  lisén-
lignende partier af  facaden.  Forneden er kanten 
skråt affaset.  En central lisén midtdeler hvert af 
de nedre felter.  På koret bemærker man, dels at 
de to nedre blændinger på langsiderne ikke er 
ens, idet hvert felt  på sydsiden har tre buer mod 

fem  på nordsiden, dels at de øvre blændinger er 
lidt forskudt  i forhold  til de nedre. 

Kirkens nedennævnte vinduer, hvis antal og 
placering ikke afviger  fra  det normale, har at 
dømme efter  dispositionen i koret, hvor beva-
ringsforholdene  er bedst, været komponeret 
sammen med blændingerne. Udvendig vindues-
højde svarer til blændingshøjden.24 Formentlig 
har det samme været tilfældet  i skibet, omend 
vindueshøjden her da har været ret lille (jfr.  ne-
denfor)  . 

Blændingerne fremhæver  dels koret, hvor al-
teret står, dels skibets østre afsnit,  hvor kirke-
gængerne har deres plads, men på samme tid 
markeres tillige skibets vestre trediedel, omend 
indirekte, idet facaderne  her tilsyneladende har 
været plane.25 

Når det ikke drejer sig om kirker med særlige 
arkitektoniske indretninger i vestafsnittet,  godt-
gør de senere års undersøgelser,26 at døbefonten 
i den oprindelige rumindretning som regel har 
været opstillet i skibet nær linien mellem de to 
indgange; vestfor  har gulvet så været mere eller 
mindre optaget af  et podium, der nok var be-
stemt for  kirkens ejer. I Vinding kirkes vestre 
ende er ikke iagttaget nogen omstændighed, der 
peger på særlige indretninger, så kun fremtidige 
udgravninger i gulvet vil kunne afsløre  den in-
dre disposition, som synes at give sig til kende 
udvendig. 

Af  de to døre  registreres kun den søndre, der 
fortsat  bruges, men er omdannet og udvidet. 
Den første,  alvorlige forandring  skete efter 
1858, da synet ønskede en udadgående dør; den 
anden 1899, da åbningen udvidedes for  at 
komme til at sidde midt på væggen16 (i våben-
huset) . 

Alle oprindelige vinduer  er ødelagt af  yngre 
eller tilmuret; ét står som indvendig niche med 
bemærkelsesværdigt stejle smige i korets nord-
side, hvor det i vægplanet måler 115x65 cm.2 7 I 
øvrigt spores korets østvindue og ét i skibets 
nordside. Dette sidstnævnte har dels været ret 
bredt (udvendig ca. 90 cm), dels har den for-
modede, af  blændingen betingede relativt ringe 
højde indvendig været kompenseret af  temme-
lig skrå smige. I korets taggavl er en cirkulær 
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Fig. 4. Østgavl, forslag  til rekonstruktion af  kirkens nordside, tværsnit, længdesnit samt grundplan 1:300. 
Tegnet 1992 af  KdeFL på grundlag af  opmålinger 1960 af  Ebbe Norn og 1988 af  elever fra  Arkitektskolen i 
Aarhus. - Elevations,  sections and  ground-plan.  The  elevation of  the north side  of  the church is a tentative  reconstruction  of 
the original  appearance. 

(diameter ca. 25 cm), antagelig oprindelig, nu 
tilmuret lysglug. 

I det indre  er koråbningen bevaret med ni cm 
fremspringende  kragbånd, der i undersiden er 
affaset  med en udtalt hulning. Over hvælvet er 
korets langvægge pudset og hvidtet op til mur-
kronen, hvorfor  man kan formode,  at bræd-
derne i det oprindelige loft  har været sømmet på 
bjælkernes underside, dvs. omvendt af  hvad der 
i dag er tilfældet  i skibet. I koret er der tre vægni-
cher, i syd to tætsiddende, tagformet  overdæk-
kede, 41 cm høje med underside 42 cm over det 
nuværende gulv (fig.  6); i nord en retkantet, der 
er 30 cm høj og sidder 87 cm over gulvet. 

Ændringer  og tilføjelser.  Den tidligste omdan-
nelse, som konstateres, er indbygning af  et sim-
pelt krydshvælv  i koret, hvilket antagelig har 
fundet  sted omkring år 1500 (jfr.  kalkmalerier). 
De temmelig kuplede kapper bæres af  vægbu-
erne og retkantede halvstensribber, der uden ve-
derlagsmarkering udgår af  de falsede  hjørnepil-
ler. Hvælvlommerne er udmurede omtrent til 
murkroneniveau og tydeligt skålformede  i til-
knytning til afløbshullerne,  der ser ud til at have 
været fordelt  med to i hvert hjørne. Kun i syd-
øst er begge i behold. 

Våbenhuset  er bygget af  små, røde sten og er 
uden tvivl resultatet af,  at synet 1845 krævede 
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Fig. 5. Korgavl. NE fot.  1991. - The  gable of  the chan-
cel. 

det forrige  fornyet;  et par år efter  skulle der læg-
ges loft,  og 1859 var der tale om at sætte et vin-
due i.16 Første gang, der nævnes et våbenhus, er 
1715, da det var brøstfældigt  både på tag og fag. 
Det var en bindingsværksbygning, der blev for-
nyet i 1720rne efter  kirkens indlemmelse i ryt-
terdistriktet15 (s. 3883); siden nævnes reparatio-
ner 1751-5219 og 1820.18 

Andre bygningsarbejder  efter  reformationen  har 
blot haft  til hensigt at holde kirken vedlige, dog 
savner vi kendskab til den ovenfor  nævnte re-
paration 1587. Efter  svenskekrigene i 1600rne 
var bygningen ligesom nabokirkerne »ruineret 
af  polakker og brandenborgere« (jfr.  s. 3884). 
1685-8611 opsattes et nyt loft.  Nærmere om byg-
ningens tilstand foreligger  fra  årene før  og efter 
rytterdistriktets håndværkere overtog tilsynet. 
Det fremgår  da, at der var svære revner i den 
vestre ende af  skibet, hvor gavlen, der siges at 
være af  rå kamp, havde givet sig, så »man ved 
ikke, hvornår den ligger på jorden«. Den måtte 
ommures med mursten. Også skibets østre tag-

gavl, der var af  bindingsværk, havde behov for 
reparation, og indvendig var loftet  råddent 
nogle steder, helt galt stod det til »under klokke-
huset«.15 172628 tales om at sætte to stole »i tår-
net«. Det er bl.a. disse formuleringer,  der dan-
ner grundlag for  den ovenfor  nævnte formod-
ning om, at der på denne tid eksisterede en †tag-
rytter29  over skibets vestgavl. 1726 eller året efter 
blev kirken sat i stand indbefattende  ommuring 
af  vestgavlen.15 Siden nævnes kun mindre arbej-
der: 1858 blev loftet  malet hvidt, og engang ef-
ter 1866 blev det pudset. 1907 blev bindings-
værket i skibets østgavl afløst  af  en nyopførelse  i 
små, røde sten, hvilket havde stået på synets øn-
skeseddel siden 1881. En indvendig stige til lof-
tet nævnes 1897, da den forlangtes  erstattet af  en 
udvendig adgang til lem i vestgavlen.16 1961-63 
gennemførtes  en almindelig istandsættelse, der 
indledtes af  Ebbe Norn, og efter  dennes død 
1961 fortsattes  af  Vinther og Roldsgaard, Bræd-
strup. Arbejdet omfattede  bl.a. retablering af  en 
indre opgang til loftet  i forbindelse  med ned-
tagning af  gipsdækket og renovering af  bjælker 
og brædder; desuden blev gulvet omlagt og del-
vis fornyet. 

Gulvet  i koret består af  rødgule, sekskantede 
teglfliser,  mens der i skib og våbenhus er gule 
mursten på fladen  og fyrretræ  under bænkene. 

Fig. 6. Vægnicher i korets sydside (s. 3887). NE fot. 
1991. - Niches  in the south wall  of  the chancel. 
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Fig. 7. Kirken set fra  nordvest. KdeFL fot.  1992. - The  church seen from  the north-west. 

Tidligere var der i våbenhuset kampestensgulv, 
som i 1890erne udskiftedes  med mursten. 1904 
ønskede synet, at der under kvindestolene ud-
støbtes beton som underlag for  trægulv.16 

Vinduerne  i de ret store, for  flertallets  ved-
kommende, udvendigt falsede  åbninger er i syd 
af  træ, i nord afjern.  Første gang synet fremsatte 
ønske om ved prædikestolen at få  et nyt vindue, 
hvilket utvivlsomt var ensbetydende med et 
større, var 1829.18 Nordsidens to spidsbuede åb-
ninger med jernstel etableredes på synets for-
langende 1875, og ved samme lejlighed skulle 
»det gamle« tilmures.16 

Tagene  er i dag blyhængte, stemplet »1971 M. 
Hermansen & Søn Pandrup«. Materialet nævnes 
første  gang 1615 og igen 1619, da Jacob Blytæk-
ker fra  Rye foretog  reparationer. 12 År 1700 var 
der bly på koret og i hvert fald  på en del af 
skibet, men 1720 lå her sten.15 181730 var blyet på 
koret hullet, og man opnåede tilladelse til at ud-
skifte  det med tagsten. 

Tagværkerne  er nyere, af  eg, med ét lag hane-
bånd, der er suppleret med et lag af  fyr.  Navnlig 
i koret indgår der ældre, genanvendt tømmer. 

Opvarmning med †kakkelovn i skibets nord-
østre hjørne foranstaltedes  efter  ekstraordinært 
syn 1894.16 I forbindelse  med istandsættelsen 
1961-63 etableredes varmluftsindblæsning  med 
fyrrum  i præstegårdens udhus. 

Kirken står i dag blyhængt overalt og hvid-
kalket ude og inde. Skibets loftsbrædder  er grå, 
bjælkerne gråblå. Våbenhusets loft  er hvidmalet. 

KALKMALERIER 

En hvælvudsmykning i koret  (jfr.  fig.  10) fra  o. 
1500-20 er 1904 afdækket  og istandsat af  Eigil 
Rothe;32 genrestaureret 1962 af  Olaf  Hellvik. 
Den er udført  af  den såkaldte Liljemester,33  om-
fattende  forskellige  svende, der har dekoreret 
flere  ret ensartede hvælv i Sønderjylland,34 i eg-
nen omkring Varde samt i Vrads og Tyrsting 
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Fig. 8. Indre, set mod øst. NE fot.  1991. - Interior  to the east. 

herreder, her med Bryrup som en god ekspo-
nent (s. 3918). Liljemesteren har fået  denne be-
tegnelse efter  et karakteristisk ornament, en stor 
dobbeltlilje. Den ses her dels over skjoldbuetop-
pene kronende en trekant, der omslutter tre 
hjerteformede  blade,35 dels i en krans omkring 
hvælvslutstenen. Alle ribbesider er smykket 
med sparrer, der mod hvælvkapperne er ind-
rammet af  en konturlinie ledsaget af  små krab-
beblade. I de østre hvælvkapper er gråmalede 
spygatter bærende små kors. Farverne er om-
rådets vanlige, vekslende rødbrune og gråsorte. 

INVENTAR 
Oversigt.  Det enkle indre, der 186231 af  synet fik  det 
skudsmål, at det sågodtsom var blottet for  enhver 
prydelse, er sidenhen blevet oplivet af  de afdækkede 
hvælvdekorationer i koret fra  1500rnes begyndelse. 

Fra kirkens tidligste tid stammer den ubehjælpsomt 
huggede løvefont,  en romansk gravsten, der undta-
gelsesvis bærer en indskrift,  samt et *røgelsekar, nu i 
Nationalmuseet. Kirken har bevaret sin klokke fra 
1250-1300, støbt af  »mester Svend«, og et krucifiks 
fra  1450-75. O. 1600 er altertavlen anskaffet,  hvis 
storfeltsmaleri  er udskiftet  flere  gange i nyere tid, 
samt en †prædikestol, hvoraf  enkelte dele indgår i den 
nuværende, der er fra  1730rne. I det følgende  tiår, 
mens kirken hørte under ryttergodset, blev erhvervet 
†alterklæde, altersølv, skænket af  kongen, sygesæt gi-
vet af  præsten, samt et dåbsfad  fra  o. 1550. Stolevær-
ket, der blev fornyet  i 1730rne, er atter udskiftet 
1861-63 og i forbindelse  med restaureringen 1962, da 
inventaret fik  nye farver  efter  forslag  af  Ingolf  Røj-
bæk. 

Intet muret alterbord, men blot et fyldingspanel 
(fig.  10) af  umalet eg, ca. 110 cm højt. Forsiden, 
muligvis samtidig med altertavlen, o. 1600, har 
tre rektangulære fyldinger  indfattet  af  renæssan-
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Fig. 9. Indre, set mod vest. NE fot.  1991. - Interior  to the west. 

ceprofilerede  rammestykker med pålagte, frem-
springende profillister.  Kortenderne der hver 
har et bredt og et smalt felt  i glatte rammestyk-
ker med kantprofiler,  synes at stamme andet-
steds fra. 

†Alterklæder.  1739 var »alteromhænget« gam-
melt og forslidt.  1748/49 bekostedes et nyt af 
rødt plys for  23 rdl. og 36 sk.19 180315 omtales 
altertøjet som gammelt og forrevet  med store 
huller, men var før  1862 afløst  af  et tæppe af  rødt 
uldplys hvorpå et kors af  ægte guldtresser. 1865 
og atter 1887 ønskedes et nyt klæde, sidst med et 
kors af  brede guldgaloner.31 Et sådant anvendtes 
indtil altertavlens restaurering o. 1962. 

Altertavlen  (fig.  10), o. 1600, af  eg, er rimelig-
vis et lokalt arbejde i renæssance med malerier 
fra  1962 af  Ingolf  Røjbæk. Det er en firesøjle-
tavle med fugleagtige  storvinger og topstykker 

kantet af  spiralvolutter, beslægtet med ^tavlerne 
fra  især Sjelle (s. 1909) og Adslev (nu i Den 
gamle By, s. 3112). Den hviler på et postament 
med listeindrammede fyldingsfelter  mellem de 
fire  søjlefremspring,  der er prydet med smalfel-
ter på alle sider. De slanke, kannelerede storsøj-
ler har korintiserende bladkapitæler og ringfor-
mede baser. Gesimsen svarer med sine frem-
spring og forkrøpninger  til postamentet. De 
fantasifuldt  formede,  plane storvinger har store 
fuglehoveder  med næb og reliefskåret  øje samt 
udbugende, spiraloprullet »mave« markeret af 
relieflister  hvorimellem indskårne tværstreger; 
reliefskårne  småblade og takker ledsager kan-
terne. Vingernes nedre, plane stykke, med to 
riller på yderkanten, er formet  som en stiliseret 
fuglefod.  Topstykkets kvadratfelt,  indrammet 
af  bred profilliste,  flankeres  af  kannelerede søjler 



3892 TYRSTING HERRED 

Fig. 10. Alterbordspanel og altertavle fra  o. 1600 med malerier 1962 af  Ingolf  Røjbæk (s. 3890f.).  Hvælvdekora-
tionen fra  o. 1500-20 af  den såkaldte Liljemester (s. 3889). NE fot.  1991. - Altar  frontal  and  altar-piece  c. 1600 with 
paintings 1962 by Ingolf  Røjbæk. The  vault  decoration  from  c. 1500-20 by the so-called  »Lily Master«. 

med ringkapitæler, frisen  har klodsfremspring. 
Både de plane vinger og topgavlen afsluttes  på 
yderkanterne af  spiralvolutter svarende til stor-
vingernes »maver«. En profileret  topkonsol bæ-
rer en drejet kugle; de øvrige, der tidligere har 
prydet gesimsens fremspring,  er nu forsvundne. 

Samtidig med udførelsen  af  Ingolf  Røjbæks 
oliemalerier 1962 blev tavlen istandsat og nystaf-
feret.  Brungult er baggrundsfarve  for  de grå søj-
ler, med sølv på kapitæler, topsøjler og -kanter 

samt på storvingedetaljer. Listerne står hvide el-
ler gulgrønne. Storstykkets tredelte Korsfæstel-
sesmaleri  er udført  i stærke farver.  Et grønt land-
skab i flere  nuancer under en grønblå himmel 
danner baggrund for  Kristi blege legeme, med 
hvidt lændeklæde og stiliseret krone på det 
grønlige hår. Til siderne broget klædte menne-
skegrupper, kvinder i nord og mænd med lange 
lanser i syd, forenklede  og stiliserede både i teg-
ning og farvelægning.  I topfeltet  en hvidklædt 
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Kristus med udbredte arme ligesom svævende 
over lysgrønt jordsmon og mod en lys rødlig, 
opefter  mørkere tonet himmel. 

To indskrifter,  med sort skriveskrift,  bag på 
altertavlen refererer  til ældre stafferinger  og ma-
lerier (se nedenfor).  Tavlens oprindelige staffe-
ring er helt afrenset  1906.16 I midtfeltet  under 
maleriet fra  1840 kunne 1960 skimtes nadveror-
dene, med forgyldte  versaler på sort bund, men 
af  stavemåden fremgik,  at skriften  næppe var 
ældre end fra  1700rnes midte.36 - Den ene af  de 
førnævnte  indskrifter  oplyser: »1840 er Alter-
tavlen malet af  A.Schumann i Horsens«.37 

Denne bemaling bestod i hovedsagen af  en rød-
brun ådring og i midtfeltet  et (†)  oliemaleri,  på 
træ, af  Kristus på korset (fig.  11), en bleg, mørk-
skygget skikkelse, med hvidt lændeklæde, foran 
et lavt bjerglandskab og en lys himmelbag-
grund. I sidefelterne  var malet en gylden liljede-
koration og i topfeltet  en tornekrone, som til-
syneladende blev efterlignet  ved en senere staf-
fering.  1866 fik  tavlen en egetræsmaling med 
lidt forgyldning  og ifølge  ovennævnte indskrift: 
»Aar 1866 nyt Alterbillet(!)«. †Maleriet,  der 
fremstillede  Kristus knælende set fra  siden, for-
mentlig i Gethsemane,38 var udført  i olie og ind-
rammet af  en forgyldt  profilliste,  blev fjernet 
1914, således at det istandsatte 1840-maleri atter 
blev synligt. 

Altersølv.  Kalk  og disk  ifølge  indskrift  skænket 
1742 af  kongen, Christian VI,39 og hos guld-
smed Gert Nielsen Thorbrügger i Kolding be-
stilt med hans majestæts navn og krone på for 
ialt 21 rdl. 28 sk.,19 vægten 28 lod.40 

Den 17,8 cm høje kalk (fig.  12), der svarer til 
den i Sønder Vissing af  samme guldsmed (s. 
3824) samt den i Bryrup (s. 3922), har sekstun-
get fodplade  og tilsvarende barokprofileret  fod. 
På dennes overside er graveret giverindskriften, 
med kursiv, på hver side af  det kongelige spejl-
monogram: »1742 (C 6) Forærret(!) denne Kalck 
og Disch til Winding Kircke«. Skaftleddene  er 
sekskantede og har små, vandrette profilstave, 
den midtdelte knop riflet  på over- og underside. 
Det glatte, indvendig forgyldte  bæger har gra-
veret konturlinie under den svagt udkragede 
mundingsprofil.  På en af  fodtungerne  to ens, 

Fig. 11. (†)Altertavlemaleri 1840, udført  af  A. Schu-
mann, Horsens (s. 3893). Poul Nørlund fot.  1913. -
†Altar  painting 1840 by A. Schumann, Horsens. 

læderede mestermærker (fig.  33), ganske som på 
kalken i Sønder Vissing med et mærke (Bøje II, 
1982, nr. 6581) for  ovennævnte guldsmeds far, 
Niels Gertsen Thorbrügger, for  hvem sønnen 
på dette tidspunkt tilsyneladende varetog værk-
stedet. På undersiden af  en fodtunge  graveret: 
»W[og] 22 Loed« (jfr.  ovenfor). 

Den tilhørende, flade  disk, 15 cm i tvm., er 
muligvis på grund af  føromtalte  omstændighed 
i værkstedet udført  af  Povl Hansen, Fredericia, 
hvis mærke (Bøje II, 1982, nr. 6504) ses på di-
skens underside. Her er også graveret kongens 
spejlmonogram C 6 (fig.  13) under en større og 
lidt anderledes formet  krone end den på kalken, 
flankeret  af  »17 - 42«. På fanens  overside et gra-
veret indvielseskors med tværstribede firblade 
på glat bund.41 

†Altersæt.  1) I herredsbogen 166113 meddeles, 
at en kalk og disk af  sølv »tog kirkeværgen, nu 
salig Niels Therboesøn til sig at forvare  udi 
denne fejdetid,  og er forsat,  om den ellers igen 
kan findes.«  Det således for  fjenden  gemte alter-
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Fig. 12. Alterkalk, skænket af  kongen 1742, udført  af 
Gert Nielsen Thorbrügger, Kolding, og sygekalk 
1748, skænket af  sognepræsten Anders Hansen Klein 
(s. 3893) NE fot.  1991. - Chalice  (donated  by the King) 
made  1742 by Gert Nielsen  Thorbrügger,  Kolding,  and 
chalice for  the Sick,  donated  1748 by the vicar. 

Fig. 13. Christian 6.s spejlmonogram 1742 på alter-
disk, udført  af  Povl Hansen, Fredericia (s. 3893). NE 
fot.  1991. - King  Christian  6.s back-to-back  monogram 
1742 on the paten, made  by Povl Hansen,  Fredericia. 

sølv blev ikke genfundet,  hvilket fremgår  af  de 
senere inventarlister. 2) 170142 nævnes en kalk og 
disk af  tin, der imidlertid 172715 var »i slet til-
stand« for  endelig 174043 at være »ringe og ubru-
gelig«. 

Sygesæt  (fig.  12), fælles  for  kirkerne i Vinding, 
Bryrup og Vrads, skænket 1748 af  Anders Han-
sen Klein, der da ret nylig var tiltrådt som sog-

nepræst. Den lille kalk,  10,5 cm høj, har ottetun-
get fodplade,  rund, flad  fod  med vandrette rif-
linger på kanten og glat, konisk fodled.  De cy-
lindriske skaftled  har små profilstave  ved over-
gangen til de enkelte led, den spidsovale knop er 
midtdelt af  smal skive. Det halvkugleformede 
bæger har under mundingsrandens profilstav  en 
graveret kursivindskrift  i to linier, den nedre ud-
ført  med indprikninger: »Winding, Bryrup og 
Wratz Berette Kalk, af  Klein bekostet. 1748 / og 
foræret  til disse Trænde Menigheder.« Det ind-
vendigt forgyldte  bæger har antagelig tillige 
tjent som oblatgemme, idet den flade,  ottetun-
gede disk,  ca. 7 cm i tvm., har skruekant på un-
dersiden, hvorved den kan fungere  som låg for 
bægeret. 

†Oblatæske  skulle anskaffes  1863.31 

†Alterkande,  1845,16 af  sort porcelæn med 
guldkors og -kanter. Tilsvarende, oval skäl, 
1903,31 fra  Den kgl. Porcelænsfabrik,  11,5 cm 
høj; indvendig hvid. 

Alterstager  (fig.  14), af  messing, nyere om-
støbninger af  ældre stager, muligvis udført  1862 
eller 1916 (se nedenfor).  De er 35 cm høje, har 
ret lille, profileret  fod  samt skaft  bestående af 
baluster og højt, konisk led under to indknebne. 
Den ret dybe lyseskål bærer en uforholdsmæssig 
stor lyseholder med lysetorn af  messing. Nu an-
vendes yderligere en stor kobberkrave til op-
fangning  af  stearinen. Under bunden stemplet: 
»1916« og »SLR«. 186231 konstaterede synet, at 
stagerne var ubrugelige og ønskede dem om-
støbt. De førnævnte  stempler kan angive repa-
rations- eller udførelsesår. 

\Alterstager.  166113 fandtes  en gammel, »søn-
der« messinglysestage og en anden, der »endnu 
(var) forsat«  (skjult?, jfr.  †altersæt). 1681/8217 

omtales et par gamle stager af  grydekobber. 
173428 trængte de til at repareres, da det nederste 
af  fodranden  var faldet  af.  173715 var de så brøst-
fældige,  at de skulle omstøbes, hvis de ikke 
kunne repareres; to år senere erklæredes de for 
ubrugelige.19 

To små bordstager,  af  messing, nye, 17,5 cm 
høje. To nyere stager  med lyreagtigt skaft  og to 
flade  sidegrene, har hver tre lyseholdere; 38 cm 
høje. 
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Fig. 14. Alterstage af  messing, muligvis omstøbt 1862 
eller 1916 (s. 3894). NE fot.  1991. - Brass altar  candle-
stick,  recast in 1862 or 1916. 

Syvstage,  »skænket af  Anna og P. Clausen Ju-
len 1923«, indskrift  med graveret skriveskrift  på 
den runde fod.  Skaftet  har balusterled, de ned-
adbuede, flade  og grenede arme bærer høje, ur-
neformede  lyseholdere. 

* Røgelsekar  (fig.  15), romansk, af  bronze, nu 
16,5 cm højt medregnet et kronende kors, hvis 
top er afbrudt.  Den halvkugleformede,  glatte 
skål, ca. 12 cm i tvm., har lille vulst ved over-
gangen til den lave, koniske og hule fod.  Mun-
dingsranden løber ud i tre øskener svarende til 
lågets. Dette er hvælvet, svagt kegleformet  og 
gennembrudt af  mange tætsiddende, cirkulære 
røghuller af  lidt forskellig  størrelse. Det flade 
topkors står på en firdelt,  indadsvajet fod,  tvær-
armen har vinkelformet  indsnit i begge ender; 
toppen som nævnt afbrækket.  Da karret 1905 
indkom til Nationalmuseet var der af  jernstæn-
gerne endnu bevaret »en forbukket  stump«; nu 
forsvundet.  (Inv. nr. D 5837). 

†Messehagler.  161512 indkøbtes i Horsens til en 
hagel 8 alen karmoisinrødt fløjl  for  37 dl., 2K lod 
og ½ kvint brede guldkniplinger for  3 dl. 2 sk. 
samt 4½ lod guld- og sølvkniplinger for  5 dl. 13 
sk. Hertil kom 1 dl og 22 sk. for  at sy den, samt 
silke hertil, endvidere 6 alen »dvællik« (dvs. 
groft,  sort, glinsende lærred) for  3½ mk. 4 sk., 
formodentlig  til foret.  Denne forholdsvis  kost-
bare klædning skulle 173428 repareres, men er-
klæredes 173919 for  ubrugelig. 185216 skulle en 
hagel forsynes  med uldfor  og guldgaloner, men 
antagelig anskaffedes  o. 186016 en ny i stedet af 
rød »uldpluche« med guldbroderier;31 1902 øn-
skedes denne fornyet.16 

Alterskranke,  bestående af  drejede balustre fra 
186731 og ny, poleret bøgetræshåndliste; tresidet 
med afrundede  hjørner og let udadkrummede 
ender ved alterbordet. Balustrene nymalet 
mørklilla. †Alterskranke.  1746/47 fik  en snedker 
betaling for  et »tralværk« foran  alteret udskåret 
med kongens navn og krone. 1761 blev det ned-
taget og genopsat i afkortet  stand af  snedker 
Niels Schou, fordi  det var for  højt.19 

Døbefont  (fig.  16), romansk, af  granit, kum-
men kraftigrød  med enkelte sorte korn, foden 
grå, en del opbanet, antagelig i forbindelse  med 

Fig. 15. Romansk røgelsekar af  bronze (s. 3895). NM 
fot.  - Romanesque bronze censer. 

Danmarks Kirker, Århus 246 
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afhugning  af  kalk eller maling; ialt 83 cm høj. 
Den ret primitive font44  kan karakteriseres som 
et elevarbejde både på grund af  den skæve og 
uregelmæssigt huggede kumme og de ube-
hjælpsomt formede  dobbeltløver med det fæl-
les, grove mandshoved. Kummen, der måler ca. 
68 cm i tvm., har en kegleformet  fordybning,  31 
cm, og blot en svag, indhugget rille på mun-
dingsfladen.  Kun to rygvendte dyrekroppe af  de 
to løvepar er nu synlige, begge aflange,  med 
slatne lemmer, skødeløst huggede manker og 
særtformede  haler, henholdsvis endende i tre-
blad og spinkel dusk lagt op over ryggen. De 
store hoveder, henholdsvis 15 og 14 cm høje og 
tilsvarende fremstikkende  8 og 7 cm, har øjen-
fordybinger,  der går i ét med næsefløjshulnin-
gerne, munden er blot en rille, håret hugget som 
en svag strålekrans fra  panden og op mod kum-
mebaggrunden. Foden har form  som et klumpet 
terningkapitæl med øvre vulst og svagt marke-
rede rundbuefelter.  186731 ønskedes fonten  flyt-
tet hen i korbuen, formodentlig  til nuværende 
placering, delvis indhugget i en niche i nordre 
korbuevange. 

Fig. 16. Romansk døbefont,  halvt indmuret i kor-
buens nordside (s. 3895). NE fot.  1991. - Romanesque 
font,  half  built  into the north side  of  the chancel arch. 

Fig. 17. Detalje af  korbuekrucifiks,  jfr.  fig.  20 (s. 
3897). NE fot.  1991. - Detail  af  chancel-arch crucifix,  cf. 
fig.  20. 

Dåbsfad  (fig.  18), o. 1550, men først  anskaffet 
til kirken 1748. Det er af  messing, et sydtysk, 
drevet og punslet arbejde, 40 cm i tvm. og ret 
dybt, ca. 5 cm, randen ombukket. I bunden et 
stærkt udpudset cirkelfelt  med spejderne bæ-
rende vindrueklase45 og her udenom en næsten 
forsvundet  indskrift.  På fanen  to rækker stem-
pler, inderst sekstakkede stjerner, yderst liljer. 
Fadet blev 1748 købt på auktion,46 efter  at kirken 
i hvert fald  fra  172715 havde »behøvet« et dåbs-
fad. 

Dàbskande  (fig.  19), 1862,16 af  tin, svarende til 
bl.a. den i Torrild (s. 2633) og udført  af  Odense-
gørtleren N. Fr. Ebbesen Sørensen,47 hvis stem-
pel, en dobbeltlilje, ses under bunden. Den er 
26,5 cm høj medregnet lågknoppen og har urne-
formet  korpus med hulet halsled; hanken for-
nyet 1904.16 
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Korbuekrucifiks  (fig.  20), o. 1450-75. Den 
slanke, ca. 126 cm høje figur,  med brystvunde i 
højre side, hænger i kun let nedadstrakte arme 
(fingrene  fornyet).  Hovedet (fig.  17), med luk-
kede øjne og svagt åben mund, er næsten op-
rejst, håret falder  under den turbanflettede  tor-
nekrone ned i to bølgede lokker. Lændeklædet 
er smalt, med midtsnip, benene let bøjede, med 
lige overlagte fødder,  den venstre øverst. De 
ældre nagler af  jern er ved en restaurering 196348 

erstattet af  træ. Figurens bagside er stærkt hulet, 
kun underbenene er skåret helt rundt. Det sam-
tidige korstræ har hvælvet overside mellem hul-
kantprofiler,  der også indrammer korsendernes 
firpas,  med primitive relieffer  af  evangelistteg-
nene, foroven  Johannesørnen, til siderne Mar-
kusløven og Lukasoksen, nederst den knælende 
Mattæusengel, alle med skriftbånd. 

Efter  den førnævnte  restaurering fremtræder 
krucifikset  i afrenset  eg. Tidligere farver,  mulig-
vis fra  1839,16 da det ønskedes restaureret og ma-
let, er antagelig fjernet  o. 1895,31 da det skulle 
renses og »bejdses«, hvilket blev en overs try g-
ning med brun lasurfarve  og olielak.49 - 183916 

hang korset »ved indgangen til koret«, men øn-
skedes flyttet  til kirkens vestende, hvor det hang 
1893; nu på skibets nordvæg. 

Prædikestolen  (fig.  21), fra  1730rne, af  eg, er et 
beskedent snedkerarbejde, hvori indgår enkelte 
dele fra  den tidligere †prædikestol, fra  o. 1600 
(jfr.  nedenfor).  Fra denne stammer den femsi-
dede, tætprofilerede  gesims og den kraftige  fod-
liste med hulled over rundstav samt formodent-
lig søjlernes kapitæler med dobbeltvolutter på 
alle sider. Stolens yngre dele består af  glatte 
storfelter  med pålagte, glatte arkader med om-
løbende profillister.  Glatte er ligeledes posta-
mentfelter  og -fremspring,  der bærer snosøj-
lerne foran  stolens hjørner. En firesidet  fod-
plade, der harmonerer dårligt med den overlig-
gende, femsidede  renæssancefodliste,  har som 
hængestykker en udsavet bladranke. 

Stolen er opsat i skibets sydøsthjørne hvilende 
på to dragere indmuret i sydvæggen; disse hviler 
på en kraftig  tværbjælke, der atter rider på en 
svær, retkantet bærebjælke, alt muligvis fra 
1858,16 da trappen og gulvet til prædikestolen 

Fig. 18. Dåbsfad  af  messing, o. 1550, sydtysk arbejde, 
anskaffet  1748 (s. 3896). NE fot.  1991. - Brass baptis-
mal dish,  c. 1550, south German work,  acquired  1748. 

Fig. 19. Dåbskande 1862, af  tin, udført  af  Odense-
gørtleren N. Fr. Ebbesen Sørensen (s. 3896). NE fot. 
1991. - Pewter ewer from  1862, made  by N.  Fr.  Ebbesen 
Sørensen,  Odense. 

246* 
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Fig. 20. Korbuekrucifiks,  1450-75 (s. 3897). NE fot. 
1991. - Chancel-arch  crucifix  1450-15. 

rammeværk), seks stykker to alen lange »rent« 
egetræ til drejede piller, en tylt fire  alen lange, 
»rene« egefjæl  (antagelig brædder til felterne), 
samt panel- og loftesøm.15  Allerede på dette 
tidspunkt var således planlagt, at stolen skulle 
have snosøjler. Reparationen blev imidlertid 
ikke iværksat, hvilket fremgår  af  et syn 1720, 
hvorunder bemærkedes, at stolen var ganske 
skrøbelig, næsten skilt fra  hinanden, så præsten 
kun »med stor frygt  og besværlighed« kunne 
forrette  sit embede.15 Endelig 1734-3528 udtaltes, 
at en ny prædikestol måtte anskaffes.  Dette er 
rimeligvis sket i et af  de nærmestfølgende  år og 
før  1739f,19  eftersom  de udførligere  regnskaber 
herefter  ikke omtaler prædikestolen. 

Stoleværk,  1962, med retkantede, listeklædte 
gavle, af  eg, udført  efter  tegning af  arkitekt 
Ebbe C. Norn. Grå- og hvidmalede, ryglænene 
grå og grønne. 

†Stoleværk  er omtalt 1717ff.,  da både mands-
og kvindestole ønskedes repareret eller fornyet 
med egefjæl,  stolper og »leder«, dvs. fod-
remme, ved gang og mur. 1735 var kirkestolene 
i god stand, en del nyopsatte.15 De afløstes 

ønskedes fornyet.  Opgangspanelet ved triumf-
væggen har nye, udsavede og svejfede  balustre, 
udført  efter  det ældre panel fra  1761/62,19 hvoraf 
rester nu ligger på loftet.  - Stolens staffering  fra 
1962 omfatter  forskellige  brune nuancer, hvidt 
på arkadelister samt sølv på vandrette lister og 
kapitæler; søjler, opgang og bærestolper er grå. 
Stolen var tidligere egetræsmalet og stafferet 
med lidt guld, sidst store Jesumonogrammer i 
storfelterne,  herunder lå en rødbrun ådring fra 
1800rnes midte samt underst en blågrå farve  på 
stor- og fodfelter  og lysgråt på søjler og pro-
fillister.49 

†Prædikestol,  antagelig fra  o. 1600 at dømme 
efter  bevarede dele genanvendt i den nuværende 
(jfr.  ovenfor).  I den tidligste, arkivalske omtale 
o. 1700 beskrives den som »ganske skrøbelig«, 
og 1716 ønskedes den repareret, så præsten 
kunne forrette  sit embede uden fare.  Det føl-
gende år opstillede man et overslag over, hvad 
der burde benyttes til en reparation: seks to alen 
lange »egeposter til at fatte  panelet udi« (dvs. 

Fig. 21. Prædikestol fra  1730rne, hvori indgår dele fra 
en tidligere prædikestol fra  o. 1600 (s. 3897). NE fot. 
1991. - Pulpit  from  the 1730s, with reused  details  of  a 

former  pulpit  from  c. 1600. 
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1861-63 af  et stoleværk, af  eg (fig.  22), udført 
efter  model af  †stolene i Rye16 (s. 3752). 

Armstol  til præsten, 189631 af  poleret bøg, med 
svejfede  kopstykker og buede armlæn støttet af 
lille, drejet baluster; også drejede forben.  I ko-
rets sydøsthjørne. Den tidligere †»lænestol«, an-
skaffet  1862,31 stod ligesom kirkesangerens  †stol  i 
koret.16 Samme år skulle præsten efter  de almin-
delige bestemmelser have plads bag alteret og 
kirkesangeren i den øverste mandsstol.31 

Et gammelt †egeskab  til messeklæderne er 
nævnt 166113 og 1681.17 

To pengebøsser (fig.  32), o. 1861,16 sortmalede 
metalkasser med aflang  pengetragt på låget og 
på forsiden  en låge. Gulmalet frakturindskrift: 
»Til de Fattige«, herunder, med antikva: »Giver 
saa skal Eder gives«. Fæstnet til rundbuet metal-
skjold på væggen på hver side af  døren. - En 
gammel, ubrugelig †kollekttavle  er nævnt 1739. 
1750/51 anskaffedes  en ny † tavlepung  af  rødt plys 
med sølvgaloner.19 

Pulpitur  i vest, antagelig samtidig med orgel 
fra  1925; det er støttet af  bjælker indmuret i vest-
væggen og af  to stolper ved forkanten  af  det 
enkle fyldingspanel,  der er skudt lidt frem  under 
orgelfacaden.  Hvid- og grønmalet. 

Orgel,  1979, med fem  stemmer, ét manual og 
pedal, bygget af  Bruno Christensen & Sønner, 
Terkelsbøl. Disposition: Manual: Gedakt 8', 
Principal 4', Rørfløjte  4', Rauschquint II. Pedal: 
Subbas 16'. Facade fra  1925, med nye, klingende 
piber af  tinlegering i mitraformet  opstilling. På 
vestpulpituret, med spillebord i nord. 

†Orgel,  1925, med tre stemmer, forberedt  til 
fire,  bygget af  Horsens Orgelbyggeri ved Th. 
Frobenius & Co.5 9 Pneumatisk aktion, bælg ven-
tillader. Facaden, der havde tre felter  med at-
trappiber af  sølvbronzeret zink, er i omdannet 
skikkelse genanvendt i det nuværende orgel. På 
vestpulpituret, sammenbygget med pulpitur-
brystningen. 

†Elektronorgel,  anskaffet  1970. 

Fig. 22. Indre, set mod øst. Poul Nørlund fot.  1913. - Interior  to the east. 
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Fig. 23. Lysekrone nr. 3, fra  1923 (s. 3900). NE fot. 
1991. - Chandelier  no. 3 from  1923. 

Fig. 24. Klokke fra  o. 1250-1300, støbt af  mester 
Svend (s. 3900). NE fot.  1991. -Bell,  c. 1250-1300, cast 
by »magister  sveno«. 

To salmenummertavler  (jfr.  fig.  22), o. 1884,31 

rektangulære, med tunget topstykke og hul-
stavskantlister, samt to gange fem  rum til sort-
malede brikker med hvide tal. Rammerne grå 
og grønne, nye, gråmalede frakturindskrifter. 

Tre lysekroner,  af  messing, ophængt i skibet: 
To ens, svarende til Voerladegårds fra  1912 (s. 
3867), men kun med otte arme, hver bærende to 
lys. Den tredie (fig.  23) og midterste, fra  1923, 
svarende til dem i Dover (s. 3170). Stammen 
består af  seks facetterede  kugler med stor, til-
svarende hængekugle med knop. Den har seks 
øvre bøjler med refleksblomster  samt seks flade 
lysearme, hver med to lys, hvis skåle ligeledes er 
facetterede.  På hængekuglen graveret skrive-
skrift:  »Skænket til Vinding Kirke paa vor 44 
Aarige Bryllupsdag. Vævemester Peder lensen 
og Hustru Christine lensen, Vinding, 3.Juni 
1923«. 

To lysearme,  af  messing, »Skænket Vinding 
kirke 12-6-1933 af  fru  Poulsen-Gjevertsen Lyk-
kensro«. Graveret versalindskrift  på de respek-
tive vægplader. 1) Grenet lysearm med delfin-
smykket tværarm til to lys, hvorimellem spir. 
Ved prædikestolen på skibets sydvæg. 2) Med ét 
lys, den flade,  gennembrudte arm bærer en ryt-
terfigur,  S.Jørgen i kamp med dragen; stemplet 
»K.Eibye«. Opsat på korbuens nordre vange, 
over fonten. 

En †ligbåre  blev anskaffet  1685/8617 og igen 
1744/45.19 

Klokke  (fig.  24), o. 1250-1300, støbt af  mester 
Svend.50 Den langstrakte klokke, der måler 60 
cm i tvm., og som har mistet sin oprindelige 
krone, har en »alderdommelig« formet  under-
flade,  der skråner svagt nedad og indefter.  På 
klokkens øverste del, huen, er et skriftbånd, 
med en majuskelindskrift,  der ligesom de tre 
rundstave nedenunder har været indridset i den 
oprindelige vokskappe og derfor  står ophøjet, 
dvs. i relief:  »+ Ma. gister. Sveno.me.feci(!)«51 

(mester Svend gjorde mig). Ny krone og knebel 
1971f.  En klokkeknebel  (fig.  26), af  smedejern, 
muligvis den oprindelige, er nu ophængt i vå-
benhuset. Den er 50,5 cm lang, kølleformet, 
den nedre ende fladthamret  på begge sider og 
endende i lille, omvendt pyramideformet  hæn-
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geknop; hjerteformet  rundstavsøsken. Knebelen 
er 1962 fundet  i jorden uden for  våbenhuset i 
forbindelse  med udgravningen af  en varmeka-
nal. 

O. 1700 hang klokken tilsyneladende i en 
†tagrytter over skibet, men 1727 i et ret nyop-
bygget »klokkehus« på kirkegården.15 174819 

blev den flyttet  til et nyt »klokkeværk« ved ski-
bets vestgavl (jfr.  s. 3885), hvor den fortsat  hæn-
ger. I forbindelse  med klokkestabelens restaure-
ring 1972 blev klokken ophængt i ny bom med 
svinghjul og fik  automatisk ringning. 

En †klokke,  der vejede 2 skippund og 3 lis-
pund, dvs 344 kg., blev afgivet  i forbindelse 
med klokkeskatten 1528/29.52 

GRAVMINDER 

Mindeplade  (fig.  30), o. 1822, over Lauritz Mei-
jer, i 29 år præst for  Vinding pastorat, *1747, 
†1822. »Denne Retskafnes  Tab er og bliver uer-
stattelig for  Enken og 4 børn.« Indskrift  med 
fordybet,  sortmalet skriveskrift  på en poleret 
plade af  sort, hvidåret marmor, 52x92 cm, der 
på de tre sider har en svejfet  kant, profileret  med 
to hulstave, mens underkanten blot er lige af-
skåret. Denne usædvanlige form  tyder på, at det 
er en genanvendt bordplade fra  et ældre møbel, 
antagelig et rokokokonsolbord. To små, kva-
dratiske fordybninger  på pladens øvre del er for-
mentlig spor efter  den tidligere brug. Opsat på 
våbenhusets vestvæg. 

Fig. 25. Kårde og sporer fra  o. 1660-70, formodentlig 
dansk arbejde. Fund fra  Vinding sømose; ophængt i 
våbenhuset (s. 3904). NE fot.  1992. - Rapier and  spurs 
from  c. 1660-70,  probably Danish work.  Find  from  a bog. 

Fig. 26. Klokkeknebel af  smedejern, tidligere tilhø-
rende klokken fig.  24 (s. 3900). NE fot.  1991. - Bell 
clapper of  wrought  iron, formerly  belonging  to the bell  fig. 
24. 
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Fig. 27. Gravsten nr. 2, over sognepræst Anders Pe-
dersen, †1595, og hans hustruer Katrine Eriksdatter, 
†1566, og Anna Jørgensdatter (s. 3902). NE fot.  1991. 
- Tombstone  no. 2, of  the vicar Anders  Pedersen,  died 
1595, and  his wives Katrine  Eriksdatter,  died  1566 and 
Anna jørgensdatter. 

bladudløbere. På korsets tværarm står to fron-
tale engle,55 med vingerne strakt ned langs 
kroppen og iført  fodside,  folderige  dragter. An-
sigtstrækkene er primitivt streghuggede, om 
hovederne en vulstagtig glorie. Mellem dem 
foroven  ses et W-formet  ornament, hvorfra  no-
get stikker ud, muligvis Guds hånd med spredte 
fingre  udgående fra  skyen. På tværarmen er med 
usikre majuskler indridset: »ecce angeli(?)« (se 
englene). - 1830 lå stenen »op mod koret«, men 
var 1877 brækket i to stykker og lå dels under 
prædikestolen (som nu), dels »i skibets gulv lige 
ud for  indgangsdøren«, hvorfra  den 1879 blev 
optaget og anbragt på det nuværende sted. 1886 
blev den befriet  for  kalk og snavs.16 

2) (Fig. 27), o. 1595, over sognepræst Anders 
Pedersen, †1595, og hans to hustruer, Katrine 

Fig. 28. Den fuldstændige  gravsten nr. 1, jfr.  fig. 
29a-b, tegnet 1830 af  N. L. Høyen; i NM (s. 3902). -
The  complete tombstone no. 1, cf.  fig.  29a-b, drawn  1830 
by the art historian N.  L. Høyen. 

Gravsten.  1) (Fig. 29 a-b), fra  1100rnes sidste 
fjerdedel,53  af  grå granit, brudt i to stykker, 
hvoraf  det største er indmuret i skibets vestvæg, 
det mindre anbragt som støtte under prædike-
stolens bærestolpe. 

Stenen, der ifølge  Høyens tegning (fig.  28) 
1830 endnu havde bevaret sin oprindelige, an-
tagelig rektangulære form  med en smal rund-
stav langs alle kanter, har målt mindst 
181x38x11,5 cm.5 4 Ved en kraftig  behugning har 
det øvre stykke imidlertid fået  afrundede  ender, 
og samtidig er rundstaven foroven  og ved højre 
langside fjernet.  Brudstykket under prædikesto-
len mangler nedre, venstre hjørne. Dekoratio-
nen, i lavt relief,  omfatter  et processionskors på 
aftrappet  fod,  et græsk kors, hvis stav flankeres 
af  bølgeranker med spiraloprulninger og små 
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Eriksdatter, †23. dec. 1566 (to sønner og to døt-
re) og Anna Jørgensdatter †• (én søn og tolv 
døtre). 

Gulgrå kalksten, 176x79x13 cm, i hjørnerne 
smykket med reliefhugne  rosetter. Den latinske 
indskrift,56  der dels forløber  som randskrift  mel-
lem rosetterne, dels står som tværskrift  herimel-
lem, er hugget med fordybede,  delvis begfyldte 
versaler præget af  mange forkortelser  og sam-
menskrivninger. Randskriften:  »Svb hoc lapide 
tegitvr corpvs pii ac docti viri do(mi)ni Andreæ 
Petri qvi svbito 5 die ivnii obiit an(n)o 95 æt: 
63«. (Under denne sten skjules legemet af  den 
fromme  og lærde mand, hr. Anders Pedersen, 
som døde pludseligt den 5. dag i juni i året 95 
(dvs. 1595), i sin alders 63. år). - Tværskriften: 
»Minis[t]er verbi divi(n)i hic fvit  et præpositvs 
annos 43 qvi vt bene vixit ita pie exstintvs est vt 
ait angelvfs]  non male moritvr qvi bene vixit«. 
(Han var det guddommelige ords tjener her 
samt provst i 43 år. Han, der ligesom han levede 
ret, således også døde fromt,  som engelen siger: 
den dør ikke slet, som har levet ret). - Vxores 
dve hvic erant prior vidva Katri(n)a Erici altera 
pvella Anna Giorgii(!) illa peperit ipsi filios  dvos 

Fig. 29a-b. Gravsten nr. 1 fra  1175-1200, brækket i to 
stykker, på den øvre del har korsarmen indskriften 
»ecce angeli«(?), jfr,  fig.  28 (s. 3902). NE fot.  1991. -
Tombstone  no. 1, c. 1175-1200, broken  in two pieces (cf. 

fig.  28), the inscription »ecce angeli«(?)  on the arms of  the 
cross on the upper part of  the stone. 

et filias  dvas qve mortva est anno 66 23 
dece(m)b: nocte ex impro viso hec vero filiolvm 
et dvodecern filias  migravit ... (fejlskrivning?) 
hine anno •«. (Han havde to hustruer. Den 
første  var enken Katrine Eriksdatter, den anden 
en ungmø Anna Jørgensdatter. Hin fødte  ham 
to sønner og to døtre, og hun døde i året 66 
(dvs. 1566) den 23. december, uformodet  om 
natten. Men denne (fødte  ham) en lille søn og 
tolv døtre. Hun drog herfra  i året - »Beati 
mortvi qvi in domino morivntvr ap. 14«. (Salige 
er de døde, som dør i Herren. Åbenb. 14 (vers 
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Fig. 30. Mindeplade af  marmor, en tidligere møbel-
plade, over sognepræst Lauritz Meijer, †1822, (s. 
3901). NE fot.  1991. - Memorial  tablet  of  marble, afor-
mer table top, to the vicar Lauritz Meijer,  died  1822. 

13)). - Stenen er anbragt i våbenhuset, op mod 
kirkens sydmur, øst for  døren. 

3) (Fig. 31), o. 1662, over Andes(!) Nielsøn 
Sveistrvp, fordum  »præst i disse 3 sogner« i 36 
år, †3. nov. 1662, og hustru Dorete Andersda-
ter(!), f.  i Ra..., †26.juli 1652. Rødgrå kalksten, 
171x94x ca. 15 cm, med stærkt nedslidt indskrift 
med reliefversaler  på stenens nedre halvdel. På 
den øvre ses en frontal  og ret stiv fremstilling  af 
det afdøde  ægtepar i trekvartfigur.  Præsten, der 
er i ornat med kappe og slag, holder begge hæn-
der fladt  udstrakt foran  sig, højre hånd over en 
bog. Hans hustru, i folderig  kappe med slag 
samt stor, stivet krave, har hænderne lagt foran 
livet, under højre hånds fingre  en bog. Mellem 
dem ses en brændende fakkel,  hvorover en 
krone, hvorfra  en engel synes at vokse frem. 
Med udbredte arme holder den en lille »livets 
krone« over deres hoveder og symboliserer her-
ved lønnen for  deres standhaftige  tro. Ved si-
derne flankeres  personerne af  ovale bøjleslyng. I 
stenens hjørner er cirkler med de siddende og 
læsende evangelister, ledsaget af  deres tegn. På 
den nedre del af  cirkelrammerne står navnene, 
med relifversaler,  foroven  »S. Ma(ttæv)s« og 
»S.Marcvs«, forneden  »S. Lv(cas)« og »S.Io-
hannes«. Mellem de nedre cirkler ligger en putto 
med timeglas, støttende sig til et kranium, et 
symbol på det hastigt svindende liv. - 1877 lå 
stenen endnu i skibet foran  opgangen til koret, 

men var 1893, ligesom nu, indmuret i korbuens 
søndre vange. 

4) 1700rne? Svagt rødlig kalksten, 170,5x 
109xca. 8 cm, med forsænket  skriftfelt  inden for 
glat ramme. Svage spor af  fordybet  indskrift, 
muligvis med kursiv. Tidligere henlagt på kirke-
gården, nu anbragt som trædesten foran  våben-
huset. 

†Ligtrceer.  1747/48 betaltes 48 sk. for  at lægge 
et ligtræ over Thomas Ulstrup, 1751/52 samme 
beløb for  et træ over Peder Langballe.19 

En †åben begravelse57  foran  alteret blev 
1744/4519 repareret af  murmester Laurs Nielsen 
af  Mesing, hvor »brandmuren« ved nedgangen 
var faldet  ned. 

En kårde  og et par sporer (fig.  25), formodent-
lig dansk arbejde fra  o. 1660-70,58 er fundet  un-

Fig. 31. Gravsten nr. 3, over sognepræst Anders Niel-
sen Sveistrup, †1662, og hustru Dorete Andersdatter, 
†1652 (s. 3904). NE fot.  1991. - Tombstone  no. 3 of  the 
vicar Anders  Nielsen  Sveistrup,  died  1662,  and  his wife 
Dorete Andersdatter,  died  1652. 
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der afvandingen  af  Vinding sømose og nu op-
hængt i våbenhuset. Kården, der er af  jern og 
105 cm lang, har et fæste  omviklet med jerntråd 
samt oval jernknap. Den ret spinkle parerbøjle 

har lille parerstang med pæreformede  knopper 
og underliggende parerbøjler. Klingens tværsnit 
er rudeformet,  dens ende spids. De spinkle jern-
sporer har mistet flere  af  endernes detaljer. 
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1711, jfr.  f.eks.  Sønder Vissing, s. 3809) anføres  kir-
ken (sammen med pastoratets to andre kirker, Bry-
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panteprot. 1768-72, f.  66 (B 24. 701). 
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12 RA. DaKanc. 6 års kirkergsk....l620 (B 184 e). 
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1661 (C3. 1101), jfr.  T. Søegaard: Tilstande i Jylland 
under og efter  Krigen 1657-59 belyste ved jydske 
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(C3. 1166-76). 
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Fig. 32. Pengebøsse fra  o. 1861 (s. 3899). NE fot. 
1991. - Collecting-box  c. 1861. 

19 RA. Rtk. Rgsk. 1660-ca. 1848. Skbg. rytterdi-
strikts rgsk. for  kirker i Skbg. amt 1739-67. 
20 Note 19 og LA Vib. Ryttergodserne. Skbg. 
1717-67. Dok. og rgsk. vedr. kirker og skoler 
1719-66 (G Ryt. 8. 12). 
21 1742 og tidligst år 1700 (note 15) bruges betegnel-
sen klokkehuset, senere træffes  udtryk som klokke-
værk (1748), klokkeskur (1859) og klokkestillads 
(1863). 
22 S. Nørregård Hansen: Skanderborg vildtbane I—III. 
ØJyHjemst. XXXXVI-XXXXVIII, 1981-83, specielt 
III, 13-39. 
23 Abrahamsen, s. 57: 17,1°. 
24 De nævnte formodninger  støttes af  Høyens notat. 
25 Vestgavlens nedenfor  omtalte ommuring i nyere 
tid efterlader  selvsagt en vis usikkerhed, men alene 
sidefacadernes  disposition gør Vinding kirke til noget 
enestående her i landet og adskiller den fra  Daugård 
kirke (nord for  Vejle fjord),  der hvad blændinger i to 
etager angår, er den nærmeste og eneste parallel. Be-
ckett: DaKunst I, 58-59, anser blændingerne for  et re-
sultat af  afsmitning  fra  det samtidige jyske domkirke-
byggeri, jfr.  M. Mackeprang: Vore Landsbykirker, 
1944, s. 91. Ingen omstændigheder ved bygningen, 
som den står i dag, bekræfter  eventuelle formodnin-
ger om, at skibets to afsnit  skulle angive blot en pause 
under opførelsen. 

26 Senest berørt af  H. Græbe m.fl.:  Gundsømagle 
kirke, i NMArb. 1990, s. 141-56. 
27 Åbningens nuværende tilstand er tilvejebragt 1904. 
28 LA Vib. Ryttergodserne. Skbg., Dronningborg og 
Kolding rytterdistrikter. Synsprot. 1724-35 (GRyt 
7.1). 
29 Desuden anfører  inventariet 1681-82 (note 11), at 
klokken hænger i tårnet. Åbenbart er tagrytteren ta-
get ned 1726 eller 1727 ved gavlens ommuring. 
30 Note 18 og LA Vib. Århus bispearkiv. Korrespon-
dance Tyrsting hrd. Vinding-Bryrup-Vrads 1695-
1845 (C 3. 680). 
31 Synsprot. 1862-1902. 
32 Rothe foreslog  dekorationen bevaret som et typisk 
eksempel på egnens kalkmalerier. 
33 Jfr.  Niels Jørgen Poulsen: Hvælvbyggeri og hvælv-
dekorationer, i Ribe Stiftsbog  1991, s. 58-66, og »Lil-
jemesteren«, i Danske Kalkmalerier. Sengotik 1500-
1536, under red. af  Ulla Haastrup, 1992, s. 76-79, 
med oversigtskort over »Liljeværkstederne« s. 271. -
Heri foreslås,  at »Liljemesteren« skulle betegne et 
særligt murersjak (evt. med skiftende  svende), der 
har stået for  opmuringen af  en bestemt hvælvtype 
(jfr.  s. 3912), og som kort efter  bygningsdelens op-
førelse  tillige skulle have malet den omtalte dekora-
tion. 
34 DK. Sjyll. Tilføjelser  og rettelser. Kunsthistorisk 
oversigt, s. 2749. - Dateringer i Højst 1501 (DK. 
Tønder amt, s. 1574), i Nr. Løgum 1518 (Tilføjelser 
etc. s. 2642) og i Horne 1517 (DK. Ribe s. 1451). 
35 I Vinding er bladene blot forbundne  med stilke, 
ikke som i de fleste  andre tilfælde  fæstnet  til en ring. -
Ligesom i bl.a. Alslev (DK. Ribe, s. 2010) og Føvling 
(Tyrsting hrd.) er trekantrammerne prikkede, hvilket 
formentlig  også har været tilfældet  andre steder, hvor 
en restaurering har været mere summarisk udført. 
36 Restauratoren bemærker, at indskriften  kunne 
være malet af  Schumann, se ndf.  - Fra 1700rnes slut-
ning stammer muligvis nogle indskrifter  i fodfel-
terne, med lysgul kursiv på sort bund (indb.). 
37 Jfr.  nadvermaleri i Nim kirke (Nim hrd.) 1837, 
med samme signatur. 
38 I midterste fodfelt  var med gylden fraktur  malet: 
»Det er fuldbragt«,  i sidefelternes  fodfelter  A og Q. 
39 1741 ønskede kirkeinspektør Bertelsen at få  en 
skriftlig  tilladelse til at anskaffe  en helt ny sølvkalk og 
disk, jfr.  note 46 (LA Vib. Lens- og amtsadministra-
tionen: Skbg. og Åkær amter 1726-65. Breve fra  kir-
keinspektørerne etc. (B5C.194 A)). 
40 1863 ønskedes kalken repareret og forgyldt  (note 
31). 
41 1879 ønskedes disken istandsat (note 31). 
42 RA DaKanc. D19. Koncepter og indlæg til sjæl. 
registre 1699-1771 (1701, nr. 73). 
43 LA Vib. Århus bispearkiv: Rgsk. for  rytterdistrik-
ternes kirker 1716-23 (C3.2439). 



Fig. 33. Mestermærke for  Niels Gertsen Thorbrüg-
ger, Kolding, på alterkalken (jfr.  fig.  12) udført  af 
hans søn (s. 3893). NE fot.  1991. - Marks  for  Niels 
Gertsen Thorbrügger,  Kolding,  on the chalice made  by his 
son (cf.fig.  12). 

44 Mackeprang: Døbefonte  s. 234 og 250, har placeret 
fonten  i løvefontenes  Galtengruppe, men som en dår-
lig efterligning  af  hovedeksemplerne. 
45 Bundfeltet  udført  efter  samme forlæg  som fadet  i 
Gosmer (s. 2770). 
46 1748 fremsendte  kirkeinspektør Bertelsen en anvis-
ning på 4 mk. på det købte fad.  I beløbet er måske 
medregnet yderligere udgifter  end de 64 sk., som bir-
kedommer Gundorff  gav på auktionen (note 19 og 
38). 
47 Jfr.  Halkjær Kristensen: Tinmærker, s. 80. 
48 Samtidig indsattes et stykke træ på venstre bens 
bagside, og et parti ved højre skulder blev udbedret, 
ligesom fingrene  fornyedes,  alt ved Lucien Hecklen. 
49 Ingen ældre farver  eller kridtgrund er fundet. 
50 Uldall: Kirkeklokker,  s. 23. 
51 Da der er anvendt det lukkede E; i »fecit«  har der i 
skriftbåndet  ikke været plads til det afsluttende  T. 
52 RA. DaKanc. Rgsk. før  1559. Indkrævede klokker 
1528-29 (108 A, pk. 11). 
53 Hinrichsen: Grabsteine, IV, 946-48, IX, 1855-57. 
54 Høyen skriver: »næsten 3 alen«, dvs. ca. 188 cm. -
Det største stykke måler 127x38 cm, det mindste 
54x37 cm. 
55 Jfr.  tilsvarende, primitivt udført  sten, ligeledes med 
to engle, i Herslev kirke, Vejle amt. - På en sten i 
Gaverslund, Vejle amt, ses en indridset figur,  S. Pe-
ter?, stående på korsets tværarm, herunder to perso-
ner; i Hasle (ovenfor  s. 1512) holder en engel et kors 
flankeret  af  to personer. 
56 Erik Skov, NM, har venligst korrigeret læsningen 
og oversat indskriften. 

57 I rgsk. er under indtægter noteret enkelte navne i 
forbindelse  med begravelser: 1614 2 dl. fra  Niels 
Grøn i Borup for  hans broders lejersted, 1615 1 dl. fra 
Poul Svendsen i Vinding for  hustruens lejersted i kir-
ken, og 1716/17 10 si. dl. for  en løjtnants begravelse 
samme sted (note 12 og 43). 
58 Museumsinspektør Kay S. Nielsen, Tøjhusmuseet, 
har venligst foretaget  bestemmelsen. 
59 Dispositionen var muligvis den i et tilbud fra  orgel-
byggeriet anførte:  Bordun 16', Principal 8', Gedakt 
8', Fløjte 4' (vakant); oktavkoppel, svelle (LA Vib. 
Vinding-Bryrup div. dok. 1906-39). 

Fig. 34. En middelalderlig *bronzeske, muligvis til 
røgelsekorn, er under arkitekt C. M. Smidts udgrav-
ninger 1936-37 i Øm kloster  fundet  i sakristiets østre 
del. Den spinkle ske er kun 7,9 cm lang, det flade, 
kantede skaft  0,3 cm bredt og det dråbeformede  laf 
1,8 cm bredt. Ved overgangen til laffet  har skaftet  tre 
små, tætsiddende vulster og for  enden fire  tilsva-
rende. Fra skaftets  småvulster og ud på laffet  er gra-
veret Guds velsignende, højre hånd. Mellem rillerne 
er rester af  forgyldning.  Nu i NM, inv. nr. D 2414/ 
1974. - NE fot.  1993. - *Medieval  bronze spoon, 7.9 cm 
in length,  possibly for  grains of  incense. Found  during  the 
excavation of  0m Abbey's  sacristy (cf.  p. 3783). 
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SUMMARY 

The relatively little church in Vinding is built of 
a mixture of  local material, i.e. bog iron, tufa 
and field  stones, like most of  the churches in this 
area. It presumably dates from  the second half 
of  the 12th century. The most remarkable fea-
ture of  the building is a double range of  blind 
round-arched arcades on the facades,  of  which 
the church's original, but walled up windows 
form  part. This enrichment is in itself  probably 
inspired by contemporary cathedral architec-
ture, although it is strange that these recesses are 
absent in the fabric  of  the west third of  the nave, 
including the gable. 

A vault was put up in the chancel in late medi-
eval times. 

An early half-timbered  porch was replaced by 
the present one in the 1840s. Today the bell 
hangs in an outside bell-frame  probably con-
structed in 1748 (fig.  7). 

The chancel vault is decorated with simple 
mural paintings from  c. 1500-20 by the so-called 
"Lily Master" working mostly in south and cen-
tral Jutland. The thickset font  with lion reliefs,  a 
Romanesque tombstone with an inscription 
(unusual), and a *censer now in the National 
Museum are all from  the earliest phase of  the 
church. The bell cast by "magister sveno" dates 
from  1250-1300, and a crucifix  from  1450-75. 
About 1600 the altar-piece was acquired, but 
more recently the painting on the central panel 
has been changed several times, the latest instal-
led in 1962 is by Ingolf  Røjbæk. The pulpit dates 
from  the 1730s, but incorporated into it are 
pieces of  a pulpit from  c. 1600. In the 1740s the 
church acquired altar plate donated by the King, 
a Communion set for  the Sick given by the pa-
rish vicar, and a baptismal dish dating from 
about 1550. 

Fig. 35. Vinding 1:10.000. Opmålt 1785 af  C. N. Lindenhan, rettelser medtaget til 1862. Kopieret af  Birgitte 
Andreasen 1981. - Map  of  the village. 



Fig. 1. Kirken set fra  nord. Stenders forlag  fot.  1912. Det kgl. Bibliotek. - The  church seen from  the north. 

BRYRUP KIRKE 
TYRSTING HERRED 

Sognet nævnes første  gang 1418,1 og 14552 afholdtes 
ved kirken et møde, hvori sognepræsten Per Lauren-
sen deltog. Det fremgår  1504,3 at kirken ejede jorde-
gods, hvorfor  man må forestille  sig, at der i kirken 
har været et eller flere,  privatstiftede  altre (jfr.  vest-
forlængelse)  . Kirken har dog næppe været særlig for-
muende, da den til Frederik I. s såkaldte landehjælp 
1524 kun ydede beskedne 10 mark.4 

Ved reformationen  er kirken utvivlsomt kommet i 
kronens besiddelse,5 hvilket fremgår  af  de regnska-
ber, der er bevaret fra  1600rne og er dokumenteret 
1661.6 16887 solgtes kongetienden til Margrethe Wil-
ders, og 17198 lagdes kirken ind under Skanderborg 
rytterdistrikt (jfr.  altersølv). Ved auktionen over di-
striktets gods 17679 blev kirken erhvervet af  Christen 
Langballe, der boede på Lystruphave (i sognet). Han 
må ret hurtigt have skilt sig af  med den, for  177310 

tilhørte den ejeren af  Kolpen(gård) (også i sognet), 

Anders Nielsen Dørup, der også sad inde med nabo-
kirken i Vinding. Herefter  har de to kirker samme 
ejerhistorie (jfr.  s. 3883), bortset fra  at overgangen til 
selveje for  Bryrups vedkommende først  fandt  sted 
1.januar 1913. Bryrup sogn er anneks  til Vinding, 
hvilket i hvert fald  har været tilfældet  siden 1660erne 
(jfr.  gravsten nr. 3 i Vinding, s. 3904). 

Under svenskekrigene i 1600rne led sogn og kirke 
under soldaternes plyndringer (jfr.  Vinding, s. 3884 
og nabokirken i Vrads). 1630 nævnes, at »fjenderne« 
havde sønderhugget en skabslåge i kirken,11 og det 
fremgår  1661,6 at af  sognets 10 gårde var de fire  ned-
brudt. Samtidig noterede man, at kirken var meget 
brøstfældig,  blyet stjålet og gulvet opbrudt, ligesom 
døre og vinduer var væk. 1657-60 havde kirken ingen 
indtægter haft,  alligevel lykkedes det et par år efter  at 
reparere prædikestolen og nogle stole, som »fjenden« 
havde »ruineret«.11 
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Fig. 2. Kirken set fra  sydøst. NE fot.  1991 - The  church seen from  the south-east. 

Kirken står på det skrånende terræn neden for 
højlandet på nordsiden af  den brede dal, hvor et 
system af  søer successivt forbindes  og afvandes 
af  et vandløb, der starter ved Ring sø og slutte-
lig udmunder i Salten å. Tidligere var sognets 
største landsby Velling, der ligger i bakkerne 
ved kanten af  vidtstrakte skove en lille kilometer 
nord for  kirken (jfr.  fig.  32). Tæt ved kirken er 
skråningerne slidt af  forladte  hulveje, der tid-
ligere førte  færdslen  fra  landsbyen forbi  kirke-
gårdens nordre låge og videre ned i den kun 
sparsomt beboede dal (fig.  1). Anlæggelsen af 
den nu nedlagte jernbane fra  Horsens til Silke-
borg over Vrads (en tid lang med endestation i 
Bryrup) og senere egnens mange fritidshuse  har 
vendt op og ned på det lokale bebyggelsesmøn-
ster og skabt stationsbyen Bryrup. Den ny lan-
devej mellem Them og Nørre Snede over Vel-
ling blev anlagt vestligere end de gamle vej spor, 
og på arealet mellem vejen og kirkegården har 
man etapevis efter  nedrivninger siden 195712 

etableret en stor, asfalteret  parkeringsplads. Her 
er fornylig  plantet plataner. 

Kirkegården  afspejler  befolkningstilvæksten  i 
sognet, for  så vidt som den er betydeligt udvidet 
mod øst, første  gang 1907-09, og senere med et 
areal, der erhvervedes i 1950erne12 (jfr.  fig.  31). 

Hegningen  udgøres for  størstedels vedkom-
mende af  kampestensdige, hvoraf  kun nordsi-
dens vestre afsnit,  svarende til kirkegårdens ud-
strækning før  udvidelserne, er af  ældre dato. Ve-
stre del af  sydskellet udgøres af  en cementaf-
dækket brudstensmur, der er sat op på synets 
foranledning  1914.12 Første gang indhegningen 
nævnes er 1605, da 15 favne  stengærde skulle 
udbedres ved oplægning. Frem til 1619 omtales 
næsten hvert år reparation af  større eller mindre 
strækninger.11 Et syn 172013 beskrev diget som 
brøstfældigt,  og i 1820rne14 følte  man sig foran-
lediget til at bemærke og senere indskærpe, at 
kirkegården »bør nyde fred  for  kreaturer«. 

Der er fire  indgange  foruden  en køreport i til-
knytning til materialplads ved det sydøstre 
hjørne. Hovedporten er af  nyere dato og vender 
ud til parkeringspladsen, omtrent midt på vest-
siden, hvor der vist i århundreder har været en 
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låge. I det afskårne  sydvesthjørne sidder den 
ældre hovedadgang med jerntremmefløje  mel-
lem hvidkalkede, pyramidekronede piller, etab-
leret 1914 ved flytning  af  søndre indgang. Den 
ældste af  de nuværende adgange er nordre låge, 
der sidder nær det hjørne af  kirkegården, der 
tidligere blev tangeret af  vejen fra  Velling (fig. 
30, jfr.  fig.  1). Jerntremmefløjen  mellem de to 
murede, hvidkalkede piller, der måske er fra 
1860erne, er vist udført  efter  synets ønske 1960; 
en renovering stod på dagsordenen 1930.12 

Indgangene nævnes tidligst 1605, da en låge 
skulle fornyes.  Frem til 1668-69 omtales triste. 
Det ser ud til, at der i sydsiden sad en kombi-
neret port og låge, vistnok en trækonstruktion, 
og at der desuden var låger mod nord, øst og 
syd.11 Det kan være en tilfældighed,  at en låge i 
vest først  figurerer  1864, da den ligesom den 
nordre skulle indrettes til at lukke selv. En over-
gang sad der stakitfløje  i indgangene.12 

Bygninger  på kirkegården.  Det hvidkalkede, 
teglhængte ligkapel inden for  vestre dige, nord-
vest for  kirken, er opført  1932 og blev af  synet 

karakteriseret som smukt og stilfuldt;  udvidet 
1975 og atter 1983 (efter  tegning af  Hans Vin-
ther, Brædstrup). 

Før klokken fik  sin nuværende placering på 
vestgavlen under et lille, indtil 1970 teglhængt 
sadeltag, hang den i et tømret og tjæret »stil-
lads«, »stativ« eller »klokkehus«, der siges at stå 
på kirkegården. Antagelig er indretningen iden-
tisk med den †klokkestol,  der tidligere stod op ad 
skibets gavl (fig.  1). Denne trækonstruktion 
stammede måske fra  1760-61,15 da tømrer Niels 
Schou udførte  et nyt »klokkeværk«, men var 
senere repareret adskillige gange. Tidligere hang 
klokken i en †tagrytter (s. 3914). 

Beplantning  m.v. Ved våbenhuset og sydfor  er 
der et par store spidsløn, og et tilsvarende står 
ved kirkegårdens ældre nordøsthjørne; ved ka-
pellet står en fuldvoksen  birk. 1847 var første 
gang, synet gav udtryk for,  at der burde an-
lægges »gange afpassende  bredde«, og 1870 be-
gyndte man at tale om planering og regulering 
af  arealet. Urnegravpladsen nord for  kirken er 
anlagt i 1970erne.12 
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Fig. 3. Kirken set fra  nordøst. NE fot.  1991. - The  church seen from  the north-east. 
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Der er grus omkring kirken bortset fra  et i 
1987 brolagt areal foran  våbenhuset. 1862 øn-
skede synet †fortovet  renset og gruset; 1879 blev 
det ført  rundt om hele bygningen.12 

BYGNING 
Kirken består af  kor og skib, der antagelig er opført  i 
sidste halvdel af  ll00rne, og hvor der i senmiddelal-
deren er indbygget hvælv. I denne periode, dvs. om-
kring år 1500, er der tillige foretaget  et par tilføjelser: 
Dels er der foran  syddøren rejst et våbenhus, dels er 
skibet blevet udvidet mod vest med et overhvælvet 
fag,  der ud over at øge skibets gulvareal synes at have 
haft  et særligt formål,  der dog ikke længere kan be-
stemmes. Den ene af  pillerne ved korets østgavl er fra 
1632, den anden formentlig  ældre. En †tagrytter næv-
nes i 16- og 1700rne. Orienteringen har en usædvanlig 
stor afvigelse  mod syd.16 

Kirkens oprindelige afsnit  udgøres af  et relativt 
stort kor og et ret kort skib. Murene, der i ski-
bet er omkring 120 cm tykke, i koret lidt tyn-
dere, er rejst af  marksten,  hvori der indgår jernal 
og murstensstore frådstenskvadre.  Korets skrå-
kantsokkel, der i dag er stærkt forvitret,  er af 
frådsten,17  mens skibets er udført  af  granit-
kvadre. Af  taggavlene er kun korets i behold og 
her ses, at henmuringen af  den rå kamp ikke er 
særlig systematisk, og at et mørtellag sluttelig 
har været glattet ud over væggen. På loftet, 
hvor den yngre vestforlængelse  støder til skibets 
gavl, synes denne at have været muret i tegl. 

Yderst få  oprindelige enkeltheder er bevaret. 
Døren i nordsiden, der 1990 sås at have været 
reduceret i bredden forud  for  tilmuringen, 
skimtes indvendig, hvor den plankeoverdæk-
kede åbning har målt ca. 280x155 cm. Søndre 
indgang, der stadig er i funktion,  blev i medfør 
af  synets ønske 185818 udvidet ved kraftig  be-
hugning (ligesom i samme pastorats kirke i Vin-
ding, s. 3886). 

Hvad vinduerne  angår, er ingen i brug, og kun 
to spores. Det ene er korets østvindue, der er 
tilmuret udvendig, mens det indvendig aflæses 
som en rundbuet niche, 151x104 cm, placeret 
med undersiden 194 cm over nuværende gulv. 
Det andet vindue registreres i skibets nordside, 
hvor der tilsyneladende kun har været dette ene, 

anbragt omtrent midtvejs mellem døren og øst-
væggen. I facaden  har den 105 cm høje åbning 
været 72 cm bred. 

Tilføjelser  og ændringer.  I den sene middelalder, 
dvs. i slutningen af  1400rne og i årtierne frem  til 
reformationen,  er der dels indbygget hvælv, 
dels tilføjet  våbenhus, og dels er skibet blevet 
udvidet mod vest. Rækkefølgen  af  disse arbejder 
kan ikke konstateres. Sandsynligheden kunne 
dog tale for,  at hele den store omdannelse, der 
næppe har beroet på en samlet plan, har været 
indledt med korets overhvælvning. Det er mu-
ligt, at våbenhuset har udgjort ombygningens 
sidste etape. 

Korets hvælv (jfr.  nedenfor,  kalkmalerier) er 
et krydshvælv af  sædvanlig slags, der hviler på 
falsede  piller i rummets hjørner og helsten-
brede buer langs væggene. Pillerne afsluttes  med 
et fremkraget  skifte,  der er affaset  foroven  og 
forneden  og angiver vederlag. Hvælvet har 
overribber med kamtrin. Skibets to hvælvfag  er 
anderledes; i teknisk henseende svarer de til ko-
rets, men der mangler vederlagsmarkering, og i 
stedet for  fire  retkantede halvstensribber er der 
otte, som kun er en kvart sten brede.19 Også her 
er der blot ét afløbshul  i hvert hjørne. I østre 
fags  østre halvdel iagttages syv huller, hvoraf 
hovedparten må hidrøre fra  klokkereb (jfr.  ne-
denfor,  †tagrytter). I vestre fag  er der en tilmu-
ret åbning20 (ca. 63x53 cm) for  †lem (jfr.  fig.  10). 

Det er utvivlsomt i forbindelse  med over-
hvælvningen, at skibets langmure er blevet for-
højet med et par skifter,  og samtidig er den 
spidsbuede koråbning etableret, hvilket har 
medført  en ommuring i munkesten af  triumf-
væggens taggavl. 

En vestforlængelse  er efter  hvælvarbejdets af-
slutning føjet  til skibet. Dettes gavl blev næsten 
helt fjernet,  og i stedet for  opmuredes en arkade, 
der fik  den bredde, som de nærmeste hvælv-
piller i skibet tillod. Tilføjelsen  er udvendig lige 
så bred som skibet, bortset fra  et lille tilbage-
spring på nordsiden. Bygningen er over en syld 
af  marksten rejst af  munkestensmurværk, hvori 
indgår et stort antal, tilsyneladende usystema-
tisk anbragte bindere. Over sylden er indmuret 
en række granitkvadre. I facaderne  står bom-
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Fig. 4. Opmålinger 1:300. Vestgavl og sydside målt og tegnet af  Ida Krøger og Niels Faber 1937-38. Tværsnit og 
grundplan målt af  Rikke Bøgh, Karsten Juul, Kirsten Knudsen og Klaus Thomassen, Arkitektskolen i Aarhus, 
1988, tegnet af  KdeFL 1993. - Elevations,  sections and  ground-plan. 

hullerne åbne undtaget på taggavlen, der smyk-
kes med en kun få  cm dyb, korsformet  blæn-
ding. 

De tre sider i det indre  er disponeret med 
store, én sten dybe blændinger (spidsbuede i 
nord og syd, rund i vest), der hver optager næ-
sten hele den tilhørende væg, så rummets hjør-
ner får  en vis lighed med hvælvpiller. Der er dog 
ikke tale om de sædvanlige opmuringer til bæ-
ring af  hvælv af  den slags, som f.eks.  ses i ski-
bet, idet vestforlængelsens  kryds hvælv hviler på 
de forlæg,  der under byggeriet blev frembragt  i 
væggene. Hvælvet, hvis kapper er temmelig 
kuplede, har halvstensribber, og i hvert fald  i to 
af  rummets hjørner er der dobbelte afløbshuller. 

På samme tid som vægblændingerne repræ-
senterer en materialebesparelse, udgør de en ar-
tikulering af  rummet. Inden for  det senmiddel-
alderlige byggeri i Århus stift  er en sådan ud-
formning  ret usædvanlig. Den udelukker vel 

ikke, at vestforlængelsen  kunne være tænkt som 
underdelen af  et tårn, hvis byggetekniske spin-
kelhed imidlertid navnlig hører hjemme i lan-
dets østlige egne. Gavltrekantens21 korsblæn-
ding peger dog snarest i retning af,  at forlængel-
sen har været i det mindste planlagt med et eller 
andet specifikt  formål  (kapel med alter ? jfr.  s. 
3909). Til en sådan antagelse bidrager navnlig 
den ufærdige  (eller nedbrudte) tilstand, hvor-
med såvel blændinger som vægge fremtræder 
forneden.  Særligt i sydsiden ses groft  murværk, 
og overalt stikker syldens marksten frem.  Det 
fremgår,  at blændingernes bund skulle have lig-
get 107 cm over det nuværende gulv. 

På samme tid observeres der murede  bænke 
langs nord- og sydsiderne. Det er uklart, om 
disse bænke skal forstås  i sammenhæng med 
dem, der er i åbningen mellem vestforlængelsen 
og skibet, og/eller med de smalle opmuringer, der 
forløber  langs skibets langvægge (jfr.  †gulve). 

247* 
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Fig. 5. Indre, set mod øst. Hugo Matthiessen fot.  1938. - Interior  to the east. 

Den rundbuede, indvendig falsede  vinduesåb-
ning i vest er samhørende med bygningen, men 
ændret i lysningen. 

Våbenhuset  foran  syddøren er utvivlsomt sen-
middelalderligt og opført  af  munkesten på en 
syld af  marksten, der træder frem  på gavlsiden. 
Sydfacaden  meldes skalmuret og repareret gen-
tagne gange siden 1760-61 ;15 siderne krones med 
falsgesimser.  Vinduet stammer fra  nyere tid, og 
ligeledes må dørhullet, som Uldall beskrev som 
smalt, være udvidet siden hans besøg 1893. Der 
er bevaret rester af  murede  bænke. 

Bygningen, der indtil 1970 var teglhængt, 
omtales første  gang 161311 i anledning af  repara-
tion. Et kampestensgulv, som blev fjernet  om-
kring 1870, var antagelig det oprindelige; på 
nævnte tidspunkt var der i rummet opstillet en 
†kalkbænk.12  Bygningen meldes udvendig »staf-
feret«  1669-70.11 

De to murede støttepiller  på korgavlen er 
utvivlsomt foranstaltninger  til imødegåelse af 
det udadgående tryk fra  hvælvet. Den nordre er 
af  munkesten og kan være samtidig med eller 
lidt yngre end hvælvslagningen. Den større, 
søndre pille, i hvis fod  indgår en hjørnesokkel-
kvader, er 163211 opmuret »fra  grunden« med 
1500 mursten, der var indkøbt til arbejdet. Der 
er adskillige efterretninger  om senere reparatio-
ner af  pillerne. 

En †tagrytter  på skibet nævnes i 16- og 
1700rne, kaldet »klok(ke)værk« eller »-hus«, en 
enkelt gang »aparte træværk«. Første omtale er 
fra  1612, og en fornyelse  fandt  sted 1619, ved 
hvilken lejlighed smeden udførte  en ny tvind-
fløj.22  Samtidig med klokkens omstøbning (s. 
3929) blev tagrytteren atter fornyet  1676-77.11 

Det fremgår  ved denne og andre lejligheder, at 
der var tale om en stolpekonstruktion med 
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Fig. 6. Indre, set mod vest. NE fot.  1992. - Interior  to the west. 

spåntag, der sad over skibets østre ende.23 Med 
denne usædvanlige placering forklares  i hvert 
fald  nogle af  de ovenfor  nævnte klokkerebshul-
ler i hvælvet nedenunder, samtidig med at det 
spørgsmål rejser sig, om indretningen bevarede 
en tradition fra  et katolsk †messespir. Mens kir-
ken henlå under rytterdistriktet (s. 3909), blev 
tagrytteren pillet ned og klokken hængt op i en 
trækonstruktion ved skibets vestgavl (jfr.  s. 3911 
og Vinding, s. 3885). 

Øvrige byggearbejder  efter  reformationen  har 
næppe gået ud over almindelig vedligeholdelse. 
173024 oprettedes kontrakt med murermester 
Hans Pedersen i Skanderborg om en ikke speci-
ficeret  reparation, hvortil bl.a. anvendtes 1000 
»gamle mursten fra  Tvilum«,25 og fem  år senere 
meldte synet mur, tække og hvælvinger i god 
stand. 1803 fandt  man murværket forfaldent, 
men noterede, at en reparation var i gang.13 

Udskiftning  af  tagenes tegl med bly (ligesom 
i Vinding, s. 3889) og en istandsættelse af  kir-
kens indre, der var forberedt  af  Ebbe Norn, 
gennemførtes  under ledelse af  Preben Thorsen, 
Birkerød, i årene omkring 1970. En snes år se-
nere iværksattes under ledelse af  Hans Vinther 
endnu en renovering, bl.a. omfattende  gulve, 
varmeanlæg og forstærkning  af  tagværker. 

Gulvene består efter  kirkens sidste istandsæt-
telse af  gule teglfliser  overalt. Før de blev lagt 
1990, gravedes på tværs i skibets vestende en 
varmekanal, hvor der knap en halv meter under 
det nuværende gulv var lejlighed til at konsta-
tere et tyndt lag af  kalkmørtel, som antagelig er 
identisk med rummets ældste gulv. To eller tre 
sandlag herover er opfyldninger  i forbindelse 
med senere †(murstens?)gulve. I kanalens bund 
inden for  norddøren tegnede sig rester af  en cir-
kulær bly smeltegrube  (diameter omkring 125 cm), 
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Fig. 7. Kalkmalet fantasidyr  omkring spygat i skibets 
midtfag;  fra  o. 1500-20 (s. 3918). NE fot.  1991. - Mu-
ral painting c. 1500-20 round  drainhole  in the nave. 

der ikke undersøgtes nøjere, men det bemærke-
des, at den yderst havde en lerpakning på en 
halv snes centimeters tykkelse. 

Den ældste omtale af  †gulve er fra  1632 og 
siger blot, ligesom en fra  1661-62, at det var op-
brudt (jfr.  s. 3909). 186112 ønskede synet lagt fli-
ser, og 1939-40 gennemførtes  omlægninger i 
kor og våbenhus. 

Fig. 8. Sorttegnet dyrefigur  fra  1200rne, jfr.  fig.  27, 
på skibets nordvæg, nu overkalket (s. 3918). Henrik 
Græbe fot.  1990. - Animal, 13th century, cf.  fig.  21, on 
the north wall  of  the nave. 

Fig. 9. Nu overkalket, sorttegnet labyrint fra  o. 1500 
på undersiden af  arkaden mellem skib og vestforlæn-
gelse (s. 3918). NE fot.  1991. - †Labyrinth, c. 1500. 

Vinduerne  er udformet  med spidsbuede jern-
rammer i rundbuede åbninger, der for  de flestes 
vedkommende er udvendig falsede  og indven-
dig smigede. Det vestre og de to i sydsiden er 
indsat 1857, de to i nord 1875.26 Vinduerne om-
tales første  gang 1615, da Villum glarmester fra 
Horsens udførte  en reparation; 1646-47 blev der 
i vestvinduet indmuret »stænger«,11 antagelig 
vindjern; senere nævnes her en del reparationer 
og renoveringer. Korvinduet fornyedes  1820.14 

Alle tagene  står som nævnt blytækkede siden 
1970. Af  den ældste omtale 1611 fremgår,  at også 
dengang havde i hvert fald  dele af  kirken blytag; 
når der 1623 indkøbtes tagsten, kan det have væ-
ret med henblik på våbenhuset. 1661-62 lagde 
man egeplanker, hvor blyet var stjålet (jfr.  s. 
3909), mens den egentlige reparation fandt  sted 
1666-67.11 Herefter  nævnes adskillige reparatio-
ner, før  synet 1702 erklærede, at størstedelen af 
blytaget måtte støbes om. 1720 var kor og skib 
teglhængt,13 idet provsten nogle år tidligere 
havde solgt blyet til nabokirken i Nørre Snede.27 

Tagværket  består i koret, hvor der er ét lag 
hanebånd, overvejende af  eg, formentlig  sat op 
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Fig. 10. Skibets vestre hvælv, set fra  øst, med kalkmalet dekoration fra  o. 1500-20 af  Liljemesteren (s. 3918). NE 
fot.  1991. - Mural  decoration  from  c. 1500-20 by the so-called  »Lily Master«,  on the nave's  west vault. 

1638,11 i skibet derimod af  fyr;  dog er her spær-
stiverne og de øvre hanebånd af  eg, nummereret 
på vestsiden fra  vest, begyndende ved den for-
svundne, vestre gavl. Også forlængelsens  tag-
tømmer, der er uden hanebånd, er nummereret 
fra  vest, men i dette afsnit  er tallene indhugget 
på stykkernes østside. Siden den første  omtale 
163511 nævnes adskillige reparationer og udskift-
ninger. 

Opvarmning med †kakkelovn etableredes efter 
synets ønske 1895. Efter  overvejelser om beti-
meligheden af  en supplerende ovn blev den før-
ste udskiftet  med en større 1908.12 Ved kirkens 
istandsættelse omkring 1970 installeredes varm-
luftsanlæg  med fyrrum  på våbenhusloftet  og 
indblæsning i hvælvtoppene. Ved den seneste re-
novering afløstes  anlægget af  et nyt, hvis varme 
luft  indføres  via kanaler i gulvet, mens fyret  er 
opstillet i materialbygningen. Elektricitet ind-
lagt 1925. 

Kirken står i dag blyhængt og hvidkalket ude 
og inde med gulve af  gule teglfliser.  I stolene 
ligger imprægnerede fyrrebrædder.  Våbenhu-
sets loft  er rødt med gråmalede bjælker. 

† Vindfløj  på †tagrytter, s. 3914. 

KALKMALERIER 

Ved pletvise kalkafbankninger  af  hvælvene 1903 
fandt  Eigil Rothe spor af  senmiddelalderlige 
kalkmalerier, som han imidlertid ikke fandt 
værdige til istandsættelse på »offentlig  bekost-
ning«.28 Afdækning  og restaurering af  korets og 
skibets indbyrdes forskellige  dekorationer skete 
først  1990 ved Olaf  Hellvik. Denne fandt  tillige 
skitseagtige tegninger fra  1200rne på skibets 
nordvæg samt en tegnet labyrint fra  o. 1500 på 
arkaden mellem skib og vestforlængelse;  alle at-
ter overkalket. 

1) Fra slutningen  af  1400rne stammer korets 
enkle hvælvdekoration (jfr.  fig.  11), beslægtet 
med bl.a. den i Voerladegård (s. 3856)29 og ma-
let med de sædvanlige rødbrune og gråsorte far-
ver. Ribberne er prydet med spinkle siksakstri-
ber med kugler ud for  spidserne samt kantstri-
ber mod kapperne. Alle ribber og buer ledsages 
af  den vanlige dekoration af  krydsende halvbuer 
med tre prikker. I hvælvtoppen en lille, seks-
bladet passerroset. Kragbåndene er vandret af-
stribede i de to nævnte farver  eller streget med 
rødt på hvidt på de yderste led. Omkring de fire 
spygatter ses en rødstreget ramme. Et indvielses-
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kors,  en seksbladet, hvid roset, 30,5 cm i tvm., 
på rødbrun og gråsort baggrund, er malet på 
sydvæggen, 167 cm over gulvet. 

2) O. 1500-20 er skibets hvælv dekoreret af 
den såkaldte Liljemester,30  der bl.a. har stået for 
den tilsvarende ornamentik i Vinding kirkes kor 
(s. 3889). De to fag  er ens udsmykket (fig.  10), 
farverne  de gængse. På hver af  ribbernes sider er 
tre tætsammenstillede sparrer, og fra  ribbernes 
konturlinier vokser små krabbeblade ud på kap-
perne, tilsvarende kanter også en nu tilmuret 
lem (s. 3912). Over alle buetoppe ses de karak-
teristiske liljekronede trekanter med treblade, 
her samlet omkring en lille seksbladsroset. En 
tilsvarende ses i hvælvtoppen omkranset af  lil-
jeornamenter. Omkring spygatterne er malet 
enkle figurer,  i østfagets  søndre svikler en rød 
stregramme kronet af  kors, i de nordre sidder 
korset på siden. I midtfagets  sydøstre svikkel ses 
et lille, gråt fantasidyr  (fig.  7), i den nordøstre et 
tilsvarende rødt. 

†Kalkmalerier.  1) I 1200rne er på skibets  nordvæg 
malet forskellige  tegninger (fig.  27), udført  med 
sort farve  på det ældste pudslag. Figurerne sås 
på et ca. 2,65 m langt stykke mellem midterste 
hvælvpille og norddøren, 1,20 m over stolegul-
vet. Nærmest døren var en lille person med 
spids hue og hænderne i siden. Mod denne syn-
tes at løbe et par, kun svagt skitserede dyr, den 
forreste  med manke og bladprydet(?) hale lagt 
op over ryggen. Et større, firbenet  dyr (fig.  8) 
havde forpartiet  dækket af  hvælvpillen. Øst her-
for  anedes yderligere nogle streger, måske af  et 
hoved. Atter overkalket. 

2) I 1400rnes senere del  eller  begyndelsen  af 
1500rne er med sort farve  malet en labyrint31  (fig. 
9) på undersiden af  arkaden mellem skibet og 
vestforlængelsen.  Overkalket. 

INVENTAR 
Oversigt.  Kirkens enkle, nyere inventar har 1990 faet 
en oplivende ramme efter  afdækningen  på hvælvene 
af  de senmiddelalderlige kalkmalerier udført  af  den 
såkaldte Liljemester. Som vanligt er granitfonten  det 
ældste inventarstykke. Et *korbuekrucifiks  fra  o. 
1450 findes  nu i reduceret tilstand i Nationalmuseet. 
En middelalderlig †fløjaltertavle  med malerier er 1841 

blevet udskiftet  med den nuværende tavle, antagelig 
et lokalt arbejde sammenstykket af  ældre dele. Dens 
særprægede vinger indgår siden 1958 i en præsteræk-
ketavle. Fra o. 1600 stammer alterbordsforside  og 
prædikestol, sidstnævnte dog kraftigt  fornyet  1661-62 
efter  svenskekrigenes ødelæggelser (jfr.  s. 3909). Al-
tersølvet er anskaffet  1730, klokken 1759, støbt af  den 
københavnske klokkestøber Johan Martin Reiffen-
stein. 

Alterbord,  middelalderligt, antagelig sat af  gra-
nitkvadre, hvoraf  dog kun ses enkelte spor på 
den synlige, pudsede og kalkede bagside. Heri 
er i ny tid indrettet et mindre rum med låge. 
Bordet måler 109 cm i højden, 168 cm i bredden 
og er ca. 110 cm dybt. 

Alterbordspanel  (fig.  13), o. 1600, af  eg, helt 
afrenset  for  farver.  Det fint  forarbejdede  fyl-
dingspanel har tre arkader på forsiden  og to på 
hver kortende, adskilt af  smalfelter,  der på for-
siden har foranstående,  spinkle, kannelerede søj-
ler med drejede kapitæler og baser. De sidst-
nævnte hviler på fodstykker  med pyramide-
skårne forsider  ligesom den glatte frises  frem-
spring. Arkadernes bueslag, over profilkapitæ-
ler, er smykket med indridset bølgeranke med 
prikker; kantlisterne har vinkelindsnit. O. 1899 
blev bordet afrenset  for  maling og ferniseret, 
1903 bonet12 og endelig 1971 snedkermæssigt 
istandsat og afrenset. 

†Alterklæder.  1614 er omtalt et alterklæde, som 
måske først  blev udskiftet  1661/62, da sogne-
præsten fik  1 si. dl. for  sit udlæg til et nyt »alter-
hang«. To år senere betaltes 2 si. dl. for  et drejels 
alterklæde, der fornyedes  1676/77, hvortil an-
skaffedes  10 alen lærred for  2 si. dl. 12 sk.11 - At 
man måtte ty til så beskedent et materiale til 
alterbordets beklædning, skyldtes sikkert kir-
kens armod efter  svenskekrigene (jfr.  s. 3909). -
1715 var alterklædet ubrugeligt, men først  1735 
var erhvervet et nyt af  rødt, fint  plys, broderet 
med »højsalig F. 4n navnetræk«.13 185418 øn-
skede man et af  rødt fløjl.  188712 skulle det for-
nyes og være forsynet  med et kors af  brede 
guldgaloner. 

Altertavlen  (fig.  12) fremtræder  nu som et sen-
klassicistisk snedkerarbejde, 1841 sammenstyk-
ket af  ældre dele. Storvingerne fra  1841, der i 
året 1900 blev aftaget  og lagt på loftet,32  indgår 
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Fig. 11. Indre, set mod øst. NE fot.  1992. - Interior  to the east. 
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Fig. 12. Altertavle samlet af  ældre dele 1841. Getsemanemaleri fra  1867-68 (s. 3918). NE fot.  1991. - Altar-piece 
1841, made  up of  earlier  parts. Altar  painting of  the Agony in the Garden,  1867-68. 

siden 1958 i præsterækketavlen (s. 3928). Midt-
feltets  Getsemanemaleri fra  1868 har afløst  et 
Korsfæstelsesmaleri  fra  1841. 

Fra en ældre tavle, af  eg, er muligvis anvendt 
maleriets flankerende  rammestykker og de for-
anstående storsøjler med bladkapitæler, ringba-
ser og prydbælter, der har indridset rudemøn-
ster og indskårne småcirkler. Tavlens nyere dele 
er affyr:  Det hulkantprofilerede  fodbræt,  søjler-
nes store postamenter og kassefremspring,  der 
gennembryder den tredelte gesims, hvorover en 
trekantgavl. Mens gesimsens dobbelte perle-
stav, guirlande og tandsnitliste er mere traditio-
nelle skæringer, er dens hulede endeafslutninger 

ret usædvanlige ligesom volutstykkerne på tre-
kantgavlen og gesimstopstykkerne med søjle-
bårne, gennembrudte trekanter og udsavede 
blomster. 

I storfeltet  er 1867-6818 indsat et oliemaleri  på 
lærred, 142x79,5 cm, af  Kristus og disciplene i 
Getsemane, udført  af  Alexandersen i Horsens.32 

På baggrund af  en mørkeblå aftenhimmel  træder 
Kristus frem  med oprakt højre arm; han er hvid-
klædt og bærer rødbrun kappe, foran  sidder de 
sovende og en vækket discipel, den sidste i brun 
dragt med blå kappe. I det sortmalede fodfelt 
står med gylden fraktur:  »Vaager og beder. 
Math. 26,41«. 
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Det tidligere altermaleri  (fig.  14), fra  1841, af 
Kristus på korset, er udført  i olie på lærred og 
måler 134x70,5 cm. Den blege Kristusskikkelse, 
med hvidt lændeklæde og grøn tornekrone, 
hænger med lukkede øjne på et brunt kors rejst 
på en lysgrå klippeflade;  i baggrunden grøn træ-
bevoksning og høj, gråblå skyhimmel, hvorun-
der skimtes hvidgrå bygninger. Farvetonerne er 
lyse og tørre. I et gråblåt fodfelt  er med sort 
fraktur  skrevet: »Men Jesus raabte med stor 
Røst og udgav Aanden. Marc: 15,37.« I portal-
feltets  hjørner er skyggemalet to siddende kvin-
defigurer,  der holder henholdsvis kors og anker, 
symboler for  Tro og Håb. Nu ophængt i nyere, 
forgyldt  ramme på skibets nordvæg. 

1971 blev altertavlen snedkermæssigt istandsat 
af  Knud Christensen, Brædstrup, samt nystaf-
feret  efter  forslag  af  kunstmaler Ernst Trier. 
Rammeværket er grønligt med gyldne lister; 
søjler og topstykkedetaljer lysgrå, rammefelter, 
frise  og topfelt  lyst rødbrune. To egetræsover-
malinger fra  1868 og 1900,12 den sidste med 
hvidlakerede søjler, dækkede det oprindelige 

Fig. 13. Udsnit af  alterbordspanel fra  o. 1600 (s. 3918). 
Einar V. Jensen fot.  1939. - Section  of  altar  frontal  c. 
1600. 

Fig. 14. Tidligere altertavlemaleri, 1841 (s. 3921). NE 
fot.  1991. - The  previous altar  painting, 1841. 

farvelag,  en lys og en mørk blågrå »strygefarve« 
uden indskrift  eller forgyldning. 

Den tidligere †højaltertavle,  formodentlig  et 
gotisk alterskab med fire  fløje,  hvorpå malerier 
af  apostle og helgener, kendes kun fra  en kort 
notits 1830 af  kunsthistorikeren N.L. Høyen, 
samt fra  en ordrig, men noget uklar beskrivelse 
forfattet  1808 til Oldsagskommissionen af  sog-
nepræsten Lauritz Meijer (jfr.  mindeplade, s. 
3901). 

Høyen beskriver den som et højst almindeligt 
arbejde, af  en tysk »architekt«, »med Apostle og 
Helgenbilleder i Nischer ... staaende i et fladt 
Gallerie, der er decoreret med smaa Front[oner] 
over hver 2. Colonne« (dvs. trekantgavle(P) bå-
ret af  småsøjler), »gandske som Malerierne i den 
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Fig. 15. Alterkalk 1730, med mestermærke for  Didrik 
Hansen Buch, Kolding (s. 3922). NE fot.  1991. -
Chalice  1730, with mastermark  of  Didrik  Hansen  Buch, 
Kolding. 

cölnnederrh[inske] Skole«. Ifølge  sognepræsten 
bestod tavlen af  »5 til hverandre tilsluttede og 
indvendig i Rum afdeelte  Skabe, der synes ikke 
at have havt Døre.«33 Det mellemste skab var 
lidt over en halv alen bredt og omtrent to alen 
højt. Herpå var malet Kristus stående med en 
»globus« i hånden. De to skabe på hver side var 
»eensdannede, ikke slet saa høye som det mel-
lemste, men vel fire  gange bredere.« På hver af 
disse var malet to apostle og to helgener, alle 
stående. De to yderste skabe var lidt smallere, 
men vel så høje som det mellemste. Herpå var 
»ikkun« malet en del blomster, såsom nelliker, 
ranunkler, tulipaner o.a. De fem  skabe hvilede 
på en stor egekasse åben fortil  og kun forsynet 
med nogle ganske små, malede piller af  træ. 
Bagklædningen34 hertil var gennemskudt af  tre 
»Musket-Kugler«, hvoraf  den ene måtte have 
været »af  usædvanlig størrelse«; bagpå samme 
var desuden med kniv skåret »1522«, formo-
dentlig som af  sognepræsten foreslået  et sekun-

dært årstal. - Malingen var »meget maadelig«, 
dog havde farverne  holdt sig godt. Hvad de ind-
vendige rum i skabene havde været brugt til var 
ukendt. »Mueligt har Indretningen tient Præster 
og Munke under Pavedømmet til adskillige 
Konster og Gøylerier; om ikke og til at forvare 
Penge og Kostbarheder udi i Krigs Tider«. 

Om tavlens senere historie meddeler arkivali-
erne først  1655-57,11 at Lauritz Christensen og 
Michel maler fik  30 si. dl. for  at male og staffere 
altertavlen, hvilket formodentlig  har omfattet 
en maling af  selve skabet og udførelsen  af  blom-
stermalerierne på yderfløjene,  derimod ikke 
apostel- og helgenbillederne, som Høyen beteg-
nede som tysk (kølnsk) maleri. 1735 udtalte kir-
kesynet,13 at tavlen »er i så gammel og brøstfæl-
dig stand, at man ikke tror, den kan hjælpes«. 
1838 skrev præsten, at nogle lægter var hist og 
her opslået for  at forhindre  dele af  alteret fra  at 
falde  fra  hinanden. 1841 var påbegyndt »repara-
tion«.18 

Alterkalk  og disk,  1730, med F. 4.s kronede 
spejlmonogram og mestermærke for  Didrik 
Hansen Buch, Kolding, kompagnon med fade-
ren til Gert Nielsen Thorbrügger, der har udført 
den helt tilsvarende kalk fra  1742 i Vinding (s. 
3893). Den nu lidt skæve, indvendigt forgyldte 
kalk (fig.  15), 18-18,5 cm høj, har ligesom den 
i Vinding på en af  fodtungerne  det graverede, 
kongelige spejlmonogram og på profilleddet 
herunder årstallet »1730«. På den modstillede 
fodpladetunge  ses mesterstemplet (Bøje II, 
1982, nr. 6576). Under samme fodtunge  er gra-
veret: »W: 27 L: 1½ qt.«, dvs. vog (vejede) 27 lod 
11Á kvint. Den tilhørende flade,  på oversiden for-
gyldte disk, 14,2 cm i tvm., har på fanens  over-
side et graveret indvielseskors, på dens under-
side det kongelige spejlmonogram og årstallet; 
midt på undersiden ses samme mestermærke 
som kalkens samt vægtangivelsen: »W: 6 L: 1½ 
qt.«. - 1837 ønskedes disken forbedret,  da kan-
ten var aldeles løs; 1907 skulle den atter repare-
res.18 

†Alterkalk  og †disk,  af  sølv, tidligst omtalt 
1614, da vægten blev noteret til 20 lod. 1663/64 
blev den gamle disk omgjort for  2 mk.11 171927 

omtales altersættet som gammelt og brøstfæl-
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Fig. 16. Alterstage fra  1500rne, nu uden fødder  (s. 
3923). NE fot.  1991. - 16th century altar  candlestick,  no 
longer  with feet. 

digt og ønskedes 172813 omlavet og forbedret 
med mere sølv. 

Vinskummeske,  1904, med stempler for  sølv-
smeden R. Jensen, guardeinen Simon Groth 
samt Københavns bymærke (19)04. Kors gra-
veret på skaftet  og det cirkulære laf.  Ude af 
brug. 

†Oblatæske,  1863,18 af  porcelæn, sort med 
guldkors og -kanter. En tilsvarende †alterkande 
var anskaffet  184518 og fornyet  1884.12 To ens, 
ovale blomster  skåle,  1903,12 fra  Den kgl. Porce-
lænsfabrik,  ganske svarende til Vindings (s. 
3894), står på alterbordet. 

Alterstager  (fig.  16), fra  1500rne, men først 
omtalt (i kirken) 1614;11 af  lyst malm,35 ganske 
svarende til dem i Tvilum (s. 3423), der imid-
lertid har bevaret de tre fødder,  hvoraf  nu kun 
ses spor på stagernes underside. De er 25 cm 
høje og har ensprofileret  fod-  og lyseskål, cylin-
derformede  skaftled  med midtvulst ledsaget af 
små ringe. Tynd jernlysetorn. 

Syvarmet  lysestage,  »Skænket af  Anna og P. 
Clausen Til Bryrup Kirke«, svarende til Vin-
dings fra  1923 (s. 3895). Indskriften  graveret 
med skriveskrift  på foden. 

†Røgelsekar.  I inventarierne er et »gammelt 
ildkar« tidligst nævnt 1643,11 senest 1745.15 Det 
er rimeligvis låget  heraf,  som Henry Petersen 
nævner i sin notebog 1877,36 hvori tillige er løst 
tegnet et hvælvet låg med mange røghuller, til-
syneladende svarende til *karret fra  Vinding (s. 
3895), men uden dettes lågkors. 

†Alterbøger.  161511 er under kirkens indtægter 
noteret: »annammet for  en gammel, reven bi-
bel, som aldeles var utjenlig og blev vurderet for 
1 dl.« - 173637 behøvedes en ny alterbog. 

†Messehagler.  1614 fandtes  en gammel, grøn 
hagel, 1618 en anden af  rødt fløjl,  muligvis den, 
der 1625 beskrives som »Blumenfløels«,  dvs. 
blomstret fløjl.  1672 indkøbtes 3½ alen »pakke-
lærred« til »undersætning« (foer)  i haglen. 
1681/82 omtales en brun fløjlshagel,11  der 171927 

var ganske ubrugelig, så en ny burde anskaffes. 
Dette var først  sket 1735,13 da inventariet næv-
ner en ny, rød fløjlshagel  belagt med sølvgalo-
ner. 1841 ønskedes den afløst  af  en anden, af  rødt 

Fig. 17. Dåbskande nr. 2, 1862, af  tin (s. 3924). NE 
fot.  1991. - Baptismal ewer no. 2, 1862, of  pewter. 
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fløjl,  hvilket gentoges 1857, med tilføjelsen  at 
den skulle have sølv- eller guldbort; anskaffet 
året efter.18  Fornyet 1877.12 

Alterskranke,  1867, med afrundede  forhjørner, 
bestående af  høje, drejede balustersøjler og en-
kel, rundet håndliste af  poleret bøg. Søjlerne 
gråmalede, 1902 egetræsmalede.18 †Alterskranke. 
1750/5115 forfærdigede  Niels Larsen Schou et 
nyt »tralværk« for  alteret. 183114 behøvede knæ-
faldet  forbedring. 

Døbefont  (fig.  20), romansk, af  rødlig granit, 
foden  stærkt afskallet  og en nedre skævhed op-
rettet ved hjælp af  cement. Både kumme og fod 
er skævthuggede, kummens overkant mod 
midtgangen således noget lavere end den øv-
rige, og et parti af  foden  herunder skråner mere 
udefter.  Ca. 84-87 cm høj, kummen ca. 80 cm i 
tvm. og ca. 27-29 cm dyb. Ifølge  Mackeprang 

Fig. 18. †Maleri af  evangelisten Mattæus, fra  1660-
1700. Prøveafdækket  felt  fra  prædikestolen, jfr.  fig. 
28 (s. 3926). Otto Norn fot.  1939. - †Painting of 
St.  Matthew,  c. 1660-1700.  Uncovered  trial  panel on the 
pulpit,  cf.  fig.  28. 

(Døbefonte  s. 258f.)  tilhører fonten  den såkaldte 
Horsenstype og er formodentlig  fra  samme 
værksted som bl.a. den i Gylling (s. 2826). Det 
er dog en lidt enklere udgave end gruppens øv-
rige, idet den keglestubformede  fod  er glat lige-
som mundingens retkant. Kummen har værk-
stedets vanlige, lave reliefdekoration,  forneden 
med en række kransstillede blade, afgrænset  op-
adtil af  spinkel tovstav. Herover er kummen delt 
i fire  felter  ved fire  lodrette bælter afgrænset  af 
tovstave, hvorimellem en ottetalsslynget blad-
stav i de tre tilfælde,  ringled med midtknop i det 
fjerde.  Bælterne adskiller to og to modstillede, 
stående løver, set i profil,  alle med åbent gab og 
enkeltkonturerede øjne. Mankerne har spiral-
lokker, og halerne er lagt ned langs bagkroppen, 
ført  mellem benene og op foran  kroppene, 
hvorover de breder sig ud til siderne i spiralop-
rullede blade. 1866 ønskedes fonten  »udmuret«, 
måske cementlappet, 1883 renset for  oliema-
ling.18 186212 stod den ved opgangen til koret, 
senere under korbuen i nord, hvorfra  den 1971 
flyttedes  til skibets nordøstre hjørne. 

Dåbsfad,  o. 1930, af  messing, 38 cm i tvm., 
glat, med ombøjet, snoet kant. - I perioden 
171927-3637 bemærkes, at der intet bækken fand-
tes i fonten;  heller ikke senere er et sådant omtalt 
i arkivalierne. 

Dåbskander.  1) 1952, af  messing, med pærefor-
met korpus og halvkugleformet  låg med relief-
kors. Under bunden graverede versaler: »H og 
AA. M. 1.1.1952«. 

2) (Fig. 17), 1862,18 af  tin, formodentlig  le-
veret af  hofkandestøber  Hans Christensen Høy, 
København, der har udført  flere  tilsvarende 
kander til især sjællandske kirker.38 Den er 23 
cm høj, har lille, rund fod  med hulet led, urne-
formet  korpus med øvre profilled  og indknebet 
hals. Flad hank med gæk. Det stejlt hvælvede 
låg har mistet sin knop. Opstillet til pynt ved 
skibets vestvæg. 

En ret ødelagt *Kristusfigur  (fig.  19), fra  o. 
1450, formodentlig  fra  et †korbuekrucifiks,  fin-
des siden 1900 i NM (inv. nr. D 10332). Den 106 
cm høje figur,39  af  eg, nu uden arme og dele af 
fødderne,  hælder hovedet med de lukkede øjne 
mod højre skulder, hvor en tynd hårlok falder 
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Fig. 19. *Kristusfigur,  formodentlig  fra  et tidligere 
korbuekrucifiks,  fra  o. 1450, nu i NM (s. 3924). M. 
Mackeprang fot.  1909. - *Figure  of  Christ,  probably a 
former  chancel-arch crucifix  from  c. 1450, now in NM. 

ned, til den anden side ligger en fyldigere  lok 
bag skulderen. Skægget er tvedelt, på håret en 
tovsnoet tornekrone, hvis forreste  del nu mang-
ler ligesom alle tornene. Det let hvælvede bryst 
har lille sidevunde, midjen er slank. Det korte 
lændeklæde har midtsnip og dobbelt sidesnip 
ved højre hofte.  Benene er let bøjede, med lige 
overlagte fødder,  fladt  afskårne  forneden,  såle-
des at tæerne mangler ligesom naglen. I rygsi-
den er en smal, dyb hulning. De manglende 
arme med tappe har været bladet i fra  bagsiden 

og fæstnet  med trædyvler. Figurens overflade 
stærkt ødelagt og ingen farvespor  bevaret. Re-
ster af  hvidkalkning fra  nyere tid er fjernet  1959, 
da figuren  blev renset og voksbehandlet. - Ved 
Løfflers  besøg i kirken 1877 var krucifikset  også 
uden arme; 1893 var dets plads i kirkens vest-
ende. - Spor efter  en korbuebjælke var måske 
»to huller i kordøren«, som skulle tilmures 
1864.18 

Prædikestol  (fig.  28), af  eg, o. 1600, men delvis 
fornyet  1661-62 af  Peder Christensen, snedker i 
Vinding, efter  at »fjenderne«  havde slået den i 
stykker11 (jfr.  s. 3909). Fra den oprindelige stol 
stammer antagelig den polygonale, profilerede 
fodliste  og til dels rammeværket, hvorimod de 
glatte fyldinger  og gesimsen med tungebort sy-
nes udført  o. 1661. Stolen har fem  fag  af  for-
skellig bredde, adskilt af  retkantede hjørnestol-
per, der på forsiden  har smalfelter  indrammet af 
karnisprofiler.  De enkle profilkonsoller  har re-
næssanceornamentet: indskårne dobbeltstreger, 
ligesom de profillister  der afgrænser  fagene  for-
oven og -neden og tværdeler dem i et øvre, næ-
sten kvadratisk felt  og et nedre rektangulært.40 

Fig. 20. Romansk døbefont  (s. 3924). NE fot.  1991. -
Romanesque font. 
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Fig. 21. Salmenummertavle o. 1900 (s. 3927). NE fot. 
1991. - Hymn  board  c. 1900. 

Gesimsdæklisten og nedre fodliste  er tilføjet  ved 
en istandsættelse 1971, da en nyere, polygonal 
underbaldakin41 blev fjernet  og stolens egetræs-
bærestolpe frilagt.  Stolen hviler nu på to nye 
egebjælker indmuret i sydvæggen og disse igen 
på en tværbjælke over bærestolpen. Opgangs-
panelet, fra  1800rnes senere del, er prydet med 
udsavede spidsblade og ruder. 

Stolens staffering,  fra  1971, omfatter  lysbrune 
felter  mellem grå og gyldne stolper og lister. 
190212 var stolen blevet egetræsmalet og forsy-
net med skriftsteder  malet med gylden fraktur 
midt på felterne  (jfr.  fig.  5). En prøveafdækning 
1939 af  faget  nærmest opgangen viste, at der un-
der to egetræsmalinger fra  o. 186318 og 187412 lå 
en staffering  fra  1600rnes sidste halvdel. Det 
øvre felt  var sortmalet og uden spor af  bogsta-
ver, i det nedre felt  var et †maleri  af  evangelisten 
Mattæus (fig.  18). Fremstillingen var et naivt 

brystbillede af  evangelisten i gulbrunlig og rød 
dragt med grønne skygger. Med uformelig 
hånd og fjerpen  var han vist skrivende i en åben 
bog; om hovedet en svag, gullig glorie. Ved 
hans side englen, med gulligt hår og brunlig 
dragt med hvide folder.  I den blå baggrund var 
øverst malet med gule versaler: »S. Mat-
thæus)«. De vandrette lister stod rød-hvide og 
blå. - Stolen, der har opgang ad ny trappe langs 
sydvæggen, blev 1971 sænket lidt. 

Stoleværk,  1971, af  fyr,  udført  af  snedkerme-
ster Knud Christensen, Brædstrup, efter  teg-
ning af  arkitekt Preben Thorsen. Stafferet  lys-
brunt og gråt. 

†Stoleværk  er tidligst omtalt 1617, da der an-
skaffedes  tre tørre egefjæl  til fem  stole i kirken 
og »rekker« til samme stole. 1654/55 blev en ny, 
12 alen lang lejder lagt ind under kvindestolene. 
1661/62 reparerede snedker Peder Christensen 
nogle stole, som »fjenderne  havde ruineret«.11 I 
årene efter  171713 opstilledes overslag over, hvad 
der krævedes af  egetræ til fornyelse  eller repara-
tion af  både mands- og kvindestole. 172242 spe-
cificeredes  arbejdet: Udskiftning  af  syv mand-
folke-  og fire  kvindestole. Til de øvrige stoles 
reparation skulle anvendes 2 tylter egebord, 2K 
tommer tykke og 5 al. lange, 33 al. »læder« 
(fodtømmer)  og 9 al. »rømmer« (remme) til 
nordsiden og 14 al. »leder« og 14 al. »rømmer« 

Fig. 22-23. Pengebøsser af  jernblik (s. 3927). Fra o. 
1860 og muligvis fra  o. 1886. NE fot.  1991. - Offertory 
boxes of  sheet iron, c. 1860 and  possibly c. 1886. 
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samt 10 »arme træer« (elmetræer?) til sydsiden. 
Herefter  kunne stolene 173513 erklæres »i god 
stand«. 186218 ønskedes anbragt ti mandfolke-
stole og ti fruentimmerstole  »fra  koret og 
nedad« i stedet for  de gamle. De opstilledes 
samme år12 og tjente som model for  Vindings 
fra  1868 (s. 3898). De plane, egetræsmalede 
gavle (jfr.  fig.  5) havde svejfede  sidestykker med 
profilliste  i sædehøjde og støbt jernroset til pryd 
foroven.  En hvidmalet bænk  fra  dette stolesæt43 

anvendes nu i ligkapellet. 
Armstol  til præsten, 1863,12 af  bøg, svarende til 

Voerladegårds, men med let buede kopstykker 
og polstret sæde beklædt med sort ruskind. I 
korets sydøsthjørne. 

†Præste-  og †degnestol  var 171927 ubrugelige. 
185818 ønskedes præstestolen fornyet,  hvilket 
endnu ikke var sket 1862, da præstens og kirke-
sangerens stole skulle fjernes  fra  koret, og præ-
sten anvises plads bag alteret og kirkesangeren 
som vanligt i den øverste mandsstol.12 Sidst-
nævnte fjernet  1959. 

†Skab.  1630 købtes egefjæl  til en skabslåge, 
som »fjenderne«  havde sønderhugget (jfr.  s. 
3909). Omtales senest 1693/94 og var da bereg-
net til at forvare  messeklæderne.11 

Ny pengeblok  af  træ opstillet ved syddøren. En 
†blok  bekostedes 1610 sammen med en †penge-
pose.11 

Pengebøsser.  1) (Fig. 22), o. 1860, af  sortmalet 
jernblik, 15 cm høj, beslægtet med Allings (s. 
3670), med aflang  pengetragt i låget. Bronzeret 
antikva: »Til Kirkens Drift«.  Ophængt vest for 
døren. 2) O. 1925, af  messing, rund og flad, 
med græsk reliefkors  på forsiden.  Ophængt vest 
for  døren. 3) (Fig. 23), muligvis den fattigbøsse 
man ønskede 1886,18 af  sort jernblik, 19 cm høj, 
rektangulær kasse med pengetragt på låget, 
hængslet forside  hvorpå bronzeret indskrift: 
»Saligt er det at give«. Beregnet til ophængning. 
Nu ude af  brug på loftet.  - En †tavle  »til at gå 
med i kirken« anskaffedes  1661/62.11 Ved dens 
fornyelse  1745/46 bemærkedes, at man gik med 
den de tre højtidsdage om året. 1762/63 fik  den 
ny pung.15 

Orgel,  1974, med syv stemmer, ét manual og 
pedal, bygget af  Bruno Christensen & Sønner, 

Fig. 24. Lysekrone af  type fra  o. 1905, ophængt 1924 
(s. 3928). NE fot.  1991. - Chandelier  c. 1905 in type, 
hung 1924. 

Terkelsbøl. Disposition: Manual: Gedakt 8', 
Spidsgamba 8', Principal 4', Rørfløjte  4', Blok-
fløjte  2', Mixtur II. Pedal: Subbas 16'. Tegnet af 
Preben Thorsen. I vestforlængelsens  nordvestre 
hjørne, med facader  mod øst og syd. Sydfaca-
den er utraditionelt opbygget med træpiber i to 
etager, adskilt af  et skråtløbende ramstykke. 
†Orgel,  1926, med fem  stemmer, bygget af  Th. 
Frobenius & Co., Kgs. Lyngby og Horsens. 
Disposition: Bordun 16', Principal 8', Salicional 
8', Aeoline 8', Fløjte 4'; oktavkoppel, svelle.46 

Pneumatisk aktion og vindlade.47 Indtil 1926 an-
vendtes et †harmonium.12 

Salmenummertavler,  1971, fire  ens, rektangu-
lære og hvidmalede, beregnet til ophængnings-
tal. Fire andre, ens fyrretræstavler  (fig.  21), fra 
o. 1900, ligger nu på loftet.  De har tunget udsa-
vet topgavl og hulstavsramme; indskudstalbrik-
ker til de otte rum. Egetræsmalede, med bron-
zerede indskrifter:  »Skriftemaal,  Altergang og 
Daab«. †Nummertavler  anskaffedes  1858 og 1889 
samt 1898 to nye,18 måske to af  de ovenfor 
nævnte på loftet. 
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Fig. 25. Præsterækketavle 1958, med vinger fra  alter-
tavlen fra  1841, jfr.  fig.  12 (s. 3928). NE fot.  1991. -
Board  listing  the incumbents, 1958, with wings from  the 
altar-piece  1841, cf  fig.  12. 

Præsterækketavle  (fig.  25), 1958 sammenstyk-
ket af  dele fra  forskellig  tid,44 med storvingerne 
fra  1841 stammende fra  altertavlen (s. 3918) som 
de mest særprægede. Den rektangulære tavle, 
med svejfet  top- og hænges tykke, prydes øverst 
af  en tregrenet, underskåret akantusbladdusk fra 
o. 1700. De plane, kartoucheformede  vinger, 
med reliefskåret  kantliste, har begge midtpå en 
rudefigur  flankeret  af  de skårne versaler »F.L. 
F.« og »1841«, pålimet eller -sømmet ligesom de 
mange omgivende flade  og primitive figurer: 
Korslagte knogler, ringe, stjerner, terninger, ro-
cailler og blade. En rokkedrejer skal efter  si-
gende være mester for  arbejdet.45 Ved hænge-
stykkets hjørner er anbragt konsoller med mus-
lingeskal, antagelig fra  1800rne. Tavlen er sort-
malet, navnene med fraktur,  ornamenter og 
kanter bronzerede, akantusbladene forgyldte  på 
kridtgrund. Ophængt på nordvæggen i skibets 
vestligste fag. 

Lysekroner,  af  messing. 1) (Fig. 24), barok-
kopi, en ret populær type fra  o. 1905,48 ophængt 
af  »Menighedsraadet 1924«, ifølge  graveret skri-
veskrift  på hængekuglen. Den har seks lysearme 
dannet af  C-bøjler, hver med to lys, samt seks 
øvre pyntearme med refleksblomster.  I skibets 
midtfag.  2) Mindre udgave af  nr. 1, men med 
otte lysearme, hver med ét lys, og seks pynte-
arme. Vestligst i skibet. 3) Fra 1900rnes begyn-
delse, med to gange seks spinkle, nedadbøjede 
lysearme med små, øvre sideflige,  den glatte 
hængekugle med knop og ring. Østligst i ski-
bet. 

Kirkeskib  (fig.  29), o. 1930, tremastet koffardi-
skib, hvidt skrog med sort profilliste  og rød køl. 
Ophængt vestligt i skibet. 

†Ligbàrer.  1643 var ligbåren gammel og ud-
skiftedes  fem  år senere med en ny.11 En båre 
senest nævnt 1744.15 

Klokke  (fig.  26), omstøbt 1759 af  Johan Mar-
tin Reiffenstein,  klokkestøber i København.49 

Indskrift  med reliefversaler  på halsen i et bånd 
ledsaget af  smågnidrede rocailler imellem blad-
værk: »Soli deo gloria. Mich hat gegossen. Ioh. 
Mart. Reiffenstein  in Copenhagen«, på korpus, 
i to linier: »Den stöbt paa Brürup kirkes bekost-

Fig. 26. Udsnit af  klokke med indskrift  1759, støbt af 
Johan Martin Reiffenstein,  København (s. 3928). NE 
fot.  1991. - Bell  with inscription 1159, cast by Johan 
Martin  Reiffenstein,  Copenhagen. 
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ning 1759«. Over slagkanten to større og én 
spinkel liste; 60 cm i tvm. På korpus sekundært 
indridset: »†AD. WB†«.50 

175915 blev den gamle, ubrugelige klokke 
sendt til København til omstøbning hos søeta-
tens medarbejder37 på Holmen i København 
Henrich Suhm, der ifølge  indskriften  har ladet 
klokken omstøbe af  Reiffenstein  (jfr.  den be-
slægtede klokke i Adslev, s. 3119). De samlede 
udgifter,15  incl. ny knebel og transporten, blev 
for  den nye klokke, der vejedes til 15 lispund og 
7 pund (123½ kg.), ialt 36 rdl. 20 sk.51 Oprinde-
lig hang klokken i et 1760/61 nytømret »klokke-
værk«,15 formodentlig  på skibets vestgavl, hvor 
den nu hænger, i ny slyngebom, under lille sa-
deltag (jfr.  s. 3911). 

†Klokker.  1) Ved klokkeskatten 1528/2952 af-
leveredes en, der vejede 1½ skippund (240 kg). 

2) En klokke, der tidligst er omtalt 1615, fik 
1619 forbedret  sin knebel af  smeden og blev 
165511 »bebundet« i Sinding.53 16616 blev den be-
skrevet som »liden« og uden knebel. 164311 no-
teres den som hængende »i tårnet«. 

3) Omstøbt 1676/7711 af  ovennævnte klokke 
for  30 si. dl., hvortil kom 30 si. dl. 1 mk. og 8 
sk. for  tillagt malm. Dens vægt var 16 lispund 
og 9 pund (132,5 kg). 171713 skulle den bebindes 
med nyt jern, det følgende  år fik  den ny egeak-
sel.42 Efter  støbningen 1677 blev den ophængt i 
et nyt, spånklædt »klokkehus«.11 173054 hang 
den i et »klokkeværk af  egetømmer« på kirke-
gården, men 173513 i et »aparte træværk for  den 
østre gavl af  den høje kirke«, dvs. skibet, under 
et »fjæletække«  andetsteds kaldt et »klokke-
hus«13 (jfr.  s. 3911). Omstøbt 1759, jfr.  den be-
varede klokke. 

GRAVMINDER 
Mindeplade,  o. 1864, af  hvid marmor, rektangu-
lær, 33x46 cm, indskriften  med fordybet,  for-
gyldt antikva: »Minde for  faldne  Krigere som 
døde Heltedøden for  Fædrelandet. Menig Chri-
sten Gundorph, af  Velling By, 8 Reg. 4 Komp. 
No. 89, faldt  paa Dybbøl d. 17 Marts 1864. Me-
nig Søren Pedersen, af  Vrads Sogn, 17 Reg. 4 
Komp. No. 33, saaret paa Dybbøl d. 17 Marts 
1864, og død d. 21 s. M. Guds Fred med de 
Faldne! Dette Minde er reist af  Pastoratets Be-
boere«. Indmuret i nordsiden af  arkaden mellem 
skibet og vestforlængelsen. 

Utilhugget granitsten  på kirkegårdens nordre 
del med indskrift  over »Kaptajn P. V. T. Ahn-
feldt-Mollerup,  *26.7. 1907. Gav sit Liv i Arbej-
det for  Danmarks Frihed, †31.3. 1945. Uselvisk 
tjente han sit Land og Hæren til Gavn sig selv til 
Ære«. 

Et †gravkammer  i korets sydvesthjørne (jfr. 
fig.  4) blev undersøgt 1939. Væggene i det om-

trent kvadratiske rum, 210 cm i længderetnin-
gen øst-vest og 230 cm i bredden, var dannet af 
kampesten i ler; indersiden var pudset jævn med 
ler og flere  gange kalket. Der var intet særligt 
gulvlag eller loft.  Rummet havde tidligere været 
ryddet, før  det blev fyldt  med jord, dog fandt 
man ved undersøgelsen to kranier og nogle 
knogler. 

Nord for  gravkammeret var rester af  to †ki-
ster, en større og en mindre, med enkelte hanke 
og hjørnebeslag af  jern. 

†Begravelser  i kirken er sporadisk omtalt i kir-
keregnskaberne under indtægter i perioden 
1739-67.151742/43 gav Palle Møller, ejeren af  fa-
brik- og kobberværket i henholdsvis Nørre og 
Bryrup mølle,55 4 rdl. for  sit og sin afdøde  hu-
strus lejersted. - 1751/52 betalte mons. Ursin 64 
sk. for  et spædbarns nedsættelse i en begravelse. 
- 1762-63 indkom 4 rdl. for  birkedommer 
Bangs nedsættelse. 

KILDER OG HENVISNINGER 
LA Vib.:  Bryrup kirke, regnskabsbog 1605-91 (C - Se i øvrigt fortegnelse  over arkivalier vedr. kirkerne 
KRB. 49). Vinding-Bryrup, diverse dokumenter i Gammel Skanderborg amt i almindelighed s. 2874 
1906-39 (C 399 A). Ved  embedet:  Synsprotokol 1862ff.  samt forkortelser  s. 2875. Fagordbog s. 15. 
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Fig. 27. Sorttegnede figurer  fra  1200rne på skibets nordvæg; nu overkalket (s. 3918). Tegnet af  Annett Andersen 
efter  kalker af  Robert Smalley og Henrik Græbe 1990. - Figures  outlined  in black  on the north wall  of  the nave. 13th 
century, now hidden  by whitewash. 

NM2:  Håndskrift:  F. Uldall: Om de danske Lands-
bykirker VI, 1893, s. 194-97. - Indberetninger ved 
sognepræst Lauritz Meyer 1808 (altertavle), J. B. 
Løffler  1877 (bygning, inventar), Eigil Rothe 1903 
(kalkmalerier), Ida Krøger og Niels Faber 1937 (kir-
kegård, bygning, inventar), Einar V. Jensen 1939 
(gulv, inventar), Aage Markussen 1939 (korgulv, be-
gravelser), N. J. Termansen 1959 (krucifiks),  S.Abra-
hamsen 1989 (tagværk), O.Hellvik 1990 (kalkmale-
rier), B. Als Hansen 1990 (gulve, blysmeltegrube), 
Vibeke Michelsen 1991-92 (kalkmalerier, inventar og 
gravminder) og H. Græbe 1993 (†kalkmalerier). -
Udskrifter  af  de gennemgåede arkivalier findes  i 
NM. 

Notebøger.  NM2:  N. L. Høyen IX, 1830, s. 2 (byg-
ning, altertavle). K. Henry Petersen XIX, [1877], 
69-70 (inventar). 

Tegninger  og opmålinger.  NM2:  Tegninger af  inven-
tar ved Alfred  Larsen 1899. Akvarel af  kalkmaleri ved 
Eigil Rothe 1903. Skitse af  begravelser i koret ved 
Aage Markussen 1939. Vindue ved E. Skov 1971. Plan 
over adgangsveje ved Hans Vinther 1987. Plan, snit 
og opstalter ved Rikke Bøgh, Karsten Juul, Kirsten 
Knudsen og Klaus Thomassen, Arkitektskolen i Aar-
hus 1988. Kalke af  kalkmaleri 1990 ved R. Smalley og 
H. Græbe, tegnet af  A. Andersen. 

Kgl.  bygningsinsp. Århus: Tegninger og korrespon-
dance siden 1924. Kunstakademiets  bibliotek:  Planer, 
snit og opstalter af  bygning, kirkegårdens nordre 
låge, alterbordspanel og klokke ved Ida Krøger og 
Niels Faber 1937-38. Horsens  museum: Plan og snit ved 
E. Norn 1959 på grundlag af  M. Rix 1919. 

Litteratur:  S. N. Schougaard: Nogle Optegnelser 
om Bryrup Sogn, i ÅrbÅrhSt. XXI, 1928, s. 61-74, 
kirken s. 70. Silkeborg Avis 12. febr.  1940 (under-
søgelse i koret). MeddÅrhSt. 1970, s. 108-09 (blytag), 

1972, s. 64-65 (stolestader, orgel), 1973, s. 79-80 
(areal- og ejendomserhvervelser), 1975, s. 75 (orgel), 
1983, s. 128 (varmeanlæg), 1988, s. 141 (brolægning) 
og 1990, s. 152 (bygning, kalkmalerier). J. Vingborg: 
Kirkerne på heden. Ikast 1991. 

Historisk indledning ved Lars Bisgaard, beskri-
velse af  kirkegård og bygning ved Kjeld de Fine 
Licht, kalkmalerier, inventar og gravminder ved Vi-
beke Michelsen og orgel ved Ole Olesen. Engelsk 
oversættelse ved Jean Olsen. Redaktionen afsluttet 
1993. 

1 ÆldDaArkReg. I, 209. 
2 Repert. II, nr. 472 f.,  jfr.  nr. 631 og 876. 
3 ÆldDaArkReg. I, 210. 
4 DaMag. 4. rk. II, 40. 
5 Man har antaget, at kirken ved forliget  1488 om 
Vissing †klosters ejendomme (s. 3844) tilkendtes 
Voer †kloster, men formentlig  foreligger  en forveks-
ling med Østbirk kirke, jfr.  ÆldDaArkReg. I, 188 og 
KancBrevb. 30.juli 1563. 
6 LA Vib. Århus bispearkiv. Tyrsting herredsbog. 
7 Kronens Skøder 21. juli, jfr.  ovenfor  s. 3905, note 5. 
8 LA Vib. Århus bispearkiv. Kirker på ryttergodserne 
1713-24 (C 3. 1155). Ang. eventuelt salg 1710 til sog-
nepræsten, se s. 3905 note 6. 
9 LA Vib. Ryttergodserne. Skbg. rytterdistrikt 1717-
67. Jordebogsekstrakter og arkivalier vedr. ændringer 
af  godsets omfang  1719-69 (GRyt 8. 9). 
10 LA Vib. Landstingets skøde- og panteprot. 1779-
86, fol.  50 (B 24. 708). 
11 RA. DaKanc. 6 års kirkergsk...l620 (B 184 e) og 
LA Vib. Bryrup kirke. Rgsk. 1605-91 (C KRB. 49), 
jfr.  B. Mosegaard Nielsen: Skanderborgegnens kir-
ker 1604-62, i ÅrbÅrhSt. LXV, 1974, 57-135, der an-
fører  navne på en række håndværkere. 
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12 Synsprot. 
13 LA Vib. Århus bispearkiv. Kirkesyn 1700-1803 (C 
3. 1166-76). 
14 LA Vib. Provstearkiver. Århus amts søndre prov-
sti. Synsprot. 1817-54 (C 30 I. 2). 
15 RA.Rtk. Rgsk. 1660-ca. 1848. Skbg. rytterdistrikts 
rgsk. for  kirker i Skbg. amt 1739-67. 
16 Abrahamsen, s. 56: 26,4°. 
17 Uldall formoder,  at gavlens sokkel har haft  tre af-
sæt. 
18 LA Vib. Provstearkiver. Tyrsting-Vrads hrdr. s prov-
sti. Synsprot. 1837-1909 (C 33. 1-4). 
19 Dette træk har paralleller flere  steder i herredet og 
sydpå i Jylland, jfr.  note 30. 
20 Muligvis blev åbningen repareret 1613 (note 11). 
21 Det ser ikke ud til, at hele taggavlen er ommuret, 
som det forekom  Løffler,  men en delvis fornyelse  er 
sket 1907 (note 12). Åbningen nederst i gavlen, der 
nu er tilmuret og kunne være et ventilationshul til et i 
øvrigt ukendt gravkammer, er utvivlsomt en senere 
foranstaltning.  Når f.eks.  Peder Pedersen 1640 (note 
11) opmurede »den søndre side på kirketårnet«, har 
det vel drejet sig om skibets sydside (jfr.  †tagrytter). 

Fig. 28. Prædikestol fra  o. 1600, delvis fornyet 
1661-62 (s. 3925). NE fot.  1991. - Pulpit  c. 1600, partly 
renewed  1661-62. 

Fig. 29. Kirkeskib ca. 1930 (s. 3928). NE fot.  1991. -
Ship c. 1930. 

22 Note 11. Det er uklart, om det notat om to trapper, 
som samtidig »blev sat op til hvælvingen i kirken«, 
angår den eksisterende opgang fra  våbenhusets loft; 
denne skulle udvides 1893 (note 18). 
23 Kirkesynene i første  del af  1700rne (note 13) for-
mulerer sig tvetydigt. 1720 konstaterede man, at der 
var blæst tagsten ned på begge sider af  det spåntæk-
kede klokkehus; 1730 skrev man, at der på kirkegår-
den er et klokkeværk af  egetømmer, og 1735 hedder 
det, at »klokken hænger i aparte træværk for  den 
østre gavl af  den høje kirke«. 
24 LA Vib. Lens- og amtsadministrationen. Skbg. og 
Åkær amter. Breve fra  kirkeinsp. og kommissions-
sager fra  insp. Morville 1726-65 (B5C. 194A). 
25 Her sigtes utvivlsomt til materialedepot i rytterdi-
striktets ladegård. 
26 Noterne 12 og 18. 
27 LA Vib. Århus bispearkiv. Kirker på ryttergod-
serne 1713-24 (C 3. 1155) og Rgsk. for  rytterdistrik-
ternes kirker 1716-23 (C 3. 2439). 
28 Kirkeejere ønskede ved et møde 1903 ikke at be-
koste en istandsættelse af  kalkmalerierne, men fandt 
intet at erindre imod en sådan, hvis andre afholdt  ud-
gifterne,  dog forbeholdt  man sig fritagelse  for  ved-
ligeholdelsespligt (note 12). 
29 Jfr.  også Tønning (Tyrsting hrd.). 
30 Se herom Vinding, s. 3906, note 33-34; jfr.  i øvrigt 
Grædstrup og Føvling (Tyrsting hrd.). 

3931 
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Fig. 30. Kirkegårdens nordre låge (s. 3911). NE fot. 
1991 - The  northern entrance to the churchyard,  cf.  fig.  1. 

31 Jfr.  labyrinter i Skørring (s. 1931) og Gylling (s. 
2820). Om labyrinter, se Karen Sorgenfrey,  i Danske 
Kalkmalerier. Sengotik 1475-1500, red. af  Ulla Haa-
strup, nr. 35; jfr.  T. B. W(ingender): Trojaborg, i 
Skalk 1984:3, s. 16-17. 
32 Ifølge  S. N. Schougaard; jfr.  korresp. med kunst-
maler Alfred  Larsen 1899f.,  i NM. 
33 De eneste åbninger var nogle dels runde, dels fir-
kantede huller oventil, så store at man kunne stikke 
en hånd igennem dem. 
34 En del bagklædninger på de øvrige skabe var »af-
brudt«. Muligvis beskadigelser der ligesom hullerne 
efter  »musketkuglerne« kan sættes i forbindelse  med 
svenskekrigene. 
35 Som ofte  i inventarielisterne omtales stagernes ma-
teriale forskelligt:  1614 af  messing, 1682 af  grydekob-
ber (note 11), 1719ff.  af  malm (note 13). 
36 Også nævnt af  Løffler  samme år. 
37 LA Vib. Ryttergodserne. Skbg. rytterdistrikt 
1717-67. Synsforretn.  m.m. 1721-60 (GRyt 7.2). 

38 Jfr.  Halkjær Kristensen: Tinmærker, s. 52, og Hol-
ger Rasmussen: Gammelt dansk tin, 1987, s. 50 med 
fig.  38, samt sagregistre i DK. Jfr.  også Grædstrup. 
39 Beslægtet med krucifikset  i Nim (Nim hrd.). 
40 Ifølge  restaurator Einar V.Jensen er stolens kon-
struktion meget enkel. De gennemgående felter  er 
indstukket i noter i hjørnestolperne. Hele gesimsled-
det er udhøvlet i ét stykke, der ligeledes i undersiden 
har not, hvori felterne  er stukket op. 
41 Muligvis fra  1854 (note 18), da »skuret under præ-
dikestolen« burde bortskaffes,  og »fundamentet  her-
under ordentligt udstyres«. 
42 LA Vib. Århus bispearkiv. Kirkernes jura patrona-
tus 1695-1738 (C3.1153). 
43 De gamle stole blev bortauktioneret 1863 (note 12). 
44 Sammenstykket og skænket af  hotelejer og konser-
vator Holger Rohde, Velling Koller i Bryrup sogn. 
Vingerne havde fra  1900 ligget på loftet. 
45 Ifølge  Einar V. Jensens indb. 1939. 
46 Th. Frobenius & Co.: Orgelfortegnelse  1937. 
47 Synet tiltrådte 1926, at det nye orgel anbragtes ved 
den vestre gavl, enten på en forhøjning  eller et pulpi-
tur (note 12). 
48 Bl.a. Fruering (s. 2999), Adslev (s. 3119) og Alling 
(s. 3671). 
49 Jfr.  Nyrop: Kirkeklokker s. 130f. 
50 Også bemærket 1893 af  Uldall. 
51 Heraf  var støbelønnen 16 rdl. 94% sk. Der var be-
regnet 1 rdl. 32 sk. for  32 bogstaver, der skulle sættes 
på klokken, et antal der ikke svarer til udførelsens. 
52 RA. DaKanc. Rgsk. før  1559. Indkrævede klokker 
1528-29 (108 A, pk. 11). 
53 Forsvundet landsby vistnok i Røgen sogn, Gjern 
hrd. 
54 LA Vib. Ryttergodserne. Synsprotokol for  de rep. 
kirker i Skbg., Dronningborg og Kolding rytterdi-
strikter 1724-35 (GRyt. 7.1). 
55 Palle Møller Lasson blev begravet 19. apr. 1757, 80 
år gl. Hans hustrus navn: Ide Nicolsdatter Seidelin. 
Jfr.  JySaml. 3.rk. I, 1896-99, s. 140, 174. 
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Fig. 31. Luftbillede  af  Bryrup og Bryrup Langsø set fra  nordvest. Sylvest Jensen fot.  omkring 1950. Det kgl. 
Bibliotek. - Aerial view of  the village  Bryrup seen from  the north-west. 

SUMMARY 

Like most other churches in the area the relati-
vely little church in Bryrup is built of  mixed 
local materials, i.e. field  stones, bog iron and 
tufa.  It presumably dates from  the close of  the 
12th century. About 1500 a number of  altera-
tions were carried out: the chancel and nave 
were given vaults; these differ  from  each other 
which suggests that they were put in at different 
stages. At the same time one bay was added to 
the west end of  the church, possibly with the 
idea of  building a tower, although nothing sug-
gests that the plan came to anything. Also a 
small porch was built in front  of  the south door 
at this period. Formerly the bell hung by the 
west gable in a timber frame  of  the same type as 

the bell frame  in Vinding and more or less con-
temporary with it (fig.  1). 

In 1990 the plain, fairly  recent furnishings  of 
the church were enlivened when a mural de-
coration by the »Lily Master« was uncovered on 
the vaults, cf.  Vinding (p. 3889). As usual the 
granite font  of  the type specially familiar  in the 
neighbouring district (Hads herred)  is the oldest 
item of  furniture. 

A *chancel-arch crucifix  c. 1450 in somewhat 
poor condition is now in the National Museum. 
In 1841 the medieval winged altar-piece was re-
placed by the present altar-piece of  local crafts-
manship, and made up of  earlier parts. Since 
1958 its unusual wings have been fitted  to the 
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board listing incumbents. The altar frontal  and 
pulpit date from  about 1600, the latter has been 
heavily restored c. 1660 after  damage during the 
Swedish Wars when windows, pews and cup-

board were destroyed. The altar plate was ac-
quired in 1730; the bell was cast by the bell-
founder  Johan Martin Reiffenstein  of  Copenha-
gen in 1759. 

Fig.32. Bryrup kirke og landsbyen Velling 1:10.000. Opmålt 1816-17 af  S. J. Balle og S. Petersen. Rettelser 
medtaget til 1857. Kopieret 1981 af  Birgitte Andreasen. - Map  of  the village. 



Fig. 1. Kirken set fra  nordøst. Victor Hermansen fot.  1938. - The  church  seen from  the  north-east. 

GRÆDSTRUP KIRKE 
TYRSTING HERRED 

Kirken er nævnt første  gang 1524,1 da den bidrog 
med 15 mark til Frederik I.s såkaldte landehjælp. Det 
er ukendt, hvem der i middelalderen ejede kirken, 
men med reformationen  kom den antagelig i kronens 
besiddelse, i hvert fald  var det kongen, der 15582 

bortforlenede  kirkens jord i Davding og Ring. Dette 
ejerforhold  fremgår  atter i 1580erne, da kongen i flere 
omgange ydede tilskud til bygningens istandsættelse 
(s. 3944). Endnu 16893 disponerede han over kirkens 
indtægter, men 16924 indfriede  han en gæld til Hol-
mens kirke i København (DK Kbh. By, 2, s. 5) med 
salg af  kirken og dens jordtilliggende. Få dage senere 
solgtes Grædstrup kirke til Thyge Jespersen på Mat-
trup5 (jfr.  s. 3992 og alterkalk). 

Kirken blev under Mattrup til 1736,6 da gårdens 
ejer, kancelliråd Niels Thygesen solgte den til sin 

halvbroder, Christian Fischer på Allinggård (Hids 
herred, Viborg amt). Ved stamhuset Mattrups op-
rettelse 1759 og dets jordebogs tinglysning 17657 (jfr. 
messehagel), var Grædstrup kirke imidlertid vendt 
tilbage til gården. I forbindelse  med godsets krise i 
1820rne, der førte  til tvangsauktion og stamhusets 
opløsning 1828, er kirken antagelig blevet solgt fra. 
18508 tilhørte den overkrigskommissær, senere etats-
råd J. P. C. Holst, der bl.a. ejede Rodvigsballe (i sog-
net). 18969 nævnes sognets beboere som ejer, og såle-
des forblev  det indtil 1. juli 1928, da kirken overgik til 
selveje. 

Indtil 1904 (jfr.  sygesæt) var sognet anneks  til Klov-
borg (i Vrads herred), hvilket er nævnt første  gang 
1623.10 

161511 betalte kirken for  et tiggertegn  til en »stakkel«. 

Danmarks Kirker, Århus 249 
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Fig. 2. Plan af  kirkegården 1:1000. Målt og tegnet af  Ole Brusendorff  og Anne-Beate Nyrop 1937-38.- Plan  of  the 
churchyard. 

1661,12 dvs. efter  svenskekrigene, opregner her-
redsbogen, at der var 30 gårde i sognet, heraf  én nu 
»helt øde og de fleste  ynkeligen forarmede.« 

Til kirken er knyttet det sagn, 13 at bygmesteren her 
og ham ved nabokirken i Nørre Snede indgik vædde-
mål om, hvem af  dem, der først  kunne færdiggøre  sin 
kirke. Det lykkedes at blive først  færdig  i Grædstrup, 
og i raseri herover kylede bygmesteren i Nørre Snede 
en kæmpesten efter  kirken i Grædstrup. Den nåede 
imidlertid kun halvvejs og landede i sogneskellet på 
nordsiden af  Halle sø. Stenen, hvortil sagnet knyttede 
sig, var over tre meter lang og blev i forrige  århun-
drede sprængt og benyttet som byggemateriale. 

Møntfund  (endnu ikke indførte  i NM Mønt- og 
medaillesamlings fundprotokol).  1988 er på kirkegår-
den fundet  en mønt fra  Harald Hens tid (1074-80) og 
1993 samme sted, ved undersøgelse af  apsisfunderin-
gen, en sølvsterling fra  Erik af  Pommerns tid (ca. 
1405-20).Begge mønter er på hver sin måde bemærkel-
sesværdige, den første  ved vistnok hidtil at være ukendt 
i Jylland, den anden ved formentlig  at angive det tid-
ligste tidspunkt for  apsidens nedrivning (s. 3941). 

Landsbyen ligger centralt i sognet, på en flad 
hævning i et jævnt kuperet terræn vest for  den 
markante tunneldal, hvori Nimdrup bæk 
strømmer mod Bryrup langsø. Kirken befinder 
sig i bebyggelsens sydlige del (jfr.  fig.  40). 

Kirkegården  hegnes  i nord af  en på indersiden 
cementpudset brudstensmur, der vistnok er op-
sat 1906;14 på de andre sider er der nyere stendi-
ger. Da hegningen 161411 omtales første  gang, 
bestod den af  markstensgærder, der i denne pe-
riode blev istandsat ved årlige oplægninger. Si-
den nævnes lejlighedsvis reparationer, og 1877 
beordrede synet en generel omsætning. 1908 
mente man, at der overalt skulle laves brud-
stensmur ligesom på nordsiden.9 

Der er fem  indgange  med hovedport i nord ud 
for  våbenhuset; den består af  sortmalede jern-
tremmefløje  mellem murede, hvidkalkede pil-
ler, hver kronet med et kors, udført  1906 sam-
men med muren, ændret 1973. Desuden er der i 
det sydvestre hjørne en låge med sortmalede 
jerngitterfløje  (vist fra  1956) mellem murede, 
teglhængte og hvidkalkede piller, og tre sekun-
dære, nye indgange: i syd til præsteboligen (op-
ført  1982), i sydøst til materialplads samt ved det 
nedennævnte kontorhus i nordøstre hjørne. En 
port nævnes første  gang 161511 i anledning af  an-
skaffelse  af  en lås. 1688-8915 blev porten fornyet 
og fandtes  ligesom lågerne i god stand 1737; 
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Fig. 3. Sydsiden set fra  øst. KdeFL fot.  1992. - The  south  side  of  the  church  seen  from  the  east. 

1803 var den væk; 1 6 en ny nævnes 1848.9 187314 

blev de to låger i nordsiden slået sammen til én 
ud for  våbenhuset. 

Bebyggelsen  på og ved kirkegården udgøres af 
hvidkalket og teglhængt ligkapel ved skellet 
vest for  tårnet, opført  i 1940rne efter  tegning af 
Viggo Norn. Desuden er der uden for  det nord-
østre hjørne et teglhængt hus i blank mur af  gule 
sten, opført  1966 efter  tegning af  Vinther og 
Roldsgaard som materialbygning, nu indrettet 
til kontor og toiletter, mens redskaber og andet 
udstyr er flyttet  til lette skure uden for  kirkegår-
dens sydøstre hjørne. 18599 mente synet, at et 
»bagerhus« og en smedie, der befandt  sig »på 
kirkegårdens fortov«  henholdsvis ved nordøstre 
og sydvestre hjørne, burde fjernes.  Midt for 

vestsiden står et ældre, muret og teglhængt 
sprøjtehus. 

På indersiden langs det vestre gærde står 
nogle store ahorn og elmetræer, der kan være en 
rest af  den kantbeplantning, der blev foretaget 
på synets henstilling 1873; nogle linde skulle 
sættes 1914 og 1922.14 Det kan have drejet sig 
om den allé, der i sin tid ledte fra  porten til vå-
benhuset, og som figurerer  på kirkegårdsplanen 
fra  1938 (fig.  2), da alle træerne endnu var på 
plads. Unge asketræer, der i dag står langs øst-
og sydsiderne, er resultat af  synets beslutning 
1984. En parkeringsplads på nordsiden ved 
Brædstrupvejen kom første  gang på tale 1966. 
Urnegravplads på kirkegårdens sydøstre del ta-
get i brug 1983. 

249* 
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Fig. 4. Sydfacade  og grundplan 1:300, henholdsvis målt og tegnet af  Ole Brusendorff  og Anne-Beate Nyrop 
1937-38, og målt af  disse, tegnet med enkelte suppleringer af  KdeFL 1993. - South  elevation  and  plan. 

1846 nævnes forslag  om anlæggelse af  gange, 
og 1885 skulle stenbroen omkring kirken afløses 
af  en grusdækket lerbanket.9 Der ligger fortsat 
grus omkring bygningen, bortset fra  lidt mark-
og piksten ved våbenhusets gavl. 

†Gabestok.  173516 bemærkede synet, at der tid-
ligere ikke havde været nogen, men at den nu 
»vil sættes« (jfr.  Tyrsting, s. 3965 og samme års 
kgl. forordning  om Sabbatens og andre Hellig-
dages tilbørlige Helligholdelse). 

BYGNING 

Kirkens ældste dele er kor og skib; til koret har sluttet 
sig en apsis, der er forsvundet  endnu før  reformatio-
nen. Formentlig er koret rejst omkring år 1200, mens 

skibet er yngre; tilsyneladende er den eksisterende 
bygning resultatet af  et byggeri,  der er trukket i lang-
drag. I senmiddelalderen, dvs. i årene omkring år 
1500, er der i kor og skib indbygget hvælv, og i 
samme periode er der tilføjet  et våbenhus og et tårn. 
Efter  en lynbrand 1832 blev tårnet reduceret i højde. 
Orienteringen har en mindre afvigelse  mod nord.17 

Den oprindelige stenkirkes tidligste bygnings-
historie ser ud til at have forløbet  anderledes end 
vanligt og utvivlsomt også anderledes, end byg-
ningsfolkene  havde forudset.  Det er først  og 
fremmest  forskellen  mellem korets og skibets 
byggematerialer,  der er påfaldende  og angiver, 
at de to afsnit  er opført  som to selvstændige eta-
per. Når hertil føjer  sig, at vinduerne er ind-
byrdes forskellige  i de to bygningsdele, ledes 
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Fig. 5.Længdesnit 1:300, målt af  Ole Brusendorff  og Anne-Beate Nyrop 1937-38,tegnet med enkelte justeringer 
og tilføjelser  af  KdeFL 1993. - Longitudinal  section. 

man til at antage, at nogen tid er forløbet,  før 
man efter  korets færdiggørelse  fortsatte  med 
skibet. En ældre, i øvrigt ukendt †trækirke  kan i 
tilslutning til triumfvæggen  have fungeret  sam-
men med koret, indtil det nye skib kunne tages i 
brug. 

Imidlertid er der kommet et harmonisk resul-
tat ud af  anstrengelserne. Korets størrelse er næ-
sten identisk med det i Voerladegård (s. 3850), 
og skibets indre er disponeret omtrent i forhol-
det 1 til 2. 

Materialer.  Koret  er opført  overvejende af 
marksten, der på taggavlene ses at være hen-
murede i temmelig regulære lag; afslutningsvis 
er overfladerne  glattet ud med en meget hvid 
mørtel. I murværket indgår tillige jernal, der er 

Fig. 6. Spærfag  i koret 1:150 med eksempler på tøm-
mermærker (s. 3946) samt den del af  apsisbuens stik 
(s. 3939), som ses over hvælvet. Målt og tegnet af  Ole 
Brusendorff  og Anne-Beate Nyrop 1937-38. - Rafters 
of  the  chancel  and  examples  of  the  timber  marks. 

Fig. 7. A. Vindue i skibets nordside 1:40 (s. 3940), 
skitse af  KdeFL 1993. B-D. Murede gesimser 1:10 
tegnet af  KdeFL efter  Ole Brusendorff  og Anne-Be-
ate Nyrop 1937-38. B. Tårn, C. kor og skib, D. vå-
benhus. - Details  of  the  building:  A. Window  in  the  north 
side  of  the  nave.  B-D. Cornices  of  respectively  the  tower, 
the  chancel  and  nave  and  the  porch. 

anvendt dels til stikket over apsisåbningen (fig.  6 
og 9), dels til den vestre taggavls vestside. Her 
består desuden nogle skifter  i tagfodshøjde  af 
frådstenskvadre,  og det samme gælder slutste-
nen i ovennævnte stik. Bygningens bemærkel-
sesværdige sokkel, der har to skråkantafsæt, 18 er 
af  al. Spor i korets østvæg suppleret med resul-
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Fig. 8. Tympanon (s. 3940), nu indmuret over døren i 
våbenhuset. Victor Hermansen fot.  1938. - Tympa-
num,  now  above  the  door  of  the  porch. 

taterne af  en udgravning 1938 og en mindre un-
dersøgelse 1993 røber ret præcist størrelsen af 
den forsvundne  †apsis  og har sandsynliggjort,  at 
materialet i udbygningens murværk og måske 
også soklens form  har svaret til korets. 

Den materialeblanding, der indgår i korets 
mure, er karakteristisk for  en hovedpart af  eg-
nens kirker, men samtidig er der adskillige gra-
nitkvadre, som sammen med det nedennævnte 
tympanon rejser spørgsmålet, om det en over-
gang helt eller delvis har været tanken at opføre 
kirken i dette byggeemne. 

Anderledes er forholdene  i skibet,  hvis mur-
værk, såvidt det kan konstateres på de kalkede 
flader,  udgøres udvendigt af  munkesten i mun-
keforbandt,  indvendigt af  marksten. Også ved 
de nedennævnte vinduesformer  adskiller skibet i 
sig fra  koret på en måde, der viser, at det er 
bygget senere, måske i sidste halvdel af  1200rne. 
Østligt i sydsiden observeres blokke af  jernal, 
der formentlig  er et levn af  en syld i sammen-
hæng med korets. Det kan således se ud til, at 
opførelsen  af  et skib har været planlagt og ind-
ledt i tilslutning til koret, i hvert fald  hvad fun-
deringen angår. Men af  en eller anden grund er 
byggeriet gået i stå og først  genoptaget, da det 

var blevet almindeligt at bruge tegl, samtidig 
med at formsproget  havde ændret sig. 

Af  skibets to, meget vestligt placerede døre  er 
den nordre bevaret i brug, men udvidet ved be-
hugning, bl.a. i medfør  af  synets ønsker 1843 og 
1871.19 Den søndre er tilmuret, dog spores dens 
rundbuede åbning indvendig, hvor bredden må-
les til 144 cm, højden til 220 cm over nuværende 
gulv. 

Tympanon  af  rødlig, storkornet granit (82x165 
cm, fig.8),  der oprindelig nok har siddet over 
skibets syddør, var i mange år indmuret for-
neden i tårnets vestfacade,  hvor det blev bemær-
ket af  Abildgaard og 18869 renset for  kalk. Ved 
midten af  1920rne blev den store blok flyttet  til 
sin nuværende plads over døren i våbenhuset. 
Inden for  en ramme er stenen dekoreret i relief 
med to modstillede løver med fælles,  frontalt 
hoved. Halerne går bag om den respektive bag-
krop og svinger dernæst foran  dyret og op over 
ryggen, hvor hver hale ender i en trebladet 
dusk. Hvert dyr løfter  sin ene forpote  op imod 
det andet. Motivet, der er velkendt på døbe-
fonte,  kendes af  Mackeprang i otte eksempler på 
tympana, hvoraf  de tre befinder  sig i omegnen 
af  Gudenå.20 

Løverne indfattes  i en ramme, der yderst er 
glat og indadtil profileret.  Bundrammen er dels 
smallere, dels rigere end rammen i øvrigt, idet 
den plane del mod den omkringgående hulstav 
ledsages af  en lille stav, der i hver ende føres 
skråt over hulstaven. 

Af  vinduer  er tre bevarede i nordsiden, ét i 
koret, to i skibet. Det i koret står som en ind-
vendig niche med underside 244 cm over det 
nuværende gulv. Åbningen, der 1987 viste sig 
overvejende at være sat af  jernal, har den sæd-
vanlige, såkaldte romanske form,  dvs. den er 
rundbuet og smiget til begge sider; i vægplanet 
måler den 134x81 cm, mens lysningens bredde 
er knap 40 cm. De to bevarede åbninger i skibet 
(fig.  7, A) er derimod nærmest spidsbuede, i 
hvert fald  udvendigt, mens de mod rummet 
overdækkes med en svagt krummet tagform. 
Også i planfigur  er disse relativt små vinduer, 
der udvendigt måler 120x58 cm, usædvanlige: 
Mod rummet er åbningen smiget, hvorved den 
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indvendige bredde bliver 73 cm og højden 138, 
mod omverdenen er siderne næsten parallelle, 
mens selve lysningen både i bredde og dybde er 
én sten. De to vinduer blev tilmuret 1857 (jfr. 
nedenfor),  og ved genåbning 1987 sad de ældre 
ruder af  gulligt glas på plads med blysprosser og 
jernstænger (jfr.  desuden glasmosaik). 

Ændringer  og  tilføjelser.  I perioden omkring år 
1500 har kirken været genstand for  en betydelig 
omdannelse, der har omfattet  indbygning af 
hvælv og tilføjelse  af  våbenhus og tårn. Række-
følgen  af  disse arbejder lader sig næppe be-
stemme, men hvælvslagningen er antagelig ind-
ledt i koret. Muligvis har man under arbejdet 
konstateret skrøbelighed ved apsis, hvorfor 
denne blev revet ned, hvilket må være foregået 
endnu i katolsk tid (jfr.  ovenfor,  møntfund,  og 
nedenfor,  indvielseskors på den del af  korets 
østvæg, hvormed apsisbuen er lukket). 

De temmelig kuplede hvælv  i kor og skib er 
ens, opbyggede med falsede  hjørne- og vægpil-

Fig.9. Udsnit af  vestsiden af  korets østgavl med stik 
over åbningen til den forsvundne  apsis (s. 3940, jfr. 
fig.  6). Ole Brusendorff  og Anne-Beate Nyrop fot. 
1938. - Section  of  the  west  side  of  the  chance's  east  gable 
including  voussoirs  above  the  opening  to  the  former  apse,  cf. 
figs.  4, 7 and  10. 

ler, der bærer ribber og skjoldbuer, samt i skibet 
tillige de to gjordbuer, hvormed de tre fag  ad-
skilles; imod sædvane er vægpillernes centrale 
fremspring  på en hel sten. I koret og i hvert fag  i 
skibet er der otte retkantede halvstensribber, der 
udgår af  pillerne uden markering af  vederlag. I 
hvert fag  er der i hvert hjørne af  en af  kapperne 
et hul, der står i forbindelse  med en i udmurin-
gens mørtel fint  formet  afløbsskål  på hvælvlom-
mens overside (fig.  12); i toppen af  skibets øst-
ligste hvælv er der et hul, antagelig for  klok-
kereb (†messeklokke?).  Alle ribber har overrib-
ber og kamtrin. Jfr.  nedenfor,  hvælvenes kalk-
malede dekoration. 

Man bemærker, at skibets to østre hjørnepil-
ler er anderledes end de andre og blot er dannet 
af  et retkantet fremspring  (jfr.  f.eks.  nabokir-
kerne i Føvling og Klovborg).  Muligvis hænger 
denne udformning  sammen med, at der ved 
triumfvæggen  stod i øvrigt ukendte †sidealtre  på 
den tid, da hvælvene blev opmuret. Nedre del af 
den nordre hjørnepille udgøres af  en granitkva-
der med hulet skråkant, 98 cm høj over det nu-
værende gulv. En affasning  af  et af  hjørnerne på 
den østre vægpille i skibets sydside er måske 
forårsaget  af  prædikestolens tidligere placering 
her. 

Fig. 10. Korets gavl med spor af  †apsis (s. 3940). 
KdeFL fot.  1992. - Chancel  gable  with  traces  of  former 
apse,  cf.  figs.  4 and  9. 
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Våbenhuset  må være tilføjet  i den senmiddelal-
derlige periode, da også hvælvslagningen og 
tårnbyggeriet  fandt  sted. Man rejste bygningen 
på den side af  kirken, der vendte mod lands-
byen, dvs. foran  norddøren. Murene er af  mun-
kesten, der tilsyneladende er lagt i munkefor-
bandt; langsidernes profilerede  gesimser stam-
mer antagelig fra  forrige  århundrede (fig.  7, D). 

Våbenhuset er første  gang nævnt 1615,11 da 
Chresten murer fra  Nørre Snede lagde nogle 
tagsten og reparerede vindskederne. 1846 øn-
skede synet loft  og 1855 et vindue; i rummet 
stod materialer til bygningens vedligeholdelse, 
men 1846 skulle kalkbænken fjernes  og 1901 
sandkassen. Det er usikkert, om de to bænke, 
der i følge  synsprotokollens beskrivelse 1862 
fandtes  her, var murede. 1871 blev døråbningen 
udvidet ved borthugning af  anslaget og senest 
ændret ved indmuring af  det ovenfor  omtalte 
tympanon. 19 

Det kraftige,  i grundplan kvadratiske tårn  er 
jævnbredt med skibet og må være føjet  til kir-
ken i årtierne før  reformationen.  Østmuren hvi-
ler på skibets halvt ombyggede taggavl, mens 
de tre andre sider på en sokkel af  granitkvadre 
med skråkant er rejst af  munkesten i munkefor-
bandt. Indvendig består murværket for  store 
partiers vedkommende af  marksten, der forne-
den i bygningen endda er anvendt til hjørnernes 
opmuring og er karakteristisk ved småsten, der 
er indtrykkede i fugerne. 21 Det er soklen, der 
flugter  med skibets langsider, idet den murede 
facade  er rykket få  centimeter tilbage for  skibets 
murflugt,  svarende til skråkantens fremspring. 
Over soklen indgår i murværket et par skifter  af 
granitkvadre, hvoraf  en del er forsynet  med 
rundstavsprofil;  på vestsiden iagttages på en af 
soklens kvadre en indhugget cirkel (fig.  15). 
Teglmurværkets lejefuger  er skåret med skeen, 
mens studsfugerne  er ridset. 

Tårnrummet, der åbner sig mod det øvrige 
kirkerum med en bred, nærmest rundbuet åb-
ning i skibets vestmur, er overdækket med et 
flot,  kuplet hvælv, der med sine otte halvstens-
ribber, overribber og kamtrin svarer til dem i 
kor og skib. Der er afløbshuller  i hjørnerne, ved 
toppen et hul til klokkereb, og i sydvest en til- 

Fig. 11. Nordøstre overribbe i skibets midtfag 
(s. 3941). KdeFL fot.  1993. - The  north-east  over-rib  of 
the  vault  in  the  second  bay  of  the  nave. 

Fig. 12. Udsnit af  hvælvets overside med overribbe 
samt skålformet  udmuring og afløbshul  i nordvestre 
hjørne af  skibets østre fag  (s. 3941).KdeFL fot.  1993-
The  extrados  of  one of  the  vaults  in  the  nave. 

Fig. 13. Udsnit af  nordvæggens murværk i tårnets 
mellemetage (s.3942). KdeFL fot.  1993. - Section  of 
masonry  in  the  second  storey  of  the  tower. 
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muret åbning for  †lem,  der gav adgang til tårnets 
øvre stokværk. Hvælvet hviler på forlæg  i væg-
gene og har derfor  været planlagt fra  starten (jfr. 
(†)kalkmaleri). 

I rummets vestvæg er en relativ stor, antage-
lig samtidig, rundbuet vinduesåbning, der ud-
vendig er dobbeltfalset,  indvendig smiget. Lys-
ningen er i tidens løb omdannet, og facadens 
skalmuringer har ændret den ydre form.  Eksi-
stensen af  dette vindue er et vidnesbyrd om, at 
tårnrummet fra  begyndelsen var tænkt som en 
udvidelse af  det areal, der var til rådighed for 
kirkegængerne. 

Over tårnrummet har der været to etager; 
forneden  et mellemstokværk, hvis gulvbjælke-
lag, at dømme efter  de tilhørende huller i nord-
og sydvæggene,  vanskeligt har kunnet forenes 
med hvælvet; 22 foroven  et klokkestokværk,  hvis 
højde efter  den nedennævnte lynbrand er blevet 
betragteligt reduceret. Det bevarede murværk 
indeholder ingen bemærkelsesværdige enkelthe-
der. I mellemstokværket er der i vest en i den 
ydre murflugt  tilmuret, fladbuet  åbning (140x85 
cm) med rette sider vinkelret på væggen. Over-
for  er der til skibets loft  en gennemgang, som 
enten er en udvidelse af  en samtidig åbning eller 
en senere gennembrydning. 

Tårnet omtales første  gang 1616,11 da ankre og 
murværk blev repareret og nogle tagsten for-
nyet. Året efter  foretog  Hans murer fra  Skan-
derborg en istandsættelse af  syd- og vestsiderne. 
Arbejdet må have haft  et vist omfang,  eftersom 
tre mand var beskæftiget  dermed i 42 dage. Det 
var antagelig begyndelsen til den omfattende 
skalmuring, der registreres i dag. Et lignende 
arbejde er nævnt 1908.9 

Midsommerdag 183223 slog lynet ned i tårnet 
og antændte »spiret«. Betegnelsen spir kan ikke 
nærmere belyses, udover at det var blyhængt. 
Ilden har antagelig fortæret  tømmerværket i 
bygningen og beskadiget murene. Efter  branden 
blev i hvert fald  det meste af  klokkestokværket 
revet ned, og umiddelbart over skibets tagkip 
udførtes  i små sten den murede, profilerede  ge-
sims (fig.  7, B), hvormed facaderne  i dag kro-
nes. Tårnet blev afsluttet  med en pyramide, der i 
følge  synsprotokollens beskrivelse 1862 var bly-

Fig. 14. Tårnets stærkt reparerede vestside. KdeFL 
fot.  1992. - The  west  facade  of  the  tower. 

Fig. 15. Udsnit af  sokkel og murværk på tårnets vest-
side (s. 3942). KdeFL fot.  1992. - Section  of  the  plinth 
and  part  of  the  ashlars  of  the  west  side  of  the  tower. 
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Fig. 16. Indre, set mod øst. NE fot.  1992- Interior  to  the  east. 

tækket, men siden er den blevet hængt med tegl, 
der understreger den vellykkede opskalkning. 
Klokkerne har plads i tagrummet, hvor fire  kvi-
ste giver lyden mulighed for  at slippe ud i sog-
net24 (jfr.  s. 3957). 

Efter  reformationen  har bygningsarbejdet,  bort-
set fra  den nævnte tårnændring 1832, over-
vejende taget sigte på almindelig vedligehol-
delse. Dog ser det ud til, at kirkens tilstand i 
1580erne ikke har været ukritisk. 1580 havde 
man erhvervet sten i Øm (s. 3780), og senere 
lykkedes det indtil flere  gange at få  eftergivet 
kirkens afgifter  til kongen; 1587 hed det, at kir-
ken var i gæld, og at værgen havde haft  betyde-
lige udgifter  til istandsættelser, og endda var der 
endnu bygfældighed.  Et par år efter  blev lens-
manden sat til at undersøge sagen. 25 

Synene i 1700rne16 beskrev kirkens tilstand 
som god, mens man 182526 fandt,  at sydsiden 
trængte til skalmuring. Efter  synslovens ikraft-
træden blev kirken karakteriseret som særdeles 
vel vedligeholdt. 18839 blev en del bomhuller 
lukket. En generel istandsættelse under ledelse 
af  Hans Vinther begyndte 1986 og afsluttedes 
med kirkens genindvielse 5. februar  1989. 

Gulvene  består efter  den seneste renovering af 
nye, gule, sekskantede teglfliser  med knaste fu-
ger, mens der ligger fyrrebrædder  under sto-
lene. 

Sonderingen 1993 viste, at der i †apsiden, in-
den for  den krumme linie hvormed væggen ty-
deligt tegnede sig, havde ligget mørtelgulv, i 
hvis velbevarede underlag indgik håndstore 
marksten. 
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Fig. 17. Indre, set mod vest. NE fot.  1992. - Interior  to  the  west. 

Gulvet nævnes første  gang 1735, da »altergul-
vet nogle steder var nedsunket«; 1747 skulle sten 
»i kor, kirke og våbenhus« lægges om. 1 6 1853 
ønskede synet, at der lagdes fliser  i våbenhuset 
svarende til det øvrige gulv. Beskrivelsen 1862, 
der nævner en omlægning et par år før,  opreg-
ner gulve af  mursten, i stolene vekslende med 
fliser,  mens gangen var belagt med røde og 
hvide fliser.  Året efter  konstaterede man, at kir-
keejeren uden opfordring  havde sørget for  at 
lægge fliser  i koret. På synets forslag  1904 lagdes 
der nogle år efter  fliser  i våbenhuset, og 1919 fik 
man tilladelse til at lægge brædder under stolene 
og foran  alteret.19 

De nuværende, rundbuede vinduesåbninger  er 
vist etableret 1854;9 i skibet er de smigede til 
begge sider, det i koret, der ses at være en om-

dannelse af  et ældre, er udvendig falset.  På 
nævnte tidspunkt var der ved prædikestolen en 
større åbning, hvis stik aflæses  på facaden;  året 
efter  blev det gjort mage til de andre. I følge 
synsprotokollens beskrivelse 1862 var ram-
merne dengang af  træ, hvilke senere er udskiftet 
med de eksisterende af  jern. Som nævnt er vest-
vinduets åbning delvis den oprindelige. 

Vinduer omtales første  gang 1619,11 da de var 
forfaldne  og blev repareret af  glarmesteren. 
1683-84 siges de at være itu adskillige steder, og 
nogle år efter  fornyede  Anders glarmester fra 
Them dét i vest.15 1843 udtalte synet, at samme 
vindue burde repareres med glas og bly. 1850 
fremsatte  menigheden ønske om et vindue over 
for  indgangen, hvilket åbenbart blev virkelig-
gjort og var med til 1856-57 at give synet bag-
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Fig. 18. Kalkmalet dekoration med bomærker fra 
o. 1500-20, på skibets vestligste hvælv, antagelig ud-
ført  af  Liljemesteren (s. 3948).Olaf  Hellvik fot.  1988. 
- Mural  decoration  with  marks,  c.  1500-20, on the  nave's 
west  vault,  probably  by the  so-called  »Lily  Master«. 

grund for  at acceptere lukning af  de to små 
nordvinduer, »da der er lys nok«. 9 

Tagene  nyhængtes med røde vingetegl som 
led i kirkens seneste renovering. 

De omtales første  gang i forbindelse  med 
ovennævnte reparation, da lensmanden 1584 fik 
ordre om at skaffe  2000 tagsten. Hverken denne 
gang eller i de følgende  århundreder fremtræder 
noget klart billede af  materialefordelingen: 
1615-19 nævnes et par gange indkøb i Horsens af 
tagsten til våbenhus, tårn og »kirke«, mens der i 
de samme år også oplagdes lidt bly; 11 1683-8415 

blev blyet på begge sider af  kirken repareret; 
172816 manglede der sten på kirke og våbenhus, 
mens et syn 183126 skrev, at blytaget var utæt. 
Først synsprotokollens beskrivelse 1862 giver 
klar besked: Der lå bly på spiret, i øvrigt tag-
sten. Under ledelse af  Holger Sørensen blev alle 
tagene fornyet  1938. 

Tagværkerne  afspejler  i deres velbevarede til-
stand bygningens mangeårige gode vedligehol-
delse; den seneste, større reparaton fandt  sted 
samtidig med den ovennævnte udskiftning  af  ta-

gene. Både i kor og skib består tagstolene helt 
overvejende af  ældre egetømmer, begge steder 
med to lag hanebånd; i skibet er der tillige en del 
skråbånd. I koret er fagene  nummereret på vest-
siden, begyndende i vest (jfr.  fig.  6), i skibet er 
de samlet og nummereret på østsiden, begyn-
dende ved triumfgavlen.  Også våbenhuset har et 
ældre tagværk af  eg, med ét lag hanebånd. 

Opvarmning,  der siden 1955 besørges af  elek-
triske varmelegemer, omtales første  gang 1880, 
da synet mente, at †ovnen i skibets nordøstre 
hjørne burde suppleres med en i kirkens mod-
satte ende; 1888 opsatte man en †kakkelovn i 
tårnrummet og fornyede  samtidig den anden. 
1919 fik  kirkeejeren tilladelse til at installere en 
†kalorifer. 19 Elektricitet indlagt 1926. 

Vindfløjen  på toppen af  tårnpyramiden er en 
forgyldt  hane på en jernstang, opsat 1990 og for-
met i efterligning  af  forgængeren  (fig.  19), der 
opbevares i præstegården og vistnok går tilbage 
til tagomlægningen 1938. 

Kirken står i dag teglhængt og hvidkalket ude 
og inde. Våbenhusets loft  er blåmalet i to nuan-
cer; på bjælken nærmest skibet er 1989 med for-
dybede kapitæler skrevet »Hvad søger I? Joh. 
Ev. 1.38«. 

Glasmosaik,  udført  af  Valdemar Foersom 
Hegndal, er 1993 indsat i de to vinduer i skibets 
nordside. 

Fig.19. Vejrhane 1:6 (s. 3946),indtil 1989 på tårnet, nu 
i præstegården. NE fot.  1992. - Weathervane. 
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Fig. 20. Indre, set mod øst. Victor Hermansen fot.  1938. - Interior  to  the  east  1938. 

KALKMALERIER 

O.1903 foretog  Eigil Rothe en undersøgelse af 
flere  kirker i Tyrsting herred med henblik på at 
finde  eventuelle kalkmalerier. I Grædstrup fandt 
han både en velkendt, sengotisk rankedekora-
tion og en rankeudsmykning af  korbue og 
triumfvæg.  Udmalingen forekom  ham dog ikke 
bevaringsværdig.  På væggene sporedes flere  ste-
der dekorationer, som imidlertid ved undersø-
gelsen »faldt  af  samtidig med overkalkningsla-
gene«. 1988 afdækkede  og restaurerede Olaf 
Hellvik dels nogle indvielseskors, dels hvælvud-
smykningen i kor og skib, samt rekonstruerede 
en tilsvarende udmaling på tårnhvælvet. Øv-
rige, sparsomme rester på korbue og andetsteds 
blev overkalket. 

1) Fra 1400rnes  senere  del  er bevaret fem  rød-
brunt malede indvielseskors,  af  to forskellige  ty-
per og rimeligvis af  lidt forskellig  alder. Ældst 
er antagelig de to i koret, henholdsvis på dets 

øst- og nordvæg, spinkle Georgskors (jfr. 
fig.  21), 27 og 30 cm i tvm. og 191 og 164 cm 
over nuværende gulv (jfr.  s.3938f).  De tre øv-
rige ses på skibets nordvæg, et i det vestligste 
fag  og to i midtfaget,  det østligste her halvt 
skjult af  hvælvpillen og således ældre end 
hvælvslagningen. Disse større og kraftigere 
kors, ca. 45 cm i tvm. og ca. 167-71 cm over gul-
vet, har bredere rammer, hvis ydre og indre 
konturer er indridset i pudsen. 

2) O.1500-20  er hvælvene i kor  og skib  blevet 
dekoreret, antagelig af  den såkaldte Liljeme-
ster,27 der bl.a. kendes fra  Vinding og Bryrup 
(s. 3889 og 3918); jfr.  også tårnhvælvets †dekora-
tion. På skjold- og gjordbuer er malet enkle 
sparrer i skiftevis  rødbrunt og gråsort, på rib-
berne sparrer i siksak over alle tre sider. Fra bu-
ers og ribbers konturlinier vokser små krabbe-
blade, og omkring sviklernes spygatter er malet 
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Fig. 21. Korparti, med granitalterbord og altermaleri udført  af  V. Foersom Hegndal 1988. Kalkmalede dekora-
tioner fra  o. 1500-20 af  den såkaldte Liljemester (s. 3947f).  NE fot.  1992. - Section  of  chancel  with  altar  of  granite  and 
painting  made  1988 by V.  Foersom  Hegndal.  Mural  decoration  from  c. 1500-20 by the  so-called  »Lily  Master«. 

enkle rammer, der dog i korets østhvælv er 
mere fantasifuldt  udformet 28 (jfr.  fig.  21). I 
hvælvtoppene ses værkstedets vanlige, lille seks-
bladsroset. Fem ens rødmalede, bomærkelig-
nende figurer  (fig.  18) ses i skibet, henholdsvis 
to i midtfagets  sydkapper samt to i vesthvælvets 
sydkapper og et i dets sydvestlige svikkel. I 
vesthvælvets nordøstre svikkel findes  et stort, 
rødmalet A. 

Muligvis som afslutning  på dekoreringen af 
kor og skib, måske en kort årrække herefter,  har 
Liljemesteren i tårnhvælvet  udført  sin vanlige 
†udsmykning med værkstedets karakteristiske 
liljer ved hvælvtoppen og over de trebladsmyk-
kede trekanter over hvælvbuerne. De få  rester, 
man 1988 fandt  heraf,  lod sig ikke restaurere; i 
stedet »genskabte« Olaf  Hellvik dekorationen, 

jfr.  den malede indskrift  på tårnbuens vestside.29 

En enkelt, oprindelig bomærkefigur  (fig.  38) på 
tårnets vestvæg er dog restaureret. 
† Kalkmalerier. 1) Fra o. 1500 stammer en rød- 
brun rankedekoration  (fig.  22), ganske svarende til 
og rimeligvis udført  af  samme maler som den i 
Sdr. Vissing (s. 3820, nr. 3). Som denne var den 
ikke alene malet på korbuens  underside,  hvor den 
endda strakte sig tværs over kragbåndene og et 
stykke nedenfor,  men den bredte sig tillige ud 
over triumfvæggen.  Dekorationen var 1988 så 
medtaget, at man valgte ikke at restaurere den, 
hvorefter  den blev overkalket. 2) Ved syddørens 
østside, ca. 160 cm over gulvniveau, fandt  man 
samtidig rester af  en versalindskrift  fra  15-
1600rne.  I den øverste af  tre linier kunne læses: 
»Pavlvs santvs«; overhvidtet. 
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INVENTAR 

Oversigt.  Ved en gennemgribende restaurering 1987-
88 er kirkerummet ikke alene blevet oplivet ved af-
dækningen af  den kalkmalede hvælvdekoration fra 
1500rnes begyndelse, men har også fået  meget af  sit 
inventar fornyet.  Granitalterbordet skyldes kirkens 
arkitekt, altermaleriet kunstmaleren V. Foersom 
Hegndal, der desuden har udsmykket felterne  i præ-
dikestolen, fra  o. 1700, og farvesat  inventaret. Fra 
middelalderen stammer kun den romanske døbefont, 
bemærkelsesværdig både ved sin dekoration og ind-
skrift,  og den skriftløse  klokke fra  1300rne. Det ne-
derlandske dåbsfad  er et fint  udført  arbejde fra 
o. 1625. Kirkens tilknytning til herregården Mattrup 
ses dels af  alterkalkens indskrift  fra  1716, dels af  den 
broderede messehagel 1758. Af  »fornyelser«  fra 
1800rnes slutning resterer et altertavlemaleri og en 
krucifiksgruppe. 

Alterbordet  (fig.  21), 1988, udført  efter  forslag  af 
arkitekt Hans Vinther, er dannet af  tre store 
blokke af  blålig Rønnegranit, 100 cm højt og 
dybt og 198,5 cm bredt. Overfladen  er »stok-
hugget« og forsiden  smykket af  et konturhug-
get kors med cirkelskive flankeret  af  A og Ω. 
Det tidligere †alterbord var blot et nyere †fyl-
dingspanel  med snosøjler på hjørnerne; bonet og 
forgyldt. 14 Fra et †alterbord,  middelalderligt, er 
1993 registreret fundamentrester  i †apsis (jfr. 
fig.  4 og s. 3940). 

†Alterklcede  er tidligst omtalt 173516 og da som 
noget slidt. 18559 ønskede man et nyt klæde af 
»rødt, ægte stof«. 

Som altertavle  tjener et maleri  (fig.  21), signeret 
»V. Foersom Hegndal 1988«. På en lærredbe-
klædt møbelplade, 180x140 cm, fremtræder  på 
guldgrund, ifølge  maleren, motivet: Påskemor-
gen - Kristi sejrende opstandelse - solopgang 
over havet - vore morgensalmer. En bleg Kri-
stusskikkelse, stående med udbredte arme på 
horisonten over et blåt hav, er centrum for  ly-
sende solringe. Også bagsiden af  maleriet har en 
fremstilling  af  gule solringe på blå himmelbag-
grund. I nedre hjørne har maleren gentaget sin 
signatur. Den riflede  ramme hviler på et lavt 
fodstykke  med tre fremspring.  Stafferingen  er 
lysblå, med guld på riflinger  og fodfelternes 
versalindskrift,  citat fra  »Joh. Ev. 12,46« samt på 
fremspringenes  tegn, der er en gentagelse af  al-
terbordets. 

Et tidligere altermaleri,  Opstandelsen, fra 
1891, signeret »Astrid Engel. Copi efter 
C.Bloek«, er udført  i olie på lærred, 176x193,5 
cm. Ophængt i ny, forgyldt  ramme på tårnets 
sydvæg. Dele af  den tilhørende, portalformede 
og søjlebårne ramme, der udgjorde den forrige 
altertavle  (jfr.  fig.  20) ligger nu på loftet.  I et bue-
felt  over maleriet var anbragt tre englehoveder 

Fig. 22. †Rankedekoration fra  o. 1500 på korbuens 
underside og på triumfvæggen  (s. 3948). Olaf  Hellvik 
fot.  1988. - Mural  decoration  from  c.  1500 on the  soffit of
the  chancel  arch  and  the  east  wall  of  the  nave,  now  hidden 
by whitewash. 



3950 TYRSTING HERRED 

Fig. 23. Alterkalk, skænket 1716 af  Anna salig Daniel 
Fischers til Mattrup og udført  af  Mogens Thomme-
sen Løwenhertz, Horsens (s. 3950). NE fot.  1992. -
Chalice,  donated  1716  by Anna, the  widow  of  Daniel 
Fischer  of  Mattrup,  made  by Mogens  Thommesen  Løwen-
hertz,  Horsens. 

omkring et cirkelkors stående på en halvcirkel-
formet  strålesol; to andre englehoveder prydede 
fodstykket,  der bar indskriften:  »Hvo som tror 
paa mig.« etc. På bueslagets ramme stod: »Jeg 
er opstandelsen og livet«. Bonet, detaljerne 
gyldne. 

†Altertavle,  af  Løffler  1877 karakteriseret som 
»et råt skåret arbejde, der synes at tilhøre Chr. 
IV.s tid«. 186214 nævnes dens maleri. Tavlen er 
tidligst omtalt 1817, da den ifølge  kirkesynet be-
høvede »nogen oppudsning«. 1826 var den »me-
get forældet«  og 1829 »højt trængende« til re-
paration. Til trods for  at en sådan, med opma-
ling, blev foretaget  1832,26 var 1848 den øverste 
altertavlefløj  i nord faldet  ned, og den søndre 
løs.9 1863 blev tavlen »opmålet og forskønnet«, 
1890 ønskedes maleriet fornyet 14 (jfr.  ovenfor). 

Altersølv.  Alterkalk  (fig.  23), ifølge  indskrift 
skænket af  »Anna Sl: Daniel Fischers til Mattrup 

Anno 1716« (jfr.  s. 3935) og udført  af  Mogens 
Thommesen Løwenhertz, Horsens. Den 22,5 
cm høje kalk, der svarer til guldsmedens øvrige, 
ret ensdannede kalke, især den i Odder (s. 2551), 
har bevaret sit oprindelige bæger 30 med den gra-
verede kursivindskrift  over en nyere, med skri-
veskrift:  »Gredstrup Kirke«. Over en flad,  ti-
tunget fodplade  er foden  drevet op med et til-
svarende antal tunger samt fladrundbuer  på den 
nedre profil;  i sviklerne en lille rudebosse med 
tungebort. Foroven danner en lille, tunget krave 
overgang til det indknebne skaftled.  Knoppen er 
på både over- og undersiden smykket af  rude-
bosser, heraf  seks fremspringende,  der på for-
siden har et kvadreret midtparti. Bægerets in-
derside og mundingskant er forgyldt.  På en af 
pladetungerne ses mestermærke for  ovennævnte 
guldsmed (Bøje II, 1982, nr.6128). En aftagelig 
bægerindsats er stemplet med Københavnsmær-
ke (19)32. 

Den tilhørende disk,  15,3 cm i tvm., er flad  og 
glat og har på fanen  et graveret indvielseskors, 
Georgskors, på skraveret baggrund. Fanens 
yder- og inderkant er markeret ved en graveret 
linie ledsaget af  små streger. Ombøjet rand; 
oversiden forgyldt. 

Kirkens forrige  †alterkalk  og †disk,  der blot 
var af  tin, er nævnt i inventarierne 1681-89.15 

Fig. 24. a-b. Oblatæske og dåbskande af  tin, 1862, 
formodentlig  udført  af  Hans Høy, København 
(s. 3951 og 3954). NE fot.  1992. - Wafer  box  and  baptis-
mal  ewer  of  pewter,  1862,  probably  made  by Hans  Høy, 
Copenhagen. 
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Et †»skrin«  til at bære kalken i blev 161611 købt 
for  4 sk. 

Oblatæske  (fig.  24a), af  tin, formodentlig  fra 
186214 (jfr.  dåbskande), udført  af  kandestøberen 
Hans Christensen Høy sen., København. Den 
cirkulære æske, 4,6 cm høj og 12,3 cm i tvm., 
har kantprofiler  ligesom det flade  låg, der des-
uden prydes af  en spinkel tovstav. Under bun-
den mesterstemplet »Hans Høy«, 3 1 med versa-
ler. †Oblatæske.  161511 købtes i Horsens »en liden 
æske til auladt« for  2 sk. 

Vinkande,  1928, af  sølv, udført  af  »S.H.Nis-
sen«, København, hvis stemplede versaler ses 
under bunden sammen med Københavns by-
mærke (19)28 og stadsguardeinens, CFH for 
Chr. F. Heise. Det lave, udbugende korpus har 
tre øvre vulster hvorover en høj, slank hals med 
hvælvet låg kronet af  kors, ialt 28,5 cm høj. På 
halsen er graveret et latinsk kors med treklø-
verender, på korpus, med skriveskrift,  giverind-
skriften:  »Enke Caroline Sørensen af  Dauding 
til Grædstrup Kirke 1928«. †Alterkande  af  hvidt 
glas anskaffedes  1845.9 En liden †tinflaske  til 
messevinen blev 161511 købt i Horsens. 

Sygesæt  (fig.  25), formodentlig  fra  1904 ifølge 
indskriften:  »d: 1ste Ianuar 1904. Grædstrup 
Sogn«, den dato da sognepræst Gunnar Borch 
tiltrådte embedet, der samtidig blev selvstæn-
digt præstekald. Den 10,5 cm høje kalk har lille 
knop med indknebet led lige under det store bæ-
ger med den graverede skriveskrift.  Under bun-
den stemplet »W M F N 2/0«, måske for  gros-
serer William Fuglede, København. Den glatte 
disk er 5,6 cm i tvm. Den runde oblatæske, 2,7 
cm høj og 5,6 cm i tvm., består af  fire  vulster 
hvorover hvælvet låg; 32 indvendig forgyldt.  Sy-
gesættet anbragt i et presset, sort læderfoderal 
med messinghængsler og -beslag. 

Alterstager  (fig.  26), o. 1550, men først  nævnt i 
inventariet 1862.14 De ca. 38,5 cm høje, slanke 
stager har ret lav fod  med rundet led mellem to 
skarpkantede. Det svagt koniske skaft  består af 
fire  cylinderled, hvert med en flad  midtring og 
adskilt af  større led med spidsovalt tværsnit. Ly-
seskålen omtrent profileret  som foden.  Lysetor-
nene er nyere, af  jern og af  forskellig  højde og 
tykkelse. 

Danmarks Kirker, Århus 

†Alterstager  af  træ er nævnt i inventarierne 
1681-8915 som kirkens eneste stager. 

Syvarmet  stage,  såkaldt Titusstage, o. 1900. 
Et »†ildkar,  som ild bæres udi til kirken«, blev 

161611 købt for  2 sk. Måske har det drejet sig om 
et gammelt røgelsekar, der i inventarierne ofte 
benævnes ildkar. 

Fig.26. Alterstager fra  o. 1550 (s. 3951).NE fot.  1992. 
- Altar  candlesticks  from  c.  1550. 

Fig. 25. a-b. Oblatæske og sygekalk,  formodentlig  fra 
1904 (s. 3951). NE fot.  1992. - Wafer  box  and  chalice  for 
the  Sick,  probably  from  1904. 
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Messehagel  (fig.  27), 1758, muligvis minde-
gave for  Margrethe Lentz, død 12.juli 1758, 
skænket af  hendes ægtefælle,  kirkeejeren Ema-
nuel Thygesen til Mattrup. Hagelen er af  mør-
kerødt fløjl  kantet af  sølvgaloner og med et til-
svarende, latinsk kors kantet af  sølvbroderi. 
Under korset årstallet og til siderne herfor  ægte-
parrets spejlmonogrammer »ML« og »ET«, syet 
med hvid tråd nedsyet med sølvtråd (jfr.  messe-
hagel i Brædstrup s. 3999). Ved den ene skulder 
er hagelen lukket ved hjælp af  tre sæt muslinge-
skalformede  sølvspænder (ét nu forsvundet). 
Opbevares i præstegården. 

Alterskranke,  1988, af  træ, udført  efter  tegning 
af  arkitekt Hans Vinther. Den forrige  †skranke, 
fra  1863,9 bestod af  slanke, drejede søjler op-
stillet i halvkreds ligesom den nuværende. 

Døbefonten  (fig.  30), fra  o. 1200, af  granit 
(kummen rødgrå, foden  rødbrungullig), ud-
mærker sig blandt de østjyske fonte  både ved at 
have en af  de sjældent forekommende  indskrif-
ter og ved sin velhuggede rankedekoration. 
Ifølge  Mackeprang (Døbefonte  s.43f.,  s.295f.) 
motivmæssigt sammenstillet med Tamdrup, 
men næppe fra  samme værksted. På den 8-9 cm 
brede mundingsflade  står en indskrift  med for-
dybede, romanske majuskler, indledt af  et lige-
armet kors (fig.  29): »Throvvend. Scalmi. Vuig-
he[t]. fecervnt« 33 (dvs. T. S. V. gjorde, jfr.  ndfi). 

Den ca. 83 cm høje font  har en stor, udbu-
gende, knap 50 cm høj kumme, ca. 83 cm i 
tvm., der under en spinkel rundstav lige under 
mundingen er smykket med en dekoration i lavt 
relief.  Foroven ses en ottetalsslynget,  midtrillet 
ranke med tvedelte spiralstængler, fra  hvis 
midte der udskyder en stængel krydsende ho-
vedranken, en ret usædvanlig udformning,  der 
bl.a. genfindes  på en korbuekragsten fra  Lyngby 
kirke (s. 1615 med fig.  27). Under ranken står to 
affronterede  løver, med fælles  hoved, der har 
hvælvede øjne og små ører. Den enes hale er lagt 
mellem benene og hen over ryggen endende i et 
lille treblad, den andens tynde hale er strakt lige 
bagud. Løveparret er flankeret  af  to ensartede 
motiver, to modstillede fugle  siddende på grene, 

Fig. 28.Dåbsfad  o. 1625, nederlandsk arbejde af  mes-
sing (s. 3953). NE fot.  1992. - Brass  baptismal  dish 
c.  1625,  Netherlandish  work. 

Fig. 27. Messehagel 1758, muligvis mindegave for 
Margrethe Lentz, skænket af  hendes ægtefælle,  kirke-
ejeren Emanuel Thygesen til Mattrup (s. 3952). NE 
fot.  1992. - Chasuble,  donated  1758  by the  patron  Ema-
nuel  Thygesen  of  Mattrup,  possibly  in  memory  of  his  wife 
Margrethe  Lentz,  died  1758. 
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symboler for  sjæle i livstræet. 34 På kummens 
modsatte side er to slanke, vingede drager 
fjendtligt  vendt mod hinanden, den ene med 
langt udragende tunge. Begge har de sløjfeslyn-
get hale endende i stor, bladformet  dusk. Den 
ret lave fontefod,  beslægtet med Tamdrup-fon-
tens, har kraftige  rundstave markerende den ter-
ningkapitælagtige  form.  Dens hjørnestave ender 
i små, grove mandshoveder (et enkelt afslået), 
og i sidefelterne  ses dels stående engle med ud-
bredte vinger (fig.  31), dels liggende løver, den 
ene med hovedet en face,  den anden, mere hun-
deagtig, i profil  og seende bagud (fig.  39). 

Som allerede bemærket af  M. Mackeprang er 
kummens dekoration og indskrift  mere rutine-
ret hugget end fodens  og næppe udført  af 
samme stenhugger, som heller ikke synes at 
være mester for  sydportalens tympanon 
(s. 3940). 

Den epigrafiske  udformning  af  nogle af  bog-
staverne35 vanskeliggør tolkningen af  navnene, 
der enten kan udlægges som to mandsnavne, 
Thrond (Thruend 36) Skalmi (dvs. T. med tilnav-
net den langtskrævende) og Wiget (Wighard?, 
Wiger?, Wigot?), der hermed skulle have sig-
neret deres arbejde, eller som et mands- og et 

kvindenavn: Wiggerd?, Wygherd?), 37 hvorved 
der måske markeres, at et ægtepar? skulle have 
ladet fonten  udføre.  - 1893 var fonten  anbragt, 
så kun en del af  dekorationen kunne ses, for-
modentlig i korets nordvestre hjørne,9 hvorfra 
den 1938 flyttedes  hen midt for  alteret.38 

Dåbsfad  (fig.  28), o. 1625, nederlandsk arbejde 
i drevet og punslet messing, 53 cm i tvm. De-
korationens elegante figurer  har mistet en del 
detaljer på grund af  udpudsning, især i det hvæl-
vede bundfelt.  Her ses en fremstilling  af  Synde-
faldet  med Adam og Eva stående på hver side af 

Fig. 31. Engel på fontefoden,  jfr.  fig.  30 (s. 3953). NE 
fot.  1992. - Angel  on the  base  of  the  Romanesque  font  (cf 
fig-30). 

250* 

Fig. 30. Romansk døbefont,  jfr.  fig.  29, 31 og 39 
(s. 3952). NE fot.  1992, - Romanes  que  font, cf.figs.29, 
31 and  39. 

Fig. 29. Latinsk indskrift  på fontekummens  mun-
dingsrand, jfr.  fig.  30 (s. 3952). NE fot.  1992. - Latin 
inscription  with  names  on the  rim  of  the  font,  cf.  fig.  30.. 
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Fig. 32. Krucifiksgruppe,  rimeligvis fra  1800rnes slutning (s. 3954). NE fot.  1992. - Crucifix  flanked  by figures  of 
the  Virgin  Mary  and  St.John,  probably  from  the  end  of  the  19th  century. 

et blomstrende træ, hvorom en slange snor sig, 
med åbent gab ned mod det æble, som Eva hol-
der frem  for  sig. På randen, der har ombukket 
kant, er en bort af  slanke, springende dyr på en 
baggrund af  små træer med runde blade. For-
oven ses affronterede  enhj ørninge adskilt af  et 
liljeagtigt rankeornament sammenbundet af  en 
ring, og på modstående side er et tilsvarende 
motiv mellem to rygvendte hunde, der forføl-
ger hver sit dyr, en ræv med busket hale og en 
hjort(?), der ser sig tilbage. - Ifølge  inventari-
erne 1681f. 15 og 1700 havde fonten  da intet bæk-
ken, der først  er omtalt 1731.16 

Dåbskande  (fig.  24b), 1862, af  engelsk tin,14 an-
tagelig udført  af  hofkandestøber  Hans Christen-

sen Høy, København. 31 Den svarer ganske til 
den i Bryrup (s. 3924), men har bevaret sin lille 
lågknop; i alt 24 cm høj. 

Krucifiksgruppe  (fig.  32), af  eg, rimeligvis fra 
1800rnes slutning, omtalt 1893 af  Uldall. Den 
106 cm høje Kristusskikkelse  er antagelig udført 
efter  et senmiddelalderligt krucifiks,  men er af-
vigende bl.a. ved hovedets detaljer og profilstil-
ling, den flettede  tornekrone samt det smalle 
lændeklædes folder,  markeret ved hulsnit. Det 
glatte korstræ har trekløverformede  korsarms-
ender. De samtidige, 59-62 cm høje sidefigurer 
(incl. de små profilerede  sokler) har fodside 
klædninger skåret med samme karakteristiske 
hulsnit som Kristusfiguren.  Maria holder de 
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sammenlagte hænder foran  livet, Johannes' vel-
signende gestus er usædvanlig. 39 

Før 1988 stod de tre figurer  i rent egetræ, men 
blev nævnte år stafferet  af  Ivan Hagner, Bræd-
strup. Kristusskikkelsen er gråhvid, med brunt 
hår og skæg, tornekronen og lændeklædet for-
gyldt ligesom sidefigurernes  kjortler under la-
serende, rød og grøn kappe. Anbragt på skibets 
nordvæg i østfaget,  flyttet  fra  midtfaget. 

Et †krucifiks,  173516 omtalt som gammelt, stod 
da på jorden i en krog. Det var tilsyneladende 
intakt, blot manglede man at indsætte den ene 
arm. Ifølge  kirkesynet burde det repareres og 
som andre »brugelige« krucifikser  opsættes på 
kormuren for  derved at give »en gudelig erin-
dring«. 18559 hang krucifikset  »i indgangen til 
koret«, men ønskedes ophængt på korets side-
mur. Sandsynligvis fjernet  før  1862.14 

Prædikestolen  (fig.  33), fra  o. 1700, af  eg, har 
fire  fag  med kraftige  snosøjler på fremspring 
foran  hjørnerne. I de tre storfelter  er ottekan-
tede, profillisteindrammede  fyldinger,  det 
fjerde,  mod væggen, er blot plant. Brede, knop-
pede volutkonsoller støtter gesimsen, hvis frise 
foroven  har en spinkel tungebort. Konsollerne 
under hjørnerne er smykket med skårne blade, 
og herunder hænger store, drejede kogler. De 
volutsvungne hængestykker er plane, kontu-
rerne kun markeret ved indridsning. Ny bære-
stolpe. Opgangen, langs triumfvæggen,  med 
spinkle snosøjler under håndlisten, stammer ri-
meligvis fra  1862.14 

1988 blev stolen nystafferet.  Rammeværket er 
blåmalet, med forgyldning  på søjler, kogler, li-
stekanter etc. Fyldingsfelterne  og vægpladen er 
udsmykket af  V. Foersom Hegndal med lyse, 
fortrinsvis  blå, pointilistisk satte farver  i over-
ensstemmelse med frisefelternes  indskrift:  »Ly-
set skinner i mørket« (med moderne fraktur). 
Opgangen gråmalet, bærestolpen sort. Tidligere 
overmalinger 40 er foretaget  183226 (samtidig 
med en reparation), 186314 ( en egetræsmaling), 
1888,9 da der i felterne  maledes skriftsprog,  som 
193541 veg for  en marmorering i brogede farver; 
atter overmalet 1968. 

Stolestader,  1988, udført  efter  tegning af  Hans 
Vinther; blegrødt malede i to nuancer. - †Stole-

Fig.33. Prædikestol fra  o. 1700 (s. 3955). NE fot. 
1992. - Pulpitfrom  c.  1700. 

værk  er tidligst omtalt 1615,11 da der købtes en 
»fjæl«  til en af  kirkestolene. 173116 fandtes  sto-
lene i god stand. 1861-629 blev samtlige stolesta-
der fornyet  af  snedker Wendelboe. Det drejede 
sig om 27 mandfolkestole  i sydsiden, hvoraf  fire 
oven for  prædikestolen havde sæde på hver side, 
samt 25 fruentimmerstole  i nord, hvoraf  fem 
med dobbelt sæde, alle med et 17 tommer højt 
rygstød og med en fem  tommer bred »læse-
pult«. Mandsstolene oven for  prædikestolen 
havde »rækker (hatteknager)  på væggen med 
metalkrone«, nedenfor  var stolene forsynet  med 
et hattebræt under sæderne.42 Samtidig hermed 
var en †herskabsstol,  »med lås og nøgle«, på hver 
side af  gangen, beregnet til kirkeejeren, gods-
ejeren til Rodvigsballe. 14 Stolegavlene blev 
o. 1917 udskiftet  med nye, rektangulære, med 
lille profileret  topliste (jfr.  fig-20).  - 186214 stod 
to †bænke i våbenhuset. 

†Stol  til  præsten,  fra  1857,9 efter  synets forslag 
om at anbringe en passende stol i stedet for  den 
tidligere anvendte bænk. Oprindelig stillet ved 
siden af  alteret, skjult bag et gardin; et tilsva-
rende var ophængt ved tavlens anden side.43 

†Degnestolen  blev 18569 flyttet  fra  kor til skib. 
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Fig.34. Klokke fra  1300rne (s. 3957). NE fot.  1992. -
Bell  from  the  14th  century. 

Pengeblok,  måske identisk med den »fattig-
blok«, man 18479 anså for  at være for  lille, hvor-
for  der ønskedes en ny. Den er af  eg, 77 cm høj, 
ottekantet, kraftigt  restaureret i 1980erne med 
nye jernbånd, plade med pengerille samt låse-
plade; umalet. Fundet i fyldet  mellem to loftslag 
i våbenhuset (jfr.  dettes reparation o. 1846, 
s. 3942), nu anbragt ved nordre korbuevange. 

Pengebøsser.  1-2) 1960, af  messing, udført  af 
kunstsmed Frandsen i Odense, cirkulære og 
flade;  hele forsiden,  der er smykket med et 
Georgskors i relief,  kan åbnes. Øvre pengetragt. 
Anbragt på hver side af  indgangen. 3-4) 
(Fig.35), antagelig de »kirkebøsser« af  blik, der 
er nævnt 1862;14 rektangulære, med stor penge-
tragt; nu rødbrunmalede. Ude af  brug. To nye 
†bøsser,  med plader og indskrifter  efter  præstens 
anvisning, skulle 188714 anbringes ved indgan-
gen. 1940 ønskedes atter nye . 4 9 

Orgel,  1973,44 med seks stemmer, ét manual 
og pedal, bygget af  Jydsk Orgelbyggeri,  Hin-
nerup. Disposition: Manual: Gedakt 8', Princi-
pal 4', Rørfløjte  4', Oktav 2', Kvint1 1/3'. Pedal: 
Subbas 16'. Orgelhus, tegnet af  Edv. Thomsen; 
stafferet  1988 som stolestaderne samt med blåt 

på rammeværk og i felter.  I tårnrummets nord-
vestre hjørne. †Orgler.  1) 1905, bygmester ube-
kendt. 45 2) 1926, med syv stemmer og én trans-
mission, ét manual og pedal, bygget af 
A. C. Zachariasen, Århus. Omdisponeret 1927 
af  samme. Disposition efter  omdisponeringen: 
Manual: Bordun 16', Principal 8', Flauto 8', 
Bord. d'amore 8', Salicional 8', Voce celeste 8', 
Oktav 4'46 . Pedal: Subbas 16' (transmission). 
Oktavkoppel, svelle, tre kollektiver. Pneuma-
tisk aktion og vindlade.47 Tegnet af  arkitekt Joh. 
Elmquist og opstillet i tårnrummet på begge si-
der af  vestvinduet. 

Salmenummertavler,  seks ret ens, de fem  mu-
ligvis fra  1886, det årstal, der står på en trækasse 
beregnet til tavlernes indskudsbrikker. Tavlerne 
har alle plant, svunget topstykke, de fire  med 
profilstave  på de lodrette sider, den femte,  smal-
lere (omlavet(?))  med glatte sidelister, men øvre 
og nedre profilstave,  den sjette en moderne 
kopi. Blåmalede, med sort bund for  de sorte 
brikker med hvide tal; gyldne versalindskrifter  i 
stedet for  de oprindelige, med fraktur.  De tid-
ligere, mindre †tavler  var anskaffet  o. 1858.9 

Præsterækketavle,  1959, udført  efter  tegning af 
H. Vinther. Egefineret  møbelplade med sortma-
lede indskrifter  med skriveskrift.  På tårnets 
nordvæg. 

Fig. 35. Pengebøsse af  blik, muligvis fra  o. 1862 
(s. 3956). NE fot.  1992. - Offertory  box  of  sheet  iron, 
possibly  from  c.  1862. 
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Lysekroner.  1-2) 1904, af  messing, barokkopier 
med to gange seks flade  lysearme samt seks øvre 
prydarme med klokkeblomstreflekser.  Den 
midtdelte hængekugle, med profileret  knop, 
bærer en graveret indskrift  med moderne frak-
tur, ens på begge kroner: »Skænket til Græd-
strup Kirke af  Cor.(?) 48 Henrik Christensens 
Enke Karen Marie Christensen, Slagballe, Anno 
1904«. Ophængt vestligst i skibet og i tårnrum-
met. 3) »Udført  aaret 1927 af  kunstsmed Knud 
Eibye, Odense«. Mærket »KE«. Stemplet ver-
salindskrift  på den armbærende skive. Af  rødlig 
messing med ti lysearme og ti knoppede, øvre 
prydarme. På hængekuglen graveret skrive-
skrift:  »Skænket til Grædstrup Kirke 1927 af 
Gaardejer Dmb. Frederik Petersen og Hustru 
Bodil Marie, »Birkholm«. Ophængt i midtfa-
get. 3) O.1953, af  messing, såkaldt Sandevaag-
krone leveret af  Knud Eibye, Odense.49 Den har 
otte renæssanceagtige arme og herimellem otte 
mindre, let knoppede, fæstnet  til samme skive, 
samt otte knoppede prydarme. Topfiguren  er en 
vinget løve, der holder et tomt skriftbånd.  Den 
glatte hængekugle har lang, profileret  knop. I 
skibets østligste fag. 

Kirkeskib,  bygget o. 1940, femmastet  bark, 
skoleskibet »København«, der forsvandt  1928. 
Navneskilt på agterstavnen og på hver side af 
stævnen. Skroget stribet med sort, hvidt og 
grønt, kølen rødbrun. Ophængt i skibets midt-
fag. 

Klokker.  1) (Fig. 34), fra  1300rne,50 81 cm høj 
medregnet de let affasede  hanke, 69 cm i tvm. 
Om halsen et tomt skriftbånd  begrænset af  to 
fine,  runde lister. Over slagringen en enkelt, 
skarpkantet liste. Ny knebel 1974. Ophængt i 
slyngebom i tårnets tagrum (jfr.  s. 3943). 

2) »Støbt 1976 af  Petit & Fritsen i Holland. 
Givet til Grædstrup kirke af  søstrene Ane M. og 
Kirstine L. Andersen - Nedergård« (mærket 
6135). Om halsen et bånd med reliefversaler, 
mellem en øvre frise  med egebladsranke og en 
nedre med gotiserendekorsblomster. 97 cm i tvm. 

†Klokke.  Ved klokkeskatten 1528-2951 afleve-
redes en klokke, der med sit jernfang  (ophæng) 
vejede tre skippund (480 kg). Herefter  havde 
kirken kun én klokke. 

Fig. 36. Støbejernskors nr. 1 over gårdmand Jens 
Nielsen, †1857 (s. 3957). NE fot.  1992. - Cast  iron  cross 
no.l  to  the  farmer  Jens  Nielsen,  died  1857. 

Klokkestole.  1) Antagelig fra  1832 (jfr.  s. 3943), 
af  eg, til én klokke. Vanlig type med skråstivere 
mod langsidernes midtstolpe tappet ned i fod-
remmen, der er lagt oven på gulvet. 2) 1977, 
udført  efter  tegning af  H.Vinther. 49 Til én 
klokke og opstillet ved siden af  nr. 1. 

GRAVMINDER 

Kirkegårdsmonumenter.  1) (Fig. 36), støbejerns-
kors, o. 1857, over gårdmand lens Nielsen, f.  i 
Nedenskov 1792, gift  22. maj 1830 med gård-
mand St. Pedersens enke Dorthe Mikkelsen i 
Vingum, hvor han døde 21. juli 1857. Far til én 
søn og to døtre, »hvoraf  1 Datter modtog ham 
hisset. Af  hans 7 Stedbørn vare kun 2 Enkens 
egne«. Mindevers. Indskrift  med hvidmalet an-
tikva i relief  på 128 cm højt kors med nedre, stor 
cirkelskive. Korsarmsenderne har spidse, tre-
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kløverformede  kaprifolieblade  omkring roset, 
på korsstammen foroven  er sammenlagte hæn-
der, forneden  et anker under rankeornament. 
Den lille, profilerede  sokkel er bladsmykket. 
Udført  af  Stallknecht, Horsens.52 På kirkegår-
den, vest for  tårnet. 

2) O.1867, over Dorthe Mikkelsen, født  i 
Dauding 22. februar  1795, først  gift  med gård-
mand Peder Steffensen  af  Vingum, mor til to 
børn, i andet ægteskab med lens Nielsen af  Ne-
denskov, mor til én søn og to døtre (hvoraf  én 
død). Hun døde i Vingum 7. septemper 1867. 
Mindeord. Støbejernskors ganske svarende til 
nr. 1. 

3) (Fig.37), o. 1865, gravmæle over invalid 
Søren Peter Hansen, *28. november 1837, såret 
ved Dybbøl 18. april 1864, død på »Dauding 
Mk.« (mark) 28. april 1865. »Det ædle Blod det 
flød  / for  Fædrelandets Nød / Hvil sødt vær sa-
lig med din Løn / som Guds og Danmarks kjære 
Søn«. Indskrift  med fordybet,  sortmalet antikva 
på oval, hvid marmorplade indfældet  i cement-
støbt gravmæle med sløjfesammenbundet  laur-
bær- og egegren omkring pladen; foroven 
krydslagt gevær og sabel under soldaterkasket. 
117 cm. højt incl. sokkel og kronende, hvidt 
marmorkors. På kirkegården, nær det vestlige 
stendige. 

Fig. 37. Kirkegårdsmonument nr. 3 over Søren Peter 
Hansen, såret ved Dybbøl 18. april 1864, †28. april 
1865 (s. 3958). NE fot.  1992. - Churchyard  monument 
no. 3 to  Søren  Peter  Hansen,  wounded  at  Dybbøl  1864, 
died  1865. 

KILDER OG HENVISNINGER 

Ved  embedet:  Synsprot. 1862 ff.  Rgsk. bog 1889-1928 
og Menighedsrådets forhandlingsprot.  1909 ff.  - Se i 
øvrigt fortegnelse  over arkivalierne vedr. kirkerne i 
Gammel Skanderborg amt i almindelighed s. 2874 
samt forkortelser  s. 2875. Fagord s. 15. 

NM2:  Håndskrift:  F. Uldall: Om de danske Lands-
bykirker VI, 1893, 200-04. - Indberetninger ved 
J. B.Løffler  1877 (bygning  og inventar), E.Rothe 
1903 (kalkmalerier), M. Mackeprang, udat. (font), 
P.J.Bagger 1935 (prædikestol), M.Kristensen og 
E.Moltke 1939 (font),  E. Skov 1970 (prædikestol), 
H.Vinther 1986 (bygning,  inventar), H. Græbe 1987 
(vindue), O.Hellvik 1988 (kalkmalerier), Vibeke Mi-
chelsen 1992-93 (kalkmalerier, inventar), P.Michel-
sen 1993 (inventar, gravminder), Horsens museum 
og redaktionen 1993 (apsisfundering).  - Udskrifter  af 
de gennemgåede arkivalier findes  i NM. 

Tegninger  og  opmålinger  m.v.  NM2:  Font ved J. B. 
Løffler  1877. Omgivelser, bygning, inventar ved 
Hans Vinther 1986f.  Vindue i kor ved B. Als Hansen 
1987. Kunstakademiets  bibliotek:  Fyldigt opmålingssæt 
(bygning  og inventar) og beskrivelse ved O.Brusen-
dorff  og Anne-Beate Nyrop 1937-38. Kgl.  bygnings-
insp.  Århus:  Korrespondance og tegninger siden 1926. 
Horsens  museum:  Snit og varmeanlæg 1941 ved 
V. Norn. 

Litteratur:  MeddÅrhSt. 1974, s. 72 (orgel), 1975, 
s. 76-77 (orgel), 1977, s. 68-69 (klokke),  1978, s. 49 
(altertavle), 1984, s. 129 (tårn), 1987, s. 126 (hvælvin-
ger, kalkmalerier), 1989, s. 163 (gulve, varmeanlæg, 
kalkmalerier, inventar). 

Historisk indledning ved Lars Bisgaard, beskri-
velse af  kirkegård og bygning ved Kjeld de Fine 
Licht, kalkmalerier, inventar og gravminder ved Vi-
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beke Michelsen og orgel ved Ole Olesen. Engelsk 
oversættelse ved Jean Olsen. Redaktionen afsluttet 
1993. 

1 DaMag. 4. rk. II, 40. Landsbyen er muligvis omtalt 
1346, DaRigBr. 3. rk. II, nr. 309, jfr.  bindets register, 
s. 341 og DaStedn. s. 140. 
2 KancBrevb. 23. sept. 
3 RA. DaKanc. Fortegn, og div. dok. 1630-1702. Det 
oplyses, at pastoratets kapellan Holger Bredal til sin 
indkomsts forbedring  måtte oppebære kirketiendeaf-
giften  af  Klovborg og Grædstrup mod at vedlige-
holde bygningerne. 
4 Kronens Skøder 20. august. Kongens kvægtiende 
blev sidenhen solgt separat, samme 24. sept. 1698. 
5 LA Vib. Landstingets skøde- og panteprot. 1693-94, 
fol.  443 (B 24. 658). Handelen blev indgået 25.aug. 
1692, skødet tinglyst året efter. 
6 LA Vib. Århus bispearkiv. Kirkergsk.  og kirkernes 
jura patronatus 1695-1738 (C 3. 1153). 
7 LA Vib. Landstingets skøde- og panteprot. 1763-68, 
fol.  311 f.  (B 24. 699). 
8 LA Vib. Århus bispearkiv. Sager vedr. kirkeejere 
1837-44 (C 3. 1156). 
9 LA Vib. Provstearkiver. Tyrsting-Vrads hrdr.s 
provsti. Synsprot. 1837-1911 (C 33. 1-4). 
10 Præsteindb. til Ole Worm, s. 63. 
11 RA. DaKanc. 6 års kirkergsk... 1620 (B 184 e). 
12 LA Vib. Århus bispearkiv. Vrads herredsbog 1661 
(C 3. 1103). 
13 Aug. F. Schmidt: Folkeliv i Grædstrup sogn. ØJy-
Hjemst. 1950, s. 96. Vandresagnets tilknytning til 
Grædstrup kirke er pudsig i betragtning af,  at byg-
ningens opførelse  øjensynlig har været en langstrakt 
affære,  jfr.  nedenfor. 
14 Synsprot. 1862 f. 
15 RA. Rtk. Rgsk. 1660-ca. 1848. Århus stifts  kir-
kergsk. 1680-94. 
16 LA Vib. Århus bispearkiv. Kirkesyn 1700-1803 (C 
3. 1166-76). 
17 Abrahamsen, s. 56: 5°. 
18 Sokler med to afsæt  er ikke så usædvanlige, som 
Beckett: DaKunst. I, 60, giver udtryk for,  og skal 
utvivlsomt forstås  som reflekser  af  det ældre og sam-
tidige domkirkebyggeri. 
19 Noterne 9 og 14. 
20 Mackeprang: Granitportaler, s. 221 og 263. 
21 Dette og andre byggetekniske  træk er karakteri-
stisk for  mange senmiddelalderlige bygninger i År-
hus stift. 
22 Et indrykket skifte  i vest- og østsiderne over stræk-
ninger nærmest nord- og sydvæggene ved bjælkela-
gets overside åbner mulighed for  en formodning  om, 
at der her har været etableret gangbroer. 
23 LA Vib. Provstearkiver. Århus amts sdr. provsti. 
Synsprot. 1817-54 (C 30. 1-2) og Århus bispearkiv. 

Korrespondance Vrads hrd. Klovborg-Tyrsting-
Grædstrup 1686-1845 (C 3. 691). 
24 Bl.a. ifølge  Silkeborg Avis for  18. jan. 1973 var der 
dengang forslag  fremme  om at forhøje  tårnet. 
25 KancBrevb. 30. dec. 1580, 9. maj 1584, 26. marts 
1587 og 3. juni 1589. 
26 LA Vib. Provstearkiver. Århus amts sdr. provsti. 
Synsprot. 1817-54 (C 30. 1-2). 
27 Vedr. dette værksteds datering, udbredelse og mu-
lige udførelse  af  det murersjak, der har slået hvæl-
vene, se s. 3906, note 33-34, med henvisning bl.a. til 
Niels Jørgen Poulsen, i Danske Kalkmalerier. Sengo-
tik 1500-36, under red. af  Ulla Haastrup, 1992, 
s. 76-79 og s. 271. 
28 Jfr.  også Føvling kirkes spygatdekorationer,  lige-
ledes af  Liljemesteren. 
29 »Denne hvælving blev i 1500-tallets begyndelse ud-
smykket af  Liljemesteren. Dekorationen genskabt 
1988.« - Udmalingen blev foretaget  efter  menigheds-
rådets ønske. 
30 1822 var bægeret skævt og ønskedes istandsat (note 
26). Kalken repareret 1980. 
31 Jfr.  Halkjær Kristensen: Tinmærker, s. 52f. 

Fig. 38. Kalkmalet bomærkefigur  fra  o. 1500-20 (jfr. 
fig.  18) på tårnets vestvæg (s. 3948). NE fot.  1992. -
 Mural painting of mark from c. 1500-20 (tf. fig. 18) on the
west  wall  of  the  tower. 



3960 TYRSTING HERRED 

32 Det på fotografiet  fig.25  tilsyneladende sorte kryds 
er sekundært smuds. - Vedr. kalkens stempel, se 
Danske Guld- og Sølvsmedes Stempler og Mærker 
indtil 1943, udg. af  Laurits Grim, 1943, s. 107. 
33 Således også læst 1877 af  Løffler,  der gengiver T'et i 
Vuighet, således som det også ses på det af  Macke-
prang viste papaftryk  s. 44, fig.32.  Bogstavet er nu 
bortskallet, men delvis efter  majusklens konturer. I 
det føromtalte  ord er VU tolket som et W, og om det 
usædvanlige U kan nævnes, at det svarer til et U, der 
ses både på tympanet og på gavlrelieffet  på Ribe Kat-
hoveddør (DK Ribe, s. 218f.).  Det specielt formede  A 
i navnet Scalmi er måske en fejlhugning  eller -tyd-
ning af  forlægget. 
34 Forekommer ofte  på gravsten, jfr.  bl.a. Alling, 
s. 3672. 
35 Jfr.  note 33. - Om bogstavformer  generelt, se An-
ders Bæksted: Danske indskrifter,  1968, s. 27f. 
36 Jfr.  samme navn på den noget yngre gravsten i 
Skorup, s. 3386. 
37 Se Danmarks gamle Personnavne, udg. af  Gunnar 
Knudsen og Marius Kristensen, II, 1941-48, 
sp. 1417f.,  1251 og sp. 1567, 1568, 1571 og 1567. 
38 Ved flytningen  blev kummen drejet i forhold  til 
foden. 
39 Rygsiderne er afrundede,  uden hulninger, i issen på 
Kristusfiguren  er intet hul. 
40 Ifølge  restaureringsberetn. 1935 konstateredes un-
der egetræsmalingen hvide og grønne farver  samt 
bronze. De ældre farver  i fyldingerne  var en lysgrøn 
med en mørkere frise  afdelt  med en hvid streg, sno-
søjlerne mørkeblå. 
41 Udført  af  P.J. Bagger (korrespondancearkiv,  NM). 
42 1919 blev købt 80 hattekroge (Rgsk.sbog  1889-
1928, ved embedet). 
43 Gardinerne fornyet  1888 (note 9). 
44 Orglet blev først  taget i brug 1974. Det er bygget 
til Voerladegård kirke, Tyrsting hrd., men da Natio-
nalmuseet modsatte sig, at man fjernede  en ældre or-
gelfacade,  og orglet ikke lod sig indbygge bag denne, 
solgtes det til Grædstrup kirke. 
45 Rgsk.sbog 1889-1928. - Muligvis et harmonium. 

46 Indsat 1927 i stedet for  Gemshorn 4' (Menigheds-
rådets protokol 1903-43). 
47 Zachariasen: Orgelfortegnelse.  Knud Smenge: 
Dispositionsoptegnelse 5.juni 1959, i Den danske 
Orgelregistrant. 
48 Forvansket skønskriftsbogstav  C eller G, der begge 
findes  yderligere i indskriften,  men varieret af  gra-
vøren. 
49 Menighedsrådets forhandlingsprotokol  1943-90. 
50 Uldall: Kirkeklokker,  s. 53. - 1615 fik  klokken en 
mindre reparation for  ½ mk. (note 11). 
51 RA. DaKanc. Rgsk. før  1559. Indkrævede klokker 
1528-29 (108 A, pk. 11). 
52 Aase Faye: Danske Støbejernskors. Bearbejdet og 
udgivet af  Jan Faye, 1988, kat. nr. 196 (svarende til 
kors nr. 1 i Sdr. Vissing, ovenfor  s. 3837 (uden cirkel-
skive)); vers omtalt s. 199 VII. 

Fig. 39. Romansk døbefont,  jfr.  fig.  29-31 (s. 3953). 
Tegning af  J. B. Løffler  1877. - Romanesque  font,  cf 
figs.  29-31. Drawing  1877  by f.  B. Løffler. 
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S U M M A R Y 

The building of  Grædstrup church probably be-
gan shortly before  1200 when the chancel and 
apse were erected; the nave followed  later. The 
first  phase, like many churches in the area, is 
built of  a mixture of  local field  stones, namely 
bog iron, tufa  and granite - partly in the form  of 
rough boulders, partly ashlars. An earlier woo-
den church, of  which no trace remains, may 
well have been used together with the new 
stone-built chancel. 

Perhaps a couple of  generations passed before 
building activities were resumed; in the mean-
time bricks had become widespread and for  this 
reason they were the building material chosen 
for  the nave. The nave windows (two of  which 
survive on the north side) differ  from  the win-
dows in the chancel. 

A number of  changes were made to the buil-
ding around the year 1500: vaults were put up in 
the chancel and nave, and at the west gable a 
relatively big tower was built, its vaulted first 
storey made an extension to the nave; a porch 
was added to the north side of  the church. The 

apse, of  which remains have been excavated, 
was demolished during the same period. 

After  being struck by lightning in 1832 most 
of  the top storey of  the tower was pulled down. 

Mural paintings were revealed on the vaults 
of  the chancel and nave in the course of  a major 
restoration of  the fabric  in 1987-88. These mu-
rals date from  1500-20, and are presumably by 
the so-called »Lily Master«. Much of  the church 
furniture  has been renewed, including the cen-
tral altar-piece painting and the paintings on the 
pulpit's panels - both are the work of  the painter 
V. Foersom Hegndal. The only medieval furnish-
ings are the Romanesque font  of  granite with 
its unusual inscription and decoration, and the 
14th century bell without an inscription. The 
baptismal dish from  c. 1625 is a fine  example of 
Netherlandish workmanship. The link between 
Grædstrup church and Mattrup manor is shown 
by the inscription on the chalice from  1716, and 
by the embroidered chasuble from  1758. An ear-
lier altar-piece painting and Crucifixion  group 
date from  the 19th century. 

Fig. 40. Grædstrup 1:10.000. Opmålt 1799 af  Ditlev(?) Svendsen, rettelser medtaget til 1867. Kopieret 1981 af 
Birgitte Andreasen. - Map  of  the  village. 





Fig. 1. Kirken set fra  nord. KdeFL fot.  1993. - The  church  seen  from  the  north. 

TYRSTING KIRKE 
TYRSTING HERRED 

Sognet, der vel har givet herredet navn,1 kendes 
1453,2 mens kirken tidligst nævnes 1524,3 da den 
måtte bidrage med 10 mark til Frederik I.s såkaldte 
landehjælp. 

Kirkens ejerforhold  er ikke oplyst før  1666,4 da 
kongen nævnes som ejer. Under Den store nordiske 
Krig søgtes Tyrsting ligesom adskillige andre kirker 
på egnen solgt, og der nævnes en auktion 1710. Det 
endte med, at etatsråd Peder Fogh, ejer af  bl.a. 
Ryomgård på Djursland, erhvervede kirken 1712.5 

Som det ofte  var tilfældet,  forbeholdt  kongen sig til— 
bagekøbsret, og uden at de nærmere omstændigheder 
kendes, kan det konstateres, at kongen 17216 påny 
ejede kirken, som han samme år solgte til Anne Mik-
kelsdatter, enke efter  Thyge Jespersen (†1706, jfr.  al-

terdisk) og efter  ham ejer af  hovedgården Mattrup 
(jfr.  s. 3992). Siden fulgte  kirken denne gård, blandt 
hvis ejere skal nævnes Anne Mikkelsdatters barne-
barn, justitsråd Thyge Jesper Thygesen (adlet 1776 
under navnet de Thygeson), der på forskellig  måde 
tog hånd om sine kirker (jfr.  bl.a. Sønder Vissing, 
s. 3815). 1766-67 lod han Tyrsting kirke nyopføre  og 
forsynede  den med overvejende nyt inventar7 (jfr. 
vindfløj  og orgelpulpitur), l.juli 1910 overgik kirken 
til selveje. 

16158 betalte kirken for  et tiggertegn  til en »stakkel«, 
og »i fjendetiden«  blev den frarøvet  en †alterdisk 
(s. 3974). 

I hvert fald  siden 16894 har sognet været anneks  til 
Klovborg (Vrads herred). 



3964 TYRSTING HERRED 

Fig. 2. Kirken set fra  nordøst. Victor Hermansen fot.  1938. - The  church  seen  from  the  north-east. 

I et pragtfuldt  kuperet landskab knejser kirken 
på en bakketop, der til alle sider har markante 
fald.  Placeringen i det lille sogn er central, men 
som det bemærkelsesværdigt nok er tilfældet 
også andre steder i herredet, befinder  kirken sig 
i nogen afstand  fra  den tilhørende, dog nu for-
svundne landsby (fig.40)  og ligeledes fra  den 
bebyggelse, der i vore dage bærer stedets navn. 

Kirkegården,  hvis næsten kvadratiske form  er 
bevaret, indtager bakkens øvre del og hegnes  af 
nyere kløvstensmure, der indvendig og på over-
siden er cementpudset. 1619,8 da hegningen 
nævnes første  gang i anledning af  en oplægning, 
bestod den af  stengærder. På grund af  det skrå-
nende terræn kan det ikke undre, at reparation af 
nedskredne partier omtales gentagne gange i 
årenes løb. 

Der er tre indgange:  Hovedporten, der udgø-
res af  et par smedejernsfløje  mellem to piller 
svarende til muren, hver afdækket  med en sand-
stensplade, sidder i vestsiden, skråt neden for 

kirkens indgangsdør i tårnet, og er i sin nuvæ-
rende skikkelse fra  1974. Sydligt i østsiden er der 
desuden en tilsvarende fodgængerlåge  i forbin-
delse med en ikke mere benyttet sti; her er de 
ældre, murede, hvidkalkede piller bevaret. En-
delig er der 1974 ved det nedennævnte redskabs-
hus vestligt i nordsiden indrettet en køreport 
med to smedejernsfløje. 

Også indgangene nævnes tidligst 1619,8 da et 
par tømrere fra  nabobyen Føvling sammen med 
to savmænd arbejdede en uges tid på af  to netop 
indkøbte »ege på roden« at nyopføre  et »†port-
hus« til præstens heste samt port og låge. 18199 

omtales stakitlåger, og en halv snes år efter 
fremgår  det, at der var låger i øst og i vest; 
185710 nævnes en i syd, og ved denne lejlighed 
ønskede synet alle fornyet  og bemærkede, at der 
burde sættes »vandhætter på pillerne med bølge-
beslag på hjørnerne«. Den ældre hovedport, fra 
1908, bestod af  murede, hvidkalkede piller med 
stakitfløje  imellem (fig.  3). 
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Fig. 3. Kirken set fra  vest. Victor Hermansen fot.  1938. - The  church  seen  from  the  west. 

Den hvidkalkede, teglhængte redskabsbygning  i 
kirkegårdens nordvestre hjørne er opført  1972 
efter  tegning af  Vinther og Roldsgård, Bræd-
strup. 

Før nogle elme fornylig  måtte fjernes  på 
nordsiden, var kirkegården, hvor gange ønske-
des anlagt 1854,10 på alle sider kranset af  store 
løvtræer, navnlig elm og ask. 

Langs kirkens sydside ligger en banket af 
småsten, på nordsiden er der græs, i øvrigt grus 
bortset fra  et brolagt parti foran  døren. 

†Gabestok.  Ligesom ved nabokirken i Græd-
strup (s. 3938) bemærkede synet 1735,11 at der 
tidligere ikke havde været nogen, men at den 
»nu vil sættes«. 

EKSISTERENDE KIRKE 
Kirken, der som nævnt er opført  i 1760erne,12 er en 
rektangulær bygning, der indvendig ved en tværmur 
er delt i to dele: den østre, der andrager en trediedel, 

indeholder koret, den anden, dobbelt så store afde-
ling, udgør forsamlingsrummet.  En enkel, rundbuet 
åbning, hvis bredde udgør halvdelen af  tværmurens 
længde, sætter kor og skib i indbyrdes forbindelse;  i 
murens søndre del er en passage til prædikestolen. I 
korets østvæg er udsparet en niche af  form  og stør-
relse som koråbningen. Ved den vestre gavl står et 
relativt lille, samtidigt, i grundplan kvadratisk tårn, 
hvis underrum fungerer  som våbenhus eller forhal. 

Hele bygningen er rejst på en syld af  sine steder 
synlige marksten, hvorover forløber  en skrå-
kantsokkel og herover et kvaderskifte,  ligeledes 
af  granit; hjørneblokke indgår i soklen. De to 
kvaderlag, ligesom funderingens  store kampe-
sten, stammer utvivlsomt fra  den ældre kirke på 
stedet13 (jfr.  nedenfor).  I øvrigt er det hvidkal-
kede murværk udført  i blokforbandt  af  gule tegl 
i periodens sædvanlige format.  Alle facader  kro-
nes med en muret, profileret  gesims (fig.  5), hvis 
vandrette stykker i begge gavle er omkring 
halvanden meter lange. 
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Fig. 4. Plan 1:300. Målt af  John Bennetzen 1989, tegnet af  KdeFL 1993. - Ground-plan. 

Døren  sad indtil 187810 i tårnets vestside, altså i 
kirkens akse, hvor sporene efter  den fladrund-
buede åbning kan iagttages på begge murens si-
der; bredden har svaret til det eksisterende vin-
due, der i sin tid sad over døren. På synets for-
anledning blev indgangen nævnte år flyttet  til 
sin nuværende plads i tårnets sydside, hvor den 
rundbuede åbning udvendig er mangefalset.  I 
kirkens oprindelige skikkelse fandtes  i den nor-
dre side af  vestgavlen en højtsiddende, 120 cm 
bred døråbning, der udefra  gav direkte adgang 
til †herskabsstolen (s. 3983); tilmuret efter  synets 
ønske 1858.10 Den ses i dag som niche i væggen. 

Fig. 5. Tværsnit set mod øst 1:150. Målt af  John Ben-
netzen 1989,tegnet af  KdeFL 1993. Snit i gesims 1:20, 
KdeFL 1993. - Cross-section  of  the  nave  looking  east  and 
section  of  the  cornice  of  the  building. 

Vinduerne  fordeler  sig med tre i hver langside 
og ét i tårnets vestmur. De rundbuede åbninger 
er svagt fladtrykte.  Svarende til hele bygningens 
forenklede,  arkitektoniske formverden  må vin-
duerne oprindeligt have været falsede  udvendig 
og smigede indvendig. Fornyelser nævnes 18179 

og 1860;10 det er antagelig ved sidstnævnte lejlig-
hed, at der indsattes de eksisterende jernram-
mer, som ved deres spidsbuede form  og ved re-
duktion af  lysningen afgørende  har ændret byg-
ningens karakter. På grund af  den større mur-
tykkelse har tårnvinduet en ekstra fals  i ydersi-
den. Også tårnets tre enkle glamhuller er 
rundbuede. En lille, ellipseformet  åbning i øst-
gavlen oplyser kirkens tagrum. 

I kor og skib er der gråmalet træloft  med syn-
lige bjælker, hvis kanter artikuleres med kvart-
stav. En fornyelse  nævnes bl.a. 1865,10 og i for-
bindelse med en ombygning ønskede synet 1887 
loftsbjælkerne  lagt fri.  Antagelig har loftet  i be-
gyndelsen været pudset og hvidtet. 

Forrummet, hvis store vægnicher er rundbu-
ede, overdækkes med et grathvælv, der set ne-
defra  næsten har kuppelform,  mens fire  ribber 
ses på oversiden; der er afløbshuller  i hjørnerne 
og et klokkerebshul nær toppen. 

Tagene,  der tidligst nævnes 1853,10 var den-
gang og er fortsat  hængte med tegl ligesom tår-
nets pyramidetop. 1965 blev det oprindelige fyr-
retagværk forstærket. 

Bortset fra  de allerede anførte  bygningsarbej-
der skal bemærkes, at der i 1890erne gennem-
førtes  en »større restaurering«, 10 hvorved gulvets 
mursten udskiftedes  med gule og grå fliser;  del-
vis fornyet  1966. I stoleværket trægulv fra  1985. 
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Tårnets syd- og vestsider er blevet skalmuret 
ifølge  synets beslutning 1908,10 1948 og senest i 
1960erne. 

Opvarmning  med †kakkelovn i det nordøstre 
hjørne blev beordret af  synet 1888;10 1936 instal-
leredes en †kalorifer,  mens det eksisterende 
varmluftsanlæg  med fyr  i redskabshuset er fra 
1972, ændret 1985. Elektricitet indlagt 1922. 

Vindfløjen  (fig.  6), der kroner tårnets pyrami-
detag, bærer årstallet 1766, som angiver kirkens 
opførelsestid,  samt bygherren Thyge Jesper 
Thygesens initialer. 

INVENTAR 

Oversigt.  Skønt den lange række af  stolegavle fra  1635 
er overført  fra  den ældre bygning, domineres kir-
kerummet ganske af  det øvrige inventar, med roko-
koens viltre ornamenter, indrettet samtidigt med 
bygningen 1766-68. Kirkeejeren, Thyge Jesper Thy-
gesen til Mattrup, har med en indskrift  på pulpituret 
1767 betegnet sig som den ydmyge bygherre. I lighed 
med andre af  datidens godsejere som de Lichtenberg 
til Engelsholm og de Lindenpalm til Tirstrup, der lod 
deres kirker overdådigt udsmykke, har Mattrups ejer 
valgt en Horsens-billedskærer til at udsmykke sin 
kirke. Et nærliggende valg var Jens Jensen den yngre, 
der 1759 havde leveret det ganske tilsvarende inventar 
til Engum kirke, der hørte under Jesper Thygesens 
broder, Lars Thygesen til Bygholm. Jens Jensens 

Fig. 6. Vindfløjen  (s. 3967) på spiret. NE fot.  1992. 
Weathervane. 

værksted har således udført  altertavlen med de flan-
kerende, lukkede stole, fontehimmel,  prædikestol 
med himmel, døre m.m. til stoleværket samt pulpi-
tur med malerier, signeret I. A.B. 1768, og †herskabs-
stol. I altertavlen blev indsat et alabastrelief,  signeret 
V. L. 1551, formentlig  skåret af  en syd-nederlandsk 

Fig. 7. Indre, set mod øst. Ældre fot.  i NM. - Interior  to  the  east. 
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Fig. 8. Indre, set mod øst. NE fot.  1992 - Interior  to  the  east. 

billedskærer og antagelig stammende fra  en †husal-
tertavle, der havde prydet alteret i Mattrups †kapel 
(jfr.  s. 3992). - Døbefonten  af  marmor, fra  1760erne, 
skyldes formodentlig  billedhuggeren Johannes Wie-
dewelt, der har udført  epitafiet  over Emanuel Thyge-
sen i Klovborg kirke. 

Fra den ældre bygning er foruden  de førnævnte 
stolegavle overført  altersølv, alterstager fra  o. 1640 og 
messehagel fra  1732. 

Omkring 200-året efter  kirkens indretning er in-
ventaret blevet restaureret og den oprindelige staf-
fering  med forskelligt  farvede  marmoreringer samt 
forgyldning  istandsat og genopmalet efter  fjernelsen 
af  en overmaling »i rokokostil« fra  1896 i sort, hvidt 
og uægte forgyldning. 

Alterbord,  o. 1766-67, muret af  ukendt materiale, 
idet bagsiden er overkalket og de tre øvrige si-
der dækket af  masonitplader med påsømmet al-
terklæde. Det er 99 cm højt, ca. 210 cm bredt og 
124 cm dybt. 

Alterklæde,  nyere, af  mørkerødt fløjl,  uden 
dekoration (jfr.  ovfr.).  Den hvide lærredsdug 
har bort med motiverne vindrueklase, kors og 
alterkalk. †Alterklæder.  1732, skænket af  justits-
råd Emanuel Thygesen sammen med en messe-
hagel14 (jfr.  s. 3975) og rimeligvis af  samme stof 
og farve  som denne. 1858f. 10 ønskedes et nyt, 
der 186215 beskrives som værende af  rødt klæde 
med gul bræmme forneden.  190210 anskaffedes 
et nyt af  sort fløjl. 15 

Altertavlen  (fig.  11), fra  o. 1766-67, er et ruti-
neret udført  billedskærerarbejde i rokoko, der 
ligesom hovedparten af  det øvrige inventar er 
tilskrevet Horsens-mesteren Jens Jensen den 
yngre. 16 I storfeltet  indgår et syd-nederlandsk 
alabastrelief  fra  1551. 

Den store tavle, der foran  korvæggen danner 
midtpunkt for  en velkomponeret helhed sam-
men med de flankerende,  lukkede stole (jfr.  ne-
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Fig. 9. Korinteriør, indrettet o. 1766-67. Altertavle, præste- og degnestol samt fontehimmel  udført  i Jens Jensen 
den yngres værksted, marmordøbefonten  formodentlig  af  Johannes Wiedewelt. I altertavlen er indsat et syd-
nederlandsk alabastrelief  fra  1551. NE fot.  1992. - Chancel interior furnished c. 1766-67. The altar-piece, the pews of the
 priest and the parish clerk, as well as the font canopy are by Jens Jensen the Younger's workshop; the marble font is probably 
by Johannes Wiedewelt. A south Netherlandish alabaster relief from 1551 is inset in the altar-piece. 
 
 
 
 
denfor),  er en forenklet  udgave af  samme billed-
skærers altertavle- og stolegruppe fra  1759 i En-
gum kirke (Vejle amt), der som forbillede  har 
haft  faderens,  Jens Jensen den ældres, arbejder i 
Nørup (Vejle amt).1 6 

Hvor de andre altertavler i midtfeltet  har en 
skåret eller malet Korsfæstelsesfremstilling,  har 
den i Tyrsting et indfældet  alabastrelief,  signeret 
V. L. 1551, sandsynligvis af  en kunstner fra  de 
sydlige Nederlande. Som nævnt i Danske At-
las17 er altertavlen bekostet af  kancelliråd [Thyge 
Jesper] Thygesen til Mattrup, hvor der ifølge 
samme kilde var et lille †kapel (s. 3992), bygget 
1577 af  Erik Hardenberg, og »deri en Altertavle 

med forgyldte  Alabastes Billeder«. Dette relief 
har kirkeejeren i 1760erne ladet indbygge i sin 
nye altertavle. 

Det portalformede  relief  (fig.  10), der måler 
87x58 cm, har en fremstilling  af  Dommedag 
med de dødes opstandelse, udført  i flere  planer 
og med de store forgrundsfigurer  delvis fri-
hugne fra  baggrunden. På en lille jordklump 
forneden  midtfor  er indskåret den ovennævnte 
signatur og årstallet (fig.  13). Relieffet  er delt i 
tre zoner: en øvre, himmelsk, hvor Kristus i 
skyer er flankeret  af  menneskenes forbedere, 
Maria og Johannes, ledsaget af  henholdsvis 
kvinder og mænd og omgivet af  svævende 
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Fig. 10. Alabastrelief,  et syd-nederlandsk arbejde signeret V. L. 1551, indsat i altertavlen fra  o. 1766-67 (s. 3969). 
NE fot.  1992. - The  alabaster  relief  of  south  Netherlandish  provenance,  signed  V.  L. 1551,  inset  in  the  later
 altar-piece. 
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Fig. 11. Altertavle fra  o. 1766-67 udført  af  Jens Jensen den yngre. I midtfeltet  indsat et syd-nederlandsk alabastre-
lief  fra  1551 (s. 3968). NE fot.  1992. - Altar-piece  from  c.  1766-67,  made  by Jens  Jensen  the  Younger,  Horsens.  
In  the  central panel an inserted relief of alabaster, a south Netherlandish work from 1551.  

engle. En nedre, jordisk, hvor mennesker opstår 
af  deres grave, adskilt af  en mellemzone (med 
små figurer  i ganske lavt relief),  hvor mennesker 
til den ene side af  engle føres  til himlen, til den 
anden af  djævle mod helvedsgabets flammer. 

I relieffets  øvre del synes den velsignende Kri-
stus at storme af  sted, med flagrende  hår og ge-

vandt, omgivet af  en bræmme af  hoveder af 
englebørn. Hans attributter, nådens lilje og det 
dømmende sværd, bæres af  kvindelige engle. 
Til siderne gestikulerer de knælende menneske-
forbedere,  og under dem svæver en korsbæ-
rende og to basunblæsende englebørn. I relief-
fets  nedre del ser de nøgne opstandne, herimel-
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Fig. 12. Figur af  Moses fra  altertavlen fra  o. 1766-67, 
udført  af  Jens Jensen den yngre (s. 3972). NE fot. 
1992. - Figure  of  Moses  on the  altar-piece  from  c. 1766-67, 
cf. fig.11 

lem tæt sammenslyngede menneskepar, skræmt 
op mod lyset, dækkende sig med ligklædet. Re-
lieffet  er fint  gennemarbejdet, figurernes  ana-
tomi og muskulatur diskret markeret, ansigts-
trækkene udtryksfulde,  hårbehandlingen nuan-
ceret - alt udført  i en tidstypisk, manieret stil, 
karakteristisk for  nederlandske arbejder.18 

Relieffet  er læderet på forskellig  vis. Nogle af 
figurerne  har mistet en arm (Maria og en mand i 
forgrunden),  en kraftig  revne går tværs hen over 
nedre, venstre hjørne, og uheldige reparationer 
er foretaget  på Maria og Johannes.19 - Den op-
rindelige forgyldning,  som er nævnt ovenfor,  er 

formentlig  afrenset  ved relieffets  anbringelse i 
altertavlen. 

Relieffet  må formodes  at være anskaffet  til et 
†kapel på Mattrup, sandsynligvis af  ejeren, den 
berejste rigsråd Erik Hardenberg (ca. 1534-
1604), der ligesom faderen,  Ejler Hardenberg, 
stod i et nært forhold  til hoffet.  Som andre 
fremtrædende  adelsmænd på den tid har han er-
hvervet et nederlandsk relief  til en husaltertavle 
til sit nye kapel. 20 

Ved altertavlens udførelse  i 1760erne har bil-
ledskæreren stået over for  en bunden opgave, 
indføjelsen  af  et gammelt alabastrelief  i en ny, 
træskåret ramme. Altertavlens opbygning 21 er 
den traditionelle, arkitektoniske, men med »ny-
modens« rokoko-storvinger og ornamenter. 
Over et højt postament med kraftige  fremspring 
står fremskudte  frisøjler  flankeret  af  pilastre, 
begge sæt med korintiske kapitæler. Den for-
krøppede gesims, med glat frise,  bærer en vo-
lutgavl, hvorpå sidder to englebørn, der ser op 
mod den strålekrans, der omgiver skyerne, med 
englehoveder, om en trekant med Jahves (ma-
lede) navn. Foran tavlens konkave sidestykker 
står 94 cm høje (incl. sokkel) figurer  af,  i nord, 
Moses (fig.  12) med lovens tavler (og ny stok), i 
syd den velsignende Kristus med den korsbæ-
rende verdenskugle, udført  med titelbladet til den 
Resen-Svaningske bibel fra  1647 som forlæg. 22 

1966-68 er altertavlen blevet snedkermæssigt 
istandsat, og i forbindelse  hermed afdækkedes 
rester af  tempera, på kridtgrund, af  den oprin-
delige staffering  fra  1767, der gav grundlag for 
en opmaling og ny forgyldning.  En yderligere 
farvereparation  efter  fugt-  og svampeskader 
blev foretaget  1979. Tavlens arkitektoniske dele 
står i hovedsagen med forskeligt  farvet  marmo-
rering, brunlig, rødgrå, rødbrunlig og gråsort, 
på lysere understrygninger.  Figurernes og stor-
vingernes bundfarve  er lys, perlegrå med svagt 
grønlig tone. Der er anvendt megen forgyld-
ning på ornamenter og detaljer. Jahves navn er 
sortmalet på gylden baggrund, skyerne blå; 
kornaks gulbrune, vindruer og blade mørke-
grønne. 

Den oprindelige staffering  var dækket af  fire 
farvelag:  1) Formentlig fra  1800rnes første  halv-
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Fig. 13. Udsnit af  altertavlens alabastrelief  med signaturen V. L. 1551, jfr.  fig.  10 (s. 3969). NE fot.  1992. - Detail 
of  the  alabaster  relief  with  signature  V.  L. 1551,  inset  in  the  altar-piece,  cf  fig.  10. 

del en gråmaling i to nuancer, enkelte partier 
med grågul marmorering samt nogen uægte 
forgyldning.  2) Fra 1864-65 en egetræsmaling, 
søjler og pilastre dog fremhævet  ved en grå 
marmorering; sølvbronze på kapitælerne. 3) 
1896 blev alt træværk i kirken malet hvidt, sort 
og guldbronzeret, »i rokokostil« (jfr.  fig.  7). 4) 

O.1929, en gentagelse af  forrige  farvesætning, 
den hvide farve  udført  med hvid lak. 15 

En †altertavle  er tidligst omtalt 1728 og be-
skrives da som meget sirligt anstrøgen.11 

Altersølv.  Kalk  (fig.  14), samlet af  dele fra  for-
skellig tid; 21,5 cm høj. Foden formentlig  fra 
kirkens opførelsestid  o. 1766, bæger og knop fra 



3974 TYRSTING HERRED 

Fig. 14. Alterkalk og disk. Kalken formodentlig  sam-
let af  fod  fra  o. 1766 samt bæger og knop fra  1691-92. 
Disken udført  1706 af  Mogens Thommesen Løwen-
hertz, Horsens, og skænket af  Anna Michelsdatter, 
enken efter  Thyge Jespersen til Mattrup. (s.3973f.). 
NE fot.  1992. - Chalice  with  cup  and  knob probably  from 
1691-92  combined  with  the  foot  from  c.1766.  The  paten 
made  1706  by Mogens  Thommesen  Løwenhertz,  Horsens, 
donated  by the  widow  of  Thyge  Jespersen  of  Mattrup. 

»TT« (med store skriveskriftsbogstaver)  under 
den lille tud. 

Disken  (fig.  14), udført  1706 af  Horsens-guld-
smeden Mogens Thommesen Løwenhertz, er 
14,3 cm i tvm. Den er ret flad  og har på fanen  et 
graveret Georgskors, mesterstemplet (Bøje II, 
1982, nr. 6126) samt en indskrift  graveret med 
store skriveskriftsbogstaver:  »Tyge Iespersen. 
Anna Michels Daatter. Anno 1706«. Formo-
dentlig en mindegave skænket af  enken efter 
Tyge Jespersen til Mattrup, død 1706. 

†Alterkalk  og †disk,  1631 givet af  Tyge Brahe 
til Mattrup og hans hustru Birgitte Brock.25 

Ifølge  inventarlisten 1681 var den forgyldte  sølv-
kalk brækket og ubrugelig; omlavet 1691-92, 
antagelig ved omsmeltning og genanvendelse af 
enkelte dele (jfr.  ovenfor).  1681 nævnes, at den 
tilhørende disk var »bortrøvet i fjendetiden«. 23 

En †kalk  og †disk  af  tin, omtalt 1681,23 blev for-
modentlig anvendt i stedet for  den ødelagte 
sølvkalk. 

1691-92, den sidstnævnte antagelig med detaljer 
fra  en †renæssancekalk (jfr.  ndf.).  Den sekstun-
gede, almindelig barokprofilerede  fod  har på en 
af  fodtungerne  et støbt krucifiks,  fæstnet  ved 
splitter på bagsiden. Korstræets konturer og 
stråler fra  korsmidten er indgraveret ligesom 
skriftbåndet  med »Inri«, med indprikkede, store 
skriveskriftsbogstaver.  På fodpladen  stempel for 
guldsmeden Knud Rasmussen Brandt, Horsens 
(Bøje II, 1982, nr. 6145). Sekskantede skaftled 
med småstave ved overgangen til den med fo-
den samtidige knop, der på over- og underside 
har rundbuede tunger, krydsskraveret som vin-
duer, samt seks fremspringende  rudebosser med 
versalerne »Iesus n« (for  nazaræus) graveret på 
forsiden.  De små, rudestillede rosetblade, der 
ses mellem bosserne, stammer antagelig fra  den 
nedenfor  nævnte †kalk, der 169223 blev »repare-
ret« og forgyldt.  Nævnte år skal Thyge Jesper 
Thygesen til Mattrup have ladet kalken om-
gøre, 24 det vil bl.a. sige forsyne  med et nyt, glat 
bæger, der bærer hans indprikkede initialer 

Fig. 15. Kandelaber af  støbejern fra  1896, tidligere an-
bragt på alterskranken (s. 3975, jfr.  fig.  7). NE fot. 
1992. - Candelabrum  of  cast  ironfrom  1896,  earlier
 set  up on the altar rail.  
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Fig. 16. Dåbskander, af  blik fra  1862, af  messing fra 
1906 (s. 3978). NE fot.  1992. - Baptismal  ewers.  Tin 
ewer,  1862,  and  brass  ewer,  1906. 

Alterkande,  1844,10 fra  Den kgl. Porcelænsfa-
brik, sort, med guldkors og -kanter. Opstillet til 
pynt på skab i koret. 

Vinskummeske,  1902,10 med stempel for  guld-
smeden Adolf  P. Falck, København (Bøje I, 
1979, s. 254),26 Københavns bymærke og guar-
deinens, Simon Groth. 

Oblatæske,  1862,10 af  porcelæn fra  Bing & 
Grøndahl, sort, med guldkors etc. En tilsva-
rende, lille skål  anskaffet  190310 sammen med en 
anden, nu forsvundet. 

Alterstager  (fig.  17), o. 1640, ca. 29 cm høje, 
med ens profiler,  men en smule forskellige  i 
størrelse og led. Høj, profileret  fod,  hvis øvre 
vulst har flere  inddrejede linier på den flade 
overside. Skaft  med indknebne led og skiver på 
hver side af  fladtrykt  kugleled. Den mindre ly-
seskål, med næsten samme, men omvendte, 
profiler  som fodens,  har ingen lysetorn. I stedet 
er antagelig 1896,10 da stagerne blev restaure-
ret ,27 indsat en messinglyseholder, 8 cm i tvm. I 
inventariet 1681/8223 er omtalt to gamle, bræk-
kede kobberlysestager,  måske de nuværende. 

Et †krucifiks,  formodentlig  til alteret, skal 
ifølge  Danske Atlas14 være skænket 1732 af  E-
manuel Thygesen. 

To kandelabre  (fig.  15), 1896, af  bronzeret stø-
bejern, 67 cm høje. De har slankt, midtdelt skaft 
bærende fire  krydsstillede arme med lysehol-
dere; over midten en tilsvarende, på baluster-
skaft.  På orgelpulpituret, oprindelig opstillet på 
hver af  alterskrankens endepostamenter. 

Syvarmet  lysestage,  med versalindskrift: 
»Thyrsting kirke 1954. Anna og Christian 
Vandsø«, graveret på den runde fods  lodrette 
midtled. Skaftet  er mangeleddet, de let buede 
arme har ringled, lyseholderne nedadvendte 
kraver. 

Messehagler.  1) (Fig. 20), ifølge  Danske Atlas14 

skænket 1732 af  Emanuel Thygesen. Den rigt 
udstyrede hagel er af  mørkerødt fløjl  med silke-
broderet, applikeret krucifiks  og bredt guldbro-
deri langs kanterne. Korset måler 51,5 cm fra 
skriftbåndets  overkant til underkanten af  de 
korslagte knogler under kraniet forneden.  Kri-
stusfiguren  (fig.  18) hænger i let buede arme 
med hovedet hældende mod venstre skulder. 
Øjne og mund er lukkede; tornekronen snoet. 
Lændeklædet er bundet op med en flig  ved højre 
hofte,  benene er tæt sammenstillet, med over-
lagte fødder.  Legemsfarven  er syet med hvid 
silke på blegrød satinbund, der nu træder frem 
flere  steder på grund af  slid, hvilket giver en 

Fig. 17.Alterstager fra  o. 1640 (s. 3975).NE fot.  1992. 
- Altar  candlesticks  from  c.  1640. 
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Fig. 18. Applikeret krucifiks  på messehagel, antagelig 
fra  1732, jfr.  fig.  20 (s. 3975). NE fot.  1992. - Appliqué 
crucifix  on the  chasuble,  probably  from  1732, cf.  fig.20. 

Fig. 19. Guldbroderi på messehagel, antagelig fra 
1732, jfr.  fig.  20 (s. 3976). NE fot.  1992. - Golden  em-
broidery  on the  chasuble,  probably  from  1732, cf.  fig.20. 

Fig. 20. Messehagel, antagelig skænket 1732 af  Ema-
nuel Thygesen (s. 3975). NE fot.  1992. - Chasuble, 
probably  donated  1732  by Emanuel  Thygesen. 

ganske fin  effekt  som af  blodpletter! Disse kan 
dog ikke være oprindelige, da de også ses på det 
hvide skriftbånd  med de sortsyede versaler: 
»Inri«. Ansigtets detaljer er syet med brunt, tor-
nekronen er hvidgrøn og lysbrun. Lændeklæde 
og kranium er hvide, dets detaljer ligesom nag-
lerne sorte; korstræet er syet med to brune nu-
ancer. - På både for-  og bagstykke er langs alle 
kanter et bredt guldbroderi (fig.  19) syet direkte 
på fløjlet.  Yderst forløber  en bladranke ledsaget 
af  blomster vekslende med småkroner; på rygsi-
dens langsider afbrydes  ranken af  et stort, kro-
neagtigt ornament, syet af  spundet guldtråd. Et 
skjoldformet  ornament, i lignende teknikker, er 
syet både foroven  og -neden på rygsiden samt 
nederst på forsiden.  Denne har bredt V-formet 
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udskæring med slids ledsaget af  bladbroderi. 
Lukket med fire  (nyere) hægter på højre skulder. 
Begge skulderstykker er afkortet,  antagelig på 
grund af  slid. Nyere foer.  Restaureret 1970.28 

Opbevaret i skab ved korets vestvæg. 
2) O.1970, af  grøn, korsprydet damask, med 

Y-formet  rygkors vævet med to gule nuancer 
og med rødt, snoet kantbånd; udført  i Dansk 
paramenthandel. Ophængt i præstestolen. 

†Messehagel,  tidligst omtalt 1717,11 da den øn-
skedes underfoeret  og kantet med snore. 

Alterskranke,  1896,10 med drejede balustersøj-
ler under profileret  håndliste, opstillet i let bue, 
ved enderne afsluttet  af  panelleret, korssmykket 
postament for  de samtidige kandelabre (jfr. 
ovfr.).  Oprindelig sort- og hvidmalet; nu står 
søjlerne hvide, det øvrige gråt. †Alterskranker.  1) 
Formodentlig fra  1760erne, ifølge  en beskrivelse 
186215 bestående af  32 i form  af  vaser udsavede 
brædder og med to låger lukket med skydere. 
Formen var en svag bue mellem de to lige låger 
samt yderst til hver side et konkavt felt.  2) 
1865,15 efter  forslaget  tilsyneladende med dre-
jede søjler af  poleret eg. 

Døbefont  (fig.  22 og 9), af  marmor, formo-
dentlig udført  i 1760erne i billedhuggeren Jo-
hannes Wiedewelts værksted. 29 

Fonten er ca. 76 cm høj, medregnet det kva-
dratiske, tætriflede  granitpostament, hvis sider 
måler 36 cm, højden 23 cm. Materialet er hvid 
marmor, for  kummens vedkommende gullig-
hvid med grå årer og pletter, foden  derimod 
mere gråhvid med blågrå årer. Selve fonten  be-
står af  en lav, kvadratisk sokkel, hvorpå den 
blødt afrundede  fod,  med indknebet skaftled, 
der foroven  har spinkel rundstav under vulst. 
Den store, ovale kumme, 3 0 72 cm lang (uden 
hoveder), 58 cm bred midtpå og 20 cm dyb, har 
glat, nedadbøjet mundingsrand over hulstav 
med lille afsæt  ned mod kummens buede under-
side. Profilleddet  afbrydes  ved hver af  kummens 
ender af  et kraftigt  fremspringende  barnehoved 
(fig.  23), indrammet af  vinranker, der foroven 
danner et slags diadem med en lille muslinge-
skal. Hovederne er lidt forskellige,  det nordre, 
hvis næsetip er let beskadiget, mere smilende 
end det søndre. Opstillet midt for  alterskranken. 

Fig. 21. Fontehimmel fra  o. 1766-67, udført  af  Jens 
Jensen den yngre (s. 3978). NE fot.  1992. - Font  ca-
nopy from  c. 1766-67,  probably  made  by Jens  Jensen  the 
Younger. 

Fig. 22. Døbefont  af  marmor, formodentlig  udført  i 
1760erne i billedhuggeren Johannes Wiedewelts 
værksted (s. 3977). NE fot.  1992. - Marble  baptismal 
font,  probably  made  in  the  1760s  by the  sculptor  Johannes 
Wiedewelt's  workshop. 
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Fig. 23. Barnehoved på marmordøbefonten,  formo-
dentlig udført  i 1760erne i Johannes Wiedewelts 
værksted, jfr.  fig.  22 (s. 3977). NE fot.  1992. - Child's 
head  on the  marble  font,  probably  made  in  the  1760s  by 
Johannes  Wiedewelt's  workshop,  cf.  fig.  22. 

†»Stenfont«  nævnt 1683:23 173111 var den »i god 
stand«. 

†Dåbsfad,  af  messing, tidligst omtalt 1731,11 

senest 1862.15 Det havde i bunden »udpuklet 
nogle utydelige figurer  og i kanten munke-
skrift«,  en beskrivelse der tyder på, at det har 
drejet sig om et af  de almindelige, sydtyske fade 
fra  1500rnes slutning. 

Dåbskander  (fig.  16). 1) 1906,10 af  messing, 32 
cm høj, med hulet fodled,  udbugende korpus 
smykket med graveret bladranke og klokkefor-
met hals med stor tud og kantet hank. 2) 1862,10 

af  forniklet  blik, ca. 30 cm høj til toppen af  det 
lille, trekløverprydede kors på det hvælvede låg. 
Konisk korpus med profillister  forneden;  stor 
tud og bøjlehank. Nu ude af  brug. 

Fontehimmel  (fig.  21), o. 1766-67, af  fyr  og 
eg, 3 1 antagelig udført  af  billedskæreren Jens Jen-
sen den yngre. Oval, bossesmykket »krone-
ring« med små, tredelte bladtopstykker. Bag 
disse er skiftevis  anbragt lidt højere blomsterspir 

og akantusbladformede  bøjler, der foroven  er 
samlet omkring et ophængningsled og midtpå 
er smykket med et stort, vinget barnehoved (ét 
fornyet). 15 Himlens flade  underside har en re-
liefskåret  strålekrans, hvorpå skyformationer; 
herunder er ophængt en due med udbredte vin-
ger. Jernophængningsstang med tre gyldne og 
røde trækugler. Englehoveder, due, topblade 
samt kroneringens bund er malet gråhvide, 
akantusblade, blomsterspir og strålekrans for-
gyldte, underside og skyer gråsorte. 

Prædikestol  (fig.  25) og himmel,  o. 1767, et vel-
udført  rokoko-arbejde fra  Jens Jensen den yng-
res værksted 16 med samtidige malerier, der for-
modentlig er udført  af  samme mester som pul-
piturmalerierne. Stolen, hvis fyrretræskon-
struktion svarer til altertavlens, har fire  fag  ad-
skilt og flankeret  af  bånd med akantusbladop-
rulninger, smykket med skårne rosenranker op-
hængt i rocailler. Kraftig,  profileret  krongesims 
og højt postament, hvis vældige midtvulst over 
hjørnesammenstødene har påsatte, blystøbte ro-
koko-kartoucher. De spinklere hjørneornamen-
ter på felternes  profilrammer  er af  samme mate-
riale. Underbaldakinen består af  fem  flot  skårne 
volutbøjler, der på siderne er smykket med 
slanke rocailler, på forsiden  af  blomsterophæng. 
De glatte, buede felter  mellem bøjlerne er for-
nyet i forrige  århundrede. Stolens hængestykker 
har form  af  gennembrudte rokoko-kartoucher 
med varieret skårne blomster og blade. Den hvi-
ler på en firesidet,  balusterformet  bærestolpe 
med øvre, drejede volutter. 

Prædikestolen er tilpasset skibets sydøstre 
hjørne på en sådan måde, at kun de direkte syn-
lige sider er dekoreret. Således mangler balda-
kinbøjlerne udskæring på den side, der vender 
mod væggen, og stolens smallere, glatte vægfelt 
har intet maleri .32 De tre øvrige felter,  der måler 
43,5x23 cm (det sydligste 27 cm bredt), har lær-
redsmalerier påsømmet brædderne bagved. 33 

Det er brystbilleder af  de tre evangelister, sid-
dende ved et bord, læsende eller skrivende, ma-
let i kraftige  farver.  I et nedre ovalfelt  er med 
grå, hvidskyggede  versaler skrevet deres navne, 
fra  øst: »Mathias (fejl  for  Mattæus!), Marcus, 
Lucas« (fig.  24). - En samtidig bogstol,  på stolens 
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gesimsplade, har profileret  konsol og lille, svej-
fet  midtstøtte; pladen fløjlsklædt. 

Lydhimlen har fire  fag,  hvis gesims er rigere 
profileret  end stolens, mens de rocaillesmyk-
kede kronebøjler er enklere; de bærer et øvre sæt 
blomstersmykkede volutbøjler, hvorpå et lig-
gende Gudslam med bagudvendt hoved. 34 Top-
stykkerne er fintformede  rokoko-kartoucher. 
Under himlens plane underside hænger en due 
med udbredte vinger. 

Stafferingen  på stol og himmel er den oprin-
delige, 35 på kridtgrund, fremdraget  og udbedret 
ved restaureringen 1967, efter  at overliggende 
lag var fjernet  (jfr.  s. 3967). Farverne er over-
ensstemmende med altertavlens, marmorerin-
gen lidt kraftigere  rødbrun på gesims og posta-
ment, sort på vulst og friser.  På lydhimlen står 
den oprindelige, (fornyede)  gyldne versalind-
skrift:  »Salige ere de som høre Guds ord og be-
vare det«. I øvrigt er anvendt blågrøn marmore-

Fig. 24. Maleri af  evangelisten Lukas på prædikesto-
len fra  o. 1767 (s. 3978). NE fot.  1992. - Painting  af 
St.  Luke  on the  pulpit  from  c.  1767. 

Fig.25.Prædikestol, o. 1767, udført  i Jens Jensen den 
yngres værksted (s.3978). NE fot.  1992.- Pulpit 
c.  1767,  made  in  the  workshop  of  Jens  Jensen  the  Younger. 

ring på baldakin- og kronebøjler, grågrønt på 
rocailler samt forgyldning  på alle ornamenter, 
blade og kanter. Bærestolpen er mørk gråblå, 
himlens underside blå, duen forgyldt.  - Opgan-
gen til stolen, langs sydvæggen i koret og gen-
nem en rundbuet åbning i triumfmuren,  har 
drejede søjler og profileret  håndliste samt ret-
kantet, panelleret endestolpe svarende til alter-
skrankens, nok fra  1896.36 Gråmalet i flere  nuan-
cer. 

†Prædikestol  er tidligst nævnt 1717, da den be-
høvede en »jordfast  pæl«, dvs. en bærestolpe. 
1728 var både den og altertavlen »meget sirligt 
anstrøget«. 11 

Stolestaderne  stammer for  hovedpartens ved-
kommende fra  1635, overflyttet  fra  den gamle 
kirke. Fra nyindretningen o. 1767 er derimod de 
to østligste gavle, med tilhørende paneler, i 
begge sider, endvidere alle døre, der lukkes med 
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Fig. 26. Stolestadegavle fra  1635, døren fra  o. 1767 
(s. 3980).NE fot.  1992. - Bench-ends  1635,  door  c.  1767. 

skydere, og formodentlig  ryglænene (enkelte i 
nordsiden dog nye). Bænkene er antagelig de 
oprindelige, af  eg, men i nyere tid øget i bred-
den. De 25 stort set ens gavle (fig.  26), hver med 
to profilerede  fyldinger,  har topstykke med re-
liefkonturerede  volutter bærende tandsnitliste 
hvorover profileret  trekantgavl. Tredie østligste 
gavl i syd har på topgavlen reliefskåret  »Anno 
1635« under roset, den tilsvarende gavl i nord 
bærer en indskrift  med reliefversaler:  »den 30 
agvsti(!)  C .D .S . TRS (sammenskrevet, mulig-
vis for  giveren C .D. . . søn, Tyrsting?). Gavlene 
vestfor  har varierende reliefskæringer:  forskel-
lige Jesumonogrammer, roset, beslagværk eller 
bladkviste. 

De østligste gavlpar i nord og syd har på gavl-
plankerne en riflet,  opefter  indadsmalnende pi-
laster, med profilkapitæl.  Over en spinkel pro-
filliste  er topstykket udformet  i lighed med de 
ældre, men den lidt anderledes profilerede  tre-
kantgavl er lavere og har indvendig tandsnit-
liste, og volutterne flankerer  her et profileret, 
trapezformet  felt.  Det østligste stade i syd er 
indrettet som degnestol med lille offerbakke  op-

sat på gavlen. Stolestaderne er nystafferet  1988 i 
grå nuancer og med gule lister samt på dørenes 
øvre ramme genopmalede, gulbrune, sortskyg-
gede skønskriftsbogstaver,  ens i begge rækker 
fra  A i øst til O i nord (i syd, ved orgelopgangen 
kun til N). Den oprindelige staffering  omfattede 
gråt i gavl- og topfelter  samt på dørfyldinger, 
hvis rammer var blågrå, profillisterne  gule. Se-
nere overmalinger var overensstemmende med 
altertavlens (jfr.  s.3972f.). 

En bænk  i våbenhuset har 1992 erstattet to an-
dre fra  1865.10 

De to lukkede  stole  (fig.  9 og 29) til henholdsvis 
præst og degn, flankerende  altertavlen, er som 
nævnt ovenfor  samtidige med denne og ligele-
des udført  i Jens Jensen den yngres værksted. 
Både i opbygning og ornamentik svarer de til 
stolene i Engum af  samme billedskærer, men i 
enklere udformning.  De ganske ens stole, helt af 

Fig. 27.Pengeblok fra  1700rne (s.3981).NE fot.  1992, 
- Alms  post  from  the  18th  century. 
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fyr,  er opstillet i korets østre hjørner. Ved hjør-
nerne af  panelværket og på høje, flade  posta-
mentfremspring  står korintiske pilastre bærende 
en omløbende, kraftig  krongesims. Denne er 
over forsidens  dørfelt  smykket med et rokoko-
topstykke som på altertavlens midtfelt,  men 
enklere og delvis fornyet  foroven. 37 På hjør-
nerne har stået en art topspir eller vaser på en 
firkantet  sokkel, hvoraf  ses mærker på gesim-
sens overflade,  derimod er på sidestykkerne in-
tet spor af  topornamenter. Stolenes for-  og side-
paneler har nederst fyldingsfelter  i enkel ramme 
og herover et høj rektangulært felt  med et orna-
ment i gennembrudt arbejde, knækbåndsvolut-
ter omgivet af  akantusløv, dørstykkets bredere 
felt  (fig.  28) rigest udsmykket. Døren har glat 
låseplade med lille, bøjet metalhåndgreb. Begge 
stole har en enkel bænk med rygpanel mod øst-
væggen, størstedelen fornyet  1966-68 og igen 

Fig. 28. Dørfelt  fra  præstestolen fra  c. 1767, jfr.  fig.  9 
og 29 (s. 3981). NE fot.  1992. - Carved  door  panel  of  the 
priest's  pew  c.  1767,  cf  figs.  9 and  29. 

1979 sammen med de til væggene stødende pa-
nelstykker. 38 

Stolenes oprindelige staffering,  overensstem-
mende med altertavlens, er afdækket  og genop-
malet 1968f.  samt repareret 1979. Rammeværket 
er vissengrønt-sort, med rødbrun marmorering 
på frise,  pilastre og nedre fyldingsfelter.  Den 
skårne ornamentik er lysgrå-grønlig,  med 
(ny)forgyldning  som tavlens; akantusløvet gul-
brunt. Indvendig står begge stole blågrønne. 

Armstol  til præsten, antagelig fra  1896, med 
trapezformet  sæde og profilerede  armlæn, der 
går i ét med det buede kopstykke, støttet af 
kraftige  balustre; drejede balusterben. Mørkegrå 
malet, sædet beklædt med sort stof.  I korets 
sydvesthjørne. 

Pengeblok  (fig.  27), 1700rne, sekskantet, 73 cm 
høj træblok beslået med to vandrette, smalle 
jernbånd, en låge forneden  på den ene side luk-
ket med tre hængslede jernbånd med slidse over 
øsken. Foroven et cirkulært, hulet felt,  i hvis 
midte en rektangulær jernplade med penge-

Fig. 29. Degnestol o. 1767, udført  i Jens Jensen den 
yngres værksted (s. 3980). NE fot.  1992. - Pew  for  the 
parish  clerk  c.  1767,  made  by the  workshop  of  Jens  Jensen 
the  Younger. 
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Fig. 30. Salmenummertavler fra  1858f.  og 1889 
(s. 3984). NE fot.  1992. - Psalm  boards  from  t858f  and 
1889. 

slidse. Nu gråmalet, båndene mørkegrå. På bag-
siden ses ældre egetræsmaling samt indsnit, så 
blokken kunne tilpasses stolerækkens fodrem. 
Nu løst opstillet ved nordre stolestade i vest. 39 -
En †fattigbøsse  af  blik anskaffet  1860.10 

Pulpitur  i vest, med giverindskrift  1767 og 
malerier fra  1768, signeret I A B. Brystpanelet 
består af  11 fag,  der fra  nord- og sydvæg skyder 
sig ledvis udefter  mod øst, således at de tre mid-
terste fag  over indgangen rager længst frem, 
flankeret  af  skiftevis  skråt- og ligestillede fag. 
De 11 profilindrammede  felter  adskilles afglatte 
pilastre, der har lille, gennembrudt rocaille42 

(flere  fornyede)  både som kapitæl og hænge-
stykke. Den rigt profilerede  kronliste har nyere 
dækplade. Pulpituret støttes ud for  indgangen af 
fire  retkantede stolper, med øvre, reliefskåret  Je-
sumonogram i lille felt,  antagelig fra  1858,10 da 
der langs vestvæggen i syd indrettedes opgang 
til det nye orgel. 

I de to yderste felter  er hvidmalede kursivind-
skrifter  på sort baggrund. I syd: »En Dag er 
bedre i din / Forgaard, end ellers Tu=/sinde, ieg 
vil heller vog-/te Dørren i min Guds/Huus, end 

længe boe/i de ugudeliges Boliger./Psalm.: 84 
Cap. 11 v.« I nord: 

»Guds Huus at Bygge var min Agt 
Gud selv gav lykke, Raad og Magt 
Ham ofrer  ieg det gierne, 
Han give mig at side(!) her 
at smage selv, hvad synd der er 
I Ordets søde Kierne. 
Hans Godhed altid blive ved, 
at legge Grund til Kierlighed 
For sig og sine Lemmer, 
Han selv skal altiid Æren faae, 
naar ieg i ydmyghed kand naae 
det hand ved mig selv fremmer 
Thyge Jesper Thygesen, 
den 14de Iuni, Ao. 1767.« 

I de ni mellemste felter  er indsat oliemalerier  på 
lærred, hvert 63,5x42,5cm, påsømmet fagenes 
bagvæg. Fra syd er motiverne: 1) Kristi fødsel 
og hyrdernes tilbedelse, 2) Jesu dåb, 3) Forkla-
relsen på bjerget, 4) Jesu død, 5) Kvinderne ved 
graven (fig.  32). Malerens signatur: »1768« over 
»I A B « 4 3 (skrevet med tynd, brun streg skygget 
med hvidt) står på enden af  stenkistens låg. 6) 
Himmelfarten.  Herefter  tre allegoriske malerier 
med tilhørende indskrifter  med lysgul kursiv på 
brunsort bund: 7) Troens vej. I et landskab knæ-
ler en mand med oprakte hænder og opadvendt 
ansigt mod Jahves navn i lysskær og sky-
bræmme, hvorfra  en arm rækker en opslået bog 
frem,  hvori læses: »Psalm: 32 C: 8.v.« Nederst 
indskriften:  »Herre Iesu, som er fød,  død og op-
stan-/den mig til beste, lær mig den Vey,/som 
ieg skal vandre paa til Livet.« 8) Livets vej 
(fig.31).  På en bjergkams smalle sti bevæger 
mennesker sig opad mod lyset. I forgrunden 
forneden  står skræmte mennesker ved kanten af 
et flammehav.  Indskriften:  »Livsens Vey er for 
den Kloge oven til/paa det han skal undvige fra 
Helvede/neden til. Ordsprog: 15. Cap. 24.v.« 9) 
Det ny Jerusalem. I et tomt landskab ses en be-
fæstet  by, oplyst af  stråler fra  himlen. Indskrif-
ten: »Salige ere de, som giøre Hans/Befalninger, 
paa det deres magt/maae vorde over livsens træ, 
og de/maae indgaae igiennem portene til/Sta-
den. Aab: 22. Cap. 14.v.« 

Malerierne, der antagelig er udført  af  meste-
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ren for  prædikestolens evangelister, skildrer liv-
fuldt  bevægede skikkelser i landskabelige om-
givelser med fremhævelse  af  kontrasten mellem 
lys og skygge. 

Ved pulpiturets istandsættelse 196744 blev ma-
lerierne renset og den oprindelige marmorering 
på rammeværket fremdraget  og istandsat: grå-
sort på kronlisten, brunligt på pilastrenes øvre 
del, grønrødligt på den nedre, fodlisten  brun-
sort. Rammerne omkring malerierne er sorte, 
den indvendige liste gylden ligesom kanterne på 
de gråmalede rocailler. 

En †herskabsstol  på pulpituret var formodent-
lig indrettet samtidig med dette. Den udvendige 
opgang hertil med dør i vestvæggen længst mod 
nord (jfr-  s. 3966) blev fjernet  1858,10 da orglet 
(s. 3984) indtog †stolens plads. 

Fig. 32. Pulpitur maleri af  kvinderne ved graven, sig-
neret »I. A.B. 1768« (s. 3982). Georg N.Kristiansen 
fot.  1967. - Painting  on a panel  in  the  gallery,  signed  by 
"I.  A.B. 1768";  the  Women  at  the  Sepulchre. 

Fra †herskabsstolen stammer muligvis tre ud-
skårne rokoko-dekorationer, 45 der nu befinder  sig 
på Mattrup. De to er ens (fig.  34), men spejl-
vendte, ca. 105 cm høje, og har ved langsiden 
slanke akantusblade, i øvrigt rokoko-kartouche 
med småblomster på rammen omkring en stor ro-
caille, samt til hver side herfor  slanke rocailler for-
bundet ved fletværk,  alt i gennembrudt arbejde i 
flere  planer. Det tredie, antagelig et topstykke 
(fig.  33), ca. 68 cm bredt, har tilsvarende storro-
caille med øvre »flammeblad«  anbragt midtfor. 
Stafferingen  gråblå med lidt forgyldning.  De 
elegant udformede  rokoko-ornamenter, der 
ganske svarer til altertavlens og rimeligvis også 
er udført  af  Jens Jensen den yngre, har formo-
dentlig henholdsvis flankeret  og kronet fronten 
eller dørpartiet til herskabets †pulpiturstol. 

Danmarks Kirker, Århus 252 

Fig. 31. Pulpiturmaleri af  Livets vej, udført  af 
»I. A.B. 1788«, jfr.  fig.  35 (s. 3982). NE fot.  1992. -
Painting  on a panel  in  the  gallevy  signed  by "I.  A. B. 
1768";  the  Way  ofLife, cf.fig.35. 
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Fig. 33-34. Rokoko-top- og sidestykke fra  o. 1767, 
muligvis fra  †herskabsstol på pulpituret (s. 3983). NE 
fot.  1992. - Rococo  top-  and  side-pieces  c.  1767,  possibly 
from  †manorial  pew  in  the  gallery. 

Orgel,  1855,40 med fem  stemmer, bygget af 
P. U. F. Demant, Dalum, med anvendelse af 
ældre piber og facadeornamenter.  Disposition: 
Gedact 8 Fod, Gamba 8 Fod, Principal 4 Fod, 
Floite 4 Fod, Octav 2 Fod; senere ændret til: 
Gedact 8', Gamba 8', Fugara 8', Principal 4 Fod, 
Floite 4 Fod. Ved en restaurering 1962 genskabte 
Th. Frobenius & Co., Kgs. Lyngby, den origi-
nale disposition, omend med ændrede navne: 
Gedakt 8', Fugara 8', Principal 4', Fløjte 4', Ok-
tav 2' .4 1 På vestpulpituret, med nordvendt spil-
lebord. Facaden, der er opbygget oven på pulpi-
turbrystningen og krones af  gesims og trekant-
gavl, har ét kvadratisk pibefelt.  De udskårne 
akantusranker ved pibernes fødder  og mundin-
ger hidrører antagelig fra  det tidligere †orgel. 
Ramme- og panelværk er brun- og gråmalet, 
akantusrankerne bronzerede. 

†Orgel,  nedtaget før  1851.10 

Salmenummertavler  (jfr.  fig.  30). 1) Anskaffet 
1858-5910 sammen med to †andre; af  fyr,  med 
profilliste  forneden  og ved overgang til buegavl. 
Sortmalet, beregnet til påskrift  med kridt. 2-3) 
To ens, fra  1889,10 med tunget topstykke over 
profilliste;  spinkle halvsøjler med hængedråber 
deler tavlen i ti rum til skydetal. Sortmalet frak-
tur og tal, i øvrigt gråmalet i to nuancer. - Til 
skydetallene er lavet to rektangulære fyrretræs-
kasser  inddelt i to gange fem  rum. På den ene 
langside sortmalet »1889«. 

To ens lysekroner,  fra  »5. maj 1945« ifølge  gra-
veret versalindskrift  på hængekuglen. De har 
syv lysearme og 14 flade,  fantasifugleagtige 
prydarme og som topfigur  en dobbeltørn. Gørt-
lerens navn, »K.Eibye«, er stemplet på kanten 
af  den armbærende skive. Ophængt over midt-
gangen. Tidligere hang her to †jernlysekroner  (jfr. 
fig.7),  bestående af  to tætsiddende, cirkulære 
jernbånd, hvorpå var hæftet  12 lyseholdere. To 
krydsende, nedadbuede bånd, med lille hænge-
knop, dannede en art baldakin. Kroneringene 
var ophængt i tre jernstænger foroven  fæstnet  til 
lille jernbåndskrone om stang, hvorpå riflet 
plade med opstående, gennembrudte metal-
blade. 

Klokker.  1) »Støbt til Tyrsting kirke i året 1988 
af  Eijsbouts i Holland«. Af  støbestål. Skriftbånd 

3984 
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Fig. 35. Indre, set mod vest,bl.a. med pulpitur fra  1767 (s. 3982)og tilmuret indgang til †herskabsstol (s.3966 og 
3983). NE fot.  1992. - Interior  to  the  west,  with  gallery  from  1767. 

om halsen med reliefversaler  mellem to friser, 
den øvre bestående af  afsnit  på 10 cm..s længde, 
hver med de hellige tre konger rækkende gaver 
til Maria med Jesusbarnet; bagved Josef  og foran 
æsel og ko. Den nedre frises  afsnit  indeholder to 
personer med oprakte hænder, mellem dem va-
ser og yderst atter to personer i tæt kontakt. 86 
cm i tvm. 

2) (Fig. 37). 1908, omstøbning af  †klokke 
nr. 1. 67 cm i tvm. Om halsen et skriftbånd  med 
reliefversaler:  »Omstøbt af  M Seest. L.Ander-
sens eftf.  Aarhus«. Herover et bånd med skifte-
vis firblad  og medaljon med firkløver,  i relief. 
Som kron- og lavfrise  er anvendt en spinkel 
korsblomstbort, der muligvis er aftryk  af  en de-
koration fra  en omstøbt 1500tals klokke. 1987 

konstateredes en revne i kronen. Nu anbragt på 
jorden tæt ved indgangen. 

†Klokker.  1) (Fig. 36). 1430rne(?), støbt af  Pe-
ter Jensen (Petrus Johannis) fra  Randers, 46 der 
har leveret klokker til mange nørrejyske kirker. 
Om halsen et skriftbånd,  begrænset af  to par 
rundstave, med reliefminuskler:  »magister pe-
trvs de randrvs est fvsvs« 47 (mester Peter fra 
Randers er støberen). Klokken var 75 cm høj 
incl. kronen med de glatte, facetterede  hanke, 
hvorimellem der på kronepladen var spinkle, 
udløbende ribber. Den udaterede klokke, også 
uden støbermærke, er af  Uldall sammenlignet 
med mesterens klokke i Ajstrup, Ålborg amt, 
fra  1433, der har delvis samme indskrift.  For en 
datering til 1430rne taler tillige, at Peter Jensen 

252* 
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Fig. 36. †Klokke støbt i 1430rne(?) af  Peter Jensen fra 
Randers (s.3985).E. Tromholt fot.  o. 1908. - †Bell  cast 
in  the  1430s(?)  by Peter  Jensen,  Randers. 

regården Mattrups midtfløj.  Muligvis stammer 
den fra  Tyrsting kirke. 

†Begravelse.  171711 nævnes »et gammelt, for-
faldent  begravelse nær korsdøren«. 

Kirkegardsmonumenter.  Støbejernskors. 50 1) O. 
1865, minde over gårdmand Claus Arp, f.  i Hol-
steen 10. juni 1820, død i Thyrsting 29. marts 
1865. Indskrift  med reliefkursiv.  Latinsk kors på 
profileret  jernsokkel, ialt 120 cm højt, nedsat i 
granitplade. Korsarmene afsluttes  af  konkavt 
indskårne buer, og her indenfor  ses relieffer  af, 
foroven,  sammenlagte hænder, til siderne sym-
metrisk plante og nederst Dødens genius læ-
nende sig til krukke og holdende nedadvendt 
fakkel.  Herunder »M&J«, for  Møller og Jo-
chumsen, Horsens jernstøberi. Korsets bagside 
glat. Opstillet syd for  tårnet. 

2) (Fig. 38), o. 1866, over »Min elskede Datter 
Bertha Arp«, f.  i Thyrsting 25.okt. 1851, død 
smst. 10. apr. 1866. Latinsk kors, 91 cm højt, 
med hjerteformede  korsarmsender; skriftttyper, 
og relieffer  som nr. 1, samt støbermærket, her 
på stammens fodstykke.  På samme gravsted 
som nr. 1. 

1430 havde støbt en †klokke til Voerladegård 
(s. 3868). Da Uldall beskrev klokken 1890, var 
den revnet, men omstøbtes først  190810 (jfr. 
ovenfor).  - 1681 hang den »i tårnet«23 (jfr. 
s.3987). - 2) Ved klokkeskatten 1528/2948 afle-
verede kirken en klokke, der vejede 1½ skippund 
og 4½. lispund (276 kg). 

GRAVMINDER 

Fragment af  *gravsten  fra  14-1500rne, med ned-
slidte rester af  en minuskelindskrift  i relief  inden 
for  et bueslag, kontureret med dobbeltlinie. 
187749 har man ment at kunne læse ».. . ac requi-
escat ...« (... og hviler ... (ental)). Den gråhvide 
kalksten, nu 55x83 cm og 11 cm tyk, er uden 
dekoration på det synlige stykke; i øvre venstre 
hjørne er en aflang  fordybning,  muligvis til an-
kerfæste  i en mur. Stenen ligger nu som øverste 
trappetrin til den østre kældernedgang til her-

Fig. 37.Klokke, støbt 1908 af  M. Seest, Århus;nu ude 
af  brug (s. 3985). NE fot.  1992. - Bell,  cast  1908 by 
M.  Seest,  Århus;  now  out  of  use. 
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To kalkstensplader  (fig.  39) med Jesumono-
gram, nu opstillet på hver side af  indgangsdø-
ren, stammer muligvis fra  Mattrup, hvis portal 
har nogle tilsvarende, våbenprydede plader fra 
1578.51 De er svagt rødlige, kvadratiske, siderne 
måler 35 cm og er 6-7,5 cm tykke. Inden for  en 
flad  karnisprofil  har de en reliefudsmykning 
med et diagonalstillet Jesumonogram indskrevet 
i bladkrans. Begge plader er glat afbanet  på kan-
terne, den ene med rester af  mørtel, bagsiderne 
er groft  tilhuggede. Den ene plade blev 1967 
fundet  under prædikestolens bærestolpe, den 
anden på kirkegården. 

ÆLDRE KIRKE 
Før opførelsen  af  den nuværende kirke blev den ældre 
revet ned, og som nævnt genanvendtes i hvert fald  en 
del af  dens granitkvadre. At dømme efter  iagttagelse 
1985 i forbindelse  med arbejder i gulvet har den op-
rindelige stenkirke, som man måtte forvente,  været 
smallere end efterfølgeren.  Det så ud til, at den nu-
værende sydmur står på samme sted som forgæn-
geren, mens en fundering  i nordsiden tydede på, at 
det ældre skibs indvendige bredde havde været om-
kring 6,5 m. Den forsvundne  kirke havde et tegl-
hængt våbenhus af  bindingsværk. 

Orienteringen har øjensynlig været den samme 
som nu, dvs. praktisk taget solret. 

Af  de få  oplysninger, der foreligger  om den 
ældre bygning,  kan kun udledes et meget ufuld-
komment billede. De genanvendte materialer52 

røber, at den må have haft  skråkantsokkel, og at 
murene i øvrigt, i hvert fald  delvis, har været af 
granitkvadre. I anledning af  revner og udskri-
den bemærkes 1735, at nordmuren var af  kam-
pesten, men den præcise betydning af  dette ord-
valg lader sig næppe bestemme. 1728 skulle loftet 
repareres, hvorfor  kirken antagelig ikke har haft 
hvælvinger. En notits 1747 lader formode,  at 
gulvet  var af  mursten.11 

Tagene  nævnes første  gang 16158 i forbindelse 
med reparation. En murer fra  nabobyen Nørre 
Snede arbejdede en halv snes dage sammen med 
tre hjælpere for  at ordne taget med sten købt i 
Horsens og kalk hentet i Daugbjerg. 1687-8823 

blev der lagt 18 opgange bly op, og år 1700 
skulle blytaget forbedres.  1737 var taget i god 

stand bortset fra  skibets sydside, der var tækket 
med spån og trængte til reparation. 

Et »tårn«, hvori der 16158 blev indlagt to bjæl-
ker, hvor klokken hang 1681-82,23 og som år 
1700 var teglhængt, har antagelig været en tag-
rytter.  1717 ønskede synet »klokkehuset« brudt 
ned og opbygget af  nyt. 11 

Et våbenhus  nævnes første  gang 1728, da det 
manglede tagsten; 1737 konstaterede synet, at et 
nyt var opført  af  teglhængt bindingsværk. 11 

INVENTAR 

Af  den ældre bygnings faste  inventar er kun be-
varet stolegavle og bænke fra  1635. En del gen-
stande tilknyttet gudstjenesten er også overført 
til den nye bygning, således altersølv og alter-
stager samt messehagel. Oplysninger om for-
svundet eller ændret inventar fra  perioden før 
1766 må søges under de enkelte stikord ovenfor. 

Fig. 38. Støbejernskors nr. 2 over Bertha Arp, †1866. 
Fra Møller og Jochumsens jernstøberi, Horsens 
(s. 3986). KdeFL fot.  1993. - Cross  no. 2 of  cast  iron,  to 
Bertha  Arp,  died  1866.  From  the  iron  foundry  Møller  and 
Jochumsen,  Horsens. 
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KILDER OG HENVISNINGER 

Ved  embedet:  Synsprotokol 1862-1992. - Se i øvrigt 
fortegnelse  over arkivalier vedr. kirkerne i Gammel 
Skanderborg amt i almindelighed s. 2874 samt for-
kortelser s. 2875. Fagordbog s. 15. 

NM2:  Håndskrift:  F. Uldall: Om de danske Lands-
bykirker VI, 1890, s. 76-79. - Indberetninger ved 
J. B. Løffler  1877 (bygning  og inventar), Erik Bayer 
1908 (malerier på prædikestol og pulpitur), Georg 
N.Kristiansen 1964, 1967-68 og 1979 (inventar), Lu-
den Hecklen 1966 (prædikestol), Erik Skov 1967 
(kalkstensplader), Sonja Støvring-Nielsen og Else 
Østergaard 1970 (messehagel), Mogens Larsen 1978 
(inventar), Henrik Græbe 1985 (†bygning  og begra-
velse), Vibeke Michelsen 1992-93 (inventar og grav-
minder). - Udskrifter  af  de gennemgåede arkivalier 
findes  i NM. 

Notebøger.  NM2:  Søren Abildgaard IX, 1771, 
s. 33-34 (bygning  og klokke). 

Tegninger  og  opmålinger.  NM2:  Plan og opstalt samt 
stolestader ved Hans Vinther 1984. Kunstakademiets  Bi-
bliotek:  Forslag til ombygning af  Mattrup ved J. D. 
Herholdt i 1850erne. Orgelpulpitur, stolestader m.v. 
ved Niels Faber og Ida Krøger 1937-38. LA Vib:Skitse 
og korrespondance vedr. tagrep. 1887-88 (B 239. 125). 

Kgl.  Bygningsinsp.  Århus:  Tegninger og korrespon-
dance siden 1909. 

Litteratur  MeddÅrhSt. 1967, s. 66-68 (200 års jubi-
læum og istandsættelse), 1974, s. 73 (varmeanlæg og 
redskabsbygning,  udskiftning  af  loftsbrædder),  1989, 
s. 163 (rep. af  tårn); N.J. Israelsen: Matrup. Mattrup 
1993. 

Historisk indledning ved Lars Bisgaard, beskri-
velse af  kirkegård og bygning Kjeld de Fine Licht, 
inventar og gravminder ved Vibeke Michelsen og or-
gel ved Ole Olesen. Engelsk oversættelse ved Jean 
Olsen. Redaktionen afsluttet  1993. 

1 Kong Valdemars Jordebog, udg. ved S.Aakjær 
1926-45, s. 6, 15. I note 62 antydes muligheden af,  at 
Tyrsting og Vrads herreder tilsammen har udgjort ét 
herred. 
2 Repert. II, nr. 239. 
3 DaMag. 4. rk. II, 40. 
4 RA. DaKanc. Fortegn, og div. dok. vedk. kirker og 
sognekald i Danmark og Norge 1630-1702, jfr.  †alter-
kalk. 
5 Kronens Skøder l.juni. Den lokale amtmand, etats-
råd Grabow nævnes som køber 1710 (RA. Rtk. Århus 
stift.  Dok. vedk. bortsolgte kirker 1710 og 1711), og 
kancelliassessor Hans Leegaard lod 1711 sin handel gå 
tilbage (LA Vib. Århus bispearkiv. Specifikation  af  de 
kgl. kirkers indkomster (C 3. 1075)). Kongens kornti-
ende var solgt 1688 (Kronens Skøder 2.juli). 
6 Kronens Skøder 24. febr. 

7 1736 havde Niels Thygesen på Mattrup solgt kirken 
til sin halvbroder Christian Fischer på Allinggård (LA 
Vib. Århus bispearkiv. Kirkergsk.  og kirkernes jura 
patronatus 1695-1738 (C 3.1153)), men før  1765, da 
godsets jordebog blev tinglyst (LA Vib. Landstingets 
skøde- og panteprot. 1763-68, f.  311 f.  (B 24. 699)), 
var kirken atter i Mattrups besiddelse. 

Angående den nye kirke skriver Abildgaard 1771, 
den er »afgrunden  ganske nye opbygget meget smuk 
og indvendig både kostbar og zirlig«, og synet 1775 
siger det samme: For få  år siden af  ny opbygget og i 
meget god stand (note 11). 
8 RA. DaKanc. 6 års kirkergsk ... 1620 (B 184 e). 
9 LA Vib. Provstearkiver. Århus amts sdr. provsti. 
Synsprot. 1817-54 (C 30. 1-2). 
10 LA Vib. Provstearkiver. Tyrsting-Vrads hrdr.s 
provsti. Synsprot. 1837-1911 (C 33. 1-4). 
11 LA Vib. Århus bispearkiv. Kirkesyn 1700-1803 (C 
3. 1166-1176). 
12 Der nyopførtes  kun få  kirker i denne periode. Ad-
skillelse mellem kor og skib som i Tyrsting kirke 
praktiseredes normalt ikke. Som en samtidig gård-
kirke kan anføres  den af  Carl Hårleman tegnede kirke 
ved Øveds kloster i Skåne. 

Blandt de mange bygmestre, der var virksomme i 
Østjylland på denne tid (jfr.  O.Norn: Bygmester 
Anders Kruuse, i Kulturminder 1944, s. 33-79 og 
K. Voss: Bygningsadministrationen i Danmark under 
Enevælden, 1966, s.313f  og passim), kan som op-
havsmand til Tyrsting kirke peges på Chr. Jensen 

Fig. 39. Kalkstensplade med Jesumonogram antagelig 
fra  1578 og stammende fra  den daværende patronats-
ejers herresæde, Mattrup (s. 3987, jfr.  s. 3992, fig.l). 
NE fot.  1992. - Limestone  slab  with  the  Sacred  Mono-
gram,  probably  from  1578,  originally  in  the  portal  
of  Mattrup manor, seat of the church patron. 
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Mørup, der havde opgaver for  Fischer på Allinggård 
(jfr.  N.J. Israelsen: Fischers hospital i Grønbæk og 
bygmester Christian Mørup, i MIV IX, 1979, 32-49 
og samme 1993, s. 29) og Anders Møller, der for 
Thyge Jesper Thygesens bror, Lars, forestod  det nær-
liggende Bygholms ombygning. 
13 Ved nedennævnte flytning  af  døren er til lukning i 
tårnets vestside benyttet en kvader, der i modsatte 
sider har henholdsvis rundstav og skråkant. Stammer 
den fra  sydsiden, hvor det nye dørhul blev brudt, 
eller er den hentet andetsteds? 
14 DaAtlas. s. 199, jfr.  HofmFund.  I, 1756, s. 335. 
15 Synsprotokol 1862-1992. 
16 Otto Norn: En østjysk Billedskærerslægt fra  det 
attende Aarhundrede, i NMArb. 1939, s.52f.  - På-
virkning fra  Jens Jensen d. y.s. læremester Jørgen 
Arentsen Slache (jfr.  bl.a. dennes fontegitter  og -him-
mel i Horsens klosterkirke) kan dog også spores, på 
fontehimlen  og ornamentfelterne  i de lukkede stole 
(jfr.  Vibeke Michelsen: Snedkere og billedskærere i 
Horsens snedkerlav 1603-1745, i Synligt og Usynligt. 
Studier tilegnede Otto Norn, 1990, s. 134f.). 
1 7 S. 220. 
18 Jfr.  Gh. Derveaux-Van Ussel: Exposition de Sculp-
tures anglaises et malinoises d'Albátre. Musées 
royaux dArt et d'Histoire, Bruxelles 1967, og Mi-
chael K. Wustrack: Die Mechelner Alabaster-Manu-
faktur  des 16. und fruhen  17. Jahrhunderts, Frankfurt 
am Main-Bern 1982 (danske eksempler s. 341-50; Tyr-
sting ikke omtalt). - Det bemærkelsesværdigt tidlige 
relief  blandt kendte alabastarbejder fra  Nederlandene 
stammer sandsynligvis fra  Mechelen eller Antwerpen 
i det nuværende Belgien, men en nærmere bestem-
melse har ikke været mulig. 
19 Et måske sekundært I (eller C?) H er indhugget til 
venstre for  Marias hoved. 
20 Jfr.  Otto Norn: Om et Herregaardskapel fra  Re-
naissancetiden, i Kulturminder, 1942-43, s. 52-56; i 
øvrigt Jensen: Gravsten, II, 2, begge med henvisnin-
ger til ældre litteratur. 
21 Tavlens fyrretræskonstruktion  ses på bagsiden: 
lodrette planker i fuld  højde, fæstnet  med smede-
jernssøm og fastholdt  af  vandret lagte, profilerede 
revler, samt af  enklere, nyere, skråtstillede til fast-
holdelse af  vingerne. Alabastrelieffet  med træramme 
er indsat i udskæring i brædderne, fastholdt  bagpå af 
træplade. Pilastre, lister etc. er fastsømmet  bagklæd-
ningen. Kun figurer  og kapitæler er skåret i eg. 
22 Se bl.a. Nyt fra  Bibelselskabet 3, 1989. Den danske 
bibels historie (forside  og s. 10), af  H. A. Greys. 
23 RA. Rtk. Rev. rgsk. 1660-ca. 1848. Århus stifts  kir-
kergsk. 1680-94 (261-66). 
24 HofmFund.  II, 1756, s. 335. 
25 Note 24. - At Mattrups ejere i flere  tilfælde  har 
betænkt deres sognekirke, er ikke ensbetydende med, 
at de også har været kirkeejere (jfr.  s. 3963). 

26 Svarende til Bøje nr. 1559, med punktum: »A. F.«. 
27 Nogle lysestager, der en tid havde været anvendt i 
stedet for  de nuværende, blev 1896 skænket til filial-
kirken i Gludsted, Ejstrup sogn, Vrads herred (note 
10). 
28 Tidligere, 1880, efterset  og repareret indvendig 
(note 15). 
29 Fonten er ikke omtalt i Wiedewelts egen værkfor-
tegnelse (KglBibl.  NKS 1396 n, fol.  I og II), der imid-
lertid ikke er fuldstændig.  Det forekommer  dog ri-
meligt, at fonten  er udført  af  Wiedewelt, der har le-
veret kirkeejeren, justitsråd Emanuel Thygesens 
(†1764) epitaf  til Klovborg kirke, der ligeledes hørte 
under Mattrup. Jfr.  også bygningstavle  fra  1764 på 
Mattrup (N.J. Israelsen: Et sengotisk Billedskærerar-
bejde på Mattrup, 1979, s. 28). 
30 Kummen noget løst anbragt. Allerede 1857 ønske-
des fonten  fastgjort  (note 10). 
31 Kronebøjler affyr,  underside af  eg. Snedkerrestau-
reret 1968 af  Lucien Hecklen, NM. 
32 Både 1862 (note 15) og 1908 (indberetn.) bemær-
kes, at det 4. evangelistmaleri manglede. 
33 Samme konstruktion som vedr. pulpiturmaleri-
erne. 
34 Også på billedskærerens prædikestol i Engum er 
anbragt et Gudslam. 
35 Bedst bevaret på himlen. 
36 1888 skulle stolens indvendige bræddebeklædning 
delvis fornyes.  1908 ønskedes gulvet inde i stolen og 
to fyldinger  på indersiden fornyet  (note 10). 
37 Fornyet før  egetræsmalingen o. 1864 (sml. altertav-
lens overmalinger). 
38 Reparationer tidligst omtalt 1864f.  og igen 1903. 
Østpanelerne er måske først  udført  1854, da stolene 
ønskedes forsynet  med oliemalet rygbeklædning 
(note 10). 
39 Istandsat 1967. 
40 Note 10; jfr.  Mary Bess Westenholz: Erindringer 
om Mama og hendes Slægt. Blixeniana 1979, Viborg 
1979. 
41 Ved restaureringen 1962 udskiftedes  bælganlægget. 
Den originale registernavneplade af  bemalet træ er 
opsat i orglets indre. Yderligere oplysninger findes  i 
Orgelreg. 
42 Ifølge  restaurator stammede tre stykker andetsteds 
fra;  måske fra  †herskabsstolen? 
43 Restauratoren, Georg N.Kristiansen, har i indb. 
foreslået,  at maleren kunne være Jens Christensen 
Bræstrup (1712-78), født  i Brædstrup, Ring sogn, 
hvis initialer imidlertid ikke synes at harmonere med 
de på maleriet tydeligt angivne. 
44 Før dette tidspunkt var i de to yderste felter  malet 
præsternes navne, med hvide versaler på sort bund 
(indberetn. 1908). Ved prøverensning 1964 af  et ma-
lerifelt  konstateredes på træværket samme farvelag 
som på altertavle og prædikestol. 



3990 TYRSTING HERRED 

45 Stykkerne siges at være fundet  på loftet  til Klov-
borg kirke, der ligeledes har hørt under Mattrup, og 
hvis arkivalier intet meddeler om rokokoarbejder. 
46 Uldall: Kirkeklokker,  s. 159, nr. 15, jfr.  samme: Ms 
1890 i NM og indberetn. 1877 ved Løffler. 
47 Bogstavet s i »est« og »fusus«  er nærmest støbt 
som et c, tilsvarende bogstavet e i »magister«. 
48 RA. DaKanc. Rgsk. før  1559. Indkrævede klokker 
1528-29 (108 A, pk.11). 
49 Herredsberetning 1877 ved Henry Petersen, i NM. 

50 Jfr.  Aase Faye: Danske Støbejernskors. Bearbejdet 
og udgivet afjan  Faye, 1988, kat. nr. 119; mærket om-
talt s. 216f. 
51 Tilsvarende plader, men med våbener for  Harden-
berg og Rønnow, er indmuret i Klovborg kirkes ap-
sis. 
52 Granitkvadre, hvoraf  en del øjensynligt stammer 
fra  kirkebyggeri  og indgår i Mattrups lade fra  1764, 
hidrører næppe fra  Tyrsting kirke, der først  blev ned-
revet et par år senere. 

S U M M A R Y 

The squire of  Mattrup manor in the mid 18th 
century was born a commoner, and although 
the manor-house was recorded as having had a 
chapel in the 1570s there was none in his time. 
Subsequently he carefully  attended to the en-
richment of  his churches in an endeavour to be 
elevated to the aristocracy, and in 1776 this am-
bition was crowned with success. 

The most far-reaching  effort  centred on the 
manor's parish church at Tyrsting where an en-
tirely new church was erected in the 1760s. The 
design of  this church is fairly  traditional, al-
though a hint of  neo-classical influence  can be 
perceived from  the original position of  the en-
trance on the church's principal axis; the en-
trance into the church was later moved to the 
south side of  the tower. 

The early church, judging by reused masonry 
in the present one, has at any rate been built 
partly of  granite ashlars, and is unlikely to have 
differed  much from  the other churches in the 
area. 

It stood on the same site, but virtually noth-
ing is known about its architectural details. 

In connection with the rebuilding of  the church 
most of  the furniture  and fittings  were renewed 
in the rococo style in the 1760s. The church pa-

tron, Thyge Jesper Thygesen of  Mattrup, in his 
own words »the humble builder« in the inscrip-
tion of  1767 in the gallery, commissioned Jens 
Jensen the Younger, wood carver of  Horsens, 
for  the task. This workshop supplied furniture 
to other manorial churches, for  example Engum 
church under Bygholm manor, the estate own-
ed by Thyge Jesper Thygesen's brother. The 
furnishings  of  this church served as the model 
for  those of  Tyrsting. 

Inset in the altar-piece was an alabaster relief, 
signed V. L. 1551, probably of  south Netherlan-
dish workmanship, presumably from  a †dome-
stic altar-piece adorning the altar in the †chapel 
of  Mattrup at the time the manor was owned by 
the noble family  of  Hardenberg. 

The large marble font  was also commissioned 
in the 1760s, probably the work of  the Copen-
hagen sculptor, Johannes Wiedewelt, who sculp-
ted the wall monument commemorating Ema-
nuel Thygesen in the neighbouring village 
church at Klovborg, at that time under Mattrup. 

Reused from  the earlier church were some 
bench-ends from  1635, a partly altered chalice, a 
paten 1706, altar candlesticks c. 1640, and a cha-
suble with golden embroidery donated in 1732 
by the then owner of  Mattrup Manor. 

Fig. 40. Området ved Tyrsting og Mattrup 1:10.000. Kortet, der er udført  af  Jørgen Wichmann 1992, er en 
sammentegning af  dele af  to ejerlav: Tyrsting bys jorder (Andreas Haar 1794, rettelser medtaget til 1863) og 
Mattrups og Stids mølles jorder (Anders Terkelsen Hauberg 1817, rettelser medtaget til 1862) - Map  of  the  area 
around  the  village  Tyrsting  and  the  manor  of  Mattrup. 



TYRSTING KIRKE 3991 



Fig. 1. Mattrup. Hovedbygningens gårdside. KdeFL fot.  1993. - Mattrup  manor.  The  original  building  erected  15 77          
had  a chapel,  which  disappeared  during  later  rebuilding.  Fragments  of  the  original  decoration  of  the  exterior  are  included  in 
the  wall  around  the  portal. 

†KAPEL PÅ MATTRUP 
TYRSTING SOGN 

I sognets sydlige del rejser hovedgården sig på et 
i tidens løb udbygget plateau oven for  skrånin-
gen på den nordlige side af  Mattrup ådal. Med 
Pontoppidans formulering  af  det smukke sce-
neri er »haven med terrasser nedad og ligger ved 
skoven«. Ifølge  samme skribent1 var der på går-
den »tilforn  ... et lidet kapel, som var bygget 
1577 af  Erik Hardenberg, og var deri en alter-

tavle med forgyldte  alabasters billeder. Dette er 
alt nedbrudt«. 

Den hovedbygning,  der opførtes  af  den senere 
rigsråd Erik Ejlersen Hardenberg og hans hu-
stru Anna Rønnow i 1570erne, og hvori kapellet 
var indrettet,2 blev i de følgende  århundreder 
gennemgribende ombygget,  hvorved også ka-
pellet forsvandt.  At dømme efter  de bevarede, 
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Fig. 2. Mattrup gravplads. KdeFL fot.  1993. - Since  1853 the  owners  of  the  manor  of  Mattrup  have  been  buried  in  the 
forest  near  to  the  main  building. 

spredte levn af  husets dekoration har det været 
et kultiveret anlæg. Det er usikkert, om kapellet 
kan identificeres  med »hvælvingen«, som ifølge 
en synsforretning  efter  Anna Mikkelsdatters 
død 1721 lå ved siden af  storstuen.3 

Om kapellets fornemme  inventar  vidner først 
og fremmest  den ovenfor  omtalte †altertavle 
med et alabastrelief  fra  1551, der siden Tyrsting 
kirkes ombygning 1766-67 indgår i dens alter-

tavle (s.3963f.).  Et par høje messingalters tager 
fra  1574, der nu findes  på Mattrup, men tid-
ligere har prydet Klovborg kirkes alterbord, har 
måske tilhørt kapellet ligesom Træden kirkes 
usædvanlige renæssanceprædikestol af  sandsten. 

På toppen af  en naturlig bakke umiddelbart 
vest for  gården er en indhegnet og indviet grav-
plads,  hvor gårdens ejere siden 1853 og medlem-
mer af  familien  Westenholz er begravet. 4 

1 DaAtlas, s. 220. 
2 Jfr.  O. Norn: Om et Herregaardskapel fra  Renais-
sancetiden, i Kulturminder 1942-43, s. 52-59. 
3 N.J. Israelsen: Matrup, Mattrup 1993, s. 19 ff. 

4 Tilladelse af  11.juli 1866 fra  Kultusministeriets 
1. kontor (RA). 
Jfr.  i øvrigt Tyrsting kirke: Kilder og Henvisninger 
(s. 3988). 





Fig. 1. Den nuværende kirke, set fra  nordøst. KdeFL fot.  1993. - The  present  church  seen  from  the  north-east. 

RING-BRÆDSTRUP KIRKE 
TYRSTING HERRED 

Landsbyen Ring nævnes første  gang 1409,1 sognet 
14392 og kirken 1494.3 15244 bidrog kirken til Fre-
derik I.s ekstraskat, den såkaldte landehjælp, med 10 
mark. 

Kirkens ejerforhold  er ikke oplyst, før  det af  her-
redsbogen 16615 fremgår,  at kirken tilhørte kongen. 
Kongetienden blev solgt 1688,6 og 17207 erhvervede 
ejeren af  Mattrup (s. 3992), Anne Mikkelsdatter, kir-
ken. Den forblev  under dette gods, indtil den overgik 
til selveje 1. januar 1909 (jfr.  Tyrsting, s. 3963). 

16158 betalte kirken for  et tiggertegn  til »en stakkel«. 

Kirkens historie udmærker sig ved at omfatte  tre 
forskellige  bygninger, hvis udstyr og inventar vek-
sler, bortset fra  enkelte, overførte  stykker: 1. Den nu-
værende kirke (indviet 14. december 1941) og efter  sin 
beliggenhed benævnt Brædstrup kirke (s.3996). 2. 
Den oprindelige stenkirke, der lå ved den eksiste-
rende præstegård, nordøst for  landsbyen Ring 
(fig.  22) og blev nedbrudt 1870 (s. 4003). 3. Den kirke 
på samme sted, som afløste  den oprindelige (indviet 
25. september 1870) og blev sløjfet  i forbindelse  med 
opførelsen  af  den nuværende9 (s. 4007). 
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Kirken ligger i den søndre del af  stationsbyen 
Brædstrup på sin temmelig store kirkegård,  der i 
begyndelsen af  1970erne, efter  tegning af  Vol-
mer Rud Nielsen, er udvidet  mod syd til om-
trentlig det dobbelte areal. Den ældre del hegnes 
på store strækninger af  dobbelte tjørnehække og 
to rækker løvtræer, overvejende lind, i øst navn-
lig bøg. Den yngre del omgives af  bøgehæk, og 
der er ligeledes rækker af  løvtræer langs de tre 
sider. 

Hovedindgangen,  der er udformet  med tegl-
hængte rødstenspiller og jerntremmefløje,  sid-
der i vestsiden, ud for  tårnet, hvor der ud til 
hovedgaden er anlagt en forplads.  I nordsiden, 
ud for  kirkens sidefløj,  er der en tilsvarende 
port. Desuden er der indgange på østsiden, dels 
i tilknytning til et ældre redskabshus, dels ved 
en ny kontor- og materialbygning, opført  1983 
efter  tegning af  Hans Vinther, i skellet mellem 
de to kirkegårdsafsnit.  Også sydligst på samme 
side er der en jerntremmeport. Fælles- og urne-
grave er 1972 anlagt på den yngre afdelings  ve-
stre afsnit. 

placeret ligkapel, toilet o.a. Apsis har kvartkug-
lehvælv, mens kor og skib overdækkes med 
grathvælv, der er hvidkalkede ligesom væg-
gene. Gulvmaterialet i forhal,  gange og kor ud-
gøres af  brune klinker, under bænkene af  parket. 

I alt væsentligt står kirken uændret siden op-
førelsen,  dog viste det sig allerede i 1940rne på-
krævet at foretage  en forstærkning  af  fundamen-
terne. Den oprindelige †kalorifer  afløstes  1965 af 
fjernvarme,  og 1991-92 ledede Hans Vinther en 
indvendig istandsættelse. 

Kalkmalet  dekoration  på triumfvæggen,  fresko-
maleri, »Julenat«, signeret »J A - 1953« for  Jo-
han Vilhelm Andersen10 og bekostet af  lærer Ge-
org Kristiansen. Midt over korbuen stråler ju-
lestjernen som centrum for  et grønt cirkelkors. 
Mod nord ses englens forkyndelse  for  hyrderne, 
mod syd de hellige tre konger, ridende på kame-
ler, vejledt af  stjernen; i baggrunden en lysbrun, 
skematisk tegnet by i et gulbrunt landskab un-
der blå himmel med hvide stjerner. De stilise-
rede figurer  har brogede, fladeudfyldende  farver 
og kraftigt  optrukne konturer. 

BYGNING 

Mens man i sognet drøftede,  om den gamle 
kirke skulle istandsættes eller ej (jfr.  nedenfor), 
udarbejdede den lokale arkitekt Holger Søren-
sen 1936 et forslag  til en ny bygning, der havde 
væsentlige lighedspunkter med Grundtvigskir-
ken i København, hvis opførelse  stod på i denne 
periode. Som kgl. bygningsinspektør  afviste 
Viggo Norn projektet, idet han erklærede, at 
der burde bygges en »rigtig stationsbykirke«, 
hvilket han så selv gav tegning til. Byggeriet 
foregik  1940-41. 

Den ret store, teglhængte kirke står på en sok-
kel af  kvadre fra  forgængeren,  i blank mur af 
røde, håndstrøgne sten i krydsforbandt.  Den 
består af  kor med apsis, skib og i vest et kraftigt 
tårn, der nok har hentet inspiration i senmiddel-
alderlige tårne i stiftet.  Dets underrum fungerer 
som forhal;  dets høje spir, der kan lede tanken 
hen på det få  år ældre spir på domkirken i Århus 
(s. 329), fik  kobberbeklædning 1954, fornyet 
1984. I en sidebygning på skibets nordside er 

INVENTAR 

Oversigt.  Det høje, lyse kirkerum præges naturligt 
nok af  indretningen 1940-41, dog med Joh. Vilh. An-
dersens kalkmaleri fra  1953 som et markant blikfang. 
Fra sognets ældste †kirkebygning  (jfr.  nedenfor) 
stammer først  og fremmest  de genstande, der har væ-
ret knyttet til altertjenesten: Alterkalk 1797, disk 1758, 
messehagel 1756, alterkande 1844 samt oblatæske og 
berettelsessæt fra  1862. Hertil kommer den for-
nemme, romanske døbefont  og klokken støbt 1758. -
Fra den 1870 opførte  †kirke er overtaget det store 
bronzekrucifiks  fra  1930, der nu pryder alteret, de 
forskellige  alterstager, to af  lysekronerne samt et †or-
gel, der blev fornyet  1977. 

Alterbord,  opsat 1941 af  store granitkvadre, efter 
sigende fra  den oprindelige kirke; 107 cm højt, 
180 cm bredt og 95 cm dybt. 

Et nygotisk, lavt alterretabel,  fra  1941, er an-
bragt ved bordets bagkant. Det er af  ferniseret 
eg, opdelt i fem  rum, hvis skillevægge er prydet 
med korsstave. Ved den fladloftede  baldakins 
forkant  en frise  med småstave og herunder 
krydsende rundbuer. 
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Fig. 2. Grundplaner 1:300, tegnet af  KdeFL 1993. Øverst: †Kirke nr. 1 (s. 4003, på grundlag af  Clausen 1862 
(fig.  11 og 12) og synsprotokollens beskrivelse samme år. Mange enkeltheder er usikre). I midten: †Kirke nr. 2 
(s. 4007, efter  skitse af  Zachariassen 1909. En del enkeltheder er usikre). Nederst: Nuværende bygning (s. 3996, 
efter  Norn 1940). - The  three  churches  in  Ring  parish,  ground-plans.  Above:  the  first  one, demolished  1870.  In  the  middle: 
The  second  one, constructed  1870  and  demolished  1940. Below:  The  present  one, consecrated  1941. 
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Fig. 3. Alterkalk, 1797, og disk, antagelig fra  1758. 
Kalken udført  af  Nicolai Brandt, Horsens, og skæn-
ket af  Thyge Jesper de Thygeson til Mattrup, disken 
udført  af  Hans Nyested, Horsens, og skænket af 
Emanuel Thygesen til Mattrup (s. 3998). NE fot. 
1992. - Chalice,  made  1191 by Nicolai  Brandt,  Horsens, 
and  paten,  probably  made  by Hans  Nyested,  Horsens,  both 
objects  donated  by the  owners  of  Mattrup  manor. 

Fig. 4. Alterstager. Af  bronzeret støbejern (nr. 1-2), 
o. 1900, og af  messing (nr.3-4), 1937 (s.3999). NE 
fot.  1992. - Altar  candlesticks,  bronzed  cast  iron,  c.  1900 
(nos.  1-2), and  of  brass,  1931 (nos.  3-4). 

Som alterprydelse tjener et bronzekrucifiks 
(fig.  15 og 16), »Skænket til Ring Kirke af  Dom-
mer I. Iensen 1930«. Den 123 cm høje figur  er 
udført  1853 af  Jens Adolf  Jerichau og støbt i 
Lauritz Rasmussens bronzestøberi, Køben-
havn.11 Korstræet, af  ferniseret  eg, med metal-
plade med giverindskriften  på bagsiden, er opsat 
ved alterbordets bagkant. 

Altersølv.  Kalk  (fig.  3), 1797, udført  af  Nicolai 
Brandt, Horsens, og skænket af  Thyge Jesper de 
Thygeson til Mattrup. Den er 19,5 cm høj, har 
enkelprofileret  fod  på flad  fodplade,  hvorpå me-
stermærket (Bøje II, 1982, nr. 6189). På fodens 
overside indprikket »T. I. T.«, med store skrive-
skriftsbogstaver,  for  ovennævnte giver, og her-
under årstallet »1797«. Cylinderformede  skaft-
led og lille, midtdelt knop. Det halvkuglefor-
mede bæger, med profileret  mundingsrand, er 
glat; indvendig forgyldt. 

Disk  (fig.  3), rimeligvis fra  1758, antagelig ud-
ført  af  Hans Nyested, Horsens, hvis læderede 
stempel (Bøje II, 1982, nr. 6163) ses ved kanten 
af  fanen.  Den er flad  og glat, 12,8 cm i tvm. På 
fanen  er graveret store skønskriftsbogstaver, 
»E.T. - M. L.« og »1758«, initialerne for  kirke-
ejeren Emanuel Thygesen til Mattrup og hans 
anden hustru Margrethe Lentz (jfr.  messehagel), 
der døde nævnte år. Disken er derfor  muligvis 
en mindegave. 

Berettelsessæt,  1862, udført  af  Peter Hertz, Kø-
benhavn. Den 13,5 cm høje kalk har enkel, pro-
fileret  fod  på lille standkant, skaft  med hen-
holdsvis højt og lavt, indknebet led, hvorimel-
lem lille, rund knop; bægeret ægformet,  med 
mundingsprofil.  På foden  er graveret en vin-
ranke, på knoppen en omløbende kvist og på 
bægeret et tomt, liljeprydet skjold, formodent-
lig beregnet til indskrift.  Under bunden mester-
stemplet (Bøje I, 1979, nr. 1420) og Københavns 
bymærke (18)62. Den tilhørende, flade  disk, 7 
cm i tvm., forgyldt  på oversiden, har under 
bunden samme stempler som kalken. I blåtfo-
eret træfoderal  med plads til †æske. 

Oblatæske,  1862,12 fra  Bing & Grøndahl, den 
vanlige af  sort porcelæn. På alterbordet. Vin-
kande,  »14-12-1981« graveret under bunden; mu-
ligvis af  nysølv(?). En alterkande  fra  1844 og to 
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Fig. 5. Den nuværende kirke, indre set mod øst, med kalkmaleri 1953 af  Johan Vilhelm Andersen (s. 3996). NE 
fot.  1992. - The  present  church,  interior  to  the  east  with  mural  painting  1953 by Johan  Vilhelm  Andersen. 

flade  skåle  svarende til Tyrstings, fra  1903, af 
porcelæn, sorte, med guldkors og kanter,12 hen-
holdsvis fra  Den kgl. Porcelænsfabrik  og Bing & 
Grøndahl, er nu opstillet til pynt i præsteværel-
set. 

Alterstager.  1-2) (Fig. 4), o. 1870(?), af  bronze-
ret støbejern, 66 cm høje. Den ottekantede fod 
er prydet med et sæt relieffer  med bibelske mo-
tiver: lovens tavler, harpe, alterkalk og kors, an-
vendt to gange. Det riflede  skaft,  nederst om-
sluttet af  bægerblade, har godronneret lysekrave 
og lyseholder. 

3-4) (Fig. 4), af  messing, »Skænket til Ring 
kirke af  dommer J.Jensen 31/10 1937«. Graveret 
versalindskrift  på de 53,5 cm høje stager, nygo-
tiske kopier udført  af  Lauritz Rasmussens Bron-
zestøberi, København. 13 Opstillet på gulvet ved 
hver side af  alteret. 

Syvarmet  lysestage,  o. 1925, med ottekantet, 
glat fod,  kantede arme med små kubeled og ly-
seholdere over skive. Senere indrettet til elek-
trisk lys, der fjernedes  1947.14 

Messehagler.  1) (Fig. 6), 1756, af  (nyere) mør-
kerødt fløjl  med smalt, latinsk, guldgaloneret 
rygkors, der forneden  er flankeret  af  guldtråds-
broderede spejlmonogrammer: ML og ET over 
årstallet 1756, for  Margrethe Lentz og Emanuel 
Thygesen (jfr.  alterdisk), der nævnte år indgik 
ægteskab (jfr.  messehagel i Grædstrup, s. 3952). 
Kors og monogrammer er antagelig overført  til 
et nyere stof  1904,14 da hagelen ønskedes repare-
ret. Samtidig er formodentlig  fjernet  de guld-
galoner langs kanten, der er omtalt i inventariet 
1862.14 

2-3) Nye, begge mærket »Danish Art Weav-
ing. Tylstrup Denmark«. Den ene grøn, med 
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Fig. 6. Messehagel 1756, med spejlmonogrammer for 
Margrethe Lentz og Emanuel Thygesen til Mattrup 
(s. 3999). NE fot.  1992. - Chasuble  1756,  with  back-to-
back  monograms  of  Margrethe  Lentz  and  Emanuel  Thyge-
sen  of  Mattrup. 

latinsk flettekors  af  guldgaloneret bånd mellem 
gyldne striber, den anden hvid, med tilsvarende 
kors, rygsidens tillige med grønne striber. I 
præsteværelset. 

Alterskranke,  1941, spinkle jernstave med ege-
træshåndliste; opstillet i retkant. 

Døbefont  (fig.  8), romansk, af  granit, kummen 
af  rødlig, sortnistret granit, foden  lidt lysere, 
gulrød; ca. 80 cm høj. Ifølge  Mackeprang (Dø-
befonte,  s. 258f.)  tilhørende den såkaldte Hor-
senstype fra  egnen omkring Horsens fjord  (jfr. 
dog Bryrup, s. 3924), men ligesom fonten  i det 
nærliggende Tønning med en afvigende  ud-
formning  af  foden.  Den store, halvkuglefor-
mede kumme, ca. 80 cm i tvm. og 27 cm dyb, 
har en ca. 10 cm bred, glat mundingsflade. 
Smalle, glatte bånd dels indrammer de kransstil-

lede bægerblade forneden,  dels opdeler kum-
mens flade  reliefudsmykning  i fire  afsnit  ved 
hjælp af  lodrette, varierende ornamentbånd med 
ottetalsslyng, bølgeranke eller ringe med midt-
knop. Hvert afsnit  rummer en løve, parvis 
modstillede på hver side af  båndet. Udformnin-
gen af  dyrene er værkstedets vanlige, hovedet i 
profil  med åbent gab, små hulede ører, manke 
med spiralkrøller, tydelige tæer med kløer og 
halen stukket ned mellem benene og lagt op 
foran  kroppen, hvorover den breder sig ud med 
spiralblade. I tre af  hjørnesviklerne ved dyrenes 
bagkrop udfylder  en lille, tredelt plante det 
tomme rum. Fontefoden  har form  som et tra-
pezkapitæl, det på oversiden har hjørnestave 
hvorimellem et akantustræ med to sidegrene, 
hver med tre eller fire  blade. Over en kraftig 
vulst formidler  et lille profilled  overgangen til 
kummens lave skaftled.  Kummen har en revne 
tværs over et af  ornamentbåndene, og plinten på 
fodens  nordøstre hjørne er fornyet,  med bladre-
konstruktion, o. 1961. - Opstillet i skibets nord-
østre hjørne. 

Dåbsfad  (fig.  7), 1949, af  messing, udført  af 
»Knud Eibye. Kunstsmed. Odense.« »Skænket 
af  venner i Ring og Føvling menigheder til 
minde om pastor N. S. Rosendal, som var sog-
nepræst der 1922-1946. Brædstrup kirke 1949.« 
66,5 cm i tvm. Jugendpræget rankeornamentik 
og firpas  omkring fordybningen,  32 cm i tvm. 
På dennes rand er giverindskriften  graveret med 
moderne kursiv, under bunden en plade med 
versalindskrift  for  gørtleren. 

Dåbskande,  af  messing, leveret af  Knud Eibye, 
Odense og »Skænket af  gaardejer Jens Hansen, 
Tyrsting, Brædstrup kirke 1949«, ifølge  grave-
ret kursivindskrift  på foden.  33,5 cm høj, sva-
rende til bl.a. den i Rye (s. 3749). 

Prædikestol,  1940-41, udført  efter  tegning af 
Viggo Norn, muret af  samme sten som byg-
ningen; polygonal og med hveranden sten frem-
springende og derved dannende pilastre. Hvid-
kalket, nederste skifte  dog sortmalet som byg-
ningen i øvrigt. Foran stolens øvre del hænger 
en gennembrudt buefrise  af  umalet eg, svarende 
til alterretablet. Trappeopgang i skibets sydøst-
hjørne, muret af  brune klinker. 
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Stolestader,  1940-41, glatte plankegavle med 
senere pålagte lister, der angiver et øvre, rektan-
gulært felt  og et nedre, kvadratisk. Gavlene 
grønmalet i to nuancer, bænkene grønne, ryglæ-
nene lysviolet-brune. 

To ens pengebøsser,  1941, af  messing, ottekan-
tede, med hvælvet forside,  hvorpå malteserkors 
af  kobber; på overkanten pengetragt. Fæstnet på 
træplader på hver side af  indgangsdøren. 

Orgelpulpitur,  1940-41, ændret 1976f;  ophængt 
på vestvæggen.  Umalet egetræspanel med rekt-
angulære felter,  kanterne gul- og gråmalede. 

Orgel,  1977, med 12 stemmer, to manualer og 
pedal, bygget af  Th. Frobenius & Sønner, 
Kgs. Lyngby. Disposition: Hovedværk: Rør-
fløjte  8', Principal 4', Spidsfløjte  2', Terts 
Mixtur III. Svelleværk: Gedakt 8', Kobbelfløjte 
4', Quint 22/3',  Principal 2', Oktav 1'. Pedal: Sub-
bas 16', Gedakt 8'. Tegnet af  Rolf  Graae i samar-
bejde med orgelbyggeriet.  På vestpulpituret. 
Hovedværket er placeret som rygpositiv i pulpi-
turbrystningen, foran  tårnrumsbuen, og afslut-
tet opefter  af  en svunget gesims, der er lavest på 
midten. Bag tårnrumsbuen står et orgelhus, der 
rummer spillebordet, pedalværket og svellevær-
ket. Pedalværket har prospektpiber af  kobber; 
svelleværket, hvis forreste  piberække er af  tin-
legering, har foldedøre  og er placeret som bryst-
værk over spillebordet. 

†Orgel,  bygget o. 1917 til Ring †kirke af  Hor-
sens Orgelbyggeri  ved M. Sørensen. Blev i for-
bindelse med flytningen  til Brædstrup kirke 
1941 ombygget og udvidet til otte stemmer af 
Th. Frobenius & Co., Kgs. Lyngby. Dispositio-
nen var herefter:  Manual: Bordun 16', Principal 
8', Gedakt 8', Salicional 8', Oktav 4', Fløjte 4', 
Mixtur IV; oktavkoppel, svelle.15 Pedal: Subbas 
16'. Tutti. Pneumatisk aktion, pneumatiske 
vindlader. På pulpitur i tårnrummet, med spille-
bord i orglets sydside. Facaden dannedes af  pi-
ber af  zink, tinlegering og malet fyr,  opstillet i 
V- og pyramideform  i den lave, fladt  buede åb-
ning mod kirkeskibet. Træpiberne prydedes af 
enkle, malede dekorationer. 

Salmenummertavler,  1941f.,  syv ens, beregnet 
til ophængning af  metalbrikker med sortmalede 
tal. Hvidmalede, med grå lister. 

Lysekroner.  1-2 (Fig. 19, jfr.  fig.  20 og 21), om-
talt af  Uldall 1901 og ganske svarende til de to 
kroner i Grædstrup (s. 3957). Ens barokkopier, 
af  messing, med to gange seks lysearme samt 
seks øvre prydarme med refleksblomster.  Op-
hængt østligst og vestligst i skibet. 

Fig. 8. Romansk døbefont  (s. 4000). NE fot.  1992. -
Romanesque  font. 

253* 

Fig. 7. Dåbsfad  af  messing, udført  1949 af  Knud Ei-
bye, Odense (s. 4000). NE fot.  1992. - Brass  baptismal 
dish,  made  1949 by Knud  Eibye,  Odense. 
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Fig. 9. Klokke, omstøbt 1758 af  Caspar Konig, Vi-
borg (s. 4002). NE fot.  1992. - Bell,  recast  1158 by Cas-
par  Konig,  Viborg. 

Fig. 10. Relieffer  på klokke 1758, jfr.  fig.  9 (s.4002). 
NE fot.  1992. - Reliefs  on the  bell,  1158, cf.  fig.  9. 

3) 1941, leveret af  gørtlerfirmaet  G. Erstad Pe-
dersen, Århus. Barokkopi, af  messing, med to 
gange otte lysearme og som topfigur  et kors 
med trefligede  korsarmsender (svarende til bl.a. 
Røgen, s. 3563). Ophængt midt i skibet. 

4) 1941, fra  ovennævnte gørtlerfirma,  barok-
kopi, af  messing, med seks lysearme og balu-
sterformede  skaftled,  den øvre med ring. I ko-
ret. 

Kirkeskibet  »Sextus, Danmark« (fig.  18), vist-
nok model af  barken Sixtus af  Fanø fra  1886, 
bygget 1938-39 af  skibsfører  P.A.Pedersen, 
Nordby på Fanø, og skænket af  hotelejer Hans 
Jensen, Brædstrup.1 6 Malet stribevis sort, hvidt, 
med sort markering af  kanonporte, gråt og 
bronze; navnet står med hvidmalede versaler på 
hver side af  forstavnen  samt på agterspejlet. Op-
hængt i skibet. 

Tårnur,  1946, ifølge  indskrifter:  »Skænket til 
mors og fars  minde. M. F. C.« (af  lærer Maren 
Fogh-Christensen), udført  af  »Dansk tårnur-in-
dustri. Aarhus 1946, udvidet 1959« og »I 1959 
udvidet med slagværk og 3 skiver, bekostet af  P. 
og A. N.« (Peter og Ane Nielsen, Brædstrup).17 

I klokkestokværket. 
Klokker.  1) (Fig. 9), omstøbt 1758 af  Caspar 

Konig, Viborg; 58 cm i tvm. Klokkelegemets 
flade  smykkes af  en syvliniet indskrift  med kraf-
tige, velformede  reliefversaler  mellem spinkle 
linier: »Ring kirces(!) klocke. / omstöbt 1758 paa 
eieren / iustitz r: Emanuel Thygesen / til Mat-
trup og frue:  / Magrete(!) Lentz deris / bekost-
ning / C: Konig(!)  me fecit«  (... gjorde mig). De 
to nederste liniers indskrift  flankeret  af  små re-
lieffer,  delfin  og vindrueklase (fig.  10), motiver 
der genfindes  på flere  af  mesterens klokker, bl.a. 
den i Torrild (s. 2640). 

Lille karnisprofilering  over slagkanten, der 
nederst har smalt bånd; foroven  er huen rund-
stavprofileret.  De kraftige,  kantede hanke er 
glatte. 

Støbejernsophængning ved »De Smithske. 
Aalborg« (versaler). 

2) »De Smithske støberier i Aalborg gjorde 
mig i fredsaaret  1945. Immer det dages dog paany 
/ hvor hjerterne morgen vente«. Indskrift  med 
reliefversaler.  102 cm i tvm. Ophæng som nr. 1. 
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Fig. 11. Sydsiden af  †kirke nr. 1, 1:300. Opmåling af  J. C. Clausen i 1860erne. Privateje. - South  elevation  of  church 
no. 1, demolished  1870. 

RING †KIRKE,1 

Kirken, hvis placering er samhørende med den 
bevarede, tilhørende kirkegård, lå godt en halv 
kilometer nordøst for  landsbyen (fig.  22) i et 
lavtliggende område ved Ring sømose og sø; 
måske har vandløbet her influeret  på valg af 
byggegrund.  På den anden side af  vejen vest for 
kirkegården ligger præstegården (fig.  17). 

Kirkegården,  der 1911 og 1923 er udvidet  mod 
øst, hegnes  mod nord og syd af  stengærder, mod 
vest af  en pudset brudstensmur fra  1909 og mod 
øst af  trådhegn og bøgehæk. Hegningen nævnes 
tidligst 1619,8 da seks favne  af  stendiget var fal-
det ned og skulle lægges op igen; det fremgår 
adskillige gange siden, at man foretog  reparatio-
ner og omsætninger. Hovedindgangen  er i det 
sydvestre hjørne og består af  to sortmalede jern-
tremmefløje  ophængt på rør; en tilsvarende fod-
gængerlåge sidder vestligt på nordsiden; begge 
tegnet af  Hans Vinther og sat op 1961. Da ind-
gangene 1617 nævnes første  gang, var der port 
og to låger, som en snedker fornyede  med træ 
købt i Horsens; 1619 omtales en †rist. 8 Siden an-
føres  adskillige istandsættelser, og det fremgår 
1822,18 at der var et tag over porten. 1884 fore-
skrev synet, at lågerne, der 1859 skulle fornyes, 
blev repareret og tjæret.14 

Teglhængt ligkapel,  i blank mur af  røde sten i 
det ældre afsnits  sydøstre hjørne, er formentlig 
identisk med det, der 1927 beordredes repareret; 
her ønskede synet 1947 indrettet toilet og red-
skabsrum.14 

Langs hegnet står store løvtræer: I syd ask, i 
nord og øst navnlig løn. Kirkegården præges af 
græs, der har afløst  de mange sløjfede  gravste-
der. 1846 henstillede synet, at der blev anlagt en 
grusgang fra  porten til våbenhuset. 1941, efter  at 
kirken var revet ned, blev arealet delvist lagt 
om, og 1989 forestod  Hans Jørgen Nielsen, 
Skanderborg, en renovering, ved hvilken lejlig-
hed den senest nedrevne kirkes grundrids blev 
angivet med en bøgehæk. På en gravsten (s. 
4007 og fig.  14), der nu ligger i bøgehækkens 
»korsskæring«, er med antikva indhugget: Her 
stod Ring Kirke fra  omkring Aar 1200 til Aar 
1940. 

Klokkestol.  185312 nævnes klokkestillads og 
186214 en udvendig klokkestol, hvilket må være 
identisk med den tømmerkonstruktion ved ski-
bets vestgavl, som eksisterede ved bygningens 
nedrivning 1870 (fig.  11); en sådan ophængning 
har paralleller andre steder på egnen (jfr.  f.eks. 
Vinding s. 3885). Siden den første  omtale 1615,8 

da »klokkehuset« blev »forfærdiget«  af  tømre-
ren, var der foretaget  reparationer gentagne 
gange, bl.a. efter  1661,5 da det var blæst om-
kuld; en fornyelse  synes at have fundet  sted om-
kring 1730.19 

BYGNING 

Vort kendskab til den forsvundne  kirke beror først  og 
fremmest  på den tegning (fig.  11), som ingeniør Jens 
Chr. Clausen (1835-86) i Horsens udførte  i 1860erne 
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Fig. 12. Forslag til ombygning af  †kirke nr. 1, 1:300, signeret J. C. Clausen, sandsynligvis 1862 (s. 4006). Privat-
eje. - Proposal  for  the  rebuilding  of  church  no. 1, demolished  1870. 

som led i overvejelserne om ny- eller ombygning. 
Hertil slutter sig arkivalske oplysninger om repara-
tioner og ændringer siden den første  omtale 1615. Det 
fremgår  samstemmende (jfr.  fig.  12), at den lille kirke 
(størrelsen har svaret til f.eks.  de oprindelige dele af 
den i Bryrup (s. 3912)) bestod af  et relativt kort kor 
og et skib, til hvis sydside der sluttede sig et våben-
hus, som var fornyet  i 1730rne (fig.  2). 

På en skråkantsokkel var bygningen udvendig 
rejst af  granitkvadre; 20 en reparationsnotits 1691-
9221 angiver, at også vestgavlen og dermed for-
mentlig alle gavle var af  »huggen kamp«. Et par 
skifter  »mergelsten«, antagelig jernal, der ind-
gik nederst i den yngre kirkes sydmur, 2 2 hid-
rørte sandsynligvis fra  forgængeren. 

Døre, vinduer og andre enkeltheder er ukend-
te i deres oprindelige udformning  og placering, 
bortset fra  skitse af  Høyen, der uden nærmere 
lokalisering gengiver en lille, rundbuet åbning, 

der inklusiv overligger kun er tre skifter  høj 
(s. 3902, fig.  28). 

Kirken var overhvælvet  med ét fag  i koret og 
to i skibet. Indbygningen af  disse hvælv, 23 der på 
sædvanlig måde hvilede på falsede  hjørne- og 
vægpiller, må antages at have fundet  sted i pe-
rioden omkring år 1500. Ligesom i adskillige na-
bokirker var skibets østre hjørnepiller enklere 
end de øvrige. 

Da kirkebygningen  16158 omtales første  gang, 
var tagværket »nederfalden«.  Tømreren og en 
hjælper arbejdede mange dage på at sætte det i 
stand under anvendelse af  syv nye egespær; her-
efter  reparerede og kalkede mureren murværk 
og hvælvinger. Endnu en omfattende  udbedring 
af  tagværket fandt  sted 1682-83.21 I de første  år-
tier af  1700rne var murene flere  steder i dårlig 
stand og hældede udad, hvorfor  der bl.a. måtte 
indlægges ankre.19 Efter  at synet 181918 havde 



Fig. 13. Forslag til kirke, 1:300, signeret J. C. Clausen, sandsynligvis 1869. Privateje (s. 4006). - Proposal  for  a new 
church,  probably  from  1869. 

konstateret revner i »nederste« hvælving, kom 
en større reparation i gang året efter.  Trods 
endnu en istandsættelse mente man i de følgende 
år, at hvælvingerne var usikre og »deres pålide-
lighed tvivlsom«. 

Våbenhuset,  der nævnes første  gang 16178 i an-
ledning af  en tagreparation, synes dengang at 
have været af  bindingsværk. I hvert fald  mente 
synet 1715, at en fornyelse  var nødvendig, da 
tømmeret var »utjenligt«, og året efter  blev hu-
set beskrevet som faldefærdigt.  1737 var det 
»nylig af  ny opbygt«. 19 182018 fandt  man gavlen 
»dårlig«, hvilket bekræftedes  et par år efter,  da 
den styrtede ned. I 1840rne fjernedes  kalkbæn-
ken, hvorefter  rummet skulle sættes i stand og 
forsynes  med vindue. 

Gulvene  er tidligst omtalt 1690-91,21 da de 
skulle repareres med 300 mursten. Synsproto-
kollens beskrivelse af  kirken 1862 anfører,  at der 

overalt lå mursten, som man samtidig ønskede 
omlagt eller udskiftet  med fliser. 

Vinduerne  er første  gang nævnt 1616,8 da en 
glarmester satte ruder i, hvor der var udblæste. 
171719 skulle der bruges 24 mursten til at kante 
vinduerne, hvor de var »formultede«.  Den 
nævnte beskrivelse 1862 opregner foruden  et 
lille jernvindue i våbenhuset, ét i koret og to i 
skibet, men samme år foreskrev  man indsæt-
ning af  fire  nye af  støbejern. 

Tagmaterialet  synes tilbage til den første  om-
tale 16158 at have svaret til situationen i 
1860erne, da det såvel aftegningen  (fig.  11) som 
af  synsprotokollens beskrivelse fremgår,  at ko-
ret var blytækket og de øvrige afsnit  tegl-
hængte. 

De i ældre tid omtalte vindskeder og sugfjæl 
var før  nedrivningen henholdsvis forsvundet  og 
afløst  af  murede gesimser. 

RING-BRÆDSTRUP KIRKE 4005 
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Kirkesynsloven af  1861 gav kirkeejeren anled-
ning til, med henblik på vedligeholdelse af  sine 
(fire)  kirker at udarbejde en plan, der opnåede 
kultusministeriets godkendelse. 24 Ifølge  det 
lagte program skulle Ring kirke renoveres 
1870-71. Allerede 1862 havde synet erklæret, at 
det nok blev nødvendigt at udvide kirken, da 
sognets befolkningstal  var steget betydeligt; 
man anførte  muligheden af  en vestforlængelse 
på ti alen. Det er formentlig  med tanke på en 
sådan ombygning, at Jens Chr. Clausen har 
fremstillet  den udaterede tegning fig.  12. 

1869 fandt  synet bygningen »så skrøbelig, at 
man måtte anse det for  højst betænkeligt og næ-
sten umuligt at udføre  en udvidelse«, hvorefter 
kirkeejeren besluttede sig for  at bygge en helt ny 
kirke. Et forslag  fra  ingeniør Clausen (fig.  13) 
kan måske henføres  til denne tid. 

Et projekt, der var indsendt til godkendelse i 
kultusministeriet, accepteredes med en række 
ændringsforslag  og forbehold  af  den kgl. byg-
ningsinspektør V. Th. Walther den 1. april 1870, 
hvorefter  den ældre kirke blev revet ned. 

INVENTAR 

En nærmere beskrivelse af  kirkerummets indretning 
og eventuelle ændringer og fornyelser  af  inventaret 
gennem tiderne er ikke mulig, da kilderne hertil er 
særdeles sparsomme. Flere genstande blev dog over-
ført  1870 til den efterfølgende  †kirke på samme sted 
(jfr.  nedenfor)  og senere til den nye i Brædstrup fra 
1940-41. Ovenfor  (s.3996f.)  er delene beskrevet un-
der de respektive stikord: Alterkalk 1797, disk 1758, 
messehagel 1756, alterkande 1844 samt oblatæske og 
berettelsessæt 1862. Desuden den romanske granit-
døbefont  og klokken fra  1758. 

Vedrørende forsvundne  genstande  kan meddeles en-
kelte oplysninger, der nedenfor  vil blive nævnt i den 
vanlige, redaktionelle rækkefølge. 

Alterklæder.  Til et nyt alterklæde blev 16198 ind-
købt rødt klæde, syv alen lærred til foer  samt 
»lister« hertil; skrædderen fik  ½ mk. i syløn. -
185712 anskaffedes  et alterklæde af  rødt klæde 
med kors og guldgaloner. 14 

Altertavlen  er tidligst omtalt 1719,19 da den 
»behøvede staffering«.  1841 burde den »udstaf-
feres«  og opmåles, ligesom maleriet på selve 

tavlen skulle opfriskes.  1859 ønskede man et nyt 
alterbillede,12 hvilket imidlertid ikke skete inden 
nedrivningen. 

Alterkalk  og disk  var 16615 af  sølv og forgyldt. 
To alterstager  af  messing, nævnt 1661,5 fandtes 

tilsyneladende endnu 1862.14 

En messehagel,  omtalt 1661,5 »af  broget dags-
værk« , 2 1 ønskedes 171719 underfoeret  med seks 
alen blå lærred, kaldet »dræt«, samt kantet. 

Alterskranken  var 186214 af  fyrretræ  med bron-
zerede balustre. 

Døbefonten,  nu i Brædstrup (jfr.  s. 4000), øn-
skedes 1830 flyttet  hen mellem de to øverste 
(dvs. østligste) fruentimmerstole  og muren på 
dette sted udhugget »efter  samme form«.  Hvis 
dette ikke skete, skulle anskaffes  en transporta-
bel døbefont. 18 

Dåbsfad.  Et bækken fandtes  hverken 1681/8221 

eller 1728.19 182918 anså man det da eksisterende 
for  at være for  lille. 1862 og 1870 var det af  mes-

14 

sing. 
Prædikestol,  først  nævnt 1690-91,21 da den 

skulle have en ny trappe, der atter fornyedes 
1858.12 171719 behøvede stolen en »jordfast  pæl«, 
antagelig en bærestolpe; 186214 beskrives stolen 
som værende malet billedskærerarbejde. 

Stolestaderne  er tidligst nævnt 1690-91,21 da de 
skulle repareres; 173119 var de i god stand. 1840 

Fig. 14. Gravsten fra  1600rnes 1. halvdel, med ind-
skrift  om Ring †kirke nr. 1; på den gamle kirkegård 
(s. 4007). NE fot.  1992. - Tombstone  from  1600-1650, 
with  inscription  concerning  Ring  †church  no. 1; in  the  old 
churchyard. 
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burde fruentimmerstolene  forsynes  med ryg-
stød. Tre år senere ønskedes stolene oliemalet, 
men ejeren, jægermester Thygeson, proteste-
rede herimod, da stolene aldrig tidligere havde 
været malet. Provsten kunne dog henvise til et 
kancellicirkulære af  31. maj 1842, hvorefter  alt 
træværk skulle males.12 186214 fandtes  i »højkir-
ken« 15 fruentimmerstole  og 12 mandfolkestole, 
hver til seks å syv personer og alle malede. I 

koret stod en stol til præstens familie.  Ved den 
ene side af  alteret var præstens  stol,  ved den anden 
side degnens.  I våbenhuset var 186214 anbragt to 
seks alen lange bænke. 

En fattigbøsse  og fire  salmenummertavler  er 
nævnt 1862.14 

GRAVMINDER 

Gravsten.  (Fig. 14), fra  1600rnes 1. halvdel, ind-
skriften,  med reliefversaler  så godt som afslidt. 
Gråhvid kalksten, 159,5x130x13 cm, der i hjør-
nerne har cirkler med evangelisttegnene, for-
oven for  Mattæus og Johannes, forneden  for 
Markus og Lukas. Under det øvre felts  dobbelt-
arkade, hvilende på riflede  pilastre med profil-
kapitæler, ses en relieffremstilling  af  den op-
standne Kristus stående på graven støttet til 
sejrsfanen  og omgivet af  en skybræmme. I det 
nedre felt  en sekundær indskrift  vedrørende 
Ring kirke (jfr.  s. 4003). - Gravstenens oprinde-
lige placering er ukendt, men måske kan den 
have ligget over den gamle, forfaldne  †begravelse 
»næst korsdøren« (dvs. ved korbuen), der er 
omtalt 1717.19 I bygning nr. 2 var den tilsynela-
dende ifølge  Uldall flyttet  til forhallens  gulv; nu 
på kirkegården. 

Støbejernskors,  o. 1861, over Karen Lange 
Stephansen, f.  i Winding 8. okt. 1822, gift  med 
gårdmand lens Rasmussen Brodstrup(!) 11. juni 
1847, †24. apr. 1861. »Efterlader  sig 2 Sønner, 3 
Døtre«. Korset ganske svarende til de to i Tyr-
sting (s. 3986), på fodstykket  initialerne M & J 
for  Møller og Jochumsens jernstøberi i Horsens. 
På kirkegården. 

RING †KIRKE,  2 
Kirken, hvis opførelse  fandt  sted i løbet af  som-
meren 1870, bestod af  et teglhængt langhus med 
to korte korsarme og i vest et tårn med firsidigt, 
zinkklædt pyramidespir.25 Tre skifter  af  granit-
kvadre fra  forgængeren  udgjorde facadernes 
nedre del, op til vinduernes underkant, og her-
over stod bygningen i blank mur af  røde sten. 

Omtrent midtvejs mellem sokkelpartiet og ge-
simsen løb et bindigt rulskifte  af  gule sten, der 
dels var ført  op omkring de dobbelte, rundbu-
ede vinduer, dels angav vederlag for  indgangs-
portalen i tårnets sydside, hvor det krummede 
sig koncentrisk med døråbningens topbue. Et 
lignende bånd, murenes granitfod  og de dob-

Fig. 15. Bronzekrucifiks,  figuren  udført  1853 af  Jens 
Adolf  Jerichau, skænket 1930 (s. 3998). NE fot.  1992. 
- Bronze  crucifix,  the  jigure  made  in  1853 by Jens  Adolf 
Jerichau,  donated  1930. 
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Fig. 16. †Kirke nr. 2, indre mod øst. Stenders forlag  fot.  1932. Det kgl. Bibliotek.- †Church  no. 2, interior  to  the  east. 

belte vinduer genfindes  på Clausens projekt 
(fig.  13). Den virkeliggjorte bygning blev dog 
kendeligt større end dette forslag,  og tårnet var 
øget i højde. Tillige var udformningen  betydelig 
enklere i sin overvejende middelalderinspirer ede 
arkitektur, og typologisk adskilte bygningen sig 
fra  projektet ved at være korsformet  (jfr.  fig.  2). 

Strækninger af  langmurene hvilede på for-
gængerens fundering,  mens andre afsnit,  bl.a. 
korsarmene, stod på nye fundamenter,  der hur-
tigt skulle vise sig ikke at være tilstrækkeligt so-
lide. Måske havde man også undladt at gøre 
murene kraftige  nok, ligesom det fremgår  af 
kirkens senere historie, at tagværket var under-
dimensioneret. 

Der opstod hurtigt sætninger, og murværket 
slog revner. Omkring 1890 indlagdes tre store 
spændankre til hindring af  udskridning af  tvær-
armenes gavle. 1903 skulle spiret rettes op, men 
få  år efter  fandt  synet en fornyelse  påkrævet. I 

forbindelse  med overgang til selveje gennemgik 
den kgl. bygningsinspektør  1909 kirken og på-
viste dens mange skrøbeligheder og skavanker. 
Efter  første  verdenskrig og igen i 1930rne over-
vejede man at foretage  en grundig istandsæt-
telse, men nøjedes med at opstille fire  træsøjler 
til støtte for  tagværket. Næsten hvert år måtte 
udføres  mindre reparationer, der navnlig sigtede 
på lukning af  utætheder og forstærkninger  af 
tagværk. 1924 fandt  synet kirken »gennemgå-
ende i synsforsvarlig  stand«. 

Samtidig voksede i sognet ønsket om at op-
føre  en helt ny kirke og placere den længere 
nordpå, i Brædstrup. Denne udvej besluttede 
man sig for  1937, hvorefter  en indsamling sattes 
i værk. Ved menighedsrådsvalget året efter  blev 
beslutningen bekræftet,  hvorefter  kirkens dage 
var talte. 

Mens den nye kirke var under opførelse,  af-
holdtes gudstjeneste i missionshuset. 
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Indre  (fig.  16 og 20). Gulvene bestod af  mur-
sten. Væggene var først  hvidtede, fra  1922 lim-
farvede  over en nedre, oliemalet, mørk zone, 
hvis højde svarede til facadens  kvadersokkel; 
østvæggen blev nypudset og dekoreret 1927. 
Det hvælvede loft,  oprindelig gipset, blev efter 
et lynnedslag 1897 udført  med høvlede, ferni-
serede brædder, der et par år efter  maledes hvide. 
På beboernes ønske 1883 etableredes opvarm-
ning med en †ovn i nordre korsarm; 1891 ud-
skiftedes  den med en »af  befalet  konstruktion«. 
Elektricitet indlagt 1924. 

Vindfløjen  skulle rettes op 1924. 

INVENTAR 

Kirkerummets udstyr fremgår  i hovedsagen af  foto-
grafierne  fig.  16 og 20, suppleret med enkelte arkival-
ske oplysninger. Fra kirke nr. 1 blev overført  nogle 
genstande, især til brug ved alteret (jfr.  s. 4006). 

Nyindretninger fra  1870 var først  og fremmest  det 
faste  inventar: Alteropstilling, alterskranke, prædike-
stol og stoleværk, foruden  orgel; nogle fa  inventar-
stykker er tilkommet senere. Genstandene omtales 
nedenfor  i den vanlige redaktionelle rækkefølge. 

†Alterbordet,  dækket af  et †alterklæde,  bar en †al-
terprydelse  af  træ, et retabel med foranstående 
fyldingspostament  hvorpå et højt, latinsk kors 
med trekløverformede  korsarmsender i lighed 
med tidens gravkors af  støbejern. Bord og reta-
bel var flankeret  af  høje, polygonale, gotise-
rende piedestaler. Alt hvidmalet med gyldne(?) 
motiver. 

Bronzerede støbejernsstager  (s. 3999) var opstil-
let på piedestalerne. En formodentlig  nyere, syv-
armet  lysestage  (s. 3999) er ligeledes overført  til 
Brædstrup kirke. 

†Alterskranken,  fra  1870, af  fyr,  med bronze-
rede balustre, var oprindelig opstillet tværs over 
koret, 26 senere i retkant, med buede forhjørner, 
foran  alteret. 

Den romanske døbefont  (s. 4000) var anbragt i 
korets nordvestre hjørne.26 

Et stort bronzekrucifiks,  skænket 1930 (s. 
3998), ophængt på korets nordvæg. 

†Prædikestol,  fra  1870, opsat på muret fod  i syd 
ved hjørnet mellem kor og skib. Barokkopi, po-
lygonal, med frie  snosøjler på hjørnerne og med 
udsavede hængestykker;  hvidmalet og med 

Fig. 17. Præstegården og †kirke nr. 2, set fra  syd. Længen, der ligger parallelt med vejen, er forpagterboligen, 
nedrevet 1990. Stenders forlag  fot.  1932. Det kgl. Bibliotek. - The  vicarage  and  †church  no.2 seen  from  the  south. 
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korsmotiver i storfelterne;  i øvrigt svarende til 
den samtidige stol i nabokirken i Føvling. 

†Stoleværket,  fra  1870, der omfattede  38 faste 
stole med plads til 250 mennesker i skib og 
korsarm,14 bestod af  bænke med en enkelt 
planke til ryglæn samt svungne gavle med ovale 
fyldinger  på den nedre del; ganske svarende til 
stolene i Føvling. 

Præstens  †stol,  fra  1870, var en massiv armstol 
med højt ryglæn, anbragt lige nord for  alteret. 

†Orgler.  1) Opstillet 1870 ved frivillige  bidrag 
fra  menigheden.14 Ifølge  Uldall på et pulpitur 
under tårnet. 2) Anskaffet  o. 1908.27 3) O.1917, 
med seks stemmer, bygget af  Horsens Orgel-
byggeri ved M. Sørensen. Disposition: Bordun 
16', Principal 8', Gedakt 8', Salicional 8', Aeoline 
8', Vox Celeste 8 ' ,2 8 Fløjte 4'; oktavkoppel, 
svelle, tutti. Pneumatisk aktion og vindlade. 
1941 udvidet med to stemmer og flyttet  til den 
nuværende kirke af  Th. Frobenius & Co . 2 9 (jfr. 
s. 4001). 

To lysekroner,  fra  o. 1900, overført  til den nu-
værende kirke (s. 4001). 

To † salmenummer  tavl  er,  svarende til nr. 2-3, fra 
1889, i Tyrsting (s. 3984). 
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jubilæum. Beskrivelse af  nuværende kirke. Udg. af 
Ring sogns menighedsråd. Brædstrup u.å. 

Beskrivelse af  kirkegård og bygning ved K. de Fine 
Licht, kalkmaleri, inventar og gravminder ved Vibeke 
Michelsen og orgel ved Ole Olesen. Engelsk over-
sættelse ved Jean Olsen. Redaktionen afsluttet  1993. 

Fig. 18. Kirkeskibet »Sextus«, bygget 1938-39 af 
skibsfører  P.A.Pedersen, Nordby på Fanø (s. 4002). 
NE fot.  1992. - Model  of  the  ship  "Sextus",  built 
1938-39 by skipper  P.  A. Pedersen,  Nordby  on Fanø. 
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Fig. 19. Lysekrone, af  messing, o. 1900 (s. 4001). NE 
fot.  1992. - Brass  chandelier  c.  1900. 
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ken (Orgelreg.). 
28 Fællesregister for  Salicional 8' og Aeoline 8'. 
29 LA Vib. Præstearkiver. Ring-Føvling.  Div. dok. 
etc. - Horsens Orgelbyggeri:  Katalog 1923 samt 
meddelelse fra  Th. Frobenius & Sønner. 
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Fig. 20. †Kirke nr. 2, indre set mod øst omkring 1910. - †Church  No.  2, interior  to  the  east. 

S U M M A R Y 

Ring-Brædstrup parish has had three successive 
churches. The earliest church, demolished in 
1870, was the »standard« kind comprising chan-
cel and nave of  granite ashlars, probably built 
about 1200 (figs.2  and 11). Vaults were presu-
mably put up in the chancel and nave sometime 
around 1500. A small porch existed in front  of 
the south door of  the nave when the church was 
pulled down; this porch replaced a half-timbe-
red one in the 1730s. 

An extension to the existing church was con-
sidered in the 1860s, but in the end an entirely 
new (and larger) building was erected, in the 
form  of  a long-house with foreshortened  trans-
ept, and a west tower (figs.  2 and 17). This build-
ing soon proved structurally unsound, and al-

ready by about 1910 a proposal to build another 
church was put forward,  although nothing hap-
pened in the matter until the 1930s, when it was 
decided to build this third church further  to the 
north, in the small railway town of  Brædstrup 
where most of  the parishioners lived. 

Church no.2 was pulled down, and part of 
the building materials originally from  church 
no. 1 was for  the second time reused in the pre-
sent church (figs.  1, 2 and 21), designed by the 
architect, Viggo Norn, and consecrated on 14th 
December 1941. 

Part of  the furnishings  from  the parish's two 
demolished churches has been transferred  to 
Brædstrup church. For example, items of  altar 
plate and a vestment from  the early church: cha-
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Fig. 21. Nuværende kirke, indre set mod øst. NE fot.  1992. - The  present  church,  interior  to  the  east. 

lice 1797, paten 1758, and chasuble 1756, as well 
as a Romanesque granite font,  and a bell cast in 
1758 by Caspar König of  Viborg. Moved to 
Brædstrup from  the church built in 1870 is a 
large bronze crucifix  modelled by Jens Adolf  Je-
richau 1853, donated in 1930, which now em-
bellishes the altar (fig.  5). Several altar candle-

sticks and two of  the chandeliers also come from 
this church. The rest of  the furniture  was ac-
quired or brought into use 1940-41. The mural 
painting from  1953 (figs.  5 and 21) depicting 
"The Nativity" on the east wall of  the nave is by 
Johan Vilhelm Andersen. The new organ was 
installed in 1977. 
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Fig. 22. Ring 1:10.000. Opmålt 1783 af  J. C. V. Løffler,  rettelser medtaget til 1857. Øverst indgår partier af  Dav-
dings og Brædstrups jorder. Kopieret af  B. Andreasen 1982, suppleret af  J. Wichmann 1993. - Map  of  the  village. 



Fig. 1. Kirkebakken set fra  sydøst. KdeFL fot.  1993. - The  church seen from  the south-east. 

FØVLING KIRKE 
T Y R S T I N G H E R R E D 

Kirken, der nævnes første  gang 1508,1 blev 15242 i 
ekstraskat, den såkaldte landehjælp, sat til det betyde-
lige beløb af  27 mark, det største som nogen kirke i 
det daværende Tyrsting herred betalte. Kirkens til-
hørsforhold  i middelalderen er ikke kendt, derimod 
foreligger  der fra  1400rne og 1500rne en række op-
lysninger om en lavadelig slægt, der sad på sognets 
nu forsvundne  hovedgård, hvis beliggenhed omtrent 
har svaret til den nyligt sløjfede  ejendom Våbens-
holm. Blandt slægtens medlemmer nævnes Peder 
Terkelsen Væbner, der 1466-1504 ejede gården; den 
tilfaldt  derefter  sønnen Terkel Pedersen og dernæst 
dennes søn Peder Terkelsen, der døde 1587.3 

Førstnævnte Peder Terkelsen, der var gift  med en 
datter af  Ove Skale til Ørumgård i Bjerre herred, 

blev 14584 af  Christian I belønnet for  »troskab og 
villig tjeneste«; 14535 bekræftede  han en gave, som 
forældrene  havde skænket til Voer kloster, og selv 
overdrog han klosteret en gård 1504.6 Man bemær-
ker, at denne mand sad på hovedgården i de årtier, da 
hans sognekirkes om- og udbygning fandt  sted. Det 
er navnlig fornyelsen  af  koret (s. 4023), der påkalder 
sig opmærksomhed. 

Terkel Pedersen, der i 1530rne og 1540rne optrådte 
i adskillige retssager,7 blev 15428 overdraget en eng af 
kirkens jord og fik  15639 for  at have lånt kongen 160 
lod sølv kronens part af  kirkens tiende i pant. Sønnen 
blev 157910 indtil videre fritaget  for  at svare afgift  af 
kronens part af  korntienden (jfr.  altertavle, †prædi-
kestol og (†)herskabsstol). 

Danmarks Kirker, Århus 254 
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Fig. 2. Kirkegårdsportens søndre pille. KdeFL fot. 
1993. - The  south pillar  of  the churchyard  gate. 

Af  de sidstnævnte transaktioner fremgår  tillige, at 
efter  reformationen  var kirken kongelig ejendom, 
hvilket den tilsyneladende forblev  frem  til 1721,11 da 
den på auktion sammen med tilhørende gods og skov 
solgtes til Hans Justesen i Skanderborg. 20 år senere 
afhændede  denne kirken til sin svoger, amtsforvalter 
Ulrich Christian Schandorff,  ligeledes Skander-
borg.12 Dennes enke (jfr.  altersølv) satte 175713 kirken 
på auktion, hvor den erhvervedes af  birkedommer 
Frederik Muncheberg og birkeskriver Niels Vissing, 
begge Skanderborg. Af  disse købtes kirken »med or-
namenter, inventarium og materialer« året efter  af  ju-
stitsråd Emanuel Thygesen til Mattrup (jfr.  s. 3992) i 
nabosognet.14 Kirken forblev  under dette gods, indtil 
den overgik til selveje 1. januar 1910. 

161515 betalte kirken for  to tiggertegn  »til stakler i 
sognet«. 

Føvling sogn er større end Ring-Brædstrup (s. 
3995), men synes i hvert fald  siden 1500rne16 at have 
været anneks  til dette. 

Et †alter  viet Jomfru  Maria er nævnt 1508.1 

Kirken ligger centralt i sognet og frit  på en fint 
hvælvet bakke; navnlig set fra  syd og øst er pla-

ceringen i det kuperede landskab bemærkelses-
værdig. Som adskillige andre kirker på egnen 
ligger den et stykke vej fra  den tilhørende 
landsby, hvilket i dette tilfælde  nok skal ses i 
sammenhæng med placeringen af  ovennævnte 
hovedgård Våbensholm længere mod vest (jfr. 
fig.  4). 

Kirkegården  indtager bakkens top og hegnes på 
alle sider af  stendiger, der i syd og vest er omsat 
i 1960erne; i øst medfører  det markante terræn-
fald,  at gærdet får  karakter af  støttemur. Heg-
ningen nævnes første  gang 1663-64,17 da det var 
nødvendigt at lægge stenene op; siden omtales 
reparationer gentagne gange. Der er to regulære 
indgange  med låger foruden  en åbning nordligst i 
vestsiden ved det nedennævnte redskabshus. 
Hovedporten sidder omtrent midt på vestsiden, 
hvortil den fra  en nordligere placering blev flyt-
tet 1874; den udgøres af  to jerntremmefløje  (fra 
begyndelsen af  1960erne) mellem ældre, murede 
og hvidkalkede piller, der er teglhængte og pry-
det med kamtakker (fig.  2). I tilslutning til en nu 
ikke meget benyttet sti, der på østsiden har ret-
ning mod landsbyen (jfr.  fig.  40), er der en fod-
gængerlåge, bestående af  sortmalet jerntremme-
fløj  ophængt på vinkeljernsstolper og udført 
omtrent samtidig med de ovennævnte portfløje. 

Indgangene er tidligst nævnt 1615,15 da porten 
blev fornyet  med brædder, indkøbt i Horsens; 
samme sted hentedes 1663-6417 tagsten til por-
ten, som et par år efter  blev renoveret. Desuden 
eksisterede der i denne periode en nordre og en 
østre låge, der vist begge var forsynet  med friste. 
I de år, da ovennævnte Hans Justesen ejede kir-
ken, blev porten atter fornyet. 18 185719 begærede 
synet »tilbørlig lukkelse« for  hovedindgangen. 

I det nordøstre hjørne, hvor der 1932 var op-
ført  et nødtørftshus,  ligger siden 1973 en hvid-
kalket, teglhængt bygning med toiletter og rum 
for  redskaber og fyr  samt graverkontor, rejst ef-
ter tegning af  Vinther og Roldsgaard, Bræd-
strup; udvidet 1988. Efter  opførelsen  sløjfedes  et 
ligeledes hvidkalket og teglhængt †kapel,  der lå i 
vestsiden, parallelt med gærdet, umiddelbart 
nord for  porten, og som nævnes første  gang 
1925, da synet ønskede døren sat i stand og ma-
let. 

TYRSTING HERRED 
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Fig. 3. Kirken set fra  sydøst. Victor Hermansen fot.  1938. - The  church seenfrom  the south-east. 

Fig. 4. Minoreret matrikelkort fra  Tegners lithografiske  institut, 1:20.000, viser kirkens placering midt mellem 
Våbensholm og landsbyen. - Map  c. 1870 showing the church situated  between the manor Våbensholm  and  the village. 

254* 
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Fig. 5. Grundplan 1:300. Målt af  John Bennetzen 1989, tegnet af  KdeFL 1993. - Ground-plan. 

Senest er der indrettet rum for  graverens ma-
skiner og redskaber i den østre ende af  et ældre 
hus vest for  kirkegården. 

I kirkegårdens østside er der en del store 
træer, navnlig ahorn; ved nordvestre hjørne står 
en ask og ved porten en elm; desuden er der 
nysatte aske i nord og langs nordre afsnit  af 
vestsiden. I forbindelse  med planering af  arealet 
1874 blev der »beplantet med træer«; 1926 fore-
skrev synet en del fjernet,  og de i sydsiden be-
ordredes fældet  1968,20 således at kirken nu lig-
ger helt åben på denne side (jfr.  fig.  1). 

I dag er der grus omkring kirken bortset fra 
en lille pikstensbro ved våbenhusdøren; synet 
1862 ønskede brolagt fortov,  gentaget 1909 
forud  for  kirkens overgang til selveje. 

BYGNING 
Kirkens ældste afsnit  er skibet, der vel er opført  om-
kring år 1200, og hvortil der i øst slutter sig et væ-
sentligt yngre, omtrent jævnbredt kor, som har afløst 
det oprindelige. I årtierne omkring 1500 er der dels 
indbygget hvælv i skibet, dels ved dettes vestgavl 
rejst et relativt kort tårn, der har samme bredde som 
skibet; dets nuværende øverste etage med kamtak-
kede gavle er resultatet af  en ombygning 1856. I mid-
delalderens allersidste fase,  eller måske først  efter  re-
formationen,  er der foran  skibets syddør tilføjet  et 
våbenhus. Orienteringen har en lille afvigelse  mod 
syd.21 

Det kor, der fra  begyndelsen har sluttet sig til 
skibet og sandsynligvis har udgjort første  afsnit 
af  stedets første  stenkirke, er forsvundet  uden at 
efterlade  sig tydelige spor. Det kan vel ikke ude-
lukkes, at korgavlens nederste parti, der forlø-
ber skråt i forhold  til den øvrige gavl, er et levn 
af  en ældre bygning på stedet. Udvendig er 
dette murværk af  jernal og ligner en sokkelrest, 
indvendig registreres det ved et navnlig i nordsi-
den tydeligt afsæt  108 cm over gulvet. 

Skibets materialer  er jernal, marksten og mun-
kesten, der i store træk er fordelt  således, at den 
eroderede sokkel består af  jernal, mens langmu-

Fig. 6. Tværsnit i skibet, set mod øst, 1:150. Målt af 
John Bennetzen 1989, tegnet af  KdeFL 1993. - Cross-
section of  the nave looking  east. 
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Fig. 7. Nordsiden set fra  øst med spor af  pille (s. 4019) og tårnindgang (s. 4021). KdeFL fot.  1993. - The  north side 
of  the church seen from  the east, induding  steps leading  to the tower door. 

renes nedre og østre del er af  marksten, deres 
øvre og vestre af  tegl. Man får  det indtryk, at 
skibets opførelse,  i fortsættelse  af  korets, på 
vanlig vis har været indledt i øst med de lokale, 
naturgivne materialer i en blanding, der træffes 
flere  steder i herredets kirkebyggeri. Mens op-
førelsen  var i gang eller efter  en pause, mens en i 
øvrigt ukendt †trækirke 22 (jfr.  Grædstrup, s. 
3939) kan have fungeret  midlertidigt, blev tegl-
sten introduceret på egnen, formentlig  fra  Voer 
kloster (s. 3874). Byggeledelsen valgte da dette 
materiale til facadernes  færdiggørelse,  mens 
markstenene henvistes til bagmure og taggavle; 
her indgår yderligere enkelte frådsten  og jernal, 
og der er teglstumper i fugerne.  Jernal og vel 
tillige frådsten,  der var relativt let at bearbejde, 
fandt  i hvert fald  anvendelse ved det bevarede 
vindue i sydsiden og dermed formentlig  også 
andre steder, hvor der skulle bruges sten af  til-
dannet form. 

Mens mursten kun er benyttet ganske lidt og 
ret specielt i nævnte klosters sognekirke (s. 
3850), er de dominerende i Grædstrup (s. 3940). 
Skibet i Føvling er antagelig lidt ældre end det i 
Grædstrup, idet enkeltheder som døre, vinduer 
og de nedennævnte blændinger i vestgavlen alle 
er rundbuede. 

Langfacadernes  vestre del er af  munkesten i 
munkeforbandt,  mens markstenspartierne fin-
des i den østre ende, hvor der forneden  og til 
hjørnernes opmuring er brugt større formater. 
På nordsiden strækker den rå kamp sig fra  hjør-
net kun nogle meter mod vest, mens den på 
sydsiden når omtrent til bygningens midte. 

På nordfacaden,  hvor mange bomhuller 
endnu er åbne, angiver fremspringende  sten og 
andre ujævnheder i murværket, at der her har 
været en tværgående mur eller måske snarest en 
†pille  (fig.  7); en sådan skulle i hvert fald 
1663-6417 afdækkes  med tagsten. En pille midt 
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Fig. 8. Udsnit af  murværk i tårnets mellemstokværk 
(s. 4020), østmurens vestside over det bevarede parti 
af  skibets gavl. KdeFL fot.  1993. - Section  of  masonry 
in the second  storey of  the tower. 

Fig. 9. Udsnit af  vestsiden af  skibets østgavl (s. 4019). 
KdeFL fot.  1993. - Section  of  masonry on the west side  of 
the nave}s east gable. 

på langsiden må være et vidnesbyrd om, at byg-
mesteren samtidig med materialeskiftet  over-
vejede at hvælve skibet. På sydsiden, hvor 
markstensmurværket allerede var udført,  er der 
ikke lignende spor og tilsyneladende heller ikke 
ved de vestre hjørner, så tanken om hvælv må 

ret hurtigt været blevet opgivet for  først  at blive 
genoptaget århundreder senere. 

Vestgavlen har udgjort sidste etape af  skibets 
opmuring, og her udførtes  de nævnte, tre blæn-
dinger (fig.  10), der er en halv sten dybe, har 
fælles  fodlinie  og lidt flade  rundbuer; i facaden, 
der i dag dækkes af  tårnet, indgår desuden 
strækninger af  savskifte. 

Af  øvrige, oprindelige enkeltheder er syddø-
ren bevaret i brug, endda med anslagsfremsprin-
get i behold, mens norddøren, der står tilmuret, 
spores ude og inde. Begge åbninger er rund-
buede og omkring 145 cm brede udvendig; søn-
dre dør, hvis fløj  har været hængslet i vestsiden, 
er i vægplanet 230 cm høj over det nuværende 
gulv. I hvert fald  har der i sydsiden været to 
vinduer,  hvoraf  nu kun det vestre er bevaret, i 
tilmuret skikkelse; bredden af  den rundbuede 
åbning er udvendig 80 cm. 

Ændringer  og tilføjelser.  I de sidste årtier af 
1400rne og i perioden frem  til reformationen, 
har der været foretaget  en række omdannelser 
og udbygninger, der i en årrække må have gjort 
kirken til en næsten permanent byggeplads. Den 
indbyrdes rækkefølge  af  de omfattende  arbejder 
lader sig nu vanskeligt fastslå,  men omstændig-
hederne ved bygningen kunne tale for,  at tårnet 
kom først  (jfr.  klokke) og våbenhuset sidst; an-
tagelig har da indbygning af  hvælv og fornyelse 
af  kor fundet  sted i mellemtiden. 

Tårnet,  hvis tilføjelse  har betydet en udvidelse 
af  det gulvareal, der var til rådighed for  menig-
heden, har oprindelig haft  samme bredde som 
skibet, men i forbindelse  med reparationer og 
skalmuring i nyere tid er der opstået et frem-
spring på sydsiden. På en syld af  store marksten, 
der træder frem  under tårnets søndre del, er det 
opført  af  munkesten i munkeforbandt;  indven-
dig er der bevaret ridsede fuger  (jfr.  fig.  8). Ud-
vendig på sydsiden og på det meste af  vestfaca-
den er oprindeligt murværk forsvundet  ved 
gentagne udbedringer, hvoraf  den tidligst 
kendte fandt  sted 1678-79;17 den nuværende til-
stand skyldes vist navnlig den nedennævnte om-
bygning 1856. 

Tårnrummet er sat i forbindelse  med kirkens 
indre ved en stor åbning; denne er etableret ved 



FØVLING KIRKE 4021 

Fig. 10. Skibets vestgavl i tårnets mellemstokværk, 1:50 (s. 4020). Målt og tegnet af  KdeFL 1993. - The  west gable 
of  the nave as seen in the second  storey of  the tower. 

hjælp af  et helstensstik, hvor der på siden mod 
skibet er muret et med åbningens rundbue kon-
centrisk halvstensfremspring,  hvorpå et hvælv i 
skibet kunne hvile. Da hvælvet blev virkelig-
gjort, kom dette forlæg  imidlertid ikke til an-
vendelse (jfr.  f.eks.  Hundslund, s. 2653). 

Begge tårnrummets vinduer, der er falsede 
udvendig og smigede indvendig, er antagelig 
samtidige med tårnet; dette gælder i hvert fald 
det vestre, som udvendig ses at have været 
spidsbuet. I tidens løb er der sket omdannelser 
af  begge åbninger (jfr.  nedenfor). 

Rummet er overdækket med et ottedelt ribbe-
hvælv, der hviler på forlæg  i væggene og derfor 
nok er samtidigt med bygningen; hver kappe er 
kuplet i en bemærkelsesværdig grad. Ligesom 
det er tilfældet  med korhvælvet, er der ingen 
overribber. 

Adgangen til tårnets mellemstokværk foregår 
ad en højtsiddende, 100 cm bred, fladbuet  dør-
åbning på nordsiden,23 hvor der omkring 1980 
er opstillet en fritrappe  af  jern. Den har afløst 
ældre tiders træstiger og -trapper, første  gang 
nævnt 1666-67,17 da snedker Søren Tang fra 
Træden fornyede  »svalen op til tårnhusdøren«. 

Dørfløjen  har oprindelig siddet i åbningens ydre 
fals,  hvor der er bevaret stabler i vestsiden; den 
tilsvarende indre fals  er udmuret i forbindelse 
med opsætning af  den nuværende fløj.  Tårnets 
øverste stokværk er fornyet  1856 (jfr.  nedenfor). 

Allerede da tårnet 1618 og 161915 nævnes før-
ste gang, var der tale om forstærkningsarbejder 

- med indlæggelse af  ankerbjælker »på begge si-
der, som var forfalden«;  det var Hans murer fra 
Horsens, der udførte  reparationen under anven-
delse af  bl.a. Daugbjerg kalk. 

I en længere årrække frem  til nedennævnte 
ombygning 1856 har tårnet oven på sit tag haft 
en tilsyneladende ret enkel, tømret og blyhængt 
†tagrytter, 24 der i forbindelse  med en istandsæt-
telse i 1680erne,7 da den omtales første  gang, 
kaldes klokkeværk eller klokkehus; ligeledes 
1698-99 og 1704-05,25 da der gennemførtes  for-
nyelser. I Hans Justesens tid som kirkeejer (s. 
4016) blev også »værket i tårnet, som klokken 
hænger i«, renoveret.26 

På tårnets vestside læses med jernbogstaver 
»T T«, der må være kirkeejeren Thyge (Jesper) 
Thygesens initialer (jfr.  Sønder Vissing, s. 
3815), men det er ukendt, hvad han måtte have 
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Fig. 11. Indre, set mod øst. NE fot.  1992. - Interior  to the east. 

udrettet ved kirken. Der er ingen efterretning 
om tårnet, før  det i 1830rne nævnes, at »træbjæl-
ken, som bærer spiret, er angrebet af  råd«, og at 
der under blytaget på sydsiden mangler et 
bræt.27 185519 konstaterede synet, at tårnets træ-
værk var helt råddent og måtte fornyes  eller gi-
ves en »anden passende form«.  Man valgte den 
sidstnævnte udvej, og syd- og nordsiderne op-
muredes med kamtakkede gavle, hver kronet 
med en nu nedtaget vindfløj  (jfr.  fig.  16). Etats-
råd Regnar Westenholz, ,der året før  havde er-
hvervet Mattrup (s. 3992) og dermed kirken, 
viste ved gårdens samtidige ombygning sådan 
glæde ved kamtakkede gavle, at hvis han ikke 
skal betragtes som ophavsmand, har det i hvert 
fald  været ham en tilfredsstillelse  at se dem gen-
taget. Tårnets relativt store ombygning fandt 

sted året efter  og signeredes med jernbogstaver 
og -tal på sydsidens gavlfod  »R W 1856«, hvoraf 
nu kun årstallet er bevaret.28 

Skibets  overhvælvning  er foretaget  på den mest 
sædvanlige måde, idet der er opmuret falsede 
væg- og hjørnepiller, hvorpå buer og ribber hvi-
ler, uden markering af  vederlag. Det er utvivl-
somt i forbindelse  med hvælvarbejdet, at skibets 
mure blev forhøjet  nogle skifter.  Ligesom i ad-
skillige andre af  herredets kirker er de østre 
hjørnepiller enklere end de vestre; tillige er den 
nordre således beskaffen  på sin nederste del, at 
man må antage, at der her stod et †sidealter,  da 
pillen blev udført.  I hvert fag  er der otte ret-
kantede halvstensribber, der hver er suppleret 
med overribber med kamtrin;29 i hvert hjørne er 
der et afløbshul,  der står i forbindelse  med en 
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Fig. 12. Indre, set mod vest. NE fot.  1992. - Interior  to the west. 

fint  udglattet, skålformet  overside af  hvælvlom-
men (fig.  14). Desuden iagttages i det østre fags 
østside en række huller, hvoraf  i hvert fald  et par 
stykker kunne være til klokkereb og dermed 
røbe en ellers ukendt †tagrytter  eller måske blot 
en †messeklokke  i tagrummet. 

Det senmiddelalderlige kor,  hvis størrelse 
ganske svarer til et fag  i skibet, har indvendig 
samme bredde som dette, men dets ringere 
murtykkelse giver sig til kende på begge lang-
sider ved et lille spring i murflugten. 

Ved ombygningen fik  kirken en vis lighed 
med et langhus (jfr.  f.eks.  det ældre tilfælde  i 
Fruering, s. 2978, og det yngre i Sjelle, s. 
1907),30 men facadeindrykningen,  der også ud-
trykker sig ved et spring i taget, og navnlig det 
forhold  at triumfmuren  blev bibeholdt (koråb-

ningen utvivlsomt udvidet ved samme lejlig-
hed), giver det store kor en arkitektonisk selv-
stændighed. Hvis  den begravelse (s. 4038), der 
1661 tilhørte det daværende Våbensholm (s. 
4015), har været samtidig med bygningen, må 
denne tillige have haft  en funktion  som gravka-
pel 

Ovenfor  har det været berørt, hvorvidt bun-
den af  den nuværende østvæg kunne være et 
levn af  korets ukendte forgænger;  i hvert fald  er 
det påfaldende,  at bygningens markante syld af 
store marksten kun træder frem  på langsiderne. 
Over denne fundering  er der et fodskifte  af 
større, let tildannede, antagelig genanvendte 
marksten, og derover er murværket af  munke-
sten i munkeforbandt.  På gavlen (fig.  13), hvor 
der er bevaret åbne bomhuller, angiver et par 
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savskifter  tagfodsniveau,  og herover er der fem 
spidsbuede, en sten dybe høj blændinger. Denne 
dekoration er placeret lidt forskudt  for  gavlmid-
ten, hvilket navnlig viser sig i sydsiden, hvor 

blændingernes top karambulerer med de nuvæ-
rende vindskeder. Fænomenet vidner om, at 
gavlen oprindelig var kronet med †kamtakker.  I 
nordsiden er der et lille parti med savskifter. 

Koret overdækkes med et ottedelt hvælv, der 
på de tre sider er muret på vægforlæg,  mens det 
op imod den ældre triumfmur  hviler på et halv-
stensfremspring.  Ved at mangle overribber sva-
rer hvælvet som nævnt til det i tårnet. Den åb-
ning med †lem  i hvælvets nordøstre hjørne, der 
tidligere gav adgang til loftet,  er tilmuret på sy-
nets forlangende  186219 (hvorefter  der etablere-
des adgang fra  skibets loftsrum). 

I sydvæggen er der en i plan L-formet,  fire 
skifter  høj niche med bund 97 cm over det nu-
værende gulv.31 Det er bemærkelsesværdigt, at 
der ikke er vinduer i nord og øst, mens det, der 
oprindelig har været i sydsiden, senest er for-
svundet, da det nuværende blev indsat (jfr.  ne-
denfor)  . 

Våbenhuset  er bygget af  munkesten, der såvidt 
det kan vurderes for  facadernes  og væggenes 
hvidtekalk, er henmuret i krydsforbandt.  Dog 
præges alle tre sider af  reparationer, og yderli-
gere er sydsidens kamtakprydede taggavl lige-
som langsidernes falsgesimser  udført  med små 

Fig. 14. Udsnit af  hvælvets overside med overribbe 
samt skålformet  udmuring til afløbshul  i skibets 
nordøstre hjørne (s. 4023). KdeFL fot.  1993. - The 
extrados  of  the vault  in the north-east  corner of  the nave. 

Fig. 15. Detalje af  korets tagværk, samling med 
»krumkonsol« mellem spær og hanebånd, tredie fag 
fra  vest (s. 4026). KdeFL fot.  1993. - Detail  of  the 
chancel's  roof  truss between rafter  and  tie-beam. 

Fig. 13. Korgavl. KdeFL fot.  1993. - Chancel  gable. 
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Fig. 16. Kirken set fra  nordøst. Victor Hermansen fot.  1938. - The  church seen from  the north-east. 

sten. Muligvis har den ommuring, som stenfor-
matet og døråbningens form  vidner om, fundet 
sted samtidig med tårnets ombygning (jfr.  ne-
denfor)  . 

Våbenhuset nævnes tidligst 1615,15 da det blev 
sat i stand med 240 til formålet  indkøbte mur-
sten; reparation omtales igen 1688-8932 og atter 
1705-06,17 da det navnlig drejede sig om den ve-
stre mur. 1678-7917 blev †bænkene  »opmuret« og 
fik  1705-06 træsæder. Omkring midten af  for-
rige århundrede iværksattes, ligesom det var til-
fældet  andre steder, en række ændringer, der 
etapevis frembragte  den nuværende tilstand: 
Rummet fik  loft,  kalkbænken blev fjernet,  der 
indsattes et vindue, og gulvet blev belagt med 
mursten. Disse og bænkene ønskedes fornyet 
1862. 

Efter  reformationen  har bygningsarbejdet, ud-
over det allerede nævnte, hovedsagligt taget 
sigte på almindelig vedligeholdelse. Første gang 
en sådan, mindre, istandsættelse nævnes er 
1615-17,15 da der indkøbtes kalk og sand foruden 
ler »til kalken«; det oplyses, at leret blev hentet 
»i Ring sø«. Disse materialer foruden  mursten 
anvendtes bl.a. til udbedring af  »en kirkedør«. 

Et syn 1713 og igen 180318 erklærede bygningen 
som overalt i god stand. 

I medfør  af  Kirkesynsloven af  1861 opstillede 
kirkeejeren og synet året efter  et program for  de 
fornyelser  og ændringer, man fandt  påkrævet 
(jfr.  Ring-Brædstrup, s. 4006); det drejede sig 
bl.a. om udskiftning  af  gulve og vinduer (jfr. 
nedenfor).  Arbejdet skulle have været udført 
1868-69, men blev udsat et par år under hen-
visning til kirkeejerens udgifter  ved fornyelsen 
af  kirken i Ring. 

188120 ønskede synet den ovennævnte gen-
nemgang mellem skibets og korets lofter  ud-
videt, og det samme gjaldt adgangen fra  tårnet 
til skibets tagrum. Omkring århundredskiftet 
skulle skibets †trækbjælker erstattes af  jernbånd, 
og disse ønskede synet 1905 malet hvide. Under 
Hans Vinthers ledelse er 1981 gennemført  en 
istandsættelse, der navnlig omfattede  kirkens in-
dre og inventar; 1990 er tårnet sat i stand og 1993 
våbenhuset. 

Gulvene blev ved den seneste restaurering i 
kor og skib udført  med gule, kvadratiske tegl, i 
våbenhuset med gule mursten på fladen.  Gulve 
omtales første  gang 1686-87, da murermester 
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Fig. 17. Udsnit af  kalkmalet dekoration fra  o. 1500-20 
af  Liljemesteren. Akvarel af  restauratoren Eigil Rothe 
(i forbindelse  med hvælvundersøgelsen) 1903 (s. 
4027). - Section  of  mural decoration  from  c. 1500-20 by 
the so-called  »Lily Master«.  Watercolour  by the restorer 
Eigil  Rothe made  during  a preliminary  examination of  the 
vaults 1903. 

Peder Christensen fra  Nim lagde 100 »gulv-
sten«; 1693-94 nævnes omlægning af  10 favne. 17 

Synet 1717 konstaterede, at stenene var løse eller 
borte; i de følgende  år tilrådede man reparation 
med sten og sand, senere omlægning med muld 
og sten og anførte,  at begravelsen foran  alteret 
skulle istandsættes eller lukkes26 (jfr.  s. 4038). 
Efter  synets ønske 1858 blev gulvets mursten 
afløst  af  fliser,  men allerede 1862 foreskrev  man 
påny mursten. 1930 lagdes der brædder i sto-
lestaderne. 

Formen på de nuværende, rundbuede vindues-
åbninger, der udvendig er falsede,  indvendig 
smigede, går tilbage til 1862,20 da synet ønskede 
vinduerne fornyet;  1871 etableredes det østre 
vindue i skibets nordside. Vinduer omtales før-
ste gang 1663-64, da en glarmester ordnede dem 
»i tårnet«; 1675-76 udførte  Anders fra  Them 
forskelligt  arbejde.17 I øvrigt kan nævnes, at et 
syn, der 172233 konstaterede, at det vestre vin-
due var lukket med træ, mente, det burde sættes 
i stand. 182434 bemærkede synsfolkene,  at de »to 
nederste vinduer« var »mådelige« og tilmurede 
forneden. 

Tagene,  der siden 1700rne har været tegl-
hængte, nævnes tidligst 1615,15 da en mester fra 

Horsens oplagde bly »på kirken«. Øjensynlig 
har hele kirken, bortset fra  det teglhængte vå-
benhus, tidligere haft  blytag, der ofte  er blevet 
repareret, før  det 1704-0535 fremgår,  at kirken 
solgte bly samtidig med, at der ophængtes tag-
sten på skib og tårn. 1684-8536 arbejdede blytæk-
keren på koret, mens det 171518 noteres, at der 
her var blæst tagsten ned. 

Tagværket  i koret er af  eg med ét lag hane-
bånd, men udstemninger viser, at der tidligere 
har været to; i nogle af  fagene  er tappene supple-
ret med »krumkonsoller« (fig.  15, jfr.  Dallerup, 
s. 3602, Sdr. Vissing, s. 3817 og Tønning, s. 
4052). Samlingerne sidder på vestsiden ligesom 
nummereringen, der begynder i vest. I skibet er 
spærene derimod af  fyr,  mens de to lag hane-
bånd foruden  spærstivere og -sko er af  genan-
vendt eg; samlingerne er foretaget  på østsiden, 
hvor også den indhuggede nummerering er pla-
ceret, begyndende i øst. Våbenhusets tagstol, 
der er sat i stand 1993, indeholder en del ældre 
egetømmer. 

Opvarmning blev bragt tilveje efter  et ekstra-
ordinært syn 1880,20 da man talte om at opstille 
en †ovn »på nordsiden foran  pillen« (jfr.  fig.  30) 
og lægge fire  tønder kul på våbenhusloftet.  Må-
ske blev kakkelovnen fornyet,  før  den 1927 af-
løstes af  radiatorer i forbindelse  med et dampan-
læg i et nedgravet fyrrum  nord for  tårnet; her 
opsattes oliefyr  1959. Varmluftsanlæg  med fyr  i 
ovennævnte redskabsbygning er installeret 
1973. Elektricitet indlagt 1924. 

Kirken står i dag, efter  de senere års istand-
sættelser, teglhængt og hvidkalket ude som 
inde; våbenhusets loft  er gråmalet. 

To (†)vindfløje  kronede tårnets gavle efter  den 
omtalte ombygning 1856. I 1930rne var fløjene 
tæret bort (fig.  16), siden er de knap to meter 
lange jernstænger taget ned og ligger nu på lof-
tet. 

KALKMALERIER 

Ved Eigil Rothes undersøgelse af  hvælvene 1903 
fremkom  i kor  og skib  sengotiske, kalkmalede 
dekorationer, der blev fremdraget  og håndfast 
restaureret 1905.37 192820 foretog  Eigil Rothe en 
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Fig. 18. Kalkmalet dekoration fra  o. 1500-20 af  Liljemesteren (s. 4027), i skibets vestfag  set fra  vest. NE fot. 
1992. - Mural  decoration  from  c. 1500-20 by the so-called  »Lily Master«,  on the nave's  west vault. 

rensning efter  tilsodning, og endelig 1980 gen-
restaureredes kalkmalerierne af  Olaf  Hellvik. 

Dekorationen (fig.  18), der er malet o. 1500-20 
af  den såkaldte Liljemester, 38 en betegnelse der 
dækker over en række håndværkere, der har ud-
ført  mange ensartede udmalinger, især i Tyr-
sting herred, med Bryrup (s. 3918) og Græd-
strup (s. 3947) som gode eksponenter. 

Den enkle ornamentik er stort set ens i kor og 
skib, med sparrer på ribber og buer, mod kap-
perne afgrænset  af  en streg, hvorfra  vokser små 
krabbeblade. På to af  korets ribber er en sparre 
kronet af  et lille kors. Over buetoppene er malet 
værkstedets karakteristiske trekanter rummende 
treblade omkring roset og kronet af  store dob-
beltliljer. Trekanternes rammer har oprindelig 

indeholdt små, hvide »kalkpletter« (fig.  17),39 

nu udstrøget. I alle hvælvtoppe ses en seksbladet 
roset, men kun i koret er den omkranset af  de 
kendte dobbeltliljer, malet på kapperne mellem 
ribberne. 

Omkring spygatterne er enkle stregfigurer,  i 
koret rektangulære rammer kronet af  varierende 
kors, i skibet dobbeltkonturerede buer, under-
tiden tværstregede og flere  med »følehorn«  eller 
ører. Over et spygat i vestfagets  sydvestre svik-
kel er et større, rødmalet kors med tilspidset 
korsstamme. Over korets tilmurede lem i nord-
vestre svikkel er et muligt bomærke, et kryds 
med øvre hage på den ene stav. Farverne er 
værkstedets vanlige, vekslende rødbrune og 
gråsorte. 
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Fig. 19. Altertavle fra  1500rnes slutning med malerier 
fra  o. 1980 af  Bodil Kaalund (s. 4028). NE fot.  1992. -
Altar-piecefrom  the end  of  the 16th century with paintings 
c. 1980 by Bodil  Kaalund. 

INVENTAR 
Oversigt.  Det brede kirkerum, prydet med »Liljeme-
sterens« egnskendte kalkmalerier fra  1500rnes begyn-
delse, kan af  genstande fra  før  denne tid kun fremvise 
den velhuggede, romanske døbefont,  beslægtet med 
bl.a. den i Tamdrup. I tårnet hænger dog en klokke 
med helgenindskrift,  formodentlig  støbt i året 1500 af 
Albertus Pauli. Kirkens tidligere tilknytning til ho-
vedgården Våbensholm har sat sig spor på en del in-
ventarstykker, skænket af  dennes ejere i 1500rnes se-
nere del, således kan nævnes altertavlen, gavlstykker 
fra  †herskabsstol samt †prædikestol; en †gravkrypt i 
koret har ligeledes tilhørt Våbensholm. Den nævnte 
altertavle har i usædvanlig grad været offer  for  især 
nyere tiders skiftende  religiøse og kunstneriske hold-
ninger, der har givet sig udtryk i ikke mindre end fem 
forskellige,  malede udsmykninger, senest o. 1980, 
udført  af  Bodil Kaalund, der ligeledes har udsmykket 
prædikestolen fra  1871. Fra tiden o. 1870 stammer 
endvidere alterskranke og stoleværk, oprindelig ege-
træsmalet, men o. 1980 opmålet i lyse farver. 

Alterbord,  middelalderligt, muret af  munkesten, 
men kun delvis synligt på den overkalkede bag-
side, hvor et nyere indrettet rum er lukket med 

dobbeltlåger. Bordet er nu 93 cm højt, 158 cm 
bredt og ca. 70 cm dybt. 
† (Side) alterbord (e), jfr. s. 4016, 4022.  

Alterbordspanel,  1980, sammenbygget med un-
derdelen til altertavlen, men med bibeholdelse af 
enkelte rammestykker fra  et ældre †panel  fra 
1600rne samt med tilføjelser  ved det murede al-
terbords bagkant (se †herskabsstol). I forsidens 
fyldingsparti  har et lodret rammestykke (nr. 2 
fra  nord, opsat omvendt) et indridset skjold 
hvori initialerne (versaler) »C (eller G) S K« 
over »1686«. Frise og rammeværk grønmalet, 
fyldingerne  rødbrune med gulgrønne lister. 

Alterklæde,  nyere, af  mørkerødt fløjl  med et 
latinsk kors i et rammefelt  midtfor,  flankeret  af 
to tilsvarende felter,  alt udført  med guldgaloner; 
ude af  brug. †Alterklæder.  Arkivalske meddelel-
ser om ældre klæder findes  kun fra  1682,17 da der 
omtales et gammelt af  linned. - 1842 »forevi-
stes« et nyt, men 1857 lovede kirkeejeren at an-
skaffe  et af  passende, rødt stof, 19 antagelig det 
karmoisinrøde klæde med guldgaloner, der er 
omtalt 1862.20 1887 skulle det fornyes  og være 
forsynet  med et kors af  brede guldgaloner; re-
pareret 1905. I forbindelse  med kirkens over-
gang til selveje 1910 ønskede man et nyt. 1939 er 
der tale om en reparation, 1968 var et nyt an-
skaffet. 20 

Den store renæssancealtertavle  (fig.  19) fra 
1500rnes slutning, antagelig skænket af  ejerne til 
hovedgården Våbensholm i sognet (jfr.  s. 4015), 
er ændret og forsynet  med nye malerier og de-
korationer adskillige gange i tidens løb, senest 
o. 1980 af  Bodil Kaalund. Tre af  de ældre ma-
lerier, fra  1833, 1872 og 1953, er nu ophængt 
som tavler rundt om i kirken. 

Altertavlen, af  eg, er en firesøjletavle  med 
rektangulært storfelt  flankeret  af  smallere side-
felter;  topfeltet,  et liggende rektangel, krones af 
trekantgavl. De fritstående  storsøjler, med glat-
te prydbælter, har korintiserende kapitæler, top-
feltets  flankerende  søjler er doriske. På posta-
mentfremspringenes  forsider  er anbragt ens, 
kun 8,5 cm høje, maskeagtige løvehoveder (fig. 
38), på siderne bosser. Frisefremspringene  har 
været prydet af  englehoveder, topfeltfrisen  af 
bosser. Både top- og storvinger, med akantus-
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Fig. 20. Altertavlen (jfr.  fig.  19) med Kristusmaleri 
1872 af  P. A. Lyders og med staffering  fra  1912 (s. 
4030f.).  G.N. Kristiansen fot.  1952. - The  altar-piece 
(cf.  fig.  19) with painting of  Christ  1872 by P. A. Lyders 
and  painted  ornament 1912. 

Fig. 21. Altertavlen (jfr.  fig.  19) med maleri af  Kristus 
under Helligåndsduen, udført  1953 af  Gudrun Loren-
zen (s. 4031). NM fot.  1953. - The  altar-piece  (cf  fig. 
19) with painting of  Christ  beneath the Dove of  the Holy 
Spirit,  by Gudrun  Lorenzen, 1953. 

bladdekorationer i fladsnit,  er fornyelser,  mulig-
vis fra  1912.40 

Tavlens farveholdning,  fra  o. 1980, består af 
grønt på søjler og lister, rødbrunt i smalfyldin-
ger og fladsnit,  der har brun bund, samt for-
gyldning på løvehoveder, søjledetaljer og en-
kelte lister. Friserne er mørkegrå, postamentet 
med ny versalindskrift  fra  »Joh. 15.5«. Bodil 
Kaalunds malerier  fra  o. 1980, udført  på lærred 
på nye plader, viser i midtfeltet  en fremstilling  af 
Fodvasken, i sidefelterne  hver to stående mænd 
bag høje vinranker. Både i topfelt  og -gavl er 
malet vinranker med store klaser. Jesusskikkel-
sen er gulbrun, disciplenes klæder brune, blå, 
grønne og røde i lokalfarver  med mørke kon-
turer og næsten uden detaljer i dragtbehandlin-
gen. 

Ældre  stafferinger  og malerier.  Ifølge  Abild-
gaards tegninger og noter 1771 »stod paa alteret« 
to våbener med hjelmtegn, hvorover de formo-

dede giveres initialer, versalerne »P.T.F.« og 
»F.E.I«, henholdsvis for  Peder Terkelsen (Væb-
ner)41 fædrene  (†1587) og hans hustru, fru  Else 
Iuul (omtalt endnu 1592). Muligvis stammer 
disse våbener (på postamentet?) fra  en staffering 
1601, idet kirkesynet 1831 meddeler,34 at alter-
tavlen trængte til opmaling, da den ikke var ma-
let siden 1601, et årstal der antagelig da har kun-
net læses på en af  friserne. 42 

Tavlens oprindelige  staffering  og indskrifter  (jfr. 
fig.  22) er overalt afrenset  med undtagelse af 
storfeltet, 43 der på to egetræsbrædder44 har be-
varet sin ældste bemaling under et nedenfor 
nævnt Korsfæstelsesmaleri,  flankeret  af  gyldne 
indskrifter  på sort bund, malet direkte på træet 
uden kridtgrund. Disse nu vanskeligt læselige 
indskrifter  er i venstre spalte, med fraktur,  nad-
verindstiftelsesordene  (Matt. 26,26-29), i højre 
spalte, med versaler, Jesu befaling  til disciplene 
om at prædike i hele verden (Mark. 16,15-16). 
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Korsfcestelsesmaleriet  (fig.  23), i lysmål 
126x79,7 cm, er »opmålet i Juni 1833 af  A. Schu-
mann i Horsens«.45 Han har overmalet den op-
rindelige Kristusskikkelse, så den fremstår  grå-
brun, stærkt hvidskygget, med hvidgul glorie 
og hvidt lændeklæde, ophængt på et brunt kors. 
På et grønt jordsmon foran  et brunt, bakket 
landskab står de tilmalede sidefigurer,  Maria og 
Johannes, ved korsets fod.  Maria har gul kjole, 
blå kappe og grønt hovedklæde, blodet fra  Jesu 
fodsår  drypper ned på hendes ene arm. Johannes 
har rødlilla kjortel og blå kappe. Himmelbag-
grunden er rødlilla, mørkere tonet opefter,  hvor 
brunlige skyer ses. - Maleriets ramme er den 
oprindelige, dyvlet på pladen, men det ydre 
profilled  er afhugget.  Inderste farvelag  er lys-
blåt, herover en brun ådring. Nu ophængt på 
nordvæggen i skibets vestligste fag. 

Den ovennævnte opmaling 1833 omfattede 
tillige i sidefelterne  symbolske fremstillinger  af 

Fig. 22. Udsnit af  tidligere altermaleri (jfr.  fig.  23) 
malet oven på altertavlens oprindelige indskrifter  fra 
1500rnes slutning (s. 4029). NE fot.  1993. - Detail  of 
the former  altar-painting  (cf  fig.  23), painted  over the 
original  inscriptions on the altar-piece  from  the end  of  the 
16th century. 

Lovens tavler og Det nye Testamente (fig.  24), i 
båndophæng med sløjfe  foran  krydsende palme-
og oliegren. Denne gulmalede og brunskyggede 
dekoration på brunlilla baggrund er udført  på 
sidestykkernes egetræsplanker,46 hvis rammer 
har samme stafferingslag  som rammen på det 
førnævnte  Korsfæstelsesmaleri.  Plankerne lå 
indtil 1993 på våbenhusloftet.  - Samhørende 
med 1833-stafferingen  var i topfeltet  en †ind-
skrift  med lysgul fraktur  på sort bund: »Han har 
taget vore Sygdomme paa sig« etc. 

1872 fik  altertavlen en egetræsådring med 
skablonmalede dekorationer i sidefelterne,  i 
gult. I topfeltet  en indskrift  (forgyldt  blokskrift 
på sort): »Kommer hid til mig Alle som arbeide 
...« etc. I storfeltet  indsattes året efter 20 et oliema-
leri  på lærred:47 Kristus velsigner menigheden 

Fig. 23. Tidligere altertavlemaleri af  Korsfæstelsen 
udført  1833 af  A. Schumann, Horsens (s. 4030). NE 
fot.  1992. - Former  altar-painting  of  the Crucifixion,  by 
A. Schumann, Horsens,  1833. 
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(fig.  20), signeret »P.A. Lyders 1872«. På en 
rundbuet, brunlig nichebaggrund, med gyldne 
svikler, træder den lyshårede Kristus frem, 
hvidklædt under rød kappe. Maleriet nu op-
hængt, i ny ramme, bag på altertavlen. 

De nyere top- og storvinger blev muligvis til-
føjet  1912,48 da hele tavlen egetræsmaledes og 
stafferedes  med uægte guld på søjledetaljer og 
enkelte lister. I felterne  udførtes  symmetriske 
planteornamenter i grønne og blågrønne farver 
kontureret med hvidt. I topfeltet  maledes en 
hvid Helligåndsdue på lysblå bund og i trekant-
gavlen herover en opgående sol (jfr.  fig.  20). 

1953 indsattes nye malerier 49 (fig.  21) på træ-
plader i alle fire  hovedfelter,  udført  af  Gudrun 
Lorenzen. I topfeltet  en svævende, hvid Hellig-
åndsdue foran  en grønlig lysstråle, der fortsæt-
ter ned over midtfeltets  stående Kristusskik-
kelse, kun iført  et hvidt lændeklæde. Ved hans 
side en stående, brunklædt person og en knæ-
lende, grønklædt. I sidefelterne  fremstilles  hen-
holdsvis en kvinde stående med et barn og to 
unge mænd, alle alvorsfulde  figurer  set i et blåt-
grønt-lilla landskab, der forløber  over alle tre 
felter.  De fire  felter  er, i nye rammer, ophængt 
bag alteret på korets østvæg. - 1980 blev alter-
tavlen istandsat af  Knud Christensen, Bræd-
strup.50 

Altersølv.  Kalk  og disk 51 (fig.  25), omlavet 
1743 af  et ældre †altersæt, af  Anders Pedersen 
Schanderup, Skanderborg, og skænket af  kirke-
ejeren Charlotte Amalia Schandorff  (jfr.  s. 
4016). Den 21 cm høje kalk har flad,  ottetunget 
fodplade  med skiftevis  konkave og konvekse 
tunger, hvorimellem spidser. På det ligeknæk-
kede fodled  er fastnittet  en støbt Kristusfigur, 
muligvis stammende fra  den ældre kalk. Figuren 
har vandret udstrakte arme og smalt lændeklæde 
med stor flagresnip  ved højre hofte.  Der er intet 
korstræ, men fødderne  hviler på et frontalt  an-
bragt kranium over korslagte knogler. Kalkens 
fod  er drevet trompetformet  op mod det otte-
kantede skaft,  med små profilstave  ved over-
gangen samt mod den ligeknækkede knop. Det 
halvkugleformede  bæger har under mundings-
randen en graveret kursivindskrift:  »Dricher 
Alle Her af  Thi Dette Er Mit Blod. Math. Cap. 

Fig. 24. Altertavlens oprindelige sidefelter  (jfr.  fig. 
19) med sekundære malerier af  Lovens Tavler og Det 
nye Testamente, udført  1833 af  A. Schumann, Hor-
sens (s. 4030). NE fot.  1993. - The  original  side  com-
partments  of  the altar-piece  with secondary  paintings of 
The Tables of the Law and The New Testamenmann, Horsens,1833. 

26. v.27-28«. På fodpladen  en tilsvarende ind-
skrift:  »Paa Denne Föufling  Kirches Eiere Sal. 
Amptzforvalter  Schandorfs  Encke Charlotte 
Amalia Hendes Behostning(I) Om giort 1743«. 
Herefter  mestermærket (Bøje II, 1982, nr. 6287). 
Den tilhørende disk, med tilsvarende, men læ-
deret mesterstempel på fanens  underside, er 14,8 
cm i tvm., glat, med let forsænket  bund. På fa-
nens overside er graveret en cirkel, hvori otte, 
skraverede spidsblade, samt en nadverindskrift 
overensstemmende med kalkens: »Tager - æder 
- dette er Mit Legeme, Som Gives For Eder. 1. 
Cor. Cap. 11. v. 24.« Oversiden forgyldt. 52 

†Altersølv.  166153 omtales en forgyldt  sølvkalk 
og disk, hvortil der 166917 skulle anskaffes  en 

Danmarks Kirker, Århus 255 
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Fig. 25. Alterkalk og disk udført  1743 af  Anders Pe-
dersen Schanderup, Skanderborg, og skænket af  kir-
keejeren Charlotte Amalia Schandorff  (s. 4031). NE 
fot.  1992. - Chalice  and  paten made  1743 by Anders  Pe-
dersen  Schanderup,  Skanderborg,  and  donated  by the 
church patron Charlotte  Amalia Schandorff. 

syet †skindpose til deres opbevaring. Omlavet 
1743, jfr.  ovenfor. 

Berettelsessæt  fælles  med Brædstrup (jfr.  s. 
3998). 

Vinskummeske,  anskaffet  1903,20 med mester-
mærke for  Adolf  P. Falck, København (Bøje I, 
1979, s. 254), Københavns bystempel samt gu-
ardeinens, Simon Groth (jfr.  Tyrsting, s. 3975). 

†Oblatæske,  1862,20 den vanlige type af  por-
celæn, sort, med guldkors og -kanter. En til-
svarende †alterkande  ønskedes anskaffet  1845,19 

hvilket måske først  er sket 1862.20 190319 erhver-
vedes to lignende †skåle  (jfr.  bl.a. Brædstrup, s. 
3998). 

† Vinflaske  købt 1666.17 

Alterstager.  1-2) (Fig. 26), fra  o. 1925, af  stærkt 
kobberholdig messing, 55 cm høje, medregnet 
de tre fødder  dannet af  støbte, liggende løvefi-
gurer på plade (nu fjernet).  Nygotisk form, 
skaftet  samlet af  ottekantet led, med nedre kre-
nelering, og herover to modsat snoede led. Stor 
lyseskål med krenelering, kraftig  lyseholder og 
jernlysetorn. 3-4) O.1870, af  bronzeret støbe-
jern, ganske svarende til stagerne nr. 1-2 i Ring-
Brædstrup (s. 3999), med samme bibelske moti-
ver i relief  på foden.  Nu ude af  brug. †Altersta-
ger. 166153 nævnes to messinglysestager, der 
186220 ønskedes forsynet  med »lys eller lamper«. 

Syvarmet  stage,  o. 1925, med hvælvet fod  og 
kantede arm-led. Opstillet på træpiedestal i ski-
bets nordøsthjørne. 

†Alterbøger.  166153 fandtes  en gammel, sønder-
reven bibel. 1679/80 købtes for  1 sl. dl. 8 sk. en 
alterbog. 1685/86 omtales et nyt ritual.17 

Et †»ildkar  af  stål« blev 161515 erhvervet for  20 
sk. 

Messehagel  (fig.  28), fra  1900rne, af  mørkerødt 
fløjl  kantet af  guldgaloner og med stort, guld-
galoneret rygkors. Fra »Dansk Paramenthandel. 
Kjøbenhavn«. Nu ude af  brug. 

†Messehagler.  168317 ejede kirken en »broget« 
messehagel. 1862 bestod haglen af  rødt fløjl  med 
guldgaloner og kors, der fornyedes  1885.20 

Alterskranke,  1872,19 med drejede søjler og 
spinkel, profileret  håndliste; opstillet i firkant 
foran  alteret. 1981 malet lysgrøn, grå og gylden. 

Døbefont  (fig.  29 og 12), romansk, af  granit, 
kummen grovkornet, rødlig, foden  mere fin-
kornet og lys, grårød. Ifølge  Mackeprang (Dø-
befonte  s. 294) tilhørende de østjyske løvefontes 
Tamdrupgruppe og muligvis udført  af  samme 
mester, som har hugget fontene  i de nærlig-

Fig. 26. Alterstage fra  o. 1925 (s. 4032). NE fot.  1992. 
- Altar  candlestick  from  c. 1925. 
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Fig. 27. Dåbsfad  af  messing, fra  kort efter  1727 (s. 
4034). NE fot.  1992 - Brass baptismal dish,  shortly  after 
1727. 

gende kirker i Tamdrup og Løsning (sidst-
nævnte i Vejle amt). 

Den ca. 87 cm høje font  har stor, kedelformet 
kumme, ca. 68 cm i tvm. og ca. 32,5 cm dyb. 
En spinkel rundstav ved mundingen er midt på 
dennes flade  afgrænset  af  en omløbende rille. Si-
dens fornemme,  flade  reliefdekoration  omfatter 
tre profilstillede  løver og en svævende engel un-
der en fortløbende,  elegant bølgeranke. Denne 
har »fingrede«  akantusblade med spiralvolutter 
samt sideskud, der krydser over eller under ho-
vedstænglen (ligesom på de nævnte fonte  og den 
i Grædstrup (s. 3952)).54 Englen55, der er iført 
plisseret skørt, holder venstre hånd hilsende op-
rakt, højre hånd hviler på maven; en stor vinge 
ses ved den ene side. Englen flankeres  af  kraftige 
løver med højt oprakte forben,  hvis kløer er ty-
deligt markerede. Den venstre, nu delvis skjulte 
løve, ser mod englen, den højre bagud, væk fra, 
hen mod den tredie løve og i en sådan stilling, at 
den brede manke, med dobbelt lag mankekrøl-
ler under halsring, fremtræder  ret dominerende. 
Alle løver har mandelformede  øjne, små ører og 
haler, der begynder højt oppe på ryggen, går 
ned mellem benene og tværs over bagpartiet for 
at brede sig ud i en mangebladet akantusdusk, 
med ring ved roden. Fontens lave, koniske 

Fig. 28. Messehagel fra  1900rne (s. 4032). NE fot. 
1992. - Chasuble. 

Fig. 29. Romansk døbefont  (s. 4032). NE fot.  1992. -
Romanesque font. 
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Fig. 30. Indre, set mod øst. L. Poulsen, Vejen, fot.  o. 1910. - Interior  to the east. 

skaftled  støder til en rundstav, der på foden  dan-
ner overgang til dens hvælvede base, med ryg-
gede hjørneknopper; lav, retkantet plint. Opstil-
let tæt ved nordre korbuevange. 

Dåbsfade.  1) Af  messing, udført  af  »K. Eibye 
1953« ifølge  påsat plade på fadets  underside; 59 
cm i tvm. På randen en fembladet,  liljeagtig 
frise,  i den glatte fordybnings  midte et firkløver 
i relief.  2) (Fig. 27), formodentlig  anskaffet  kort 
efter  1727,18 da synet bemærkede, at fonten  be-
høvede et bækken.56 Det er af  messing, 48,5 cm 
i tvm. og 7 cm dybt ved den let opadbøjede, 
kun 3 cm brede rand. Nu ude af  brug. 

Dåbskanden,  stemplet »K. Eibye« under bun-
den, er antagelig samtidig med fadet  fra  1953. Af 
messing, 27 cm høj (uden låg). Fladtrykt, kugle-
formet  korpus, hvorpå ligearmet reliefkors;  hals 
og fod  indknebne led, bøjlehanken endende i 
andehovedagtigt blad. †Dåbskande,  1863,20 med 
hvælvet låg kronet af  kors, stor tud samt bøjle-
hank med gæk. 

Prædikestol  (fig.  32), o. 1871, af  fyr,  svarende 
til †prædikestol i Ring-Brædstrup (s. 4009) og 
anbragt på en muret, firesidet  sokkel i skibets 
sydøstre hjørne. Stolen har fire  fag,  hvoraf  feltet 
ved sydvæggen er ganske råt, uden listeprydel-
ser og maling. De høje storfeltsfyldinger  er ind-
rammet af  profillister,  frise-  og postamentfelter 
med fremspring  er glatte, foran  hjørnerne er 
fritstående  snosøjler. Samtidig opgang med dre-
jede søjler svarende til alterskrankens og med en 
kraftig  mægler med kugle på toppen. Stafferin-
gen, fra  1981,57 er holdt i grå og brune farver 
med forgyldning  på søjler, hængeknopper, lister 
samt på de bosseagtige figurer  på fremsprin-
gene. Storfelternes  malerier er samtidige, udført 
af  Bodil Kaalund, en fremstilling  af  Moses ved 
den brændende tornebusk; i midtfeltets  for-
grund ses overkroppen af  den blåklædte Moses, 
der med oprakt hånd betragter den brændende, 
gulbrune og sorte busk, i hvert af  sidefelternes 
gulbrune landskab svæver en engel. 
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†Prædikestol  og †himmel,  muligvis skænket af 
Else Juul efter  ægtefællen,  Peder Terkelsen 
(Væbners) død 1587, idet stolen, ifølge  Abild-
gaard, ikke alene ligesom altertavlen var prydet 
med ægteparrets fædrene  våbener, men også 
med hendes mødrene våben, Lunge (Dyre).58 -
Senere meddeler arkivalierne blot om stolen, at 
der 171918 manglede nogle lister både på den og 
himlen, og 186220 at den var »af  billedskærer-
arbejde«. 

Stoleværk,  187120 af  fyr,  ganske svarende til 
det i Ring-Brædstrup (s. 4010), med svungne 
gavle der har drejede småskiver ved forkantens 
bøjninger samt udsparede ovalfelter  under sæ-
dehøjde; ryglænet er blot to planker. En 
(hatte)hylde anbragt under sæderne. De samti-
dige indgangspaneler har hver tre store fyldin-
ger. Istandsat 1981 og forsynet  med gavle ved 
væggene; samtidig nymalet i to grønne nuancer, 
med brune skiver og blågrå midtprik. †Stole-
værk  er tidligst omtalt 1615,15 da stole og skam-
ler (samt en ny kirkegårdsport) blev udført  af  en 
snedker i løbet af  fem  dage, for  5 mk., hvortil 
kom mk. til en medhjælper samt 2 dl. for  en 
tylvt savdeller hertil, hentet i Horsens. 1663-64 

Fig. 31. Præstens armstol, antagelig fra  o. 1870 (s. 
4035). NE fot.  1992. - The  priest's  chair, c. 1870. 

Fig. 32. Prædikestol fra  o. 1871 (s. 4034). NE fot. 
1992. - Pulpitfrom  c. 1871. 

suppleredes med syv nye stole, 1693-94 forfær-
digedes fire  kirkeskamler, og fem  år senere fore-
toges en almindelig reparation.17 172233 trængte 
stolene til at repareres, hvilket må være sket før 
1731 18 da de erklæredes »i god stand«. 186220 

omfattede  stoleværket 19 mandfolke-  og 23 fru-
entimmerstole, deraf  fire  lukkede (dvs. med 
døre, muligvis †herskabsstolen) og alle malede. 
- †Bænke  i våbenhuset skulle repareres 170517 og 
fornyedes  o. 1870. To †bænke i koret skulle 1907 
erstattes af  andre, med rygstød.20 

En stol  til præsten (fig.  31), antagelig fra  o. 
1870, af  fyr,  består afglatte  sidestykker med ud-
svejfede  armlæn; glat rygbræt og kopstykke. 
Let buet træsæde. Malet grågrøn, sædet gråt. 
Anbragt i korets nordøsthjørne. †Præste-  og 
† degnestol  ønskedes 186220 fjernet  fra  koret, hvor 
de stod ved hver sin side af  alteret; istedet skulle 
»pladsen mellem alteret og kirkemuren« indret-
tes til »opholdssted« for  præsten, og kirkesan-
geren anvises plads nede i kirken nærmest koret. 

Fra en †herskabsstol,  1571, stammer antagelig 
tre gavlstykker  (fig.  37), anbragt som bagklæd-
ning under altertavlen på hver side af  det mu-
rede alterbord, formodentlig  i forbindelse  med 
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Fig. 33. Lysekrone fra  1900rnes begyndelse (s. 4037). 
NE fot.  1992. -Chandelier  from  the beginning of  the 20th 
century. 

udskiftningen  af  stoleværket o. 1870. De glatte 
fyrreplanker,  én i nord og to i syd, er ca. 91-93 
cm høje og ca. 32-34 cm brede, alle med spinkle 
kantprofiler  på langsiderne, men kun den ene 
planke i syd synes at have den fulde  bredde, de 
andres profiler  er delvis afskårne,  og alle planker 
er (forskelligt)  afsavet  både foroven  og -neden. 
En spinkel, huljernsstemplet neglesnitslinie for-
oven på plankerne markerer en frise,  tydeligst 
på den yderste, søndre, der har en dobbelt 
række. Denne har tillige herunder indskårne 
versaler, initialerne »P T S« for  Peder Terkelsen 
til Våbensholm (jfr.  s. 4015 samt altertavle og 
†prædikestol), den tilstødende planke bærer års-
tallet »1571«. Den nordre planke har et indskåret 
våbenskjold, med lansehul, nu uden mærke, 
som oprindelig må have været malet. Nu grå-
malet. Spor efter  hængselbeslag til døre ses. 

Et †skab,  »gammelt og sønderslagent«, er om-
talt 166153 og igen 1663,17 da det kaldes en »kiste 
til messeklæderne«, men to år senere atter be-
nævnes et skab (med samme funktion),  hvortil 
der anskaffedes  jern til hængsler og en lås med 

nøgle. Måske kan disse oplysninger (sammen 
med fornyelse  af  kirkeporten, s. 4016) betragtes 
i lyset af  svenskernes hærgen under krigene op 
til nævnte år. 

Pengeblok  (fig.  34), fra  1800rnes første  halvdel, 
nævnt i inventariet 1862.20 Den er af  træ, 70 cm 
høj, med firsidet  tværsnit med dels afrundede, 
dels affasede  hjørner. Den usædvanlige top er 
formet  som en omvendt potte med rund, jern-
blikbeklædt fordybning,  hvori pengeslids. Midt 
på forsiden  en låge hvorover to jernbånd med 
hængsler og slids til øsken. Blokken er ved to 
jernbånd fastholdt  i et murhjørne øst for  ind-
gangsdøren. Malet lysbrun. 

»Fattigbøsse«,  1860,19 af  jernblik. På en 50 cm 
høj, oval bagplade er ophængt en bøsse, med 
ovalt grundrids, ialt 17,5 cm høj medregnet det 
hvælvede, oplukkelige låg, med pengetragt. 
Stærkt forrustet,  men med spor af  hvid maling 

Fig. 34. Pengeblok fra  1800rnes 1. halvdel (s. 4036). 
NE fot.  1992. - Alms post from  1800-50. 
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og rester af  mørk indskrift  på bagpladen. Nu 
ude af  brug. 

Orgel,  1963, med fem  stemmer, ét manual og 
pedal, bygget af  I. Starup & Søn, København. 
Disposition: Manual: Trægedakt 8', Principal 4', 
Rørfløjte  4', Quintatøn  2'. Pedal: Subbas 16'. 
Tegnet af  Vinther & Roldsgaard. Orgelhuset, 
oprindelig i ubehandlet egetræ, blev 1981 malet i 
tre brune nuancer og stafferet  med gyldne for-
kanter. Facaden har piber af  eg og tinlegering og 
består af  et mitraformet  midtfelt,  flankeret  af 
fire  rektangulære sidefelter.  I tårnrummet. †Or-
gel,  1911, med seks stemmer, oktavkoppel og 
svelle, bygget af  Horsens Orgelbyggeri ved 
M.Sørensen.59 Pneumatisk aktion, bælgventil-
vindlade.60 

Salmenummertavler.  1-2) Formodentlig to af  de 
tre, der er nævnt 1862;20 de har rundet topfelt 
med hjerteformet  ophængningshul. Sortmalede 
og beregnet til påskrift  med kridt; i koret. 3-4) 
(Jfr.  fig.  30), 1889,20 oprindelig ganske svarende 
til bl.a. de samtidige i Tyrsting (s. 3984), med to 
gange fem  rum til skydenumre, men det tunget 
udsavede topstykke og hængedråberne på sider-
nes halvsøjler fjernet  1952.20 En af  tavlerne har 
senere ovenover fået  anbragt endnu en tavle; 
grå- og brunmalede. I skibet. - To ens kasser  til 
salmenummerbrikker, 61 af  umalet fyr,  har med sort 
påmalet »1889«. 

Præsterækketavle,  1977, af  ferniseret  bøg, tek-
sten med sortmalede versaler; 136 cm høj. Op-
hængt på tårnrummets sydvæg. 

Korsfæstelsesmaleri,  se s. 4030. 
Fire lysekroner  fra  1900rnes begyndelse, af 

messing, to store, ens (fig.  33) med otte let gre-
nede lysearme, hver med to lys, samt otte pryd-
arme med refleksklokkeblomster. 62 Ophængt i 
skibet som nr. 1 og 3 fra  øst. De to andre, min-
dre kroner har oval hængekugle og otte lyse-
arme, hver blot med ét lys, samt otte helrandede 
refleksblomster.  Ophængt i skibet som nr. 2 og 
4 fra  øst. 

†Ligbårer.  166717 repareredes en »rådnet« lig-
båre. 168232 omtales båren som gammel; 
1716-1733 blev anskaffet  en ny. 

Den store klokke 63 (fig.  36), 85 cm i tvm., er 
antagelig i året 1500 støbt af  »Albertvs Pavli«, 

hvis støbermærke, bestående af  hans bomærke 
omskrevet af  navnet, adskiller indskriftens  en-
kelte ord (fig.  35): »an(n)o dm (muligvis fejl-
skrift  for  md64) laspar melchior baltazar Iheus 
(fejl  for  Ihesus) maria am«, (I året 1500, Jaspar, 
Melchior, Baltazar, Jesus, Maria amen65). Hal-
sens skriftbånd,  med de uregelmæssigt formede 
reliefminuskler,  består af  to og to flade  lister; 
ved klokkelegemets overgang til slagkanten er 
et lille afsæt.  Kronehankenes forsider  er affa-
sede. 1947 ophængt i vuggebom af  støbejern, 
med fire  stålrør til forstærkning  af  kronen. 

Siden 166153 omtales kun én klokke »i tårnet«; 
den var da uden knebel. 168517 blev klokken for-
bundet med jern, i forbindelse  med en hoved-

Fig. 35-36. Klokke støbt af  Albertus Pauli, antagelig i 
året 1500. 35. Indskrift  og støbermærke (s. 4037) NE 
fot.  1992. - Bell  cast by Albertus  Pauli, probably in the 
year 1500. 
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reparation af  »klokkeværket«, hvilken beteg-
nelse formodentlig  angiver en †tagrytter (jfr.  s. 
4021). 

Klokkestol,  af  eg, i hovedsagen fra  1856, da 
tårnets øverste stokværk blev fornyet  (jfr.  oven-
for);  fodbjælker  og skråstolper repareret 1990.66 

†Gravkrypt  i koret, ifølge  herredsbogen 166153 

tilhørende »en lille herregård, som hedder Wa-
bensholm« (Våbensholm, jfr.  s. 4015 og 4029). 
Den beskrives da som »et lidet hvælvet begra-
velse i kirken«, formodentlig  med indgang ved 
korbuen, hvis »lemme« skulle repareres 1698.17 

1717 betegnedes de som »luger« og var da »gan-
ske i stykker«, således at ingen kunne »opgå til 
alteret uden fare  (for)  at falde  ned i begravel-
sen«.1 8 1722 ønskedes den gamle, uduelige be-
gravelse i koret enten overdækket med fjæl  eller 
ganske tillukket med sten og muld.3 3 

†Støbejernskors, 67 o. 1855, over gårdmand 
Hans Madsen, f.  i Kaihauge 6. juni 1774, død på 
Vaabensholm, hvor han havde boet siden 1807, 
†17. maj 1855, og hustru Abel Hansdatter, f. 
12: nov. 1794, †18. marts 1821. Indskrift  med an-
tikva i relief  på 145 cm højt kors ganske sva-
rende til kors på kirkegårdene i Grædstrup (s. 
3957f.)  og Tønning (s. 4069), med stor cirkel-
skive på midtstammen og kaprifoliesmykkede 
korsarmsender. På fodstykket  jernstøberiets 
mærke, Stallknecht, Horsens. På kirkegårdens 
søndre del. 

K I L D E R O G H E N V I S N I N G E R 

LA Vib.:  Føvling kirkes regnskabsbog 1663-1720 (C 
KRB. 117). Ved  embedet:  Synsprotokol 1862 ff.  - Se i 
øvrigt fortegnelse  over arkivalier vedr. kirkerne i 
Gammel Skanderborg amt i almindelighed s. 2874 
samt forkortelser  s. 2875. Fagordbog s. 15. 

NM2:  Håndskrift:  F. Uldall: Om de danske Lands-
bykirker VI, 1890, s. 72-76. - Indberetninger ved J.B. 
Løffler  1877 (bygning og inventar), Eigil Rothe 1903 
(kalkmalerier), Hugo Matthiessen 1912 (altertavle og 
panel 1571), malermester Erling Honoré, Brædstrup 
1952 (altertavle), Georg N.Kristiansen 1952 (alter-
tavle), Mogens Larsen 1979 (inventar), Lucien Heck-
len 1980 (altertavle og -panel), Olaf  Hellvik 1978 og 
1981 (kalkmalerier), Peter Michelsen 1993 (gravmin-
der m.m.), Vibeke Michelsen 1993 (kalkmalerier, in-
ventar) - Udskrifter  af  de gennemgåede arkivalier 
findes  i NM. 

Notebøger.  NM2:  Søren Abildgaard IX, 1771, s. 33 
(altertavle, prædikestol). N.L. Høyen IX, 1830, s. 1 
(bygning, font  og klokke). 

Tegninger  og opmålinger  NM2:  Akvarel af  kalkmaleri 
ved Eigil Rothe 1903. LA Vib.:  Planer 1924 og 1927 
(P1T 773.1). - Kgl.  Bygningsinsp. Århus: Korrespon-
dance og tegninger siden 1911. 

Litteratur:  MeddÅrhSt. 1963, s. 34 (orgel), 1974, s. 
72 (toilet-, redskabs- og kedelbygning, varmeanlæg), 
1981, s. 129-30 (gulv, inventar), 1988, s. 142 (red-
skabsbygning), 1990, s. 153 (tårn), 1993, s. 127 (vå-
benhus) . 

Historisk indledning ved Lars Bisgaard og Kjeld de 
Fine Licht, beskrivelse af  kirkegård og bygning ved 
Kjeld de Fine Licht, kalkmalerier, inventar og grav-
minder ved Vibeke Michelsen og orgel ved Ole Ole-
sen. Engelsk oversættelse ved Jean Olsen. Redaktio-
nen afsluttet  1993. 

1 ÆldDaArkReg. I, 210. Det fremgår,  at det neden-
nævnte (side?)alter ejede en skov, der kaldtes Vor 
Frue skov. 
2 DaMag. 4. rk. II, 40. Herredsbogen 1661 (note 53) 
meddeler, at der i sognet foruden  den lille herregård 
Våbensholm, er tre byer, Føvling med 17 hele og 
halve gårde, der tilhører adels og kanniketjenere, 
Åstrup med fem  gårde, hvoraf  de to tilhører kongen, 
de tre adelen, og Hårup med fire  gårde »adels«; ialt er 
11 gårde nedbrudte. 
3 I følge  Trap kan slægten som ejer af  Væbnersholm, 
som gården tidligere kaldtes, føres  tilbage til 1432. 
4 Repert. 2.rk., I, 898. 
5 ÆldDaArkReg. I, 208. 
6 Samme, 261. S. 209 oplyser han, at han af  klosteret 
bl.a. havde fri  olden til 40 svin, jfr.  Herreklostrene, s. 
31 og 85. Formentlig er han identisk med den Peder 
Terkelsen, efter  hvem der 1510 skiftedes  mellem fire 
sønner og tre døtre, Repert. 2. rk. VI, 11468, jfr.  Re-
sen, Indledning, s. 23-24 med henv. Desuden E. Ul-
sig: Danske adelsgodser i middelalderen, 1968, s. 293, 
og T.Dahlerup, i Gyldendal og Politikens Dan-
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markshistorie VI, 1989, s. 118-19. Med de to sidst-
nævnte forfattere  har redaktionen haft  lejlighed til at 
drøfte  forholdet  mellem kirken og Terkelsenfolkene. 
7 Frederik I.s Registranter, s. 408 og 453; Det kgl. 
rettertings domme og rigens forfølgninger  fra  Chri-
stian III's tid, ved T. Dahlerup. I, 1959, s. 77 og II, 
1969, s. 586. 
8 Kronens Skøder 13. juni. 
9 KancBrevb. 30. aug. 
10 Samme 28. dec. 
11 Kronens Skøder 2. juni. Ligesom det var tilfældet 
med nabokirkerne i Tyrsting og Ring-Brædstrup, 
hænger salgstidspunktet antagelig sammen med om-
struktureringen af  Skbg. rytterdistrikt; også i forbin-
delse med Føvling kirke nævnes amtmand Grabow 
som køber ved en auktion 1710, jfr.  s. 3988, note 5 og 
s. 4011, note 7. 
12 LA Vib. Landstingets skøde- og panteprot. 
1737-45, f.  508 (B 24. 684). Det oplyses i skødet, at 
korntienden var bortforpagtet  til Niels Thygesen på 
Mattrup (i nabosognet). 
13 Samme 1758-63, f.  27 (B. 24. 697). 
14 Samme 1763-68, f.  311 f.  (B 24. 699). 
15 RA. DaKanc. Seks års kirkergsk ... 1620 (B 184 e). 
16 Jfr.  KancBrevb. 13. sept. 1583. 
17 Kirkens rgsk. 1663-1720. 
18 LA Vib. Århus bispearkiv. Kirkesyn 1700-1803 (C 
3. 1166-76). 
19 LA Vib. Provstearkiver. Tyrsting-Vrads hrdr.s 
provsti. Synsprot. 1837-1911 (C 33. 1-4). 
20 Synsprot. 1862 ff. 
21 Abrahamsen; s. 56: 4,6° 
22 Jfr.  E. Møller og O.Olsen: Danske trækirker. 
NMArb. 1961, s. 35-58 og SvK. Gotland, Silte, s. 
15-19. 
23 Tilsvarende, højtsiddende døre findes  mange steder 
i stiftet,  f.eks.  Sjelle (s. 1907), Skivholme (s. 1945), 
Skovby (s. 1972), Ormslev (s. 2159), Bjerager (s. 
2497) og Halling (s. 2797). Blandt nærmereliggende 
kirker skal peges på Tønning (s. 4048) samt Ejstrup 
og Klovborg i Vrads herred. 
24 Det kan ikke afgøres,  om udformningen  eventuelt 
har hentet inspiration i domkirkens tredie spir (s. 
295), således som det er tilfældet  andre steder i stiftet, 
men Høyens formulering  »tårnet firkantet  med et li-
det spir« kunne pege i den retning. I Traps 1. udgave 
skrives tårn med spir. 
25 Note 17 og LA Vib. Århus bispearkiv. Rgsk. vedr. 
landsogne 1671-1710 (C 3. 2434). 
26 Note 18 og LA Vib. Århus bispearkiv. Kirkernes 
jura patronatus 1695-1738 ( C 3. 1153). 
27 Note 19 og LA Vib. Provstearkiver. Århus amts 
sdr. provsti. Synsprot. 1817-54 (C 30. 1-2). 
28 Uldall har noteret bogstaverne, der også kan skim-
tes på fig.  3. I den forberedende  fase  af  Mattrups om-
bygning var involveret J.D. Herholdt, fra  hvis hånd 

Fig. 37. Gavlstykker fra  1571, med initialer for  Peder 
Terkelsen til Våbensholm, formodentlig  fra  †her-
skabsstol (s. 4035). - Bench-ends  from  1511, with the 
initials of  Peder  Terkelsen  of  Våbensholm,  probably from 
†manorial  pew. 

der på Kunstakademiets bibliotek foreligger  forskel-
lige forslag,  jfr.  N.J. Israelsen: Matrup, Mattrup 
1993, s. 49. 
29 Jfr.  M. Vedsø: Hvælvteknik - en studie i overrib-
ber, i Bygningsarkæologiske Studier 1989, s. 77-79. 
30 Jfr.  det unggotiske kor ved Nørre Nebel kirke, 
DK. Ribe, s. 1185-87. 
31 Niche af  samme, usædvanlige form  sidder i den 
nordre ende af  alteret i Holmstrup kirke, DK. Hol-
bæk, s. 1823 og sydligst i vestvæggen i Kræmmerka-
pellet ved S. Peder i Malmø. 
32 RA. Rtk. Rgsk. 1660-ca. 1848. Århus stifts  kir-
kergsk. 1680-94. 
33 LA Vib. Århus bispearkiv. Kirkernes jura patrona-
tus 1695-1738 (C 3. 1153). 
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Fig. 38. »Løvehoved« fra  altertavlens postamentfrem-
spring; jfr.  fig.  19 (s. 4028). NE fot.  1992. - »Lion's 
head«  from  the pedestal  of  the altar-piece,  cf  fig.  19. 

34 LA Vib. Provstearkiver. Århus amts sdr. provsti. 
Synsprot. 1817-54 (C 30. 1-2). 
35 Noterne 17 og 18. 
36 Noterne 17 og 32. 
37 Restaureringen skete på beboernes bekostning 
(note 20). 
38 Vedr. dette værksteds datering, udbredelse og mu-
lige udførelse  af  det murersjak, der har slået hvæl-
vene, se s. 3906, note 33-34, med henvisning til bl.a. 
Niels Jørgen Poulsen, i Danske Kalkmalerier. Sengo-
tik 1500-36, under red. af  Ulla Haastrup, 1992, s. 
76-79 og s. 271. 
39 Jfr.  Ejstrup (Vrads hrd.) og Højer (DK. Sjyll., Tøn-
der amt, s. 1031). 
40 Bag på altertavlen er indskårne versaler: »HR 1912, 
A A 1912«, samt skårne konturer af  en palet, antage-
lig betegnelsen for  en maler (medhjælper); jfr.  Hugo 
Matthiessens indb. 1912. 
41 Våbenmærke og hjelmtegn er en væbnet arm, jfr. 
hovedgårdens navn Våbensholm, se s. 4029. 
42 Formodentlig overmalet 1833, jfr.  ovenfor. 
43 Muligvis også trekantgavlen, der ifølge  indb. 1952 
som ældste staffering  tilsyneladende havde »et altse-
ende øje«. 
44 Sammenføjet  ved hjælp af  to store sløjfelus. 
45 Sortmalet skriveskrift  bag på brædderne. Jfr.  (†)al-
tertavlemaleri 1840 i Vinding (s. 3893). 
46 Plankerne målte totalt hver ca. 146xca. 49 cm. De 
pålagte, profilerede  rammer, ca. 8 cm brede, er fæst-

net ved dyvler. På den ene plankes bagside er ind-
skåret et omvendt N. 
47 Lysmål 122x80 cm. 
48 Jfr.  blækskrevet seddel indstukket i tavlen- »Kirken 
er kalket, Alter og Prædikestol samt Bænke malet d. 
28. September 1912. Carl Jensen, Brædstrup« (indb. 
1952). 
49 Lysmål: midtfeltet  132x87 cm, sidefelterne  132x36 
cm, topfeltet  70x87 cm. 
50 Indskrift  bag på altertavlen. 
51 Jfr.  Sven Fritz: Anders Pedersen Schanderup, guld-
smed i Skanderborg 1744-1765, i ÅrbGlBy. 1976, s. 
33-78, især s. 54. 
52 På undersiden sekundært indprikket: »Feuling 
Kirke«. 
53 LA Vib. Århus bispearkiv. Tyrsting herredsbog 
1661 (C 3.1101). 
54 Jfr.  i øvrigt den beslægtede ranke på Tulstrup kor-
buekragbånd (s. 3687). 
55 Engle med tilsvarende stilling, men med andre de-
taljer, ses bl.a. på Stjær sydportals østre karmsten (s. 
2090), på portalernes tympana i Hammel (s. 3747) og 
Tulstrup (s. 3685), hvor fonten  (s. 3699) ligeledes har 
en engel, der dog indtager en anden stilling, mellem 
to løver. 
56 Ifølge  1680ernes inventarier (note 17) fandtes  intet 
bækken i fonten. 
57 Snedkermæssigt istandsat og nystafferet  af  Poul 
Andersen. 
58 Moderen var Kirsten Lunge (Dyre) Ovesdatter 
(Stamtavler II, 1891, s. 305). 
59 Horsens Orgelbyggeri: Katalog 1923. 
60 1926 foresloges  det at lade orglet, der var angrebet 
af  fugt  og møl, istandsætte og anbringe på et podium 
af  brædder (note 20). 
61 Jfr.  Voerladegård, s. 3867, med fig.  30. 
62 Tilsvarende i Stilling, s. 2968. 
63 Uldall: Kirkeklokker, s. 119, med afbildning  af  bo-
mærket. Jfr.  klokken fra  1510 i As (Bjerre hrd., Vejle 
amt) af  samme mester. 
64 Ifølge  Uldall. - Muligvis har klokkestøberen fejl-
agtigt sammenskrevet an(n)o d(omi)ni  md  (i Herrens 
år 1500) til blot an(n)o dm? 
65 Påkaldelsen af  Maria med Jesus (barnet) og de hel-
lige tre konger kan jævnføres  med det †alter, der var 
viet Maria (s. 4016), hvortil måske har hørt en alter-
tavle med en fremstilling  af  Fødslen. 
66 På sydvestre skråbånd indskårne versaler: »1990 
I.P. Storgaard«. 
67 Jfr.  Aase Faye: Danske Støbejernskors. Bearbejdet 
og udgivet af  Jan Faye, 1988, kat. nr. 196, s. 102 (her 
fejlagtigt  dateret 1821) samt s. 228. Korset der er be-
skrevet og fotograferet  på kartotekskort af  Aase 
Faye, er siden forsvundet. 
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Fig. 39. Indre mod øst med inventarstaffering  fra  1912. Foto o. 1920 i Boserups samling, NM. - Interior  to the east 
with fumishings  from  different  periods  as decorated  in 1912. 

SUMMARY 

Føvling church is distinguished by its hilltop 
position, especially noticeable when seen from 
the south. Of  the original church only the nave 
is preserved, and with it some interesting vari-
ations in building materials. The oldest part of 
the fabric  would have as usual been in the east 
end, and here the natural resources of  the vicin-
ity are used: granite blocks off  the fieids  and 
local bog iron. Bricks were introduced into the 
area while the church was under construction. 
This new medium in Danish architecture reach-
ed Denmark about 1170, and with monastic or-
ders and great landowners as intermediaries and 
pioneers the use of  bricks spread throughout the 
country. In the case of  Føvling church the idea 
was undoubtedly borrowed from  the nearby 
Benedictine abbey in Voer, long since disap-
peared (p. 3874). 

Vaults were put up sometime about 1500, and 
like most other churches a tower and porch 
were added during the same period. Remark-
ably, the original chancel was succeeded by a 
new chancel without the latter becoming incor-
porated under one and the same roof  together 
with the nave, a change often  otherwise made at 
that period. A small (now vanished) manor in the 
parish, whose owners happen to be mentioned 
in some records from  the 15th and 16th cen-
turies, may have had some part (as churchward-
en or patron?) in the renewal of  the chancel. In 
any event it is known that in the 17th century 
there was in front  of  the altar an old family 
grave belonging to the owners of  the manor. 

The interior is enriched with mural paintings 
from  the beginning of  the 16th century by the 
»Lily Master« of  local fame.  Church fumishings 
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from  before  this time comprise only the skil-
fully  carved Romanesque font  of  granite (related 
to the font  in Tamdrup church among others), 
and the bell probably cast in the year 1500 by 
Albertus Pauli. The church's past links with the 
manor of  Våbensholm can be traced from  cer-
tain items of  furnishings  donated in the second 
half  of  the 16th century by the owners of  Vå-

bensholm. Of  these only the altar-piece is pre-
served, but particularly in more recent times it 
has been subject to changing religious and ar tis-
tic attitudes which have found  expression 
through changing the paintings of  the altar-
piece no less than five  times. The latest deco-
ration from  about 1980 is by Bodil Kaalund, 
who has also decorated the pulpit from  1871. 

Fig. 40. Føvling 1:10.000. Opmålt 1789 af  Andreas Haar, rettelser medtaget til 1848. Kopieret 1981 af  Birgitte 
Andreasen. - Map  of  the village. 



Fig. 1. Tønning set fra  vest. Ældre foto  i Brædstrupegnens Hjemstavnsarkiv. - The  village  seenfrom  the west. 

T Ø N N I N G KIRKE 
TYRSTING HERRED 

Landsbyen Tønning er tidligst omtalt 1409,1 sognet er 
nævnt et par år senere,2 kirken først  1492.3 I ekstra-
skat 1524,4 den såkaldte landehjælp, bidrog kirken 
med det betragtelige beløb af  20 mark. Det er ukendt, 
hvem der i den katolske tid sad inde med kirken,5 

men med reformationen  kom den efter  alt at dømme 
i kronens besiddelse. Dette fremgår  af  den bevarede 
regnskabsbog 1604-78 og er udtrykkeligt nævnt i 
herredsbogen 1661.6 16887 blev korntienden solgt fra, 
og 1702 opnåede sognepræsten Hans Sørensen 
Hjortsvang ved nabopastoratet Linnerup-Hammer 
(Vrads herred) som gunstbevisning og lønforbedring 
at måtte oppebære Tønnings og annekskirken Træ-
dens kongetiende. Ordningen forudsatte,  at han ved-
ligeholdt bygningerne og deres udstyr, men øjensyn-
ligt kneb det med at tage denne forpligtigelse  alvor-
ligt. Der måtte afholdes  ekstrasyn og retssager, som 
har efterladt  et billede af  kirkens miserable tilstand8 

(jfr.  nedenfor).  Efter  Hjortsvangs afgang  1717 ind-
lemmede kongen to år senere kirken i Skanderborg 
rytterdistrikt9 (jfr.  inventaroversigt), ved hvis ophæ-

velse 176710 den på offentlig  auktion solgtes til for-
valter Kolliin i Horsens. Han erhvervede ved samme 
lejlighed Sønder Vissing kirke (s. 3810), og ligesom 
denne og adskillige andre kom Tønning kirke under 
Mattrup (jfr.  s. 3992) engang før  177611 (jfr.  s.4050). 
Efter  stamhusets ophævelse 1828 købtes kirken af 
konsul Rasmus Secher på Tamdrup Bisgård (Nim 
herred),12 ved hvis død 1850 den overgik til sviger-
sønnen, dr.med C.J. Boye på Haugshus ved Jelling.13 

Før kirkens overgang til selveje, der fandt  sted 1.ja-
nuar 1909, nævnes som tiendeejer i 1890erne en enke-
fru  M. Hansen i Skårup, og derefter  en frk.  A. Han-
sen, samme sted, antagelig en datter af  førnævnte. 14 

157415 behandlede kancelliet en klage over lodsejere 
i landsbyen Gammelstrup (i sognet), der ved at flytte 
markskel havde gjort indhug i kirkens ejendom. 

Sagn.  I begyndelsen af  forrige  århundrede nedskrev 
sognepræsten i kirkebogen,42 at Tønning og Træden 
kirker var bygget af  to søstre, der på et tidspunkt blev 
uvenner og derfor  tilmurede kirkernes mod hinanden 
vendende døre. 
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I den højtliggende landsby, hvis gårde i sin tid 
slog kreds om det store gadekær (fig.  41), indtog 
kirken sin plads i kransens sydside. Navnlig an-
skuet fra  syd og vest har kirkebygningen fortsat 
en markant beliggenhed og er synlig viden om, 
hvilket må have været endnu mere udtalt, da 
tårnet havde sin fulde  højde (jfr.  s. 4049). Kirken 
er bygget på toppen af  en øst-vestgående høj-
deryg, på hvis nordside Havbæk strømmer 
østpå mod Gudenå og danner grænse mod Søn-
der Vissing sogn. Adskillige gravhøje kroner 
ryggen, og en af  dem,16 der er indfanget  af  kir-
kegårdens hegning, blev efter  sigende i første 
halvdel af  forrige  århundrede benyttet som 
gravsted (jfr.  s. 4069). Pastoratets annekskirke i 
Træden (s. 4075), der i luftlinie  kun ligger et par 
kilometer borte, ses over bakkerne i syd. 

Kirkegården,som  synet 187713 konstaterede ud-
videt  lidt mod nord, har i øvrigt bevaret sin 
ældre udstrækning (jfr.  fig.  41). Området hegnes 
af  nyligt istandsatte stengærder bortset fra  østsi-
dens søndre halvdel, der efter  synets beslutning 
190517 er udført  som en to alen høj, støbt mur af 
brudsten. Hegningen nævnes første  gang 1604,18 

da en strækning blev lagt op; i de følgende  år 
fortsatte  arbejdet, ligesom det i samme periode 
var tilfældet  ved mange andre kirkegårde. Siden 
omtales lejlighedsvis, at diget var skredet ud og 
skulle eller blev udbedret. 

Der er tre indgange:  Port, låge og en indkørsel 
ved depot for  materialer m.v. Hovedadgangs-
vejen sidder i det nordvestre hjørne, i tilslutning 
til den i 1978 etablerede parkeringsplads. Den 
består af  et par jerntremmefløje  mellem piller af 
brudstensmurværk. Fodgængerlågen midt på 
østsiden er 1988 udformet  med en tilsvarende 
fløj  mellem piller i blank mur af  røde sten, hver 
forsynet  med en pyramideformet,  støbt afdæk-
ning. Indkørslen østligst i sydsiden består af 
jerngitterfløje  ophængt på jernstolper. 

Indgangene er tidligst omtalt 1615,18 da to fri-
ste blev sat i stand og senere forbedret  med nye 
jern; i samme periode blev porten og begge lå-
ger fornyet.  1651-52 nævnes en ny †rist i øst, 
1680-8119 blev den vestre repareret, og et par år 
senere fornyedes  port og låger. I begyndelsen af 
1700rne (jfr.  s. 4043) var tilstanden ikke for  god; 

det anføres  bl.a. at »svin og andet småkvæg har 
deres gang« på kirkegården, ligesom vestre †rist 
»trædes øde af  heste, som ejes af  bønder i Tøn-
ning«.20 Ristene blev udbedret, men i øvrigt 
skete der ikke noget, før  kirken kom under pleje 
af  rytterdistriktets bygningskyndige. 171921 ind-
købtes træ til bl.a. porten, men året efter  skrev 
synet,22 at arealet henlå »så godt som en almin-
delig fælled  for  svin, får,  gæs og høns«. På 
denne tid var i hvert fald  porten og lågen, der 
sad i vestsiden, en muret †portal,  som 1743-4423 af 
murer Niels Andersen blev brækket ned og er-
stattet med en trækonstruktion med tag af  fyrre-
brædder. 

Herefter  foreligger  blot spredte notitser om 
istandsættelser, før  der på synets forlangende 
186917 opmuredes tre piller til hovedporten og 
dens låge. Ved en reparation efter  påkørsel 1925 
synes porten at have haft  den nuværende form. 

Samtidig med stengærdernes omlægning i 
1940rne rejstes uden for  den nordligste ende af 
vestre dige et ligkapel  efter  tegning af  Holger 
Sørensen, Brædstrup; 1988 blev det teglhængte, 
i mellemtiden hvidkalkede hus ombygget og 
indrettet til kontor og redskabsrum. 

På kirkegården er der i syd og vest enkelte 
store elme, der udgør en rest af  en række hele 
vejen rundt; i nordøst står nogle birketræer. 
1886 blev gangen omkring kirken belagt med ler 
og skarp grus, og 1905 ønskede synet etableret 
gange på kirkegårdens søndre del, hvor der 
skulle sættes elm og ahorn. 1987 var der tale om 
»opkastning« af  den ovennævnte gravhøj.17 

B Y G N I N G 
Kirkens ældste dele er kor og skib, der vel er opført 
omkring år 1200. I senmiddelalderen, dvs. i årtierne 
før  og efter  år 1500, er der indbygget hvælv begge 
steder, og i samme tidsrum er der tilføjet  et tårn i vest 
samt et våbenhus på skibets nordside. Tårnet, der op-
rindelig havde en etage mere, er formentlig  i 1700rne 
blevet reduceret til sin nuværende skikkelse og 1947 
suppleret med et muret trappehus på sin nordside. 
Orienteringen har en mindre afvigelse  mod syd.24 

Den oprindelige bygning, hvis skib har samme 
størrelse som f.eks.  det i nabosognet Sønder 
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Fig. 2. Kirken set fra  nordøst. Hugo Matthiessen fot.  1938. - The  church seenfrom  the north-east. 

Vissing, mens koret er lidt mindre25 (s. 3812), er 
opført  med mure, der udvendig er af  granit-
kvadre på skråkantsokkel, indvendig af  mark-
sten. I korgavlen når kvadrene op til kippen, 
mens tagtrekantens inderside er fornyet  i små 
sten. 

Af  oprindelige enkeltheder er norddøren  beva-
ret i brug, mens syddøren, der foroven  er øde-
lagt af  et vindue fra  forrige  århundrede, skimtes 
ude og inde; begge åbninger har tilsyneladende 
været ens. Nordre dørhul har 28 cm brede an-
slag af  lodretstillede kvadre, der springer ni cm 
frem  for  siderne i den 138 cm brede åbning; den 
vandrette overdækning udgøres af  en 153 cm 
lang stenblok, hvis plane frontside  krummer 
med et tympanonlignende, 80 cm højt midt-
parti.26 I dag er åbningens højde 217 cm over 
gulvet. 

Af  oprindelige vinduer  er der i skibets nord-
side bevaret ét, som i facaden  måler 148x66 cm 

og indvendig er 84 cm bredt.27 Desuden er ko-
rets østvindue i behold, dog i ændret skikkelse 
og genåbnet efter  synets henstilling 1862.17 Ud-
vendig er det omdannet til en to skifter  høj, 
rektangulær åbning; indvendig ses det rundbu-
ede vindueshul (139x90 cm) med de smigede si-
der bevaret. Ved en restaurering i 1940rne blev i 
kirkens nordside genskabt et par vinduer, hvor 
der i forrige  århundrede havde været indsat 
store med jernstel (jfr.  nedenfor).  Endelig hen-
ligger på kirkegården et par 37 cm høje, rektan-
gulære overliggere, hver med rundbuet top til 
en 73 cm bred åbning. 

I det indre, der oprindelig har stået med fladt 
træloft,  er bevaret den kvadersatte, i 1890erne17 

rensede korbue, hvis bredde udgør halvdelen af 
triumfvæggens  længde. Selve bueslaget er bre-
dere end lysningen mellem vangerne, og dets 
vederlag angives med et par granitblokke med 
indbyrdes lidt forskellige,  lidet fremtrædende 
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profileringer  (fig.  5 og 6); søndre er beriget med 
to tovsnoninger, den nordre kun med én. 

I skibets sydøstre hjørne er kvaderen i det 47 
cm høje, andet skifte  over soklen på sin øst-
vendte side dekoreret med relief  af  et firbenet 
dyr (fig.  8), som Uldall opfattede  som en gris. 

Ændringer  og tilføjelser.  Som nævnt blev kirken 
i årtierne på begge sider af  år 1500 genstand for 
en større byggeaktivitet, der afgørende  ændrede 
dens karakter og frembragte  den helhed, der 
med mindre forandringer  er bevaret frem  til i 
dag. Det drejer sig om indbygning af  hvælv i 
kor og skib samt tilføjelse  af  tårn og våbenhus. 
Rækkefølgen  af  disse byggearbejder kan ikke 
konstateres. Imidlertid forsynedes  som oftest 
koret med hvælv før  skibet, og eksistensen af 
den nedennævnte †lem i skibets hvælv tyder på, 
at disse er muret før  tårnets opførelse.  Der teg-
ner sig således en mulig rækkefølge,  som dog 
lader det stå åbent, om tårnet rejstes tidligere 
end våbenhuset. 

Overhvælvning  (jfr.  kalkmalerier) af  kirkens 
indre er som antydet formentlig  indledt i koret, 
hvis enkle krydshvælv adskiller sig fra  skibets. 
Ribberne, der er retkantede og en halv sten 
brede, hviler ligesom de fire  skjoldbuer på fal-
sede hjørnepiller, hvor vederlag angives ved et 
fremkraget  skifte  af  normalsten.28 Hver ribbe er 
på hvælvets overside suppleret med en halv sten 
bred overribbe med kamtrin. 

Fig. 4. Tværsnit i skibet set mod øst 1:150. Målt af 
John Bennetzen 1989, tegnet af  KdeFL 1993. - Cross-
section through  the nave looking  east. 

Skibet er derimod overdækket med tre fag  af 
den type ottedelte hvælv, som er anvendt i den 
overvejende part af  egnens kirker; vederlag 
markeres af  fremkraget  skifte.  I øst er gennem-
ført  en speciel udformning,  idet både skjoldbuer 
og ribber hviler på relativt kraftige,  indmurede 
konsoller, hvor hvidtekalk dækker materialet og 
udformningens  enkeltheder. Ved denne disposi-
tion blev rummets østre hjørner holdt fri;  her 
stod måske †sidealtre  på den tid, da hvælvarbej-

Fig. 3. Grundplan 1:300. Målt af  John Bennetzen 1989, tegnet af  KdeFL 1993. - Ground-plan. 
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det fandt  sted. I alle fag  er hvælvenes kapper 
temmelig kuplede. Der er ingen overribber und-
tagen på det vestligste fags  sydvestre ribbe, hvor 
der er bevaret en rest af  kamtrin og en smal 
overribbe. Denne indretning skal forstås  i funk-
tionel sammenhæng med den nu tilmurede †lern 
ved siden af. 

Ribberne er som sædvanligt dannede af  kant-
stillede normalsten. Dog bemærkes, at de to ve-
stre fags  østre hjørneribber er rundede eller til-
spidsede; i det midterste fag  gælder det begge 
ribber, i det vestre kun deres nederste halvdel. 
Denne formmæssige  fremhævelse  af  de fire  rib-
ber, som parvis sidder symmetrisk om kirkens 
hovedakse, er ikke udtrykt i deres dekoration (s. 
4052). 

Nogle af  afløbshullerne  i skibet står fortsat 
åbne, undtagen i det østligste fag,  hvor der til 
gengæld højere oppe i kapperne er en række hul-
ler, som antyder eksistensen af  en forsvundet  og 
i øvrigt ukendt †messeklokke,  eventuelt et†messe-
spir. 

Skibets vestre taggavl, hvis yderside ses i tår-
nets mellemstokværk, er udført  med munkesten 
i munkeforbandt  uden dekoration bortset fra  et 
savskifte,  der i tagfodshøjde  strækker sig over 
hele bredden. Omstændighederne sandsynlig-
gør, at denne gavl oprindelig, ligesom den øv-
rige bygning, var af  kvadre,29 og at den i sin 
nuværende form  er en senere ommuring. An-
tagelig har denne fornyelse 30 fundet  sted i for-
bindelse med hvælvslagningen og har måske 
samtidig udgjort en forberedelse  til det planlagte 
tårnbyggeri. Savskiftets  tilstedeværelse kan dog 

Fig. 5. Korbuens kragbånd 1:5 (s. 4045). KdeFL 1992. 
- The  imposts of  the chancel arch. 

være et vidnesbyrd om, at gavlen stod fri  en tid, 
før  den skjultes af  tårnet. 

Tårnet  er på traditionel måde placeret ved kir-
kens netop omtalte vestgavl, hvorpå dets øst-
mur hviler. Tårnrummet står ved en bred, rund-
buet arkade i åben forbindelse  med skibet, hvor-
for  dettes gulvareal modtog en betragtelig ud-
videlse med tårnets opførelse.  Bygningen, der 
har været højere end nu, præges overalt af  me-
get omfattende  reparationer og fornyelser.  Op-
rindeligt murværk er stort set kun bevaret i 
tårnrummet og i øst- og nordmurene. Det 
fremgår  her, at tårnet på en syld af  store mark-
sten, der er synlige udvendig, er opført  i en 
blanding af  granit og tegl. Granitten i form  af 

Fig. 6. Korbuens kragbånd, det nordre til venstre (s. 4045). NE fot.  1993. - The  imposts of  the chancel arch. 
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Fig. 7. Kirken set fra  sydøst. M. Mackeprang fot.  1901. - The  church seen from  the south-east. 

kvadre, der antagelig er genanvendte,29 ses for-
neden i 3-4 skifters  højde, hvorefter  på nordsi-
den granit og munkesten veksler lagvis omtrent 
op til et niveau i højde med skibets tagfod.  Her-
over består facaden  af  mursten med enkelte, 
spredte kvadre; indvendig er der ridsede fuger. 

Tårnrummets vægge er udført  i tegl i munke-
forbandt  afbrudt  af  bånd af  granitkvadre. Under 
opmuringen har man med forlæg  i væggene for-
beredt rummets overdækning med hvælv. Det 
eksisterende, enkle krydshvælv med retkantede 
ribber er derfor  formentlig  samtidigt med tår-
net; i vestre kappe er et klokkerebshul. 

Adgangen til tårnets øvre stokværk foregår  på 
nordsiden ad en højtsiddende, udvendig døråb-
ning (jfr.  bl.a. Føvling, s. 4021). Stiger og trap-
per har i tidens løb afløst  hverandre som ad-
gangsvej til døren (jfr.  nedenfor),  før  det nu-
værende, polygonale, blyhængte trappehus blev 
tilføjet  1947. 

De nævnte fornyelser  og udbedringer, der på 
syd- og vestfacaderne  umiddelbart aflæses  som 
skalmuringer, ses i mellemstokværket at være så 
omfattende,  at hele muren på de to sider er 
nyopført  (i reduceret tykkelse) over tårnrum-

met. I øvrigt er der i mellemstokværket ingen 
oprindelige enkeltheder; rundbuede åbninger i 
nord og syd er senere indretninger, ligesom ad-
gangen til skibets loft  synes brudt på synets for-
anledning 1866.17 I den næste etage, der i dag 
udgør tårnets tagrum, er der i østgavlen en dob-
beltåbning af  den slags med en midtdelende 
pille, som må være inspireret af  glamhullerne i 
Århus domkirke (s. 236-37). Spredt i stiftet  med 
sin vestligste forekomst  i Ejstrup findes  sådanne 
åbninger, der alle steder tilhører et klokkestok-
værk. Set i lyset af  Tønningtårnets nedennævnte 
reparationshistorie kan der ikke være tvivl om, 
at østsidens dobbeltåbning udgør en rest af  en i 
øvrigt forsvundet  etage, der har haft  tilsvarende 
glamhuller mod de tre andre verdenshjørner. 

Hver af  det bevarede glamhuls to åbninger er 
68 cm bred, og midtdelingen udgøres af  en mu-
ret søjle med diameter på 28 cm. Allerede Uldall 
måtte konstatere, at kapitælet var så medtaget af 
vind og vejr, at dets form  ikke lod sig be-
stemme. Udvendig sidder åbningerne i en 180 
cm bred, halv sten dyb, rundbuet blænding, 
hvis halvstensstik ledsages af  kopskifte;  den ind-
vendige niche er fladbuet. 
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Tårnet omtales første  gang 161718 i anledning 
af  forstærkningsarbejder,  idet en tømrer31 fra 
Træden sammen med otte karle indlagde bjæl-
ker under »klokkeværket«. Allerede 1627-2918 

blev en af  siderne ommuret, og herefter  fremgår 
det, at der med tankevækkende korte intervaller 
måtte udføres  istandsættelser, hvoraf  en del fo-
rekommer at have haft  betydeligt omfang.  Føl-
gende årstal er nævnt: 1631-32, 1641 og 1646-47, 
1655-57,18 1680-82, 1683-8419 og 1735.32 Hertil 
slutter sig synsudsættelser fra  første  del af 
1700rne, der i forskellige  vendinger beskriver 
tårnet som »forfaldent  og revnet«. Man bemær-
ker, at ved disse lejligheder nævnes »glampil-
lerne« (170320), glamhullerne (171522) og »de fire 
glamhuller« (173432). Det fremgår  1707,20 at tår-
nets gavle vendte mod øst og vest. 

Omstændighederne taler for,  at den ombyg-
ning, som reducerede tårnet med en etage og 
frembragte  det nuværende udseende med mu-
rede gesimser i nord og syd, fandt  sted 
1755-56.33 I disse år blev nemlig syd- og vestsi-
derne helt fornyede,  østsiden kun delvis, mens 
denne og nordsiden i øvrigt blev sat i stand. 
Niels Schou fra  Skanderborg ordnede til sidst 
tagværket og opsatte en ny klokkestol (s. 4067). 
Senere skalmuringer nævnes 1881 og 1944.17 

Med sin udsatte placering er det ikke særlig 
bemærkelsesværdigt, at trappen op til den højt-
siddende indgang til tårnets øvre stokværk som 
nævnt har måttet fornyes  med jævne mellem-
rum. En tvetydig formulering  i regnskabsbogen 
under årene 1651-5218 bør dog noteres, fordi  den 
antyder, at trappen indtil da var af  sten: »En 
opmuret gang til tårnet, som var ugavnlig, ned-
taget«. Året efter  betalte kirkeværgerne for  »en 
ny trappe af  træ op til tårnet med klædning af 
træ på den ene side«. 

Våbenhuset,  der ikke er højere, end at dets kip 
ligger i niveau med skibets murkrone, er rejst på 
kirkens nordside, således at det orienterer sig 
mod landsbyens huse, ligesom f.eks.  i Græd-
strup (s. 3942). På en syld af  svære marksten er 
bygningen opført  af  munkesten i munkefor-
bandt. Såvel facader  som vægge bærer præg af 
istandsættelse; sådanne er omtalt 1651-5218 og 
1755-56.23 Bygningen er uden karakteristiske 

Fig. 8. Billedkvader i skibets østgavl (s. 4046). NE 
fot.  1993. - Figured  ashlar in the east gable of  the nave. 

enkeltheder bortset fra  gavlen, der til gengæld er 
temmelig usædvanlig. I hver side er der et 60 cm 
bredt, lisénlignende fremspring,  som i dag er 
komponeret sammen med en halvrund bue, så-
ledes at hele gavlen udgør én stor blænding34 

(jfr.  fig.  2). Oprindeligt murværk er kun bevaret 
op til et niveau omtrent svarende til taggavlens 
fodlinie,  hvilket dog er tilstrækkeligt til at godt-
gøre, dels at lisenernes bredde her konsollignen-
de øges til 90 cm,35 dels at det tilbageliggende 
facadeplan  mellem lisenerne har fortsat  højere op. 

Der kan ikke være tvivl om, at gavlen lige-
som i dag har været udformet  som en storblæn-
ding, muligvis identisk med »den store bue over 
kirkedøren«, som år 170022 skulle kalkes. Man 
kunne formode,  at kompositionen har været be-
slægtet med vestgavlen på nabokirken i Ham-
mer (Vrads herred), der karakteriseres ved kon-
solbårne spærstik følgende  taghældningerne. 
Eventuelle blændinger og den oprindelige form 
på dørhullet, som synet 187313 ønskede udvidet, 
lader sig ikke rekonstruere. 

Våbenhuset omtales første  gang 1648-49,18 da 
blytaget blev sat i stand og sugfjælene  fornyet. 

256* 
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Fig. 9. Indre, set mod øst. Victor Hermansen fot.  1938. - Interior  to the east. 

Udover de allerede nævnte, ikke nærmere op-
lyste reparationer, skal anføres,  at synet 1846 fo-
reskrev oplægning af  loft  i rummet, der indtil da 
nok har haft  åben tagstol; 1852 ønskede synet 
døren til kirken fornyet,  og nogle år senere be-
ordrede man indsat et vindue, hvor der »for  ti-
den kun er en åbning«; 1903 skulle vinduet øges, 
og nogle år efter  blev loftet  fornyet.  1861 flytte-
des kalkbænken til tårnrummet, som siden 1851 
med en bræddevæg skulle aflukkes  fra  skibet.36 

Samme år som kirken indlemmedes i rytterdi-
striktet (s. 4043), anfører  inventariet et †mun-
deringsskab (s. 4065) i våbenhuset, og 186713 øn-
skede synet sognets †brandsprøjte fjernet  herfra. 
I begge rummets sider er murede  bænke  bevaret i 
betragteligt omfang. 

Vedligeholdelsen  efter  reformationen  har udover 
de ovenfor  omtalte arbejder ved tårn og våben-
hus navnlig drejet sig om omsætning af  kvader-

stensfacader,  som skød ud og undertiden rev-
nede. Skavanker af  denne art figurerer  i efter-
retningerne fra  kirkens kritiske periode i begyn-
delsen af  1700rne; således nævner et syn 170320 

en »boble« på sydsiden. 161918 købtes og hen-
tedes tre tønder kalk i Daugbjerg. Da tårnet 
istandsattes 1755-56, blev store partier af  skibet 
samtidig repareret, og det er måske ved denne 
lejlighed, kirken blev forsynet  med murede ge-
simser; disse er gentagne gange siden den første 
omtale 182337 blevet udbedret. Uldall læste på 
tårnet årstallene 1770 og 1806, skrevet med jern-
cifre,  hvoraf  der nu kun er enkelte tilbage. Det 
er ukendt, hvilke istandsættelser eller andet, der 
har været hentydet til; 1770 kunne være året for 
Mattrups erhvervelse af  kirken (jfr.  s. 4043). 

I øvrigt erklærede synet 1803,22 at vedligehol-
delsen var upåklagelig, 181737 noterede man, at 
en restaurering var i gang, og efter  Sechers 
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Fig. 10. Indre, set mod vest. NE fot.  1993. - Interior  to the west. 

overtagelse (s. 4043) blev bygningens tilstand 
beskrevet som god. Det har den øjensynlig væ-
ret siden. En restaurering under ledelse af  Viggo 
Norn fandt  sted 1939 og fortsattes  senere af  Hol-
ger Sørensen frem  til 1947; i 1970erne forestod 
Hans Vinther en hovedistandsættelse (jfr.  ne-
denfor,  gulve etc.). 

189217 erklærede kirkeejeren sig villig til at 
»rense kirkemuren udvendigt, så granitstenene 
komme til at stå rene« (jfr.  korbuen). 

Gulvene, der er om- og delvis nylagte i 
1970erne, består i koret af  ottekantede, gule 
teglfliser  i mønster med kvadratiske, blå. I gan-
gen er der diagonallagte, gule mursten på fladen 
kombineret med midterbånd af  almindelige, 
røde sten og kvadratiske, blådæmpede. I tårn og 
våbenhus ligger gule, kvadratiske teglfliser. 

Gulvene, der omtales første  gang i begyndel-
sen af  1700rne,38 var på denne tid helt eller delvis 

af  mursten. Ved den flere  gange nævnte, store 
istandsættelse 1755-56 blev gulvet »ganske af 
nyt omlagt«. 183213 konstaterede synet, at også 
gulvet var forbedret,  siden Secher overtog kir-
ken. Synsprotokollens beskrivelse 1862 oplyser, 
at der i kor og gange lå gule fliser,  i stolestaderne 
mursten og inden for  alterskranken træ. 1891 
kom det på tale, at forny  gulvet i røde og gule 
sten i mønster. 

Vinduerne  i sydsiden og det i tårnrummet, der 
er fladbuede  og udvendig falsede,  indvendig 
smigede, er udført  med trærammer og går til-
bage til kirkens istandsættelse i 1940rne, fornyet 
i 1970erne; samtidig med udskiftningen  af  de 
ældre spidsbuede jernstel genåbnedes det oprin-
delige vindue i nordsiden af  skibets midtfag, 
mens østfagets  og korets blev rekonstrueret. 

Vinduer omtales første  gang 1619,39 da de blev 
repareret af  en glarmester fra  Skanderborg; 
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1676-7718 nævnes istandsættelse af  tårnrummets 
vindue og fire  i den øvrige kirke. Den alminde-
lige, dårlige tilstand i begyndelsen af  1700rne 
omfattede  selvsagt også vinduerne, hvor der 
manglede både bly og glas. 

Forrige århundredes behov for  mere lys gav 
sig første  gang skriftligt  udslag 1856,13 da synet i 
nordsiden af  skibets østligste fag  beordrede ind-
sat et vindue, der skulle svare til »de to sidst 
lavede i sydsiden«. Ideen effektueredes  det føl-
gende år, og da tilmuredes »i faget  ved siden af« 
det lille vindue, som man havde fundet  »unød-
vendigt og upassende«. Det var jernrammer, 
der kom i; 1875 indsattes et lignende i korets 
nordside, og det i syd skulle fornyes;  et par år 
efter  blev brudt en stor lysåbning i skibets vest-
ligste fag. 

De to jernvinduer forneden  i skibets taggavl 
skulle renoveres 1879 og 1904; det i toppen øn-
skedes anbragt 1868.17 

Tagmaterialerne,  der i dag udgøres af  tegl på 
kor og våbenhus, bly på skib og tårn, har haft 
denne fordeling  i hvert fald  siden midten af  for-
rige århundrede; tidligere var hele kirken bly-
hængt. Det er bemærkelsesværdigt, at også vå-
benhuset havde metaltag, hvilket sammen med 
gavludformningen  har fremhævet  bygningen; 
blyet blev 1676-7718 udskiftet  med tagsten. 

180322 var alle tage utætte; korets bly, der var 
repareret 1742-4323 af  Laurs Nielsen, forsvandt 
måske ved den ovennævnte restaurering 1817. 

Oplægning af  tagsten, antagelig som midlerti-
dige og partielle foranstaltninger,  er eksempel-
vis omtalt 1617 og 1630,18 og 171922 blev to fag 
på skibets nordside lukket med 4000 spån. 

Korets tagværk  er af  fyr  med ét lag hanebånd; 
skibets 13 fag,  der præges af  reparationer og ud-
skiftninger  (sådanne nævnt 1648-49 og 172940), 
består overvejende af  fyr,  samlet på østsiden; der 
indgår genanvendt egetømmer. De øvre hane-
bånd bærer en ældre nummerering, og nogle 
steder er en samling suppleret med en støtte-
nagle eller krumkonsol (jfr.  bl.a. Føvling, oven-
for  s. 4025, fig.  15 og s. 4027). 

Opvarmning foranstaltedes,  efter  at et ekstra-
ordinært syn 1885 havde anbefalet  en af  ingeniør 
Recks ovne opstillet i tårnets sydvestlige hjørne; 
1901 var der behov for  supplering med en †kak-
kelovn i skibets nordøstre hjørne. I 1920rne talte 
man om fornyelser,  hvilket vist resulterede i det 
centralvarmeanlæg, der 1929 meldtes på plads.36 

Det nuværende varmluftssystem  med fyr  i ka-
pelbygningen er indlagt ved den almindelige 
istandsættelse i 1970erne. 

I dag er kirken indvendig hvidkalket, udven-
digt gælder det også våbenhus og tårn, mens 
den øvrige bygning står i blank mur. Våben-
husets træloft,  hvis midterste del er tøndehvæl-
vet ligesom i Træden, er gråmalet. 

KALKMALERIER 

I forbindelse  med opsætning 1901 af  en †kakkel-
ovn fandt  man i kor og skib43 rester af  kalk-
malerier på alle hvælv samt på enkelte vægge. 
Vanskeligheder ved finansieringen  af  den øn-
skede restaurering gjorde, at denne først  blev 
udført  1905 af  Eigil Rothe.44 I mellemtiden var 
dele af  de skøre kalklag faldet  af,  med det resul-
tat at kun hvælvdekorationerne blev afdækket 
og herefter  »nøje« genopmalet oven på et lag 
hvidtekalk, dækkende den oprindelige udsmyk-
ning.45 192746 foretog  Egmont Lind en grundig 
rensning, nødvendiggjort af  den i kirkerne hyp-
pigt forekommende  kakkelovnstilsodning. 

Hvælvdekorationerne  (jfr.  fig.  9-10), fra  o. 1500, 
i kor og skib, er af  områdets vanlige, lette geo-
metriske art, lidt forskellige  i de to afsnit.  Far-

Fig. 11-12. Kalkmalerier, o. 1500, omkring hvælv-
huller i skibets midtfag  (s. 4054). NE fot.  1993. -
Mural  decorations  c. 1500 around  vault-holes  in the middle 
bay of  the nave. 



Fig. 13. Kalkmaleri fra  o. 1500 på hvælvet i skibets vestfag  (s. 4054). NE fot.  1993. - Mural  decoration  c. 1500 on the 
vault  of  the west bay of  the nave. 

TØNNING KIRKE 

verne er de sædvanlige, vekslende rødbrune og 
gråsorte, enkelte steder med lidt brunt eller 
brungult.47 Næsten alle ribber og buer er ledsa-
get af  den almindelige, krysende halvbuefrise, 
dog har koret blot en enkelt prik over buespid-
serne, hvor de øvrige har tre. Denne antyd-
ningsvise forenkling  af  kordekorationen be-

mærkes også ved den manglende toproset samt 
den ens ribbebemaling, smalle sparrer tværs 
over alle tre ribbesider; vederlagsbåndene er 
rødmalede og sortkonturerede, kun det nord-
østre er tavlet rødt-sort. 

Skibets tre fag  har en ensartet, antagelig sam-
tidig dekoration, men varierende i de enkelte 

4053 
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fag.  Ribberne er enten dekoreret med sparrer 
som i koret eller stregtegnede på hver af  de tre 
ribbesider, ledsaget af  en eller flere  prikker. I 
vestfaget  (fig.  13) har de fire  korsstillede ribber 
vekslende hvide og farvede  firkanter  på forsi-
den, siderne er tilsvarende indstreget, og fra  de 
omtalte ribbers konturlinie udløber småblom-
ster hvorimellem prikrosetter. Stilkede prik-
blomster ledsager enkelte ribber i alle tre fag  og 
ses desuden på undersiden af  vestfagets  vestlig-
ste skjoldbue. Gjordbuernes underside er malet 
med skaktavl eller krydser. Store passerroset-
ter48 i siksakmønstrede rammer lyser op i alle 
fagenes  østkapper samt i vestkapperne i de to 
vestre fag.  Ens seksbladsrosetter pynter top-
punkterne. Andre dekorationer er de to hatpry-
dede masker (fig.  12), der rækker tunge ud fra 
spygatterne i midtfagets  østsvikler i nord og 
syd, samt det lille træ (fig.  11), der vokser ud af 
spygattet i vesthvælvets nordøstre svikkel. Om-
kring de meget små huller i østfagets  østkapper 
er kun malet en rød streg. Vederlagsbåndene er i 
hovedsagen parvis ens i nord og syd, de øst-
ligste, kraftige  hvælvkonsoller er til dels malet 
som murværk. 

Også tårnhvælvet har muligvis haft  en deko-
ration som de øvrige, idet en rest af  en gråsort-
malet buefrise  skimtes på sydkappen, men er 
formentlig  ødelagt ved senere ombygninger og 
reparationer49 af  tårnet (jfr.  s. 4048). 

Over den afrensede  korbue ses på triumfvæg-
gen et stort indvielseskors, der rimeligvis er ny-
malet før  1938 (jfr.  fig.  9) i stedet for  et tidligere, 
nedfaldet  maleri (se nedenfor). 

†Kalkmalerier.  1) I 1400rnes sidste  halvdel  og før 
hvælvslagningen i skibet var på stedet for  oven-
nævnte indvielseskors måske malet en fremstil-
ling af  Dommedagskristus  siddende på regnbuen 
og omgivet af  en mandorla. Grundlaget for 
denne antagelse er et fotografi  fra  1901 (fig.  15), 
hvorpå bl.a. ses nogle dele af  de to bueslag samt 
enkelte yngre strøornamenter. Ved Rothes un-
dersøgelser 1905 var der tilsyneladende ingen re-
ster af  de skøre kalklag bevaret.50 

2) Fra o. 1500 stammer nogle rester af  figurma-
lerier  på nordvæggen i skibets tre fag,  afdækket 
1905. De var imidlertid så ødelagte, dels ved ud-

Fig. 14. Kalkmalet †narrefigur  fra  o. 1500 på hvælv-
pillen mellem skibets 2. og 3. fag  fra  øst (s. 4054). 
Eigil Rothe fot.  1905. - †Mural  painting of  a jester, c. 
1500, on vault  pier between the 2nd  and  3rd  bay from  the 
east. 

videisen af  et vindue, dels ved afskalning,  da de 
kun sad på et hvidtekalklag, at de ikke lod sig 
restaurere. Under østligste hvælving fandtes  et 
Korsfæstelsesbillede,  hvoraf  der vestligst kunne 
skimtes rester af  en rytter og længst mod øst en 
djævel, der slog kløerne i den fortabte  røvers 
sjæleskikkelse. Midtfagets  rester kunne ikke 
samles til et genkendeligt motiv. Under vest-
ligste hvælv sås tydeligt, at vægfladen  havde bå-
ret en stor Lykkehjulsfremstilling.  - Allerede ved 
forundersøgelsen  1901 var på nordre hvælvpille 
mellem 2. og 3. fag  afdækket  en brun- og grøn-
klædt narrefigur  (fig.  14), der efter  rensning og 
fotografering  atter blev overkalket, »da Figuren 
paa det stærkt iøjnefaldende  Sted, den sad, ikke 
egnede sig for  Nutids Kirkegængere«. Narren,51 

der var iført  narrehue med bjælder på ørerne og 
»hanekam« herimellem, holdt ifølge  Rothe 
højre hånd op til munden som for  at krænge den 



TØNNING KIRKE 4055 

og række tunge eller kaste op. Forsmækken på 
de stramtsiddende hoser var knappet op og 
smøget ned, så han kunne lade sit vand i en 
bøtte med hank, der stod mellem hans ben. 
Omkring figuren  og på de tilstødende pillefalse 
var frit  malede strøornamenter, under figuren 
sås en siksak- og buefrise,  hvorunder folderne 
på en dragning. 

3) 1614 udførtes  en skyggemaling 52 (fig.  16) af 
den nye altertavle på korvæggen bag ved denne. 
To malersvende fik  5 mk. samt 30 sk. for  øl og 
mad for  i halvanden dag »af  sort« at male en 
»tavle på væggen bag altertavlen«.39 Resterne af 
denne, nu forsvundne  skyggemaling, der kort 
er omtalt og fotograferet  1901 af  M. Macke-
prang, viste en gentagelse af  nordre storvinges 
kartouche. 

I N V E N T A R 

Oversigt.  Kirkerummet, prydet med egnens nette, 
kalkmalede hvælvornamenter fra  o. 1500, kan fra  ti-
den før  kun fremvise  den romanske døbefont,  be-
mærkelsesværdig ved resterne af  en rød bemaling. Et 
middelalderligt †korbuekrucifiks  faldt  fra  hinanden 
1822, formodentlig  et resultat af  kirkens dårlige ved-
ligeholdelse i 1700rne (jfr.  s. 4043). Alterbordspanelet 
er i hovedsagen fra  1593. Altertavlen er regnskabsbe-
lagt til 1612 og tilskrevet den i området velkendte 
Jesper maler. På korvæggen bag altertavlen var 1614 
malet dens †skyggedekoration. I årene 1642 og 1643 
har to ægtepar som betaling for  deres begravelses-
plads i kirken skænket henholdsvis prædikestol og 
himmel, begge dele rimeligvis udført  i Oluf  Olufsens 
værksted i Hedemølle. I ryttergodsperioden har det-
tes kirkeinspektør, krigsråd Niels Frederik Morville 
til Brandbjerg (Vejle amt),41 o. 1736 sørget for  an-
skaffelse  af  forskellige  genstande, bl.a. et †alterklæde, 
et par lysestager fra  1674 til erstatning for  de enkle 
†træstager, der havde været anvendt siden 1612, samt 
til fonten  et af  de velkendte, sydtyske dåbsfade  fra  o. 
1550. 1757 blev en gammel alterkalk omdannet. Efter 
at der i mange år havde været klaget over kirkens 
»slette forfatning«  indvendig, lod den nye kirkeejer, 
konsul Secher fra  Horsens, kirken hovedrestaurere 
1829-31. Alt inventar nymaledes, og »stole, bænke, 
degnestol og rækværk« fik  lyseblå perlefarve.  Ende-
lig udførte  Adolf  Schumann et nyt maleri til altertav-
len - alt for  omtrent 50 rdl.42 Ved 1800rnes slutning er 
altertavle og prædikestol som vanligt blevet afrenset 
for  farver  og bonet. - Klokken fra  1862 er omstøbt af 
en †klokke, udført  1482 af  den produktive klokkestø-
ber Johannes Petri. 

Fig. 15. Rester af  †kalkmalet dekoration, Domme-
dagskristus på regnbuen?, fra  1400rnes sidste halvdel, 
malet på triumfvæggens  vestside, (s. 4054). M. Mac-
keprang fot.  1901. - Fragment  of  †mural  decoration,  pos-
sibly of  The  Last Judgement  with Christ  enthroned  on the 
rainbow, painted  above the chancel arch in the last  half  of 
15th century. 

Fig. 16. Rester af  kalkmalet †skyggedekoration fra 
1614 bag altertavlens nordre storvinge (s. 4055). 
M. Mackeprang fot.  1901. - Fragmentary  †mural  sha-
dow-decoration  from  1614 behind  the north wing of  the 
altar-piece. 
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Alterbordet  er helt dækket af  panel, de tre forreste 
sider af  et fyldingspanel,  af  eg, fra  1593, bag-
siden af  tre vandretliggende, ældre egetræsplan-
ker. 

Alterbordspanelet  (fig.  19), har (ny)skåret årstal 
1593, formodentlig  en gentagelse af  det oprinde-
lige, med ét ciffer  foroven  i hvert af  forsidens 
fire  listeindrammede felter;  kortenderne har 
hver tre tilsvarende (udaterede) felter.  Ved alle 
hjørner står kannelerede halvsøjler med drejede 
fod-  og topstykker. De listeindrammede fyl-
dingsfelter  er smykket med arkader, der har rif-
lede pilastre, profilkapitæler  (flere  fornyede)  og 
hesteskoformet  bue smykket med tandsnit og 
tværstregsornamenter. I forsidens  buesvikler er 
reliefskårne  treblade i det nordligste felt,  i de 
øvrige hvælvede eller hulede tunger, de sidste 
muligvis stammende fra  en tidligere restaure-
ring. På kortenderne har sviklerne blot svagt 
indskårne, konturerede treblade; her er kapitæ-
lerne smykket med tandsnit. Bordet har omlø-
bende, profileret  fodliste,  hvis nedre del er for-
nyet, samt omløbende kronliste med tandsnit 
og tunger, under bordpladens platte og kvart-
rundstav. Øvre plade ny. 1978 blev panelet 
snedkermæssigt istandsat og flere  dele fornyet. 
Det var tidligere afrenset  for  farver  og fernise-
ret, i begyndelsen af  århundredet bonet.53 Kron-
listen og en enkelt liste om hvert af  felterne  er nu 
forgyldt. 

†Alterklæder.  1614 fandtes  et klæde af  grønt 
»cainfadhs«  (dvs. kanefas,  lærred). Året efter 
købtes fem  alen af  dette stof  for  7½ mk., hvortil 
kom ½ mk. for  at lade det sy.39 166154 var »for-
klædningen« af  »taft«.  1663/6418 købtes lærred 
til et nyt klæde. Fra 1700 noteres til stadighed 
ønsker om et nyt alterklæde. 1720 karakterisere-
des det således som »bødet og lappet, med 

Fig. 19. Udsnit af  alterbordspanel 1593 (s. 4056). NE 
fot.  1993. - Section  of  altar  frontal  1593. 

Fig. 17-18. Detaljer fra  altertavlen 1612, jfr.  fig.  20 (s. 4058). NE fot.  1993. - Details from  the altar-piece  1612, fig.  20. 
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Fig. 20. Altertavle 1612 med maleri o. 1938 antagelig af  Johan Thomas Skovgaard (s. 4057). NE fot.  1993. -
Altar-piece  1612 with painting c. 1938, probably by Johan  Thomas  Skovgaard. 

mange huller«.22 0.1736 lod krigsråd Morville 
anskaffe  et nyt,55 der 173923 oplystes at være af 
rød plys med sølvgaloner, der dog havde taget 
skade af  møl og fugtighed.  185613 var anskaffet 
et klæde af  rød plys med guldgaloner; 187917 øn-
skedes det fornyet. 

Altertavlen  (fig.  20) er ifølge  kirkens regnska-
ber18 bekostet 1612 for  ialt 61½ dl. og 28 sk.; dens 
»tømmerværk« blev lavet i Rye, og »en maler 
betaltes for  at udføre  malerarbejdet«. Tavlen er 

tilskrevet Jesper maler,56 der også i andre til-
fælde  har stået for  både snedker- og malerar-
bejde, jfr.  bl.a. den beslægtede tavle i Dallerup 
(s. 3604). Storfeltsmaleriet  fra  o. 1938 skyldes 
antagelig Johan Thomas Skovgaard. 

Den enkle tavle, af  eg, reduceret både ved tid-
ligere tiders forfald  og nyere omlavninger, har 
rektangulært storfelt  flankeret  af  glatte søjler, 
der har fantasikapitæler,  småblade under ægge-
stav, og prydbælter med beslagværk omkring 



4058 TYRSTING HERRED 

løvehoved. Søjlerne hviler ikke som vanligt på 
fodstykkets  bossesmykkede fremspring,  men på 
en forlænget  dækplade, hvilket indicerer en æn-
dring af  fodstykket,  hvorved tavlens konstruk-
tion er blevet svækket. Gesimsens kronliste er 
prydet med kraftige  karnistandsnit, der antage-
lig tidligere ligesom på værkstedets øvrige tav-
ler har indrammet storfeltet.  Tandsnit ses der-
imod omkring topstykkets nyere kvadratfelt  og 
på dettes kronliste og trekantgavl. Søjlerne her 
er glatte, med ringkapitæler. Tavlens stor- og 
topvinger er kartoucheformede,  med beslag-
værk omkring henholdsvis engle- og løvehoved 
(fig.  17-18). Disse figurlige  detaljer er forment-
lig skåret af  andre svende end dem, der har med-
virket ved værkstedets øvrige tavler. 

Altertavlen, der er istandsat 1978, fremtræder 
siden 189217 afrenset  for  farver,  blot med lidt 
forgyldning  på enkelte lister. I storfeltet  er o. 
1938 indsat en bred egetræsindfatning 57 omkring 
et maleri  af  Kristus i Gethsemane, usigneret men 
antagelig udført  af  Johan Thomas Skovgaard.58 

Det er et oliemaleri på lærred, lysmål 128,5x90,5 
cm, der viser en knælende, brunklædt Kristus, 
set i profil,  med det blonde hår og skæg frem-
hævet på baggrund af  en hvidgul glorieskive. 
Jordsmonnet er sortbrunt, himmelen mørkeblå, 
de øvre buehjørner brunsorte. Den nyere profil-
ramme forgyldt. 

Om tavlens ældre, dårlige tilstand meddeler 
arkivalierne,22 at den ene vinge 1716 var faldet 
af,  den anden vinge nærved året efter.  1720 var 
en reparation »meget nødig«. 182737 synes man 
endnu at kunne læse stafferingsåret  1612, men 
beklagede sig over, at tavlen tilsyneladende ikke 
havde været malet siden. Sognepræst »I.L. Roh-
mann, 1828-1838«, hvis navn og embedspe-
riode er indskåret bag på fodstykket,  oplyser i 
kirkens »krønike«,42 at al farve  på tavlen var 
gået af,  da den var malet med »vandfarve  i det 
17. århundrede«, og at den »så ud som et bræt 
oversmurt med kalk og skarn«. Under †male-
riet59 stod nadverens indstiftelsesord  med for-
gyldning. - Efter  kirkeejerskiftet  1828 (jfr.  s. 
4043 og 4055) gennemgik kirken en istandsæt-
telse, der også omfattede  altertavlen. Den blev 
1830-31 »passende opmålet«37 af  Adolf  Schu-
mann i Horsens,42 der formodentlig  ligesom i 
Føvling (s. 4030) har opmålet et oprindeligt 
†Nadvermaleri,  hvis tilhørende indskrift  som 
nævnt endnu kunne læses. I topfeltet  maledes 
†Himmelfarten. 60 - 1892 foretoges  den oven-
nævnte farveafrensning  og forgyldning,  og 
begge dele gentoges 1906-07 sammen med en 
boning.13 

Vedrørende †skyggemaling  bag altertavlen, se 
s. 4055. 

Altersølv.  Kalk  (fig.  21), 1757 omlavet af  kir-
kens ældre kalk af  Anders Pedersen Schanderup, 
Skanderborg,61 der har udført  den tilsvarende 
kalk i Føvling (s. 4031); bægeret fornyet  1858. 
Den er 21,5 cm høj, med ottedelt, ligeknækket 
fod  og knop med et enkelt profilled  mod de 
sekskantede skaftled,  der kan stamme fra  den 
ældre †kalk. På fodpladens  underside et læderet 
mesterstempel (Bøje II, 1982, nr. 6289) for  guld-
smeden, der fik  1 rdl. 12 sk. for  at omgøre den 
gamle kalk, der vejede 16 lod 1 kvint og tillægge 
2 lod sølv, samt 1 rdl. 20 sk. for  den nye fod,  der 

Fig. 21. Alterkalk, udført  1757 af  Anders Pedersen 
Schanderup, bægeret fornyet  1858, og berettelses-
kalk, udført  1862 af  Erik Christensen Lind, Horsens 
(s. 4058f.).  NE fot.  1993. - Chalice  made  1151 by An-
ders  Pedersen  Schanderup,  the cup renewed  1858; and  chal-
ice for  the Sick,  made  1862 by Erik  Christensen  Lind, 
Horsens. 
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»færdig  vejede« 11 lod 2 kvint.23 - Det høje, 
glatte bæger, med tud, er fornyet  1858, efter  at 
man året før  havde ønsket det forhøjet. 13 

†Alterkalk,  af  sølv, tidligst omtalt 1614,18 var 
172022 brøstfældig.  Før omlavningen 1757 ve-
jede den 16 lod 1 kvint (jfr.  i øvrigt ovenfor). 

Disk,  fra  1800rnes sidste fjerdedel,  udført  af 
Rasmus Jensen, Horsens, hvis mestermærke 
(Bøje II, 1982, nr. 6278) ses på fanens  underside. 
Den er flad  og glat, 13 cm i tvm., med et gra-
veret indvielseskors (Georgkors) på fanen. 

Berettelsessæt,  1862,17 udført  af  Erik Christen-
sen Lind, Horsens. Kalken (fig.  21) har rund, 
trompetformet  fod  med højtsiddende, glat knop 
og øvre, indknebet skaftled.  Det halvcirkulære 
bæger er glat, med lille mundingsprofil;  indven-
dig forgyldt.  Langs fodens  yderkant en graveret 
frise  med firkanter,  skiftevis  glatte og skrave-

Fig. 22. Alterstage 1674, erhvervet til kirken 1736 (s. 
4059). NE fot.  1993. - Altar  candlestick  1674,  acquired 
for  the church 1736. 

rede. Lige herover et indvielseskors, skraveret, 
på glat baggrund. Under bunden indprikket 
skriveskrift:  »Tilhøre(!) Tønning og Træden 
Kjerker. Anno 1862«. Herunder sjusket 
stregindridset »N (eller W?). Andersen 1862«. 
Den tilhørende disk, med samme stempel som 
kalken på undersiden, er 7,5 cm i tvm. og har på 
fanen  et graveret indvielseskors, et skraveret 
Georgskors på glat bund. På undersiden på lod-
det lille fodring.  - Sættet er anbragt i et samti-
digt, sort, læderbeklædt træfoderal. 

†Oblatæske,  1862,13 fra  Den kongelige Porce-
lænsfabrik,  sort, med gyldent kors. Ifølge  de 
ældre inventarier fandtes  i hvert fald  siden 172022 

ingen oblatæske. 
† Vinflaske  af  tin, 1720 og senest 1731 omtalt 

som brøstfældig. 22 1846 anskaffedes  en alterkande 
af  sortlakeret jernblik, der 1857 blev erstattet af 
en †porcelænskande af  den vanlige type fra  Den 
kgl. Porcelænsfabrik,  sort, med guldkors.13 Nu 
ituslået. 

Alterstager.  1-2) (Fig. 22), ifølge  indskrift 
skænket 1674 af  »Gese Heckmannin«62 til en 
ukendt kirke, der formentlig  senere kom under 
det kongelige ryttergods. O.173655 overdraget 
Træden af  kirkeinspektør, krigsråd Morville 
(jfr.  †alterstager). De 31,5 cm høje stager (målt 
til lysekravens overkant) har lavt klokkeprofi-
leret fod,  der på de to mellemste led har en gra-
veret versalindskrift:  »Anno 1674 den 1. Ianvarÿ 
/ diese levchter Gese: Heckmannin: dem altar zv 
zier verehret«, ens på begge stager. Det mange-
leddede skaft  består af  fladtrykt  kugleled under 
indknebne, samt urneled med krave, kegle- og 
cylinderled; flad  lyseskål. Formodentlig nyere 
messing lyseholder. 3-4) 1916, kopier af  renæs-
sancebordstager med sekskantet fod  og lyse-
krave med englehoveder. På foden  stemplet 
gørtlerens navn: »Erstad, Aarhus« og graveret 
giverindskrift:  »Skænket af  Anders Pedersen og 
hustru, Gammelstrup, 1916«. 

To †alterstager,  af  træ og malede, blev 161218 

købt for  2 dl. 4 sk. 172022 karakteriseredes de 
som ubrugelige, gamle, ormstukne og forråd-
nede. 172932 ønskedes de udskiftet  med to »gode 
malmstager«, og sådanne var anskaffet  1736 (jfr. 
ovenfor). 
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Fig. 23. Dåbsfad  af  messing, o. 1550, sydtysk arbejde, 
anskaffet  1736 (s. 4061). NE fot.  1993. - Brass baptis-
mal dish,  c. 1550, south German work,  acquired  1736. 

Fig. 24. Romansk døbefont  (s. 4060). NE fot.  1993. -
Romanesque font. 

Syvarmet  lysestage,  såkaldt Titusstage,63 er 
ifølge  indskrift  »Skænket af  Anders Pedersen og 
Hustru Gammelstrup 1916«, leveret af  gørtler-
firmaet  Erstad.64 

To ens lyseslukkere  (fig.  39), o. 1916(?), af  mes-
sing, cirkulære, med kegleformet  top og lille 

knop, henholdsvis 10,5 og 5,5 cm høje, dekore-
ret med tværriflede  bånd og med riflede  knop-
og fodplader.  Opbevaret bag alteret. 

†Alterbøger.  161418 ejede kirken en alterbog, et 
graduale og en dansk salmebog. 166154 fandtes 
to bibler, en kvart- og en folioudgave,  den sidste 
tilhørende Træden, der dog havde endnu en. 
186217 nævnes en bibel, en alterbog og to salme-
bøger. 

Et †røgelsekar,  164218 benævnt »ildkar«, blev 
1808 af  sognepræsten beskrevet som et malm-
kar, »hvis låg forestiller  et tårn med fløj,  der i 
det hele er ubeskadiget«. 

Messehagel,  moderne, af  gylden brokade med 
blåt silkefoer.  †Messehagler.  En hagel, tidligst 
omtalt 1614, blev 1641 repareret med et halvt lod 
silke. 1663/64 købtes for  8 sl.dl. en »kaftis«  ha-
gel, dvs. af  kaffa,  et fløjlsstof  med glat bund og 
ophævede figurer;  den var kantet af  en galon og 
havde bagpå et kors af  sølv- og guldgaloner. 
Foeret var af  blåt lærred.18 1681/8219 bestod hag-
len afblomstret  fløjl;  172022 og 174023 karakteri-
seredes den som gammel og forslidt.  De spora-
disk bevarede regnskaber meddeler 1854,13 at 
haglen enten skulle repareres, eller en ny anskaf-
fes.  186217 var den af  rødt plys med ægte guld-
galoner. 

Alterskranken,  fra  1858,13 af  støbejern, består af 
lodrette stave hvorimellem krydslagte stænger 
med liljeagtige udløbere fra  midten. Nu malet 
rødlilla. Fod- og håndliste af  ferniseret  eg. Op-
stillet i halvrundbue foran  alteret. †Alterskranke. 
172822 blev udført  et »tralværk«. Ifølge  »krøni-
ken« 1831-3842 bar dette »rækværk«, der stod i 
lige linie foran  alteret,13 initialerne »EK 1739«, 
som henviste til sognepræsten Erik Kjær (jfr. 
gravsten nr. 3), der kan have bekostet den da-
værende rødmaling på skranken. 

Døbefont  (fig.  24), romansk, af  rødlig granit, 
kummens mere grovkornet og sortnistret end 
fodens;  ca. 81 cm høj. Ifølge  Mackeprang (Dø-
befonte,  s. 258f.)  tilhørende den såkaldte 
Horsenstype, men ligesom den ganske tilsva-
rende font  i Ring-Brædstrup (s. 4000) med kapi-
tælformet  fod  med øvre vulst. Den halvkugle-
formede  kumme, ca. 77 cm i tvm. og ca. 26 cm 
dyb, har en 9 cm bred, glat mundingsflade. 
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Tovstave afgrænser  som vanligt de horisontale 
dyre- og bægerbladsfriser  og opdeler kummes 
lave reliefudsmykning  i fire  afsnit  ved hjælp af 
lodrette bånd smykket med rankeslyng, otte-
talsbort eller kæde af  hjerteformede  led med tre-
blade. I hvert afsnit  ses en stående løve i profil, 
parvis modstillede på hver side af  båndet. Ud-
formningen  af  løverne er ganske som i den 
ovennævnte kirke, den udfyldende  plante i svik-
lerne over bagkroppene har tre blade til hver 
side. Et lavt skaftled  er tilpasset fodens  øvre, 
tilsvarende og nu samlet med cement. På hver af 
fodens  skrå sider er hugget en symmetrisk 
plante med volutter og småblade. 

Det er bemærkelsesværdigt, at fontekummen 
har bevaret rester af  en bemaling65 (fig.  25), der 
muligvis er oprindelig. Hovedparten af  kontu-
rerne og mange detaljer er trukket op med en 
fin,  rødbrun streg. Både tovstavenes yderkanter 
og hveranden af  deres snoninger er rødbrunstre-
get. Bægerbladene forneden  er markeret med en 
dobbeltstreg og en tegnet midtribbe. På løveho-
vederne ses stregerne tydeligt omkring de åbne 
gab, øjne og ører etc. 188417 blev fonten  renset 
for  maling! - Opstillet i skibets nordøstre 
hjørne, flyttet  fra  en plads under korbuens nor-
dre del, hvor den var anbragt 185813 efter  tid-
ligere at have stået i koret. 

Dåbsfad  (fig.  23), o. 1550, men først  anskaffet 
o. 1736 af  krigsråd. N. Fr. Morville.55 Det er et 
sydtysk arbejde af  drevet og punslet messing, 
43,5 cm i tvm. og 6 cm dybt ved den skrå kant. I 
det svagt hvælvede bundfelt  en fremstilling  af 
Syndefaldet  efter  samme forlæg  som bl.a. i 
Gjern (s. 3334). Både detaljerne her og den om-
givende bogstavfrise  er næsten udslidt, hvilket 
allerede konstateredes 1808 af  sognepræsten Lo-
rents Bynch, der bemærkede, at fadet  »fra 
umindelig tid« havde været i præstegården, 
hvor det blev renholdt og idelig skuret, så de-
korationen var blevet til dels ukendelig. Han læ-
ste dog indskriften,  tilsyneladende rigtigt, som 
svarende til den inderste på fadet  i Træden (se s. 
4091). På fanen  to rækker stemplede ornamen-
ter, små, seks takkede stjerner. 

Dåbskande,  1933, af  messing, udført  af  gørt-
lerfirmaet  Knud Eibye, Odense,66 svarende til 

Fig. 25.Bemaling på døbefont,  jfr.  fig.  24 (s.4061). 
NE fot.  1994. -Painting on the Romanesque font,  cf  fig. 
24. 



4062 TYRSTING HERRED 

bl.a. kanden i Voerladegård (s. 3864); 28 cm høj. 
†Korbuekrucifiks.  Da (kirke)synet 182237 un-

dersøgte det over korbuen hængende krucifiks, 
nedstyrtede det »som forrådnet«. 

Prædikestolen  (fig.  26) er skænket 1642 af  her-
redsfogeden  i Tyrsting, Anders Jensen og hustru 
Maren Christensdatter, ifølge  indskrift  både på 
stolen og på ægteparrets gravsten, nr. 1. Af  sti-
listiske grunde kan den tilskrives billedskæreren 
Oluf  Olufsen  fra  Hedemølle. 

Stolen hviler på et halvrundt, muret funda-
ment67 ved skibets sydvæg, med opgang langs 
triumfvæggen.  Den har fire  fag,  rigt smykket 
med fladsnit  såvel på gesims- og postament-
bjælke som på storfelternes  arkader, der flan-
keres af  ottekantede søjler foran  det hjørne-
knækkede, kannelerede rammeværk. Under 
krongesimsens æggestav bærer frisefelterne  den 
toliniede giverindskrift  med skråtstillede relief-
versaler: 1) »Dene prestol hafver  / Anders len-
søn i Tø 2) neg heris fogid  i Tøs/teng heret gif-
vet 3) tel kiercken for  sig / oc sien høstrv M C D 
4) ledersted (dvs. lejersted, gravsted) i kier/cken 
anno 1642«. Herefter  fogedens  bomærke (jfr. 
gravstenen). På gesimsens volutprydede hjørne-
bøjler sidder store, velskårne englehoveder med 
udbredte vinger, hvorimod de mindre engleho-
veder på søjlernes glatte prydbælter har kryd-
sende vingespidser; en tredie udgave, med små-
blade som pandediadem, sidder under frem-
springene på fodlisten  og under de skårne løve-
masker (fig.  27). Hængestykkerne herimellem 
har bøjleformede  volutter omkring halvroset. 

Navnlig løvemasker (fig.  40) og englehoveder 
samt hjørnebøjler og hængestykker har nære pa-
ralleller på prædikestolen fra  1641 og himlen fra 
1639 i Vedslet (Voer herred), den sidstnævnte del 
skænket af  billedskæreren Oluf  Olufsen  fra  He-
demølle.68 

Lydhimlen  (jfr.  fig.  26), fra  1643, er udført  i 
samme værksted som stolen og på samme vis 
skænket af  et ægtepar, Morten Lavridsen og 
Anne Jebstdatter, for  deres lejersted i kirken. 
Den er sekssidet og til dels smykket med samme 
komponenter som stolen, løvemaskerne på 
hjørnekonsoller under den profilerede  kronliste 
og hængestykkerne mellem englehoveder, der 
her har spiralkrøller samt volutbøjler ved 
ørerne. Gesimsbjælken har rankeslyng i fladsnit, 
og i de fire  udadvendte frisefelter  læses, med 
reliefversaler:  1) »Dene hemmel hafver  / Marten 

Fig. 26. Prædikestol skænket 1642 af  herredsfoged  i 
Tyrsting Anders Jensen og hustru, og lydhimmel 
skænket 1643 af  Morten Lavridsen og hustru, begge 
dele tilskrevet billedskæreren Oluf  Olufsens  værksted 
(s. 4062). NE fot.  1993. - Pulpit  donated  1642 by the 
district  judge  of  Tyrsting  Anders  Jensen  and  his wife,  and 
sounding-board  donated  1643 by Morten  Lavridsen  and  his 
wife,  both parts probably made  in the woodcarver  Oluf 
Olufsen's  workshop. 
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Lavris søn i 2) Gammelstrvp giefvet  i Tø/neg 
kierce for  sig oc 3) sin høstrv Anne Ieb/st dater 
leder sted i 4) kiercken / anno 1643«. Herefter 
deres bomærkeskjolde med initialer, henholds-
vis ML og AID under Jesumonogram. Himlens 
høje, kartoucheformede  topstykker er gennem-
brudte omkring midtcirklen med englehoved 
omtrent som dem under stolen, men med fli-
gede vinger. Over hjørnerne står stive bladkvi-
ste over hjerteformet  figur.  Lydhimlens under-
side er ved brede, profilerede  lister delt i seks 
felter  omkring dobbeltbladet midtroset med 
vindrueklase, hvorunder hængedue, der holder 
de ret korte vinger tæt til kroppen. 

1978 blev stol og himmel snedkermæssigt 
istandsat og afrenset  for  ældre lak. Begge dele 
fremtræder  nu i rent egetræ stafferet  med lidt 
forgyldning  på enkelte lister og detaljer. 189013 

ville man forsøge  at fremdrage  den gamle »far-
vebelægning«, og hvis det ikke lykkedes da fo-
retage en overmaling med mørk egefarve  med 
»guldforsiringer«.  Resultatet blev således en af-
rensning69 af  den »staffering  og maling« af  præ-
dikestol og himmel, som kontrafejeren  fra 
Odense, Zacharias Philip Getreuer,70 1654-5518 

foretog  for  50 rdl., hvortil kom 2 si.dl. i drikke-
penge til hans to svende. - 189017 blev stolen 
sænket 15 tommer og trappen, fra  1832,37 for-
nyet og forsynet  med de nu stående, drejede søj-
ler og profilerede  gelænder; gråmalet. 1911 øn-
skedes trappen atter fornyet. 17 

† Timeglas  nævnt 1661.54 

Stolestader,  1978, udført  efter  tegning af  Vin-
ther og Roldsgaard; malet i to grønne nuancer. 
†Stolevcerk.  Kirkens formentlig  ældste stolesæt, 
fra  1500rne, der måske i hovedsagen var bevaret 
til 1860 (jfr.  nedenfor),  er kort omtalt 1808 og til 
dels aftegnet  1820 af  den kulturhistorisk inter-
esserede sognepræst Lorents Bynch. Han beret-
ter, at der på mandfolkestolene  stod et Jesumo-
nogram71 og på 14 af  fruentimmernes  stole et 
Mariamonogram (fig.  28), »hvor alle Bogstaver 
er anbragte af  Maria«. I arkivalierne er stole tid-
ligst omtalt 1617,39 da to snedkere i kirken ind-
lagde fodstykker  og fodskamler,  udført  af  ege-
træ nyhugget i kirkens egen skov; skamlerne 
blev sammenslået med søm. Samme år indkøb-

Fig. 27. Detaljer fra  prædikestolen 1642, jfr.  fig.  26 (s. 
4062). NE fot.  1993. - Details ofpulpit  1642, cf.fig.  26. 
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tes en †brudestol  for  2Vi  dl. Ved kirkens indlem-
melse under rytterdistriktet 17199 (jfr.  s. 4043) 
erklærede synet, at der var »fornødne  stole«, 
hvoraf  enkelte var repareret et par år før. 21 En 
stolestadefortegnelse  1731-3272 meddeler forde-
lingen mellem sognets beboere. På mandssiden 
var nr. 1 forbeholdt  eventuelt tilkommende, 
kongelige betjente, nr. 2 præstens familie,  nr. 3 
skolemesteren, kirkeværgerne og lægdsman-
den, nr. 4-8 »helgårdsmænd« af  Tønning, nr. 
9-11 »halvgårdsmænd«, nr. 12 ritmester Esman 
(jfr.  s. 4073) og Anders Nielsen i Tønning samt 
de tre byers smed, nr. 13-21 inderster og tjene-
stefolk,  nr. 22 de tre byers hyrder. På kvindesi-
den svarede fordelingen  til mandssiden, dog var 
nr. 1 forbeholdt  en gammel aftægtskone,  Karen 
Jensdatter af  Troelstrup, som tidligere »med stor 
bekostning« havde »opbygget« denne stol. -
183037 blev de hidtil umalede stole og bænke 

malet med lyseblå perlefarve;  to år herefter  fik 
fruentimmer  stolene nye »rækker«,42 dvs. ryg-
stød. 186013 fik  kirken »nye, smukke stole« hvil-
ket blev påskønnet af  synet, da dette var sket 
uden synets tilskyndelse. Disse 42 malede og 
bonede †stole  (jfr.  fig.  9), der gav plads til 200 
personer,17 havde enkle trekantgavle, prydet 
med listedannet, latinsk kors med midtring. 
1892 skulle stolene forsynes  med nye fodstykker 
og rygstød af  egetræ, tre år senere trængte sto-
lerækkerne langs muren i sydsiden til at for-
nyes.17 Løse †bænke  anbragtes 186217 i våbenhu-
set. 

Armstol  til præsten (fig.  29), o. 1900, af  ma-
hognibejdset bøg; på forben  og rygstolper 
skårne kapitæler, sædet læderbeklædt. Anbragt i 
korets nordøsthjørne. 

†Skriftestol,  med hængslet dør, blev 161839 ud-
ført  for  11 dl. af  Hans Mortensen i Kaihave 
(Hornborg sogn) og en medhjælper i løbet af  tre 
uger. †Degnestol  manglede 172022 en dør. 186217 

Fig. 29. Armstol til præsten, fra  o. 1900 (s. 4064). NE 
fot.  1993. - The  priest's  chair, c. 1900. 

Fig. 28. Maria- og Jesumonogrammer på †stolegavle 
fra  1500rne. Laveret tegning ved sognepræsten Lo-
rents Bynch 1820; i NM (s. 4063). - The  sacred  Mono-
grams of  Christ  and  the Virgin  Mary  on †bench-ends  from 
the 16th century. Pen and  wash drawing  1820 by the parish 
priest Lorents Bynch; in NM. 
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flyttedes  den fra  koret, og degnen anvistes som 
vanligt plads i øverste mandsstol. 

†Kirkekiste.  1614 omtales en gammel kiste, 
hvortil der 1635 købtes en hængelås.18 

Et †skab  i våbenhuset, »med kongens gevæ-
rer«, var 170720 brøstfældigt  og kunne ikke 
holde regnen ude. 17199 omtales det som et 
munderingsskab, antagelig på grund af  kirkens 
tilknytning til rytterdistriktet (jfr.  s. 4043). 

Pengeblok,  o. 1980, af  lys eg. Opstillet i skibet, 
øst for  døren. En †blok  blev 161218 beslået, dvs. 
med jernbånd, 1709 omtales den som »udygtig 
og unyttig«,73 17199 som jernbeslået. 186217 

nævnes en træblok til de fattiges  gave. 
†Pengetavle,1610 18 anskaffet  for  ½ mk.En †tav-

lepung  er nævnt 168119 og 1740.23 Syv år senere 
erstattedes den af  en ny af  fløjl  med sølvgaloner, 
syet med rød og hvid silke og med en skindbe-
klædt blikdåse.23 1862 fandtes  en blikbøsse, der 
fornyedes  1887.17 O.1901 var anbragt en lille, 
konisk metalbøsse, med hank, på hver side af 
indgangen.74 

Orgel,  1978, med seks stemmer, ét manual og 
pedal, bygget af  P. Bruhn & Søn, Årslev. Dis-
position: Manual: Gedakt 8', Principal 4', Rør-
fløjte  4', Quint  22/3, Oktav 2'. Pedal: Subbas 16'. 
Facaden har fem  pibefelter  og et enkelt gitter-
værk; stafferet  som stolene. I tårnrummet. †Or-
gel,  o. 1908,17 med fire  stemmer, leveret af  Joh. 
P. Andresen & Co., Ringkøbing; facaden  senere 
udskiftet.  Disposition: Bordun 16', Principal 8', 
Gedakt 8', Fugara 4'; oktavkoppel. Pneumatisk 
aktion, keglevindlade. Den oprindelige facade 
lod vestvinduet udækket; kun et kors ragede op 
over vindueskanten.17 Den yngre facade  bestod 
af  syv rektangulære felter  med piber af  tinle-
gering, flankeret  af  seks malede træpiber. I tårn-
rummet, med nordvendt spillebord. 

Salmenummertavler.  To næsten ens tavler (jfr. 
fig.  9-10), anskaffet  1887f., 17 af  poleret eg, med 
kapitælsmykkede pilastre og trekantgavl, hvor-
under henholdsvis påsat malteserkors og cirku-
lært ornament; beregnet til skydenumre. Bag-
pladen for  de fem  rum sortmalet, tallene hvide. 
Desuden en ny, glat, hvidmalet tavle til op-
hængningstal. Tre † tavler  fra  1800rnes slutning 
var sortmalede og beregnet til kridttal. 

Fig. 30. Klokke støbt 1862 (s. 4065). NE fot.  1993. 
Bell  east 1862. 

Tre ens lysekroner  (fig.  33), udført  af  gørtler-
firmaet  Erstad, de to fra  1915, den tredie fra 
1916, »Skænket af  Søren Jensens enke, Troel-
strup, 1915«. Graveret indskrift  på hængekuglen 
på østligste og vestligste krone; to gange seks 
lysearme, lille topled med fligede  vinger og tre-
kløverformet  ophængningsled. Senere indrettet 
til elbelysning. 

Kirkeskib, 75 fuldskibet  »Harbyes Minde«, på-
begyndt i 1880erne af  styrmand P. Harbye, fær-
digbygget efter  dennes død 1888 af  Knud J. 
Christensen, Ribe. Skænket af  styrmandens sø-
ster Mary Harbye. Mærs og andre detaljer af 
ben. Sort skrog og grøn køl, gyldne bogstaver 
på agterstavnen og den ene side af  forstavnen. 
Ophængt midt i skibet 1944. 

En †ligbåre  anskaffedes  1639;18 168119 og 17199 

omtales den (samme?) som gammel; endnu 
nævnt 1739.23 

Klokke  (fig.  30), 1862,13 omstøbt af  †klokke 
fra  1482 (jfr.  nedenfor).  Den er 70 cm i tvm. og 

257* 
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Fig. 31. †Klokke, støbt 1482 af  Johannes Petri (fra  Flensborg) (s. 4066). Laveret tegning ved sognepræsten 
Lorents Bynch 1820; i NM. - †Bell,  cast 1482 by Johannes  Petri  (from  Flensburg),  recast 1862. Pen and  wash drawing 
1820 by the parish priest Lorents Bynch; in NM. 

har om halsen et tomt skriftbånd  afgrænset  af  to 
par tætsiddende, spinkle og flade  lister; ved den 
øvre rand to andre, mere spredte. Over slag-
kanten tre tilsvarende lister og over klokkens 
nedre profilled  en enkelt. Beslag og ophængning 
ændret 1963 og atter 1974, da den fik  ny ege-
træsslyngebom; samtidig installeredes elektrisk 
klokkeringning. 

†Klokker.  Ved klokkeskatten 1528/2976 afleve-
redes en klokke, der vejede 2½ skippund og 6 
lispund, dvs. 448 kg. Herefter  omtaler arkivali-
erne kun én klokke (fig.  31) i tårnet: Den var 
støbt 1482 af  Johannes Petri, også kaldet Jes 
Smid, fra  Flensborg (tidligere Slagelse),77 der 
som vanligt har afbildet  sit smedeværktøj, knib-
tang og hammer, ved indledningen til minuskel-

indskriften  om halsen: »ano acarnacione domini 
milesimo cdlxxxii facta  sum aiohane petri help / 
(klokkestøberens segl, S inden for  minuskel-
ring) gud oc(!) sancte peder« (I Herrens kød-
blivelsesår 1482 er jeg udført  af  Johannes Petri. 
Hjælp Gud og S. Peter). Indskriftens  anden linie, 
med seglet, stod på selve klokkelegemet uden de 
afgrænsende  dobbeltlinier som ovenfor.  Herun-
der var »indstøbt« tre 2,7-4,5 cm høje figurer 
(fig.  32), hvoraf  i hvert fald  det midterste tyde-
ligt markerer sig som (afstøbning  af  et) pil— 
grimsmærke ved de små øskener på rammen, 
beregnet til påsyning på dragten. De forestiller, 
fra  højre, 1) Maria siddende med det nøgne, 
kronede(?) Jesusbarn på skødet, 2) Maria, med 
glorie om hovedet, ligeledes med barnet, med 
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krone(?), på skødet og inden for  en husformet 
ramme, måske det samme mærke, som er an-
vendt på klokken fra  1490, af  samme støber, op-
rindelig i Øm klosterkirke (jfr.  s. 3789) samt 3) 
en stående, rigt draperet mand med fuldskæg. 78 

- Klokken, der ifølge  synsportokollen var 1 alen 
2 tommer (ca. 69 cm) i tvm. og ifølge  sognepræ-
sten 1½ alen lang (94 cm) uden hankene (1 kvar-
ter lange, ca. 15 cm), blev omstøbt 1862,17 fordi 
den havde fået  en betydelig revne, da den blev 
kimet i pinsen samme år, hvilket blev udført  af 
smeden ved at slå på klokken med en stor ham-
mer. 

Gammel klokkestol,  af  eg, den almindelige 
type med dobbelte skråstivere, støttet til hver 
side af  skråbjælker. Muligvis den klokkestol, 
som Niels Schou af  Skanderborg opsatte 
1755-5623 sammen med tårnets spærværk (jfr.  s. 
4050). Den afløste  en klokkestol fra  1667-69,18 

der blev forbedret  o. 1707.20 

GRAVMINDER 
Gravsten.  1) (Fig. 36), formodentlig  fra  o. 1642, 
over prædikestolens givere Anders lensøn i 
Tønning, herredsfoged  i Tørsting herred, og hu-
stru Maren Christensdater, med hvem han le-
vede i ægteskab i • år, velsignet med syv sønner 

Fig. 32. Aftryk  af  figurer  på †klokke 1482, i midten et 
pilgrimsmærke af  Maria med barnet; jfr.  fig.  31 (s. 
4066). Laveret tegning ved sognepræsten Lorents 
Bynch 1820; i NM. - Impression  offigures  on †bell 1482, 
in the middle  a pilgrim's  mark  of  the Virgin  and  Child;  cf 

fig.  31. Pen and  wash drawing  by the parish priest Lorents 
Bynch 1820. 

Fig. 33. Lysekrone skænket 1915 (s. 4065). NE fot. 
1993. - Chandelier  donated  1915. 

og to døtre. Han døde den • 16•, »hans alder 
• aar«, hun døde den • 16•, hendes alder • år. 
Nederst: »Gvd opveck denom alle til det evige 
lif  / oc hafver  for  Anders Ienssøn for  dieris be-
graf/velse  i kiercken for/ærit  til kiercken / den 
predickstoel / som er indsat aar 1642.« (Jfr. 
s. 4062). 

Grønsort kalksten, 170x110 cm, indskriften 
med reliefversaler  på stenens nedre del. I hjør-
nerne store cirkler med evangelisttegnene, hvis 
navne, med reliefversaler,  står på de respektive 
rammer, foroven  »[S. Mattæus evan.] og [S. Io-
ha]nnes evan.«, forneden  »S. Marcvs evan.« og 
»[S.] Lvcas evan.«. På stenens øvre del bærer 
kortskaftede,  riflede  pilastre med profilerede  ka-
pitæler en tunget arkade, hvorpå indskriften: 
»leg er opstandelsen ... hov(!) som troer. Ioh. 
XI« (indledt og afsluttet  oven over kapitælerne). 
Under buen ses den opstandne Kristus, i sky-
bræmme, velsignende og med korsfane,  stående 
på graven, trædende på ondskabens slangeho-
ved. Til siderne herfor  er ægteparrets symmetri-
ske bomærkeskjolde med initialer, henholdsvis 
»AIS« for  Anders Iensen og »MCD« for  Maren 
Christensjatter, hvis mærke, Jesumonogram-
met IHS, er kvindernes vanlige. - 1877 lå stenen 
i skibets gulv lige foran  kortrinnet og således ud 
for  prædikestolen, som de havde skænket 1642, 
og hvorpå deres lejersted er omtalt. Som det 
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fremgår  af  indskriften,  er stenen udført  i deres 
levetid og formodentlig  samtidig med prædike-
stolen. 188417 blev stenen indsat i tårnrummets 
vestvæg, hvor den nu er delvis skjult af  orglet. 

2) (Fig. 34), halvfigursten,  o. 1657, over 
Offve  Lavridsøn Bølge, fordum  sognepræst til 
Tønning og Treden, og hustru Kiersten Jør-
gensd(atter) Lvnds; de levede sammen i ægte-
skab i 28 år, velsignet med et pigebarn, som i 
Herren er hensovet. Han døde 5. febr.  1657, 61 
år gl, hun døde 10. okt. 1659, 53 år gl. 

Den velbevarede gravsten af  rødbrun kalk-
sten, 183x129 cm, har indskrift  med fordybede 
versaler i et felt  holdt af  to stående, let draperi-
klædte engle på stenens nedre halvdel. Under 
skriftfeltet  et kranium foran  korslagte knogler, 
flankeret  af  afdødes  symmetriske bomærke-
skjolde, hans skrådelt, i heraldisk højre felt  tre 

bølger over et »B«, i venstre tre sekstakkede 
stjerner, hvorover faner(?),  hendes mærke det 
vanlige Jesumonogram IHS omgivet af  hendes 
initialer »KID«. På stenens øvre halvdel ses æg-
teparret under dobbelt arkadebue, støttet af  vo-
lutkonsoller. Han er i ornat med bog i venstre 
hånd, hun har opslået, stivet krave, huesnipper 
på pande og ved ører, hænderne er sammen-
lagte. I buesviklen midtfor  et vinget timeglas 
under et draperi ophængt langs øvre kant og 
omkring hjørnernes ottekantede felter  med de 
siddende evangelister og deres tegn, foroven 
Mattæus og Markus, forneden  Lukas og Johan-
nes. Den velhuggede sten med de fine  ansigts-
detaljer er antagelig udført  i et Århusværksted. -
1877 lå stenen i koret ved triumfbuens  nordside, 
188417 indsat i tårnrummets vestvæg. 

3) (Fig. 35), o. 1750, over velærværdige og 
højlærde hr. magister Erich Kiær, f.  i Svendborg 
i Fyn 22. febr.  1683, provst over Thyrsting her-
red og sognepræst for  Tønning og Træden me-
nigheder. Efter  fem  års tro tjeneste i ordet som 
feltpræst,  fremdeles  som en tro Guds tjener tjent 
i disse menigheder 31 år, †1750, 67 år gl. Tillige 
med sin første  hustru mad. Bergitha Kierstina 
Bay, †1732 i sit alders 64 år efter  ni års ægteskab. 
Kom siden i ægteskab 1736 med dydsirede jom-
fru  Christiana Benedicta Sørensdatter, i 14 års 
ægteskab velsignet med en søn og to døtre. Ci-
tat fra  »Joh. 11. cap. 25 VD:« 

Rødbrun kalksten, 166x93 cm, med fordybet 
kursivindskrift  (navnene med store skønskrifts-
bogstaver) i stort, dobbelttunget midtfelt  over 
oval bladkrans omfattende  bibelcitatet. I stenens 
hjørner er svungne bladkonsoller flankerende  et 
(skævtvinget) timeglas, de nedre rummende et 
ovalfelt  med spejlmonogrammer i relief,  hen-
holdsvis »EK« (jfr.  †alterskranke, 1739) og 
»CBSD(?)« for  ægtemanden og hans anden hu-
stru. - 1877 lå stenen i koret ved triumfbuens 
sydside, 188417 flyttet  til tårnrummets vestvæg. 

4) O.1836, formodentlig  over Kirstine Sophie 
Frederikke Lindgreen, †1836, Tønning sogne-
præst, Jørgen Lindegaard Rohmanns første  hu-
stru.79 Helt nedslidt indskrift  på rødlig sandsten, 
118x83x9 cm; profilerede  kanter. I hvert hjørne 
en lille, rund fordybning,  11 cm i tvm., formo-

Fig. 34. Gravsten nr. 2, o. 1657, over sognepræst Ove 
Lauridsen Bølge og hustru Kirsten Jørgensdatter 
Lund (s. 4068). NE fot.  1993. - Tombstone  no. 2, c. 
1651, of  the parish priest Ove Lauridsen  Bølge and  his 
wife  Kirsten  Jørgensdatter  Lund. 
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dentlig til forsvundet  roset. Anbragt på rodo-
dendronbegroet, lav høj nordøst for  koret (jfr. 
s. 4044). 

Kirkegårdsmonumenter.  1) Støbejernskors, o. 
1858, over gård- og lægdsmand Laurs Stephan-
sen, f.  i Tønning 20. dec. 1814, død smst. 18. juni 
1858. »Hans sørgende enke og 5 børn begræde 
tabet af  en god ægtefælle  og en kiærlig og om-
hyggelig fader«.  145 cm højt kors ganske sva-
rende til det i Føvling (s. 4038) og med anti-
kvaindskrift  i relief.  Ved østre kirkegårdsmur. 

2-3) (Fig. 37), o. 1850-75 to ret ensdannede, 
genanvendte sten, hvis oprindelige indskrifter 
på den nuværende bagside er næsten for-

Fig. 35. Gravsten nr. 3, o. 1750, over provst Erich 
Kiær og to hustruer (s. 4068). NE fot.  1993. - Tomb-
stone no. 3, c. 1750, of  the rural  dean  Erich Kiær  and  his 
two wives. 

svundne. De er af  grå granit, 62x55 (og 50) x 
13-14 cm, nærmest hjerteformede,  med en skrå-
faset  sokkel på hver side af  spidsen. I en blok 
foroven  er udsparet en rektangulær fordybning 
til en indlagt marmorhånd, henholdsvis sam-
menlagte hænder. I blokkenes overside taphul-
ler, henholdsvis et og tre, formodentlig  til kors 
m.m. Begge stens bagsider har affaset  overkant, 
på den ene er indhugget et lille kors foroven  og 
to forneden.  - De sekundære, fordybede  ind-
skrifter  er over sognefoged  Jens Andersen Jen-
sen, †1937, og formodentlig  hans hustru Jensine 

Fig. 36. Gravsten nr. 1, o. 1642, over herredsfoged  i 
Tyrsting Anders Jensen og hustru Maren Christens-
datter (s. 4067). NE fot.  1993. - Tombstone  no. 1, c. 
1642, of  the district  judge  of  Tyrsting,  Anders  Jensen  and 
his wife  Maren  Christensdatter. 
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Andersen Jensen, †1952. Nu opstillet ved muren 
øst for  kirken. 

4) (Fig. 38), o. 1873(?), over Kirstine Marie 
Lassen. *12. maj 1823 i Troelstrup, †29. aug. 
1873 samme sted, og ægtefælle,  gårdejer Anders 
Lassen, *4 . nov. 1817 i Krogh, Vorladegd. sogn, 
†29. marts 1899 i Troelstrup. Monument af  hvid 
marmor, 84 cm højt medregnet den profilerede 
sokkel. Spor efter  afbrækket  kors foroven.  Den 

fordybede,  sortmalede indskrift  med antikva på 
ophævet skriftplade.  Foroven er reliefhugget  en 
krans af  egeblade, sammenbundet af  sløjfe,  om-
kring symbolerne for  Tro, Håb og Kærlighed, 
kors, anker og hjerte. Nu opstillet ved muren 
øst for  kirken. 

†Gravramme.  1741/4223 fik  kirken 32 sk . 8 0 for 
en ramme, som blev lagt over skolemesterens 
»afgangne«  kone. 

K I L D E R O G H E N V I S N I N G E R 
LA Vib.  Præstearkiv:  Tønning kirke, regnskabsbog 
1604-78 (C KRB. 467), »Chronica Tonningense 
1831-38«, i Tønning-Træden kirkebog 1789-1813 (C 
401.2), Tønning-Træden, diverse dokumenter 1788-
1880 (C 401.21). 

Ved  embedet:  Synsprotokol 1862ff.  - Se iøvrigt for-
tegnelse over arkivalier vedr. kirkerne i Gammel 
Skanderborg amt i almindelighed s. 2874 samt for-
kortelser s. 2875. Fagordbog s. 15. 

NM2:  Håndskrift.:  F. Uldall: Om de danske Lands-
bykirker V, 1888, s. 7-9, - Sognepræst Lorents 
Bynch 1808, manuskript, se litteraturlisten nedenfor, 
indberetninger ved samme 1808 og 1820-21, (†røgel-
sekar, dåbsfad,  †stolestader og †klokke), J.B. Løffler 
1877 (bygning, inventar, og gravsten), Eigil Rothe 
1905 (kalkmalerier), Mogens Larsen 1975 og 1977 
(bygning, kalkmalerier og inventar), Lucien Hecklen 
1978 (inventar), Vibeke Michelsen 1993 (kalkmale-
rier, inventar), Peter Michelsen 1993 (gravminder). -
Udskrifter  af  de gennemgåede arkivalier findes  i 
NM. 

Notebøger.  NM2:  N.L. Høyen IX, 1830, s. 3 (byg-
ning, font). 

Tegninger  og opmålinger.  NM2:  Lorents Bynch 1820: 
Klokke med indskrift,  †stoleindskrift  og indskrift  på 
dåbsfad.  H. Vinther 1987: Kirkegård. - Kgl.  Bygnings-
insp. Århus: Tegninger og korrespondance siden 
1924. Horsens  museum: V. Norn, udat.: Opmålings-
sæt. 

Litteratur:  Lorents Bynch: Om nogle Døbefade  i de 
danske Kirker, i Antiqvariske Annaler, udg. ved Den 
kgl. Commission i Kjøbenhavn for  Oldsagers Opbe-
varing, Kbh. III, 1820, s. 161-177 med tavle IV. 

Historisk indledning ved Lars Bisgaard, beskri-
velse af  kirkegård og bygning ved Kjeld de Fine 
Licht, kalkmalerier, inventar og gravminder ved Vi-
beke Michelsen og orgel ved Ole Olesen. Engelsk 
oversættelse ved Jean Olsen. Redaktionen afsluttet 
1993. 

1 ÆldDaArkReg. I, 203. 
2 Repert. I, nr. 5156. 
3 ÆldDaArkReg. I, 211; på samme side nævnes kir-
ken også 1507 og 1509. 
4 DaMag. 4. rk. II, 40. 
5ÆldDaArkReg. I, 211, nævner under 1532 en lov-
hævd på jord i sognet tilhørende »Tønning kirke og 
Århus domkirke«. Det er usikkert, om domkirken 
her optræder på vegne af  Voer kloster (jfr.  s. 3874). 
Ifølge  pavebrevet 1486 (ActaPont. 3017) var Tønning 
kirke ikke inkorporeret i klosteret. Århus Domkapi-
tels Jordebøger nævner heller ikke Tønning kirke. 
6 LA Vib. Århus bispearkiv (C 3. 1101). Andre indi-
cier er den nedennævnte hegnssag 1574 og den om-
stændighed, at Hans Due (jfr.  ovenfor  s. 3834 og 
3876) 26. dec. 1579 forlenedes  med kronens part af 
kirkens korntiende (KancBrevb.). 
7 Kronens Skøder 21. juli. 
8 F. Elle Jensen: Sognepræsten i Linnerup og hans kir-
ker, ÅrbÅrhSt. LIV, 1961, s. 170-80. 
9 LA Vib. Århus bispearkiv. Kirkerne på ryttergod-
serne 1713-24 (C 3. 1155). 
10 LA Vib. Skbg. rytterdistrikt 1717-67. Jordebogs-
ekstrakter og arkivalier vedr. ændringer af  godsets 
omfang  1719-69 (G Ryt. 8. 9). 
11 LA Vib. Århus bispearkiv. Kirkernes jura patrona-
tus 1756-88 (C 3. 1154). 
12 LA Vib. Århus bispearkiv. Sager vedr. kirkeejere 
1837-44 (C 3. 1156) og Provstearkiver. Århus amts 
sdr. provsti. Synsprot. 1817-54 (C 30. 1-2). 
13 LA Vib. Provstearkiver. Tyrsting-Vrads hrdr.s 
provsti. Synsprot. 1837-.1909 (C 33. 1-4). 
14 Foregående note samt kirkens synsprot. 
15 Kane. Brevb. 10. okt. 
16 NM sognebeskrivelse. Tønning, nr. 26. 
17 Synsprot. 
18 Regnskabsbog 1604-78. 
19 RA. Rtk. Rev. rgsk. 1660-ca. 1848. Århus stifts  kir-
kergsk. 1680-94 (261-66). 
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Fig. 37. Kirkegårdsmonument nr. 2, o. 1850-75, af 
granit, med sekundær indskrift  o. 1937 (s. 4069). NE 
fot.  1993. - Churchyard  monument no. 2, of  granite,  c. 
1850-75, with secondary  inscription c. 1937. 

20 LA Vib. Århus bispearkiv. Kirkergsk. og lign. 
vedr. landsogne 1671-1712 (C 3. 2434). 
21 LA Vib. Århus bispearkiv. Rgsk. for  rytterdistrik-
ternes kirker 1716-23 (C 3. 2439). 
22 LA Vib. Århus bispearkiv. Kirkesyn 1700-1803 (C 
3. 1166-76). 
23 RA Rtk. Rev. rgsk. 1660-ca. 1848. Skbg. rytterdi-
strikts rgsk. for  kirker i Skbg. amt 1739-67 (279-85). 
24 Abrahamsen, s. 57: 4,1°. 
25 Det iagttages tillige, at korets sidefacader  ikke flug-
ter med skibets langvægge, som det er tilfældet  i Søn-
der Vissing og mange andre steder. 
26 Stenen minder bl.a. om den overligger, der i sin tid 
sad i Odder kirkes sydportal (s. 2525, fig.  9A). 
27 Høyen har noteret, at i facaden  var skibets vinduer 
højere og smallere end korets. 
28 Båndet er udeladt (borthugget?) på de vestre pillers 
østsider. 
29 Kvadre, der af  hensyn til taglinien er skråt tildan-
nede, indgår i tårnets murværk. 
30 Fornyelsen aflæses  også som skifter  af  kvadre 
øverst på skibets vestvæg (jfr.  fig.  10). 
31 B. Mosegaard Nielsen i sin undersøgelse af  Skan-
derborgegnens kirker 1604-62, ÅrbÅrhSt. LXV, 
1974, s. 57-135, redegør bl.a. for  håndværkerne. 
32 LA Vib. Ryttergodserne. Skbg., Dronningborg og 
Koldinghus rytterdistrikter. Synsprot. 1724-35 (G 
Ryt 7. 1). 
33 Note 23. Formodningen styrkes af  beskrivelsen hos 
Pontoppidan: DaAtlas, s. 197: »kirken har et stort og 

højt tårn«. Bogen er ganske vist udgivet 1768, men 
hviler på ældre indberetninger. 
34 Jfr.  den lignende form  på †våbenhus ved Them 
kirke (Vrads hrd.). 
35 Omdannelser af  murværket tillader ikke umiddel-
bart at afgøre,  om lisénbredden ved behugning skulle 
været blevet reduceret fra  90 til 60 cm. 
36 Noterne 13 og 17. 
37 LA Vib. Provstearkiver. Århus amts sdr. provsti. 
Synsprot. 1817-54 (C 30. 1-2). 
38 LA Vib. Århus bispearkiv. Kirker på ryttergod-
serne 1713-24 (C 3. 1155) samt noterne 20 og 22. 
39 RA. DaKanc. 6 års kirkergsk ... 1620 (B 184 e). 
40 Noterne 18 og 32. Måske var det ved en af  disse 
lejligheder, at taghældningen ændredes, som spor på 
tårnets østmur vidner om. 
41 (1676-1754), udnævnt til kirkeinspektør 11.apr. 
1721; se Edv. Egeberg: Silkeborg Slot, Kbh. III, 1924, 
s. 210. 

Fig. 38. Kirkegårdsmonument nr. 4, o. 1873(?), over 
Kirstine Marie Lassen, †1873, og hendes ægtefælle 
Anders Lassen, †1899. (s. 4070). NE fot.  1993. -
Churchyard  monument no. 4, c. 1873(?),  of  Kirstine  Ma-
rie Lassen, died  1873, and  her husband  Anders  Lassen, 
died  1899. 
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Fig. 39. Lyseslukkere af  messing, muligvis fra  1916 (s. 
4060). NE fot.  1993. - Snuffers  of  brass, probably made 
1916. 

42 Tønning-krøniken 1831-38 i Tønning-Træden kir-
kebog 1789-1813. 
43 Korresp. i NM (OMA). 
44 I dennes indb. anføres,  at der da ikke fandtes  mind-
ste antydninger af  middelalderligt kalkmaleri på ko-
rets vægge, undersiden af  korbuen og vestsiden af 
triumfbuevæggen. 
45 Ifølge  Mogens Larsens indb. 1975. 
46 Noterne 17 og 43. 
47 Sidstnævnte farver  ses på bladene af  toprosetten i 
skibets østligste fag  samt på undersiden af  gjordbuen 
mellem dette fag  og midtfaget. 
48 Tilsvarende ses bl.a. i Adslev (s. 3108). 
49 1715 var hvælvingen i tårnet »næsten forrådnet  og 
en del ruineret« (note 22). 
50 Ifølge  korresp. 1901, med udgangspunkt i M. Mac-
keprangs meddelelser, var kalkmalerierne på triumf-
væggen for  ødelagte til at kunne undersøges endsige 
restaureres; jfr.  fot.  i NM. 
51 Narren er omtalt og afbildet  i R. Broby-Johansen: 
Den danske Billedbibel i Kalkmalerier, 1947, s. 164; 
jfr.  i øvrigt artiklerne nr. 24 og 55 samt s. 57 ved Ulla 
Haastrup, i Danske Kalkmalerier, Sengotik 1500-
1536, red. af  samme, 1992. 
52 Paralleller hertil findes  bl.a. i Linå (s. 3281, her an-
tagelig fejlagtigt  dateret), samt i Søndersted og 
Hørve (DK. Holbæk amt s. 404 og 2537, nr. †3, med 
note 67). I Sjørslev, Viborg amt, synes der ifølge  brev 
af  29. okt. 1927 fra  Egmont Lind vedr. Tønning-sa-
gen, at have været en lignende skyggedekoration; jfr. 
fot.  af  H. Borre 1927 (NM). 
53 1902 og 1911 ønskedes det bonet (note 17). 
54 LA Vib. Århus bispearkiv. Tyrsting herredsbog 
1661 (C 3. 1101). 

55 LA Vib. Skbg. rytterdistrikt 1717-67. Synsforretn. 
m.m. 1721-60. (G Ryt. 8.14). 
56 Vedr. værkstedets andre tavler, se Linå (s. 3282), 
Gjern (s. 3329), Rye (s. 3741), Træden (s. 4085) samt 
antagelig Vester Velling, Viborg amt. 
57 Brædderne er formodentlig  genanvendt fra  det tid-
ligere maleri her; bagpå læses afslutningen  af  et navn, 
med sortmalet skriveskrift,  rimeligvis sognepræstens 
»(Rohma)nn«. 
58 Kunstneren anbefalet  1938 af  Poul Nørlund, NM, 
efter  sognepræstens anmodning om forslag  (korresp. 
i NM). 
59 Sognepræstens bestemmelse af  maleriet som en 
fremstilling  af  Korsfæstelsen  er antagelig en fejltolk-
ning på grund af  den dårlige bevaringstilstand. 
60 Motiverne omtalt i synsprotokollen 1862. 
61 Jfr.  Sven Fritz: Anders Pedersen Schanderup, i 
ÅrbGlBy. 1976, s. 33-78. 
62 Gedske Heckmann var gift  med en major i dansk 
tjeneste, Hans Otto Heckmann, †1696 (J. C.W. og 
Kr. Hirsch: Fortegnelse over danske og norske offi-
cerer m.fl.  1648-1814, håndskrift  i RA). 
63 Omtalt i inventariet 1913 (note 17), men har måske 
først  fået  indskriften  1916. 
64 Venligst oplyst af  firmaet. 
65 Om den sjældent forekommende  staffering  på 
fonte,  se Mackeprang: Døbefonte,  s. 41f.  og Karin 
Kryger: Middelalderens bemalede stenskulptur i 
Danmark, i hikuin 3, 1977, s. 185f. 
66 Ifølge  gørtlerfirmaets  kartotek. 
67 Af  tilsvarende form  som på fot.  1901 af  M. Macke-
prang. 
68 Jfr.  billedskærerens ældre signerede eller dokumen-
terede arbejder i Torrild (s. 2627), Bjerager (s. 2506), 
Fruering (s. 2988) samt flere  tilskrevne. 
69 Samme skæbne er overgået Getreuers stafferinger 
fra  1660erne i Nakskov og Nysted (jfr.  DK. Maribo, 
s. 1622, under navnet Philip). 
70 Han fik  borgerskab i Odense 1623 og døde før 

Fig. 40. Løvemaske på prædikestolen, jfr.  fig.  26 (s. 
4062). NE fot.  1993. - Lion's  mask on the pulpit,  cf. 

fig.  26. 
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l.febr.  1677; jfr.  Gregers Hvidkjær Hansen: Familien 
Getreuer, i PersHistT. årg. 103, 1983, s. 164f. 
71 Jfr.  stolegavle i Them, Vrads herred. 
72 LA Vib. Ryttergodserne. Skbg. rytterdistrikt 
1717-67. Synsforretn.  1721-60 (G Ryt. 8.14). 
73 LA Vib. Århus Bispearkiv. 1559-1845. Korresp. 
Vrads hrd. Linnerup-Hammer 1632-1845 (C 3. 692). 
7 4 Jfr.  fot.  i NM. 
75 Henningsen: Kirkeskibe, s. 110. 
76 RA. DaKanc. Rgsk. før  1559. Indkrævede klokker 
1528-29 (108 A, pk. 11). 
77 Jfr.  Uldall: Kirkeklokker, s. 195-197, med fig.  241 
af  sigillet. Jfr.  indb. 1808 af  sognepræst Lorents 
Bynch og tegninger 1820 i NM. - Uldall nævner fejl-
agtigt, at de to monogrammer (jfr.  fig.  28), der er 
aftegnet  på samme ark som klokken, tilhører denne. 
Af  Bynchs indb. 1808 fremgår  imidlertid det rette 
tilhørsforhold,  nemlig til †stolegavlene. 
78 Af  sognepræsten foreslået  som den i indskriften 
nævnte S.Peter. Undersøgelser af  klokkeindskrifter 
og pilgrimsmærker på samme klokke synes imidler-

tid at vise, at disse almindeligvis ingen relation har til 
hinanden. Jfr.  Niels-Knud Liebgott: Afstøbninger  af 
pilgrimstegn på danske middelalderlige kirkeklokker, 
i ÅrbOldkHist. 1971, s. 197f.  (her er Tønning-klok-
ken ikke omtalt). 
79 Jfr.  brochure: Landsbykirkerne i Tønning og Træ-
den, udg. 1992. af  Tønning-Træden menighedsråd, 
samt Wiberg: Præstehist. II, 690 og III, 406. 
80 Blandt klagerne 1706 over Hans Hjortsvang (jfr. 
note 8 og s. 4043 ovenfor)  indgik, at kirken ikke 
modtog indtægter for  ligtræer lagt på kirkegården, 
anvendelse af  lys eller klokkeringning (note 20). -
Indtægt for  erhvervelse af  lej er sted er i øvrigt sjæl-
dent noteret: 1636 (note 18) betalte Niels Sørensen 10 
rdl. for  et lejersted i kirken til sig og sin hustru. »I 
levende live« skulle han hvert år give kirken et »for-
svarligt vokslys«. 1753/54 noteredes til indtægt 2 rdl. 
for  sal. fru  ritmester Esmans begravelse i kirken (jfr. 
†stole), og 1756/57 64 sk. for  mons. Olesens datters 
lejersted i kirken, samt 1766/67 for  provstindens ned-
sættelse i kirken (note 23). 

SUMMARY 

Tønning church can be termed a »normal« 
country church, built of  granite ashlar in the pe-
riod around 1200. Like so many other churches, 
a number of  changes were made to the fabric  of 
this church in the decades prior to and after  the 
year 1500: vaults springing from  piers were 
erected in the chancel and nave. Likewise, a 
porch was added to the side of  the church which 
faced  the village, and at the west end of  the nave 
a tower was built. It has an entrance fairly  high 
up leading to the upper storeys (similar to that 
in e.g. Føvling church, p. 4019, fig.  7), where in 
1947 a stair turret was added. Originally the 
tower had one more storey in which the bell 
was hung, but this storey was pulled down in 
the 18th century when the church was exten-
sively rebuilt. Preserved in the east gable of  the 
tower is the only original belfry  light, related to 
those of  the cathedral in Århus. 

A mural-painted geometricai ornament in the 
usual local manner, from  c. 1500, enriches the 
vaults in the chancel and nave. A †jester figure 

was revealed on a vault pier in the nave in 1905 
but whitewashed again. Dating from  the build-
ing of  the church is the Romanesque font  of 
granite, its decoration carved in relief  is espe-
cially noteworthy since there are traces of  red 
paint on it. The altar frontal  bears the date 1593. 
Book-keeping accounts record that the altar-
piece dates from  1612, and it is attributed to 
Jesper the Painter, the familiar  craftsman  of  this 
area. A shadow painting - now lost - of  the 
altar-piece was made behind it on the chancel 
wall in 1614. In 1642 and 1643 two married cou-
ples commissioned a pulpit and a sounding-
board respectively, in payment of  their burial 
piaces in the church (in the former  case tomb-
stone no. 1). Both items were probably made by 
Oluf  Olufsen's  workshop in Hedemølle. Vari-
ous church fumishings  were acquired about 
1736, including a pair of  altar candlesticks from 
1674 as a replacement for  the plain †wooden 
candlesticks used since 1612, and one of  the 
much favoured  south German baptismal dishes 
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from  c. 1550 was bought for  the font.  An early 
chalice was remodelled in 1757. During a major 
restoration of  the church undertaken 1829-31 all 
church furniture  was repainted a pale pearl-blue 

shade, and Adolf  Schumann executed a new 
painting for  the altar-piece. The bell of  1862 was 
recast from  a †bell dating from  1482 cast by the 
active bell-founder,  Johannes Petri. 

Fig. 41. Tønning 1:10.000. Opmålt 1807 af  L. Melgaard, rettelser medtaget til 1863. Kopieret 1981 af  Birgitte 
Andreasen. - Map  of  the village. 



Fig. 1. Kirken set fra  øst. KdeFL fot.  1994. - The  church seen from  the east. 

TRÆDEN KIRKE 
T Y R S T I N G H E R R E D 

Landsbyen Træden er nævnt første  gang 1456,1 sog-
net 15012 og kirken 1524,3 da den blev afkrævet  10 
mark i ekstraskat, den såkaldte landehjælp. 

Med reformationen  er kirken utvivlsomt blevet 
kongelig besiddelse, hvilket dog tidligst er bevidnet 
1661.4 I perioden 1702-17 var kirken, ligesom dob-
beltpastoratets kirke i Tønning, som lønforbedring 
tildelt sognepræsten i Linnerup-Hammer, Hans Sø-
rensen Hjortsvang (jfr.  s. 4043). Ligesom hovedsog-
net blev Træden 17195 henlagt under Skanderborg 
rytterdistrikt, ved hvis nedlæggelse 17676 den på of-
fentlig  auktion solgtes til forvalter  Peder Jacobsen 
Mønster på Bygholm. Fra begyndelsen af  1770erne7 

var justitsråd Thyge Thygesen på Mattrup ejer af  kir-
ken (jfr.  apsis og prædikestol), som forblev  under 

denne gård indtil stamhusets ophævelse 1828. Her-
efter  erhvervedes den ligesom Tønning kirke af  kon-
sul Rasmus Secher (jfr.  inventaroversigt),8 der 18369 

solgte den til et kompagniskab af  forligskommisær 
J.P. Frich på Rosenlund i Hvirring sogn (Nim herred) 
og købmand Chr. Jensen Monberg i Horsens. Parret 
nævnes også som ejer 1856, 1896 anføres  beboerne,10 

og 1. januar 1912 overgik kirken til selveje. 
161511 betalte kirken for  et tiggertegn  »til en stakkel«. 
I hvert fald  siden 158712 har sognet været anneks  til 

Tønning. 
Sagn 31 fortæller  om sten kastet af  kæmper efter  kir-

ken for  at slå spiret af;  en af  dem identificeredes  med 
»kæmpestenen« ved Træden skov; den blev i sin tid 
sønderdelt og anvendt ved bygning af  Bredvad mølle. 
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Fig. 2. Kirken set fra  syd med †klokkestabel fra  1870 (s. 4077). Postkort fra  omkring 1910 i Det kgl. Bibliotek. -
The  church seen from  the south including  belfry  demolished  when the present tower was constructed. 

I det højtliggende og kuperede område på vest-
siden af  Gudenåen, der danner sognets østre 
grænse, ligger kirken yderligere markant på et 
bakkedrag, der mod nord og vest har brat fald. 
Mod de to andre verdenshjørner går terrænet 
jævnt over i omgivelserne. Som en bastion sky-
der kirkegården sig frem  mod den lille sø på 
landsbyens nordside (jfr.  fig.  36). 

Kirkegården,  der har bevaret sin ældre ud-
strækning, hegnes på tre sider af  brudstensmure, 
der 1895-191313 afløste  markstensdiger. Også det 
østre hegn blev fornyet  dengang, men 1987 er-
stattet af  stengærde. Hegningen nævnes tidligst 
161511 og bestod da af  diger, som man var i færd 
med at lægge op og udbedre; siden omtales 
istandsættelser fra  tid til anden. 

Ved hvert af  kirkegårdens søndre hjørner er 
der en indgang  med to jerntremmefløje  ophængt 
på støbte piller, som vist er samtidige med de 
tilstødende mure. Den østre, der vender ud til et 
i 1980erne erhvervet område for  parkering, er 
kalket og istandsat som et led i digets nævnte 

fornyelse.  Også indgangene omtales tidligst 
1615, da snedkeren renoverede porten, hvortil 
man indkøbte en lås; 1619 arbejdede mureren og 
en kalkslager otte dage med at mure en port. Af 
efterretningerne  om tilstanden i begyndelsen af 
1700rne14 (jfr.  s. 4075 med henv.) fremgår,  at 
port og begge låger var gamle og forfaldne;  alt 
blev fornyet  1728.15 En port var under opførelse 
1825,16 og 185910 blev østre låge med stolper skif-
tet ud. †Riste  nævnes 161911 og endnu 1714-15.17 

Bygninger  på kirkegården.  Efter  tegning af 
Hans Vinther, Brædstrup, er der inden for  det 
nordvestre hjørne 1980 rejst et hvidkalket og 
teglhængt hus for  graveren; det har afløst  et ma-
teriale- og redskabsskur fra  1940rne. 

†Klokkestabel  placeret på kirkegården (jfr.  ne-
denfor  †tårn) er første  gang nævnt i inventarium 
1690-9117 og er uden tvivl identisk med det 
»klokkehus«, der rejstes af  tømreren 1681-82,18 

efter  at det forrige  »klokkeværk« var karakteri-
seret som ganske forrådnet.  Synsudsættelser i 
begyndelsen af  1700rne (jfr.  s. 4082) lader for-
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Fig. 3. Landsbyen set fra  nord. Fotografi  omkring 1890 i Brædstrupegnens Hjemstavnsarkiv. - The  village  seen 
from  the north. 

mode, at klokkehuset, der synes at have været 
blyhængt, stod op ad kirkens vestgavl. Måske 
har det lignet de opstillinger, der kendes andre 
steder i herredet (jfr.  Vinding, s. 3885, Bryrup, 
s. 3911 og Ring s. 4003). 171715 attesterede sog-
nepræsten en udtalelse om, at klokkehuset svin-
gede fra  side til side og »er i al sandhed færdig  at 
nedfalde,  så at ingen enten tør eller kan ringe 
klokken uden største livsfare«.  Efter  at rytterdi-
striktets bygningsforvaltning  havde overtaget 
kirken (s. 4075), blev en reparation da også 
straks sat i værk,19 og 173515 og igen 1755-5620 

(ved Niels Schou) blev klokkens fjæltækkede 
»træværk« fornyet.  Synet ønskede 1856 »klok-
kestilladsets« tag tjæret, og ved en renovering 
1870 flyttedes  det fra  vestgavlen til en plads ud 
for  skibets sydvestre hjørne10 (jfr.  fig.  2 og 35). I 
1920rne blev »klokkehuset« beklædt forneden 
og kirkens kulbeholdning lagt her.21 

Ligesom andre steder tog synet ved midten af 
forrige  århundrede initiativ til regulering og an-
lægsarbejder på kirkegårdsarealet. 1853 etablere-

des gange, 1873 skulle der grusdækkes omkring 
kirken, og 1882 beordrede man et forskrifts-
mæssigt †fortov. 

Nogle seljerøn på række afgrænser  et trekan-
tet afsnit  nordligst på kirkegården, hvor de 
ældre gravsten er opstillet. Ellers er der ingen 
træer, men stubbe langs vest- og nordsiderne 
må være levn af  den beplantning, som en kirke-
gårdsinspektør udarbejdede plan for  1927, mu-
ligvis som en opfølgning  af  et forslag  fra  synet 
1914. 

BYGNING 
Kirken består af  apsis, kor og skib, hvortil slutter sig 
et senmiddelalderligt våbenhus samt et tårn fra  1936. 
Helhedens ældste dele, kor og skib, går vel tilbage til 
perioden omkring år 1200, men har i tidens løb været 
genstand for  mange reparationer og udbedringer, 
som i dag aflæses  på bygningen. Apsiden er i sin eksi-
sterende skikkelse opført  1775. Engang i middelal-
deren har der ved skibets vestgavl været rejst et †tårn, 
som måske ikke blev fuldført  eller tidligt blev ødelagt 
af  en brand, som der flere  steder i kor og skib er 
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Fig. 4. Grundplan 1:300. Målt af  John Bennetzen 1989, tegnet af  KdeFL 1993. Med punkteret streg er angivet 
kontur af  †tårn (s. 4080). - Ground-plan. 

vidnesbyrd om. I begyndelsen af  1600rne hang klok-
ken i hvert fald  i en bindingsværkskonstruktion, før 
den senere i samme århundrede blev placeret i den 
ovennævnte tømrede †klokkestol ved skibets vest-
gavl. I generationerne før  opførelsen  af  det nuvæ-
rende tårn var klokken anbragt i en fritstående  †stabel 
nær skibets sydvestre hjørne. Orienteringen har en 
mindre afvigelse  mod syd.22 

I sine proportioner  viser grundplanen et vist 
slægtskab med en stor del af  de tidligere be-
skrevne kirker i Gjern herred, idet det ret korte 
kor knytter sig til et skib, hvis indvendige 

Fig. 5. Tværsnit set mod øst 1:150. Målt af  John Ben-
netzen 1989, tegnet af  KdeFL 1993. - Cross-section  of 
the nave looking  east. 

bredde forholder  sig til længden som 1 til √3. 
Koråbningens bredde er en kende større end en 
trediedel af  triumfvæggens  længde. Apsiden, 
hvis grundform  angiveligt gentager den oprin-
delige, har sit centrum omtrent i korets ydre 
murflugt,  hvorved udbygningen bliver stor og 
dyb. 

Materialet  i de oprindelige afsnit  er i facaderne 
fint  tilhuggede granitkvadre, mens murenes in-
dersider er udført  med marksten; alle taggavle er 
fornyet,  skibets østre 1863.23 De bevarede åb-
ninger er sat med udvalgte, store marksten eller 
kvadre, der er blevet beskadiget af  brand. Til 
triumfbuens  kragbånd og til stenene i stikket er 
anvendt jernal. Murene er rejst på en skråkant-
sokkel, der navnlig på skibet er ret stejl. 

Begge de oprindelige indgange  er bevaret; syd-
døren i brug, norddøren tilmuret og ændret for-
oven. I hvert fald  iagttog Uldall her et rundbuet 
murstensstik, hvor der i dag ses en vandret 
overligger med underside 200 cm over den gen-
nemløbende sokkel. I det ydre er åbningen 109 
cm bred og indvendig, hvor toppen er fladbuet, 
141 cm. Den søndre døråbning er som nævnt i 
behold, måske lidt udvidet i den indre, vestre 
vange. I østsiden er indmuret et træstykke med 
hul for  stængebom. Bredden mellem de frem-
springende anslag er 104 cm, og i vægplanet må-
ler det rektangulære dørhul 221x135 cm. 

Vinduet  i skibets sydside over våbenhusets 
tag, indvendig 84 cm bredt, var indtil 1959 del-
vis bevaret i tilmuret stand; ved kirkens istand-
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Fig. 6. Kirken set fra  nordøst. Hugo Matthiessen fot.  1938. - The  church seen from  the north-east. 

sættelse nævnte år blev det genåbnet og rekon-
strueret udvendigt med en krum overligger, 
som indtil da havde ligget på en gård i sognet. 
Indvendig er åbningen fladbuet. 

I det indre,  som fortsat  overdækkes med flade 
trælofter,  er korbuen bevaret, og som anført  be-
står dens kvadre i stor udstrækning af  jernal, der 
189121 skulle renses for  kalk. Stenene er beskadi-
gede af  ild, hvorfor  det er svært at afgøre,  om 
kragbåndene har været profilerede. 

Tilføjelsen  af  et våbenhus foran  syddøren, der 
vender imod landsbyen, har antagelig fundet 
sted omkring år 1500. Bygningen, der er nævnt 
første  gang 161911 i anledning af  almindelig ved-
ligeholdelse af  bl.a. tegltaget, er rejst af  munke-
sten, der vistnok er henmuret i munkeforbandt. 
Alle facader,  ikke mindst den vestre, bærer 
utvetydige vidnesbyrd om omfattende  repara-
tioner i tidens løb. Taggavlen er 1747-48 fornyet 

af  rytterdistriktets murer Anders Nielsen fra 
Mesing, og umiddelbart før  staten skilte sig af 
med kirken, nedbrød man †kamtakkerne,  der 
utvivlsomt hørte til husets oprindelige udstyr.20 

1845 skulle kalkbænken fjernes,  1867 sprøjten. 
Et vindue blev sat ind 1860.24 

Det svære, nygotiske tårn er rejst 1936 efter 
tegning af  Holger Sørensen, Brædstrup, som i 
den periode var kirkens arkitekt. Tanken om at 
bygge et tårn havde været luftet  ved et ekstraor-
dinært syn 1908.10 Da en testamentarisk gave år-
tier senere muliggjorde tankens virkeliggørelse, 
blev tårnet disponeret således, at underetagen 
indrettedes til ligkapel med indgang på vestsi-
den, mens tårnrummet, der ved den ældre, 
spidsbuede åbning står i forbindelse  med skibet, 
blev hævet seks trin over dets gulv. En støbt 
vindeltrappe i det nordvestre hjørne forbinder 
etagerne og går videre op til det store mellem-

Danmarks Kirker, Århus 
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Fig. 7. Indre, set mod vest. NE fot.  1994. - Interior  to the west. 

stokværk, hvor kirkens varmeanlæg blev instal-
leret 1959. 

Eksistensen af  et ældre, forlængst  forsvundet 
†tårn  fremgik,  før  opførelsen  af  det nuværende, 
dels af  bevarede grundsten der var synlige over 
terræn, dels af  beskedne rester af  tårnets nordre 
og søndre mure, som aflæstes  i jordhøjde på ski-
bets vestgavl, og endelig af  tårnbuen, som var 
blændet med en tyndere lukkemur af  kvadre og 
små sten. Disse levn er samstemmende beskre-

vet af  Løffler  1877, Uldall 1888 og den kgl. byg-
ningsinspektørs tilsynsførende  1911. 

Denne situation skal på en eller anden måde 
sammenholdes med den ældste omtale af  tårn. 
Den er fra  161611 og beretter, at murer Hans fra 
Horsens »opmurede et nyt tårn mellem stæn-
ger«, dvs. af  bindingsværk. Han var i gang i 18 
dage sammen med to hjælpere; noget af  tiden 
blev de bistået af  en kalkslager. Til arbejdet var 
indkøbt 800 sten på Skanderborg ladegård og 
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Fig. 8. Indre, set mod øst. NE fot.  1994. - Interior  to the east. 

hentet 13 læs sten i Øm, desuden fik  man ni læs 
sand fra  Ring sø og brugte to læster Daugbjerg 
kalk. Hele foretagendet  blev vist afsluttet  det 
følgende  år, da regnskabet nævner indkøb af  stål 
til bl.a. en »ring omkring spiret på kirken« samt 
betaling til en blymester for  at »tage stangen ned 
og sætte den op igen«. Her er formentlig  tale 
om stang til en †vindfløj. 

Det forekommer  ikke muligt at få  regnskabs-
bogens poster til at hænge ordentligt sammen 

med de ovennævnte levn afgrundsten  m.v. Til-
syneladende var engang efter  svenskekrigene alt 
forsvundet  til fordel  for  den ovennævnte klok-
kestol op ad gavlen. Det er selvsagt usikkert, 
om den brand, som spores flere  steder, men ikke 
er omtalt i de skriftlige  kilder, har forbindelse 
med tårnpartiets forsvinden. 

Byggearbejder  efter  reformationen,  udover de al-
lerede omtalte, har sigtet på bevaring af  kirken i 
forsvarlig  stand. I perioder har det øjensynlig 
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knebet med ordentlig vedligeholdelse, således at 
istandsættelser af  et betragteligt omfang  blev på-
krævet. 

Den tidligste omtale af  en bygningsreparation 
stammer fra  1699-1700,17 da regnskabet anfører 
oplægning af  tagsten på skibet og udbedring af 
vestgavlen. I Hans Sørensen Hjortsvangs pe-
riode (s. 4075) har der, ligesom det var tilfældet  i 
Tønning (s. 4050), kun været gjort det nødtørf-
tigste, hvilket fremgår  af  de synsudsættelser, der 
foreligger,  og navnlig den klage til stiftsøvrig-
heden, som sognemændene indsendte i advents-
tiden 1717.14 Her anføres  bl.a., at blyet på syd-
siden var »ganske forfaldent,  så vi ikke kan 
sidde tørt i vore stole for  vand, når vi skulle 
høre Guds ord«, og »præsten kan ikke stå tørt 
enten for  alteret eller i prædikestolen, når det 
regner«. De miserable forhold  fremgår  tillige af 
de syn, der afholdtes  efter  rytterdistriktets over-
tagelse af  kirken (s. 4075). Da konstaterede man 
bl.a., at skibets sydvestre hjørne var faldet 
ned,25 og at dets sydmur havde en udbugtning, 

hvorfor  »det må befrygtes,  at en stor del af  de 
hugne sten vil udfalde«.  Herefter  iværksattes en 
række udbedringer, der indirekte yder sit bidrag 
til skildring af  den tidligere tilstand. 1727 var 
man således i gang med lofter  og tagværker, der 
blev dels repareret dels fornyet;  synet 172915 be-
mærkede, at de nye lofter  i skibet lå over, i koret 
under bjælkerne. Under ovennævnte Anders 
Nielsens arbejde 1747-48 med istandsættelse af 
apsis »faldt  den ned« og måtte genopføres. 
1755-56 omsatte Cornelius Hansen og Christian 
Thomsen fem  kvadratalen »vinkelhugget kam-
pestensmur« på koret. 1761-62 ordnede Anders 
Hansen tagene og »tindingerne« (kamtakkerne), 
og 1764-65 foretog  Rasmus Pedersen fra  Skan-
derborg en »hovedreparation«, der foruden  den 
ovennævnte nedtagelse af  våbenhusets kamtak-
ker bl.a. omfattede  en nyopmuring af  skibets 
vestgavl.20 

De mange istandsættelser, som gennemførtes 
i årene mellem 1747 og 1765, må dels have bragt 
kirken i virkelig god stand og dermed gjort den 

Fig. 9. Kirken set fra  sydøst. Morten Aaman Sørensen fot.  1986. - The  church seen from  the south-east. 



TRÆDEN KIRKE 4083 

eftertragtet  ved auktionen få  år senere over ryt-
terdistriktets gods (s. 4075), dels have motiveret 
opsætning af  Frederik V.s kronede monogram i 
jern på skibets vestgavl26 (fig.  33). 

Et pudsigt intermezzo indtraf  i den periode, 
justitsråd Thyge Thygesen til Mattrup var kir-
kens ejer (s. 4075), idet han 1774,27 under hen-
visning til murværkets brøstfældighed  nedrev 
apsis (der fungerede  som sakristi, s. 4098) og i 
stedet opførte  en lukkemur i korets østgavl. Sa-
gen indbragtes for  kancelliet, der i de år præge-
des af  Harsdorffs  antikvariske bestræbelser (jfr. 
s. 303ff.).  Med kongens underskrift  udgik via 
stiftsøvrigheden  brev om, at »runddelen« som 
»fra  alders tid har været ved kirken«, skal gen-
opføres  »af  samme størrelse og indretning, med 
mur, vindue og blytag ... sådan som det var før« 
og »inden S.Hans dag næste år«. Synsmæn-
dene, der mødtes 30. juni 1775, kunne konsta-
tere, at Thygesen, der næppe ville lægge sig ud 
med majestæten (han modtog sit adelspatent 
året efter),  havde efterkommet  ordren, og at 
»runddelen befindes  i bedre stand end før«. 
Sammen med sognepræsten var man »enige 
om, at der hverken ude eller inde er nogen for-
skel på den gamle og den nye«.28 

Den sidste bemærkning skal nok tages med et 
vist forbehold,  da vinduets form  og placeringen 
forskudt  for  midten ikke kan være oprindelig. 
Dog kan det selvsagt ikke udelukkes, at vindu-
ets flytning  fandt  sted allerede ved apsidens 
ovennævnte genopbygning 1747-48. 

Før det nuværende tårn blev bygget, læstes på 
skibets vestgavl (fig.  33), foruden  det omtalte 
kongemonogram, T T 1783 skrevet med jern-
bogstaver og -cifre.  Bogstaverne, der må hen-
tyde til kirkeejer Thygesens initialer, er endnu 
på plads, mens årstallet, hvis forsvundne  ettal 
skulle kompletteres 1927,21 er flyttet  til kirkens 
sydside sammen med monogrammet. Der er in-
gen efterretning  om en større indsats ved kirken 
nævnte år, så godsejeren på Mattrup har måske 
blot, her som andetsteds, villet markere sit ejer-
skab29 (jfr.  f.eks.  Føvling, s. 4021). 

Ifølge  referat  af  provstesynets møde 180315 var 
kirkens »mur, tømmer, vinduer, porte og døre 
upåklagelige«; også 183810 karakteriseredes byg-

ningen som godt vedligeholdt, og det har den 
øjensynlig været siden. Forud for  et par større 
restaureringer i de senere år er der kun udført 
mindre bygningsarbejder, hvoraf  skal anføres: 
1858 korloftet  gipset, 1887 apsis udvendig renset 
for  kalk; året efter  ønskede synet, at loftet  i ski-
bet, der i en snes år havde været perlegråt, blev 
omlagt og egetræsfarvet. 24 

1931 omtales en istandsættelse, og 1936 blev 
som nævnt tårnet bygget, og hermed afsluttedes 
en ældre drøftelse  af,  hvad man skulle stille op 
med skibets vestgavl og dens vindue. I midten 
af  1950erne indledtes med Holger Sørensen som 
arkitekt en restaureringssag, der bl.a. udsprang 
af  utilfredshed  med belysningsforholdene  og 
vinduernes form.  En mindre brand i koret 
22. april 1958 satte gang i arbejdet, der efter  Hol-
ger Sørensens død blev overtaget af  Hans Vin-
ther og afsluttet  1960. 

I slutningen af  1980erne påbegyndte en ny re-
staurering med Vinther som arkitekt. Den angik 
særligt kirkens indre og inventar; tredie og sid-
ste etape færdig  december 1993. 

Gulvene blev ved sidste restaurering dels om-
lagte, dels fornyede.  I kor og apsis ligger gule 
mursten på fladen,  dog er der i midtaksen røde, 
kantet af  blå, kvadratiske. Inden for  alterskran-
ken er der gule, ottekantede teglfliser  fra  Byg-
holm, i kombination med røde, kvadratiske. 
Også i gangen, våbenhuset og tårnrummet ud-
gøres belægningen af  gule sten på fladen,  i tårn-
rummet ordnet i sildebensmønster. 

Gulve er nævnt første  gang 1689-9018 i anled-
ning af  omlægning, og 1709-1017 udførte  man en 
reparation med mursten. Senere i Hans Søren-
sen Hjortsvangs periode (s. 4075) hedder det, at 
altergulvet er næsten øde og stengulvet forfal-
dent. 

1852-53 ønskede synet »brændte sten« i vå-
benhuset, hvor der hidtil nok havde været pik-
sten. 1861 var håndværkerne i gang med at 
lægge nyt gulv i gangen, antagelig gule sten, 
som tidligere foreslået  af  synet; samtidig med 
skrankens fornyelse  et par år efter  (s. 4089) kom 
der trægulv foran  alteret.10 Ved restaureringen i 
slutningen af  1950erne blev gulvet delvis for-
nyet. 
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Vinduerne  i kor og skib fik  deres nuværende, 
fladbuede  form  med udvendige false  ved restau-
reringen 1958-60, da spidsbuede jernstel (jfr.  fig. 
2 og 6) indsat i 1880erne24 blev fjernet.  Vinduer 
omtales tidligst 1615,11 da en glarmester indsatte 
tre nye, og en murer gjorde den tilhørende ud-
bedring omkring åbningerne. 183116 fik  kirken 
fire  »nye og smukke«. 

Tagmaterialet  er i dag bly på apsis og skib, i 
øvrigt vingetegl; der er murede gesimser af  små 
sten på skib og våbenhus og sugfjæl  på koret. 

Da tagene 161511 omtales første  gang, bestod 
de dels af  bly, dels af  tegl, uden at fordelingen 
nævnes. Begge materialer figurerer  i repara-
tionsnotitser i 1600rne, hvoraf  det synes at 
fremgå,  at kirken var blyhængt bortset fra  vå-
benhuset. Lejlighedsvis benyttedes et afvigende 
materiale til udbedring: 1699-170017 blev der så-
ledes lagt en del tegl på skibet, og manglende 
tagsten på våbenhuset erstattedes 170730 med 
brædder. Ved den ovenfor  nævnte lofts-  og 
tag(værks)reparation i 1720rne frembragtes  den 
fordeling,  som fungerede  frem  til sidste restau-
rering: Alle tage teglhængte, bortset fra  apsis og 
skibets sydside, hvor der lå bly. 

Korets tagværk  er af  eg med ét lag hanebånd; 
alle stykker er øjensynlig genanvendte, med 
ældre nummerering og samlede på vestsiden. 
Skibets spær er af  fyr,  mens de to lag hanebånd 
er genanvendt egetømmer med udstemninger 
fra  den tidligere anvendelse. 

Opvarmning bragtes på tale ved synets møde 
1889,24 hvorefter  der vistnok 1895 anskaffedes 
en †kakkelovn, som opsattes i skibets nordve-
stre hjørne. Et centralvarmeanlæg fra  1934 af-
løstes 1958-59 af  varmluftsindblæsning  med fyr 
i tårnet, ændret ved sidste restaurering. Elektri-
citet indlagt 1929. 

Kirken står i dag med afrensede  facader,  vå-
benhus, tårn og vinduesfalse  hvidkalket. I det 
indre er væggene hvide, lofterne  gulgrønne, ski-
bets synlige bjælker har samme farve  i en mør-
kere tone; tilsvarende i våbenhuset, hvor loftets 
træhvælv har den lyse nuance. 

† Vindfløj  nævnt 1617 (s. 4081). 
Østvinduets glasmosaik  med kors er vistnok 

indsat ved restaureringen omkring 1960. 

†KALKMALERIER 
Ved kirkens hovedrestaurering 1993 blev bekla-
geligvis al oprindelig puds og kalklag nedbanket 
i kor og skib. På triumfvæggen  over korbuens 
top fandt  man ved en efterundersøgelse  rester af 
noget, der i indberetningen er betegnet ranke-
slyng (?) i rødt og okker og måske en figur,  der 
ikke kunne identificeres.  På skibets nordvæg tæt 
ved nordøstre hjørne var med rød farve  malet et 
»krydsgitter« fra  gulvet og en meter op. Nær-
mere hjørnet og ca. to meter over gulvet havde 
man 1958 iagttaget en del af  en ornamentfrise  be-
stående af  tre rækker med trekanter, afgrænset 
foroven  af  treblade(?),forneden  af  en bølgelinie32

Indridsninger efter  fem  †indvielseskors  blev 
1993 afdækket,  men overkalket på grund af  den 
dårlige bevaringstilstand. På hver af  korets lang-
vægge var to kors, 45-55 cm i tvm. og 205 cm 
over gulvniveau. Det femte  kors, på skibets 
nordvæg øst for  den tilmurede kvindedør, var 
40 cm i tvm. og anbragt 195 cm over gulv. 

INVENTAR 
Oversigt.  I det nyrestaurerede kirkerum er den fabel-
dyrsmykkede, gotlandske kalkstensfont  fra  1350-
1400 det ældste inventarstykke. Messingdåbsfadet  fra 
o. 1550 er et sydtysk arbejde, der imidlertid først  er 
anskaffet  1728. Prædikestolen af  kalksten er et usæd-
vanligt stenhuggerarbejde med relieffer  af  de fire 
evangelister, antagelig udført  i 1570erne af  den så-
kaldte Alabastmester, der havde tilknytning til høj-
adelige kredse omkring kongen (jfr.  bl.a. Podebusk-
epitafiet  nr. 2 i Århus domkirke, s. 670). Stolen er 
rimeligvis oprindelig udført  til Hardenbergernes nu 
forsvundne  kapel på herregården Mattrup (jfr.  s. 
3992). Den tidligere altertavle fra  o. 1625, tilskrevet 
Jesper maler ligesom den beslægtede tavle i Rye (s. 
3741), blev omdannet 1890 og dens storvinger sat på 
en præsterækketavle. Den skriftløse  klokke er mulig-
vis fra  1400rne. 

Efter  kirkens forfaldsperiode  i begyndelsen af 
1700rne foretoges  o. 173015 er del nyanskaffelser  og 
reparationer, så den 173533 kunne erklæres i forsvarlig 
stand. 1833 lod kirkeejeren, konsul Secher, hele kir-
ken, med altertavlen, male, så præsten 183810 kunne 
meddele, at den var godt vedligeholdt. 1890-91 blev 
foretaget  flere  fornyelser  og ændringer, bl.a. af  alter-
tavlen, og prædikestolen blev restaureret. Ved istand-
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Fig. 10. Indre, set mod øst, med inventarændringer og -tilføjelser  1891. Hugo Matthiessen fot.  1938. - Interior  to 
the east in 1938 after  alterations  to the furnishings  in 1891. 

sætteisen o. 1960, foranlediget  af  en mindre brand i 
koret, anskaffedes  løse stole, der imidlertid ved sene-
ste restaurering 1992f.  erstattedes af  faste  stolestader, 
og alt nymaledes efter  farvesætning  af  Ivan Hagner. 

Alterbordet  består af  et egetræspanel fra  o. 1891, 
kortenderne plane, forsiden  antagelig udført  af 
billedhugger N.W. Fjeldskov,34 der nævnte år 
restaurerede prædikestolen. De tre arkadesmyk-
kede fag  har fritstående  søjler med skårne kapi-
tæler bærende profilerede  bueslag under tand-
snitliste. Panelet bagved har listeindrammede, 
rundbuede fyldingsfelter  prydet med relief-
skårne vindrueklaser og kornaks, det midterste 
under et Kristi monogram. Brunferniseret  og 
stafferet  med forgyldning  på enkelte detaljer. 

†Alterbord  fornyet  1870f. 21 

†Alterklæder.  166135 nævnes et alterklæde af 
drejl. 1719 manglede man tilsyneladende et al-

terklæde, men 1727f. 15 betegnedes det davæ-
rende som et gammelt, hullet lærredsklæde, 
173920 som gammelt og forslidt.  Oplysninger 
om et nyt fremgår  først  1858,10 da der blev er-
hvervet et af  rødt fløjl,  som allerede fire  år se-
nere ønskedes fornyet.  1880 skulle anskaffes  et 
nyt med et guldbrokade-kors.21 

Altertavlen  (jfr.  fig.  8) er et maleri, Kristus i 
Emmaus, udført  1993-94 af  Ivan Hagner, Bræd-
strup. Det er et oliemaleri på lærred, 119x93 
cm, indsat i enkel, rundbuet egetræsramme, 
kronet af  kors og med et fodstykke,  der ligesom 
den forrige  tavle bærer en indskrift  fra  Lukas 
24,29. 

†Altertavler.  1) O.1625 (fig.  11-14), af  eg, til-
skrevet Jesper maler ligesom den i Tønning (s. 
4057) og den mere tilsvarende, fra  1630, i Rye 
(s. 3741). Bevaret er de to storsøjler (nu opbe-



4086 TYRSTING HERRED 

varet ved kirken), samt storvinger og et beskå-
ret topstykke, der indgår i en præsterækketavle 
(s. 4099). De to 121 cm høje storsøjler (fig.  13), 
der smalner ind opefter,  har korintiske kapitæler 
og prydbælter med beslagværk omkring dob-
beltlilje. De kartoucheformede  storvinger (fig. 
14) er smykket med beslag- og rulleværk med 
båndophængte frugtbundter,  samt halvroset og 
cirkulær, glat midtfelt,  der oprindelig har været 
dækket af  et påsat englehoved (fig.  11). Disse to 
10,5 cm høje hoveder er afrenset  for  farve  og 
anbragt på døren mellem våbenhus og skib. 
Topstykkets dobbeltvolutter og beslagværk er 
ligesom storvingerne prydet med små halvkug-
ler, og midtpå omslutter en laurbærkrans et 
(delvis opskåret) englehoved (fig.  12). - Af  de 
sparsomme oplysninger om altertavlen fremgår, 
at den 170917 skulle fæstnes  med søm, og at det 
1717 på grund af  kirkens forfaldne  tilstand reg-
nede ned på alteret, hvilket 1728 krævede re-
paration.15 18338 blev tavlen »ommalet«, 186821 

skulle den opmåles og forgyldes.  †Altermaleriet 
forestillede  ifølge  synsprotokollen 1862 Jesus 
med de tre sovende disciple i Gethesemane, Ju-
das der kommer for  at forråde  ham, og vagterne 
med blus og sværd. 

187336 er opført  en udgift  på 100 kr. til et alter-
maleri, for  hvilket der dog ikke nærmere er re-

Fig. 12. Englehoved fra  den tidligere altertavle, nu en 
del af  præsterækketavle, jfr.  fig.  14 (s. 4086). NE fot. 
1993. - Angel's  head  on top-piece of  former  altar-piece, 
now a part of  the board  listing  the incumbents. 

Fig. 13. Søjler fra  (†)altertavlen fra  o. 1625, jfr.  fig.  10 
(s. 4085). NE fot.  1994. - Columns  from  the (†)altar-
piece from  c. 1625, cf.  fig.  10. 

Fig. 11. Englehoved fra  en af  altertavlens storvinger, 
jfr.  fig.  14, nu opsat på dørfløj  (s. 4086). NE fot.  1993. 
- Angel's  head  from  one of  the wings of  the altar-piece,  cf 
fig.  14, now placed  on a door. 
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Fig. 14. Præsterækketavle bestående af  storvinger fra  den tidligere altertavle fra  o. 1625, jfr.  fig.  11-13 (s. 4085f.). 
NE fot.  1993. - Board  listing  the incumbents, framed  by wings of  the former  altar-piece  from  c. 1625, cf.  fig.  11-13. 

degjort. Muligvis har det drejet sig om en op-
maling af  det oprindelige, foretaget  af  »en hånd-
værker i Horsens«, der ifølge  et synsreferat 
189037 havde malet billedet, som i øvrigt var »så 
slet, at den store forgrundsfigur  har 6 fingre  på 
den ene hånd«. Renæssancetavlen stod fortsat  på 
sin plads 1877, da Løffler  karakteriserede den 
som »et meget råt snitværksarbejde«. 1890 øn-
skedes alterbilledet fornyet,  hvilket gav anled-
ning til en delvis fornyelse  af  altertavlen. 

2) (Jfr.  fig.  10). 189021 anskaffedes  et stort †al-
termaleri,  en kopi, udført  af  Karen Wiehe,38 efter 
Anton Dorphs maleri fra  1878, Vandringen til 
Emmaus, i Emmauskirken i København. Det 
blev opsat på et højt fodstykke  under en rund-
buet portalramme båret af  de genanvendte stor-

søjler fra  renæssancetavlen. Den var brunmalet 
og stafferet  med uægte forgyldning  ligesom den 
tilhørende versalindskrift:  »Bliv hos os, thi det 
er mod aften  og alt hælder dagen«, malet på fod-
stykket, der nu er oplagt på loftet.  1958 blev 
maleriet ødelagt under en mindre brand, hvor-
efter  et 160 cm højt trækors,  fremstillet  af  genan-
vendt bygningstømmer, opsattes som alterpry-
delse. Korset nu ophængt på tårnrummets nord-
væg. 

Altersølv.  Kalk  (fig.  15), udført  mellem 1682 
og 1693(96) af  Rasmus Andersen, Horsens, bæ-
geret fornyet  1959.39 Den 20,5 cm høje kalk har 
rund, ottedelt fod  med ottetunget fodplade 
hvorover vulst og platte. Herpå er nittet et 
støbt, 4,3 cm højt krucifiks  (fig.  16) af  1300tals 
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Fig. 15. Alterkalk, udført  mellem 1682 og 1693 af 
Rasmus Andersen, Horsens; bægeret fra  1959 (s. 
4087). NE fot.  1993. - Chalice  made  between 1682 and 
1693 by Rasmus Andersen,  Horsens;  the cup from  1959. 

Fig. 16. Støbt krucifiks,  af  1300tals type, på alterkal-
kens fod;  jfr.  fig.  15 (s. 4087). NE fot.  1993. - Cast 
crucifix  of  14th century-type,  on the base of  the chalice, cf 
fig.  15. 

type. Figurens hoved er bøjet fremover,  de bø-
jede ben krydsede og det lange lændeklæde rigt 
foldet,  med snipper. Korsets v-bøjede tværarm 
er rillet, midtpå ses enden af  et skriftbånd  med 
»(I)nRI«. Skaftet  er ottekantet og ledsaget af 
små profilstave,  knoppen har på både over- og 
underside spidse blade, hvorimellem rudebos-
ser, hveranden med graveret bogstav: »INRI«. 
På en af  fodpladerne  mestermærke for  oven-
nævnte guldsmed (Bøje II, 1989, nr. 6122). På 
foden  er desuden nyere indprikning med skrive-
skrift:  »Tønning Kierke«. Det store bæger har 
1959 erstattet det tidligere, kedelformede,  der 
blev ødelagt ved branden året før,  mens fod  og 
knop lod sig istandsætte. Disk,  1959, 14 cm i 
tvm., med latinsk kors i oval graveret på fanen. 
Den forrige  †disk, med tilsvarende kors, gik li-
geledes til ved nævnte brand. 

†Alterkalk  og †disk  er tidligst nævnt 1661.35 

172715 noteredes, at disken blev borte, da Tøn-
ning præstegård brændte; sognepræsten lovede 
at skaffe  en ny. 

Berettelsessættet  er fælles  med Tønning (jfr.  s. 
4059). 17195 nævnes en lille †sølvkalk  og †disk 
med årstallet 1638, muligvis et sygesæt. 

En oblatæske 40 manglede 1720 og 1731,15 og 
ingen sådan omtales før  1912,21 da den var af 
porcelæn ligesom †vinkanden,  muligvis fra 
1844,10 der var af  den vanlige type, sort med 
guldkors og kanter. 

Alterstager.  1-2) (Fig. 18), af  messing, »Træ-
den Kirke Miserie Dom Anno 1892«, graveret 
skriveskrift  på yderste led af  den mangeprofi-
lerede fod.  Balusterskaft  med reliefkors,  der på 
stammens nederste del bærer det sammen-
skrevne Jesumongram IHS. 3-4) (Fig. 18), af 
messing, antagelig fra  1900rnes første  tiår. 30,5 
cm høje. De har ottekantet, skråfaset  fodplade 
med ringprofileret,  kegleformet  fod  og højt 
skaft  med otte hulled. To †lysestager  af  messing 
er nævnt 1661.35 1720 og 173515 manglede den 
ene hovedparten af  den øverste del. På et foto-
grafi  fra  o. 1900 ses to andre †stager af  1500tals-
type, men med tilsatte, øvre lysearme, samt to 
†kandelabre, hver med fem  lys, opstillet hen-
holdsvis på prædikestolen og på alterskrankens 
endestolper. 
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Syvarmet lysestage,  såkaldt Titusstage, med 
graveret skriveskrift  på foden:  »1872-1910. Til 
Minde om Lærer P. Steffensen  og Hustru«. 

†Alterbøger.  166135 omtales en bibel i folio. 
1720 opbevaredes en sønderreven gradual i deg-
nestolen ligesom bl.a. i Sønder Vissing (s. 
3826), men blev stjålet 1730, da kirken var under 
reparation.15 185610 skulle alterbogen repareres. 
186221 fandtes  foruden  denne en bibel, to salme-
bøger og en koralbog. 

†Røgelsekar,  168118 benævnt »jern ildkar«, 
173920 »malmrøgelsekar«; siden forsvundet. 

†Messehagler.  I perioden 1700-1728 bemærkes i 
inventarierne,15 at der ikke fandtes  nogen hagel. 
1739/4020 var anskaffet  en af  rødt fløjl  med sølv-
galoner. 185410 ønskedes en ny, der 186221 er 
omtalt som værende af  rødt silkefløjl  med for-
gyldt kors. 

Alterskranke,  antagelig fra  1891, af  eg, bestå-
ende af  søjlebårne rundbuearkader ligesom al-
terbordsforsiden,  men med firbladsmykkede 
terningkapitæler. Opstillet i halvrundbue, med 
retkantede endestolper. Enkelte lister og detaljer 
forgyldt.  †Alterskranker.  172815 udførtes  et nyt 
»tralværk« foran  alteret. 186310 afløstes  det af  et 
firkantet  »altergelænder« med »brækkede« hjør-
ner og drejede søjler. 

Døbefonten  (fig.  19-22), muligvis fra  1350-
1400, aflys,  gråbeige, gotlandsk kalksten, er et 
velhugget arbejde udført  som hel- eller halvfa-
brikat fra  Gotland.41 Af  Mackeprang (Døbe-
fonte,  s. 390-93) henført  til gruppen af  såkaldte 
fabeldyrsfonte  i Birket (DK. Maribo, s. 645f.), 
Ølst (Randers amt) og Uggerslev (Odense amt). 
Kumme og fod  er nu tilsammen 61 cm høje, 
efter  at et skaftled  med vulst tidligere er fjernet, 
den ottekantede kumme 59,5 cm i tvm. og 21,5 
cm dyb; intet afløbshul.  Under en flad  mun-
dingsliste er kummens øvre del dekoreret med 
otte fantasidyr  i fladt  relief,  parvis modstillede i 
profil,  hver med det ene forben  løftet  mod den 
andens. Dyrenes lange, stilkede tunger mødes i 
et femdelt  blad lige over kummens skarpe hjør-
nekanter, og på samme måde løber deres hale, 
eller en lille stilk herunder, op i et tilsvarende 
blad. Fælles karakteristika er kroppenes vinkel-
rifling  og de klodsformede  fødder  med streg-

Fig. 17. Dåbsfad  af  messing, o. 1550, sydtysk arbejde, 
anskaffet  1728 (s. 4090). NE fot.  1993. - Brass baptis-
mal dish,  c. 1550, south German work,  acquired  1728. 

Fig. 18. Alterstager af  messing. Den høje (nr. 1-2) fra 
1892, den lave (nr. 3-4) antagelig fra  begyndelsen af 
1900rne (s. 4088). NE fot.  1993. - Altar  candlesticks  of 
brass. The  tall  one (nos.  1-2) from  1892, the other one, 
nos. 3-4, probably from  the beginning of  the 20th century. 
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Fig. 19-20. Udsnit af  døbefontens  kumme med fabeldyrene  nr. 2 og 3 samt 6 og 7; jfr.  fig.  21 (s. 4090). NE fot. 
1993. - Section  of  the basin of  the font,  cf  fig.  21, with fabulous  animals nos. 2 and  3, 6 and  7. 

indhugninger for  tre til fem  tæer, detaljer der 
dog også genfindes  på andre fonte,  men med 
andre figurer. 42 Fabeldyrene kan i visse træk må-
ske forestille  (regnet fra  syd og mod øst) (fig. 
19-22): 1) tyr, med kors mellem hornene, 2) 

Fig. 21. Døbefont  af  gotlandsk kalksten, fra  1350-
1400 (s. 4089). NE fot.  1993. - Font,  probably an export 
article  from  Gotland  (now  Sweden)  from  c. 1350-1400. 

stenbuk, med spidse ører og to lange, tværrif-
lede horn, 3) løve, med små ører, mankespiraler 
og hale endende i bredt blad, 4) hest, med spidse 
ører og lagdelt manke med krøller, 5) buk, med 
to horn som nr. 2, den øvre del af  hovedet øde-
lagt (jfr.  nedenfor),  6) løve, med nakketop og 
hale med bladdusk, en del af  hovedet væk, jfr. 
nr. 5, 7) løve, med mankekrøller og hale med 
bladdusk, 8) buk, med ører og horn som nr. 2. -
Rester af  kridering er konstateret. På et fotografi 
fra  1904 ses, at et stykke af  kummens øvre kant 
allerede da var ødelagt og udfyldt  med cement, 
muligvis ved opmuringen mod nordre korbue-
vange. Det er 1959 ved billedhuggeren Vitus 
Nielsen blevet udbedret med et glat stykke af 
lignende kalksten.43 

Kummen hviler nu direkte på den keglestub-
formede  fod,  med nedre, lodret bånd, men har 
formodentlig  oprindelig haft  et nu forsvundet 
skaftled  og vulst ligesom de førnævnte  fonte. 44 -
1877 var fodstykket  ifølge  Løffler  opmuret af 
mursten og pudset, 1904 stod fonten  derimod på 
et højt, kvadratisk podium af  granit, fastcemen-
teret til korbuen. 1959 flyttet  til skibets nord-
østre hjørne og opsat på en muret og hvidkal-
ket, polygonal sokkel. 

Dåbsfad  (fig.  17), o. 1550, men først  anskaffet 
1728. Det er et sydtysk arbejde af  drevet og 
punslet messing, 43 cm i tvm. På den let hvæl-
vede bund er et cirkelfelt  med et motiv fra  4. 
Mosebog 13,23, spejderne Josua og Kaleb i Ka-
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Fig. 22. Udsnit af  døbefontens  kumme med fabeldyrene  nr. 1 og 2; jfr.  fig.  21 (s. 4090). NE fot.  1994. - Section  of 
the basin of  the font,  cf  fig.  21, with fabulous  animals nos. 1 and  2. 

naans land bærende den afskårne  vindrueklase 
fra  Esjkoldalen.45 Her udenom to reliefindskrif-
ter, inderst de forsirede  minuskier »miue-
hve«(?), en gådefuld  remse, der er gentaget fem 
gange, og som forholdsvis  hyppigt findes  på 
den type sydtyske fade  og omkring forskellige 
motiver. Yderst en mindre majuskelindskrift: 
»Rekor. de. ngi. scal.«(?), gentaget seks gange 
og ligesom den førstnævnte  utolket. Alleryderst 
en stemplet bølgebort. På den 5,5 cm brede fane 
to andre borter med blade og liljeagtige planter. 

Fadet blev 172815 anskaffet  til kirken, efter  at 
der havde manglet et bækken i hvert fald  siden 
1703.30 166135 anvendtes i fonten  en gammel 
† kobberkedel. 

Dåbskande,  af  messing, »Skænket til Træden 
kirke 1932 af  K. Helbæk Kristensen«, ifølge  ver-
salindskrift  graveret under bunden; her tillige 
stempel for  gørtleren: »Erstad. Aarhus«. 20 cm 
høj. †Dabskande  med låg omtalt 1862. 1881 skulle 
kanden til dåbsvandet males sort.21 

Prædikestolen  (fig.  23-29) er et fornemt  arbejde 
i højrenæssance fra  1570erne, udført  i en lysgrå, 
svagt brunlig kalksten samt en grå sandsten, i 
et værksted tilskrevet den såkaldte Alabastme-
ster. 

Stolen hviler på et muret, retkantet funda-
ment ved skibets sydøstre hjørne, med nymuret 
trappeopgang langs triumfvæggen.  På en vand-
retliggende, fremkragende,  enkeltprofileret 
kalkstensplade, 93 cm lang og 5,5 cm tyk, er 
opstillet to andre kalkstensplader i indbyrdes ret 
vinkel, hver med et relief  af  to siddende evange-
lister flankeret  af  pilastre. De to pladers orna-
mentik er forskellige,  dog er gesims- og fodpro-
filer  ens, den sidstnævnte på vestsiden imidlertid 
nyhugget ved stolens gennemgribende restaure-
ring 1891. 

Nordsidens 110x78,5 cm store plade (fig.  27), 
der vender mod midtgangen, har den fornemste 
udsmykning. Ved pladens ydersider står kraf-
tige, kannelerede pilastre med joniserende kapi-
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Fig. 23. Prædikestol af  kalksten fra  1570erne, med relieffer  af  de fire  evangelister, tilskrevet den såkaldte Alabast-
mester (s. 4091). NE fot.  1993. - Pulpit  of  limestone, from  the 1570s, with the four  evangelists,  ascribed  to the »Alabaster 
sculptor«  with links  to court circles. 

tæler, hvis skivesmykkede volutter rager ud 
over kanten og ses som hulede tromler på den 
mod vest vendende side. Et spinkelt, stiliseret 
planteornament pryder feltet  under kapitælerne. 

En perlestav markerer overgangen til de høje 
prydbælter, med stavudfyldende  kannelurer, og 
på forsiden  heraf  ses et stort diademhoved (fig. 
24) i fladt  relief.  På det fremspringende  fodstyk-



TRÆDEN KIRKE 4093 

kes hulled er små tunger. På pladens øvre del er 
hugget et kraftigt  fremspringende  englehoved 
(jfr.  fig.  27), fra  hvis vinger der udgår spinkle 
akantusranker. 

Pladens hovedmotiv, de to evangelister Jo-
hannes og Lukas, sidder læsende i hver sin op-
slåede bog, foran  en fladbuet  niche, der ved øst-
siden er angivet som båret af  en kanneleret pila-
ster. Fodstykket er støttet af  volutkonsoller med 
løvehoved. Det glatte parti herunder, der mu-
ligvis har været beregnet til en indskrift,  har ved 
hver side en spinkel kartoucheliste. Ved ydersi-
derne hviler evangelisterne deres ene arm på en 
kanneleret stolekonsol, hvorpå er anbragt pen 
og blækhus, på Johannes' tillige en bog. Ved de-
res nøgne fødder  ses de respektive tegn, mod øst 
Johannes' ørn, mod vest forpartiet  af  Lukasok-
sen. Evangelisterne er fremstillet  frontalt,  men 
vendt lidt mod hinanden og med hældende ho-
veder. Johannes' unge skægløse og glatte an-
sigtstræk afviger  fra  Lukas', der har kraftige, 
buede øjenbryn og rynke ved næseroden; beg-
ges hænder er let manierede. Deres klædebon på 
overkroppen falder  i tætte folder  ligesom de ud-
flagrende  kappestykker bag ryggene. Over un-
derbenene og ved siderne er deres dragt hugget 
med brede, glatte og sært hulede folder,  der la-
der knæene fremstå  store, runde og glatte. 

Kalkstenspladen (fig.  28), der vender mod 
vest, måler 111x78,5 cm, inclusive gesimsen, 
men uden det sekundært udførte,  profilerede 
fodstykke.  Mod nord støder den op til smalsi-
den af  nordpladens pilaster, der også her er kan-
neleret, men hvis omløbende profilstav  er uden 
perler, ligesom dens prydbælte er glat. Pladen 
forekommer  dog oprindelig tildannet til nord-
pladen, dels på grund af  den ensartede gesims og 
den omløbende profilstav  ved overgangen til 
fodstykket,  dels på grund af  det plane stykke, 
der adskiller de to pladers forskellige  pilastre. 
Både dette yderstykke og den øvre frise  mellem 
pilastrene er smykket med en beslagværksorna-
mentik bestående af  henholdsvis oval- og cirkel-
skive med midtprik flankeret  af  to småblade i 
udsparet felt,  nu vanskelig at erkende efter  en 
tidligere afslibning  ligesom også det beslag-
værkssmykkede »prydbælte« på fodstykket. 

Fig. 24. Diademhoved på prædikestolen, jfr.  fig.  23 
(s. 4092). NE fot.  1993. - Diadem-head  on the pulpit,  cf. 

fig-23. 

I et let forsænket  retkantfelt,  der foroven  har 
midtbøjle med draperiophæng, er indfældet  et 
rektangulært relief  af  sandsten, 41,5x47,5 cm, 
medregnet den spinkle, profilerede  fodliste. 
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Fig. 25. Udsnit af  prædikestol fra  1570erne, jfr.  fig.  23, med relief  af  evangelisterne Johannes og Lukas (s. 4093). 
NE fot.  1993. - Section  of  pulpitfrom  the 1570s, cf.  fig.  23, with relief  of  the evangelists  John  and  Luke. 

Herpå er fremstillet  de to andre evangelister, 
Markus og Mattæus, i hovedsagen svarende til 
nordpladens, men varieret i stillinger og detal-
jer. Evangelisterne er vist mere frontalt,  også 
hvad angår hovederne, der hælder parallelt til 
den ene side. Ved den skægløse og småkrøllede 
Markus' fødder  ses hovedet af  hans tegn, løven, 
og bag skulderen af  den fuldskæggede  Mattæus 
kigger hans engel ud, mens den stikker sin hånd 
under evangelistens arm og frem  på hans bryst. 
Stolene har her en fælles,  kanneleret midtkonsol 
med løvehoved, hvorpå plade med blækhus. På 
den letskyede baggrund ses i hvert af  hjørnerne 
et lille træ. 

Stolen har en beskeden staffering  med guld på 
enkelte ornamenter og englevinger, udført  1959 
af  Ingolf  Røjbæk. Brun farve  er malet i kanne-
lurerne, også i dem der 1891 er nyhugget på 
vestpladens yderste pilasterprydbælte. Enkelte 
afslåede  detaljer er udbedret med bly, der frem-
træder som sorte pletter. 

Til denne usædvanlige stenprædikestol kendes 
der vedrørende materialets egenart her i landet 
kun en enkel parallel, prædikestolen fra  1570erne 
i Christoffer  Valkendorfs  kirke i Svindinge,46 

men udført  af  en anden mester.47 Træden-stolen 
er tilskrevet »Københavns Alabast-mester« af 
Chr. Axel Jensen,48 der har sammenstillet evan-
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Fig. 26. Udsnit af  prædikestol fra  1570erne, jfr.  fig.  23, med relief  af  evangelisterne Markus og Mattæus (s. 
4094). NE fot.  1993. - Section  of  pulpit  from  the 1570s, with reliefs  of  the evangelists  Mark  and  Matthew. 

gelistfigurerne  med de tilsvarende i altertavlen 
fra  1577 fra  Lunds domkirke, hvortil kan føjes 
evangelisterne og løvehovederne på Podebusk-
epitafiet  fra  1576 i Århus domkirke (s. 670f),  alle 
tillagt samme mesters værksted. Ikke alene de 
siddende figurers  stilling, men især den specielle 
dragtbehandling med de udhulede folder  på un-
derbenene er karakteristisk for  dette værksted,49 

hvis formåen  med hensyn til fremstilling  af  den 
menneskelige anatomi står tilbage for  gengivel-
sen af  arkitektoniske og ornamentale detaljer. At 
flere  svende har været beskæftiget  i dette værk-
sted ses bl.a. af  ansigtstrækkene, der her afviger 
fra  nogle af  de øvrige arbejder. 

I arkivalierne er en prædikestol tidligst omtalt 
1703,30 da dens forfaldne  trappe ønskedes repa-
reret, hvilket blev udført  1709/1017 af  en murme-
ster. 172015 behøvede stolen reparation og en ny 
trappe. Ud fra  disse knappe meddelelser kan 
ikke afgøres,  om det drejer sig om den nustå-
ende prædikestol eller en forsvundet  (jfr.  neden-
for).  Fra 1700rne foreligger  intet oplyst. Først et 
langt senere afholdt  kirkesyn gav stødet til en 
nærmere undersøgelse og beskrivelse af  prædi-
kestolen. I »en meget lang årrække«, senest 1874 
og 1885f., 21 var stolen blevet oliemalet, men ved 
et kirkesyn 188750 »opdagedes«, at den ikke var 
af  træ, men sten. Efter  synets ønske fjernedes  da 

Danmarks Kirker, Århus 259 
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Fig. 27. Prædikestolens nordside, jfr.  fig.  23 (s. 4091) 
NE fot.  1993. - The  north side  of  the pulpit,  cf  fig.  23. 

Fig. 28. Prædikestolens vestside, jfr.  fig.  23 (s. 4093). 
NE fot.  1993 - The  west side  of  the pulpit,  cf  fig.  23. 

et tykt lag egetræsmaling og lakfernis.  Da sto-
lens overflade  følgelig  efter  provst C.F. Møllers 
mening fremtrådte  med et »blakket, urent skær« 
og »sandstenspladerne« stærkt medtagne, an-
modede han om en sagkyndig undersøgelse, der 
iværksattes af  ministeriet.51 

Efter  at stolen 1890 var blevet undersøgt og 
opmålt af  J. Magnus-Petersen, anbefalede  denne 
en restaurering, der i forbindelse  med en ned-
tagning blev foretaget  af  billedhuggeren N.W. 
Fjeldskov. »De tre røde profilsten«, 52 der dan-
nede vestsidens fodstykke  (jfr.  fig.  29), blev ud-
skiftet  med et stykke af  »marmor« (dvs. kalk-
sten) svarende til nordsidens. Et †trappegelæn-
der, der skjulte en del af  denne sides pilaster, 
blev fjernet,  og endelig blev stolen afvasket  for 
kalkpuds og oliemaling samt afslebet  let med 
pimpstenspulver. Alle åbninger og sammenføj-
ninger, der var fyldt  med kalkpuds, blev renset 
og udfyldt  med marmorkit af  samme farve  som 

kalkstenspladerne. Stolen blev desuden samlet 
»på en bedre måde« med kobber i stedet for 

53 

jern. 
På Magnus-Petersens opmåling (fig.  29) ses 

på sydvæggen et gesimsstykke »af  marmor«, 
der dækker en del af  stolens inderste pilasterka-
pitæl. Et tilsvarende profilstykke  ses på fotogra-
fier  fra  1904-1959. Muligvis er det en rest af  den 
»tredie fløj«,  som restauratoren, billedhugger 
Vitus Nielsen, 1959 mente at kunne fastslå,  at 
stolen havde haft.  Ved denne lejlighed konsta-
teredes også en »noget hårdhændet udhugning« 
på bagsiden af  det vestvendte relief.  Samtidig 
sænkedes stolen 40 cm i forbindelse  med fjernel-
sen af  de to yderste trappetrin samt af  de tid-
ligere, cementtrukne profiler  og den ovenfor 
omtalte »marmorgesims«. Stolen fik  desuden 
ny, indvendig træbeklædning i stedet for  den 
tidligere, fra  1831,8 samt profileret  dækliste af 
træ. En trappe opmuredes langs triumfvæggen. 
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Fig. 29. Opmåling af  prædikestolen, 1:15, jfr.  fig.  23, udført  af  J. Magnus-Petersen 1890, før  restaureringen; i 
NM. (s. 4096f.).  - Measured  drawing,  1:15, of  the pulpit,  cf  fig.  23, made  1890 by J.  Magnus-Petersen,  before  the 
restoration. 

Restaureringerne 1891 og 1959 med nedtag-
ning af  prædikestolen har vanskeliggjort opkla-
ringen af  dens oprindelige opbygning og til-
hørsforhold.  Dens oprindelige funktion  som 
prædikestol synes bekræftet  af  hovedmotivet, 
de fire  evangelister. Trods de to siders forskel-
ligartethed, er der ikke tvivl om, at de er udført 
af  samme hånd og tilsyneladende beregnet til 
samme opstilling som den nuværende. Enkelte 
træk taler imidlertid for,  at stolen ikke står på 
oprindelig plads: det af  Magnus-Petersen op-
målte gesimsstykke, der på sydvæggen umoti-
veret dækkede for  vestsidens pilasterkapitæl, 
samt det forhold  at samme sides profilerede  fod-
stykke ikke var af  kalksten. Det var nemlig af 
muret tegl ligesom den profilerede,  i 1891 fjer-
nede sokkel, der sandsynligvis stammede fra 
opsætningen i Træden (jfr.  fig.  29). 

Ifølge  kirkebogen bestod stolen 18318 af  »to 
marmorplader, der i gamle dage skulle være ta-

get fra  et kapel på Våbensholm«, en nu forsvun-
det hovedgård i Føvling sogn og tilhørende en 
lavadelig familie  (jfr.  s.4015). Denne formod-
ning, antagelig viderebragt af  sognepræsten, er 
næppe holdbar og allerede tidligere tilbagevist af 
Otto Norn,54 der formentlig  med rette har fore-
slået, at stolen er udført  til Hardenbergernes for-
svundne kapel på Mattrup (jfr.  s. 3992f.),  hvor-
fra  en senere ejer, måske Thyge Jesper Thyge-
sen, har ladet den flytte  til Træden, der hørte 
under Mattrup (s. 4075). 

Prædikestolens kunstfærdige  trappegelænder 
(jfr.  fig.  10), af  smedejern, udført  1891 af  en lo-
kal smed, blev fjernet  o. 1960. Rankeslyng med 
spiraler og liljeagtige blomster omslutter hjerte-
formede  figurer  af  båndjern, der midti har en 
ligeledes hjerteformet  plade med kors både som 
top og nedhæng. På et af  slyngene står årstallet 
med jerncifre.  Håndlisten af  træ; detaljerne 
bronzerede. Henlagt på loftet. 

259* 
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Den nu nedtagne lydhimmel  til prædikestolen 
(jfr.  fig.  10), fra  1891, bestod af  en enkel, rektan-
gulær fyrretræsramme,  der ved triumf-  og syd-
væg var støttet af  konsolbårne, riflede  pilastre. 
Himlens to forreste  sider havde et påsømmet 
bræt med båndornamentik i løvsavsarbejde 
samt gennembrudt kronliste med liljer og stjer-
neblomster i slyngværk. Undersiden listeinddelt 
i flere  felter;  i midten en krog til †ophængnings-
due. Mørkt egetræsmalet med uægte forgyld-
ning på detaljer. Siden 1960 henlagt på loftet. 
Den tidligere †lydhimmel  blev fornyet  1856-57.10 

Stolestader,  1992, svarende til Tønnings (s. 
4063), grønmalet i to nuancer. †Stoleværk. 
1689/9018 skulle alle stolene omgøres af  Henrik 
Andersen af  Træden. 173115 konstateredes de i 
god stand efter  at være repareret de foregående 
år. 1831 lod kirkeejeren, konsul Secher fra  Hor-
sens, stolene »rette« og forsyne  med »rygstød«.8 

1857 anså man indgangen til mandfolkestolene 
for  at være for  snæver, hvilket rettedes ved, at 

»forstykkerne«  (gavlene) blev gjort lavere, så de 
fik  samme højde som de tilsvarende på fruen-
timmerstolene. Kort efter,  1861, fornyedes 
imidlertid alle stolene,10 ialt 31, der herefter  ma-
ledes med egetræsfarve. 21 De enkle gavle (jfr. 
fig.  10) var plane og afdækket  med en kraftig, 
rundbuet liste, hvorunder påsat, drejet skive 
med Georgskors. I »sakristiet« (dvs. apsiden, 
jfr.  nedenfor)  stod 186221 en †træbænk,  en anden 
anskaffedes  188710 til våbenhuset. Et par år efter 
branden 1958 udskiftedes  staderne med løse 
stole. 

†Skriftestolen  manglede en dør i 1700rnes før-
ste40 og andet årti.15 Skriftemål  foregik  før  17747 

i det såkaldte sakristi, dvs. apsiden, der imid-
lertid blev nedbrudt nævnte år af  kirkeejeren, 
der mente, at den herefter  anviste stol i koret var 
tilstrækkelig stor, da to »confitenter«  tidligere 
kunne rummes i den nedrevne skriftestol.  Efter 
apsidens genopbygning (jfr.  s. 4083) blev skrif-
testolen atter indrettet »med bekvem indgang 
fra  koret«. Senere må præstens stol være rykket 
ud i koret, hvorfra  den 186221 ønskedes fjernet.  I 
stedet anskaffedes  en †lænestol«  og et †bord.10 

†Degnestol.  172015 var degnestolen »spoleret«, 
to år senere manglede den lågen.19 185510 øn-
skede synet den repareret og forsynet  med ryg-
beklædning. 186221 fjernedes  den fra  koret, og 
kirkesangeren fik  som vanligt anvist plads i den 
øverste mandsstol. 

†»Kirkeblok«  nævnt 1862.21 En †tavlepung  er 
omtalt 1681;18 1747 erstattedes den af  en anden, 
der 1763/64 fik  en ny bjælde.20 

Pengebøsse, antagelig fra  1861, på ophæng-
ningsbræt ganske svarende til †stolegavlene fra 
dette år. Den postkasseformede  bøsse, af  umalet 
egetræ, har øvre pengehul. Opsat ved døren. 

Orgel,  1949, med fem  stemmer, bygget af 
Marcussen & Søn, Åbenrå, til Seden kirke, 
Odense amt.55 Opstillet i Træden kirke 1991 af 
Bruno Christensen & Sønner, Terkelsbøl. Dis-
position: Gedakt 8', Principal 4' Rørfløjte  4', 
Quintatøn  2', Spidsquint 11/3'. Mekanisk aktion, 
sløjfevindlade.  Enkel, rektangulær facade  med 
piber i v-formet  opstilling; tre store piber er an-
bragt i en svagt fremspringende  midtgruppe. 
Gråhvidmalet, fodstykke  og lister med lysblåt, 

Fig. 30. Salmenummertavle fra  kort efter  1887 (s. 
4099). NE fot.  1993. - Hymn  board  shortly  after  1887. 
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grønne nuancer samt guld. †Harmonium,  anskaf-
fet  o. 1907 og opstillet på en lille forhøjning  ved 
kirkesangerens plads (jfr.  s. 4098).10 (†)Orgel,  o. 
1898,56 med fem 57 stemmer og svelle, bygget af 
A.H. Busch & Sønner, København, til Naza-
rethkirken i Ryslinge.58 Opstillet i Træden o. 
1915 af  Horsens Orgelbyggeri ved M. Sørensen. 
Disposition: Bordun 16', Principal 8', Gedakt 8', 
Salicional 8', Oktav 4'. Mekanisk aktion, sløjfe-
vindlade. Tredelt facade  med rundbuede pibefel-
ter. På forhøjning  i tårnrummet.59 Dele af  orglet 
opbevares i Tønning præstegård. 

†Orgel,  1899, oprindelig med seks stemmer, 
leveret af  Joh. P.Andresen & Co., Ringkøbing, 
til Skanderup kirke, Ribe amt.60 Ombygget og 
udvidet 1936 af  Th. Frobenius & Co., Kgs. 
Lyngby. Facaden fornyet  1936.61 Opstillet 1966 
af  Marcussen & Søn. Disposition: Bourdon 16', 
Principal 8', Rørfløjte  8', Viola di Gamba 8', 
Oktav 4', Spidsfløjte  4', Rauschquinte II (tilbyg-
get 1936); kombineret bas/diskant-oktavkoppel, 
svelle,62 kollektivtrin. Mekanisk aktion, sløjfe-
vindlade. Ved opstillingen i Træden kirke fik 
orglet nyt bælganlæg. Facaden (ifr.  fig.  34), fra 
1936, bestod af  tre høje, rundbuede pibefelter, 
over tredelt panelværk placeret i to etager. Blå-
og gråmalet, med attrappiber af  sølvbronzeret 
zink. På forhøjning  i tårnrummet, med syd-
vendt spillebord.63 

Salmenummertavle  (fig.  30), fra  kort efter 
188721 da der ønskedes en større tavle med sky-
denumre til salmer anbragt på triumfvæggens 
nordre del. Den er af  eg, 118 cm høj, med fem 
rum flankeret  af  reliefskårne  figurer,  en mand 
og en kvinde, bærende volutkapitæler, hvorover 
kraftig  frise  og rundbuet topfelt  med Georgs-
kors. Brunferniseret  samt gyldne detaljer; nyere 
versalindskrift.  Tre †salmenummertavler  anskaffet 
1858-59.10 

Præsterækketavlen  (fig.  14) er o. 189064 samlet 
af  ældre (inventar) dele: skriftfeltet  måske fra  det 
kasserede †alterbord (s. 4085), topfelt  og stor 
vinger fra  den adskilte renæssancealtertavle (s. 
4086). Skriftfeltets  to genanvendte egetræs-
brædder har bagpå rester af  sortmalede bogsta-
ver samt et skødesløst indridset »1871«. Den bo-
nede forside  har præsternes (ommalede) navne 

og årstal skrevet med uægte forgyldning  lige-
som indskrifterne  på storvingernes cirkulære 
midtfelter,  henholdsvis »Sognepræster for  Tön-
ning-Træden Menigheder« og »Af  Husholdere 
udkræves at de maa findes  tro«. Topfelt  og vin-
ger er mørkebrunt malede. Opsat på skibets 
nordvæg. 

To ens lysekroner  (fig.  31), af  messing, »tegnet 
af  direktør V. F. Møller, udført  anno 1926 af  A/S 
I.S. Hess & søn, Middelfart«,  ifølge  indskrift  på 
stangen indvendig.65 Til kronens lange ophæng-
ningsstang, der foroven  bærer en kronelignende 
skål og forneden  afsluttes  af  en polygonal skive 
med knop, er fæstnet  fire  vandret udgående ly-
searme, der nedefter  fortsætter  i et retvinklet 
knækbåndsmønster. Disse arme bærer en stor, 
flad  messingkrans, med takker og gennembrudt 
ornamentik, hvorpå otte lyseholdere. 

1912 nævner inventariet to store †hængelamper 
til petroleum. Lampetter opsat 1993 af  J. Nøhr, 
Horsens. 

Fig. 31. Lysekrone, tegnet 1926 af  V. F. Møller (s. 
4099). NE fot.  1994. - Chandelier,  drawn  1926 by 
V.  F.  Møller. 
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Kirkeskib,  navnløst, tremastet handelsskib, 
formodentlig  udført  1891 af  provst C.F. Møller, 
der var tidligere skibsbygger.66 Rødbrunt skrog 
med hvid vandliniestribe, herover sortmalet. 
Agterude ophængt tre hvidmalede redningsbåde 
i davider. Ophængt i skibet. 

†Ligbårer.  168118 nævnes en gammel ligbåre, 
der 169017 var suppleret med en ny. 1727 var der 
kun én, som var helt i stykker og året efter  blev 
afløst  af  en ny.1 5 

Klokken  (fig.  32), muligvis fra  1400rne,67 er 
stor og skriftløs  og måler 75,5 cm i højden incl. 
hankene og 75 cm i tvm. Slagringens underflade 
er let opadskrånende. Om halsen er et ret bredt 

bælte af  syv spinkle lister, over slagringen en 
enkelt. 

Klokken, der tidligst er nævnt 1661,35 hang 
169017 i et †klokkehus på kirkegården (jfr.  †klok-
kestabel s. 4076). På grund af  dettes faldefærdige 
tilstand 1717,15 blev klokken ikke ringet,68 så 
menigheden, ifølge  synet, ikke kunne vide ti-
den, når de skulle gå til Guds hus. 1936 ophængt 
i ny klokkestol  i det nye tårn. 1974 udskiftedes 
knebelen, og samtidig installeredes automatisk 
el-ringeanlæg. 

†Klokke.  Ved klokkeskatten 1528-2969 afleve-
redes en klokke, der vejede 1 skippund og 7 lis-
pund, dvs. 216 kg. 

G R A V M I N D E R 

K I L D E R O G H E N V I S N I N G E R 

LA Vib.  Præstearkiv:  Træden kirke, regnskabsbog 
1690-1719 (C KRB. 458), Tønning-Træden kirkebog 
1789-1813 (C 401.2). Tønning-Træden, tiendeproto-
kol 1871-1917 (C 401.19). 

RA. Cultusministeriet,  1. dpt.: J.nr. PP 734, breve af 
9. maj og 18.juli 1889 fra  provst C.F. Møller til bi-
skop Clausen. J.nr. QQ  1015, breve af  25.juli og 
18.nov. 1890. - Ministerietfor  Kirke-og  Undervisning,   
1dpt.: J.nr. PP 1259, breve af  18.juli 1889, 7. juli 1890, 
9. marts 1891 fra  C.F. Møller samt indberetn. 24. aug. 
1891 fra  W. Fjeldskov vedr. prædikestol, lydhimmel, 
gelænder. 

Ved  embedet:  Træden kirkes synsprotokol 1862f.  -
Se i øvrigt fortegnelse  over arkivalier vedr. kirkerne i 
Gammel Skanderborg amt i almindelighed s. 2874 
samt forkortelser  s. 2875. Fagordbog s. 15. 

NM2:  Håndskrift:  F. Uldall: Om de danske Lands-
bykirker, V, 1888 og 1893, s. 4-7. P. Meyer Nielsen: 
Om Træden kirke, 1960. - Indberetninger ved sogne-
præst Lorents Bynch 1808 (dåbsfad),  J.B. Løffler  1877 
(bygning og inventar), J.Magnus-Petersen 1890 
(prædikestol), Chr. Axel Jensen 1914 (inventar), Erik 
Skov 1959 (alterkalk), Vitus Nielsen 1959 (font,  præ-
dikestol), Ingolf  Røjbæk 1959 (prædikestol), Morten 
Aaman Sørensen og Birgit Als Hansen 1986 (gulv), 
Niels Strøbek 1987 (projekt til altertavle), Kirsten 
Trampedach og Ole Alkærsig 1993 (†kalkmalerier) og 

Vibeke Michelsen 1993 (inventar). - Udskrifter  af  de 
gennmemgåede arkivalier findes  i NM. 

Tegninger  og opmålinger.  NM2:  Akvarel af  indskrift 
og midtfelt  på dåbsfad  1808 ved Lorents Bynch. Font 
ved J.B. Løffler  1877. Prædikestol ved provst C.F. 
Møller 1890. Opmåling af  prædikestol ved J. Mag-
nus-Petersen 1890. Opmåling af  gulv ved Birgit Als 
Hansen og Morten Aaman Sørensen 1986. Tegninger 
af  omgivelser, bygning og inventar 1985-86 og †ind-
vielseskors 1993 ved Hans Vinther. Kgl.  bygningsinsp. 
Århus: Tegninger og korrespondance siden 1911. 

Litteratur:  Lorents Bynch: Om nogle Døbefade  i de 
danske Kirker. Indskrifterne  paa Træden Kirkes Dø-
befad,  i Antiqvariske Annaler, III. 1820, s. 161f.  med 
tavle IV. Renæssance-Bas-relieffer  i Træden Kirke, i 
Illustreret Tidende, 33. bd., nr. 2, s. 21, 11.okt. 1891. 
H. Birkelund: Om Træden kirke 1774, i ÅrbÅrhSt. 
XVIII, 1925, s. 148-49. MeddÅrhSt. 1968, s. 95f. 
(prædikestol), 1980, s. 97 (redskabsbygning), 1983, s. 
129 (adgangsforhold),  1987, s. 127 (restaurering, 1. 
fase:  tag, gulv, varmeanlæg, stoleværk), 1992, s. 146 
(nyt orgel), 1993, s. 127 (restaurering, 3. fase:  ind-
vendig restaurering færdig). 

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

En gammel †begravelse  i »altergulvet«, dvs. ko-
ret, krævedes 171915 repareret, hvis ejeren ville 
beholde den. 

For †ligtræer  på kirkegården fik  kirken 
1741/4270 en indtægt på 64 sk., 1751/52 64 sk. 
betalt af  Niels Sørensen for  to ligtræer.20 
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oversættelse ved Jean Olsen. Redaktionen afsluttet 
1994. 

1 Repert. II, nr. 631. 
2 ÆldDaArkReg. I, 202 f. 
3 DaMag. 4. rk. II, 40. Kirkegården er nævnt 1501 
(note 2). 
4 LA Vib. Århus bispearkiv. Tyrsting herredsbog 
1661 (C 3. 1101). Fremgår også 1666 af  Fortegn, og 
div. dok. vedk. kirker og sognekald i Danmark og 
Norge 1630-1702 (RA. DaKanc.). Kongens kornti-
ende var 1587 og atter 1600 blevet tillagt herredsfoge-
den, der boede i sognet (KancBrevb. henholdsvis 
3. april og 29. aug.). 1698 frasolgtes  kongens kvægti-
ende til sognepræst Hans Hansen Lønborg i Fruering 
(Hjelmslev herred, Kronens Skøder 14. sept.). 1688 
var kongens korntiende blevet solgt til Margrethe 
Wilders (samme 21.juli). 
5 LA Vib. Århus bispearkiv. Kirkerne på ryttergodset 
1713-25 (C 3. 1155). 
6 LA Vib. Ryttergodserne. Skbg. rytterdistrikt 
1717-67. Jordebogsekstrakter og arkivalier vedr. æn-
dringer af  godsets omfang  1719-69 (G Ryt 8. 9). 
7 LA Vib. Århus bispearkiv. Korrespondance. Tyr-
sting hrd. 1628-1845. Tønning-Træden 1709-1845 (C 
3. 679), jfr.  Kirkernes jura patronatus 1756-88 (C 3. 
1154). 
8 LA Vib. Præstearkiver. Tønning-Træden. Kirkebog 
1789-1813 (C 401. 2). 
9 Tønning-Træden 1709-1845 (note 7). 
10 LA Vib. Provstearkiver. Tyrsting-Vrads hrdr.s 
provsti. Synsprot. 1837-1909 (C 33. 1-4). 
11 RA. DaKanc. 6 års kirkergsk ... 1620 (B 184 e). 
12 KancBrevb. 3. april. 
13 Note 10 samt LA Vib. Præstearkiver. Tønning-Træ-
den. Tiendeprot. 1871-1917 (C 401. 19) og kirkens 
synsprot. 1862 ff. 
14 LA Vib. Århus bispearkiv. Kirkesyn 1700-1803 (C 
3. 1166-76), Kirkergsk. og lign. vedr. landsogne 1671-
1710 (C 3. 2434), Vrads hrd. Linnerup-Hammer 1632-
1845 (C 3. 692) og Kirkeregnskabsbøger. Træden 
1690-1719 (C KRB. 458). 
15 Kirkesyn 1700-1803 (note 14). 
16 LA Vib. Provstearkiver. Århus amts sdr. provsti. 
Synsprot. 1817-54 (C 30. 1-2). 
17 LA Vib. Kirkeregnskabsbøger. Træden 1690-1719 
(C KRB. 458). 
18 RA. Rtk. Rgsk. 1660-ca. 1848. Århus stifts  kir-
kergsk. 1680-94. 
19 LA Vib. Århus bispearkiv. Kirkernes jura patrona-
tus 1695-1738 (C 3. 1153) og Kirkerne på ryttergod-
serne 1713-24 (C 3. 1155). 
20 RA. Rtk. Rgsk. 1660-ca. 1848. Skbg. rytterdistrikts 
rgsk. for  kirker i Skbg. amt 1739-67. 
21 Kirkens synsprot. 1862ff. 
22 Abrahamsen: Orientering, s. 57: 4,1°. 

Fig. 32. Klokke, muligvis fra  1400rne (s. 4100). NE 
fot.  1993. - Bell  probably from  the 15th century. 

23 Note 21. Taggavlens murværk af  velbrændte, røde 
sten i krydsforbandt  udmærker sig ved i hjørnerne 
ved den kurvehanksbuede gennemgang i hvert andet 
skifte  at have en petring anbragt en kop fra  kanten. 
24 Noterne 10 og 21. 
25 Vestligst på skibets sydside, mellem våbenhuset og 
tårnets støttepille, er der et skifte,  der rager frem  for 
facadeplanet,  med oversiden 80 cm over soklen. 
Dette tilsyneladende umotiverede fænomen  kan 
hænge sammen med reparationsarbejder, måske dem 
der fandt  sted i 1700rnes første  halvdel. 
26 1993 er det kongelige navnetræk flyttet  til skibets 
sydfacade. 
27 RA. DaKanc. Kone. og indlæg til Jyske tegneiser 
1774, nr. 176, svarende til LA Vib. Århus bispearkiv. 
Korresp. Tyrsting hrd. 1628-1845. Tønning-Træden 
1709-1845 (C 3. 679), jfr.  H. Birkelund 1925. 
28 En tværoval åbning er anbragt i muren mellem ko-
rets og apsidens tagrum. 
29 I første  udgave beretter Trap om et spir, der væl-
tede i en storm, og om eksistensen af  et forsvundet 
tårn. Disse meddelelser er i senere udgaver kombi-
neret og sat i forbindelse  med årstallet 1783. I øvrigt 
kendes ingen oplysninger om spir på kirken, udover 



4102 TYRSTING HERRED 

det ovenfor  skrevne om en bindingsværkskonstruk-
tion i 1600rne. 

Den lem til loftet,  der før  tårnets opførelse  sad i 
skibets vestgavl (fig.  33), kan være indsat i forbin-
delse med den ovennævnte ommuring 1764-65. 
30 LA Vib. Århus bispearkiv. Kirkergsk. og lign. 
vedr. landsogne 1671-1710 (C 3. 2434). 
31 A.F. Schmidt: Sagn og Tro om Sten i Aarhus Amt, 
nr. 25, i ÅrbÅrhSt. XXI, 1928, s. 161, jfr.  DaAtlas, s. 
198. 
32 Jfr.  fot.  hos P. Meyer Nielsen 1960. 
33 LA Vib. Ryttergodserne. Synsprot. for  de kgl. kir-
ker i Skbg. og Dronningborg rytterdistrikter 1735 
(GRyt 7.2). 
34 Jfr.  alterbordspanelerne i Voerladegård (s. 3858) og 
Them, Vrads hrd. 
35 LA Vib. Århus bispearkiv. Tyrsting herredsbog 
1661 (C 3. 1101). 
36 LA Vib. Præstearkiv. Tønning-Træden. Tiende-
prot. 1871-1917. 
37 RA. Cultusmin. 25.juli 1890. 
38 Kunstmaler Dorph udtalte i den forbindelse,  at ko-
pien »ville blive et smukt og opbyggeligt billede, 
som en menighed, hvor forholdene  ikke tillader store 
udgifter,  kan være glad ved.« (RA. Cultusmin. 1. dpt. 
QQ  1015. Brev af  18. nov. 1890). 

39 Jfr.  S. Fritz: Rasmus Andersen, guldsmed i Horsens 
1682-1693, i ÅrbGlBy 1,70, s. 73 og fig.  5. - Repara-
tionen foretaget  af  Horsens Sølvvarefabrik  A/S. 
40 Ved et kirkesyn 1708 (LA Vib. Århus bispearkiv. 
Vrads hrd. Linnerup-Hammer 1632-1845 (C 3.692) 
konstateredes, at loftet  over alteret var råddent, så 
brød og vin ikke kunne stå på bordet. 
41 Jfr.  Annette Landen og Lars Berggren, Lund, der 
p.t. forbereder  en publikation i forbindelse  med deres 
projekt: De medeltida dopfuntarna  av gotlandsk 
kalksten, ved Institutionen for  konstvetenskap, 
Lunds Universitet. - Annette Landen: Dopfuntar  så 
in i Norden, i Kulturmiljövård, Riksantikvarieämbe-
tet. Stockholm 5. 93. De ovennævnte takkes for 
kommentarer til redaktionen og meddelte oplysnin-
ger om farvespor  m.m. 
42 Jfr.  bl.a. fonten  i Kirke Helsinge (DK. Holbæk, s. 
1271). 
43 Et stykke, 40 cm langt og 10 cm tykt, er erstattet af 
et af  samme farve  og struktur, fundet  af  restauratoren 
i klosterhaven til Århus Vor Frue blandt rester fra 
kirkens restaurering. 
44 Jfr.  bl.a. fot.  af  Ølst fontefod  1989. - Fonten er 
måske afkortet  allerede i 1500rne i forbindelse  med 
dåbsneddypningens ophør, eller i 1800rne af  bekvem-
melighedshensyn; jfr.  Oscar Reutersvärd: Paradisets 
källa och de gotländska »paradisfuntarna«,  Borås 
1967, s. 50f. 
45 Samme, forholdsvis  sjældne motiv findes  bl.a. på 
fade  i Vinding (s. 3896), Gosmer (s. 3770), Gierslev 
(DK. Holbæk, s. 1139, med flere  henvisninger; jfr. 
L. Bynch og B. Thorlacius, i Antiqvariske Annaler 
III, 1820, hhv. s. 161f.  og 178f.  - Vedr. indskrifterne  se 

Fig. 34. Indre mod vest med †orgel (s. 4099). Foto 
1958 i NM. - Interior  to the west with †organ. 

Fig. 33. Skibets vestgavl med bl.a. Frederiks V.s nav-
netræk (s. 4083) og lem til loftet  (s. 4102, note 29). 
Foto 1927 i NM. - The  gable of  the nave before  construc-
tion of  the tower. 
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desuden William Karlson: Dopfat  och Dopskålar, i 
Kulturen, Årsbok 1957, Malmö 1958, og Helge Kjel-
lin: Ornerade måssingfat  och deras inskrifter,  i Äldre 
kyrklig konst i Skåne, Lund 1921, vedr. indskrifterne 
især fig.  11 og s. 222 og fig.  26, s. 226f. 
46 I Svendborg amt. Jfr.  Otto Norn: Om et Herre-
gaardskapel fra  Renaissancetiden, i Kulturminder, 
1942-43, s. 52-59, især s. 54f. 
47 Ifølge  Hanne Honnens de Lichtenberg: Tro, håb & 
forfængelighed,  1989, s. 34f.  og 110, skulle de to præ-
dikestole stamme fra  samme værksted, Alabastme-
sterens, og tilskrives Jacob van der Borch, hvilket 
synes udelukket af  stilistiske grunde, jfr.  bl.a. Jensen: 
Gravsten II, 1953, s. 22 med note 1 og Birgitte Bøg-
gild Johannsens anmeldelse af  samme bog, i Konst-
historisk Tidskrift,  1992, s. 125f. 
48 Jensen: Gravsten, II, 1953, s. 22f.  Om Alabastme-
steren, se senest Birgitte Bøggild Johannsen og Hugo 
Johannsen: Kongens Kunst, i Ny dansk kunsthisto-
rie, bd. 2, 1993, s. 49f. 
49 Jfr.  også de to alabastfigurer  af  Peter og Paulus fra 
altertavlen i Hornslet kirke, Randers amt. 
50 RA. Cultusministeriet. Brev af  9. maj 1889. 
51 RA. Ministeriet f.  Kirke- og Undervisning. Breve 
af  18. juli 1889, 9. marts 1891 og 7. juli 1890. 
52 Indb. 1890 ved J. Magnus-Petersen. 
53 Indb. 24. aug. 1891 ved W. Fjeldskov, i RA. Cultus-
ministeriet, jfr.  Ministerial Tidende 1891 B, s. 912f. 
Referat  i »Dagens Nyheder« 28. sept. 1891. 
54 Note 46 med note 8. 
55 Meddelt af  Marcussen & Søn. 
56 Muligvis bygget 1898, da Nazarethkirken i Rys-
linge blev gennemgribende omdannet. 
57 En sjette stemme er vakant. 

58 Meddelt af  orgelbygger Walther Frobenius. 
59 Th. Frobenius & Co.: Erklæring vedr. orglet 
24. febr.  1960. I orgelbyggeriets arkiv. 
60 Skanderup kirke, Ribe amt, synsprotokol 1862 
(ved embedet); jfr.  DK. Ribe s. 2573. 
61 Marcussen & Søn: Erklæring 25. apr. 1966 vedr. det 
gamle orgel i Skanderup kirke pr. Lunderskov, i or-
gelbyggeriets arkiv. 
62 Marcussen & Søn oplyser i erklæring 25. apr. 1966, 
at orgelhuset ikke havde noget tag, så svelleanord-
ningen har formentlig  været virkningsløs siden om-
bygningen 1936. 
63 Orglets oprindelige bælg findes  stadig på kirkelof-
tet i Skanderup. - Yderligere oplysninger om kirkens 
orgler findes  i Orgelreg. 
64 Jfr.  fot.  1914 med de oprindelig malede navne og 
årstal, hvoraf  dateringen fremgår. 
65 Venligst oplyst af  gørtler J. Nøhr, Horsens, der 
1993 har istandsat kronerne. 
66 Jfr.  kirkebrochure 1992 ved sognepræsten samt pa-
pirseddel indlagt i kirkeskibet ved istandsættelsen 
1978-79. 
67 Klokken ikke omtalt i Uldall: Kirkeklokker, men i 
hans håndskrift  1888, i NM, bemærkes: »synes at 
have høj ælde«. 
68 1706 (note 30) manglede en klokkestreng, og der 
kunne ikke ringes til kirke, uden at man måtte tage 
skagler og kæppe til hjælp. 
69 RA. DaKanc. Rgsk. før  1559. Indkrævede klokker 
1528-29 (108A, pk. 11). 
70 I de sporadisk bevarede regnskaber vedr. begravel-
ser etc. nævnes 1741/42 en indtægt på 1 rdl. for  af-
gangne Eske Møllers lejersted og for  ringningen med 
klokkerne (note 20). 
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Fig. 35. Kirken set fra  sydøst. Over kippen på våbenhuset ses klokkestabelens tag, jfr.  fig.  2. Foto omkring 1890 i 
NM. - The  church seen from  the south-east. Above the porch can be seen the roof  of  the former  belfry,  cf  fig.  2. 

SUMMARY 

The church in Træden is one of  the »usual« 
country churches, built of  granite ashlar about 
1200; it differs  however from  the greater part of 
them because the chancel has an apse in which 
the altar formerly  stood. The present apse dates 
from  1775, but according to contempory re-
cords it corresponds to its predecessor except 
for  the window which is now to the south. 
Around 1500 a porch was added to the side of 
the church facing  the village. In the same period 
it seems as if  a tower was built or at any rate 
building works were begun, but for  some rea-
son or other soon demolished. In the second half 
of  the 17th century the bell was hung by the 

west gable, but in the 19th century it was moved 
to a belfry  by the south-west corner of  the 
church. The present tower was built in 1936. 

No fumishings  are preserved from  the earliest 
phase of  the church. The oldest item is the font 
of  Gotland limestone, 1350-1400, enriched with 
carvings of  fabulous  animals, and probably im-
ported from  Gotland (now part of  Sweden). 
The baptismal dish is south German brass work 
from  c. 1550 first  acquired for  the church in 
1728. The pulpit of  limestone, with reliefs  of  the 
evangelists, is an unusual example of  stone carv-
ing, probably executed in the 1570s by the so-
called »Alabaster sculptor«, with links to the 
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higher aristocratic circles round the king (cf.  Po-
debusk, wall monument no. 2 in Århus Cathe-
dral, p. 670). The pulpit may have originally 
been commissioned by the Hardenberg family 

for  the chapel of  the now vanished manor-house 
of  Mattrup (cf.  p. 3992). The bell without in-
scription was presumably cast in the 15th Cen-
tury. 

Fig. 36. Træden 1:10.000, uden år og navn. Prøvet 1816, rettelser medtaget til 1847. Kopieret 1982 af  Birgitte 
Andreasen. - Map  of  the village. 





VRADS HERRED m.v. 1 : 240.000. Udsnit af  Videnskabernes selskabs kort over Lundenæs o.a. amter samt Havre-
ballegård m.fl.  amter, reduceret, sammensat og tegnet henholdsvis 1803 af  P. Harboe og 1787 af  O. Warberg, 
stukket af  N. Angelo 1789 og 1806. Reproduceret med tilladelse fra  Geodætisk Institut. 

Herredet, hvis areal 1960 opgives til 51.502 ha, er nævnt i kong Valdemars jordebog. Det udgør det vestligste 
område i Århus stift  og er landskabeligt karakteriseret ved den jyske højderyg, som går lige igennem og danner 
grænse mellem to særdeles forskellige  terrænformer  og jordbundsforhold.  Øst for  det af  isen dannede skel er der 
bakker og dale og agerland, vestfor  åbner sig den brede slette, hvor sandflugt,  skovdød og fremrykkende  lyng 
er velbevidnet i slutningen af  1500rne og op i det følgende  århundrede. Da den ældste folketælling  afholdtes 
(1787), boede der i det vidtstrakte herred knap 3000 personer. 

Historisk er det system af  færdselsårer,  der sammenfattes  i betegnelsen alvejen eller hærvejen, og som følger 
højderyggens vandskel, kantet af  mange gravhøje, en faktor,  hvis indflydelse  anes i forskellige,  generelle sam-
menhænge, men hvis indvirkning kun vanskeligt lader sig eftervise  i konkrete tilfælde.  Dog tager man næppe 
fejl  ved at sætte vejen i forbindelse  med den store kirke i Nørre Snede. Trafikken  søgte her op over den brede 
bakke, nær hvis top ærkeenglens kirke blev bygget. Sygdomme og soldater har fulgt  ruten og sat sig sine spor. 

Danmarks Kirker, Århus 260 
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Således anses f.eks.  Den sorte død for  en afgørende  omstændighed bag sognenedlæggelser i herredets nordlige 
del, og fra  samme område og videre i Tyrsting herred foreligger  der en omfattende  og uhyggelig dokumentation 
for  den ødelæggelse og forarmelse,  der fulgte  i kølvandet af  svenskekrigene i 1600rne. 

Før reformationen  ejedes Silkeborg af  biskoppen, og gården var midtpunkt i et forvaltningsdistrikt,  der efter 
1536 udgjorde et kongeligt len. Forretningsgange i lensadministrationen røber, at bispen i katolsk tid sad inde 
med større indflydelse  i dette yderområde end i distrikterne nærmere Århus. Omstændighederne lader endda 
formode,  at flere  kirker, bl.a. Ejstrup og Nørre Snede, ligefrem  ejedes af  bispestolen. 

I perioden efter  svenskekrigene, da de fleste  indtægter af  kirkerne af  kongen solgtes til private, etableredes 
også i Vrads herred relationer mellem en kirke og den nærliggende hovedgård. Tilløb til denne privatisering 
registreres allerede i første  halvdel af  1600rne. De fleste  af  disse bånd blev dog brudt i sidste halvdel af  1700rne, 
da også mange kirker faldt  i hænderne på gårdslagtere og spekulanter. Som et kuriosum kan anføres,  at i 
kriseårene efter  Napoleonskrigene trådte staten et par steder ind og overtog kirken. Før kirkerne i begyndelsen 
af  dette århundrede som regel gik over til det såkaldte selveje, tilhørte mange af  dem sognets hartkornsbe-
siddere. Som noget usædvanligt varede denne ordning ved i Linnerup helt frem  til 1969. 

Der kendes i herredet 13 middelalderlige landkirker, hvoraf  de ni er helt eller delvis bevaret. Alle er ret 
beskedne bygninger med Ejstrup og Nørre Snede som de mest bemærkelsesværdige. Ligesom det er tilfældet  i 
naboherredet Tyrsting forekommer  i mange af  kirkerne teglstumper i naturstensmurværket, hvilket må betyde, 
at deres opførelse  har fundet  sted omkring år 1200 eller senere. I nyeste tid er der i Vrads herred rejst fire  kirker. 

Map  of  the Vrads  district  around  the year 1800. 



Fig. 1. Kirken set fra  øst. KdeFL fot.  1994. - The  church seenfrom  the east. 

THEM KIRKE 
VRADS HERRED 

Landsbyen nævnes første  gang 1338,1 da abbeden i 
Tvis kloster solgte sit gods i Them til Ove Hase. Sog-
net omtales 1391,2 da Anders Ovesen (Hvide) til To-
rup gav to lokale hovedgårde, Hedegård og en i Virk-
lund (jfr.  s. 4155), til bispen i Århus; begge gårde var 
siden og indtil reformationen  i bispestolens vare-
tægt.3 15244 bidrog kirken med 18 mark til Frederik 
I.s ekstraskat, den såkaldte landehjælp. 

Med reformationen  kom kirken utvivlsomt i kro-
nens besiddelse, hvilket fremgår  dels 1555,5 da sogne-

præstens indkomst forbedredes  under en nyordning 
af  stiftets  kirkelige forhold  (det såkaldte klemme-
brev), dels ved lønforbedringer  i Frederik II.s og 
Christian IV.s tid.6 

Ved sin beliggenhed ved en af  Hærvejens hoved-
færdselsårer  led Them og omegn, ligesom så mange 
andre landsbyer i Midtjylland, stor overlast og af-
bræk under svenskekrigene i 1640rne og 1650erne.7I 
statens efterfølgende  økonomiske genopretningspoli-
tik, som ved salg af  kirker tog fart  i Christian V.s 

260* 
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Fig. 2. Kirken set fra  nord. KdeFL 1994. - The  church seen from  the north. 

regeringstid, blev kirken 1687 afhændet  til højeste-
retsassessor Jørgen Ehlers. Han solgte den straks vi-
dere til kammerassessor Peder Rasmussen Lime til 
Farregård,8 der også havde købt Gjern og Skannerup 
kirker (s. 3317 og 3347). Fra dennes enke Anna Fi-
scher gik kirken videre til sønnen Rasmus Pedersen 
Lime,9 som 1707-43 var stedets sognepræst. Han 
solgte den 174210 til oberst Hans Rudolf  Grabow til 
Urup (Østbirk sogn, Voer herred), og kirken forblev 
under denne gård til 1773,11 da den solgtes til ejeren 
(siden 1767) af  Silkeborggård, ritmester Hans Hoff 
(jfr.  †gravkapel). 

I en 100-årig periode fulgte  kirken herefter  denne 
gård: Fra 179412 sønnen, herredsfoged,  landsdommer 
Heinrich Mule Hoff,  fra  180413 et kompagniskab af 
ritmester Hans Heinrich Halling på Frisholt (Sahl 
sogn, Houlbjerg herred) og overkrigskommissær 

H. P. Ingerslev på Rugård (Djursland). Fra 1805 var 
Ingerslev eneejer og fra  1823, efter  tvangsauktion, 
staten (administreret af  domænekontoret under ren-
tekammeret, fra  1849 et direktorat under finansmini-
steriet, jfr.  bl.a. †tagrytter, tårn og inventar); 1872 
blev kirken solgt til teglværksejer, proprietær 
C. J. Wohnsen på Løndal (i nabosognet, jfr.  våbenhus 
og nordfløj). 14 1884 optræder som ejer gårdmand 
P. Davidsen og husmand Ole Jensen Gert; fra  1890 
var Gert eneejer til 1893, da kirken overgik til Ane 
Kristine Petersen, enke efter  kroholderen i Rye, Jens 
Petersen (jfr.  kirkegårdsport og klokke); derefter  blev 
kirken overtaget af  parrets svigersøn Andreas Han-
sen, der til 1906 var sognepræst i Rye.15 Den gik over 
til selveje 1. juli 1926. 

1994: Them sogn indgår i Århus stift  og ligger i 
Them kommune, Århus amtskommune. 

Kirken ligger centralt i sognet, hvis betragtelige 
størrelse er et resultat af  nedlæggelse allerede i 
middelalderen af  kirkerne i Brande (s. 4145), 
T ø m m e r b y (s. 4151) og Virklund (s. 4155). Indtil 
1984 strakte sognet sig m o d nord til Silkeborg, 
m e n nævnte år blev distriktet Virklund udskilt 
som selvstændigt sogn. 

Israndslinierne har gået gennem området , 
hvilket har afstedkommet  landskabsformer  med 
tunneldale og hedestrækninger. Pon topp idan 1 6 

karakteriserede jo rden som skarp, mens Søren 
Abildgaard og andre 1 7 bringer længere beretnin-
ger om egnens geologiske beskaffenhed  og sær-
lige dyrkningsmetoder . 
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Fig. 3. Kirken set fra  sydøst. KdeFL 1994. - The  church seen from  the south-east. 

Kirken er placeret på toppen af  en øst-vest-
gående rygning og har tidligere ligget midt i 
landsbyen (fig.  44), syd for  den 1968 nedrevne 
skole. Før en brand 1861 dannede den firlængede 
†præstegård skel på nordre del af  kirkegårdens 
østside, hvor et yngre stuehus i dag fungerer 
som sognegård, mens en ny præstebolig er byg-
get længere sydpå. 

Kirkegården  er i nyere tid i flere  omgange ud-
videt  mod øst,18 mens udstrækningen mod de 
andre verdenshjørner i alt væsentligt svarer til 
tilstanden på fig.  44. Hegningen  har forskellig  be-
skaffenhed  på de fire  sider: Mod øst er der i for-
bindelse med udvidelserne opsat cementafdæk-
ket, indvendig pudset brudstensmur, på de an-
dre sider er der på grund af  terrænfald  støtte-
mure af  brudsten og her ovenpå: I nord en hæk 
på vestre halvdel, raftehegn  på den østre, i vest 
tjørnehæk og klippede elm, i syd tjørn og lind, 
som har afløst  elm. Tidligere udgjordes hegns-
muren af  stengærde, som nævnes første  gang 
172519 med bemærkning om, at det fornylig  var 
blevet lagt op. Ved midten af  forrige  århundrede 

begyndte man at tale om omsætning af  hele di-
get. 

Den kraftige  støttemur på vestsiden, mod ho-
vedgaden, er opført  191220 i sammenhæng med 
tre af  kirkegårdens nuværende fem  indgange.  Det 
er dels den tofløjede  hovedport midtpå, i for-
bindelse med en brolagt trappe, der leder fra  ga-
den op til kirkegårdens niveau, dels en låge 
yderst i hver ende, hvor den danner et afskåret 
hjørne. Disse tre indgange er udformet  med 
jerngitterfløje  mellem rødstenspiller med pyra-
midalske, korskronede cementafdækninger  (nu 
ændret ved hovedporten). Med fordybede  ver-
saler læses på en kalkstensplade (26 x 32 cm) på 
portens nordre pille: »Aar 1912 rejstes denne kir-
kegaardsmur af  fru  Petersen, Ry« (jfr.  s. 4110). 
De to øvrige indgange sidder i øst: I midten, i 
tilknytning til forplads  over for  den ældre præ-
stegård, mellem to udvidelsesafsnit,  er der en 
tofløjet  jerntremmeport mellem cementafdæk-
kede rødstenspiller, og en tilsvarende låge er an-
bragt i den nye afdeling  nær kirkegårdens syd-
østre hjørne. 
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Indgangene omtales tidligst 1672,21 da porten 
manglede lås, og de murede »stetter« var brøst-
fældige.  Sammenholdt med synets bemærknin-
ger i 1700rne, og set i lyset af  senere forhold, 
synes der i vest at have været en teglhængt, mu-
ret †portal  foruden  to, ligeledes murede låger, 
hvori der lå †riste; disse er sidste gang nævnt 
1727.19 Formentlig var porten kombineret med 
den ene låge, mens den anden sad i østsiden ved 
præstegården, antagelig på samme sted som den 
ovennævnte, nuværende. 1843 betegnedes ve-
stre indgang som den store stakitport, og nogle 
år senere fremkom  et ønske om en låge i nordsi-
den, da der var en »vandring fra  skolen ad gaden 
til porten«.22 187223 skulle denne låge fornyes. 

Bygninger  på kirkegården.  Det teglhængte og 
murede, hvidkalkede ligkapel i nordsiden, tæt 
ved det ældre østhjørne, er vistnok opført  1926 
efter  tegning af  Viggo Norn, toiletafdeling  til-
føjet  1947. Rentekammeret resolverede 1825 an-
gående tre †huse »på kirkens fortov«  (jfr. 
fig.  44), som der »intet betaltes af«,  at det ene, 
der var til ulempe for  hegnet, straks skulle rives 
ned, mens de to andre, der beboedes af  fattig-
folk,  foreløbig  kunne blive stående.24 

185625 indledtes arealets planering. Den nu-
værende træbeplantning består af  spredte birke 
og linde, mens der på udvidelsesafsnittet  i syd-
øst er sat eg. Mellem østre port og våbenhuset 
strækker sig en allé af  unge hanesporetjørn. 

BYGNING 

Kirkens ældste dele er kor og skib, der vel er opført 
omkring år 1200, og hvortil der i tidens løb er gjort 
en række tilføjelser.  I senmiddelalderen, dvs. i årti-
erne på begge sider af  1500, er der indbygget hvælv i 
kirken og ved skibets vestgavl rejst et tårn. Dettes 
øvre del blev revet ned 1775, og skibets tag forlænge-
des hen over tårnunderdelen. Efter  en periode med 
†tagrytter ved vestgavlen, opsattes det nuværende, 

ottekantede tårn med spir 1865. Et længe næret ønske 
om udvidelse af  kirken af  hensyn til den voksende 
menighed blev imødekommet 1874 med tilbygning 
af  den nordgående sidefløj.  Samtidig opførtes  våben-
huset, der afløste  et ældre, der antagelig stammede fra 
reformationstiden.  Et †begravelseskapel fra  sidste 
halvdel af  1700rne på kirkens nordside er nedrevet 
1824. Orienteringen afviger  lidt mod syd.26 

Fig. 4. Grundplan 1:300. Målt af  Cathrine Gerner og Fl. Aalund 1986, tegnet af  KdeFL 1994. - Ground-plan. 
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Fig. 5. Snit i nordfløj  og skib, set mod øst, 1:150. Målt af  Cathrine Gerner og Flemming Aalund 1986, tegnet af 
KdeFL 1994. - Section  of  north wing and  the nave. 

Afsætning.  Udvendig har koret samme bredde 
og længde, og skibet er proportioneret således, 
at dets bredde forholder  sig til længden omtrent 
som 1 til √3 

Materiale  og teknik.  De oprindelige afsnit,  kor 
og skib, er på skråkantsokkel opført  af  fint  til-
dannede granitkvadre udvendig, indvendig af 
marksten. Alle facader  er omsatte og temmelig 
reparerede, men stadig er skiftegangen  gennem-
løbende fra  kor til skib, bortset fra  de tre øverste 
lag. Højden af  de fire  nederste skifter  er 53, 37, 
35 og 30 cm. 

Triumfgavlen  og korgavlens bagside er også 
af  rå kamp, begge steder omhyggeligt henmuret 
i vandrette lag; stenstørrelsen er mindre i skibet 
end i koret. Førstnævnte sted iagttages tegl-
stumper i den udglattede mørtel. Den øverste 
del af  triumfmurens  gavltrekant er udført  med 
munkesten i munkeforbandt  og er muligvis en 
ændring i forbindelse  med hvælvslagningen; li-
geledes den fladbuede,  56 cm brede passage, der 
forbinder  de to lofter  og overdækkes med halv-
stensstik.27 

Af  oprindelige enkeltheder er næsten ingen i 
behold. Søndre indgang  er kraftigt  udvidet, og 
den nordre, der foroven  er spoleret af  et nyere 
vindue, er tilmuret, men skimtes med usikker-
hed udvendigt. Et temmelig rustikt, tagformet 

tympanon (fig.  7) af  rødbrun granit, som i dag 
står på kirkegården og tidligere sad indmuret 
forneden  i nordfløjens  gavl, anses på stedet for 
at stamme fra  norddøren.28 Den noget maltrak-
terede, oprindeligt nok femsidede  blok,29 der i 
en periode må have været udsat for  en hård-
hændet behandling, måler nu op til 61 x 125 cm 
og er dekoreret med et konturhugget centralt 
kors, der står på et ca. 110 cm langt bånd, dannet 
af  en tovstav mellem to rundstave. Korset er 
inden for  sin kontur udfyldt  med skrå linier, der 
leder tanken hen på tovstave og står i relation til 
de lodrette bånd, der i begge sider kanter kors-
stammen. 

I korets nordside er i tilmuret stand et vindue, 
der i facaden  aflæses  som en rundbuet niche 
(131 x 72 cm). Desuden er der fem  rektangulære 
overliggere,  som er flyttede  fra  deres oprindelige 
plads: Tre sidder indmuret umiddelbart over 
sylden i vestafsnittets  sydside, og to indgår i ter-
rassen på østsiden af  den ældre præstegårds stue-
hus.30 

Hvad angår kirkens indre,  røber det hvidtede 
puds, som i tagrummet observeres på triumf-
væggen, at det træloft,  som eksisterede i skibet 
forud  for  hvælvene, har haft  synlige bjælker. 

Ændringer  og tilføjelser.  I perioden før  reforma-
tionen, dvs. i årtierne omkring år 1500, blev kir-
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Fig. 6. Indre, set mod øst. Victor Hermansen fot.  1938. - Interior  to the east. 

ken, ligesom det var tilfældet  de fleste  andre ste-
der, genstand for  en række om- og tilbygninger, 
der afgørende  ændrede dens karakter. Der mu-
redes hvælv i kor og skib, og et tårn blev rejst 
ved kirkens vestre ende. Formentlig blev også 
det nedennævnte †våbenhus bygget i samme 
tidsrum. 

Hvælvene  er i store træk ens; alle tre fag  bæres 
af  murede piller i hjørner og ved vægge og er 
ottedelte med retkantede halvstensribber. Dog 
observeres der sådanne mindre afvigelser  mel-
lem de to bygningsafsnit,  at hvælvarbejdet må 
antages udført  af  to forskellige  murersjak. For-
mentlig er overhvælvningen, som vanligt, først 
etableret i koret; i forhold  til den gængse dis-
position savner pillerne her et fremspring  i de 
indadgående hjørner. Alle ribber har brede 
overribber, og i hvert fald  i den nuværende til-
stand ses ingen afløbshuller.  Sådanne er der til 
gengæld i skibet, endda et par i hvert hjørne.31 

Gjordbuen er usædvanlig bred, og dens overside 
synes at have haft  trinsten. Det vestre fags  nord-
vestre ribbe bevarer en rest af  en bred overribbe 
med trinsten, men den lem, man kunne forvente 
i tilknytning hertil (jfr.  f.eks.  Tønning, s. 4047), 
synes ikke at have eksisteret. 

Kirkens vestafsnit  er som nævnt en rest af  et 
senmiddelalderligt tårn, hvis øvre stokværk blev 
revet ned 1775. Om de forsvundne  etager savnes 
oplysninger udover, at tårnet havde kamtakkede 
gavle, der vendte mod øst og vest, og at det i 
følge  præstens omtale efter  nedbrydningen »til-
forn  var temmelig højt«.32 Grundplanen godt-
gør, at tårnet har været ret kraftigt,  og det be-
varede murværk viser, at det på en syld af  store 
kampesten, der træder frem  på de tre frie  sider, 
var opført  af  munkesten i munkeforbandt.  I fa-
caderne indgår en del granitblokke, bl.a. nogle 
af  de ovennævnte vinduesoverliggere. De al-
mindelige kvadre må nok stamme fra  skibets 
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vestgavl, der ved tårnets opførelse  blev delvis 
nedbrudt. Tårnets østmur har hvilet på denne 
gavl. 

Nedbrydningen af  de øvre etager har medført 
nogen reparation af  tårnrummets murværk. 
Hertil slutter sig, at i nordsiden har tilføjelse  og 
den efterfølgende  fjernelse  af  det nedennævnte 
begravelseskapel forårsaget  betydelig fornyelse 
afsåvel  facade  som væg; i de andre sider har dels 
opførelsen  af  det eksisterende tårn, dels vinduet 
i sydsiden afstedkommet  omfattende  forstyrrel-
ser. Det synes dog ikke at kunne udelukkes, at 
rummet i det mindste har været udstyret med 
forlæg  til hvælv. Før det nuværende tårn blev 
bygget, var der foruden  vindue i syd også et i 
vest (fig.  10). Sammenholdt med andre, samti-
dige tårnrum må det antages, at der fra  begyn-
delsen har været vindue mindst et af  stederne. 

Tårnet nævnes første  gang 1616 i forbindelse 
med ønske om en ny †klokke (s. 4135). 167221 

konstaterede man revnedannelser og påpegede 
behov for  reparation, også af  tegltaget. Syn år 
1700 og i samme århundredes første  årtier iagt-
tog ligeledes revner, men 1725 kunne tilstanden 
beskrives som god efter  reparation det foregå-
ende år »særligt hele overdelen med tømmer, 
spær og lægter, da det har været nede og er ble-
vet opsat igen«. 1747 »nyopmuredes« det sydve-
stre hjørne.19 

Herefter  fremgår  det, at ejeren af  Silkeborg-
gård, ritmester Hans Hoff,  der netop havde 
købt kirken (s. 4110), 1775 lod tårnets øvre del 
nedbryde. Provsten, der må have kendt til det 
samtidige begivenhedsforløb  i Træden (s. 4083), 
indberettede sagen til biskoppen og oplyste, at 
han havde pålagt kirkeejeren at genopføre  tår-
net, såfremt  han ikke kunne fremlægge  en kgl. 
tilladelse til indgrebet.33 Sagen døde imidlertid 
ud, og klokken blev placeret på vestgavlen un-
der et »skur« (afdækning). 

1827,34 efter  at kirken var erhvervet af  staten 
(s. 4110), nævnes ønsket om et lille klokkespir 
over vestgavlen, for  at ringningen bedre skulle 
kunne høres ude i sognet. Endnu 1840 var der 
ingenting sket, men nogle år efter  opsattes efter 
tegning af  Ferdinand Thielemann den lille, tøm-
rede og blyhængte †tagrytter,  der ses på fig.  10. 

Årstallet 1843 læstes i dens †vindfløj  (s. 4121).35 

Spirets konstruktion var dog mindre heldig, og 
der var til stadighed problemer med indtræn-
gende regnvand. Den kgl. bygningsinspektør 
L. A. Winstrup undersøgte sagen og indstillede 
til finansministeriet,  at der opførtes  et muret 
tårn, som kun ville blive ubetydeligt dyrere end 
den påkrævede, nødvendigvis omfattende  repa-
ration; desuden påviste han, hvordan andre, 
specificerede  mangler og behov på samme tid 
kunne imødekommes. 

Forslaget blev akcepteret, og efter  en udsæt-
telse på grund af  krigen opførtes  1865 efter  Win-
strups tegning (fig.  10) det eksisterende, velfor-
mede tårn,36 der blot rummer en muret vindel-
trappe op til kirkens loftsrum.  I det ydre er tår-
net ottekantet over en kasseformet  underdel, 
hvis højde svarer til tagfodslinien  på kirkens 
vestafsnit;  forneden  i vest sidder den fladbuede 
indgang i spidsbuet spejl. Tårnets polygonale 
del, der kan være inspireret af  lignende tårne fra 
reformationsperioden, 37 er forsynet  med et glam-
hul mod hvert verdenshjørne foruden  et vindue 
på vestsiden. Over en muret, elaboreret gesims 
krones bygningen med et opskalket pyramide-
spir, der oprindelig var tækket med skifer;  ved 
kirkens hovedistandsættelse 1968 blev spirets 
tømmer fornyet,  og der oplagdes bly ligesom på 
den øvrige kirke. 

Det nette, murede våbenhus, hvis gavl smyk-
kes med frise  af  stigende rundbuer kombineret 
med hjørnelisener, er rejst 1873 på samme sted 
foran  kirkens syddør som dets nedenfor  omtalte 
forgænger.  Da byggeriet gik i gang, havde øn-

Fig. 7. Tympanon (s. 4113). NE fot.  1992. - Tympa-
num, probably from  the church, now placed  outside. 
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Fig. 8. Ikke benyttet forslag  til våbenhus, V. Th. Wal-
ther 1867 (s. 4116). LA Vib. - Proposal  for  porch. 

sket om fornyelse  været fremført  i en årrække 
med forskellige  argumenter. Sogneboerne med 
præst og provst i spidsen gjorde bl.a. gældende, 
at våbenhusdøren var så snæver (ca. 90 cm), at 
der altid var stor trængsel ved afslutningen  af  de 
kirkelige handlinger; derfor  havde folk  fået  for 
vane at bryde op nogen tid, før  gudstjenesten 
var forbi.  Alternativt havde man anmodet om at 
måtte flytte  døren fra  gavlen til østsiden af  hen-
syn til træk. Kgl. bygningsinspektør V. Th. Wal-
ther, der udtalte sig i sagen og projekterede et 
forslag  til nybygning (jfr.  fig.  8), mente ikke, at 
nævnte ulempe kunne afhjælpes  ved den fore-
slåede foranstaltning  og bemærkede i øvrigt, at 
også en udvidelse af  kirken var urimelig. 

På sognets ønskeseddel stod også opstilling i 
våbenhuset af  løse bænke, der i påkommende 
tilfælde  kunne tages ind i kirken til supplering af 
siddepladsernes antal.36 

1872 skilte staten sig af  med kirken (s. 4110), 
og det indgik i salgsbetingelserne, at den nye 
ejer påtog sig våbenhusets fornyelse  og kirkens 
udvidelse. Det nye våbenhus, som synet 187323 

var godt tilfreds  med, er noget større end det 
gamle, og navnlig adskiller det sig fra  forgæn-
geren ved at have den brede indgang placeret på 
østsiden. Desuden rummede det et »aftrædelses-
værelse« for  kirkekoner (hvor der siden 1968 er 
magasin og toilet). 

Fig. 9. Projekt til nuværende vindfløj  og tegning af 
den forrige  (s. 4121). L. A. Winstrup 1865. - Drawing 
of  the present and  the former  weathervane. 
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Fig. 10. Forslag 1865 til tårn (s. 4115) og opmåling 1863 af  sydfacade  (†våbenhus (s. 4117)) samt grundplan, 1:300. 
L. A. Winstrup. - Proposal  for  the tower 1865, elevation of  the south facade  and  the ground-plan  as in 1863. 

Det ældre †våbenhus, der år 1700 burde kalkes, 
og som 1747 beskrives som grundmuret,19 har 
antagelig været senmiddelalderligt. Det havde 
ingen vinduer, men modtog lys gennem en glug 
i tegltaget. Den rundbuede døråbning havde 
1863 (jfr.  fig.  10) indvendig fals,  mens døran-
slaget på dette tidspunkt nok har været hugget 
bort. Bygningens mest bemærkelsesværdige en-
kelthed har været gavlens udformning  med 
hjørnelisener forbundet  med en stor rundbue. 
Det lader sig ikke længere afgøre,  om dette træk 
var oprindeligt, eller om det som i Tønning 
(s. 4049) var resultatet af  en omdannelse. 

Bygningen er nævnt første  gang 1672,21 da 
kirkens tilstand efter  svenskekrigene blev frem-
lagt på tinge. Det fremgår  da, at våbenhuset 
havde en † tagrytter,  benævnt lille tårn, som 
skulle repareres med 800 spån. 

Nordfløjen  er opført  1874, som det bl.a. frem-
går af  årstallet med jerncifre  på gavlen. Den er 
det konkrete resultat af  en mangeårig indsats for 
forøgelse  af  antallet af  siddepladser, første  gang 
nævnt 1797.21 Efter  statens overtagelse af  kirken 
kan forløbet  følges  i en usædvanlig grad, som 
her kun skal refereres  i hovedtræk. 

En central skikkelse i sagen var den initiativ-
rige og visionære inspektør ved Silkeborg gods 
(1830-50), justitsråd J. H. Bindesbøll,38 der i 
loyalitet over for  rentekammeret bestræbte sig 
for  at holde alle udgifter  nede. Skiftende  gods-
forvaltere,  der nok havde mere føling  med de 
lokale forhold,  gjorde sig ved provstesynene til 
talsmand for  sognets ønsker. Ovennævnte Thie-
lemann, der i 1840rne havde private opgaver i 
Århus og omegn, udarbejdede 1843 som kon-
duktør i det statslige bygningsvæsen et forslag 
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Fig. 11. Indre, set mod vest. NE fot.  1993. - Interior  to the west. 

til kirkens udvidelse med to korsarme. Da Bin-
desbøll kunne påvise projektets mangler, udka-
stede en nytiltrådt forvalter  tanken om at afløse 
koret med en stor Pantheonlignende rotunde. 
Bygningsvæsenets chef,  professor  Jørgen Han-
sen Koch, kom 1848 sammen med en ny, ung 
konduktør, arkitekt Leth,39 til Silkeborg og 
holdt møde ved kirken med præsten og forval-
teren. Han afviste  ideen om en kuppelbygning 
og lovede, at Leth ville udarbejde et nyt forslag. 
Efter  at godsinspektørens bror havde overtaget 
det jyske bygningsinspektorat, fremstillede  han 
en plan for  en generel istandsættelse,40 og før 
han atter forlod  Jylland, havde man påbegyndt 
arbejdet, der angik kirkens indre og navnlig en 
ommøblering (s. 4133). Hermed var imøde-
kommet den mest udtalte pladsmangel. Med det 

hastigt stigende indbyggertal i det store sogn, 
hvor kirkegængerne ofte  kom langvejs fra  og 
havde behov for  en siddeplads under gudstjene-
sten, var det dog påkrævet med en egentlig ud-
videlse. Til trods for  at ministeriet havde kon-
stateret et pænt og stabilt overskud på kirkens 
regnskab, udskød man opgaven og solgte den 
som nævnt med den klausul, at der skulle op-
føres  en udbygning.35 

Med ministeriets tilladelse blev byggeriet ud-
sat til 1874, da det gennemførtes  i løbet af  som-
meren.41 Ligesom Wohnsen (s. 4110) i sin tid 
havde leveret murstenene til tårnet fra  sit tegl-
værk i Addit, har han som kirkeejer utvivlsomt 
sikret sig stenleverancerne til sine »egne« tilbyg-
ninger. Det fremgår  ikke, hvem der udførte  teg-
ningerne, men våbenhus og nordfløj  er særdeles 
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Fig. 12. Indre, set mod øst. NE fot.  1993. - Interior  to the east. 

beslægtede, bl.a. ved gavlenes dispositioner, og 
har utvivlsomt den samme ophavsmand. 

Den enkle, grundmurede fløj,  der oprindelig 
stod i blank mur af  røde sten, er udført  i kryds-
forbandt  og tækket med skifer,  ligesom den øv-
rige kirke var blevet det nogle år forud.  Ind-
vendig er det spartanske rum, der åbner sig mod 
skibet over for  prædikestolen, udstyret med 
pudset loft  over en kraftig  hulkel, akcentueret 
med en profileret  gesims. Synet 1875 gav udtryk 
for  stor tilfredshed  med den »smagfulde«  tilfø-
jelse, der var forsynet  med »to jernvinduer af 
samme størrelse og form  som de øvrige i kir-
ken. I baggrunden en niche, hvor er anbragt et 
kors«.22 

Gavlens dør er sat ind i 1890erne, og 1959 øn-
skedes dens fløje  fornyet. 

Det Hoffske  †begravelseskapel,  der lå på kirkens 
nordside, er tidligst omtalt 1803,19 da en fjæl  var 
løs. Synet 181742 konstaterede, at tagrenden mel-
lem skibet og »begravelsen« ikke kunne »vise 
vandet ud over muren, som derved fordærves«. 
182343 var kapellet meget forfaldent,  og det føl-
gende år, efter  staten havde overtaget kirken, 
blev det revet ned. Udover lokaliseringen til 
nordsiden omtales beliggenheden ikke, men til— 
muringer og spor efter  åbning i vestafsnittet  må 
betyde, at kapellet har ligget her. Skibets øde-
lagte nordvestre hjørne, der står som et ejen-
dommeligt fremspring,  støtter antagelsen og sy-
nes at samstemme med ovennævnte synsnotits. 

Der foreligger  ikke oplysninger i øvrigt om 
bygningen, ikke engang om dens opførelses-
tidspunkt. Som begravelsessted for  med-
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lem (mer) af  familien  Hoff  må byggeriet imid-
lertid have fundet  sted efter  1773, da ritmesteren 
købte kirken (s. 4110). Det er usikkert, om der 
har været en sammenhæng mellem den ovenfor 
omtalte nedrivning af  tårnets top og kapellets 
opførelse,  eller om det måske blev rejst i for-
bindelse med landsdommerens overtagelse af 
kirken fra  faderen  179444 (jfr.  dog nedenfor). 

Efter  reformationen  har bygningsarbejdet i øv-
rigt taget sigte på den almindelige vedligehol-
delse.  Udover behov for  tagudbedring fremgår 
det 1672,21 da istandsættelse omtales første  gang, 
at skibets nordøstre hjørne måtte repareres. Der 
nævnes renoveringer 1725 og 1735, og provsten 
noterede 1775, at kirkeejeren, ritmester Hoff, 
samtidig med den ovenfor  skildrede nedbryd-
ning af  tårnets øvre del havde »gjort en anseelig 
reparation«.19 Efter  sønnens overtagelse af  kir-
ken begyndte det øjensynlig at knibe med ved-
ligeholdelsen; der foreligger  fra  slutningen af 
1790erne beretninger om, at han lod byggema-
terialer bringe til kirken for  at berolige synet, 
der gentagne gange beskrev kirkens tilstand 
som miserabel. Nogen tid efter  blev materia-
lerne fjernet,  uden at noget var sket.45 Antagelig 
som forberedelse  til salg gennemførtes  dog en 
hovedreparation 1803,19 men 180746 bemærkede 
synet atter betydelige mangler. Efter  statens 
overtagelse 1823 iværksattes en istandsættelse;42 

i 1840rne indberettede provsten, at kirken 
»manglede hyggelighed«, og at den var den 
mest brøstfældige  og slettest vedligeholdte i 
Vrads og Tyrsting herreder.35 Karakteristikken 
skal utvivlsomt forstås  på baggrund af  de oven-
for  omtalte udvidelsesbestræbelser. Som nævnt 
gennemførtes  1850-51 en hovedistandsættelse 
efter  M. G. Bindesbølls tegning; ved denne lej-
lighed blev vestafsnittets  loft  pudset og hvidtet 
(afløst  af  ferniserede  brædder 189722). 

I perioden var der gentagne gange problemer 
med skibets nordmur, hvorfor  som afstivning 
opsattes et par †piller, 47 der fjernedes  i forbin-
delse med tilbygningens opførelse.  Den seneste 
restaurering er under ledelse af  Aksel Skov og 
Aage Kristensen gennemført  1967-68, og 1990 
forestod  Hans Vinther, Brædstrup, en istand-
sættelse af  nordfløjen. 

Gulvene består efter  de ovennævnte restaure-
ringer af  gule, kvadratiske teglfliser;  i koret er 
bevaret et parti af  den ældre belægning af  gule, 
ottekantede teglfliser,  der i mønster er kombi-
neret med kvadratiske, vekslende røde og blå. 
Et centralt felt  i våbenhuset er udført  med røde 
og blå fliser.  Gulve nævnes første  gang 
1685-86,48 da der skulle lægges et nyt af  mur-
sten. Ved midten af  forrige  århundrede lå der i 
gangen og i koret »gule stenfliser«,  i stolesta-
derne og foran  alteret træ. På synets foranled-
ning fornyedes  gulvet i 1890erne med farvede 
fliser  i mønster. 

De smukt murede, udvendig rundbuede og 
falsede  vinduer  i kirkens ældre dele er udformet 
af  Winstrup, har stel fremstillet  af  jernstøber 
Zeltner og er indsat 1867-6849 som afløser  for  et 
sæt af  træ fra  1842,35 tegnet af  Thielemann (jfr. 
fig.  10). 

De indmurede overliggere i vestafsnittet 
(s. 4114) godtgør, at der senest omkring år 1500 
og formentlig  i sammenhæng med overhvælv-
ningen er foretaget  ændringer ved nogle af  vin-
duerne. Første gang vinduer omtales er 
1682-8348 i anledning af  en øjensynlig generel 
istandsættelse: Et i nordsiden og de to »store« 
(det ene ved prædikestolen, det andet i vest) blev 
forbedret  (tårnrummets dog samtidig halvvejs 
tilmuret), og der indsattes »et nyt vindue ved 
pulpituret«. Siden omtales reparationer 171519 

og 1819,42 og som forspil  til den ovennævnte 
udskiftning  beskrev godsinspektør Bindesbøll 
1841 vinduerne som gamle og blyindfattede. 35 

Tagene  er siden hovedistandsættelsen 1967-68 
blyhængte pånær nordfløjens,  hvis skifer  er for-
nyet 1990. Tagmateriale nævnes tidligst 1672,21 

da der i hvert fald  på skibets sydside lå bly. Frem 
til begyndelsen af  forrige  århundrede ser det ud 
til, at kor og skib var blytækkede, mens tårn 
(før  1775) og våbenhus var teglhængte. Stentag, 
vistnok på vestafsnittet,  nævnes første  gang 
1817,42 og en halv snes år senere34 udskiftedes 
noget bly med tagsten, hvorved må være frem-
bragt den tilstand, som fremgår  dels af  en be-
skrivelse 1853,50 dels af  fig.  10. 186636 lagdes der 
alle steder skifer  svarende til materialet på det 
netop færdiggjorte  tårn. 
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Tagværkerne  er overalt nyere eller nye, und-
tagen i koret, hvor der er bevaret en del ældre 
egetømmer; ved nogle af  samlingerne mellem 
spær og hanebånd er anvendt de fra  andre af 
egnens kirker kendte konsoller, der her er rette 
og sat skråt (jfr.  senest Tønning, s. 4052). 

Opvarmning nævnes første  gang 1883, da man 
hos Stallknechts Jernstøberi i Horsens indhen-
tede tilbud på en †ovn til opstilling i den østre 
ende af  skibet.51 Ved midten af  1920rne fandt 
synet kakkelovnen brøstfældig  og foreslog  op-
sat et †varmeværk, der 1929 var på plads. I for-
bindelse med hovedrestaureringen 1967-68 in-
stalleredes centralvarme. 

Efter  de seneste renoveringer står kirken i dag 
hvidkalket inde og ude; med undtagelse af  den 
skiferhængte  nordfløj  er alle tage blytækkede. 
Våbenhusets bjælkeloft  er hvidmalet. 

Vindfløjen  (fig.  9) på tårnet er udformet  af 
Winstrup og bærer Christian IX.s kronede nav-
netræk, flankeret  af  det delte årstal 1865. Et øn-
ske om istandsættelse nævnes i synsprotokollen 
1962. På †tagrytteren (s. 4115) sad en †fløj,  teg-
net af  Thielemann og forsynet  med årstallet 
1843. Kuglen på stangen var af  træ (fig.  9). 

KALKMALERIER 
1903 undersøgte Eigil Rothe fremkomne  spor af 
kalkmaleridekorationer fra  senmiddelalderen i 
kor og skib. Det følgende  år afdækkede  og 
istandsatte dekorationsmaler Frantz Hansen, Ål-
borg, såvel hvælvdekorationerne som en Maria-
figur  på korbuens nordre vange. Derimod over-
kalkedes både enkelte rester af  †figurmaleri  på 
hvælv og vægge (jfr.  nedenfor)  og en nyfundet 
mandsfigur  på korbuens søndre vange. 1927-28 
istandsatte Harald Borre de tilstedeværende kalk-
malerier, og 1968 foretog  Robert Smalley en 
rensning af  Mariafiguren  samt afdækning  og re-
staurering af  den korresponderende mandsfigur 
på korbuens søndre vange. 

1) Fra 1500-20 er den enkle hvælvdekoration i 
kor  og skib,  lidt forskellig  i de to afsnit,  men 
antagelig stort set samtidige. Farverne er de van-
lige, vekslende rødbrune og gråsorte. Korets 

Fig. 13. Kalkmalede dekorationer, fra  1500-20, om-
kring hvælvhuller i skibets østligste fag,  sydøstre 
hjørne (s. 4121). NE fot.  1993. - Mural  decorations 
c. 1500-20 around  vault-holes  in the eastern bay of  the 
nave. 

ribber er malet med små, tætsiddende sparrer i 
siksak over de tre sider, og alle ribber er ledsaget 
af  egnens ofte  sete krydsende halvrundbuer med 
enten tre prikker eller lille kugle over spidserne. 
Buernes forløb  er markeret af  en streg, hvorfra 
vokser stængler, der ved skjoldbuerne bærer 
prikblomst, ved gjordbuerne en lille, hjertefor-
met blomst, sort med rød kontur. I hvælvtop-
pen en lille, seksbladet roset. 

Skibets to fag  har ensartede dekorationer med 
varierende farver.  Ribberne har på forsiden 
sparrer med langt udtrukne spidser, siderne 
skråstreger eller vinkler, og alle ribber er ledsa-
get af  det sædvanlige buemotiv med tre prikker. 
Skjold- og gjordbuernes ledsagestreger bærer 
her stængler med småprikker. Toprosetterne 
svarer til korets, vestfagets  blade er dog gråsorte 
med røde konturer. Omkring alle otte hvælv-
huller i fagenes  svikler er skødesløst tegnede 
rammer, mindst og enklest i vestfaget,  i østfaget 
mere fantasifulde,  maske- eller huslignende 
(fig.  13). 

Et indvielseskors,  formodentlig  samtidigt med 
hvælvdekorationen, er malet på nordvæggen i 
skibets vestfag.  Det er et rødbrunt Georgskors, 
28-29 cm i tvm. malet 215 cm over nuværende 
gulv. 
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Fig. 14-15. Kalkmalerier, fra  1500rnes 1. trediedel, på korbuens vanger. I nord Maria som smertensmoderen, i 
syd en mand, Kristus? (s. 4122). NE fot.  1993. - Mural  paintings from  the lst  third  of  the 16th century on the soffit of the 
chancel arch. North,  the Virgin  Mary  as the Mother  of  Sorrows;  south, a man (Christ?). 

2) I 1500rnes 1. trediedel  er malet to figurer  på 
korbuens vanger i dennes fulde  bredde og lige 
under vederlagsbåndene. På de tre øvre sider er 
de afgrænset  af  en dobbeltstreg i rødbrunt og 
gult, hvorimod det nederste parti af  begge er 
ødelagt og nu overhvidtet. I nord ses en frem-
stilling af  Maria  som smertensmoderen  (fig.  14), 
hvis hjerte er gennemboret af  syv sværd sym-
boliserende hendes medlidelser med sønnen,52 et 
motiv der genfindes  bl.a. i Tørring (Vrads her-
red) og Skivholme (s. 1952). Den summariske 
skikkelse er tegnet med en rødbrun konturstreg. 
Maria er iført  rødbrun kjole og gulbrun kappe 
samt hvidt hovedtøj, der kun lader lidt af  det 
brune hår synligt. Den store glorieskive er gul-
brun. Sværdene har rødbrunt fæste,  et enkelt 
har blodrille. 

I syd er fremstillet  en tilsyneladende kronet, 
skægløs og gloriesmykket mand  (fig.  15), måske 
Kristus  som konge, iført  fornem,  brunlig kappe 
med hvid, rødprikket bræmme (hermelin?) over 
den gulbrune kjortel. Højre udstrakte hånd ses 
foran  et højt, krydsskraveret motiv, muligvis et 
vindue. De to personer har ganske ens, grove 
ansigtstræk tegnet med rødbrun streg, lang 
næse og øjenbue i ét, små øjne og dobbeltstreg 
på overlæben.53 På begge figurers  hvide bag-
grund er sjusket malede, gule stregstjerner samt 
(i nord) rødbrune prikblomster og (i syd) skiver. 

†Kalkmalerier,  formodentlig  samtidige med 
korbuens dekoration, blev iagttaget 1904 og 
192854 og herefter  overhvidtet. På to af  korhvæl-
vets kapper  fandt  man »meget utydelige rester af 
tre figurer 55 (fig.  43a-c) i rødbrune og grå far-
ver«. På den østlige kappes søndre halvdel sås en 
frontal,  stående person, muligvis holdende et 
kors, på den sydlige kappes vestre halvdel to 
stående, glorificerede  helgener, den ene med 
stav, den anden måske med bog. I skibets østre 
hvælvfag  var 1928 spor af  »meget groft  malede 
figurer  og ornamenter«. På nordvæggen  fandtes 
endvidere spor af  et billede, antagelig lykkehju-
let. 

3) Af  yngre dato (end ribbedekorationerne) 
var ifølge  Rothe 1903 en malet  †baldakin  over al-
tertavlen, i korets østre kappe, måske en skygge-
dekoration(?)  af  altertavlen ligesom bl.a. den i 
Tønning (s. 4055). 

INVENTAR 
Oversigt.  Trods dårlig vedligeholdelse i tidligere tid 
og flere  gennemgribende restaureringer har kirken 
bevaret en del af  sit ældre inventar, især fra  15-
1600rne. Ældst er det lemlæstede krucifiks  fra 
1400rnes begyndelse. Fra 1585 stammer en række sto-
legavle med skårne navne på sogneboere, o. 1600 er 
anskaffet  altertavlen samt prædikestolen, der er be-
slægtet med den i Borum. Efter  en synsudtalelse 1842 
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Fig. 16. Altertavle, o. 1600, med maleri fra  1857 (s. 4124). NE fot.  1993. - Altar-piece  c. 1600, with painting 1857. 

om kirkens slette tilstand (jfr.  s. 4120), foretoges 
1850-51 en hovedrestaurering, hvorunder der opsat-
tes en ny døbefont,  muligvis tegnet af  M. G. Bindes-
bøll, og stolene repareredes. Ved en større istandsæt-
telse o. 1893 ændredes disse atter, ligesom alterbord 
og -tavle forsynedes  med relieffer,  antagelig udført  af 
N. W. Fjeldskov, der desuden skar nye figurer  til 
prædikestolen. Samtidig opsattes alterskranke og 
prædikestolsopgang af  smedejern, sidstnævnte atter 
fjernet  1968-69 sammen med tilføjelserne  til altertavle 
og prædikestol. 1897 fik  kirken en ny klokke, om-
støbt af  den tidligere fra  1730, udført  af  Laurenz 
Strahlborn, Lübeck. 

Alterbordet  er en trækasse fra  1968, beklædt med 
mørkerød t fløjl.  Det tidligere, fra  o. 1893, af  eg, 
havde afløst  et a f fy r . 5 6 

†Sidealterbord(?),  se s. 4131. 
Alterbordsforside  (jfr.  fig.  17, m e n nu ikke syn-

lig), fra  o. 1893,5 6 af  eg, et relief  af  Gravlæggel-
sen indrammet af  sidefelter  med bladranker og 
en frise  med vindrueklaser og kornaks, antage-
lig udført  af  bil ledhuggeren N. W. Fjeldskov 
(jfr.  Træden alterbordsforside,  s. 4085). Forsiden 
antagelig 1968 dækket af  en fiberplade. 5 7 
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Fig. 17. Altertavlen (jfr.  fig.  16) før  restaureringen 
1968, med relieffer  af  N. W. Fjeldskov og topfeltsma-
leri, alt fra  o. 1893 (s. 4123f.).  Georg N.Kristiansen 
fot.  1940. - Altar-piece,  cf.  fig.  16, before  restoration 
1968, with reliefs  by N.  W.  Fjeldskov  and  painting at the 
top, c. 1893. 

†Alterklæder.  Af  de sporadiske oplysninger 
fremgår,  at et 171519 omtalt klæde var »formul-
tet«, og at et andet (?) 182142 ønskedes fornyet. 
Ti år senere bestod det af  rødt fløjl,  der imid-
lertid 1836/37 var erstattet af  et nyt af  sort fløjl. 58 

185022 havde man atter anskaffet  et klæde af  rødt 
fløjl  (jfr.  messehagel). 

Altertavlen  (fig.  16), o. 1600, af  eg, er et enkelt 
renæssancearbejde, der efter  et kraftigt  forfald  er 
blevet istandsat flere  gange og forsynet  med 
storfeltsmaleri  1857, nyskårne dele og et top-

maleri o. 1893, samt senest med topvinger ved 
restaureringen 1968. 

Storstykket er bedst bevaret. Over fodstyk-
kets bossesmykkede fremspring  flankerer  to 
fritstående  søjler det rektangulære midtfelt.  De 
korintiske søjler har prydbælter med beslagværk 
og rosetter, de kartoucheformede  storvinger 
langs kanterne et beslagværksagtigt bånd i re-
lief.  Her indenfor  ses endnu en reliefskåret  rulle-
værkskartouche med ophæng af  frugter  og rød-
der. Oprindelige er ligeledes det ret høje topfelts 
glatte søjler med ringformede  kapitæler og ba-
ser. Derimod er den buede topgavl med cirkel-
kors og reliefskåret  englehoved mellem ege-
blade antagelig udført  o. 189356 af  N. W. Fjeld-
skov (jfr.  bl.a. alterbordsforside)  ligesom de 
små påsatte englehoveder i storvingerne. Ved 
samme lejlighed fjernedes  tavlens fodstykke, 
der erstattedes af  et højere postament (fig.  17). 
Dette var mellem volutsmykkede fremspring 
smykket af  et brunbejdset egetræsrelief  af  Kors-
bæringen56 (fig.  18), 57,5x104 cm, formodent-
lig udført  af  Fjeldskov. 1968 blev det oprindelige 
fodstykke  genindsat under tavlen, mens posta-
mentfremspring  og relief  blev anbragt på loftet. 

Tavlen står siden 1968 i egetræ med partiel, 
gylden staffering,  efter  at en brunbejdsning og 
broget bemaling fra  o. 1893 var fjernet.  Alle 
ældre farver  var inden da afrenset.  I topfeltet  er 
1968 malet versalindskrift  på ny egetræsplade. 

Storfeltets  oliemaleri  på lærred, 97 x 85 cm, er 
udført  1857 af  malermester Iver Fr. Dresler, År-
hus,59 der har leveret altermalerier med ganske 
samme motiv til Astrup (s. 2350), Kolt (s. 2184) 
og Søften  (s. 1698). Det fremstiller  Kristus på 
korset foran  en rødlig lysning i det mørkladne 
landskab. Dresler havde samtidig udført  topfel-
tets †maleri  af  Guds »altseende øje«, der imid-
lertid o. 189356 blev erstattet af  et maleri,  (fig.  19) 
formodentlig  udført  af  Karen Wiehe (jfr.  Ej-
strup, s. 4193) og nu ophængt bag på altertav-
len. Det er i olie på lærred, 60,5 x 52,5 cm, fore-
stillende Kristi opstandelse, og har som forlæg 
Kristusskikkelsen, i skyer, fra  Carl Blochs Kristi 
opstandelse fra  1877.60 

Om altertavlens ældre historie oplyses, at den 
1821-2342 trængte til reparation, da nogle zirater 
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foroven  og på siderne var faldet  ned, og nogle 
var »forrådnede«.  1832/3358 fik  en maler Almind 
44 rbd. for  at male »en ny altertavle«, måske 
blot det »alterbillede«, der 1850 ønskedes afva-
sket og ferniseret. 61 

1855 erklærede synet, at altertavlen måtte kas-
seres, da den var »for  ringe i forhold  til kirkens 
nuværende tilstand«. I stedet anskaffedes  1857 
de ovenfor  omtalte malerier.22 

Altersølv.  Kalk  (fig.  20), 1866, udført  af  An-
dreas Martin Westrup, København, efter  teg-
ning af  L. A. Winstrup nævnte år.36 Den store, 
22,3 cm høje kalk har rund, fladt  profileret  fod 
med indknebet skaft  op mod den fladrunde 
knop, der er prydet med et bælte af  små, gra-
verede cirkler. Det øvre cylinderled afsluttes  af 
vulst og hulled. Bægeret har under den let udad-
bøjede mundingsrand en graveret og punslet 
frise  med små firbladskors  og cirkler; en nedre 
frise  er vinkelmønstret med blade og cirkler. 
Midt på korpus er på den ene side graveret et 
indvielseskors, på modstående side et Jesumo-
nogram omkring korsstav. Under bunden er 
stempler for  guldsmeden (Bøje I, 1979, nr. 
1285(?)), guardeinen Simon Groth og Køben-
havns bymærke, vistnok (18)66. 

Disk  (fig.  20), udført  1861 af  Andreas Kiær 
Lund, bosat i Silkeborg;62 stemplet med Skan-
derborgs bymærke (18)61. 13 cm i tvm. På fanen 
en graveret bladranke. Under bunden mester-
stemplet (Bøje II, 1982, nr. 6318), det oven-
nævnte bymærke og guardeinens, Peter Reimer 
Hinnerup (1840-63). 

Fig. 18. Relief  af  Korsbæringen ved N. W. Fjeldskov 
o. 1893; tidligere fodstykke  for  altertavlen, jfr.  fig.  17 
(s. 4124) NE fot.  1993. - Relief  of  Christ  Carrying  the 
Cross  by N.  W.  Fjeldskov  c. 1893;formerly  the pedestal  of 
the altar-piece,  cf.  fig.  17. 
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Fig. 19. Maleri af  Opstandelsen, o. 1893; tidligere i 
altertavlens topfelt,  jfr.  fig.  17 (s. 4124). NE fot.  1993. 
- Painting of  the Resurrection c. 1893, formerly  the top of 
the altar-piece,  cf.fig.  17. 

†Altersølv.  1) »Skænket 1633 af  sognepræsten 
Oluf  Andersen Grønbech« ifølge  indskrift,  der 
stod på †kalken (nr. 2) fra  1861.63 183158 blev 
vægten for  kalk og disk angivet til 27 lod og 3½ 
kvint. 183822 bemærkedes, at kalkens bæger var 
utæt og alt for  lille, hvorfor  det repareredes og 
forgyldtes  for  24 dl. af  en guldsmed Hansen.58 

2) Ved præstegårdens brand 1861 gik det 
ovenfor  omtalte altersølv til grunde, men erstat-
tedes samme år af  alterkalk, disk og oblatæske af 
sølv, der i alt vejede 34 lod og var udført  af 
Andreas Kiær Lund, Silkeborg. Da også denne 
kalk blev anset for  at være »temmelig lille« og 
formen  »ingenlunde heldig«, idet vinen spildtes, 
blev den 1866 »omarbejdet« til den nuværende 
kalk.36 

Oblatæske  (fig.  20), 1871, cylinderformet,  3,5 
cm høj og 8 cm i tvm., med hvælvet låg, der 
ved øvre kant og ved bunden har en lille rund-
stav. På låget er graveret et latinsk kors med 
trekløverformede  korsarmsender, på siden, med 
fraktur  »Them Kirke«. Æsken har to forskellige 
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Fig. 20. Altersølv. Kalk, udført  1866 af  A. M. We-
strup, København, disk, udført  1861 af  A. Kiær 
Lund, Silkeborg, og oblatæske 1871, med stempler 
for  Peter Hjort, Horsens og C. R. Westergaard, År-
hus (s. 4125). NE fot.  1993. - Altar  plate.  Chalice,  made 
1866 by A. M.  Westrup,  Copenhagen,  paten, made  1861 
by A. Kiær  Lund,  Silkeborg,  wafer  box 1871, with marks 
of  Peter Hjort,  Horsens,  and  C. R. Westergaard,  Århus. 

sæt stempler, hvilket tyder på, at den er for-
arbejdet af  to guldsmede, af  hvilke den ene kan 
have stået for  udførelse,  den anden for  dekora-
tion og indskrift.  Under æskens bund mester-
stempel for  Peter Hjort, Horsens (Bøje II, 1982, 
nr. 6255), Horsens bymærke (smst. nr. 6108) og 
lødighedsstemplet: »13½ Lod«. Lågets underside 
har stempler for  guldsmeden Carl Rudolf  We-
stergaard, Århus64 (Bøje II, 1982, nr. 6100), gu-
ardeinen Simon Groth og Københavns by-
mærke (18)71. Den forrige  †oblatceske,  fra  1861 
(jfr.  †altersølv nr. 2), var 1870 for  lille, hvorfor 
der ønskedes en ny til 200 oblater.23 

Berettelsessæt.  1) Nyt, af  tin, stemplet »Just«. 
2) (Fig. 22), fra  1861,36 af  sølv, udført  af  Andreas 
Kiær Lund, Silkeborg. Den 11,2 cm høje kalk 
har rund fod  med høj standkant og øvre, rundet 
led, hvorpå en graveret bladranke. Skaftets  hen-
holdsvise trompet- og kegleformede  led har 
fladrund  knop smykket med graverede firblade. 
En bægerbladskrans ses under det udadbuede 
bæger, der er smykket med et symmetrisk, stili-
seret rankeornament. Under bunden er to gange 
stemplet med mestermærket (Bøje II, 1982, 
nr. 6323), hvorimellem en oval med tallet »18«, 
muligvis for  lødigheden. Den tilhørende disk, 

Fig. 21. Løvefod  på alterstage o. 1625, jfr.  fig.  23 
(s. 4127). NE fot.  1993. - Lion-foot  of  an altar  candlestick 
c. 1625, cffig.  23. 

Fig. 22. Sygekalk, nr. 2, fra  1861, udført  af  A. Kiær 
Lund, Silkeborg (s. 4126). NE fot.  1993. - Chalice  for 
the Sick,  no. 2, from  1861, by A. Kiær  Lund,  Silkeborg. 
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med samme stempler under bunden som kal-
kens, er 7 cm i tvm., glat og flad,  med lille 
standring. Sættet nu ude af  brug. 

Alterkande,  1928, af  porcelæn fra  Bing & 
Grøndahl, sort med guldkors og -kanter. To til-
hørende skåle,  fra  1903,23 7 cm høje, 20 cm i 
tvm.; alle dele i skab bag alteret. †Alterkander 
anskaffet  1844,22 186136 og 1869.22 

Alterstager  (fig.  23), o. 1625, men tidligst om-
talt 1681,48 af  messing, ca. 48,5 cm høje, hver 
hvilende på tre ens, 9,5 cm høje fødder  formet 
som siddende løver (fig.  21). De store, velfor-
mede stager har klokkeformet  fod  og skaft  be-
stående af  flad  vulst, hulled på hver side af  den 
fladtrykte,  kugleformede  knop, samt øvre, kort 
baluster. Den kraftige  lyseskål har skarpkantet 
led over vulst. Den oprindelige lysetorn er skjult 
af  en nyere,65 dannet af  en messingplade, og skå-
lens åbning er tilsvarende lukket af  ny messing-
plade, antagelig ved en istandsættelse 1919.23 To 
†kandelabre,  af  messing, hver til fem  lys, blev 
189356 anbragt på alterskrankens endestolper, 
men fjernedes  1953 (jfr.  fig.  6).23 

Syvarmet  lysestage,  nyere, med rund fod,  man-
geleddet skaft  og arme med glatte og ringfor-
mede led. En ældre stage med profileret  balu-
sterskaft  og flade  volutarme, nu på loftet. 

†Røgelsekar.  I 1680erne48 omtales et »ildkar«, 
hvilket sædvanligvis er benævnelsen for  et rø-
gelsekar. 

*Akvamanile 66 (fig.  24), vandkande af  bronze 
fra  begyndelsen af  1200rne, formodentlig  nord-
tysk eller dansk arbejde. Denne usædvanlige 
vandkande, af  form  som en løve, har været an-
vendt som liturgisk redskab ved præstens 
håndtvæt i forbindelse  med den katolske 
messe.67 

Akvamanilen, der vejer 2449 g, er 25 cm høj 
til snudespids og 24,4 cm lang. Den pånittede 
hank er formet  som en rudimentær drage, der 
med åbent gab og kraftige  hjørnetænder68 er ved 
at bide sig fast  i løvens manke (fig.  25). Dragens 
bagkrop har sammenfoldede,  glatte vinger og 
hale, der løber ud i en spiral med indre, tredelt 
blad. Halen er støttet af  et trekantet stykke fæst-
net med nitte til en lille (skjult), opstikkende 
plade på løvens bagdel.69 Mellem dens udstik-

Fig. 23. Alterstage fra  o. 1625 (s. 4127). NE fot.  1993. 
- Altar  candlestick  c. 1625. 

Fig. 24. *Akvamanile fra  1200rnes begyndelse, måske 
fra  Them kirke; nu i NM, (s. 4127). NE fot.  1994. -
Aquamanile, from  the beginning of  the 13th century, pos-
sibly from  Them  church. Now  in NM. 
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kende ører,70 med åbne huller, er anbragt to 
øskener til et nu manglende låg, der har skullet 
dække over påfyldningshullet  i løvens pande. 

Fra det åbne gab, med kraftige  hjørnetænder, 
stikker den rørformede  tud ud, hvorigennem 
vandet kunne hældes. Øjnene har fordybede  pu-
piller, mankens rillede spiralkrøller er lagt i fem 
lag. Den tynde hale er ført  op mellem benene og 
op langs det ene lår, endende i lille bladdusk. 
Hver af  poterne har to kraftige  tæer. 

Akvamanilen er forarbejdet  af  ret lys bronze, 
hanken er dog af  lidt mørkere legering, et mate-
riale der også er anvendt til en formentlig  op-
rindelig, firkantet  plade indsat mellem løvens for-
ben. På dens heraldisk venstre side ses to små, 
rektangulære mærker, muligvis stammende fra 
støbeprocessen,71 henholdsvis på manken og lå-
ret, på dens højre side et tilsvarende på manken 
samt et større, gennemboret hul på låret. 

Akvamanilen (inv.nr. D 1081) er 1876 erhver-
vet af  Nationalmuseet fra  en antikvitetshandler, 
der har købt den af  en mand boende i Rudstrup, 
Them sogn. Kanden kan måske stamme fra 
denne kirke, eller fra  en af  de forsvundne  kirker 
i sognet, det er dog sandsynligt, at den i hvert 
fald  har tilhørt en jysk kirke, men en sikker pro-
veniens kan ikke fastslås. 

Messehagler.  1) Ny, af  mørkerød damask med 
buet gaffelkors  broderet med guldtråd. Fra 
Dansk paramenthandel. 2) 0.1900, af  kraftig, 
mørkerødt fløjl  med guldgaloneret, latinsk ryg-
kors og kanter. I præstegården, ude af  brug. 
†Messehagler.  11680ernes inventarier48 nævnes en 
hagel af  fløjl  med røde og sorte »blommer«. 
171519 var den »noget slet« på ryggen, 182042 ka-
rakteriseredes den (samme?) som hullet og ikke 
anstændig. 1831/3258 var den formodentlig  for-
nyet og bestod af  sort bomuldsfløjl  med ægte 
trenser. 185022 ønskedes den sorte hagel afløst  af 
en ny af  rødt fløjl,  der passede bedre til den nye 
alterbeklædning (jfr.  ovenfor);  anskaffet  året ef-
ter. 186223 bestod den af  fløjl  med guldtresser. 
Mellem noget »altertøj«, der solgtes 1870,36 var 
en hagel, nok den, der 1861 karakteriseredes 
som oprådnet og værdiløs. 

Alterskranke,  o. 1893,56 af  sortmalet metal, 
formet  som en bølgeranke med påsatte rosetter; 

kraftig  hånd- og fodliste  af  poleret træ. Opstillet 
i stor bue foran  alteret. 

Den tidligere †alterskranke,  fra  1850, var lige-
ledes bueformet  og med retkantede endestolper. 
Dens forgænger,  der var ret, blev 1849 anset for 
at være for  lille, da der kun var plads til 13 kom-
munikanter.61 

Døbefont  (fig.  27), 1851, af  sandsten, 79 cm 
høj, udført  af  stenhuggermester Scheller,72 for-
modentlig efter  tegning af  M. G. Bindesbøll.20 

På en sekskantet gulvplade står tre kvadratiske 
platter, der bærer de tre søjler, hvorpå den lave 
kumme hviler. Denne har rundet mundings-
kant, 67,5 cm i tvm., og bund, adskilt af  et for-
sænket bånd. Den blødt afrundede  skål er 9 cm 
dyb. De opefter  indadsmalnende søjler73 udvi-
der sig på det øverste stykke til et slags kapitæl, 
der på de to forreste  sider har en udsparet, rillet 
figur.  Fonten står med den grå sandsten oplivet 
af  guld på figurer  og kummebånd. Opstillet i 
skibets nordøsthjørne ud for  hvælvpillen. 

Tidligere  (†)fonte.  Kirkens romanske *granit-
font  blev af  synet 1830 erklæret for  »ikke an-
stændig« og stod på en uheldig plads (formo-
dentlig i vestenden). I stedet ønskede man en 

Fig. 25. Detalje af  akvamanile fra  1200rnes begyn-
delse, jfr.  fig.  24 (s. 4127). NE fot.  1994. - Detail  of 
aquamanile from  the beginning of  the 13th century, cf 

fig.  24. 
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transportabel †font, 74 der 1833/3458 blev anskaf-
fet  for  6 rdl., og som 184961 antagelig skulle op-
stilles sammen med kirkesangerens stol inden 
for  alterskranken. Den romanske *font  blev 
o. 184258 afhændet  til sognepræsten, men er se-
nere kommet til Silkeborg kirke. 

Dåbsfade.  1) 1905,75 af  messing, et stort, glat 
fad,  59,5 cm i tvm., den brede fane  profileret  og 
med ombukket rand. 2) 0.1800?, tidligst omtalt 
1831,58 af  messing, glat, 33,5 cm i tvm., med ret 
stor fordybning.  På den let opadskrånende fane 
er med kursiv graveret: »Marc. C 10. v 13-17.« 
Ophængt på østsiden af  arkaden til nordre til-
bygning. 

Dåbskande,  1929, af  messing, udført  af  »Er-
stad, Aarhus«, hvis stempel ses under bunden. 
32 cm høj. På korpus en graveret bølgeranke og 
kors, på standkanten kirkenavn og årstal. †Dåbs-
kande,  1862,23 formodentlig  som ønsket af  tin. 

Vievandskar  (?)  (fig.  26), romansk (?), af  granit, 
svarende til det brudstykke af  det formodede  vi-
evandskar, der nu ligger i kirkegårdsdiget ved 
Vrads kirke (s. 4171). Stenen er rund, med buede 
sider, største længde er 62 cm, midthullet måler 
13 cm i tvm. og er 12,5 cm dybt. Den ligger nu 
ved gårdmand Svend Aage Jensens ejendom i 
Fogstrup og stammer muligvis fra  Them kirke 
eller en af  de forsvundne  kirker i sognet. 

Krucifiks  (fig.  29), fra  1400rnes begyndelse, 
noget beskadiget og nu uden arme og den ne-
derste del af  fødderne.  Figuren,76 der er redu-

Fig. 26. Vievandskar (?), af  granit, nu liggende ved en 
gård i Fogstrup; muligvis stammende fra  Them kirke 
(s. 4129). KdeFL 1994. - Aspersorium(?),  of  granite, 
now at afarm  in Fogstrup,  possibly from  Them  church. 

ceret til 126 cm i højden, har let adskilte og ret 
summarisk udførte  ben; den højre fod,  svagt 
drejet ind mod venstre, har taphul. Det smalle, 
ret høje hoved (fig.  28) hælder mod højre skul-
der. En flettet  tornekrone er trykket ned over 
det glatte hår, der falder  i tynde, nærmest rør-
formede  lokker ned foran  højre skulder og bag 
venstre. De hvælvede øjne er lukkede, ansigts-
trækkene skarptskåret angivne: næsefløje,  kraf-
tige læber med sidefuger  markerende overskæg 
og kort, kløftet  hageskæg; lidt af  venstre øreflip 
ses. Den timeglasformede,  flade  krop har kraf-
tige ribben med sår i højre side. Ringformet 
navle med prik. Lændeklædet er lavtsiddende, 
med enkle tværfolder  og lang, lige nedhæn-
gende snip ved højre side. I begge de beskadi-
gede skulderstykker ses taphuller til fastgørelse 
af  de nu forsvundne  arme, der endnu o. 1970 lå 
på loftet.  Disse var imidlertid ifølge  restaura-
toren en senere tilføjelse,  og begge hænder 
manglede flere  fingre  eller dele heraf. 77 Figurens 

Fig. 27. Døbefont  af  sandsten, 1851, muligvis udført 
efter  tegning af  M. G. Bindesbøll (s. 4128). NE fot. 
1993. - Baptismal font  of  sandstone,  1851, probably made 
after  a drawing  by M.  G. Bindesbøll. 
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Fig. 28. Krucifiksfigurens  hoved, jfr.  fig.  29 (s. 4129). 
NE fot.  1993. - Head  of  Christ,  detail  offig.  29. 

Fig. 29. Krucifiksfigur  fra  1400rnes begyndelse (s. 
4129) NE fot.  1993. - Crucifix-figure  from  the beginning 
of  the 15th century. 

bagside er hulet op til de flade  sidekanter og kan 
muligvis have været lukket med en plade. 1940 
fjernedes  et tykt lag hvidtekalk fra  figuren,  der 
antagelig er blevet overkalket i takt med kirkens 
hvidtninger. Ved restaureringer 1940 og 1968-69 
konstateredes, at alle farver  var forsvundet.  1877 
hang krucifikset  på tårnets vestvæg, men 1940 
var det henlagt på kirkeloftet.  Nu ophængt på 
sydvæggen i skibets vestre fag. 

Et stort, forgyldt  trækors  med profilerede  kan-
ter, ca. 218 x ca. 130 cm, er ophængt på korets 
nordvæg. 

Prædikestolen  (fig.  31), fra  1600rnes begyn-
delse, er et enkelt snedkerarbejde, nært beslæg-
tet med prædikestolen fra  1604 i Borum (s. 1999) 
og kan formodentlig  ligesom denne tilskrives 
landsbysnedkeren Morten fra  Skovby. O.1893 
er stolen dog kraftigt  omdannet og ved en re-
staurering 1968-70 delvis rekonstrueret. 

Stolen har fire  fag  med fritstående  søjler foran 
de slyngbåndsmykkede rammestykker. De pri-
mitive, korintiserende kapitæler og prydbælter-
nes dobbeltvolutter svarer til den førnævnte 
prædikestols ligesom storfelternes  arkader med 
volutsvungne pilastre med neglesnit samt hjør-
nesviklernes rosetter med spydblade. 

Det er dog kun den østre arkade, der er op-
rindelig, men o. 1968 flyttet  fra  feltet  nær syd-
væggen (jfr.  nedenfor).  De øvrige arkader er 
nye rekonstruktioner. Oprindelige er derimod 
gesimsens enkle æggestav- og tandsnitlister og 
frisefelternes  indskrift  med reliefversaler:  »i aa: 
salige / ere: de . som . høre. Gvdsord: och / 
bevake(!) det «78 (Luk. 11,28: Ja, salige etc.). De 
svagt volutsvungne postamentfremspring  med 
perlestav i riflingerne  er formodentlig  kopier ef-
ter en enkelt, der endnu var i behold 1964. Den 
eneste, oprindelige storfeltsplade,  af  eg, (ved 
sydvæggen) bærer spor efter  den oven for 
nævnte, flyttede  arkade, hvorunder der ses re-
ster af  et måske samtidigt maleri af  en stående 
»S. Iohannes«. Han har gulbrun dragt, nøgne, 
hvide fødder  og ansigtstræk samt lys glorie-
streg. Navnet står med hvidmalede versaler på 
blå baggrund over hans hoved.79 

Ved sidste restaurering blev stolen renset for 
nyere farver,  således at den nu står i træets farve 
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med en partiel staffering  i guld. Ved denne lej-
lighed fjernedes  de tre figurer,  der o. 189356 blev 
anbragt foran  storfelternes  nye, plane egetræs-
fyldinger  (jfr.  fig.  6), hvilket antagelig med-
førte,  at man samtidig bortskar postamentfelter-
nes reliefindskrifter,  hvoraf  der endnu sås spor 
før  1968. 

De tre egetræsfigurer  (fig.  30), fra  o. 1893, for-
mentlig skåret af  N. W. Fjeldskov (jfr.  altertavle 
og -panel) forestiller  en mand mellem to kvin-
der, symboliserende Tro, Håb og Kærlighed.56 

De er ca. 52 cm høje, inklusiv soklen, er klædt i 
antikiserende dragter og fremstår  i træets farve. 
Efter  sidste restaurering opstillet over døren i 
nordre tilbygning. 

O.1893 blev prædikestolen anbragt på en mu-
ret, rund og brunmalet sokkel, der 1968 erstatte-
des af  en trækonstruktion. Ved ændringen frem-
kom i skibets sydøsthjørne et vinkelformet 
†munkestensfundament  enten hørende til en tid-
ligere †prædikestol eller til et †sidealterbord.80 

Samtidig opstilledes langs triumfvæggen  en ny 
trappe. Den tidligere opgangs rankeformede, 
sortmalede metalrækværk  (jfr.  fig.  6) fra  o. 1893 
blev fjernet  og oplagt på loftet. 

† Lydhimmel,  kun omtalt 1862,23 er formodent-
lig nedtaget o. 1893. 

Fig. 30. Figurer, antagelig udført  o. 1893 af  N. W. 
Fjeldskov, tidligere anbragt i altertavlens storfelter, 
jfr.  fig.  6 (s. 4131). NE fot.  1993. - Figures,  probably 
carved  c. 1893 by N.  W.  Fjeldskov  andformerly  placed  on 
the main panels of  the pulpit,  cf.  fig.  6. 

Fig. 31. Prædikestol fra  1600rnes begyndelse (s. 4130). 
NE fot.  1993. - Pulpit  from  the beginning of  the 17th 
century. 

Stoleværket  består af  delvis ændrede gavlstyk-
ker fra  1585 (fig.  32, a-e) med sæder og ryglæn 
fra  1968, da der også opstilledes nye stader i nor-
dre tilbygning. De oprindelige gavle, der vender 
mod midtgangen, omfatter  nu 15 i syd og 14 i 
nord, samt ved ydervæggene tre i syd og fem  i 
nord.81 Alle gavlene er tildannet af  én egetræs-
planke, oprindelig ca. 100 cm høje,82 4-5 cm 
tykke og ca. 22 cm brede, men har i flere  tilfælde 
1904 fået  afsavet  de profilerede  yderkanter og 
ved restaureringen 1968 den nederste del, der er 
blevet erstattet af  et plant bræt med kantprofiler. 
Hovedparten af  gavlene har cirkulært topfelt 
med skåret roset med glat midtskive, en enkelt i 
syd har hvirvelroset i midten (fig.  32, a). De tre 
øverste planker i syd og den østligste i nord er 
afsluttet  med en halvrundbue, hvorunder et re-
liefskåret  Jesu- eller Kristimonogram (fig.  32, b, 
e). Flere af  plankerne har foroven  reliefskårne 
navne eller indskrift  i et forsænket  felt.  Plan-
kerne er i øvrigt smykket med én til tre rækker 
huljernssnit over og under enten et bælte med 
enkelt foldeværk  eller et kryds af  huljernssnit; et 
par har kryds under foldeværk.  De angivne 
navne refererer  sandsynligvis til medlemmer af 
sognets ejerlav,83 som ifølge  S. P. Petersens un-
dersøgelser af  lensjordebøger og -regnskaber 
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Fig. 32, a-e. Stolegavle af  eg, fra  1585 (s. 4131f.).  NE fot.  1993. - Bench-ends  of  oak from  1585. 

kan identificeres  med en række fæstegårdmænd 
fra  forskellige  steder (her nedenfor  sat i paren-
tes). Den nævnte Jacob Barteisen (Bertelsen),84 

ridefoged  på Silkeborg, forlenet  med en konge-
lig gård Løgager i sognet samt tilstået kronens 
tiende af  Them sogn, har muligvis som foreslået 
af  S. P. Petersen iværksat arbejdet. Indskrifterne 
er i sydrækken, fra  øst: 1) »Min hob til Gvd 
alen« (det ene af  Frederik II.s valgsprog). 2) 
(Fig. 32, b). »Iacob Bartelsen« (Løgager, se 
ovenfor);  herunder bomærkeskjold. 3) (Fig. 32, 
c) »K. I.« (muligvis Kirsten Jacobs, Jacob Bar-
teisens hustru). 4) »Pede[r] Anders [en]« (fra 
Virklund). 5) (Fig. 32, d). »lens Anderse[n]« (fra 
Them). 6) »N[ie eller i]ls [Christe]nsen(?)« (fra 
Sepstrup?). 7) »Tames Michelse(n)« (fra  Vor-
ret?). 8) »lens Andersen« (fra  Gjessø). - Nord-
rækken, fra  øst: 1) (Fig. 32, e). »Fide deo. vincit 
pietas« (ved troen på Gud sejrer fromheden); 
herunder »1585«. 2) »Søren Iørgensen« (fra  Ru-
strup). 3) »Mas Masen« (fra  Linde). 4) »Niels 
Monsen« (fra  Tømmerby). 5) Sekundært(?) ind-
ridset foroven:  »Poru[p?]« (Pårup, kongeligt fæ-
ste ubesat o. 1585). - En enkelt gavl, nu henlagt 

på loftet  til den tidligere præstegård, har hul-
jernssnit og foldeværk  som de øvrige stole, men 
ingen navne på forsiden,  derimod på bagsiden af 
det lille, runde topstykke sekundært(?), sjusket 
indridsede versaler: »K ND« over »ASD«, for-
modentlig kvindeinitialer fra  et kvindestade.85 

Ændringer  og istandsættelser.  1682/8348 foreto-
ges en omfattende  reparation af  stolene, hvoraf 
nogle fornyedes,  andre rettedes op. I takt med 
gentagne klager over dårlig vedligeholdelse og 
pladsmangel på grund af  befolkningsforøgelsen 
i slutningen af  1700rne fremkom  ønsker om 
istandsættelser af  stolene og øgede pladsmulig-
heder (jfr.  s. 4117f.).  Et syn 1798 afslørede,  at 
problemet med anbringelse af  flere  stole var 
søgt løst ved at rykke stolene tættere sammen, 
muliggjort ved at sædernes oprindelig brede 
egeplanker blev erstattet med smalle fyrre-
fjæle. 86 1839 ønskedes fruentimmerstolene  for-
synet med ryglæn.22 En grundplan fra  1840-41 
viser, at rækken af  stole var ført  ud i den vestre 
ende og ind i koret ved nordsiden. I forbindelse 
med kirkens hovedreparation 1850-51 er sta-
derne blevet sat i »forsvarlig«  stand,22 men en 
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regulær forøgelse  af  stolepladserne blev først 
gennemført  ved opførelsen  1874 af  nordre til-
bygning (jfr.  s. 4117). 186223 fandtes  51 kirke-
stole, alle uden låger, med undtagelse af  præ-
stens. Ved kirkens restaurering 1890-9387 fik  sto-
lene nye sæder og ryglæn, og for  enderne op-
stilledes de gamle gavle. Plankernes nederste del 
blev erstattet af  fyrretræ,  og der foretoges  en 
afhøvling,  dels af  hals-, dels af  kantprofiler,  og 
plankebredden blev øget ved opsætning af  goti-
serende fyrretræsspir  (jfr.  fig.  6). Ved en istand-
sættelse og omordning 1904 genanvendtes 23 
stole i midtskibet og enkelte gavle i vægpaneler 
under korbuen og langs korets vægge; dele af 
det øvrige panelværk, af  fyr,  med ådrede arka-
defyldinger,  ligger nu på loftet.  1968 udskiftedes 
stolenes fyrretræsdele  med eg, og nogle nyere 
farvelag  afrensedes,  så gavlene nu står med træ-
ets farve;  ryglæn og stolper er mørkerøde og grå. 

En stolegavl  (fig.  33) fra  o. 1890(?), af  fyr,  er 
oplagt på loftet.  Den har profileret  halsindsnit, 
cirkulært topstykke med drejet knop i forsænket 
felt  samt på plankens øvre del et latinsk relief-
kors i tilsvarende, forsænket  felt.  Mærke efter 
enkelt rygbræt; grønmalet. Tre fyrretræsbænke, 
fra  1800rne?, med rygbræt og svejfet  sidebræt, 
hvorpå lille topknop, grønmalede, er nu henlagt 
på loftet.  To †bænke  stod 186223 i våbenhuset. 

†Lukkede  stole  til præst og kirkesanger  stod 
ifølge  grundplanen 1840-41 i koret, men ønske-
des 188523 fjernet  herfra;  kirkesangeren skulle 
som vanligt anvises plads i den øverste stol ved 
prædikestolen, præsten i hjørnet af  koret eller 
bag alteret. 1869 ønskedes nye †gardiner for 
præstens stol, antagelig til erstatning for  de 
grønne damaskes nævnt 1862. 

En tlænestol  med betræk og et lille †»offerbord« 
er omtalt 1862.23 

To pengebøsser, 1859,88 af  sortlakeret blik, rekt-
angulære, med pengetragt på låget, svarende til 
bl.a. dem i Grædstrup (s. 3956); ophængt på 
hver side af  indgangen. En gammel †tavlepung  er 
omtalt 1831.58 185722 skulle †»tavlen  til indsam-
ling af  penge til Opfostringshuset«  males og 
indvendig betrækkes med klæde. 

†Pulpitur,  tidligst nævnt 1682,48 formentlig  i 
vest. Da man 182734 behøvede mere plads i kir-

Fig. 33. Stolegavl af  fyr,  fra  o. 1890 (s. 4133). NE fot. 
1993. - Bench-end  of  pine, from  c. 1890. 

ken, bevilgede kancelliet, at der opbyggedes 
endnu et pulpitur, hvilket imidlertid ikke synes 
realiseret. 1839 ønskede man at få  en stige fra 
pulpituret til loftet,  og seks år senere skulle 
nogle af  de bærende piller afløses  af  nye.22 185061 

havde man plan om at nedtage pulpituret, men 
dette synes ikke at være sket før  o. 1874 i for-
bindelse med opførelsen  af  nordre tilbygning 
(jfr.  s. 4119). 

Orgel,  1974, med 16 stemmer, to manualer og 
pedal, bygget af  Marcussen & Søn, Åbenrå. 
Disposition: Hovedværk: Rørfløjte  8', Spids-
gamba 8', Principal 4', Gedaktfløjte  4', Gems-
horn 2', Mixtur IV. Brystværk: Gedakt 8', Rør-
fløjte  4', Principal 2', Quint 11/3',  Cymbel II, 
Krumhorn 8'; tremulant, svelle. Pedal: Subbas 
16', Principal 8', Gedakt 8', Nathorn 4'. Tegnet 
af  Aage Kristensen i samarbejde med orgelbyg-
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Fig. 34. *Orgel 1877, bygget af  J. A. Demant, Århus 
(s. 4134). Ole Olesen fot.  1973. - *Organ, built  1977 by 

J.  A. Demant, Århus. 

geriet. Orgelhus i lyst, umalet træ. Den rektan-
gulære pibefacade  omrammes af  brede træflader 
og giver plads for  prospektpiber fra  orglets tre 
værker. Midtfor,  over spillebordet, ses bryst-
værket, med trinbetjente foldedøre  og kroma-
tisk pibeopstilling; over dette er piber fra  hoved-
værket anbragt i tre mitraformede  grupper, og i 
siderne står pedalets prospektpiber i delt v-op-
stilling. I tårnrummet. * Orgel  (fig.  34), 1877, 
oprindelig med 10 stemmer, ét manual og pedal, 
bygget af  J. A. Demant, Århus, til Silkeborg 
kirke. O.1885 omdisponeret og udvidet til 13 
stemmer af  Frederik Nielsen, Århus. Opstillet i 
Them kirke 1922.89 Oprindelig disposition: Ma-

nual: Bordun 16 Fod, Principal 8 Fod, Tectus 8 
Fod, Gamba 8 Fod, Octav 4 Fod, Floite 4 Fod, 
Octav 2 Fod. Pedal: Subbas 16 Fod, Principal 8 
Fod, Tectus 8 Fod. Nuværende disposition: Ma-
nual I: Bordun 16 Fod, Principal 8 Fod, Rørfløi-
te 8 Fod, Fugara 8 Fod, Octav 4 Fod, Fugara 4 
Fod, Octav 2 Fod. Manual II: Tectus 8 Fod, 
Gamba 8 Fod, Floite 4 Fod; svelle. Pedal: Subbas 
16 Fod, Principal 8 Fod, Tectus 8 Fod; oktav-
koppel. Mekanisk aktion, sløjfevindlader.  Faca-
den har uindrammede, båndbemalede piber af 
tinlegering, opstillet over et hvidmalet fyldings-
panel. Tre kassebælge med trædeanordning. I 
Them stod orglet på forhøjning  i tårnrummet, 
med spillebord i orgelhusets nordside. Opbeva-
res nu på loftet  i Brande kirke. 

Salmenummertavler  (jfr.  fig.  6). 1-2) 1888,23 

rektangulære, beregnet til indskudstal, oprinde-
lig sortmalede med hvid indskrift  og hvide brik-
ker med sorte tal, nu hvidmalede. 3-4) Antage-
lig to af  de fire,  der anskaffedes  1860;36 smalle 
fyrretræstavler  med rundbuegavl; sortmalede, 
beregnet til kridttal, senere er malet hvid frak-
turindskrift.  Nu på loftet. 

Tre store billeder,  udført  1987-88 af  kunstma-
leren Lisbet Kjemtrup Hansen, udsmykker nor-
dre tilbygnings øst- og vestvæg. Hvert af  de tre 
billeder (fig.  35) omfatter  flere  mindre malerier 
med forskellige  motiver over modsætningerne 
lyset og mørket, samlet i en fælles,  forsølvet 
træramme. 

Lysekroner.  »Disse tre Kroner er skænket af 
Them Afholdsforening  1931«, ifølge  graveret 
skriveskrift  på den vestligste krone i skibet. De 
har 2 x 6 spinkle lysearme, balusterskaft  og stor 
hængekugle. To i skibet, en i nordre tilbygning. 
Nyere væglampetter og to lysestandere ved 
buen til tilbygningen, alle af  messing. To †kroner 
af  messing anskaffet  o. 1893.56 

Tårnur,  opsat 1963, Fabrikat Korfhage,  Osna-
briick. Gangværk med grahamsgang, sekund-
pendul og minutoptræk med differentiale  samt 
slagværk. Højde 38 cm, længde 39 cm, bredde 
33 cm. Lodderne optrækkes elektrisk og auto-
matisk. På urhuset en sølvplade: »Skænket af 
Fru Helene Sørensen Svejbæk 1. September 
1963.« Værket står på skibets loft.  På tårnets 
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Fig.35. Malerier udført  1987-88 af  Lisbet Kjemtrup 
Hansen (s. 4134). NE fot.  1993. - Paintings  by Lisbet 
Kjemtrup  Hansen,  1987-88. 

vestside ses den kvadratiske, blå urskive med 
romertal og 1-9-6-3 i hjørnerne. 

Klokke, 23 »skænket 14. marts 1897 af  enke 
Anna Kirstine Petersen i Ry kro. Soli deo gloria 
in excelsis. Omstøbt af  S. Frichs efterfølgere  i 
Aarhus«. Indskrift  med reliefversaler  på slag-
kantens øvre del. 68,5 cm i tvm. Klokken er 
omstøbt af  nedennævnte †klokke nr. 2. Auto-
matisk klokkeringning etableret 1988. 

†Klokker.  1) Formodentlig fra  tiden kort efter 
1616, da det nævnes, at klokken i tårnet skulle 
omstøbes og en større begæredes af  sognemæn-
dene. Den daværende var »møgit forliden«  og 
sognet ganske vidtspredt, så lyden kunne ikke 
høres uden af  dem, som boede i kirkebyen.90 Af 
et syn, fremlagt  på Vrads herredsting 1672,21 

fremgik,  at klokken i tårnet var »brækket, kan 
ikke ringes, vel af  ny støbes«. Formodentlig er 
den blevet repareret, da man ikke har efterret-
ning om en ny. 172719 meddeles, at klokken da 
havde en revne på en halv alen, der efter  sigende 
skulle være kommet, da der 1699 blev ringet for 
»salig kongen«, Christian V. 

2) (Fig. 36), støbt 1730 af  Laurenz Strahlborn, 
rådsstøber i Lübeck 1714-50.91 Den velstøbte 
klokke, der vejede 320 pund (uden knebel), 
målte i højden 1 alen (medregnet kronen), den 
øvre diameter ved halsen var 131/ 8 tommer, den 
nedre 1 alen 3/8 tomme (dvs. ca. 63 cm høj, dia-
meteren henholdsvis ca. 40 og 63 cm). Af  klok-
kens mange indskrifter  med reliefversaler  om-
fattede  den smalle bort omkring halsen ordene: 
»Soli deo gloria« (Gud alene æren), mens klok-
kestøberen havde navngivet sig på et bånd for-
neden på slagkanten: »Gloria in exelcis deo. 
Lavrentivs Strahlborn me fvdit  lvbecæ«. (Ære 
være Gud i det højeste. L.S. støbte mig i Lübeck). 

På selve klokkelegemets ene side stod: 
»Anno 1730 den 4. may er / denne kloke om-
stobt til / Them kirke Gvd til ære sog=/nemæn-
dene til notte bekostet / af  kierkens patron og 
sogne/præst Rasmvs Lvme«. På den anden side 
stod: »Jeg kalder med min lyd / ad hver som bor 
at komme / op til Gvds tempels fryd  / ret yndig 
for  de fromme.  /Lad mig förgieves  ei / vdföre 
her min rost / men fölger  nu den rei (fejl  for 

Fig. 36. †Klokke nr. 2, støbt 1730 af  Laurenz Strahl-
born, Lübeck, omstøbt 1897 (s. 4135). Ludvig Kjær, 
Århus, fot.  1897. - \Bell no. 2, cast in 1730 by Laurenz 
Strahlborn,  Lübeck. Recast in 1897. 
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Fig. 37. Gravsten nr. 1, muligvis fra  o. 1600, genan-
vendt o. 1707(?) over sognepræst Niels Cortson og 
hans to hustruer, Ingeborg Pedersdatter og Ellin 
Othsdatter Grønbech (s. 4136). NE fot.  1993. - Tomb-
stone no. 1, probably c. 1600, reused  c. 1707(7),  of  the par-
isk priest Niels  Cortson  and  his two wives. 

vei)/ hvor i faar  ordets tröst«. På hver side af 
disse to indskrifter,  og anbragt på højkant i for-
hold hertil, sås et englehoved med udbredte vin-
ger.92 Ligeledes fandtes  over og under hver ind-
skrift  et møntaftryk, 93 det øvre en krone, præget 
i København 1724 eller 1726, med Frederik 4.s 
kronede navnetræk, det nedre Frederiks IV.s 
krone, præget i Kongsberg 1723, med kongen 
til hest. Klokken var endvidere smykket med en 
meget markant palmetfrise,  der dels i stort for-
mat ledsagede halsens skriftbånd,  dels i mindre 
format  sås over slagkantens indskrift,  og som 
genfindes  på slagkanten på klokkerne i Tiset (s. 
2247), Halling (s. 2807) og Brabrand (s. 1539, 
nr. 1). 

Ved tårnets reduktion 1775 (jfr.  s. 4115) blev 
klokken nedtaget herfra  og »ophængt under et 
skur ved enden af  dette«, hvor den imidlertid 
hang skævt, så den kun med vanskelighed 
kunne ringes. Der klagedes i øvrigt over, at den 
ikke kunne høres øst for  kirken.33 Efter  opførel-
sen af  †tagrytteren i 1840rne (jfr.  s. 4115) blev 
klokken ophængt heri; 1865 overflyttet  til det 
nye tårn. Omstøbt 1897. 

GRAVMINDER 

Gravsten.  1) (Fig. 37), muligvis genanvendt sten 
fra  o. 1600, med sekundær(?) indskrift  fra 
o. 1707. Lysgrå kalksten, 207x148 cm, med 
stort, ovalt skriftfelt  kranset af  krydsende pal-
megrene. Foroven står den opstandne og vel-
signende Kristus med sejrsfanen,  under et bue-
felt  båret af  kannelerede pilastre på profilerede 
baser. I stenens hjørner er cirkelfelter  med evan-
gelisttegnene i relief,  foroven  Mattæusenglen og 
Johannesørnen, forneden,  i store kvadratfelter, 
Markusløven og Lukasoksen, alle fire  stående på 
slyngbånd tilsyneladende uden indskrifter.  På 
bueslagets ramme fordybet  versalindskrift:  »leg 
er opstandelsen ... Joh. 11. v. 25«. 

Den pilasterbårne arkade og kvadratfelterne  i 
de nedre hjørner har paralleller på nogle renæs-
sancesten i bl.a. Århus,94 hvilket tyder på, at den 
herværende sten er en genanvendt, ældre sten, 
hvor den oprindelige indskrift  er udslebet, eller 
en efterligning  af  ovennævnte motiver. 

Ovalfeltets  stærkt nedslidte, fordybede  ind-
skrift  med versaler, navnene med store skøn-
skriftsbogstaver,  er over N[i]els Cortson, »sog-
neherre« (dvs. sognepræst) for  Them menighed 
i 33 år, og hans to hustruer, [Inge]borg Peders-
datter og Ellin Othsdatter Grø[n]bec[h], med 
hvilken han avlede ? sønner og to døtre, og ... i 

Fig. 38. Gravsten nr. 2, fra  1625-50, over ukendt æg-
tepar (s. 4137). NE fot.  1993. - Tombstone  no.2, 
c. 1625-50, of  unknown married  couple. 
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13 år. Han døde [17]07, og forblev  hun i en-
kestand. 1877 lå stenen foran  trinet op til koret, 
herfra  flyttet  o. 188622 til korets sydvæg og en-
delig o. 1966 nedlagt i gulvet under buen til nor-
dre tilbygning. 

2) (Fig. 38), 1625-50, over ukendt ægtepar; 
den nedslidte indskrift  er tilsyneladende på latin, 
hvilket tyder på, at stenen er lagt over en præst 
og hans hustru. 

Lysgrå kalksten, 220 x ca. 130 cm, af  reliefind-
skriften,  vistnok med antikva, kan kun læses to 
ikke udfyldte  årstalsangivelser: » 1 6 • « samt 
den nederste linies større reliefversaler:  »Me-
mento mori« (husk på døden). Stenen har en 
bred ramme smykket med et attisk slyngbånd 
med rosetter, afbrudt  af  hjørnecirkler, med ind-
vendig tungekant, hvori de siddende evangeli-
ster, foroven  Mattæus og Markus, forneden  Lu-
kas og Johannes. Det forsænkede  skriftfelt, 95 der 
ved et vandret, glat bånd er delt i to felter,  har 
foroven  et stort englehoved med udbredte vin-
ger, forneden  to kranier liggende på hver sin 
knogle, adskilt af  timeglas og flankeret  af  bo-
mærkeskjolde, mandens til venstre helt udslidt, 
kvindens med det vanlige Jesumonogram »Ihs«. 

O.1966 nedlagt i skibets midtgang lige foran 
kortrinet, oprindelig formodentlig  også i midt-
gangen, men i hvert fald  1904 anbragt ved ko-
rets østvæg. 

3) (Fig. 39), 1640-50, over ukendt. Mørkegrå 
kalksten, 177 x ca. 90 cm, indskriften  helt udslidt 
sammen med alle detaljer, men udført  efter  et 
forlæg  og måske fra  samme værksted som grav-
sten bl.a. i Århus domkirke og Vor Frue samt 
Fårup.96 Under et bueslag, der antagelig er støt-
tet af  englehovedkonsoller, står den opstandne 
Kristus på graven, velsignende og med sejrsfa-
nen. Skriftfeltet  herunder er skjoldformet  og 
holdt af  to høje, let sidevendte, stående engle, 
der hver med den forreste  hånd fatter  om feltet. 
Deres store fødder  er formodentlig  nøgne. I ste-
nens hjørner er store cirkelfelter  med de sid-
dende evangelister. Stenen nedlagt i våbenhus-
gulvet lige foran  døren til skibet, hvor den også 
lå 1904. 

†Gvavsten.  1) 0.1656, over Jens Svenningsen, 
†1656, 104 år gammel. Ifølge  Resen (s. 151) 

Fig. 39. Gravsten nr. 3, fra  1640-50, over ukendt 
(s. 4137). NE fot.  1993. - Tombstone  no. 3, c. 1640-50, 
of  unknown person. 

havde han lige til sin dødsdag foruden  et sundt 
helbred bevaret sine usvækkede sanser i øjne og 
øren og andre legemsdele. Begravet på kirke-
gården, formodentlig  under en gravsten. 

2) O.1783, over »Dydefulde  Friderica Luvisa 
Voetmann. Født i Fyen d. 10. Marts 1733. Død i 
Salten d. 11. May 1783. Af  Faderen Lieutn. Johan 
Herman Kyster og Moderen Birgitte Christine 
Kyster, født  Bosa. En god Faders og Moders 
Datter. Een bekymret Mands elskeligste Hu-
stru. En 5 Unge moderløses ømme Moder. En 
Veninde af  Gud og Mennesken, hvilken af  disse 
vi forestiller  os liger her som Himlen bedre end 
Jorden var værd.« Herefter  gravvers. Stenen, 
der ifølge  sognepræstens indberetning 1890 var 
af  »rødladen, fin  Kampesten«, lå da på kirkegår-
den. 

En †begravelse  under altergulvet, dvs. i koret, 
omtalt i 1740rne,19 havde bjælkeloft,  der da 
trængte til understøttelse. Efter  sigende var den 
sat af  rå kampesten og med rum til kun én kiste. 
Opfyldt  med jord i 1890erne.97 
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Vedr. †gravkapel  for  familien  Hoff,  se s. 4119. 
Kirkegårdsmonumenter.  Et gravtræ  af  grå granit 

(fig.  41), o. 1801, med indskriften:  »Herunder 
hviler nu salig + Jens Bertelsen, født  i Løgager 
aar 1764, som bode og døde i Skeldal aar 1801 + 
Forvel(!) jeg skrive paa din grav, din død vel 
livet ente. Gud gled din sæd(!) i englelav, for 
hver da(g) je(g dig) kjente.«98 

Gravtræet, der svarer til fire  samtidige fra  Vo-
erladegård (s. 3869f.),  hviler på to tværstillede 
granitbukke med udsparinger i midten til træets 
sokkel. Selve gravtræet har form  af  en liggende, 
halv træstamme med lille, skrå affasning  ned 
mod den flade  sokkel. Denne er 157 cm lang, 
34-33 cm bred og 7-8 cm høj, træets højde in-
klusiv soklen er 29-28 cm. På hver af  de lodrette 
ender er hugget et henholdsvis 17 og 13 cm højt 
og 5 og 4 cm fremspringende  hoved, hvis pri-
mitive ansigtstræk består af  huller til øjne og 
stregfordybninger  til næse og mund. Hoveden-
dens ansigt har om halsen en dobbeltvulst, må-
ske en krave, som fodendens  mere ægformede 
hoved mangler. På gravtræets overside er streg-
hugget en stor oval, der omslutter tværskriftens 
fordybede  og grove versaler. På hovedendens 
overside er med fordybede  linier hugget to cir-
kelkors over hinanden. Ligger syd for  skibet. 

Støbejernskors."  1) O.1857-58, over Inger Pe-

dersdatter, f.  i Giedsø 25. jan. 1798, død på Rav-
lebierg 9. okt. 1850. 91 cm højt medregnet sok-
lens 5 cm; rundede, trekløverformede  korsarms-
ender, stammen foroven  prydet af  sommerfugl, 
forneden  af  anker med krans. Indskrift  med an-
tikva i relief  (jfr.  bl.a. Rye, s. 3766f.,  nr. 3, 4 og 
5). Nederst på bagsiden jernstøberiets mærke: 
»Stallknecht / [Zel]tner / Silkeborg«, der blev 
etableret af  de to nævnte personer 1857, og som 
samarbejdede til 1858. Opstillet på et gravsted 
sammen med nr. 2 og 4, nord for  kirkens vest-
ende. 

2) (Fig. 42), o. 1857, over Thrine Christensen, 
f.  i Fællemark 19. sep. 1837, død på Ravlebjerg 
25. dec. 1857. 75 cm højt over jordsmon. Sva-
rende til nr. 1, men uden støberimærke, og på 
samme gravsted. 

3) (Fig. 40), o. 1860, over Peter Steffensen,  f.  i 
Brande 7. aug. 1850, død samme sted 7. marts 
1860. 89 cm højt medregnet fodstykke  og jord-
tap. Fligede, femtakkede  korsarmsender, stam-
men har foroven  relief  af  knælende kvinde med 
kande, midtpå en syvtakket stjerne og nederst 
anker med krans. På bagsiden nederst ulæseligt 
støberimærke i to linier, muligvis for  Zeltner, 
Silkeborg. Nyistandsat og opstillet ved kirke-
gårdens nordøstre hjørne, sammen med nr. 5-8. 

4) 0.1861, over Christen Jensen, f.  i Rye 
1792, død på Ravlebjerg 3. sep. 1861. 77 cm højt 
over jordsmon. Som nr. 2 og på samme grav-
sted. 

Fig. 41. Gravtræ af  granit, o. 1801, over Jens Bertelsen 
(s. 4138). NE fot.  1993. - "Tomb  tree"  of  granite, 
c. 1801, in memory of  Jens  Bertelsen. 

Fig. 40. Støbejernskors nr. 3, 5 og 7, fra  o. 1860, 1866 
og 1870, antagelige støbt af  Zeltner, Silkeborg (s. 
4138f).  NE fot.  1993. - Cast-iron  crosses nos. 3, 5 and  7, 
from  c. 1860, 1866 and  1870, probably cast by Zeltner, 
Silkeborg. 
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Fig. 42. Støbejernskors nr. 2, o. 1857, over Thrine 
Christensen (s. 4138). NE fot.  1993. - Cast-iron  cross 
no. 2, in memory of  Thrine  Christensen,  died  1857. 

5) (Fig. 40), o. 1866, over Kristen Steffensen, 
f.  i Brande 2. juli 1853, død samme sted 6. nov. 
1866. Nu 71,5 cm højt, nedre del afbrækket. 
Svarende til nr. 3 og opstillet ved siden heraf. 

6) O.1870, over Kjersten Pedersdatter, f.  i 
Rustrup 13. sep. 1819, død samme sted 4. jan. 
1870. 89 cm højt medregnet fodstykke.  Sva-
rende til nr. 1, (2) og 4 og kronet af  lille kors. På 
bagsiden nederst toliniet støberimærke, antage-
lig for  Zeltner, S[ilkeborg]. Opstillet sammen 
med nr. 3 og 5, 7-8. 

7) (Fig. 40), o. 1870, over Mette Marie Ras-
musdatter, *31. dec. 1790, † 15. marts 1870 i 
Glarbo. »Hun var en trofast  og kjærlig Moder 
for  11 Børn«. 129,5 cm højt medregnet fod-
stykke og tap. Spidst stumpvinklede korsarms-
ender, s tammen foroven  prydet af  sommerfugl, 
forneden  af  anker med krans. På bagsiden ne-
derst toliniet støberimærke, antagelig Zeltner, 
»Silkeborg«. Opstillet ved nr. 3, 5-6 og 8. 

8) O.1889, over Dorothea Nygaard, f.  M o -
gensen, f.  i Øddis 12. jan. 1829, død i Virklund 

18. feb.  1889. 94,5 cm højt medregnet tap. Fli-
gede, femtakkede  korsarmsender, tværarmen 
udvidet til en oval; stammen, kronet af  lille 
kors, har foroven  sommerfugl,  midtpå syvtak-
ket stjerne, nederst anker med krans. Opstillet 
ved nr. 3 og 5-7. 
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NM2:  Håndskrift:  F. Uldall: Om de danske Lands-
bykirker III, 1885, s. 280f.  - Præsteindberetning ved 
P. V. R. Wiimh 1890. - Indberetninger ved J. B. Løff-
ler 1877 (bygning, inventar og gravminder), F. Uldall 
1897 (klokker), Eigil Rothe 1903 (kalkmalerier), 
Frantz Hansen 1904 (kalkmalerier), Chr. Axel Jensen 
1904 (kalkmalerier, inventar og gravminder), Harald 
Borre 1928 (kalkmalerier), O. W. Gjerding 1940 (kru-
cifiks),  Georg N. Kristiansen 1940 og 1958 (kruci-
fiks),  1964 og 1970 (inventar), Robert Smalley 1968 
(kalkmalerier), Mogens Larsen 1976 (bygning), Vi-
beke Michelsen 1993 (kalkmalerier, inventar og grav-
minder) og Peter Michelsen 1993 (gravminder). 

Notebøger.  NM2:  N. L. Høyen IX, 1830, s. 11 (byg-
ning). 

Tegninger  og opmålinger.  NM2:  Tympanon (L. A. 
Winstrup u.å.), kalker af  †klokkeindskrift  (F.Uldall 
1897), skitser af  †kalkmalerier (Frantz Hansen 1904), 
forslag  til restaurering af  krucifiks  (Georg' N. Kristi-
ansen 1940), bygning (Hans Vinther 1983 og 1988), 
kirkegård (Hans Jørgen Nielsen 1988). 

RA. Skitsemæssige grundplaner 1840rne (Rtk. 
Ekspeditionskontoret for  domænesager. Bygn. sager 
journr. 619/1850). LA Vib.  Udkast til våbenhus 
(V. Th. Walther 1867 (B 239.125)). 

Privateje:  Forsk. vedr. bygningen o.a. (L. A. Win-
strup 1863-66). 

Kgl.  bygningsinsp. Århus: Korrespondance og teg-
ninger siden 1922. 

Litteratur:  F. Elle Jensen: Kirkelige Tilstande i Øst-
jylland omkring Aar 1800. ØJyHjemst. XIII, 1948, 
s. 135. S. P. Petersen: Them Sogns gamle Kirker. 
ØJyHjemst. XV, 1950, s. 81-85, samme: Them 
Kirke. Dens Skæbne i onde og gode Tider. ØJy-
Hjemst. XXI, 1956, s. 116-29. Kirkerestaureringer i 
Østjylland. ØJyHjemst. XXXIV, 1969, Them 
s. 147-49. MeddÅrhSt. 1969, s. 56-59 (hovedistand-
sættelse (=ØJyHjemst. 1969)), 1974, s. 70-72 (orgel), 
1989, s. 162 (brolægning o.a.), 1990, s. 152 (nordfløj), 
1991, s. 129 (indgangsparti o.a.). 
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Historisk indledning ved Lars Bisgaard, beskri-
velse af  kirkegård og bygning ved Kjeld de Fine 
Licht, kalkmalerier, inventar og gravminder ved Vi-
beke Michelsen, tårnur ved Hans Stiesdal og orgel 
ved Ole Olesen. Engelsk oversættelse ved Jean Ol-
sen. Redaktionen afsluttet  1994. 

1 DaRigBr. 2. rk. XIII, nr. 68. 
2 ÆldDaArkReg. II, 37. 
3 Materialet er samlet og kommenteret med henvis-
ninger i P. Rasmussen: Silkeborg lens jordebog 1586, 
1964, navnlig s. 62, 154 og 158. S. 61: Den relativt 
høje afgift  for  bispevisitats 1586 kan hænge sammen 
med, at betalingerne for  de nedlagte sogne (Brande, 
Tømmerby og Virklund) er blevet overført  til Them. 
4 DaMag. 4. rk. II, 40. 
5 KirkehistSaml. 3. rk. III, 365. 
6 KancBrevb. 9. dec. 1580, 7. marts 1587, 6. dec. 
1608, 14. marts 1615, 20. feb.  1638, 4. juni 1640 og 
18. sept. 1648. Formelt ses tilhørsforholdet  først  for-
muleret 1666 (RA. DaKanc. Fortegnelser og div. dok. 
vedr. kirker og sognekald i Danmark og Norge 1630-
1702). 
7Jfr.  bl.a. E.Egeberg: Silkeborg Slot II, 1924, s. 154 
og 183, samt akterne aftrykt  i S. P. Petersen: Slægts-
gaarden Rudstrup i Them Sogn, i ØJyHjemst. XV, 
1950, særligt s. 38. 
8 LA Vib. Landstingets skøde- og panteprot. 1690-92, 
f.  161. Allerede 1688 nævnes Peder Rasmussen som 
ejer (LA Vib. Århus bispearkiv. Kirker solgt på auk-
tion 1691-1711 (C 3. 1149)); ang. lokale forleninger, 
jfr.  stoleværk. 

Kongens vinleverandør Christian Fischer, der 
havde erhvervet Silkeborggård, begærede 1673 køb 
af  Them og andre kirker (RA. DaKanc. Fortegnelser 
etc. (note 6)), hvilket øjensynlig ikke blev imøde-
kommet. 
9 LA Vib. Landstingets skøde- og panteprot. 1724-27, 
f.  114. 
10 RA. DaKanc. Efterretninger  om ejerne af  kirker og 
kirketiender i Danmark i henhold til forordning  af 
8. nov. 1726. Da såvel Lime som Grabow har indbe-
rettet deres handel, må et tillyst salg 1732 til Christian 
Fischer på Allinggård (LA Vib. Landstingets skøde-
og panteprot. 1731-37, f.  83, også anført  i LA Vib. 
Århus bispearkiv. Kirkernes jura patronatus 1695-
1738 (C 3. 1153)) være gået tilbage. 
11 LA Vib. Århus bispearkiv. Kirkernes jura patrona-
tus 1756-88 (C 3. 1154). Hoff  havde erhvervet konge-
tienden 1769 (LA Vib. Landstingets skøde- og pante-
prot. 1772-76, f.  191). I årene 1746-49 ejedes kirken af 
stedets sognepræst Poul Splid, der var svigersøn af 
Rasmus Pedersen Lime. Han havde finansieret  købet 
ved et lån hos Maren Jensen Møller i Århus (LA Vib. 
Landstingets skøde- og panteprot. 1745-52, f.  105, 111 
og 433). 

12 LA Vib. Landstingets skøde- og panteprot. 
1793-99, f.  272. 
13 LA Vib. Århus bispearkiv. Sager vedr. køb og salg 
af  kirker 1789-1805 (C 3. 1150). 
14 Note 36 og O. Bisgaard: Af  Silkeborg Hoved-
gaards Historie 1794-1846, Silkeborg 1937. 
15 S. P. Petersen 1956. 
16 DaAtlas, s. 474. 
17 Jfr.  S.P. Petersen 1950. 
18 Synsprot. 1862 ff.  I 1940rne foregik  arbejdet delvis 
som beskæftigelsesforanstaltning.  I 1980erne har me-
nighedsrådet opkøbt ejendomme ved Museumsvej på 
kirkegårdens nordside. 
19 LA Vib. Århus bispearkiv. Kirkesyn 1700-1803 
(C 3. 1166-76). 
20 Jfr.  S. P. Petersen 1956, s. 126. 
21 S. P. Petersen 1956, s. 120. 
22 LA Vib. Provstearkiver. Tyrsting-Vrads hrdr.s 
provsti. Synsprot. 1837-1911 (C 33. 1-4). 
23 Synsprot. 1862 ff. 
24 RA. Rtk. Jysk-fynske  landvæsenskontor. Kopibog 
1825, nr. 3050. 
25 S. P. Petersen 1956, s. 126, jfr.  RA. Them kirke 
1856-72; årene 1858-59 samlet i lægget for  1867. 
26 Abrahamsen: Orientering, s. 57: 8°. 
27 Således Uldall 1885, der også anså korets ydre tag-
gavl, der i sit munkestensmurværk foroven  har levn 
af  en lav blænding i form  af  et korset kors, for  en 
ændring. 
28 S. P. Petersen 1956, s. 116. Løffler  1877 iagttog 
tympanon indmuret i gavlen; år 1900 lå det på kirke-
gården, og synet foreslog  det flyttet  til våbenhuset. 
Det kan vel ikke udelukkes, at det er tilført  fra  en af 
de nedrevne kirker i området. 
29 Mackeprang: Granitportaler, s. 7. 
30 Blokkenes størrelse er 45-48 x 105-120, åbninger-
nes bredde 73-79 cm. Jfr.  S. P. Petersen 1950, s. 82. 
31 Udformningen  på hvælvets overside kan ikke iagt-
tages, da lommerne er helt opfyldte. 
32 Note 19. Også DaAtlas, s. 474 skriver »stort tårn«, 
jfr.  S. P. Petersen 1956, s. 123. 
33 S. P. Petersen 1956, s. 123. 
34 LA Vib. Århus bispearkiv. Vrads hrd. Them 1650-
1845 (C 3. 694). 
35 RA. Rtk. Ekspeditionskt. ... journ. nr. 619/1850. 
36 RA. Them kirke 1856-72. 
37 Winstrups kirker i Jels og Sommersted (DK. Sjyll. 
s. 568 og 575) kan aflæses  som forøvelser. 
38Jfr.  O.Bisgaard (note 14). 
39 Antagelig Wilhelm Peter Leth (f.  1820), der i følge 
elevfortegnelsen  (RA) 1835-42 var indskrevet på 
Kunstakademiets arkitekturskole og 1847 figurerer  i 
Silkeborg Papirfabriks  kassebog (meddelt venligst af 
Mogens Sehested). Også F. F. Friis, der i perioden ar-
bejdede med straffeanstalten  i Horsens, nævnes i sa-
gen; senere konst. bygningsinsp. C. Møller. 
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40 Godsinspektøren havde oplyst, at der var 1000 rdl. 
til rådighed, og bygningsinspektørens overslag lød 
på 999. 
41 RA. Min. for  kirke- og undervisningsvæsen. Jour-
nalsager Y 815/1871, Z 1428/1872 og Æ 1446/1873. 
42 LA Vib. Provstearkiver. Århus amts sdr. provsti. 
Synsprot. 1817-54 (C 3. 1-2). 
43 Med godset var kirken pantsat og misligholdt ved 
statens overtagelse. Murermester C. Qvist fra  Skan-
derborg havde kontrakt på vedligeholdelse. I en ud-
lægsforretning  1821 bemærkes, at udbygningen er af-
lukket fra  kirken. RA. Rtk. Jy-fynske  landvæsenskt. 
Kopibog 1823 og Finansark. Dir. statsgælden og den 
synkende fond.  Kt. statsaktiverne. Silkeborg gods 
1819-24. 

Fig. 43a-c. †Kalkmalede figurer,  fra  1500rnes 1. tre-
diedel i korhvælvet (s. 4122). Skitser ved Frantz Han-
sen 1904, i NM. - †Mural  paintings from  the lst  third  of 
the 16th century on the vault  of  the chancel. Sketch  drawing 
1904 by Frantz  Hansen,  in NM. 

44 Traps femte  udg. formoder,  at opførelsen  er fore-
gået i slutningen af  1790erne. 
45 S. P. Petersen 1956, s. 123 f.  Jfr.  ØJyHjemst. XIII, 
1948, s. 135. 
46 LA Vib. Århus bispearkiv. Kirkernes istandsættelse 
m.m. 1804-23 (C 3. 1151). 
47 Noterne 22 og 35. 
48 RA. Rtk. Rev. rgsk. 1660-ca. 1848. Århus stifts  kir-
kergsk. 1680-94. 
49 Note 36. Utvivlsomt arkitekten Hans Christian 
Zeltner, Silkeborg, jfr.  Aase Faye: Danske Støbe-
jernskors, 1988, s. 216. 
50 LA Vib. Bygningsinsp. Århus ca. 1850-1905 (B 
239. 135). 
51 Note 23 og S. P. Petersen 1956, s. 127. 
52 Jfr.  R. Broby Johansen: Den danske Billedbibel i 
Kalkmalerier, 1947, s. 120. 
53 Beslægtet med (men grovere udført)  Åle-værkste-
dets figurer;  jfr.  Ulla Haastrup (red.): Danske Kalk-

malerier. Sengotik, 1500-1536, s. 174. Åleværkstedet, 
ved Søren Kaspersen. 
54 Omtalt i indberetn. 1904 af  Frantz Hansen og 1928 
af  Harald Borre. 
55 Mulige paralleller på vægmalerier i Tørring, Vrads 
herred. 
56 RA. Kultusministeriet. 1. kontor. Journalsag TT 
873. År 1893. 
57 Alterbordets ændring blev forestået  af  arkitekten, 
jfr.  korresp. i NM. 
58 RA. Rtk. Rev. rgsk. Godsrgsk. Silkeborg gods-
rgsk. 1831-44. 
59 Efter  forslag  fra  bygningsinspektør Thielemann; 
jfr.  note 36. 
60 Jfr.  altertavlemaleri i Stilling (s. 2959). 
61 LA Vib. Bygningsinspektoratet i Århus. Forsk, kir-
ker T, ca. 1850-1905 (B 239. 135). 
62 Byen fik  først  købstadprivilegier 1900, jfr.  Bøje II, 
1982, s. 267. 
63 Indberetn. 1904 ved Chr. Axel Jensen. 
64 Guldsmeden havde først  borgerskab i København 
1861, men arbejdede siden 1865 i Århus (Bøje I, 1979, 
s. 260). 
65 1837 (note 58) var stagerne antagelig indrettet til at 
brænde med olie, men omdannedes 1866 til stearin-
lysanvendelse (note 36). 
66 Jfr.  Otto v. Falke und Erich Meyer: Romanische 
Leuchter und Gefåsse  der Gotik, Berlin 1935, s. 58, 
nr. 351, med fig.  327. - En yngre *lø ve-kande fandtes 
i Framlev kirke (s. 2048), nu i Nationalmuseet. 
67 Vedr. symbolikken ved den liturgiske håndtvæt, se 
bl.a. Michael Hiitt: Aquamanilien. Gebrauch und 
Form, Mainz 1993, s. 78ff. 
68 Over- og underkæbens to tænder støder sammen 
midtpå, svarende til løvegabets tænder. 
69 Dragehovedet er tværs gennem gabet fæstnet  med 
nitte til en lille plade på løvens nakke. 
70 Ifølge  Falke og Meyer (note 66, s. 58) har løven 
visse beslægtede træk: ører, læber, fælles  med en løve 
fra  Mariemont i Belgien, nu i museet i München. 
71 Metallet til bugen og forbenene  synes at være af  en 
legering, der har en farvenuance  mellem kroppens 
lyse og hankens mørkere. - Jfr.  Hans Drescher: Zum 
Guss von Bronze, Messing und Zinn »um 1200«, i 
Zur Lebensweise in der Stadt um 1200, red. af  Heiko 
Steuer, Koln 1986, s. 401. 
72 29. jan. 1851 anviste finanshovedkassen  43 rdl. til 
stenhuggeren (note 61). 
73 Søjlerne er tappet op i udsparing i kummens under-
side. 
74 LA Vib. Århus bispearkiv. Kirke- og præstegårds-
syn 1830-35 (C3. 1177), jfr.  S.P.Petersen 1956, 
s. 125. 
75 Meddelt 13. okt. 1905 i korresp. arkiv, NM. 
76 Af  type beslægtet med krucifiks  i Ribe domkirke 
(DK. Ribe, s. 434). 
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77 Et fot.  1940 ved Georg N. Kristiansen viser nogle 
grove, mutilerede arme med naglehul i hver hånd-
flade. 
78 Et lille stykke af  frisens  plade efter  det her citerede 
er forsvundet,  måske rummende citathenvisningen. 
79 I forbindelse  med en istandsættelse af  stolen o. 1850 
skulle »billedet afvaskes  og ferniseres«  (note 61). 
80 Ifølge  byggemødereferat  18. juni 1968, i korre-
sp. arkiv, NM. 
81 To *gavle er 1904 overdraget til NM (inv.nr. D 
5689), begge med foldeværk  og neglesnitsdekoratio-
ner. 
82 Højden nu ca. 115 cm. 
83 Der mangler dog navne fra  ni af  de 20 ejerlav. Vedr. 
yderligere kommentarer til navnene, se S. P. Petersen 
1956, s. 117f. 
84 Jfr.  Edv. Egeberg: Silkeborg Slot I, 1923, s. 82, 83, 
II, 1924, s. 58, 100 (se KancBrevb. 6. maj 1581, 
26. aug. 1578 og 6. marts 1587). 
85 Eksempelvis foreslås  Karen Nielsdatter og Anna 
Sørensdatter. 
86 S. P. Petersen 1956, s. 124. 
87 Samme, s. 128, jfr.  Chr. Axel Jensen 1904. 
88 Anskaffet  ifølge  lov af  8. marts 1856 vedr. bøsser i 
kirkerne (note 36). 
89 Ifølge  sølvplade på facaden;  jfr.  i øvrigt S. P. Peter-
sen 1956, s. 129. 

90 RA. Regnskaber 1559-1660. Lensrgsk. Silkeborg 
len: a. rgsk. 1614-16; jfr.  note 21. 
91 Jfr.  Th. Hach: Glockenkunde, Lübeck 1913, s. 247f. 
92 Svarende til, men lidt grovere, end englehovederne 
på klokken fra  1744 i Tiset (s. 2247). 
93 Også på klokkerne i Arninge fra  1728 (DK. Ma-
ribo, s. 326, nr. 2) og Mosbjerg 1729, Hjørring amt, 
har klokkestøberen anvendt møntaftryk,  jfr.  Jørgen 
Steen Jensen: Møntaftryk  på kirkeklokker, i Arv og 
Eje 1983-84, 1985, s. 132. - Jørgen Steen Jensen har 
venligst bestemt møntaftrykkene. 
94 Jfr.  Århus domkirke, nr. 26 (s. 776), Århus Vor 
Frue, nr. 2 (s. 1228) og Gjern (s. 3343). 
95 Feltet udført  efter  samme forlæg  som stenen nr. 2 i 
Viby (s. 2144) og muligvis fra  et Århus-værksted. 
96 Århus domkirke, nr. 48 (s. 792), Århus Vor Frue, 
nr. 12 (s. 1235) og Fårup, nr. 3 (s. 1896). 
97 S. P. Petersen 1956, s. 122, der omtaler forskellige 
personer begravet i kirken. 
98 Jfr.  Peter Bang Termansen: Gravstene paa Horsens-
egnen, i ÅrbGlBy. 1987, s. 15f.  - På en afskrift  af 
indskriften  ved Yrsa Nymand, Silkeborg, er tilføjet, 
formodentlig  på grundlag af  kirkebogen: Enken gif-
tede sig med tjenestekarlen tre uger efter  mandens 
død. - Skeldal ligger i Klovborg sogn. 
"Jfr.  Aase Faye: Danske Støbejernskors. Bearb. og 
udg. af  Jan Faye, 1988, s. 216 og kat.nr. 272 og 113. 

Fig. 44. Them 1:10.000. Opmålt 1786 af  J. F. Wesenberg, kopieret 1982 af  B. Andreasen. - Map  ofthe  village. 
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SUMMARY 

The church in Them  is built of  granite ashlars 
outside and field  stones inside. Since pieces of 
brick are used in the fabric  the church must date 
from  about 1200. Like so many other churches it 
underwent extensive alterations c. 1500 when 
vaults and a tower were built, and presumably 
also a porch which was demolished in 1874. 

In 1775 the tower was pulled down except for 
the bottom storey, which now serves as the 
nave's last bay to the west. A sepulchral chapel 
abutting the north wall was taken down in 1824, 
and in the 1840s a little bell-cote was built on the 
west gable. 

The church's most interesting building phase 
dates from  the second half  of  the 19th century: 
tower, porch and north wing. 

Simple mural paintings from  1500-20 adorn 
the vaults. On the soffit  of  the chancel arch can 
be seen a summarily depicted figure  of  the Vir-
gin Mary as Mater dolorosa, pierced by seven 

swords, as well as a male figure,  possibly 
Christ. A rather fragmentary  figure  of  Christ 
dates from  the beginning of  the 15th century. 
The altar-piece and pulpit are from  c. 1600, the 
latter is related to a pulpit in Borum (p. 1999). 
The names of  parishioners are carved on a num-
ber of  bench-ends from  1585. When the church 
was restored in the 1890s the altar-piece and 
pulpit respectively were enriched with reliefs 
and figures  by N. W. Fjeldskov; these were re-
moved again in 1968. The bell from  1897 has 
superseded the earlier bell, cast in 1730 by Lau-
renz Strahlborn, municipal master founder  of 

Lübeck. 
A bronze *aquamanile from  the beginning of 

the 13th century, now in the National Museum, 
is probably of  north German or Danish crafts-
manship; it has belonged to a church in Jutland, 
possibly Them or one of  the demolished 
churches in the parish. 





Fig. 1. Kirken set fra  nordvest. KdeFL fot.  1994. - The  church seen form  the north-west. 

BRANDE FILIALKIRKE OG †KIRKE 
THEM SOGN 

Kirken er rejst i løbet af  året 1900 med grundstens-
nedlæggelse 22. maj og indvielse 9. december.1 Den 
ligger på en hævning i det temmelig flade,  i vore dage 
skov- og plantagedækkede landskab, der udgør sog-
nets vestre del. Bygningen er opført  på det sted, hvor 
dens middelalderlige forgænger  havde stået, og som i 
århundreder2 har været kendeligt bl.a. ved den til-
hørende, rektangulære kirkegårds hegnende mark-
stensdiger (jfr.  fig.  6). En af  hærvejssystemets ruter 
antages at have passeret øst for  kirkegården. 

Muligvis er den middelalderlige †kirke  lagt øde al-
lerede i 1300rne, eftersom  sognet ikke synes at have 

eksisteret 1411,3 da landsbyen Pårup henførtes  til 
Them sogn. I hvert fald  må nedlæggelsen være sket 
før  1438,4 da en række lokaliteter i nabolaget siges at 
ligge i Them sogn. 

15925 gav kongen sogneboerne i Vrads tilladelse til 
at hente »nogle hugne kampesten ... i et øde kirkested 
ved Brelde i Them sogn« med henblik på reparation 
af  deres kirke (s. 4161). 

Et sagn, som foreligger  i flere  versioner, sætter kir-
kens nedlæggelse i forbindelse  med den vanhelligelse, 
der fulgte  af,  at en krænket pige havde hævnet sig ved 
i kirken at dræbe ham, der havde forulempet  hende.6 
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Fig. 2. Kirkegårdens østre dige, ligkapel og kirke set fra  øst. KdeFL fot.  1994. - The  eastern drystone  watt of  the 
churchyard,  the mortuary  and  the church. 

Kirkegården  hegnes af  de nævnte markstensdiger, 
der 1926 er sat grundigt i stand. I sydsidens østre 
ende, i tilknytning til en nyanlagt parkerings-
plads, sidder porten, der udgøres af  jerntremme-
fløje  mellem murede rødstenspiller med pyra-
mideformede  cementafdækninger;  1912 ønskede 
synet pillerne repareret.7 Ligkapellet  i det sydve-
stre hjørne er opført  i 1950erne og 1988 udvidet 
med mandskabsrum o.a.; facaderne  på den af-
valmede, teglhængte bygning står i røde sten. 

Ældre asketræer, navnlig langs nordre og 
søndre diger karakteriserer kirkegården. I østsi-
den er der nysatte træer, mens en bøgehæk i vest 
er kombineret med læbælte af  graner. Fortovet 
omkring kirken blev fornyet  i 1920rne. 

Den enkle, harmoniske bygning  er tegnet af  Ru-
dolf  Frimodt Clausen (1861-1950) og består af  en 

rektangulær sal på 25 x 53 fod,  hvortil i øst slut-
ter sig en polygonal alterniche og i vest et tårn, 
hvis nederste etage udgør en forhal  inden for 
hoveddøren. Denne er udvendig mangefalset  og 
placeret i et fremspring,  der oventil afsluttes 
med kamtakker. På en granitbjælke (jfr.  neden-
for)  i den spidsbuede åbnings vederlagsniveau er 
indhugget opførelsesåret.  På hver side af  forhal-
len er der et mindre rum, som er henholdsvis 
depot og adgangsvej til tårnets øvre stokværk. 

I sine grundtræk svarer bygningen til mange 
af  de kirker, som rejstes i slutningen af  forrige 
århundrede og kan inden for  Århus stift  sam-
menlignes med den lidt mindre i Gludsted 
(s. 4207). Facaderne står i blank mur af  røde 
sten; vinduer og andre åbninger er svagt spids-
buede. Fra det fladloftede  skib med synlige bjæl-
ker åbner en relativt snæver bue sig mod alter-
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polygonen, der er udstyret med hvælv. Dette 
udtrykker sig udvendigt ved stræbepiller; så-
danne markerer tillige den øvrige bygnings 
hjørner. Det høje, ottesidede spir og de andre 
tage, der i dag er skiferhængte,  har muligvis i 
begyndelsen været papklædte, idet synsproto-
kollen beretter om oplægning af  skifer  1908. 

1980 blev bygningen gennemgribende sat i 
stand under ledelse af  arkitekterne Jens Vilhelm-
sen og Aage Kristensen. 

Gulvet  i forhal  og gang består af  diagonal-
lagte, hvide og sorte, såkaldte Silkeborgfliser; 
under bænkeraderne og i alternichen er der træ. 

Opvarmning foregik  tidligere med to †kakkel-
ovne, der flankerede  alteråbningen og blev re-
pareret 1926. Et senere installeret oliefyr  flytte-
des ved hovedistandsættelsen 1980 til kapelbyg-
ningen. Elektricitet indlagt 1951. 

I det indre står kirken i dag med lyse, gule 
vægge og et gulbrunt loft  med stafferinger  i rødt 
og grønt. Vegetabilske friser,  der dekorerer al-
teråbningen, nichens ribber og væggene øverst 
er opfrisket  og signeret F. Kaae 1971. 

Inventaret  stammer i hovedsagen fra  o. 1900 og 
er stort set uændret. Ved sidste restaurering er 
farverne  fornyet  og til dels ændret. 

Alterbordet,  af  eg, har ved forsiden  ydersøjler, 
der flankerer  et cirkelfelt  med Georgskors, et 
motiv der går igen på det meste af  inventaret. 

Altertavlen  er en nygotisk egetræsramme om 
et oliemaleri på lærred med en fremstilling  af 
profeten  Simeon, der i helligdommen knæler 
med Jesusbarnet i sine arme foran  Maria og 

Anna (Luk. 2,25-38). Maleriet skyldes antagelig 
Carl Milton Jensen (1855-1928), der ved menig-
hedsrådsmødet 1904 forelagde  tre skitser til et 
altermaleri.8 

Altersølv.  Kalk  og disk,  1900, med årstallet 
graveret under bunden samt tre stempler, Kø-
benhavns bymærke (?), guardeinens, Simon 
Groth, og S i oval for  guldsmeden. Den 17,5 cm 
høje kalk har på bægeret graveret et latinsk kors 
med trekløverformede  korsarmsender samt en 
versalindskrift:  »Velsignelsens kalk, som vi vel-
signe, er den ikke Kristi blods samfund«.  Di-
sken, 14,5 cm i tvm., har på fanen  indvielses-
kors og indskriften:  »Det brød, som vi bryde, er 
det ikke Kristi legems samfund«.  Oblatæske, 
1981, stemplet »Cohr«. 

Alterstager,  »Skænket af  Johannes Laursen og 
Hustru Hemming Nygaard«; gotiserende type 
af  messing, 42,5 cm høje. Toarmet lysestage,  til 
dels af  messing, 52 cm høj, med sekskantet skaft 
og blomsterbægeragtige lyseholdere. Syvarmet 
lysestage,  svarende til den i Them, men mindre. 

Alterkande,  oblatæske  og to skåle,  af  porcelæn 
fra  Bing & Grøndahl, sorte med guldkanter og 
-kors. 

Døbefont,  af  hvid kunstsandsten, både fod  og 
kumme ottekantet og i gotiserende form,  på 
kummen Georgskors i forsænket  cirkelfelt. 

Dåbsfad,  af  messing, 47,5 cm i tvm., på fanen 
en kraftig  bølgeranke; Georgskors i bunden. 

Dåbskander.  1) Af  tin, med stempel under 
bunden for  »L. Buntzen«,9 København. Kande-
støberens vanlige type som bl.a. den i Tvilum 
(s. 3426). 2) 1934,7 af  messing, stemplet »Er-
stad« og svarende til den i Them. 

Fig.'3. Grundplan 1:300, tegnet af  KdeFL 1994 efter  Jens Vilhelmsen og Aage Kristensen 1978. - Ground-plan. 
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Fig. 4. Indre, set mod vest. NE fot.  1993. - Interior  to the west. 

Prædikestol,  af  eg, i nygotisk stil med spids-
buede arkader i storfelterne,  på hjørnerne tov-
stave. Stafferet  med lidt guld. 

Stolestader,  enkle plankegavle med buede si-
destykker samt cirkulært topstykke med 
Georgskors. Grå- og blåmalede, med hvid bund 
for  korsene. 

To pengebøsser, af  sortmalet blik, hvorpå hvid-
malet antikva: »Til de fattige«.  Ophængt på hver 
side af  indgangen. 

Orgel,  1964, med fire  stemmer, ét manual og 
anhangspedal, bygget af  Jydsk Orgelbyggeri, 
Århus. Disposition: Gedakt 8', Principal 4', 
Rørfløjte  4', Oktav 2'. Orgelhus af  umalet ege-
træ, tegnet af  Edv. Thomsen i samarbejde med 

orgelbyggeriet. Facaden har kromatisk pibeop-
stilling og dobbelthængslede fløjdøre.  I skibets 
nordvestre hjørne. Kirken havde tidligere et 
†harmonium. 

To store salmenummertavler  med snostave ved 
siderne; indskuds tal. To mindre og enklere tav-
ler, alle på triumfvæggen. 

To lysekroner,  barokkopier, ophængt i skibet. 
1) »Skænket af  Jens og Johanne Rasmusen Bor-
dinglund 1904«. Seks grenede lysearme og seks 
øvre refleksblomster.  Ophængt vestligst. 2) To 
gange seks let grenede og spinkle lysearme. 

Klokke,  1900, om halsen indskrift  med relief-
versaler: »Geg. v. Bochumer Verein 1900«. 76 
cm i tvm., jfr.  klokke nr. 2 i Gludsted (s. 4212). 
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Fig. 5. Indre, set mod øst. NE fot.  1993. - Interior  to the east. 

Kendskabet til den forsvundne  †kirke  er yderst 
ringe; i følge  indberetning 1877 var kirketomten 
dengang tydelig, og man kunne konstatere, at 
bygningen, der havde ret afsluttet  kor, målte 
knap 19 x 9 m, og at den havde været opført  af 
granitkvadre. Det er således ikke udelukket, at 
den ovenfor  nævnte granitbjælke, der sidder i 

den nuværende kirkes portal og er beriget med 
hjørnevulst, stammer fra  forgængeren. 

Ved ruinens endelige nedbrydning forud  for 
opførelsen  af  den nuværende kirke, stod der en 
omkring to meter høj rest af  den vestre ende; 
kun en enkelt kvader var på plads, det øvrige 
var bagmur af  marksten. 

KILDER OG HENVISNINGER 

Ved  embedet:  Synsprotokol 1901 ff.  NM2:  Notebøger: 
S.Abildgaard VIII, 1773, s. 102, N. L. Høyen IX, 
1830, s. 11, samt indb. fra  herredsrejse 1877. 

Litteratur:  MeddÅrhSt. 1981, s. 129 (hovedistand-
sættelse), 1988, s. 141 (kapeltilbygning) og 1991, s. 129 
(belægning på stier). 
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Redaktion 1994 ved Lars Bisgaard og Kjeld de Fine 
Licht (indledning, kirkegård og bygning) og Vibeke 
Michelsen (inventar). 

1J. Vingborg: Kirkerne på heden, Ikast 1991, om-
handler s. 123-25 Brande kirke og berører sagens for-
løb siden dens start 1894. Bogen bringer baggrund og 
omstændigheder ved det omfattende  kirkebyggeri i 
sidste del af  forrige  århundrede, hvori Brande kirke 
hører hjemme. 
2 Ruinen nævnes bl.a. i Vrads herredsbog 1661 (LA 
Vib. Århus bispearkiv (C3. 1103)), Resen, s. 151 og 
Abildgaard. Jfr.  S. Elkjær: Nedbrudte Kirker i Aar-
hus Amt, i ÅrbÅrhSt. XI, 1918, s. 125, og S. P. Peter-
sen: Them Sogns gamle Kirker, i ØJyHjemst. XV, 
1950, s. 81-85. 

3 Chr. Heilskov: Borgen Tranholm i Klovborg Sogn, 
i ÅrbÅrhSt. XLIX, 1956, s. 96 ff. 
4 ÆldDaArkReg. II, 36. 
5 KancBrevb. 14. marts. Sammenhængen giver ikke 
anledning til tvivl om identifikationen.  Usikkert er 
det derimod, hvad der menes med den nedbrudte 
Segten kirke, nævnt år 1500 (ÆldDaArkReg. II, 37). 
6 Resen (note 2) med tilføjelse  ved T. W. Lassen i 
ÅrbÅrhSt. 1990-91, s. 97, HofmFund.  IV, jfr.  Thiele: 
Danmarks Folkesagn I, s. 191. 
7 Synsprot. 
8 Ifølge  menighedsrådets protokol havde dette imid-
lertid foretrukket  en skitse med Kristus, der stiller 
stormen på søen (jfr.  altermaleri i Torsted kirke, DK. 
Thisted s. 401). 
9 Jfr.  Halkjær Kristensen: Tinmærker, s. 55. 

Fig. 6. Området ved Brandgård 1:10.000. Beliggenheden af  den forsvundne,  middelalderlige kirke, der svarer til 
den nuværendes, er markeret med en stjerne inden for  det rektangulære felt,  der angiver kirkegårdens hegning. 
Kortet, der er udført  af  Jørgen Wichmann 1993, er en sammentegning af  dele af  matrikelkort fra  fire  ejerlaug: 
Bødskovgårde (1798-99, Søren Sørensen), Brandgård (1818, R. J. Ullum, rettelser medtaget til 1863), Sepstrup 
by (1786, kopieret 1806 af  S. Sørensen), Asklev by (1797, S. Sørensen). - Map  of  the area around  Brandgård.  The  site 
of  the demolished  medieval  church is marked  by an asterisk.  The  present church was erected  in the year 1900 on the same site. 



Fig. 1. Kirkestedet set fra  sydvest. KdeFL fot.  1994. - The  site of  the demolished  medieval  church. 

TØMMERBY †KIRKE 
THEM SOGN 

Kirkebyen i Tømmerby sogn er nævnt 1411,1 men 
siden omtales hverken sogn eller kirke. Ligesom det 
var tilfældet  med kirkeruinen i Brande (s. 4145), var 
der 1592 tale om at hente byggematerialer fra  tomten 
i Tømmerby til reparation af  Vrads kirke (s. 4161). 
Præsten i Them skrev 1661 i herredsbogen,2 at der 
ved Tømmerby findes  en »fuldkommen  kirkegård« 
efter  en lille kirke, »som har stået i gamle dage«. 

Den forsvundne  kirke har ligget på toppen af  en 
højning i terrænet nord for  landsbyens huse. 

Her er nu ingen konkrete levn, kun en opstillet 
granitkvader markerer stedet. Rester af  sylden 
røbede 1943, at kirken udvendig havde været 
19,4 m lang, skibet 9,2 bredt, koret 7,6.3 

Fra herredsrejsen 1877 indberettedes til Natio-
nalmuseet, at »tomten er for  det meste opbrudt, 
og stenene blandede med marksten, uordentlig 
sammenhobede ovenpå den. Der er fundet  gra-
nitkvadersten, alle vare bortsolgte, men ellers 
intet antikvarisk mærkeligt«. Den endelige øde-
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Fig. 2. Udsnit af  matrikelkort over Tømmerbys og Lindgårdes jorder 1:10.000, opmålt 1791 af  S.Sørensen, 
prøvet 1818 af  N. C. Rørby. Kopieret 1993 af  Anna Brinch Thorsen. Den nedrevne kirkes beliggenhed er 
markeret med en stjerne. - Map  of  the area around  the site of  the demolished  medieval  church, the location of  which is 
marked  by an asterisk. 

læggelse af  kirkens rester er nok sket tidligere 
samme år, idet en mand i byen havde bedt mini-
steriet om tilladelse til at udgrave ruinen, der 
»udgør ... en høj ... bedækket med grønsvær, 

hvorigennem der hist og her rage større og min-
dre sten i vejret«. 11. april havde direktøren for 
De antikvariske mindesmærker svaret, at man 
ikke så sig i stand til at yde støtte. 

K I L D E R O G H E N V I S N I N G E R 

1 Chr. Heilskov: Borgen Tranholm i Klovborg Sogn, 
i ÅrbÅrhSt. XLIX, 1956, s. 96 ff.  Kirken nævnes ikke 

blandt bidragyderne til ekstraskatten 1524, den så-
kaldte landehjælp. 
2 LA Vib. Århus bispearkiv (C3. 1103). 

3 S. P. Petersen: Them Sogns gamle Kirker, i ØJy-
Hjemst. XV, 1950, s. 81-85, der også nævner nogle 
grave. 

Red. 1994 ved Lars Bisgaard og Kjeld de Fine Licht. 



Fig. 1.Sognegård og kirke set fra  øst. Tegning af  Inger og Johannes Exner 1990, 1:400.Privateje.-On the right, 
the present church, erected  1994; on the left,  a buildingfrom  1978 for  meeting rooms, offices  etc. 

VIRKLUND KIRKE OG †KIRKE 
VRADS HERRED 

Kirken er opført  1994 ved toppen af  den syd-
vendte skråning, der strækker sig langs nordsi-
den af  Thorsø og videre østpå forbi  den ældre 
kirkeplads (jfr.  nedenfor).  Kirkens og kirkegår-
dens beliggenhed er central i den tætte bebyg-
gelse af  overvejende enfamiliehuse,  der i vore 
dage præger Virklund og karakteriserer den som 
forstad  til Silkeborg (jfr.  fig.  3). Kun få  rester af 
den ældre landsby er i behold. Områdets kraf-
tige udbygning hører hjemme i tiden efter  mid-
ten af  dette århundrede, da også tanken om at 
opføre  en kirke voksede frem.  1967 blev bygge-
grunden udvalgt, og første  etape af  et projekt, 
udarbejdet af  Jens Vilhelmsen og Jørgen Malling 
(sidstnævnte senere afløst  af  Aage Kristensen), 
blev virkeliggjort omkring 1980, da også den 
tilhørende kirkegård blev anlagt. Her rejstes en 
midlertidig, bræddeklædt †klokkestabel. 

Den opførte  bygning rummer konfirmand-
stue, kontorer, materialrum m.v. og var tænkt 
som sydfløj  i et rektangulært kompleks, der 
skulle arbejde sig op ad skråningen med kirken 

øverst som den dominerende fløj.  Salen, der var 
taget i brug 1978, indviedes som kirke 1984, og 
samtidig udskiltes distriktet af  Them sogn som 
selvstændigt sogn, der indgår i Silkeborg kom-
mune. 

Inventaret  er i hovedsagen anskaffet  1978. Al-
termaleriet fra  midten af  forrige  århundrede er 
en kopi efter  Leonardo da Vincis nadverfrem-
stilling og stammer oprindelig fra  Adslev kirke 
(jfr.  s. 3114). Et gotisk krucifiks  af  ukendt her-
komst er udlånt fra  Købstadmuseet Den gamle 
By (inv.nr. 1754). Døbefont  og prædikestol er 
udført  efter  tegning af  bygningens arkitekter; de 
løse stole er Børge Mogensens model. Klokken 
fra  1978 bærer et vers af  Ole Sarvig. 

Efter  forskellige  intermezzi blev det i slutnin-
gen af  1980erne aktuelt at fortsætte  byggeriet, 
og til denne opgave valgte menighedsrådet an-
dre arkitekter, nemlig Inger og Johannes Exner. 
Deres skitseforslag  blev accepteret 1991 og brød 
med det oprindelige projekt; ikke alene var kir-
kens form  ændret, men den blev placeret frit  og 
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Fig. 2. Virklund 1:10.000. Opmålt 1793 af  S. Sørensen, rettelser medtaget til 1855. Kopieret 1993 af  Jørgen 
Wichmann. Den forsvundne,  middelalderlige †kirkes beliggenhed er markeret med stjerne. - Map  of  the village 
and  surrounding  area. The  site of  the demolished  medieval  church is marked  by an asterisk. 

forskudt  i forhold  til den allerede opførte  fløj. 
Indvielse december 1994. 

Den ældre bygning i den nuværende helhed 
ligger parallelt med Vesterlundvej på arealets 
søndre del ved skråningens fod  og fungerer  som 
sognegård m.v. På flere  måder røber den sig 
som en torso, bl.a. ved de brede fag  yderst i 
hver ende af  nordsidens buegang, der sigtede på 
sammenhæng med de tilsvarende gange, der 
skulle have løbet op ad skråningen til kirken. 
Samtidig er det nye anlægs to komponenter, 
særligt ved facadernes  blanke mure i røde sten, 
bundet sammen på en vellykket måde, dog så-
dan at de fortæller  om en byggesag med et 
usædvanligt forløb. 

Den mangekantede, blyhængte kirkebygning 
knytter sig til kirkegårdens øst-vestgående vej, 
som følger  skråningens øvre kant og forløber 
langs de nærmest kvadratiske gravgårde, der er 
udsparet i et sammenhængende, lavt egedække. 

Fig. 3. Parti af  Virklund nord for  Thorsø og Grav-
bækken, 1:10.000. Tegnet af  KdeFL 1994 på grundlag 
af  kort fra  Silkeborg kommunes tekniske forvaltning 
1983-88. T.v. kirkegårdsarealet, hvor kirke og sogne-
gård er krydsskraveret. I midten er beliggenheden af 
den forsvundne,  middelalderlige †kirke markeret 
med en stjerne. - Section  of  map of  modem  Virklund.  On 
the left  is shown the present churchyard  and  its buildings,  in 
the middle  the site of  the demolished  medieval  church is 
marked  by an asterisk. 
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Fig. 4. Kirkens indre. Thomas og Poul Pedersen fot.  1994. - Interior  of  the present church 

I rækkens østre, cirkulære rum er 1988 opstillet 
en stålfigur,  der henviser til salmen Til himlene 
rækker din miskundhed, Gud, og er tegnet af 
Erik Ellegaard Frederiksen. 

Et orgel  med 12 stemmer og én transmission, 
to manualer og pedal, bygget af  Th. Frobenius 
& Sønner, Kgs. Lyngby, forventes  1996 opstillet 
i kirken. 

Den forsvundne  †kirke  (vejkapel?) ses ikke 
nævnt i skriftlige  kilder fra  middelalderen,1 men 
kendes fra  en kortfattet  notits i indberetning til 
Nationalmuseet 1877 og indirekte fra  fund  af 
grave, der er konstateret ved større og mindre 
undersøgelser i de sidste årtier. 

Lokaliseringen af  en i 1300rne nævnt hoved-
gård er ukendt.1 Det berettes, at præsten i Linå 
(s. 3267) betjente kirken.2 

1877 konstaterede man summarisk, at tomten 
var helt opbrudt, at bygningen havde været op-

ført  væsentligt af  jernal og havde været knap 16 
m lang, samt at koret havde haft  ret østside. 
Kirkens beliggenhed må have svaret til placerin-
gen af  den eksisterende »Overgård«, hvor der 
ved sydfløjens  sydside er fundet  adskillige øst-
vestorienterede grave.3 

Beliggenheden har således været mellem 
Virklundvej og landevejen mellem Horsens og 
Silkeborg, et område der præges af  temmelig 
indgribende jordarbejder, indledt ved anlæggel-
sen af  den nu nedlagte jernbane mellem Bryrup 
og Silkeborg. Alligevel er det let at gøre sig 
klart, at det ældre kirkested dels ligger i niveau 
med det nuværende, dels udgør et markant pla-
teau, der fra  terrænet nordfor  skyder sig sydpå 
ud i de lavtliggende, i sin tid sumpede engdrag, 
som forbandt  Thorsø med Ellesø og Borresø. 
Her løber Gravbækken, og et vadested over 
strømmen må have været et væsentlig punkt i 
hele egnens vejsystem. 

Danmarks Kirker, Århus 263 
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KILDER OG HENVISNINGER 

NM:  Indb. 1877. Silkeborg  museum: Indb. 1987 ved 
K. Bjerring Jensen (undersøgelse af  areal nord for  kir-
kepladsen). Kgl.  bygningsinsp. Århus: Korrespond. og 
tegn. siden 1967. 

Litteratur:  S. Elkjær: Nedbrudte Kirker i Aarhus 
Amt, i ÅrbÅrhSt. XI, 1918, s. 125. MeddÅSt. 1970, 
s. 60 f.  (sognedeling m.v.), 1979, s. 71 (byggeriets 
første  etape), 1981, s. 129 (kirkegård), 1984, s. 104 
(sognets oprettelse og den midlertidige kirkes ind-
vielse), 1989, s. 158 (figur  på kgd.). Silkeborg kom-
mune, lokalplan 151.06 af  5. dec. 1990 for  et område 
ved Virklundvej og Horsensvej, og 151.07 af  29. okt. 
1991 for  kirkegårdsarealet. 

Redaktionen 1994 ved Lars Bisgaard og Kjeld de 
Fine Licht, inventar ved Vibeke Michelsen, orgel ved 
Ole Olesen. 

1 Gavebrevet 1391 (jfr.  ovenfor  s. 4109), hvori om-
tales en hovedgård i Virklund, oplyser ikke klart, om 
området dengang udgjorde et selvstændigt sogn. 
2 S. P. Petersen: Them Sogns gamle Kirker, i ØJy-
Hjemst. XV, 1950, s. 84. 
3 Medd. til NM af  6. april 1965, Arkæologiske ud-
gravninger i Danmark, 1986, s. 134-35 og oven-
nævnte indb. 1987; undersøgelse ved Silkeborg mu-
seum 1993. 



Fig. 1. Kirken set fra  nordøst. Erik Skov fot.  1974. - The  church seenfrom  the north-east. 

VRADS KIRKE 
VRADS HERRED 

Landsbyen er tidligst nævnt 13431 i anledning af 
godsoverdragelse til Øm kloster, mens kirken er om-
talt første  gang 1524,2 da den bidrog med 10 mark til 
Frederik I.s ekstraskat, den såkaldte landehjælp. 

Efter  reformationen  betalte kirken (regnskabs)af-
gift  til lensskriveren på Silkeborg, hvilket lader for-
mode, at den i hvert fald  i middelalderens senere del, 
på linie med andre kirker på egnen, har stået under 
beskyttelse af  denne gårds ejer i katolsk tid, biskop-
pen i Århus.3 Det fremgår  flere  steder, at kirken efter 
reformationen  var i kronens besiddelse, og at dele af 
de indtægter, den afkastede,  i perioder var bortfor-
pagtet eller anvendt til lokale lønninger.4 

Som nævnt i forbindelse  med andre af  områdets 
kirker, var egnen syd for  Silkeborgsøerne svært udsat 

i krigstid på grund af  den geografiske  og strategiske 
situation. Under fejderne  i 1600rne led Vrads sogn og 
kirke hård overlast ved soldaternes hærgen og afpres-
ninger. Herredsbogen5 beskriver tilstanden 1661 og 
siger, at der i kirken »hverken er stole, skriftestol, 
vinduer eller dør«. 1658-61 blev der ikke aflagt  regn-
skab,6 og synet år 1700 hævdede,7 at kirken ikke 
havde haft  loft  i halvtreds år, ligesom man 1718-19 i 
anledning af  den nedennævnte reparation skrev, at 
kirken havde ligget øde siden det sidste svenske ind-
fald. 8 

17229 skilte kronen sig af  med kirken, idet Frederik 
IV solgte den til den stedlige præst Mourits Chri-
stensen Meier; 174310 nævnes Niels Thygesen på 
Mattrup som ejer, og han overdrog den 174711 til 

263* 
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Christen Langballe, der boede på Lystruphave (i sog-
net, jfr.  altersæt, †messehagel og klokke). Gårdens 
senere besidder Conrad Franch solgte 1771 kirken 
med »inventarium og andet tilliggende, som der fra 
arilds tid lagt haver«, som præsten udtrykte sig,12 til 
major af  kavalleriet Frans Friedenreich på Palstrup og 
Herningsholm; 177713 nævnes broderen Christen 
Linde Friedenreich som ejer. Herefter  er ejerlisten 
uoplyst, indtil forpagteren  på Alstedgård (Øster Ny-
kirke sogn, Nørvang herred) Vellert Hansen erhver-
vede den 1806 og nævnes igen 1809.14 181715 tilhørte 
kirken sogneboerne, og således forblev  det, indtil den 
overgik til selveje 1. juli 1910. 

I hvert fald  siden 158416 har sognet sammen med 
Bryrup været anneks  til Vinding, bortset fra  årene 
1906-69. 

I Kongsø plantage i sognets sydlige del ved lands-
byen Torup ligger et voldsted,  som typologisk tilhører 
1300rne og måske kan sættes i forbindelse  med den 
s. 4109 nævnte Anders Ovesen. 

1994: Vrads sogn indgår i Århus stift  og ligger i 
Them kommune, Århus amtskommune. 

Kirkebyen ligger i sognets østre del, der præges 
af  skovklædte tunneldale og et bakket terræn 
med åløb og søer. I sidste istid strakte gletscher-
randen sig gennem området i en nord-sydlig 
retning, hvorfor  sognets vestre del udgøres af 
fladt  sletteland. Pontoppidan17 skriver: »Her er 
stor sandflugt  og hede, hvor fordum  har stået 
skove«. Kirken ligger i sydsiden af  landsbyen, 
der nok er udbygget i de senere år, men ikke 
væsentligt omdannet. 

Kirkegårdens  udstrækning svarer på de tre si-
der til den ældre tilstand (jfr.  fig.  28), men er i 
1970erne udvidet  mod syd efter  et af  landskabs-
arkitekten Finn Andersen, Fredericia, fremstillet 
projekt, bearbejdet af  den kgl. bygningsinspek-
tør. Hegningen  udgøres på alle sider af  stengær-
der, hvoraf  udvidelsens selvsagt er nyudført, 
mens de andre strækninger er omsatte tid efter 
anden. Efter  lokale udsagn er den seneste op-
lægning af  vestsidens nordre del foretaget  i slut-
ningen af  1780erne. Da diget 1663-646 nævnes 
første  gang, skulle 24 favne  lægges op; repara-
tioner omtales sidenhen lejlighedsvis, og synet 
foranledigede  en generel udbedring 1890,18 vist-
nok begyndende i nord. 

Indgangene  udgøres af  hovedporten i nord og 
to i vest. Porten, hvis fløje  af  træstaver på galva-
niserede jernrammer er samtidige med kirkegår-

Fig. 2. Skibets vestgavl med klokkestol. (S. 4158) 
KdeFL fot.  1993. - West  gable of  the nave and  the belfry. 

dens udvidelse, sidder ud for  våbenhuset, ved 
bygaden og den store, senest i 1980erne udvi-
dede parkeringsplads. Placeringen, der svarer til 
adgangsvejen på fig.  28, er utvivlsomt af  betrag-
telig ælde, hvorfor  det må være denne port, 
kombineret med en låge, som meldes istandsat 
1667-68,6 da den omtales første  gang. På den tid 
lå der en †rist  i fodgængeradgangen;  i samme 
periode eksisterede tillige en østre låge. 17277 

blev port og låge fornyet  med træværk af  ege-
tømmer. I 1820rne og 1840rne var der stakit-
fløje,  der havde behov for  reparation, men ar-
bejdet udførtes  vist først  1858.19 

De nævnte to indgange i vestsiden er ganske 
nye; sydligst, dvs. i udvidelsesafsnittet,  er an-
bragt jerntremmefløje  på jernstænger i forbin-
delse med en materialplads udenfor,  og vest for 
kirken er brudt en bred åbning i diget i relation 
til det nedennævnte ligkapel. 

Bygninger  på kirkegården.  Ligesom adskillige 
andre steder, bl.a. ved samme pastorats kirker i 
Vinding (s. 3885) og Bryrup (s. 3911), er der op 
ad skibets vestgavl stillet en tømret, tjæret og 
blytækket klokkestol  (fig.  2). Den nuværende går 
i alt væsentligt tilbage til 1933 og var tidligere 
kombineret med et træskur til graverens red-
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Fig. 3. Kirken set fra  sydøst. Erik Skov fot.  1963. - The  church seen from  the south-east. 

skaber (fig.  4). Den ældste omtale af  klokkens 
placering er et inventarium fra  1661-62,6 der an-
giver, at den hænger i »et hus af  træ«. 1681-8220 

og igen 1727,7 da det efter  en forfaldsperiode  var 
sat i stand, hedder det, at †klokkehuset er af  eg 
og står for  sig selv. I forbindelse  med en for-
nyelse 184719 anvendes betegnelsen klokkestil-
lads. 

Det teglhængte, hvidkalkede ligkapel  i kirkens 
akse uden for  vestre dige er rejst i slutningen af 
1950erne efter  tegning af  Holger Sørensen, 
Brædstrup, og i begyndelsen af  1980erne for-
længet efter  projekt af  Hans Vinther; ved begge 
lejligheder bidrog den kgl. bygningsinspektør 
med værdifulde  korrektioner af  de første  ud-
kast. Bygningen rummer i øvrigt kontor, toilet 
samt redskabs- og fyrrum. 

En rest af  den kantbeplantning af  elm og ahorn, 
som efter  synets ønske 1904 skulle sættes ved 
gangen hele vejen rundt, er bevaret i det, der før 
udvidelsen var kirkegårdens sydvestre hjørne. 
Omkring kirken ligger en bred og høj bræmme 
af  rullesten. Denne usædvanlige foranstaltning, 
der er fornyet  samtidig med oplægning af  bly på 
taget, kan i hvert fald  følges  tilbage til 1930rne. 
Et fortov  af  »anordningsmæssig bredde« af  ler 

og skarp grus skulle anlægges 1879, og nogle år 
senere indledtes hele arealets planering og regu-
lering. 

Den brolagte  bane mellem port og våbenhus er 
fra  midten af  1980erne.21 

BYGNING 
Den lille, kullede kirke, hvis størrelse eksempelvis 
omtrentlig svarer til de forsvundne  i Brande (s. 4149) 
og Tømmerby (s. 4151), består af  kor og skib, der er 
uden karakteristiske enkeltheder; da der indgår tegl i 
bygningen, må opførelsen  have fundet  sted engang 
omkring år 1200. Overalt bærer murværket spor af 
omfattende  reparationer, hvilket samstemmer med 
de skriftlige  kilder. Til skibet slutter sig et våbenhus, 
der ved midten af  forrige  århundrede afløste  et ældre 
af  bindingsværk. Orienteringen har en betydelig af-
vigelse mod syd.22 

Bygningen er med mindre skævheder afsat  såle-
des, at skibets indvendige proportion svarer til 
det gyldne snit, idet dets bredde forholder  sig til 
længden som tre til fem.  Norddøren er placeret i 
væggens vestre fjerdedel.  Sidefacaderne  på det 
kvadratiske kor flugter  med skibets langvægge, 
mens koråbningens bredde andrager godt en 
trediedel af  triumfvæggens  længde. 



4160 VRADS HERRED 

Fig. 4. Sydfacade  og grundplan 1:300. Henholdsvis 
målt og tegnet 1937-38 af  Karen Mundt og Benny 
Weinreich, og målt 1986 af  Cathrine Gerner og Flem-
ming Aalund, tegnet af  KdeFL 1994. - Elevation  of  the 
south facade  and  ground-plan. 

De oprindelige materialer  kan i bygningens 
stærkt reparerede tilstand være vanskelige at be-
stemme med sikkerhed.23 Det ser ud til, at kir-
ken helt overvejende er opført  af  marksten, og 
bortset fra  en formentlig  sekundær sokkel på 
vestgavlen synes murene rejst direkte på sylden. 
I de udvendige hjørner iagttages kvadre, der må 
være anbragt ved en reparation; dette gælder i 
hvert fald  de fire  halve vinduesoverliggere, der 
indgår i koret. Også skibets vestgavl, der ud-
vendig fortrinsvis  består af  kvadre, forekommer 
at være en nyopmuring (jfr.  nedenfor);  foroven 
er gavlen siden 186919 af  små sten. 

Begge de østre taggavle er derimod bevaret, 
af  lagvis henmurede marksten, hvor navnlig 
korgavlens udvalgte, langstrakte stenformer  er 
bemærkelsesværdige. I skibets taggavl indgår 
teglstumper, og i samklang hermed observeres, 
at i hvert fald  norddørens anslagsfremspring, 
der synes at indeholde oprindelige partier, er sat 
med mursten.24 

Af  de oprindelige døre er kun den nordre i 
behold og brug; den søndre fornemmes  som en 
ujævnhed i facademurværket.  Det bevarede dør-
hul, hvori sidder en ældre fløj  (s. 4172), er 93 cm 
bredt mellem anslagsfremspringene;  åbningen 
er udvendig rundbuet, indvendig rektangulær 
(237 x 127 cm). Ingen spor af  vinduer  konstateres 
med sikkerhed. En rektangulær overligger af 
rødlig granit (55x114 cm, åbningen udvendig 
77 cm bred), som i dag indgår i vestre kirke-
gårdsdige, samt de nævnte overliggere i koret 
hidrører formentlig  fra  kirken og angiver da 
dens oprindelige lysåbninger. 

I det indre  står den rundbuede koråbning be-
varet med sine enkle, forneden  affasede  krag-
bånd. 

Tilføjelse.  Det teglhængte, hvidkalkede våben-
hus er lagt på den side af  skibet, der vender mod 
landsbyen. Det må være opført  engang før  1877, 
da Løffler  bemærkede det, og efter  1852,19 da sy-
net foreslog  et nyt gulv, hvilket efter  omstæn-
dighederne må angå dets forgænger.  Den enkle 
bygning er rejst af  små mursten på granitsokkel. 
Ved en reparation 1903,18 da gulvet blev lagt 
med gule fliser  og yderdøren fornyet,  fik  loftet 
sin nuværende form  som »hvælvet i en stump 
bue af  ferniserede  stafbrædder«.  Det relativt 
store vindue i østmuren er indsat efter  synets 
ønske 1905.19 

Fig. 5. Tværsnit i skibet, set mod øst 1:150. Målt af 
Cathrine Gerner og Flemming Aalund 1986, tegnet af 
KdeFL 1994. - Cross-section  of  the nave looking  east. 
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Fig. 6. Indre, set mod øst. Hugo Matthiessen fot.  1938. - Interior  to the east. 

Et † våbenhus er nævnt tidligst i 1720rne,25 da 
det var en tre fag  lang bindingsværksbygning, 
stærkt forfalden.  17867 og 183819 var der atter 
behov for  reparation. 

Tilstande og vedligeholdelse  efter  reformationen 
fremgår  første  gang 1592,26 da værgerne og sog-
nefolkene  havde indberettet, at kirken var byg-
fældig.  De andrager samtidig dels om at måtte 
få  »nogle hugne kampesten, der findes  i en øde 
kirke ved Tømmerby og i et øde kirkested ved 
Brande« (jfr.  s. 4151 og s. 4145), dels ønskede de 
at opnå støtte fra  formuende  kirker i herredet, 
således som det var praksis i perioden. Lens-
manden på Silkeborg fik  herefter  i opdrag at un-
dersøge forholdene  og bistå med fra  de nævnte 
pladser at transportere de sten, der kunne bru-
ges. Der foreligger  ikke videre i sagen, men det 
kan ikke udelukkes, at (nogle af)  de kvadre, der 
ses i kirkens murværk, er hidførte  ved en på-
følgende  reparation. 

En liste fra  161627 opregner som manglende 
blot tre bjælker, et spær og nogle tagsten. Men 

hjemsøgelserne under svenskekrigene bragte 
kirken i en virkelig elendig forfatning  (jfr.  s. 
4157). Istandsættelse af  skibets søndre mur, det 
tilstødende vestre hjørne samt korets sydøstre 
fandt  sted 1674-76;6 i begyndelsen af  1700rne an-
føres  en række mangler og påkrævede reparatio-
ner, særligt nævnes dårligdomme ved korets 
syd- og østsider. Det er ikke godt at vide, hvor-
dan de ovenfor  citerede, drastiske formuleringer 
har forholdt  sig til virkeligheden, men efter  en 
tagværksistandsættelse 1718-198 blev også mur-
værket ordnet, og 17277 kunne synet notere, at 
der nu overalt var lagt loft  af  fyrrebrædder. 

Det åbenbart ret omhyggelige, andre steder 
nævnte provstesyn i 1770erne (jfr.  Træden, 
s. 4083 og Them, s. 4115) havde indberettet om 
brøstfældighed,  hvorefter  kirkeejeren lovede, at 
håndværkerne ville møde frem  18. september 
1775.7 Synet 1803 udpegede nogle steder, der 
skulle udbedres, men fandt  kirken »iøvrigt for-
svarlig«.7 Siden sogneboerne overtog ansvaret 
for  vedligeholdelsen (s. 4158), har den alminde-



4162 VRADS HERRED 

lige karakteristik været »vel vedligeholdt«. I 
1850erne19 blev skibets loft  fornyet,  og ved Løff-
lers besøg 1877 var såvel det som korets pudset. 
Ved en større istandsættelse i 1940rne, ledet af 
Holger Sørensen, blev pudsen fjernet  i skibet, 
og ved en hovedrestaurering 1971-72, forestået 
af  Preben Thorsen, Birkerød (jfr.  bl.a. tage), 
blev den i koret hugget ned. 

I øvrigt skal nævnes, at synet 1882 beordrede 
åbningen mellem korets og skibets lofter  udvi-
det og 1895 foranledigede  en lem sat i skibets 
vestgavl.19 

Gulvet  i koret består af  gule, ottekantede tegl-
fliser  kombineret med mindre, røde og kvadra-
tiske, i skibet af  kvadratiske, gule teglfliser  og i 
våbenhuset af  små, rødbrune. Sidstnævnte er 
samtidige med centralvarmens indlæggelse, 

mens korgulvet delvis kan følges  tilbage til 
1930rne. 

Den ældste omtale er fra  1843, da »kampe-
stensgulvet i mandfolkestolene«  skulle afløses  af 
mursten; 1856 ønskede synet, at der foran  alteret 
blev lagt gule sten eller fliser,  noget lignende 
blev gentaget et par år efter,  og i 1870erne fore-
skrev man det samme i skibet.19 

De relativt store vinduer;  der udvendig og i 
lysningen er spidsbuede, indvendig smigede og 
fladrundbuede,  er indsat etapevis i årene om-
kring 1860 og fulgte  efter  enkeltvise fornyelser  i 
1820rne og 1830rne.28 Ældste omtale af  vinduer 
er fra  årene omkring 1700, da det ved prædi-
kestolen var forfaldent. 7 

Korets tagværk  er af  egetømmer og af  ældre 
dato (fig.  26), mens det i skibet er affyr  og går 
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Fig. 8. Indre, set mod øst. NE fot.  1993. - Interior  to the east. 

tilbage til hovedrestaureringen 1971-72. Siden 
da er tagmaterialet  overalt bly. I forbindelse  med 
tømmerudskiftningen  mente arkitekten at 
kunne konstatere, at skibets tagstol overvejende 
rummede genanvendte tømmerstykker, der tid-
ligere havde båret stråtag. Ældste omtale af  tag-
materiale er fra  1616,29 da der manglede 1000 
tagsten; 1649-506 blev noget blytag repareret. 
Fordelingen af  de to materialer fremgår  ikke før 
omkring 1720,30 da skibet var teglhængt, koret 
blytækket. Med kancelliets tilladelse blev korets 
bly 182531 udskiftet  med tagsten. Det er usik-
kert, om de murede gavlkamme, der eksisterede 
før  hovedrestaureringen (jfr.  fig.  3), (delvis) 
stammede fra  denne lejlighed. 

Opvarmning nævnes første  gang 1907,18 da sy-
net ønskede †kakkelovnen fornyet,  hvilket gen-

nemførtes  året efter.  Det nuværende centralvar-
meanlæg med fyrrum  i kapelbygningen er in-
stalleret 1965. Elektricitet indlagt 1946. 

Kirken står i dag med murede gesimser af  små 
sten og er hvidkalket ude og inde. Korloftet 
med synlige bjælker er blågrønt, mens lofterne  i 
skib og våbenhus er henholdsvis brunmalet og 
brunbejdset. 

INVENTAR 
Oversigt.  Den lille kirke rummer flere  bemærkelses-
værdige inventarstykker. Ældst er døbefonten,  af 
gotlandsk kalksten, med trekløverbuedekoration fra 
1350-1400, men »moderniseret« ved omhugning i 
1500rnes senere del. Fra o. 1500 stammer en Mariafi-
gur med barnet. 1653 har Christan IV. s tidligere hu-
stru, Kirstine Munk til Boller, skænket alterstagerne 
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af  messing. Det følgende  år har lensmanden på Silke-
borg slot, Mogens Høg, ladet opsætte altertavlen, der 
ligesom den i Skorup (s. 3378) er udført  af  Jens Mor-
tensen fra  Kolding. Den enkle prædikestol fra  1600rnes 
begyndelse er blevet forsynet  med nyskårne dydefi-
gurer i 1660-70erne, muligvis samtidig med de istand-
sættelser og fornyelser,  der var nødvendige efter  krigs-
ødelæggelserne de foregående  år (jfr.  s. 4157). 1754 
har kirkeejeren Christen Langballe skænket kalk og 
disk, og nogle år senere har kirken fået  et kobber-
dåbsfad,  måske forarbejdet  i et lokalt, nu nedlagt 
hammerværk. Klokken er 1767 støbt af  Caspar Kønig 
i Viborg. 

Alterbord,  1897-98,19 af  eg, de tre forreste  sider 
bestående af  et panel i renæssancestil: rundbuede 
arkader med riflede  pilastre, slyngbånd i buerne 
og lilje i sviklerne. Bagsiden, med indbygget 
skab, er lukket af  en brunmalet træbeklædning. 

Fig. 9. Eva, fra  altertavlens søndre storvinge, jfr. 
fig.  10 (s. 4164). NE fot.  1993. - Eve, from  the south 
wing of  the altar-piece,  cf.  fig.  10. 

Det tidligere †alterbord, affyr,  stod op mod øst-
væggen.32 

†Alterklæder.  184219 anskaffedes  et nyt klæde af 
fløjl,  der 186818 foresloges  erstattet af  et af  fint, 
rødt klæde, der kunne dække hele alteret. 

Altertavlen  (fig.  10) er 1654 ifølge  skåret årstal 
og våbener med initialer skænket af  lensmanden 
til Silkeborg Mogens Høg. Det er et detaljerigt 
billedskærerarbejde ret nøje svarende til, og 
med samme giver, som tavlerne i Skorup 
(s. 3378) og Funder (Viborg amt), der ligesom 
en række arbejder især i Ribe stift 33 er udført  af 
den såkaldte Nykirkemester, sandsynligvis 
identisk med billedskæreren Jens Mortensen fra 
Kolding.34 

Det kvadratiske storfelt,  med samtidigt nad-
vermaleri, er flankeret  af  storfigurer  af  Moses35 

og Aron stående på høje, svungne konsoller 
smykket med værkstedets vanlige engle- og lø-
vehoveder skåret i kraftigt  relief  Storfigurerne 
bærer volutkonsoller, med englehoveder, som 
støtter den kraftige  gesims, der har æggestav-
og tandsnitlister. Den brudte, buede topgavl, 
med reliefskåret  ornamentik, har midtpå det 
kongelige, kronede navnetræk »F3« i udsparede 
felter,  indrammet af  oval holdt af  to stående lø-
ver. Gavlens midtkonsol, en løvemaske med 
åbentstående gab, bærer den opstandne Kristus, 
nøgen, med smalt lændeklæde; i armene holder 
han et nyere kors i stedet for  sejrsfanen.  Yderst 
på gesimsen står de kvindelige dyder, Måde-
hold, der hælder vand i et vinbæger, og Klog-
skab(?) med åben bog. De kartoucheformede 
storvinger løber foroven  ud i et stort ørnehoved 
i profil,  midtpå er en beslagværksprydet niche 
med foranstående  figurer,  i nord Adam, i syd 
Eva med æblet (fig.  9), begge med kvist dæk-
kende deres blusel. Store frugtklaser  er ophængt 
på vingerne. I fodfeltet  ses givernes reliefskårne 
våbener flankeret  af  de respektive initialer, 
midtpå M H for  Mogens Høg, mellem de to 
hustruers, H L for  Hel vig Lindenow og C R K 
for  Christence Rosenkrantz. Under lensman-
dens skjold årstallet 1654. 

I det forsænkede  midtfelt  og i profilramme 
med tvillingbueslag, ses det oprindelige maleri, 
tempera på træ, 77 x 79 cm i lysmål, en frem-
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Fig. 10. Altertavle 1654, med samtidigt nadvermaleri og våbener for  lensmanden på Silkeborg Mogens Høg og 
hans to hustruer (s. 4164). NE fot.  1993. - Altar-piece  1654 with contemporary  painting and  coats of  arms of  the Lord 
Lieutenant of  Silkeborg  Castle,  Mogens  Høg  and  his two wives. 

stilling af  Nadveren (fig.  11) udført  efter  et for-
læg af  Anton Wierix efter  Maerten de Vos.36 I et 
mørkt rum, med blågrønt draperi ophængt 

midtfor,  sidder den hvidklædte Kristus, med 
rød kappe, mellem de broget klædte disciple; i 
forgrunden  Judas, let genkendelig på sit røde 
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Fig. 11. Altertavlens nadvermaleri, fra  o. 1654 
(s. 4165). NE fot.  1993. - The  painting of  the Last Sup-
per c. 1654, from  the altar-piece. 

hår og pengepungen i hånden. Maleriet, der i 
væsentlige partier har de oprindelige farver  i be-
hold, bortset fra  enkelte overmalinger, blev 
1908 restaureret af  Svend Rønne, konservator 
ved Statens Museum for  Kunst. 

Efter  en snedkermæssig istandsættelse 1972, 
der omfattede  tilføjelse  af  flere  mindre legems-
dele,37 fremtræder  tavlen tillige med en opma-
ling af  en staffering  fra  nyere tid. Rammeværk 
og storvingers bund er mørkt egetræsådret, 
snitværksdetaljer og skulptur ådret med lys, gul 
farve;  rødt, grønt og sort er anvendt på våbener 
og enkelte profilled.  I frisen  står med hvid skri-
veskrift:  »Æder! dette er mit Legeme, drikke! 
dette er mit Blod. Math. 25.« Indskriften  er en 
gentagelse af  den tilhørende en ældre staffering, 
fra  tiden o. 1800,38 der overvejende bestod af 
sort som baggrund for  de polykromt malede fi-
gurer, frugter  og våbener. Farverne lå direkte på 
træet, formodentlig  efter  en afrensning,  der kun 
har efterladt  få  ældre farvespor  på kridering, ek-
sempelvis cinnoberrødt på våbenskjoldene og 
forgyldning  på de ledsagende initialer. 

Altertavlens tilstand var omkring 1854 så dår-
lig, at præsten bemærkede,32 at »alterbilledet 
med tilhørende indfatning  snarere [var] at be-
tragte som et vrængebillede end som en pry-
delse for  alteret«. Han tilbød derfor  at bekoste 
en ny alterprydelse, men sagen udsattes, bl.a. 
fordi  man udskød reparation af  koret, så det 
fortsat  regnede ned på bord og tavle. Præsten 
foreslog  anskaffelse  af  en gipsfigur  af  Thorvald-
sens Kristus,  hvilket imidlertid ikke synes at 
være sket før  efter  1893. Den ialt 126 cm høje 
gipsfigur, 39 der på soklen har en fordybet  versal-
indskrift:  »Kommer hid til mig. Matth. XI. 22 
v.«, stod o. 1938 på en konsol over fonten  ved 
korbuens nordside (jfr.  fig.  6), men er nu op-
stillet i ligkapellet. 

Altertavlefigur,  Maria  med  barnet (fig.  12-13), 
o. 1500, af  eg. Den 123 cm høje, slanke Maria 
står med let bøjet højre ben og venstre hofte 
skudt lidt til siden som støtte for  Jesusbarnet, 
som hun bærer på venstre arm og holder om 
med venstre hånd. Højre, bøjede arm er af-
brudt, men således, at man ser den skrå, op-
adrækkende stilling og hulningen til underar-
men. Hovedet hælder mod barnet. På håret, der 
falder  med to lange lokker ned på hver skulder, 
bærer hun en glat krone med udstemninger til 
forsvundne  takker. De let trekantede, tætsid-
dende øjne er åbne, uden pupil i venstre, i højre 
er en afflisning,  der ligner en pupil, men næppe 
er det. Næsen er lang og smal, munden lukket. 
Hun er iført  en fodsid,  stærkt V-foldet  kjole, der 
næsten dækker hendes højre, rundede skosnude, 
som kun anes under en svagt skåret streg på en 
kjolefold. 

Herover har hun en kappe, der lader hendes 
højre side fri  og er løftet  med lange hængefolder 
under barnet. Dette bærer fodsid  kjortel med 
midtslidse. Ansigtstræk og småkrøller er udvi-
skede ligesom venstre hånd, der fatter  om en 
flækket  jordkugle, højre hånd er afbrudt;  de 
nøgne tæer på venstre fod  er synlige. Figurernes 
bagsider er dybt udhulet hele vejen op, kanterne 
plane. I Marias hoved er et udboret hul tilstop-
pet med træprop. Figuren er stafferet  med en 
gulbrun egetrædsådring svarende til altertav-
lens,40 men herunder anes en formentlig  sekun-
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Fig. 12. Detalje af  Maria med barnet, c. 1500, jfr. 
fig.  13 (s. 4166). NE fot.  1993. - Detail  of  the figure  of 
the Virgin  and  Child,  c. 1500, cf  fig.  13. 

dær, grøn farve  på kjolen og rødt på læberne. 
Ifølge  sognepræsten 1808 stod figuren,  der da 
var umalet og »ikke udmærkede sig ved andet 
end dets ælde«, mellem alteret og degnestolen, 
løst op mod væggen; senere flyttet  til skibets 
nordøstre hjørne. 

Altersølv.  Kalk  (fig.  14) og disk  er »Foræret af 
Christen Langballe og Rasmus Langballe 1754« 
(jfr.  s. 4157) og udført  af  Horsens-guldsmeden 
Knud Rasmussen Brandt. Den 18 cm høje kalk, 
ganske lig den lidt yngre i Bjerager (s. 2502), har 
sekstunget, profileret  fod,  sekskantede skaftled 
og knop, der på over- og undersiden har svagt 
markerede, spidsbuede tunger, krydsskraveret 
som vinduer, samt seks fremspringende  rude-
bosser med graverede versaler: »iesvs. n.« (na-
zarenus, fra  Nazareth). Det halvkugleformede 
bæger er antagelig omstøbt og udvidet som øn-
sket 1879.18 Den ovennævnte giverindskrift  er 
indprikket, med kursiv, langs kanterne af  de 

øvre fodtunger.  På en af  disse er graveret guld-
smedens sædvanlige korstræ,41 hvorfra  udgår 
små stråler, og med skriftbånd,  hvorpå »INRI«, 
men uden Kristusfigur.  På en af  fodpladetun-
gerne ses guldsmedens stempel (Bøje II, 1982, 
nr. 6150). - Den tilhørende disk,  med samme 
mestermærke som kalkens på oversiden af  fa-
nen, har modstående et graveret Georgskors, 
omstrålet både inden og uden for  cirklen; på 
korsets tværarm indprikket »Inri« med store 
skriveskriftsbogstaver.  11,2 cm i tvm., oversi-
den forgyldt. 

†Alterkalk  og \disk,  af  tin, tidligst omtalt 16616 

og sandsynligvis anvendt lige til anskaffelsen  af 
sølvsættet,42 jfr.  ovenfor. 

Ohlatæske,  1863, af  tin, udført  af  »Hans Høy«, 
København, hvis stempel, med versaler, ses ind-
vendig i bunden.43 Ret flad  og cylinderformet 
æske, ganske svarende til den i Grædstrup 
(s. 3951), 4,5 cm høj, ca. 12 cm i tvm., har 

Fig. 13. Maria med barnet, fra  o. 1500 (s. 4166). NE 
fot.  1993. - The  Virgin  and  Child,  c. 1500. 
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spinkle profillister  ved fod  og låg, den øvre med 
små skråstreger. På det flade  låg er med skrive-
skrift  graveret: »Vrads Kirke 1863«. 

Vinkande,  1845,19 fra  Den kongelige porce-
lænsfabrik,  den vanlige type, sort, med guld-
kors etc. Porcelænsskål, 1903,18 fra  »Royal Co-
penhagen«, indvendig hvid, på fod,  i alt 11 cm 
høj. 

Alterstager  (fig.  15), af  messing, skænket 1653 
af  Kirstine Munk til Boller, Christian IV. s tid-
ligere hustru. De velproportionerede stager, 37 
cm høje, har profileret  fod  i tre afsæt  samt skaft 
bestående af  modstillede balustre adskilt af  flad-
trykt kugleled mellem ringe. Ret dyb, fladt  kar-
nisprofileret  lyseskål, uden lysetorn. 

På stagernes øverste baluster er graveret 
Lange Munks våbenskjold med grevekrone 
(fig.  16), og på oversiden af  de midterste fodled 
står giverindskriften  med versaler: »Kierstina. 
Mvnck. greffinde.  thill. slesvig.holstein. frve. 
thil. Bollver. / Dattvm. anno. 1653. ehr. dette. 

par. livsestager. giffven  thill. Wradz kiercke.« -
O. 186818 er stagerne forhøjet  med et 13,8 cm 
højt, tilskruet messingled, der består af  to ind-
knebne profilled  under høj cylinder med 
krave.44 

Syvarmet  lysestage,  udført  af  Erstad, Århus,45 

og »Skænket Vrads Kirke Pintse 1913 af  Sogne-
præst Albinus Gottfred  Nielsen og Hustru 
Kathy, født  Pedersen«; citat fra  »Ps.4,7«. Den 
enkle stage, 34,5 cm høj, har trompetformet  fod 
og buede, runde arme udgående fra  stammens 
kugleled. Har en tid været indrettet til elektrisk 
lys, ændret 1956.18 

†Røgelsekar.  1661-626 omtales et »kobber ild-
kar«. 

†Alterbøger.  16616 fandtes  et gammelt gradu-
ale. 

†Messehagler.  I inventarierne 1700-20 nævnes 
til stadighed, at der mangler en hagel, 1725 be-

Fig. 15. Alterstage skænket 1653 af  Kirstine Munk til 
Boller, Christian IV.s tidligere hustru (s. 4168). NE 
fot.  1993. - Altar  candlestick  donated  1653 by Kirstine 
Munk  of  Boller,  the former  wife  of  king  Christian  IV. 

Fig. 14. Alterkalk skænket 1754 af  kirkeejeren Chri-
sten Langballe og Rasmus Langballe og udført  af 
Knud Rasmussen Brandt, Horsens (s. 4167). NE fot. 
1993. - Chalice,  donated  1754 by the patron Christen 
Langballe  and  Rasmus Langballe,  and  made  by Knud  Ras-
mussen Brandt,  Horsens. 
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mærkes, at der aldrig har været en, men præsten 
vil forsyne  kirken med en sådan.7 En hagel skal 
ifølge  Danske Atlas17 være skænket af  kirkeeje-
ren Christen Langballe. 1840 skulle en ny an-
skaffes,  men året efter  nøjedes man med at øn-
ske den omfarvet  og omgjort, således at den 
kunne »kaldes anstændig«. 1859 var anskaffet  en 
hagel af  rødt fløjl  med sølv- eller guldbort19. 
190319 ønskedes en ny. 

Alterskranke,  1870,18 bestående af  slanke, dre-
jede balustre med rund, poleret håndliste. Op-
stillet i halvbue foran  alteret, de to balustre nær-
mest dette er højere og kraftigere  end de øvrige. 
Balustrene var oprindelig bronzerede, 190418 

blev de mørkt egetræsmalede, nu gråmalede i to 
nuancer. 

Døbefonten  (fig.  17-18) er et usædvanligt ar-
bejde, muligvis fra  1350-1400,46 men delvis om-
hugget, formodentlig  i 1500rnes senere del. Den 
er af  lys, gråbeige, gotlandsk kalksten, af 
samme type som »fabeldyrsfonten«  i Ølst, Ran-
ders amt, og antagelig udført  som hel- eller 
halvfabrikata  på Gotland.47 Af  Mackeprang 
(Døbefonte,  s. 388f.)  er den henført  til treklø-
verbuefontene  og af  Oscar Reutersvärd48 nær-
mere bestemt som tilhørende »Paradisfontenes« 
såkaldte Güstrowgruppe, med de nærmeste pa-
ralleller49 i Hamberge (Holsten) og Kröslin (For-
pommern). 

Kalkstensfonten  måler 73-74 cm i højden, 
medregnet den kvadratiske, 46 cm store platte, 
der hviler på en nyere, 21 cm høj granitsokkel. 
Den ottekantede kumme, 73-68 cm i tvm., med 
en cirkulær »skål«, 23,5 cm dyb, uden afløbs-
hul, har en bred, glat mundingsflade,  der måler 
henholdsvis 8,5 og 11 cm på smalleste og brede-
ste sted. Af  kummens otte sider har de tre be-
varet deres oprindelige dekoration. Denne be-
står foroven  af  en afrundet  platte, hvorunder et 
svagt hulet led mellem to diamantbånd. Hver af 
siderne har et konvekst felt  afsluttet  af  en spids-
bladet trekløverbue og til siderne afgrænset  af 
skarpe ribber, der bærer en stor, diamantkantet 
roset. De brede buesvikler herover er smykket 
med reliefhuggede,  stiliserede og varierende 
planter og småskiver samt af  et enkelt dobbelt-
hovedet og løveagtigt dyr set i profil. 

Fig. 16. Detalje af  alterstage 1653, jfr.  fig.  15 (s. 4168). 
NE fot.  1993. - Detail  of  altar  candlestick  1653 with the 
coat of  arms of  the donor,  cf  fig.  15. 

Fig. 17. Døbefont,  muligvis fra  1350-1400, af  got-
landsk kalksten, en del af  kummen og foden  omhug-
get, formodentlig  i 1500rnes senere del (s. 4169). NE 
fot.  1993. - Font,  probably from  1350-1400, of  Gotland 
limestone, part of  the basin and  thefoot  recarved  at the close 
of  the 16th century. 
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De nævnte tre sider med den oprindelige ud-
smykning har muligvis tidligere været vendt ind 
mod en væg og har derved undgået den om-
hugning, der formodentlig  er foretaget  i 
1500rnes senere del: Kummens øvre profilled  er 
ved rillet behugning omdannet til en platte, og 
de skarpe ribber har fået  et trapezformet  tvær-
snit. Alle rosetterne her er borthugget og de 
spidse blade omformet  til små, runde trebuer. 
Sviklerne er blevet forkortet  og fremtræder  nu 
skiftevis  flade,  med lille knop, og som dobbelt-
volut med endeknop og midtkam, hvorover 
lille, skjoldformet  hul med midtprik, i det hele 
tilsyneladende et renæssanceornament, der er 
beslægtet med og måske efterligner  det rulle-
værksornament, der midtdeler skriftkartouchen 
på Ejler Hardenbergs gravsten fra  1560erne i den 
nærliggende Klovborg kirke. Fontens skaft  har 
antagelig beholdt sin øvre vulst, men er i øvrigt 
kraftigt  ændret fra  den oprindelige, opefter  af-
smalnende form  til en cylindrisk tromle med 
øvre og nedre vulst, den førstnævnte  ledsaget af 
lille platte. På den forreste,  synlige del af  cylin-
deren er udhugget otte brede kannelurer. Den 
glatte, 4,5 cm høje baseplatte har vertikale be-
hugninger på kanterne. Vekslende horizontale 
og vertikale behugninger fremhæver  i øvrigt 
fontens  enkelte dele, ornamenterne er tillige fi-
nere efterbehandlet.  - På alle fontens  led, også 
de omhugne, er fundet  rester af  hvid kridering 
og (olie?)farve.  Tykke cementlag sammenkitter 
kumme, skaft  og platte. Granitsoklen er antage-
lig anbragt kort efter  1892,18 da man ønskede at 
give fonten  en »fod  af  bonet granit« i stedet for 
den daværende af  teglsten.50 Fonten står nu, li-
gesom i 1908,51 ved korbuens nordre vange. 

†Font.  I Danske Atlas 17 nævnes, at fonten  da 
var »af  Klokke-Malm i Form af  en øret Balle«, 
det vil formodentlig  sige en bronzegryde med 
ører. I 1661-inventariet6 kaldtes den en font  »af 
krater« (den antikke benævnelse for  et blan-
dingskar til vand og vin). 

Dåbsfad  (fig.  19), fra  1700rnes midte, af  ret 
rødt kobber, 37 cm i tvm. og ca. 6,5 cm dybt fra 
bund til overkant af  ombukket rand. I det let 
hvælvede bundfelt  er graveret omridset af  en 
hest, med minimale, stemplede firblade  langs 

Fig. 18. Døbefont,  muligvis fra  1350-1400; kummens 
dekoration og foden  omhugget formodentlig  i 
1500rnes senere del, jfr.  fig.  17 (s.4169f.).  NE fot. 
1993. - Font,  probablyfrom  1350-1400, the decoration  on 
the basin and  the foot  recarved  at the close of  the 16th 
century, cf  fig.  17. 

konturerne. Den skrå, brede flade  her udenom 
er smykket med tulipanagtige blomster, små-
streger, vinkelspidser og cirkler; på den lodrette 
kant og randen er stemplet lignende småtegn. 
Over hestens ryg er indridset (sekundært?) de 
sammenskrevne bogstaver »AD« og »WD« (det 
sidste måske en fejlskrift  for  WB?), af  ganske 
samme form  som i indskriften  på klokken 
(s. 4174) og den i Bryrup (s. 3928). Fadet er mu-
ligvis fremstillet  i Palle Møllers kobberværk ved 
Møllersdal i Bryrup sogn, der virkede fra 
1720rne til ca. 1769.52 

Dåbskande  (fig.  20), 1863,19 af  tin, formodent-
lig ligesom oblatæsken (se ovenfor)  udført  af 
Hans Christensen Høy, København, og helt 
svarende til de kander, han har leveret til flere 
andre kirker. 53 25 cm høj medregnet knoppen på 
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det hvælvede låg. På det pæreformede  korpus 
graveret skriveskrift:  »Vrads Kirke 1863«. 

Et brudstykke af  vievandskar  (?)  (fig.  27), ro-
mansk(?), af  granit, mangekantet og råt forar-
bejdet, med en tragtformet  fordybning.  Tilsva-
rende sten er bl.a. iagttaget ved Fogstrup (Them 
sogn, s. 4129) samt ved kirkerne i Bredsten og 
Jelling, Vejle amt.54 Fundet i nordre kirkegårds-
dige, hvor det stadig ligger, nu lige øst for  ind-
gangen. 

Et nyt, latinsk korstræ,  af  bøg, glat, 198 cm 
højt, er ophængt på skibets vestvæg. 

Prædikestolen  (fig.  22) er et renæssancearbejde 
fra  1600rnes begyndelse, tidligst omtalt 1616,27 

men med barokke figurer  og ornamenter tilføjet 
i 1660-70erne. Den oprindelige stol, af  eg, har 
fire  fag,  hvis tredelte stor felter  har glat ramme-
værk, på hjørnerne foranstillede  søjler med æg-
gestav og perleliste som kapitæl samt prydbæl-
ter med midtprikkede kvadratbosser. Gesimsen 
er glat med blokfremspring  og omløbende, tæt-
profileret  arkitrav. I storfelterne  er arkader med 
riflede  pilastre, der bærer slyngbåndprydet bue-
slag, i sviklerne lille rulleværksornament med 
liljeagtigt blad. De barokke tilføjelser,  der kun 
er anbragt på de for  menigheden synlige, tre 
forreste  sider, består af  ensskårne plader med 
volutblade fæstnet  dels på frisefremspringene, 
dels midt på frisefelterne,  samt store englehove-
der på postamentfelterne  og foran  arkaderne 
høje dydefiguer  på volutkonsol. Af  de kvinde-
lige dyder kan kun den midterste, med kande og 
kalk, bestemmes som Mådehold, de to andre er 
uden attributter (fig.  21), den østligste dog med 
bog, måske symboliserende Troen, uden kors. 
Figurerne er skåret med karakteristiske brede, 
ofte  ret dybe huljernssnit, de langstrakte ansig-
ter med tunge træk, specielt mund- og hage-
parti. De brede engleansigter på postamentet er 
noget afvigende  og muligvis skåret af  anden 
hånd. På undersiden af  postamentfremspringene 
er huller efter  forsvundne  hængestykker. Stolen 
står på en nyere, muret sokkel.55 

Prædikestolens nyere staffering  svarer til al-
tertavlens, egetræsådring i to nuancer, en mør-
kebrun på rammeværket ledsaget af  en mere gul 
på skulpturer, søjler og arkadedetaljer samt en-

Fig. 19. Dåbsfad  fra  1700rnes midte, af  kobber (s. 
4170). NE fot.  1993. - Copper  baptismal dish  from  the 
middle  of  18th century. 

Fig. 20. Dåbskande 1863, af  tin, sandsynligvis udført 
af  Hans Christensen Høy, København (s. 4170). NE 
fot.  1993. - Ewer of  pewter, 1863, probably made  by 
Hans  Christensen  Høy,  Copenhagen. 

Danmarks Kirker, Århus 264 
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kelte farver  på listerne. Ved forundersøgelsen  til 
en istandsættelse o. 1972 konstateredes en un-
derliggende staffering,  antagelig fra  1700rne: 
sort i fyldinger,  gråhvidt på rammetræ, søjle-
skafter  og englevinger, arkaderne lysgrå med 
grønt, skulpturerne med grønne og grå dragter, 
brunt hår og hvidgrå karnation; kun forgyld-
ning på dele af  frisen.  Ingen ældre farvelag. 

Vedrørende stolens ældre tilstand og historie 
må formodes,  at de barokke skæringer og æn-
dringer er tilføjet  efter  svenskekrigenes ødelæg-
gelser 1658-60 (jfr.  s. 4157). 1667/68 blev der un-
der stolen anbragt en midlertidig pæl, der 
1674/75 udskiftedes  med en anden, samtidig 
med at der opsattes en trappe.6 1715-17 var sto-
len »brøstfældig«  og behøvede ikke alene en tre 
alen lang egestolpe til foden,  men også ny bund 

Fig. 21. Figur fra  1660-70erne, på prædikestolen, jfr. 
fig.  22 (s. 4171). NE fot.  1993. - Figure  on the pulpit, 
1660-70s, cf.fig.22. 

samt foroven  lister til at sammenholde trævær-
ket. Endnu 1720 klagedes dog over, at stol og 
trappe var så brøstfældige,  at »præsten ikke 
uden fare  kan gøre sit embede«.7 Eventuelle se-
nere istandsættelser har imidlertid ikke kunnet 
følges  på grund af  manglende arkivalier i perio-
den med skiftende  ejere efter  kirkens bortsalg 
fra  kronen (jfr.  s. 4158). 

Stolestader,  1942, udført  efter  tegning af  arki-
tekt H. Sørensen, Brædstrup. Enkle, brunbejd-
sede gavle med arkadefylding  og lavt, trekantet 
topstykke; ryglæn med frisede  fyldinger.  †Stole-
værk  er tidligst omtalt 1661 i forbindelse  med 
ødelæggelserne under krigen 1658-60 (jfr. 
s. 4157). Nævnte år fandtes  ingen kirkestole, 
men 1663/646 erhvervedes to tylvt egefjæle  til 
nye stole. 1720 rummede kirken 15 mandfolke-
stole og 17 kvindestole, alle »i ganske slet til-
stand«, især mandsstolene, som burde fornyes. 
1727 synes de repareret, bortset fra  to mands- og 
to kvindestole.7 1853-55 blev alle stole fornyet, 
sandsynligvis som ønsket efter  model af  stolene 
i Them kirkes vestende. O.1858 blev de malet 
med lys perlefarve. 19 O.187218 udskiftedes  alle 
stole (jfr.  fig.  6) med en forenklet  udgave af 
Bryrups (s. 3927) fra  1862, idet man sparede en 
jernroset foroven  på den svejfede  gavl; et enkelt 
bræt tjente som ryglæn. †Bænke  ønskedes 185419 

og atter 1888 anbragt i våbenhuset. Andre løse 
bænke skulle 1903-08 formodentlig  opstilles 
inde i kirken.18 

En †skriftestol  blev bekostet 1668/69,6 efter  at 
den forrige  var ødelagt i krigstiden. 

† Præstestol  og †degnestol  skulle 186918 som van-
ligt fjernes  fra  koret. Præsten fik  anvist plads i en 
†armstol ved siden af  alteret, degnen i østligste 
stolestade i syd (jfr.  fig.  6). 

En †kirkekiste  til at forvare  messeklæderne i 
blev anskaffet  1668/69.6 

Pengebøsse, o. 1942, en flad  trækasse med mes-
singpengetragt; anbragt øst for  døren. 

Dørfløj  (fig.  23) mellem våbenhus og skib, 
muligvis fra  16-1700rne, men ændret antagelig 
o. 1860,19 da døren skulle anbringes således, at 
den kunne åbnes udad. Den består af  tre lodrette 
planker, på ydersiden sammenholdt af  to spinkle 
revler, hvis trænagler ses på indersiden. Den bæ-
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Fig. 22. Prædikestol fra  1600rnes begyndelse, med figurer  og ornamenter fra  1660-70erne (s. 4171). NE fot.  1993. 
- Pulpit  from  the beginning of  the 17th century, with figures  and  ornaments from  the 1660-70s. 

res af  to nyere, bredere revler, ved vestre karm 
fæstnet  til en dørstolpe, der drejer sig om en 
jerntap i hver ende, den øvre fastholdt  af  et jern-
bånd, den nedre mod en sten i gulvet. Foroven 
er døren, antagelig ved flytningen,  forlænget 
med et nyere bræt, tilpasset åbningens rundbue. 
Spor i malingen og ombukkede søm på inder-
siden viser, at dørfløjen  har været forsynet  med 
smalle, vandrette jernbånd. På indersiden sidder 
en kasselås, lavet af  tre stykker træ, med lang 
jernrigel med ombukket håndtag. Det udven-
dige, tresidede låseblik er nyere. Herover en 
jernring som greb. Dørfløjen  er brunmalet på 
indersiden, lysegrå mod våbenhuset. 

†Dørfløj.  1661 manglede kirken blandt meget 
andet en dør (jfr.  s. 4157). 

Orgel,  1972, »kisteorgel« med fire  stemmer, 
bygget af  Bruno Christensen & Sønner, Terkels-
bøl. Disposition: Gedakt 8', Rørfløjte  4', Prin-
cipal 2', Nasat 11/3' (fra  c'); svelle. Orgelhus aflys 
eg. I kirkens sydvestre hjørne. Et †harmonium 
(jfr.  fig.  6) stod o. 1938 i skibets nordøstre hjørne. 

Salmenummertavlerne  er nye træplader til op-
hængningstal. †Tavler.  1) 1889,18 stor, med tre-
kantet topstykke og fem  rum til indskudstal (jfr. 
fig.  6). Tal og indskrifter  hvidmalede. 2) 0.1900 
(jfr.  fig.  6), rektangulær, sortmalet, beregnet til 
kridttal. Hvidmalede indskrifter. 

264* 
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Lysekroner,  tre nyere barokkopier af  messing. 
1) (Jfr.  fig.  6) anskaffet  kort før  1911,18 en ofte 
anvendt type (jfr.  bl.a. Bryrup, s. 3928) med 
seks C-grenede lysearme, hver med to lys, samt 
seks øvre refleksblomster;  stor hængekugle med 
midtring og hængeknop. Ophængt østligst i 
skibet. 2) 0.1920, men skænket senere.56 Den 
har to gange seks letgrenede lysearme og glat 
hængekugle med profileret  knop. Midterst i ski-
bet. 3) Formodentlig fra  o. 1946, da der instal-
leredes elektrisk lys. Svarende til nr. 2, men 
større. Vestligst i skibet. - Den ene af  de to (t)pe-
troleumslamper,  der o. 190851 og endnu 1937 hang 
i skibet, er nu ophængt i kirkekontoret. 

Klokken  (fig.  25) er støbt 1767 af  den produk-
tive klokkestøber Caspar Kønig i Viborg.57 77 
cm i tvm. Om halsen en frise  med små, opretstå-
ende akantusblade og små klokker, herunder 
indskriften  med reliefversaler  i to linier: »C. Kø-
nig me fecit./  Wiburgi 1767« (C. K. gjorde mig i 
Viborg). Over slagkanten to skarpkantede lister, 

herimellem et kvartrundt profilled.  På huen en 
skarpkantet og en rundet liste; hankene kantede 
og glatte. Formodentlig sekundært er indridset 
et tunget skjold med indadbuede sider, hvorfra 
der udgår små stilke. I skjoldet de sammen-
skrevne bogstaver »AD WB« / I Lystruphauge«, 
med skriveskrift  (jfr.  dåbsfad,  s. 4170). Ny jern-
knebel 1968. Ophængt i klokkestabel ved vest-
gavlen. - Den forrige  †klokke  er tidligst nævnt 
1661.6 1716 blev den midlertidigt nedtaget, »da 
den ikke kunne ringe«, øjensynligt på grund af 
råddenskab i klokkehuset, men nogle år efter 
måtte den atter nedtages »for  farens  skyld«,42 

jfr.  klokkestol s. 4158. Ved kirkeskatten 1528-
2958 måtte kirken aflevere  en »brodden« †klokke, 
der vejede 2 skippund og 3 lispund (344 kg.). 

GRAVMINDER 

To ens støbejernskors 59 er opsat ved kirkegårds-
diget. 1)(Fig. 24), o. 1856, over Inger Margrete 
Eriksdatter, født  i Eistrup sogn 11. maj 1824, gift 
1854 med Laurs Nielsen af  Adet, død i Vrads 

Fig. 24. Støbejernskors nr. 1, o. 1856, over Inger Mar-
grete Eriksdatter (s. 4174). NE fot.  1993. - Cross  of 
cast iron, no. 1, c. 1856, in memory of  Inger  Margrete 
Eriksdatter. 

Fig. 23. Dørfløj  fra  16-1700rne, mellem skib og vå-
benhus, set fra  våbenhuset (s. 4172). NE fot.  1993. -
Door, 17th-18th  century, between the nave and  the porch. 
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sogn 11. januar 1856, efterladende  sig en søn. 
Indskrift  med reliefversaler  og antikva. Det 83 
cm høje kors, over granitblok, har konkavt af-
skårne korsarmsender, der foroven  er smykket 
med et sommerfugllignende  insekt, til siderne af 
symmetrisk bladornament og forneden  af  anker 
med krans. Den skråkantede sokkel er prydet 
med tungeornament. 

2) O.1858, over Ane Christensen, født  i Aa-
kjær 18. december 1827, død i Wrads 20. juli 
1858. Indskriften  med antikva. 103 cm højt over 
glat fodstykke,  i øvrigt svarende til nr. 1. 
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Fig. 28. Vrads 1:10.000. Opmålt 1797 af  Søren Sørensen, kopieret 1983 af  Birgitte Andreasen. -Map  of  the village. 
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Fig. 29. Kirken set over marken sydfra.  KdeFL fot.  1994. - The  church seen form  the south. 

SUMMARY 

The small church in Vrads  is chiefly  built of  field 
stones, and sparse bits of  brick show that it has 
been erected c. 1200. The walls of  the church 
bear testimony to extensive repairs, some of 
which are also mentioned in post-medieval 
written sources. The very large windows put in 
during the 1860s have obliterated all traces of  the 
earlier ones. At this period, too, a new porch 
was built in replacement of  its half-timbered 
predecessor. 

This little church has several noteworthy fur-
nishings. The oldest item is the font  of  Gotland 
limestone from  1350-1400 with a decoration of 
trefoil  arcs. It has, however, been remodelled in 
the latter part of  the 16th century. The sculpture 
of  the Virgin and Child dates from  c. 1500. The 
brass altar candlesticks were donated in 1653 by 

Kirstine Munk of  Boller, the former  wife  of 
Christian IV. The following  year the Lord Lieu-
tenant at Silkeborg Castle, Mogens Høg, com-
missioned an altar-piece carved by Jens Morten-
sen of  Kolding, like the altar-piece in Skorup 
(p. 33/8). The simple pulpit from  the beginning 
of  the 17th century was embellished with carv-
ings of  the Virtues in the 1660s or the 1670s, 
possibly at the same time as the repairs and al-
terations were carried in the aftermath  of  the 
wars just before.  In 1754 the chalice and paten 
were donated by Christen Langballe, the church 
patron, and some years later the church received 
a copper baptismal dish, made perhaps at a local 
copper mill (no longer extant). 

The bell was cast by Caspar Kønig of  Viborg 
in 1767. 



Fig. 1. Kirken set fra  sydøst. KdeFL fot.  1994. - The  church seen from  the south-east. 

EJSTRUP KIRKE 
VRADS HERRED 

Sognet er nævnt første  gang 1379,1 den stedlige præst 
1453,2 mens kirken tidligst er omtalt 1524,3 da den til 
Frederik I.s ekstraskat, den såkaldte landehjælp, bi-
drog med 28 mark, det næsthøjeste beløb i herredet. 

Efter  reformationen  betalte kirken (regnskabs)af-
gift  til lensadministrationen i Silkeborg, hvilket lader 
formode,  at den i hvert fald  i middelalderens senere 
del, på linie med andre kirker på egnen, har stået 
under beskyttelse af  denne gårds ejer i katolsk tid, 
biskoppen i Århus; tilsyneladende ejede bispen endda 
kirken.4 Ved reformationen  overgik den utvivlsomt 
til kronen, hvilket i hvert fald  er bevidnet 1586.5 

Ved denne tid indledtes en forbindelse  mellem kir-
ken og hovedgården Hastrup, der kom til at vare 
knap 200 år. Gården ligger kun få  kilometer fra  Ej-
strup, men ikke i sognet, derimod lige på grænsen, 

idet den omflydes  af  Skjern å, som fra  gammel tid 
dannede skel mellem Århus og Ribe stifter.  15676 fik 
gårdens ejer Jacob Skram tilladelse til at »lægge et 
birketing« ved Hastrup omfattende  bl.a. hans bønder 
i Ejstrup sogn. 15817 sad broderen Laurits Skram inde 
med kongetienden, som ved hans død overgik til 
sogneboerne, der fra  15988 havde en Oluf  Thorsen 
som tillidsmand. 16309 forsøgte  Hastrups ejer Chri-
sten Holck, der tillige var lensmand på Silkeborg, på 
en søns vegne at opnå kongetienden, hvilket frem-
kaldte sogneboernes protest. Tvistens forløb  er 
ukendt, men i 1640rne sad Holcks enke, den navn-
kundige Marie Below inde med tienden.10 168711 

overdrog kongen også jus patronatus til Hastrups be-
sidder, der på dette tidspunkt var stiftsamtmanden  i 
Trondhjem Hans Kaas. 
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Blandt gårdens og dermed kirkens ejere i den føl-
gende periode skal nævnes kancelliråd, fra  1686 amt-
mand i Silkeborg Knud Gedde, derefter  sønnen, ma-
jor F. C. Gedde, hvis enke overdrog kirken til sin svi-
germor Lene Cathrine Kaas, hvorfra  den kom til svi-
gersønnen, etatsråd Ole Krabbe.12 Hans enke Ida So-
phie Gedde solgte den 175413 til kommerceråd 
Christen Leth. Med ham kappedes den lange relation 
mellem kirken og Hastrup, idet han på et ukendt tids-
punkt solgte kirken til kaptajn Claus Rodenborg på 
Lundgård i Hvejsel sogn (Nørvang hrd.), hvis store 
gæld til apotekeren i Horsens, assessor Gotfried 
Schmit, dog bevirkede, at kirken var pantsat denne.14 

1772 overtog apotekerens enke, Anna Maria Schønau, 
kirken, som hun 177515 solgte til borgmesteren i Hor-
sens, herredsfoged  Andreas Flensborg. 1803 kom kir-
ken til sønnen Ole, sognepræst i Harlev og Framlev, 
og 1805 til sønnesønnen, Andreas Flensborg, sogne-
præst senest i Skivholme og Skovby (begge pastora-
ter i Framlev hrd.).16 1837 og i 1850erne17 nævnes som 
ejer beboere i Ejstrup sogn sammen med kaptajn Jens 
Sehested på Testrupgård (Katerup sogn, Voer hrd.). 
189618 anføres  kun sogneboerne som ejer, og 30. marts 
1916 overgik kirken til selveje. 

Formodentlig var sognet allerede i den senere del af 
middelalderen anneks  til Nørre Snede, da begge ste-
der i 1450erne2 havde samme præst; anneksforholdet 
er bevidnet 162319 og varede frem  til 1895, da sognet 
blev et selvstændigt pastorat. 156820 er omtalt en sog-
nebåndsløsning, da en bonde i Lille Nørlund i sog-
nets nordvestre udkant fik  tilladelse til at søge kirke 
og præst i det mere nærliggende Ikast; hans tiendey-
delse fulgte  med. 

Mindre skader, forvoldt  under svenskekrigene, 
fremgår  af  kirkeregnskaberne fra  1680erne (murværk, 
s. 4190, lysestager, s. 4196). 

Ved kirkens hovedrestaurering 1972-73 gjordes 
fund  af  potteskår og et bronzespænde, som indgik i 
NM (inv.nr. D 25-36/1973). 

1994: Ejstrup sogn indgår i Århus stift  og ligger i 
Nørre Snede kommune, Vejle amtskommune. 

I sin tid har kirken ligget for  sig selv i ringe 
afstand  fra  den beskedne landsby (fig.  34). I vore 
dage er situationen ændret som følge  af  den al-
mindelige virksomhed og vækst i efterkrigs-
årene og navnlig betinget af,  at Ejstrup omkring 
1920 blev mødested for  hele to, siden nedlagte 
jernbanelinier. I første  omgang voksede bebyg-
gelsen rimeligt nok i retning af  stationen, der 
blev lagt syd for  kirkegården og fik  navnet Ej-
strupholm, hvilket efterhånden  er blevet den 
gængse betegnelse for  hele byen. 

Set i et landskabeligt perspektiv har kirken, 
der ligger centralt i det store sogn, en meget 
fremtrædende  placering. Den er rejst på toppen 
af  en bred hævning i terrænet, og da landskabet i 
miles omkreds udgøres af  den relativt flade  he-
deslette, løfter  kirken sig dominerende over 
omgivelserne og er trods bebyggelse og træer 
fortsat  synlig viden om. 

Kirkegården  falder  i to afsnit,  der indbyrdes 
adskilles ved Stationsvej, syd for  kirken. Det 
ene, mindre, er den ældre gravplads omkring 
kirken, det andet, større, er anlagt i slutningen 
af  1950erne efter  plan af  Hans Sørensen, R.D. 
Roldsgaard og Hans Vinther Jensen og 1992 ud-
videt mod vest efter  forslag  af  Niels Junggreen 
Have. 

Den ældre, rektangulære kirkegård fik  188818 

en beskeden forøgelse  (ca. 350 m2) mod vest; se-
nere er den udvidet med en strimmel på østsi-
den, mod Kirkegade, hvor der tidligere lå et 
mindre hus uden for  indgangen (jfr.  fig.  34). I 
1980erne er der på kirkegårdens nordside anlagt 
parkeringsplads og fodgængerlåge  (jfr.  fig.  2), 
således at der nu er direkte adgang fra  Sønder-
gade. Hegningen  består på alle sider af  cementaf-
dækkede brudstensmure, der må gå tilbage til 
århundredets begyndelse. Tidligere var der sten-
gærder, hvortil der sporadisk hentydes i de 
skriftlige  kilder; første  gang ordet stendige op-
træder er så sent som 1859 i anledning af  repara-
tion; en generel udbedring gennemførtes  fra 
midten af  1860erne.18 

Det ældre afsnits  indgange  er fordelt  med en på 
hver side. Den nuværende hovedport, der lige-
som de øvrige er udført  med stakitfløje  af  sort-
imprægneret træ, i midten med korskronede 
stave, sidder i syd, ud for  våbenhuset og over 
for  hovedadgangen til kirkegårdens nye afsnit. 
En låge i vest giver adgang fra  en parkerings-
plads på denne side, mens den østre indgang 
svarer til forrige  tiders hovedport og vender ud 
til Kirkegade, som fastholder  den ældre forbin-
delsesvej til landsbyen. Denne port nævnes 
1715,21 da den bestod af  indkørsel og låge, sik-
kert identisk med den port og låge, som sned-
keren fornyede  1682-83.22 Dengang var porten 
tilsyneladende, ligesom en låge i vest, udstyret 



EJSTRUP KIRKE 4181 

Fig. 2. Kirken set fra  nord. KdeFL fot.  1994. - The  church seen from  the north. 

med en teglhængt stolpekonstruktion, og i fod-
gængerpassagerne lå der †riste. 

Kirkegårdens nye afsnit  hegnes mod nord, 
dvs. på den side der vender mod kirken, af 
brudstensmur svarende til den om det ældre af-
snit. Langs de andre sider er der fortrinsvis 
hække. Der er en indgang i den yngste del, i det 
sydvestre hjørne, ved en materialplads, og tre 
indgange i nordsiden mod Stationsvej. Her sid-
der hovedporten som nævnt over for  det ældre 
afsnits  søndre indgang og er tilsvarende udfor-
met, anbragt i en fladbuet  indrykning af  muren. 
Desuden er der en indgang i hver ende af  samme 
side, den vestre i tilknytning til det beboelseshus 
(fra  1919, »Arnen«, Stationsvej 33), som menig-
hedsrådet erhvervede 1990 og har ladet indrette 
til kontorer m.v. 

Samhørende med anlæggelsen rejstes midt på 
kirkegårdens nye afsnit  et teglhængt ligkapel, 
der i dag står gulkalket; det vender front  mod 
indgangen i nord og huser toiletter på bagsiden. 
En †kapelbygning (jfr.  fig.  4), der lå ved det 
ældre afsnits  østre port, er omtalt første  gang 
1924; i samme periode nævnes tillige †tørve- og 
nødtøftshus. 23 

En teglhængt † klokkestab  el, benævnt klokke-
hus, er omtalt 161624 og nogle gange siden: 
1682-8322 konstaterede synet, at »det tømmer, 
klokken hænger i«, er råddent, og 1848 hedder 
det, at »klokkestilladset« bør fornyes.  Sidste om-
tale er fra  1878, da synet henstillede, at »klokke-
huset« blev malet.18 

På selve kirkegården er der af  større træer kun 
en birk i det ældre afsnits  sydvestre hjørne. 
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Fig. 3. Opstalt, snit og plan 1:300. Østside, målt og tegnet 1937-38 af  Erik Friis og Håkon Staunæs. Øvrige: Målt 
af  samme, tegnet med justeringer af  KdeFL 1994. - Elevation,  sections and  ground-plan. 
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Fig. 4. Kirken set fra  nordvest. I baggrunden †ligkapel (s. 4181). Hugo Matthiessen fot.  1938. - The  church seen 
from  the north-west. 

Pikstensbrolægningen,  der går omkring hele 
bygningen på nær nordfløjen  og korets nord-
side, er samtidig med kirkens hovedistandsæt-
telse i begyndelse af  1970erne. 188018 foreskrev 
synet anlæggelse af  det obligatoriske fortov, 
halvanden alen bredt. 

BYGNING 
Den statelige kirke består af  kor og skib fra  tiden 
omkring år 1200, hvortil der slutter sig et par senmid-
delalderlige udbygninger, et stort vesttårn og et vå-
benhus i to etager, samt i nord en fløj,  der i følge 
årstal på gavlen stammer fra  1626. Komplekset udgør 
en fornem  helhed og er i arkitektonisk henseende her-
redets betydeligste monument. Hvælvene i de oprin-
delige afsnit  er indbygget i senmiddelalderen, mens 
det i våbenhuset må være fra  perioden omkring år 
1600. Orienteringen har en betydelig afvigelse  mod 
syd.25 

Som de to kvadratiske hvælvfag  umiddelbart 
anskueliggør på kirkens grundplan, er skibet 
indvendig dobbelt så langt som bredt; det lidt 
langstrakte kor, hvis sidefacader  flugter  med 
skibets langvægge, er proportioneret i forholdet 
tre til fire. 

Materialer.  Det veludførte  murværk består ud-
vendig af  granitkvadre, indvendig af  marksten, 
hvor dog åbningernes hjørner er kvadersatte. 
Koråbningens vanger såvel som tilstødende par-
tier af  triumfvæggen  er ligeledes opmuret af 
kvadre, der på synets foranledning  1881 og se-
nere26 er renset for  kalk. Taggavlenes marksten 
er omhyggeligt henmurede i horizontale lag 
med jævnt udglattet fugemørtel;  i skibets vest-
gavl iagttages stumper af  teglsten. Overalt er 
murerarbejdet gennemført  med den største 
omhu, og tillige er korets åbninger, vinduer og 
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Fig. 5. Korets østvindue (s. 4184). KdeFL fot.  1994. 
The  east window  of  the chancel. 

Fig. 6. Soklen på skibets sydøstre hjørne (s. 4184). 
KdeFL fot.  1994. - The  plinth at the south-east corner of 
the nave. 

triumfbue,  artikuleret med en stram dekoration; 
tilsyneladende har man i skibet sparet disse de-
taljer, i hvert fald  ved de to bevarede vinduer. 
Alle facader  har en skråkantsokkel, undtagen 

skibets sydside fra  det østre vindue østpå og 
omkring hjørnet, hvor der i stedet er hugget den 
mere raffinerede  karnis (fig.  6). 

Flere af  de anførte  træk må opfattes  som vid-
nesbyrd om byggeriets etapevise gennemførelse. 
I samme retning peger, at der ikke ses forbandt 
mellem kor og skib.27 

Af  indgangene  er den nordre tilmuret og den 
søndre i brug, men helt ændret ved borthugning 
af  anslagsfremspringet  som følge  af  synets øn-
ske 1880.18 Begge er indvendig rektangulære; 
nuværende højde i syd er 195 cm.28 I facaden  står 
den rektangulære nordportal, som er 119 cm 
bred, med en stor karmsten i østsiden, flere 
mindre i vest og en granitbjælke som overlig-
ger. Oprindelige vinduer  er bevaret i form  af  to 
tilmurede i koret og to i skibet. Som allerede 
nævnt er korets vinduer i modsætning til skibets 
i facaden  beriget med en indrammende vulst på 
sålbænkstenen og på den rektangulære overlig-
ger, mens de mellemstående, smighuggede 
kvadre er glatte (fig.  5). Udvendig måler østvin-
duet 118x69, nordvinduet 110x73 cm; de til-
svarende indvendige størrelser er 143 x 66 og 
125 x 70 cm. 

Hertil slutter sig tre vindueskvadre, som ind-
går forneden  i tårnets nordside (jfr.  nedenfor).  I 
sig selv må placeringen af  disse genbrugte sten 
betyde, at nogle af  kirkens vinduer blev ændret 
samtidig med eller forud  for  tårnets opførelse. 
Det drejer sig om en rektangulær overligger, der 
har samme åbningsbredde (66 cm) som vinduet 
i skibets nordside, samt en overligger og en sål-
bænksten, der begge har samme ramme som de 
to bevarede korvinduer og åbningsbredder på 
henholdsvis 62 og 70 cm. 

I det indre  er den relativt brede koråbning i 
behold og udmærker sig ved sin arkitektoniske 
dekoration (fig.  7). Hver side er udformet  med 
sokkel, hvis kraftige  topvulst er synlig over det 
nuværende gulv. I hvert fald  på de vestvendte 
hjørner er vulsten kombineret med en lodret 
stav, og forbindelsen  mellem de to led er i nord-
siden terningformet.  Over soklen er i relief  hug-
get rundbuer, der i nordsiden viser tilløb til at 
udgøre en række, men navnlig er interessant ved 
i hjørnerne to og to at frembringe  en slags base 



Fig. 7. Korbuens vanger set fra  skibet, nordre t.v. (s. 4184). NE fot.  1994. -Jambs  of  the chancel arch. 
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for  hver af  vangernes fire  hjørnestave. Uden ka-
pitæler bærer disse halvsøjler triumfbuens  enkle 
kragbånd, som forneden  har skråkant og på si-
derne dekoreres med rundbuer.29 

I korets østvæg sidder en to skifter  høj niche 
med bund 104 cm over det nuværende gulv. 

Tilføjelser  og ændringer.  I 1470erne eller lidt se-
nere indledtes en række bygningsarbejder, der 
afgørende  omdannede kirken og bidrog til 
frembringelsen  af  den eksisterende helhed. Ak-
tiviteterne omfattede  indbygning af  hvælv i kor 
og skib samt opførelse  af  tårn og (det nuvæ-
rende) våbenhus. Rækkefølgen  af  disse arbejder 
lader sig ikke fastslå,  men den anførte  har sand-
synligheden for  sig. 

Det fremgår  umiddelbart, at hvælvet  i koret er 
lidt anderledes end de to fag  i skibet, hvilket 

utvivlsomt afspejler  to selvstændige entrepriser 
(jfr.  kalkmalerier). Begge steder er anvendt pe-
riodens gængse halvstenshvælv, der bæres af 
(skjold)buer og halvstensribber, som igen hviler 
på hjørne- og vægpiller. Korhvælvet er seksdelt 
og har simple hjørnepiller, hvoraf  et par stykker 
har en svag antydning af  et vederlagsmarke-
rende skifte.  I skibet derimod er pillerne falsede 
bortset fra  de østre, der dels svarer til korets, 
dels svarer til den forenklede  udformning  af 
dette pillesæt, som er udbredt i Tyrsting og 
Vrads herreder. Måske hænger dispositionen 
sammen med, at der på opmuringstidspunktet 
stod †sidealterborde op ad triumfvæggen  (jfr. 
prædikestol). Navnlig adskiller skibets to 
hvælvfag  sig fra  korets ved at være dels otte-
delte, dels udstyret med brede overribber, 
hvoraf  det meste dog nu er forsvundet.  Alle ste-
der er der i hjørnerne afløbshuller,  som for  de 
flestes  vedkommende fortsat  står åbne. 

Formentlig hører hvælvslagningen sammen 
med den ovenfor  omtalte vinduesændring og 
går således forud  for  tilføjelsen  af  det svære tårn 
ved skibets vestgavl. Tårnets østmur hviler på 
denne gavl, hvori der i forbindelse  med byg-
geriet blev brudt en stor åbning, som satte ski-
bet i direkte forbindelse  med tårnrummet. Tår-
net har således også betydet en forøgelse  af  det 
areal, der var til rådighed for  sogneboerne. 

På en markstenssyld, der træder frem  under 
det nordvestre hjørne, er tårnets kraftige 30 mure 
rejst af  munkesten i munkeforbandt.  På vestsi-
den forløber  en skråkantsokkel, der må være 
udflyttet  fra  skibets vestgavl. Forneden er der i 
facaderne  benyttet granitkvadre, på syd- og 
vestsiderne 11 hele skifter,  på nordsiden kun tre. 
At også dette materiale hidrører fra  de samtidigt 
nedbrudte partier af  gavlen, fremgår  bl.a. af  til-
stedeværelsen af  sten, der er hugget skrå af  hen-
syn til skibets taghældning. 

Tårnet er tre stokværk højt og har i øst og 
vest gavle, der må antages oprindelig at have 
været afsluttet  med kamtakker. Kun den østre 
gavl er bevaret med sine stigende blændinger, 
der har fælles  fodlinie,  og hver afsluttes  foroven 
med en dobbeltbue, hvoraf  nogle nærmest har 
spids form.  I begge gavle er der så centralt som 

Fig. 8. Tårnets vestre glamhul (s. 4187). KdeFL fot. 
1994. - Belfry  light  in the west side  of  the tower. 
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Fig. 9. Tårnets østre gavl (s. 4186). KdeFL fot.  1994. - The  east gable of  the tower. 

muligt en slank, foroven  aftrappet  stilladsud-
gang, en såkaldt »kalkeluge«. 

Tårnrummet overdækkes med et ottedelt 
halvstenshvælv,31 der hviler på forlæg  i væggene 
og derfor  antagelig hører sammen med bygge-
riet. I rummets vestside sidder et vindue, der 
navnlig indvendig er omdannet ved behugning, 
men oprindelig synes at have været rundbuet. 
Adgangen til tårnets øvre etager foregår  ad en 
udvendig, højtsiddende, falset  og rundbuet dør-
åbning på nordsiden; den tilhørende trappe, der 
i tidens løb er istandsat eller udskiftet  adskillige 
gange, er senest fornyet  1972-73. Reparationer 
samt puds og hvidtekalk på væggene gør det 
vanskeligt at afgøre,  om der har været åbninger 
i mellemstokværket. 

Et interessant træk er klokkeetagens glamhul-
ler, hvis udformning  med dobbeltåbning er ka-

rakteristisk for  Århus stift.  Samme type, der li-
geledes må være inspireret fra  domkirketårnet, 
er bemærket ovenfor  bl.a. ved Tønning kirke 
(s. 4048). Hvert glamhul er en rundbuet åbning 
(152-66 cm bred), hvori der med en halv stens 
tilbagerykning for  facaden  er sat en mur med to 
mindre, rundbuede lydhuller. Den midtdelende 
pille er opmuret med normale munkesten, har 
afrundede  hjørner og antydning af  et kapitæl.32 

Tårnet omtales første  gang 161624 i anledning 
af  behov for  reparation af  murværk, tillige 
skulle der indlægges ankre. I 1870erne26 trængte 
navnlig syd- og vestsiderne til istandsættelse; i 
begyndelsen af  dette århundrede konstateredes 
store revner, og 1932 mente synet, at det syd-
østre hjørne skulle udbedres. 

Det store våbenhus er på en markstenssyld 
rejst af  munkesten i munkeforbandt.  Nederst 

Danmarks Kirker, Århus 265 
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Fig. 10. Indre, set mod vest. NE fot.  1994. - Interior  to the west. 

forløber  et kvaderskifte,  på vestsiden dog to; på 
overvæggene ses ridsede fuger.  Sidefacaderne 
afsluttes  med falsgesims  over savskifte.  Taggav-
len er blevet nyopmuret i 1860erne,26 og døren 
er ændret ved behugning, senest efter  synets øn-
ske 1880.33 

Oprindelig har bygningen været i to stok-
værk34 og har svaret til de våbenhuse i to etager, 
der er et særkende for  Århus stift.  I overetagens 
østside har der formentlig  været en lille lysglug, 
hvor der i dag er en delvis tilmuret åbning. Det 
er usikkert, om der også fandtes  en lyskilde for-
neden; her ønskede synet 185718 indsat et lille 
vindue. 

I dag er våbenhuset bemærkelsesværdigt ved 
at være overdækket med grathvælv, ved hvis 
indmuring den ældre overetage reduceredes til 
loftsrum.  Hvælvtypen er mest karakteristisk for 
1600rne, men kendes også tidligere. 

Bygningen nævnes første  gang 1616,24 da der 
manglede nogle tagsten; en †kalkbænk omtales 
1846 og skulle fjernes  en halv snes år senere.18 

Tværfløjen  på kirkens nordside, hvis formål  er 
ukendt, er i følge  årstal i jern cifre  på gavlen rejst 
162635 og benævnes 172521 kapellet, men oftest 
korskirken, tidligst år 1700.21 Bygningen er op-
ført  af  munkesten i krydsforbandt  på en fod  af  et 
par bindige skifter  af  genanvendte granitkvadre; 



EJSTRUP KIRKE 4189 

Fig. 11. Tværfløjen  set fra  skibet. NE fot.  1994. - Interior  of  the north wing. 

i nordsiden indgår en strækning af  skibets ud-
flyttede  skråkantsokkel. Sidefacaderne  krones af 
en falsgesims.  Den rundbuede loftsåbning  i 
gavltrekanten er formentlig  en udvidelse af  en 
ældre. Rummet, der med en enkel, rundbuet ar-
kade åbner sig mod skibets østre fag,  overdæk-
kes med synlige bjælker og træloft,  der i be-
gyndelsen af  1700rne21 skulle fornyes.  I nord er 
et spidsbuet vindue indsat i den oprindelige, 157 
cm brede, fladrundbuede  åbning, der ses på fa-
caden; sydligst i øst skimtes et tilmuret, tilsva-
rende vindue, 129 cm bredt, lukket 1866. 

Fløjen er opført  med en temmelig usædvanlig 
byggeteknik, der har betjent sig af  et skelet af  nu 

forsvundne  stolper, hvis spor aflæses  på inder-
siden af  de ca. 45 cm svære langmure, men ikke 
på gavlvæggen. Sporene efter  i alt seks stolper 
på hver væg står som ca. 20 cm brede baner, der 
strækker sig fra  gulv til loft  og er udført  med 
små sten; dybden af  de således tilmurede riller er 
ikke fastslået.  Bortset fra  det sydligste fag  er 
bredden mellem banerne ca. 90 cm. Der er kun 
registreret usikre spor efter  løsholter med und-
tagelse af  det bredere fag  sydligst i østsiden, der 
under det ovennævnte vindue tillige har inde-
holdt et skråbånd. Vægtykkelsen sammenholdt 
med tilstedeværelsen af  de genanvendte kvadre i 
facaden  må udelukke, at den forsvundne  stol-

265* 



4190 VRADS HERRED 

Fig. 12. Kalkmalet dekoration fra  1500-25 i korets 
hvælv (s. 4192). Henrik Græbe fot.  1974. - Mural  deco-
ration from  1500-25 on the chancel's  vault. 

perække skulle røbe en skalmuret bindings-
værkskonstruktion. 36 

Med støtte i synsprotokollens karakteristik 
1862 af  huset som fem  fag  langt må man antage, 
at antallet af  loftsbjælker  oprindelig har svaret til 
vægstolpernes. I dag er loftet  delt i fire  fag,  hvil-
ket kan være et resultat af  en tankeløs fornyelse 
af  bjælkelaget 1952, da loftspudsen  blev banket 
ned. 

En ikke nærmere oplyst omdannelse af  rum-
met fandt  sted 1856,37 under medvirken af  bl.a. 
en snedker. 171721 blev ordnet en muret væg 
»ved kalkhuset«, som var faldet  ned. Ved kir-
kens hovedistandsættelse 1972 konstateredes en 
pikstensbro, der formentlig  har været rummets 
oprindelige gulv (jfr.  nedenfor). 

Bygningsarbejdet  siden  reformationen  har i øvrigt 
sigtet på almindelig vedligeholdelse, første  gang 
nævnt 1616,24 da der var behov for  udbedring af 
murværk. 1682-8322 reparerede mureren »ad-
skillige huller, som polakkerne havde hugget«. 
1715 konstateredes revner ved det sydvestre 

hjørne; 1725 beordrede synet indsætning af  an-
kre, og en generel, udvendig reparation fandt 
sted året efter.  180321 var kirken i god stand og 
har øjensynlig været det siden bortset fra  lejlig-
hedsvise utætheder ved tagene. En hovedrestau-
rering gennemførtes  1972-73 under opsyn af 
Aage Kristensen og Bent Meyer. 

Gulvene består siden restaureringen 1972-73 af 
kvadratiske, gule teglfliser;  i stolestaderne ligger 
fyrretræ.  Første gang gulvbelægning nævnes er 
1715,21 da der manglede mursten. 184918 fore-
skrev synet, at tværfløjens  marksten (jfr.  oven-
for)  blev afløst  af  »brændte sten«; sådanne lå der 
1862 i skibet i følge  synsprotokollens beskrivelse. 
Samme år ønskede synet gule fliser  i koret, og 
186818 foreslog  man gule mursten i gangen. 
191623 lagdes fliser  i våbenhuset, måske et resul-
tat af  synets forslag  1881.25 Samtidig med instal-
lation af  det nedennævnte varmeværk 1929 etab-
leredes trægulv under bænkene. 

Vinduerne  med spidsbuede jernstel indsat in-
den for  ældre, overvejende rundbuede åbninger, 
der tegner sig som udvendige false,  går vist til-
bage til et synsforslag  1865.18 Som ovenfor 
nævnt blev kirkens belysning ændret i den pe-
riode, hvori tårnet opførtes;  ældste omtale er 
1715,21 da vinduet ved prædikestolen behøvede 
reparation. I 1850erne gennemførtes  enkelte for-
nyelser forud  for  den netop nævnte, almindelige 
udskiftning. 

Alle tage  er siden 1880 teglhængte. Tagmateri-
ale omtales første  gang 1681-82,22 da der ind-
købtes bly, formentlig  til den reparation af  kor-
taget, som gennemførtes  året efter.  I første  halv-
del af  1700rne21 synes nogle partier på kor og 
skib at have været blytækkede, andre tegl-
hængte, mens tårn, våbenhus og tværfløj  siden 
de tidligste omtaler har haft  tegltag. I 1820rne38 

nævnes bly over prædikestolen, og provsten var 
utilfreds  med mørteludfyldninger  af  huller i 
blyet. Herefter  synes skibets tag at være blevet 
fornyet  i tegl, ved hvilken lejlighed der antage-
lig lagdes nogle skifter  på murkronen og ud-
førtes  den høje, profilerede  gesims, som pryder 
bygningen. 188039 approberede ministeriet, at 
korets bly afløstes  af  tagsten. Tagværkerne  er helt 
eller overvejende af  fyr,  hvori indgår ældre ege-
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Fig. 13. Indre, set mod øst. NE fot.  1994. - Interior  to the east. 

tømmer, i skibet således som spærstivere og 
øvre hanebånd. 

Opvarmning, der siden 1960erne foregår  ved 
fjernvarme  og radiatorer, blev 189918 bragt på 
bane af  synet, men vist først  virkeliggjort 190337 

med to †kakkelovne, en på hver side af  åbningen 
til tværfløjen.  Et †»varmeværk« i kælder under 
samme fløj  indrettedes 1929, i 1950erne udvidet 
med brændselsrum.23 Elektricitet indlagt 1924. 

KALKMALERIER 

Ved en undersøgelse af  hvælvene 1903 fandt  Ei-
gil Rothe i alle fire  hvælvfag  spor af  sengotiske 
kalkmalerier, som han imidlertid ikke anså for 
bevaringsværdige. Først 1972, i forbindelse  med 
kirkens hovedrestaurering, blev dekorationerne 
i kor og skib fremdraget  og restaureret af  Olaf 

Hellvik, hvorimod kun en lille del blev istandsat 
i tårnet på grund af  dette hvælvs dårlige tilstand. 

Kalkmalerierne er udført  i 1500rnes første  fjer-
dedel,  skibets af  den såkaldte Liljemester,  korets 
og tårnets dekoration antagelig af  en mindre 
øvet svend. 

Skibets  to hvælvfag  har en ensartet udsmyk-
ning med Liljemesterens sædvanlige ornamenter 
og farver, 40 således som de kendes fra  flere  andre 
kirker, specielt i Tyrsting herred.41 Brede sparrer 
er malet på alle tre sider af  ribberne og på buer-
nes forkanter,  ledsaget af  kantstreg med små-
krabber. I hvælvtoppen en seksbladsroset (fig. 
14) og i kappefligene  her udenom ses værkste-
dets karakteristiske dobbeltlilje, der ligeledes 
kroner buetoppenes to trekanter med treblade 
omkring roset; trekanternes rammer har hvide 
»kalkpletter« ligesom i Føvling. Hvælvhullerne 
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Fig. 14. Kalkmalet dekoration fra  o. 1500-25 af  »Lil-
jemesteren« i skibets vesthvælving (s. 4191). Henrik 
Græbe fot.  1974. - Mural  decoration  from  1500-25 by the 
so-called  "Lily  Master"  on the nave's  west vault. 

i begge fag  er indrammet af  sortstreget oval med 
halvcirkler samt »følehorn«.  I vestfagets  syd-
kappe er med nyere, store skønskriftsbogstaver 
med rødt malet »HCSK«. 

Korets  og tårnets  mere primitive dekoration er 
formodentlig  malet i umiddelbar tilslutning til 
hvælvslagningen og antagelig stort set samtidig 
med skibets, men kan næppe tidsfæstes  nær-
mere. Korets ribber har sjusket malede spinkle 
siksaksparrer over siderne, og fra  kantstregerne 
udgår stive stilke med prikblomster (fig.  12).42 I 
hvælvtoppen er en seksbladet roset indskrevet i 
en femtakket,  prikket stjerne, hvis spidser ind-
går i ribbernes øvre sparredekoration. Skjold-
buerne i nord og syd er ledsaget af  trekanter 
med kugle på spidsen, i øst er frisen  siksakmøn-
stret med »blomster« ligesom søndre skjoldbues 
østre del. I østre hvælvkappe er med gråsort ma-
let et bomærke (jfr.  fig.  17), i vestre kappe ses en 
sortmalet, timeglasformet  og kappeklædt mand 
(fig.  12) med rødmalet, fugleagtigt  hoved i pro-
fil;  ud for  hans strittende fingre  ses henholdsvis 
prikker og en cirkel. - Af  tårnets  dekoration er 
kun levnet hovedparten af  en siksakfrise  på 

gjordbuens vestside, svarende til korets. På top-
pen af  buen står en timeglasformet  mand 
(fig.  15), der i hånden holder en morgenstjerne 
med røde pigge. Han er tegnet med kraftige, 
sorte konturer, på det runde, skæggede hoved 
anes omridset af  en rød hat. Hans hvide bryst-
klæde er snøret med røde snore, de stilkede ar-
mes vide ærmer er rødprikkede; en rød kårde 
stikker bagud. - Ribbernes siksakornamentik, 
der ifølge  restauratoren helt svarede til korets, 
lod sig som ovenfor  omtalt ikke restaurere. 

INVENTAR 
Oversigt.  Efter  en restaurering 1973 fremtræder  kir-
ken med afdækkede,  senmiddelalderlige kalkmalerier 
af  egnens vanlige type og med en let modernisering af 
alterpartiet. Dettes maleri fra  1892, en kopi efter  Carl 
Blochs yndede motiv, Opstandelsen, havde afløst  et 
nadvermaleri fra  1858 af  Horsensmaleren Alexander-
sen. Den tidligere †altertavle, fra  1592, var udført  af 
Jesper snedker, velkendt fra  bl.a. tavler i Rye og Tøn-
ning. Skibets ældste og mest dominerende genstand 
er imidlertid den romanske granitløvefont  med de 
vældige dyrehoveder, nært beslægtet med fonten  i 
Nørre Snede. Et beskedent krucifiks  af  sengotisk 
type, er muligvis udført  o. 1600, og fra  dette århun-
dredes midte stammer både alterkalk og -stage og 
den enkle prædikestol, udført  af  en billedsnider, der 

Fig. 15. Kalkmalet figur  fra  1500-25 på tårnets østre 
kappe (s. 4192). NE fot.  1994. - Mural  painting of  a 
man, c. 1500-25, on the east cell  of  the tower's  vault. 
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Fig. 16. Indre, set mod øst. Ældre fot.  i NM. - Interior  to the east. 

har arbejdet i et område omkring Herning. Kirkens 
klokke er 1899 omstøbt af  den tidligere, skriftløse,  fra 
1200rnes første  halvdel. To sjældne gravrammer fra 
1685 over en herredsskriver og hans hustru har tid-
ligere ligget i skibets gulv, men er nu opstillet i tårn-
rummet. 

Alterbord,  middelalderligt?, men måske delvis 
ommuret med røde sten i ny tid og nu kun syn-
ligt ved de hvidkalkede kortender. Det er fritstå-
ende, ca. 128 cm fra  østvæggen og er 100 cm 
højt, 164 cm bredt og 80 cm dybt. 

†Sidealterbord  ved triumfvæggen  i syd. Ved 
prædikestolens restaurering 1972 viste det sig, at 
den inderste del af  dennes murede sokkel inde-
holdt rester af  middelalderligt murværk fra  et 
†sidealter. Nu bevaret som en del af  reposen til 
prædikestolen. 

Alterbordsforsiden  (fig.  17), affyr,  er rimeligvis 
samtidig med †altertavlen fra  1592 (se nedenfor), 
men har mange fornyede  dele fra  en restaurering 
1973. Det består af  fire  glatte fyldingsfag,  som 
ved indfældede,  profilerede  tværlister i buernes 
vederlagshøjde yderligere er delt i to felter.  De 

nedre rammelister har skråfas,  bueslagene er 
prydet med dobbeltstreger, og i hjørnerne er re-
liefskårne  treblade. Stafferingen  1973 består af 
brunt på rammeværket, sort bund med grønne 
og hvide lister samt grønne blade. Den nederste 
del var tidligere egetræsådret, hvorunder lå en 
blå farve,  fra  1842?,18 og inderst en grå. 

†Alterklæder.  184137 anskaffedes  fløjl  til alterets 
beklædning. 185418 ønskede provsten at få  et af 
rødt, »ægtefarvet«  fløjl  eller klæde, men måtte 
nøjes med et af  uægtefarvet  bomuldsfløjl,  der 
dog allerede 186237 blev erstattet af  et rødt med 
guldgaloner.26 188737 blev syet et nyt tæppe. I 
1900rnes første  tiår anvendtes et klæde med ga-
lonerede kanter og latinsk midtkors.43 

Som altertavle  tjener et stort maleri  af  Opstan-
delsen44 (fig.  17), en »Copi efter  C. Bloch« ud-
ført  1892 af  »Karen Wiehe«, der i nedre højre 
hjørne har signeret det 179 x 141 cm store olie-
maleri på lærred. Den samtidige ramme har 
over et glat fodstykke  riflede  pilastre med små, 
korintiske kapitæler og lav frise.  Over den en-
keltprofilerede  kronliste var indtil 1973 anbragt 
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Fig. 17. Alterbordspanel antagelig fra  1592 og alter-
tavle med maleri 1892 af  Opstandelsen (s. 4193). NE 
fot.  1994. - Altar  frontal,  probably from  1592, and  altar-
piece with a painting of  the Resurrection,  1892. 

en rundbuet gavl med en midtcirkel omfattende 
et latinsk kors med Jesumonogram.45 Rammen 
er bonet,46 versalindskrifterne  gyldne, på fod-
stykket som oprindelig: »I ham var livet, og li-
vet var menneskenes lys«; i frisen  er 1973 malet 
citat fra  Joh. 11,25. 

†Altertavle,  ifølge  indskrift  udført  1592 af  Je-
sper snedker og malet af  Hans maler i Viborg. 
Løffler  karakteriserer tavlen som et »tarveligt og 
raat skaaret Arbeide«. Af  synsprotokollens be-
skrivelse47 1862 fremgår,  at den havde tre fyldin-
ger adskilt og flankeret  af  ialt fire  søjler; i midt-
feltet  var et maleri, sidefelterne  var sortmalede 

og »fyldt  med tekst«. På tavlens bagside læstes 
1877: »An(n)o 1592 gjorde Jesper snitker den(n)e 
taffuel  - formalet  af  Hans maler i . . . i Wiburg o c 
... 1592«. Jesper snedker er muligvis identisk 
med den Jesper maler, der ved udførelsen  af 
Dalleruptavlen (s. 3604) også stod for  snedker-
arbejdet, og som senere har udført  adskillige ar-
bejder på egnen.48 

Fra 171521 omtales tavlen til stadighed som 
gammel og brøstfældig.  184218 ønskedes den op-
målet, »udstafferet«  og forsynet  med forgyld-
ning, hvor en sådan før  havde været; det føl-
gende år noteredes da også en udgift  på 10 dl. for 
at male tavlen. 1864 fik  malermester Rosenstand 
i Horsens 40 dl. for  at male både tavle og prædi-
kestol.37 

1857 foreslog  man anskaffet  et »nyt og pas-
sende« alterbillede i stedet for  det »gamle, af-
blegede og slette.« 185818 bemærkedes, at det al-
lerede for  en tid siden ved provstens hjælp var 
byttet hos en maler, og at det snart ville være 
færdigt;  anbragt 1859.26 Det tidligere altermaleri, 
1858 (fig.  18), der forestiller  Kristus ved nadve-
rens indstiftelse,  er bagpå signeret »Alexander-
sen MDCCCLVIII«.49 Det er et oliemaleri på 
lærred, lysmål 135 x 90 cm, i falsk  ramme i form 
af  en smal, uægte forgyldt  liste sømmet på 
blændrammen. Billedet, der er en detailkopi af 
Leonardo da Vincis nadvermaleri, der da var 
meget yndet på egnen,50 viser den rødklædte, 
blonde Kristus siddende bag et hvidduget bord 
hvorpå brød, appelsin og et glas med vin. I den 
mørke stuebaggrund et åbent vindue med ud-
sigt til et blegt, brungult bjerglandskab med en 
by; blå himmel. Udtaget af  tavlen 1892 og nu 
ophængt på nordre tilbygnings nordvæg, øst for 
vinduet. 

Altersølv.  Kalk  (fig.  19), 1642, udført  af  Foos 
Foossen, Horsens. Den er 19,5 cm høj og har 
flad,  sekstunget fod  med tilsvarende fodplade, 
hvorpå mestermærket (Bøje II, 1982, nr. 6119); 
på tungen ovenfor  er et hul, formodentlig  efter 
pånitning af  et oprindeligt krucifiks.  På under-
siden af  en af  tungerne ses det graverede årstal 
»1642«. Et nyere, fladtrykt  kugleled danner 
overgang til det sekskantede skaft.  Knoppen, 
der på både over- og underside er smykket med 
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Fig. 18. Tidligere altermaleri udført  1858 af  Horsens-
maleren Alexandersen (s. 4194). NE fot.  1994. - For-
mer altarpainting  by the Horsenspainter  Alexandersen  1858. 

seks tunger, hvorpå graverede blade, har seks 
små, rudestillede bosser med de graverede ver-
saler: »Iehsvs«. Det ret store bæger stammer an-
tagelig fra  1864, da kalken blev »omarbejdet« 
med tillagt sølv for  12 dl.,37 således som ønsket 
året før.  1907 blev foden  »fastgjort«, 18 muligvis 
ved hjælp af  det ovenfor  omtalte nyere skaftled. 
- Den tilhørende disk, 51 14 cm i tvm., glat og 
flad,  har på fanen  et graveret indvielseskors, et 
Georgskors på en bund af  koncentriske streger. 

Oblatæske,  o. 1973, under bunden og indven-
dig i låget stemplet »sterling« og »W & E H« 
samt en kronet oval om samme bogstaver, jfr. 
dåbskande; 5 cm høj. †Oblatæske  af  porcelæn, 
anskaffet  1907 i stedet for  en †blikæske,18 nok fra 
1863.26 

Vinkande  af  sølv, o. 1960, »Skænket af  Anders 
& Marie Sørensen, fhv.  købmand, Ejstrup-
holm«, ifølge  graveret skriveskrift  under bun-
den, hvor også mesterstemplet ses: »Bratland« 

samt »FB«, for  R. F. Bratland, København. Den 
er 22 cm høj, på det koniske korpus et graveret, 
latinsk kors med IHS. En †alterkande  af  porce-
læn, med guldkors, anskaffet  o. 1844,18 var 
endnu i brug 1862.26 

Berettelsessæt.  1) Fra 1950-70, af  sølv, med 
stempel for  »C.C.Hermann«, København. 
Kalken 12,4 cm høj, disken 8,5 cm i tvm., den 
rektangulære oblatæske 3 cm høj x 7 x 3,9 cm. 
2) Fra 1800rnes slutning, af  sølvplet(?). Den 10,5 
cm høje kalk har profileret  fod,  indknebne 
skaftled  og højt bæger med ombukket rand; 
indvendig forgyldt.  Disken, 6,4 cm i tvm., er 
glat og flad,  ved kanten i bundfeltet  stemplet 
1/0. Den cylinderformede  oblatæske, bestående 
af  fire  vulster, er 5,6 cm i tvm. og 2,8 cm høj; 
låget let hvælvet. Nyt futteral  1916.23 Sættet nu 
ude af  brug. 

Alterstager  (fig.  20), med graveret indskrift  »P 
C K 1642« på begges barokprofilerede  fod.  De 
er 31,5 cm høje, skaftet  bestående af  høj, slank 

Fig. 19. Alterkalk, udført  1642 af  Foos Foossen, Hor-
sens, med bæger antagelig fra  1864 (s. 4194). NE fot. 
1994. - Chalice  made  1642 by Foos  Foossen,  Horsens;  the 
cup is probably from  1864. 
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Fig. 20. Alterstage fra  1642 (s. 4195). NE fot.  1994. -
Altar  candlestick  1642. 

baluster ledsaget af  indknebne led, nederst ring-
led. Lyseskålen har høj, skrå krave over udbu-
gende led. Messinglysetorn, der udvider sig ko-
nisk mod bunden. Stagerne er repareret med et 
bånd af  henholdsvis messing og kobber på det 
svage punkt over skaftets  ringled, en skade, der 
antagelig går tilbage til o. 1660, idet der 1683/8422 

oplyses, at lysestagerne »i fjendetiden  blev søn-
der stødt«. 170021 var de »snart utjenlige«. 

Syvarmet  lysestage,  såkaldt Grundtvigsstage, 
udført  1919 af  gørtlerfirmaet  Erstad, Århus. På 
foden  graveret skriveskrift:  »Med Tak til Gud 
for  Freden efter  Verdenskrigen og for  Danmarks 
Bevarelse under Krigen satte Ejstrup Menighed 
denne Lysetage paa Herrens Alter Aar 1919. -
Herren skal være dig et evigt Lys. Es. 60,19.« 

†Røgelsekar(?).  I inventariet 168122 nævnes et 
»ildkar af  grydekobber«. 

Messehagler.  1) O.1988, af  grønt, vævet stof 
med gulbrunt, broderet rygkors med trekant 

under tværarmen, på forstykket  mangefarvet 
trekant hvorunder ildtunger; grønt silkefoer.  2) 

O.1958,23 af  vissengrøn damask med religiøse 
symboler i cirkelfelter.  På både for-  og rygside 
et guldgaloneret gaffelkors;  gult silkefoer.  Ude 
af  brug. †Messehagler.  1681/8222 fandtes  en hagel 
af  rød »kaf«,  dvs. mønstret uldplys eller fløjl, 
med sorte blomster. 1841 indkøbtes fløjl  og 
sølvtresser til en hagel, der 186137 udskiftedes 
med en ny af  ægte, rødt fløjl  med guldkors 
bagpå samt bort af  guldgaloner.26 190543 havde 
den daværende hagel et latinsk, galoneret ryg-
kors samt dobbelte galoner langs kanten. 

Alterskranke,  o. 1855,37 bestående af  høje, dre-
jede balustersøjler af  brunferniseret  eg og kraf-
tig, profileret  håndliste. Opstillet i retkant, med 
brudte hjørner.26 

Den mægtige, romanske døbefont  (fig.  11 og 
21), ifølge  Mackeprang (Døbefonte,  s. 264-268) 
tilhørende løvefontenes  Gellerup-Nørre Snede-
gruppe, der karakteriseres som hørende til det 
ypperste af  den romanske fontekunst,  Ejstrup -
fonten  dog som en lokal stenmesters »forgro-
vede og barbariske« efterligning  af  fonten  i 
Nørre Snede.69 Fremhæves kan imidlertid, at 
Ejstrup som den eneste af  gruppen har et vel-
hugget Georgskors på en af  løvehalerne. 

Fonten, hvis nederste del af  foden  er skjult i 
gulvet, måler nu 86-88 cm i højden. Den er hug-
get af  grovkornet granit, kummen grå, let rød-
lig med mange sorte korn, foden  af  rødlig gra-
nit. Den vældige, 68 cm høje kumme er 79 cm i 
tvm., målt over den flade  mundingsrand, og ca. 
108 cm på det bredeste sted ved hovedernes 
yderpunkter. I den 40 cm dybe kumme er midti 
et nedefter  afsmalnende  afløbshul,  15-17 cm i 
tvm., foroven  ureglmæssigt ovalt. 

Kummens kraftige  reliefdekoration,  op til 
ca. 7 cm (hovederne ikke medregnet), består af 
to par rygvendte, gående løver, hvert par med 
fælles,  stort hoved. Sydsidens er 27 cm højt 
(uden skæg) og 16 cm i relief,  nordsidens hen-
holdsvis 36 og 14 cm. De ret ens hoveder har 
midtrille i issen (uden hårmarkering), og bag 
denne har det nordre på den glatte baggrund 
indristet et lille kors. Øjnene er mandelformede 
og skævtsiddende, næsen flad,  trekantet, over-
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Fig. 21. Romansk døbefont,  jfr.  fig.  11 (s. 4196). NE fot.  1994. - Romanesque font,  cf  .fig.  11. 

læben med rille og munden angivet med en 
kraftig,  buet indhugning. Ørerne er små og let 
hulede, og ved siderne er små mankekrøller eller 
ganske svage kindvolutter. Det søndre hoved 
har glat, tilspidset hageskæg, der sidder langt 
inde under hagen, det nordre er delt i to modsat 
snoede »lokker«, der ender i lille treblad. De 
tunge løvekroppe har enten lange, tynde man-
kekrøller endende i lille volutknop, eller tilsva-
rende, krydslagte, således at mankerne fremtræ-
der med små firkanter.  De kraftige  ben og poter 
har tydeligt markerede kløer, og alle haler er 

som vanligt ført  ind mellem benene og op foran 
det ene ben og kroppen, hvorover de fra  en ring 
breder sig ud i et tredelt blad af  varierende ud-
formning.  Halen på nordsidens vestvendte løve 
ender i to volutblade, der flankerer  det nævnte 
velhuggede Georgskors. De to svikler mellem 
dyrenes bagkroppe udfyldes  af  en kraftig  firklø-
ver. - Et ganske lavt skaftled  formidler  over-
gangen til den nu ca. 23 cm høje fod,  der har en 
kraftig  vulst og svagt afrundet  led over en næ-
sten kvadratisk platte (56-60 cm) med let svej-
fede  hjørner. 
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Fig. 22. Krucifiks,  muligvis fra  o. 1600, af  sengotisk 
type (s. 4198). NE fot.  1994. - Crucifix,  probably from 
c. 1600, of  late Gothic type. 

186326 og atter 1973 blev fonten  renset. 190543 

stod den under korbuen tæt ved nordre vange, 
1938 var den flyttet  lige rundt om hjørnet i ski-
bet, 1973 opstillet mere frit  sammesteds. 

Dåbsfad  (fig.  23), o. 1550-75, af  messing, syd-
tysk arbejde med drevet og stemplet dekoration; 
knap 56 cm i tvm., den let opadbøjede rand 8 
cm bred, fordybningen  ca. 7 cm. I bundfeltet 
den vanlige bebudelsesfremstilling,  men alle de-
taljer udpudset ligesom den omgivende skrift-
bort. Her udenom en sjældnere forekommende 
bort,52 et slyngbånd, der i spidsovalerne rum-
mer vekslende blomster. Yderst stemplede 
blade, på fanen  rundbuefrise  med stjerner og 
små rosetter. O.170021 havde kirken intet fad; 
først  omtalt 1862.26 

Dabskander.  1) Af  messing, »skænket af  arki-
tekt og håndværkere ved restaurering af  Ejstrup 
kirke 1973«, ifølge  versalindskrift  på fodranden. 
Under bunden stemplet »W. & E. H.« og et mær-
ke med tilsvarende bogstaver for  brødrene W. 
og E. Hansen, København.53 2) 1863,18 af  tin, 
svarende til bl.a. Ormslevs (s. 2167), udført  af 

Niels Fr. (Ebbesen) Sørensen, Odense. Den er ca. 
26 cm høj incl. knoppen på det hvælvede låg og 
har urneformet  korpus med flad  bøjlehank. Un-
der bunden kandestøberens stempel, »N. F. S.« 
over fransk  lilje.54 Nu stærkt læderet og ude af 
brug. 

Krucifiks  (fig.  22), muligvis fra  o. 1600, af  sen-
gotisk type. Den slanke, langbenede figur,  54,5 
cm høj, hænger i vandret udstrakte arme, med 
ombøjede fingre  og lige ben, hvis hængende 
fødder  er lagt dækkende over hinanden. An-
sigtstrækkene er summarisk skårne, øjnene 
hvælvede, lukket mund, fuldskæg  med tvedelt 
hageskæg. En tovflettet  tornekrone på håret, 
der falder  i kraftige  lokker henholdsvis ned bag 
højre skulder og ud på venstre. Let hvælvet 
brystkasse, slankt liv og skrå hofter  med lavtsid-
dende, tværfoldet  lændeklæde uden snipper; 
bagsiden let udfladet.  Ophængt på samtidigt(?), 
karnisprofileret  korstræ, der i nyere tid er blevet 
forsynet  med pådyvlede trekløverformede, 
plane ender af  fyr,  afstivet  på bagsiden af  et 
bræt; nyere skriftbånd.  Istandsat og nystafferet 
1973: figuren  lysbrun med gyldent hår og skæg, 
blodsdråber ved sårene, grøn tornekrone, læn-
deklædet hvidt. Korstræet sort med brune kan-
ter. Af  ældre farvelag 55 fandtes  kun en nyere, 
broget staffering  på figuren  og egetræsmaling 

Fig. 23. Dåbsfad  af  messing, o. 1550-75, sydtysk ar-
bejde (s. 4198). NE fot.  1994. - Brass baptismal dish, 
1550-75, south German work. 



på korstræet; herunder havde figuren  en grålig 
empirestaffering,  træet sort, med grønlig, sort-
kontureret akantusværk på blå bund på kløver-
enderne. 192523 fjernet  fra  pladsen over kor-
buen, hvor det er omtalt 1862,26 og flyttet  til 
skibets nordvæg. 

Prædikestol  (fig.  26), o. 1650, af  eg, et enkelt 
arbejde, rimeligvis af  samme billedsnider, som 
har udført  ganske tilsvarende stole 1664-65 i 
Sunds og Nøvling i det tilstødende Hammerum 
herred i Ringkøbing amt.56 Stolen har fire  fag, 
hvis storfelter  er indfattet  af  profillister  med ret-
vinklet brudte hjørner. Foran stolens hjørner, 
der har skåret, bølgeformet  skælværk, står (re-
konstruerede) balusterdrejede søjler. På de ret-
kantede gesimsfremspring  sidder barokke krum-
knægte med englehoveder (fig.  25), på siderne 
bosser. Gesimsens stærkt udladende lister har 
dels en barok pærestav, dels en ganske lille tand-
snitliste; arkitraven har større tandsnit, og en li-
ste under storfelterne  viser tunge-tandsnit. Po-
stamentfremspringene  er smykket med løveho-
ved med ring i flaben  (fig.  24), siderne med bos-
ser. Frisefelterne  er glatte, postamentfelterne  er 
derimod prydet med påsatte, udsavede orna-
menter.57 Hele postamentpartiet er vandret delt 
ved en lille liste noget over den egentlige, ud-

Fig. 24-25. Detaljer fra  prædikestolen, o. 1650, jfr. 
fig.  26 (s. 4199). NE fot.  1994. - Details of  the pulpit, 
c. 1650, cf  fig.  26. 
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Fig. 26. Prædikestol fra  o. 1650 (s. 4199). NE fot. 
1994. - Pulpit  c. 1650. 

ladende fodliste,  hvorunder der er mærker efter 
hængeornamenter. 

Prædikestolen er snedkermæssigt istandsat 
1973, da ny bærestolpe og trappe tillige opsattes. 
Den tidligere trappe, muret af  munkesten, inde-
holdt formodentlig  rester af  et †sidealter (jfr. 
s. 4193). Ved en restaurering 1936-37 ved 
O. J. Bagger58 fornyedes  to af  løvehovederne og 
et af  englehovederne. Samtidig rekonstrueredes 
søjlerne efter  et ældre foto. 59 

1973 fik  stolen ny staffering:  sort baggrund 
for  forgyldning  på ornamenter og lister, gråt på 
søjler og fodliste.  I frisen  hvidmalet skriveskrift: 
»Mine Faar hører min Røst, og jeg kende dem, 
og de følger  mig«, en formindsket  gentagelse af 
indskriften  fra  1937, da stolen fik  en broget staf-
fering.  Herunder lå en violet-gråbrun maling, 
der havde afløst  en gulbrun egetræsådring, mu-
ligvis udført  1864 af  malermester Rosenstand, 
Horsens.26 Fra stolens ældre bemalinger fandtes 
i fyldingerne  en grønblå farve,  bag søjlerne 

EJSTRUP KIRKE 
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mørkeblåt og listerne brune, måske rester af  en 
blot delvis staffering.  I de fire  frisefelter  var med 
store, hvide skønskriftsbogstaver  på sort bund 
malet: »An-no-17-89«. 

Stolestader,  1937, efter  tegning af  arkitekt V. 
Norn, plane gavle med rundbuet topfelt,  hvis 
indvendige side er smykket med tandsnit; grå-
malet i to nuancer, oprindelig med røde, grå og 
hvide farver.  Det forrige  † stoleværk  (jfr.  fig.  16), 
fra  1868-69,26 var af  en almindelig udbredt type, 
jfr.  bl.a. Vinding (s. 3899), med plane gavle med 
øvre, drejet knop og svejfede  sidestykker; ege-
træsmalet.18 Det havde afløst  to ældre stoleræk-
ker, af  ukendt alder, hver med henholdsvis 25 
og 23 stole.26 I »korskirken« var 1862 to rækker, 
hver med fire  stolestader.26 En †bænk  i våben-
huset, nævnt 1858,18 blev 195623 afløst  af  en 
»lukket bænk«. 

Præstens armstol,  1896,18 har buet udsavet kop-
stykke og rygbræt, forbenene  drejede; brunåd-
ret, sædet polstret.60 Anbragt i korets nordøstre 
hjørne. 

Fig. 27. »Fattigblok« fra  1852 (s. 4200). NE fot.  1994. 
- Alms post from  1852. 

Fig. 28. Kirkeskib skænket 1922 (s. 4202). NE fot. 
1994. - Ship donated  1922. 

»Fattigblok«  (fig.  27), 1852,37 retkantet, 76 cm 
høj, låget og den øvre del dækket af  jernplader 
fastholdt  af  to vandrette og to lodrette jernbånd, 
der låser låget. Rund pengetragt. Mørkebrun-
malet, tragt og bånd gulbrune. Oprindelig an-
bragt »øverst«, dvs. østligst, ved nordre stole-
række,26 nu lige øst for  indgangen. En †penge-
bøsse til bidrag til de fattige  anskaffet  o. 1860.18 

†Orgelpulpitur,  1907,18 i vest, tværs over ski-
bet, båret af  fire  stolper ved forsiden  og to ved 
bagsiden; fjernet  o. 1946. 

Orgel,  1973, med syv stemmer, ét manual og 
pedal, bygget af  Th. Frobenius & Sønner, 
Kgs. Lyngby. Disposition: Manual: Rørfløjte  8', 
Principal 4', Gedaktfløjte  4', Nasat 22/3, Spids-
fløjte  2', Oktav r. Pedal: Subbas 16'. Orgelhuse, 
aflys  eg, tegnet af  Aage Kristensen og Bent Me-
yer i samarbejde med orgelbyggeriet. Facaden i 
det centrale orgelhus har piber af  tinlegering, 
opstillet i tre mitraformede  grupper under et 
fælles,  buet tag. Pedalstemmen, med piber af 
kobber, er placeret i to orgelhuse ved nord- og 
sydvæggen. † Orgel,  1907,18 oprindelig med fire 
stemmer, bygget af  Joh. P. Andresen & Co., 
Ringkøbing. Disposition: Bordun 16', Principal 
8', Gedakt 8', Fugara 4'. Pneumatisk aktion, 
keglevindlade. På samtidigt vestpulpitur. 1948 
flyttede  Th. Frobenius & Co., Kgs. Lyngby, in-
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strumentet ned på tårnrumsgulvet og udvidede 
det med tre stemmer: Nasat 22/3 Oktav 2' og 
Mixtur III-IV. Efter  flytningen  var orglet op-
stillet i to huse, der flankerede  vestvinduet og 
var forbundet  med en panelbrystning. Facaden 
fra  1948, tegnet af  Viggo Norn, bestod af  to mi-
traformede  pibegrupper. Spillebordet var place-
ret i nordsiden af  det søndre hus.61 

Salmenummertavler.  1) 1864,37 en af  de fire 
sorte tavler, der anskaffedes  nævnte år. Plan, 
sortmalet, med hvid fraktur:  Daab, Nadver og 
tilhørende malede tal. Ophængt ved nordfløjens 
sydvesthjørne. 2-4) 1887, det tungede topstykke 
(jfr.  fig.  16) fjernet  1962. De har to gange fem 
rum til hvide indskudsbrikker med sorte tal; 
indskrifterne  med fraktur. 

Præsterækketavle,  1982, af  lamineret eg, lysgrå 
med sort indskrift. 62 På nordfløjens  nordvæg. 

Lysekroner.  1) (Fig. 29), antagelig fra  1896,37 af 
messing, svarende til den i Viby (s. 2143). Den 
har otte lysearme, hver med to lys, i de indre 
slyng et fladt,  kronet mandshoved. Otte øvre 
refleksblomster  med smågrenede prydarme. 
Skaftet  har pæreformede  led på hver side af  et 
fladtrykt;  stor midtdelt hængekugle med knop. 
Ophængt østligst i skibet. 

Fig. 29. Lysekrone, antagelig fra  1896 (s. 4201). NE 
fot.  1994. - Chandelier,  probably from  1896. 

2) O.1925, af  messing, med otte lysearme, 
der i de indre slyng har fladt  mandshoved med 
hat og englevinger. Skaftet  består af  fire  pro-
filerede  kugleled over to urneagtige; stor, midt-
delt hængekugle med knop. Vestligst i skibet. 3) 

Fig. 30. Opmåling, 1:10 af  †klokke nr. 2 fra  1200rnes 1. halvdel, udført  1900 af  F. Uldall; i NM (s. 4002). - †Bell 
no. 2 from  the first  half  of  13th century; drawing  1900 by F.  Uldall,  in NM. 
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1989, ringkrone af  messing, i koret. Lampetter i 
tårnrum og nordfløj. 

Kirkeskib  (fig.  28), tremasteren »Andreas«, 
»Skænket Kirken af  Cementstøber Magnus Pre-
ess Aaret 1922. Som Tak for  Basunens klare Lyd 
i dette Hus«, ifølge  graveret indskrift  på mes-
singskilt på hækken. Det 134 cm lange skrog er 
brunbejdset, over vandlinien mørkebrunt til 
bagbord, sort til styrbord. Repareret 1948.63 

Ophængt i nordfløjen,  tidligere i skibet. 

Klokke  (fig.  33), »støbt til Eistrup kirke 189937 

af  S. Frichs efterfølgere,  Aarhus«, ifølge  skrift-
bånd med reliefversaler  lige over slagringen; 68 
cm i tvm. †Klokker.  1) Ved klokkeskatten 
1528/2964 afleverede  kirken en klokke, der med 
al jernfang,  dvs. ophæng, vejede 3 skippund og 
1½ lispund (dvs. 492 kg). 2) (Fig. 30), fra 
1200rnes første  halvdel,65 omstøbt 1899 (jfr. 
ovenfor).  Den langstrakte klokke, uden ind-
skrift,  var ca. 84 cm høj og ca. 64 cm i tvm.6 6 

Fig. 31. Gravrammer fra  1685, over herredsskriver Niels Jensen til Lille Thorlund og hustru Inger Larsdatter 
(s. 4203). NE fot.  1994. - Tomb-frames  of  oak, from  1685 originally  marking  the grave of  the district  clerk  Niels  Jensen  of 
Lille  Thorlund  and  his wife  Inger  Larsdatter. 
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Den havde to fine  rundstave på huen og to over 
slagringen. Som på andre gamle klokker var 
hankene runde og underfladen  vandret. Ved un-
dersøgelsen, efter  at den var slået i stykker, 
kunne iagttages den oprindelige jernøsken, der 
havde båret kneblen og som havde været ind-
støbt i roden af  midtbuen, i en trekantet for-
dybning af  halvrundt gennemsnit af  størrelse 
som en lillefinger. 

Klokkestol  af  eg, anbragt op mod nordre 
glamhul (jfr.  fig.  3) med det vandrette fodtøm-
mers ender hvilende på dettes sålbænk; de andre 
ender støttet af  korte stolper. De klokkebæ-
rende, lodrette stolper er foroven  forbundet  af  et 
vandretliggende tømmerstykke og er støttet af 
gamle skråstivere tappet ned i de vandrette bjæl-
ker; nye skråstivere i nord-sydlig retning. 

GRAVMINDER 

To af  de sjældent bevared gravrammer 67 (fig.  31), 
af  egetræ, udført  1685 over herredsskriver Niels 
Jensen til Lille Thorlund og hustru Inger Lars-
datter, er nu opsat i tårnrummet. 

Af  de stærkt nedslidte, omløbende indskrifter 
i to linier kan læses (men ikke alt tolkes): 1) Vest-
ligst. »Her vnder liger begr[aven] / ... [er]lig 
mand Niels lensen fordvm  herits sch/[river] ... 
re. so/m bode i Lildtorlvnd og døde anno 16•. 
Gvd gifve  hannem en gledeli/g [og] ærefvld  op-
standelse] / ... ren til o[g] er han[s] arvedeel ... 
han . . . / . . . re / af  disse mycke fiel  (?) giort anno 
1685 dend 27 sep..«. 

2) »... liger begrave/n erlig dydig og gvdfrøg-
tig danneqvinde Inger Lasdaater / som bode i 
Lildtorlvn/ ... anno 168? den ... / ad .. paa an-
dels/om(?) / min tro som dien var og s ... mien 
hierte kie[r] / .. ndi elig .. / .. ren til og(?).. an...«. 

De ens, rektangulære gravrammer, begge 
med tværrevle lidt over midten, er 179 cm høje 
og 72-73 cm brede, tildannet af  ca. 17,5 cm 
brede og ca. 6,5 cm tykke planker, i hjørnerne 
samlet ved tap, tværbrædderne ved en kombi-
nation aftapning  og bladning. Indskrifterne  står 
med reliefversaler  i to forsænkede  bånd, det 
nedre afgrænset  af  perlestav (fig.  32). Tværbræt-
tet på nr. 1 synes ikke at have haft  indskrift,  på 

nr. 2 ses et par bogstaver. De tomme felter  har 
antagelig været udfyldt  med gulvets fliser  eller 
sten.68 Gravrammerne har oprindelig ligget i 
skibets gulv, hvor de tidligst er omtalt 1877, og 
antagelig ved siden af  hinanden i midtgangen, 
hvorved sliddet er blevet mindst på begges 
ydersider, der antagelig har ligget tæt op til sto-
lene. O.189726 blev de anbragt i våbenhuset. 
1915 foretog  Ole Søndergaard en restaurering; 
renset 1973. Nu ved tårnrummets nordvæg. 
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m.m. (1799)-1828). 
17 LA Vib. Århus bispearkiv. Sager vedr. kirkeejere 
1837-44 (C3. 1156); Provstearkiver. Tyrsting-Vrads 
hrdr.s provsti. Synsprot. 1837-1909 (C 33. 1-4). 
18 Synsprot. (note 17). 
19 Præsteindb. til Ole Worm, s. 63. 
20 KancBrevb. 18. aug. 
21 LA Vib. Århus bispearkiv. Kirkesyn 1700-1803 
(C 3. 1166-76). 
22 RA. Rtk. Rev. rgsk. 1660- ca. 1848. Århus stifts 
kirkergsk. 1680-94. 
23 Synsprot. 1916 ff. 
24 RA. Lensrgsk. Silkeborg. 
25 Abrahamsen: Orientering, s. 56: 13,2°. 
26 Synsprot. 1862 ff. 
27 Indtrykket af  etapevis gennemførelse  bestyrkes af 
den nævnte forekomst  af  teglstumper i skibets vest-
gavl, hvilket træk peger på, at byggeriet er afsluttet 
omkring år 1200. 
2 8 1 døråbningens vestside indgår tilsyneladende en 
kvader med stor hjørnestav. 
29 Mackeprang: Granitportaler, s. 299 bemærker, at 
dekoreret sokkel er lidet udbredt. S. 330-31 dateres 
kirken til første  halvdel af  1100rne, hvilket, som det 
må være fremgået,  forekommer  for  tidligt. Soklens 
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vulstkombination kan minde om f.eks.  den på kor-
buekragstenene i Dallerup (s. 3600); buerækker er 
navnlig udbredt i området syd for  Århus, mere vest-
ligt kan bemærkes koråbningen i Vildbjerg (Ham-
merum herred, Ringkøbing amt). 
30 Bemærkelsesværdig er navnlig vestmuren, uden at 
man dog konstaterer særlige indretninger. 
31 Overribbe af  små sten i nordvest. 
32 Utvivlsomt har den nordre åbning, hvis nuvæ-
rende form  første  gang er nævnt i synsprot. 1862, 
oprindelig været underdelt ligesom de andre. 
33 Note 26. Over åbningen er der på facaden  et rund-
buet halvstensstik, der utvivlsomt tilhører det spejl, 
hvori døren oprindelig sad. 
34 Ved hovedrestaureringen 1972-73 afsløredes  bjæl-
kelagets huller i langmurene. 
35 Også Løffler  har noteret dette årstal, men det skal 
bemærkes, at præsten i synsprot. 1862 skriver 1642 
(jfr.  kalk og alterstager) og fortsætter,  at i følge  sag-
net er bygningen opført  af  en enke på Hastrup. 

I første  halvdel af  1600rne hjemsøgtes egnen som 
nævnt af  sandflugt  og fremrykkende  lyng og har 
næppe oplevet nogen befolkningstilvækst,  der foran-
ledigede udvidelse af  kirken. Det forekommer  derfor 
ikke forsvarligt  helt at se bort fra  den lokale over-
levering. Blandt Hastrups enker må det være Marie 
Below, der kunne komme på tale (jfr.  note 10). Må-
ske har hun fortsat  et byggeri, som Holck havde sat i 
gang før  sin død. Intet tyder imidlertid på, at pro-
jektet, af  hvad art det end var, blev fuldført. 
36 Måske kan fremtidige  undersøgelser afgøre,  om 
fænomenet  skal opfattes  som en sen form  og/eller en 
lokal variant af  mur-mellem-stolper, der adskillige 
steder er iagttaget i middelalderligt byggeri. Redak-
tionen har haft  lejlighed til at drøfte  spørgsmålet med 
arkitekterne H. H. Engqvist, Johs. Hertz, Frode Kirk 
og Peter Kristiansen. 
37 Rgsk.bog 1828-1913. 
38 LA Vib. Provstearkiver. Århus amts sdr. provsti. 
Synsprot. 1817-54 (C30. 1-2). 
39 RA. Min. Kirke- og undervisning. Journ. F969/ 
1880. 
40 Ifølge  Mogens Larsens indb. var i skibets østhvælv 
anvendt brændt okker til den røde farve,  der i vest-
hvælvet er mere udpræget dodenkop. 
41 Jfr.  Vinding, s. 3889, Bryrup, s. 3918, Grædstrup, 
s. 3947 og Føvling, s. 4027 med note 38 vedr. evt. 
personsammenfald  med hensyn til hvælvmurere og 
-kalkmalere. Jfr.  i øvrigt Tørring (Vrads herred). 
42 Beslægtet med dekorationen i Them, men i ringere 
udførelse;  jfr.  de såkaldte murermesterbemalinger, 
omtalt i Danske Kalkmalerier. Sengotik 1475-1500, 
red. ved Ulla Haastrup, 1991, s. 26f.  og 86f. 
43 Jfr.  fotos  i NM. 
44 Altertavlen kostede 101kr., maleriet 280 kr. (note37). 

Maleriet foresloges  af  synet 1891 anskaffet  »på lig-
nende gode vilkår som i Træden, ligeledes af  Karen 
Wiehe«, jfr.  †altermaleri nr. 2, s. 4087. (RA. Min. 
f.  Kirke- og Undervisningsvæsenet. Eksp.ktr. Jr.nr. 
RR 1063-1123. 1891, nr. 1085). 
45 Nu anbragt i fyrkælderen. 
46 Altertavlen renset og bonet 1900 (note 37). 
47 Det nævnes, at tavlen var »påhæftet«  alterets, dvs. 
alterbordets, »bageste side«. 
48 Jfr.  Rye, s. 3741, Tønning, s. 4057 og Træden, 
s. 4085. 
49 Alexandersen fra  Horsens (note 26) har ligeledes 
udført  altermaleri til Bryrup (s. 3920). 
50 Jfr.  bl.a. Adslev, s. 3114 og Alling, s. 3665. 
51 1868 omtales en mindre reparation og forgyldning 
afkalk  og disk (note 37). 
52 Jfr.  Skjoldborg (DK. Tisted, s. 408), Tikøb og Fers-
lev (DK. Frborg., s. 703 og 2769, med henvisninger). 
53 Venligst oplyst af  Dansk Paramenthandel. 
54 Jfr.  Halkjær Kristensen: Tinmærker, s. 80. 
55 Restauratoren, Åge Sørensen, mente dog ikke at 
kunne afvise  eventuelle ældre farvelag. 
56 Jfr.  også stolen fra  1645 i Kragelund kirke i det 
nærliggende Hids herred, Viborg amt. 
57 Ganske lig Kragelunds. 
58 Tidligere sås dennes signatur på stolens vægbræt. 
Også samtlige klodser over og under søjlerne for-
nyedes. 
59 Ifølge  Baggers indb. var de 1936 forefundne  søjler 
blevet udskiftet  o. 1928, men må have efterlignet  de 
oprindelige ifølge  en tegning fra  1915 ved Ole Søn-
dergaard. 
60 På sædets bundplade blyantspåskrift:  Repareret af 
M. Jancowsky den 3. November 1906. 
61 Orglets dispositioner m.v. er venligst meddelt af 
orgelbygger Walther Frobenius. Et fotografi  af  orgel-
facaden  fra  1948 findes  i orgelbyggeriets arkiv. 
62 Udført  efter  tegning af  Hans Vinther. 
63 Henningsen: Kirkeskibe, s. 104. 
64 RA. DaKanc. Rgsk. før  1559. Indkrævede klokker 
1528-29 (108 A, pk. 11). 
65 Uldall: Kirkeklokker,  s. 11. 
66 Ifølge  Uldalls indb. 1 al. 71/4 tomme høj, tvm. 1 al. ½ 
tomme. Vægten var uden knebel 498 pund (249 kg). 
67 Jfr.  Kai Uldall: Gravtræ og gravrammer, NMArb. 
1931, s. 41-52 og sagregistre i DK. 
68 I enkelte tilfælde  kan forekomme  plader med ind-
skrift  eller figurer,  jfr.  Ø. Lindet (DK. Haderslev, 
s. 701). 
69 Med Nørre Snede-fonten  som den primære og for-
nemste eksponent og fonten  i Gellerup som formo-
dentlig samtidig med den 1140 daterede kirke placerer 
Mackeprang gruppen i 1100rnes anden fjerdedel,  en 
datering han sammenstiller med den for  korbuen i 
Ejstrup (jfr.  dog s. 4183 og note 29). 
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SUMMARY 

In its original form  the medium-sized church in 
Ejstrup  consisted of  chancel and nave, built of 
well-hewn granite ashlars outside, and field 
stones inside. Presumably, as was the custom, 
building works began at the east end. The ma-
sonry of  the nave's west gable contains bits of 
brick, therefore  the construction of  the church 
was not completed until about 1200. The chan-
cel arch and windows of  the chancel, two of 
which are still intact, are enriched by a deco-
ration in relief  which emphasizes these details. 

At the close of  the 15th century and beginning 
of  the next century vaults were put up, and the 
tower and porch were built. Both these addi-
tions to the fabric  have architectural features 
which are characteristic of  the diocese, and there 
are some parallels with Århus Cathedral. It is 
also known that the bishop was patron of  the 
church during this same period. About 1600 the 
porch, originally two storeys, received vaults. 
The north transverse wing was added in the first 
half  of  the 17th century. 

The restoration of  the church in 1973 exposed 
late medieval mural paintings of  the usual kind 
in this area by the so-called "Lily Master" and 
others attached to his workshop. The altar-piece 
from  1892 is a copy after  Carl Bloch's painting 
of  the Resurrection, often  used as the model for 
many altar-pieces of  that period. The oldest and 
most striking feature  is the Romanesque granite 
font  displaying carvings of  great lions' heads; it 
is closely related to the font  in Nørre Snede 
church. An unassuming crucifix  in the late 
Gothic style has possibly been carved c. 1600. 
The chalice and the altar candlesticks date from 
the mid-17th century, as well as the simple 
pulpit made by a woodcarver active in the Her-
ning area. The bell was recast in 1899 from  the 
earlier bell (without an inscription) dating from 
the first  half  of  the 13th century. Two rare 
wooden tomb-frames  from  1685 in the floor  of 
the nave, with inscriptions commemorating a 
district judge and his wife,  are now displayed in 
the tower chamber. 

Fig. 34. Ejstrup 1:10.000. Målt 1792 af  T. Bering, rettelser medtaget til 1863. Kopieret 1982 af  Birgitte An-
dreasen. - Map  of  the village. 



Fig. 1. Kirken set fra  sydvest. KdeFL fot.  1994. - The  church erected  1891-92 seen from  the south-west. 

GLUDSTED FILIALKIRKE 
EJSTRUP SOGN 

Opførelsen  blev påbegyndt i eftersommeren  1891 
med grundstensnedlæggelse 23. september og fort-
satte i det følgende  år med indvielse 16. oktober. Kir-
ken er lagt i det flade,  sandede område i sognets nor-
dre del, hvorfra  der er langt til Ejstrup og endnu læn-
gere til pastoratets daværende hovedkirke i Nørre 
Snede. Som resultat af  flere  års lokal indsats indgik en 
kirke i Gludsted i de overvejelser om nye kirker i 
Midtjylland, dvs. Århus og navnlig Ribe stifter,  som 

en kirkeministeriel kommission af  1882 skulle arbejde 
med. 

Gludsted kirke blev den tredie, hvortil der på fi-
nansloven afsattes  midler i medfør  afkommissionens 
betænkning, hjulpet af  fortsat  pression fra  indbyg-
gerne i sognet. Som noget nyt betaltes bygningen af 
staten, mens det indsamlede beløb tilgik stiftsmid-
lerne. Denne finansieringsmodel  fandt  senere anven-
delse ved beslægtede lejligheder.1 
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Fig. 2. Kirken set fra  øst. KdeFL 1994. - The  church seen from  the east. The  sacristy was added  1988-89. 

Den rektangulære kirkegård  grænser mod vest 
og nord til offentlig  vej og hegnes her af  en tegl-
hængt rødstensmur, tegnet 1926 af  Edv. Jensen, 
Silkeborg, og opdelt med piller, der er lidt høj-
ere og bredere end muren; denne er pudset på 
indersiden. Mod naboernes haver i øst og syd 
dannes grænsen af  hække og anden beplantning. 
I de første  år var der tjørnehæk hele vejen rundt. 
Falsede, aftrappede,  teglhængte piller, samhø-
rende med muren, flankerer  indgangene,  der for-
deler sig med to fodgængerlåger  i nord og en 
port i vest, ud for  kirkens hoveddør. På pillerne 
er ophængt nyere, sortimprægnerede stakitfløje 
af  samme type som i Ejstrup. 1944 lagdes et bro-
lagt fortov  omkring kirken. 

Syd for  porten, mellem kirkegården og vejen 
til Ejstrup, står et skifertækket  ligkapel,  der er 
opført  1938 af  røde sten i blank mur efter  teg-
ning af  snedkermester Simonsen i Ejstrup og 
udvidet i 1960erne med redskabsrum og toilet i 
symmetrisk udformede  sidebygninger. 

Den harmoniske kirkebygning,  hvis ydre præges 
af  nyromanske enkeltheder, er tegnet af  Rudolf 
Frimodt Clausen (1861-1950) og bestod oprinde-
lig af  et bredt kor, som ved en stor, enkel bue 
åbner sig mod det rektangulære forsamlingsrum 
(ca. 25x37 fod),  der optager størsteparten af 
skibet. I det tredelte vestafsnit,  over hvis midte 
tårnet løfter  sig, ligger forhallen  med den aksialt 
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placerede, vestvendte hovedportal, flankeret  af 
to mindre rum, der belyses med højtsiddende, 
cirkulære vinduer. Det søndre, hvor orgelvær-
ket en tid var opstillet, fungerer  i dag som ven-
teværelse for  dåbsfolk,  det nordre rummer trap-
pen til tårnets øvre stokværk. 

1988-89 er der, efter  tegning af  Hans Vinther, 
Brædstrup, på korets nordside rejst en tilbygning 
med præsteværelse og toilet. I det ydre lægger 
denne tilføjelse  sig behændigt op ad kirkens op-
rindelige formsprog. 

I sine grundtræk svarer bygningen i Gludsted 
til mange af  de kirker, der rejstes i slutningen af 
forrige  århundrede og kan inden for  Århus stift 
sammenlignes med den lidt større i Brande 
(s. 4145). Facaderne står i blank mur af  røde 
sten, hvoraf  mange måtte udskiftes  1909. Vin-
duer og andre åbninger er rundbuede, mens en 
række detaljer er støbt i cement. Facader og 
hjørner akcentueres med polygonale stræbepil-
ler, der på langsiderne knap modsvares af  indre 
indretninger, idet alle rum har flade  trælofter 
med synlige bjælker. Tagene er skiferhængte, 
omlagte 1981, indbefattende  det opskalkede, fir-
sidede spir, der krones med kors. 

Op imod 100års jubilæet undergik kirken og 
dens inventar en gennemgribende renovering 
under ledelse af  Hans Vinther. Den indvendige 
farvesætning,  der beherskes af  blåt i to nuancer, 
er bestemt af  Valdemar Foersom Hegndal. Ved 
samme lejlighed overhvidtedes bl.a. en plante-
dekoration på korets østvæg, og gulvets sorte 
og hvide, såkaldte Silkeborgfliser  (en rest be-

varet i trapperummet) udskiftedes  med gule, 
kvadratiske teglfliser.  Ligeledes blev trægulvet 
under bænkene fornyet.  En †kalorifer  fra 
1950erne, der havde afløst  †kakkelovnen, blev 
erstattet af  et nyt varmeværk. Elektricitet ind-
lagt 1936.2 

Hovedparten af  inventaret  stammer fra  1892 og 
er skænket af  menigheden eller andre til kirken 
knyttede personer. Det er istandsat og nystaf-
feret  1988f.,  jfr.  ovenfor. 

Alterpartiet,  i nyromansk stil, er udført  i 
mørkt politurbehandlet eg med gylden staffe-
ring. Det består af  en søjlebåret bordplade foran 
et fyldingspanel  med et skåret Georgskors i cir-
kelfelt.  Ved bordets bagkant er over en sokkel 
rejst et krucifiks  med en 71 cm høj, gylden Kri-
stusfigur,  skåret af  billedhugger N. W. Fjeld-
skov (fig.  6). 

Altersølv.  Kalk  og disk,  udført  af  Rasmus Jen-
sen Horsens, begge dele med guldsmedens 
stempel (Bøje II, 1982, nr. 6276), Københavns 
bymærke (18)92 og guardeinens, Simon Groth. 
Den 20 cm høje kalk har seks tunget fod,  knop 
med drevet rudemønster og rudebosser samt 
glat bæger med samme, graverede frakturind-
skrift  som på kalken i Brande (s. 4147). På di-
sken, 13,3 cm i tvm., en tilsvarende indskrift  og 
Georgskors på fanen. 

Oblatæske  og vinkande,  de vanlige af  porcelæn 
fra  Bing & Grøndahl; nu defekte  og ude af  brug. 

Alterstager,  o. 1960, af  messing, gotisk type, 
34 cm høje, under bunden stemplet »L. Rasmus-

Fig. 3. Grundplan 1:300, justeret og tegnet af  KdeFL 1994 efter  Hans Vinther 1979 og 1988. - Ground-plan. 
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Fig. 4. Indre mod øst. NE fot.  1994. - Interior  to the east. 

sen, København«. De tidligere alterstager  af  stø-
bejern, fra  o. 1892, ganske svarende til bl.a. dem 
i Ring-Brædstrup (s. 3999), er nu anbragt i lig-
kapellet. En syvarmet lysestage  bærer samme ind-
skrift  fra  1919 (men med navnet Gludsted) som 
den i Ejstrup (s. 4196). 

Messehagler  fra  1958 og 1984. 
Alterskranke,  1988, bestående af  drejede søjler 

opstillet i halvcirkel foran  alteret. Den tidligere 
skranke,  af  fyr,  havde form  af  en arkaderække 
mellem riflede  pilastre anbragt tværs over koret; 
nu på loftet. 

Døbefonten  af  kunstsandsten, i nyromansk stil, 
er udført  af  sten- og billedhugger Lerche, År-
hus. 1987 flyttet  til skibets nordøstre hjørne. 

Dåbsfad,  af  messing, 47,5 cm i tvm., leveret af 
blikkenslager Grønloft,  Århus. I bunden er gra-

veret et Georgskors omgivet af  siksakbort, på 
fanen  bølgeliste. Dåbskande,  af  tin, stemplet 
»Buntzen« under bunden, svarende til bl.a. den 
i Brande (s. 4147). 

Prædikestol,  af  eg, med fire  rundbuede fyl-
dingsfag,  der på hjørnerne har halvsøjler med 
fantasikapitæler;  samtidig opgang. Blåmalet 
som det øvrige inventar, desuden brunlilla lister 
og bundfelter  for  gyldne motiver, kors, due og 
alterkalk, indrammet af  forskellige  grene. 

Stolestader  med plane gavlplanker, hvis skrå 
sidestykker støttes af  lille, fritstående  søjle; på 
forkanterne  kvartrundstav, der fortil  ender i 
skåret blad. Det cirkulære topfelt  indeslutter et 
reliefkors.  Rygpanelerne har profilerede  kanter 
mod de åbne rygfelter.  Brunlilla, stafferet  med 
guld og blåt, der ligeledes ses på vægpanelerne. 
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Fig. 5. Indre mod vest. NE fot.  1994. - Interior  to the west. The  furniture  is contemporary  with the building. 

1958 og 1970 anbragtes stole i koret i stedet for 
bænke; nu på loftet. 

Orgel,  1974, af  standardtype »Ringkøbing ka-
pel«, med fire  stemmer, bygget af  Th. Frobe-
nius & Sønner, Kgs. Lyngby. Disposition: Rør-
fløjte  8', Principal 4', Gedaktfløjte  4', Spidsfløjte 
2'; svelle. Enkel, rektangulær facade  med folde-
døre. Blåmalet i to nuancer. I skibets sydvest-
hjørne.*Orgel,  1924, med fem  stemmer, bygget 
af  Horsens Orgelbyggeri ved M. Sørensen. Dis-
position: Bordun 16', Principal 8', Gedakt 8', Sa-
licional 8', Vox Celeste 8'; oktavkoppel, svelle. 
Pneumatisk aktion, bælgventil-vindlade. Faca-
den, tegnet af  Rudolf  Frimodt Clausen, havde ét 
rektangulært pibefelt,  indrammet af  to udskårne 
stolper og et profileret  gesimsbræt. Orgelværket 
var indbygget i vestpartiets søndre rum; facaden 

og spillebordet var placeret på en forhøjning  ved 
vestvæggen i skibets sydvestre hjørne.3 I privat-
eje. 

Salmenummertavler,  1892 og 1903, beregnet til 
indskudstalbrikker; på hjørnerne riflede  stave, 
forneden  endende i ringled, i det lille, halvrunde 
topfelt  et Georgskors. Gyldne frakturindskrifter 
på mørkebrun bund, tallene hvide. Den ene 
tavle nu på loftet. 

Nyere, tremastet kirkeskib,  »Vita«; kølen rød-
malet, herover en sort samt blå striber. 

Lysekroner.  1) Ganske lig Ejstrups krone nr. 1 
(s. 4201) med otte arme, hver til to lys samt øvre 
refleksblomster.  Østligst i skibet. 2) »Skænket 
af  Dannebrogsmand Niels Bredlund og Hustru 
Aar 1929«, ifølge  skriveskrift  på undersiden af 
hængeknopplade. Rokokokopi svarende til bl.a. 
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den i Vinding (nr. 3, s. 3900). Vestligst i skibet. 
Klokker.  1) »Støbt til Gludsted kirke i året 

1989 af  Eijsbouts i Holland«, ifølge  indskrift 
med reliefversaler  i skriftbånd  om halsen mel-
lem to borter, den øvre med smårelieffer  af 
Kongernes tilbedelse, den nedre med glade, 
dansende mennesker. På korpus et citat fra  Jere-
mias 22,29, med reliefversaler:  »Land, land, 

land hør Herrens ord«. 85 cm i tvm. Ophængt i 
slyngebom af  eg. 2) »Geg. v. Bochumer Verein 
1892«, ifølge  indskrift  med reliefversaler  i enkelt 
bånd omkring halsen. Stålklokke, 76 cm i tvm. , 
over slagkanten tre lister. Rusten og revnet, nu 
anbragt i siderum til ligkapellet. 

Klokkestol,  1989, af  eg. 

K I L D E R O G H E N V I S N I N G E R 

Ved  embedet:  Synsprotokol 1893ff.  - Se i øvrigt for-
tegnelse over arkivalier vedr. kirkerne i Gammel 
Skanderborg amt i almindelighed s. 2874 samt for-
kortelser s. 2875. Fagordbog s. 15. 

NM2:  Indberetninger ved Aage Sørensen 1973 (in-
ventar) og Vibeke Michelsen 1994 (inventar). 

Tegninger  og opmålinger.  NM2:  Plan og snit af  byg-
ning 1979, plan af  kirkegård 1985, projekt til udbyg-
ning af  kapel, snit og opstalt af  stolestade 1986, plan 
og forslag  til tilbygning 1988 ved Hans Vinther. 

Litteratur:  MeddÅrhSt. 1981, s. 129 (nye tage, gra-
verbolig, redskabshus), 1989, s. 162 (tilbygn. m.v.). 
Landskabskontoret i Vejle amt: Kirkernes omgivel-
ser, 1989, s. 127. B. Terp: Gludsted kirke 1892-1992. 
Gludsted 1992. 

Indledning samt beskrivelse af  kirkegård og bygning 
ved Kjeld de Fine Licht, inventar ved Vibeke Michel-
sen og orgel ved Ole Olesen. Redaktionen afsluttet 
1994. 

1 J. Vingborg: Kirkerne på heden. Ikast 1991, om-
handler s. 99-104 Gludsted kirke og redegør ret detal-
jeret for  sagens forløb  og kirkekommisionens ar-
bejde; hertil slutter sig B. Terp 1992. Redaktionen har 
bemærket et par sagsakter i RA. Min. Kirke- og un-
dervisnings væsenet, 1. kt. Jr. nr. QQ 319/1890 og RR 
1647/1891. 
2 LA Vib. Provstearkiver. Tyrsting-Vrads hrdr.s 
provsti. Synsprot. 1896-1909 (C 33.4) og synsprot. 
3 Tegning juli 1924, i Orgelreg. 

Fig. 6. Alterkrucifiks,  skåret 1892 af  N. W. Fjeldskov (s. 4209). NE fot.  1994. - Altar-crucifix,  carved  1892. 



Hævningen i terrænet, hvorpå den forsvundne  kirke har ligget (t.v.), set fra  sydvest. Træer ved Krejbjerggård til 
højre. KdeFL fot.  1994. - Rise in the terrain  where the church once stood,  seen from  the south-west. 

KREJBJERG †KAPEL 
EJSTRUP SOGN 

Lokaliteten Krejbjerg er tidligst nævnt 1489,1 

men der kendes ingen middelalderlige hentyd-
ninger til en kirke. Første og eneste gang en så-
dan er omtalt i ældre tid er 1661,2 da Vrads her-
redsbog anfører,  at der i Ejstrup sogn findes 
grundvolden af  en kirke. Det var en dengang 
gammel mand, ejeren af  stedet, der havde be-
rettet, at hans oldefar  havde overpløjet området 
og tilsået det med byg; senere var afgrøden  ble-
vet ganske ødelagt af  »et stort vejr«, og siden 
havde man aldrig sået på arealet. 

Kirkepladsen, der i vore dage udpeges som 
toppen af  en bred, jævn bakke knap 100 m nord 

for  Krejbjerggård og godt 600 m øst for  Krej-
bjerg sø,3 er markeret med en sten, hvorpå er 
indhugget »Krejbjerg kirkeruin«. Bakken udgør 
det højeste punkt i det højtliggende område, der 
afgrænses  mod øst af  Holtum ås øvre løb og 
mod syd af  den snoede dal, som rummer Rør-
bæk sø og Kulsø og gennemstrømmes af  Skjern 
å. Dette vandløb har i århundreder dannet skel 
mellem Løver og Jelling sysler og dermed mel-
lem Århus og Ribe stifter. 

I dag er der ingen bygningslevn at få  øje på, 
men i en indberetning til Nationalmuseet 1877 
er noteret, at der fandtes  en »kirketomt tildels 
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Udsnit 1:10.000 af  kort over Krejbjerg og Lille Thorlund gårdes jorder, målt 1818 af  J. G. C. Tuxen, rettelser 
medtaget til 1863. Kopieret af  Anna Brinch Thorsen 1993. Kirkepladsen er markeret med en stjerne. - The 
probable site of  a medieval  church long since demolished  is marked  by an asterisk. 

opbrudt« med tilhugne granitkvadre og en en-
kelt smigsten fra  et v indue. 4 

Mens det meste af  færdslen  på den midtjyske 
alvej antages at have krydset Skjern å nær D y b -
dal øst for  Rørbæk sø, ret syd for  Nørre Snede, 

må man tænke sig, at en rute over Ejstrup eller 
en afstikker  har søgt et vestligere vadested, 5 og 
at man undervejs har haft  foranledning  til at 
rejse et kapel på den landskabeligt fremtrædende 
bakke. 

K I L D E R O G H E N V I S N I N G E R 
1 ÆldDaArkReg. II, 39. 
2 LA Vib. Århus bispearkiv (C 3. 1103). 
3 Tomten er indmålt i terrænet 1960 (kort i NM) i 
forbindelse  med fredlysning  ved deklaration af 
15. jan. 1963. 
4 Den forsvundne  kirke er medtaget i S. Elkjærs liste 

over Nedbrudte Kirker i Aarhus Amt, i ÅrbÅrhSt. 
XI, 1918, s. 125. 
5Jfr.  H.Matthiessen: Hærvejen, 2. udg. 1934 og 
M. Lidegaard: Hærvejen langs Gudenåen, 1976. 

Red. 1994 ved Lars Bisgaard og Kjeld de Fine Licht. 



Fig. 1. Kirke og †præstegård tegnet afj.  B. Løffler  1877. - The  church  and  former  parsonage. 

NØRRE SNEDE KIRKE 
VRADS HERRED 

Kirken er viet S. Mikael. 1 Sognet nævnes første  gang 
14062 og igen 1411, da Johan Skarpenberg til Tran-
holm i nabosognet Klovborg oplyser, at to af  hans tre 
gårde i Nørre Snede er øde (jfr.  s. 4255). I samme 
århundredes anden halvdel omtales såvel kirke som 
præst adskillige gange.3 15244 blev kirken i bidrag til 
Frederik I.s ekstraskat, den såkaldte landehjælp, sat til 
30 mark, det højeste beløb i herredet. 

Ligesom det var tilfældet  andre steder på egnen 
(jfr.  Ejstrup, s. 4179 og Klovborg, s. 4256) var Nørre 
Snede kirke, i hvert fald  i senmiddelalderen, under-
lagt biskoppen i Århus. Relationen mellem kirke og 
bispestol er uklar, men de administrative forhold  ef-
ter reformationen,  da kirken var overgået til kronen, 
kaster et vist lys over den ældre tilstand. Kirken, som 
ikke betalte præstegæsteri, ydede regnskabspenge til 
lensskriveren på Silkeborggård, hvilket var en fort-
sættelse af  den afgift,  man havde betalt for  den regn-
skabsrevision, provsten tidligere havde varetaget på 
biskoppens vegne.5 

17196 solgte kronen kirken på auktion til præsten i 
Klovborg, provst Holger Bredal, ved hvis død 1722 
den overgik til sønnen, kammerassessor Jens Jørgen 
Bredal, der ejede Hammergård i nabosognet. Han 
lod foretage  en række nedennævnte istandsættelser og 
beholdt kirken til 1755,7 da han solgte den (og går-
den) til oberstløjtnant Jean de Trappaud, der imid-
lertid døde samme år. Sandsynligvis solgt på auktion 
er kirken herefter  overgået til Peder Simonsen Schi-
ønning, der skrev sig til Palsgård og Arritskov (i sog-
net). Ejerskabet er bevidnet 1759, og 17818 gik kirken 
i arv til sønnen Christian, der drev Ansø mølle i na-
bosognet Vrads. Han solgte kirken 17889 til en ny ejer 
af  Arritskov, Niels Pedersen Spandet (jfr.  s. 4227), 
som beholdt den til 1805, hvilket år den købtes af 
kammerråd Casper Møller, der var foged  for  Ham-
merum herred og boede på gården Højris i Ikast 
sogn.10 Før 181311 er kirken efter  auktion overgået til 
beboere i sognet, men meldes 1829 hjemfalden  til 
kongen. Herefter  blev den (atter) statsejendom12 (ad-

Danmarks Kirker, Århus 267 
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ministreret af  domænekontoret under rentekamme-
ret, efter  1849 et direktorat under finansministeriet, 
jfr.  Them kirke, s. 4110) til 1877,13 da den solgtes til 
den lokale kroejer C.J. Lundsgaard og en lærer Jør-
gensen. 189614 nævnes fire  beboere i sognet som ejer. 
1. januar 1921 overgik kirken til selveje. 

Fra engang i 1500rne blev sognet plaget af  en kraf-
tig sandflugt  og omtales 158915 som en meget bar 
egn, hvor bønderne ofte  måtte købe korn andetsteds. 
160316 kunne sognemændene ikke betale den tiende, 
de havde i forlening,  fordi  en række gårde var for-
ladte. De fremmede  troppers indfald  i første  halvdel 
af  1600rne ramte hårdt i Nørre Snede, der ligesom 
Them (s. 4109) og Vrads (s. 4157) lå ved den jyske 
hovedvej; bønderne fremførte,  at de kun kunne be-
tale halv tiende, og 1656 nævnes særskilt et bol ved 
kirken, som tidligere havde finansieret  vin og brød til 
gudstjenesten, men som var lagt øde under Kejserkri-
gen og havde været det siden.17 

Sagn.  Pontoppidan anfører,  at der østen på kirke-
gården er to høje, hvor kong Snio eller Snede skal 
være begravet i den søndre og største, hans dronning 
i den nordre og mindre.18 Resen beretter, at præste-
gårdens beboere plagedes af  gengangeri,  der tog til 
efter  en ny opførelse  1580, da der sløjfedes  en gravhøj 
med mange menneskeknogler. Først med svensker-
nes ankomst 1643 blev gården befriet  for  spøgel-

19 

serne. 
1995: Nørre Snede sogn indgår i Århus stift  og lig-

ger i Nørre Snede kommune, Vejle amtskommune. 

Lidt vest for  toppen af  en bred bakke i de flade 
strækninger foran  israndslinien står kirken som 
et pejlemærke, der er synligt langvejs fra.  Endnu 
anes landskabets grundlæggende træk, men ny-
ere tids træplantning og voldsomme bebyggelse 
har sløret situationen, der finder  udtryk i den 
højtbeliggende kirkes indvielse til ærkeenglen 
Mikael. På egnen træder sporene efter  menne-
skers færden  først  og fremmest  frem  i det be-
tydelige antal gravhøje, der stadig findes  spredt i 
området. Omtrent i aksen øst for  kirken er der 
én høj, tidligere har der på den ældre kirkegård i 
følge  overleveringen været yderligere mindst en 
til, og forud  for  en nyopførelse  af  præstegården 
1580 sløjfedes  en uden for  det vestre dige. 20 Ter-
rænforholdene,  støttet af  højdeforskellen  mel-
lem korets og skibets sokler, tyder på, at der 
under kirken skjuler sig endnu en. Højene har 
ledsaget den store al vej eller hærvejen, der fra 
Viborgkanten søgte sydover; i vore dage går ve-
jen over Jelling til Vejle. Tæt uden for  kirkegår-

den krydser denne vej en hovedfærdselsåre,  der 
går vestpå fra  Horsens. Tilsyneladende har en af 
hærvejens ruter passeret vest om kirken. 21 

Kirkebyen ligger centralt i det store sogn, 
hvis sydgrænse er Skjern å, der samtidig danner 
skel mellem Århus og Ribe stifter.  Fra en tem-
melig beskeden størrelse i slutningen af  1700rne 
(fig.  38) er landsbyen vokset voldsomt og har 
spredt sig med mange typehuse. 

Kirkegården  er tilsvarende udvidet,  første  gang 
nævnt i 1830rne22 og gennemført  til mere end 
det dobbelte areal i 1940rne, 1962 og i 1970-
erne.23 Ved disse lejligheder i nyere tid er ind-
draget dele af  præstegårdsjorden; anlægsarbejdet 
blev ved den yngste udvidelse forestået  af  Finn 
Andersen, Fredericia. Til supplering af  parke-
ringsareal fra  1960 på kirkegårdens nordside 
indrettedes samtidig en stor parkeringsplads syd 
for  præstegårdshaven og vest for  de ældre ud-
videlser. 

Hegningen  af  de ældre afsnit  udgøres af  stendi-
ger, i øvrigt hække. Gærdet omtales første  gang 
i 1830rne24 (jfr.  fig.  38) i anledning af  repara-
tionsarbejde; 1856 nævnes omsætning, hvilket 
vist gennemførtes  i 1860erne.25 

Indgangene  udgøres i vore dage af  hovedpor-
ten ved parkeringspladsen i vest, fodgængerlå-
ger i nord og øst samt en forbindelse  til præ-
steboligen. Den tvedelte hovedadgang fra 
1970erne er udformet  med stakitfløje  mellem 
murede, hvidkalkede og teglhængte piller i sam-
spil med de nedennævnte kontor- og redskabs-
bygninger. Fodgængerlågerne i nordsiden be-
står blot af  en åbning i diget, hver med en enkelt 
fløj,  træ i vest (indskåret i bundrammen »MH 
1973«), jerngitter i øst. Omtrent i kirkens akse 
er der i østre dige en indgang med to jerntrem-
mefløje  på markstenspiller. 

Adgangsvejene nævnes tidligst 1708-09,26 da 
der fremstilledes  en ny port og to låger med'tri-
ste  til afløsning  af  de gamle, som var »øde og 
rådne«. Hverken ved denne eller ved de mange 
senere omtaler af  fornyelse  eller reparation næv-
nes placering, men det ser ud til, at hovedad-
gangen, der nok bestod af  køreport og låge, sad 
i det østre dige, dvs. ud til Vejlevejen. Muligvis 
har placeringen svaret omtrent til den eksiste-
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Fig. 2. Kirken set fra  nord. Victor Hermansen fot.  1938. - The  church  seen  from  the  north. 

rende, men på denne side er der i tidens løb fore-
taget adskillige ændringer, bl.a. i forbindelse 
med vejudvidelse. I kirkens tid under statsdo-
mænen (s. 4215) er der ofte  tale om reparationer, 
og i denne periode har indgangene været for-
synet med stakitfløje.  Dette gælder også lågen 
ved den ældre præstegård, hvis ene længe lå i 
kirkegårdens skel (fig.  38); nuværende præste-
bolig er fra  1958. 1912 skulle der sættes »kryds-
bom« i søndre indgang, og 1934 foreskrev  man 
»svinglåge i diget ved hovedindgangen«. 23 

Bygningerne  på kirkegården ligger på de nye 
afsnit  og udgøres dels af  teglhængt, hvidkalket 
ligkapel fra  1962, projekteret af  Holger Søren-
sens tegnestue i Brædstrup, dels af  et par til-
svarende, parallelle huse med et mellemliggende 
gårdrum syd for  parkeringspladsen, tæt ved ho-
vedindgangen. De to huse er tegnet 1986 af 
Hans Vinther og er indrettet med rum for  perso-
nale og redskaber. 

Utvivlsomt i konsekvens af  de nedennævnte 
problemer med tårnet har klokken i en eller flere 
perioder hængt i en †stabel  på kirkegården, første 
gang nævnt 1773 af  Søren Abildgaard, der be-
mærkede, at den var høj. 184814 sad klokken løs, 
hvorfor  synet foreslog  den placeret i »stillads på 
den såkaldte Klokkehøj«. Måske i forbindelse 
med den nedennævnte reparation 1866 blev 
klokken atter flyttet  op i tårnet, hvor den har 
hængt i åbningen i østgavlen i hvert fald  siden 
1877. 

Ved midten af  forrige  århundrede nævnes, at 
der i kirkegårdens nordvestre hjørne stod et 
grundmuret †sprøjtehus,  som graveren benyttede 
til sine materialer. 1859 skulle det have nyt tag, 
gentaget 1874 med forslag  om spån.27 Efter  et 
kortvarigt intermezzo med et »udhus«, der ef-
ter den kgl. bygningsinspektørs  opfattelse  var 
»elendigt«, gav denne selv tegning til †ligkapel, 
der 1926 rejstes i kirkegårdens nordøstre hjørne, 

267* 
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hvorefter  sprøjtehuset blev revet ned. En sogne-
gård står foran  opførelse  vest for  kirkegårds-
kontoret, syd for  parkeringspladsen. 

Kirkegårdens træbeplantning udgøres af 
nogle aske ved det nordøstre hjørne, birke i kan-
ten af  udvidelsen fra  krigsårene og en stor bøg 
sydøst for  kirken. Ordning og planering af  area-
let nævnes første  gang 1846,14 da synet foreslog 
anlæggelse af  gange og træplantning langs heg-
net; der skulle sættes to-tre rader gran og popler 
i sydsiden, i øvrigt eg, ask og ahorn. Tanken 
bragtes atter på bane 1857,25 da beboerne frem-
satte ønske om popler i nord, ahorn i syd og ka-
stanier i vest. Urneafsnittet  ved ligkapellet er an-
lagt efter  projekt 1979 af  Hans Jørgen Nielsen, 
Skanderborg. Der er græs omkring kirken bort-
set fra  arealet foran  våbenhuset, der står i forbin-
delse med de i 1980erne brolagte hovedgange. 

BYGNING 

Den store kirke består af  kor med en bred apsis, der 
præges af  en udvendig ommuring i 1850erne, samt et 

skib, som må have udgjort en selvstændig etape i op-
førelsen.  Byggeriet har antagelig fundet  sted i slut-
ningen af  1100rne, og skibet er bemærkelsesværdigt 
derved, at den nu tilmurede søndre indgang har sid-
det usædvanlig langt mod øst. Omkring år 1500 er 
der ved bygningen gennemført  en serie ændringer og 
tilføjelser,  hvis indbyrdes rækkefølge  ikke lader sig 
fastslå,  men hvis samlede resultat blev en gennem-
gribende omdannelse. Indgrebene er muligvis indledt 
med indbygning af  hvælv i kor og skib, hvilket først-
nævnte sted måske har været kombineret med en 
skillevæg, der afsondrede  apsis. Antagelig i samme 
omgang er den oprindelige syddør flyttet  til skibets 
vestre ende, og formentlig  samtidig er våbenhuset 
rejst og norddøren blændet. En ændring af  adgangs-
forholdene  går i hvert fald  forud  for  tilføjelsen  af  tår-
net, idet der i dettes murværk indgår tildannede 
kvadre fra  en portal. På et ukendt tidspunkt, måske i 
1720rne, er tårnet reduceret til sin nuværende højde. 
Orienteringen er praktisk taget solret.28 

Afsætningen  er ret præcis. Udvendig er koret 
omtrent kvadratisk med apsidens centrum lagt i 
midten af  østvæggen; indvendig er skibets 
længde det dobbelte af  bredden, mens koråbnin-
gen optager knap halvdelen af  triumfvæggen. 
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Fig. 4. Sydfacade,  målt og tegnet af  bl.a. Erhardt Wemmelund 1937-38, samt længdesnit og plan 1:300, målt af 
førnævnte,  tegnet af  KdeFL 1995. - South  elevation,  longitudinal  section  andground-plan. 
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Materialet  er granit, der udvendig er tildannet 
som velformede  kvadre, indvendig er benyttet i 
rå stand.29 Kvaderfacaderne  er rejst på en sokkel, 
som overvejende har skråkant, men sine steder 
er rundet og andre steder viser tendens til hul-
ning. Det meste af  skibets sokkel er i dag skjult 
af  jordsmonnet. På koret springer soklen op til 
13 cm frem  for  facadeplanet,  på skibet de mere 
sædvanlige 6-7 cm. Det er bemærkelsesværdigt, 
at korets sokkel, der er opbygget af  to eller tre 

skifter,  ligger omkring 65 cm højere end skibets; 
samhørende hermed konstateres, at der ikke er 
forbandt  mellem de to afsnit.  Tilsvarende gæl-
der relationen mellem kor og apsis, men her kan 
den manglende sammenhæng være et resultat af 
rundingens ommuring senest i 1850erne.30 

Over soklen er apsidens  krumme facade  ved to 
halvsøjler delt i tre felter,  der foroven  afsluttes 
med rundbuefrise  (fig.  3 og 7); hver af  frisens 
retkantede buer er udført  med to eller flere 
krumhuggede sten. I begge rundingens hjørner 
med korgavlen står et retkantet, pilasterlignende 
fremspring,  hvorfra  buefrisen  udgår, undervejs 
støttet af  enkle skråkantkonsoller foruden  de to 
halvsøjler (fig.  5). Disses baser er nogenlunde 
ens, grundlæggende af  den såkaldte attiske type 
med hulled mellem to vulster, men det konkave 
led er relativt højt, og desuden er plintens hjør-
ner ført  klolignende op om den nedre vulst. 31 

Begge kapitæler er af  den såkaldte terningtype, 
det nordre lidt mangelfuldt  og ejendommelig 
fladtrykt.  Til denne arkitektoniske artikulation 
af  apsidens facade  slutter sig en bemærkelses-
værdig, indre skråkantgesims ved foden  af  det 
nu forsvundne  †halvkuppelhvælv. 

Døre  og  vinduer.  Den nuværende indgang er 
efter  alt at dømme senmiddelalderlig (jfr.  neden-
for),  mens samme sides oprindelige, nu tilmu-
rede dør spores i bygningens østre halvdel. 
Norddøren, der ligeledes er tilmuret, konstate-
res på begge murens sider på sædvanlig plads i 
skibets vestre ende. 

Den fungerende  syddør, der mellem anslags-
fremspringene  er 123 cm bred, svarende til mur-
tykkelsen, er udført  helt af  munkesten og røber 
sig over for  det ældre murværk som en senere 
disposition, hvorved facadens  sokkel endda sy-
nes fjernet.  På stedet har der således næppe eksi-
steret et tidligere, blot ændret dørsted. Udven-
dig er portalen dobbeltfalset  og rundbuet (i alt 
189 cm bred), indvendig, hvor fløjen  (jfr. 
s. 4241) har været hængslet i vestre side, er åb-
ningen fladbuet,  overdækket med halvstensstik, 
154 cm bred og 246 cm høj over nuværende 
gulv (jfr.  nedenfor). 

Den ældre sydportal (fig.  10), der afbryder 
soklen og ganske unormalt er anbragt omtrent i 

Fig. 5. Kapitæler og baser på apsis (s. 4220). Fot. Vic-
tor Hermansen 1938 og KdeFL 1994. - Capitals  and 
plinths  in  the  apse. 
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langmurens østre trediedelspunkt, registreres 
udvendig med en bredde på 130 cm; toppen er 
ødelagt af  et nyere vindue.32 Åbningen, hvis si-
der er sat med kvadre i murens skiftegang, 
smykkes med billedsten i relativt højt relief:  På 
østsiden, umiddelbart over soklen, en to skifter 
høj kvader (ca. 90x75 cm, fig.  8 og 9) med et 
dyr, der muligvis skal identificeres  med en (sid-
dende) hund33 med (den afslåede)  tunge ud af 
munden; halen er ført  op mellem bagbenene, 
hvoraf  det ene er gået tabt. Tilsyneladende har 
dyret kun haft  ét forben,  der nu er slået af.  På 
døråbningens modsatte side er en kvader (43x47 
cm, fig.  8) dekoreret med et kattedyr (hovedet 
beskadiget) med halen krummet mellem bagbe-
nene og lagt oven på ryggen, mens dyret van-
drer frem  mod dørhullet. Østfor  er der højere 
oppe på facaden  en antagelig flyttet  kvader 
(27x41 cm, fig.  8) med en hest, der vender 
samme vej som katten og derfor  nok har haft 
plads på samme side af  døren. 

Også den rundbuede nordportal, der udven-
dig er lukket i murflugten,  er i facaden  sat med 
almindelige kvadre, dog uden relieffer.  Bredden 
på 132 cm er den samme som søndre indgangs, 

Fig. 6. Tværsnit i skibet set mod øst 1:150. Målt af 
John Bennetzen 1994, tegnet af  KdeFL 1995. - Cross-
section  of  the  nave  looking  east. 

Fig. 7. Apsis (s. 4220). Hugo Matthiessen fot.  1938. -
The  apse. 

og højden til undersiden af  buens top andrager 
220 cm over soklen. Stikket, der indrammer det 
55 cm høje, halvcirkulære øvre parti, består af 
krumhuggede kvadre. 

Over en af  de to indgange må have siddet det 
tympanon 34 af  rødkornet, blålig granit (61x119 
cm, fig.  12), der nu er indmuret under vinduet i 
tårnets vestside, hvor det tidligst er observeret 
af  Abildgaard. Det halvcirkulære felt  er inden 
for  sin ramme udfyldt  med et par løver, der har 
front  mod hinanden og fælles  hoved med man-
delformede  øjne. Begge dyrs haler er ført  mel-
lem de respektive bagben, og hver afsluttes  un-
der bugen med bladdusk; poterne er nærmest 
vegetabilske. Mellem dyrenes forkroppe  er en 
korsformet  figur,  der akcentueres med indri-
stede linier og synes at udgå som en tunge fra 
det fælles  hoved. Tympanets ramme er på den 
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krumme del en dobbelt tovstav, mens bundkan-
ten dekoreres med rundbuerække, hvor der un-
der hvert bueslag og i sviklerne foroven  er ud-
fyldt  med palmetter. 

Tympanets indmuring i tårnet kan gå tilbage 
til dettes opførelse;  dette gælder i hvert fald  de 
to, 132 og 135 cm lange hjørnestavskvadre, der 
indgår forneden  i nordfacaden.  Det er da en 
nærliggende antagelse, at disse tre blokke hører 
sammen og har dekoreret den ene af  kirkens to 
indgange, der som nævnt er lige brede. Efter-
som kombination af  billedkvadre (som sydpor-
talens) og hjørnerundstave er mindre udbredt, 
forekommer  det mest nærliggende at henføre  de 
tre sten til norddøren, således som også J. Mag-
nus Petersen foreslog  1899 (jfr.  fig.  10 og neden-
for). 

På en kvader i 13. skifte  over soklen, omtrent 
midtvejs mellem de to vinduer i skibets sydside, 
er i relief  udført  et 16,5 cm højt, kantstillet fir-
bladsornament (fig.  11), der er en mellemting 
mellem to rygstillede kringler og et S. Hanskors 
(jfr.  beslægtet figur  på fonten,  fig.  21). 

Af  de oprindelige vinduer  er tre tilmurede 
umiddelbart synlige i skibet, hvor de inde eller 
ude (ca. 156x83 cm) aflæses  som nicher; forde-
lingen viser, at der i hver langside har været tre. 
I koret må der i hver side have været ét, og 
desuden har apsis haft  ét; disse tre vinduer er 
forsvundet  til fordel  for  nyere. 

En rektangulær overligger  af  rødbrun granit 
(53x121 cm), beskadiget i de øvre hjørner og 

Fig. 8. Billedkvadre på skibets sydside (s. 4221). NE fot.  1994. - Figured  ashlars  in  the  south  wall  of  the  nave. 

Fig. 9. Billedkvader på skibets sydside (s. 4221, jfr. 
fig.  8). Målt og tegnet af  J. B. Løffler  1877. - Figured 
ashlar  in  the  south  side  of  the  nave,  cf  figs.  8 and  10. 

efter  sigende stammende fra  kirken, er bevaret i 
det lokale museum. Åbningen er 93 cm bred og 
har plan forside,  hvorfor  stenen med størst 
sandsynlighed skal henføres  til koret. 

I det indre  er apsisbuen muligvis omdannet, i 
hvert fald  dækket, bl.a. af  korhvælvets østre 
hjørnepiller (jfr.  nedenfor),  mens den rundbu-
ede, 338 cm brede koråbning med kraftigt  pro-
filerede  kragbånd (fig.  13) står uændret.35 Det 
forsvundne  †apsishvælv, hvis vederlag må have 
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været markeret af  det bevarede bånd af  forneden 
affasede,  krumhuggede granitkvadre, har anta-
gelig været halvkuppelformet;  i så fald  synes ko-
rets loftsbrædder  at have ligget oven på bjæl-
kerne. Pudskanten og den nedennævnte, kalk-
malede frise  øverst på skibets vægge røber, at 
her var brædderne sømmet på loftsbjælkernes 
underside. 

Ændringer  og  tilføjelser.  En større omdannelse 
af  kirken kan ved sammenligning af  enkelttræk 
og ved stilistiske paralleller henføres  til tiden 
omkring år 1500. Forandringer og justeringer, 
som måtte have fundet  sted tidligere, f.eks.  om-
bygning af  vinduer, har ikke efterladt  sig spor. 

Den betydelige, senmiddelalderlige omdan-
nelse, der har paralleller ved de fleste  andre kir-
ker i stiftet,  har omfattet  indbygning af  hvælv i 
kor og skib, tilføjelse  af  tårn og sandsynligvis 
tillige våbenhus. En ændring af  adgangsforhol-
dene har i det mindste været påbegyndt i samme 
periode. Det er klart, at gennemførelsen  af  dette 

omfattende  bygningsarbejde må være sket eta-
pevis og have strakt sig over mange år, måske 
årtier, men det synes ikke muligt at angive de 
enkelte entreprisers rækkefølge. 

Omdannelsens første  etape, der ikke behøver 
at have haft  sammenhæng med de øvrige, kan 

Fig.10.Billedkvadre og tilmuret dør på skibets sydside 1:25 (s. 4220). Målt og tegnet afj.  Magnus Petersen 1899. 
- Figured  ashlars  and  walled-up  door  in  the  nave's  south  wall. 

Fig. 11. Dekoreret kvader (s. 4222). NE fot.  1994. -
Decorated  ashlar  in  the  south  wall  of  the  nave. 
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Fig. 12. Tympanon indmuret på tårnets vestside 
(s. 4221). Erik Skov fot.  1968. - Tympanum  now  walled 
into  the  tower. 

have bestået i apsidens adskillelse fra  koret med 
en mur, der er uafhængig  af  og tilsyneladende 
ældre end dettes østre hvælvpiller. I apsisåbnin-
gens front,  bindig med korets østvæg, er rejst en 
halvanden sten tyk lukkemur af  munkesten med 
to rundbuede, 116-118 cm brede døråbninger, 
der sætter de to rum i indbyrdes forbindelse. 
Mellem åbningerne tegner muren sig som en 
bred pille, der danner bagvæg for  alter og -tavle, 
hvis fornyelse  kan have været foranledning  til 
murens opførelse  (jfr.  yngre, supplerende piller 
s .4227f). 

Hvælv.  Såvel i kor som i skib er på falsede 
hjørne- og vægpiller, foruden  på skjoldbuer og 
skibets midtdelende gjordbue, slået halvstens-
hvælv, der ottedeles med retkantede halvstens-
ribber. Ligesom i Grædstrup (s. 3941) springer 
vægpillernes gjordbuebærende del en hel sten 
frem.  Afløbshuller  sås tidligere (fig.  14). Hvæl-
venes overside er i dag vanskelig tilgængelig; 
tilsyneladende mangler overribber i koret, mens 
de er til stede i skibet, en sten brede og forsynet 
med kamtrin. Det østre hvælv er mere kuplet 
end det vestre, og lukkemure i begge sider i tre-
kanterne over gjordbuen angiver, at østre fag  er 
overdækket først  og må have stået en tid, mens 
loftet  endnu lå i skibets vestre afsnit.  Da turen 
kom til dette fag,  blev det vist udstyret med Mern 
i det nordvestre hjørne. 

Hvælvenes indbygning har i skibet medført 
en reduktion af  belysningen, idet det midterste 
vindue i hver side blev dækket. Hermed forår-

sagedes utvivlsomt en udvidelse og formentlig 
en formmæssig  modernisering af  et eller flere  af 
de øvrige. 

Tårnet  kan ved et par særprægede, neden-
nævnte enkeltheder dateres til slutningen af 
1400rne eller de første  årtier af  det følgende  år-
hundrede. Ydermurene har nederst et parti af 
kvadre, i nord 11 skifter,  i vest seks over skrå-
kantsokkel og i syd otte. Disse granitblokke må 
overvejende stamme fra  skibets vestgavl, der 
blev næsten helt nedbrudt i forbindelse  med 
tårnbyggeriet.  Som anført  indgår der i materia-
let et par rundstavssten fra  en af  portalerne. 
Over kvaderskifterne  har tårnets facader  været 
opmuret med munkesten i munkeforbandt, 
men kun nordsiden er delvis i behold, de andre 
fornyede.  Indvendig er murværket i nedre stok-
værk af  marksten med genanvendte kvadre i 
hjørnerne. Ved det nedennævnte vindue, i trap-
perummet og højere oppe i bygningen, er muret 
med munkesten med ridsede fuger. 

Tårnrummet, der har medført  en betydelig 
forøgelse  af  det areal, der var til rådighed for 
kirkegængerne, står i sammenhæng med skibet 
ved en spidsbuet åbning, hvor vederlag angives 
med et rundet bånd. Det kvadratiske rum over-
dækkes med et ottedelt halvstenshvælv, der er 

Fig. 13. Korbuens kragbånd 1:5 (s. 4222). KdeFL 
1993. - Imposts  of  the  chancel  arch. 
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Fig. 14. Indre, set mod øst. Hugo Matthiessen fot.  1938. - Interior  to  the  east. 

muret på forlæg  i væggene og derfor  nok er 
samtidigt med tårnet. I modsætning til kirkens 
øvrige er tårnrummets ribber kun en kvart sten 
brede. Der er ingen overribber, men oven på 
den vestgående er som trin indmuret marksten, 
der forløber  i fortsættelse  af  den nedennævnte 
trappe og har lettet opstigning i tårnet. Huller 
for  afløb  og klokkereb registreres i hvælvet. 

I tårnrummets vestmur er et stort, samtidigt 
vindue, hvis hjørner med væggen har de karak-
teristiske, såkaldte hulsøm, der optræder adskil-
lige steder i stiftet  og viser hen til domkiren 
(s. 234). Formentlig er den indre rundbue op-
rindelig, men siderne er udvidet nedad, ligesom 
lysningen og den udvendige form  er ændret. 

En fladbuet  dør på nordsiden i jordhøjde gi-
ver adgang til en trappe i murlivet, som leder op 
til de øvre stokværk. Trapperummet overdæk-
kes med fladbuet  hvælv, der over trinene består 
af  en række stigende helstensstik. Trappen ud-
munder i det oprindelige mellemstokværks 

nordvestre hjørne, hvorfra  et murstensløb langs 
vestvæggen fører  op til de nævnte markstenstrin 
på hvælvet. I denne etage, i hvis vestside der 
muligvis har været en lysglug, er der i søndre 
side af  østmuren, som er en del af  tårnbyggeriet, 
en fladbuet  gennemgang til skibets loft. 

Klokkestokværket  er på et eller andet tids-
punkt nedbrudt (jfr.  nedenfor)  ligesom i Klov-
borg (s. 4260) og giver sig nu kun til kende i 
østsiden, hvor oprindeligt murværk udvendig 
er bevaret til op over et savskifte  nær gavlens 
top. Utvivlsomt angiver dette skifte  tårnets op-
rindelige tagfodsniveau  og dermed stokværkets 
højde. Nedenfor  er i delvis tilmuret stand be-
varet østsidens fladbuede,  indvendig 179 cm 
brede glamhul, der ligesom det er tilfældet 
f.eks.  i nabokirken i Ejstrup (s. 4187) formentlig 
har været tvedelt på den for  stiftet  karakteristi-
ske måde med en pille i midten. 

Om den øvre afslutning  foreligger  kun en no-
tits fra  1616,36 da tårnet nævnes første  gang i 
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Fig. 15. Indre, set mod øst. NE fot.  1994. - Interior  to  the  east. 

anledning af  arbejde på blytaget; det fremgår,  at 
gavlene dengang vendte mod øst og vest. 

Bortset fra  en bemærkning 1682-8337 om re-
paration af  hvælvet, nævnes tårnet næste gang år 
1700 og derefter  temmelig hyppigt i de følgende 
25 år. Øjensynlig var dets tilstand i denne pe-
riode særdeles dårlig, navnlig omtales revner i 
de tre af  siderne, vestmuren var endda så elen-
dig, at den måtte nedtages »fra  sejerværket og 
op«. Efter  nogle reparationer kunne provstesy-
net 1725 konstatere, at vestgavlen var fornyet  i 
bindingsværk, at taget var hængt med tagsten, 
og at murværket var søgt sikret med mange 
bjælker og ankre.38 Det forekommer  sandsyn-
ligt, at tårnets reduktion til nuværende højde er 
sket i de første  årtier af  1700rne; fra  perioden 
frem  til 1862, da præsten i synsprotokollen be-
skriver den eksisterende form,  nævnes i hvert 
fald  intet, som tyder på et omfattende  indgreb. 

Vestsidens bindingsværksgavl,  der var i dårlig 
stand 1803,39 styrtede ned under storm 1869, 
hvorefter  den kgl. bygningsinspektør  V. Th. 
Walther forestod  en reparation, der foruden 
yderligere forankringer  omfattede  udbedring af 
tagets skifer,  der var lagt op nogle år før. 25 

190723 iværksattes skalmuring af  sydsiden, uden 
at sagen havde været forelagt  bygningsinspek-
tøren. Vestsidens facademur  fornyet  1933, og 
hele tårnet istandsat i 1960erne i sammenhæng 
med andet arbejde ved kirken. Omkring 1980 
opsattes urskiver i syd og nord, og i forbindelse 
med opstilling af  klokkestol i tagrummet (jfr. 
s. 4243) installeredes taglemme med opluk-
ningsautomatik. 

Våbenhuset,  der er nævnt første  gang kort efter 
år 170039 med behov for  reparation, er uden da-
terende enkeltheder. Alle facader  er på en bindig 
fod  af  op til tre skifter  af  granitkvadre udført  af 
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munkesten, men murværket er stærkt præget af 
udbedringer, der ligesom det er tilfældet  med 
tårnet især synes gennemført  i 1700rne. Indven-
dig er væggene af  rå kamp op til et par meter 
over gulvet, ovenfor  af  munkesten. Begge lang-
sider har falsgesims.  Murværket omkring gav-
lens rundbuede dør og lemmen ovenfor  er af 
nyere dato ligesom tagstolen, der vist blev reno-
veret 185214 og repareret 1870.23 I præstens be-
skrivelse i synsprotokollen 1862 nævnes et vin-
due i øst; 1899 ønskede synet det fornyet. 

Den ret høje bygning havde ved år 1700 tegl-
hængte »tindinger« (antagelig  kamtakker), og 
som særligt bemærkelsesværdigt fremgår  det, 
dog uden nærmere oplysninger, at der i våben-
huset var et muret †hvcelv,  nævnt første  gang 
1720, og at Niels Pedersen Spandet (s. 4215) 
»egenhændigt« tog det ned 1803, hvorefter  han 
lod lægge træloft  og solgte stenene.39 Hvælvet 

har tilsyneladende ikke efterladt  sig spor, hvor-
for  det er usikkert, om det var en oprindelig del 
af  huset eller en senere indretning ligesom det 
var tilfældet  f.eks.  i våbenhuset ved nabokirken 
i Ejstrup40 (s. 4188). 

Kirkens almindelige vedligeholdelse  efter  refor-
mationen er første  gang nævnt 1616,36 da der 
skulle udbedres skader på murværket. Næste 
gang er i 1700rnes første  årti, da der blev iværk-
sat en række istandsættelser, ligesom det var til-
fældet  med tårn og våbenhus. Af  de karrige 
synsbemærkninger fremgår,  at der var skavan-
ker ved hvælv og mure, korets sydside og ski-
bets sydøstre hjørne nævnes, og efter  alt at 
dømme var det i disse år, at apsidens hvælv, der 
sammen med rundingens murværk havde alvor-
lige revner, blev taget ned og erstattet med træ-
loft. 41 Det er da en nærliggende formodning,  at 
de tre piller, hvis forbindende  buer i dag dækkes 

Fig. 16. Indre, set mod vest. NE fot.  1994. - Interior  to  the  west. 
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af  apsis' loft,  er blevet opmuret ved denne lejlig-
hed. I tidens løb er dette loft  hyppigt fornyet, 
første  gang ønsket af  synet 1823.24 

1727 var kirken »uden mangler«. Da tilstan-
den atter beskrives, var situationen ikke god: I 
1780erne fandt  synet bygningen »skammelig 
forfalden«,  præsten mente endda, at der var fare 
for,  at den skulle falde  sammen.3 9 Periodens 
skiftende  kirkeejere (s. 4215) synes at have om-
fattet  kirken med højst svingende interesse, såle-
des noteres 1806-0710 behov for  reparation, 
182124 var tilstanden god, men i sidste halvdel af 
samme årti frygtede  man atter sammenstyrt-
ning. Efter  statens overtagelse af  kirken (s. 4215) 
iværksattes først  i 1830rne en hovedreparation, 
forestået  af  Silkeborggårds foretrukne  bygme-
ster, O. Qvist i Skanderborg. 22 Fra 1850erne fo-
religger omtaler af  dårligdomme og krav om 
istandsættelse, og provsten karakteriserede kir-
ken som den slettest vedligeholdte i sit distrikt 
(jfr.  Them kirke, s. 4120). Arkitekterne Thiele-
mann og Walther foretog  besigtigelser og afgav 
indstillinger, og der gennemførtes  reparationer 
»ved koret« omfattende  den ovennævnte om-
muring af  apsis og vist tillige vinduernes ud-
skiftning.  Endnu en »hovedreparation« fandt 
sted 1869-71 med indlæggelse af  hvælvforstær-
kende jernbånd.25 Alligevel måtte V. Th. Wal-
ther, der 1877 afgav  en udtalelse som led i kir-
kens salg, beskrive murværket som halvdår-
l igt, 13 og et par år efter  blev korets østgavl om-
muret i forbindelse  med tagarbejde;23 forment-
lig er de tre ovennævnte piller fornyet  ved denne 
lejlighed. 

Ligesom på samme tid i mange andre kirker 
blev hvidtekalken i 1880erne renset bort på ud-
valgte steder såsom apsis og korbue, og i det 
følgende  årti blev rummets trækbjælker udskif-
tet med jernbånd. I 1920rne og i 1960erne er 
gennemført  generelle istansættelser.23 

Alle gulve  består af  gule mursten i sildebens-
mønster, der måske går tilbage til 1860erne og er 
blevet rettet op i 1940rne. Ved sidstnævnte lej-
lighed fornyedes  gulvet i våbenhuset, hvor der 
tidligere synes at have været fliser. 27 Den første 
omtale af  gulvmateriale er fra  171739 og anfører 
blot, at der mangler en del mursten. 1842 øn-

skede synet kampestenene i sydsidens tre vest-
ligste stole erstattet af  mursten, og 187013 fore-
slog den kgl. bygningsinspektør  en generel for-
nyelse af  gulvet under bænkeraderne, hvilket 
vistnok resulterede i trægulve. Inden for  alter-
skranken var 1856 lagt træ, 2 5 der 189623 skulle 
gråmales. 

Vinduerne,  der udvendig er falsede  og spids-
buede, i koret anbragt inden for  ældre, større 
åbninger, indvendig smigede, er fremstået  som 
sidste led i en række ændringer, suppleringer og 
fornyelser  i sidste halvdel af  forrige  århundrede 
(jfr.  nedenfor).  Første gang vinduer nævnes er 
1708-0926 i anledning af,  at biskoppen havde be-
ordret det i tårnet repareret, hvilket nogle år se-
nere meldes effektueret.  1853 konstaterede Thie-
lemann som statens tilsynsførende,  at kirkens 
vinduer var af  træ med undtagelse af  tre små 
med blyindfattede  ruder i nordsiden af  kor og 
skib, og han foreslog  en almindelig fornyelse  i 
løbet af  en halv snes år. Med V. Th. Walther som 
arkitekt anbragtes 1856 to jernvinduer i nordsi-
den, samtidig var leveret fem  af  træ,13 men disse 
blev 185823 vraget til fordel  for  jernstel. 186525 

blev korets sydvindue fornyet.  Det er utvivl-
somt i løbet af  1850erne, at de store, knap to 
meter brede vindueshuller, der navnlig tegner 
sig på skibets sydside, blev reduceret ved delvis 
tilmuring med mursten. 187713 fandt  den 
kgl. bygningsinspektør  denne løsning upas-
sende. Et ændringsforslag  kom frem  1878 og 
gennemførtes  måske i forbindelse  med, at synet 
1888 foreskrev,  at »en tilmuret, gammel vin-
duesåbning« i nordsiden skulle »dannes som det 
ved siden af«. 42 

Tagværkerne  (jfr.  fig.  4 og 6) er overvejende af 
eg, hvor tømmerstykkerne i skibet er samlede 
på vestsiden, i koret på østsiden. Nummererin-
ger fra  en ældre tilstand forekommer  spredt, 
hvilket samstemmer med de arkivalske oplys-
ninger siden år 1700 om ret hyppige udbedrin-
ger og udskiftninger  i forbindelse  med adskillige 
større og mindre reparationer og fornyelser. 

Tagene  er siden midten af  1960erne blytæk-
kede, tårnet siden 1981. Således var det tilsynela-
dende også i 1680erne,37 da tagmateriale nævnes 
første  gang, dog med undtagelse af  våbenhuset, 
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Fig. 17. Kalkmaleri, fra  o. 1500-25, på tårnrummets sydvæg. Lykke- eller livshjulet samt en kampscene mellem 
muligvis S.Jørgen og dragen (s. 4230). NE fot.  1994. - Mural  painting,  c.  1500-25,  on the  south  wall  of  the  tower. 
The  wheel  of  fortune  and  a fight  possibly  between  St.  George  and  the  dragon. 

der i hvert fald  172039 var teglhængt. Ved en re-
paration på skibets nordside 1708-0926 anvendtes 
bly fra  Bryrup kirke (s. 3916). Som omtalt lag-
des tagsten på tårnet i 1720rne, og engang før 
1803 kom turen til skibet,39 dog kun delvis, idet 
beskrivelser fra  forrige  århundrede, bl.a. syns-
protokollens 1862, oplyser, at kor, skib og tårn 
havde bly mod syd og tegl mod nord. Tårnet 
blev skiferhængt  1867. 

Opvarmning  foregår  siden midten af  1960erne 
ved fjernopvarmede  radiatorer. Et ekstraordi-
nært syn 1886 bekræftede  en foregående  syns-
beslutning om i følge  et ministerielt cirkulære at 
opstille to †kakkelovne i tårnrummet.42 Efter 
fornyelse  1913 blev ovnene 1921 udskiftet  med 
†kalorifer,  der i 1950erne afløstes  af  elektrisk 
varme. 2 3 

(†) KALKMALERIER 

Her som andetsteds har ønsket om nykalkning 
af  kirkerummet og dermed en foregående  af-
bankning af  gamle kalklag ofte  ført  til opdagelse 

af  kalkmalerier. En rensning af  korbuen, plan-
lagt 188914, gav anledning til genfund  af  efter-
middelalderlige †billeder af  Luther og Melanch-
thon, der imidlertid atter overkalkedes. Ved kon-
servator Eigil Rothes undersøgelse 1903 frem-
kom i kor og skib ribbedekorationer, udført  af 
den såkaldte Liljemester, samt på korbuens van-
ger rester af  de førnævnte  reformatorer.  Alt 
overhvidtedes atter, hovedsagelig på grund af 
den dårlige bevaringstilstand. 1928 gjorde den 
lokale kirketjenerJ. P.Jensen43 museet opmærk-
som på en romansk, geometrisk frise  og vin-
duesdekoration, der endnu er synlig over hvæl-
vet. Endelig foretog  Olaf  Hellvik 1991f.  en af-
dækning af  nogle meget fragmentariske  dekora-
tioner på tårnrummets hvælv og vægge. Ribbe-
bemalingen, ved Liljemesteren, blev atter 
overkalket, ligesom de spredte, senmiddelalder-
lige malerirester på nordvæggen, hvorimod 
sydvæggens figurfragmeter  blev restaureret. 

1) En romansk, geometrisk frise,  ca. 8 cm høj, 
ses på nordvæggen over hvælvet, ca. 8 cm under 
murkronen, strækkende sig over mindst ca. 4,5 
m (af  skibets to fag). 44 Den enkle trekantdekora-
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tion er antagelig med en pind trykket ca. 2 mm 
ind i væggens ældste kalkpuds, før  denne endnu 
var tør, og herefter  opmålet43 . Øst for  gjord-
buen mellem fagene  er den nedre kantstribe og 
trekanterne malet gråsort, den øvre kantstribe 
lyserød; vest herfor  er båndet lyserødt. Et op-
rindeligt vindue herunder har en samtidig rand-
markering med sorte skråstreger. Øst herfor  ses 
enkelte røde og sorte streger. 

2) (Fig. 17). Fra 1500mes  første  fjerdedel  er på 
tårnrummets  sydvæg  afdækket  fragmenter  af  et 
lykke-  eller livshjul 45 og ved siden heraf  dele af  en 
kampscene. Det kæmpestore hjul, der har målt 
knap 2 m i tvm., har bevaret navet og hoved-
parten af  de 11 egre, hvorimod nogle af  de til-
knyttede personer og skriftbånd  til denne mora-
litet er gået tabt. Ved hjulets ene side står en 
mand med hånden i siden og den ene fod  på 
hjulet. Over hans manglende hoved et skrift-
bånd, med frakturindskriften:  »regnabo« (jeg 
skal regere). På hjulets modstående side ses en 
mand hovedkulds på vej nedad, klamrende sig 
til hjulet og drejende ansigtet, i profil,  bagud. 
De øvrige personer på hjulets top og under dette 
er forsvundet  ligesom de skriftbånd,  der yderli-
gere skulle forklare  lykkens omskiftelighed  og 
livets stadier. Foroven mangler den person, der 
regerer (regno), ligesom båndet med: jeg har re-
geret (regnavit),  der skulle ledsage den nedad-
tumlende person, samt nederst oldingen, der 
skulle sige: jeg er uden magt (sum sine regno). 
Disse personer, der i overensstemmelse med 
teksterne undertiden illustreres kronede, som 
konger, vises dog ofte  som almindelige menne-
sker, jfr.  bl.a. det primitive hjul i Linnerup 
(s. 4315). - Hjul og personer er kontureret med 
gråsort, hjulets træ malet gulbrunt. 

Øst for  hjulet ses resterne af  en kampscene 
(fig.  17), antagelig S.Jørgen  og  dragen,  tegnet 
med rødt. På en stejlende hest, der har et sært, 
hundeagtigt hoved med åbent gab og lang 
tunge, sidder en skematisk tegnet rytter, tilsyne-
ladende med en lanse fremstrakt  mod en drage. 
Kun forkroppen  af  dette ildsprudende dyr har 
det været muligt at afdække. 

På nordvæggen,  174 cm over nuværende gulv-
højde, er bevaret et rødmalet indvielseskors  (jfr. 

fig.  36) med hvide firblade,  25 cm i tvm. Det er 
malet oven på et †ældre, tilsvarende, men med 
et ydre, hvidt cirkelslag. Før bemalingen har det 
dobbelte cirkelslag og korsformen  været ridset 
ind i den friske  puds. 

†Kalkmalerier.  I 1500rnes  første  fjerdedel  har 
hvælvene i kor,  skib  og tårn  fået  en ribbebema-
ling af  den såkaldte Liljemester, 46 der især har væ-
ret virksom i Tyrsting og Vrads herreder. I kor 
og skib fandt  Eigil Rothe 1903 de vanlige rød-
brune og gråsorte sparrer på ribber og langs 
gjord- og skjoldbuer samt på kapperne de 
samme udmalinger som i Bryrup, Vinding og 
Føvling, 47 dvs. trekanter rummende treblade og 
kronet af  dobbeltlilje; dog fandtes  »ingen hvide 
kredse i de sorte rammer« (jfr.  s. 4026, fig.  17). I 
tårnet afdækkede  Hellvik 1991 tilsvarende spar-
remønstre på ribberne, med fortløbende  krab-
beblade langs ribber og gjordbue. Ved en efter-
følgende  undersøgelse bemærkedes, at sparrerne 
samt de afgrænsende  linier på skjoldbuerne før 
bemalingen var ridset ind i den friske  kalk eller 
puds, hvilket viste, at denne bemaling var fore-
taget i direkte forlængelse  af  hvælvslagningen. 

På tårnrummets  nordvæg  fandtes  en større, men 
meget slet bevaret figurudmaling,  antagelig li-
geledes fra  1500rnes første  fjerdedel,  men mulig-
vis ikke samtidig med sydvæggens afdækkede 
dekoration. Det ca. 375 cm høje billedfelt, 
ca. 100 cm over gulvniveau, omfattede  en cen-
tralt placeret djævlefigur  (fig.  36), hvoraf  kun un-
derkroppen og den lange hale var bevaret. Det 
venstre ben var løftet  op mod en formodet 
smørkærne, en okkerfarvet  tønde bestående af 
lodrette brædder sammenholdt af  lysere tønde-
bånd. Foran tønden, med ryggen til djævelen, 
stod en kvinde  bøjet over en tønde, antagelig for 
at kærne smør. Hendes fodlange,  gule kjole 
havde mørkt okkerfarvede,  brede, lodrette 
strøg; et lyst forklæde  rakte næsten til kjolekan-
ten. En del af  kvindeskikkelsen var malet på 
tårnvæggen, mens overkrop og tønde var ud-
ført  på tårnbuens nordvange. Mod vest bag djæ-
velen var svage spor af  en stående figur  af 
samme størrelse som denne. Skelnelig var kun 
de lyse underben, bare fødder  og en lys knækort 
kjortel, hvorover gul kappe. En lang djævlehale 
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snoede sig omkring benene på figuren.  Også en 
mindre, gul djævel  kunne iagttages ligesom et 
skriftbånd  i billedfeltets  øverste halvdel. 

Efterreformatoriske  billeder af  Luther  og Me-
lanchthon 48 på korbuens  vanger  dukkede forment-
lig op i forbindelse  med kirkens restaurering i 
1870erne. Bygningsinspektør  Walther påbød, at 
billederne skulle afdækkes,  men da det ikke ville 
lykkes uden at beskadige dem, lod han dem 
kalke over igen. Efter  tiendeejer Jørgensens råd 
undlod man 1889 atter en afdækning,  før  en om-
hyggelig  undersøgelse var foretaget. 49 

INVENTAR 

Oversigt.  Det nu hvidkalkede kirkerum, tidligere pry-
det med »Liljemesterens« enkle hvælvdekorationer 
fra  1500rnes første  fjerdedel,  har i tårnrummet be-
varet en rest af  en senmiddelalderlig udmaling: et 
Lykke- eller Livshjul og muligvis en S.Jørgen. Kir-
kens mest imponerende inventardel er døbefonten 
med de vældige granitløver, regnet for  et af  den 
hjemlige, romanske stenhuggerkunsts hovedstykker. 
Det træskårne inventar fra  o. 1588, omfattende  stor-
søjler fra  en †altertavle, prædikestol og stoleværk, vi-
ser fantasifulde  eksempler på ungrenæssanceskærin-
ger, antagelig udført  af  en billedsnider Jens Jensen, 
navngivet på et af  panelreliefferne.  I et tårnglamhul 
hænger nu, ude af  brug, en klokke fra  1400rnes 
midte, hvorpå en indskrift  med en anråbelse til Ma-
ria. Kirkens dårlige vedligeholdelse op gennem 
1700rne og i 1800rnes første  halvdel (jfr.  s. 4228) har 
måske indirekte bidraget til, at en del af  inventaret fra 
o. 1588 er bevaret, dog med ændring af  altertavlen 
1860, fornyelser  af  stoleværk 1874 og altertavle 1894. 

Alterbordet  er senmiddelalderligt, opmuret ca. 9 
cm fra  skillevæggen. Det er 120 cm højt, ca. 170 
cm bredt og ca. 107 cm dybt og har en ca. 30 cm 
høj og ca. 50 cm dyb påmuring af  munkesten 
ved bordets bagkant, målt i nord, den eneste, nu 
synlige, hvidkalkede side. 

Alterbordspanel  (fig.  18), 1894,14 af  eg, antage-
lig udført  af  billedhugger N. W. Fjeldskov i lig-
hed med bl.a. det i Træden (s. 4085).50 Under en 
glat frise  med nedre tandsnitliste har forsiden  tre 
forsænkede  arkadefelter,  hvis profillister  er støt-
tet af  joniske søjler. I felterne  er relieffer,  midtpå 
Kristi monogram over vinranke, til siderne 
sammenbundne kornaks. Det søndre panel har 

Fig. 18. Alterbordspanel og altertavle 1894, med søj-
ler fra  †altertavle o. 1590. Maleriet signeret C. 
Schleisner 1860 (s. 4231f.).  NE fot.  1994. - Altarfron-
tal  and  altar-piece  1894 with  columns  from  an †altar-piece 
c.  1590. The  painting  by C.  Schleisner  1860. 

glatte, rektangulære fyldinger  i profileret  ram-
meværk. Panelet står i træets farve  med lidt staf-
fering,  gråt og rødbrunt samt guld på de skårne 
ornamenter, udført  1925. 

Danmarks Kirker, Århus 268 
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†Alterklæder.  178639 var der intet »altertøj«. 
184114 var anskaffet  et nyt †alterklæde, der imid-
lertid 1856 »forlængst«  skulle være erstattet af  et 
andet; i stedet måtte man lade sig nøje med et 
ældre, kasseret klæde, som hang under det se-
nest kasserede, hvorpå var broderede »palme-
blade«. Samme år lykkedes det dog at få  et nyt 
klæde af  rødt silkefløjl  med ægte guldbroderi. 
1873 blev »guldtresserne« delvis fornyet. 25 

188723 ønskede man anskaffet  et nyt forsynet 
med et kors af  brede guldgaloner. 

Altertavlen  (fig.  18) er 18941 4 udført  med an-
vendelse af  storsøjlerne fra  en tidligere †renæs-
sancetavle og med nytildannet, rundbuet top-
stykke, af  eg, rummende palmet og kronet af 
udsavet kors. I storfeltet  er indsat et maleri, 51 

Kristus i Getsemane, signeret »C. Schleisner 
1860«. Det er et oliemaleri på lærred, 152x99,5 
cm, med Kristus, iført  rød kjortel og blå kappe, 
knælende foran  et mørkladent landskab, et af 
maleren ofte  anvendt altertavlemotiv, tidligst 
1855 i Ørslev kirke (DK. Sorø, s. 561). 

Fig. 19. Prydbælter på altertavlens søjler fra  o. 1590, 
jfr.  fig.  18 (s. 4232). NE fot.  1994. - Bands  of  foliage 
ornament  on the  columns  from  the  †altar-piece  c.  1590, cf. 
fig.  18. 

De to par søjler fra  den tidligere †altertavle,  fra 
o. 1590, er 160 cm høje, slanke, med lave baser, 
der har dobbeltringe og små, øvre bladtunger; 
de tilsvarende, men spinklere kapitæler har ned-
efter  krans af  akantusblade. De 53 cm høje pryd-
bælter (fig.  19) har bevaret karakteren af  ungre-
næssancens skedeblade, der forneden  slutter om 
en hjerteformet  figur  med tre halvkugler. Stor-
søjlerne indgik 1859-60 i en ny †alterramme,  der 
1861f.  blev malet og forgyldt. 25 Tavlen havde 
dog endnu 1893 ifølge  Uldall bevaret sine to 
fløje,  hvorpå var malet fire  »bibelsprog«. Alter-
tavlen står nu siden 1966 med en sparsom staf-
fering  i gråt og guld. 

Før istandsættelsen o. 1860 havde tavlen været 
i et stadigt tiltagende forfald.  1725 var en repara-
tion nødvendig, da »noget af  det øverste var fal-
det ned«. 1798 var tavlen løs og »stod for  at falde 
ned« . 3 9 183124 blev den malet sammen med det 
øvrige inventar, men synets kommentarer til re-
sultatet lød: »Kun skade, at de på altertavlen an-
bragte figurer  ere for  maleren lykkedes så slet«. 
184014 mente man, at tavlen påny burde opmåles 
»med passende stykker af  den bibelske historie, 
og søjler og øvrigt træværk anstændigen udstaf-
feres«. 52 Fra 185614 ønskede man at få  et alterma-
leri »svarende til kirkens og tidens fordringer«. 

Altersølv.  Kalk  (fig.  20), 1836(?), udført  af  Ul-
rich Stallknecht, Horsens, bægeret fornyet  1857 
af  Peter Hjort, Horsens. Den ca. 26 cm høje 
kalk har rund fod  med lav standkant, hvorpå 
mestermærket (Bøje II, 1982, nr. 6222). Det 
nedre fodled  er hulet op mod et bredt trompet-
formet.  Skaftets  nedre del er en lidt fladtrykt 
baluster, hvorpå en skiveformet  knop med et 
glat midtbånd, der bærer de graverede, store 
skriveskriftsbogstaver:  »I.E.S.U.S. N.R.I.«. På 
knoppens over- og underside ses en lille, tunget 
baldakinbort med små blomster. Det øvre, cy-
linderformede  skaftled  er antagelig tilføjet  1857 
sammen med det nye, glatte bæger, da guld-
smed P. Hjort (Bøje II, 1982, s. 262) fik  betaling 
for  at forfærdige  en ny »overdel« til kalken. 25 

Måske ved en senere reparation er fjernet  det 
årstal »1836«, som Løffler  1877 bemærkede på 
foden.  Den tilhørende disk,  med samme mester-
stempel for  Stallknecht som kalkens, på fanens 
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underside, er 14,5 cm i tvm., flad  og glat; på den 
smalle fane  er graveret et indvielseskors, 
Georgskors, på en baggrund af  koncentriske 
cirkler. 

†Altersæt.  1) Af  tin, nævnt i inventarierne 
1680-85. 2) Af  sølv, men uden forgyldning,  an-
skaffet  1685/86. Præsten havde »ved adels og an-
dres hjælp samlet sølvet«. 37 183522 kunne kalk 
og disk kun vanskeligt bruges, da de var alt for 
tyndslidte, hvorfor  de burde omgøres. 

Berettelsessæt  anskaffet  1867.25 Det befinder  sig 
nu ved kirken i Ejstrup, hvorunder det er omtalt 
s. 4195 som nr. 2. Det tidligere †berettelsessæt 
var formodentlig  anskaffet  kort efter  1849,14 

men gik til grunde ved præstegårdens brand 11. 
september 1866.25 Sættet bestod da af  kalk, disk 
og en lille, dekoreret porcelænsflaske  med prop, 
muligvis i en sølvindfatning. 

Oblatæske,  i hovedsagen fra  1857, udført  af 
Peter Hjort, Horsens. Cylinderformet,  7,5 cm i 
tvm. og 3 cm høj, med fladt  låg, hvorpå gra-
veret skriveskrift:  »Nörre Snede Kirke 1857«. 
Under bunden mestermærke for  ovennævnte 
guldsmed (Bøje II, 1982, nr. 6253) samt Horsens 
bymærke (samme, nærmest 6110) og lødigheds-
stemplet »13 1/3 Lød« (samme, s. 15). En æske 
»til kirkebrødet« ønskedes 185714 forstørret, 
dvs. forhøjet,  så der mindst var plads til 150 kir-
kebrød af  den sædvanlige størrelse. Betalingen 
for  ændringen gik til Hjort,25 der måske har la-
det låget lave af  guldsmeden Georg Ferdinand 
Timmermann, København, hvis stempel (Bøje 
I, 1979, nr. 1442) ses på lågets underside sammen 
med Københavns bymærke (ulæseligt årstal), 
guardeinens P. R. Hinnerup og månedsmærke 
tyren. 

Vinskummeske,  1902,23 med Københavns by-
mærke. Trindt skaft  med lille endeknop. 

Alterkande,  af  sølv, »Skænket til Nr. Snede 
Kirke i 1975 af  Elisabeth Vestergård f.  Quist«, 
ifølge  graveret versalindskrift  under bunden; 
her også stemplet »Cohr« og »Bunde«. †Alter-
kande,  1845,25 fra  Den kgl. Porcelænsfabrik. 
190323 anskaffedes  to †fajanceskåle,  sorte, med 
guldkors. 

Alterstager,  nye renæssancekopier af  messing, 
støbt af  »L. Rasmussen, København«, ifølge 

stempel under bunden; 30 cm høje. †Alterstager, 
af  malm, tidligst omtalt 1681/82.37 186223 fore-
slog kirkesynet dem omstøbt, formodentlig  dels 
fordi  de ikke var helt ens og lige høje,53 dels 
fordi  man ønskede dem forsynet  med lys eller 
lamper. Ifølge  inventarieoversigten 192323 havde 
stagerne »indsat elektriske blus«. Syvarmet ly-
sestage,  såkaldt Titusstage, støbt af  Lauritz Ras-
mussen, København. Den står på en trebenet 
bøgetræskonstruktion, der 1991-9354 fungerede 
som støtte for  dåbsfadet.  I skibets nordøst-
hjørne. 

†Røgelsekar.  Et »ildkar« af  kobber, med jern-
låg, er omtalt 1681/82.37 

Messehagler.  Der findes  ikke mindre end seks 
hagler, alle fra  dette århundrede. 1) Den ældste, 
formodentlig  identisk med den i inventariet for 
192323 omtalte, af  rødt fløjl  med guldgalonerede 
kanter og rygkors, forsiden  blot med en enkelt 
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Fig. 20. Alterkalk 1836(?), udført  af  Ulrich Stall-
knecht, Horsens,bægeret fornyet  1857 af  Peter Hjort, 
Horsens (s. 4232). NE fot.  1994. - Chalice  1836(?), 
made  by Ulrich  Stallknecht,  Horsens,  the  cup  renewed 
1857  by Peter  Hjort,  Horsens. 
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lodret stribe. 2) Elfenbensfarvet,  forsiden  med 
vævet, lodret, grøn stribe, hvorpå applikatio-
ner, skiftevis  Jesumonogram og dobbeltrose 
syet med gult og rødt; rygsiden har tilsvarende, 
grønt, latinsk kors med midtcirkel omkring 
Gudslam. 3) Gråhvid, vandret stribet, både for-
og rygside har påsyet, bredtvævet, lodret bånd 
med rækkevis skiftende  grønne og røde ovaler 
hvorimellem gyldne roser. 4) Stærkrød, med 
ivævede, lysere striber, med bredt, broderet 
bånd samt guldbroderet Kristi monogram. 5) 
Lodrette, lilla baner i to nuancer, forsiden  med 
applikeret, gyldent cirkelkors, rygsiden med til-
svarende, latinsk kors. 6) Stærkgrøn, med lille 
guldbroderet, latinsk kors, flankeret  af  lodrette, 
lillabroderede striber, der på rygsiden midtpå er 
afbrudt  af  guldtråd med stiliserede blade bro-
deret i guldtråd. 

†  Messehagler.  168137 nævnes en hagel af  rød og 
sort »kaf«,  dvs. kaffa. 55 185314 ønskede man en 
ny messehagel, måske den der 1862 var af  rødt 
fløjl  med guldbånd. 1885 skulle den fornyes,  og 
atter 1919 ønskede man en hagel istandsat eller 
fornyet. 23 

Alterskranken,  1895,23 opstillet i retkant, består 
af  arkaderækker med bærende småsøjler i nyro-
mansk stil. Oprindelig egetræsmalet, 1924 lake-
ret og stafferet  med guld, nu gråmalet. Den tid-

Fig. 21. Romansk døbefont,  løvernes bagkroppe og 
et firblad  (s. 4234). Jesper Høm fot.  1957. - Roma-
nesque  baptismal  font;  hindquarters  of  lions  and  the  quartre-
foil,  cf  fig.  22. 

ligere †  alterskranke,  fra  185625 var anbragt i en 
bue foran  alteret, udvidet i forhold  til den for-
rige †skranke for  at give bedre plads til kommu-
nikanterne.14 

Den prægtige, romanske døbefont  (fig.  22 og 
16) tilhører ifølge  Mackeprang (Døbefonte, 
s. 264-269) løvefontenes  Gellerup-Nr. Snede-
gruppe, navngivet efter  dens ypperste repræsen-
tant56 og beslægtet med fonten  i Ejstrup 
(s. 4196). 

Den ca. 100 cm høje font  er hugget i rødlig 
granit, af  ensartet struktur og farve  i kumme og 
fod.  Over den 7-8 cm brede, flade  mundings-
rand måler kummen i tvm. ca. 85 cm, fordyb-
ningen, der er 37 cm, har et kegleformet  afløbs-
hul, 5 cm i tvm. foroven  og helt gennemlø-
bende. 

Kummens pragtfulde,  høje relief  viser to par 
modstillede løver med fælles,  menneskelig-
nende hoved, det østre 24 cm højt og 15 cm i 
relief,  det vestre henholdsvis 20,5 og 10 cm. Ho-
vederne er næsten ens: tilspidset, glat hageparti, 
kraftig  midtrille i pande og isse, ovale, hvælvede 
øjne, lang og smal næse, det vestre med næsebor 
og bred, smal mundbue. De hulede ører er tyde-
ligt markeret foran  de usædvanlig flotte  manker, 
hvis lokker, endende i lille spiral, er flettet  i fint 
skråmønster. Løverne har som vanligt løftede 
forpoter,  hver med tre kraftige  tæer. Halerne, 
der ved roden har tre indhuggede riller, er ført 
mellem benene og op foran  kroppene, hvor de 
over en enkelt eller dobbelt ring breder sig vifte-
formet  ud i tre treblade, en enkelt dog med et 
lukket akantusblad. Mellem de to sydvendte 
bagkroppe ses en firbladet  blomst (fig.  21). Et 
2-3 cm lavt skaftled  formidler  overgangen til 
den 29-30 cm høje fod,  der har kraftig  vulst over 
hulled ledsaget af  spinkle lister; den retkantede 
plint er stærkt beskadiget på den østre side. 

Fontens billedhuggerarbejde er af  en sådan 
kvalitet, at den næppe kan være hugget af 
samme stenhugger, som har udført  kirkens øv-
rige billedsten med dyrefigurer  (jfr.  s. 4221).57 

Af  Mackeprang (s. 269) er den sammenstillet 
med fontene  i Ejstrup samt Gellerup, der be-
tegnes som elevarbejde eller efterligning,  og 
som dateres med henblik på sidstnævnte kirkes 
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Fig. 22. Romansk døbefont  (s. 4234). NE fot.  1994. - Romanesque  baptismal  font. 

tympanon med indskrift  1140. En så tidlig da-
tering for  Nr. Snede-fonten  synes dog ikke mu-
lig, hvis man forestiller  sig, at denne skulle være 
samtidig med kirkebygningen  (jfr.  s. 4196). 

1862 og igen 1866 ønskedes fonten  renset.23 

1968 foretog  Vitus Nielsen en istandsættelse af 
foden,  der tidligere var revnet midt igennem. 
185625 flyttedes  fonten  fra  koret længere ned i 

kirken, formodentlig  til pladsen under korbuens 
nordside, hvor den er fotograferet  1904. Nu op-
stillet midt i koret foran  al ter skranken. 

Dåbsfad  (fig.  23), o. 1500-50, sydtysk, drevet 
og punslet arbejde af  messing. Først omtalt 
186223 i forbindelse  med en reparation.58 Det er 
56 cm i tvm. og 6,5 cm dybt, målt ved den let 
skrå inderkant; fanen  tilsvarende bred. Bundens 
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Fig. 23. Dåbsfad  af  messing, o. 1500-50, sydtysk ar-
bejde (s. 4235). NE fot.  1994. - Brass  baptismal  dish, 
c.  1500-50,  south  German  work. 

Fig. 24. Dåbskande nr. 2, af  tin, antagelig fra  o. 1901 
(s. 4236). NE fot.  1994. - Ewer  no. 2, of  pewter,  prob-
ably  from  c.  1901. 

drevne cirkelfelt  rummer en fremstilling  af  Syn-
defaldet,  hvis detaljer næsten er udpudsede lige-
som den omgivende minuskelindskrift.  Dog sy-
nes at kunne læses en utolket remse gentaget 
fem  gange: »mivehve« (?), svarende til bl.a. den 
på fadet  i Træden (s. 4091). Her udenom ses en 
rankebort, hvis krydsende stilke, med små-
blomster, udspringer fra  og løber ud i en pude-
hjerteformet  blomst, jfr.  bl.a. et fad  i Falling 
(s. 2729).59 Fanen er stemplet med ofte  sete orna-
menter, inderst små rosetter, yderst en art 
kogle. På fanen  nærmest inderkanten anes to 
små, graverede renæssanceskjolde, courtoisie-
mæssigt vendt, aftegnet  af  Løffler  1877, det he-
raldisk højre er lodret delt og 1. felt  tværdelt, det 
venstre skjold lodret delt; begge med delvise 
skråskraveringer. 

Dåbskander.  1) 1975, af  messing, 31 cm høj. 
Under bunden graveret versalindskrift  svarende 
til vinkandens og med samme stempler. 2) 
(Fig. 24), antagelig fra  o. 1901,23 da man ønskede 
en ny. Af  tin, 32 cm høj til toppen af  korset på 
det hvælvede låg. Langstrakt, konisk hals og 
udbugende korpus på lav, profileret  standkant. 
Flad, bøjleformet  hank med flad  gæk. Svarende 
til bl.a. kander i Kvong og Ål, Ribe amt. 6 0 

Stærkt korroderet og nu ude af  brug. †Kande 
blev 186325 leveret af  blikkenslager Nissen. 

Prædikestol  (fig.  25) i ungrenæssance fra 
o. 1588, af  eg, med samtidig, men noget ændret 
lydhimmel. Oprindelig stafferet  160?. 

Stolen har fire  arkadefag  med dobbeltsøjler 
foran  profileret  rammeværk og over hjørnernes 
stumpvinklede fremspring,  der er smykket med 
listedannet kassetteværk. De toskanske søjler 
har glatte skafter,  forneden  omsluttet af  skede-
blade. De høje storfelter  er indrammet af  om-
løbende, enkle æggestavslister;  ganske smalle, 
tilsvarende ledsager frisen,  hvis fremspring  sva-
rer til postamentets. Arkadernes pilastre har 
glatte profilfelter,  hvori der antagelig i nyere tid 
er lagt rundstave. De let tilspidsede bueslag har 
karnisprofileret  underkant og på forsiden  spin-
kel tungebort. I sviklerne glatte knapper. Det 
østligste fag  har en enklere bort, og her er fyl-
dingsfeltet  glat. De tre øvrige felter  har forskel-
lige, velskårne akantusmontanter i relief,  de to 
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med akantusranker udgående fra  en vase og med 
en øvre, hjelmtegnlignende figur,  nærmest en 
borg med opragende hjerteblade. I midtfeltet 
(fig.  27) hviler borgen på et kronet hoved. Både 
de lagdelte akantusblade og det runde hoved 
svarer så nøje til skæringerne fra  1588 på sto-
lestaderne (s. 4238), at man må formode,  at de er 
udført  af  samme billedsnider. Under bueslage-
nes øvre del anes bag malingen et tidligere 
bortskåret Jesumonogram, også ganske lig et på 
stolestaderne. Dette monogram ses på fig.  26, 
der viser et stolefag  med en 1700-talsstaffering 
afdækket  1925, men ikke genfremstillet  ved den 
daværende restaurering. 

Stolens bøjleformede  hængestykker,  affyr,  er 
tilføjelser  stammende fra  en ældre istandsæt-
telse, ligesom stolens underramme af  fyr.  Op-
rindelig er derimod den ottekantede, baluster-
formede  bærestolpe, af  eg, men med nyere fyr-
retræsbøjler. 

Den med stolen samtidige, sekskantede lyd-
himmel (fig.  25) har bevaret sin spinkle ægge-
stavsliste under frisen,  de lave hængestykker 
med dobbeltvolutter og undersidens radiære 
profillister  samt karnistænderne langs inderkan-
ten. Fornyet i forrige  århundrede61 er derimod 
gesims, frise  med fremspring,  hjørnernes hæn-
gekugler, de lave topstykker og undersidens 
flerleddede  midtknop. Flere af  disse dele samt 
det glatte opgangspanel er atter fornyet  ved en 
istandsættelse 1924. I frise-  og postamentfelter 
nymaledes de afdækkede,  oprindelige versalind-
skrifter:  »Esaiæ 58. clama ne cesses qvasi tvba 
exalta vocem tvam. 160.« (58,1: Råb højt, spar 
ikke din strube, løft  din røst). Årstallets sidste 
ciffer  er uudfyldt. 62 På postamentet: »Iohan 10. 
oves meæ vocem meam avdivnt«. (10,27: Mine 
får  hører min røst). 

Restauratorens summariske beskrivelse af  de 
afdækkede  fem  farvelag  på ét af  fagene 63 kan 
delvis sammenholdes med de ældre regnskabers 
oplysninger. Om den ældste »renæssancestaffe-
ring« fra  160? meddeles kun, at der var anvendt 
en »brun lokalfarve«.  Fra 1700rne stammer den 
på fig.  26 viste staffering,  hovedsagelig med 
rødt og grønt som baggrund for  gyldne orna-
menter og indskrifter,  de sidste dog på sort bag-

Fig. 25. Prædikestol, antagelig fra  1588 (s. 4236). NE 
fot.  1994. - Pulpit,  probably  from  1588. 

grund. Denne staffering  er antagelig ældre end 
1786,39 da stolen omtales som ganske brøstfæl-
dig og nær ved at falde  ned, »så der er fare  ved at 
komme på den«. I forbindelse  med kirkens ho-
vedreparation 183024 nævnes kun et ønske om 
trappens omdannelse og 184114 om stolens ma-
ling og forgyldning.  En bemaling fra  denne tid 
har antagelig omfattet  en afdækket,  grå farve, 
med guld på æggestavlister og ornamenter, stort 
set gentaget 1857,25 da den stejle og smalle 
trappe14 ændredes, og P. Frisch, Horsens, ma-
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lede og forgyldte  stolen. 1874 blev stolen istand-
sat25 og fik  herefter  det udseende, som beskrevet 
1914: en egetræsådring med bronzerede detaljer, 
søjlerne svagt marmorerede. En 192223 ønsket 
»oppudsning« skete først  ved istandsættelsen 
1924. - Stolen, der da stod med underkanten 185 
cm over gulvhøjde, blev sænket en halv meter, 
således at den nederste del af  den profilerede  bæ-
restolpe blev nedgravet i jorden. 1966 fik  stolen 
sin nuværende noget anonyme staffering  efter 
forslag  af  maleren Ernst Trier, grå og brune far-
ver med lidt forgyldning. 

Stoleværket  har trods gentagne fornyelser  af 
paneler og gavle bevaret mange af  de oprinde-
lige dele fra  1588, formodentlig  udført  af  samme 

billedsnider, som er ansvarlig for  prædikestolen, 
antagelig ved navn Jens Jensen (se nedenfor). 

Mod midtgangen står 14 gavle i sydsiden og 
16 i nordsiden, desuden to i nord vendt ind mod 
væggen. De har halvrunde gavle med listeværk 
omkring et nedre, lavere felt  og et øvre højere, 
hvori arkade med riflede  pilastre, profilkapitæ-
ler og buer. Topgavlene har yderst en flad  æg-
gestav af  lignende art som på prædikestolen, 
mens feltet  herunder er glat, med undtagelse af 
den østligste gavl både i syd og nord, der har 
halvroset svarende til den på degnestolen. De 
fire  indgangspaneler samt de yderste paneler 
mod øst og vest, i hovedsagen stammende fra 
1874, men delvis fornyet  1924 og 1966, har stort 
set bibeholdt de oprindelige, øvre smalfelter 
(fig.  28) med fantasifuldt  skåret snitværk. De 
fleste  har akantusmotiver, der minder om Ribe-
egnens manér. Akantusbladværk udgår fra  eng-
lehoveder, undertiden med basuner, eller fra 
bladvaser eller hjerteformede  figurer.  I tre til— 

Fig. 27. Prædikestolens midtfelt,  jfr.  fig.  26 (s. 4237). 
NE fot.  1994. - Middle  panel  of  the  pulpit,  cf.  fig.  26. 

Fig. 26. Prædikestolens midtfelt,  jfr.  fig.  27. Afdæk-
ket, men ikke genfremstillet  staffering  fra  1700rne; 
foroven  et nu fjernet  Jesumonogram (s. 4237). Farve-
lagt opmåling ved Harald Munk 1924-25. - Middle 
panel  of  the  pulpit,  cf.  fig.  21, with  18th-century  poly-
chromy;  not  visible  now.  At  the  top,  the  Sacred  Mono-
gram,  now  removed. 
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Fig. 28. Udsnit af  stolepaneler med relieffer  med akantusbladværk, englehoveder og indskrifter  fra  1588, an-
tagelig skåret af  en billedsnider lens lensen. Nederst pultbrættet til degnestolen, med indskæringer (s. 4238).NE 
fot.  1994. - Details  of  pews  with  cavvings  in  relief  and  acanthus  foliage,  heads  of  angels  and  inscriptions  from  1588, 
probably  carved  by Iens  Iensen.  Below,  deskboard  of  the  parish  clerk's  pew. 
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fælde  ses et Jesumonogram på et skjold, flan-
keret af  årstallet 15-88 samt af  rosetter eller eng-
lehoveder. Indgangspanelet i syd har nærmest 
midtgangen et felt  (fig.  28) med reliefskåret  ind-
skrift:  »Gvd vere os ar/me sinder (!) nodig(!)/ nv 
oc ale tid am/en iensis 1588.« Det sidstnævnte 
navn, formodentlig  lens I (en) s (en), er muligvis 
billedsniderens. - Alle felter  har siden 1966 
beigefarvede  figurer  på svagt rødlig bund, træ-
værket i øvrigt gråmalet; omkring 1914 var det 
egetræsådret. 

Stoleværket er tidligst omtalt 1786,39 da en del 
af  stolene var løse og usikre at sidde i. 183522 

krævedes rækværket eller rygstødet på mand-
folkestolene  afstivet  midtpå ved hjælp af  for-
svarlige opstandere af  eg. 185725 blev alle 48 
stole afrettet  og repareret af  snedker Wendelboe 
samt malet som lyst egetræ af  maler P. Frisch. 
Året efter 14 anbragtes fodskamler, 64 fordi  der 
kun var stengulv. Da pulpituret i vest blev fjer-
net 1858,14 opstilledes her i stedet seks nye stole. 

Denne istandsættelse må ikke have forekom-
met tilfredsstillende,  for  allerede 1874,13 i for-
bindelse med restaureringen af  det øvrige inven-
tar, blev stolestader og paneler fornyet  efter  teg-
ning af  arkitekt Walther og udført  af  snedkerne 
Peter Schmidt og Christen Larsen. I de nye pa-
neler indsattes de gamle fyldinger,  og under tår-
net skulle de bedste endestykker anvendes. Man 
nøjedes dog ikke med dette, men opsatte alle 
gamle gavle ud mod murene og lod udføre  nye, 
af  en senere eftertid 65 kaldet »tarvelige efterlig-
ninger«, der opstilledes mod midtgangen. Ved 
inventarets istandsættelse 1924 blev alle de 
gamle gavle atter rykket ud mod midtgangen. 

Efter  at en del af  træet var fornyet,  blev stole-
værket gråmalet svarende til prædikestolen. -
To bænke  til våbenhuset anskaffet  1856.25 

Præstens  armstol  (fig.  31), er antagelig fra 
o. 1868, da den gamle †stol fra  sakristiet blev 
solgt på auktion. Stor og bred, med tunget ud-
savet rygbræt midtfor;  gråmalet, sædet polstret 
og beklædt med sort stof.  Tidligere anbragt i 
»sakristiet« bag alteret, skjult af  to røde †gardi-
ner ophængt på hver side af  dette.25 Nu i korets 
sydvestre hjørne. Præstens  †lukkede  stol  i koret 
skulle 1838 repareres. 1840 ønskedes den fjernet 

Fig. 29. Degnestol, antagelig fra  1588 (s. 4240). NE 
fot.  1994. - Pewfor  the  parish  clerk,  probably  from  1588. 

herfra,  da den aldrig blev brugt og optog stor 
plads, »hvorved koret blev meget uhyggeligt«. 
1853 gentoges ønsket, nu begrundet med et krav 
om bedre plads til kommunikanterne. 14 

Degnestolen  (fig.  29), affyr,  er rimeligvis fra 
1588 som de ældre dele af  det øvrige stoleværk. 
Den har to gavle svarende til stolenes, men med 
ornamenterede topfelter,  halvroset under tunget 
liste. Forpanelet har rigt profileret  listeværk 
både omkring de tre nedre storfelter  og i de tre 
frisefelter,  der yderligere har rektangellister, 
som næsten fylder  hele fladen.  På arkitravlisten 
er skiftevis  indskåret to og tre tværstreger, ge-
simslisten har skrå relieftandsnit.  Det skråtstil-
lede, umalede pultbræt (fig.  28) har mange ind-
skårne degnenavne og initialer samt årstal, ældst 
»Petrvs Ioan(n)is snede dies 9. febr.  anno 1632«; 
endvidere ses et Jesumonogram. Gråmalet som 
stoleværket, tidligere egetræsådret. 0 . 1856 2 5 

foretog  snedker Wendelboe nogle ændringer 
ved stolen, antagelig ved dens flytning  fra  koret 
til den nuværende plads neden for  prædikesto-
len. 
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Jernbundet pengeblok  (fig.  30), fra  1600rne, en 
kun 39 cm høj egetræsblok med let afrundede 
hjørner, beslået med lodrette jernbånd samt 
vandrette ved fod  og låg, der består af  én stor 
jernplade med rund pengetragt. Den ene forside 
er udskåret til låge, med vandrette jernbånd, 
hvoraf  de to midterste (den ene fornyet)  er hjør-
neombukkede og tjener som lukke over øske-
ner. Gråmalet. Opstillet på ny træblok ved ind-
gangen. 

Pengebøsse,  o. 1950, af  messing, rund og flad, 
med graveret kors. 186223 fandtes  to †fattigbøsser 
af  blik, antagelig anskaffet  1859.25 En †tavlepung 
med stang behøvede 183522 nyt overtræk; nævnt 
endnu 1862.23 

Jernbundet dørfløj  (fig.  32a-b), 1604, af  eg, 
mellem våbenhus og skib. En gennemgribende 
istandsættelse 1952-53 har vist, at den nu rund-
buede fløj  oprindelig har været rektangulær 
(229x150 cm) og været anbragt på den indven-
dige side af  portalen, hvor der i muren var mær-
ker og jern fra  hængsler. Fløjen består af  tre lod-
retstillede, brede egeplanker, mod skibet samlet 
af  to nyere revler ud for  de fornyede  øvre og 
nedre hængsler. På siden mod våbenhuset er 
indfældet  fem  lodrette, glatte jernbånd fæstnet 
med jernnagler. Krydsende dem er lagt otte 

Fig. 30. Jernbundet pengeblok fra  1600rne (s. 4241). 
NE fot.  1994. - Iron-bound  alms  post  from  the  17th 
century. 

vandrette bånd med indridsede tovsnoninger 
langs kanterne. Dele af  tværbåndene er fornyet 
ligesom begge de pålagte, lodrette bånd ved 
yderkanterne. På tværbåndet, der ved midten 
danner gangjern til et hængsel, 66 er graverede 
versaler: »M.A L.I 1604«, formodentlig  kirke-
værgernes initialer og udførelsesåret.  På båndet 
herunder er ved restaureringen graveret: »MH 
KNA 1953«. Den oprindelige, snoede dørring, 
fæstnet  til en rhombeformet  plade med indrid-
sede tovsnoninger (fig.  32a), er 1952f.  blevet er-
stattet af  en lille ny; også låseplade og dørgreb er 
fornyet.  Dørfløjen  står nu brunferniseret  med 
sorte jernbånd. Træværket var tidligere egetræs-
malet over en gråblå farve,  inderst rødbrunt. 

†  Vestpulpitur  er tidligst omtalt 1838, da trap-
pen hertil skulle befæstes.  1857f.  blev den »van-
zirende og faldefærdige  forhøjning«  i kirkens 
vestre ende nedtaget. 14 

Orgel,  1967, med seks stemmer, ét manual og 
pedal, bygget af  jydsk Orgelbyggeri,  Hinnerup. 
Disposition: Manual: Gedakt 8', Principal 4', 
Rørfløjte  4', Gemshorn 2', Scharff  II. Pedal: 
Subbas 16'. Tegnet af  Vinther & Roldsgaard i 

Fig. 31. Præstens armstol antagelig fra  1868 (s. 4240). 
NE fot.  1994. - Priest's  chair  probably  from  1868. 
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samarbejde med orgelbyggeriet.  Enkel, femdelt 
facade  af  umalet egetræ. I tårnrummet. †Orgel, 
1912, med fire  stemmer, bygget af  Chr. Winther 
& Th. Frobenius, København. Disposition: 
Bordun 16', Principal 8', Gedakt 8', Oktav 4'; 
oktavkoppel, tutti. 67 Pneumatisk aktion og 
vindlade. På podium i vest. 

Salmenummertavler.  To store beregnet til sky-
denumre opsat 1888.23 De har lille, halvrund-
buet topstykke samt svejfet  udskåret hænge-
stykke med påsat roset. De oprindelige, drejede 
knopper yderst på gesimsen (jfr.  fig.  14) er nu 
fjernet.  En tredie tilsvarende, men smallere tavle 
er måske nyere, †Salmenummertavler.  Fire »nye 
og større« tavler anskaffet  1857,14 da de to 
†ældre var for  små. Alle gråmalet, brikkerne 
sorte med hvide tal. 

Præsterækketavle,  1977, udført  i lighed med 
salmenummertavlerne, efter  tegning af  Hans 
Vinther. Gråmalet, indskrifterne  sorte på lysere 
bund. Ophængt på tårnrummets sydvæg. 

Lysekroner,  tre ens fra  1902 og 1908, af  mes-
sing, af  en ret udbredt type (jfr.  bl.a. Vrads, 
s. 4174, nr. 1), hver med seks C-grenede lyse 

Fig. 32a-b. Jernbundet dørfløj  fra  1604, før  og efter  restaureringen 1953 (s. 4241). Farvelagt tegning afj.  B. Løff-
ler 1877, ca. 1:25, i NM og NE fot.  1994. - Iron-bound  door  from  1604, before  and  after  restoration  1953. Drawing  (in 
NM)  by J.  B. Løffler  1877  and  NE  phot.  1994. 

arme, hver med to lys, samt seks øvre refleks-
blomster og stor hængekugle med midtring og 
lille knop. 

1) »Skænket af  Gaardejer Lars Sørensen, 
Nørre-Snede. Aar 1902«. Ophængt østligst i 
skibet. 2) »Skænket til Nørre-Snede Kirke af 
Larsine Lundsgaards Arvinger. Julen 1908«. Op-
hængt vestligst i skibet. 3) Større end de andre, 
men uden indskrift.  I koret. 

Tårnur,  1981, leveret af  Dansk Kirkeklokke-
teknik. Anlæg med kvartshovedur, facademo-
torviserværker og hammerslag for  timeslag. 
Skiver og visere på tårnets nord- og sydside teg-
net af  Lone Schmidt. 

†Tårnur,  først  omtalt 1680, da det krævedes 
repareret.37 Der akkorderedes da »på hans kgl. 
majestæts nådigste behag« med Bo Hansen68 af 
Odense udi Fyn om »forsvarligt  at færdiggøre 
(dvs. reparere) sej erværket«: »Såsom denne 
Snede kirke er beliggende på en ret almindelig 
alfarvej  igennem Jylland, og sej erværket udi kir-
ken (ved hvilken mange fornemme  rejsende 
kunne søge underretning om tiderne både dag 
og nat) var meget brøstfældig.« 
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Urværket skulle fornyes  med ny »urostang« 
(spindel), tre nye »driver« (drev), to »kloufer« 
(lapper, paletter?), alle »huler« (bosninger) 
skulle udføres  med stål,69 to nye »walsfeire« 
(valser?), to »sperhagler« (spærhager), ny ham-
merfjeder;  alle hullerne skulle drejes, nyt anslag 
til vindfangen  og et nyt »sperkel« (spærhage?). -
168137 nævnes, at sejerværket havde solskive og 
viser. På klokken (s. 4243) er slidespor fra  ur-
hammer. 

Klokker.  1-2) 1981, ens, den ene dog ca. 80 cm 
i tvm., den anden ca. 105 cm, begge med skrift-
bånd om halsen, med reliefversaler:  »Jeg støbtes 
i året 1981 til Nørre Snede kirke af  Eijsbouts i 
Holland«. Skriftbåndet  står mellem to friser 
ganske svarende til bl.a. dem på klokken i Tyr-
sting (s. 3984). Automatisk ringning. Ophængt i 
samtidig klokkestol,  af  eg. 

3) (Fig. 33a-b), fra  1400rnes midte;70 81 cm i 
tvm. Om halsen et skriftbånd  med reliefminusk-
ler mellem flade  dobbeltlister (fig.  33b): »Sta 
(dvs. s(anc)ta71) maria mater deiintercede pro 
nobis« (hellige Maria, Guds moder, gå i forbøn 
for  os). Ordene er adskilt af  seks små, dårligt 
støbte og utydelige relieffer,  der ifølge  Uldall 
indledes med 1) S. Christoffer  bærende Jesusbar-
net, 2) stående person, 3),4) og 6) tilsyneladende 
en siddende Maria med barnet, 5) en stående 
Maria med barnet. Oven på klokkens hue ses to 
lister, over slagkanten en enkelt. De ret spinkle 
hanke, hvoraf  en er afbrudt,  er affasede.  - På 
klokken ses slidspor fra  †tårnurets urhammer. 

1975 repareredes kronen, der da manglede en 
arm, og bommen fornyedes.  Om klokkens 
ældre tilstand meddeles 1848, at den var »løs«, 
og 1852 ønskedes den bedre befæstet  til akslen;14 

1857 blev den repareret.25 

Klokken 72 er ophængt, ude af  brug, i tårnets 
østre glamhul; også 188923 hang den i et »tårn-
hul«, en anbringelse som tillige synes at fremgå 
af  en bemærkning 172739 i forbindelse  med en 
tårnreparation, hvorunder klokken måtte hæn-
ges ind midt i tårnet og derved ikke kunne hø-
res. 1773 hang den i en høj stabel (jfr.  s. 4217). 

†Klokke , der med al jernfang,  dvs. ophæng, 
vejede få  skippund og 8 lispund (dvs. 304 kg), 
blev afleveret  ved klokkeskatten 1528/29.73 

Fig. 33a-b. Udsnit af  indskrift  og klokke nr. 3, fra 
1400rnes midte (s. 4243). NE fot.  1994. - Detail  of 
inscription  and  bell  no. 3, from  the  mid  15th  century. 

GRAVMINDER 

Gravsten  (fig.  35), o. 1625-50, figursten  over 
ukendt ægtepar. 74 Brun kalksten, 200xl29x ca. 8 
cm, med flere  revner og meget nedslidt forår-
saget af  den tidligere placering, så bl.a. indskrif-
ten i fodfeltet  helt er forsvundet.  Under et tvil-
lingebueslag, der i siderne er støttet af  lille vo-
lutkonsol, midtpå af  konsol med utydeligt eng-
lehoved, står de afdøde  frontalt,  med hovederne 
vendt lidt mod hinanden og med hænderne 
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samlet i bedestilling foran  brystet. Alle ansigts-
og dragtdetaljer forsvundet,  dog anes mandens 
ørekorte hår, fuldskæg  og lidt af  en spinkel 
moustache. Hans midtknappede trøje, med 
bælte, er stumpvinklet afskåret  forneden.  Han 
bærer pibekrave og lang kappe; bukserne ræk-
ker lidt ned over knæene. Kvinden har konehue, 
pibekrave og lang, plisseret kappe, der kun lader 
skosnuderne fri.  Stenen er formentlig  udført  i et 
Århus-værksted og er til dels beslægtet med en i 
Elsted (s. 1748, nr. 3). Ifølge  Magnus Petersen lå 
den tidligere i skibets midtgang, ca. seks alen fra 
korbuen,75 men er senere opstillet på en granit-
sokkel ved våbenhusets vestvæg. 

Kirkegårdsmonumenter.  To støbejernskors 76 står 
på samme gravsted syd for  kirken. 1) (Fig. 34), 
o. 1883, over ungkarl Christen lensen, født  i 
Grætturp(!) 8. sep. 1858, død smst. 21. maj 1883. 
Indskrift  med reliefversaler  og -antikva. Korset, 
ialt 138 cm højt, der er af  næsten samme type 
som et i Dover (nr. 3, s. 3176), har for  hver af 
enderne gennembrudte, stiliserede kaprifolie-
blomster med frøkapsler;  på korsstammen for-
neden et anker. Den profilerede  sokkel, smyk 
ket med tungebort, er anbragt på granitplint. 

2) O.1886, over Gundorphfine  Kjerstine Jen-
sine Henriette Jensen, f.  i Grættrup 22. feb. 
1885, død smst. 25. apr. 1886. Indskrift  med re-
liefantikva.  Det 111 cm høje kors, på profileret 
sokkel over granitplint, svarer til et i Skannerup 
(nr. 2, s. 3364), men har på korsstammen for-
oven et symmetrisk bladornament. 

†Smedejernskors 77 (fig.  37), fra  1800rnes senere 
del, endnu bevaret 1951. Ifølge  tegningen havde 
den lave skriftplade,  med buede ender, på dette 
tidspunkt ingen indskrift.  Spinkle dobbeltvolut-
ter med spiralafslutninger  var anbragt over og 
under pladen. 

KILDER OG HENVISNINGER 

RA.  Rtk. Domænekontoret. Div. sager. Nørre Snede 
kirke 1836-46, og Finansmin. (1896 overført  til Land-
brugsmin.). Div. Sager. Nørre Snede kirke 11847-77, 
II 1856-77. LA Vib.  Nørre Snede kirkeregnskabsbog 
1711-20 (C.KRB 398), Nørre Snede. Div. dok. 1895-
1931 (C 403B. 14). Ved  embedet:  Synsprot. 1862 ff.  - Se 
i øvrigt fortegnelse  over arkivalier vedr. kirkerne i 
Gammel Skanderborg amt i almindelighed s. 2874 
samt forkortelser  s. 2875. Fagordbog s. 15. 

NM2:  Håndskrift:  F. Uldall: Om de danske lands-
bykirker VI, 1893, s. 213-21. - Indberetninger ved 

Tage Muller 1808 (gravhøj, bygning og inventar), 
J. B. Løffler  1877 (bygning,  inventar og gravminder), 
A. Ring 1891 (inventar, indlagt i Bernhard Olsens pa-
pirer i NM3), Eigil Rothe 1903 (kalkmalerier), 
Chr. Axel Jensen 1914 (inventar og gravsten), Povl 
Jensen 1922 (inventar), Harald Munk 1924-25 (inven-
tar), O. Hellvik 1990-91 (kalkmalerier i tårnrum), 
Kirsten Trampedach og Mette K.Jensen 1991 (kalk-
malerier i tårnrum), Hans Chr. Frederiksen 1995 
(kalkmalet frise)  og Vibeke Michelsen 1994f.  (kalk-
malerier, inventar og gravminder). 

Fig. 34. Støbejernskors nr. 1 over Christen Jensen, 
†1883 (s. 4244). NE fot.  1994. - Cast  iron  cross  no. 1, in 
memory  of  Christen  Jensen,  died  1883. 
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Notebøger.  NM2:  Søren Abildgaard VIII, 1773, 
s. 101, V. Norn I, 1935, s. 143-47. 

Tegninger  og  opmålinger:  NM2:  Tegninger af  billed-
kvadre, tympanon og font,  udat., ved kaptain Læs-
søe. Tegninger og akvareller af  tympanon, billedsten, 
font  og dørfløj  ved J. B. Løffler  1877. Tegninger af 
portaler og gravsten ved J. Magnus Petersen 1899. 
Kalker af  indskrifter  på prædikestol, usign. [1924]. 
Prædikestolsfelt,  farvelagt,  ved H. Munk omk. 1925. 
Tegning af  smedejernskors ved Aage Jørgensen udat. 
Grundplan ved Hans Vinther 1987. Kunstakademiets 
bibliotek:  Opmålingssæt ved Erhardt Wemmelund 
o.a. 1937-38. Kgl.  bygningsinsp.  Århus:  Korrespon-
dance og tegninger siden 1907. Privateje:  Grundplan 
ved L. A. Winstrup. 

Litteratur:  HistT. 8. rk. III, 126-28 (krigen 1657-59). 
F. Elle Jensen: Kirkelige Tilstande i Østjylland om-
kring Aar 1800. ØJyHjemst. XIII, 1948, s. 135. 
MeddÅrhSt. 1966, s. 63 og 1968, s. 53-55 (hoved-
istandsættelse med nyt tag, stoleværk og varme), 
1977, s. 67 (kander), 1978, s. 53 (maleri), 1981, s. 129 
(forsk.  vedr. tårn), 1987, s. 126 og 1988, s. 142 (kirke-
gårdskontor m.v.), 1990, s. 152 (tårnrum) og 1991, 
s. 129 (rep. af  murskader). Holger Hald: Nørre Snede 
Kirke, i Kirkerne i Nørre Snede kommune. Udg. af 
Y's Men's Club Højderyggen, Nørre Snede 1981. 
Landskabskontoret i Vejle amt: Kirkernes omgivelser 
1989, s. 130. 

Historisk indledning ved Lars Bisgaard, beskri-
velse af  kirkegård og bygning ved Kjeld de Fine 
Licht, (†)kalkmalerier, inventar og gravminder ved 
Vibeke Michelsen, orgel ved Ole Olesen og tårnur 
ved Hans Stiesdal. Engelsk oversættelse ved Jean Ol-
sen. Redaktionen afsluttet  1995. 

1 LA Vib. Århus bispearkiv. Vrads herredsbog 1661 
(C 3. 1103). 
2 Repert. I, nr. 4868. 
3 Samme sted II, nr. 239, 473, 1459 og 3051. Kirken 
ejede 1470 otte otting jord af  Snede mark og 1494 et 
fuldt  bol af  Ejstrup mark, ÆldDaArkReg. II, 39 og 
42. I en aldrig effektueret  overdragelse til Anders 
Wendelboe i Århus, Kronens Skøder 19. maj 1699, 
omtales jordene og flere  mindre arealer, der sandsyn-
ligvis er sjælegaver; der nævnes et kirkebol i Ejstrup, 
som »ligger til vin og brød«. 
4 DaMag. 4. rk. II, 40. 
Э Materialet er samlet og kommenteret med henvis-
ninger i P. Rasmussen: Silkeborg lens jordebog 1586, 
1964, navnlig s. 61f.,  116, 123 og 158. De neden-
nævnte træk ved tårnet er vidnesbyrd om stiftsledel-
sens indflydelse  på byggeriet. 
6 Kronenes Skøder 16. april 1743. Skødet er udstedt 
efter  betaling af  sidste afdrag.  Sandsynligvis er den i 
skødet nævnte dato 20. marts 1722 tidspunktet for 
sønnens overtagelse af  kirken, i hvert fald  er han an-

ført  som ejer 1727, LA Vib. Landstingets skøde- og 
panteprot. 1752-58, f.  137. 
7 Samme prot. f.  371. 
8 Samme, 1758-63, f.  143 og 1779-86, f.  368. Sidst-
nævnte handel indbefatter  Arritskov og patronatsret-
ten til kirken og er dateret 1778, men først  tinglyst 
1781. Jfr.  Chr. Heilskov: Nørre-Snede Kro, i Årb-
ÅrhSt. 1939, s. 8-10. 
9 Samme 1786-92, f.  352. LA Vib. Århus bispearkiv. 
Sager vedr. køb og salg af  kirker 1789-1805 (C 3. 
1150). 1787 havde synet klaget over kirkens mang-
lende vedligeholdelse, hvortil Spandet svarede, at han 
endnu ikke havde modtaget sit skøde, LA Vib. Århus 
bispearkiv. Kirkesyn 1700-1803 (C 3. 1166-76). 
10 LA Vib. Århus bispearkiv. Kirkernes istandsættelse 
mm. 1804-23 (C 3.1151). 
11 LA Vib. Århus bispearkiv. Sager vedr. kirkeejere 
1837-44 (C 3. 1156). 
12 LA Vib. Provstearkiver. Århus amts sdr. provsti. 
Synsprot. 1817-54 (C 30. 1-2) og RA. Rtk. Nørre 
Snede kirke 1836-46. 
13 LA Vib. Bygningsinsp. Århus. Forsk, kirker ca. 
1850-1905 (B 239. 124). Jfr.  Heilskov (note 8), s. 12-14. 

Fig. 35. Gravsten over ukendt ægtepar, fra  o.1625-50 
(s. 4243). - NE fot.  1994. - Tombstone  of  unknoum  mar-
ried  couple,  c.  1625-50. 



4246 VRADS HERRED 
14 LA Vib. Provstearkiver. Tyrs ting-Vrads hrdr.s 
provsti. Synsprot. 1837-1909 (C 33. 1-4). 
15 KancBrevb. 26. nov. 
16 Samme 8. okt. 
17 E. Egeberg: Silkeborg Slot II, 1924, s. 101, 154, 159 
og 172. Herredsbogen (note 1) anfører,  at »i polakker-
nes tid« var 17 hele gårde og tre bol nedbrudt. 
18 DaAtlas, s. 476. 
19 Resen, s. 149; Thiele: Danmarks Folkesagn II, 308. 
20 Pontoppidan og Resen, nævnt ovenfor.  Stedets hi-
storie belyses yderligere af  den omfattende  bebyg-
gelse fra  jernalder og vikingetid, som er frilagt  i 
1980erne (Acta Archaeologica LVIII, 1988, s. 171-99), 
og hvis udforskning  endnu ikke er afsluttet.  Her fore-
ligger en omstændighed, der kan formodes  engang at 
informere  om tidlige, kirkelige forhold. 
21 Jfr.  J.T.Lundbye: Studier over Vejenes Udvik-
lingshistorie i Aarhus og Skanderborg Amter, i Årb-
ÅrhSt. XVIII, 1925, s. 129-31, H. Matthiessen: Hær-
vejen, 2. udg. 1934, s. 52 ff.  og M. Lidegaard: Hær-
vejen langs Gudenåen, 1976, s. 64 ff.  Desuden kan 
anføres  C. Heilskov (note 8) s. 1 ff.  og O. Madsen: Et 
nyttigt og gavnligt Postværk. P&Ts Historie til 1711, 
1991, s. 72 f.,  136 og 174. 
22 RA. Nørre Snede kirke 1836-46. 
23 Synsprot. 1862f. 
24 LA Vib. Provstearkiver. Århus amts sdr. provsti. 
Synsprot. 1817-54 (C 30. 1-2). 
25 RA. Nørre Snede kirke I 1847-77 og II 1856-77. 
26 LA Vib. Århus bispearkiv. Kirkergsk.  og lign. 
vedr. landsogne 1671-1710 (C 3. 2434). 
27 Noterne 14, 23 og 25. 
28 Abrahamsen: Orientering, s. 57: 0,6° mod nord. 
29 Af  skibets to taggavle er af  den vestre kun det ne-
derste i behold; begge er opmuret i marksten. De 
teglstumper, der iagttages i fugerne,  synes at hidrøre 
fra  senere reparationer. På østgavlens østside aflæses 
neden for  det nuværende tag spor af  et ældre, der 
antagelig går forud  for  overhvælvningen. 
30 Noterne 13 og 25. 
31 Mackeprang: Granitportaler, s. 98 f.  sammenligner 
formen  med de mere akcentuerede baser tilhørende 
en gruppe omkring Hørup kirke. 
32 Den vandrette overligger på fig.  10 ses ikke i dag. 
33 Denne identifikation  er foreslået  af  Løffler  og fulgt 
af  Uldall og Mackeprang: Granitportaler, s. 310. 
34 Mackeprang: Granitportaler, s. 263 ff. 
35 Uldall har bemærket, at eventuelle sokler var dæk-
ket af  gulvet. 
36 RA. Rtk. Rgsk. 1559-1660. Silkeborg len. 
37 RA. Rtk. Rev. rgsk. 1660-ca. 1848. Århus stifts  kir-
kergsk. 1680-94 (261-66). 
38 Note 26 samt LA Vib. Kirkens regsk.bog 1711-20, 
Århus bispearkiv. Kirkernes jura patronatus 1695-
1738 (C 3. 1153) og Kirkesyn 1700-1803 (C 3. 1166-
76). 

Fig. 36. Fragment af  kalkmaleri, fra  o. 1500-25, på 
tårnrummets nordvæg. En del af  en djævel foran  en 
tønde, en smørkærne(P), samt et indvielseskors 
(s. 4230). Roberto Fortuna fot.  1991. - Fragment  of  mu-
ral  painting,  c.  1500-25,  on the  north  wall  of  the  tower. 
Part  of  a devil  in  front  of  a butter  churn(?)  and  a consecra-
tion  cross. 

39 LA Vib. Århus bispearkiv. Kirkesyn 1700-1803 (C 
3. 1166-76). 
40 En ændring af  kirkens ovennævnte adgangsfor-
hold, der er usædvanlige på en anden måde end ved 
kirkerne i Lisbjerg (s. 1391) og i Ovsted (Voer hrd.), 
er påbegyndt senest i forbindelse  med tårnbyggeriet 
og har i hvert fald  bestået i tilmuring af  en af  ind-
gangene, formentlig  den nordre (der ses bort fra  en 
mulig vestdør). Det er derimod uvist, hvornår den 
nuværende syddør er etableret. Fløjens datering til 
1604 (s. 4241) er en omstændighed, der kunne betyde, 
at dørhullet er opmuret på dette tidspunkt. Våben-
huset kunne da være jævnaldrende med døren, men 
snarest har der været tale om en nyordning af  ad-
gangen til kirken omfattende  ny dør og indbygning 
af  hvælv i våbenhuset. 
41 LA Vib. Århus bispearkiv. Kirkernes jura patrona-
tus 1695-1738 (C 3. 1153) samt noterne 26 og 39. 
42 Noterne 14 og 23. 
43 Brev af  1. okt. 1928 med udførlig  beskrivelse og 
skitse, i NM. s korrespondancesager. 
44 Frisen kan iagttages fra  ca. 6 m fra  vestvæggen;  det 
vestligste stykke er ødelagt p.g.a. afskalninger.  Frisen 
fortsætter  bag 1. fags  nordkappe. 
45 Jfr.  bl.a. Torkel Eriksson: Lykkehjul og livshjul, i 
Danske Kalkmalerier, red. ved Ulla Haastrup, 5. bd. 
nr. 24 og Bodil Franck: Moraliteter, i samme, 4. bd. 
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nr. 57; endvidere R. Broby-Johansen: Den danske 
Billedbibel, 1947, s. 190. 
46 Jfr.  Niels Jørgen Poulsen: »Liljemesteren« - en jysk 
murermester, i Danske Kalkmalerier, red. Ved Ulla 
Haastrup, 6. bd. nr. 1 og oversigtskort s. 271. 
47 S. 3918, 1889 og 4027; jfr.  Ejstrup s. 4191 og Lin-
nerup s. 4314. 
48 Jfr.  Åsted kirke, Viborg amt, i Danske Kalkma-
lerier 7. bd. nr. 28, s. 125. 
49 RA. Ministeriet for  Kirke- og Undervisnings væse-
net. J.nr. RR 1063-1125. 1891, sag nr. 1085. - Rothe 
fandt  1903 rester af  »yngre maling, antagelig c. år 
1700« siddende på et »tyndt affaldende  hvidtekalk-
lag«. 
50 Jfr.  også Voerladegård s. 3858. 
51 Herfor  betaltes 130 rdl. (note 25). 
52 1841 udførte  bygningskonduktør  Thielemann en 
ikke anvendt »Skizze til et Altermaleri« med et motiv 
efter  Mark. 10. v. 13-17 (Lader de små børn komme 
til mig). I et smalfelt  til venstre for  midtfeltet  en stå-
ende »St. Johannes«, til højre »St. Peter«, med sværd 
(!). (RA. Domænekontoret. Nørre Snede, ad N 653, 
pr. 1841). 
53 Ifølge  brev af  4. dec. 1862 fra  Winstrup til mini-
steriet (note 25) var denne forskel  ikke så stor, at en 
omstøbning var nødvendig. 
54 I denne periode var fonten  udstillet bl.a. på NM. 
55 Dvs. fløjl  eller plyds med glat bund og ophævede 
figurer. 
56 Jfr.  Otto Norn: Jydsk Granit, 1968, s. 22f.  og 
fig.  50. 
57 Sognepræstens formodninger  om fonten  fremgår 
af  hans indberetning 1808. Fonten har »venteligen fra 

Fig. 37. †Smedejernskors fra  1800rnes senere del 
(s. 4244). Efter  udat. skitse af  Frode Lund, tegnet af 
Aage Jørgensen. - †Wrought  iron  cross,  late  19th  century. 

begyndelsen af  været bestemt til et eller andet he-
densk brug ... At disse afbildninger  [løverne] er af 
hedensk oprindelse er vel ligeså sandsynligt, som det 
er mig umuligt at tilføje  noget til en yderligere for-
klaring. Her gives intet sagn, som kunne lede på 
spor.« 
58 O.1700 manglede man et fad  (note 39). 
59 Jfr.  også Lille Fuglede (DK Holbæk, s. 1647). 
60 DK Ribe, s. 1173 og 1329, der dog begge har 
»knapper« ved hankens fastgørelsespunkter;  ingen af 
kanderne har stempler. 
61 Måske 1874 da bygningsinspektør  Walther leverede 
tegninger til istandsættelse af  prædikestolen (note 25). 
62 Kirkemaleren Poul Jensen syntes 1922 (indb.) at 
kunne læse 1606. 
63 H. Munk gør i sin indb. opmærksom på, at han 
ved sine forundersøgelser  kun afdækker  et enkelt fag 
og udfører  en farvelagt  tegning af  den staffering,  der 
tænkes genfremstillet  (jfr.  fig.  26). Herved er bevaret 
undersøgelsesmateriale til senere tider og sammen-
ligningsmuligheder med forskellige  tiders farveun-
dersøgelser. 
64 Nogle gamle †fodskamler,  en del af  dem med ud-
skårne navne, stod 1832 på våbenhusloftet.  Man på-
tænkte at genanvende dem nede i kirken (note 22). 
65 Indb. ved Chr. Axel Jensen og Poul Jensen. 
66 Jernet fra  dørens midterste stabel sås endnu i muren 
1952; døren havde et tilsvarende brud i træet. - Døren 
istandsat af  Georg N. Kristiansen. 
67 Th. Frobenius & Co.: Orgelfortegnelse  1937. 
68 Omtalt i Odense tingbøger 31. okt. 1676 og 11. juni 
1679 (LA Fyn, fol.  48 og 73), iføgle  udskrifter  ved 
Svend Larsen. 
69 Burde egentlig være af  messing, ifølge  Hans Sties-
dal. 
70 Uldall: Kirkeklokker,  s. 102; jfr.  Resen, s. 148, med 
ufuldstændig  indskrift. 
71 Ingen forkortelsesstreg  ses. »dei intercede« er sam-
menskrevet i ét ord. 
72 Jfr.  Jens Vellev: Støbning af  middelalderens kirke-
klokker, i hikuin 3, 1977, s. 239f. 
73 RA. DaKanc. Rgsk. før  1559. Indkrævede klokker 
1528-29 (108 A, pk.l l) . 
74 Gravstenen kan være lagt over en af  de to præster, 
der ifølge  herredsbogen (note 1) lå begravet i kirken: 
Niels Lauritzen, præst i 29 år, døde i »den Keyserlige 
indfald«  (o. 1625), eller Jens Nielsen, præst i 42 år, 
død 3. dec. 1645; jfr.  Resen, s. 149, der bemærker, at 
førstnævnte  byggede præstegården 1580. 
75 Lå endnu her 1914 (indb.). 
76 Jfr.  Aase Faye: Danske Støbejernskors. Bearbejdet 
og udgivet af  Jan Faye, 1988, s. 138, nr. 327 og s. 76, 
nr. 106 B. 
77 Aage Jørgensen: Danske Gravminder af  Smede-
jern, 1951, fig.  86. Tegnet efter  skitse af  lærer Frode 
Lund. 
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Fig. 38. Nørre Snede 1:10.000. Målt 1783 af  E. C. Stockfleth,  tegnet 1818 af  Jens Siemsen, kopieret 1993 af 
J. Wichmann. - Map  of  the  village. 

S U M M A R Y 

Nørre  Snede  church stands at crossroads which at 
any rate since early medieval times have held a 
prominent position in the overall traffic  net-
work of  Jutland. Moreover, there has once been 
an exceptional number of  prehistoric burial 
mounds in the area, some of  which are still pre-
served. And in the 1980s, archaeological excava-
tions (not yet completed) south of  the church 
revealed extensive traces of  settlement dating 
from  the Iron Age and early Viking period. 

The high-lying church, consecrated to St. Mi-
chael, is situated at the top of  a broad hill rising 
conspicuously in the otherwise flat  landscape. 

The present building, probably from  the close 
of  12th century, is built of  granite ashlars outside 
and field  stones inside. The church must have 
been erected in two stages; viz. the nave on its 
own, and the chancel and apse together. A num-
ber of  stone-carvings enrich the fabric,  although 
none reach the same standard of  artistry and 
skill as the font.  A walled-up entrance - prob-
ably an original one - is discernible in an un-
usual very easterly position in the nave's south 
wall, whereas the present door is presumably 
late medieval. In the same period, i. e. about the 
close of  the 15th century and beginning of  the 



NØRRE SNEDE KIRKE 4249 

following  century, this church like most others 
in Denmark, underwent various alterations. 
Vaults were put up in the chancel and nave, and 
a tower was built at the west gable but later 
reduced in height. The porch is probably also 
from  about 1500 likewise the wall, with two 
openings, which separates the chancel from  the 
apse, and testifies  to a liturgicai change. 

The now whitewashed church interior for-
merly had simple mural decorations on the 
vaults by "the Lily Master" painted in the first 
quarter of  the 16th century, and in the tower bay 
there is the fragment  of  a late medieval mural: a 
wheel of  fortune  (or the four  ages of  man) and 
possibly St. George. 

The font  of  granite enriched with carvings of 
great lions is the most impressive piece of 

church furniture,  and judged to be one of  the 
outstanding works of  Danish Romanesque 
sculpture. Carved wood furnishings  from 
c. 1588 include the large columns from  an †altar-
piece, the pulpit, and the pews which display 
fanciful  examples of  renaissance carving, prob-
ably by woodcarver Jens Jensen, whose name is 
given on one of  the panel reliefs.  A bell from  the 
mid 15th century hangs out of  use in one of  the 
tower's belfry  lights, it bears an inscription with 
an invocation to the Virgin Mary. Earlier the 
church was in very poor condition, and this 
may well have indirectly contributed to the faet 
that a good deal of  furniture  from  c. 1588 is pre-
served, although with alterations to the altar-
piece in 1860, the renewal of  pews in 1874 and of 
the altar-piece in 1894. 

269* 



S. KNUDS †KAPEL 
NØRRE SNEDE SOGN 

Efterretningerne  om dette kildekapel er kun få. 
Den første  og mest detaljerede omtale er fra 
1623,1 da sognepræsten skulle indberette om be-
mærkelsesværdige forhold  i sit distrikt. Han 
skriver, at der syd for  byen, ved alfarvej,  i siden 
af  »et bjerg«, findes  en kilde, kaldet S. Knuds 
kilde,2 ved hvis side der stod et kapel. »I gamle 
dage« 3 var stedet meget besøgt af  syge, som 
blev helbredt. Kilden var omsat med »bul-
værk«, og ved siden af  var opført  et kapel, som 
imidlertid kun fik  lov at stå »i nogle år«. Da 
Christian III engang kom forbi  og fandt  ud af, 

»hvad samme bulhus betød«, befalede  han, at 
det skulle brydes ned, og han gav »kapel og bul-
hus« til kromanden i Nørre Snede, Christen 
Terkelsen, som i mange år havde det i sin gård. 4 

Præsten tilføjer,  at kilden stadig er ved magt. 
Den identificeres  i vore dage med et væld i siden 
af  en bakke knap en kilometer sydsydøst for  kir-
ken, omkring 100 m øst for  vejen til Vejle. På 
stedet5 er der ingen synlige levn af  bebyggelse, 6 

og det vil således formentlig  forblive  uafklaret, 
om det bulhus, præsten omtaler meget tvety-
digt, har fungeret  som kapel. 

KILDER OG HENVISNINGER 

1 Præsteindb. til Ole Worm, s. 63. 
2 August F. Schmidt: Helligkilder i Århus amt, i Årb-
ÅrhSt. XIX, 1926, s. 21f.  anfører  (yngre) eksempler 
på, at kilden også er benævnt efter  S. Mikael, som 
sognekirken var indviet til. Jfr.  Svane: Helligkilder, 
s. 235. 
3 Oversigterne i foregående  note omtaler kildens be-
tydning endnu ved midten af  forrige  århundrede. 
4 I hvert fald  1558 var Christian III i Nørre Snede, 
hvor han udstedte et brev (KancBrevb.  29. juli). Præ-
sten har antagelig fået  oplysningerne til sin indbe-
retning hos kroholderen Søren Terkelsen, der er 
nævnt 1608 og 1634 (KancBrevb.  henholdsvis 4. dec. 
og 17. marts), og som formentlig  var barnebarn af 
ovennævnte Christen. Jfr.  Chr. Heilskov: Nørre-
Snede Kro, i ÅrbÅrhSt. XXXII, 1939, s. 1-16. 

5 Skov- og Naturstyrelsen har ved kilden opsat et 
skilt, der beretter om Christian III og bulhuset. 
6 Der er dog usikkerhed om kildens lokalisering, idet 
den muligvis skal søges vestligere. Ved den prøve-
undersøgelse, som Kulturhistorisk Museum i Vejle 
foretog  1979 ca. 200 m vest for  Vejlevejen omtrent 
800 m sydsydvest for  kirken, og som gav anledning 
til udgravning af  den ovenfor  s. 4246, note 20 
nævnte, omfattende  bebyggelse fra  jernalder og tidlig 
vikingetid (Vejle kulturhist. Museum, sag M 211), 
konstaterede man levn af  flere  træsatte brønde, men 
hverken tilknyttet bebyggelse eller nogen rindende 
kilde. 

Redaktion 1995 ved Lars Bisgaard og Kjeld de Fine 
Licht. 



Fig. 1. Kirken set fra  nordøst. KdeFL fot.  1994. - The  church  seen  from  the  north-east. 

HAMPEN KIRKE 
NØRRE SNEDE SOGN 

Efter  flere  års indsamling blev  filialkirkens  op-
førelse  indledt med grundstensnedlæggelse 1955 
og afsluttet  med indvielse 17. november 1957. 
Projektet, der var tegnet af  Søren Vig-Nielsen 
(1876-1964) i Viborg, blev 1947 anbefalet  af  den 
kgl. bygningsinspektør,  som fandt,  at forslaget 
havde »jysk bredde og tyngde og passede godt 
til landskabet«. 

Kirken er rejst i et højtliggende område syd 
for  Ny Hampen og vest for  Gammel Hampen. 
Navnlig mod vest falder  terrænet markant og 
gør bygningen synlig viden om. 

På et skænket areal blev kirkegarden  anlagt og 
taget i brug 1950, da også ligkapellet opførtes 

efter  tegning af  samme arkitekt. Ved siden af  vår 
klokken ophængt i en †stabel frem  til 1957. På 
områdets østre del er gravstederne placeret nær 
de hegnende hække og den indrammende træ-
beplantning, således at kirken står frit  på et 
græsklædt areal. Redskabshus efter  tegning af 
Hans Vinther, Brædstrup, er opført  1978. 

Den hvidkalkede, teglhængte bygning  er ud-
formet  med forbillede  i en traditionel landkirke 
og består af  kor, skib og vesttårn. Hertil slutter 
sig to sidebygninger: Den ene ligger på korets 
nordside og rummer præsteværelse m.v., den 
anden er på samme side af  tårnet og fungerer 
som våbenhus. Kirkerummet, der indbefatter 



tårnrummet, er overhvælvet og hvidkalket i alle 
afsnit.  Gulvene er lagt med gule mursten. 

Det enkle inventar  stammer i hovedsagen fra 
1957. På alterbordet står et stort egetræskors 
flankeret  af  messingkopier af  1600talsstager. Al-
tersølvet er udført  1949 af  guldsmedene Grann 
og Lagly, København; oblatæsken stemplet 
Cohr. Den nyromanske døbefont  er hugget i 
bornholmsk granit. Dåbsfadet  er af  messing. En 
gulvlysestage,  udført  1985 af  sølvsmed Jørgen 
Dahlerup, Hørsholm, er opstillet i koret. Prædi-

kestolens fyldingspaneler  og stoleværket står 
med blå og gråhvide farver  samt lidt guld på 
enkelte lister. I vestpulpiturets fyldingspanel  er 
indfældet  et orgel, fra  1958, med fem  stemmer, 
ét manual og anhangspedal. Det er udført  af 
Jydsk Orgelbyggeri,  Århus. Disposition: Ge-
dakt 8', Principal 4', Rørfløjte  4', Gemshorn 2', 
Scharff  II. 

Klokken, leveret af  De Smithske Støberier i 
Aalborg, hang fra  1951 til kirkeindvielsen i en 
klokkestabel ved kapellet. 

KILDER OG HENVISNINGER 

Ved  embedet:  Synsprot. 1957f.  LA Vib.:  246 tegninger 
af  S. Vig-Nielsen til bygning og inventar (PL T. O 

Fig. 2. Indre set mod øst. NE fot.  1994. - Interior  to  the  east. 

(2). 248). Kgl.  bygningsinsp.  Århus:  Korrespondance 
og tegninger siden 1947. 
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Fig. 3. Indre set mod vest. NE fot.  1994. - Interior  to  the  west.  The  furniture  is  contemporary  with  the  building. 

Litteratur:  MeddÅrhSt. 1979, s. 69 (redskabshus), 
1987, s. 126 (omlægning af  kirkegård og nyt låge-
parti), 1989, s. 162 (nyt lågeparti). Holger Hald: 
Hampen Kirke, i Kirkerne i Nørre Snede kommune. 
Udg. af  Y's Men's Club Højderyggen, Nørre Snede 

1981. Landskabskontoret i Vejle amt: Kirkernes om-
givelser 1989, s. 128. 

Redaktion: Kjeld de Fine Licht og Vibeke Michelsen 
1995. 

Fig. 4. Grundplan 1:300 tegnet af  KdeFL efter  S. Vig-Nielsen. - Ground-plan.  The  church  which  is  designed  as  a 
traditional  church  by the  architect  S. Vig-Nielsen  1946 was  inaugurated  1957. 





Fig. 1. Kirken og kirkestien set fra  vest. Thomas og Poul Pedersen fot.  1963. - The  church  seen  from  the  west. 

KLOVBORG KIRKE 
VRADS HERRED 

Sognet er nævnt første  gang 1411,1 da Johan Skarpen-
berg solgte sin gård Tranholm (i sognet) med tilhø-
rende gods til dronning Margrethe. 15242 bidrog kir-
ken med 10 mark til Frederik I. s ekstraskat, den så-
kaldte landehjælp. 

I hvert fald  siden midten af  1400rne har kirkens 
historie været tæt knyttet til den nærliggende hoved-
gård Mattrup og dens ejere, i hvilken sammenhæng 
det tilsyneladende har været af  underordnet betyd-
ning, at kirke og gård ikke alene lå i hver sit sogn, 
men også i hver sit herred (jfr.  s. 3992). 

Den ovennævnte gård Tranholm identificeres  med 
hidtil ikke nærmere undersøgte rester af  murværk, 
som findes  på en banke af  samme navn i sognets 
nordlige del. Banken har i sin tid været en svært til-

gængelig ø i en sølignende udvidelse af  Mattrup å og 
har sandsynligvis rummet et befæstet  anlæg. Skar-
penbergs godssalg kan derfor  have haft  sammenhæng 
med dronningens velkendte bestræbelse på reduktion 
af  adelens magtbaser.3 En del af  gårdens gods sam-
ledes med andre kongelige besiddelser under beteg-
nelsen Tranholm len, hvis beskedne udstrækning 
stort set svarede til Klovborg sogn. I hvert fald  fra 
midten af  1400rne var lenet pantsat til Mattrups ejere, 
hvor iblandt skal nævnes Erik Styggesen Rosen-
krantz, der erhvervede pantet 1490 og bevarede det til 
sin død 1535.4 Herefter  overførtes  det til svigersøn-
nen Eiler Hardenberg, fra  hvem det i 1560erne gik til 
sønnen Erik.Ved mageskifte  med kongen 15735 over-
tog Erik Hardenberg pantelenet som ejendom. 
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Fig. 2. Kirken set fra  sydøst. Victor Hermansen fot.1938.  - The  church  seen  from  the  south-east. 

Ligesom det var tilfældet  med en hovedpart af  her-
redets kirker (jfr.  bl.a. Ejstrup, s. 4179, og Nørre 
Snede, s. 4215), stod Klovborg kirke i hvert fald  i 
senmiddelalderen under varetægt og beskyttelse af 
biskoppen i Århus. Som ved de andre kirker udledes 
denne omstændighed af  de administrative forhold  ef-
ter reformationen, 6 men fremgår  også tidligere, bl.a. 
1470 og i 1480erne7 i forbindelse  med ejendomstvi-
ster, hvor kirkens sag førtes  af  biskoppen. 

Med omvæltningerne i 1536 må kirken være kom-
met i kronens besiddelse, hvorved repræsentanten for 
kirkens ejer blev identisk med indehaveren af  Tran-
holm len, dvs. ejeren af  områdets hovedgård Mat-
trup. Omstændighederne modsiger ikke en antagelse 
af,  at manden på Mattrup i det mindste spillede en 
rolle som kirkeværge. Denne post i forening  med den 
nævnte relation mellem gården og det øvrige sogn 
kan formentlig  afgive  tilstrækkelig begrundelse for 
Mattrupejernes mangeårige engagement i kirken (jfr. 
bl.a. inventaroversigt, gravsten og gravkrypt).  Des-
uden må bemærkes den formulering,  fruen  på går-
den, Anne Rønnow, bruger i forbindelse  med sønnen 
Christens bisættelse år 1600, da hun i sine optegnelser 
skriver, at Klovborg kirke »er sognekirke til Mat-
trup«.8 

Der er nemlig ingen efterretning  om, at herreman-
den på Mattrup var kirkeejer i Klovborg, tværtimod 
kunne kongen 15829 tildele kirke og »tiender« til 
provstiet ved domkapitlet i Århus (som på dette tids-
punkt var forlenet  til rigets kansler Arild Hvidtfeldt). 

Omfanget  af  tildelingen, der også gjaldt nabokir-
kerne Hammer og Åle, fremgår  imidlertid ikke klart 
og sagen bedres ikke ved afvigende  ordlyd 1590,10 da 
tildelingen blev bekræftet.  Provstiet bevarede sin ind-
tægt til kapitlets nedlæggelse 1666. 

Der ser ud til, at kongen i hele perioden stod som 
kirkens ejer, hvilket direkte er nævnt i herredsbogen 
166111 og fremgår  1626,12 da lensmanden på Silkeborg 
fik  besked fra  kancelliet om at tage vare på den ne-
dennævnte reparation af  kirkens tårn. Man bemærker 
ved denne lejlighed, at det var Mattrups ejer, et bar-
nebarn af  Erik Hardenberg, lensmand på Skivehus, 
Tyge Brahe, der havde indberettet sagen. 

168913 overdrog kongen tienden som lønforbed-
ring til Holger Bredal, sognets præst 1681-1722 (jfr. 
gravkrypt),  men allerede 169414 afgav  kongen kirken 
som afdrag  på gæld til Otto Skeel til Vallø. Denne 
beholdt den kun et års tid, før  han afhændede  den til 
Thyge Jespersen på Mattrup.15 Herefter  fulgte  kirken 
atter Mattrup (jfr.  gravkrypt),  bortset fra  nogle år 
efter  1736, da den ejedes af  Jespersens halvbroder, 
Christian Fischer på Allinggård (Hids herred, Viborg 
amt, jfr.  Grædstrup, s.3935).Da etatsråd Regnar We-
stenholz 185416 købte Mattrup af  godsejer T. W. 
Schiitte på Bygholm ved Horsens fulgte  Klovborg 
kirke med (jfr.  bl.a. ændringer i koret) og forblev 
under Mattrup frem  til 1. januar 1912, da den overgik 
til selveje. 

Et sagn  fortæller  om en herremand, som ikke ville 
hjælpe bønderne med at bygge en kirke og henviste 
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dem til fortsat  at dyrke deres gud i bjergmandens 
hule. De så da lys i en bakke, hvor de fandt  en skat 
bevogtet af  onde magter. En klog mand rådede dem 
til at opflaske  to kviekalve med sødmælk til de kunne 
trække en vogn, og hvor de standsede og lagde 
sig ned, skulle de opføre  kirken. Som sagt så gjort, 
og denne kirke fik  lov at stå i fred.  Et andet sagn 
beretter om præstegårdskarlen, der drak polske sol-
dater under bordet, da de var trængt ind. Med list fik 
han dem til at slå hinanden ihjel, og de blev begravet 
ude på heden.17 

1995: Klovborg sogn indgår i Århus stift  og ligger i 
Nørre Snede kommune, Vejle amtskommune. 

Kirken ligger i den søndre del af  sognet, hvis 
største udstrækning går i retningen nord-syd; 
den rejser sig frit  i et højtliggende terræn, der 
vest for  kirkegården går ned i et lavere område, 
hvor landsbyens huse og gårde tidligere lå 
spredt (fig.  72). I en periode op til 1962 var 
Klovborg eller Kloborg, som den førhen  be-
nævntes, stationsby og udbyggedes langs banen 
og landevejen mellem Horsens og Nørre Snede. 
Kirken, der er synlig viden om, ligger for  sig 
selv nogle kilometer nordøst for  landsbyen (jfr. 
bl.a. nabokirken i Tyrsting, s. 3964). I omtrent 
samme afstand  videre nordpå er den nu be-
skedne bebyggelse Skade, hvor sognets præste-
gård fra  gammel tid har befundet  sig. 18 

Kirkegården,  der allerede omkring år 1800 
havde en betragtelig størrelse (fig.  72), er siden 
udvidet betydeligt; 1885 skulle »indtages« en 
skæppe land (knap 700 m 2 ) i nordsiden, og 1904 
talte man igen om at forøge  arealet. I 1940rne 
gennemførtes  en større udvidelse mod øst og i 
1970erne en mod syd, efter  tegning af  Volmer 
Rud. Nielsen.19 Hegningen  udgøres hele vejen 
rundt af  nye og nyere stendiger. Da den 174720 

nævnes første  gang, er det i form  af  en syns-
bemærkning om, at murens kampesten flere  ste-
der var skredet ned; lignende gentages sidenhen. 
1846 blev det noteret, at hegnet ikke kunne 
holde kreaturerne ude. 1880 skulle muren for-
nyes over en periode på seks år.21 

Indgangene  udgøres af  en hovedport og to fod-
gængerlåger foruden  indkørsel til materialplads 
i det sydvestre hjørne. Hovedporten, der sidder 
i nordsiden ved overgangen mellem det ældre 
afsnit  og udvidelsen, er samtidig med sidst-

nævnte og udformet  med jerngitterfløje  op-
hængt på falsede,  foroven  aftrappede  piller af 
røde sten. I lågen nordligt i vestsiden, der knyt-
ter sig til nu lidet brugt adgangsveje, sidder en 
stakitfløj  flankeret  af  tilsvarende piller. Den an-
den fodgængeradgang  er i østsiden ved over-
gangen mellem de to udvidelsesafsnit  og er blot 
en stakitfløj  i en åbning i gærdet. Indgangene 
omtales tidligst 1735, da synet bemærkede, at 
porten, »som er foran  våbenhuset«, manglede et 
bræt med hængsel, og at der skulle anbringes en 
»lille låge for  hver af  de to stetter«; 1747 var port 
og to låger »fornødne«. 20 182422 konstaterede 
man råddenskab i stakitfløjene,  og 185321 fore-
skrev synet fornyelse  og maling af  stakitporten; 
nogle år senere skulle også vestre låge renove-
res. Hvidkalkede, teglhængte og murede piller, 
antagelig tilhørende østre låge, skimtes på 
fig.  10. I 1880erne skulle indgangenes piller for-

23 

nyes. 
1930 rejstes efter  tegning af  Axel Nielsen et 

muret og teglhængt ligkapel,  der 1980 er udvidet 
efter  forslag  af  Hans Vinther, Brædstrup. 

Samtidig med de ovennævnte arbejder i 
1880erne blev dels gentaget et ønske om fortov 
omkring kirken, dels foreslået  anlæggelse af 
gange, og 1917 udarbejdedes en plan for  regu-
lering af  »den uordentlige kirkegård«. En kant-
beplantning af  lægivende seljerøn karakteriserer 
sammen med fyrretræer  kirkegårdens nordre 
halvdel i vore dage. I øvrigt er der i sydsiden 
grupper af  ege og langs gærdet lind. En markant 
cypresrække strækker sig fra  nordre indgang til 
kapellet. I 1880erne skulle nogle popler fældes, 
og i forbindelse  med udvidelsen mod øst fjerne-
des træer i denne side, hvorefter  synet foreslog 
birk i nord, øst og syd; 24 enkelte af  disse er be-
varet i det ældre sydskel. 

†Gabestok.  173520 bemærkede synet, at der tid-
ligere ikke havde været nogen, men at den nu 
»vil sættes« (jfr.  bl.a. nabokirken i Grædstrup, 
s. 3938). 

BYGNING 

Kirken er et langhus,der består af  et skib fra  omkring 
år 1200, et senmiddelalderligt tårn i vest, hvis nu-
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Fig. 3. Kirken set fra  nordøst. KdeFL fot.  1994. - The  church  seen  form  the  north-east. 

værende, reducerede højde er forårsaget  af  storm-
skade 1626, et kor og apsis fra  slutningen af  1500rne 
samt et våbenhus fra  forrige  århundrede. På den tid, 
da tårnet rejstes, blev der i skibet indbygget hvælv. 
Det eksisterende, tøndeformede  træloft  i koret er sat 
op 1859 som afløser  for  det oprindelige hvælv, der 
antagelig har svaret til det i det underliggende, samti-
dige gravrum. Orienteringen har en ubetydelig af-
vigelse mod nord.25 

Af  den oprindelige bygning er kun skibets lang-
mure i behold; det har været et relativt lang-
strakt rum, idet længden er godt det dobbelte af 
bredden. 

Materialer.  Over en skråkantsokkel, der sprin-
ger 6-7 cm frem  og næsten er skjult af  jords-
monnet, er murene udvendig rejst af  veltildan-
nede granitkvadre og indvendig af  marksten. 
Facademurværket er senest omsat i 1990erne. 

Af  oprindelige enkeltheder er begge døre  til 
stede, omend i ændret form.  Norddøren, der er 

tilmuret, aflæses  på facaden,  hvor den måler 113 
cm i bredden mellem hjørnerne, der over soklen 
er sat afrejste  kvadre. Åbningens overside, der 
vist var dannet med en vandret overligger, blev 
ødelagt ved indsættelse af  vindue 1875.26 Mulig-
vis i forbindelse  med opførelsen  af  det nuvæ-
rende våbenhus er syddøren udvidet og senere 
udstyret i sydsiden med en indfatning  af  granit. 

Øjensynlig har der i hver side af  skibet været 
to vinduer,  hvoraf  begge er bevaret i nordsiden 
og det ene i syd. Alle tre, der udvendig måler ca. 
135x56 cm, er nu tilmurede, men registreres ude 
eller inde eller begge steder. 

Ændringer  og  tilføjelser.  Omkring år 1500 blev 
kirken genstand for  en større ombygning, lige-
som det på samme tid var tilfældet  ved de fleste 
andre kirker. I skibet og sikkert også i det for-
svundne †kor blev der indlagt hvælv og ved 
vestgavlen rejst et tårn. I denne periode sad Erik 
Styggesen Rosenkrantz inde med Tranholm len 
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Fig. 4. Længdesnit og grundplan 1:300. Målt af  John Bennetzen 1994 og 1992,tegnet og suppleret med skitse af 
gravrum af  KdeFL 1994. - Longitudinal  section  and  ground-plan. 

(s. 4255), men en eventuel forbindelse  mellem 
ham og byggearbejdet kan ikke påvises. 

De kuplede hvælv,  hvis disposition med otte 
halvstensribber er den gængse i stiftets  vestre 
del, hviler på sædvanlig måde på falsede  væg-
piller samt gjord- og skjoldbuer, der er en hel 
sten brede. På grund af  triumfvæggens  senere, 
nedennævnte ombygning og efterfølgende  æn-
dring er udformningen  af  de østre hjørnepiller 
ukendt. På loftet  konstateres ingen overribber, 
og hvælvlommerne er udfyldt  op til murkro-
nen. 

Tårnet,  hvis østre mur hviler på skibets vest-
gavl, er jævnbredt med dette; efter  den neden-
nævnte stormskade 1626 reduceredes det til sin 
nuværende højde. På en syld af  marksten, der 
træder frem  under bygningens vestre del, er 
murene rejst udvendig af  kvadre, hvori indgår 
større og mindre partier af  munkesten; indven-
dig er udelukkende anvendt munkesten, der er 

henmuret i munkeforbandt  med ridsede fuger. 
Vestfacaden  står på et skråkantskifte,  der antage-
lig hidrører fra  skibets gavl. Mens rent kvader-
murværk på nordsiden kun andrager seks skifter 
forneden,  rækker det på de to andre sider om-
trent op til tagfodshøjde;  facaderne  er senest 
omsat og nymuret i 1990erne (jfr.  fig.  8). 

Blandt nordsidens kvadre er der adskillige, 
som utvetydigt  stammer fra  en kirkebygning 
(fig.  7, R-T), hvad de almindelige kvadre vel 
også gør. Til materialet slutter sig antagelig en 
granitsøjlebase (fig.  5 og 7, U), der er udtaget af 
tårnets vestgavl og nu står i kirken. Sålbænk-
stenene kunne været hentet i kirkens eget kor 
(jfr.  dog nedenfor),  hvis vinduer i så fald  havde 
afveget  fra  skibets (jfr.  f.eks.  Ejstrup, s. 4184), 
og de ret store, kileformede  blokke, der for-
mentlig tilhører samme stik, kunne stamme fra 
en samtidigt omdannet triumfbue.  Antallet af 
normale, utvivlsomt genanvendte kvadre er dog 
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for  stort til at kunne henføres  til skibets, ved 
tårnets opførelse  nedbrudte vestgavl, hvorfor 
man ledes til den slutning, at i hvert fald  en del 
af  tårnets byggemateriale er hentet andetsteds. 

Tårnrummet, der ved sine vægblændinger 
minder om vestafsnittet  i nabokirken i Bryrup 
(s. 3913), er dækket med et hvælv svarende til 
skibets. Det hviler på forlæg  i væggene, hvorfor 
det antagelig har udgjort en del af  opførelsesen-
treprisen. Hvælvet er gennembrudt af  et par 
huller til klokkereb, og i det sydvestre hjørne 
iagttages en tilmuret †lem.  I rummets sydside er 
et stort, til begge sider falset,  rundbuet vindue, 
der kun er ændret i sin lysning. 

Den nævnte lem må for  så vidt have været 
overflødig,  eftersom  der omtrent midt på nord-
siden er en oprindelig, udvendig adgang til tår-
nets øvre stokværk i form  af  en relativt højtsid-
dende, til begge sider falset,  fladbuet  åbning. 
Den tilhørende adgangsvej er selvsagt udskiftet 
tid efter  anden; nuværende trappe er fra 
1970erne. 

Tilstedeværelsen af  to adgangsveje kan give 
anledning til en formodning  om, at opførelsen 
er foregået  i to etaper; men i øvrigt har tårnet 
været »normalt«, dvs. haft  to etager over tårn-
rummet. Hvad der i dag er tagetage må oprin-
delig have været mellemstokværk, som kun del-
vis er bevaret efter  den nedennævnte stormska-
de. I rummets østside er der en fladbuet,  til 
begge sider falset  døråbning, som giver adgang 
til skibets loft. 

Fig. 5. Søjlebase af  gråhvid granit (s. 4259). I kirken 
(jfr.  fig.  7). NE fot.  1994. - Plinth,  formerly  included  in 
the  wall  of  the  tower,  now  in  the  church. 

Om tårnets ældre tilstand foreligger  kun en 
notits fra  1616,27 som fortæller,  at †kamtakkerne 
var i dårlig stand, og at der til reparation kræve-
des såvel mursten som tagtegl. Ti år senere ud-
gik fra  kancelliet besked til lensmanden om »til 
tårnets opbyggelse efter  nedblæsning at skaffe 
egetræ og lade bønderne føre  det frem«  (jfr. 
s. 4256). Bag denne lakoniske meddelelse må fo-
religge en alvorlig stormskade, som resulterede 
i nedtagning af  tårnets top og etablering af  den 
eksisterende tilstand. I østsiden nymuredes gav-
lens øvre del, mens hele gavlfeltet  i vest udførtes 
i bindingsværk, fornyet  183122 og erstattet med 
mur 1907 (renoveret 1975). 1945 kunne der ikke 
skaffes  midler til forhøjelse  af  tårnet.23 

Som ved andre af  sine kirker (jfr.  bl.a. s. 4021 
og 4083) fandt  Thyge (Jesper) Thygeson på 
Mattrup 178028 anledning til at sætte sine initia-
ler og årstal med jern på tårnets vestside; heraf  er 
kun det ene T og tallet i behold. 

Korets ombygning til gravkor  for  Harden-
bergfamilien  (s. 4290) har været det næste større 
bygningsarbejde og betød kirkens omdannelse 
til det eksisterende langhus. Korfornyelsen  har 
indbefattet  en række bidrag til kirkens inventar 
(jfr.  s. 4266) og må have strakt sig over en år-
række. 2 9 Sandsynligvis har byggeriet været af-

Fig. 6. Tværsnit i skibet set mod øst 1:150. Målt af 
John Bennetzen 1992, tegnet af  KdeFL 1994. - Cross-
section  of  the  nave  looking  east. 
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sluttet omkring 1591, hvilket årstal læses på her-
skabsstolene og klokken. 

Det ældre kor blev revet ned uden at efterlade 
sig sikre spor, og i stedet forlængedes  skibets 
langmure østover i en udstrækning, der svarede 
til godt halvdelen af  skibets. Udvendig blev de 
nye mure, ligesom de gamle, sat med granit-
kvadre, indvendig overvejende med mursten. 
Helt af  tegl, på et bindigt fodskifte  af  granit, er 
den prægnante, udvendigt relativt lille, samti-
dige apsis på østgavlen. Med rundingens cen-
trum lagt i den ydre murflugt  har udbygningen 
indvendig opnået en betydelig dybde. Tilsynela-
dende har den kurvehanksbuede apsisåbning 
ikke haft  arkitektonisk markering (jfr.  kalkmalet 
dekoration). 

Facadernes granitmateriale og de smighug-
gede kvadre, der indgår i vinduesåbningerne, 
stammer utvivlsomt fra  det ældre kor og fra  ski-
bets østgavl. 30 Den omstændighed, at apsis er af 

munkesten, sammenholdt med det forhold,  at 
krumhuggede kvadre ikke konstateres i det ek-
sisterende murværk, tyder på, at apsis ikke gen-
tager en sløjfet  forgænger.  Den må være resulta-
tet af  bygherrens udtrykkelige ønske, og man 
havde gerne kendt tankegangen bag det i perio-
den usædvanlige fænomen. 31 På rundingens fa-
cade er indmuret et par tidstypiske, hjørnestil-
lede, kvadratiske plader (den svagt krummede 
sidelinie ca. 30 cm) af  gotlandsk kalksten med 
courtoisievendte våbenskjolde med henholdsvis 
initialerne AR (for  Anne Rønnow) og Harden-
bergs mærke (fig.  9). De to relieffer,  der 188832 

skulle renses for  kalk (og farverester),  flankerer 
en ca. 15 cm dyb (på midten), rektangulær 
(107x83 cm) niche, måske etableret med henblik 
på en bygningstavle. 33 

Gravkoret er opført  i to etager, idet der under 
gulvet, som med nogle trin har hævet sig over 
gangen i skibet, er indrettet en kælder (jfr. 

Fig. 7. R-T. 1:20. Særlige kvadre, der sammen med nogle smigsten indgår i tårnets nordre facademur  (s. 4259). 
R. Stiksten. S og T. Sålbænkblokke. U. 1:10. Søjlebase, tidligere indmuret i tårnets vestside, nu henlagt i kirken 
(jfr.  fig.  5). KdeFL 1994.- Moulded  ashlars  and  a plinth  included  in  the  wall  of  the  tower. 
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Fig. 8. Tårnets vestside under omsætning. KdeFL fot. 
1993. - The  tower  during  restoration. 

s. 4290) af  samme bredde som det overliggende 
rum. Også østvæggene flugter  indbyrdes, mens 
placeringen af  kælderens vestvæg øjensynlig er 
bestemt af  funderingen  under skibets oprinde-
lige østgavl. Gravkrypten overdækkes med to 
fladtspændte  grathvælv, der uden vederlags-
angivelse udgår af  væggene, og hvori er udfor-
met stikkapper til fire,  i dag tilmurede ventila-
tionshuller. I åbningerne har siddet jernstænger, 

som 173520 var væk i nordsiden, og 185821 alle 
steder. Tilsyneladende er gulvmaterialet mur-
sten. 

En grov tilmuring med små sten lukker en 
138 cm bred åbning midt på vestvæggen og må 
antages at skjule den trappe, som i sin tid for-
bandt kirke- og gravrum. Den tilhørende lem 
østligt i skibets gang var fjernet  »få  år« før  Løff-
lers besøg 1877 (jfr.  gulve og s. 4290). 

I dag er loftet  i kirkens østafsnit  et gipset træ-
tøndehvælv, opsat 1859 efter  at man forud 
havde konstateret, at »den flade  hvælving over 
koret« havde sat sig en del og derfor  måtte »for-
nyes«. 1865 anbefalede  synet med henblik på »at 
styrke skibets østre hvælv«, at der »i koråbnin-
gen opmuredes en bue med cement«.21 Denne 
oplysning styrker antagelsen34 af,  at koret med 
sine kraftige  mure oprindelig havde et muret 
hvælv (der ikke er nævnt før  den ovenfor  ci-
terede bemærkning fra  1850erne); formentlig 
har det i store træk svaret til det bevarede i grav-
kælderen. En sådan disposition ville i hvert fald 
være i overensstemmelse med de to neden-
nævnte vinduer. 

Mens overgangen fra  skib til kor ikke giver 
sig til kende udvendig, må den nødvendigvis 
have kunnet aflæses  indvendig, omend den 
næppe har været fremhævet.  Skibets østre, 
hvælvbærende hjørnepiller og kormurenes tyk-
kelse, der er lidt større end skibets, har måttet 
kombineres i et par vægpiller, der dels tillod en 
fornemmelse  af  sammenhæng mellem de to af-

Fig. 9. Kalkstensplader med henholdsvis Anne Røn-
nows tvedelte våben og initaler og Erik Hardenbergs 
våben, indmuret udvendigt på apsis (s. 4261, jfr. 
fig.  3) NE fot.  1994. - Limestone  slabs  with  the  coats  of 
arms  of  Anne Rønnow  and  Erik  Hardenberg,  the  donors  of 
the  present  chancel. 

Fig. 10. P.(?) Sørensen 1875: Kirken set fra  sydvest. I 
kirken. - Painting  of  the  church  seen  from  the  south-west. 
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Fig. 11. Indre, set mod øst. Victor Hermansen fot.  1938. - Interior  to  the  east. 

snit, dels var i stand til at bære skibets østre 
skjoldbue og en mur herover, der klarede mødet 
mellem to forskellige  hvælvformer.  Som anført 
ønskede synet 1865 her opmuret en »bue med 
cement«, utvivlsomt den eksisterende (udbedret 
1975), der dækker det originale arrangement. 
Muligvis er de to murblokke i korafsnittets  ve-
stre hjørner, der står på funderingen  af  skibets 
ældre østgavl, levn af  den oprindelige udform-
ning. 

Det nye kor er belyst i sydsiden med to vin-
duer, hvis nuværende, spidsbuede lysning går 
tilbage til slutningen af  1850erne (jfr.  nedenfor). 
Dengang blev åbningerne udvidet ca. 40 cm 
nedad. De oprindelige, kurvehanksbuede over-
sider er i behold ude og inde, og det fremgår,  at 
vinduerne har været relativt lave og brede, hvil-
ket har været understreget af  profileringens 
kombination af  false  og stejle smige. 

Det teglhængte, hvidkalkede våbenhus  er lagt 
på den side af  kirken, der vender mod lands-

byen. Opførelsestidspunktet  fremgår  ikke di-
rekte, men synes at ligge i 1850erne, da der efter 
Regnar Westenholz' erhvervelse af  Mattrup (jfr. 
s. 4256) ved denne som ved andre af  gårdens kir-
ker sattes adskilligt i værk med bygning og in-
ventar. 

Det enkle våbenhus er rejst af  små mursten på 
en granitsokkel, der mod syd og på det meste af 
vestsiden har skråkant, ellers retkant. Gavlen 
med den vistnok 1949 udvidede døråbning er 
glat, mens langsiderne foroven  afsluttes  med en 
falsgesims,  hvis midterste led er rundet. Det re-
lativt store, halvrunde vindue med jernstel i øst-
muren nævnes i synsprotokollens beskrivelse 
1862; her anføres  også, at gulvet var af  mursten. 
I en bane mellem våbenhusets og skibets døre er 
træloftet  tøndehvælvet, hvilket måske er udført 
ved en fornyelse,  som synet foreskrev  1883.21 

Et †våbenhus  er tidligst omtalt år 1700, da det 
manglede tagtegl; 1727 bestod tækket af  fjæl, 
»da sten ikke kan stå for  vinden«. 20 I 1840rne 

Danmarks Kirker, Århus 270 
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Fig. 12. Indre, set mod vest. NE fot.  1994. - Interior  to  the  west. 

blev opsat loft,  og synet mente, at gulvets kamp 
skulle udskiftes  med mursten.21 

Bygningsarbejdet  efter  reformationen  har i øvrigt 
drejet sig om kirkens vedligeholdelse. År 1700 
siges den at være i god stand; som sådan nævnes 
den igen 180320 og 1817,22 og det synes at have 
været tilfældet  siden. 172920 indgik kirkeejer 
Niels Thygesen på Mattrup (s. 4256) aftale  med 
en murermester om reparation, og som nævnt 
lod en senere ejer på tårnets vestside opsætte års-
tallet 1780 og sine initialer. 

Efter  Regnar Westenholz' erhvervelse af  Mat-
trup (s. 4256) sattes som omtalt en del arbejde i 
gang; 35 formentlig  hører opmuring af  forstærk-
ninger i gravkælderen hjemme i denne sammen-
hæng. Synsprotokollen meddeler i hvert fald 

1862, at pillen var udført  for  nogle år siden. 
Øjensynlig var man begyndt med oprydning, 
idet byggemateriale 185621 skulle fjernes  fra  kir-
kens vestre ende. Som berørt ovenfor  opsattes 
nogle år senere korets nuværende, hvælvede 
træloft.  Den tilhørende, arkitravprofilerede  ge-
sims er udeladt på vestvæggen,  og det er ikke 
lykkedes at bringe den i harmoni med Emanuel 
Thygesens monument (s. 4281) og toppen af  ap-
sisbuen. De nuværende afbrydelser  af  båndet 
sidstnævnte sted kan dog være resultat af  æn-
dringer, som synet ønskede 1884.21 Tre træk-
bjælker skulle 189623 erstattes af  jernbånd. 

Gulvene,  der 1995 ventes fornyet  ved en fore-
stående, indre istandsættelse, består af  gule mur-
sten på fladen  bortset fra  ferniseret  træ i korets 
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Fig. 13. Indre, set mod øst. NE fot.  1994. - Interior  to  the  east. 

østlige del og under bænkene. I store træk synes 
dette gulv at gå tilbage til 1860erne23 med und-
tagelse af  stolestadernes træ, der er lagt 1934. 
Gulvmaterialet nævnes første  gang i synsproto-
kollen 1862, hvor det siges at bestå af  røde og 
hvide mursten; det bemærkes, at der foran  al-
teret var indlagt årstallet 1764 (jfr.  s. 4281). 

Vinduernes  nuværende form  med spidsbuet 
lysning er resultatet af  en succesiv ændring og 
fornyelse,  indledt 1857 i tårnrummet, fortsat  før 
1862 i skib og kor og afsluttet  1875 med etable-
ring af  det store vindue i skibets nordside.23 

Såvel tårnets som langhusets tagværker  er helt 
overvejende af  eg og indeholder adskillige, gen-
anvendte tømmerstykker med ældre nummere-
ring. Længdesnittet (fig.  4) viser, at langhusets 

spærfag  falder  i to grupper, der er samlet og 
nummereret på østsiderne begyndende i vest, 
med øksehugne streger i syd og indstemmede 
mærker i nord. Formentlig er denne tagstol sat 
op ved ombygningen i 1500rne. 

Tagmaterialet  er bly på apsis, oplagt og stem-
plet 1961, i øvrigt tegl. Den ovenfor  nævnte no-
tits 1616 siger ikke udtrykkeligt,  at der lå tagsten 
på tårnet; udover det allerede omtalte tegltag på 
våbenhuset er den tidligste bemærkning om ta-
gene fra  180320 og meddeler, at der lå spån på 
apsis. Beskrivelsen i synsprotokollen 1862 kon-
staterede, at kirken var teglhængt bortset fra  ap-
siden, hvor der lå zink; bly her nævnes tidligst 
ved synet 1911 i anledning af  kirkens overgang 
til selveje. 

270* 
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Fig. 14. Udsnit af  kalkmalet frise,  fra  1500rne, over 
apsisbuen (s. 4266). Anita Hansen fot.  1994. - Section 
of  mural  decoration  from  the  16th  century  above  the  apsidal 
arch. 

Opvarmning  med en eller to †ovne bragtes på 
bane af  synet 1883 i henhold til det ministerielle 
regulativ; man forestillede  sig muligheden af  at 
lægge brændsel på våbenhusets loft.  1904 skulle 
ovnene fornyes, 21 og samtidig med indlæggelse 
af  elektricitet 1924 installeredes en †kalorifer, 
udskiftet  1944 og 1966 afløst  af  varmeanlæg i 
rum i kirkens vestre ende.36 

(†) KALKMALERIER 

En kalkmalet frise  (fig.  14), fra  1500rne,  findes  på 
apsisbuens forkant.  På en kalkbund ses en rød-
malet bladranke mellem to rækker røde mur-
stensimitationer;37 fugerne  er hvide og afstrib-
ningen på hver side sort. Midt over buen af-
brydes frisen  af  et cirkelfelt,  med murstens-
ramme som denne, men indenfor  ledsaget af 
små, røde ruder. Midt i er med rødt malet et 
Kristusmonogram, P krydset af  X (Chi-Rho) 
mellem alpha og omega. Dekorationen er tid-

ligere rekonstrueret og delvis opmålet, især 
murstensimitationen. O. 186224 nævner pastor 
Søborg, at bogstaverne J .C. S. stod »bag alteret« 
(i gulvet eller på muren?), måske en ommalet 
forkortelse  for  Jesus Christus Salvator. 1885 
skulle »forsiringerne«  omkring buen bag alteret 
fornyes  med kalkfarve.  1905 ønskedes frisen  re-
staureret, hvilket måske først  skete o. 1911, da 
der på buen skulle pålægges et stærkt cement-
pudslag, som skulle kalkes og males med en 
bort. En sådan, der strakte sig helt ned til gul-
vet, er antagelig fjernet  o. 1945. 

En †hvælvdekoration  fra  1500rnes  begyndelse,  af 
samme art og farver  som egnens øvrige, blev 
konstateret 1988. Ved en undersøgelse af  fire 
svikkelområder i skibets  og tårnets  hvælv  fandt 
man på ribber, skjold- og gjordbuer sparrer med 
langt udstrukne spidser og over buer og langs 
ribber den sædvanlige krydsende halvbuefrise. 

INVENTAR 

Oversigt.  Kirkens ældste inventarstykke er som van-
ligt den romanske granitfont.  Af  en jernbeslået kirke-
kiste fra  1300rne findes  nu kun enkelte rester. Så sent 
som 1867 havde kirken endnu bevaret sin fløj  alter-
tavle, et lybsk billedskærerarbejde fra  o. 1520. Fra 
denne er levnet en *rankefylding,  nu på Mattrup, 
samt fra  fløjene  fire  helgenfigurer,  der nu findes  i 
St. Annen-Museum, Lübeck. Det forsvundne  midt-
skab, med den Hellige Familie, var tilsyneladende 
endt i privateje. Fra 1500rnes anden halvdel stammer 
den usædvanlige, murede prædikestol og et af  de ofte 
forefundne  dåbsfade  af  messing. - Som omtalt s. 
4256 har hovedgården Mattrups ejere haft  stor ind-
flydelse  på kirkens udseende og udstyr. 1574 har Erik 
Hardenberg og hans hustru Anne Rønnow skænket 
de høje, fine  *messingalterstager, 1590-91 fornyet 
stolestader og indrettet herskabsstole samt 1591 givet 
den våbensmykkede klokke, måske som afslutning 
på deres byggeprojekt.  I koret er der i midten af 
1570erne sat en imponerende gravsten over Harden-
bergfamilien,  og til slægtens afdøde  er der skaffet 
plads i en samtidig krypt. Senere kirkeejere af  slægten 
Thygesen har skænket altersættet 1706 og en messe-
hagel 1764. 1765-66 er der i koret rejst et fornemt 
epitaf  over Emanuel Thygesen, udført  af  billedhug-
geren Johannes Wiedewelt. - Den beskedne alterop-
bygning, der o. 1867 erstattede den senmiddelalder-
lige altertavle, og som nu står i ligkapellet, har 1945 
måttet vige for  en stor fløj  altertavle med malerier af 
Ellen Hofman-Bang. 
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Fig. 15. Altertavle med maleri 1945 af  Kristi Genkomst, udført  af  Ellen Hofman-Bang,  og alterbord med 
reliefdekoration  1952 ved Aksel Theilmann (s. 4267). NE fot.  1994. - Altar-piece  with  painting  of  the  Second 
Corning,  by Ellen  Hofman-Bang,  1945. Altar  frontal  with  relief  by Aksel  Theilmann,  1952. 

Alterbordet  (fig.  15), 1952, består af  plane ege-
træsbrædder, der på forsiden  er smykket med en 
forgyldt  reliefdekoration  udført  af  billedhugge-
ren Aksel Theilmann: Gudslammet stående 
foran  et græsk kors og omgivet af  symboler for 
Kristi lidelse og sidste dage, pengepung, hanen, 
søjlestump med svøbe samt tornekrans. Det tid-
ligere †alterbord,  fra  1867,38 var en egetræsmalet 
fyrretræskasse,  der havde afløst  en bræddebe-
klædning af  det murede  †alterbord,  der 186224 

målte ca. 110 cm i højden og var ca. 156 cm bredt 
og ca. 60 cm dybt. 

†Alterklæder.  1735 ønskedes klædet repareret 
med en »klud«, 1747 manglede det helt.20 1862 
bestod det af  rødt fløjl  med en silkebræmme for-
neden. 1886 skulle det fornyes  og forsynes  med 
et kors af  guldgaloner. 1914 blev alterfløjlet  for-
nyet . 2 4 

Den meget store alteropbygning  (fig.  15), fra 
1945, består af  en trefløjet  altertavle med ma-
lerier af  Kristi genkomst udført  nævnte år af  El-
len Hofman-Bang  og signeret »EHB«. Tavlen 
hviler ved bordets sider på et højt egetræspanel 
med spidsbuede felter  flankeret  af  riflede  pila-
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Fig. 16. Den tidligere alteropbygning fra  1867-68 (s. 4268), med alterstager nr. 2, af  støbej ern, fra  o. 1867 
(s. 4274). NE fot.  1994. - Former  altar  construction  c.  1867-68,  with  cast  iron  altar  candlesticks  c.  1867. 

stre, der har forsænkede  kapitælfelter  med 
brændende olielampe. Tavlens fodstykke  rum-
mer et relief  med to engle, der fra  hver side træ-
der op ad en trappe, og som holder en skrift-
plade, hvis frakturagtige  reliefindskrift  henviser 
til maleriet ovenfor:  »Da skal to Mænd være 
sammen paa Marken, den ene tages med og den 
anden lades tilbage. To Kvinder skal male paa 
samme Kværn, den ene tages med, den anden 
lades tilbage. Matth. 24,40-41.« 

Malerierne, olie på lærred, det midterste 
261x175 cm i lysmål, fløjenes  201x79 cm, viser i 
midtfeltet  den hvidklædte Kristus, med hvidt i 
det lyse hår, der træder frem  med udbredte arme 
i et gult lysskær og strålesol med kors, omgivet 
af  gråblå og rødlige skyer. I forgrunden  de blåt 
og rødbrunt klædte, skræmte personer; ved den 
ene side en kurv med orange frugter,  midtfor  en 
anden med grønt. I fløjene  er spejlvendte frem-
stillinger, hver med to engle, der i så godt som 
ens stillinger, ansigtsudtryk og farver  flyver 
bort fra  midtscenen. De bærer gulbrune og 
hvide, blåskyggede dragter og er omgivet af 
blålige, hvidrandede skyer på blålilla baggrund. 

Den tidligere, beskedne alteropbygning  (fig. 
16), i nyromansk stil fra  1867-68,39 der kun sy-

nede lidt i det store kor, blev 1945 overflyttet  til 
ligkapellet. Den omfatter  en panelvæg, der bag 
et nyt alterbord har et højere midtparti afsluttet 
af  en trekantgavl. I midtpartiet er tre forsænkede 
rundbuefelter  båret af  småsøjler, med blad-
smykkede terningkapitæler, svarende til de store 
søjler, som er indsat i en fals  i hver af  væggens 
ydersider. Panelstykkerne er desuden foroven 
smykket med et forsænket  felt  med en stav-
værksagtig dekoration. På en lille, firbladprydet 
konsol ved bordets bagkant har tidligere været 
opstillet en gipskopi af  den i datiden yndede 
Kristusfigur  af  Thorvaldsen (jfr.  fig.  11). Gavlen 
er siden 1961-6240 kronet af  et lille kors med tre-
kløverformede  korsarmsender, en kopi af  det 
langt større kors, der oprindelig dominerede al-
teropbygningen. Denne fremtræder  nu med 
træets lyse farve  og en staffering  med sort samt 
bronze på enkelte detaljer. 

Den tidligere (†)højaltertavle,  formodentlig  fra 
o. 1520 og udført  i et lybsk billedskærerværk-
sted, kendes dels fra  en beskrivelse ved pastor 
Søborg o. 1862,24 dels fra  nogle bevarede figu-
rer. Således er en *rankefylding,  nu på Mattrup, 
samt fire  *helgenfigurer  fra  fløjene,  siden 1930 i 
St. Annen-Museum, Lübeck, af  arkitekt N. J. Is-
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Fig. 17. Midtskabet fra  †fløjaltertavle,  lybsk arbejde fra  o.1520, med fremstilling  af  Den hellige familie;  muligvis 
fra  Klovborg kirke (s. 4271). Fot: Museum für  Kunst und Kulturgeschichte der Hansestadt Lübeck. - The  central 
compartment  of  †winged  altar-piece,  with  the  Holy  Family,  of  Lübeck  workmanship,  c.  1520;  possibly  from  Klovborg. 

raelsen41 overbevisende henført  til denne tavle. 
Også en nu forsvundet  figurgruppe  med Den 
hellige familie,  fra  et altertavlemidtskab, har 
formentlig  tilhørt tavlen (jfr.  nedenfor). 

Ifølge  Søborg 42 var altertavlen, »til at lukke 
sammen«, prydet med træskårne figurer.  I det 
midterste rum fandtes  en gruppe, 1 al. 19 tom-
mer høj og 1 al. 20 tommer bred (ca. 110 x ca. 115 
cm), forestillende  en mand og en kvinde sid-
dende på en trone. Kvinden på stykkets højre 
side med en krone på hovedet; bag tronen stod 
seks mænd; ved siden og foran  samme en mand, 
en kvinde og seks børn. Tronens to sider var 
prydet hver med en snoet søjle med en figur 
ovenpå. Under gruppen var en forsiring  med 

fire  svævende engle. Lågerne var hver delt i to 
rum; i hver af  disse sås fritstående  figurer,  hel-
genbilleder, 26 tommer høje (ca. 68 cm): a) En 
mand støttende sig til en grenet stok og bærende 
et barn på sin venstre skulder, b) En mand med 
en taske over skulderen, et barn ved sin højre og 
en hund ved sin venstre side. c) En person kæm-
pende med et uhyre (en drage), d) En person 
fastbundet  til et træ og med arme, ben og bryst 
gennemstukket. I altertavlens nederste rum var 
plads til fem  figurer,  af  hvilke kun fandtes  fire, 
18 tommer høje (ca. 47 cm): a) En kvinde med 
en kurv i sin venstre hånd, et barn ved den højre 
side (Dorothea med blomsterkurv og Kristus-
barn). b) En kvinde med krone på hovedet og 
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ved den venstre fod  en del af  en fod  med en stor 
klo (»resten afbrukket«)  (Margrethe med dra-
gens ene klo), c) En kvinde med et bæger i sin 
højre hånd [formodentlig  Barbara med tårn], d) 
En kvinde (?). Alle figurer,  af  hvilke adskillige 
var ramponerede, var hvidmalede, skabet blåt. 

Af  beskrivelsen fremgår,  som allerede iagtta-
get af  N.J . Israelsen, at fløj  altertavlen i midt-
feltet  har haft  en figurfremstilling  af  Den hellige 
familie,  dvs. Marias slægt. Den kronede Maria 
(barnet ikke nævnt) har siddet på en tronstol 

flankeret  af  snosøjler kronet af  en figur.  Ved 
hendes side moderen Anna og foran  Josef 
(begge af  Søborg opfattet  som mænd); bagved 
seks af  slægtens mænd og foran  endnu en kvinde 
samt seks børn (jfr.  nedenfor). 

»Forsiringen« herunder med de fire  engle er 
rimeligvis identisk med fodfeltets  bevarede, 113 
cm lange og 12,5 cm høje *fylding  (fig.  19), af  eg. 
Inden for  en hulkelet ramme rummer den to 
bølgende, snoede tidselranker, der krydser hin-
anden. I hver af  de ellipseformede  felter  er mel-
lem spinkle tidselblade udspændt en lille, nøgen 
englefigur,  der skræver ud med benene og for-
oven griber om stænglen. Tre af  englene har 
hver en flad,  fliget  vinge, den ene (fig.  19b), der 
ligger på maven, derimod to udstrakte vinger. 

»Lågerne«, dvs. fløjene,  har ved en tværliste 
været delt i to rum, hver med en helgenfigur, 
der ifølge  ovennævnte beskrivelse synes identi-
ske med nogle løse figurer,  der nu findes  i Lu-
beck St. Annen-Museum. I nordre fløj  stod for-
oven, a) S. Christoffer  bærende Kristusbarnet 
(fig.  20), beskytteren mod pludselig død; forne-
den, b) S. Roehus  (fig.  21), hjælperen for  pest-
syge, der iført  rejsedragt, på sin pilgrimsrejse til 
Rom blev syg, ladt alene, men blev plejet af  en 
engel og forsynet  med brød bragt af  en hund. -1 
søndre fløj  foroven,  c) S. førgen  (fig.  22), de spe-
dalskes hjælper, stående i kamp med dragen; 
forneden,  d) S.Sebastian  (fig.  23), hjælper for 
pestsyge; bundet til et afgrenet  træ, såret af  pile. 

Fig. 19a-b. *Frise fra  †altertavle, o. 1520, nu på Mat-
trup (s. 4270). Thomas og Poul Pedersen fot.  1979. -
*Frieze  from  †altar-piece  c.  1520. 

Fig. 18. Midtskabet fra  fløj  altertavle, o. 1520, fra  Lü-
beck Borgkirke, nu i St. Annen Museum, Lübeck 
(s.4271). - The  central  compartment  of  winged  altar-piece, 
c.  1520,  from  the  castle-church  of  Lübeck,  now  in  the 
St.  Annen-Museum,  Lübeck. 
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Fig. 20-23. *Figurer fra  †altertavle, o.1520, nu i Lübeck St. Annen-Museum (s. 4270f.).  20. S. Christoffer.  21. S. 
Roehus. 22. S. Jørgen. 23. S. Sebastian. Lübeck St. Annen Museum fot.  - *Figures  from  †altar-piece,  c.  1520:  St. 
Christopher,  St.  George,  St.  Roehus  and  St.  Sebastian.  Now  in  the  St.  Annen-Museum,  Lübeck. 

N. J. Israelsen har ikke alene påvist, at ranke-
fyldingen  har en nøje parallel i en altertavle fra 
den nedrevne Borgkirke i Lübeck (tavlen nu i 
St. Annen-Museum, fig.  18), men også at de fire 
løse helgenfigurer  (i samme museum, fig.  20-
23) er tilsvarende tæt beslægtet med Borgkirke-
tavlens fløj  figurer,  og har samme mål, således at 
man kan tillade sig at slutte, at de også har til-
hørt Klovborgtavlen. 

Det ovenfor  omtalte †midtskab med Den hel-
lige familie  har tilsyneladende eksisteret endnu 
før  sidste krig. En Hellig-familie-gruppe  (fig. 
17), udtaget af  sin ramme, fandtes  tidligere i 
samme privateje43 som de nævnte fire  løse fløjfi-
gurer. Det må formodes,  at gruppen også stam-
mer fra  Klovborg-tavlen,  både på grund af  den 
store lighed med Borgkirkens tavle og ved skæ-
ringens karakter. De få  uoverensstemmelser 
mellem beskrivelse og gruppe kan måske for-
klares ved sognepræstens manglende fortrolig-
hed med emnet. 
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Udførelsen  af  midtskabet og fløjene  er mere 
skematisk og figurerne  mere stive og uden de 
levende bevægelser og ansigtsudtryk, som ses i 
Borgkirkens tavle. Det synes derfor  rimeligt 
med Max Hasse44 at slutte, at Klovborg-tavlen 
er udført  i samme, lybske værksted som Borg-
kirkens tavle, men antagelig som kopi af  denne 
efter  bestillerens ønske. 

Om tavlens staffering  vides kun, at den 176845 

omtales som tidligere forgyldt, 46 184347 var den 
perlefarvet,  1862 hvidmalet (se ovenfor).  De be-
varede *fløjfigurer  er afrenset  for  farve. 

Kun få  oplysninger findes  om tavlens ældre 
tilstand. Søren Abildgaard konstaterede 1773, at 
den var meget beskadiget, og uden inskription 
eller våben. 181722 trængte den til »oppuds-
ning«, og 183821 var hængslerne på den søndre 
fløj  så forrustede,  at man kunne frygte,  at hele 
fløjen  kunne styrte ned og gøre skade. 186224 

meddelte synet, at der bag på alterklædningen 
og på en planke, der støttede hvælvingen bag 
alteret, var dels skrevne, dels indskårne bogsta-

ver: EEH, 1631, 1633 og 1634. Samme år udtalte 
synet, at tavlen burde enten restaureres eller for-
nyes, hvilket sidste skete fem  år senere, ifølge 
Løffler  på synets forlangende  (jfr.  ovenfor). 

Altersølv.  Kalk  (fig.  24), 1706, udført  af  Mo-
gens Thommesen Løwenhertz, Horsens, og an-
tagelig skænket af  patronatsejerne Thyge Jesper-
sen til Mattrup og hans hustru, formodentlig 
som mindegave i forbindelse  med Thyge Jesper-
sens død 1706. Den ca. 21-22 cm høje kalk (bæ-
geret skævtsiddende) har en fod,  karakteristisk 
for  guldsmedens arbejder,48 ottetunget fod-
plade, hvorover foden  er drevet op med otte 
fladrundbuer  på kanten samt otte tunger med 
mellemfaldende  ruder i sviklerne. De ottekan-
tede skaftled  har flere  små profilstave  ved over-
gang til fod,  knop og bæger. Den ottedelte knop 
har drevne ruder på over- og undersiden samt 
otte rudebosser, riflet  på siderne og med kryds-
skravering på forsiderne.  En lille, tunget blad-
krave slutter forneden  om det glatte bæger, der 
har let skrå sider og under mundingen en gra-
veret indskrift  med store skønskriftsbogstaver: 
»Anno: 1706: Tyge Iespersen . Anna . Michils . 
daatter«. Nyt kvartlåg med hældetud. På en af 
fodpladetungerne  ses mesterstemplet (Bøje II, 

Fig. 25. Alterdisk 1693, skænket af  Thyge Jespersen 
til kirkerne i Tyrsting, Grædstrup og Klovborg 
(s. 4273). NE fot.  1994. - Paten  1693,  donated  by Thyge 
Jespersen  to  the  churches  of  Tyrsting,  Grædstrup  and  Klov-
borg. 

Fig. 24. Alterkalk, udført  1706 af  Mogens Thomme-
sen Løwenhertz, Horsens, skænket af  Thyge Jesper-
sen til Mattrup og hustru (s. 4272). NE fot.  1994. -
Chalice,  made  in  1706  by Mogens  Thommesen  Løwen-
hertz  and  donated  by Thyge  Jespersen  of  Mattrup  and  his 
wife. 
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1982, nr. 6126). - Den tilhørende disk,  fra  1706, 
med indskrift  som på kalken, er på et tidspunkt 
før  186224 blevet ombyttet med den i Tyrsting 45 

(s. 3974). 
Den nuværende disk  (fig.  25), fra  1693, om-

byttet med Tyrstings (jfr.  ovfr.),  er 14,5 cm i 
tvm., ret flad  og glat. På fanen  er graveret et 
indvielseskors på trambuleret baggrund samt en 
indskrift  med versaler: »Gvd til Ærre och Me-
nighederne til thieneste er den Disk Gifven  til 
Thørsting Grestrvp och Klaaborrig Kircher. Af 
Tyge Jespersen . Til . Mattrvp . Ny . Aars . Dag 
. 1693.« På undersiden forstærket  på forskellig 
måde, antagelig 1885.21 

Oblatæske,  1971,49 stemplet »Exner« under 
bunden; cylinderformet,  med vifteformet,  for-
gyldt kors på låget. †Oblatæske,  1863,24 den van-
lige type af  sort porcelæn med gyldent kors. 

Alterkande,  1975, stemplet »Exner« under 
bunden, hvor der langs kanten er en graveret 

Fig. 26. *Alterstage nr. 3, skænket 1574 af  Erik Har-
denberg til Mattrup og hustru Anne Rønnow 
(s. 4274). NE fot.  1994. - *Altar  candlestick  no. 3, do-
nated  1574  by Erik  Hardenberg  of  Mattrup  and  his  wife 
Anne Rønnow. 

versalindskrift:  »Skænket Klovborg kirke 1974 
af  Aksel og Marie Nielsen«. 19,5 cm høj, cylin-
derformet,  med retkantet hank samt låg med 
kors som på oblatæsken. †Alterkande,  1845,21 af 
sort porcelæn. To †skåle  af  porcelæn, 1903,21 

sorte, med guldkors. 
Berettelsessæt,  anskaffet  186224 i forening  med 

Grædstrup og udført  af  Peter Hertz, Køben-
havn. Den 13,5 cm høje kalk (fig.  27) har ind-
knebne skaftled  mod den fladtrykte  knop, der er 
smykket med graverede, spidse blade, fodens 
øvre led med vinblade. Bægeret har en graveret, 
skjoldformet  dekoration ledsaget af  blomster og 
blade. Under bunden er stempler for  mesteren 
(Bøje I, 1979, nr. 1420), Københavns by, guar-
deinen Peter R. Hinnerup og for  lødigheden, 
»13 Lö« (i firkant)  samt et læderet mærke. Den 
tilhørende disk, med samme stempler på under-
siden, er 7 cm i tvm., glat og flad.  I foderal  af 
papmaché med påklæbet, brunt papir, måske fra 
1885,24 da man ønskede en (træ)kapsel hertil. 

Alterstager.  1) 1936, af  messing, 54 cm høje 
kopier af  gotiske stager på dyrepoter; på foden 
graveret versalindskrift:  »Klovborg Kirke, 
1936.« 

Fig. 27. Sygekalk,  udført  1862 af  Peter Hertz, Køben-
havn (s. 4273). NE fot.  1994. - Chalice  for  the  Sick, 
made  1862  by Peter  Hertz,  Copenhagen. 
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2) (Jfr.  fig.  16), o. 1867,50 af  bronzeret støbe-
jern, 66 cm høje og ganske svarende til dem i 
Ring-Brædstrup (s. 3999). Under bunden støbe-
riets mærke: »Stallknecht. Horsens«, med versa-
ler. Bronzeret 1900.24 Nu i ligkapellet. 

*3) (Fig. 26), 1574, af  messing, 64,5 cm høje 
og slanke med rigtprofilerede  skafter  omfat-
tende balusterled og ringe; lyseskålen, 29,5 cm i 
tvm., af  form  som en dyb tallerken uden lyse-
torn men med et tillukket midthul samt et lille 
hul til hver side, formentlig  til piber. Den lave 
fodskål,  32 cm i tvm., har under bunden spor 
efter  tre fødder,  på dens øvre skråled er gra-
verede våbenskjolde (fig.  28) for  Hardenberg og 
Rønnow efterfulgt  af  renæssancemajuskler, ini-
tialerne »E. H. IHS (Jesumonogrammet) . A. 
R.« samt årstallet »1574«, for  Erik Hardenberg 
til Mattrup og hans hustru Anne Rønnow. -
Det er tidligere formodet,  at de usædvanlige sta-
ger har stået i det forsvundne  kapel på Mattrup 
(jfr.  s. 3993f.).  Da Søren Abildgaard 1773 be-
søgte Klovborg kirke, stod de på alteret her, 
men blev o. 186750 overført  til Mattrup, hvor de 
nu er. 

Syvarmet lysestage,  »Skænket af  Klovborg 
kirkelige Sangkor 1926«. 50 cm høj, på rund, 
profileret  og glat fod,  skaft  med pæreformet-  og 

Fig. 28. Detalje af  *alterstage 1574, jfr.  fig.  26, med 
våbener og initialer for  giverne (s. 4274). NE fot. 
1994. - Detail  of*altar  candlestick  1574  with  coats  of  arms 
of  the  donors,  cf  fig.  26. 

cylindriske led samt spinkle, buede arme med 
små kugleled. På foden  giverindskriften,  med 
skriveskrift,  samt »Og Livet var Menneskenes 
Lys«. 

Messehagler.  1) O.1955,36 af  grønt stof  med 
guldgaloneret gaffelkors  på begge stykker, ryg-
korset med centralskive, hvorpå Kristi mono-
gram samt alpha og omega. 

2) (Fig. 29), 1764, formodentlig  givet til 
minde om patronatsejeren Emanuel Thygesen, 
død 1764 (jfr.  epitaf),  der tidligere havde be-
tænkt de under Mattrup hørende kirker Ring-
Brædstrup og Grædstrup51 med hageler. Den er 
af  rødt fløjl  kantet med en smal, mønstret og 
takket guldgalon. Forstykket er ret kort, 67 cm; 
rygstykket,  105 cm langt, bærer et kors udført 
af  to sammensyede, bølgelistesmykkede guld-
galoner, hvis ender løber ud i små tunger. Kor-
set er plantet på en applikeret, hvælvet høj af 
grønt fløjl  med grønbroderede detaljer. Flanke-
rende korset er guldbroderede initialer »E T« for 

Fig. 29. Messehagel med årstal 1764 og initialer for 
kirkeejeren Emanuel Thygesen (s. 4274). NE fot. 
1994. - Chasuble  1764  with  initials  of  the  patron  Emanuel 
Thygesen,  died  1764. 
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ovennævnte og herunder årstallet »1764«. Rødt 
foer.  Nu ude af  brug. 

Alterskranke,  1952, af  smedejern, udført  af 
kunstsmed Knud Eibye, Odense.36 Spinkle jern-
stænger danner rude i felterne,  der er opstillet i 
retkant foran  alteret, nærmest dette bøjer git-
teret udefter  i en bue. Smalfelter  med bladranker 
yderst ved forsiden.  Sortmalet. Den tidligere 
†alterkranke  (jfr.  fig.  11) fra  1860erne,21 bestod af 
drejede balustre med poleret gelænder, opstillet i 
retkant. 

Døbefont  (fig.  31), romansk, af  grå, svagt rød-
lig granit, ensartet i struktur og farve  for  både 
kumme og fod;  i alt 86-90 cm høj. Den vældige, 
velformede  kumme, ca. 65 cm høj og 95 cm i 
tvm., med et lille afløbshul  6 cm i tvm., adskil-
ler sig fra  egnens øvrige ved at være uden figur-
lig dekoration. Under mundingsrandens flade 
kantliste er den glatte kumme kun smykket af 
en kraftig,  enkeltsnoet tovstav. Et ganske lavt 
skaftled  danner overgang til den kvadratiske 
fod,  der har vulst over hulkant samt rundet led 
ned mod den lave platte, der nu er delvis skjult i 
gulvet. Opstillet i korets nordvestre hjørne. 

Dabsfad 52 (fig.  30), o. 1550-75, sydtysk ar-
bejde af  drevet og punslet messing, 57,5 cm i 
tvm., 6,5 cm høj ved kanten og med en 7,8 cm 
bred fane.  I bundfeltet  en fremstilling  af  Synde-
faldet,  stærkt udpudset ligesom den omgivende 
indskrift:  »mivehue«, en gådefuld  remse, der 
bl.a. genfindes  i Træden (s. 4091) og Nørre 
Snede (s. 4236). Her udenom et slyngbånd med 
ovaler rummende vekslende blomster (jfr.  bl.a. 
Ejstrup, s. 4198). Yderst i bunden og på fanen 
forskellige,  stemplede borter. På fanen  er gra-
veret to symmetriske renæssanceskjolde med 
ejerinitialerne »MLN« og MI(?)D«. 53 Tidligst 
omtalt 1862.24 - Et »fontebækken«  manglede 
o. 1700.20 

Dåbskande,  o. 1906,21 af  messing, 28,5 cm høj 
incl. korset på det hvælvede låg; konisk korpus 
med bøjlehank. 

Et †fontelåg  manglede 1616.27 191324 fandtes  et 
Mag  af  eg. 

Den murede prædikestol  (fig.  32) fra  1500rnes 
sidste halvdel og på grund af  sit materiale en stor 
sjældenhed, er opsat mod sydvestre hvælvpille i 

Fig. 30. Dåbsfad  af  messing, o. 1550-75, sydtysk ar-
bejde (s. 4275). NE fot.  1994. - Brass  baptismal  dish, 
1550-75,  south  German  work. 

skibets østligste fag.  Den kalkmalede udsmyk-
ning fra  1961 skyldes Ingolf  Røjbæk. 

Den polygonale stol hviler på en ca. 138 cm 
høj, muret søjle, ca. 53 cm i tvm. forneden;  76 
cm over gulvet har denne en ca. 8 cm tyk, flad-
trykt »skaftvulst«,  alt omhyggeligt  muret af 
store (33x11 cm) formsten.  Søjlen afdækkes  af 
en ca. 22 cm høj og kun let fremspringende  cy-

Fig. 31. Romansk døbefont  af  granit (s. 4275). NE 
fot.  1994. - Romanesque  font  of  granite. 
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Fig. 32. Muret prædikestol fra  1500rnes sidste halv-
del, med kalkmalet udsmykning 1961 ved Ingolf  Røj-
bæk (s. 4275). NE fot.  1994. - Brick  pulpit  from  1550-
1600, with  mural  painting  1961 by Ingolf  Røjbæk. 

lindrisk granitplade, med et ca. 30 cm forlænget 
led forankret  i sydvæggen (fig.  70). Dette led, 
afsmalnende  mod væggen og med plan under-
side, har på siderne tre kraftige  rundstave, den 
inderste halvt skjult i væggen. 

Stolen har tre store, plane fag  mod rummet, 
henholdsvis ca. 60, 63 og 69 cm brede (regnet 
fra  øst) samt en ganske smal side både mod 
hvælvpillen i vest og mod opgangen i øst. Mur-
værket består af  helstens grovkornede teglsten 
og småstumper, uden regelmæssigt forbandt. 54 

Gesimsens profil  er en kraftig  karnis over ret-
vinklet fals.  Det lave postament har øvre, om-
løbende vulst og forneden  en svag hulstav ned 
mod den groft  knudrede underside. Stolens 

bund udgøres af  en ca. 18-20 cm tyk plade af 
grå, gotlandsk kalksten. 

Stolens sider har 1961 fået  en kalkmalet de-
koration af  Ingolf  Røj bæk, en fortløbende  frem-
stilling af  den hellige familie  flankeret  af  de tre 
vise mænd og hyrderne med deres får,  vejledt af 
en svævende engel, alt holdt i lyse farver.  På 
postamenthjørnerne er malet små, skematiske 
evangelistbuster med deres respektive tegn. 
Søjle, postament og gesims er malet rødbrune. -
I forbindelse  med restaureringen blev stolens 
mange ældre farvelag  undersøgt. Det ældste lag 
synes at have været en hvid kalkunderstrygning 
for  en varm okkerfarve,  hvorover flere  lag hvid-
tekalk. Herpå lå en kalkmalet, barok bladdeko-
ration (fig.  71) i grønt, sort og lysokker; langs de 
lodrette kanter var rester af  blå striber, en farve 
der tillige fandtes  på vestfaget  og på gesims- og 
postamentprofiler,  samt gråsort på søjlen. Over 
flere  kalklag havde stolen fået  en oliemalet ege-
træsådring, omtalt 1877, og o. 191324 er den ble-
vet hvidkalket og dekoreret med rødmalede 
mursten på hjørner, gesims og postament samt 

Fig. 33. Stolegavle 1590 (s. 4277). NE fot.  1994. 
Bench-ends  1590. 



KLOVBORG KIRKE 4277 

Fig. 34. Herskabsstol 1591 med våbener og initialer 
for  Erik Hardenberg og Anne Rønnow (s. 4277). NE 
fot.  1994. - Manorial  pew  1591 with  the  coats  of  arms  and 
initials  of  Erik  Hardenberg  and  Anne Rønnow. 

på hele søjlen (jfr.  fig.  11). - 184321 blev stolen 
træbeklædt indvendig, 186224 betrukket med et 
ældre alterklæde af  fløjl  og på overkanten skind-
betrukket. - Opgangen er langs sydvæggen ad 
en trætrappe fra  1961, der har afløst  en tilsva-
rende, med drejede balustre, fra  1857.21 

Stoleværket  er i hovedsagen bevaret fra  ind-
retningen 1590-91, med i alt 22 gavle i syd og TI 
i nord, medregnet herskabsstolenes fire  gavle i 
øst.55 Rygpanelerne er fornyet  o. 1868,21 væg-
panelerne opsat o. 1950.36 Alle gavle er lige høje, 
ca. 97-99 cm over den profilerede  fodrem.  De 
har to profillisteindrammede  fyldinger,  en 
nedre, mindre, rektangulær og en større om-
fattende  en rundbuet arkade med riflede  pilastre, 
profilkapitæler  og bueslag med V-indsnit eller 
tværstreger samt i sviklerne treblade (fig.  33). 
De listeindrammede, trekantede topstykker 
rummer i de fleste  tilfælde  et indskåret Jesumo-
nogram; de vestligste gavle i syd og nord har i 
stedet en halvroset med hulede blade. I nordsi-
dens fjerde  række fra  øst (fig.  33) er et forsænket 
skjoldfelt  med en reliefskåret  due stående på en 
slange og flankeret  af  de reliefskårne  versaler 
»H.E« og »N«. Gavl nr. fem  har et reliefskåret 
skjold, hvori reliefversalerne  »Maren /iørgens 

dater«, flankeret  af  de reliefskårne  cifre  »90«, fra 
årstallet 1590, hvis indledende tal muligvis har 
stået på en anden gavl. Indgangspanelets syd-
gavl bærer det indskårne år »1590«. Stedvis er to 
gavle nu sammenstillet. 186224 var endnu beva-
ret otte døre med »hasper«. Gavlene har en ny-
ere staffering  med rødbrunt i fyldinger  og i øv-
rigt med farverne  beige, gulligt, svagt grønt og 
mørkegråt. 191356 fik  de en bemaling med brunt 
i to toner, dækkende den tidligere egetræsma-
ling, hvorunder der ikke fandtes  yderligere far-
vespor. - 186224 stod to bænke i våbenhuset, 
188721 erstattet af  to andre. 

De to par herskabsstole  østligst i skibet på hver 
side af  midtgangen er dateret 1591 og bærer Erik 
Hardenberg og Anne Rønnows reliefskårne  vå-
bener, initialer og årstallet, alt i udsparede felter 
i de plane gavle. På den østligste gavl i syd 
(fig.  34) står under våbenet »E.H« over »15«, på 
den næste »A.R« over »91«, i nord er tilsvarende 
våbener og initialer, men årstallets cifre  ombyt-
tet, så de tilsammen læses rigtigt fra  midtgan-
gen. I alle gavltrekanterne er ens, reliefskårne 
barneenglehoveder med spiraloprullede vinger. 

Fig. 35. Præstens stol, o. 1860 (s. 4278). NE fot.  1994 
- Priest's  chair,  c.  1860 
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Fig. 36. Langside af  jernbeslået kirkekiste, muligvis fra  1300rne; fundet  i gravkrypten (s. 4278). H. Wichmann 
fot.  1994. - Iron-bound  long  side  of  chest,  possibly  from  the  14th  century,  found  in  the  crypt. 

Gavlenes nyere staffering  omfatter  lysgråt på 
englehoveder, bogstaver og tal, våbenerne står 
stort set med de rette heraldiske farver,  Harden-
bergs ulvehoved sølv i blåt, den gyldne hjelms 
vesselhorn med de samme farver,  Rønnows lod-
ret delte våben rød(brunt) og gult, vesselhor-
nene tilsvarende tofarvet;  hjelmklæderne hen-
holdsvis blåt og gråt og rødbrunt og gult. 191356 

blev stolene malet i to brune nuancer over en 
tidligere egetræsmaling, hvorunder der ikke 
fandtes  farvespor. 

Stor stol  til  præsten  (fig.  35), omtalt 1862,24 125 
cm høj til toppen af  den let buede rygs dobbelt-
tungede overkant, det skindbeklædte sæde 84 
cm bredt. Benene er retkantede, armlænene let 
nedadbuede. Nu egetræsmalet, 1862 var den 
blåmalet.24 Anbragt i apsiden. 

Degnestol  er formodentlig  i 1860erne indrettet 
i øverste herskabsstol i syd, kun et pultbræt på 
rygpanelet markerer brugen (jfr.  fig.  34). 186224 

omtales en Mukket  stol  til degnen, antagelig an-
bragt i koret. 172520 manglede et graduale i deg-
nestolen (jfr.  s. 3861). 

Fragmenter af  jernbeslået kirkekiste  (fig.  36), 
muligvis fra  1300rne, af  eg. Kisten, der har væ-
ret ca. 44 cm høj, ca. 128 cm lang og ca. 56 cm 
bred, har været samlet af  planker, der hver især 
har udgjort siderne og formentlig  også bund og 
låg. Ved undersøgelse 1994 kunne kun iagttages 

de stærkt ødelagte og frønnede  rester af  de to 
langsider samt dele af  enderne, ved hvert hjørne 
tilsyneladende kun sammenholdt af  tre vinkel-
jern med volutter. Bunden synes at have været 
fastholdt  af  enkelte af  langsidernes jern, hvis 
ombukninger mod bunden stedvis er bevaret. 
Foroven midt på kistens ene langside ses spor 
efter  en låseplade samt to små, kvadratiske hul-
ler under et større nøglehul. Resterne af  låsen 
(fig.  38) ses på indersiden anbragt i en udskæring 
i planken. Her er en skjoldformet,  naglehæftet 

Fig. 37. Detalje af  kirkekistens langside, jfr.  fig.  36 
(s. 4279). H. Wichmann fot.  1994. - Detail  ofthe  chest's 
long  side,  cf  fig.  36. 

4278 
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Fig. 38.Kirkekistens inderside med lås og tværplanke 
til det mindre rum, læddiken (s.4278f.).  H. Wich-
mann fot.  1994. - The  inside  of  the  chest  with  lock  and 
cross  board  to  a small  recess. 

jernplade med et foransiddende  buet og fliget 
båndjern fastholdt  af  en jernbolt, der går gen-
nem den øvre del af  nøglehullet. Det ene øvre 
sidebånd har foroven  to tværstillede takker. -
Indvendig har kisten haft  en lille læddike 
(fig.  38), et rum til opbevaring af  liturgisk ud-
styr, messeklæder, penge etc. Rummet er dan-
net ved anbringelsen af  et 4 cm tykt bræt, ca. 24 
cm fra  kistens ene ende og vinkelstillet på lang-
siden, hvortil det er fæstnet  ved to hjørnebånd. 
Det 28 cm høje bræt, der ikke når op til kistens 
overkant, har i hvert fald  i den ene ende rester af 
en ca. 3 cm dyb og 11 cm bred udstemning, for-
modentlig til en lås. 

Langsiderne har været prydet med en bånd-
jernsdekoration57 bestående afvekslende  høje og 
lave, stiliserede planter eller træer med volut-
eller spiralformede  sideskud på hver side af 
midtstilk endende i pilespidsformet  eller trefli-
get blad (fig.  37). Båndjernene er rillede ved tre 
spinkle furer  og fæstnet  ved hjælp af  nagler med 
runde, konvekse hoveder, der ligeledes fasthol-
der spiralender og blade. Løsrevne, lange og 
smalle jernbånd med nagler tyder på, at kistens 
langsider foroven  og -neden har været prydet 
hermed (jfr.  kisten i Dallerup, s. 3615). Den søn-
derbrudte kiste lå i gravkrypten lige neden for 
den tilmurede indgang (jfr.  fig.  65). 

Pengeblok  (fig.  39), fra  1800rnes første  halvdel, 
nævnt i inventariet 1862.24 Den sekskantede, 
75,5 cm høje træblok er beslået med tre vandret-

te jernbånd, der lukker for  forsidens  høje låge. 
Toppen er omvendt potteformet,  svarende til 
den i Føvling (s. 4036) og med pengeslidse i for-
dybningen foroven.  Malet grågrøn, herunder 
spor af  brunfernis.  Anbragt på cementsokkel øst 
for  indgangen. 

En †klingbøjtel  og en †fattigbøsse  er nævnt 1862, 
sidstnævnte erstattet af  to †nye 1886.24 

Vestpulpitur,  muligvis opsat o. 1909 (jfr.  †or-
gel); brystværkets fyldingspanel  over skillevæg-
gen fra  o. 1967. Rammeværket står med to 
grønne nuancer, fyldingsfelterne  rødbrune. 

Orgel,  1964, med fem  stemmer, ét manual og 
anhangspedal, bygget af  Jydsk Orgelbyggeri, 
Århus. Disposition: Manual: Gedakt 8', Princi-
pal 4', Rørfløjte  4', Gemshorn 2', Kvint l1/3'. Pe-
dal: anhang. Tredelt facade  af  umalet egetræ, 
tegnet af  Edv. Thomsen i samarbejde med or-
gelbyggeriet.  På vestpulpituret. †Orgel,  o. 1909, 
bygget af  Emil Nielsen, Århus.58 På vestpulpi-
turet, med sydvendt spillebord. 

Fig. 39. Pengeblok fra  1800rnes første  halvdel (s. 
4279). NE fot.  1994. - Alms  post,  from  the  first  half  of 
the  19th  century. 

Danmarks Kirker, Århus 271 
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Fig. 40. Udsnit af  klokke 1591 med Erik Hardenberg 
og Anne Rønnows våbener og navne, jfr.  fig.  41 
(s. 4281). H. Wichmann fot.  1994. - Detail  of  bell  1591, 
with  the  coats  of  arms  and  names  of  Erik  Hardenberg  and 
Anne Rønnow,  cf  fig.  41. 

To salmenummertavler,  o. 1948, med lav tre-
kantgavl og ophængningstal af  messing. 1862 
fandtes  fem  †tavler;  1888 anskaffedes  to større 
†tavler med skydenumre, 24 antagelig dem, der 
ses på fig.  11, hvor der også, på en hvælvpille i 
nord, skelnes en mindre, plan tavle beregnet til 
kridtnumre, men med tunget gavl som de to 
andre. 

Lille oliemaleri  (fig.  10) på lærred, 14x18 cm, af 
»Klovborg Kirke 1875. P(?) Sørensen«, ifølge 
indskrift  bagpå. Den profilerede  ramme uægte 
forgyldt.  Ophængt i apsiden. 

To ens lysekroner,  1931 og 1932, »udført  af 
kunstsmed Knud Eibye, Odense aar 1931«, på 
den anden: ».. . 1932«, ifølge  graveret versalind-
skrift  på forkanten  af  den skive, der bærer ar-
mene. De har to gange seks lysearme, hvorimel-
lem små prydarme, 12 tilsvarende danner krans 
foroven  under topfiguren,  en flakt  ørn. Begge 
har på hængekuglen en giverindskrift  med kur-
siv: 1) »Skænket Klovborg Kirke af  Søren len-
sen Skeldal & Hustru, Anno 1931«, 2) Ionas Pe-
tersen og Hustru Kristine Petersen«. Ophængt i 
skibet. To †petroleumslamper  hang o. 1911 i ski-
bet.59 

Klokke  (fig.  41), 1591, givet af  Erik Harden-
berg og Anne Rønnow ifølge  de våbener og 
indskrifter,  der ses på korpus. Om halsen et 
skriftbånd  med reliefversaler:  »Anno 1591 cano 
devm vervm convcoqve (!) clervm en ego cam-
pana non denvncio vana«. (I året 1591. Jeg be-
synger den sande Gud, og jeg sammenkalder 
præsteskabet, ja, jeg er en klokke, som ikke for-

Fig. 41. Klokke, 1591 skænket af  Erik Hardenberg og 
Anne Rønnow (s. 4280). H. Wichmann fot.  1994. -
Bell,  1591, donated  by Erik  Hardenberg  and  Anne Røn-
now. 
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Fig. 42. Relief  af  den allegoriske figur  Tiden, fra  epitaf  over Emanuel Thygesen, udført  1765-66 af  Johannes 
Wiedewelt, jfr.  fig.  45 (s. 4282). NE fot.  1994. - Relief  of  the  allegorical  figure  of  Time,  on the  wall  monument  to 
Emanuel  Thygesen,  cf  fig.  45. 

kynder falskhed). 60 Over og under skriftbåndet 
er en perlestav samt en frise  af  små korsblomst-
rosetter. På korpus en stor reliefdekoration 
(fig.  40): et Jesumonogram over Hardenberg og 
Rønnows våbener, hvis fligede  hjelmklæder 
midt imellem er fint  sammenslynget i volutter. 
Under våbenerne de respektive navne, »Erick 
Har/den barch« og »Anne / Rondie(!)«. Nederst 
et bomærke flankeret  af  initialerne »C M « . 6 1 

Som skilletegn både mellem ord og navne er 
anvendt dobbeltliljer, kors og rosetter. På klok-
kens hue er to spinkle lister, over slagkanten tre; 
80 cm i tvm. Nyere krone af  jern . 6 2 - †Klokke.  I 
forbindelse  med klokkeskatten 1528-2963 måtte 
kirken afgive  en klokke, der med »al jernfang«, 
dvs. ophænget, vejede 3½ skippund (560 kg). 

Klokkestol  af  gamle egebjælker, »omhugget 
og afbundet«  o. 1870;24 boltet fast  i nye stållejer. 

GRAVMINDER 

Epitaf 64 (fig.  42-45), 1765-66, over Emanuel 
Thygesen til Mattrup, udført  af  Johannes Wie-
dewelt i marmor af  varierende art og farve. 

Indskriften  står med fordybede,  uægte for-
gyldte versaler på den 188x110 cm store, sorte 
marmortavle: »Her i iorden / hviler det iordiske 
/ af  / EMANUEL THYGESEN / fordum  eyere 
/ af  / Mattrup og Mindstrup gaarder / hånds 
kongl: may t s wirkelig iusticeraad / fød  / dend 
l l t e novmb r a(nn)o 1703 / inladt i ægteskab 2 
gange / første  gang / med / iomfr.  MAGDA-
LENA KIRSTINA AMMITZBØLL / og / an-
den gang / med MARGARETHA LENTZ / af-
gangne sal. agent Biørns enke frue  / hvilke 
hånds 2 d e hustruer / uden livs arvinger ved ham 
/ forhen  / i ævigheden ere ingangne / død / dend 
18 iuly a(nn)o 1764«. 

271 
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Fig. 43.Marmorbuste af  Emanuel Thygesen, fra  epi-
taf  udført  1765-66 af  Johannes Wiedewelt, jfr.  fig.  45 
(s. 4282). NE fot.  1994. - Marble  bust  of  Emanuel  Thy-
gesen,  on the  wall  monument  1765-66,  by Johannes  Wiede-
welt,  cf  fig.  45. 

Fig. 44. Vase fra  epitaf  over Emanuel Thygesen, ud-
ført  1765-66 af  Johannes Wiedewelt, jfr.  fig.  45 
(s. 4282). NE fot.  1994. - Vase  from  the  wall  monument 
to  Emanuel  Thygesen,  made  1765-66  by Johannes  Wiede-
welt,  cfifig.  45. 

Epitafiet  består i hovedsagen af  tre kompo-
nenter, podium med relief,  herover niche med 
buste samt bagvedstående skrifttavle.  Over en 
sokkel af  gul, flammet  marmor, med øvre fas-
cesdekoration, står podiet med et relief, 
73x146,5 cm, flankeret  af  smalfelter  med blom-
stermontanter, alt i hvid marmor. Relieffet 
(fig.  42) viser den allegoriske personifikation  Ti-
den, fremstillet  som en skægget og vinget ol-
ding støttende sig til en globus. 65 På podiet er 
opstillet en halvrundbuet niche af  hvidgrå mar-
mor, på forsiden  smykket med perlestav og pal-
megrene, på overkanten en blomsterguirlande. 
Foran nichens plane baggrund står en portræt-
buste (fig.  43) i hvid marmor, 64 cm høj. Det 
fyldige  ansigt, hvis åbne øjne er uden markerede 
pupiller, er indrammet af  parykkens spiralkrøl-
ler med tydelige midthuller. Nichen er flankeret 
af  blågrå, kannelerede sokler, der bærer den 
høje, rektangulære portal af  hvid marmor med 
blå årer, der indfatter  den sorte skrifttavle;  for-
oven har denne en båndomvundet laurbærkrans 
i bronze. Foran portalrammen står halvsøjler 
helt dækket af  egeblade og omvundet med 
bånd. Fra den øvre del af  de glatte rammer hæn-
ger en blomsterguirlande svarende til nichens og 
herunder laurbær- og egeranker endende i en 
rose. Den profilerede  gesims, med bladfrise  i re-
lief,  bærer yderst til hver side en antikiserende, 
flammende  olielampe med nedhængende mes-
singkæde. Disse har oprindelig flankeret  en 32 
cm høj, hvid, blååret vase eller urne (fig.  44), 
hvis midtknop er afslået.  Denne er antagelig 
fjernet  herfra  o. 1859, da loftet  blev ombygget 
(jfr.  s. 4264) og ikke levnede plads til dens rette 
anbringelse.66 Den er nu opstillet på en lille 
murblok i korets sydvesthjørne. Epitafiet 67 er 
opsat ved korets sydvæg lige over for  Harden-
bergernes store gravsten. 

Gravsten.  1) (Fig. 46). Udført  kort efter  1566, 
af  epitafiekarakter,  over Ejler Hardenberg, 
†1566, søn af  Erik Hardenberg til Mattrup (jfr. 
gravsten nr. 2). 

Rektangulær, lysgrå kalksten, ca. 140 x ca. 74 
cm, med smal, profileret  ramme omkring et 
øvre figurfelt  og et nedre skriftfelt.  I stenens 
hjørner er courtoisiemæssigt anbragte våben-
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Fig. 45. Epitaf  over Emanuel Thygesen til Mattrup, udført  1765-66 af  Johannes Wiedewelt (s. 4281f.).  NE fot. 
1994 _ Wall  monument  to  Emanuel  Thygesen  of  Mattrup,  carved  1165-66  by the  sculptor  johannes  Wiedewelt. 
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skjolde med kanter og mærker i relief,  foroven 
Hardenbergs og Rønnows, henholdsvis det 
fædrene  og mødrene våben, forneden  Rosen-
krantz' og Rønnows, henholdsvis for  farmode-
ren og mormoderen. Et profileret  bueslag hvi-
lende på perspektiviske, dobbelte volutkonsol-
ler og støttet af  smalle profillister  ved siderne 
indrammer en relieffremstilling  af  den op-
standne Kristus stående på graven, hvorpå den 
afdøde,  lille dreng knæler i bedestilling. 

Kristus står, næsten svævende, over kanterne 
på en perspektivisk ufuldkomment  formet  kiste, 
med korsstaven i venstre hånd og velsignende 
oprakt højre foran  den korte kappe, der i regel-
mæssige folder  flagrer  ud bagved armen. An-
sigtstrækkene (fig.  47), med de tunge øjne (uden 
udborede pupiller) og det tvedelte skæg, adskil-
ler sig fra  portrætterne på gravsten nr. 2. Ribbe-
nene er stregmarkerede, og både brystvorter og 
navle er angivet, men ikke brystsåret. Lænde-
klædet er kort, bundet midtfor  og med lille flag-
resnip. - Den fire-fem-årige  dreng 68 synes at ba-
lancere ustøttet på hjørnet af  kisten. Hans an-
sigt, der er halvt afslået  ligesom Kristi højre fod, 
forekommer  hugget med næsten voksne træk. 
Han bærer en fornem,  moderigtig dragt, pibe-
krave over midtknappet trøje og kort, småtun-
gekantet kappe med opstående, let fliget  krave; 
ved håndleddet kruset manchet. Hans knækorte 
pludderbukser er som vanligt holdt oppe af 

Fig. 47. Detalje af  gravsten nr. 1, over Ejler Harden-
berg, †1566, jfr.  fig.  46. (s. 4284). H. Wichmann fot. 
1994. - Detail  of  tombstone  no. 1, of  Ejler  Hardenberg, 
died  1566,  cf.  fig.  46. 

Fig. 46. Gravsten nr. 1, over Ejler Hardenberg, †1566; 
indmuret i Hardenbergernes gravkrypt (s. 4282). 
H. Wichmann fot.  1994 - Tombstone  no. 1, of  Ejler 
Hardenberg,  died  1566;  in  the  crypt  of  the  Hardenberg 
family. 
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Fig. 48.Gravsten nr.2, fra  1570ernes midte, over Ejler Hardenberg til Mattrup og hans familie  (s. 4286). NE fot. 
1994. - Tombstone  no. 2, from  the  middle  of  the  1570's,  of  Ejler  Hardenberg  of  Mattrup  and  his  family. 
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mønstrede bånd, en lille skampukkel ses; på 
fødderne  sko. 

Fodfeltet,  der er indrammet af  profilliste,  har i 
forsænkede  liniefelter  en indskrift  med reliefver-
saler,69 hvorimellem enkelte sammenskrevne 
bogstaver: »Vnder then(n)e stn(!) liger be/gra-
ve(n) Erick Hardenbergis / søn af  Matrop Eiller 
Harde/nberg som døde vdi thet / aar 1566 Gvd / 
gifve  hanom en / salig oc gledelig / opstan-
delse«. 

Stenens baggrund er glathugget.  Ganske få 
farvespor  ses på våbenmærkerne, rødt på hals-
kanten på Hardenbergs ulvehoved og på Røn-
nows andet felt  samt blåt som baggrund for  lø-
verne på Rosenkrantz-våbenet. 70 

Stenen er et sjældent eksempel, både på et 
mindesmærke over en så lille dreng, måske den 
førstefødte  søn?, og ved motivet, der tilsynela-
dende ikke kendes fra  andre, bevarede grav-
sten,71 men som forlener  den med en karakter af 
epitaf,  svarende til samtidige, malede eller træ-
skårne tavler. Stenen adskiller sig som nævnt 
med hensyn til tekniske og stilistiske detaljer så 
meget fra  gravsten nr. 2, at den næppe kan være 
udført  af  samme stenhugger, men måske fra 
samme værksted? 

Den særdeles velbevarede sten (bortset fra  de 
nævnte afslag)  er indmuret og fastholdt  foroven 
og -neden med jernkramper midt på gravkryp-
tens østvæg, lige over for  nedgangen og ca. 60 
cm over gulvet. Under nuværende omstændig-
heder kan ikke afgøres,  om den befinder  sig på 
oprindelig plads, eller om den er flyttet  hertil, 
måske fra  koret, senest før  1768, da den i Dan-
ske Atlas72 er omtalt på nuværende sted. 

2) (Fig. 48). Stor, epitafieagtig  figursten, 73 

formodentlig  fra  1570ernes midte, over rigshof-
mester Ejler Hardenberg til Mattrup, †1565, og 
hans familie,  ialt fem  voksne og fire  børn. An-
tagelig udført  på foranledning  af  sønnen Erik 
Hardenberg til Mattrup. 

Den velbevarede, 74 lysgrå, gotlandske kalk-
sten, der måler ikke mindre end ca. 322xca. 214 
cm, har i fodfeltets  midtdelte kartouche to ind-
skrifter 75 med fordybede  versaler, det vestre felt 
med lodretstillede bogstaver, der fortsætter  som 
nederste linie og på rammen af  det østre felt,  der 

i øvrigt har let skråtstillede bogstaver: 1) »Her 
liger begrafven  er/lig och welbyrdig mand / her 
Eyler Hardenberg rid/der med sine thow søner / 
Styge och Korfitz  Har/denberg sampt hans da/ 
ter iomfrv  Kirstiene Har/denberg. / Gvd vor-
lene then(n)vm med alle tro // christene ehn sa-
lig och gledelige opstandelse«. - 2) »Wnder same 
monvment / och ligger erlig och wel/byrdig 
Erich Hardenberg / her Eylers søn och hans / 
høstrve frve  Anne Rønow(!)/ och theris tre dø-
tere / iomfrv  Karine Rigborg och / Berethe Har-
denberg begra/ven.« 

Gravstenen er horisontalt delt i fire  felter,  de 
to øvre adskilt af  profilliste,  det større figur-
midtfelt  afgrænset  foroven  af  en perlestavsmyk-
ket arkitravliste, der hviler direkte på to af  mæn-
denes hoveder, forneden  af  det skrå podium, 
som personerne står på. 

Øverste felt  rummer en flad  skriftkartouche 
flankeret  af  fire  hjelmede anevåbener, parvis 
courtoisiemæssigt vendt, mod vest for  Harden-
berg og Rosenkrantz (Ejler Hardenbergs hustru 
Karen, †154976), mod øst for  Hardenberg og 
Rønnow (Erik Hardenbergs hustru Anne, 
†1609). Indskriften  står med fordybede,  skråt-
stillede versaler: »Ioh. / 5. cap.77 / sandelig siger 
ieg eder, thimen / skal kome, alle thi som er wdi 
graverne / skvlde høre Gvdtz røst, thi, som ha-
ver / giort got, til livet och thi, som / haver 
giort vndt, til domen«. 

I det lidt højere tværfelt  herunder svæver den 
dømmende, muskuløse Kristus i skyer (fig.  52), 
med let flagrende  hår, løftet,  velsignende højre-
hånd pegende mod nådens lilje og udstrakt ven-
stre mod straffens  sværd. Hans tætfoldede  læn-
deklæde er slynget rundt om højre ben og op 
over højre skulder, hvorfra  hans kappe breder 
sig ud med muslingeskalagtige  folder  bag hans 
venstre arm. I skyerne til hver side herfor  ses i 
trekvartprofil  et kjoleklædt englebarn med ud-
bredte vinger, blæsende i domsbasun. 

Stenens høje personfelt  (fig.  49) er flankeret 
og midtdelt af  pilastre, hvoraf  kun den sidst-
nævnte fremtræder  med kannelurer og fintfor-
met, jonisk kapitæl med nedadbuet perlestav 
over spinkelt akantusløv samt profileret  base. 
Af  de flankerende  pilastre er kun lidt synligt, 
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Fig. 49. Udsnit af  gravsten nr. 2, fra  1570ernes midte, over Ejler Hardenberg til Mattrup og hans familie,  jfr. 
fig.  48 (s. 4286f.).  NE fot.  1994. - Detail  of  tombstone  no. 2,mid  1570s,  of  Ejler  Hardenberg  of  Mattrup  and  his  family, 
cfi.fig.  48. 

begge med akantusløv i relief  i forsænkede  felter 
afsluttet  af  lille profilstav,  kun ved siderne mar-
keret som sådan. Til den ene side står Ejler Har-
denberg med sine to voksne børn, Stygge, 
(†1555) og Kirstine (død ugift)  samt den lille 
dreng Korfitz.  Til den anden side hans søn Erik 
(†1604) med hustruen Anne Rønnow (†1609) og 
deres tre døde døtre, de to som spæde, Karine, 
Rigborg og Berethe. 

Personerne er fornemt  og ret ens klædt, mæn-
dene ikke som vanligt ved gravstensfremstillin-
ger i harnisk, men iført  verdslige, syede klæder 
efter  sidste mode, de yngre endda med de korte, 
bræmmede, såkaldte spanske kapper med stiv, 
opslået krave. 78 Alle har de pibekrave, midt-
knappet trøje og dobbeltkæder samt knækorte, 
folderige  pludderbukser fastholdt  med lodrette, 
mønstrede bånd. I højre hånd holder de enten 

KLOVBORG KIRKE 
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Fig. 50. Detalje af  gravsten nr. 2; Erik Hardenberg, 
jfr.  fig.  48 (s. 4288). NE fot.  1994. - Detail  oftombstone 
no. 2;  Erik  Hardenberg,  cf.  fig.  48. 

handske eller bog; deres sko er spidse, med tun-
get overkant. En smal sværdklinge stikker skråt 
ud bag hver af  de tre mænds højre knæ. - Også 
kvinderne følger  moden med deres højtids- eller 
kirkegangsdragt, 79 med stiv, opslået krave bag 
den pibede kant ved halsen og med fine,  møn-
strede tværbånd forneden  på kjolerne, der har 
plisserede pufærmer  og glatte underærmer med 
pibet kant. Også de bærer (spinklere) dobbelt-
kæder og flere  fingerringe  ligesom mændene, 
men har klumpede, bredsnudede sko. 

Forrest i vestre felt  står rigshofmester  Ejler 
Hardenberg (fig.  49), tydeligt markeret som den 
ældste ved kraftige  panderynker, dryppende 
moustache og langt, tvedelt fuldskæg  samt ved 
den pelsbræmmede kappe af  ældre snit uden op-
stående krave, men med synlig sløjfeskampuk-
kel. Hans letbølgede hår skjuler lige ørerne, 
hånden med de omhyggeligt  markerede negle 
hviler let på kappebræmmen (to fingre  dog af-
slået). 

Den unge søn bagved har kort, tætkrøllet hår 
og kort fuldskæg  med lille moustache. Hans 

kappe dækker delvis søsterens venstre, bøjede 
arm, der foran  livet ligger over den højre, hvis 
albue rager uden for  stenens kant. Hun synes at 
holde et lille tørklæde i hånden. En hårfletning 
er lagt op bag hendes forhår,  hvor det ene øre 
ses. 

Mellem benene på de to mænd, og til dels 
oven på den unge mands fod,  træder den lille, 
nøgne Korfitz  frem  (fig.  49) med det ene bøjede 
ben halvt skjult bag faderens  fod.  Han har tæt-
krøllet hår og lidt tunge, nærmest voksne an-
sigtstræk. Venstre bøjede arm er lidt akavet rakt 
op mod broderen. I den højre hånd holder dren-
gen en hjerteformet  figur. 

I højre felt  står gravstenens formodede  bestil-
ler, den midaldrende Erik Hardenberg (fig.  50), 
med ansigtstræk som faderens,  men med lidt 
færre  rynker og kortere skæg. I hånden holder 

Fig. 51. Udsnit af  gravsten nr. 2, med tre Harden-
berg-børn, jfr.  fig.  48 (s. 4289). NE fot.  1994. - Detail 
of  tombstone  no. 2, with  three  children  of  the  Hardenberg 
family,  cf.  fig.  48. 
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han en lille bog. Hustruen Anne Rønnow står 
let vendt mod sin ægtefælle,  med de tre småpi-
ger ved sin side (fig.  51). På hovedet bærer hun 
en perlestukket fruehue.  Også hendes ene albue 
stikker uden for  stenen, og i hånden holder hun 
en bog med tilhørende folderig  bogpose en-
dende i snipper med kvaster. Højre arm er i en 
blød, svag bue strakt ned langs kroppen og hån-
den lagt bag om det ældste barns nakke, med to 
synlige fingre.  Den lille pige står med siden til, 
kiggende op på moderen, som hun rækker en 
liljeagtig gren, symbolet på uskyld. Hun synes 
at have pandefletning  og lille hue samt pibe-
krave over en stiv halskrave på det glatte liv; 
skørtet er bagtil plisseret. Foran hende, på et 
kantmønstret klæde over en pude, ligger to 
uforholdsmæssigt  store spædbørn, fremvist 
ganske uden perspektiv, i tætfoldet  svøb, helt 
ens og med grove, voksne ansigtstræk. - Bag-
grunden for  stenens høje relieffremstilling  er 
overalt prikhugget. 

Den prægtige og kostbare gravsten, der nu, 
ganske selvfølgeligt,  fremtræder  som vægtavle, 
må også oprindelig have været anbragt ved ko-
rets væg. Herredsbogen 166111 nævner, at der »i 
altergulvet (dvs. koret) er et adeligt epitafium 
efter  de Hardenberger«. Oplysninger fra  det føl-
gende århundrede tyder på, at det har drejet sig 
om nordvæggen (jfr.  ndf.).  Denne placering ved 
væg og ikke i gulvet forklarer  tillige stenens vel-
bevarede tilstand. 

I lighed med samtidige adelsgravsten er per-
sonerne vist stående, uanset om de er døde eller 
levende, men selve stenens billedskema er be-
mærkelsesværdigt. Den usædvanlige opbyg-
ning, kombineret med stilistiske og dragtmæs-
sige træk, henfører  stenen til tiden omkring 
1576, da kongen ved en forordning  3. april, gen-
taget i den kalundborgske reces af  21. november 
samme år,81 satte grænser for  adelens pragtud-
foldelser  ved begravelser og gravmæler. Disse 
måtte ikke stå hævet over jorden eller være 
fremhævet  ved alabaster »eller slige mærkelige 
bekostninger«, så de næsten overgik kongelige 
begravelser, men det blev tilladt »at lade lægge 
en ærlig ligsten på deres grave«. Flere medlem-
mer af  den højadelige kreds af  rigsråder, hvortil 

Hardenbergerne hørte, havde måttet bøje sig for 
denne bestemmelse (jfr.  bl.a. Podebusk-epitafiet 
i Århus domkirke, s. 674) og udformet  deres 
gravmæler i overensstemmelse hermed. 

Den formodede  leder af  det værksted, der har 
udført  flere  af  de ovennævnte monumenter, er 
benævnt Københavns alabastmester. Enkelte 
træk som f.eks.  de gnidrede draperifolder  og 
personernes sære hulede underben, kunne tyde 
på, at også Hardenbergerne havde anvendt dette 
værksted, men især udformningen  af  ansigterne 
synes at modsige dette. Derimod forekommer 
flere  stilistiske træk at underbygge den af  Chr. 
Axel Jensen antydede teori,82 at stenen skulle 
være udført  af  Træden-prædikestolens stenhug-
ger (s. 4091). Især børnenes ansigtstræk med de 
lange, brede næser og øjenbrynsbuer er over-
ensstemmende med prædikestolens engle- og 
diademhoveder, ligesom hårbehandlingen er ens 
hos den lille dreng og evangelisten Markus. 
Også det spinkle, skarpkantede akantusløv og 
midtpilasterens kapitæl genfindes  i Træden. Me-
get synes at tyde på, at samme stenhugger har 
udført  prædikestol og gravsten, måske en svend 
eller (tidligere) medarbejder ved førnævnte  værk-
sted.83 

Fig. 52. Den dømmende Kristus, fra  gravsten nr. 2, 
jfr.  fig.48  (s. 4286). NE fot.  1994. - Christ  the  Judge, 
from  tombstone  no. 2, cf  fig.  48 and  49. 
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166111 var stenen, som ovenfor  nævnt, an-
bragt i koret og ligeledes her 172920, da et syn 
meddeler, at en stor stentavle med billeder er 
»på den ene side af  muren indgravet oppe mod 
alteret«. Da Søren Abildgaard besøgte kirken 
1773, var stenen opsat »i muren« i »koret på 
nordre side«. 

Stenen er indmuret og yderligere fæstnet  til 
nordmuren ved to liljeagtige jernkroge, hen-
holdsvis på højre side og forneden,  andre er for-
svundne. 

Hardenbergernes  gravkrypt,  der strækker sig un-
der hele kirkens østre ende (jfr.  fig.  4), er for-
modentlig udført  i 1500rnes sidste halvdel i for-
bindelse med korets ombygning (jfr.  s. 4261f.). 
Adgangen har været gennem en stor †lem hævet 
over gulvet foran  triumfbuen. 84 I kryptens vest-
væg er den store åbning, der når fra  gulv til 
hvælv (jfr.  fig.  65), tilmuret i ny tid. I hver af 
kryptens langsider er to ventilationsåbninger, 
nu tillukket foroven  med kvadre, men oprinde-
lig afskærmet  ved små jernstænger. 20 Kryptens 
to fag  er overdækket af  grathvælv med vederlag 
i gulvhøjde, midtpå støttet af  en murpille, ud-
ført  o. 1859.21 Det oprindelige murstensgulv er 
nu delvis skjult af  jord; vægge og hvælv er pud-
set og hvidkalket. Lige over for  nedgangen er i 
østvæggen indmuret en gravsten over den unge 
Ejler Hardenberg, død 1566 (jfr.  s. 4282f.),  for-
modentlig en oprindelig og ret betydningsfuld 
placering. 

Som støtte for  de opstablede kister er på gul-
vet omkring midtpillen anbragt nogle kraftige 
egebjælker i et rektangel (452 cm i øst-vestx270 
cm i nord-syd), med en forbindende  midtbjælke 
i retningen øst-vest. En kortere forlængelse  eller 
øgning af  den vestre bjælke er senere foretaget 
mod nord. 

Kryptens tilstand o. 186224 er beskrevet af  den 
daværende sognepræst Halvor Søborg. Der var 
da »37 kister, store og små, de fleste  af  eg, nogle 
betrukken med klæde, andre med skind, hvilken 
beklædning dog for  største delen er fortæret  og 
ødelagt af  tidens tand; på nogle findes  store jern-
hanke og udhuggede zirater, på enkelte fandtes 
smukt i messing eller tombak 85 indpuklede pry-
delser«. Søborg var da i stand til, foruden  oven-

nævnte gravsten, nærmere at omtale syv kister 
(nr. 2, 16, 17, 18, 20, 23 og 34) og fem  kistepla-
der (fra  kisterne nr. 16, †17, 18, 20 og 23). »Hele 
muren kunne ikke ses for  de foran  samme stå-
ende kister«. 

Ved en undersøgelse 1994 fremtrådte  krypten 
i en beklagelig tilstand af  yderligere forfald,  der 
fremgår  af  fotografierne  (fig.  54-66). For at 
skaffe  plads til stadig flere  nye kister er de ældre, 
især fra  1600rne, blevet skubbet bagud og til 
side og flere  efterhånden  ødelagt. Mange kister 
ligger nu adsplittet, så det under de nuværende 
omstændigheder ikke i alle tilfælde  er muligt at 
afgøre,  hvilke dele, der hører sammen. Hertil 
kommer, at kisteplader og -beslag er fjernet  eller 
bortrevet, hvilket vanskeliggør både datering 
og personidentifikation.  Desuden er kisterne ef-
terhånden blevet opstablet i indtil tre lag, hvor-
ved bestemmelsen af  nederste lags kister følgelig 
er umuliggjort på grund af  de øvre, hvorunder 
der måske kan skjule sig enkelte kisteplader. 

Den summariske beskrivelse86 nedenfor  er 
derfor  ikke som ellers kronologisk, men følger 
placeringen i rummet og nummererer kisterne 
fra  øst mod vest og med nederste lag først,  der-
efter  andet og tredie lag (jfr.  principplanen 
fig.  53). 

I gravkrypten er nedsat i hvert fald  37 perso-
ner knyttet til hovedgården Mattrup eller til 
Klovborg kirke (jfr.  s. 4256). Nedenfor  er op-
regnet en række dokumenterede eller formo-
dede bisatte: 87 

Måske Ejler Hardenberg, †1565 og begravet i 
Horsens Gråbrødrekirke88 (Klosterkirken),  men 
måske senere overført  til Klovborg (jfr.  grav-
sten nr. 2). Hans børn: Korfitz  Hardenberg (død 
som barn), Stygge Hardenberg, †155589 (død 
som ung) og Kirstine Hardenberg (død som 
ung). - Erik Hardenberg, †13. marts 1604 (søn af 
Ejler, jfr.  gravsten nr. 2), bisat i Rynkeby kirke 
(Odense amt), men kort efter  pinse 1609 over-
ført  til Mattrup til »hans fædrene  begravelse i 
Klovborg«. Måske hans hustru Anne Rønnow, 
†15.juni 1609, bisat i Flødstrup kirke (Svend-
borg amt) , 9 0 men måske senere overført  til 
Klovborg. Deres børn: tre døtre døde som små: 
Karine, Rigborg og Berethe; Ejler Hardenberg, 



KLOVBORG KIRKE 4291 

Fig. 53. Principskitse, 1:50, af  gravkrypt,  jfr.  fig.  4, med de nummererede kister. Nederste lag: nr. 1-14 og 16-23, 
mellemste lag: nr. 15 og 24-34, øverste lag: nr. 35-37. Nord opad. Tegnet af  KdeFL 1994. - Sketch  plan  of  the  burial 
crypt,  cf.fxg.  4, with  numbered  coffins.  Bottom  level:  nos.  1-14 and  16-23,  middle  level:  nos.  15 and  24-34, top  level:  35-37. 
North  above. 

†1566 (jfr.  gravsten nr. 1), Christen Hardenberg 
*1567, †31.jan. 1600, bisat i Rynkeby kirke 
13. marts91 og herefter  overført  til Klovborg; Ja-
kob Hardenberg, *o. 1565(?), †19. aug. 1602, 
nedsat 2. sept. samme år. 

Rimeligvis tiendeejeren (jfr.  s. 4256), sogne-
præst Holger Bredals søn eller datter, IHB, 
†1688, en slægtning (hustru?) EB, †169? og må-
ske sognepræsten selv, †1722.92 

Anne Margrethe Ulfeldt  til Nørskov (i sog-
net), †1734, datter af  Corfitz  Ulfeldt  til Bavelse 

og Mattrup (ejer fra  1646-60); antagelig søsteren 
Margrethe Ulfeldt,  †1713.93 

Kirkeejeren Thyge Jespersen til Mattrup, 
†1706, muligvis hans første  hustru Anne Kir-
stine Lauritsdatter Bording, †1686. Deres søn, 
kirkeejeren Niels Thygesen, †1752, dennes hu-
stru Helle Ammitzbøll, †1755, deres børn: Anne 
Cathrine Thygesdatter, †1738, Anne Cathrine 
Nielsdatter Thygesen, †1742, Hans Thygesen, 
†1746, Christian Thygesen, †1747, »utidigt pige-
foster«  †1747, samt dødfødt  drengebarn, †1749. 



4292 VRADS HERRED 

Fig. 54. Gravkryptens østlige del, set mod syd (s. 4290). H. Wichmann fot.  1994. - Burial  crypt,  eastern  part 
looking  south. 

Formodentlig kirkeejeren Emanuel Thygesen 
til Mattrup, †1764 (jfr.  epitaf),  broder til oven-
nævnte Niels Thygesen; hans første  hustru 
Magdalene Kirstine Ammitzbøll, †1748.; for-
modentlig hans anden hustru Margrethe Lentz, 
†1758.94 

Hans brodersøn, kirkeejeren Thyge Jesper de 
Thygeson til Mattrup, †1822, dennes hustru So-
phie Charlotte de Thygeson, †1797. 

Hardenbergernes og Thygesenernes grav-
krypt har måske som tradition efter  præstefami-
lien Bredal (se ovfr.)  tillige fungeret  som grav-
plads for  senere præster og deres slægtninge. 
Følgende er i kirkebøgerne 95 omtalt som »nedsat 
i åben begravelse i kirken«: 

Maria Magdalena Ulsøe, †1729, (datter af 
sognepræsten H. M. Ulsøe), Marcus Nicolai 
Ulsøe, †1732 (søn af  ovennævnte sognepræst), 
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Fig. 55. Gravkrypten, set mod sydvest (s. 4290). H. Wichmann fot.  1994. - Burial  crypt,  looking  south-west. 

Maria Magdalena von Reichelsdorf,  †1743 
(sognepræstens svigermoder og enke efter  mag. 
Henrich Bie, rektor ved Ribe katedralskole 96) og 
Susanne Marie Ulsøe, †1748 (sognepræstens sø-
ster og enke efter  rådmand og tolder Poul 
Upluf(?)). 

Anden  begravelse?:  Ingeborg Helene Henrichs-
datter Bie, †1754 (sognepræst Ulsøes hustru), 
nedsat »tæt op til det åbne begravelse«. 97 

Kister  og  kisteplader 
1) Voksenkiste, fra  o. 1700?, af  eg, med svagt 
trapezformede  sider, ca. 202x68 cm, højden 
uden låg 58 cm; skindbetrukket. Den har spyd-
bladformede  hjørnebeslag og på den ene gavl et 
kistebeslag (fig.  56) af  jernblik i gennembrudt 
arbejde, 46x36,5 cm: et stort Jesumonogram 
flankeret  af  stiliserede blomster, hvoraf  de min-
dre foroven  og -neden har antydningsvise an-
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Fig. 56. Kistebeslag, antagelig fra  kiste nr. 1 (s. 4293). 
H. Wichmann fot.  1994. - Coffin  mount,  probably  from 
coffin  no. 1. 

sigtstræk. Et tilsvarende, løstliggende beslag har 
formodentlig  prydet den anden gavl. - Den helt 
sammenfaldne  og delvis skjulte kiste står syd-
ligst ved østvæggen. 

2) Barnekiste (fig.  59), 1688 (jfr.  nr.29), for-
modentlig til et barn af  den daværende sogne-
præst Holger Jensen Bredal (jfr.  s. 4256). Af  eg, 
med svagt trapezformede  sider, ca. 110xca. 45 
cm, og let buet låg. Brede, spydbladformede 
hjørnebeslag. Midt for  hver langside er på små 
rosetter fastgjort  en lang bærehank af  jern, med 
midtskive og endeknopper. På lågets overside 
ses rester af  en dekoration, der har bestået af 
smalle jernbånd fæstnet  ved jernsøm, der nu er 

det eneste synlige. Øverst et stort Jesumono-
gram, herunder initialerne »IHB«, formodentlig 
for  I...  Holgersøn eller -datter Bredal, nederst 
»1688«. Hjørnerne har været markeret med vin-
kelbeslag, hvorfra  udvokser en blomst. Inder-
kiste af  eg, med halm og urter til bunddække. 
Kistedelene adsplittet. - Nordligst ved østvæg-
gen ligesom o. 1862. 

3) Voksenkiste, o. 1700?, af  eg, rektangulær, 
205x70x52 cm, uden låg. Langsiderne har haft 
tre store kistebeslag af  jernblik (fig.  57), 55x37 
cm, svarende til et løstliggende med stiliserede 
blomster i samme teknik som beslag på nr. 1 og 
23. Hertil har været fæstnet  en bærehank af  jern 
med tynd midtskive og spinklere sideskiver. 
Enkelte dele af  inderkiste, af  fyr.  Adsplittet. -
Østligst ved sydvæggen. 

4) Voksenkiste for  kvinde, fra  o. 1700?, af  eg, 
med svagt trapezformede  sider, 196x66 cm og 
ca. 65 cm til toppen af  det let buede låg; skindbe-
trukket. På hver aflangsiderne  tre og på gavlene 
én ornamenteret bærehank af  jern, med hvirvel-
mønstrede endeknopper fæstnet  til øsken under 
en jernplade af  form  som et stiliseret kranium 
over krydslagte knogler (fig.  58). Inderkiste af 
eg, hvis inderside har spor af  gullig maling. Af-
døde er næsten dækket af  plantedele, men ved 
hovedet ses to tørklæder,  inderst et blågrønt med 
gule bladranker, antagelig silkebrokade. Herom 
er foldet  et lysbrunt klæde med mørkebrune 
blomster og spinkle blade; gennembrudt sølv-
bort. Nord for  nr. 3, lidt forskudt  mod vest. 

5) Voksenkiste, fra  1500rnes senere del?, sva-
rende til nr. 6, af  eg, med svagt trapezformede 
sider og buet låg, 196x64,5 cm og 62 cm høj. 
Bredt spydbladformede  hjørnebeslag. På hver af 
langsiderne tre bærehanke af  jern, på gavlene én. 
Oprindelig betrukket med lærred fæstnet  med 
tætsiddende søm ved over- og underkanter. På 
lågets overside ses hjørnebeslag af  kobberblik, 
en plante med fligede  blade, ganske som dem på 
kiste nr. 6. - På bjælkepodiets sydøstre hjørne. 

6) Voksenkiste, fra  1500rnes senere del?, af  type 
og udsmykning svarende til nr. 5; 201x73x61,5 
cm. Betrukket med sort groft  lærred, hvorun-
der ses sorte farvespor.  På lågets overside hjør-
nebeslag som på nr. 5. - På podiet nord for  nr. 5. 

Fig. 57. Kistebeslag fra  kiste nr. 3 (s. 4294).H. Wich-
mann fot.  1994. - Cqffin  mount  from  coffn  no. 3. 
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Fig. 58. Bærehank fra  kiste nr. 4 (s. 4294). H. Wich-
mann fot.  1994. - Handle  from  coffin  no. 4. 

7) Voksenkiste, 98 fra  1500rnes senere del?, af 
eg, rektangulær, med let buet låg, ca. 200x67 og 
ca. 65 cm høj. Gavl og bund forbundet  ved lod-
rette, ombukkede jernbånd, det midterste (nu 
forsvundet)  rækkende fra  bund til overkant. 
Langsiderne har haft  tre tilsvarende, lange jern-
bånd, hvoraf  nu kun det midterste ses, og til alle 
tre har været fæstnet  en øsken med jernring, der 
endnu kan iagttages ved den ene ende. Spor ef-
ter hjørneombukkede kantforstærkninger.  Ki-
sten er helt skindbeklædt, fæstnet  med rosetsøm 
ved alle kanter. - På podiet nord for  nr. 6. 

8) Voksenkiste fra  1600rnes senere del? (jfr. 
nr. 2 og 29), af  eg, rektangulær, med fladt  låg, 
ca. 216 cm lang. Spor af  spydbladformede  hjør-
nebeslag samt af  roset under øsken til den ene af 
langsidens to bærehanke, af  jern. Tilsyneladende 
ingen yderbeklædning, men på indersiden ses 
søm og rester af  sort skind. Afdøde  anbragt på 
en bund af  halm og urter, og ved den ene ende 
ses rester af  et stofunderlag  kantet med metal-
frynser  (?) og fæstnet  med blysøm. Kisten ad-
splittet. - På podiets nordøstre hjørne. 

9) Barnekiste, fra  1500rnes senere del?, af  eg, 
rektangulær, med fladt  låg, 68x32x32 cm. Søm-
spor langs alle kanter efter  forsvundet  beklæd-
ning. Indvendigt beklædt med hvidt lærred. 
Ca. et år gammelt barn, der på kraniet har be-
varet en lille, nu brun silkehue  med kant- og 
midtbånd. - På gulvet ved nordøsthjørnet. 

10) Barnekiste, fra  1500rnes senere del?, af  eg, 
rektangulær, 88x40 cm, 34,5 cm høj uden låget. 

Helt glat. - Ved podiets nordøstre hjørne, ud 
mod nordvæggen og nr. 11. 

11) Voksenkiste, fra  o. 1700?, af  eg, rektangu-
lær, ca. 197 cm lang, med spor efter  spydblad-
formede  hjørnebeslag som på nr. 2; tætved løst-
liggende bærehanke ligeledes svarende til nr. 2. 
Muligvis inderkiste, men i øvrigt ret utilgænge-
lig. - På gulvet ved nordvæggen under østligste 
ventilationsåbning. 

12) Barnekiste, fra  o. 1700?, af  eg, barokpro-
fileret,  med fladt  låg, ca. 100 cm lang, glat. Util-
gængelig for  nærmere undersøgelse. - I nord, 
vest for  nr. 10. 

13) Barnekiste, fra  1500rnes senere del?, af  eg, 
gavlstykke  med let buet overside. Foroven og 
-neden trefligede  hjørnebeslag. Midtpå et sort-
malet, ligearmet kors over initialerne »IKH«, 
måske for  jomfru  Karine Hardenberg, datter af 
Erik Hardenberg og Anne Rønnow (jfr.  grav-
sten nr. 2). Utilgængelig for  nærmere undersø-
gelse. - På gulvet, nord for  nr. 12. 

14) Kiste for  barn eller ung person, fra 
1500rnes senere del?. Af  eg, gavlstykke  større 

Fig. 59. Kiste nr. 2, 1688 (s.4294). H. Wichmann fot. 
1994. - Coffin  no. 2, 1688,  in  the  crypt  of  the  Hardenberg 
family. 
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end foregående  og med flad  overkant, men med 
tilsvarende hjørnebeslag. Midt på sortmalet kors 
som nr. 13 og herunder initialerne »KH«, måske 
for  Korfitz  Hardenberg, søn af  Ejler Harden-
berg og Karen Rosenkrantz, eller for  Kirstine 
Hardenberg, en ugift  datter af  ovennævnte (jfr. 
gravsten nr. 2). Utilgængelig for  nærmere un-
dersøgelse. - På gulvet, nord for  ovennævnte. 

15) Barnekiste? fra  1500rnes senere del?, af  eg, 
37 cm langt fragment,  hvorpå lille stump af 
skråside, måske en rest af  et gavlstykke  som 
nr. 13 og 14; ved enden aftryk  af  trekløverformet 
beslag. Sortmalet, ligearmet kors som på oven-
nævnte og herunder initialerne »IBH«, måske 
for  jomfru  Berethe Hardenberg, en datter af 
Erik Hardenberg og Anne Rønnow (jfr.  grav-
sten nr. 2). Utilgængelig for  nærmere undersø-
gelse. - I nordsiden ved nr. 14. 

16) Voksenkiste (jfr.  fig.  64), måske for  Niels 
Thygesen, der ifølge  kirkebogen blev nedsat i 
begravelsen 7. november 1752 (jfr.  kisteplade 
nedenfor).  Af  eg, trapezformet,  med indadskrå-
nende sider og tresidet låg, 200x87-76 cm, høj-
den ca. 68-61 cm; oversiden nu væk. Siderne har 
haft  pådyvlede, udsavede ornamenter indram-

Fig. 60-61. Kisteplader. 60. For Magdalene Kirstine 
Ammitzbøll, †1748, fra  kiste nr. 18. 61. For Niels 
Thygesen til Mattrup, †1752, fra  kiste nr. 16 
(s. 4296f.).  H. Wichmann fot.  1994. - Coffin  plates  for 
Magdalene  Kirstine  Ammitzbøll,  died  1748,  from  coffin 
no. 18, and  Niels  Thygesen  of  Mattrup,  died  1752,  from 
coffin  no. 16. 

met af  rundstave: en cirkelskive, hvis flanke-
rende sidestykker har konkave indskæringer 
mod midtskiven og skrå afskæringer  ved en-
derne. Herover beklædt med sort skind. 

På en løstliggende kisteplade  (fig.  61), af  tin, 
36x28 cm, er graveret en indskrift  med kursiv, 
navnene med store skønskriftsbogstaver: 

»A K O 
See Skønsom Læsere! See her 
et Dyds Exempel! 
Hvis Lif  for  alle Kiøn bar viisdoms 
eget Stempel 
Sal. Velædle og Velbyrdig Niels Thygesen 
Herre til Mattrup 
fordum  Kongel. Majts. Velbestalter Virkelig 
Cancellie Raad I det Danske Cancellie Collegio 
Anno 1700 Alle Helgensdag fød  paa Mattrup 
Der sammesteds opfød  opdraget og forfremmet 
I Gudsfrygt  og anden Viidenskab, Siden Exerce-
ret paa andre steder Ved pænnen etc. 
A(nn)o 1721 Blef  Hand Eiere af  Mattrup 
A(nn)o 1732 gift  med Hans efterladte  Enke-Frue 

Helle 
Ammidsbøl fra  Rasch Hoved Gaard og I et 20 
Aars foreenet  Egteskab formeeret  deris stamme 
Med 14 Børn, Hvor af  2 Sønner og 6 Jomfrue  Døde 
Store og smaae med Deres Høibedrøvede Moder Be-

klager den Sal. Mands og Faders tillig Død. 
A(nn)o 1752 d. 23de Octobr. Salig I Herren hensovet 

paa Mattrup 
Hånds Ærre minde skal ei døe: Men siges saa: 
Her er nedlagt Een Mand, Hvis 
Roes skal Evig Staae!« 

Inderkisten er af  fyr,  af  samme form  som yder-
kisten. Afdøde  ligger på en bund af  store høvl-
spåner og plantedele, ved fødderne  ses groft  lær-
red, herover et finere,  hvidt linnedstykke. Ved 
siderne er stykke af  groft  lærred, måske lagt 
som dække. Den meget kraftige  person har ar-
mene strakt ned langs siderne og ved lysken bø-
jet hen over maven. - O.1862 stod kisten »øst 
for  den forrige«  (formodentlig  nr. 23), måske 
den der nu ses ved sydvæggen lige neden for  det 
vestre ventilationshul. 

17) Voksenkiste (jfr.  fig.  66), formodentlig  til 
en kvinde, måske Sophie Charlotte de Thyge-
son, nedsat i begravelsen 4. aug. 179724 (jfr.  †ki-
steplade ndf.).  Af  eg, barokprofileret,  203x80 
cm bred forneden,  97 cm ved lågets yderkant og 
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77 cm høj; beklædt med sort skind. På hver 
langside har været to, for  gavlene én bærehank 
af  jern, hvis ender løber ud i små sidespiraler 
med roset; øsknerne fæstnet  til rudestillede be-
slag. 

På en †kisteplade  af  tin stod ifølge  pastor Sø-
borg: 24 

»Ak 
Hun døde 
Sophie  Charlotte  de  Thygeson 
Den omhyggeligste  huusligste Kone 
Den Kjærligste ømmeste Moder 
Den huldeste sjældneste Ægtefælle 
Den blideste altid deeltagende Veninde 
Derfore 
Rundelig rinde ved Hendes Grav 
Venskabs og Taknemmeligheds 
Ømheds og Kjærligheds 
Heede Taarer 
Den Lykkelige 
Hendes Liv var dydigt og frydefuldt 
Hendes død roelig og lærerig 
og Hendes Minde er 
Skjønt og uforglemmeligt! 
Hun var fød  d. 10 Decbr. 1744 i Nyborg 
Hendes Fader var Conferentz  Raad de Cederfeld, 
Ridder og Amtsmand over Callundborg etc. Amter 
Hendes Moder var Catharina Maria Brandt 
Hvilke nu med Hende deele 
Himlens salige Fryd 
Hun blev gift  d. 15. Mai 1771 i Kjøbenhavn 
Med Høyædle og Velbaarne Hr. Justice Raad de 

Thygeson til Mattrup 
og i dette lykkelige Ægteskab 
Moder til trende Børn, 
Hvilke med en kjærlig og nu bedrøvet Fader, sør-
gende begræde Denne Frommes tidlige Bortgang 
Hun døde 25 Juli 1797 paa Mattrup 
og 
Tavse staae ved Hendes Urne 
Alle Dydens Venner 
Og græde« 

På en mindre tavle, »vistnok afbrækket  fra  den 
forrige«,  stod et lille gravvers. - Inderkiste af 
fyr,  indvendig beklædt med ubleget lærred. Den 
meget lange person ligger på en bund af  halm og 
store høvlspåner, med armene krydset foran  un-
derlivet. Ved hovedet ses rester af  hårnet.  - Ki-
sten står på podiets sydvestre hjørne og er mu-
ligvis identisk med den, der o. 1862 stod »nord 
for  den forrige«  (måske nr. 16 ovenfor). 

18) Voksenkiste for  en kvinde, måske Mag-
dalene Kirstine Ammitzbøll, †1748 (jfr.  kiste-
plade ndf.).  Af  eg, barokprofileret  ganske som 
nr. 17 og med samme bærehanke, 184x77 cm 
bred forneden,  87 cm ved lågkant og 82 cm høj; 
beklædt med sort skind. En tunget metalliste 
kanter lågets nederste profil. 

En løstliggende, hvælvet kisteplade  (fig.  60), af 
tin, 41,5x17,5 cm, med graveret kursivindskrift, 
har muligvis hørt til denne kiste. »Her hviler ... 
nu salige Frue Magdalene Kirstine Amitsbøll / 
Som overleverede Sin Siæl i guds Hand / den 
19. Septembr. 1748 i sit Alders 34 Aar, / Efter  at 
hun Med Sin efterlatte  Ægte=Mage / Velædle 
Og Velbyrdige Hr. Regimentsqvarteermester  / 
Emanuel Thygesen /hafde  fremdraget  et Kier-
ligt Ægteskab i 9 Aar / Og 5 Maaneder. / Hen-
des Aar Vare faae,  hendes Timmelig Glæde / 
kort . . .« . 

Inderkiste af  sortmalet fyr,  indvendig beklædt 
med ubleget lærred. Afdøde  ligger på en bund 
som i nr. 17, med foldede  hænder foran  brystet, 
iført  en lang klædning med lange ærmer og 
sorte bånd om håndleddene. Under hovedet et 
hvidt linnedklæde (pudevår?), et tilsvarende ved 
siden. - Kisten, der o. 1862 stod ved siden af  den 
ovenfor  nævnte nr. 17, er måske identisk med 
den, der nu står på egetræspodiets nordvestre 
hjørne. 

19) Voksenkiste, fra  1700rne. Af  eg, barok-
profileret,  222x80 cm forneden,  94 cm ved lå-
gets yderkant og ca. 80 cm høj; beklædt med 
sort skind, kantlister af  metal på låget. Ingen 
bærehanke. Nord for  nr. 18, på en øgning af  po-
diet. 

20) Barnekiste, for  Anna Catharina Thyges-
datter, nedsat 3. februar  1738 i den åbne begra-
velse (jfr.  kisteplade ndf.).  Kiste af  eg, 130x65 
cm, med indadskrånende sider, der har profi-
lerede, sortmalede fod-  og toplister; tresidet låg. 
Ingen bærehanke, men løkker af  bæretov fast-
gjort under bunden. 

På et løstliggende, tæt ved kisten anbragt låg-
bræt er fæstnet  en kisteplade  (fig.  62) med en gra-
veret indskrift,  dels skriveskrift  vedrørende de 
egentlige personalia i en kreds langs inderkan-
ten: »Anna Catharina Thyges-Daater Født 
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d. 18. Nov. og Sal. Hensovet den 23. Ianv. 4 Aar 
2 Maa. i vug.(!) 4 dage«, dels en versalindskrift 
midtpå: 

»Matrvp Kikaion er blegnet 
som saa deilig teede sig 
ældste iomfrve  er nv regnet 
iblandt døde sørgelig 
efter  4 aars tid og meere 
fra  aar syten(!) hundrede 
tre og tredive: for  meere 
vilde Gvd ei dagene 
men med megen nyt aars glede(!) 
anno 8 og tredive 
give sorg paa Matrvp sæde 
tage een af  døtre 3 
til sig selv i himmels boelig 
som sin elskeligste brvd 
fra  alt ont at leve roelig 
eviglig og love Gvd.« 

Den ovale, kronede kisteplade, af  tin, er om-
givet af  en nu fragmentarisk  dekoration af  mes-
singblik, der foroven,  mellem bladranker, på 
den ene side har bevaret en nøgen englefigur; 
ialt 61,5 cm høj og ca. 64 cm bred. 

Inderkiste af  eg, hvori barnet ligger med fol-
dede hænder over brystet; en lille lyngkvist  er 
lagt ved venstre tinding. En fin  krans er anbragt 
på håret, ved venstre albue og fod.  Disse kranse 
(fig.  68) er forfærdiget  af  små metaltrådsroset-
ter, hvoraf  enkelte i midten har en lille tøj-
blomst. Stedvis er en gruppe på fire  små metal-
skiver med ansigtstræk, takket kant og metal-
trådssnobånd samlet omkring en midtblomst; 
der ses også en enkelt silkeblomst med spidse 
firblade  og kniplede kanter. - O.1862 stod ki-
sten »nord for  den forrige«,  (dvs. nr. 17 oven-
for),  nu ved nordvæggen under luftkanalen. 

21) Barnekiste, fra  1725-50?, af  eg, barokpro-
fileret,  80xca. 58 cm, tilsyneladende uden be-
slag, bemaling etc. - På gulvet under nordsidens 
vestre luftkanal. 

22) Voksenkiste, fra  1600rnes senere del?, af 
eg, 193 cmx73 cm bred forneden,  76 cm ved 
overkanten og 65 cm høj, med svagt buet låg, 
overalt betrukket med sort skind. Rester af  hjør-
nebeslag endende i let fliget  blad. Enkle bære-
hanke af  jern, med lille midtskive, en for  hver 
ende og to på siderne, fæstnet  til små, kvadrati-

s k e blomsterplader (jfr.  nr. 33). 
Et hjørnebeslag  (fig.  63), af  kobberblik?, fundet 

i nærheden af  omtalte kiste, har muligvis prydet 
låget. Det måler 31,5x33 cm og viser den kvin-
delige dyd Troen, i mønstret kjole, holdende 
kors og bog og omgivet af  bladværk. Inderkiste 
affyr.  - Anbragt ved vestvæggen op til nordve-
stre hjørne. 

23) Voksenkiste (fig.  64), for  Thyge Jesper-
sen, *1655, †1706," den første  ejer af  Mattrup af 
denne familie  (jfr.  kisteplade nedenfor).  Sortma-
let egekiste, ca. 208xca. 82 cm og ca. 56 cm høj 
medregnet det tresidede låg. Bærehanke af  jern, 
en på hver gavl og to på hver aflangsiderne.  Ved 
alle kanter er spor eller rester af  jernbånd med 
stiliseret akantusløv i gennembrudt arbejde. Et 
løsrevet gavlstykke  (fig.  67) har rimeligvis hørt 
til denne kiste. Det har kantbånd som de oven-
nævnte samt midtpå en stor, stiliseret blomst, 
hvori øskener til en bærehank. Udført  i samme 
teknik som beslag på kiste nr. 1 og 3. Låget har 
hjørnebeslag med en stående, basunblæsende 
engel, der i den ene hånd holder et kranium, og 

Fig. 62. Kisteplade fra  kiste nr. 20, over Anna Catha-
rina Thygesdatter, †1738 (s. 4297). H. Wichmann fot. 
1994. - Cqffin  plate  from  coffin  no. 20, for  Anna Cathar-
ina  Thygesdatter,  died  1738. 
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på lågets skråsider ses aftryk  af  beslag med svæ-
vende, basunblæsende engle. Midt på låget er 
foroven  rester af  afdødes  gennembrudte spejl-
monogram indrammet afkrydsende  bladranker. 
Herunder en oval, hvælvet kisteplade  af  kobber, 
48x38,5 cm, med godronneret kant og indram-
met af  en bred, gennembrudt bræmme med 
blomster og blade, i alt 78 m høj. Kistepladen 
har en graveret indskrift  med store skønskrifts-
bogstaver: 

»Stat vandringsmand og vid mig = bøn 
ved denne aske=bolig 
huori sl. Tygge Iespersøn 
udsover sødt og rolig 
ald möie, modgang og uro 
som verden har at skiæncke 
nu hand er død i Iesu tro 
stat dette at betæncke. 
Til Matterup og Skaarup gaard 
hand husbond var og herre 
der for  hans venner grædend staar 
nu hand er død dis værre 
aar sexten hundrede og fem 
lig til halvtredsindstive 
aprilis første  poode=lem 
med vaaren fik  hand live 
to gange haver hand beklæd 
sin brude bænch med glæde, 
ni børn af  dend velsignet sæd 
hans døde been begræde 
det tiende alt himlen tog 
sin rættighed ei glemmer 
de andre faderløse  og 
deer moder Gud her giemmer 
aar fem  gang ti og et hans sieel 
udi sit iord huus boode, 
saa slap dend ædle siæl saa vel 
ud til et engle=moode 
gak iord=opbygte mand kun fort, 
ieg ei meer at sige 
lev saa du kand fra  dødsens port 
iust ind i himlen stige.« 

Inderkiste af  fyr;  afdøde  synes at ligge på en 
bund af  fint  savsmuld og halm. - Kisten står 
sydligst ved vestvæggen,  ligesom o. 1862 under 
kiste nr. 34. 

Kister opstablet i andet lag, regnet fra  sydøst: 
24) Barnekiste, fra  1500rnes slutning?, af  eg, 

rektangulær, ca. 112xca. 32 cm og måske ca. 30 
cm høj medregnet det flade  (?) låg. Blåsort be-

Fig. 63. Kistebeslag med Troen, fra  kiste nr. 22 
(s. 4298). KdeFL. fot.  1994. - Coffin  mount  displaying 
the  Virtue:  Faith,  from  coffin  no. 22. 

Fig. 64. Gravkryptens sydvestre hjørne med kister 
nr. 23 (nederst) og 34 (s. 4298f.).  H. Wichmann fot. 
1994. - South-west  corner  of  the  crypt  with  coffins  nos.  23 
(bottom)  and  34. 

Danmarks Kirker, Århus 272 
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Fig. 65. Gravkryptens vestlige del, set mod nord (s. 4290). H. Wichmann fot.  1994. - Burial  crypt,  western  part 
looking  north. 

maling udvendig; tilsyneladende uden dekora-
tion og hanke. Seks-otte år gammelt barn, der 
ligger med hænderne sammenlagt over under-
livet. På hovedet rester af  rødt stof,  om venstre 
håndled et bånd. - Kisten løst anbragt oven på 
kiste nr. 1, ved østvæggens søndre del. 

25) Formodentlig barnekiste, af  eg, antagelig 
rektangulær, men helt adsplittet og i bunke med 
andre kistedele. - Oven på kiste nr. 2, ved øst-
væggens nordre del. 

26) Voksenkiste, antagelig for  en af  søstrene 
Ulfeldt,  †1713 henholdsvis †1734 (jfr.  nr. 27), af 
eg, ganske svarende til nr. 27, 199 cm lang, 70 

cm bred forneden  og 75 cm foroven,  75 cm høj 
medregnet det tresidede låg. Rester af  sort lær-
redsbeklædning. Inderkiste af  fyr,  hvorfra  stik-
ker dele ud af  bundmaterialet, halm og aks. -
Oven på kiste nr. 5, på den østre del af  bjælke-
podiet. 

27) Voksenkiste, antagelig for  enten Margre-
the Ulfeldt,  †1713, eller Anna Margrethe Ulfeldt 
†1734, døtre af  Corfitz  Ulfeldt  til Mattrup og 
Anna Catrine Ahlefeldt. 100 Af  eg, svarende til 
nr. 26, med tresidet låg, ca. 170 cm lang, 63,5 
cm bred og 65,5 cm høj medregnet låget. For-
svundet lærredsbeklædning fastholdt  af  roset-
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Fig. 66. Gravkrypten, set mod nordøst (s. 4290). H. Wichmann fot.  1994. - Burial  crypt,  looking  north-east. 

søm langs alle kanter, dog enkelte rester (jfr. 
ndf.).  På lågets ene langside er aftryk  af  fire  ki-
stebeslag, hvoraf  to aneskjolde  (fig.  69) er beva-
ret. De er af  kobberblik, ca. 19x17 cm, med vå-
benmærker i relief  for  Ulfeldt  og Ahlefeldt,  med 
hjelme og hjelmtegn (henholdsvis halv ulv og 
siddende hund) samt fint  formet,  gennembrudt 
akantusbladværk som hjelmløv. På deres bag-
sider rester af  lærred. - Oven på kiste nr. 6, på 
den østre del af  bjælkepodiet. 

28) Voksenkiste, fra  ca. 1600?, af  eg, rektan-
gulær, med svagt buet låg, ca. 218x71 cm og 
ca. 80 cm høj. Ved hver gavlside fire  korte og 

272* 

brede, spydbladformede  hjørnebeslag. Helt 
skindbeklædt, fæstnet  ved rosetsøm, herunder 
sortmaling, låget har yderligere kantforstærk-
ning af  skind. På langsiderne er midtfor  tre hul-
ler, antagelig spor efter  øskener til ringe, jfr.  ki-
ste nr. 7. Indvendig er kisten sortmalet og be-
klædt med ufarvet  lærred. - Oven på kiste nr. 7, 
på bjælkepodiets østre del. 

29) Voksenkiste, 169?, formodentlig  til en 
slægtning af  den daværende sognepræst Holger 
Jensen Bredal (jfr.  kiste nr. 2). Af  eg, ca. 203x56 
cm og ca. 42 cm høj, det flade  låg nu adsplittet i 
to planker. Spydbladformede  hjørnebeslag som 
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Fig. 67. Kistebeslag på gavl, antagelig fra  kiste nr. 23 
(s. 4298). H. Wichmann fot.  1994. - Coffin  mounts  for 
coffin  end,  probably  of  coffin  no. 23. 

på kisterne nr. 2 og 8. På hver langside to store 
bærehanke af  jern, fæstnet  i øskener på firblad-
buklet roset. På lågets overside en række søm, 
der oprindelig har fastholdt  en jernbåndsdekora-
tion, hvoraf  synes at kunne læses versalerne »E ? 
? B« over »A[nn]o« og nederst »169?«.101 Af-
døde næsten dækket af  findelt  plantemateriale, 
der dog lader kraniet frit;  herpå hue eller klæde. 
- Den adsplittede kiste ligger delvis oven på ki-
ste nr. 8, nær nordvæggen. 

30) Barnekiste, fra  1700rne, af  eg, barokpro-
fileret,  uden udsmykning, 66x28 cm og 21 cm 
høj (uden låg), lidt lavere ved fodenden.  Et løst-
liggende, fladt  låg har formodentlig  hørt hertil. 
Spædbarn indhyldet i et klæde og lagt på en 
bund af  savsmuld og høvlspåner. Hænderne fo-
rekommer foldede  og oven på dem er anbragt 
en bundet (rød?) silkesløjfe.  - Kisten sat skråt 
oven på kiste nr. 17, syd for  murpillen. 

31) Voksenkiste for  ung kvinde?, fra  1700rnes 
1. halvdel?, af  fyr,  barokprofileret,  188 cm lang, 
62 cm bred forneden,  71 cm foroven  og 52 cm 
høj medregnet låget. Ingen hanke, men rester af 
bæretov. Inderkiste affyr.  Personen ligger på en 
bund af  små plantedele og store spåner og er 
svøbt i et ligklæde af  ubleget lærred, ved fød-
derne et hvidt linnedklæde. Hænderne er foldet 
foran  underlivet, og et bånd med en sort sløjfe 
ligger om højre håndled. - Kisten lagt oven på 
kiste nr. 19 ved kryptens nordre del. 

32) Barnekiste, fra  1700rne, af  eg, barokpro-
fileret,  63x37 cm og ca. 44 cm høj ved hoveden-
den, ca. 39 cm ved fodenden.  Spædbarn lagt på 
en bund af  savsmuld. Ved siden en lille, oval 
spånæske  (nu tom). - Kisten sat oven på et løst-
liggende kistelåg støttet til kiste nr. 22, lige vest 
for  nordvæggens vestre luftkanal. 

33) Barnekiste, fra  1600rnes senere del?, af  eg, 
rektangulær, med tresidet låg, 110xca. 42 cm og 
ca. 46 cm høj. På hver gavl en stor jernhank, 
med midtring og endende i små knopper, fæst-
net til rudestillet, kvadratisk og fliget  beslag (jfr. 
nr. 22). Det lille barn, der er iklædt en linned-
dragt, ligger med foldede  hænder over under-
livet på en bund af  spåner og kvas. - Den ad-
splittede kiste er sat oven på kiste nr. 22, op mod 
vestvæggen nord for  nedgangen. 

34) Voksenkiste, formodentlig  den fra  o. 1857 
af  pastor Søborg omtalte, over justitsråd Thyge 
Jespersen de Thygeson, død på Mattrup 
14. apr. 1822.102 Den helt adsplittede og sønder-
brudte kiste, af  fyr,  har på langsiderne påsøm-
mede dekorationer, en cirkel flankeret  af  svej-
fede  felter,  der er smykket med rosetter i hjør-
nerne og midtpå. Låget har sortstafferede  lister 
og på hjørner og sider påsatte, vinkelstillede or-
namenter samt små volutter med bladværk. Re-
ster af  bærehanke af  tov under langsiden. -
Ifølge  sognepræsten lå justitsråden »indtil for  5 

Fig. 68. Blomsterkrans af  metaltråd og stof  fra  kiste 
nr. 20, jfr.  fig.  62 (s. 4298). KdeFL. fot.  1994. - Floral 
wreath  of  metal  thread  and  cloth,  from  coffin  no. 20, cf. 
fig.  62. 
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Fig. 69. Kisteplader fra  kiste nr. 27. Våbener for  Ahlefeldt  og Ulfeldt,  antagelig for  en af  søstrene: Margrethe 
Ulfeldt,  †1713 eller Anna Margrethe Ulfeldt,  †1734, døtre af  Corfitz  Ulfeldt  til Mattrup og Anna Catrine 
Ahlefeldt  (s. 4301). H. Wichmann fot.  1994. - Coffin  plates  from  coffin  no. 27.  Coats  of  arms  either  of  Margrethe,  died 
1713,  or  her  sister,  Anna Margrethe  Ulfeldt,  died  1734,  daughters  of  Corfitz  Ulfeldt  of  Mattrup  and  Anna Catrine 
Ahlefeldt. 

år siden«, dvs. o. 1857, begravet i en †»muret 
hvælving«  på den nordre side af  kirkegården. Da 
hvælvingen imidlertid var styrtet delvis sam-
men, lod daværende hofjægermester  de Thyge-
son til Damgård de jordiske levninger optage og 
nedlægge i en kiste, den »nyeste« i krypten, »til 
højre ved nedgangen«. - Nu oven på kiste 
nr. 23, ved vestvæggen (jfr.  fig.  64). 

Kister opstablet i tredie lag, regnet fra  sydøst: 
35) Spædbarnekiste, fra  1600rne?, af  fyr,  rektan-
gulær, med tresidet låg, 59,5x27 cm og 29,5 cm 
høj medregnet låget; sortmalet. Rester af  små, 
fligede  jernblikbeslag ved kanterne, på gavle og 
langsider sømspor og aftryk  efter  †kisteplader. 
Kisten nu uden bund og tom. - Anbragt oven 
på kiste nr. 24 (og 1), ved østvæggen. 

36) Barnekiste, fra  1700rne, af  eg, barokpro-
fileret  og på aftrappet  fodliste,  102x30 cm for-
neden, 35 cm bred ved lågets underkant og 39 
cm høj medregnet låget. Spor af  sort farve  på de 
vandrette lister. Rester af  bæretov omrullet med 
skind. - Oven på kiste nr. 26 (og 5), øst for  mur-
pillen. 

37) Barnekiste, fra  1600rne?, affyr?,  med tra-
pezformet  gavl og tresidet låg, 120x31 cm for-
neden, 37 cm bred foroven  og 34 cm høj. Søm 
langs kistens overkant og lågets underkant. Den 
unge person har bånd over højre hånd og under-
livet. - Kisten ligger oven på kiste nr. 27 (og 6), 
øst for  murpillen. 
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7 Bl.a. Repert. 5. juni 1470 og 2.juli 1485, 1. april 
1487, 17. febr.  og 5. juni 1489. 
8 G. Bang: Familieoptegnelser til den danske Adels 
Personalhistorie i det 16. og 17. Aarhundrede, i Pers-
HistT. 3. rk. V, 1896, 162; jfr.  f.eks.  forholdet  ved 
Vester Vandet kirke (DK.Tisted, s. 268). 
9 Kronens Skøder 6. marts. 
10 KancBrevb. 23. maj, jfr.  24. april 1594. 1658 tilgik 
afgiften  således Palle Rosenkrantz, E. Egeberg: Silke-
borg Slot I, 1923, 171. 
11 LA Vib. Århus bispearkiv (C 3.1105): »under Silke-
borg len«. 
12 KancBrevb. 1. juni. 
13 RA. DaKanc. Fortegnelser og div. dok. vedk. kir-
ker og sognekald 1630-1702. 
14 Kronens Skøder 23. juni. 
15 LA Vib. Landstingets skøde- og panteprot. 
1694-96, f.  174. 
16 Jfr.  V. Andersen: Stamhuset Mattrup, i ÅrbÅrhSt. 
XLVIII, 1955, 79-89, N.J. Israelsen: Matrup, i Bræd-
strupegnens Hjemstavnsforning.  Årsskrift  1988, 
s. 84-97. 
17 Grundtvig: Danske Folkesagn I, 149 og Thiele: 
Danmarks Folkesagn I, 101. 
18 Kirkens beliggenhed omtrent midtvejs mellem de 
to lokaliteter er for  så vidt bemærkelsesværdig; begge 
landsbyer omtales i 1400rne, og i hvert fald  1492 næv-
nes »Skade kirke« (ÆldDaArkReg.  II, 40), jfr.  bl.a. 
Linnerup, s. 4310. Mellem kirken og præstegården er 
registreret en kilde, Svane: Helligkilder, s. 235. 
19 Synsprot. 1862 ff.  og Menighedsrådets prot. 1903 
ff. 
20 LA Vib. Århus bispearkiv. Kirkesyn 1700-1803 
(C 3.1166-76). 
21 LA Vib. Provstearkiver. Tyrs ting-Vrads hrdr.s. 
provsti. Synsprot. 1837-1911 (C 33. 1-4). 
22 LA Vib. Provstearkiver. Århus amts sdr. provsti. 
Synsprot. 1817-54 (C 30. 1-2). 
23 Synsprot. 1862 ff.  og note 21. 
24 Synsprot. 1862 ff. 
25 Abrahamsen: Orientering, s. 56: 1,9°. 
26 Løffler  og note 23. 
27 RA. Rtk. Rgsk. 1559-1660. Silkeborg len. 
28 Heller ikke ved Klovborg kirke er der specifikke 
omstændigheder eller konkrete efterretninger,  der ty-
der på, at noget særligt fandt  sted 1780, således som 
anført  af  Elna Ulvbjerg, på grundlag af  Aage Simon-
sen, i Skaddegord, Eget forlag,  Bryrup 1960, 
s. 938-56. 
29 Idet Erik Hardenberg må anses for  bygherren, er 
der forskellige  år, som med større eller mindre sand-
synlighed kommer på tale som tidspunkt for  ideens 
undfangelse  eller arbejdets påbegyndelse: 1565 (fade-
rens død), ca. 1566 (sønnens død), 1573 (mageskifte 
(s. 4255)) eller 1577 (nybyggeri  på Mattrup, Becker, i 
Orion, s. 2). Jfr.  Kjeld de Fine Licht: Gennerup kirke. 
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Et gravanlæg fra  Frederik Ils tid, i Architectura 17, 
1995, s. 139-150. 
30 Vinduet øverst i gavlen har granitoverligger. 
31 Jfr.  dog Podebuskernes jævnaldrende kirke på Fyn, 
N. Oxenvad: Den nedrevne Kørup kirke, i Fynske 
Minder 1975, s. 62-82. 
32 Note 21, jfr.  ovenfor  s. 3987. Reliefferne  må have 
været bemalet for  at angive det tofarvede  Rønnow-
våben. 

Fig. 70. Tværsnit af  granitplade med forankring  i 
væggen for  prædikestolen, jfr.  fig.  32 (s. 4276). Skitse 
af  Jørgen Olrik 1913. - Cross-section  of  granite  slab  with 
ties  in  the  wall  for  anchoring  the  pulpit,  cf  fig.  32. 

33 Jfr.  de samtidige bygningstavler  på f.eks.  Valløby 
og Hesselager kirker, H. Honnens de Lichtenberg: 
Tro - håb og forfængelighed.  Renæssancestudier I, 
1989, kat. D 2 og 29. 
34 Nationalmuseets kalkningstjeneste har jan. 1995 
undersøgt et parti af  sydvæggen uden at finde  afgø-
rende indicier for  eller imod. Becker i Orion formu-
lerer sig ikke klart. 
35 En plan for  forestående  »afhjælpning«,  opstillet 
1862 i medfør  af  Kirkesynsloven 1861, angår navnlig 
inventaret, RA. Min. for  kirke- og undervisnings-
væsen. Journalsag 0 1575/1862. 
36 Menighedsrådets prot. 1903 ff. 
37 Undersøgelse 1995 ved Kirsten Trampedach. 
38 RA. Kultusmin. 1. sept. j. nr. T1128. 
39 Sognepræsten meddelte 21.nov. 1867 i brev til 
Oldnordisk Museum (i NM), at den træskårne alter-
tavle ifølge  kirkeministeriets resol. af  4. ds. ville blive 
ombyttet med en ny altertavle. 
40 Ifølge  brev af  20. nov. 1961 fra  giverne, K. og 
G. Bitsch (Bilag i forhandlingsprot.,  jfr.  note 36). 
41 Et sengotisk Billedskærerarbejde på Matrup. For-
fatteren  har venligst stillet de af  ham fremskaffede 
fotos  af  de forskellige  altertavledele til rådighed for 

redaktionen. Gengivelser af  de nedenfor  omtalte tav-
ler og helgenfigurer  i Lubeck Sankt Annen-Museum 
kan ses i dettes Museumsfiihrer  Bd. 1, Die Sakralen 
Werke, Lübeck 1970, ved Max Hasse, samt i Die Hei-
ligen im St. Annen-Museum, bearbeitet von Brigitte 
Heise und Hildegard Vogeler, Lubeck 1990. 
42 Beskrivelsen er gengivet let normaliseret, men kan 
ord- og bogstavret læses i Israelsens bog, jfr.  note 41. 
- Søren Abildgaard har en tilsvarende, men mere 
kortfattet  beskrivelse. 
43 Ifølge  Israelsen (s. 28f.)  var figurerne  1930 erhver-
vet til museet fra  datteren af  den tidligere engelske 
konsul i København, Arthur de Capel Crowe, der 
skulle have købt dem i 1870erne i København. I pri-
vatsamlingen fandtes  ligeledes den nedenfor  omtalte 
figurgruppe  af  den Hellige familie,  der synes gået tabt 
under krigen. 
44 Denne har i en artikel, Benedikt Dreyer, i Nieder-
deutsche Beiträge zur Kunstgeschichte, Band 21, 
Miinchen-Berlin 1982, s. 1-58, især s. 41f.  med note 
67, korrigeret sin tidligere tilskrivning af  Borgkir-
kens altertavle (i Sankt Annen-Museum) til Benedikt 
Dreyer, evt. i samarbejde med Jacob Reyghe, Lubeck 
(jfr.  Israelsen, s. 32f.). 
45 DaAtlas, s. 478, note 1. 
46 Kridtgrund ses på *rankefyldingen. 
47 Ifølge  Becker, i Orion, s. 61. 
48 Jfr.  bl.a. Halling, s. 2801 og Grædstrup, s. 3950. 
49 Skænket af  frøken  Frederikke Frederiksen, Silke-
borg. MeddÅrhSt. 1973, s. 82. 
50 Ifølge  Løffler  anskaffet  på samme tid som altertav-
len (o. 1867); de tidligere, fra  1574, opbevaredes på 
Mattrup. 
51 Henholdsvis 1756 (s. 3999) og 1758 (s. 3952). 
52 Ifølge  Uldall 1893 blev »Døbevandet her ligesom i 
flere  af  de omliggende Kirker slaaet i selve Fonten. 
Messing-Døbefadet  ... bliver saaledes ei brugt.« 

Fig. 71. Kalkmalet, barok †bladdekoration på prædi-
kestolen (s. 4276). Ingolf  Røjbæk fot.  1961. - Mural 
painted,  baroque  †decoration  on the  pulpit. 
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53 Et dåbsfad,  med Bebudelsen og samme blomster-

ranke, samt på randen to graverede renæssance-
skjolde med initialerne E H og A R, antagelig for 
Erik Hardenberg og Anne Rønnow, er i ny tid skæn-
ket Tønder Kristkirke af  Sæby menighed (jfr.  DK 
Sjyll. Tønder amt, s. 965) og kan tænkes at være givet 
af  ægteparret til en af  dets kirker. 
54 Undersøgt af  Jørgen Olrik 1913 ved afbankning  af 
et groft  pudslag på indersiden. 
55 Herskabsstolene er af  eg, de øvrige af  fyr. 
56 Indberetn. ved Jørgen Olrik. 
57 Til dels beslægtet med dekorationen på en kiste fra 

Fornåsa, Östergötland (William Karlson: Studier i 
Sveriges medeltida Möbelkonst, Lund 1928, 
pi. XXVI, fig.  68; ikke nærmere dateret). Se i øvrigt 
Lennart Karlsson: Medieval Ironwork in Sweden, 
Stockholm 1988, I-II, især s. 127 og 361. 
58 Nordjyllands Orgelbyggeri  i Aalborg ved Emil 
Nielsen: Fortegnelse over leverede Orgler, o. 1920. -
Kirketiendeejeren frasagde  sig 15. juni 1909 enhver 
forpligtelse  i forbindelse  med det af  beboerne opstil-
lede orgel (note 24). 
59 Ifølge  fot.  1911 af  Chr. Axel Jensen. 
60 Venligst oversat af  Erik Skov, NM. - Den ret 
usædvanlige indskrift  er måske forfattet  af  den gud-
frygtige  og latinkyndige Erik Hardenberg, der 1551 
havde studeret ved universitetet i Wittenberg, hvor 
han var i huset hos Philip Melanchthon. 
61 Der kendes tilsyneladende ingen klokkestøber C 
M, hverken i Danmark eller Nordtyskland. Mærke 
og initialer henviser måske til sten- og billedhuggeren 
Claus Midow fra  Antwerpen, der virkede i Mecklen-
borg fra  1563f.  under Philip Brandin, hertug Ulrichs 
senere hofbygmester  ved slotsbyggeriet  i Gustrow og 
den ledende ved ombygningen af  Nykøbing slot 
1588f.  Efter  Brandins død 1594 fulgte  Midow ham 
som hofbygmester  i Gustrow. I dettes slotsregnska-
ber fortingedes  1587/88 med »Claus Midow, Philip 
Brandins svend«, der til hertug Ulrich og hans ægte-
fælle  Elisabeths gravmæle i domkirken skulle hugge, 
i sten, »bogstaver og gravskrift  for  den salige frue«. 
Bau- und Kunstdenkmäler, Mecklenburg, IV, 1901, 
s. 217. 
62 Måske fra  1880, da klokkeakslen skulle istandsæt-
tes, eller fra  1936, da klokken blev svejset (noterne 21 
og 36). - Både 1877 (Løffler)  og 1893 (Uldall) dæk-
kede en jernring hovedparten af  indskriften. 
63 RA. DaKanc. Rgsk. før  1559. Indkrævede klokker 
1528-29 (108 A, pk. 11). 
64 Se Karin Kryger:  Allegori og Borgerdyd. Studier i 
det nyklassicistiske gravmæle i Danmark 1760-1820, 
1985, s. 319f. 
65 I Wiedewelts beskrivelse af  gravmælet hedder det 
bl.a. »die Zeit ... mit dem rechten Arme(!) auf  einem 
Globo ruhende«. Over skrifttavlen  en »Corniche« 
hvorpå »eine Vase, an beiden Enden aber brennenden 

Lampen«. »Auf  der Vase stehet: Umbra« (dvs. 
skygge).  Kgl.Bibl. NKS 1396 n I. Fol. 20 b. - Ind-
skriften  med »Umbra« er ikke udført. 
66 Samme årsag også fremført  1877 af  Løffler,  der til-
føjer,  at urnen herefter  blev henstillet på alteret! 
67 1951 ønskedes epitafiet  istandsat og indskriften  for-
gyldt (note 24). 
68 Forældrene gift  juli 1561. 
69 Som skilletegn er anvendt små ruder; i ordet »thet« 
står det sidste, lille t hævet over linien. 
70 Måske lyseblåt på bueslaget. 
71 Jfr.  dog gravsten, fra  1575, i Nr. Vram, Skåne, over 
ægteparret Jens Bille til Lyngsgård og Vrejlev kloster 
og Karen Rønnow (en søster til drengen Erik Har-
denbergs mor) knælende med deres mindreårige søn 
under et opstandelsesrelief.  Uno Otterstedt: Från Go-
tik till Renässans. Skånska kyrkoinventarier i trä och 
sten under 1500-tallet, Lund 1929, s. 122, fig.  34. 
72 IV, 478: Udi en stor aaben Begravelse findes  ind-
muret en mindre Sten (end føromtalte  gravsten nr. 2) 
med udhugne Billeder af  samme Familie. - Jfr.  til-
svarende oplysning hos Søren Abildgaard 1773. 
73 Se: Jensen: Gravsten 11,87, nr. 689. 
74 Kun en svag revne skråt ned over venstre hjørne 
oppefra. 
7Э Svage styringslinier hertil er indridset. 
76 Karen Rosenkrantz og den unge datter Kirstine, 
begge døde 1549 og begravet i Visby domkirke på 
Gotland, hvor Ejler Hardenberg da var lensmand. 
Han har dels sat en mindetavle med portrætmaleri, 
dels en gravsten over dem, den sidste udført  af  sten-
huggeren Hans Maler i Roskilde; jfr.  Jensen: Grav-
sten I, 206 og II, 256, 294; jfr.  Sveriges Kyrkor (202), 
Visby Domkyrka ved Gunnar og Karen Svahnstrom, 
1986, s. 88, nr. 4 og s. 110, nr. 4. 
77 Vers 25-29. 
78Jfr.  bl.a. Jutta Zander-Seidel: Hausrat, Kleidung 
und Haustextilien in Nürnberg von 1500-1650. Mün-
chen 1990, s. 175f.  og 187f. 
79 Denne er enklere og ikke så pyntet som festdrag-
ten, der ses på samtidige, malede portrætter; jfr.  To-
bias Gemperles maleri af  Anne Rønnow, i bl.a. Re-
næssancens Portrætmaleri, ved Francis Beckett, 1932, 
s. 17 og fig.  23, hvoraf  også ses, at gengivelsen af 
hende på gravstenen ikke er et portræt. 
80 Betegnelsen »altergulv« for  koret findes  ofte  i 
1600rnes regnskaber; jfr.  f.eks.  Åle: bly reparationer 
over altergulvet 1667 og 1690 og i Tørring tilsvarende 
1661 samt kalkning »inde i altergulvet« 1663; jfr.  Chr. 
Molbech: Dansk Dialect-Lexikon, 1841. 
81 H. Fr. Rørdam: Danske Kirkelove 1536-1660. II, 
1886, s. 258f. 
82 Jensen: Gravsten II, 22 og 87. 
83 Jfr.  s. 4094 med især note 47 og 48. 
84 1858f.  blev anbragt lister på siden af  lemmen for  at 
forhindre  træk (note 21), og 1862 ønskedes lemmen 
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sænket, så den ikke lå højere end det øvrige gulv 
(note 24). 
85 Meget kobberholdig messing. 
86 De angivne mål må i hovedsagen opfattes  som ca.-
mål. - Den forsøgsvise  identificering  af  kister og ki-
steplader ud fra  Søborgs beskrivelse er usikker, dels 
på grund af  hans stedsangivelser, dels fordi  kisterne 
senere kan være flyttet  om i forbindelse  med forskel-
lige reparationer, jfr.  blyantsskrevne håndværker-
navne og årstal 1905 og 1937 (fig.  66). 
87 Vedrørende slægten Hardenberg henvises generelt 
til A. Thiset: Stamtavler over danske Adelsslægter 
IV, 1897, s. 257-263, vedr. slægten Rønnow, samme 
VIII, 1914, s.294f.,  og vedr. slægten de Thygeson, 
DaAdÅrb. LXXXVIII, 1976-78, 2. del, s. 23-31. -
»Nedsatte i åben begravelse« eller i »åben begravelse i 
Klovborg kirke« er for  perioden 1723-1813 desuden 
nævnt i Kirkebog for  Klovborg sogn 1743-58 og 
1723-40 samt i Kirkebog for  Klovborg, Tyrsting og 
Grædstrup 1759-1813 (alle i RA. Film M 8509 B), 
endvidere i Kirkebog for  Tyrsting 1723-42 og 1743-58 
(begge i RA. Film M 8510 B). - Navnene gengivet 
efter  kirkebøgerne. 
88 1565 oppebar rådmand Oluf  Jørgensen 40 dl. 2 mk. 
af  Erik Hardenberg for  hans si. faders,  velbyrdig 
hr. Eiler Hardenbergs, begravelse. Notits i »Kopi af 
en gammel kirkebog udskrevet 1565«, i LA Vib. Hor-
sens kirkers inspektion. Horsens kirkes stolebog 1652 
(C. 621.7). Om gravkryptens datering, jfr.  note 29. 
89 Pouel Andersøn Medelby: Ligpredichen ... over 
Erik Hardenberg, 1604 (Kgl.Bibl.),  jfr.  Hans H. Fus-
sing: Erik Hardenbergs jordebog, i Odense Katedral-
skoles årsskrift,  Odense 1928, s. lf.  Jfr.  Monumenta 
Historiæ Danicæ. Historiske Kildeskrifter,  udg. af 
Holger Rørdam, 2. rk. II, 1887, s. 573 og 575. 
90 Anders Breddal Vædle: Liigprædicken ... over fru 
Anna Rønnow. Prentet i Kbh. 1610, i C. P. Rothe: 

Brave danske Mænds og Qvinders berømmelige Ef-
termæle, I, 1753, s. 347f,  især s. 355. 
91 Anne Rønnows optegnelser 1593f.,  trykt i: Famili-
eoptegnelser til den danske Adels Personalhistorie, 
ved Gustav Bang, i PersHistT. 3. rk. V, 1896, s. 162. 
Ifølge  disse var dødsdatoen 31. januar 1600, da han 
var »paa hans tredie aar til tredufve«,  derimod no-
terer biskop Jacob Madsen i sin visitatsbog, ved A. R. 
Idum 1929,s.139: »Aar 1599, den 13de Marts begroff 
ieg Christen Hardenberg«. Sognepræst i Løjt L. 
Dithmar skrev imidlertid til Joh. Pistorius 16.juli 
1601: Fornylig døde Christian, søn af  Erik Harden-
berg. Holger Rørdam (note 89, s. 669.). 
92 Det er tænkeligt, at også hans far,  tidligere sogne-
præst ved Klovborg Jens Pedersen Bredal, †ca. 1681, 
er nedsat her (Wiberg: Præstehist. II, 225). 
93 Jfr.  ÅrbÅrhSt. 1956, s. 101. 
94 Ifølge  Becker, i Orion s. 45, skal både Emanuel 
Thygesen og hans to hustruer være begravet i Klov-
borg. Ingen af  dem nævnt i kirkebøgerne. 
95 Jfr.  note 87. 
96 Jfr.  DK. Ribe, s. 664f,  kisteplader for  Henrik Bie, 
†1712, og en søn Peder, †1711 (nr. 13 og 10). 
97 Note 95. - Måske en ny praksis vedr. præster og 
deres familie,  indført  efter  kirkeejeren Niels Thyge-
sens død 1752? 
98 Måske kryptens ældste, jfr.  konstruktionen med 
lange jernbånd, der sammenholder sider og bund 
som på kirkekister. 
99 Hans anden hustru Anna Michelsdatter, †1721, er 
begravet i Egå kirke. 
1 0 0 Thiset: Stamtavler, X, 2, s. 363f. 
1 0 1 Måske 1699. 
1 0 2 Præsten oplyser desuden (note 24), ifølge  Tyrsting 
kirkes ministerialbog, at justitsråden da var 83½ år gl. 
og døde nævnte dato og ikke som anført  i Traps sta-
tistik 17. apr. 

S U M M A R Y 

In our times the church in Klovborg  bears the 
mark of  rebuilding and additions, but it has 
originally been what might be termed a "nor-
mal" church comprising a chancel and nave 
built of  local granite about the year 1200. Rough 
stones were employed inside but the outside 
masonry was of  ashlars. 

At the close of  the Middle Ages, viz. c. 1500, 
rib vaults of  the usual type for  this area were 
built in the nave (and also undoubtedly in the 
since demolished chancel). The tower was 

erected during the same period; however after 
damage caused by a storm in 1626 it was re-
duced to its present height. 

In the second half  of  the 16th century the 
owner of  nearby Mattrup manor chose the 
church for  his and his family's  burial place. To 
serve this purpose the chancel was pulled down 
and the walls of  the nave were lengthened to the 
east. An apse was then added to enrich the east 
gable and the builder walled his own and his 
wife's  coats of  arms into it. A vaulted burial 
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crypt was arranged beneath the east end of  the 
church. The wooden ceiling of  the chancel re-
placed the original brick vaults in 1859. The pre-
sent porch was probably also built at the same 
time. 

The oldest piece of  furniture  in the church is 
as usual the Romanesque font  of  granite. A few 
fragments  survive of  an iron-bound chest from 
the 14th century. The winged altar-piece carved 
in Lubeck c. 1520 was still in the church as late as 
1867. A *twined foliage  moulding from  it is 
now at Mattrup, and the figures  of  four  saints 
from  the retable's wings are now at the St. An-
nen-Museum in Lubeck. The central compart-
ment with the Holy Family presumably ended 
in private hånds. The unusual brick-built pulpit, 
and likewise the brass baptismal dish of  the fa-
miliar kind, date from  the second half  of  the 
16th century. As mentioned above, the owners 
of  Mattrup manor have considerably influenced 
the appearance and furnishings  of  the church. In 

1574 Erik Hardenberg and his wife,  Anne Røn-
now, donated the fine  tall altar candelsticks of 
brass, in 1590-91 they renewed the pews and in-
stalled a manorial pew, also the bell bearing 
their coats of  arms they donated in 1591 - pos-
sibly to mark the conclusion of  their building 
project. In the mid 1570s the impressive tomb-
stone of  the Hardenberg family  was erected in 
the chancel, and a crypt was made at this time to 
receive the coffins  of  the deceased members of 
the family.  The Thygesen family  later became 
patrons of  the church, and they donated the 
Communion set in 1706, and a chasuble in 1764. 
A splendid wall monument to Emanuel Thyge-
sen by the sculptor Johannes Wiedewelt was put 
up in the chancel 1765-66. The simple altar-piece 
from  c. 1867, which replaced the late medieval 
one, now stands in the mortuary. It was moved 
in 1945 to make way for  the church's present 
large winged retable with paintings by Ellen 
Hofman-Bang. 

Fig. 72. Udsnit af  Klovborg bys jorde 1:10.000. Opmålt (?) og tegnet afJ.J.(?)  Bruun 1817, kopieret 1982 af 
Birgitte Andreasen. - Map  of  the  village. 



Fig. 1. Kirken set fra  sydøst. KdeFL fot.  1994. - The  church  seen  from  the  south-east. 

LINNERUP KIRKE 
VRADS HERRED 

Kirken er formodentlig  viet S.Peter  (jfr.  klokke). 
Sognet er nævnt første  gang 1489,1 kirken 14992 og 
igen 1524,3 da den ydede 10 mark til Frederik I.s eks-
traskat, den såkaldte landehjælp. I hvert fald  i sen-
middelalderen stod kirken under »beskyttelse« af  bi-
spen i Århus, som dels forsvarede  dens gods 1499,2 

dels betalte »provstegæsteri«, dvs. honorar for  prov-
stens revision af  kirkens regnskab.4 

Med reformationen  er kirken da overgået til kro-
nen, og i årene herefter  er præsten kommet i økono-
miske vanskeligheder, efter  at præstegården var 
bortskiftet;  15535 måtte kongen tildele ham sin part af 
tienden. Denne ordning kunne dog ikke afhjælpe,  at 
kaldet var blevet for  ringe. 16326 forordnede  Chri-
stian IV, at præsten for  altid skulle oppebære kirkens 
tiende samt yderligere kirketienden af  Nørre Snede, 
når den blev ledig. Fire år senere slap embedet endvi-
dere for  at betale for  bispevisitats.7 I denne periode 
var kirkebygningen  i meget dårlig stand; 16218 be-
skrives den som »ganske arm og forfalden«,  og i 

1630rne skulle velhavende kirker yde den hjælp 
(s. 4311). Svenskekrigene bedrede ikke forholdene. 9 

174310 solgte Christian VI kirken til kammerasses-
sor Jens Jørgen Bredal på Hammergård (i annekssog-
net), og den fulgte  herefter  denne gård til 1770,11 da 
den efter  auktion overgik til Christian Poulsen på 
Lønsgård (i sognet). Allerede 177212 videresolgte 
denne kirken til kammerherre Holger Sehested på 
Bjerregård (i nabosognet Åle). Kirken forblev  under 
denne gård13 til dens udstykning 1791,14 da kirken er-
hvervedes af  lokale gårdmænd. Den var herefter  i pri-
vat besiddelse helt frem  til 1. april 1969, da den over-
gik til selveje. 

Før reformationen  synes Linnerup sammen med 
Tørring og Hammer at have været anneks  til Åle i et 
firesognspastorat. 15 Senest 15535 blev den hovedsogn 
for  Hammer, indtil den 1911 blev anneks til Åle. 

1995: Linnerup sogn indgår (siden 1971) i Haders-
lev stift  og ligger i Tørring-Uldum kommune, Vejle 
amtskommune. 
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I det flade  område nord for  den store krumning 
på Gudenåens øvre løb ligger kirken frit  midt-
vejs mellem landsbyerne Linnerup og Hjorts-
vang (jfr.  fig.  29). I hvert fald  i nyere tid har 
Hjortsvang haft  den mest omfattende  bebyg-
gelse, hvoriblandt det lille sogns præstegård. 

Kirkegården,  som 190916 er udvidet  betydeligt 
mod øst, hegnes  af  stendiger, der er sat op i 
1970erne og 1980erne, undtagen på en strimmel 
i øst. Hegningen omtales første  gang 1708,17 da 
stenene mange steder var skredet ned. Samtidig 

„med udvidelsen approberede ministeriet, at 
stengærderne blev sløjfet  og erstattet af  dyre-
hegn med »jernstandere støbt i beton«,16 på in-
dersiden suppleret med tjørnehæk. En rest af 
trådhegnet er bevaret i østre skel. 

Hovedindgangen  sidder i vest ud for  tårnet og 
består af  jerngitterfløje  ophængt på granitstol-
per, hvor udførelsesåret  1974 er indhugget på 
den søndre. I sydsiden ved overgangen mellem 
kirkegårdens to afsnit  er der en tilsvarende ad-
gang, og i tilslutning til redskabshus og materia-
leplads i øst benyttes en af  de ældre porte, hvis 
fløje  hænger på jernstolper, kronet med kors i 
cirkel. Indgange omtales tidligst 1674-75,18 da 
der udførtes  to nye »stætter og låger«; 1708 sy-
nes hovedadgangen at have været i nord, hvor 
en port med låge var »øde og forrådnede«;  til-
svarende gjaldt en låge i syd. 1747 konstaterede 
synet, at port og stætter var helt væk. 1 7 189416 

skulle lågerne fornyes. 
Bygninger  m.v.  på kirkegården. I det nordve-

stre hjørne ligger et teglhængt, hvidkalket hus 
med ligkapel, fyrrum,  kontor o.a. , rejst 1971 
efter  tegning af  Hans Vinther og R. D. Rolds-
gaard, udvidet 1988. På samme sted lå tidligere 
et †kapel, tegnet af  V. Norn 1938; muligvis 
havde også det en forgænger,  idet man 1909 
tænkte sig at opføre  et ligkapel for  det beløb, der 
kom ind ved salget af  stenene fra  det fjernede 
dige. 

†Klokkestabel,  benævnt klokkehus, »bygget 
for  sig selv, af  træ med tag af  fjæl«,  opførtes 
1674-75,18 da »tårnet ikke kunne holde til ring-
ningen« (jfr.  nedenfor);  170817 var det »forråd-
net«, hvorfor  klokken var taget ned. 1822 øn-
skedes »skuret« (halvtag) over klokken fornyet, 

1831 gjaldt det en »klokkestol«, 19 og 184920 

skulle taget udskiftes  på »begge sider af  klok-
kestilladset«. I følge  synsprotokollen 1862 var 
dette knap 6m højt og stod øst for  kirken. 

Træbeplantningens  mest markante træk er det 
østlige afsnits  lund af  elm, røn og ahorn, der 
mod den egentlige kirkegård afgrænses  med bø-
gehæk; i øvrigt flankeres  tårnet af  et par aske-
træer. Som en rest af  nordsidens trærække, der 
fældedes  i 1970erne, står to nedskårne elme ved 
overgangen mellem den ældre del og udvidel-
sesafsnittet. 

Brolagt forplads  ved kirkens hoveddør hæn-
ger sammen med fortov  omkring bygningen og 
gange til kapellet. Planering af  arealet og anlæg-
gelse afgange  og fortov  var på tale i 1860erne,21 

men arbejdet udsattes til efter  bygningens ne-
denfor  omtalte restaurering. 

BYGNING 

Bygningen, der består af  kor og skib med tårn i vest, 
hvor indgang og forhal  er placeret, er i alt væsentligt 
en nyopførelse  fra  sidste halvdel af  forrige  århun-
drede, skib og tårn fra  1866, koret fra  1880. Fra den 
ældre kirke er kun korets indre i behold. Ombyg-
ningen, der i samtiden16 benævnes »gennemgribende 
restaurering« og »ommuring«, er gennemført  med 
en sådan radikalitet, at bygningsbeskrivelsen  neden-
for  reelt deler sig i to afsnit.  Kirkens orientering har 
en mindre afvigelse  mod syd.22 

Den ældre, kullede kirke har været en beskeden 
bygning, mindre end den nuværende, idet ski-
bets længde kun var knap 12 m; dets bredde og 
størrelsen på koret svarede til det eksisterende. 
Til denne kirke, hvis kor blev overhvælvet i sen-
middelalderen, har knyttet sig et flere  gange for-
nyet †våbenhus af  bindingsværk og en †tagryt-
ter, der antagelig sad over skibets vestgavl og 
vist forsvandt  i begyndelsen af  1700rne. 

Såvel korets som skibets mure var udvendig 
af  granitkvadre på skråkantsokkel, indvendig af 
marksten. Af  oprindelige enkeltheder kendes 
kun korets østre vindue,  der er omdannet og står 
som en indvendig niche (123x82 cm i vægplanet 
med bund 197 cm over det nuværende gulv). 

Ændringer  og  tilføjelser.  Omkring år 1500 er i 
koret indbygget et halvstens krydshvælv  af  sæd-
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Fig. 2. Kirken set fra  nordvest. KdeFL fot.  1995. - The  church  seen  from  the  north-west. 

vanlig art. Det hviler på falsede  hjørnepiller, 
mellem hvilke skjoldbuerne er muret over ve-
derlag, der angives ved fremkraget  skifte.  Halv-
stensribberne er retkantede, og i rummets hjør-
ner er afløbshuller. 

Et †tårn nævnes tidligst 1616,23 da en del af 
taget var væk; inventarium 1661-6218 oplyser, at 
klokken hang i tårnet. Der udførtes  reparationer 
af  tagværk og tække med tømmer og sten 
1683-8424 og 1708,17 og 172225 noterede synet 
nedfaldne  tagsten. Den antagelse ligger nær, at 
»tårnet« dels har været en †tagrytter,  der synes 
fjernet  engang i 1700rne,26 dels har været en be-
tegnelse for  skibets vestre ende, anvendt endnu i 
årene umiddelbart før  ombygningen i forrige 
århundrede. 

†Våbenhus  på sydsiden nævnes tidligst 
1668-69,18 da en tømrer tog det ned og satte det 
op igen, hvorefter  en murer færdiggjorde  arbej-
det. Åbenbart har det været et hus af  bindings-
værk, som blev repareret eller fornyet  gentagne 

gange, før  det overflødiggjordes  ved kirkens 
store ombygning. 1747, da der intet våbenhus 
var, blev dets nødvendighed, særligt for  kirke-
gangskonerne, understreget med henvisning til 
kirkens beliggenhed på åben mark. 1708 og 1803 
nævnes, at taget var tækket med fjæl, 17 og 185220 

ønskede synet gulvets kamp afløst  af  mursten. 
Kirkens vedligeholdelse  efter  reformationen  er 

tidligst omtalt 1616,23 da loftet  var råddent, og 
der skulle indlægges to bjælker for  at holde mu-
rene sammen. 1633 var bygningen så brøstfæl-
dig (jfr.  s. 4309), at bisp og lensmand blev pålagt 
at undersøge sagen og i overensstemmelse med 
periodens praksis anmode formuende  kirker i 
Silkeborg len om støtte; et par år senere rykkede 
kancelliet for  en indstilling;27 sagens videre for-
løb kendes ikke. Forskellige murreparationer 
fandt  sted i 1670erne,18 før  synene i første  del af 
1700rne påpegede en række alvorlige mangler, 
blandt hvilke særligt nævnes skibets svært ud-
skredne langsider og et loft,  som stort set var 
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Fig. 3. Tværsnit i skibet set mod øst. Målt af  John 
Bennetzen 1989, tegnet af  KdeFL 1995. - Cross-section 
of  the  nave  looking  east. 

øde. Ved sin endelige overtagelse 1743 satte Bre-
dal (s. 4309) øjensynlig kirken i stand,17 men 
nogle år efter  var det atter galt, og 1749 næv-
nes,28 at der ved herredstinget var ført  sag imod 
ham på grund af  kirkens brøstfældighed.  På 
provstens foranledning  iværksatte kammerherre 
Sehested (s. 4309) 1775 en grundig istandsæt-
telse, og 1803 skulle vestgavlen ommures.17 

Ombygningerne  1866  og  1880. Da man 1864 stod 
foran  fornyelse  af  det ovenfor  omtalte †våben-
hus, hvortil der var indkøbt materialer, viste det 
sig, at skibets søndre mur var så »ustabil«, at en 
hovedreparation skønnedes uomgængelig. Her-
efter  blev man opmærksom på andre behov og 
fremsatte  ønsket om, at hele sydmuren nyop-
førtes  i mursten (ligesom det allerede var til-

fældet  med vestgavlen), idet man bemærkede, at 
kvadrene jo kun var »halvkantede«. Næste års 
syn besluttede at underkaste skibet en »gennem-
gribende restaurering«, der imidlertid blev mere 
omsiggribende end planlagt, da arbejdet gik i 
gang 1866.29 Resultatet, som fremgår  af  den stå-
ende bygning, bestod grundlæggende i skibets 
forlængelse  med ca. tre meter mod vest samt til-
føjelse  af  et tårn.  Alle de ældre mure, indbefat-
tende den østre, nyopførtes  under genanven-
delse af  skråkantsoklen og således, at de oprin-
delige granitkvadre anbragtes forneden  i faca-
derne. Resten opmuredes med almindelige mur-
sten i krydsforbandt. 

Langsiderne, ligesom senere på koret, krone-
des med en stram falsgesims  med tandsnit af  ud-
kragede kopper. På tårnet, under det opskalkede 
pyramidespir, forløber  et savskifte  i gesimsens 
nederste led. 

1879 foreskrev  synet fornyelse  af  korets tag 
og gavl, hvilket det følgende  år afstedkom  en 
fuldstændig  ommuring i tegl af  det ydre, mens 
det indre kun berørtes i mindre omfang. 16 Her-
ved bibragtes den teglhængte helhed en høj grad 
af  harmoni med ens, nærmest æselrygbuede 
vinduer og kamtakker på gavlene. Med jerncifre 
læses på tårnets vestside »1866«, på korgavlen 
»1880«, og her sidder desuden en støbejerns-
plade, inden for  hvis ramme med versaler er 
skrevet »Opbygt af  Linnerup sogns beboere 
1866«. 

Skibets tredelte loft,  med tre rektangulære fel-
ter i den midterste sektion, benævnes 186720 en 
hvidkalket tøndehvælving, der 1892 beklædtes 
med brædder, efter  at synet året før  havde ytret 
utilfredshed  med en blå farve. 16 I dag er det grå-
malet i flere  nuancer. 

Fig. 4. Plan 1:300. Målt af  John Bennetzen 1989, tegnet af  KdeFL 1995. - Ground-plan. 
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Fig. 5. Indre, set mod vest. NE fot.  1994. - Interior  to  the  west. 

1904-0520 afrensedes  granitstenene i koråbnin-
gens sider for  kalk, og »bjælken og brædderne 
på buen« skulle fjernes  og erstattes af  murværk i 
forbindelse  med den samtidige dekorering af 
triumfvæggen  (s. 4316). 1960 gennemgik kirken 
en hovedistandsættelse under ledelse af  Holger 
Sørensen, R. D. Roldsgaard og Hans Vinther, 
Brædstrup. 

Gulvene,  der dels er fornyede,  dels omlagte 
1960, består i koret af  kvadratiske teglfliser,  i 
skibet af  gule sten på fladen  og i forhallen  af 
gule, sekskantede murstensfliser.  Stolestadernes 
†bræddegulv var et resultat af  synets forslag 
1929.16 Omtaler fra  første  halvdel af  1700rne17 

angiver, at der dengang lå mursten; det samme 
var tilfældet  umiddelbart før  ombygningen. 

Vinduerne,  der som nævnt tilhører ombygnin-
gerne i forrige  århundrede, fik  i begyndelsen af 
1970erne udskiftet  sine støbejernssålbænke. I 
den ældre kirke var der i følge  synsprotokollens 
beskrivelse 1862 tre vinduer i koret og tre i ski-
bet. 1668-6918 »optog« mureren to »på kirkens 
østre ende«. 

Tagene  er teglhængte på fyrretagstole  opsat 
ved kirkens store ombygning. Forgængeren var 
ligeledes teglhængt, hvilket tidligst fremgår 
1668-69.18 Siden da meldes om nedblæste sten, 
utætheder og reparationer, navnlig i første  halv-
del af  1700rne. Umiddelbart før  ombygningen 
var tagstolene af  fyr. 

Opvarmning  siden 1980 ved luftindblæsning 
og fyr  i kapelbygningen.  Synet besluttede 1891 
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Fig. 6. Indre, set mod øst. På triumfvæggen  †kalkmalet dekoration fra  1905 af  Frantz Hansen (s. 4316). Ældre 
fot.  i NM. - Interior  to  the  east.  On the  east  wall  of  the  nave  a †mural  painting,  1905, by Frantz  Hansen. 

at anskaffe  en †kakkelovn, der opstilledes i for-
hallen og fornyedes  1913; 1937 og 1960 afløst  af 
†kaloriferer. 16 

Tårnets tagpyramide krones med korsafslut-
tet stang, prydet med volutbøjler og kugle; den 
går tilbage til hovedistandsættelsen 1960, da en 
lignende stang, antagelig fra  1866, med †vindfløj 
blev taget ned. Denne stang opbevares i kirken. 

KALKMALERIER 

Ved kunstmaler Eigil Rothes generelle hvælv-
undersøgelser 1902 i Tyrsting og Vrads herre-
der30 fremkom  i koret på ribber og buer31 

samme senmiddelalderlige dekoration som på 
egnen i øvrigt. Det fremdragne  blev ikke anset 
for  bevaringsværdigt,  men havde imidlertid 
vakt så megen opmærksomhed hos provst og 
menighed, at man besluttede på egen bekost-
ning »at lade kirken dekorere i samme stil og 

med benyttelse af  de fremdragne  levninger af 
gamle dekorationer«. 1905 foretog  dekorations-
maleren Frantz Hansen, Ålborg, en restaure-
r ing, 3 0 der nærmere bestod i en genopmaling 
oven på en nyhvidtning, dog efterlodes  »lykke-
hjulets« små personer udsparet i nykalknin-
gen. 3 2 1961 blev korets hvælvdekoration genre-
staureret af  Egmont Lind. 

O. 190533 udførte  Frantz Hansen en ny †ud-
smykning over korbuen (jfr.  nedenfor);  der ma-
ledes tillige †ornamenter over indgangsdøren 
samt over skibets vinduer forestillende  evangeli-
sternes tegn. Allerede 191516 ønskedes dekora-
tionen restaureret, hvilket imidlertid ikke skete. 
I stedet malede Johan Thomas Skovgaard 1924 
den nu stående freskodekoration.  Den øvrige 
udsmykning blev overkalket o. 1960. 

Korets  hvælvdekoration  (fig.  8 og 26), fra 
1500rnes  første  fjerdedel,  er formentlig  udført  af 
den såkaldte Liljemesters malergruppe, 34 men 
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Fig. 7. Indre set mod øst. Dekoration på triumfvæggen,  udført  1924 af  Johan Thomas Skovgaard (s. 4915) 
Mogens Larsen fot.  1991. - Mural  painting  on the  east  wall  of  the  nave,  1924, by Johan  Thomas  Skovgaard. 

med variationer i detaljerne i forhold  til de tid-
ligere omtalte (jfr.  bl.a. Nørre Snede, s. 4230) 
og mere beslægtet med udmalinger i Tørring 
(Vrads herred) og Ørum 3 5 (Vejle amt). Farverne 
er de vanlige rødbrune og gråsorte. 

På alle ribbesider og på buernes forkanter  er 
malet sparrer, de førstnævnte  ledsaget af  krab-
beblade, de andre af  en siksakbort; over gjord-
buen ses i stedet en dobbelt bort med krydser. 
Over buetoppene danner siksakborten en tre-
kant, hvorunder ses Liljemesterens sædvanlige 
treblad samlet omkring en lille ring. I hver 
hvælvkappe er en stor roset (fig.  8) med siksak-
ramme omkring sparreblade samlet om mindre 
roset med trompetblade. Den østre roset 
(fig.  26) optræder tillige som lykke-  eller livshjul 
(jfr.  s. 4230), idet der omkring den er anbragt 
fire  små personer, gråklædte, med rødttegnede 
ben og hår, der demonstrerer lykkens omskifte-
lighed. Som vanligt for  denne fremstilling 36 skal 

den følges  i solens retning, til venstre en stående 
person, øverst en siddende, til højre en med 
ryggen mod hjulet på vej nedad, og nederst en 
liggende. - Kappernes fire  ventilhuller har rød-
malede, rektangulære rammer med lille halvbue 
til hver side. Hvælvpillernes sekundære rødma-
ling med cementfugning  blev 1961 afrenset  og 
afløst  af  hvidtning. 

Hele triumfmurens  vestside  er 1924 udsmykket 
med en stor freskodekoration  (fig.  7) udført  af  Jo-
han Thomas Skovgaard. Under loftet  løber en 
hvid bort, der med rødmalede versaler forklarer 
motivet med et citat fra  SI. 42,1 »Ligesom en 
hjort skriger efter  vand - saa skriger min sjæl til 
dig o Gud«. En rødttegnet siksakbort, efterlig-
nende korets, afgrænser  feltet  mod ydervæg-
gene og forneden.  Over korbuetoppen ses en 
cirkel, der indrammer et latinsk kors omgivet af 
syv stjerner samt under tværarmen alpha og 
omega; alt gulmalet. Borten langs buens forkant 

Danmarks Kirker, Århus 273 
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Fig. 8. Kalkmaleri, i korets hvælv, fra  1500rnes 1. fjerdedel,  antagelig udført  af  »Liljemesteren«s malergruppe 
(s. 4314f.).  NE fot.  1994. - Mural  painting  on the  vault  of  the  chancel,  from  1500-25,  probably  made  by the  so-called  Lily 
Master's  workshop. 

har skiftevis  blå bølgestriber og en grøn plante, 
bølgerne markerende vandet, som to store 
brune hjorte ved siderne drikker af.  I nord er det 
en hind, i syd en buk med et stort gevir, begge 
stående på det grønne græs, hvori der vokser en 
lille, grøn plante. Bagved dem vokser et stort 
træ, i nord grønt, hvoromkring flyvende  eller 
siddende fugle,  i syd skyder det brune vintræ 
frodige  ranker med mange blade og store, blå 
vindrueklaser. Hele baggrunden er stærkt blå. I 
sydøstre hjørne forneden  ses signaturen »1924. 
J. Th. Skovgaard«. 

Maleriet er udført  med inspiration fra  en 
ældre †dekoration  med samme motiv, der nu kun 
kendes fra  et postkort (fig.  6), og som er udført 
190533 af  Frantz Hansen, der samtidig restaure-
rede korets senmiddelalderlige kalkmalerier (jfr. 
ovenfor).  Bueborten og de nedre, afgrænsende 

borter havde fortløbende  bølgestriber, øverst et 
Jesumonogram. Over buen var et vældigt, lig-
gende ovalfelt,  der tilsyneladende yderst til hver 
side rummede to modstillede, knælende engle-
skikkelser, set i profil,  med fremadbøjet  hoved 
og store vinger. I midten vistnok en korsglorie-
skive. Ved buens sider sås to stående, brølende 
hjorte, begge med gevirer. Foran dem voksede 
en ottetalsslynget træstamme, der nærmest buen 
skød store, hjerteformede  blade og mod yder-
væggene slyngede vinranker med store blade og 
vindrueklaser. - 191516 ønskede man dekoratio-
nen istandsat. 

INVENTAR 

Oversigt.  Det lille, fattige  sogn, hvis kirke har lidt 
under dårlig vedligeholdelse fra  skiftende  ejeres side, 
har kun bevaret få  dele af  sit ældre udstyr. Den ro-
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manske døbefont  er tilsyneladende først  tilkommet i 
nyere tid. Derimod findes  en klokke fra  1490(?), der 
melder om kirkens værnehelgen S. Peter, støbt af  Pe-
ter Hanssen fra  Flensborg. Af  en †krucifiksgruppe  er 
kun levnet en Mariafigur  fra  o. 1500, hvorimod en 
†figur  af  Kristus som Smertensmand er forsvundet. 
En *alterstage af  malm fra  samme århundrede be-
finder  sig siden 1864 i NM. Alterbordsforsiden  fra 
o. 1610 er blevet bevaret bag skiftende  †alterklæder, 
altertavlen, med maleri, anskaffet  1893. Den enkle 
prædikestol er fra  o. 1725-50. 

Alterbordet  er en lukket trækasse fra  1863,20 da 
det flyttedes  1½ alen frem  foran  østvæggen. Det 
har bevaret forsidens  renæssance alterbordspanel 
(fig.  10), fra  o. 1610, af  eg, der måler 94x164 cm. 
Det prydes af  tre arkadefag,  flankeret  og adskilt 
af  rammestykker med beslagværk. Arkaderne 
har kannelerede pilastre og bueslag smykket 
med attisk slyngbort og små baldakintunger ved 
buens inderside; i sviklerne fliget  treblad. Ge-
simsen har æggestav- og tandsnitlister. Bordets 
glatte endepaneler, affyr,  oprindelig egetræsma-
lede, står nu uden farve.  O.18923 7 blev forsiden 
efter  provstens ønske afrenset  for  gamle farver, 
men fremtræder  nu efter  en snedkermæssig 
istandsættelse 1991 med sorte fyldinger,  gyldne 
rosetter og bosser samt lidt blåt, rødt og gult. 

†Alterklæder.  168218 var forhænget  omkring 
alteret af  brunt fløjl  »stafferet«  med guldknip-
ling, 171617 derimod af  »blommet (blomstret), 
rødt fløjl.  172225 beskrives det som værende af 
samme slags som messehaglen, dvs. af  rød at-
lask med sølvkniplinger, begge dele »så godt 
som bortslidt«. 184220 var anskaffet  et nyt af 
»bombasin«, dvs. bommesi (et bomuldsstof). 
185820 ønskedes et nyt alterklæde, der 186216 be-
stod af  rødt fløjl. 

Altertavlen  (fig.  9) er et maleri fra  1893,16 Kri-
stus i Emaus, en kopi 3 8 efter  Carl Bloch, udført  i 
olie på lærred, 118,5x93 cm. Det er indsat i en 
rundbuet portalramme, af  eg, med søjler hvi-
lende på et højt fodstykke.  Herpå står med gyl-
den frakturindskrift:  »Denne annammer Syn-
dere og æder med dem«. Maleriet er restaureret 
1951 af  J. Groth ifølge  malet indskrift  bag på lær-
redet. 1991 er rammen nystafferet  med den rød-
tonede, grå farve  og blågråt fra  prædikestolen 
samt med gyldne profillister.  Oprindelig var 

Fig. 9. Altertavle med maleri, fra  1893, Kristus i 
Emaus (s. 4317). NE fot.  1994. - Altar-piece  with  paint-
ing,  1893, Christ  in  Emmaus. 

Fig. 10. Udsnit af  alterbordspanel fra  o. 1610 (s. 4317). 
NE fot.  1994. - Section  of  altar  frontal  c.  1610. 

273* 
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egetræsvirkningen dominerende, blot med lidt 
slagmetalforgyldning. 

†Altertavler.  1) Ifølge  sognepræstens beskri-
velse 1808 var i tavlen to siddende kvindefigu-
rer. »Den ene, Maria med barnet på skødet, den 
anden holdende i hånden en bog, efter  hvilken 
barnet rækker« (antagelig  Anna39). Under tavlen 
var »et mindre stykke lignende billedhuggerar-
bejde«, som »uden tvivl« skulle forestille  »La-
zari opvækkelse«. 40 Om denne, formentlig  sen-
middelalderlige (fløj)altertavle  med en fremstil-
ling af  Maria med barnet og moderen Anna, 
meddeler kilderne kun, at stafferingen  1725 var 
»mestendels afslidt«,  1735 »ganske borte«.17 

185520 var tavlen så slet, at den trængte til at 
kasseres. Man overvejede at anskaffe  en ny, må-
ske leveret af  en elev fra  Kunstakademiet, an-
tagelig et maleri. 

2) 185720 var bestilt et †alterbillede, der rime-
ligvis blev leveret samme år afmaler  Alexander-
sen i Horsens (jfr.  Ejstrup, s. 4194). Det var 
ifølge  Uldall et oliemaleri forestillende  Kristus i 
Getsemane have, »på højre side« (fløj)  apostelen 
Johannes, på venstre apostelen Peter; øverst var 

nogle malede »slyngfigurer«.  Selve tavlen målte 
4½x33/4 alen. Løffler  karakteriserede 1877 male-
riet som et i enhver henseende værdiløst ar-
bejde.41 188620 skulle fløjene  opmåles efter  sog-
nepræstens anvisning og rammen om maleriet 
fornyes. 

†Figurer  fra  †(side)altertavle(r),  fra  o. 1500. 
187120 bemærkede synet, at »noget gammelt bil-
ledhuggerarbejde« var henlagt på loftet,  og at 
det burde restaureres og anbringes som prydelse 
på passende steder i kirken. Ifølge  Løffler  hang 
der 1877 tre udskårne egetræsfigurer  på skibets 
vestvæg; af  en af  dem, †Kristus  som  smertens-
mand, 42 findes  et fotografi  fra  1911 (fig.  14). Den 
ca. 60 cm høje, ret grove figur  sidder frontalt  på 
en jordklump. Det kraftige  hoved hælder lidt 
mod højre skulder. Næsen er lang, øjnenes pu-
piller udboret, håret og det smalle fuldskæg  har 
kun svagt detaljerede lokker; den snoede torne-
krone har ingen torne. Armene er krydslagt 
foran  den nøgne overkrop, hænderne har holdt 
om de nu forsvundne  attributter, ris og svøbe. 
Det smalle lændeklæde er foldet  midtfor.  Se-

Fig. 13. Alterstage af  messing, fra  1863 (s. 4320). NE 
fot.  1994. - Altar  candlestick  of  brass,  1863. 

Fig. 11-12. 11. Alterkalk (th.) fra  o. 1850, køben-
havnsk arbejde. 12. Berettelseskalk (tv.), udført  1863 
af  Erik Christensen Lind, Horsens (s. 4319). NE fot. 
1994. - 11. Chalice  (right)  c.  1850, Copenhagen  work-
manship.  12. Chalice  for  the  Sick  (left),  made  1863 by 
Erik  Christensen  Lind,  Horsens. 
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kundær staffering.  - 191143 var figuren  anbragt 
på tårnets loft,  men er siden forsvundet. 

Den anden †figur,  »S. Michael  der fælder  dra-
gen«, nævnt 1877, omtales endnu 1889 af  Uldall, 
der imidlertid benævner den »S.Jørgen  med dra-
gen, i hvis gab han støder lansen«.44 1911 be-
mærkes, at der »i de senere år« skal være bort-
fjernet  eller stjålet en katolsk figur  fra  kirken. 45 -
Vedr. den ovennævnte tredie figur,  se Mariafi-
gur nedenfor. 

Altersølv.  Kalk  og disk,  fra  1800rnes midte, 
københavnerarbejde af  uidentificeret  guld-
smed.4 6 Den 19,5 cm høje kalk (fig.  11) har pro-
fileret  fod  i to afsæt;  skaftet  består af  to forskel-
ligt formede,  koniske led adskilt af  glat knop 
med flad,  mangekantet midtring. Det halvkug-
leformede  bæger, udadsvejet ved mundingen og 
med halvlåg, er smykket med graverede, stili-
serede blade i et bælte afgrænset  af  tynde linier. 
På standkantens skråside ses mestermærket 
»CL« mellem indprikkede rosetter (fig.  27) samt 
indprikket: »Vog 19 Lod 1 qnt«. Utydeligt by-
stempel for  København. Den tilhørende disk, 13 
cm i tvm., flad  og glat, har på fanen  graveret et 
indvielseskors (Georgskors). På undersiden ses 
mesterstemplet tre gange samt to rosetter som 
kalkens. 

Altersættet er formodentlig  anskaffet  en tid 
efter  1838,20 da Danske Kancelli forordnede,  at 
Linnerup og annekskirken Hammer skulle have 
hver sin kalk og disk. Året før  havde synet nem-
lig bemærket, at de to kirker var fælles  om alter-
sættet, men at hvert sogn ville tilegne sig det 
som sin ejendom. Sognepræsten og kirkevær-
gen for  Linnerup erklærede imidlertid, at da 
sognene var små og beboernes antal lidet, kunne 
begge menigheder godt deles om den ene kalk 
og disk; problemet henvistes derefter  til højere 
myndigheder. I inventariet for  186216 omtales en 
kalk og disk af  sølv, måske de nyanskaffede. 

†Altersæt  af  tin, nævnt i inventarierne 168124-
1722;25 sidstnævnte år beskrives det som loddet 
og »ikke tjenlig til nogen brug«. 

Berettelsessæt  (fig.  12), 1863,16 udført  af  Erik 
Christensen Lind, Horsens, og anskaffet  til fæl-
les brug med annekskirken Hammer. Kalken, 
12,5 cm høj, har glat, trompetformet  fod  og 

Fig. 14. Kristus som Smertensmand. †Figur, fra 
o. 1500,fra  †(side)altertavle (s. 4318). Chr. Axel Jen-
sen fot.  1911. - Christ  as  Man  of  Sorrows.  †Figure, 
c.  1500, from  i  altar-piece. 

skaft  i ét samt lille, glat knop. Det halvkuglefor-
mede bæger har spinkel profilstav  ved mundin-
gen. Ved fodens  yderrand er graveret en bort 
med skiftevis  et glat og et tværriflet  felt;  et lille, 
tværriflet  indvielseskors støder op hertil. Under 
bunden ses mestermærkerne »Lind« og »L« for 
ovennævnte guldsmed (Bøje II, 1982, nr. 6246 
og 6240), desuden indprikket skriveskrift:  »Til-
høre(!) Linnerup og Hamme(!) Kirker 1863«. I 
bægeret er indpasset en oblatdåse, der som låg 
har den glatte disk, 8 cm i tvm., der på fanen  har 
samme indvielseskors som sygekalken. På un-
dersiden tilsvarende to mesterstempler, anbragt 
to gange. I samtidigt læderfoderal  med stem-
plede bladborter. 

Vinkander.  1) O.1975 (jfr.  Nr. Snede s. 4233), 
23 cm høj, under bunden stemplet »Cohr« og 
»Bunde« (skriveskrift),  samt »Linnerup kirke« 
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Fig. 15a-b. Mariafigur,  fra  1400rnes slutning, fra 
†korbuekrucifiksgruppe.  For- og bagside (s. 4321). 
NE fot.  1994. - Figure  of  the  Virgin  Mary  from  a rood 
†Crucifixion  group.  Front  and  back.  From  the  close  of  the 
15th  century. 

med graverede versaler. 2) 0 .1900, af  porcelæn 
fra  Bing & Grøndahl, den vanlige type, sort 
med guldkors og -kanter. Nu ude af  brug lige-
som to tilsvarende skåle,  erhvervet 1903.20 - En 
†alterkande  af  sort, københavnsk porcelæn, rum-
mende fire  potter, nævnt 1862.16 

Oblatæske,  1900rne?, af  tyndt, forsølvet  me-
tal, ustemplet, oval, 4,5 cm høj og 13 cm lang; 
låget let hvælvet. 

Vinskummeske,  1903,20 stemplet »AF« for 
A. Fieron47 samt Københavns bymærke. 

Alterstager.  1) (Fig. 13), 1863,16 omstøbt af 
nogle ældre †stager, der ønskedes fornyet  med 
enten lys eller lamper. 35 cm høje incl. den 
store, profilerede  og påskruede lyseholder. Lille, 
profileret  fod  med skaft  bestående af  baluster 
under højt, konisk led. 

*2) (Fig. 16), 1500rne, af  malm. Den svære 
stage 48 er ialt 37 cm høj medregnet det ene be-
varede, korte ben (5 cm højt) af  de tre, som 
stagen har hvilet på. Det rundede fodled  har to 
øvre, skarpkantede led, der formidler  overgan-
gen til skaftets  modstillede, koniske led, adskilt 
af  midtring ledsaget af  småstave. Den høje lyse-
skål har øvre, glat bælte; indvendig i dennes 
bund ses en gammel træprop, hvori rektan-
gulært hul, antagelig til en lysetorn. Stagen er 
formodentlig  identiske med den ene af  »et par 
gamle lysestager« nævnt i inventariet 1661.18 Si-
den 1864 findes  den i Nationalmuseet 
(inv. nr. 21501), hvortil den blev overdraget fra 
Frederik VII s oldsagssamling på Fredensborg.49 

Syvarmet  lysestage,  fra  »Julen 1931«, såkaldt 
Titusstage; på nederste fodled  graveret skrive-
skrift,  jfr.  ovenfor,  og »Thi evigt nu skinner Li-
vets Lys« etc. 

†Alterbog,  nævnt 1682.18 

†Messehagler.  168124 fandtes  en hagel, svarende 
til †alterklædet, af  brunt fløjl  med guldkniplin-
ger. Ifølge  inventariet var den sammen med en 
†alterdug  med kniplinger foræret  af  Anna Ca-
thrine Normann, enke efter  Johan v. Vittinghof 
til Lønsgård. 171617 var haglen vistnok ligesom 
†alterklædet af  »blommet«, rødt fløjl.  172225 be-
skrives den som værende af  rød atlask med sølv-
kniplinger, ligesom †alterklædet, begge dele »så 
godt som bortslidt«. 172517 var den derimod af 
»blommet« fløjl  med sølvgaloner. 185820 var an-
skaffet  en rød fløjlshagel  med »forgyldt  brode-
r ing«. 1 6 

Alterskranke,  1863,16 bestående af  høje, drejede 
balustre, der fremtræder  i træets farve;  håndli-
stens flade  overside har buet forkant  og herun-
der tværriflet  liste. Opstillet i stor halvrundbue 
foran  alteret. 

Døbefont  (fig.  17), romansk, af  granit, kum-
men af  finkornet  grå, foden  af  grovkornet, rød-
lig; ialt 86-88 cm høj. Den store, kedelformede 
kumme, 75-76 cm i tvm., har flad  mundings-
rand, langs forkanten  ledsaget af  en grov tov-
stav, stedvis læderet. Skaftet  er ganske lavt, med 
en tyk cementkitning til fodmonolittens  øvre 
rundstav. Fodens kvadratiske granitblok har en 
usædvanlig dekoration, på hjørnerne vinkelstil-
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lede, let konkave og rundbuede arkader på 
spinkle stave; sidefladerne  herimellem har en let 
øvre runding. Flere skår og behugninger ses 
både på kumme og fod.  - I perioden 172225 til 
174717 meddeler kilderne, at kirken ingen font 
havde. Først 186220 har man kendskab til en 
font,  idet man da ønskede, at den skulle flyttes 
tæt hen til den øverste fruentimmerstol;  den var 
da marmoreret. 1889 og endnu 1902 stod den 
delvis indmuret i triumfbuens  nordre vange, 50 

o. 1920 flyttet  ud herfra  (jfr.  fig.  6), nu opstillet i 
skibets nordøstre hjørne. 

Dåbsfad,  af  messing, 16 under bunden indprik-
ket: »Linnerup Kjirke 1871«. 41 cm i tvm., med 
skrå, 7 cm bred fane  med ombukket rand. På 
fanen  graveret fraktur:  »Lader de smaa Børn 
komme til mig, Mrc. 10,14«. - 174717 fandtes  in-
tet dåbsfad,  men 182919 behøvede †»døbefadet« 
forbedring.  Det var muligvis identisk med det, 
der 186216 karakteriseredes som et »simpelt tin-
fad«. 

Dåbskande,  o. 1916, af  messing, 27,5 cm høj, 
svarende til bl.a. den i Voerladegård (s. 3864). 
†Dåbskande  anskaffet  1863.16 

Mariafigur  (fig.  15a-b), fra  †korbuekrucifiks-
gruppe, fra  1400rnes slutning, af  eg, 69 cm høj. 
Maria står på et lille, afrundet  jordsmon med de 
foldede  hænder holdt op foran  brystet. Hovedet 
hælder en anelse mod højre. Den fyldige  ansigts-
oval har træk, der er delvis forvanskede  ved en 
sekundær staffering.  De let skrå øjne har ret små 
øjensprækker, næsen er lang og lige, munden 
lille og lukket. Hun bærer hovedklæde, der ved 
siderne er delvis dækket af  den folderige,  fod-
lange kappe, hvorunder den ene spidse skosnu-
de ses. Den fodside  kjole, med trekantet hals-
udskæring, falder  i lige folder,  blot med et en-
kelt rudeformet  knæk. En udboring i issen går 
skråt bagud, hvor den er ført  hele igennem. Fi-
gurens bagside (fig.  15b) er hulet med tydelige 
huljernsspor, sidefladerne  er glatte med huller til 
dyvler (træ ses i et hul) til fæstnelse  af  en bag-
plade. Den nyere staffering  omfatter  rødbrunt 
på kjolen, med gul halsbræmme, gråt på hoved-
klædet, kappen sort. Karnationen er lysbrun 
med mørke øjendetaljer. Under kappens sorte 
farve  anes blåt. - 1877 og endnu 1911 lå figuren 

Fig. 16. * Alterstage af  malm, fra  1500rne nu i NM 
(s. 4320). H. Wichmann fot.  1995. - *  Altar  candlestick 
of  bronze,  from  the  16th  century,  now  in  NM. 

Fig. 17. Romansk døbefont  (s. 4320). NE fot.  1994. 
Romanesquefont. 
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Fig. 18. Salmenummertavle, 1905, dekoreret af  Frantz 
Hansen (s. 4323). NE fot.  1994. - Hymn  board  1905, 
decorated  by Frantz  Hansen. 

på loftet  (jfr.  s. 4318), men antagelig kort her-
efter  hentet ned i kirken; nu anbragt på skibets 
vestvæg over døren. 

Prædikestolen  (fig.  20), antagelig fra  1725-50, 
af  eg, repræsenterer med hensyn til konstruktio-
nen en overgangsform  til 1700rnes snedkerar-
bejde. Den har fire  høje og smalle fag  samlet af 
lodrette brædder, hvorpå inddeling i frise,  stor-
stykke og postament er dannet ved listeprydel-
ser. Derimod er bevaret den ældre traditions 
hjørnestolper med foranstående  dobbeltsøjler 
mellem glatte fremspring  i frise  og postament. 
Både de afrundede  kapitæler, baser og prydbæl-
ter er ledsaget af  bånd med neglesnit. Storfel-
terne har rundbuede arkader med spinkle pro-
filkapitæler  og omløbende lister; kronlisten har 
tandsnit. Dækpladen er en rekonstruktion fra 
1991. 

Stolen hviler på en høj snosøjle over en kraf-
tig firfod  med skrå, affasede  forsider.  Stolpen 
afsluttes  af  en klods, hvorpå er indskåret »1796«, 
og som støtter et krydstræ bærende den (for-
nyede) fyrretræsbund. 

Stolens østligste søjle er lidt anderledes og 
slankere, men i øvrigt svarende til opgangens 
dobbeltsøjler, der muligvis er rekonstruktioner 
fra  nyere tid. Den kraftige  mægler er tilsva-
rende, blot kronet af  en træblok, hvorpå en pæ-
reformet  knop med neglesnitskrans. Opgangs-
søjlerne er måske udført  (kort) efter  1846,20 da 
den sydvestre »stiver« under opgangen ønske-
des fornyet  og de tre andre »renskåret« og sat på 
højere sten. 186216 havde trappen fem  trin. 

Efter  en istandsættelse 1991 står stolen med en 
staffering  udført  delvis på grundlag af  fundne, 
ældre farver:  Blåt på søjler, cinnoberrødt og 
grønt på profillister,  suppleret med guld på en-
kelte lister og rødgrå farve  på søjlefremspring.  I 
storfelterne  fandtes  sparsomme rester af  maleri, 
formodentlig  fjernet  1897,20 da stolen skulle ren-
ses for  maling og bejdses. 186216 var stolen per-
lefarvet,  søjlerne lidt hvidere og felterne  mar-
morerede. 189720 nymaledes med gylden fraktur 
bibelcitater i frise  og postament, henholdsvis fra 
»Luc. 11,28« og »Rom. 10,8«, genopmalet 1991. 
Sidstnævnte år maledes nye skriftsteder  i storfel-
terne. 

†Prædikestol  omtalt 172225 og 172517 som »op-
muret afkalk  og sten« (jfr.  Klovborg, s. 4275). 

Stolestader,  o. 1960, plane gavle med let buet 
overkant samt lister til markering af  frise.  Grå-
malet i to nuancer, gulbrun frise.  †Stoleværk  er 
tidligst omtalt 1722,25 da alle stole var »forfaldne 
og ganske øde«. Antagelig repareret før  1725,17 

Fig. 19. Klingpung af  kobber, fra  o. 1800? (s. 4323). 
NE fot.  1994. - Collection  bag  of  copper,  19th  century? 
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da deres tilstand beskrives som god. 186216 var 
der i skibet otte mandfolkestole  og 13 fruentim-
merstole, med en indbyrdes afstand  af  1 al. 4 
tommer; i våbenhuset en bænk ved hver side. 
Efter  skibets ombygning 1866 opstilledes det 
følgende  år16 nye †stole  (jfr.  fig.  6) af  en på egnen 
udbredt type svarende til bl.a. Ejstrups †stole 
(s. 4200): Plane gavle med øvre, drejet knop og 
svejfede  sidestykker. 

Ny armstol  til præsten. Den tidligere †armstol 
(jfr.  fig.  6), anskaffet  1863, havde læderbetruk-
ket sæde, fornyet  1895. 185820 ønskedes stolen 
gjort bredere og forsynet  med låge eller gardin. 
1862 stod præstestolen ved alterets højre side 
bag et bomuldsgardin. Året efter  ønskedes den 
flyttet  hen bag alteret; samtidig skulle kirkesan-
geren have plads ved øverste mandfolkestol. 16 

†»Kirkebøsse«  af  blik, nævnt 1862.16 

Klingpung  (fig.  19), o. 1800?, af  kobber, med 
tovstavmarkeret mundingsrand samt hjertefor-
met fæstnelsesplade  med tap, hvori er indstuk-
ket et sortmalet træskaft  med inddrejede ringe 
på håndgrebet. Ude af  brug og ophængt på ski-
bets vestvæg. 

En gammel, smedet jernnøgle  til kirkedøren, 
27,5 cm lang. Nu ophængt på skibets vestvæg. 

Orgel,  1975, af  standardtype, med fire  stem-
mer, bygget af  Bruno Christensen & Sønner, 
Terkelsbøl. Disposition: Gedakt 8', Rørfløjte  4', 
Principal 2', Nasat 11/3; svelle. Gråmalet, med 
mørkegrå og lysebrun staffering.  Anbragt ved 
vestvæggen ud for  søndre stolerække. Indtil 
1975 anvendtes et †harmonium. 

To salmenummertavler,  fra  1905,16 er formo-
dentlig dekoreret af  Frantz Hansen (jfr.  oven-
for).  De er 104 cm høje og har glatte, rundbuede 
gavle, hvorunder to kolonner med indskuds-
numre. Tallene er røde på hvid bund, iøvrigt 
gråmalet i to nuancer. Den ene tavle (fig.  18) har 
på postamentet et rødmalet Georgskors, på gav-
len en syvarmet lysestage mellem døbefont  og 
alterkalk. På den anden tavle er henholdsvis ma-
let en femdelt  roset og et Gudslam med glorie, 
fane  og kalk under en regnbue. Ophængt på ski-
bets vægge. †Salmenummertavler.  1888 skulle an-
skaffes  »en større tavle« til ophængning i koret. 
En tilsvarende erhvervedes i året 1900.16 

Fig. 20. Prædikestol, antagelig fra  1725-50, bærestol-
pen fra  1796 (s. 4322). NE fot.  1994. - Pulpit,  probably 
from  1725-50,  the  twisted  stem  from  1796. 

Lysekroner.  1) O.1900, af  messing, ganske 
svarende til nr. 1 i Ejstrup (s. 4201), med otte 
lysearme hver med to lys, samt otte øvre re-
fleksblomster.  Ophængt midt i skibet. 2-4) 
1980f.,  af  messing, ens, med to gange seks lyse-
arme, hvis inderste slyng ender i støbt dyreho-
ved med lang, hængende tunge og nakketop, 
der løber tværs gennem armen og danner lille 
bue. Ophængt i kor og skib. Lampetter  i skibet, 
fra  o. 1960. 
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Fig. 21. Klokke, støbt 1490(?)antagelig  af  Peter Hans-
sen, fra  Flensborg (s. 4324). H. Wichmann fot.  1994. 
- Bell,  cast  1490(7)  probably  by Peter  Hanssen,  Flens-
borg. 

Klokke 51 (fig.  21), 1490(?), rimeligvis støbt af 
den produktive klokkestøber Peter Hanssen52 

fra  Flensborg. 79 cm i tvm. Om halsen en toli-
niet indskrift  med reliefminuskler  mellem rund-
stave: »anno.domini.mcdxc.de(ci)mo : ihesvs . 

nasarenvs . rex . ivdeorvm . ihesvs . maria . 
anna. thenne . klock . er stept . gvd : / til . lof: 
oc . sanete53 . per . til (l)indrop . kirki(!). alpha . 
et . o . devs . et . homo . o . rex . glorie . xpe . 
veni. cv(m) . pace . ame(n).« (I Herrens år 1490, 
i den 10. (måned?). Jesus af  Nazareth, jødernes 
konge. Jesus, Maria, Anna. Denne klokke er 
støbt Gud til lov og S. Peter til Linnerup kirke, 
alpha og omega, Gud og menneske, o, ærens 
konge, Kristus, kom med fred,  amen). - Over 
slagkanten er tre skarpkantede stave. Hankene 
har udvendigt grove, dobbelte tovstave. Ny 
knebel. 

1661 hang klokken i »tårnet« (jfr.  s. 4311). 
1674 lod præsten den på egen bekostning ned-
tage, eftersom  tårnet ikke kunne tåle, at der rin-
gedes med den. I stedet blev den 1674-7518 op-
hængt i et nybygget  »klokkehus« på kirkegår-
den,24 dvs. i en †klokkestabel (jfr.  s. 4310). 170817 

blev klokken atter nedtaget, fordi  klokkehusets 
tømmer var forrådnet.  183119 skulle klokken 
»bebindes med aksel«. 186216 hang den i et klok-
kehus eller stillads ved kirkens østende, nu op-
hængt i tårnet fra  o. 1866. 

Klokkestol,  fra  o. 1866, affyr,  til én klokke. 

GRAVMINDER 

Kirkegårdsmonumenter,  af  støbejern. 1) (Fig. 25), 
o. 1857, over »Maren Kabell, født  Laurberg. I 41 

Fig. 22-24. Støbejernskors. 22. Nr. 3, over Ane Kirstine Andersdatter, †1865. 23. Nr. 4, over Jørgen Jensen, 
†1872. 24. Nr. 6, over Marie Jensen, †1888 (s. 4325). NE fot.  1994. - Crosses  of  cast  iron.  No.  3, to  Ane Kirstine 
Andersdatter,  died  1865.  No.  4, to  Jørgen  Jensen,  died  1872  and  no. 6, to  Marie  Jensen,  died  1888. 
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Fig. 25. Kirkegårdsmonument af  støbejern, kors, bog og gitter, fra  o. 1857, for  sognepræst Andreas Løvenhertz 
Kabell, †1857, og hustru Maren Kabell, †1856 (s. 4324). NE fot.  1994. - Churchyard  monument  of  cast  iron,  cross, 
book and  lattice,from c.  1857,  to  the  parish  priest  A. Løvenhertz  Kabell, died  1857,  and  his  wife  Maren  Kabell died 1856. 

Aar Sognepræst Kabells trofaste  Hustrue, død 
1856. - Andreas Løvenhertz Kabell. I 43 Aar 
Sognepræst for  Linnerup og Hammer Menig-
heder, død 1857«. Reliefindskrift  med gotiske 
trykbogstaver  på de to sider af  en opslået bog, 
55,5x65 cm, udført  i støbejern. Bogen er lænet 
op ad granitsoklen til et latinsk, glat støbejerns-
kors, 77 cm højt. I korsets krydspunkt et relief 
af  en sommerfugl.  På jorden foran  ligger to 
ovale støbejernsrammer, 89x59 cm, helt fyldt  af 
vedbend. Et støbejernsgitter i gotisk stil omslut-
ter gravstedet nordøst for  kirken. 

Støbejernskors  nr. 2-6 alle henstillet på samme 
gravsted nordøst for  kirken: 

2) O.1862, over Pouline Svenstrup, f.  i Hjorts-
vang skole 17. febr.  1859, død smst. 21. nov. 
1862. Indskrift  med reliefkursiv.  72,5 cm højt 
støbejernskors med hjerteformede  korsarmsen-
der. Forneden på korsstammen støbermærket 
»M&J« for  Møller og Jochumsen, Horsens jern-
støberi.54 På granitsokkel. Syd for  kirken. 

3) (Fig. 22), o. 1865, over Ane Kirstine An-
dersdatter, f.  i Lehnsgaarde 10. maj 1798, død 

smst. 16. febr.  1865. Indskrift  med reliefkursiv. 
109 cm højt. Korsarmene afsluttes  af  konkavt 
indskårne buer, og her indenfor  ses relieffer  af, 
foroven,  sammenlagte hænder, til siderne sym-
metrisk og stiliseret plante, nederst et anker 
(omtrent svarende til kors i Tyrsting (s. 3986, 
nr. 1)). 

4) (Fig. 23), o. 1872, over Iørgen Iensen, f.  i 
Hjortsvang 8. febr.  1795, død smst. 26. dec. 
1872. Indskrift  med reliefkursiv.  Det 105 cm 
høje kors, 55 svarende til et på Ring kirketomt 
(s. 4007), har klokkeformede  korsarmsender 
med relieffer  som på kors nr. 3. 

5) 0 .1878, over Karl lensen, f.  i Lensgaarde(!) 
12. juli 1859, død smst. 30. aug. 1878. Indskrift 
med reliefkursiv.  101 cm højt, svarende til nr. 3, 
ligeledes reliefferne  på tværarmene, foroven  dog 
en stor sommerfugl. 

6) (Fig. 24), o. 1888, over Marie lensen, f.  i 
Hjortsvang 18. sept. 1851, †18. sept. 1888. Ind-
skrift  med reliefversaler.  87 cm højt, med bred, 
hulet kant omkring korset og de store, treklø-
verformede  korsarmsender.56 
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KILDER OG HENVISNINGER 

LA Vib.  Linnerup kirke, regnskabsbog 1661-1683. 
(C.KRB.  270). Ved  embedet:  Synsprotokol 1862f.  - Se 
i øvrigt fortegnelse  over arkivalier vedr. kirkerne i 
Gammel Skanderborg amt i almindelighed s. 2874 
samt forkortelser  s. 2875. Fagordbog s. 15. 

NM2:  Håndskrift:  F. Uldall: Om de danske Lands-
bykirker V, 1889, s. 138-140. - Indberetninger ved 
C.J. Wittendorff  1808 (altertavle), J. B. Løffler  1877 
(bygning  og inventar), Eigil Rothe 1903 (kalkmale-
rier), Egmont Lind 1959, 1961 (kalkmalerier), Mo-
gens Larsen 1987 og 1991 (alterparti, prædikestol), Vi-
beke Michelsen (kalkmalerier, inventar, gravmin-
der). 

Notebøger.  NM2:  Henry Petersen XVIII, 1877, 
s. 107 (klokke). 

Tegninger  og  opmålinger.  NM2:  Tegning af  font, 
1902 ved J. Svenstrup. 

Kgl.  bygningsinsp.  Århus:  Korrespondance og teg-
ninger siden 1905. 

Litteratur:  J.  Kristensen: Præsterne i Linnerup-
Hammer, i ØJyHjemst. VI, 1941, s. 85-102. Medd-
ÅrhSt. 1969, s. 55 (overgang til selveje). Landskabs-
kontoret i Vejle amt: Kirkernes omgivelser, 1989, 
s. 136. 

Historisk indledning ved Lars Bisgaard, beskri-
velse af  kirkegård og bygning ved Kjeld de Fine 
Licht, kalkmalerier, inventar og gravminder ved Vi-
beke Michelsen og orgel ved Ole Olesen. Engelsk 
oversættelse ved Jean Olsen. Redaktionen afsluttet 
1995. 

1 Repert. II, nr. 6635-38. 
2 ÆldDaArkReg. II, 38f.  P. Rasmussen: Silkeborg 
lens jordebog 1586, 1964, s. 123f. 
3 DaMag. 4. rk. II, 40. 
4 P. Rasmussen (note 2), s. 62, 116 og 158. 
5 KancBrevb. 23. okt., KirkehistSaml. 3. rk. III, 361. 
6 KancBrevb. 16. april. Det uhensigtsmæssige ved 
ordningen var, at kirkens vedligeholdelse herefter  på-
hvilede præsten. 
7 KancBrevb. 15. april 1636. 
8 E. Egeberg: Silkeborg I, 1923, s. 190. 
9 Samme, II, 1924, s. 155, jfr.  J. Kristensen 1941 og 
F. Elle Jensen: Præsten i Linnerup og hans kirker, i 
ÅrbÅrhSt. LIV, 1961, s. 170-71. 
10 Kronens Skøder 16. april. Reelt var handelen ind-
gået efter  auktion omkring 1720 (jfr.  s. 4245, note 6). 
11 LA Vib. Landstingets skøde- og panteprot. 
1769-72, f.  646. Ejere: Bredal havde 1755 solgt til Jean 
de Trappaud, som døde samme år. 1759 ejedes kirken 
af  kommerceråd Hans Kruse (samme 1758-63, f.  98), 
og 1766 solgte hans enke Elisabeth Marie Vinding 
den til Poul Østergaard med den oplysning, at tien-
den oppebæres på Hammergård med en fast  andel til 

præsten (samme 1763-68, f.  387). Østergaard synes at 
have været finansieret  af  sin svoger Ole Christian Se-
cher i Århus, som 1770 overtog gård og kirke 
(samme, f.  105, 360 og 545). Intet under at sognepræ-
sten i en indberetning kunne skrive, at da kirken 
havde haft  adskillige ejere, den ene efter  den anden, 
havde han mistet overblikket. LA Vib. Århus bispe-
arkiv. Kirkernes jura patronatus 1756-88 (C 3. 1154). 
12 LA Vib. Landstingets skøde- og panteprot. 
1772-76, f.  5. 
13 1787 købtes kirken af  faktor  Niels Ottosen, Hor-
sens, og 1791 af  justitsråd Thyge de Thygeson på 
Mattrup. 
14 LA Vib. Landstingets skøde- og panteprot. 
1786-92, f.  692. 
15 N. Kr. Laursen: Af  Aale Sogns Historie, Tørring 
1930, s. 28. 
16 Synsprot. 1862f. 
17 LA Vib. Århus bispearkiv. Kirkesyn 1700-1803 
(C 3. 1166-76). 
18 Rgsk. 1661-83. 
19 LA Vib. Provstearkiver. Århus amts sdr. provsti. 
Synsprot. 1817-54 (C30.1-2). 
20 LA Vib. Provstearkiver. Tyrs ting-Vrads hrdr.s 
provsti. Synsprot. 1837-1909 (C 33. 1-4). 
21 RA. Min. for  kirke- og undervisnings væsen. Jour-
nalsag Q186/1865. 
22 Abrahamsen: Orientering, s. 56: 4,3°. 
23 RA. Rtk. Rgsk. 1559-1660. Silkeborg len. 
24 RA. Rtk. Rev. rgsk. 1660-ca. 1848. Århus stifts  kir-
kergsk. 1680-94. 
25 LA Vib. Århus bispearkiv. Kirkernes jura patrona-
tus 1695-1738 (C 3.1153). 
26 DaAtlas, s. 477: Kullet. 
27 KancBrevb. 10. juni 1633 og 24. august 1635. 
28 LA Vib. Lens- og amtsadm. Skbg. og Åkær 1661-
1799. Sager vedr. kirker og sognekald 1723-62 
(B5C. 191A). 
29 Noterne 16, 20 og 21 samt RA. Min. Kirke- og un-
dervisnings væsen. Journalsag S186/1866. 
30 Ifølge  RA. Min. f.  kirke- og undervisnings væsenet 
21. sept. 1905 i skrivelse til NM var undersøgelserne, 
foranlediget  af  provsten for  nævnte herreder, fore-
taget ialt i 12 kirker, hvoraf  de fleste  havde dekoratio-
ner. Kun Vinding og Åle kirkers kalkmalerier ind-
stilledes til istandsættelse, fordi  de frembød  særlig in-
teresse. 
31 Ifølge  Rothes indb. synes kapperne ikke undersøgt. 
32 Ifølge  Rothes indb. 
33 RA. Min. f.  kirke- og undervisningsvæsen. 
25. aug. 1905. J. nr. 3E 1470. Frantz Hansen havde 
tidligere bistået Eigil Rothe ved fremdragningen  af 
dekorationer i den såkaldte Ålborg-stue (jfr.  note 30), 
ligesom han har restaureret epitafier  i Ålborg Budolfi 
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Fig. 26. Kalkmalet lykke- eller livshjul, fra  1500rnes 
1. fjerdedel,  antagelig udført  af  »Liljemesteren«s ma-
lergruppe; jfr.  fig.  8 (s. 4315). NE fot.  1994. - Mural 
painting  of  the  Wheel  of  Fortune,  1500-25,  on the  vault  of 
the  chancel,  probably  by the  Lily  Master's  workshop,  cf. 
fig.  8. 

kirke (venligst oplyst af  Viggo Petersen, Ålborg hi-
storiske museum). 
34 Jfr.  Niels Jørgen Poulsen: »Liljemesteren«, i Dan-
ske Kalkmalerier, red. ved Ulla Haastrup, 6. bd. nr. 1 
og oversigtskort s. 271. 
35 Ifølge  Egmont Linds indb. 1961. 
36 Jfr.  bl.a. Torkel Eriksson: Lykkehjul og livshjul, i 
Danske Kalkmalerier, red. Ulla Haastrup, 5. bd. nr. 
24 og Bodil Franck: Moraliteter, i samme, 4. bd. 
nr. 57; endvidere R. Broby-Johansen: Den danske 
Billedbibel, 1947, s. 190. 
37 RA. Min. f.  Kirke- og undervisningsvæsen. Eks-
peditionskontoret. J. nr. RR1063-1125. 1891. Sag 
nr. 1085. 
38 Muligvis udført  af  Karen Wiehe, der i 1890erne har 
leveret tilsvarende altermalerikopier til egnens kirker, 
jfr.  bl.a. Træden s. 4087, Them s. 4124, Ejstrup 
s. 4193 og Åle (Vrads hrd.). 
39 Jfr.  f.eks.  Ågerup (DK. Holbæk, s. 261). 
40 Næppe dette motiv, der vistnok sjældent forekom-
mer sammen med de angivne figurer  på altertavler 
her i landet. Måske en fejltolkning  af  Jesu Gravlæg-
gelse? 
41 Provsten anså det for  endnu dårligere end det af 
samme maler i Åle (Vrads hrd.) (note 37). Det op-
lystes ved synet 1856 (note 20), at provsten havde 

tilskrevet landskabsmaler Rump vedr. levering af  et 
billede, men at intet svar var modtaget. 
42 Lignende figurer  ses bl.a. i Snostrup og Slangerup 
(DK. Frborg s. 2316 og 2055) samt i Øster Egede 
(DK. Præstø s. 568). Et mere realistisk og velskåret 
arbejde i Mariager klosterkirke. 
43 Nationalmuseet overvejede da at henstille, at figu-
ren blev overdraget museet som depositum, da den 
ellers var i fare  for  at blive ødelagt eller forsvinde 
ligesqm en af  de 1877 omtalte træfigurer  (NM. Kor-
respondancearkiv). Sagen blev imidlertid henlagt, 
formodentlig  i forbindelse  med overenskomstfor-
handlingerne vedr. ejendomsret til kirken og forde-
lingen af  kirketiende 1911 (note 16). 
44 Hverken Løffler  eller Uldall omtaler eventuelle 
vinger på figuren,  der i bekræftende  fald  ville be-
stemme den som S. Mikael. 
45 Jfr.  note 43. 
46 Stemplet ses ikke hos Bøje. 
47 Navnestempler reg. hos statens kontrol med ædle 
metaller. Udg. af  Guldsmedefagets  Fællesråds 3. udg. 
1976, s. 14. 
48 Til dels beslægtet med stager i Hagenbjærg (DK. 
Sønderborg amt s. 2577) og Felsted (DK. Åbenrå amt 
s. 1882). 
49 I samlingen havde de nr. 5026. - Fortegnelse over 
indkomne oldsager 1863-65, i NM. 
50 Ifølge  Uldall og en tegning ved lærer J. Svenstrup, 
Hjortsvang skole; i NM. 
51 Uldall: Kirkeklokker,  s. 226, der betvivler Fengers 
datering: 1500, i KirkehistSaml. 1. rk. II, 1853-56, 
s. 479f. 
52 Jfr.  Bjørn Poulsen: Klokkestøberen, i Skalk 1986, 
nr. 5, s. 26. 
53 »Sanete«, støbefejl  for  sancte. 
54 Jfr.  Aase Faye: Danske Støbejernskors. Bearbejdet 
og udgivet af  Jan Faye, 1988, s. 75, nr. 99. 
55 Jfr.  samme, s. 95, nr. 174. 
56 Jfr.  samme, s. 104, nr. 213. 

Fig. 27. Mesterstempel CL på alterkalk fra  o. 1850, 
jfr.  fig.  11 (s. 4319). NE fot.  1994. - CL master's  mark 
on the  chalice  c.  1850, cf  fig.  11. 
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Fig. 28. Kirken set fra  sydøst. KdeFL fot.  1994. - The  church  seen  from  the  south-east. 

S U M M A R Y 

Linnerup  church today is essentially a 19th cen-
tury building, the nave and tower from  1866, 
the chancel from  1880. The original building, of 
which only the chancel interior is intact, has 
been slightly smaller than the present church, 
and its external walls were of  granite ashlars. 
Apart from  the partly preserved window in the 
chancel gable there is nothing in the present fab-
ric which might suggest the appearance and de-
tails of  the earlier church. Documentary sources 
reveal that the building had a ridge turret until 
somtime in the 18th century, and that until the 
last rebuilding a half-timbered  porch stood in 
front  of  the south door. 

Only a few  items of  furniture  have survived 
because the church used to be in a state of  bad 
repair due to conditions in the small, poor par-
ish and changing church patrons. The Roma-
nesque font  has apparently reached the church in 

recent times. On the other hand, the bell from 
1490(?) tells us that the patron saint of  the 
church is St. Peter, and that the name of  the bell-
founder  is Peter Hanssen from  Flensborg. Of  a 
Crucifixion  group there survives a figure  of  the 
Virgin Mary, c. 1500, whereas the †figure  of 
Christ as Man of  Sorrows has disappeared. In 
the National Museum's collections since 1864 is 
an *altar candlestick of  bronze from  the 1500s. 
The altar frontal  from  c. 1610 has been reserved 
behind successive antependiums; the altar-piece 
with painting was acquired in 1893. The simple 
pulpit dates from  c. 1725-50. 

The mural decoration from  1500-25, with in-
ter  alia  the Wheel of  Fortune, is the work of  the 
Lily Master's workshop. The decoration was 
uncovered in 1905 and re-restored in 1961. The 
east wall of  the nave was decorated in 1924 with 
murals by the painter Johan Thomas Skovgaard. 
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Fig. 29. Området ved Linnerup kirke og landsbyerne Linnerup (nord for  kirken) og Hjortsvang, 1:10.000. Målt 
1790 af  Andreas Haar, tegnet 1817 af  Lund, rettelser medtaget til 1863.Kopieret 1993 af  Anna Brinch Thorsen. 
Map  of  the  area  around  the  church,  which  is  situated  between  the  villages  of  Linnerup  and  Hjortsvang. 





Fig. 1. Kirken set fra nordøst. KdeFL fot. 1995. - The church seen from the north-east. 

HAMMER KIRKE 
VRADS H E R R E D 

Kirken, der er indviet til Maria Magdalene1 (jfr. alter-
tavlefigur), er nævnt første gang 14572 med den op-
lysning, at den besad en gård i Vester sogn, på den 
anden side af Gudenåen. 15243 bidrog den med ti mark 
til Frederik I.s ekstraskat, den såkaldte landehjælp. 

I middelalderen stod kirken under Århusbispens 
»beskyttelse«4 og overgik ved reformationen til kro-
nen, der 15825 henlagde tienden til provsteembedet 
ved domkapitlet i Århus (jfr. Klovborg, s. 4256 og 
Åle, s. 4351). Ved kapitlets nedlæggelse 1666 gik kir-
ken tilbage til kongen, hvor den formelt forblev til 
1743,6 da Christian VI afgav endeligt skøde til kam-
merassessor Jens Jørgen Bredal på den nærliggende 
hovedgård Hammergård. Kirken fulgte herefter denne 
gårds skiftende ejere til 1809,7 da en Peder Christen-
sen indberettede, at han nu kun var kirkeværge,8 

mens kirken var overtaget af sognets tiendeydere. 
Denne ordning varede ved til 1.januar 1908, da kir-
ken overgik til selveje. 

Uden held søgte Jørgen Høg (Banner) 1632, kort 
tid efter at han fra sine slægtninge af familien Skram 
(jfr. †begravelse) havde overtaget Hammergård, om 
patronatsretten til »min sognekirke«. Senere gerå-
dede han i strid med den aldrende sognepræst om 
udpegningen af dennes efterfølger; 1653 fik Høg og 
sognemændene dom for at have lukket kirken og hin-
dret gudstjenesten9 (jfr. †altersølv, †messehagel nr. 1, 
†alterdug nr. 1, †messesærk og †dørfløj). 

De udenlandske soldaters hærgen under Svenske-
krigene i 1600erne ramte også hårdt i Hammer sogn, 
hvor et stort antal gårde meldes øde 1661.10 

Før reformationen synes Hammer sammen med 
Linnerup og Tørring at have været anneks til Åle; se-
nest 155311 blev den anneks til Linnerup, og fra 1911 
til Tørring. 

1995: Hammer sogn indgår (siden 1971) i Haderslev 
stift og ligger i Tørr ing-Uldum kommune, Vejle 
amtskommune. 

Danmarks Kirker, Århus 274 
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Kirken er rejst på et åbent terræn, der med store, 
rolige former skråner fra nord og vest ned mod 
Gudenåens allerøverste strækning. Vandløbet 
udgør en del af grænsen for det lille sogn, hvor 
kirken ligger ret centralt. Knap en halv kilome-
ter mod øst ligger Hammergård, der i ældre tid 
havde nær relation til kirken. 

Den langstrakt rektangulære kirkegård synes 
ikke udvidet og hegnes af stendiger, der siden 
1960erne er om- og oplagte. 1725 karakterise-
rede synet kirkegården som »ulastelig«, men tre 
år senere meldes muren i dårlig stand. Den tid-
ligste, direkte omtale af stengærde er fra 1747, 
og da var det forfaldent; en udbedring er omtalt 
1803.12 

Der er to indgange, begge i sydsiden. Hoved-
porten i den vestre del, ud for våbenhuset, be-
står af jerntremmefløje ophængt på cementaf-
dækkede rødstenspiller. En lignende indkørsel 
med enklere fløje sidder nær den østre ende, i 
tilknytning til det nedennævnte redskabshus. 
Indgange er tidligst nævnt 1666-67,13 da man 
havde indkøbt en låge; næste omtale er fra 1716, 
da synet noterede, at der ikke var port og stæt-
ter; 1747 skrev synsmanden, at så længe han 
kunne huske, havde begge dele manglet.12 Der 
foreligger flere hentydninger til portens brøst-
fældighed og reparationer, før synsprotokollens 
beskrivelse 1862 oplyser, at port og låge sad i 
sydsiden, utvivlsomt på samme sted som den 
nuværende indgang. 

Bygninger på kirkegården. Inden for det syd-
østre hjørne står et hvidkalket, teglhængt red-
skabshus, opført 1990 efter tegning af Birch og 
Svenning, Horsens; det har afløst en ældre byg-
ning på samme sted. 

Afdækningen over klokken (jfr. s. 4346) på 
kirkens vestgavl, der støttes af tre »stivere« 
(fig. 2), er tidligst nævnt 1860,14 da synet be-
mærkede, at »vandskuret over klokken« behø-
vede reparation; senere anføres udbedringer og 
fornyelser. Måske eksisterede en lignende ind-
retning allerede 1747, da klokkeværket mang-
lede en overdel. Forud var gået en årrække med 
klokken henstillet i kirken, 1728 noterede synet 
endda, at ingen kunne huske, at den havde rin-
get i deres tid.12 1684-8515 hang klokken i et 

»klokkehus« på kirkegården, men få år efter var 
den taget ned, da †klokkestabelen var rådden.13 

Træbeplantningen udgøres af et par ahorn, der 
flankerer gangen fra port til våbenhus; i øvrigt, 
på vest- og nordsiderne, af nyere hegn af snebær 
og seljerøn. Nord for kirken er med henblik på 
urner og ukendtes grave anlagt et areal med 
græs med brolagte gange, beplantet med eg og 
paradisæble. 

Et gruslagt fortov går omkring bygningen 
bortset fra vestsidens græsbanket under klokke-
stativet; 187916 henstillede synet, at der i følge 
cirkulære etableredes en bræmme langs kirken 
af skarp grus på ler. 

B Y G N I N G 
Kirken består af kor og skib, som antagelig er opført i 
slutningen af 1100rne; i senmiddelalderen er skibets 
vestre ende delvis nymuret i tegl, og i koret blev der, 
utvivlsomt i samme periode, indbygget hvælv, som 
fjernedes 1863. Et våbenhus fra 1868 har afløst et 
ældre af bindingsværk; muligvis har der på korets 
nordside eksisteret et forlængst forsvundet †gravka-
pel. Orienteringen har en betydelig afvigelse mod 
syd.17 

Grundplanen viser, at skibets indvendige 
længde er det dobbelte af bredden, der atter sva-
rer til diagonalen i koret. Samtidig er koret 
smallere end vanligt, idet dets facader ikke flug-
ter med skibets langvægge. 

Byggematerialet er helt eller overvejende fråd-
sten, der i de østre taggavle ses at være tildannet 
i murstensstore kvadre med en højde omkring 6 
cm; navnlig på østsiden af skibets gavltrekant 
optræder også større formater. Alle steder er op-
muringen afsluttet med jævnt udglattet fuge-
mørtel. Murkernen af små marksten viser sig i 
den nyere gennembrydning i gavlen mellem de 
to loftsrum. Korets mure er rejst på en sokkel, 
der nu er temmelig eroderet, men oprindelig har 
haft skråkant. På søndre del af skibets østside 
fortsætter en tilsvarende fod, mens resten må 
formodes at gemme sig under det stigende ter-
ræn. 

Af oprindelige enkeltheder er portalerne i be-
hold, den søndre i brug, den nordre tilmuret. 
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Fig. 2. Kirken set fra sydvest. KdeFL 1994. - The church seen from the south-west. 

Syddøren er udvidet ved udhugning18, men har i 
følge Uldall været rundbuet og vistnok falset til 
begge sider. Norddøren, der indvendig står som 
en 120 cm bred og ca. 30 cm dyb, rundbuet ni-
che, måles udvendig 115 cm bred. Ligesom Ul-
dall har Løffler bemærket, at der i begge porta-
lers vestsider indgår teglsten19. Fire rundbuede 
vinduer er bevarede, to i koret og to i skibets 
nordside; alle er nu tilmurede og måles på væg-
gen eller udvendig ca. 105 cm høje og 68 cm 
brede. 

Ændringer og tilføjelser. Sandsynligvis i den 
sene middelalder er der i koret indbygget et 
†hvælv. Synene 1728 og 173512 beskrev det som 

brøstfældigt og forfaldent, og 186216 fandt man 
en fornyelse påkrævet, hvilket resulterede i op-
sætning af træloft. Triumfbuens udvidelse er 
muligvis samhørende med korets overhvælv-
ning. 

En bemærkelsesværdig nymuring af dele af ski-
bets vestparti med munkesten i munkeforbandt 
må ud fra enkelthederne henføres til sidste halv-
del af 1400rne eller de første årtier af det føl-
gende århundrede. På væggene i nord og vest 

(sydsiden senere fornyet) fremgår, at ommurin-
gen kun omfatter øverste del og herfra strækker 
sig ned på begge sider af gavlvinduet. 

Set i lyset af senere tiders påfaldende mange 
efterretninger om skrøbelighed og reparation af 
netop denne del af bygningen bliver det en nær-
liggende formodning, at skavanker i murværket 
har været foranledningen til den forholdsvis 
omfattende fornyelse. I hvert fald blev gavlen 
(fig. 4) i hver side forstærket med en pille, 
hvoraf kun den nordre står uændret: 72 cm bred 
med et fremspring på 18 cm. De to piller for-
bindes langs taglinien med en frise af stigende 
buer, således at gavlen i sin helhed udgør en stor 
blænding. I hver side er der fire buer adskilt ved 
hængestave, der hver står på en halvstenskon-
sol. Buerne er overvejende flade, afvigelser hen 
imod det tagformede skyldes snarest senere re-
parationer, som giver sig til kende ved murværk 
med små sten. Den øverste blænding er dobbelt, 
hvor en tværstok på den smalle, midtdelende 
stav leder tanken hen på et kors snarere end på 
en stormstige. Utvivlsomt har gavlen været 
kronet med kamtakker, og det kan ikke ude-

2741 
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Fig. 3. Kirken set fra nordvest. Hugo Matthiessen fot. 1938. - The church seen from the north-west. 

lukkes, at toptinden har haft en åbning til op-
hængning af klokke. 

Udover de lisénlignende piller ved hjørnerne 
har ommuringen som nævnt også omfattet de 
tilstødende strækninger af langsiderne foroven. 
Her løber i nord en frise på fem, fem skifter (46 ~ 
cm) høje, aftrappede rudeblændinger; forment-
lig har der været en lignende frise i syd, men her 
er facaden fornyet. Har ommuringen end haft 
den formodede, prosaiske foranledning har den 
ved de nævnte enkeltheder betydet en betragte-
lig udsmykning af bygningen og samtidig en 
forbedring af lysforholdene, idet der indsattes et 
(nu blændet) relativt stort vindue midt i gavlen. 
Oprindelig har den fladbuede, antagelig dob-
beltfalsede åbning i facadeplanet haft en bredde 
på godt 160 cm og synes indvendig at have væ-
ret placeret i en høj, 137 cm bred niche. Måske 
forløb der kun kort tid, før åbningen blev redu-
ceret til den bredde, der udvendig umiddelbart 
aflæses som 99 cm. 

Det grundmurede våbenhus er opført efter sy-
nets forslag 1867 og færdiggjort året efter, da der 
var tale om maling af dør og loft. 1895 skulle 
gulvet sænkes et par tommer, og 1903 foreslog 
man ommuring af gavlen20. 

Første gang †våbenhus nævnes er 1717, da 
provstesynet noterede savnet af et sådant, i 
1720rne med den tilføjelse, at der i mands minde 

intet havde været.12 182521 havde †våbenhuset 
derimod nogle mangler, som skulle afhjælpes, 
1846 var det ønskeligt med loft, og 1853 blev 
gulvets kamp udskiftet med »brændte sten«.14 I 
følge synsprotokollens beskrivelse 1862 målte 
dette hus 5x5 alen, var teglhængt og bygget af 
egebindingsværk med murede tavl og vindue i 
østsiden. 

Et †gravkapel har muligvis eksisteret på korets 
nordside, hvor både Løffler og Uldall har be-
mærket spor af nedrevet bygning. I dag er der 
umiddelbart intet at se ude eller inde (jfr. †be-
gravelse, s. 4346). 
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Bygningsarbejdet efter reformationen har i øvrigt 
sigtet på kirkens almindelige vedligeholdelse. 
Vestgavlen og det tilstødende stykke af sydsiden 
har, som ovenfor berørt, ofte været i dårlig 
stand og har foranlediget reparationer eller om-
muring, første gang nævnt 1672-73, sidste gang 
1880.22 Ellers har vedligeholdelsen fortrinsvis 
drejet sig om udskiftning af loftsbjælker eller 
fornyelse af loftsbrædder. En hovedreparation 
indbefattende gulve og tage fandt sted i 
1870erne. 1891-92 foreskrev synet, at lofterne 
maledes med egetræsfarve, og efter at der 1904 
skulle opsættes stafbrædder i koret, ønskedes 
begge lofter gulgrå. Åbningen i korgavlen stod 
på synets forslagsliste 1896.15 Generel istandsæt-
telse ved R. D. Roldsgaard og Hans Vinther i 
1960erne. 

Gulvene, der vist delvis går tilbage til 1870-
erne, udgøres af skrålagte, gule sten på fladen, i 
våbenhuset placeret i fiskebensmønster med røde 
sten i ganglinien; i skibets hovedakse er der til-
lige blå sten. Under bænkene ligger ferniseret 
træ, formentlig fra 1923. 1716-17, da gulve næv-
nes første gang, var de sunket mange steder og 
skulle omlægges med 100 mursten; 1772 beskri-
ves gulvet som næsten øde.12 183814 skulle kam-
pesten vestligst i sydsiden erstattes med »brændte 
sten«. Synsprotokollens beskrivelse 1862 har 
overalt registreret mursten, i koret suppleret 
med brændte fliser. Som nævnt skulle gulvet 
fornys ved hovedreparation i 1870erne; 1878 

Fig. 5. Grundplan 1:300. Tegnet med korrektioner af 
KdeFL 1995 efter Hans Vinther og R. D. Roldsgaard 
1962. - Ground-plan. 

kom fornyelse atter på tale og effektueredes året 
efter.15 

Alle fungerende vinduer sidder i kirkens syd-
side, fordelt med et i koret og tre i skibet; den 
nuværende form med fladbuede jernrammer i 
rundbuede eller fladrundbuede åbninger, ud-
vendig enkelt eller dobbelt falsede, indvendig 
smigede, går tilbage til 1860erne. Dengang ud-
skiftedes det forrige sæt, der i følge synspro-
tokollen havde blysprosser i trækarme.20 Den 
ældste vinduesomtale er fra 1672-73,13 da for-
valteren på Hammergård (jfr. s. 4331 og 4337) 
havde foræret et i koret. Det lille ved prædi-
kestolen er tidligst nævnt 1862.16 

I hvert fald siden forrige århundrede har alle 
tage været teglhængte. Første omtale er fra 
1662-63,13 da tækkeren oplagde bly, og et par år 
efter indkøbtes tagsten til reparation. I de føl-
gende årtier ser det ud til, at begge materialer 
var anvendt samtidig, måske fordelt med bly på 
sydsiden og tegl i nord. 11690erne13 indledtes en 
gradvis udskiftning med spån, hvorefter synet i 
1720rne kunne skrive, at koret og skibets nord-
side var spåntækket, resten teglhængt.12 182921 

nævnes vindskeder på vestgavlen, og 187316 ud-
trykte synet tilfredshed med fornyelsen af tage 
og tagværker. I de nuværende fyrretagstole ind-
går som hanebånd enkelte stykker genanvendt 
egetømmer. Tagene senest renoveret 1963. 

Opvarmning foregår ved varmtvandsrør under 
bænkene i tilslutning til oliefyr i nedgravet rum 
ved vestgavlen. Efter ekstraordinært syn 189420 Fig. 4. Vestgavl 1:150. KdeFL 1994. - The nave's gable. 
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Fig. 6. Indre, set mod øst. NE fot. 1994. - Interior to the east. 

opstilledes en †kakkelovn i skibets nordvestre 
hjørne; varmeværk installeret 1955.16 

I dag er korets loft blåmalet, skibets strågult 
med grå bjælker; i våbenhuset er både brædder 
og bjælker grå. 

†Kalkmalede dekorationer. I 1900rnes b e g y n -
delse blev stikket langs korbuens vestside truk-
ket op med røde mursten og hvide fuger. An-
tagelig fjernet o. 1923, da der opsattes paneler 
ved skibets vægge, og der herover maledes en 
siksakfrise. Denne blev 1943 genopmalet,16 men 
1963 overkalket. 

INVENTAR 
Oversigt. Den lille kirke bærer i hovedsagen præg af 
sit inventar fra sidste århundrede: Stolestader fra 
o. 1857, altertavle fra 1870erne og prædikestol fra 
1892. Dog har den ikke alene som vanligt bevaret den 

enkle, romanske døbefont, men også fire senmiddel-
alderlige figurer opstillet ved væggene: Fra den tid-
ligere thøj altertavle en molesteret Nådestolsfremstil-
ling og figurer af helgeninderne Maria Magdalene og 
Barbara, fra 1400rnes slutning, samt fra en tsidealter-
tavle den apokalyptiske Madonna, fra o. 1520, ganske 
lig og antagelig fra samme værksted som en Mariafi-
gur i Vejrup, Ribe amt. Klokken er 1829 støbt af P. P. 
Meilstrup i Randers til Tørring kirke, men o. 1910 
overført til Hammer. 

Alterbordet (fig. 9), antagelig fra 1890erne, er blot 
en trækasse. På forsidens fremskudte sokkel står 
yderst kannelerede pilastre med korintiske kapi-
tæler, der bærer en glat frise over arkitravens 
tandsnitlignende liste med midtprikkede klod-
ser. Forsidens forsænkede midtfelt rummer en 
skåret dekoration, et Kristusmonogram mellem 
A og Q, hvorunder en tidselguirlande med lilje 
som midtpunkt; formodentlig udført af billed-
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hugger N. W. Fjeldskov ligesom bl.a. den be-
slægtede alterbordsforside i Nr. Snede (s. 4231). 
Bordet står brunbejdset, med uægte forgyldte 
kapitæler og monogram, ranken mørkebrun. 

†Alterklæder. Det tidligst omtalte klæde, af 
rødt fløjl, var antagelig o. 170513 skænket sam-
men med en talterdug (jfr. nr. 2 nedenfor) af 
oberstløjtnant Paul de Trappaud til Hammer-
gård, †1707. 1716 og igen ni år senere beskrives 
det som værende af »blommet« fløjl besat med 
sølvgaloner.12 1858-5914 var anskaffet et klæde af 
rødt fløjl med galoner. 1886 ønskedes det for-
nyet, men tre år senere nøjedes man med at 
farve det og forsyne det med et kors af guld-
galoner.16 

†Alterduge. 1) I inventariet 166113 nævnes en 
†messesærk og en †alterdug (samt en †kirkedør) 

skænket af Regitze Parsberg, †1666, enke efter 
Jørgen Høg (Banner) til Hammergård, †1656 

(jfr. s. 4331), måske som en art bod for ægtefæl-
lens tidligere optræden i kirken.9 2) Foræret 
o. 1705, ligesom talterklæde nr. 1, af oberstløjt-
nant Paul de Trappaud. 3) 167213 havde Terkel 
Sørensen, forvalter på Hammergård, skænket 
en drej els alterdug og et vindue i »altergulvet«, 
dvs. koret. 

Altertavlen (fig. 9), fra de første år af 1870erne, 
er udformet som en ungrenæssancetavle med 
nygotiske stiltræk. Den tredeles af fire slanke, 
glatte søjler stående på lave postamentfrem-
spring og bærende tilsvarende fremspring under 
frisens forkrøpninger. De tre felter krones af tre-
kantgavle flankeret af høje fialer. I midtfeltets 
rektangulære niche, men under en rundbuet ar-
kade, står en gipsfigur af Thorvaldsens Kristus, 
95 cm høj. På sidefelternes zinkplader er under 
lignende arkader malet skulpturelle figurer af 
David med harpen (i nord) og Moses med lo-

Fig. 7. Indre, set mod vest. NE fot. 1994. - Interior to the west. 
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Fig. 8. Indre set mod øst. Victor Hermansen fot. 1938. - Interior to the east. 

vens tavler, efter model af henholdsvis J. A. Jeri-
chau og H. W. Bissens statuer opstillet 1859-60 
foran Vor Frue Kirke i København.23 Tavlen 
fremtræder efter en istandsættelse o. 196324 med 
en lysbrun egetræsmaling stafferet med rødt og 
blåt og uægte forgyldning; baggrunden i fel-
terne er rødbrun, figurerne svagt brunlige. 

Den i datiden meget yndede Kristusfigur var 
muligvis allerede anskaffet 1865, da man øn-
skede en sådan som ny alterprydelse, anbragt 
foran en rød- eller lysblåmalet niche i kirkens 
østvæg. Året efter synes den imidlertid opstillet 
ved korbuen på en nyerhvervet, ½ alen høj fod. 
Først i forbindelse med kirkens hovedistandsæt-
telse 1871-72 var der tale om alterets fornyelse,16 

hvilket må være sket før Løfflers besøg 1877. 
Fra midtskabet i den tidligere †højaltertavle, en 

trefløjet skabstavle fra slutningen af 1400rne, er 
bevaret tre ca. 70 cm høje figurer (fig. 10), Gud-
fader fra en Nådestolsfremstilling og de stående 
helgeninder Maria Magdalene med salvekruk-
ken og Barbara med tårnet. Den stærkt beskadi-

gede Gudfader sidder på en bænk og har holdt 
den korsfæstede søn foran sig, således som det 
ses i Tørring (s. 4412) af en velbevaret og til-
svarende figur, måske udført i samme værksted. 
I nyere tid er imidlertid både Gudfaders hænder 
og korset forsvundet, men har efterladt sig spor 
ved den korsformede indskæring på figurens 
forside. Faderens ansigtstræk karakteriseres ved 
en lang, kraftig næse med tydelige næsebor, 
tykke læber og høje øjenbrynsbuer samt vifte-
formet, bølget skæg og hår; på hovedet en 
krone der har mistet takkerne. Hans fodside 
kjortel under den lange kappe lader de nøgne 
fødder synlige. 

De to kvinder har ens ansigstræk, lang, smal 
næse og lille mund. Maria Magdalene (jfr. 
s. 4331) bærer hovedklæde, hvis ene snip er lagt 
hen foran halsen og over en lang, bølget hårlok 
ved højre skulder. Med venstre hånd støtter hun 
den cylinderformede salvekrukke, med låg, 
med højre holder hun en flig af sin kappe oppe. 
Under den enkle, fodside kjole ses spidsen af en 
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Fig. 9. Alterbord, antagelig fra 1890erne, og altertavle fra 1870erne, med Thorvaldsens Kristusfigur og malerier 
efter J. A. Jerichau og H. W. Bissens statuer foran Vor Frue kirke i København (s. 4336f). NE fot. 1994. - Altar 

frontal, probably from the 1890s, and altar-piece from the 1870s, with B. Thorvaldsen's figure of Christ and paintings after 
J. A. Jerichau's and after H. W. Bissen's statues in front of Our Lady's Cathedral in Copenhagen. 

sko. Barbara er fremstillet med et lille svej i hof-
ten og kappen trukket op over venstre arm bag 
hånden, der holder tårnet. På det bølget stili-
serede hår bærer hun martyrkronen, nu uden 
takker. Kjolelivet har tætsiddende læg midtfor, 

under kappen breder kjolen sig ud med skarpe 
knækfolder over en skospids. Højre arm afslået. 
Det høje, polygonale tårn, hvori hun ifølge le-
genden25 var lukket inde af sin hedenske far, har 
på forsiden et spidsbuet vindue, et af de tre vin-
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Fig. 10. Figurer fra †højaltertavle fra 1400rnes slutning. Nådestolsfremstilling, Gudfader nu uden den kors-
fæstede søn, men med mærker efter korset. Ved siderne Maria Magdalene, med salvekrukke, og Barbara, med 
tårn, hvori vindue med kalk og oblat (s. 4338f.). NE fot. 1994. - Figures from †altar-piece, from the close of the 15th 
century. Throne of Grace. God the Father, now without the crucified Son, but marks from the cross are preserved. At each 
side, Mary Magdalene with the ointment jar, and St. Barbara with the tower in which a window with a chalice and wafer 
can be seen. 

duer, hun lod udføre som symbol på Treenig-
heden. I vinduet ses en fremstilling, i relief, af en 
alterkalk og oblat, der henviser til helgeninden 
som nødhjælper i dødsstunden. 

De tre ret flade figurer, der står på let afrun-
dede jordsmon, er udhulet i bagsiderne; på Gud-
faderfiguren rækker hulningen helt op i hove-
det. Kvinderne har nedboring i hovedet, Maria 
Magdalenes nu tillukket med prop. Stafferingen 
er nyere, rødbrunt på Gudfaders kjortel, Maria 
Magdalenes kjole og Barbaras kappe; de øvrige 
klædningsstykker blå. Hudfarven er lys, grålig. 

Der findes kun få oplysninger om faltertavlen 
og dens figurer. 173512 var det meste af »prydel-
sen« og stafferingen bortslidt. 184214 manglede 
den ene låge (o: fløj) et hængsel. I sognepræstens 
indberetning 1808 til Oldsagskommissionen 

omtales kirkens alterskab med Gudfader, »der 
holder Jesus på knæet foran sig«, samt ved hver 
side en kvindefigur, den ene med et »brændende 
røgelsekar«. 1877 og endnu 1889 var Nådestols-
figuren intakt, omend sønnen sidstnævnte år var 
meget sønderslået. Figurerne var da anbragt i 
kirkens vestende, senere ligesom nu i norddø-
rens niche. 

Mariafigur (fig. 11), fra †sidealtertavle, fra o. 
1520. Den 112 cm høje figur, af eg, der nu har 
mistet begge hænder samt Jesusbarnet, hvoraf 
der ses spor ved højre arm, står på et liggende 
måneansigt og afslører sig dermed som den apo-
kalyptiske kvinde (jfr. Joh. Ab . 12,1). Figuren er 
udført efter samme forlæg som en Mariafigur i 
Vejrup (DK. Ribe, s. 3012) og tillige så lig i de-
taljer og skæring, at den antagelig stammer fra 
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samme værksted. Maria bærer en krone, nu 
uden takker, på sit lange, lokkede hår, der falder 
ned over begge skuldre. Ansigtsovalen har fine 
træk. En halvrund halsudskæring i kjolen ses 
over det spinkle brystparti, hvorfra falder to 
kraftige folder. Hendes kappe er med ret dybe, 
V-formede folder lagt tværs over underlivet og 
begge arme, hvorunder de nedhængende kjole-
ærmer ses. Ved det venstre, lidt fremskudte knæ 
falder kappen glat ned over en oksemulesko, der 
træder på panden af det sideværts liggende må-
neansigt, hvis underdel er afhugget. 

Figurens bagside er udhulet. Ved en istand-
sættelse 1957 blev fjernet et tykt kalklag; der 
fandtes ingen oprindelig staffering, blot rester af 
kridtgrund. 

1877 og 1889 stod figuren i kirkens vestende, 
nu opsat på skibets nordvæg. 

Altersølv. Kalk og disk, udført 1758 af Jørgen 
Nielsen Brosbøll, Vejle. Den 20,5 cm høje kalk 
(fig. 12) har sekstunget, flad fodplade og tunget 
fod, hvis overside, med en konkav, takket figur, 
er drevet blødt op i et højt, konisk led. Små 
indknebne skaftled ses på hver side af den runde, 
seksdelte krop, der har seks, kun svagt f rem-
springende, glatte rudebosser. Glat bæger med 
nyere tilsat halvlåg med tud. På fodpladens un-
derside bystemplet »Wejle« (Bøje II, 1982, 
nr. 6335) flankeret af to ens mesterstempler 
(Bøje, samme, nr. 6382) samt graveret årstal 
»1758« og vægten »24 lod«. Den tilhørende 
disk, med samme tre stempler som på kalken, er 
12,2 cm i tvm. På fanen et graveret Georgskors 
på en bund af koncentriske linier; på den let run-
dede bund stiplet en seksbladet roset. Under 
bunden ovennævnte stempler samt vægten: »5 /é 
lod«. 

I en periode indtil 183814 havde de to små 
sogne Hammer og Linnerup været fælles om 
ovennævnte altersæt, men fik da af Danske Kan-
celli besked om, at de skulle have hver sit. Ham-
mer beholdt da altersættet, mens Linnerup 
måtte anskaffe et nyt (jfr. s. 4319). 

†Alterkalk og †disk, tidligst omtalt 1661,13 

ifølge inventariet 168115 foræret af Jørgen Høg 
(Banner) til Hammergård og hans to »salige« 
hustruer, Margrethe Mogensdatter Gøye og Re-

Fig. 11. Mariafigur fra †altartavle, fra o. 1520; barnet 
forsvundet (s. 4340). LL fot. 1957. - Figure of the Vir-
gin Mary, from †altar-piece, c. 1520; the Child now lost. 

gitze Parsberg (jfr. †alterdug nr. +1 og †messe-
hagel). 

Berettelsessæt, 1863,16 fælles med Linnerup 
(s. 4319). 

†Alterkander. 1) 1846,14 af blåt glas, med hank. 
2) O.1862,16 fra Den kgl. Porcelænsfabrik, den 
vanlige type, sort med guldkors og -kanter. -
To †fajanæskåle, 1903,16 sorte, med guldkors. 
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Fig. 12. Alterkalk, udført 1758 af Jørgen Nielsen 
Brosbøll, Vejle (s. 4341). NE fot. 1994. - Chalice, 
made 1758 by Jørgen Nielsen Brosbøll, Vejle. 

Alterstager (fig. 13), fra 1600rnes begyndelse, 
af messing, beslægtet med Borums fra 1614 
(s. 1997), først omtalt 1661.13 De 30,5 cm høje 
stager har kraftigt profilerede fod- og lysskåle, 
sidstnævnte med stor krave over hulet led og 
vulst. Skaftet har fire hulled, adskilt af skiver, på 
hver side af den midtdelte knop. De enkelte led 
er ledsaget af inddrejede linier. Tynd jernlyse-
torn. - 186216 ønskedes stagerne »forsynet med 
lys eller lamper«. 

Syvarmet lysestage, o. 1950, på kvadratisk 
platte og med mangeprofileret fod og skaft samt 
arme med vekslende glatte og treringe-led. 

†Messehagler. Ifølge inventariet 166113 var den 
daværende hagel skænket af Jørgen Høgs enke, 
Regitze Parsberg (jfr. †alterdug nr. 1 og talter-
sølv). Den omtales 168115 som værende af rødt 
fløjl stafferet med guldknipling. Samtidig næv-
nes en anden hagel af rød atlask stafferet med 
sølvknipling og sølvgaloner, formodentlig den, 
der 1716 er nævnt som foræret af ritmester Fre-
derik Ulrik Ulfeldt til Hammergård, †1699. 1716 

fandtes tillige en »gammel hagel af blommet 
fløjl«12 (jfr. †alterklæde). - 1862 var messehaglen 
af rødt fløjl med »forgyldt brodering«; tre år 
senere erstattedes den af en ny.16 

Alterskranke, o. 1899,14 af støbejern, med fod-
stykke og profileret håndliste af poleret bøge-
træ. Opstillet i hesteskoform. I de syv felter er 
krydsbånd, fra hvis midte der udgår hjertefor-
mede dobbeltvolutter med udragende pile; 
bronzeret. Den tidligere †alterskranke, opsat 
1866-67,16 var udført af poleret træ med drejede 
søjler og afrundede hjørner. Den havde afløst en 
†skranke, der 1862 beskrives som værende af fyr, 

med »tilskårne stolper og malet«; knæfaldet be-
trukket med læder.16 - 174712 er en skranke tid-
ligst omtalt i forbindelse med en reparation af 
»træet for alteret, som communikanterne knæ-
ler på«. 

Døbefont (fig. 14), romansk, af granit, kum-
men grå, foden rødlig; ialt ca. 90 cm høj, men 
siderne mod syd og vest lidt lavere, muligvis 
fordi foden her er beskadiget og derfor anbragt 

Fig. 13. Alterstage af messing, fra 1600rnes begyn-
delse (s. 4342). NE fot. 1994. - Altar candlestick of brass 
from the beginning of the 17th century. 
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på en lav, muret sokkel. Den høje, kedelfor-
mede kumme, ca. 74 cm i tvm. med en ca. 5,5-6 
cm bred mundingsflade, har indvendig foroven 
en ca. 1 cm tyk cementpåmuring, antagelig be-
regnet til anbringelse af dåbsfadets kant. Under 
den flade mundingskant er et lille hulled over 
fladrundstav. Et kort skaft støder til den mindre 
af de to vulster, der formidler overgangen til 
den retkantede fod. Dennes ene hjørne er for-
hugget. 186614 ønskedes fonten flyttet frem i 
korbuen og 188616 renset for kalk. Nu opstillet 
under korbuen i nord. 

Dåbsfad, fra 1900rnes begyndelse, af messing, 
62,5 cm i tvm., glat, med ret dybt bundfelt, der 
har lille afsæt op mod den brede, skrå fane, med 
ombukket rand. †Dåbsfade. 168315 og 1700 næv-
nes, at fonten manglede et fad - og formentlig 
stadig 1747, da præsten krævede anskaffet et 
»døbefad, som ved dåbens administration og ej 
til andet skal bruges«.12 1862 og endnu 1911 var 
dåbsfadet et »simpelt« †tinfad. 

Dåbskande, o. 1863,16 af messing, 36 cm høj 
ink1. cirkelkorset på det hvælvede låg. Slankt, 
pæreformet korpus med rundet bøjlehank. 

Prædikestol (fig. 15), »Skænket til Hammer 
Kirke af Mads Christensen og Peder Christian 
Madsen 1892«, ifølge indskrift på lille sølvplade 
påsat nordre postamentfelt. Stolen, af eg, har 
fem fag, hvoraf de tre brede storfelter foran op-
gangen gennem triumfmuren er smykket med 
relieffer, de to smalle henholdsvis i nord og syd 
derimod plane. På de tre store fags hjørner står 
kannelerede dobbeltsøjler med ringbaser og ko-
rintiske kapitæler; sidefelterne har blot én søjle 
ved væggen. De lave, listeindrammede frise- og 
postamentfelter har diamantskårne, kraftige 
bosser. Tresidet underbaldakin. I storfelternes 
fyldinger er relieffer med rundbuede arkader 
hvorover oliegrene. De forskellige figurscener 
fremstiller, fra øst 1) (fig. 16) en ung mand, der 
rækker et lam frem til en gammel mand, der er 
ledsaget af en lille dreng med neg; i hjørnet står: 
»Meta« (dvs. målet). 2) En ung mand trykker en 
gammel, siddende mand i hånden; bagved brin-
ger en kvinde en kande, og foran slikker en kat 
sin pote. 3) En gammel og en ung kvinde, med 
kande, står foran en gammel, knælende person. 

Reliefferne er formentlig skåret af den i egnens 
kirker virksomme billedskærer N. W. Fjeld-
skov. Stolen står mørktbejdset, med uægte for-
gyldning på søjlekapitæler og versalindskrift. I 
postamentfelterne: »Menneskesønnen er kom-
men for at søge og frelse det fortabte«; neden-
under skimtes tilsvarende indskrift, men med 
større bogstaver. I frisen, fra øst: »1892. Salige 
er de som hører Guds ord og bevarer det«; ne-
denunder kan skimtes tilsvarende indskrift, og i 
de to sydligste felter kan læses: »af Mads Chri-
stensen og / Peder... Madsen«, antagelig den 
ovenfor anførte giverindskrift, der senere er 
overført til sølvpladen og en ny indskrift malet i 
frisen. 

Lydhimlen, samtidig med stolen og af samme 
form, af fyr, har glat frise med svagt buede hæn-
gestykker samt topstykke i form af hjørnebø-
jede bladaktroterier. På den vestvendte side et 
stort kors. Brunmalet, undersiden dog lyseblå. 

Opgangen til prædikestolen er ad en muret 
trappe med to brede trin ved korets sydvæg, 
derefter fire trin inde i dettes mur og triumf-
muren; grov udhugning især i loftet, den for-
reste del dog udglattet. 

Fig. 14. Romansk døbefont (s. 4342). NE fot. 1994. -
Romanesque font. 
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†Prædikestole. 1) Tidligst omtalt 172226 og 
172512 som »opmuret af kalk og sten« (jfr. Klov-
borg s. 4275 og hovedkirken Linnerup s. 4322). 
2) 173512 udførtes en ny (jfr. Linnerup). Ifølge 
synsprotokollen 186216 var den malet, »beklædt 
med søjler« og »stod på egetræssøjler«; den 
målte 1¾ alen i højden og 2 alen i tvm. O p -
gangen var ligesom den nuværende ad murede 
trappetrin og gennem kormuren. 

Stolestaderne stammer fra o. 1857,14 da det 
nævnes, at alle de nye stole skulle males, i det 
mindste med hvid perlefarve. Gavle og sæder er 
af eg, det øvrige af fyr. De enkle gavle har tag-
formet, profileret topliste og i det tilsvarende 
fyldingsfelt herunder et pålagt, latinsk kors med 
profileret midtring. 192316 blev sæderne gjort 
bredere og ydervæggene beklædt med panel i 
stolehøjde. Gavlene er nu gråmalet i to nuancer, 
ryglænene blå, alt tidligere egetræsmalet. 

†Stoleværk. 1710-1113 gennemgik stoleværket 
en større reparation, der også omfattende ud-
førelse af 24 nye stole. Ved synet 172512 erklære-
des de da også for »ulastelige«. - 1862 fandtes en 
†bænk ved hver side i våbenhuset; fjernet 1972.16 

En †herskabsstol, formodentlig til Hammer-
gårds ejere, blev repareret 1710-11.13 

†Skriftestol udført 1710-11. Samtidig lavedes 
en †degnestol af »de gamle skamler«.13 174712 øn-
skedes den repareret. 186414 skulle kirkesange-
rens stol enten repareres, eller der skulle anvises 
ham plads i den øverste mandfolkestol. 

†Lænestol til præsten anskaffet 1866 og afløst 
af en †ny 1887,16 antagelig den, der ses på fig. 8 
og 20. 

Pengebøsse, 1904,16 af jernblik, konisk, med 
fladt låg, hvori pengetragt. Anbragt ved vestre 
indgangspanel. †Kirkebøsse«, af blik, nævnt 
1862.16 

†Dørfløj , kort før 166113 skænket af Regitze 
Parsberg, enke efter Jørgen Høg (jfr. †alterdug 
nr. 1 m.m.) . 

Orgelpulpitur i vest, opført o. 1919,16 da kgl. 
bygningsinspektør Hack Kampmann tillod en 
orgelplacering på dette sted på betingelse af, at 
brystværnet udførtes som det, der fandtes på det 
hidtidige orgelpodium og ikke med »lige bræd-
der«. Pulpituret støttes ved vægge og midtgang 

Fig. 15. Prædikestol skænket 1892 af Mads Christen-
sen og Peder Christian Madsen. Reliefferne antagelig 
skåret af N. W. Fjeldskov (s. 4343). NE fot. 1994. -
Pulpit donated 1892, the reliefs presumably carved by 
N. W. Fjeldskov. 

af stolper med affasede kanter og forsænket ka-
pitælbånd. De gulvbærende tværbjælker har 
gennemstukne, kraftigt profilerede ender. 
Brystværnet består af tætstående, udsavede ba-
lustre under profileret håndliste; gråmalet. 
Midtdelt af orgelfacaden fra 1971 (jfr. ndf.). O p -
gang ad trappe ved sydvæggen. 

Orgel, 1971, med fire stemmer, ét manual og 
anhangspedal, bygget af Jydsk Orgelbyggeri, 
Hinnerup. Disposition: Manual: Gedakt 8', 
Principal 4', Rørfløjte 4', Oktav 2'. Pedal: An-



HAMMER KIRKE 4345 

hang. Orgelhus af lyst egetræ, tegnet af Vinther 
& Roldsgaard i samarbejde med orgelbyggeriet. 
Den enkle, femdelte facade er indfældet i pulpi-
turbrystningen og nedskåret på midten af hen-
syn til organistens udblik fra spillebordet, der er 
placeret på orgelhusets bagside. På vestpulpitu-
ret. †Harmonium, anskaffet 1909 ved frivillige bi-
drag, antagelig leveret af Joh. P. Andresen & 
Co., Ringkøbing. På podium ved nordvæggen, 
over for indgangsdøren.27 †Orgel, o. 1919, med 
to stemmer, oktavkoppel og svelle, bygget af 
Horsens Orgelbyggeri ved M. Sørensen. Pneu-
matisk aktion, bælgventilvindlade. På vestpul-
pituret.28 

Salmenummertavle, 1887, af eg, med kors-
smykket trekantgavl båret af kannelerede halv-
søjler med kapitæler som prædikestolens. O p -
rindelig med talbrikker af træ, siden tavlens 
istandssættelse 1986 af metal.16 

To ens lysekroner fra o. 1925, renæssanceko-
pier. De otte lysearme har delfinmidtled samt 

Fig. 16. Prædikestolsfelt, 1892, jfr. fig. 15 (s. 4343). 
NE fot. 1994 - Relief from the pulpit, 1892, cf fig. 15. 

Fig. 17. Klokke, støbt 1829 af P. P. Meilstrup, Ran-
ders, oprindelig til Tørring kirke, overført o. 1910 (s. 
4346). NE fot. 1994. - Bell, cast 1829 by P. P. Meil-
strup, Randers, originally for the church of Tørring; trans-
ferred c. 1910. 

blomst og mandshoved i det indre slyng. Stor, 
midtdelt hængekugle, mangeleddet skaft med 
topfigur, en fugl med udbredte vinger. O p -
hængt i skibet, †Lysekrone (jfr. fig. 8), tidligst 
omtalt 1903,14 da arme og stang blev galvani-
seret. Den havde stor, midtdelt hængekugle af 
messing samt lang stang med to små kugler, 
hvorfra udgik fire lysearme foroven og otte for-
neden. Armene udført af båndjern i form af spi-
raloprullede dobbeltvolutter; profilerede lyse-
skåle til stearinlys. Hang indtil 195616 midterst i 
skibet. 

Kirkeskibet »Marie«, o. 1953, tremaster uden 
sejl, med Dannebrog på agterste mast. Sortma-
let skrog med grøn stribe, bund og køl brun-
malet. På agterspejlet metalplade, hvorpå nav-
net med blåmalet skriveskrift, midt for styr-
bords side en anden plade med graveret ind-
skrift: »Til minde om min kære Hustru Marie f. 
Jensen i Hammer 9.8.1904. Død i Mølvang 
28.9.1953. Viggo Nielsen«. Ophængt i skibet. 
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Klokke (fig. 17), 1829, oprindelig støbt til Tør-
ring kirke ifølge indskriften omkring halsen: 
»Denne klokke lod Tørring sogns beboere 
[støbe] af P. P. Meilstrup i Randers aar 1829«. 
Over skriftbåndets reliefversaler forløber en 
ranke med egeblade og agern, under båndet en 
sløjfeophængt guirlande svarende til den på 
klokke nr. 1 i Voerladegård (s. 3868). To skarp-
kantede lister ledsager et karnisled over slagkan-
ten. På den ene side af korpus ses et relief af den 
korsfæstede Kristus, uden kors, men med et 
skriftbånd med »Inri« over hovedet; på den an-
den side en medaljon med et brystbillede af en 
frontal person med bog i hænderne, ifølge Ul-
dall Morten Luther. - 1984 istandsattes klokke-
armaturet, og der udførtes automatisk ringean-
læg. 

Klokken fra 1829 var dette år omstøbt af en 
tældre (jfr. Tørring s. 4420). Overført til Ham-
mer o. 1910.29 Ophængt i klokkestabel ved kir-
kens vestgavl (jfr. s. 4332). 

†Klokker. 1) Tidligst omtalt 1661.13 168515 hang 
den i et †klokkehus på kirkegården (jfr. s. 4332). 
168713 blev den nedtaget herfra, antagelig fordi 
man, som omtalt 1701,15 behøvede et nyt klok-
kehus. 1716 stod den nede i kirken; den mang-
lede da en egeaksel. Endnu 1728 var den ikke 
ophængt, hvilket dog må være sket før 1747, da 
»klokkeværket« manglede en overdel til skjul 
over klokken.12 184814 blev den bragt til Horsens 
for at omstøbes. 

2) 1848,14 støbt i Horsens. Ifølge Løffler bar 
den det nævnte årstal. Den målte én alen i høj-
den, og dens tvm. var ligeledes én alen. 1911 
blev den afgivet til omsmeltning ved M. Seest 
(L. Andersens eftf.), metalfabrik, metal- og 
klokkestøberi, Århus.30 

G R A V M I N D E R 

†Gravsten, o. 1699, over Johanne Jensdatter, død 
nævnte år, gift med forpagter Hans Mortensen 
på Hammergård. Ifølge Løffler lå den sønderslå-
ede gravsten 1877 foran kortrinet. 

†Gravkapel(?), jfr . s. 4334, †krypt eller †begra-
velser. 166131 omtales en adelig begravelse, hvori 
lå Ove Skram til Hammergård, †1581, og hans 

Fig. 18. Skab med kisteplade for amtmand over 
Dronningborg, Silkeborg og Mariager amter Ditlev 
Trappaud, +1768, hans kårde og ene spore (s. 4346f.). 
NE fot. 1994. - Cupboard with coffin plate for Ditlev 
Trappaud, died 1768, prefect of Dronningborg, Silkeborg 
and Manager counties, his rapier and a spur. 

hustru Ellen Hansdatter Rostrup, der levede 
endnu 1605.32 Ifølge herredsbogen31 fandtes intet 
epitaf. 

I denne begravelse er muligvis nedsat den ne-
denfor nævnte Ditlev Trappaud, +22. aug. 1768, 
der blev jordfæstet i Tvilum, og som 4. okt. 
samme år skal være bisat i familiebegravelsen 
under alteret i kirken.33 

Kisteplade (fig. 18), o. 1768, over Ditlev Trap-
paud, kgl. Majestæts konferensråd og amtmand 
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over Dronningborg, [Silke] borg og Mariager 
amter, herre til Tvillum. - Den ordrige ind-
skrift34 beretter: Forfølgelserne på de reformerte 
i Frankrig 1686 gav os en værdig adelsmand, 
salige ... hr. Povel Trappaud, oberst i kgl. dansk 
tjeneste og herre til Hammergaard. Moderen 
var ... fru [Sophie] Christina von Dacken. Med 
vort hundredårs begyndelse d. 27. aug. så vor 
salige lyset på Hammergaard som en dansk 
adelsmand. Førend 1706 måtte vor salige klage: 
Min fader og moder har forladt mig. Dog Her-
ren varetog ham35 og bestyrte ham 1718 plads 
som page hos højst salig kong Friderich IVde. 
1730 d. 11. nov. fik han amtmandskabet af højst 
salig kong Christian VI. 1734 d. l l . febr. blev 
han virkelig justitsråd, og 1744 d. 14. feb. virke-
lig etatsråd, og 1752 d. 25. aug. gav kong Fri-
derich V. ham »Conference - Raads Verdig-
hed«. ... Hans nu efterladte ... frue (var) Anna 
Dorothea Vith.36 Af syv børn »modtog tre søn-
ner og en datter faderen for Gud«. Efterlader da 
fjerde søn og to døtre. For denne højadelige fa-
milie blev d. 22. aug. 1768 en bitter dag. For 
Trappaud døde på Tvillum. - Der afsluttes med 
berømmende ord samt et memento til læseren. 

Fig. 19. Detalje af kårde tilhørende amtmand Ditlev 
Trappaud, +1768, jfr . fig. 18 (s. 4347). NE fot. 1994. -
Detail of the rapier belonging to Ditlev Trappaud, died 
1768, cf fig. 18. 

Kistepladen, af bly, er let hvælvet, med flad 
overside og smal fastgørelsesrand, hvoraf en del 
af både overkant og underkant er forsvundet; nu 
48,5x31 cm. Indskriften står med graveret kur-
siv, navnene med store skønskriftsbogstaver. 
Konserveret 1983. Pladen er ligesom i 1877 op-
hængt i et skab på korets nordvæg. Her er også 
anbragt afdødes kårde og en spore (fig. 18). Den 
63 cm lange kårde ender foroven i en skafttap, 
der stikker oven ud af messingfæstet; både dette 
og den dobbelte håndbeskyttelsesplade er smyk-
ket med gyldne rokokoornamenter (fig. 19). 
Sporen, af jern, er 12 cm lang. Den ene halvdel af 
bøjlen har bevaret sit remfæsteøje, bagtil er et 
lille, takket hjul. 

K I L D E R O G H E N V I S N I N G E R 

LA Vib.: Hammer kirke, regnskabsbog 1662-1719 
(C-KRB-153). Ved embedet: Synsprotokol 1862ff. - Se 
i øvrigt fortegnelse over arkivalier vedr. kirkerne i 
Gammel Skanderborg amt i almindelighed s. 2874 
samt forkortelser s. 2875. Fagordbog s. 15. 

NM2: Håndskrift: F. Uldall: Om de danske Lands-
bykirker V, 1889, s. 140. - Indberetninger ved C. J. 
Wittendorff 1808 (altertavle), J. B. Løffter 1877 (byg-
ning, inventar og gravminder), Aage Sørensen 1957 
(Mariaskulptur), Georg N. Kristiansen 1962 (inven-
tar), Sissel F. Plathe 1982 (kisteplade), Vibeke Michel-
sen 1994 (inventar og gravminder). 

Tegninger og opmålinger. NM2: Tegning af font 1902 
ved Frode Kr. Kristensen. Plan af kirke og omgivel-
ser 1989 ved Birch & Svenning. Kgl. bygningsinsp. År-
hus: Korrespondance og tegninger siden 1919. 

Litteratur: J. Kristensen: Præsterne i Linnerup-
Hammer, i ØJyHjemst. VI, 1941, s. 85-102. Land-
skabskontoret i Vejle amt: Kirkernes omgivelser, 
1989, s. 132. 

Historisk indledning ved Lars Bisgaard, beskrivelse 
af kirkegård og bygning ved Kjeld de Fine Licht, in-
ventar og gravminder ved Vibeke Michelsen og orgel 
ved Ole Olesen. Engelsk oversættelse ved Jean Ol-
sen. Redaktionen afsluttet 1995. 

1 ÆldDaArkReg. II, 43 (1493). 
2 Samme, 40f. og 43. Bispen forsvarede kirkens sag 
1457, 1489 og 1493. Endnu 1661 var gården i kirkens 
besiddelse, Kristensen, s. 90. 
3 DaMag. 4. rk. II, 40. 
4 Materialet er samlet og kommenteret med henvis-
ninger i P. Rasmussen: Silkeborg lens jordebog 1586, 
1964, navnlig s. 62, 123f. og 158; jfr . note 2. 
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Fig. 20. Indre, set mod øst. Ældre fot. i N M . - Interior to the east. 

5 Kronens Skøder 6. marts. Da Ove Skrams enke, 
Eline Rostrup på Hammergård, 1594 søgte og af kan-
celliet blev bevilget kronens og kirkens tiende, pro-
testerede rigskansler Arild Hvidtfeldt, der på denne 
tid var forlenet med provstiet, og fik medhold, Kanc-
Brevb. 24. april 1594 og 23. maj 1595. Desuden E. 
Egeberg: Silkeborg Slot II, 1924, s. 50. 
6 Kronens Skøder 16. april. Reelt var handelen ind-
gået efter auktion omkring 1720, jfr . Nørre Snede og 
Linnerup. Ligesom ved Linnerup (s. 4312) nævnes 
1749, at der ved herredstinget var ført sag mod Bre-
dal for misligholdelse af kirken. 
7 1755 solgte Bredal til oberstløjtnant Jean de Trap-
paud, som døde samme år (LA Vib. Landstingets 
skøde- og panteprot. 1752-58, registerbind). 1759 var 
kirkeejeren kommerceråd Hans Kruse (samme 
1758-63, f. 98), hvis enke Elisabeth Marie Vinding 
1766 afhændede kirken til Poul Østergaard, idet det 
oplyses, at tienden oppebæres på Hammergård med 
en fast andel til præsten (samme 1763-68, f. 387). 
Østergaard videresolgte 1770 kirken til sin svoger 
Ole Christian Secher i Århus, som samme år afhæn-
dede den til Iver Bertelsen i Seest (samme 1769-72, 
f. 360 og 545). Han anskaffede sig yderligere kongeti-
enden (samme 1772-76, f. 498), før han 1783 videre-
solgte kirken til Erhardt Carl Chr. de Stiernholm, 
som to år efter afhændede den til forpagter Christian 
Friederich Zellermann (samme 1779-86, f. 594 og 

792). Denne solgte 1788 gård og kirke til Johanne 
Marie Langballe, enke efter Melchior Sommerfeldt 
Boserup (samme 1786-92, f. 549) og i familie med 
Poul Glud Langballe, der overtog besiddelserne 1789 
(LA Vib. Århus bispearkiv. Sager vedr. køb og salg af 
kirker 1789-1805 (C3.1150)). Mens Langballe og 
hans efterfølger fra 1792 Chr. Christensen ejede går-
den, blev den udstykket. 
8 LA Vib. Århus bispearkiv. Kirkernes istandsættelse 
m.v. 1804-23 (C3.1151). Peder Christensen havde 
overtaget kirken fra sin far 1801. 
9 RA. DaKanc. Indk. breve og indlæg 1. juni 1632. 
H. H. Fussing: Bidrag til dansk præstehistorie 1496-
1657, i KirkehistSaml. 6. rk. III, 159-60, jfr . Kristen-
sen s. 88. Kirkens tiende gik fortsat til provsteembe-
det ved domkapitlet (jfr. note 5), der på denne tid 
beklædtes af lensmanden på Nykøbing slot og Ål-
holm Palle Rosenkrantz til Krenkerup. 
10 LA Vib. Århus bispearkiv. Vrads herredsbog 1661 
(C3. 1103), jfr . Kristensen s. 89 f. I sin ansøgning til 
kongen (note 9) skrev Høg, at fem gårde var blevet 
ruinerede i Kejserkrigen, hvorfor kirken var blevet 
ganske brøstfældig på grund af manglende indtægter. 
11 KirkehistSaml. 3. rk. III, 361. 
12 LA Vib. Århus bispearkiv. Kirkesyn 1700-1803 
(C 3.1166-76). 
13 Kirkens rgsk.bog 1662-1719. 
14 LA Vib. Provstearkiver. Tyrsting-Vrads hrdr.s 
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provsti. Synsprot. 1837-1909 (C3.1-4). 
15 RA. Rtk. Rev. rgsk. 1660- ca. 1848. Århus stifts 
kirkergsk. 1680-94. 
16 Synsprot. 1862 ff. 
17 Abrahamsen: Orientering, s. 56: 25,1°. 
18 Provstesynet 1859 (note 14) gav også her ordre om 
at gøre døren udadgående. 
19 Muligvis kan teglstenens forekomst hænge sam-
men med den nedennævnte ombygning, men snarest 
er der tale om, at det nye byggemateriale introdu-
ceredes under opførelsen, som det er tilfældet ved 
adskillige andre kirker på egnen. 
20 Noterne 12 og 14. 
21 LA Vib. Provstearkiver. Århus amts sdr. provsti. 
Synsprot. 1817-54 (C 30.1-2). 
22 Navnlig noterne 12, 13 og 16. lait syv gange. 
23 DK. Kbh. By, I, 220; jfr . Løffler 1877. 
24 Kristusfiguren er enten restaureret eller en tilsva-
rende nyanskaffet. Før 1963 var flere fingre afslået og 
figuren malet lysrød. 
25 Jfr. bl.a. Sissel F. Plathe: Sankt Barbara i Danmark. 
Varde 1993. Blandt eksemplerne her er ingen med 
beslægtede forlæg. 
26 LA Vib. Århus bispearkiv. Kirkernes jura patrona-
tus. 1695-1738 (C 3.1153). 

27 Instrumentet omtales i synsprotokollen 1919f. som 
et orgel, men det synes at fremgå, at der var tale om 
et harmonium. 
28 Kirkeministeriet tillod 1919, at orglet (dvs. harmo-
niet?) flyttedes til et nyt orgelpulpitur i vest (note 16), 
men eftersom det fremgår af Horsens Orgelbyggeris 
katalog 1923, at der leveredes et nyt orgel til kirken 
o. 1917-19, blev der antagelig opstillet et nyt orgel på 
pulpituret. 
29 Jfr. Tørring s. 4426, note 72. 
30 Korresp. 26. sep. 1911 i N M . 
31 LA Vib. Århus bispearkiv. Vrads herredsbog 1661 
(C 3.1103), jfr . Resens. 151. 
32 Thiset: Stamtavler IX, 1918, s. 176. 
33 Detlev Trappaud Rønne: Adelsslægten Trapaud i 
Danmark 1683-1863. 1924, s. 90f. 
34 Her let forkortet og normaliseret bortset fra per-
son- og stednavn; til dels suppleret efter Trappaud 
Rønne (note 33), der antager, at indskriften er for-
fattet af sognepræsten Erik Nielsen Giern (1746-72). 
35 Citat fra Salmernes bog 27,10; oplyst af Trappaud 
Rønne. 
36 Ifølge Trappaud Rønne var hun datter af renteskri-
ver ved det slesvig-holstenske rentekammer Liebhart 
Vieth. 

Fig. 21. Området ved Hammer kirke og Hammergård 1:10.000, forneden t.v. Gudenå. Kortets vestre del, udsnit 
af Hage og Mellerup byes jorder, målt 1818 af F.J. Lorentzen. Rettelser medtaget til 1863. Kopieret 1993 af Anna 
Brinch Thorsen. - Map of the area around the church. Below left, the river Gudenå. 
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SUMMARY 

The little church in Hammer built of local tufa 
dates from the close of the 12th century. The 
west part of the church was rebuilt in the late 
Middle Ages. This included a new brick gable 
(fig. 4) as well as abutting brick-built pilasters at 
the west end. During the same period a vault 
was put up in the chancel; it was removed in 
1863. Some years later a timber-frame porch 
was replaced by the present one. 

A characteristic of this small church is its 19th 
century furniture: pews from c. 1857, the altar-
piece from the 1870s, and pulpit from 1892. Yet 
not only has a simple Romanesque font sur-

vived, but also four late medieval figures of 
wood are displayed by the walls: from an taltar-
piece from the close of the 15th century a dam-
aged Throne of Grace representation and the 
figures of Mary Magdalene and St. Barbara, and 
from the †altar-piece of a side altar a carving of 
the apocalyptic Virgin Mary from c. 1520, 
which is very similar to and probably from the 
same workshop as the representation of the Vir-
gin Mary in Vejrup church, Ribe amt. The bell 
from 1829 was cast for Tørring church by P.P. 
Meilstrup of Randers, but it was transferred to 
Hammer church about 1910. 



Fig. 1. Kirken set fra sydvest. KdeFL fot. 1994. - The church seen from the south-west. 

ÅLE KIRKE 
VRADS H E R R E D 

Kirken er viet til Jomfru Maria.1 Sognet nævnes første 
gang 1432,2 kirke og præstegård 15013 og kirken igen 
1524,4 da den ydede 12 mark i bidrag til den såkaldte 
landehjælp. 

Efter reformationen betalte kirken (regnskabs)af-
gift til lensadministrationen i Silkeborg, hvilket lader 
antage, at den i hvert fald i middelalderens senere del, 
på linie med andre kirker på egnen, har stået under 
»bestyrelse« af denne gårds ejer i katolsk tid, biskop-
pen i Århus. Nævnte relation til Silkeborg sandsyn-
liggør, at kirken ved reformationen blev underlagt 
kronen.5 15826 fik provstiet ved domkirken i Århus 
tildelt kirke og »tiender«, der forblev ved domkapit-
let til dets nedlæggelse 1666 (jfr. Klovborg, s. 4256 og 
Hammer, s. 4331). 

I denne periode indledtes en langvarig og nær for-
bindelse mellem Åle kirke og sognets hovedgård 
Bjerre, idet gårdens ejer i første halvdel af 1600rne, 
Morten Pax (jfr. inventaroversigt) 16207 opnåede kgl. 
bevilling til særlige stolestader for sig, sin kone og 

gårdens folk og 16418 fik tilladelse til at lade sig be-
grave i kirken. Efter ansøgning solgte Christian V 
16979 kirken med rettigheder og tiende til Bjerres ejer 
Ida Sophie Gedde, der samme år ægtede etatsråd Oluf 
Krabbe til Nandrup1 0 (i Flade sogn på Mors; jfr . in-
ventaroversigt). Kirken lå herefter under Bjerre (jfr. 
alterkalk og gravkapel for Sehested) frem til gårdens 
udstykning 1791,11 da den erhvervedes af sognets ti-
endeydere;12 dette ejerforhold er bl.a. nævnt 1856 og 
1896.13 1. juli 1913 overgik den til selveje. 

Efter Skipper Clementfejden måtte præsten 154314 

bedyre sin uskyld for at få sin præstegård tilbage, 
mens en eftermand under sidste fase af Svenskekri-
gene i 1600rne af polske soldater blev overfaldet og 
mishandlet med døden til følge.15 

Møntfund ved oprydning i gravkrypt 1972: *Skil-
ling Frederik IV, 1719 (nu i N M , F. P. 3235). 

1996: Åle sogn indgår (siden 1971) i Haderslev stift 
og ligger i Tørr ing-Uldum kommune, Vejle amts-
kommune. 
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Fig. 2. Kirken set fra sydvest. Ældre foto i N M . - The church seen from the south-west before construction of the tower. 

Landsbyen ligger i et åbent, temmelig fladt 
landskab nær venstre bred af Gudenåen, der 
danner sognets grænse mod syd og øst. Her ved 
vandløbets første strækning, hvor den store 
krumning ændrer retningen 90°, er ådalen bred 
og fyldt af kær og engdrag. Nord og vest for 
Åle hæver terrænet sig til jævne bakker af over-
kommelig højde. Kirken ligger i den østre ende 
af den langstrakte landsby (fig. 52) og centralt i 
det relativt lille sogn.16 Ved kirkegårdens nord-
side strømmer en bæk fra Dybdal mod Gudenå, 
og overfor ligger præstegården, hvis ene, nu 
sløjfede længe før i tiden (jfr. fig. 52) udgjorde 
en del af søndre hegn. 

Kirkegården er i begyndelsen af århundredet 
stærkt udvidet mod øst, i 1930rne øget med et 
mindre areal mod vest og senest lidt i syd. Hele 
området hegnes med stendige, der er nyt bortset 
fra den vestre del af nordsiden, der er gennem-
gribende omsat. Den første omtale er fra 1866, 
da synet beordrede sydsidens stengærde sat om 
og forhøjet; 1880 ønskede man en fornyelse hele 
vejen rundt med en fjerdedel årligt. 1904 fore-

slog synet, at udvidelsesafsnittet hegnedes med 
mur af kløvet kamp med støbt afdækning.13 

Der er tre indgange, dels hovedporten i vest, 
ud for tårnet, i tilknytning til parkeringsareal 
ved landsbygaden, dels en låge med jerngitter-
fløj fra 1972 i sydsiden ved ligkapellet og præ-
steboligen, dels en indkørsel i nordsiden i for-
bindelse med materialedepot og det neden-
nævnte graverhus. Hovedadgangen består af 
hvidkalkede, murede piller med køreport og 
fodgængerlåge, hvis jerngitterfløje er tegnet og 
udført af kunstsmed Hans Rasmussen, Hude-
vad; hver af de tre fløje bærer et kors, hvor der 
står henholdsvis ÅK, 1953 og PAX. Sandsynlig-
vis har porten altid været i kirkegårdens vest-
side; den nuværende placering går tilbage til are-
aludvidelsen som følge af tårnbyggeriet i midten 
af 1930rne, da indgangen blev rykket frem sam-
men med gærdet. Ved den første omtale 1666, 
da der indkøbtes kalk og tagsten, synes der at 
have været en muret †portal; som sådan nævnes 
den 1715.18 185613 derimod tales om piller, som 
synet mente burde have tag af sten eller træ for 
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Fig. 3. Kirken set fra syd. L. Poulsen fot. u.å. KglBibl. - The church seen from the south before addition of the tower. 

ikke at beskadiges ved dryp fra de hosstående 
træer (jfr. fig. 3 og 5). 168817 anføres, at præsten 
har betalt to nye †låger med fløje og beslag. 

Bygningerne, der knytter sig til kirkegården, er 
rejst uden for det ældre, indviede areal. I syd 
et teglhængt, hvidkalket kapel efter tegning 
1967 af Vinther og Roldsgaard i Brædstrup; ved 
den samtidige nedrivning af præstegårdens svi-
nestald udvidedes kirkegården, hvorved kapel-
let bragtes inden for diget. En stor, ligeledes 
hvidkalket og teglhængt bygning for graveren, 
hans kontor og redskaber er efter tegning af J. 
Malling Pedersen i Vejle 1988 opført på nordsi-
den mellem kirkegårdsdiget og bækken. †Kapel 
uden for vestsiden figurerer på kirkegårdskort 
1928 og er omtalt 1934,19 da dets vedligeholdelse 
efter digets flytning overgik fra kommunen til 
kirken. 

Et fjæltækket og tømret †klokkehus op ad kir-
kens vestgavl blev bygget 168517 og synes efter 
materialeforbruget at dømme at have været en 
del større end den beskedne afdækning, 1862 
kaldet skærm,19 hvori klokken (s. 4373) hang på 

gavlen før tårnets tilføjelse (fig. 2), og som før-
ste gang er nævnt 1716.18 

Beplantningen udgøres af unge linde og ahorn 
langs digerne i vest, syd og øst, mens der i øv-
rigt står spredte birke. Arbejde på arealet om-
tales tidligst 1847, da der skulle anlægges en 
grusgang fra porten til våbenhuset, 1864 kom 
planering på tale og 1878 fortov omkring kir-
ken.13 Den nuværende pikstensbro hører sam-
men med kirkens hovedistandsættelse i 1970erne. 
11980erne er nord for kirken indrettet fællesgrav 
og urneafsnit, mens regulering af kirkegårdens 
nye del foregår efter plan fra 1974 af V. Rud 
Nielsen. 

B Y G N I N G 
Af den oprindelige kirke, der har bestået af kor og 
skib, er kun langsiderne og t r iumfmuren i behold. I 
årtierne før reformationen er der indbygget hvælv i 
forbindelse med korbuens udvidelse. Antagelig i 
samme periode er skibet blevet suppleret med en rela-
tiv kort vestforlængelse, hvis svære mure røber, at 
den var tænkt som begyndelse på et tårn. Intet tyder 
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Fig. 4. Kirken set fra nordøst. Victor Hermansen fot. 1938. - The church seen from the north-east. 

dog på, at de øvre etager blev virkeliggjort. Våben-
huset ved syddøren er opført 1840 som afløser af et i 
bindingsværk. Nordre udbygning rejstes 1894 som 
hjemsted for de sarkofager, der indtil da havde stået i 
vestafsnittet; dette var i 1770erne blevet adskilt fra 
skibet og indrettet som gravkapel for kirkeejeren. 
Vestafsnittet er efter tegning af Viggo Norn ombyg-
get 1934 samtidig med tårnets opførelse. Orienterin-
gen er praktisk taget solret.20 

Ved afsætningen er koret gjort næsten kvadratisk, 
mens skibets indre, hvor langvæggene flugter 
med korets sidefacader, må have været propor-
tioneret i forholdet 1 til som også regi-
streres andre steder, navnlig ved en række kva-
derstenskirker i Gjern herred. Indgangene har 
siddet nær vestgavlen. 

Materialet i den oprindelige bygning er granit, 
der udvendigt er tilhugget som kvadre, i bag-
siden, helt op til murkronen, brugt i markste-
nens rå form. I korgavlen er stenene ret små og 
opmuret uden markant lagdeling. Facaderne, 
hvor adskillige sten, særlig på nordsiden, vidner 
om brand, er rejst på almindelig skråkantsokkel. 

Begge indgange er bevaret og i brug, omend i 
ændret skikkelse. Med støtte i Løfflers og Ul-
dalls iagttagelser synes den oprindelige form at 
have været indvendig rektangulær, udvendig 
rundbuet med hjørner af almindelige kvadre og 
stik af kilesten. Anslagsfremspringene er bort-
huggede, hvilket i syd vist er sket efter synets 
ønske 1888,13 i nord ved dørhullets genåbning i 
forbindelse med den nedennævnte opførelse af 
nordre tilbygning. Søndre indgang er i vægpla-
net 213 cm høj og 133 bred, nordre 207x136 cm. 

Der er to vinduer bevaret, begge i nordsiden 
og tilmurede, det ene i koret, hvor åbningen 
udvendig aflæses som en 14 cm dyb niche 
(103x53 cm) med rektangulær overligger. Det 
tilsvarende i skibet sidder nær døren og angiver 
ved sin placering, at der oprindelig har været to i 
hver side. Muligvis skimtes et på sydsiden. 
Brudstykke af en rektangulær overligger, der 
fornylig er fremdraget af kirkegårdsdiget, ligger 
vest for våbenhuset. Ved begge de nævnte vin-
duer i nordsiden er lukningen indvendig dækket 
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af kalkmaleri (s. 4361f.), hvorfor en ændring af 
kirkens lysforhold må have fundet sted i den 
seneste katolske tid. 

Ændringer og tilføjelser er, ligesom ved de fleste 
andre kirker, gennemført i betydeligt omfang i 
slutningen af 1400rne og i årtierne forud for re-
formationen. Ændring af belysningsforholdene 
er nævnt ovenfor, og samhørende hermed har 
antagelig hvælvenes indbygning fundet sted. 
Mindre forskelligheder lader antage, at kor-
hvælvet har udgjort en entreprise for sig, skibets 
to fag en anden. Sidste fase af denne senmiddel-
alderlige byggeaktivitet, der kan tænkes brem-
set af reformationen, forekommer at være påbe-
gyndelse af et vesttårn. 

Kor hvælvet, hvis fire halvstensribber er svagt 
rundede, hviler, som det er sædvane på egnen, 
på hjørnepiller uden vederlagsmarkering; der er 
ikke overribber. Tilsyneladende mangler der 
skjoldbue mod tr iumfmuren, men omstændig-
hederne godtgør, at den indeholdes i koråbnin-
gens samtidige skalmuring. Kun sjældent er der 
som her mulighed for at fastslå en sammenhæng 
mellem triumfbueudvidelse og hvælvindbyg-
ning. Yderligere er det som antydet tænkeligt, at 
tilmuringen af korets nordvindue og den kalk-
malede dekoration på nordvæggen har udgjort 
en tilhørende del af omdannelsen. 

Skibets overhvælvning er måske sat i værk, 
da håndværkerne var færdige i koret. I hvert fald 
er begge hvælv ottedelte i modsætning til korets 
krydshvælv, men enkelthederne er i øvrigt til-
svarende. Udover afløb i hjørnerne iagttages i 
østsiden af det østre fag nogle huller, der nok 
har været anvendt til reb til en †messeklokke. 
Det er usikkert, om udformningen af nedre del 
af nordøstre hjørnepille skyldes, at der her stod 
et †sidealterbord, da hvælvet blev bygget.21 

(t) Vestafsnit. Efter at hvælvarbejdet i skibet 
var i gang eller afsluttet, har man taget fat på 
opførelse af et tårn i vest. Som nævnt er der 
intet, som viser, at tårnet nåede over skibets 
murkrone, men afsnittets ringe udstrækning i 
øst-vestlig retning og dets svære mure, hvor 
iblandt bemærkes tårnbuens på godt en meter, 
kan kun forklares med antagelsen af, at det var 
hensigten at forsyne kirken med tårn. Den om-

Fig. 5. Tårnet under opførelse. Peder Madsen, Rask 
mølle, fot. 1934. Lokalhistorisk arkiv, Åle. - The 
tower during construction. 

stændighed, at nordre og søndre mure i stor 
tykkelse kun når op til knap et par meter over 
gulvet, tyder imidlertid på, at man på et eller 
andet tidspunkt slog sig til tåls med den udvi-
delse af skibet, som vestafsnittet gav. 

Byggeriet er startet med en syld af store 
marksten, der giver sig til kende både ude og 
inde. Herover er lagt nogle skifter af antagelig 
genanvendte granitkvadre, mens resten er op-
muret af munkesten i munkeforbandt. En gen-
nembrydning af skibets gavl, der gjordes så 
bred som de vestre hjørnepiller tillod, bragte 
rummet i sammenhæng med den øvrige kirke. 
Vestafsnittet blev udstyret med træloft, som i de 
skriftlige kilder er nævnt adskillige gange, tid-
ligst 1673,17 før det forsvandt ved nedennævnte 
ombygning 1934.22 I nord og syd er der relativt 
store vinduer, som er indsat på synets forlan-
gende 1877 (jfr. s. 4360). Sandsynligheden taler 
for, at der mindst et af stederne fra begyndelsen 
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Fig. 6. Indre, set mod øst. Hugo Matthiessen fot. 1938. - Interior to the east. 

har været et vindue, hvis udformning dog ikke 
lader sig umiddelbart bestemme. 

På vestafsnittets facade, oprindelig i vest, nu i 
syd (jfr. fig. 1 og 2), står med jernbogstaver og 
-tal HS E M G 1774, hvilket hentyder til, at kir-
keejeren Holger Sehested (s. 4351) nævnte år lod 
rummet afsondre ved en skillevæg og indrette 
som gravkapel for sig og sin kone Edel Margre-
the Gersdorff (jfr. s. 4379). 1894 blev vestafsnit-
tet inddraget i kirkerummet, og 1934 indgik det 
i den nedennævnte ombygning i forbindelse 
med tårnets opførelse. 

Våbenhuset, der er rejst af små sten på en fod af 
granit, er tilføjet 1840,13 efter at synene i en år-
række havde peget på mangler ved forgænge-
ren. Sidefacaderne krones med falsgesimser. Ul-
dall beskrev døråbningen som ellipsebuet for-
oven, mens den nuværende fladbue måske hæn-
ger sammen med det tøndehvælvede loft, som 
var udført 1894,13 samtidig med et tilsvarende 

loft i det nedennævnte gravkapel på skibets 
modsatte side. Det nuværende loft stammer vist 
fra 1934. Våbenhusets halvrunde vindue med 
jernstel er sat i på krav fra synet 1857.13 

†Våbenhus omtales tidligst 1616,23 da det var 
»af fjæl« og behøvede reparation. Et af bin-
dingsværk, tre fag langt, med gulv af piksten, 
rejstes 1673.17 Det skulle udbedres med nye stol-
per og loft år 170018 og kan være identisk med 
det, der i 1820rne24 trængte til istandsættelse og 
184013 afløstes af det nuværende. 

Nordre udbygning, der vistnok er tegnet af 
Hector Estrup (1854-1904), er tilføjet 1894 og 
huser de sarkofager (s. 4378), der indtil da havde 
stået i Sehesteds ovennævnte †gravkapel. Tan-
ken om at inddrage vestafsnittet i det øvrige kir-
kerum kom i hvert fald på tale 1869,13 måske 
inspireret fra Tørring (s. 4400), og siden fulgte 
provsten sagen op; 1891 udarbejdede han en plan 
for ændring af forholdene. †Pulpituret (s. 4372) 
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Fig. 7. Længdesnit og plan 1:300. Tegnet med enkelte suppleringer 1995 af KdeFL på grundlag af V. Norn 1934 
og Strange Nielsen og Sparre 1970. Under skib og kor er angivet gravrum (s. 4379), på planen tillige kontur af 
vestafsnittet før ombygning 1934 (s. 4355). - Longitudinal section and ground-plan. 

var for dårligt og måtte fjernes, mente han, og 
der kunne vindes mange siddepladser i kirkens 
vestre del. Hvad angik de to marmorkister, anså 
han det »for måske naturligt, om der blev byg-
get et kapel, men dertil kan der næppe skaffes 
midler«. Dog kunne der måske »skaffes plads (i 
gravrummet) under kirken, hvor der uden for 
store udgifter kunne tilvejebringes et smukt og 
værdigt rum for dem«. I samråd med ministeriet 
fandt provsten imidlertid udvej for finansiering 
af et kapel, der skulle ligge på kirkens nordside 

og i størrelse svare til våbenhuset. Indgangen 
skulle være fra kirkegården.25 

Da Hack Kampmann, der netop var konstitu-
eret som kgl. bygningsinspektør, fik sagen til 
udtalelse, bifaldt han forslaget med den æn-
dring, at kirkens norddør blev genåbnet som 
adgangsvej, og at de to gitterfløje (s. 4378) blev 
anbragt her. Det var også Kampmann, der an-
befalede Estrup som arkitekt på opgaven.26 

1894 opførtes den teglhængte udbygning i 
små sten i krydsforbandt på en fod af granit; 



4358 VRADS HERRED 

Fig. 8. Indre, set mod øst. Henrik Wichmann fot. 1995. - Interior to the east. 

langsiderne krones med falsgesimser. I gavlen 
sidder et rundbuet vindue med farvet glas, der 
kaster et dæmpet lys ind i rummet; her er hvæl-
vet træloft og siden 1973 gulv af gule mursten. 

Det vellykkede tårn er kirkens yngste tilbyg-
ning, finansieret ved en privat donation27 og 
rejst 1934 (årstal med jerncifre på vestsiden) efter 
tegning af den kgl. bygningsinspektør Viggo 
Norn (jfr. fig. 5). Vestafsnittets samtidige om-
bygning og tilføjelsen af det store tårnrum be-
tød næsten en fordobling af den plads, der var til 
rådighed for menigheden. Begge afsnit fik otte-
delte hvælv i efterligning af skibets ældre. I kæl-
deren under tårnet, der i øvrigt er disponeret på 
traditionel måde, er indrettet fyrrum og opstillet 
apparatur for indblæsning af varm luft. 

Siden første omtale 161623 af bygningens ved-
ligeholdelse, synes denne gennemgående at have 
været god. En tavle på tr iumfmuren (s. 4373) 
oplyser, at 1627 faldt hvælvingen »på dette sted« 
ned. Det er usikkert, om der er nogen forbin-
delse mellem denne hændelse og det forhold, at 
østre fags hjørneribbe er gået til grunde på det 
nederste stykke. 

1662,17 dvs. efter svenskekrigene, udbedrede 
en murermester Jens Christensen skibets sydve-
stre hjørne og renoverede gavlen »efter fornø-
denhed«; også østgavlen, som var »indfalden«, 
blev »opmuret og forfærdiget«. 183028 konsta-
terede synet, at korgavlen truede med at falde 
ned, og herefter er antagelig iværksat den ny-
muring, som konstateres i dag. 
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Fig. 9. Indre, set mod vest. Henrik Wichmann fot. 1995. - Interior to the west. 

Året efter vestafsnittets inddragelse i kirke-
rummet ønskede synet den indvendige opgang 
til loft (utvivlsomt placeret i det forhenværende 
gravkapel, hvis træloft netop var blevet fornyet) 
afløst af en udvendig adgang,13 hvilket nogle år 
senere resulterede i en nu tilmuret åbning i kor-
gavlen (jfr. fig. 7 (længdesnittet)). Efter tårnets 
opførelse 1934 og hvad dertil knyttede sig, gen-
nemførtes en hovedrestaurering i 1970erne un-
der ledelse af Strange Nielsen og Sparres teg-
nestue i Skanderborg. 

Gulvet i koret består af gule, ottekantede tegl-
fliser, der inden for skranken er kombineret med 
små, kvadratiske, røde, udenfor med blågrå; i 
skib og våbenhus ligger der gule teglfliser, i 
gangen vekslende med røde og blågrå; i stolesta-

der og tårnrum er der træ. Første omtale af 
gulve er fra 1673,17 da stenpikkeren ordnede det 
under stolene i skibets sydside. I forbindelse med 
opstilling af ny alterskranke (s. 4369) foreskrev 
synet i 1860erne trægulv indenfor og i øvrigt 
gule teglfliser eller mursten. Med inspiration fra 
det netop afsluttede kirkebyggeri i Linnerup 
(s. 4312) ønskede synet de samme stolestader 
(s. 4371) foruden murstensfliser.13 Efter inddra-
gelse af vestafsnittet fandt en nyordning af gul-
vene sted, mens udbedring og delvis fornyelse 
iværksattes ved hovedrestaureringen i 1970erne. 

Alle vinduer i kor, skib og tårnrum er af træ, 
fladbuede og indsatte samtidig med tårnets op-
førelse; 1995 overvejes en fornyelse. Vinduer 
omtales tidligst i 1860erne, da der dels foregik 
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Fig. 10. Kalkmaleri med scener fra Jesu lidelseshistorie udført 1500-25 af »Åleværkstedet« på korets nordvæg (s. 
4361). H. Wichmann fot. 1995. - Mural paintings with scenes from the Passion, 1500-25, by the »Åle workshop« on the 
north wall of the chancel. 

en renovering, dels etableredes et i skibets nord-
side, alle tydeligt med forbillede i de just ud-
førte, usædvanlige, nærmest æselrygbuede i 
Linnerup (s. 4312, jfr. fig. 2 og 3). Som nævnt 
blev de tilsvarende vinduer i Åle kirkes vestre 
ende sat ind 1877.13 

Tagene, der fornyedes som led i restaureringen 
i 1970erne, synes siden 1700rne at have været 
som i dag, dvs. bly på koret og tegl i øvrigt.29 

Tagmateriale nævnes første gang 1667, da en 
Jens Andersen omlagde blyet på »altergulvets« 
(korets) sydside. 1685 skulle sugfjælene fornyes, 
og samtidig købtes lægter »til tegltaget«; 1690 
omtales reparation af ti blybaner på skibet,17 

men 170130 var skibet teglhængt og har været det 
siden. 

Skibets tagværk er overvejende af eg, streg-
nummereret fra vest på østsiden. Korets tagstol, 
der i nyere tid er istandsat gentagne gange, be-
står udelukkende af eg, hvor de ombyttede 
numre ligeledes er anbragt på tømmerstykker-
nes østsider. 

Opvarmning med indblæst luft besørges af et 
1984 fornyet oliefyr i kælderen ved tårnet. En 
tkakkelovn nævnes 1877;13 1891 var den rød af 
rust, og provsten beskrev den som »så simpel, 
som man næppe finder den udenfor en hus-
mandsstue«.25 Efter at være blevet forsynet med 
kappe flyttedes den 1894 fra skibets nordøstre 
hjørne til det nordvestre.13 192819 anskaffedes en 
†kalorifer, som blev ændret efter tårnets opførelse 

og fornyet ved hovedrestaureringen i 1970erne. 
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K A L K M A L E R I E R 

Foranlediget af provsten for Tyrsting og Vrads 
herreder foretog kalkmalerirestaurator Eigil 
Rothe i årene 1902-05 undersøgelser i disse her-
reder.31 I forbindelse hermed fandt han i Åle sen-
gotiske hvælvdekorationer, af egnens vanlige, 
enkle art og farver, både i kor og skib samt en 
række lidt yngre figurmalerier på nordvæggene 
her og desuden på korbuens underside. Hoved-
parten blev restaureret 1905, men malerierne i 
skibets østligste fag var så medtagne, at de ikke 
kunne bevares. En indskrift fra 1600rnes slut-
ning øverst på triumfvæggen blev ligeledes 
overkalket. 1928 foretog Egmont Lind en rens-
ning af S. Jørgen-figuren i skibet, og 1942 fik 
kormalerierne samme behandling. Under kir-
kens hovedrestaurering 1972-73 stod Olaf Hell-
vik for en genrestaurering32 af både hvælvde-
korationer og figurmalerier. 

1) Fra o. 1500 stammer de ret ens hvælvud-
smykninger i kor og skib, korets rigere dekora-
tion antagelig ældst. I begge afsnit er ribberne 
bemalet med smalle, langt udtrukne sparrer på 
alle tre sider. Korribberne har nederst et skitseret 
menneskeansigt bærende spidse eller takkede 
hovedtøjer (jfr. fig. 10), og på kapperne ledsages 
de af den velkendte krydsende halvbuefrise med 
prikker over buespidserne. I sviklernes nederste 
del er malet en spinkel slyngtråd, der let varieret 
gentages nederst på ribbeforsiderne i skibets to 
fag. I hvælvtoppene ses en lille seksbladsroset, i 
vestfaget dog blot en cirkel med midtprik. I ko-
ret ledsages skjoldbuerne a fk ryds - eller vinkel-
smykkede bånd, i de øvrige fag blot af en kant-
stribe. På korets østkappe (fig. 51) er malet en 
kraftig, grå dobbeltlilje33 kontureret med rødt, 
måske først tilføjet i forbindelse med udmalin-
gen på nordvæggen. Omkring tre af korets 
hvælvhuller samt i nordøstsviklen i skibets øst-
fag er tegnet runde hoveder med hullerne som 
gabende mund og med ører eller horn (jfr. 
fig. 51). 

Ifølge Rothe var på den nederste del af østre 
skjoldbue i skibets østfag med røde, frakturlig-
nende †bogstaver malet »Jhesvs«, hvilket blev 
overkalket 1905.34 

2) I tiden 1500-25 har det såkaldte Åleværk-
sted35 udsmykket kirken med rige figurmalerier, 
først og fremmest på nordvæggene i koret og i 
skibets to østfag samt på korbuens underside. 

På korets nordvæg (fig. 10) er en række scener 
fra Jesu lidelseshistorie fremstillet i to ca. 1 m høje 
zoner afsluttet forneden af en 48 cm bred ranke-
frise afgrænset af smalle bånd med slyngtråde og 
prikrosetter. Scenerne følges fra vest mod øst, 
begyndende med den nedre frise: 1) Judaskysset. 
Judas, der her undtagelsesvis har glorie, omfav-
ner Jesus, der med venstre hånd sætter øret på 
Malkus, efter at den bagvedstående apostel Pe-
ter just har hugget det af; en rest af sværdet ses 
over Peters hoved. Nedenfor den væltede lygte. 
Ved den anden side griber en bøddel fat i Jesus, 
bagved ses nogle soldater med jernhatte og 
spyd. 2) Jesus fremstilles for Kaj fas. Ypperste-
præsten36 sidder på en trone med fremstrakte 
arme, pegende mod Jesus, der føres frem af to 
bødler, den ene med hellebard. 3) Hudstrygnin-
gen. Jesus, kun iført lændeklæde står foran en 
søjle. Ved hans ene side holder en kofteklædt 
bøddel en bladformet svøbe parat til slag, ved 
den anden side er kun bevaret en hånd og en 
albue af en bøddel. 4) Motivet næsten forsvun-
det, men formodentlig Jesus for Pilatus. I øvre 
hjørne ses blot to ansigter, det ene i profil, samt 
midtfor en klumpnæse og mund. 

Øvre frise: 5) Korsbæringen. Jesus ser bagud 
mod Simon af Kyrene, der er blevet tvunget til 
at bære korset. En forangående bøddel trækker i 
et tov, der er bundet om livet på Jesus. Bagved 
står to kvinder, der kigger frem fra en dør, samt 
to bødler, den ene blæsende i et horn. 6) Kors-
fæstelsen. Jesus, med sært knudrede arme, er 
ved store nagler ophængt på korset. Nedenfor 
står Maria med foldede hænder og Johannes, der 
lægger den ene hånd på brystet. Ved siderne er 
kun den »gode« røver bevaret, bundet til et gre-
net korstræ. Over hans hoved svæver en engel. 
Af den anden røver ses kun lidt af den ene arm 
bøjet over korsets tværarm. Forneden til højre 
en lille bøddel. I begge friser er jordsmonnet 
kuplet og bevokset med små græstotter. I den 
nedre frise er den frie baggrund udfyldt af ska-
blonerede rosetter; tilsvarende større er påtrykt 
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Fig. 11. Kalkmaleri, 1500-25, udført af »Åleværkstedet«, på nordvæggen øst for kvindedøren. S. Jørgen med 
løftet sværd mod den nu forsvundne drage (s. 4363). H. Wichmann fot. 1995. - Mural painting, 1500-25, by the 
»Åle workshop« on the north wall, east of the women's door. St. George raising his sword against the dragon (now lost). 

ypperstepræstens dragt uden hensyntagen til tø-
jets folder. 

På korbuens underside er fremstillet to og to 
helgeninder over en frise svarende til korets, 
men her med en kraftig tidselranke omvundet 
en stav. I nordre scene37 står Maria med barnet på 
måneseglen omgivet af en mandorla, hvorpå 
skjolde, der henviser til Jesu fem sår,38 Maria 
bærer en krone på sit udslåede hår. I den ene 
hånd holder hun en pære hen mod det nøgne, 

gloriesmykkede Jesusbarn, der rækker hæn-
derne frem mod den. Hendes kjole er stemplet 
med rosetter på samme vis som set i koret. I de 
fem asymmetriske skjolde ses foroven et hjerte 
gennemboret af spydspids, til siderne de to hæn-
der og nederst de to fødder, alle med naglegab. 
Ved Marias side står hendes mor, Anna selvtredie 
(fig. 13), med en frugt i den ene hånd. På armen 
holder hun den kronede Maria, der på skødet 
har det nøgne Jesusbarn, med korsglorie. Over 
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Fig. 12. Kalkmaleri, fra 1500-25, udført af »Åleværk-
stedet«, på korbuens søndre vange. Helgeninderne 
Barbara og Katharina af Alexandria (s. 4363). H. 
Wichmann fot. 1995. - Mural painting 1500-25, by the 
»Åle workshop« on the south jamb of the chancel arch. St. 
Barbara and St. Catherine of Alexandria. 

Fig. 13. Kalkmaleri, fra 1500-25, udført af »Åleværk-
stedet«, på korbuens nordre vange. Maria med barnet 
og Anna selvtredie (s. 4362). H. Wichmann fot. 1995. 
- Mural painting, 1500-25, by the »Åle workshop« on the 
north jamb of the chancel arch. The Apocalyptic Virgin and 
Child and St. Anne with the Virgin and Child. 

jordsmonnet mellem kvinderne og hen over 
mandorlaen er malet et stort indvielseskors i 
form af en firbladsroset. 

På korbuens søndre del ses helgeninderne Bar-
bara39 og Katharina af Alexandria (fig. 12), begge 
med krone på det gule, udslåede hår. Barbara 
holder med hånden skjult under kappen en op-
slået bog, og bagved ses et muret tårn, i hvis 
vindue er tegnet en alterkalk med oblat oven-
over. Katharina holder martyrsværdet i højre 
hånd; ved foden hendes pinselshjul med knive.40 

Mellem helgeninderne ses samme store roset 
som i nord. 

På nordvæggen i skibets midtfag er øst for kvin-
dedøren malet en S. Jørgen til hest (fig. 11) i 

kamp med en drage, der imidlertid ikke ses. 
Oven over hans hoved er motivet forklaret ved 
et skriftbånd med sortmalede minuskier: 
»Sanctvs georgivs miles« (S. Georg, dvs. Jør-
gen, ridder). Det ca. 260 cm høje figurfelt er for-
neden afsluttet af en 24 cm bred frise af siksak-
bånd med halve blomster.41 Ridderen, der er 
iklædt pladerustning og jernhat med hagebe-
skytter, holder et sværd i sin løftede højre hånd, 
i venstre har han et greb om hestens tøjle; en 
dolk er ophængt ved livet, på den pansrede fod 
en spore med stjerne. På den fine saddels tun-
gede, røde betræk er med sort malet et bo-
mærke. Den stejlende hest med den flagrende 
manke har fornemt seletøj med bjælder på bag-

Danmarks Kirker, Århus 276 
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Fig. 14. †Kalkmaleri af himmelborgen (?) og knæ-
lende personer. Udfør t 1500-25 af »Åleværkstedet« 
på nordvæggen i skibets østfag (s. 4365). Egmont 
Lind fot. 1905. - †Mural painting of Celestial Jerusalem 
(?) and kneeling figures, painted 1500-25 by the »Åle 
workshop« on the east bay of the north wall of the nave. 

kroppen, bånd med kvaster og om bringen et 
snoet bånd med midtplade. 

Om bevaringstilstanden 1905 meddelte Ro-
the, at »dragen, prinsessen og borgen med kon-
gen og dronningen i vinduerne kunne ... ak-
kurat lige konstateres gennem mange, små, 
løstsiddende levninger«. 

Ved restaureringen samme år blev konturerne 
af rytteren stedvis optrukket og enkelte dele af 
hesten og af mandens fødder samt en lille del af 
»mæanderborten« suppleret. Samtidig udbedre-
des den øvrige del af væggen, der kalkedes »i 
tone med bunden uden om rytteren,« hvorved 
dele af motivet blev efterladt uafdækket ligesom 
ved de senere istandsættelser. 

De ovenfor omtalte figurmalerier er alle ud-
ført af et værksted navngivet efter kirken.35 

Dette Åleværksted, der også har været virksom 
i Skanderup (s. 2903, Kristus som smertens-
mand), Stilling (s. 2954), Tamdrup og Østbirk 
(Vrads herred), knytter sig ved udførelsen af 
især ansigtstræk og ornamentale detaljer til an-
dre værksteder i kredsen omkring Århus dom-
kirke. Værkstedet karakteriseres navnlig ved 
tegningen af ansigterne (fig. 15) med de højt op-
trukne øjenbrynsbuer, der går i ét med de klum-
pede næser, ved mundene med fremskudt un-
derlæbe og den lille, runde hagetip. Dragtgen-
givelserne, tydeligt udført efter grafiske forlæg, 
er periodens vanlige, bødlerne således med stri-
bede hoser og forskelligt farvede ben, og de for-
nemme klæder, båret af ypperstepræsten og Ma-
ria, markeret ved store skabelonrosetter påtrykt 
uden hensyn til dragtens folder. De anvendte 
farver, på hvidtekalklag, er rødbrunt og grønt, 
en del gult samt gråsort; konturerne sorte. 

†Kalkmalerier. 1) 1500-25 har Åleværkstedet li-
geledes udsmykket nordvæggen i skibets østfag, 

Fig. 15. Kalkmaleri af Anna selvtredie, fra 1500-25, 
udført af »Åleværkstedet«, jfr . fig. 13 (s. 4364). H. 
Wichmann fot. 1995. - Mural painting, 1500-25, by the 
»Åle workshop«. St. Anne with the Virgin and Child, cf. 

fig. 13. 
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men resterne var så dårligt bevarede, at man 
ikke forsøgte en restaurering. Ifølge Rothe af-
dækkedes 1905 øst for vinduet »malerilevnin-
ger«, der viste, at »hele væggen« havde haft en 
dommedagsfremstilling. Et brudstykke vest for 
vinduet mente Rothe derfor var de saliges skare 
uden for himmeriges boliger.42 Af et fotografi af 
den vestre del af væggen (fig. 14) synes at 
fremgå, at væggen har været bemalet med flere 
figurscener over hinanden. Foroven ses rester af 
et kreneleret murparti, hvorover tårn(e) med 
krydskraverede vinduer, formodentlig himmel-
borgen. Ved siden anes måske en dør med dør-
beslag og fødderne af en foranstående S. Peter. 
Herunder ses nogle knælende, glorificerede per-
soner, der holder hænderne foldet i bøn, sam-
menlagte eller mod brystet. Under en smal, 
vandret frise under vinduet, skelnes mod vest 
nogle få rester af S. Mikael sjælevejer: den ene 
vinge, lidt af glorien og hans hånd, der holder 
vægten. Under vinduets østre del anes en smør-
kærningsscene.43 Ved siden af den cylindriske 
kærne ses underkroppen af en kvinde med for-
klæde foran kjolen og med nøgne fødder; bag 
hende en djævlefod med kløer. Hele det omtalte 
parti af væggen er nedadtil afsluttet af en knæk-
båndfrise svarende til den under S. Jørgen, og 
herfra er ophængt et folderigt draperi, på en 
krydsskraveret bagvæg. - Adskillige figurer og 
ornamentik kunne ifølge Rothe iagttages på ski-
bets øvrige vægflader, men afdækning var umu-
lig, uden at store partier gik med i købet. 

2) Fra 1600rnes slutning fandtes over tr iumf-
buen på korets vestvæg en sortmalet indskrift på 
rød, ellipseformet baggrund: »Sal. 122 cap. 1. v. 
Jeg glæder mig ved d(em) som ville gaa til 
Herr(ens) Huus. - Mit Barn! hav stedse Gud for 
Øjnene og i Hiertet og vogt dig for at du ikke 
samtykker i nogen Synd eller handler mod 
(Gud)s B(u)d.« Overkalket 1905. 

I N V E N T A R 

Oversigt. Ligesom i hovedparten af områdets kirker 
er den romanske løvefont også her det ældste inven-
tarstykke. Ingen genstande er i øvrigt bevaret fra 
middelalderen, men man har dog kendskab til en 
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Fig. 16. Alterbord og altertavle fra o. 1894, bordet 
antagelig udført af N. W. Fjeldskov, maleriet af Ka-
ren Wiehe, kopi efter A. Dorph (s. 4365f.). - H. 
Wichmann fot. 1995. - Altar frontal and altar-piece c. 
1894, the frontal probably made by N. W. Fjeldskov, the 
painting by Karen Wiehe after A. Dorph. 

†klokke viet til Maria. Fra 1500rnes slutning stammer 
nogle alterstager med nære paralleller i Røgen. En 
†herskabsstol, en mindetavle fra 1627 og en grav-

krypt fra o. 1641 vidner om adelsmanden Morten 
Pax' tilknytning til kirken gennem hans ejerskab til 
hovedgården Bjerre. 1645 og o. 1680 har to præster, 
far og søn, ladet ophænge epitafier med malerier af de 
respektive familier samt med forskellige religiøse 
motiver. Af Bjerregårds senere ejere har Oluf Krabbe 
og hans hustru Ida Sophie Gedde o. 1700 stået for 
anskaffelsen af både (t)altertavle, prædikestol og fon-
tehimmel (nu lydhimmel) samt for udførelsen af 
gravkrypt(er). O.1774 har Holger Sehested til Bjerre 
og hans hustru Edel Margrethe Gersdorff indrettet 
eget †kapel i kirkens vestende. En gitterdør og de i 
kapellet stående marmorsarkofager blev o. 1894 flyt-
tet til et nyopført kapel (jfr. ovenfor). Samtidig fik 
kirken nyt alterbord og altertavle med maleri. 

Alterbord (fig. 16), o. 1894,13 af eg, svarende til 
bl.a. dem i Træden (s. 4085) og Nørre Snede 
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(s. 4231) og formodentlig udført af N. W. Fjeld-
skov. Bag en trefags, søjlebåret arkade er tre 
rundbuede fyldingsfelter med skårne motiver: i 
midtfeltet Jesu monogram, alpha og omega 
over krydsende tidselranker ligesom i Hammer 
(s. 4336); i sidefelterne kornaks sammenbundet 
med vinranker og -klaser. Oprindelig lakeret, 
1973 hvidmalet med forgyldte detaljer. 

†Sidealterbord, se s. 4355. 
†Alterklæder. 171518 havde bordet en »forklæd-

ning« af rødt plys med »baldyret« våben på. 
184113 ønskede man at få et nyt, rødt klæde, an-
tagelig det af rødt silkefløjl kantet med guld-
galoner, der fandtes 1862. O.1887 skulle det for-
synes med brede guldgaloner.19 

Altertavlen (fig. 16) er et maleri fra o. 1894, Je-
sus hos Martha og Maria, signeret »Karen Wiehe. 

Fig. 17. *Våbenskjolde fra †altertavle fra o. 1700, hen-
visende til kirkeejerne Oluf Krabbe og hans hustru 
Ida Sophie Gedde (s. 4367). Nu i NM. H. Wichmann 
fot. 1995. - *Coats of arms from †altar-piece c. 1700, 
referring to the church owners Oluf Krabbe and his wife, 
Ida Sophie Gedde. Now in NM. 

Fig. 18. *Fantasimaske fra †altertavle o. 1700, jfr. fig. 
17, 18 (s. 4367). H. Wichmann fot. 1995. - *Maskfrom 
†altar-piece c. 1700, cf.figs. 17, 19. Now in NM. 

Fig. 19. *Storvinger til †altertavle fra o. 1700 (s. 
4366). Nu i NM. H. Wichmann fot. 1995. - *Wings 
from †altar piece c. 1700, now in NM. 

Copi efter A. Dorph«.4 4 Det er et oliemaleri på 
lærred, 157x108 cm, indsat i en portalformet ege-
træsramme med søjler stående på fremspring for-
an et højt fodstykke. Herpå står med gyldne ver-
saler: »Et er fornødent«. Også bueslagets øverste 
liste samt det kronende kors er gyldne, rammen 
i øvrigt hvidmalet som bordet. Istandsat 1979, 
maleriet 1982. 

Fra den tidligere †altertavle, udført mellem 
1697 og 1700, er bevaret nogle senbarokke skæ-
ringer (fig. 17-19): To storvinger, en fantasimaske 
samt to våbenskjolde for Krabbe og Gedde, hen-
visende til kirkeejeren Oluf Krabbe og hans hu-
stru Ida Sophie Gedde (jfr. gravkrypt og kiste 
nr. 1, s. 4380f.), der formodentlig har skænket 
tavlen. De to storvinger (fig. 19), 132 cm høje, 
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er formet som en langstrakt englevinge, med 
hoved i profil yderst midtfor og med de volut-
svungne bladvinger strakt bagud. Den tykkin-
dede fantasimaske (fig. 18), hvis skæg- og pan-
delokker løber ud i volutter, har dannet hæn-
gestykke under en konsol,45 der ses skåret i ét 
med hovedets øvre del; ialt 19x26,5 cm. De to 
reliefskårne våbenskjolde (fig. 17), 53x46 cm, 
har hver en profileret plint, der formodentlig 
har været anbragt på tavlens fodstykke. 

Under en hvid overmaling stafferet med lidt 
uægte guld er fremdraget de oprindelige farver, 
overvejende rødt og grønt, på blå baggrund og 
med gyldne detaljer. De blege englehoveder har 
røde kinder, masken rød næse og kinder samt 
sorte øjne. Våbenmærkerne er for Krabbes ved-
kommende rød bjælke på blåsort bund, Geddes 
fisk er sort på hvide bølger. 

Storvingerne svarer i udformning og skæring 
nøje til nogle o. 1698 fornyede altertavlevinger i 
Flade kirke (DK. Tisted s. 986 og 991, note 9), i 
hvis vinger indgår samme våbener som i Åle. 
Flades kirkeejer, Oluf Krabbe til Nandrup (i 
sognet) havde ifølge kontrakt 1698 entreret med 
billedskæreren Jens Andersen Degnboll i Tisted 
om udførelsen af en tavle til Flade. Formodent-
lig har Krabbe anvendt samme mester til tavlen i 
Åle, efter at han 1697 ved ægteskab havde er-
hvervet Bjerregård (i Åle sogn) og samtidig pa-
tronatsretten til kirken. Da billedskæreren imid-
lertid var død og begravet 17. december 1700,46 

må tavlen være udført inden da. Ved et syn 
171518 kaldes den stadig, ligesom prædikestolen, 
for ny og stafferet. 

Først 1841 omtales den igen og ønskedes da 
opmålet og »udstafferet af en duelig maler«. 
1859 skulle den befæstes forsvarligt. 1861 var be-
stilt et nyt †alterbillede,13 der året efter19 er be-
skrevet som et oliemaleri af nadverens indstif-
telse.47 189113 ønskedes det fornyet, men i stedet 
anskaffedes en ny altertavle. Delene fra den ba-
rokke ttavle findes siden 1910 i Nationalmuseet 
(j. nr. D 7492). 

Altersølv. Kalk (fig. 21), 1767, udført af Hans 
Nyested, Horsens, og ifølge indskrift bekostet 
omlavet af hr. Ottesen til Bjerregård.48 Den 16 
cm høje kalk, med enkelte genanvendte, sengo-

Fig. 20. Berettelsessæt, udført 1863 af Anton Michel-
sen, København, med oblatdåse af Rasmus Jensen, 
Horsens (s. 4368). H. Wichmann fot. 1995. - Chalice 

for the Sick, made 1863 by Anton Michelsen, Copenha-
gen, with wafer box by Rasmus Jensen, Horsens. 

Fig.21. Alterkalk, omlavet 1767 af Hans Nyested, 
Horsens, med genanvendelse af sengotiske dele (s. 
4367). H. Wichmann fot. 1995. - Chalice, made 1767 
by Hans Nyested of Horsens, reusing late Gothic parts. 
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tiske dele, har ret flad, sekstunget fod, med lille 
profileret kant, drevet pyramidalsk, sekssidet op 
mod de sekskantede skaftled. Under foden ses 
mesterstemplet (Bøje II, 1982, nr. 6160), sat lige 
under nitterne til en støbt korsfæstelsesgruppe 
på oversiden. Den 2,2 cm høje gruppe, der mu-
ligvis er sengotisk og samtidig med knoppen, 
viser en Kristusfigur med næsten vandret strakte 
arme samt sidefigurer stærkt svejende ind mod 
korset. Den genanvendte, forgyldte knop har 
seks fremspringende rudebosser med riflede 
kanter og forsider smykket med minusklerne 
»ihesvs« på krydsskraveret bund. Både på over-
og underside er mellemfaldende, skarpkantet 
foldeværk med stavværksvinduer. På det store, 
glatte bæger49 er med kursiv graveret giverind-
skriften: 

»Til Livets Drik paa Naadens Bord 
Var denne Kirkes Kalk for lille, 
Hr. Ottesen til Bjerregaard 
En større skulde bruges ville, 
Og denne da bekosted giort 
Gid hver som drikke skal af den 
Af Gud selv lædskes som Guds Ven!« 

Disken er udført o. 1800 af Nicolai Brandt, Hor-
sens. Den er flad, glat og forgyldt; 15,5 cm i 
tvm. På fanen et graveret indvielseskors, 
Georgskors med stråler. På undersiden, der har 
lille standkant om bundfeltet, er stemplet me-
stermærket (Bøje II, 1982, nr. 6190). 

†Altersæt af sølv, forgyldt, omtalt i inventari-
erne fra 1661f.17 

Berettelsessæt (fig. 20), fælles med Tørring 
kirke,19 udført 1863 og o. 1900 forsynet med 
vinbeholder og oblatdåse. Den 11,7 cm høje 
kalk har enkeltprofileret fod, trompetformet 
skaft og ret flad, glat knop. Det høje bæger, 
med mundingsprofil, er prydet med et graveret, 
latinsk kors med trekløverformede ender. Un-
der bunden fire stempler: Københavns bymærke 
(18)63, læderet mestermærke ? M i oval, rime-
ligvis for Anton Michelsen, København (Bøje I, 
1979, s. 243), guardeinens, Peter Reimer Hin-
nerup samt »63« i oval. Disken, med samme 
stempler som kalken, er 6 cm i tvm., flad, på 

Fig. 22. Alterstage fra 1500rnes slutning (s. 4369). H. 
Wichmann fot. 1995. - Altar candlestick from the close of 
the 16th century. 

fanen et graveret cirkelkors med splittede kors-
armsender og lille midtroset. I kalkens bæger er 
indsat en 5,5 cm høj vinbeholder med iskruet 
oblatdåse som låg, hvorpå et graveret kors. U n -
der bunden ses tre mesterstempler for Rasmus 
Jensen, Horsens (Bøje II, 1982, nr. 6276) og to 
bystempler for Horsens. Opbevares i præstegår-
den til Linnerup, der indtil 1911 var anneks til Åle. 

Oblatæske, 1895, 5,5 cm høj, 11,5 cm i tvm., 
cylinderformet med let hvælvet låg hvorpå gra-
veret Kristi monogram mellem A og Q. På si-
den graveret skriveskrift: »Aale Kirke 1895« og 
»Et Legeme ere vi mange, thi vi ere alle del-
agtige i det ene Brød«. Under bunden mester-
stempel for Christian Grønlund, København 
(Bøje I, 1979, nr. 1572), Københavns bymærke 
(18)95 og guardeinens, Simon Groth, †Oblat-
æske af engelsk tin, formodentlig anskaffet 
1862;19 jfr. dåbskande. 

t Vinflaske, af tin,18 tidligst nævnt 1681 og året 
efter17 omtalt som foræret af sognepræsten (fra 
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1670) Rasmus Olufsen (Olsen) Aale (jfr. epitaf 
nr. 2). En tvinflaske, nævnt 1715, tilhørte Åle, 
men brugtes både af denne og Tørring (jfr. 
s. 4413). 

Alterkander. 1) 1959, af sølv, med mesterstem-
plet »V. Lind« og Københavns bymærke (19)59 
anbragt under den sekstungede fod og indven-
dig i låget; 23,5 cm høj. 2) Rimeligvis anskaffet 
efter synets ønske 1844;13 fra Den kongelige Por-
celænsfabrik, af vanlig type, sort, med guldkors 
og -kanter. Nu ude af brug ligesom to tilsva-
rende skåle, fra 1929.19 

Alterstager (fig. 22), fra 1500rnes slutning,50 af 
messing eller lyst malm, nøje svarende til dem i 
Røgen (s. 3554). De er 37,5 cm høje, har lav, let 
profileret fod med indknebne led og vulst ved 
overgangen til skaftet, der består af ægformet 
led og baluster adskilt af kraveled. Høj jernlyse-
pig. I den flade lyseskål er tre, nu atter lukkede 
huller. 186219 ønskede synet som vanligt sta-
gerne omdannet til »lys eller lamper«. Syvarmet 
lysestage, 1934, med rund, glat fod hvorpå er 
graveret årstallet og »ES« over Sehestedvåben. 
Den har spinkelt balusterskaft med flade, gre-
nede lysearme, der til hver af de to sider tiltager 
i højden. 

†Messehagler. En hagel er tidligst omtalt 
1661.1681 beskrives den som en gammel »blom-
met«, rød atlask hagel med sølv- og guldknip-
ling.17 185413 skulle anskaffes en ny, formodent-
lig den der 186219 bestod af rødt silkefløjl med 
ægte guldgaloner. 

Alterskranke, 1863-64, bestående af drejede 
søjler med poleret bøgetræshåndliste, på forkan-
ten en kraftig æggestav. Opstillet i halvrundbue 
foran alteret; søjlerne hvidmalede. 

Døbefont51 (fig. 23), romansk, af grå granit, 
kummen isprængt sorte korn, foden mere fin-
kornet og lidt mørkere grå; ialt 75 cm høj. Den 
store kumme, 70 cm i tvm., er på den nedre 
halvdel kraftigt afsmalnende mod foden. Med 
issen i højde med den 12-13 cm brede mundings-
flade er hugget fire store og grove mandshove-
der, ca. 25 cm høje, 12-15 cm brede og ca. 10 cm 
i relief. De har små, halvkugleformede øjne i ret 
dybe, cirkulære hulninger, meget lang næse og 
vandret mundstreg; panden er ganske lav. U n -

der hvert af hovederne ses en lodret stav i fladt 
relief. Det nordøstvendte hoved er smallere end 
de øvrige, desuden kraftigt behugget og ødelagt 
foroven, så øjne og pande er forsvundet, for-
modentlig en skade stammende fra fontens tid-
ligere anbringelse i korbuen. Fodens lave mono-
lit, hvis særprægede profil kan minde om Vit-
ved-fontens (s. 3033), består af en lille rundstav 
som overgang til et skråt, hulet led, hvorunder 
kraftig vulst hvilende på en kvadratisk plint, der 
er let hulet ind mod vulsten. Både form- og 
stenhuggermæssigt forekommer foden at være 
af en højere kvalitet end den grofthuggede 
kumme, hvilket kan tyde på, at de to dele er 
udført af forskellige hænder. - 1877 stod fonten 
bemalet med oliefarve, der skulle afrenses 
1888f.19 

1862 var fonten opstillet i koret, men ønske-
des året efter flyttet hen til nordre korbuevange 
og »indføjet« så meget i »pillen«, at den ikke 
rakte længere ud end fruentimmerstolene.19 

O.1972f. flyttet til nuværende plads i skibets 
nordøstre hjørne. 

Dåbsfad, af kobber, omtalt 1862,19 49,5 cm i 
tvm., den indre, 6 cm dybe, udhamrede skål 
20,5 cm i tvm.; den brede fane er glat med lille, 
ombukket rand. †Dåbsfad, af messing, nævnt 
1715-19.18 

Fig. 23. Romansk døbefont af granit (s. 4369). H. 
Wichmann fot. 1995. - Romanesque font of granite. 
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Fig. 24. Lydhimmel, o. 1700, formodentlig udført af 
Arent Friderichsen Slache, Horsens (s. 4370). H. 
Wichmann fot. 1995. - Sounding-board c. 1700, prob-
ably made by Arent Fridrichsen Slache, Horsens. 

Fig. 25. Prædikestol, fra o. 1700, antagelig udført af 
Arent Friderichsen Slache, Horsens (s. 4370). H. 
Wichmann fot. 1995. - Pulpit, c. 1700, probably made 
by Arent Friderichsen Slache, Horsens. 

Dåbskande, af engelsk tin, o. 186219 udført af 
»Hans Høy«, København, hvis stemplede ver-
saler52 ses på forsiden af den flade hank; ca. 25 
cm høj. Kandestøberens vanlige type, bl.a. som 
den i Vrads (s. 4170), med pæreformet korpus 
og hulet hals. 

Fontehimmel, se lydhimmel s. 4370. 
Prædikestolen (fig. 25), fra o. 1700 eller kort 

herefter - 1715 er den omtalt som ny ligesom 
altertavlen18 - er udført af en billedskærer præ-
get af Horsensbilledsnideren Peder Jensen Kol-
dings værkstedstradition, formodentlig Arent 
Friderichsen Slache.53 

Stolen, af eg, har fem fag bestående af glatte 
planker med pådylede, kraftigt profilerede po-
stament- og gesimslister. På alle hjørner er an-
bragt svære, skårne frugtophæng endende i en 
stor vindrueklase. I storfelterne står fritskårne 
figurer på lille konsol, der er smykket med re-
liefskårne blade på den skrå forside. Midtfor ses 
den velsignende Kristus med verdenskuglen 
(korset herpå nyt), flankeret af evangelisterne, 
fra øst Mattæus, Markus, Lukas (fig. 27) og Jo-
hannes, alle med bog og iført kjortel og kappe 
med dybe, huljernsskårne folder. Alle figurerne 
er udført efter samme forlæg som anvendt 1703 
på henholdsvis altertavle og prædikestol i Vejlby 
kirke (Vejle amt). På gesimshjørnerne er påsat 
de respektive evangelisttegn (fig. 26), længst 
mod øst en kraftig roset. Under postamenthjor-
nerne er store vindrueklaser hvorimellem hæn-
gestykker med bladværk og blomster i kraftigt 
relief. 

Lydhimlen (fig. 24) er samtidig med prædike-
stolen, men har muligvis oprindelig tjent som 
fontehimmel, idet synet 1716 og igen 171918 be-
mærkede, at stolen er »uden krone«, men at 
fonten havde »en ny krone over«.54 Den svarer i 
øvrigt både til Vejlbys55 fontehimmel og den i 
Østbirk fra 1706, rimeligvis udført af Slache, og 
er opbygget traditionelt efter Peder Jensen Kol-
dings skema.56 Den er af eg, sekskantet, med 
kraftigt profileret gesims med glatte lister og 
krones af en åben baldakin dannet af fem kvin-
delige hermebøjler, hvis bagudrettede vinger 
foroven samles om en midtstolpe. Denne bærer 
en akantusbladsmykket konsol for de bruskede 
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bøjler omkring ophængningsstangen. Sidernes 
topstykker består af hvælvede, bladomkransede 
ovaler flankeret af bruskede vinger og kronet af 
høje topspir. Lydhimlens underside har cirku-
lært midtfelt med relief af et englehoved om-
givet af tolv flammestråler. 

Efter restaurering 1980 fremtræder stol og 
himmel som oprindelig uden staffering, som 
nævnt 1719,19 men med den naturlige, afblegede 
træfarve på skulptur, liste- og snitværksprydel-
ser og med en brun farve som baggrund. De 
nyere, afrensede farvelag bestod af en hvid over-
maling, hvorover lå en gul egetræsådring ledsa-
get af slagmetal forgyldning; hertil hørte en ul-
tramarin farve på himlens underside. Øverst 
fandtes en brun farve med let staffering med 
guldbronze. - 189419 var himlen blevet malet og 
prædikestolen sænket. 1980 blev himlen sænket, 
og stolen fik ny bærestolpe og trappeopgang 
langs triumfvæggen. 

Stolestaderne er i hovedsagen fra 1870,13 da sy-
net ønskede samtlige stole fornyet i lighed med 
Linnerups (s. 4322). De glatte, svejfede gavle 
med påsat drejet knop foroven blev ved hoved-
restaureringen 1973 afkortet i højden, ryglænene 
i begge sider og sæderne øget; enkelte nye ud-
førtes efter samme model. Nu hvidmalede, op-
rindelig egetræsmalede. - tStoleværk er tidligst 
nævnt 1620 (se nedenfor) og 1673;17 171518 om-
talt som malet. 186219 omfattede det 10 stader på 
mandssiden og 13 på kvindesiden. Da vestkapel-
let 1894 blev inddraget i kirkerummet opstille-
des syv nye, plane 1'gavle57 med tagformet top-
stykke, og tilsvarende gavle blev anbragt foran 
de ældre (jfr. fig. 6). Både de nye og »forstyk-
kerne« fjernet 1973. 

tHerskabsstol, fra o. 1620,58 da Morten Pax til 
Bjerre (jfr. s. 4351) efter anmodning fik kongelig 
tilladelse til at få nogle særlige stolestader til sig 
selv, sin hustru og sine folk i sin sognekirke, da 
han »i langsommelig tid ingen stolestader har 
haft«. Lensmanden på Silkeborg Christen Holck 
og Århusbispen Jens Gjødesen skulle ved første 
lejlighed begive sig til Åle og udvise de stolesta-
der, som han havde brug for. Den egentlige 
therskabsstol, muligvis en pulpiturstol, der var 
indrettet i skibets østfag, er tidligst omtalt ved et 

Fig. 26. Markusløven, fra prædikestol o. 1700, jfr. 
fig. 25 (s. 4370). H. Wichmann fot. 1995. - The lion of 
St. Mark, from the pulpit c. 1700, cf fig. 25. 

Fig. 27. Evangelisten Lukas, fra prædikestol o. 1700, 
jfr. fig. 25 (s. 4370). H. Wichmann fot. 1995. - St. 
Luke the evangelist, from the pulpit c. 1700, cf. fig. 25. 
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Fig. 28. Lysekrone 1894, af messing, ophængt i Sehe-
steds kapel (s. 4372). H. Wichmann fot. 1995. - Brass 
chandelier 1894, suspended in the Sehested chapel. 

syn 1715.18 1841 trængte loftet over den »lukkede 
stol« til reparation. Da Bjerregårds ejer 1850 
ikke kunne fremvise nogen ret til at have »den 
høje, lukkede stol ved opgangen til koret«, 
burde den ifølge synets mening fjernes og er-
stattes af to stole lig med kirkens andre.13 

†Skrifte- og †degnestol, begge malede, er tid-
ligst omtalt 1715.18 1862 havde de som vanligt 
plads på hver side af alteret. Året efter ønskedes 
de forsynet med nye gardiner. Begge stole fjer-
net 1887. Til præsten skulle da anskaffes en min-
dre lænestol, og til degnens offer skulle anbrin-
ges et bræt i korbuen.19 

Armstol til præsten, antagelig fra 1926,19 med 
lille, skåret ornament på rygbrættet. I korets 
sydvesthjørne. 

Pengebøsse, o. 1860, af jernblik, konisk, med 
pengetragt på låget; nu egetræsmalet. Ude af 
brug, tidligere anbragt inden for syddøren (jfr. 
fig. 6). 

†Pulpitur, i skibets vestlige del,25 over Sehe-
steds †kapel, først nævnt I860,13 da to søjler 

skulle fornyes. Det gav 186219 plads til omtrent 
50 personer og blev 189125 beskrevet som næppe 
mandshøjt. 187013 blev de fire bærende piller 
bragt i flugt med hinanden og gjort ensartede; 
samtidig fornyedes trappen i syd. Fjernet 1934. 

†Pulpiturstol(?), se †herskabsstol ovenfor. 
Orgel, 1991, med 12 stemmer, to manualer og 

pedal, bygget af Th. Frobenius & Sønner, Kgs. 
Lyngby. Disposition: Hovedværk: Principal 8', 
Gedakt 8', Oktav 4', Rørfløjte 4 S p i d s f l ø j t e 2', 
Mixtur III. Svelleværk: Gemshorn 8', Fløjte 4', 
Principal 2', Kvint 1 , Sesquialtera II. Pedal: 
Subbas 16'. Facaden udgøres af fire harpefor-
mede pibefelter. Lysegrå bemaling, stafferet 
med italiensk rød. I tårnrummet. †Harmonium, 
omtalt 1908.19 †Orgel, 1934, med seks stemmer, 
bygget af Th. Frobenius & Co., Kgs. Lyngby. 
Disposition: Quintatøn 16', Principal 8', Gedakt 
8', Spidsfløjte 4', Rauschquint II, Cimbel III; ok-
tavkoppel, svelle, tutti. Pneumatisk aktion, keg-
levindlade. Den enkle facade med uindrammede 
attrappiber af sølvbronzeret zink var uden tvivl 
tegnet af arkitekt Norn. På podium i tårnrum-
met, med sydvendt spillebord. 

Ny salmenummertavle til ophængningstal af 
metal; på triumfvæggen. En †tavle til skyde-
numre blev o. 188919 anskaffet til anbringelse 
ved korbuen i stedet for en mindre (jfr. fig. 6). 
Dens talbrikker opbevares nu i fyrkælderen. 

Kirkestævnetavle, af sortmalet træ, 24x16,5 
cm, med dobbelttunget top hvori lille, gennem-
brudt halvbue; hvid skriveskrift: »Kirkestevne«. 
Ophængt i våbenhuset. 

Kirkens belysning er udført 1972-73 efter teg-
ning af restaureringsarkitekterne. Tre meget 
store jernkranse, 2,8 m i tvm., hver med 16 cy-
linderformede glas, er ophængt i skibet; i koret 
en krydsformet jernkonstruktion med glas som 
ovennævnte. 

Lysekroner. 1) (Fig. 28), 1894, af messing, med 
to gange seks lysearme, cylinderskaft med ringe 
samt listetværdelt hængekugle; herpå er grave-
ret et Sehested-våben flankeret af initialerne 
»K. S.« og »E. B.« samt ovennævnte årstal. O p -
hængt i nordkapellet. 2-3) To ens kroner, lige-
ledes fra 1894,19 med to gange seks småkvistede 
arme, skaft med kugle- og balusterled samt stor 
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hængekugle med knop og ring, er nu ude af 
brug og anbragt på loftet. 

†Ligbårer. 1661 fandtes to gamle ligbårer, 1681 
kun én, der to år senere omtales som forråd-
net.17 1719 var en båre anbragt i våbenhuset.18 

Klokke, »omstøbt Aar 1934 Af De Smithske 
Støberier i Aalborg«. Reliefindskrift om halsen i 
to linier, afgrænset af dobbeltlister. Det nedre 
skriftbånd har ovennævnte indskrift, det øvre en 
latinsk indskrift, som har stået på †klokke nr. 1, 
jfr. ndf.; 88 cm i tvm. I vuggebom af støbejern, i 
klokkestol fra 1934, af fyr. 

†Klokker. 1) Middelalderlig, med latinsk ind-
skrift med »munkebogstaver«, dvs. minuskier, 
der ifølge DaAtlas 176859 var: »hæc campana 
pertinet ad ecclesiam Ale. Ave Maria«. (Denne 
klokke tilhører Åle kirke. Hil dig Maria). Søren 
Abildgaard gengiver 1773 indskriften lidt ander-
ledes: »Ave Maria ista campana pertinet ecclesie 

Fig. 29. Mindetavle 1627 for redningen af Morten Pax 
til Bjerregård efter hvælvnedstyrtning (s. 4373). H. 
Wichmann fot. 1995. - Memorial tablet 1627 commemo-
rating the rescue of Morten Pax of Bjerregård after the 
collapse of a vault. 

Ale«. Den hang da ved kirkegavlen under et tag, 
1862 kaldet »Skjærm«,19 jfr . s. 4353. Omstøbt 
1866.13 

2) 1866,13 støbt af J. Stallknechts jernstøberi i 
Horsens.60 Ifølge Uldall hang den 1889 på en 
sådan måde uden på den vestre gavl, at den ikke 
kunne nøjere undersøges. 

G R A V M I N D E R 

Mindetavler. 1) (Fig. 29), o. 1627 over Morten 
Pax til Bjerregård (jfr. †herskabsstol og grav-
krypt). Rødbrun kalksten, 108x53 cm, på hvis 
øvre trediedel er malet en engel, der med ud-
bredte arme illuderer at holde en skrifttavle ne-
denfor. Englen har hørgult hår og bærer gul 
kjortel med hvid krave og foer. På skrifttavlens 
top er malet en fjedret dobbeltvolut, nederst et 
lille, hjerteformet, gult bladornament hvori en 

Fig. 30. Mindetavle o. 1866, over Niels Veste Vester-
sen, såret ved Dybbøl 18. apr. 1864, †18. aug. 1866 (s. 
4374). H. Wichmann fot. 1995. - Memorial tablet c. 
1866 to Niels Veste Vestersen, wounded at Dybbøl 1864, 
died 1866. 
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frontal maske. Den gulmalede frakturindskrift, 
på en kun sporadisk bevaret sort bundfarve, 
omfatter foroven et forklarende bibelcitat: 
»Hand skal befale Sine Engle om dig at bevare 
dig paa alle dine veye, de skulle bære dig paa 
Hender, at du skalt icke maa sche Støde din fod 
paa en Steen. Psal. xcl« (11-12). Herunder: 
»Anno 1627 den 11 iulii fait Hverlingen (hvæl-
vingen) Ned paa dette sted offver Edle og 
welbr. (dvs. velbyrdige) Marten Pax til Bierre, 
Som dog nesten udskad underlig (dvs. ved et 
under) blef bevaret. Soli deo gloria« (d Gud 
alene æren). Renset og voksbehandlet 1972. Ind-
sat i tr iumfmurens sydlige del ved prædikesto-
len, jfr. s. 4358). 

2) (Fig. 30), o. 1866, over »Niels Veste Vester-
sen, født i Aale den 4. Jannuar 1838, saaret ved 
Dybbel 18. April 1864, laa paa Lazareth i Flens-
borg til 18. August 1865, død paa Garnisons La-
zareth i Kjøbenhavn 18. August 1866. Fred være 
med dit Støv og Hæder med dit Minde.« Ind-
skriften står med fordybet, gylden antikva på en 
hvid marmorplade, 60x43 cm, der på de tre 
øvre sider er indfattet i grenlignende ramme, i 
de øvre svikler egeblade i relief. Nu opsat på 
nordkapellets sydvæg, men oprindelig over ski-
bets syddør støttet af to volutsvungne jernbøjler 
(jfr. fig. 6). Over pladen var anbragt en blad- og 
blomsterkrans af metal, nu henlagt i gravkrypt. 
Kransen har omsluttet et daguerreotypi af af-
døde i uniform. 

To næsten ens præsteepitafier (fig. 31-32), af eg, 
med portrætmalerier af familierne, det ene opsat 
1645 over Oluf Rasmussen Samsing, død 1659 
efter mishandling af polakkerne (jfr. s. 4351), det 
andet o. 1680 over hans søn Rasmus Olufsen 
Aale, død 1721. Begge epitafier er ligesom op-
rindelig ophængt på nordvæggen på hver side af 
vinduet i skibets østligste fag. 

1) Det ældste (fig. 32), med malet årstal 1645, 
har rektangulært midtfelt omgivet af tandsnit-
ramme og flankeret af to søjlestillinger med po-
stament og gesimsstykker i renæssanceformer, 
prydet med henholdsvis løvemasker og engle-
hoveder.61 Bag de fritstående søjler er ramme-
værket prydet med fladsnitsslyngbånd. På det 
tynde gesimsbræt står et tunget udsavet top-

stykke, og under det ligeledes spinkle fodbræt er 
anbragt et udtunget, plant hængestykke, afskå-
ret i den ene side (jfr. nedenfor). Epitafiet har 
bevaret sin ene, østvendte storvinge, der består 
af et udsavet cirkelfelt med bueformede udlø-
bere foroven og -neden (jfr. staffering); det ne-
derste antagelig beskåret. Den anden vinge er 
overflyttet til det yngre epitaf, formodentlig i 
forbindelse med dettes udførelse. Både spor i 
det ældre epitafs rammeværk og det malede, nu 
delte bibelcitat på de to vinger bekræfter den 
omtalte, oprindelige udformning af epitafiet. 

Oprindelige indskrifter, malerier og snitvær-
kets staffering er bevaret, dog er topstykkets til 
dels ødelagt. Istandsættelser er foretaget 1870, 
1910 og 1972f., jfr . nedenfor. 

Indskriften i hængestykket står med gylden 
fraktur på sort bund: »Her neden for Huiler Hæ-
derlige oc Vellerde nu Salige Mand Her Oluff 
Rasmussen Samsing.« Født i Aarhuus 1597, blev 
student 1618, hører (dvs. lærer) i Medelfart skole 
1622, skolemester smst. 1625, kapellan til S. 
Knuds kirke i Othense og sognepræst til Aale og 
Tørring kirker 1627. Kom samme år i ægteskab 
med hæderlig og gudfrygtig her hos hvilende 
salige kvinde Maren Staffens dater, f. i Medel-
fart 1609. De levede sammen i (32) år og avlede 
(4) søn(ner) og (6) døtre. Han døde 16(59) d. 
(14. aug.) og hun 16(76) d. (29. sept.) »Gud 
giffue dennem Samptligen en Glædelige O p -
standelse. Amen«. - Præstens dødsdato samt 
børnenes antal er malet af en anden hånd end 
den øvrige skrift; præstekonens dødsdato er til-
føjet af en tredie hånd.62 

Det velbevarede midtbillede (fig. 34), 72x44 
cm, på træ, viser en særpræget krucifiksfrem-
stilling oven over brystbilleder af præstefami-
lien. Den hvide Kristusskikkelse, med flag-
rende, hvidt lændeklæde, er ophængt på et sort-
malet anker, hvorom snor sig en slange med et 
æble i gabet,63 symboler på syndefaldet og håbet 
om opstandelse ved Kristus. Foroven hænger 
grønne grene med røde frugter omgivet af sorte 
skyer. I baggrunden anes en by under en lysere 
himmel. 

Under forgrundens brunligt bakkede jords-
mon ses den sortklædte præstefamilie, alle med 
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Fig. 31-32. Præsteepitafier over (nr. 1; til højre) Oluf Rasmussens Samsing, 1645, og (nr. 2) over hans søn 
Rasmus Olufsen Aale, o. 1680, begge med familie (s. 4374f.). H. Wichmann fot. 1995. - Wall monuments of two 
parish priests, father and son, Oluf Rasmussen Samsing, put up in 1645, and Rasmus Olufsen Aale, in c. 1680; both with 
families. 

lys lød, grå eller blå øjne og gulligt hår, samt 
med fingerspidserne samlet til bøn. Præsten, der 
er i ornat med hvid pibekrave, har let bølget hår, 
overskæg og bredt hageskæg. Hans hustru bæ-
rer hvidt hovedtøj, hvis sidebukler lader tindin-
gehåret synligt; under den opstående halskrave 
anes et hvidt halslin. Bag manden står de fire 
sønner, ensklædte med hvide kraver, og bag 
kvinden de seks døtre med kraver som mode-
rens og bånd over det glatte hår. Oven over 
mandens hoved står »48«, over kvindens »36« 
og over den ældste datter »15«, en aldersangi-

velse for de pågældende, overensstemmende 
med det formodede udførelsesår, »1645«, der er 
malet på fodbrættets overside; ved siden heraf 
står »Opfr(isket) 1870«. 

Bemalingen på de to ens storvinger (hvoraf 
den ene som nævnt er overført til det yngre epi-
taf) består af en barok bladranke, foroven en-
dende i vindrueklase, omkring et cirkulært 
midtfelt; farverne er grå, hvid, sort og guld på 
mørkegrå bund. Motivet på det ældre epitafs 
oprindeligt vestvendte storvinge (nu på epitaf 
nr. 2) er Lazarus' opvækkelse (fig. 33), en per-
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Fig. 33. Maleri af Lazarus' opvækkelse, fra epitaf nr. 
1, 1645, antagelig o. 1680 overført til epitaf nr. 2, jfr . 
fig. 31 (s. 4375). H. Wichmann fot. 1995. - Painting of 
the Raising of Lazarus, from wall monument no. 1, 1645, 
probably transferred c. 1680 to wall monument no. 2, cf. 
fig. 31. 

sonreduceret, spejlvendt kopi efter et stik af Jan 
Muller efter Abraham Bloemaert.64 På den østre 
vinge er malet en fremstilling af to basunblæ-
sende engle, der vækker de nøgne sjæle op af 
gravene. De respektive, men nu på hver sit epi-
taf malede frakturindskrifter over cirklerne ly-
der: 1) »De Som Saae Met Graad« - 2) »Skulle 
Høste Met Giede«, et citat fra SI. 126,5. 

På det stærkt medtagne topstykke er malet 
Kristus som verdensdommer, siddende på regn-
buen og med fødderne på jordkuglen. Ved siden 
samt nedenunder anes hvidklædte engle, der 
med ryggen mod hinanden henholdsvis skubber 
de (forsvundne) frelste mod paradiset, og med 
hævet sværd jager en brun djævel, der bærer en 
nøgen skikkelse, ind i røde flammer. 

191065 blev epitafiet istandsat66 og snitværkets 
1870 »opfriskede« staffering67 renset og udbed-
ret. Søjleskafter, drejede knopper, løve- og eng-
lehoveder blev forgyldte i stedet for den tidli-
gere guldbronze. Tænderne i midtfeltets ramme 
står gyldne og sølvlaserede, de mest fremsprin-

gende lister blåhvide. O.1972 atter renset og let-
tere istandsat. 

2) Det yngre epitaf (fig. 31), fra o. 1680, ud-
ført som en kopi af ovenstående, nr. 1, adskiller 
sig kun ved mindre, snedkermæssige detaljer fra 
dette. På hængestykket ses ligeledes en efterlig-
ning af bladkransen, med maske, omkring den 
gulmalede frakturindskrift: »Her under Hviler 
dend Hæderlige ...« etc. Rasmus Olluffsen aale, 
f. i aale præstegård 1644, hvis far var Olluf Ras-
mussen Samsing, fordum præst til disse sogne 
og provst i Vradtz herred, moderen hæderlige 
og gudelskende Maren Stephansdat(ter). Blev 
kaldet at være sognepræst til aale og Tørring 
sogne 1670. Kom i ægteskab med hæderlig og 
dydædle herhos hvilende salige matrone Kier-
sten Hansdatter 1671, f. 1641, faderen var Hans 
Hansen Bagger, fordum sognepræst i Varde, 
moderen Kiersten Nielsd(atter) Obling. De le-
vede tilsammen (31) år og avlede en søn. Han 
døde (1721) den (11. May) og hun (1702) den 
(14. Jun . ) . 

Midtfeltets maleri (fig. 35), 71,5x46,5 cm, på 
træ, er tværdelt. På den øvre halvdel ses Kors-
bæringen, på den nedre præstefamilien. Kristus, 
i brun kjortel og rød kappe, står bøjet under 
korsets vægt foran en rødmende aftenhimmel. 
Ved den ene side ses Golgatha med de tre kors, i 
baggrunden Jerusalem. Herunder er på mørk 
baggrund fremstillet hoftebilleder af den sort-
klædte, bedende præstefamilie. Hustruen, der 
fremtræder mest dominerende med sit ufor-
holdsmæssigt store, velnærede ansigt, bærer 
sort hovedtøj, kniplingsbesat ved pande og tin-
dinger. Kjolen, der lader halsen fri, er kantet af 
hvidt, hvorover et guldhalsbånd; de hvide un-
derærmer har kniplingsmanchetter. Hendes 
hvide, gennemsigtige forklæde er kantet med 
prydbånd. Ægtemanden er i ornat med stor pi-
bekrave. Han har gråblå øjne, langt, lyst hår og 
kraftigt fuldskæg. Bag ham ses den lille søn, 
med mørkere lokket hår og brune øjne. Han har 
hvid kniplingshalsklud og tilsvarende manchet-
ter. Både drengens og moderens alder samt 
dragtmæssige detaljer taler for, at maleriet er 
udført o. 1680. - Vedrørende vingen, se ovenfor 
under epitaf nr. 1. 
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Fig. 34. Maleri fra epitaf nr. 1, 1645, over sognepræst 
Oluf Rasmussen Samsing og familie, jfr . fig. 32 (s. 
4374). H. Wichmann fot. 1995. - Painting on wall mon-
ument no. 1, 1645, to pastor Oluf Rasmussen Samsing and 
his family, cf. fig. 32. 

Topfeltet har en stærkt ødelagt fremstilling fra 
Johannes Åbenbaring 4. kap., antagelig udført 
efter et forlæg som i Frederik II.s bibel.68 Den 
knælende evangelist, i rødbrun kappe, ses med 
fremstrakte hænder mellem de to rækker af 
hvidklædte og kronede, harpespillende ældste, i 
brunlige skyer. Hovedparten af den venstre æld-
sterække er forsvundet ligesom Guddommen, 
der har været malet på det øvre buebræt, 1910 
erstattet af et nyt. 

Snitværkets staffering, »opfriskningen« 1870, 
en udbedring 1910 samt en lettere istandsættelse 
197169 svarer til det, der er foretaget med nr. 1. 

Fig. 35. Maleri fra epitaf nr. 2. o. 1680, over sogne-
præst Rasmus Olufsen Aale og familie, jfr . fig. 31 (s. 
4376). H. Wichmann fot. 1995. - Painting on wall mon-
ument no. 2, c. 1680, to pastor Rasmus Olufsen Aale and 
his family cf. fig. 31. 

Som ovenfor omtalt tyder flere forhold på, at 
sønnen har ladet faderens ene epitafievinge 
overflytte til sit eget epitaf,70 ligesom han har 
ladet faderens hængestykke beskære. - Det er 
rimeligvis begrundet i ophængningen, fordi der 
kun var plads til to vinger på de murstykker, der 
var til rådighed på væggen her. Epitafierne er 
tidligst omtalt her 186219 og endnu 1889 (Ul-
dall). 190819 lå de i »kapellet«, men krævedes da 
af synet restaureret og ophængt, hvilket skete 
1910 ved Niels Termansen. 

Gravsten (fig. 36), o. 1631 (?), meget nedslidt, 
med rester af indskrift med reliefversaler over en 
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anonym »echte mand«, som boede (i) Hav-
birre(gård), død (16)31(?).71 Rødlig kalksten, 
157x78x12 cm, med en ca. 4 cm bred, glat 
ramme. I hvert af stenens hjørner en stor roset, 
mellem de øvre et Jesumonogram, mellem de 
nedre et symmetrisk bomærkeskjold med initia-
lerne »NI«. Opstillet mod østvæggen i nordre 
kapel. 

Gravkapel for Holger Sehested og hustru Edel 
Margrethe Gersdorff er 1894 indrettet i en nyop-
ført, nordre tilbygning (jfr. s. 4356), der har af-
løst familiens nedlagte †kapel fra 1774 i kirkens 
vestende (jfr. s. 4356 og 4379). Til det nye kapel 
er overført den oprindelige gitterdør, de to sar-
kofager og en mindetavle. Jfr. i øvrigt lysekrone 
nr. 1. 

Den tofløjedc gitterdør (fig. 37), af smedejern, 
fra o. 1774, er ved dobbelte tværbånd delt i tre 
felter. Både i top- og fodfelter sidder krydsbånd, 
der midtpå har påsatte, rudeformede rosetpla-
der. Fløjenes høje midtparti er delt af lodrette, 
runde stænger og har både foroven og -neden en 
ensartet, spinkel dekoration af ovaler med roset-
plader som de førnævnte samt lange flamme-

jern. Mellem stængerne er anbragt metalbogsta-
ver, de ovennævnte giveres initialer »HS« og 
»EMG« under hvælvede, bladkransede metal-
plader med deres respektive våbener, malet med 
de rette heraldiske farver på brun bund. Initialer, 
rosetplader og våbenrande er uægte forgyldt. 
En kraftig, fliget låsekasse sidder på østre fløj. 

I kapellet står to tæt sammenstillede, næsten 
ens sarkofager (jfr. fig. 38) af norsk (Gjellebæk) 
marmor, fra 1700rnes sidste fjerdedel. De er 
hver især samlet af ialt 17 stykker, dvs. dæk-
plade og kortender hver af ét stykke, langsi-
derne hver af tre og soklerne tilsvarende ialt af 8 
stykker. Sarkofagerne har kraftigt profilerede 
sokler, plane, let skrå sider og plan dækplade 
med nedre, spinkel profil; alle led har lille fals 
som hjørnemarkering; midtpartiet på hver af 
langsiderne er skudt lidt frem som en art risalit, 
de flankerende sider og kortenderne er desuden 
smykket med et forsænket bånd omkring glat 
midtfelt. - Den ældste og højeste sarkofag står 
ved østvæggen. 

1) For Edel Margrethe Gersdorff, †1778; ingen 
indskrift, men se mindetavle nedenfor. Sarkofa-
gen er 109,5 cm høj, 258,5 cm lang og 135 cm 
bred. På østre langside er et cirkelfelt med flad 
ramme omkring hendes monogram »EMGS«, i 
relief, dannet af store skønskriftsbogstaver. På 
vestre langside et tilsvarende, stort cirkelfelt 
med to sammenstillede, ovale våbener (allian-
cevaben) for Sehested og Gersdorff, begge med 
hjelmtegn. 

2) For Holger Sehested, †1811; ingen indskrift. 
Sarkofagen er 104 cm høj, 255 cm lang og 134 
cm bred; tilsyneladende udført efter nr. 1, men 
på ukendt tidspunkt. På langsiderne tilsvarende 
cirkelfelter som på nr. 1, mod øst med Sehested-
våben (uden hjelmtegn), i kraftigt relief, mod 
vest hans kronede monogram »HS« i relief. 

1894 var sarkofagerne opstillet på et lavt flise-
podium rykket ud til hver af kapellets lang-
vægge. 1973 blev de istandsat ved Vitus Niel-
sen72 og flyttet nærmere sammen på det fælles, 
flade flisegulv. 

Mindetavle, o. 1800, over Edel Margretha 
Gersdorff, *9. apr. 1734, †21. febr. 1778. »Hen-
des liv var ærefuldt, fordi religion, klogskab og 

Fig. 36. Den øvre del af gravsten fra o. 1631(?) over en 
mand fra Havbjerggård (s. 4377). H. Wichmann fot. 
1995. - The upper part of a tombstone to a man from 
Havbjerggård, died 1631 (?). 
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oplyst dyd gav det ære, ... en sørgende ægte-
mand, Holger Sehested, kongelig mayestæts 
kammerherre og sex sørgende børn maatte væ-
modigen begræde, at hun ikke mere levede for 
dem ...«. Indskriften afsluttes af et sørge- og 
trøstevers, underskrevet af »Niels Sehested«, en 
søn. 

Indskriften er antagelig overført (dog med en-
kelte mangler og fejl) fra en †kisteplade, en »gan-
ske liden udstaferet blikplade med opskrift«, der 
ifølge den daværende degn73 tilsyneladende har 
været anbragt på kisten ved begravelsen 
16. marts 1778. 

Sort, poleret kalkstensplade, 94x49 cm, med 
fordybet versalindskrift, der har spor af forgyld-
ning. I kraftig, profileret og umalet egetræs-
ramme. Ophængt på kapellets vestvæg. 

†Gravkapel for Holger Sehested og hustru 

Fig. 37. Smedejernsdør fra o. 1774 til Sehesteds kapel 
(s. 4378). H. Wichmann fot. 1995. - Wrought-iron door, 
c. 1774, to Sehested's chapel. 

Danmarks Kirker, Århus 

Fig. 38. Udsnit af Sehesteds kapel 1894, med mar-
morsarkofager for Edel Margrethe Gersdorff, †1778 
(til højre) og Holger Sehested, †1811(s. 4378). Hugo 
Matthiessen fot. 1938. - Section of Sehested's chapel 
1894, with marble sarcophagi to Edel Margrethe Gersdorff, 
died 1118 (to the right) and Holger Sehested, died 1811. 

Edel Margrethe Gersdorff var o. 1774 indrettet i 
vestenden af skibet (jfr. s. 4356), adskilt herfra 
ved en skillevæg, hvori ovennævnte smede-
jernsgitterdør. I rummet var anbragt ægtepar-
rets to marmorsarkofager, hendes mod nord, og 
ud herfor, på vestvæggen, var ifølge Løffler 
1877 anbragt en mindetavle over hende. 189419 

blev kapellet inddraget i kirkerummet og gitter-
dør, sarkofager og mindetavle overført til et nyt 
kapel i nord (jfr. s. 4378). 

Flere gravkrypter er i 16- og 1700rne indrettet 
under koret og skibets østligste del (jfr. fig. 7). 
Den tidligste efterretning herom stammer fra 
7. jan. 1641,8 da Morten Pax til Bjerre, †164774 

(jfr. s. 4351, †herskabsstol og mindetavle 1627) 
fik tilladelse75 til at indrette sin egen (†)begra-
velse i kirken, dog skulle den forfærdiges på 
hans egen bekostning »på de steder, hvor det var 
uden skade for kirken« og herefter vedligeholde 
den. Det vides ikke, hvilken af krypterne det har 
drejet sig om, men måske den under koret. An-
dre krypter (nr. 2 og 3?) er senere taget i an-
vendelse af medlemmer af slægterne Unger og 
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Fig. 39. Gravkrypt nr. 2, set mod syd, med kiste nr. 1 
for Oluf Krabbe til Bjerre, †1728 (s. 4381). H. Wich-
mann fot. 1995. - Crypt no. 2, seen to the south, with the 
copper coffin no. 1, of Oluf Krabbe of Bjerre, died 1728. 

Krabbe til Bjerre. - Ifølge Abildgaard sås der 
1771 indvendig over døren til Krabbes åbne be-
gravelse våbener for Gedde og Krabbe. Krypten 
under koret har tilsyneladende (senere?) været 
benyttet af præstefamilier.76 Oprydninger og 
istandsættelse af krypterne er foretaget 1934-36 
og 1972. 

Krypten under koret (nr.1) er overdækket af 
tøndehvælv og har ventilhul mod syd. Gulvet er 
det oprindelige, lagt med munkesten. Nedgan-
gen både hertil og til de øvrige krypter er ad en 
stige gennem en dobbeltlem, af eg, indpasset 
mellem egebjælker nedlagt i korgulvet og med 
lemmenes vestender lidt indskåret i kortrins-
bjælken. 

Krypterne (nr. 2 og 3 fra øst) under skibets 
østligste fag fremtræder siden 1972 med ens rum 
overdækket af tøndehvælv (jfr. fig. 39); de har 
hver et ventilhul til henholdsvis nord og syd og 
er adskilt ved en nord-sydgående skillevæg. 
Rum nr. 2 havde tidligere en kun ca. 60 cm høj 

åbning i vest, der imidlertid blev gennembrudt 
1934, for at man i rum nr. 3 kunne anbringe de 
ophobede, sørgelige rester af kister og deres 
indhold, både fra rum nr.1 og 2, med undta-
gelse af kiste nr.1 (jfr. ndf.), der forblev i rum 
nr. 2. Herefter blev åbningen tilmuret, men atter 
åbnet 1972 for en undersøgelse af rum nr. 3; også 
dette havde i den søndre del munkestensgulv. I 
den nordlige del fandtes fire sten, der formo-
dentlig har dannet fundament for kryptens før-
ste kiste. I vestvæggen er en tilmuret åbning, 
der måske har ført ind til endnu en †krypt. -
Efter undersøgelsen blev opmuret et buestik i 
åbningen mellem krypt 2 og 3. 

Mindst 38 personer har været nedsat i kryp-
terne at dømme efter antallet af fundne kranier. 
Ud over de to bevarede kister (jfr. ndf.) var det 
kun muligt at rekonstruere to fyrretræskister af 
enkel form, med plane sider og tresidet låg. Ho-
vedparten af de løsrevne kistedele var af fyr, en-
kelte af eg. I krypt nr. 3 kunne man under op-
fyldet fastslå de ældste kisters placering. Der var 
ialt otte, af fyr,77 stillet tæt sammen, så de fyldte 
hele rummet. - 1934 havde man fundet ialt 11 
kisteplader (jfr. ndf.), hvoraf én tilhørende kiste 
nr.1 blev genanbragt her, de øvrige ti blev sam-
men med enkelte kistebeslag opsat på store, ind-
rammede træplader, der ophængtes i tårnrum-
met; senere flyttet til gravkrypterne. Vedrø-
rende løsfund af kistebeslag m.m. se s. 4385. 

Fig. 40. Barnekiste nr. 2, af eg, fra 1700rne (s. 4382). 
H. Wichmann fot. 1995. - Child's oak coffin, 18th cen-
tury. 
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Kister. 1) (Fig. 39) med kisteplader, 1728, for 
Oluf Krabbe,78 herre til Bierre, Hastrup og 
Skaarup gaard, kgl.maj.s etats- og justitsråd, 
født på fædrenegården Damsgaard 14. nov. 
1656, kom i ægteskab første gang 1685 med 
jomf ru Margrethe Svigtenberg og avlede med 
hende fire børn, to sønner og to døtre; anden 
gang 5. nov. 1697 med jomfru Ide Sophie 
Gedde, datter af salig kancelliråd og amtmand 
Knud Gedde og fru Leene Catrne(!) Kaas til Ha-
strup og avlede i samme ægteskab femten børn, 
otte sønner og syv døtre. Død på Bierregaard 
28. maj 1728, 72 år, 6 måneder og 2 uger gl. 

Oval, let hvælvet kisteplade (fig. 46b), af tin, 
nu 22x25,5 cm, indskriften graveret med kur-
siv, navnene med store versaler. Rammen for-
svundet, bortset fra lille bladstump. Anbragt på 
kistelågets hovedende. På lågets fodende en oval 
kisteplade (fig. 42) af tin, 16x10 cm, i støbt blad-
ramme, hvori indgår vindrueklaser og foroven 
to putti, der holder oliegrene. Indskrift med 
graveret kursiv: 

»Stat Her og Skue En Adels 
mand af Gam(m)el Byrd og Stam(m)e 
Som dyd og øre Kronedt Kand 
her under Jorden Bramme 
Guds Sande frygt hans glæde Bar 
Hand Kongen troelig tiente 
For Landets Gafn hand Omsorg Bar 
og hver oprigtig Meende 
Hand var af Sind Ret eye f rom 
Retfærdig Uden Liige 
Hand aldrig Naar hand feldte 
D o m fra Rætten Wilde Viige 
Nu hviler hans dend Dyre 
Siæl I Himlen tryg og Rolig 
Hans Been de her Beva(res) 
Vel I Denne Kaabber(bolig).« 

Den barokke kobberkiste (fig. 39) er trapezfor-
met, 235x109-89 cm og højest ved hovedenden, 
70 cm, ved fordenden 64 cm. Den plane låg-
plade, 187x60-55 cm, har inden for en ophøjet 
randliste foruden de ovennævnte kisteplader 
været prydet med et ca. 94 cm højt krucifiks, 
med trekløverformede ender, hvoraf der nu kun 
ses aftrykket. Af den støbte †Kristusfigur er be-
varet en 12 cm lang højrearm. Underdelen af 
kisten, låget og lågpladen er kantet af blystøbte 

Fig. 41. Blystøbt englehoved på hjørne af kiste nr. 1, 
jfr . fig. 39, fra o. 1728 (s. 4382). H. Wichmann fot. 
1995. - Head of angel, cast of lead, on the corner of coffin 
no. 1, cf. fig. 39, c. 1728. 

Fig. 42. Kisteplade på kiste nr. 1, jfr . fig. 39, for Oluf 
Krabbe til Bjerre, †1728 (s. 4381). H. Wichmann fot. 
1995. - Coffin plate on coffin no. 1, cf. fig. 39, of Oluf 
Krabbe of Bjerre, died 1128. 
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Fig. 43a-b. Kisteplade og beslag. Victor Hermansen fot. 1936. a. Foroven nr. 1, for Ejler Qvitzow, †1661. 
Herover våbenskjolde for Qvi tzow og Pax. b. Nederst nr. 2, for j omf ru Anne Marie von Qviterine, †1671. 
Herover våbenskjolde for Qviterine(?) og Puttenen(?) (s. 4383). - Coffin plates and mounts, a. At the top no. 1, to 
Ejler Qvitzow, died 1661, and above the coats of arms of Qvitzow and Pax. b. Below no. 2 to Anne Marie von Qviterine, 
died 1671, and above it the coats of arms of Qviterine(?) and Puttenen(?). 

44a-b. Foroven a, nr. 3, for Rudolf von Unger, †1676. Herover våbenskjold for Unger. Nederst b, nr. 4, for 
Helena von Guttatern, †1681 (s. 4383f.). - At the top no. 3, to Rudolf von Unger, died 1767. Below no. 4, to Helena 
von Guttatern, died 1681. 

lister med stiliserede blade, og tilsvarende er på-
nittet kistens hjørner og midten af hver lang-
side. På hjørnerne sidder blystøbte englehove-
der (fig. 41). To store jernbærehanke ses på hver 
langside, én på kortsiderne, alle med reliefstøbte 
bagplader, af bly, med bladornamenter. På hver 
af langsidernes hulled er malet to nu ret øde-
lagte, hjelmede våbener, og på lågpladens hjør-
ner er malet kerubhoveder. 

Kisten, der tidligere havde været brudt op og 
flere prydornamenter fjernet eller sønderbræk-
ket, blev restaureret o. 1938 af Peter Linde og 
herefter anbragt på svejfede træbukke. De frøn-
nede rester af en trækiste blev fjernet, men ske-
letdelene forblev i kisten. 

2) Barnekiste (fig. 40), fra 1700rne, af eg, tra-
pezformet, 100x55-40 cm, højest ved hoveden-
den, 47-39 cm. Den barokprofilerede kiste har 
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ingen spor efter beslag eller beklædning, dog er 
lågets nederste profilliste sortmalet. Ny lågplade 
anbragt ved istandsættelsen 1972. På en bund af 
høvlspåner lå det lille, antagelig balsamerede lig. 
Der fandtes tøjrester, silkesløjfer m.m. Kisten 
blev fundet i vestligste krypt, hvor den stadig 
står. 

Kisteplader. 1) (Fig. 43a). 1661. Eyler Qvidzav 
til Bregnholm, søn af Erich Qvidtzav(!) til Tan-
dervp og fru Mergrete Pagx til Bregnholm, født 
i Fyen på Geilskov 1644, død på Bregnholm 
3. dec. 1661 klokken 10 formiddag. 

Oval kisteplade af messing, 28x45 cm, med 
graveret versalindskrift, indrammet af drevet 
bladkrans, der foroven fortsætter i stort, vinget 
englehoved og til siderne afbrydes af firblad; 
forneden er pånittet et kranium over krydslagte 
knogler. Hertil hører to små, drevne kistebeslag 
(fig. 43a), våbenskjolde for Qvitzow, 30x22 cm 
(to stjerner) og Pax, 25,5x23,5 cm (oprejst ge-
debuk) . 

2) (Fig. 43b). 1671. Jomfru Anne Marie von 
Qviterine, født i »det breslaische førsten 
domme vdi Slesigen« 13. sept. 1611 på hendes 
fars gård Stragbitz. Hendes far var Frederich 
Qviterine, jægermester under »cordinal(!) af det 
hvvs Dedericisten«, hendes mor fru Regine von 
Pvttenen. Hun døde i Horsens 26. marts 1671. 

Oval kisteplade af messing, 30xca. 45 cm, 
med graveret versalindskrift, i drevet bladram-
me, hvori der foroven og til den ene side (den 
anden ødelagt) indgår et vinget englehoved, for-
neden et lille kranium over knogler. Hertil hører 
to små, drevne kistebeslag (fig. 43b), våben-
skjolde for Qviterine?, 26x18 cm (tre og to ro-
ser) og Puttenen?, 24,5x21 cm (harniskklædt 
mand med hellebart). 

3) (Fig. 44a). 1676. Rvdolf von Vnger til Bi-
ere,79 kgl. maj.s »bestalter maior til hest vnder 
det loflig general maior Sandberigs rege-
mentte«, født på sin fædrenegård Willerop 
14. dec. 1634, død i Tønder 23. marts 1676 på sin 
hjemmarch med regimentet fra Michelboreg;80 

41 år, tre måneder og ni dage gl. Har været i 
fædrelandets tjeneste undet militsen i 19 år og 
nogen tid. »Legemet her til muld oc iord for-
gaar, et erligt oc dydigt nafn hannem efter staar, 

Fig. 45a-b. Kisteplader og beslag, a. Foroven nr. 6, 
for Johan Rudolf Unger, †1696. Herover våben-
skjolde for Unger og Liebreich(?). b. Nederst nr. 5, 
for Berte Maria von Unger, †1688 (s. 4384). Victor 
Hermansen fot. 1936. - Coffin plates and mounts, a. At 
the top no. 6, to Johan Rudolf Unger, died 1696. b. Below 
no. 5, to Berte Maria von Unger, died 1688. 

indtil hand af iorden skal opstaa, med Gvds 
vdvalde evig ære faa«. 

Oval, let hvælvet kisteplade af messing, 
50x60 cm, med graveret versalindskrift, i 
ramme med store, drevne og punslede blomster 
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Fig. 46a-f. Kisteplader og beslag, a. Allerøverst ba-
sunengel (s. 4386). b. Øverst, fra kiste nr. 1, for Oluf 
Krabbe, †1728 (s. 4381). c. Til venstre, nr. 7, for Ole 
Krabbe, †1773. d. I midten, nr. 9, for G. C. S. 
(Krabbe), †1796. e. Til højre, nr. 8, for Georg Chri-
stoffer Krabbe, †1787. f. Nederst, nr. 10, for Sophie 
Magdalene Gyldencrone, †1799 (s. 4384f.). Victor 
Hermansen fot. 1936. - Coffin plates and mounts, a. 
Cherub, b. At the top, from coffin no. 1, to Oluf Krabbe, 
died 1728. c. On the left, no. 7, to Ole Krabbe, died 1773. 
d. In the middle, no. 9, to G. C. S. (Krabbe), died 1796. 
e. On the right, no. 8, to Georg Christoffer Krabbe, died 
1787. f At the bottom, no. 10, to Sophie Magdalene Gyl-
dencrone, died 1799. 

mellem bladranker. Hertil hører et kistebeslag 
(fig. 44a), nu 19,5x22 cm, et drevet våbenskjold 
med hjelmklæde (hjelmtegnets øvre del afbræk-
ket) med Ungers mærke, to jagthorn. 

4) (Fig. 44b). 1681. Fru Helena Fon(!) Gvtta-
tern, salig oberst Johan Liebreichs til Sønderst-
hofvet«, født i den frikejserlige rigsstad Breslav 
28. nov. 1616. Hendes far var Friderich Fon(!) 
Gvttater til Strachvits, velbestaltet jægermester 
hos »cardinal af det hws Diderichsten« (jfr. nr. 

2), hendes mor fru Regina Fon(!) Pvttnern af det 
hus Sachervits. Har levet i et kærligt ægteskab 
med ovenbemeldte hendes salige herr (Johan 
Liebreich) i 21 år og otte uger, velsignet med en 
datter. Levet i enkesæde i ti år »ringer« ni dage, 
†7.jan. 1681 hos sine børn på Bierre. Herefter 
citat fra S1. 4,9 og 2. Tim. 1,12. 

Oval kisteplade af messing, 57x66 cm, ind-
skriften med graverede versaler, i drevet og 
punslet bladramme med store barokblomster; 
nedre del afbrækket. 

5) (Fig. 45b). 1688. »Jomfer« Berte Maria v. 
Unger, født på Biere 6. juli 1672, hendes far var 
Rudolf v. Unger, kgl. maj.s velbestaltede major 
til hest, hendes mor Helena Julliana v. Liebreich. 
†26.jun. 1688 om aftenen kl. 10 hos sin kære 
mor på Biere, 15 år, 11 måneder, 2 uger og 4 
dage gl. Afsluttende ønsker om ro for legemet 
og en ærerig opstandelse. 

Oval, let hvælvet kisteplade af messing, 
56x65 cm, i drevet og punslet ramme med store 
barokblomster. Indskriften, på tysk, graveret 
med versaler, navn med store skønskriftsbog-
staver. 

6) (Fig. 45a). 1696. Johan Rvdolf Vnger til 
Bierre, født på sin fædrenegård 30. maj 1675, 
død smst. 28. marts 1696, 21 år gl. 

Oval, let hvælvet kisteplade af messing, 
57x47 cm, indskriften med graverede versaler, i 
drevet og punslet ramme med bladranker og 
store barokblomster. Foroven et lille cirkelfelt 
med Kristus på korset flankeret af kviste, for-
neden et tilsvarende felt med timeglas over kra-
nium samt til siderne det fædrene og mødrene 
våben, Unger (to jagthorn) og Liebreich(?) (stå-
ende løve med løftet højre pote med kugle). 
Hertil hører to kistebeslag (fig. 45a), drevne vå-
benskjolde for Unger og Liebreich(P), defekte, 
ca. 28 cm høje. 

7) (Fig. 46c). 1773 eller 1787? »Æreminde 
over« junker Ole Krabbe, født på Bierregaard 
29. jul. 1756, død i Weyle 1.jun. 1773. »Da Solen 
nærmed Sig Til Krabens(!) Poli-Høyde, Wor Sa-
lig Krabbe Sig For Dødens AnKomst bøyde, 
Men Krabens(!) Him(m)el-Tegn Han nu har un-
der Fod, Og lever Saligt hist, Da lorden han 
Forlod«. - »Den afdøde Salige Forblev i Weyle 
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Fig.47. Kistebeslag fra 16-1700rne (s. 4385). H. 
Wichmann fot. 1995. - Coffin mount from 17th-18th cen-
tury. 

Fig. 48. Kistebeslag, muligvis sammenhørende med 
kisteplade nr. 3 fra 1676, jfr. fig. 44a (s. 4385). H. 
Wichmann fot. 1995. - Coffin mounts, probably belong-
ing to the same coffin as plate no. 3 from 1676. 

Kirke, indtil hans Kristelige og dyrebare Fader 
Oberste Krabbe Forlod Werden den 23de januarii 
1787, med hvilken han blev bortført til Aale 
Kirke for der i det Krabbiske Begravelse at sam-
les med sine Forfædre.« 

Oval, let hvælvet, forsølvet plade med strå-
leramme, 34x26 cm, graveret kursivindskrift. 

8) (Fig. 46e). 1787. Oberst Georg Christoffer 
Krabbe, *16. aug. 1707, ægtede 1755 frøken 
Margretha Dorthea Carisius, som ved sin død 
efterlod ham en søn, der også er hensovet. An-
den gang gift 1760 med frøken Sophia Magda-
lena baronesse af Gyldenkrone, avlede med 
hende tre sønner, hvoraf den yngste er i live. 
Han døde 23.jan. 1787. Rosende efterskrift af-
sluttet af et vers. 

Oval, hvælvet tinplade med stråleramme, 
41x33 cm, indskriften graveret med kursiv. 

9) (Fig. 46d). 1796. Landsdommer Krabbes 
førstefødte søn Georg Christph. Sophis, 
*13. nov. 1796, t i l . dec. samme år. Herefter sør-
gevers over den døde spæde. 

Lille, rektangulær tinplade, 18,5x11,5 cm, 
med hjørneindhak og tilsvarende, tværriflet 
ramme med hjørnerosetter samt øvre, nedhæn-
gende guirlandebeslag. Indskriften graveret med 
kursiv, navnene med store versaler. 

10) (Fig. 46f). 1799. »I denne kiste hviler« ba-

ronesse Sophia Magdalene Güldencrone, enke-
frue efter oberst Georg Christopher Krabbe, 
født ?maj 1740, gift 20.(?)nov. 1760, †12. feb. 
1799. Mor til tre sønner, af hvilke den yngste 
lever. Herefter tre sørgevers. 

Stor tinplade af samme form og bogstavfor-
mer som nr. 9, 38,5x25,5-19,5 cm. 

Løsfund fra gravkrypter. Fragment af officers-
kårde, fra o. 1700,81 afbrudt i begge ender, nu 32 
cm lang. Grebet er af bronze, klingen, med tre-
sidet tværsnit, af jern. Parérbøjlen har på begge 
sider et relief af en stående person. Parérpladen 
består af to nyreformede stykker, der hver på 
både for- og bagside har et nu utydeligt relief af 
en figurscene. 

Kistebeslag. 1) Af messingblik, 34x47 cm, med 
barokblomster svarende til kisteplade nr. 3 fra 
1676 og antagelig hørende til samme †kiste. 2) 
(Fig. 48). Formodentlig hjørnebeslag fra kiste-
låg, af messingblik, ialt syv bevaret, ca. 19,5-
23x16-19 cm, med barokblomster svarende til 
kisteplade nr. 3 fra 1676 og måske hørende til 
samme †kiste. 3) (Fig. 47). Hjørnebeslag af mes-
singblik, 33x25 cm, med barokblomster, anta-
gelig fra 1675-1700. 

Fra 1675-1700 er yderligere bevaret nogle be-
slag af messingblik (fig. 47): Antagelig den ne-
derste stump af en korsstamme hvorpå et kra-
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nium over krydslagte knogler, en barokblomst-
plade, et brudstykke af et hjelmtegn for Unger 
(jfr. kisteplader nr. 3, 5 og 6, en mand med fjer-
prydet hovedtøj, holdende et nu afbrækket jagt-
horn, og en siddende kriger med hjelm og stort 
skjold). - Desuden et glat korstræ, af messing, 
20,5x14,5 cm, antagelig fra et †kistelåg og et 
støbt skriftbånd med INRI i relief, 3x12 cm. 
Endvidere en støbt, svævende engel med basun 
(fig. 46a). Hertil kommer flere bærehanke af 
jern, nogle med dele af ornamentplade. 

1972 blev desuden fundet enkelte tekstilstumper 
og sløjfer af bånd, »hæklede« tråde eller metal. 

Kirkegårdsmonumenter. Nogle såkaldte *grav-
træer af granit,82 fra 1780- og -90erne, lå 1877 
ifølge Løffler på »et stykke grønjord til venstre 
for indkørslen til Åle præstegård«. Endnu 
o. 192683 fandtes de på kirkegården, men er si-
den flyttet til Havbjerggård i sognet. 

*1) (Fig. 49), o. 1786. »Her under hviler sallig 
Jens Sørensen84 som bode og døde i Aaestedbroe 
anno 1786 i sit alder 57 aar. Gud give ham og alle 
en glædelig opstandelse«. 

Gravtræet, der bl.a. svarer til en sten i Them 
(s. 4138), har form som en liggende, halv og 
svagt trapezformet træstamme, 172x51-49 cm, 
inkl. en 13 cm høj og 2,5 cm bred sokkel; ved 
hovedenden 42 cm høj, ved fodenden 37 cm. På 
hver af enderne er hugget et rundt hoved; det 
øvre, 11 cm højt, har primitive ansigtstræk i re-

Fig. 49. *Gravtræ af granit, nr. 1, over Jens Sørensen, 
†1786 (s. 4386). H. Wichmann fot. 1995. - *»Tomb 
tree« of granite, no. 1, to Jens' Sørensen, died 1786. 

Fig. 50. *Gravtræ af granit, nr. 2, over Johan Terkel-
sen, †1796 (s. 4386). H. Wichmann fot. 1995. -
*»Tomb tree« of granite, no. 2, to Johan Terkelsen, died 
1796. 

lief, det nedre, 15 cm højt, er blot en halvkugle 
uden detaljer. På stenens overside er i tværskrift 
en fordybet versalindskrift inden for en smal, 
oval ramme, i relief; både foroven og -neden et 
lille bladornament. På stenens nederste del er et 
mindre ovalfelt, der dels omslutter et timeglas85 

i et forsænket, rektangulært felt, dels et streg-
hugget, ovalt hoved med ansigtstræk, over 
krydslagte knogler. 

*2) (Fig. 50), barnesten, o. 1796. »Her under 
huiler Iohan Terkelsen fød d: 28 iuni død d: 29 
iuni 1796«.86 Stenen måler 63x23-21 cm, inkl. 
den 7-8 cm høje og 1 cm brede sokkel. Ved ho-
vedenden 22 cm høj, forneden 18 cm høj. Gav-
lene plane. Fordybede versaler i tværskrift, ne-
derst timeglas som nr. 1. 

*3) O.1797. »Her under hviler salig Terkel 
Andersen,87 fød i Kalhau 1754, kom til Havbiere 
1786 og døde der 1797 i hans al 42 ar 10 ma 3 v 4 
(dvs. i hans alders 42 år, 10 måneder, 3 uger og 4 
dage). Gud giv ham og os alle en gledelig op-
standelse paa dommedag«. Stenen måler 
ca. 169x48-41 cm, inkl. den 10 cm høje og 2 cm 
brede sokkel. Ved hovedenden 42 cm høj, for-
neden 40 cm. Gavlene plane. Fordybede versa-
ler88 i tværskrift, nederst timeglas som ovfr. 

*4) Barnesten, o. 1797. »Her under hviler Ter-
kel Andersen (s)øn 1797«. Stenen måler 
64x24,5-21 cm, inkl. den ca. 10 cm høje og 2 cm 
brede sokkel. 21 cm høj ved begge ender, der er 
plane. Indskrift og timeglas som de foregående. 
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*5) Det nedre stykke af en sten med plan 
gavlende, nu 43 cm lang, 37 cm bred og ca. 20 
cm høj; ingen sokkel. Den øvre ende råt af-
brudt. Nederst et timeglas som på de foregå-
ende. Hensat ved gårdens tidligere hønsehus, 
forhen gravet ned i jorden og anvendt som ryt-
tersten, når man skulle bestige en hest.82 

Gravkors af fyr, fra 1800rnes senere del, med 
indskriften: »Her under / hviler Støvet / af ... 
A(n)e Kjerstine Nielsen ...«. Reliefskåret skrive-
skrift på den 116 cm høje og 11 cm brede kors-
stamme, der er afsluttet foroven af kølbue over 
vulst. Tværarmen forsvundet. Nu henlagt i 
gravkrypt. 

K I L D E R O G H E N V I S N I N G E R 

LA Vib.: Åle kirkeregnskabsbog 1661-92 (C-KRB-
543). Ved embedet: Synsprotokol 1862f. - Se i øvrigt 
fortegnelse over arkivalier vedr. kirkerne i Gammel 
Skanderborg amt i almindelighed s. 2874 samt for-
kortelser s. 2875. Fagordborg s. 15. 

NM2: Håndskrift: F. Uldall: Om de danske Lands-
bykirker V, 1889, s. 133-136. - Indberetninger ved 
T. A. Borup 1808 (epitafier), J. B. Løffler 1877 (byg-
ning, inventar og gravminder), Chr. Andersen 1890 
(kister og gravminder), Eigil Rothe 1903 og 1906 
(kalkmalerier), Chr. Axel Jensen 1910 (epitafier), 
Niels Termansen 1910 (epitafier), Egmont Lind 1928 
(kalkmalerier) og 1934 (gravkrypter), Peter Linde 
1935 (kisteplader) og 1938 (kiste nr. 1), Hugo Matthi-
essen 1938 (kiste nr. 1), Mogens Larsen 1971 og 1979 
(kalkmalerier, inventar), Olaf Hellvik 1972-73 (kalk-
malerier), Peder Fuglsang 1972 (gravkrypter), Vitus 
Nielsen 1973 (sarkofager), Jens Johansen 1982 (alter-
tavlemaleri, prædikestol) og 1991 (orgelfarver), Jens 
Andersen 1995 (gravminder) og Vibeke Michelsen 
1995 (kalkmalerier, inventar og gravminder). 

Notebøger. NM2: Søren Abildgaard VIII, 1773, 
s. 97, Henry Petersen. XVIII, 1877, s. 107ff. og XIX, 
s. 63f. 

Tegninger og opmålinger. NM2: Kalker af kalkma-
lerier 1905 ved Eigil Rothe. Tegning af kiste 1938 ved 
Peter Linde. Planer, tegninger og opstalter af byg-
ning 1940 ved V. Norn. Planer af gravkrypt og be-
gravelser, profiler af kistesider 1972 ved Peder Fugl-
sang. Planer m.v. af bygning 1972 ved Strange Niel-
sen og Sparre. Plan af kirkegård 1988 ved J. Malling 
Pedersen. 

Horsens Museum: Opmåling og projekt ved V. 
Norn 1934. 

Kgl. bygningsinsp. Århus: Korrespondance og teg-
ninger siden 1916. 

I graverens kontor: Gravstedsprot. 1907-71 samt kort 
over kgd. med gravsteder af Martin Kristensen 1928. 

Lokalhistorisk arkiv: Ældre fotografier. 

Litteratur: N. Kr. Laursen: Af Aale Sogns Historie. 
Tørring 1930. Haderslev Stiftsbog 1974, s. 91-95 (ho-
vedrest. 1972-73). Landskabskontoret i Vejle amt: 
Kirkernes omgivelser, 1989, s. 140. 

Historisk indledning ved Lars Bisgaard, beskrivelse 
af kirkegård og bygning ved Kjeld de Fine Licht, 
kalkmalerier, inventar og gravminder ved Vibeke 
Michelsen og orgel ved Ole Olesen. Engelsk over-
sættelse ved Jean Olsen. Redaktionen afsluttet 1995. 

1 Tidligst nævnt i Vrads herredsbog, LA Vib. Århus 
bispearkiv (C 3.1103), jfr . †klokke. 
2 Repert. I, nr. 6563. 
3 ÆldDaArkReg. II, 39 f. Repert. II, nr. 8948 angiver, 
at kirken ejede en skov i sognet, og nr. 11803, at sog-
nepræsten 1511 tillige var provst. 
4 DaMag 4. rk. II, 40. 
5 Materialet er samlet og kommenteret med henvis-
ninger i P. Rasmussen: Silkeborg lens jordebog 1586, 
1964, navnlig s. 62, 116 og 158. 
6 KancBrevb. 6. marts. 
7 Samme 12. okt. 
8 Samme 7. jan. 
9 Kronens Skøder 20. feb. 
10 Krabbe erklærede sig 1726 som kirkeejer, LA Vib. 
Århus bispearkiv. Kirkernes jura patronatus 1695-
1738 (C3.1153). 
11 Periodens kirkeejere: Som enke skødede Ida Sophie 
Gedde 1754 kirken til sin søn kaptajn Georg Christof-
fer Krabbe (LA Vib. Landstingets skøde- og pante-
prot. Prot. breve 1754, nr. 692), der 1772 afhændede 
kirken (og gården) til Holger Sehested (samme 
1772-76, f. 5). Han solgte 1787 til faktor Niels Otte-
sen fra Horsens, der 1791 videresolgte til Thyge de 
Thygeson på Mattrup, der lod gården udstykke 
(samme 1786-92, f. 692). 
12 Kun én gårdejer indsendte behørigt sit skøde på 
konge- og kirketiende (samme 1793-99, f. 319b). 
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Fig. 51. Kalkmalet dekoration fra 1500rne på korets østkappe (s. 4361). H. Wichmann fot. 1995. - Mural deco-
ration, c. 1500 on the east cell of the chancel vault. 

13 LA Vib. Provstearkiver. Tyrsting-Vrads hrdr.s 
provsti. Synsprot. 1837-1911 (C33.1-4). 
14 DaKancReg. 7. marts. 
15 Laursen, s. 15, efter J. J. A. Worsaae: Bidrag til Veile 
Byes og Amts Historie i det syttende Aarhundrede, i 
HistT. II, 1841, s. 234f.; jfr . epitaf nr. 1, s. 4374. 
16 Om ældre vejføringer på egnen, jfr . J. T. Lundbye: 
Studier over Vejenes Udviklingshistorie i Aarhus og 
Skanderborg Amter, i ÅrbÅrhSt. XVIII, 1925, s. 132. 
17 Kirkens rgsk.bog 1661-92. 
18 LA Vib. Århus bispearkiv. Kirkesyn 1700-1803 
(C 3.1166-76). 
19 Synsprot. 1862 ff. 
20 Abrahamsen: Orientering, s. 58: 0,2° mod syd. 
21 Det er usikkert, om »en større murstensklump på 
søndre side af korbuen«, som i følge synsprot. skulle 
fjernes 1904, har været et levn af et †sidealterbord. 
22 Et fremspring i rummets nordvestre hjørne har 
muligvis været en skorsten. 
23 RA. Rtk. Rgsk. 1559-1660. Silkeborg len. 
24 LA Vib. Provstearkiver. Århus amts sdr. provsti. 
Synsprot. 1817-54 (C 30.1-2). 
25 RA. Min. for kirke- og undervisnings væsen. Jour-
nalsagerne RR 1085/1891 og TT 874/1893. 
26 LA Vib. Bygningsinsp. Århus ca. 1850-1905. For-
skellige kirker. Åle (B239) og V. Norns papirer i 
Horsens museum. 
27 Giveren var gårdejer Ole Troelsen (note 19). 
28 LA Vib. Århus bispearkiv. Kirke- og præstegårds-
syn 1830-35 (C3.1177). 
29 En dæksten fra et tag af hulsten opbevares i kirken. 
30 RA. DaKanc. Koncepter og indl. til sjæl. reg. 1699-
1771, 1701, nr. 73. 

31 Jfr. bl.a. Linnerup s. 4326, note 30. 
32 Malerierne blev renset, repareret og retoucheret. 
Korvæggens billedfrise havde en velbevaret kalk-
bund, der ikke blev rørt, hvorimod korbuens og 
nordvæggenes maleriomgivelser blev nykalket og 
indtonet. 
33 Jfr. liljen på østkappen i skibets østhvælv i Stilling, 
s. 2954. 
34 Rothe omtaler indskriften under samme afsnit som 
den ældre hvælvdekoration. 
35 Søren Kaspersen: Åleværkstedet, i Danske Kalk-
malerier. Sengotik. Red. Ulla Haastrup. 6, 1992, 
nr. 37. 
36 Om dennes og de øvrige personers skotype, se 
Fritze Lindahl: Skomoder 1500-36. Ovfr . note 35, 
nr. 39. 
37 150 cm høj, frisen nedenfor 38 cm bred. 
38 Et motiv der var særdeles fremtrædende i senmid-
delalderen, jfr . bl.a. Århus domkirke s. 404, nr. 11 og 
Skivholme s. 1952. 
39 Om Barbara-figuren, jfr . Sissel F. Plathe: Sankt 
Barbara i Danmark, Varde 1993. 
40 1905 fandtes en større murklump, der greb ind i 
Katarina-figuren, og som stammede fra en murrepa-
tion; fjernet ved restaureringen samme år. 
41 Svarende til en i Århus domkirke, s. 411f., nr. 14. 
Beslægtede friser ses på flere andre malerier i domkir-
ken, s. 394f. 
42 Ifølge Rothe formodentlig svarende til en lignende 
†fremstilling på skibets nordvæg i Østbirk (Voer her-
red). 
43 Jfr. Karen Elisabeth Hammer: Smørkærning i dan-
ske og nordtyske kirker, se note 35 ovfr., nr. 12. 
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44 Originalen fra 1874 i Stefanskirken i København er 
ofte kopieret til altertavler, jfr. bl.a. Mårslet (s. 2268) 
og Dover (s. 3161). 
45 I konsollens overkant er et rektangulært taphul, på 
hovedets bagside to dyvelhuller. 
46 LA Vib. Thisted kirkebog 1698-1764; jfr. Torsten 
Balle: Tingbogsekstrakter fra Thy. Bd. 2, Thisted 
købstad 1670-1711, 1983, s. 1485. Cand.mag. Jens Jen-
sen Bergild, Viborg, takkes for henvisning hertil. 
47 Uldall betegner det 1889: Kristus velsignende brø-
det og vinen. †Maleriet var ifølge provsten udført af 
en »håndværker i Horsens« og »forfærdeligt« (note 
25). Antagelig drejede det sig om Horsensmaleren 
Alexandersen, der 1857-58 havde leveret alterbilleder 
til Ejstrup (s. 4194) og Linnerup (s. 4318). 
48 Antagelig kirkeejeren faktor Niels Ottesen, der 
ifølge Trap overtog Bjerregård 1786, jfr. note 11 ovfr. 
4 91 bægeret er en indsats med halvlåg og tud stemplet 
1968. Kalken i øvrigt istandsat 1880 (note 19) og 1973. 
50 Tidligst omtalt 1661 (note 17). 
51 Ikke omtalt i Mackeprang: Døbefonte. 
52 Jfr. Halkjær Kristensen: Tinmærker, s. 52. 
53 Tilskrevet denne (†1709) af Merete Bergild og Jens 
Jensen: Horsens-billedhuggeren Arent Friderichsen 
Slache 1642-1709, i Horsens Museums Årsskrift 
1987-88, s. 48. 
54 En fontehimmel er ikke senere omtalt i kilderne. 
55 Jfr. også Erritsø, Vejle amt. 
56 Se bl.a. Odder (s. 2771) og Framlev (s. 2051). 
57 I kirkens fyrkælder er bevaret en enkelt fyrretræs-
gavl, der er egetræsmalet, kronlisten sort. 
58 KancBrevb. 12. okt. 1620. 
59 IV, 478. 
60 Nyrop: Kirkeklokker, s. 140. 
61 Det heraldisk højre fornyet 1910. 
62 Jfr. indberetn. 1910 ved Chr. Axel Jensen. 
63 Fremstillingen går antagelig tilbage på et stik af 
Crispin de Passe, jfr. Christie: Ikonografi I, 129. 
64 Jfr. Christie II, 83, fig. 164. 
65 På fodbrættets overside, hvor årstallet 1645 og 
»Opfr. 1870« var malet (se ovfr.), stod tillige: »Renset 
og repareret 1910 under Nationalmuseets tilsyn af 
Niels Termansen«. - Ved adskillelsen af epitafiets en-
kelte dele viste det sig, at der på øverste tandsnitlistes 
bagside med sort stod »oben«. De nedre samlinger 
var nummereret med tal (note 62). 
66 Et glat fodbræt blev opsat under topfeltet. 
67 Der konstateredes ingen kridering. 
68 Jfr. Christie: Ikonografi II, 181, fig. 365. Træsnit 
efter Virgil Solis. 
69 På fodbrættet står samme oplysning som nævnt i 
note 65. 
70 På det yngre epitaf er der heller ikke spor efter no-
gen østre vinge. 

71 Chr. Axel Jensen angiver årstallet som usikkert læst 
1905. 
72 Bl.a. blev gavlene indvendig støttet af en opmu-
ring; enkelte dele fornyedes. 
73 Af Degnen Herlov Dalhoffs Optegnelser (1719-
1791). Ved Sigurd Elkjær, i ÅrbÅrhSt. 1928, s. 169. -
Ifølge degnen var hendes fødselsår 1735, og efter fød-
selsdatoen stod: »Indgik i Ægteskab den 30. Maj 
1755«. 
74 Ifølge Thiset: Stamtavler VII, 1910, s. 101. M. P. til 
Kindholm (på Sjælland) og Bregnholm (i sognet) 
skrev sig 1634 til Bjerre, død mellem 20. marts 1646 
og 22. jan. 1647; gift siden 1609 med Sidsel Claus-
datter Glambek til Bjerre, begravet 1656 på Bjerre. 
75 I et nu stærkt beskadiget brev af 5. jan. 1641 stilet til 
Iver Vind til Nørholm, kgl. maj.s øverste sekretær og 
befalingsmand på Lundenæs, har Morten Pax (under-
skrevet: »Maarten Packs«) tilsyneladende anmodet 
om dennes hjælp i forbindelse med ansøgning. Heri 
nævnes, at »der er ingen ade(lige) her (i) sognet uden 
jeg«. RA. Indlæg til reg. og tegn. til 7.jan.(!)1641 
(film M 45315). 
76 Jfr. Egmont Linds indberetn. 1934 før istandsættel-
sen. Heraf fremgår tillige, at der nævnte år »hvilede« 
følgende personer i rum nr. 2 (jfr. kiste nr. 1 og ki-
steplader nr. 3, 5, 7, 8), alle ligeledes nævnt af Løffler 
1877 og Henry Petersen samme år. - Alle kisterne lå 
da i syndig forvirring, sammensunkne eller fuldstæn-
dig smuldrede. 
77 Størrelsen anslået til ca. 185x50 cm. 
78 Om Krabbe og dennes efterkommere, se bl.a. 
Laursen s. 91f. 
79 Om Unger, der blev skudt af sin tjener, se Laursen 
s. 30 og 88f. Forinden havde han pantsat Bjerre til sin 
trolovede Ida Sophie Gedde, der herefter overtog 
gården. 
80 I Skallerup sogn, Vennebjerg hrd., Hjørring amt. 
81 Sml. Just Juels kårde i Roskilde domkirke (DK. 
Kbh. Amt, s. 2111). 
82 Jfr. Peter Bang Termansen: Gravstene på Horsens-
egnen, i ÅrbGlBy 1987, s. 13-28, vedr. Åle s. 25-27, 
og Kai Uldall: Gravtræer og Gravrammer, i NMArb. 
1931, s. 452. 
83 Trap,. 4. udg. 
84 Ifølge Laursen, s. 100, var han fæster under Bjerre-
gård og kaldes i fæstebrevet gartner. 
85 Timeglassets øvre trekant fremtræder i relief, dvs. 
fyldt af sand, den nedre trekant forsænket inden for 
rammen, dvs. tomt. 
86 6-tallet står omvendt, lig et skrevet d. 
87 T. A. fik 1786 fæstebrev under Mattrup; var da 
ugift. Senere gift med Maren Johansdatter Schmidt. 
Laursen, s. 125f., med gengivelse af fæstebrevet. 
88 Alle g'er står omvendt. 
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Fig. 52. Åle 1:10.000. Målt af R. J. Ullum 1818, rettelser medtaget til 1855, kopieret 1982 af Birgitte Andreasen. -
Map of the village. 

SUMMARY 

The oldest parts of Åle church: the chancel and 
nave, are built of local granite, viz. dressed ash-
lars on the outside and rough stone inside. 
About 1500 vaults were built, and the nave was 
extended to the west. For a long time this exten-
sion had a wooden ceiling, but it was rebuilt and 
vaulted in 1934 when the tower was erected. 
The porch on the church's south side replaced a 
timber-frame porch in 1840, whereas the origi-
nal entrance in the north wall serves an annexe 
built in 1894 abutting it. 

A painted, fairly uniform geometrical deco-
ration of the vaults of the chancel and nave dates 
from c. 1500, the earliest is probably that of the 
chancel vault. The so-called »Åle workshop« 
was active in the church in the period 1500-25; 
mural paintings by this workshop are found in 
the churches of Stilling (p. 2954) Tamdrup and 
Østbirk, among others. On the north wall of 
the chancel are scenes from the Passion; on the 
soffit of the chancel arch, two female saints, and 
on the north wall of the nave a representation of 
St. George on horseback fighting the dragon 
(no longer discernible). During a restoration in 
1905 traces of murals came to light in the nave: a 
fragmentary Last Judgement, a Celestial Jerusa-
lem, St. Michael weighing the souls, and a but-

ter churning scene. These are once more con-
cealed by whitewash. 

Like most of the churches in this area, the 
Romanesque font enriched with carvings of 
lions is the oldest item of furniture. Some altar 
candlesticks, with close parallels at Røgen 
church, date from the close of the 16th century. 
A †manorial pew, a memorial tablet from 1627, 
and a sepulchral crypt c. 1641 bear witness to the 
links of the nobleman, Morten Pax, with the 
church through his ownership of Bjerre Manor. 
In 1645 and c. 1680 two parish priests, father and 
son, put up wall monuments displaying paint-
ings of their respective families and different re-
ligious motifs. One of Bjerre Manor's later 
owners, Oluf Krabbe and his wife, Ida Sophie 
Gedde, donated c. 1700 an (†)altar-piece, pulpit, 
and font canopy (now pulpit sounding-board), 
as well as burial crypt(s). About 1774 Holger 
Sehested of Bjerre and his wife, Edel Margrethe 
Gersdorff arranged their own chapel in the west 
end of the church. A wrought-iron door and 
two marble tombs in the chapel were moved 
c. 1894 to the above mentioned, newly built 
chapel, at the same time as the church received 
a new altar frontal and altar-piece with a paint-
ing. 



Fig. 1. Kirke og omgivelser set fra syd. Odense luftfoto 1957. KglBibl. - The church and the landscape looking north. 
The large school building beside the church was demolished 1986. 

TØRRING KIRKE 
VRADS H E R R E D 

Sognet er nævnt første gang 1411, da Johan Skarpen-
berg solgte Tranholm til dronning Margrethe (s. 4255); 
i det tilhørende gods indgik tre gårde ved Tørring, to 
øde i henholdsvis Trætteskov1 og Urskov og en »bygt« 
i Tørring skov. Kirken er omtalt 1524,2 da den bidrog 
med det betragtelige beløb 18 mark til Frederik I.s 
ekstraskat, den såkaldte landehjælp. 

I senmiddelalderen fik kirken sit regnskab revideret 
af bispens provst, hvilket må betyde, at den, som de 
fleste kirker på egnen, var underlagt bispestolen eller 
domkirken i Århus.3 Ved reformationen 1536 er den 
da inddraget af kronen, som 15794 bortfæstede kon-
getienden til Erik Lunge, ejer af sognets hovedgård 
Stovgård. I løbet af 1600rnes første halvdel udbygge-
des forbindelsen mellem gård og kirke, 16175 i form 
af livfæstebrev på konge- og kirketienden til den ud-
valgte prins' kammerjunker, Christian Thomesen Se-

hested, dernæst 1642,6 da Sehested som kongens 
kansler ansøgte om og bevilgedes jus patronatus til 
kirken (jfr. tårn). Frem til Stovgårds udstykning i 
1790erne bevaredes båndene mellem gård og kirke til 
trods for, at ejerne i den lange periode skiftede tem-
melig hyppigt. 

Fra kansleren overgik kirken til sønnen Axel (jfr. 
alterkalk), hvis ejerskab er bevidnet 1666.7 Derefter 
erhvervedes den af generalløjtnant Niels Rosenkrantz 
(†1676), hvis enke Berte Skeel (jfr. †alterklæde) 1686 
solgte kirken til Kaptajn Peiter Ferdinand von Haug-
vitz7 (jfr. †gravkapel), hvis arvinger ved major Mun-
nich 1701 solgte den til kammerherre Christian Al-
brecht Brockdorff til Lindau. 1718 gik den til oberst 
Henrik Brockdorff til Grundet,8 hvorefter den 1722 
erhvervedes af oberst Henning von Arensdorff9 (jfr. 
†gravkapel). Han tog i sine senere år pant i kirken hos 
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apoteker Jacob Schmidt i Horsens, hvis enke Anna 
Margrethe Helms (jfr. vindfløj) erhvervede kirken 
ved Arensdorffs død 1751.10 Apotekerparrets søn 
Gottfried overtog den 1760 og solgte den 176911 til 
kaptajn Christian Frederik Tønne von Lüttichau. 1776 
blev kirken afhændet til kammerherre Frederik Lud-
vig Christian von Beenfeldt til Serritslevgård, som to 
år efter solgte den til Just Frederik Wodskou. På auk-
tion 1787 over Wodskous ejendomme gik Tønning 
kirke til justitsråd Thyge Jesper de Thygeson på Mat-
trup (Tyrsting herred).12 Ved Stovgaards efterføl-
gende udstykning13 blev kirken købt af sognets 
tiendeydere,14 hvorfra den overgik til selveje 1. juli 
1912. 

Fra før reformationen og frem til 1911 var sognet 
anneks til Åle (jfr. Linnerup, s. 4309 og Hammer, 
s. 4331). 

Møntfund. 1830 blev fundet ikke mindre end godt 
2500 danske og navnlig udenlandske *mønter, der 
ca. 1060 var nedlagt i en lerkrukke ved grusgraven 
nord for kirkegården. Nu i NM.15 1917 fremkom 
»ved kirken« et par mønter (Valdemar Sejr og Erik 
Menved) (NM. F. P. V, nr. 1395). 

1996: Tørring sogn indgår (siden 1971) i Haderslev 
stift og ligger i Tørring-Uldum Kommune, Vejle 
amtskommune. 

Kirkebyen ligger centralt i det frugtbare sogn, 
der omfatter arealer på begge sider af Gudenå. 
Kirken befinder sig i nogen afstand fra den ældre 
landsby, hvis gårde og huse lå et stykke nordpå 
ved gadekærene (fig. 39). Bygningen er rejst på 
et terræn, der skråner sydpå ned mod åen. Kir-
kegårdens søndre hegn har nok altid haft karak-
ter af støttemur over de fugtige engdrag i den 
flade dalbund. Før i tiden må der have været en 
fin udsigt over det åbne ålandskab. 

Omtrent en kilometer fra kirken, på den an-
den side af åen, ligger sognets hovedgård Stov-
gård, hvis ejere tidligere (jfr. s. 4391) sad inde 
med kirken og her har sat sig spor på forskellig 
måde. Pontoppidan16 påpeger, at gården egent-
lig ligger i Koldinghus amt. 

Navnlig syd for Gudenå har i nyere tid spredt 
sig en omfangsrig bebyggelse (jfr. fig. 40) i til-
knytning til den 1891 oprettede (og 1962 ned-
lagte) jernbane, der i første omgang gik til Hor-
sens og senere forlængedes vestover. 

Kirkegarden angiver byens betragtelige vækst i 
form af en række udvidelser, der bortset fra 
mindre justeringer i kanten af det ældre areal er 

foregået mod nord og nordøst. Nedrivninger og 
reguleringer i nyeste tid har ændret situationen 
omkring kirken en del; mest indgribende er 
utvivlsomt fjernelsen 1986 af den store skole-
bygning uden for nordre hegn (jfr. fig. 1). 

Den første udvidelse, som er omtalt, gennem-
førtes 187717 og var øjensynlig af begrænset om-
fang. Mindre justeringer i forbindelse med sløjf-
ning af hus i vestre skel fandt sted i 1880erne, før 
man påbegyndte anlæggelse af en »assistenskir-
kegård« nordøst for den ældre. Af hensyn til 
»indgangen til skolen« adskiltes den nye kirke-
gård fra den gamle ved en vej (Degnevej) langs 
dennes nordside.18 

I første fase androg arealet knap 3000 m2, se-
nere er det i flere omgange udvidet mod nord 
(omkring 1915, 1940 og i begyndelsen af 
1970erne18), således at den nye kirkegård nu er 
mange gange større end den oprindelige. 

Hegningen af den ældre kirkegård udgøres af 
stengærde, der i vest er støttemur, kronet af 
tjørnehæk. Også terrænfaldet på sydsiden betin-
ger som nævnt en støttemur, der her er støbt 
med brudsten på synets forlangende 1904. Be-
hov for reparation og oplægning er tidligst om-
talt 172519 og siden gentaget med jævne mellem-
rum. 

Der er to hoved indgange, en i nord og en i syd, 
begge med jerntremmefløje ophængt på granit-
stolper, desuden en låge i øst. Søndre indgang, 
hvis stolper vist er fornyet i 1980erne,18 sidder 
oven for en trappe ned til forpladsen ved Ågade 
(Gammel Vejle-Viborg landevej). Nordre ind-
gang er placeret ud for våbenhuset, på den side 
af kirken, der vender mod den ældre landsby. 

Indgange er tidligst nævnt 1616,20 da øvre del 
af vestre port skulle ommures. Af yderst kort-
fattede og delvis tvetydige formuleringer frem 
til 174321 synes at fremgå, at der foruden porten 
var to låger, og at alle tre indgange var murede, 
teglhængte og forsynet med †riste. Når indgan-
gene 1817 22 atter nævnes, sidder der stakitfløje i 
dem, og i de følgende årtier anføres reparationer 
og fornyelser. 

Det enkle, grundmurede og teglhængte lig-
kapel i blank mur af røde sten står i skellet ved 
kirkegårdens hjørne i øst. Huset, der er ændret, 
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Fig. 2. Kirken set fra nordvest. Carl Neergaard fot. 1896. - The church seen from the north-west. 

bl.a. ved tilbygning af redskabsrum og toilet, er 
uvivlsomt identisk med det, der 190818 lå uden 
for hegnet og ansås for privat, »bygget for ind-
samlede midler«. Som afløser opføres 1995-96 
efter tegning af Ib Lydholm og Asger Thomsen, 
Thisted, et muret, hvidkalket og teglhængt lig-
kapel vest for nordre del af nuværende vestskel. 

Træbeplantningen udgøres af klippede linde 
langs gærdet, undtagen i vest, og en allé fra port 
til våbenhus. Ældre træer i nord og vest skulle 
fjernes henholdsvis 1940 og 195418. 

1848 foreslog synet anlæggelse afgange til vå-
benhuset, og 1866 skulle hele området plane-
res.17 Det brolagt efortov langs kirkens nord- og 
østsider kan være foranlediget af synets henstil-
ling 1944;18 fornyet i 1960erne. Den obligate 
bræmme af ler og skarp grus omkring bygnin-
gen stod på dagsordenen 1879.18 

Anlæggelse af den nye kirkegård er som nævnt 
indledt 1898, og i årene herefter plantedes hæk af 
tjørn til afløsning af et midlertidligt raftehegn. I 

de to indgange placeredes jernlåger mellem rød-
stenspiller med »cementtag«. Volmer Rud Niel-
sen udarbejdede i forbindelse med udvidelsen i 
1970erne en beplantningsplan med klippede 
linde og hegn af bøg, delvis i stedet for tjørne-
hækkene. På området ligger hus til redskaber 
m.v. 

På det store græsklædte areal mellem kirke-
gården og skråningerne nordfor, hvor tidligere 
landsbyen havde fælles grusgrav, er 1995 opført 
en teglhængt rødstensbygning med kontor, 
konfirmandstue o.a. Huset er tegnet af oven-
nævnte arkitekter Lydholm og Thomsen og har 
visuelt en samlende virkning i vinklen mellem 
gamle og nye kirkegårde. 

B Y G N I N G 
Kirken består af kor og skib, der formentlig er opført 
omkring år 1200; hertil slutter der sig en senmiddelal-
derlig forlængelse mod vest samt en række yngre til-
og udbygninger. Ældst og fra årtierne før reforma-
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Fig. 3. Kirken set fra sydvest. KdeFL fot. 1995. - The church seen from the south-west. 

tionen er det nordvendte våbenhus, og fra samme 
periode stammer hvælvene i kor og skib. Senere er 
rejst det kraftige tårn, som traditionen vil henføre til 
Christian Thomesen Sehesteds tid som kirkeejer i 
første halvdel af 1600rne (s. 4391). Efter tegning af 
S.F. Kühnel er 1916 på skibets sydside tilføjet det 
store sideskib, som 1966 mod øst er suppleret med 
sakristi og præsteværelse i en separat tilbygning. Ori-
enteringen har en svag afvigelse mod syd.23 

Koret er afsat med en udvendig længde svarende 
til bredden, mens denne er lidt større end den 
indvendige i skibet. 

Materialet er udvendig granitkvadre, indven-
dig marksten. Facaderne er rejst på skråkantsok-
kel, og der konstateres ikke forbandt mellem 
korets og skibets skiftegange. Navnlig på nord-
siden er adskillige af soklens blokke beskadiget 
på en måde, der tyder på, at bygningen har væ-
ret hjemsøgt af brand. I skibets bevarede taggavl 
ses den rå kamp henmuret i jævne lag, hvor der i 
fugerne indgår teglstumper. 

Både Løffler og Uldall, som besøgte kirken 
før den store ombygning 1916, konstaterede to 
indgange; Løffler observerede en vandret dæk-
sten over den tilmurede syddør, mens Uldall 
noterede, at begge portaler var ændrede, og at 
der knap var spor af den søndre. 

Siderne i nordre indgang er muret i tegl, hvil-
ket dog ikke udelukker, at den er oprindelig, 
idet teglsten, som fremgået ovenfor, har eksi-
steret på byggepladsen. Tilsvarende findes andre 
steder i Tyrsting og Vrads herreder, ligesom dø-
rens ret vestlige placering er nærmest karakteri-
stisk for dette område, der ligger stiftstaden fjer-
nest. Dog må døråbningens overdækkende flad-
bue være fremgået ved en ændring. 

Videre iagttages på skibets nordside, tæt øst 
for våbenhuset, et fladbuet, udvendigt 98 cm 
bredt og over terræn 195 cm højt, nu tilmuret, 
tilsyneladende sekundært dørhul, hvor langsi-
dens sokkel er frembragt i cementmørtel. Også 
indvendigt anes åbningen, der måske har givet 
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Fig. 4. Ikke benyttet ombygningsforslag af S.F. Kühnel ca. 1910 (s. 4400) og grundplan 1:300 tegnet 1995 af 
KdeFL på grundlag af bl.a. restaureringsprojekt af Rolf Graae og Richard Aas 1965. - Proposal for rebuilding (not 
executed), and ground-plan of the present church. 

adgang til en lukket †stol. Det har været for-
modet,24 at denne relativt lave dør gik tilbage til 
kirkens opførelse. Imidlertid forekommer det 
ejendommeligt, at hverken Løffler eller Uldall 

har observeret åbningen, men blot skriver, at 
kirken har to indgange. Man må forestille sig, at 
den 1916 fjernede syddør på traditionel vis har 
siddet over for den nuværende indgang. 

Danmarks Kirker, Århus 278 
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Fig. 5. Kirken set fra sydøst. Poul Nørlund fot. 1914. - The church before the addition of aisle and sacristy. 

Oprindelige vinduer er stort set forsvundet; i 
korets østvæg er en rundbuet niche (88x70 cm), 
der dels sidder usædvanlig højt (underkant 218 
cm over nuværende gulv), dels er omgivet af 
murværk, der snarest vidner om gavlens om-
fattende fornyelse. Et tilmuret, 58 cm bredt vin-
due skimtes muligvis på skibets nordfacade øst 
for våbenhuset, over den ovennævnte dør. 

I korets søndre væg er en rektangulær, 26 cm 
høj niche med bund 109 cm over det nuværende 
gulv. 

Tilføjelser og ændringer. Ligesom ved de fleste 
andre kirker foregik i Tørring i senmiddelalde-
ren om- og udbygninger, der afgørende æn-
drede det oprindelige udseende. Skibet forlæn-
gedes mod vest, der indbyggedes hvælv og til-
føjedes et våbenhus. Rækkefølgen af disse akti-
viteter kan næppe fastslås med sikkerhed, og 
nogle af dem kan have fundet sted på samme 
tid. Muligvis er korets hvælv muret som om-
dannelsens første fase, mens vestforlængelsen 
synes knyttet sammen med skibets overhvælv-

ning, der antagelig er gennemført etapevis som 
led i dette arbejde. 

Vestforlængelsens gavl er forsvundet ved tår-
nets opførelse, og sammenbygningen med det 
ældre skib har ikke efterladt nogen klar grænse, 
hvorfor udstrækningen ikke kan konstateres 
med sikkerhed. Sydmurens omdannelse 1916 
medvirker til yderligere sløring af forholdene. 
Over portalens vestside, øverst på nordfacaden, 
synes nogle kvaderskifter at angive et hjørne, 
men samtidig forekommer murværket så om-
bygget og tvetydigt, at der snarest er tale om, at 
vestforlængelsen har afstedkommet en ombyg-
ning af skibets vestligste parti. Der indgår mur-
sten i forlængelsen, som overvejende er opført 
af antagelig genanvendte kvadre og marksten. 
Murene er kraftigere end i det ældre skib, såle-
des at det er svært at afvise tanken om, at for-
længelsen skulle udgøre underdel af et tårn. 

Mest bemærkelsesværdigt er dog, at væggene 
forløber skråt, således at rumbredden i det for-
længede skibs vestre ende er kendeligt mindre 
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Fig. 6. Kirken set fra sydøst. KdeFL fot. 1995. - The church seen from the south-east. 

end i øst. Tillige er den bevarede nordvæg ejen-
dommelig ujævn og ligesom ikke færdigbe-
handlet til trods for, at dens øvre del har en kalk-
malet dekoration, der må være omtrent samti-
dig med muren (jfr. s. 4406). 

Hvælvslagningen er antagelig indledt i koret, 
således som det synes ofte at have været tilfæl-
det, i hvert fald afviger hvælvet her i sine enkelt-
heder fra skibets (jfr. kalkmalerier). I overens-
stemmelse med gængs praksis på egnen er hvæl-
vet ottedelt og båret af falsede hjørnepiller og 
skjoldbuer. Østre piller er bemærkelsesværdige 
ved at indeholde et fremspring mere end sæd-
vanligt, og de murede, ca. 30 cm høje klodser 
ved foden af de vestre røber muligvis, at mu-
rersjakket her overvejede noget tilsvarende. Til 
forskel fra skibets østre hvælv har korets ikke 
vederlagsbånd, og ribberne er kun en kvart sten 
brede med overribber uden kamtrin. Mindre 
udbredt, men forekommende i hele landet, er 
det fænomen, at hvert af de fire afløbshuller er 
foret med et par sammenlagte hulsten, som dan-

ner et rør og rager lidt ud i rummet (fig. 8), 
hvorved vandet ledes væk fra murværket. 

Skibets fire hvælvinger svarer i store træk til 
korets, men som nævnt er der forskelligheder, 
således at deres opmuring formentlig har ud-
gjort en selvstændig entreprise. Yderligere er der 
sådanne mindre afvigelser mellem de to østre 
fag og de to vestre, at arbejdet må være gen-
nemført i to etaper (jfr. kalkmalerier). Alle fag 
er muret med sædvanlige halvstensribber samt 
skjold- og gjordbuer, hvor vederlaget kun i den 
østre del er markeret med et fremspringende 
skifte (jfr. fig. 12 og nedenfor, ombygning 1916). 
I sammenhæng med denne forskel konstateres, 
at de to østre fag ikke har overribber, mens dette 
er tilfældet i vest, hvor diagonalribber og gjord-
buer tillige er udstyret med kamtrin forneden. 
Et par huller foroven i det østligste hvælvs østre 
del har nok haft forbindelse med reb til †messe-
klokke. 

Våbenhuset, der er lagt på den side af kirken, 
som vender mod den ældre landsby (fig. 39), er 

278* 
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opført af munkesten på en syld af marksten, 
som træder frem på vestsiden. Forneden i mur-
værket indgår skifter af granitkvadre, og for-
oven er langsiderne afsluttet med falsgesims. 
Taggavlen er ommuret i små, røde sten, og mu-
ligvis er det i sammenhæng hermed, at den til 
begge sider falsede døråbning er gjort fladbuet. I 
følge synsprotokollens beskrivelse 1862 havde 
døren dengang »foroven rundt gitterværk af 
træ«. I vestmuren er der en tilmuret lysglug, der 
både ude og inde er placeret i en halv sten dyb, 
rundbuet niche, mens vinduet i østmuren vist 
skyldes synets forlangende 1856.17 Ved hver 
langvæg er der en muret bænk, som dels må have 
været bredere, dels antagelig har fortsat langs de 
andre vægge. Spor af †vievandskar, nævnt af 
Frantz Hansen, er ikke synlige i dag. 

Bygningen nævnes tidligst 1683-84,25 da den 
manglede tagsten, og taget skulle forskælles; 
1702 konstaterede synet, at der hverken var loft 
eller dør, og 1716 bemærkede man, at der var et 
†munderings skab19 (jfr. s. 4418). 1847 ønskedes 
†kalkbænken fjernet og 1897 en †lem i gulvet;17 i 

følge beskrivelsen 1862 var dette lagt med mun-
kesten. 

Det kraftige tårn, der sandsynligvis skal hen-
føres til første halvdel af 1600rne (jfr. nedenfor), 
er jævnbredt med skibet og på det nærmeste 
kvadratisk i grundplan. Det er to stokværk højt 
over det hvælvede tårnrum. 

På en syld af marksten, der træder frem ved 
det sydvestre hjørne, er tårnet opført af næsten 
munkestensstore mursten i vekslende skifter af 
løbere og bindere uden klart forbandt; således er 
murværket i hvert fald på øvre stokværks 
vægge, som ikke dækkes af hvidtekalk. Forne-
den i facaderne indgår lag af utvivlsomt genan-
vendte granitkvadre, og på vestsiden forløber en 
sokkel, hvori indgår en del skråkantkvadre, der 
tænkeligt her er benyttet for tredie gang. Navn-
lig syd- og vestfacaderne bærer præg af repara-
tioner og skalmuring (bl.a. nævnt 185617 og 
188918). På vestsiden står med jerntal »1794« 
(foroven) og »1636« (forneden). 

Tårnrummet (fig. 9) overdækkes med et 
langsgående, muret tøndehvælv, der har en stik-
kappe i hver side. Ved en bred, rundbuet arkade 

Fig. 7. Vindfløj (s. 4399). Henrik Wichmann fot. 
1995. - Weather vane. 

Fig. 8. Nordvestre afløbshul i korets hvælv (s. 4397). 
Henrik Wichmann fot. 1995. - Outlet pipe in the chan-
cel vault. 
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Fig. 9. Tårnrummet. Thomas og Poul Pedersen fot. 1967. - The tower chamber. 

står rummet i åben forbindelse med skibet. I 
hver side af åbningen sidder et vederlagsbånd af 
et par udkragede, halvrunde skifter, der formid-
ler overgang til arkadens øvre del, som er noget 
smallere end den nedre. I vest er der et relativt 
stort, rundbuet vindue, der kan være oprinde-
ligt, men er ændret og bl.a. har været tvedelt i 
forbindelse med det nedennævnte †gravrum og 
†pulpitur. 

Adgangen til de øvre etager foregår på nord-
siden ad en dør i jordhøjde, hvorfra en trappe i 
murlivet fører op til mellemstokværket. Her har 

en nu tilmuret åbning givet passage til skibets 
loft. I tredie stokværk, hvor klokkestolen er op-
stillet, er der mod hvert verdenshjørne et glam-
hul bestående af to tætstillede, spidsbuede åb-
ninger, der udvendig sidder i et fladbuet spejl. 

Tårnets mest bemærkelsesværdige træk er ta-
get, som over de fire lave gavltrekanter, hver 
med tre store, gennemløbende bjælkehuller, er 
formet som en lav, ottesidig kuppel, hvorpå står 
en ligeledes ottekantet lanterne med en svagt 
løgformet kuppel. Denne krones med en høj 
stang med vindfløj over en fladtrykt kugle, der 
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nu hviler på fire volutbøjler; det kronende kors' 
arme afsluttes med spydspidsformede blade 
(fig. 7). I fløjen læses »IS A M H A 1752« for kir-
keejeren Anna Margrethe Helms og hendes året 
før afdøde mand Jacob Schmidt (jfr. s. 4392). 

Tårnet er nævnt første gang 1689-9025 som 
teglhængt, hvilken materialeangivelse ikke har-
monerer med oplysninger fra begyndelsen af det 
følgende århundrede, da det 1715 og 171619 hed-
der, at taget er klædt med skifer, der dog »efter-
hånden er afløst af spån«. Endnu i synsprotokol-
lens beskrivelse 1862 anføres spån. 1875 oplag-
des der zink, hvis udstrækning dog ikke præci-
seres; muligvis gjaldt det kun lanternens kuppel. 
På »tårntaget« lagdes der 1886 pap, som nogle år 
senere blev udskiftet med bly nærmest murkro-
nen (jfr. fig. 2 og 5). 1908 foreskrev synet re-
paration af tagværk og omlægning af blyet; 1926 
udskiftedes dette med kobber.18 171719 noterede 
synet, at tårnet er »uden bræk både i bygning og 
staffering«. 

Pontoppidan,16 der ved midten af 1700rne ka-
rakteriserede tårnet som »smukt og rundt« (det 
sidste formentlig en hentydning til tagformen), 
oplyser, at det er bygget af kansler Sehested (jfr. 
s. 4391). Denne datering, som samstemmer med 
vestsidens årstal 1636, harmonerer med de rela-
tivt tynde mure og tårnrummets hvælv. Den 
usystematiske skiftegang modsiger ingenlunde 
en opførelse på Christian IV.s tid, da også skifer 

var udbredt som tagmateriale. Den omstændig-
hed, at tagets natursten omkring år 1700 bar 
præg af tidens tand, styrker en formodning om, 
at tårnets usædvanlige top har udgjort afslutnin-
gen på byggeriet og da utvivlsomt har været 
ønsket af den berejste bygherre.26 Om sten med 
indskrift, se s. 4420. 

Skønt der i ældre tid ikke nævnes reparationer 
af taget eller lanternen, må sådanne antages at 
have fundet sted og har utvivlsomt haft indfly-
delse på enkeltheder i den nuværende udform-
ning. Årstallet 1794, som endnu ved Løfflers be-
søg stod på sydsiden, synes at kunne referere til 
en istandsættelse efter sogneboernes erhvervelse 
af kirken (s. 4392). 

Tårnrummet var tidligere med en halvmur 
adskilt fra skibet og benyttet som †gravkapel 
(s. 4420), hvorover der var indrettet »tilhører-
loft« (s. 4418); 1854 nævnes første gang tanken 
om at fjerne begravelsen for at inddrage rummet 
i kirken, og 1867 foreskrev synet, at rummet 
blev sat i stand og de der henstillede (byg-
nings) materialer fjernet.17 

Det stor sideskib (fig. 11) på skibets sydside er 
forårsaget af det pladsbehov, som første gang 
nævnes 1908;18 man henviste til lov af 8. maj 
samme år om udvidelser. Pontoppidan beskrev 
kirken som alt for stor, men med stationsbyens 
vækst ændredes forholdene, og kirkebestyrelsen 
bestilte et projekt i Århus hos S. F. Kühnel27 

Fig. 10. Tværsnit 1:150. Målt af Johan Bennetsen 1992, tegnet af KdeFL 1995. - Cross section to the east. 
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Fig. 11. Indre, set mod sydvest. Henrik Wichmann fot. 1995 - Interior to the south-west, looking from the nave into 
the aisle from 1916. 

(1851-1930). Da ønsket om en forøgelse med 
skønsvis 150 siddepladser blev forelagt den kgl. 
bygningsinspektør Hack Kampmann, søgte 
denne 1913 over for kirkeministeriet at slå til lyd 
for at lade kirken urørt og i stedet rejse en ny 
ved stationen. Trods ivrig diskussion og ned-
sættelse af et særligt udvalg blev tilbygningen i 
bearbejdet form godkendt 1915 og virkeliggjort 
året efter. Adskillige samtidige forslag om æn-
dring af afslutningen på tårnet afvistes fra lokal 
side (jfr. fig. 4). 

Tilbygningen, der øgede skibets gulvareal til 
mere end det dobbelte, er sat i sammenhæng 
med det ældre kirkerum ved gennembrydning 
af fire åbninger, hvis form og størrelse er be-
stemt af skjoldbuerne i skibets sydside. Mur-
værket i arkadernes sider er nyudført, og i vest, 
hvor der som nævnt ikke havde været veder-
lagsbånd, er sådanne etableret. 

Rummet overdækkes med bjælkeloft og har 
rundbuede vinduer i sydsiden; indtil hovedre-
staureringen i 1960erne var der tillige vinduer 
mod øst og vest, hvor der også var indgange. 
Bygningen udnytter det faldende terræn til en 
underetage med plads for materialer og var-
meinstallation. Facaderne er forneden beklædt 
med granitkvadre, mens bygningen i øvrigt er 
rejst af mursten og hvidkalket. I det ydre er til-
føjelsen tvedelt og gør sig stærkt gældende med 
sine to store gavle. 

Sakristi og præsteværelse i tilbygning28 ved 
østsiden af sideskibet er opført 1966 efter teg-
ning af Rolf Graae og Richard Aas, der forestod 
kirkens samtidige hovedrestaurering. Det er en 
teglhængt, muret og hvidkalket halvtagsbyg-
ning, der har egen indgang fra kirkegården og 
samtidig står i direkte forbindelse med kirke-
rummet. 



Den almindelig bygningsvedligeholdelse er før-
ste gang nævnt 1683-84,25 da murene blev ud-
bedret »adskillige steder«. Synet 180319 påpe-
gede nogle mindre mangler, men beskrev kir-
kens tilstand i øvrigt som god; 1829 konstate-
rede man, at det sydøstre hjørne var »på gled«.22 

1965-67 gennemførtes en hovedrestaurering un-
der ledelse af Rolf Graae og Richard Aas, og 
1992 forestod Ib Lydholm og Asger Thomsen en 
udvendig istandsættelse. 

Gulvene er dels fornyede, dels omlagte i 
1960erne. I koret ligger gule murstensstave, i 
skibet sekskantede teglfliser fra Bygholm, i 
tårnrummet og våbenhuset er der gule sten på 
fladen, tilsvarende i sideskibet, hvor de er arran-
geret i sildebensmønster. Gulve nævnes tidligst 
1683-84, da der adskillige steder var behov for 
reparation; 1690-91 lagdes 100 mursten »under 
alter og prædikestol«,25 og 174719 skulle der om-

lægges med sten ved kirkedøren. 185217 ønskede 
synet, at der kom »brændte sten« i våbenhuset. 
Beskrivelsen 1862 oplyser, at kirkens gulv var af 
mursten, også i stolene, men samme år f rem-
sattes forslag om dels bræddegulv inden for 
knæfaldet, dels gule fliser. Sidstnævnte lagdes 
nogle år efter og er vist identisk med de seks-
kantede, hvoraf en stor part er i behold. 193918 

skulle det nylagte gulv under bænkeraderne fer-
niseres. 

Vinduerne i kirkens ældre afsnit, der er sat i 
stand ved hovedrestaureringen i 1960erne, går 
tilbage til 1865.29 Første gang vinduer omtales er 
1689-90,25 da der var indsat »nye i tårn og 
kirke«. På synets henstilling 1820 indledtes en 
generel fornyelse, der ser ud til at være afsluttet 
1829 med det i tårnet,22 der i følge beskrivelsen 
1862 var delt i to af hensyn til tårnrummets 
ovennævnte opdeling. Efter fjernelsen af Stov-
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Fig. 12. Indre, set mod øst. Poul Nørlund fot. 1914. - Interior to the east c. 1914. 
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Fig. 13. Indre, set mod øst. Thomas og Poul Pedersen fot. 1967. - Interior to the east. 

gårds stol (s. 4418) indsattes det nuværende vin-
due i skibets nordside på det sted, hvor den ud-
vendige dør havde været. Før ombygningen 
1916 var der et vindue i hvert af de fire fag i 
skibets sydside (jfr. fig. 5 og 12). Ved hoved-
restaureringen i 1960erne tilmuredes vinduet i 
korets nordside, og nichen i østvæggen bragtes 
frem. 

Tagene er overalt hængt med røde vingetegl, 
bortset fra tårnets kobberklædte top. De skif-
tende materialer her er der redegjort for oven-
for. I øvrigt nævnes kirkens tage første gang 
1681-82,25 da det fremgår, at der på skibets nord-
side lå tegl; nogle år senere skulle sugfjælene 
sættes i stand. I følge en synsbeskrivelse 171519 

var kor og skib blytækket, mens der på våben-
huset nævnes bly og tagsten. Skibets blytag for-
svandt, da sideskibet blev tilføjet, korets 1925 
(jfr. fig. 2 og 5). 

Tagværkerne over kirkens ældre dele præges af 
omfattende reparationer og fornyelser, men in-
deholder dog ældre egetømmer. Skibets tag-
værk skulle udbedres 1925,19 korets er stærkt 
fornyet i 1960erne. 

Varmeanlæget, der betjener sig af radiatorer, 
forsynet fra byens fjernvarmeværk, er fornyet i 
1960erne og ændret i 1990erne. Første gang op-
varmning kom på tale er 1887,17 da et ekstraor-
dinært syn afholdtes i anledning af lokalt ønske 
om †kakkelovn. En sådan bemærkedes af Uldall 
et par år efter. 1917 indrettedes en †kalorifer, der 
1963 afløstes af fjernvarme.18 

Kirken står hvidkalket ude og inde med hvidt 
loft i sideskibet og vinrødt i våbenhuset, begge 
steder er der synlige bjælker. 

Vindfløjen, der er omtalt ovenfor s. 4399, er 
ændret ved hovedrestaureringen (jfr. fig. 5 og 
6), men komponenterne er de samme. 
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Fig. 14. Triumfvæggens kalkmalerier fra o. 1525 med Maria som smertensmoderen og to fremstillinger af 
Kristus som smertensmand (s. 4406). H. Wichmann fot. 1995. - Wall paintings, c. 1525, on the east wall of the nave, 
with the Virgin Mary as the Mother of Sorrows and Christ as the Seated Man of Sorrows and bound to the Column of the 
Flagellation. 

K A L K M A L E R I E R 

1902 undersøgte Eigil Rothe f remkomne rester 
af kalkmalerier på kirkens hvælv og vægge, men 
mente ikke at kunne anbefale en istandsættelse. 
Det følgende år blev på privat foranledning fo-
retaget en restaurering ved dekorationsmaler 
Frantz Hansen, Ålborg, der ret hårdhændet 
istandsatte og rekonstruerede både alle hvælvde-
korationer fra 1500-20 og figurmalerierne fra 
o. 1525 på triumfvæggen og i skibets nordre 
skjoldbuefelter. Figurmalerier på korets vægge 
og på skibets sydvæg var så medtagne, at de 
ikke kunne istandsættes. Det samme gjaldt et 
skriftbånd på våbenhusets østvæg. Fugtskader 
m .m. efter tilbygningens opførelse krævede en 
rensning o. 1920 af Ole Søndergaard. Efter til— 
sodning fra varmeanlægget foretog kunstmaler 
Harald Borre 1946 atter en rensning med far-
vereparationer af f remkomne brud. En genre-
staurering ved Olaf Hellvik var nødvendig 

1966. Efter de tidligere, hårde istandsættelser 
var det kun muligt at fremdrage noget af det 
oprindelige farvelag på vægmalerierne, bedst i 
andet fag. Hvælvmalerierne blev genskabt på 
grundlag af de sparsomme rester, der fandtes 
under senere rekonstruktioner. Draperierne på 
skibets nordvæg samt de rødmalede mursten på 
hvælvpillernes nedre del blev overkalket. 1992 
gennemgik vægmalerierne ved Karsten V. Lar-
sen endnu en rensning med udbedring af revne-
dannelser etc. 

1) 1500-20 har den såkaldte Liljemesters maler-
gruppe30 udført de geometriske hvælvdekora-
tioner i kor og skib. Allerede Rothe fastslog 
slægtskabet med udsmykningerne i Vinding, 
Bryrup og Føvling,31 men karakteriserede dem 
som »groft og klodset udført«. Farverne er de 
vanlige gråsorte og rødbrune. Motiverne er 
gruppens ofte anvendte, men vekslende, også til 
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Fig. 15. Indre, set mod vest. H. Wichmann fot. 1995 - Interior to the west. 
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Fig. 16. Kristus som smertensmand. Kalkmaleri fra o. 
1525, på triumfvæggen, jfr . fig. 14 (s. 4407). H. Wich-
mann fot. 1995. - Christ as the Seated Man of Sorrows. 
Wall painting c. 1525, cf fig. 14. 

dels i udførelsen, mellem fagene, hvilket kan in-
dicere forskellige medarbejdere. Disse har for-
modentlig udført arbejdet i takt med færdiggø-
relsen af de i øvrigt ret ens hvælv, antagelig ind-
ledt med koret, hvorefter der måske har været 
en kortere pause og ligeså mellem skibets andet 
og tredie fag (jfr. s. 4397). 

I koret ses ganske som i Ejstrups skib (s. 4191) 
Liljemesterens karakteristiske dobbeltliljer om-
kring den lille seksbladsroset i hvælvtoppen 
samt over buetoppene de velkendte trekanter 
med treblade omkring roset og kronet af dob-
beltliljer. Ribberne har sparrer på alle tre sider 
og ledsages af krabbeblade. I skibets første fag er 
ribbernes sparrer varierende udformet, smallere 
eller stregtegnede med en eller flere prikker over 
spidserne ligesom i andet fag; enkelte ribber led-
sages af stilke med små fembladsblomster.32 I 
både første og andet fag ledsages buer og ribber 
af de så ofte anvendte krydsende rundbuer med 
prikker over spidserne, og i begge fag er i kap-
perne malet store passer- eller karvesnitsrosetter 

i siksakrammer,33 i andet fag er klumpen af seks-
blads rosetter i østkappen dog uden samlende 
ramme. 

Tredie og fjerde fag er ret ens, hvad angår 
buers og ribbers sparrer, der er ledsaget af krab-
beblade som i koret. I begge fag er i alle kapper 
malet passerrosetter (jfr. fig. 13) med lille seks-
bladsroset i midten og ydre streg- eller siksak-
ramme, men her indesluttende vinkelstillede 
lancetblade med spidserne åbne mod ydersiden, 
ganske svarende til dem i korhvælvet i nabokir-
ken Linnerup (s.4314f.). I tredie fags søndre 
kappe er desuden over skjoldbuen to trekanter 
som i koret, men bladene heri er sammen-
bundne med stilke og uden kronende dobbeltlil-
jer. Både i tredie og fjerde fag ses over de nordre 
skjoldbuer henholdsvis to og én stregtegnet, 
stående fugl34 (jfr. fig. 19). - Gjordbuen mellem 
første og andet fag er som den eneste bemalet, 
med skaktavl (jfr. fig. 15). 

Hvælvkappernes afløbshuller er forskelligt 
udformet og dekoreret. De fire huller i koret, 
udforet med munketagsten (jfr. s. 4397), er ind-
rammet af kalkmalede ovaler med krabbeblade 
(fig. 8), det sydvestre dog af en nitakket stjerne. 
Afløbshullerne i kapperne i skibets første fag er 
alle runde og blot forsynet med enkel, rød ram-
mestreg, i andet fag er både det rektangulære i 
nordøst og de to runde i sydøst uden ramme, i 
tredie fag har blot et enkelt af de rektangulære 
huller en rød ramme, ingen huller iagttages i 
fjerde. 

2) O. 1525 er de store vægflader under korets 
og skibets skjoldbuer blevet smykket med fi-
gurmalerier, der i hvert fald for figurfremstil-
lingernes vedkommende er udført af samme 
maler. 

Ifølge den første restaurator, Frantz Hansen, 
var dekorationerne malet på den rå kampestens-
mur på et tyndt puds- og hvidtekalklag, der var 
meget skrøbeligt og til dels ødelagt ved en i 
(18)60erne foretaget indsættelse af nye vinduer 
(jfr. s. 4403). I koret var intet levnet, som kunne 
fremdrages, der kunne blot iagttages et par 
brudstykker af store planteornamenter og en 
fod af en figur. På triumfvæggen (fig. 14) var ne-
derste del af dekorationen i søndre side ødelagt 
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Fig. 17. Bispehelgener, herimellem S. Dionysius. Kalkmaleri fra o. 1525 på nordvæggen i skibets 2. fag fra øst (s. 
4408). H. Wichmann fot. 1995. - Bishop saints, including St. Dionysius. Wall painting c. 1525 on the northern wall of 
the second bay of the nave from the east. 

ved reparation af korbuen, og skriftbåndet over 
figurerne var ulæseligt. - På væggen ses nu mod 
nord en fremstilling af Maria som Smertensmo-
deren,35 gennemboret af syv sværd, antagelig 
den ældste udmaling her, tæt indesluttet af den 
omgivende plantevækst. På en søjlebåret, rød-
brun bænk sidder den glorificerede Maria med 
hænderne samlet foran brystet. På hendes kinder 
er røde prikker, glorien bagved er gul. Hun bæ-
rer hvidt hovedklæde og kjole, hvis stive folder 
er samlet i en spids midtfor; kappen er rødbrun. 
- Lige over korbuen er to fremstillinger af Kri-
stus som Smertensmand. Nærmest Maria ses han 
som halvfigur siddende i en blomsterkurv 
(fig. 16) og holdende ris og svøbe. Han bærer 
korsglorie over den tornekronede pande, 
hvorpå der løber røde blodspor og ligeså på den 
nøgne overkrop. Det skulderlange hår og det 
tætte skipperskæg svarer ligesom ansigtstræk-

kene, glorie og blodspor ganske til figuren ved 
hans side, Kristus stående ved martersøjlen. 
Med den ene hånd fremviser han sit brystsår, 
den anden arm er sammen med et bånd slynget 
om søjlen. På dennes kapitæl sidder en rødbrun 
hane, hvis halefjer er malet op på underfladen af 
den overliggende skjoldbue. Der er nu kun få 
rester tilbage af det smalle lændeklæde med 
midtsnip.36 I buens ydervinkel slynger sig en 
kraftig plante, der skyder lange, rødbrune og 
grønne blade og blomsterbærende stilke, sva-
rende til dem, der omslutter den anden Kristus-
figur, og som forekommer beslægtet med plan-
teornamenter i Århus domkirkes korsskærings-
fag (jfr. s. 434f). Et skriftbånd under buens top 
er nu tomt, som ovenfor nævnt. 

I skibets østligste fag er blændingsdekorationen 
blevet ødelagt ved en gennembrydning af mu-
ren i forbindelse med etablering af dør og op-
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Fig. 18. Frelseren undervisende sine disciple. Kalkmaleri fra o. 1525 på nordvæggen i skibets 3. fag fra øst (s. 
4408). H. Wichmann fot. 1995. - The Saviour teaching his disciples. Wall painting on the northern wall of the third bay 
of the nave from the east. 

gang til den nu nedtagne †pulpiturstol (jfr. 
s. 4403 og 4418). 1903 kunne kun iagttages et par 
†englehoveder, †palmegrene, samt en del af et 
†draperi (jfr. nedenfor). 

På væggen i skibets andet fag (fig. 17) var op-
rindelig fremstillet fire bisper37 i fuldt ornat, med 
gulbrunt på enkelte dragtdele, men den ene var 
dog så ødelagt, at den ikke kunne bevares. De 
skematisk tegnede, stående og glorificerede bi-
sper har alle været navngivet på skriftbånd over 
deres hoveder - det vestligste er for størstedelen 
malet op på bueundersiden - men nu er kun op-
målet navnet på den næstøstligste, »Sté dionizi« 
(dvs. Sankte Dionysius). 1903 kunne dog læses 
»Stë løhe«,38 der måske kan tolkes S. Loje, det 
danske navn for S. Eligius, skytshelgen for 
guldsmede og smede.39 De tre bevarede bisper 
holder bispestaven i venstre hånd og de to des-
uden en bog i højre, hvorimod S. Dionysius i 
stedet, i overensstemmelse med sin helgenle-
gende, holder sin afhuggede (nu stærkt forvan-
skede ) isse med bispehuen. Personernes ansigts-
træk og de stive dragtfolder svarer helt til 
triumfvæggens ligesom de store plantevækster, 

der ved siderne vokser op af en palmetplante. 
Jordsmonnet er krydsskraveret, og herunder ses 
en fire skifter høj, lysgråt malet kvadermur. 

I skibets tredie fag fra øst (fig. 18), hvor kvinde-
døren skyder sig op i den tre skifter høje kvader-
dekoration, svarende til den foregående, står 
Frelseren undervisende sine disciple.40 Han holder 
højre hånd belærende op, i venstre den kors-
bærende jordkugle. Over hans hoved ses et nu 
tomt skriftbånd, hvis »ulæselige« bogstaver ef-
ter Frantz Hansens tegning imidlertid kan læses: 
»Salvator« ...d.« (Frelser). Blandt de tolv 
apostle, der af restauratoren er karakteriseret 
som meget dårligt udført og navnlig slet pro-
portionerede, kan kun to bestemmes ved deres 
attributter, nærmest Jesus står Paulus med svær-
det og Peter med nøgle og bog. Alle er iført 
fodside, lodret afstribede kjortler og tunge kap-
per, og kun apostlen yderst mod øst lader en 
nøgen fod glide ned på muren. Ved begge sider 
en plante med blade som de foregående. 

I skibets fjerde fag41 er hele skjoldblændingen 
(fig. 19) veldisponeret udfyldt af en stor, gråma-
let plante, der vokser op fra en rødbrun palmet, 
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Fig. 19. Fem personer siddende i blomsterkalke. Kalkmaleri fra o. 1525 på nordvæggen i skibets 4. fag fra øst (s. 
4408f.). På hvælvet ovenover passerrosetter og fugl fra 1500-20 (s. 4406). K.V.Larsen fot. 1992. - Five persons 
sitting in calyces of flowers. Wall painting c. 1525 on the northern wall of the fourth bay of the nave from the east. On the 
vault above, rosette decorations from c. 1500-20. 

og som med mange stilke og slyngede blade 
breder sig ud til siderne og bærer fem store 
blomsterkalke. Heri sidder halvfigurer af 

mænd, der er iført rødbrune kapper med opslag 
og på hovedet har flade baretter, summarisk op-
malet og derfor uden karakteriserende detaljer. 
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Den værdigste person øverst i midten, flankeret 
af slyngede blade, er vist frontalt, med skipper-
skæg og de ubehjælpsomt tegnede hænder lagt 
foran livet. Hans nærmeste ledsager til hver side 
er ung, skægløs, de andre midaldrende, skæg-
gede, alle set i trekvartprofil. Anbringelsen af 
personerne er som i en »Jesse rod«, Jesu stamtræ 
eller som de heraf afledte adelige stamtræer, 
men må fremvise fem personer fra et konvent af 
lokale gejstlige eller verdslige øvrighedsperso-
ner. 

Alle blændingsdekorationer er udført så ens i 
persontegning, dragtbehandling og udformning 
af planter, at man må formode, at de er malet af 
samme mester. Figurfremstillingerne er tegnet 
med gråsorte streger, ansigtstrækkene stereo-
type, dragterne stiliserede, og de sparsomme 
farver påsat som på kolorerede træsnit. Farverne 
er overvejende lysgrå, gråsorte, rød- og lys-
brune, men også grønne og gule samt rødt til 
blodspor. Under andet og tredie fags kvader-
murværk4 2 har været malet fire rækker med 
sorte trekanter43 (jfr. fig. 17-18 og 12), og her-
under har yderligere været malet †draperier i 
sortgrå og rødbrune farver. Disse blev overkal-
ket 1966 samtidig med en rødmaling på hvælv-
pillernes nedre del. 

†Kalkmalerier, antagelig samtidige med de 
ovennævnte, blev 1903 forsøgt afdækket af 
Frantz Hansen. På sydvæggen i hver af skibets 

fire fag fandtes »ved den vestlige side af de op-
rindelige vinduer« omtrent legemsstore44 †figu-
rer, formodentlig evangelister. Det lykkedes kun 
at fremdrage de to, hvoraf restauratoren udførte 
akvareller. Væggene over og øst for vinduerne 
syntes at have været dækket af planteornamen-
ter. 

De to glorificerede figurer er med hensyn til 
holdning og ansigtstræk ret ens, begge set i tre-
kvartprofil, skægløse, med småkrøllet, lidt over 
ørekort hår, hvorpå net eller tætsluttende hue, 
og begge holder en bog i den ene hånd. Den 
formentlig østligste45 person (fig. 20) støtter 
med sin højre hånd en åben bog, der på bindet 
har nogle vanskeligt tydbare og måske forkert 
opmalede bogstaver. Et slag eller trekvartlang 
kappe med krave er lagt med runde folder om 

Fig. 20. †Figur, formodentlig evangelist. Kalkmaleri 
o. 1525 på skibets sydvæg (s. 4410). Farvelagt tegning 
ved restauratoren Frantz Hansen 1903; i NM - †Fig-
ure, probably an Evangelist. Wall painting c. 1525 on the 
south side of the nave. Coloured drawing by the restorer 
Frantz Hansen 1903; in NM. 

halsen og adskiller sig herved fra kjortlen, der 
for mellemstykkets vedkommende er sært geo-
metrisk opdelt i lodrette og vandrette striber. På 
det nederste stykke har kjortlen lodrette folder, 
men falder i vinklede og buede slyng ned fra en 
ophængt firkantet lap af afvigende farve, en så-
kaldt parura, som også ses på en af bispedrag-
terne, fig. 17. 

Den anden person (fig. 21) forekommer at stå 
bag ved en prædikestol, der er kvadermuret li-
gesom partierne under fremstillingerne på ski-
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bets nordside. Personens venstre arm, holdende 
en lukket bog, stikker frem fra et kort, lysbrunt 
foldet slag, hvorunder ses en grøn trøje med 
mønstret krave og halvlange ærmer; inderst en 
hvid klædning. Over højre skulder er lagt et 
rødbrunt draperi, der slynger sig ned over fi-
guren, hen over prædikestolens overkant og fal-
der ned ved dennes ene side. Midt for stolen 
hænger et lysbrunt, bredt bånd helt ned til jo r -
den. De glorificerede personers hele fremtræ-
den, med bog og især den sidstnævntes stilling 
bag en tilsyneladende prædikestol - lader for-
mode, at det drejer sig om evangelister. 

Tilsammen forekommer dekorationerne i ski-
bet, både de bevarede og de forsvundne, at illu-
strere brydningstiden mellem katolicisme og lu-
therdom, måske endda så vidt at man tidsmæs-
sigt, efter placeringen, kan følge udviklingen fra 
øst til vest, fra nord- til sydside. Først tr iumf-
væggens udsmykning med senkatolicismens be-
toning af Kristi lidelse og smerte, og med Maria 
som den medlidende smertensmoder, dernæst 
skibets østre skjoldbueblænding med de katol-
ske bispehelgener og forbedere. Herefter Frel-
seren mellem sine apostle, der skulle udbrede 
Kristi lære, muligvis formidlet lokalt ved de fem 
personer i blomsterkalkene i fjerde fag. Sydsi-
dens fire †evangelister har da skullet fremvise 
den lutheranske betoning af bibelens budskab. 

I N V E N T A R 
Oversigt. Det oprindelige kirkerum, rigt smykket 
med kalkmalerier fra 1500rne, bærer præg af hoved-
restaureringen 1966-67. Det ældste inventarstykke, 
den romanske døbefont, blev da gjort mere synlig, 
og den senmiddelalderlige nådestolsfremstilling, 
stammende fra en †altertavle, blev hentet frem fra 
våbenhuset og anbragt i et nyt alterskab på et mo-
derne granitalterbord. Ønsket om mere stoleplads, 
der o. 1916 havde ført til en udvidelse af kirkebyg-
ningen mod syd, havde krævet indgreb i inventaret 
og dets placering. Prædikestolen fra o. 1625 blev flyt-
tet fra syd- til nordsiden, og dens lydhimmel fra 
o. 1700, svarende til Østbirks, tilpasset den nye an-
bringelse. Stoleværket er jævnligt fornyet, især siden 
o. 1870, og både et vestpulpitur samt en pulpiturstol 
for herskabet på hovedgården Stovgaard og dettes 
gravkapel i tårnrummet er nedrevet i slutningen af 
sidste århundrede. Tilbygningen fra o. 1916 er udsty-

Fig. 21. †Figur, formodentlig evangelist. Kalkmaleri 
o. 1525 på skibets sydvæg (s. 4410). Farvelagt tegning 
ved restauratoren Frantz Hansen 1903; i NM - tFig-
ure, probably an Evangelist. Wall painting c. 1525 on the 
south side of the nave. Coloured drawing by the restorer 
Frantz Hansen 1903; in NM. 

ret med et tidligere altermaleri fra 1863 og et bron-
zekrucifiks efter J. A.Jerichaus model fra 1853. En 
støbestålsklokke fra 1911 har afløst en klokke fra 
1829, nu ophængt i Hammer. 

Alterborde. 1) 1966-67, af grå granit, tegnet af 
Rolf Graae. 2) 1901-02,18 af eg, antagelig udført 
af billedhuggeren N. W. Fjeldskov ligesom flere 
andre alterborde i egnens kirker.46 Forsiden har 
tre søjlebårne arkader, under tandsnitliste, an-
bragt foran en plade med listeindrammede 
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rundbuefelter hvorunder reliefskårne motiver. I 
midtfeltet en alterkalk omsluttet af vinranke og 
kornaks, sammenbundet forneden med sløjfe, i 
nordre felt en svævende ugle over timeglas, i 
søndre en skriftrulle på stav. Nu henstillet på 
våbenhusloftet. - †Alterbord. 186218 beskrives al-
terbordet, der stod på en forhøjning, som 2 al. 9 
tom. langt, 1 al. 6 tom. bredt og 1 3/4 al. højt; 
året efter ønskedes det malet. 

†Alterklæder. I inventariet for 1715-1619 omta-
les en ny »forklædning« om alteret af slet (dvs. 
glat), rødt, fint fløjl med kostelige guldgaloner 
og baldyrede våben for hr. Niels Rosenkrantz 
og fru Berte Skeel47 (jfr. s. 4391). Desuden fand-
tes et klæde af rødblommet fløjl besat med guld-
galoner. - 184217 blev anskaffet nyt tøj til et al-
terklæde.48 1862 var det af rødt fløjl med guld-
galoner og frynser forneden. 1881 blev det for-
synet med guldbroderet kors samt frynser og 
kant af guldbrokade.18 

Fig. 22. Figur af Nådestolen, fra 1400rnes slutning, 
fra †altertavle, o. 1966 indsat i nyt alterskab (s. 4412). 
H. Wichmann fot. - Throne of Grace figure from the 
close of the 15th century, set in a new altar-piece c. 1966. 

Altertavlen består af et trefløjet alterskab af eg, 
fra 1966-67, i hvis midtfelt er indsat en nåde-
stolsfremstilling fra 1400rnes slutning stam-
mende fra en †altertavle (jfr. nedenfor). Den 73 
cm høje Nådestol (fig. 22), af eg, har flere lig-
hedstræk med den i Hammer (s. 4338) og er an-
tagelig udført som kopi heraf eller måske i 
samme værksted. Den tunge, siddende Gudfa-
der-skikkelse bærer en lidt afvigende krone, nu 
uden takker, på det bølgede hår, der falder ned 
bag skuldrene. Den store, grove næse er som på 
Hammer-figuren, men det stiliserede skæg hæn-
ger ned som en lige fortsættelse af kindskægget. 
Kappen falder i lange folder ned foran knæene 
og lader den ene nøgne fod synlig. Med hæn-
derne i understilling holder faderen sin korsfæ-
stede søn foran sig. Jesusskikkelsen har sengo-
tikkens overdimensionerede brystparti i forhold 
til den indsnævrede midje; øjnene er lukket, på 
det hældede hoved en snoet tornekrone, lænde-
klædet er kort, med midtsnip. De næsten vand-
ret udstrakte arme har mistet hænderne, de 
stærkt defekte fødder er næsten sidestillede. -
Bagsiden af figuren er kun svagt udhulet med 
op til fem cm brede spor af huljern. 

1967 blev figuren restaureret og nogle i ny tid 
tilsatte fingre på den ene hånd fjernet. Samtidig 
afrensedes nyere stafferinger,49 således at grup-
pen nu fremtræder med træets farve foran 
skabsbaggrundens polérforgyldning. I en pe-
riode før 1967 stod figuren i en niche i våben-
huset50 (fig. 38). 

Fra den tidligere altertavle, fra 1863 (jfr. ndf.), 
er udtaget det store altermaleri (jfr. fig. 23), der 
nu hænger på sydfløjens østvæg. Det er et olie-
maleri på lærred, 171x108 cm, Kristus bankende 
på en dør, en illustration til fodfeltets malede 
indskrift fra Joh. Åb. 3,20: »See, jeg staaer ved 
døren..« Årstallet er malet i nedre venstre 
hjørne. I smal egetræsramme fra 1967. 

Den oprindelige, enkle altertavleramme (fig. 
23) fra 1863, af ferniseret eg, med lav, tandsnit-
indrammet trekantgavl og hvidmalet indskrift 
på sort bund, er nu henlagt i kælderen. 

En »ny †altertavle51 med sin staffering« er 
nævnt i inventarielisten 1715.19 1725 bemærkes, 
at altertavlen var malet på »fordærvet og der-
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over lakeret« lærred, som burde fornyes. 
1727-29 var der ingen altertavle i kirken, da den 
»for kort tid siden« var nedtaget, og en ny skulle 
anskaffes.19 Denne er formodentlig identisk med 
den tavle, der ifølge synet 1862 stod 1½ alen fra 
muren og i højde rakte »mod hvælvingens skrå 
side«. Den havde to »sindbilleder«, det underste 
forestillede Kristi korsfæstelse, det øverste O p -
standelsen. Den havde en »tilspidset form« og 
var »forsynet forpå med udsvejfninger og hvid 
maling«. Nævnte år ønskedes tavlen fornyet. 

Altersølv. Kalk (fig. 24), 1661, med knop fra 
1500rne. 21 cm høj, med ganske smal, sekstun-
get fodplade og tilsvarende, barokprofileret fod, 
der midtpå er drevet stejlt op mod det sekskan-
tede skaftled. Den lille, sengotiske og forgyldte 
foldeværksknop har drevne, spidsovale tunger, 
der på oversiden har graveret, gotisk vindue. De 
mellemfaldende seks rudebosser har på forsiden 
et lille, planteagtigt opsplittet kors. På bægeret 
er med versaler graveret navnene på kirkeejeren 
og hans hustru, »Axel Seested-Øllegaar Thot«, 
anbragt i en bue over deres respektive, grave-
rede våbener; herunder ovennævnte årstal. Ny t 
kvartlåg med hældetud. - I regnskabet for 
1682-8325 er opført en ikke nærmere specificeret 
udgift på 22 sldl. 2 sk. til en ny kalk og disk af 
sølv, måske til en reparation af omtalte kalk. 

Disk, omlavet o. 186918 af Hans Peter Severin 
Ingerslev, Vejle. 16 cm i tvm., glat, med let op-
adbuet fane og bundfelt. Under bunden stem-
pler for ovennævnte guldsmed (Bøje II, 1982, 
nr. 6422) og byen (samme, nr. 6351). 

†Alterkalk og disk af tin, nævnt i inventariet 
1681-82.25 

Oblatæske, 1894, af sølv, udført af Vilhelm 
Christesens sølvvarefabrik, København. Cylin-
derformet, med hvælvet låg hvorpå graveret 
kors med trekløverformede ender. Under bun-
den Københavns bymærke (18)94, guardeinens, 
Simon Groth, og mestermærket »...ristesen«, 
(Bøje, I, 1979, s. 257), defekt og dobbeltstem-
plet både under bunden og indvendig i låget. 

Berettelsessæt. 1) Formodentlig anskaffet kort 
efter 1911, da Tørring blev selvstændigt pasto-
rat. Af sølvplet. Kalken, 10,2 cm høj, har t rom-
petformet fod med lille, glat knop og indknebet 

Fig. 23. Tidligere altertavle fra 1863, med samtidigt 
maleri, nu ophængt i tilbygningen (s. 4412). Erik 
Skov fot. 1963. - Former altar-piece 1863, with contem-
porary painting now hung in the extension. 

led under et højt, glat bæger. Heri er indpasset 
en vinflaske af glas, med facetteret bladkrans 
forneden og på oversiden. Cylindrisk metal-
skruelåg på siden stemplet l /o . Disken, 6,4 cm i 
tvm., er glat og flad. Oblatæsken, 5,6 cm i 
tvm., cylindrisk, med fire vulster. 2) 1863,17 an-
skaffet sammen med Åle, jfr. s. 4368. 

†Vinflaske, nævnt 1715,19 tilhørende Åle kirke, 
men brugt af begge kirker. Vinkande, af sølv, 
»Tørring Kirke 1977«, graveret indskrift under 
bunden og stemplet »V. Lind« (Horsens); 29 cm 
høj. En alterkande fra o. 1862,18 fra Den kgl. Por-
celænsfabrik, den vanlige sorte med guldkors; 
nu ude af brug. 

Vinskummeske, 1903. 
To skåle af fajance, 1903,18 sorte, med guld-

kors, hensat i kælderen. 
Alterstager (fig. 25), fra 1500rnes sidste halv-

del, af messing, tidligst omtalt 1715.19 De er 28,8 
cm høje, har ret lav fodskål med konisk led, 
vulst og øvre konisk led op mod cylinderskaf-

279* 
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Fig. 24. Alterkalk 1661 med våbener for kirkeejeren 
Axel Sehested og hustru Øllegaar Thot; knoppen fra 
1500rne (s. 4413). H. Wichmann fot. 1995. - Chalice 
1661, with coats of arms of the patron Axel Sehested and 
his wife Øllegaar Thot; the knot dates from the 16th cen-
tury. 

tet, der har tre rundstave ledsaget af bistave. Ly-
seskålen omtrent som foden; jernlysepig. Sta-
gerne er en anelse forskellige, også med hensyn 
til de inddrejede linier; den ene har et kraftigt 
hak i lyseskålen.52 

Bordstager,53 af messing, nye kopier med års-
tallet 16-14 flankerende et bomærkeskjold. Seks-
kantet fod og skaftled, hvorover krave med 
støbte englehoveder; flerleddet skaft med vase-
led. 

Syvarmet lysestage,54 »Tørring Kirke 1930« 
graveret med skriveskrift på den ottekantede 
fod, under bunden gørtlerens navn »K. Eibye 
1930«, stemplet med versaler. 

Træstager (fig. 37) til ligkapel(?), nyere, 58 cm 
høje, udsavet af 2,8 cm tykt fyrretræsbræt. Ude 
af brug, på loftet. 

Messehagler. 1) 1972, udført af væveren Hanne 
Vedel. 2) 1996, udført af Lene Abildgård Knud-
sen. 

†Messehagler. 171519 omtales både en ny og en 
halvgammel hagel. 186017 ønskedes anskaffet en 
ny hagel, antagelig den der 186218 var af rødt 
silkefløjl med guldgaloner og et bredt guldkors 
på ryggen. 

Alterskranke, 1967, guldbronzerede metal-
stænger med bøgetræshåndliste; opstillet i ret-
kant. Den tidligere skranke, fra 1862-63,18 af ege-
træsmalede, drejede balustre med håndliste af 
bøg, var opstillet med lige sidestykker og buet 
forparti. Delene nu anbragt på loftet. - 185017 

ønskede man et »gelænder« anbragt foran alte-
ret. 186218 fandtes et »cirkelagtigt †knæfaldsgit-
terværk med tynde låger«, det »udstoppede« 
knæfald var læderbetrukket. 

Døbefont (fig. 27), romansk, af grovkornet, 
grå granit, både fod og kumme; ialt 86 cm høj. 
Den store, skævthuggede kumme, 83-87 cm i 
tvm. og ca. 34 cm dyb, er uden dekoration og 
overfladen noget forhugget på den nu vest-
vendte side. På den 10-11 cm brede mundings-
flade anes et fordybet kors. Skaftleddet er lavt, 
med kraftig cementkitning til den kvadratiske 
fod, der har hulet overside og omløbende flad-
rundstav, på hjørnerne afbrudt af små menne-
skehoveder; et enkelt afstødt. På hver af de hu-
lede sider er indhugget et enkelt indvielseskors 

Fig. 25. Alterstager af messing, fra 1500rnes sidste 
halvdel (s. 4413). H. Wichmann fot. 1995. - Altar can-
dlesticks of brass, from 1550-1600. 
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Fig. 26. Dåbsfad, udført 1930 af Knud Eibye, Odense 
(s. 4415). - Baptismal dish, made 1930 by Knud Eibye, 
Odense. 

(jfr. Mackeprang: Døbefonte, s. 69). Opstillet 
ved skibets sydøstligste hvælvpille,55 tidligere 
anbragt op mod nordre korbuevange. 

Dåbsfad (fig. 26), 1930, af kobber, udført af 
»kunstsmed Eibye Odense«, ifølge stempel un-
der bunden. Det er 68,5 cm i tvm. og har i mid-
ten en skål, 31,5 i tvm. og 10,5 cm dyb, med et 
græsk reliefkors i bunden og på kanten en ind-
skrift med reliefversaler: »døber dem til faderens 
og sønnens og den helligaands navn«. På fanen 
fire bueslag adskilt af reliefbuster af evangeli-
sterne. Under buerne er opdrevne motiver, for-
klaret ved fordybede indskrifter på kantlisten 
nedenunder: 1) »Tørring kirke 1930«. 2) »Jesu 
daab«. 3) »Jesus velsigner«. 4) »Ansgar dø-
ber«.56 †Dåbsfad af messing, nævnt 1715.19 Et 
nyt, af kobber,18 omtalt 1862, er antagelig an-
skaffet, da det, der fandtes, 183222 ansås for 
»upassende«. 

Dåbskande, af messing, udført af »K. Eibye 
1930«; 35 cm høj, ganske svarende til bl.a. den i 
Brædstrup (s. 4000). †Dåbskande erhvervet 
1862.18 

†Fontelåg. 171519 fandtes over fonten et »gam-
melt dækken«; 186218 var den forsynet med et 
trælåg. 

Bronzekrucifiks, skænket af sognepræst J. G. F. 
G. Harboe57 til kirkeudvidelsen o. 1916. Model-
len til den 85 cm høje figur er udført af Jens 
Adolf Jerichau 1853 og støbt i Lauritz Rasmus-
sens bronzestøberi, København (jfr. tilsvarende 
i Brædstrup, s. 3998 med fig. 15). På mørke-
brunmalet kors af træ. Siden 1967 ophængt på 
sideskibets sydvæg, tidligere på dets østvæg. 

Prædikestolen (fig. 28), fra o. 1625, af eg, har 
fire sider, men yderfelterne er en del omdannet i 
forbindelse med flere ændringer af opgangen og 
ved stolens flytning o. 1916 (jfr. ndf.). De tre 
forreste, velbevarede storfelter (fig. 29), med 
evangelistmalerier fra 1700rne, har arkader, hvis 
pilastre og bueslag er prydet med kassetteværk 
ligesom rammeværket bag hjørnernes dobbelt-
søjler. Disse har kapitæler med ægge- og per-
lestav over bossesmykket halsring samt pryd-
bælter med ovalkartoucher. Både frise og posta-
ment har over og under søjlerne kraftige blok-
fremspring med henholdsvis englehoveder58 

med krave og fremstikkende pandelok og løve-
masker (fig. 31). De omløbende gesimslister har 
æggestav over spinkel tandsnit. 

Indtil sideskibets tilføjelse var prædikestolen 
anbragt på vanlig plads i skibets sydøsthjørne 
med opgang mod koret ved korbuens søndre 

Fig. 27. Romansk døbefont af granit (s. 4414). H. 
Wichmann fot. 1995. - Romanesque font of granite. 
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Fig. 28. Prædikestol fra o. 1625, med evangelistma-
lerier fra 1700rne og lydhimmel fra o. 1700 (s. 4415). 
H. Wichmann fot. 1995. - Pulpit from c. 1625, with 
paintings of the Evangelists from the 18th century and 
sounding board c. 1700. 

vange. Ved stolens flytning til skibets nordøst-
hjørne blev stolens daværende fag nærmet op-
gangen59 en del ændret og opstillet ved skibets 
nordvæg; samtidig rykkedes fyldingsfelternes 
evangelistmalerier et fag mod syd. En ny op-
gang anbragtes langs triumfvæggens nordside, 
hvilket også medførte en ændring med nyskårne 

tilføjelser af faget her op til. Stolen understøttes 
af en snosøjle med korintiserende kapitæl og fi-
residet fod. 

1967 blev stolen snedkermæssigt istandsat og 
nystafferet ved Aage Sørensen. Arkadefelternes 
enkle malerier fra 1700rne af evangelisterne og 
deres tegn blev renset for overmalinger. De ses 
alle stående, holdende bog og pen og er iført rød 
kjortel og blå kappe, glorierne hvide og gule. 
Over et grønt jordsmon er baggrunden hvid 
med strejf af blå skyer. I frisefelterne er deres 
navne nymalet på sort bund, fra nord »St. Mat-
thæus, St. Marcus, St. Lucas«,60 og i de respek-
tive postamentfelter læses bibelcitater fra hen-
holdsvis Matth. 6,33, Marc. 16,16 og Luc. 11,28. 
Vægfeltet mod nord er sortmalet, men har be-
varet de ældre indskrifter fra før ændringen, i 
frisen »St. Matthæus« og i postamentfeltet 
samme indskrift, som nu er gentaget i næste felt 
under Mattæusmaleriet. 

Prædikestolen har været afrenset for farver før 
en broget staffering fra en »farverestaurering« 
1903 ved Frantz Hansen. Af ældre farvelag fand-
tes 1967 kun en lys egetræsmaling, muligvis fra 

Fig. 29. Udsnit af prædikestol fra o. 1625, med evan-
gelistmaleri fra 1700rne jfr . fig. 28 (s. 4415). H. Wich-
mann fot. 1995. - Section of pulpit c. 1625, with Evange-
list painting from the 18th century, cf. fig. 28. 
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o. 1870,18 og herunder en hvidrød marmorering 
med sort i frisen. 

Lydhimlen (jfr. fig. 28) er antagelig tilføjet 
o. 1700.61 Den svarer ganske til den i Østbirk 
(Voer hrd.) og er rimeligvis udført af en snedker 
oplært i Horsenstraditionen efter den kendte bil-
ledskærer Peder Jensen Kolding. Den polygo-
nale himmel, oprindelig ottekantet,18, nu tilpas-
set den nuværende ophængning, har flotskårne, 
gennembrudte topstykker (fig. 30) med barokke 
fantasifugle flankerende et topspir med foran-
stående englehoved. De lave hængestykker har 
lignende, gennembrudte fugleslyng på hver side 
af cirkelindskrevet kors. Hjørnernes drejede 
hængekugler og de særprægede vaser med flam-
mer og kuglespir er nyskåret o. 1916 med Øst-
birks som model. Himlens flade underside har 
midtpå en solskive med listedannede stråler, 
hveranden flammet. En helligåndsdue med ud-
bredte vinger hænger under midten. Stafferin-
gen svarer til prædikestolens, loftet blågrønt, 
tidligere blåt. 

Stoleværk, 1937, kopier af renæssancegavle, 
udført efter tegning af arkitekt V. Norn. Tårnets 
stoleværk fornyet 1967; alt hvidmalet. På loftet 
ligger en enkelt fyrretræsgavl stammende fra det 
†stoleværk, der o. 187018 udførtes svarende til 
†stolene i Linnerup (s. 4323). Den svejfede gavl 
har øvre, drejet knop og balusteragtigt fod-
stykke. Dette †stolesæt, med døre, havde afløst 
et †ældre, der 186218 omfattede 23 stole på den 
ene side og 24 på den anden. De øverste ni var 
forsynet med »beklædning« og låger, de andre 
med rygstykker, undtagen nr. 20 og 14, som 
havde både for- og bagklædning samt låger. En 
bænk til korsangerne var anbragt i koret ved 
siden af fonten, en anden stod i våbenhuset. 
†Stolene fra o. 1870 fik 190418 nye »forstykker« 
(jfr. fig. 12) bestående af plane planker, der for-
oven bar en friskåret cirkelskive med Georgs-
kors mellem de opragende sidestolper. 

†Skriftestol er tidligst omtalt 1702, †degnestol62 

1716.19 186218 stod præstens og degnens »inde-
lukkede« †stole på hver side af alteret. Begge var 
forsynet med sæder, »baggrund« (dvs. panel) og 
døre. Den øvre halvdel af præstens stol havde 
»udsvejfninger« og hvid maling i »udfyldnin-

Fig. 30. Topstykke på lydhimmel fra o. 1700, jfr. fig. 
28 (s. 4417). H. Wichmann fot. 1995. - Linial on the 
sounding board c. 1700, cf. fig. 28. 

Fig. 31. Løvemaske på prædikestol fra o. 1625, jfr. 
fig. 28 (s. 4415). H. Wichmann fot. 1995. - Lion mask 
on the pulpit from c. 1625, cf. fig. 28. 
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gerne«, hvorimod den tilsvarende del på deg-
nestolen var »åbentstående med bræt på«. 186217 

ønskede synet som vanligt disse stole fjernet fra 
koret. Præsten havde da bag alteret stående en 
†stol, anskaffet o. 1852.17 Denne blev afløst af 

nye, tilsvarende †stole henholdsvis 1880, 1915 og 
o. 1968.18 - De to østligste stolestader i skibets 
nordside blev 188218 forsynet med »lukke«, for-
modentlig lås, og anvist til brug for ejeren af 
Stovgård til erstatning for hans nedtagne pulpi-
turstol (jfr. s. 4418). 

Et †skab til »soldaternes musketter« var 161863 

blevet udført af Peder snedker i »Thørningh« 
dvs. Tørring64) til kirken der (jfr. Borum, 
s.2001 og Odder, s. 2558). 171619 er »munde-
ringsskabet« i våbenhuset endnu omtalt. 

Fig. 32. *Torso af putto fra 1700rnes begyndelse, må-
ske fra et af †pulpiturerne (s. 4418). NE 1980. - Torso 
putto of the beginning of the 18th century, probably from 
one of the †pew galleries. Now in Horsens museum. 

En †»fattigblok« med to låse var 186218 fæstnet 
til bagsiden af en stol. 

To nyere pengebøsser, af umalet bøg, er op-
hængt på hver side af norddøren. En †»fattig-
bøsse« af metal (jfr. fig. 12), omtalt 1862,18 var 
ligeledes anbragt ved døren. 

†Pulpiturer. 171619 fandtes to pulpiturer, et for 
»herskabet«, dvs. ejeren af Stovgård (jfr. 
s. 4391), og et for »almuen«, begge nye og uden 
stafferinger. 

1) »Almue«pulpituret i tårnrummet over 
†gravkapellet her (jfr. s. 4420) hvilede ifølge sy-
net 186218 på fem bjælker, på hvis ender mod 
kirkerummet var anbragt fire »udskårne figurer 
som dødningehoveder«.65 Pulpituret, der var 
»indsluttet med en tillukket forbeklædning«, det 
vil formentlig sige et brystningspanel, på 1½ 
alens højde (knap 1 m), havde tre sæder med 
rygstød og en bænk bagved. Adgangen var ad 
en trappe med ni trin samt gelænder og gennem 
en låge, der senest blev repareret 1859.17 

2) †Pulpiturstolen tilhørende Stovgård, 1842 
karakteriseret som en »lukket stol«, var opstillet 
i skibets østligste fag ved nordvæggen lige over 
for prædikestolens oprindelige plads og ved ind-
gangen til koret, udragende til midten af kirken 
pånær en alen.17 1768 omtales den som malet.16 

Fra 1854 ønskedes den fjernet, da den dels hin-
drede udsigten mod alteret fra fruentimmersto-
lene, dels slugte noget af lyden og i øvrigt var 
dårligt vedligholdt. En udvendig trappe, der 
gav adgang gennem en dør i muren (jfr. 
s. 4403), var 1858 forfalden, og både de »tilhø-
rende« vinduer, en del af stolens loft og vestside 
ønskedes repareret. Det følgende år blev pulpi-
turstolen afkortet mod midtgangen, så den 
»ikke ragede uden for hvælvingen«.17 Kort efter 
187918 blev den endelig nedtaget. 

*Torso af putto (fig. 32), fra 1700rnes begyn-
delse, af eg, nu 32,5 cm høj. Den nøgne figur 
med fintskårne ansigtstræk, men med læderet 
næse, har mistet begge arme, hvoraf dog er be-
varet heraldisk venstre håndled og lidt af hån-
den, der holder et beskadiget kranium. På fi-
gurens bagside ses lige under nakken et taphul. 
Der er rester af hvid maling samt på håret nogen 
forgyldning. Figuren kan stamme fra et af †pul-
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piturerne, måske det over †gravkapellet i vest. 
Nu i Horsens museum.6 6 

Orgel, med syv stemmer, ét manual og pedal, 
bygget 1965 og opstillet 1966 af Th. Frobenius & 
Co., Kgs. Lyngby. Disposition: Manual: Ge-
dakt 8', Spidsgamba 8', Principal 4', Rørfløjte 4', 
Oktav 2', Spidsfløjte 1'. Pedal: Subbas 16'. O r -
gelhus af lys eg, tegnet af Rolf Graae og Richard 
Aas i samarbejde med orgelbyggeriet. I den 
vestligste arkade mellem hovedskibet og søndre 
tilbygning, med nordvendt facade og spille-
bord. †Orgel, 1917, med seks stemmer, oktav-
koppel og svelle, bygget af Horsens Orgelbyg-
geri ved M. Sørensen. Pneumatisk aktion, bælg-
ventilvindlade.67 Tegnet af S. F. Kuhnel.68 Ved 
tårnrummets nordvæg, med sydvendt spille-
bord. 

Salmenummertavler, 1967, af træ med ophæng-
ningstal af metal. 1862 omtales fire sortmalede 
†tavler beregnet til påskrift, nok med kridt. To 

store †tavler, antagelig fra 1888,18 rektangulære, 
indrettet med to gange seks rum til indskudstal-
brikker, var endnu i brug o. 1914 (jfr. fig. 12). 
De er antagelig efter 1904 blevet »moderniseret« 
ved at få fjernet den svejfede topgavl med øvre, 
trekantet afslutning, der ses på et ældre fot.69 

Kirkestævnetavle, muligvis den der er omtalt 
1862,18 men delvis fornyet. Af træ, med buet 
gavl og indskåret, hvidmalet indskrift med skri-
veskrift: »Kirke=Stævne«. Tidligere ophængt 
over førnævnte †fattigbøsse, nu på loftet. 

Lysekroner. 1-2) (Fig. 33), o. 1900,70 af mes-
sing, næsten ens, ottearmede, med et tilsvarende 
antal S-svungne prydarme, stor hængekugle 
midtdelt af rundstave og ørn som topfigur. O p -
hængt i skibets to østfag. 3-5) O.1916,71 ens, af 
messing, med facetteret hængekugle og skaft-
led, seks flade lysearme, hver bærende to lys, 
samt seks øvre trompetpyntearme; ganske sva-
rende til bl.a. en krone, nr. 3, i Vinding (s. 3900, 
med fig. 23). Ophængt i tårnrum og tilbygning. 
6) 1925-50, af messing, lille krone med seks 
arme, der i de indre slyng har en stående, basun-
blæsende engel; glat hængekugle med lille knop. 
I våbenhuset. - Ude af brug er en lille krone, 
delvis af kobberblik, der til et kolbeformet kor-
pus har fæstnet fire vandret udgående lysearme 

Fig. 33. Lysekrone af messing, c. 1900 (s. 4419). H. 
Wichmann fot. 1995. - Chandelier of brass c. 1900. 

endende i delfiner, prydet med blomster- og 
bladranke og med lille slange ved fastgørelses-
leddet til hængekæderne. Måske identisk med 
den 1862 omtalte krone til fire små lys, der var 
ophængt i skibets næstøstligste fag; repareret 
1887.18 Nu på loftet. 

Fig. 34. *Kistebeslag med slægten Levetzaus våben, 
fra 1700rne, måske fra †gravkapel, nu i NM (s. 4421). 
Fot. i NM - *Coffin plate with coat of arms of the 
Levetzau family, from the 18th century; possibly from the 
fchapel, now in NM. 
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To lysearme, »Tørring kirke 1932«, ifølge ind-
skrift, kopier af renæssancearme udført af »K. 
Eibye«; på tilbygningens sydvæg. 

Kirkeskib, 1995, briggen »Kirsten«, bygget af 
modelskibsbygger Frits Jørgensen, Svendborg. 

†Ligbåre var 171619 anbragt i våbenhuset. 
Klokke, 1911, af støbestål, 101 cm i tvm., om 

halsen skriftbånd med reliefversaler: »Geg. v. 
Bochumer Verein in Bochum 1911«. I vugge-
bom af eg fra 1945, repareret 1984 tillige med 
ophænget. 

Den tidligere *klokke var 182922 støbt til Tør-
ring af P. P. Meilstrup i Randers, men blev an-

tagelig o. 1910 overført til Hammer (jfr. 
s. 4346). Begrundelsen var klokkens ringe stør-
relse, der gjorde, at dens lyd ikke kunne høres 
ud i sognet og til Tørrings nyere kvarterer, der 
efterhånden havde bredt sig væk fra kirken (jfr. 
fig. 39-40). Man ønskede den derfor udskiftet 
med en større støbestålsklokke,72 jfr . ovenfor. 

†Klokke, tidligst nævnt 1715,19 bar ifølge Dan-
ske Atlas 176873 en »ukendelig« skrift med års-
tallet 1317 eller måske 1517. Den omstøbtes i 
Randers 1829 (jfr. ovenfor). 

Nyere klokkestol af genanvendte stolper af eg 
og nye af fyr, istandsat 1984. 

G R A V M I N D E R 

Gravsten eller mindesten(?), fra 1600rne, af rød 
kalksten, 135xca.82 cm, brækket på midten og 
et hjørne delvis afslået. Overfladen helt blank-
slidt bortset fra en ca. 4 cm bred ramme mar-
keret ved en fordybet rille. I våbenhusets gulv 

Fig. 35. Støbejernskors over proprietær Peter Jørgen 
Alsted, †1838 (s. 4421). H. Wichmann fot. 1995 -
Cast-iron cross to the squire, Peter Jørgen Alsted, died 1838. 

foran døren. Stenen er måske identisk med den, 
der ifølge Danske Atlas 176816 sad i tårnet,74 og 
som havde en indskrift »i gamle Danske Riim, 
som er en Opmuntr ing til at høre Guds Ord«. 

†Gravkapel, indrettet i tårnrummet for flere 
ejere af Stovgård (jfr. s. 4391), er først omtalt 
1768;16 185417 ønskedes det inddraget i kirke-
rummet med henblik på opstilling af stole. 
186218 angives, at det havde en bredde af 4K alen, 
dvs. ca. 2,8 m, og en højde til loftet (dvs. det 
daværende †pulpiturs gulv) af 3 alen og 4 tom-
mer, dvs. knap 2 m. Gravkapellet var »udskilt« 
fra kirken ved en mur med en aflåselig dør midt 
for kirkens gang. O.186075 omtales kapellet 
som temmelig forfaldent, og 186717 krævedes 
det sat i sømmelig stand og de der opbevarede 
materialer flyttet ud. De der »opstablede« ni †ki-
ster18 blev kort efter begravet på kirkegården.76 

Blandt de i kapellet bisatte var kaptajn Peiter 
Ferd. v. Haugvitz, herre til Stovgård, Alsted og 
Hammergård, født i Sachsen 1633, død på Stou-
gård 1695, hans første hustru Deliana v. Offen-
berg, født i Nyborg 1643, datter af hofmester 
Christoffer v. Offenberg og Marie Lützau, død 
1692,77 samt hans anden hustru Dorthe Juel, født 
1640, datter af Ove Juel til Brusgård (i Randers 
amt) og Elisabeth Juel, enke efter oberst Rudolf 
Offenberg.7 8 Endvidere oberst Henning v. 
Arnsdorff, født 1683, død 1751, og hustru Elisa-
beth Reventlow.79 
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Et *kistebeslag (fig. 34), i form af slægten Le-
vetzaus våben, fundet på kirkegården, stammer 
muligvis fra en af de ovenfor omtalte, nedgra-
vede †kister. Det defekte våbenskjold, fra 
1700rne, af drevet messing, måler for skjoldets 
vedkommende 16x14 cm og den bevarede del af 
hjelmklædets akantusslyng 7,5 cm i bredden. 
Skjoldemærket,80 i relief, er i adelspatentet be-
skrevet som et opadvendt faldgitter, tidligere 
som en lysestage med fem spidser. Hjelmen 
med hjelmtegnets påfuglefjer er nu afbrudt lige-
som den ene sides hjelmklæde. Siden 1915 i NM 
(inv. nr. D 8729). 

Kirkegårdsmonumenter. 1) Støbejernskors81 (fig. 
35), o. 1838(?), over »Peter Iørgen Alsted, pro-
prietair, fød i Ildved 11. mai. 1765, død paa Kob-
belgaard 31. december 1838«. Ca. 122 cm højt 
kors på profileret fod. Det har omløbende pro-
filstav langs alle kanter og trekløverformede en-
der, hvor stavene desuden mod midten løber ud 
i ombukninger, hvorunder lille blad. I hvert af 
trekløvernes felter ses en stiliseret lilje omkring 
et takket blad. Foran korset er opstillet en jern-
plade, 52,5x48 cm, hvorpå indskriften med re-
liefversaler. Opstillet øst for koret. 

2) Obeliskagtigt gravmæle (fig. 36), o. 1879, 
af hvid marmor, 145 cm højt, over Maximilia-
nus Christiansen, f. i Tørring kro 28. maj 1807, 
død i Veile 27. okt. 1879, og hustru Ane Cathri-
ne Jensdatter, f. i Koutrup 1. febr. 1806, død på 
Melhede 30. dec. 1868. »Tak for eders virksom-
hed...«. Indskriften, med fordybet antikva, står 
under en dobbeltbue, hver med lille stjerne. 
Herover ses i relief symbolerne for Tro, Håb og 
Kærlighed, kors, anker og hjerte, flankeret af 

Fig. 36. Kirkegårdsmonument af marmor over Maxi-
milianus Christiansen, †1879, og hustru Ane Cathrine 
Jensdatter, †1868 (s. 4421). H. Wichmann fot. 1995. -
Churchyard monument of marble to Maximilianus Chris-
tiansen, died 1879, and his wife Ane Cathrine Jensdatter, 
died 1868. 

palmeblade. Soklen er prydet af et relief med 
symbolet for Troskab, et håndtryk omgivet af 
laurbærkrans. Et kors af marmor, med små 
stjerner i endefelterne, kroner den stumpvink-
lede gavl. Opstillet nord for våbenhuset. 

K I L D E R O G H E N V I S N I N G E R 

LA Vib.: Tørring-Hammer. Div. dokumenter 1914-38 
(C 405 B). Ved embedet: Synsprotokol 1862 f. - Se i 
øvrigt fortegnelse over arkivalier vedr. kirkerne i 
Gammel Skanderborg amt i almindelighed s. 2874 
samt forkortelser s. 2875. Fagordbog s. 15. 

NM2: Håndskrift: F. Uldall: Om de danske Lands-
bykirker V, 1889, s. 136-38. - Indberetninger ved 
J. B. Løffler 1877 (bygning, inventar og gravminder), 
Frantz Hansen 1903 (kalkmalerier og prædikestol), 
Eigil Rothe 1903 (kalkmalerier), Poul Nørlund 1915 

(inventar), Harald Borre 1946 (kalkmalerier), Aage 
Sørensen 1965, 1967, 1968 (inventar), Olaf Hellvik 
1966 (kalkmalerier), Karsten V. Larsen 1990, 1992 
(kalkmalerier), Jens Andersen 1995 (inventar) og Vi-
beke Michelsen 1995 (kalkmalerier, inventar og grav-
minder) . 

Tegninger og opmålinger. NM2: Akvareller af kalk-
malerier 1903 ved Frantz Hansen. Tegning af font 
1941 ved Frode Kristensen. Opmåling af prædikestol 
samt forslag og projekt til ombygning 1916 ved S. F. 
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Kuhnel. Projekt til sakristi 1966 samt forskelligt in-
ventar ved Rolf Graae og Richard Aas. Kunstakademi-
ets bibliotek: Samling af fortrins vis bygningstegninger 
i anledning af udvidelsen 1916 ved S. F. Kuhnel (til-
gået fra M. B. Fritz). Horsens museum: Grundplaner 
med henblik på ændring af stolestader, orgel m.v. 
o. 1937 (ved V. Norn ?). Kgl. bygningsinsp. Århus: 
Korrespondance og tegninger siden 1910. 

Litteratur: Arkitekten VI, 1903-04, s. 150-51 (om 
kalkmalerierne og deres restaurering). Træk af Tør-
ring Sogns Historie, Tørring 1933, heri s. 61 f. Stov-
gårds historie ved P. Skrubbeltrang og s. 107 f. Kir-
ken ved M. Buhl. MeddÅrhSt. 1968, s. 56-58 (hoved-
restaurering og tilbygning). Haderslev stiftsbog 1993, 
s. 116 (lån til restaurering). Landskabskontoret i Vejle 
amt: Kirkens omgivelser, 1989, s. 138. 

Historisk indledning ved Lars Bisgaard, beskri-
velse af kirkegård og bygning ved Kjeld de Fine 
Licht, kalkmalerier, inventar og gravminder ved Vi-
beke Michelsen og orgel ved Ole Olesen. Engelsk 
oversættelse ved Jean Olsen. Redaktionen afsluttet 
1996. 

1 Lokaliteten formodes (senere) at indgå i Stovgård, 
Træk af Tørrings Historie, s. 61. 
2 DaMag. 4. rk. II, 40. 
3 Det såkaldte provstegæsteri. Materialet er samlet og 
kommenteret med henvisninger i P. Rasmussen: Sil-
keborg lens jordebog 1586, 1964, s. 62, 116 og 158. 
1503 nævnes »den hellige kirkes lod og del på Tørring 
skov og mark«, hvilken formulering sædvanligvis 
dækker domkirken, ÆldDaArkReg. II, 42. 
4 KancBrevb. 8. nov., jfr . P. Rasmussen (note 3), 
s. 58. Kirketienden var på livstid bortfæstet til Mor-
ten Mortensen, måske som repræsentant for sogne-
mændene, KancBrevb. 24. april 1594. 
5 KancBrevb. 11. febr. 
6 Samme 24. maj. Det bevilgedes i okt. samme år, RA 
DaKanc. Fortegn, og div. dok. vedk. kirker og sog-
nekald i Danmark og Norge. 
7 RA. DaKanc. (note 6). 
8 LA Vib. Landstingets skøde- og panteprot. 1769-72 
i følge ejerliste i salgsskøde af 18. april 1770. 
9 Samme 1720-24, f. 327. 
10 Samme 1737-45, f. 270 og 1745-52, f. 737. 
11 Samme 1758-63, f. 271, LA Vib. Århus bispearkiv. 
Kirkernes jura patronatus 1756-88 (C 3.1154). 
12 LA Vib. Landstingets skøde- og panteprot. 
1776-79, f. 238 og 670 samt 1779-86, f. 608 og 635. 
13 Samme 1786-92, f. 276. 
14 Nævnt 1856 og 1896 i LA Vib. Provstearkiver. Tyr-
sting-Vrads hrdr.s provsti. Synsprot. 1837-1909 
(C 33.1-4), mens provst Møller i brev af 23. febr. 
1892 til ministeriet anfører enkefru Hansen (måske 
som ordfører for ejerne), RA. Min. for kirke- og un-
dervisningsvæsen. 1. dept. Journ. sag SS 398/1892. 

Fig. 37. Nyere lysestager af træ, til ligkapel (?), nu 
ude af brug (s. 4414). H. Wichmann fot. 1995. -
Newer wooden candlesticks, for mortuary (?). Now out of 
use. 

15 Fundet er senest behandlet i K. Bendixen m.fl . : 
Danmarks middelalderlige skattefund. C. 1050-c. 
1550, 1992, s. 245-50 (nr. 26). 
16 DaAtlas, s. 477-78. Ang. tårnets datering henfører 
også HofmFund. IV, 1759, 762, det til Sehesteds tid 
som kirkeejer. 
17 LA Vib. Provstearkiver. Tyrsting-Vrads hrdr.s 
provsti. Synsprot. 1837-1909 (C 33.1-4). 
18 Synsprot. 1862 f. 
19 LA Vib. Århus bispearkiv. Kirkesyn 1700-1803 
(C 3.1166-76). 
20 RA. Rtk. Rgsk. 1559-1660. Silkeborg len. 
21 RA. Rtk. Rev. regsk. 1660-ca. 1848. Århus stifts 
kirkergsk. 1680-94 samt note 19. 
22 LA Vib. Provstearkiver. Århus amts sdr. provsti. 
Synsprot. 1817-54 (C 30.1-2). 
23 Abrahamsen: Orientering, s. 57: 1,5°. 
24 Trap: Danmark, 5. udg. 
25 RA. Rtk. Rev. rgsk. 1660-ca. 1848. Århus stifts kir-
kergsk. 1680-94. 
26 Glamhullernes meget spidse åbninger, der leder 
tanken hen på historicismens periode, svarer til ad-
skillige kirkevinduer fra første del af 1600rne. Kansle-
ren valgte sig gravsted i Århus domkirke, ovenfor 
s. 706. 
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27 Jfr. B. Beck: Sophus Frederik Kühnel. Den gamle 
Borgmestergaards arkitekt, i ÅrbGlBy 1994, s. 49-80. 
28 I forbindelse med udvidelsen først i århundredet 
havde det været på tale at tilføje et sakristi ved kor-
gavlen, evt. i form af en apsis (jfr. fig. 4). 
29 Noterne 17 og 18. 
30 Jfr. Niels Jørgen Poulsen, i Danske Kalkmalerier. 
Sengotik 1500-36, under red. af Ulla Haastrup, 1992, 
s. 76-79 og s. 271. 
31 S. 3889, 3917 og 4026. 
32 Sådanne ses bl.a. i Adslev, s. 3108. 
33 Jfr. også Tønning, s. 4052f. 
34 Fugle, lidt anderledes tegnet, ses i Spørring, s. 1678 
og i Lyngå, s. 1775. 
35 Jfr. Them, s. 4122 og Skivholme, s. 1952, ingen af 
dem udført af Tørring-mesteren. 
36 På Frantz Hansens tegning I, efter afdækningen, ses 
flere detaljer end nu; den nedre, søndre del med noget 
af planterne er muligvis en rekonstruktion, idet et 
parti her af tegningen er uden farver som de øvrige 
figurer. 
37 Frantz Hansen har i sin indb. henvist til bilag (dvs. 
tegning) IIII a og b, der imidlertid mangler nu. 
38 Restauratoren tolkede det som »Lother«. 
39 Jfr. kalkmaleriscene nr. 13 i Århus domkirke, 
s. 410. 
40 Frantz Hansens bilag V a og b mangler, derimod er 
en blyantstegning, markeret bilag V c, med skrift-
båndet bevaret. 
41 Sammes bilag VI a og b mangler nu. 
42 3. fag har efter et ældre fot. at dømme haft ialt seks 
skifter. 
43 Jfr. kalkmaleriet af S. Eligius i Århus domkirke, 
omtalt ovenfor. 
44 Ifølge de angivne mål på tegningerne, ca. 175-185 
cm høje, incl. glorierne. 
45 Således formodet ifølge rækkefølgen af bilagsbe-
tegnelserne, II og III. 
46 Jfr. Træden, s. 4085, Hammer, s. 4336 og Åle, 
s. 4365. 
47 Niels Rosenkrantz, gift 1662 med Berte Skeel, 
†1720, jfr . †epitaf i Nicolai kirke i København (DK. 
Kbh. By, s. 563f.). 
48 Ved synet var klædet ikke syet endnu, fordi kirke-
værgen ikke vidste, hvordan det skulle syes; herom 
fik han underretning af provsten. 
49 Af to nyere stafferinger omfattede den ældre blåt på 
kappe og kjortel, en rødmalet »ædelsten« på kronen 

Fig. 38. Nådestolsfigur fra †altertavle, jfr . fig. 22 
(s. 4412), anbragt i våbenhusniche. Poul Nørlund fot. 
1914. - Throne of Grace figure from †altar-piece, cf. 

fig. 22, set in a porch niche. 

samt sort på lændeklædet, hovedsagelig på kridt-
grund. Fra et understliggende lag var spor af ita-
lienskrødtlignende farve på kridtgrund. 
50 1903 var figuren blevet erhvervet fra privatbesid-
delse og herefter opstillet i våbenhuset (Frantz Han-
sens indb.). 
51 Ligesom i Åle, s. 4367, kan betegnelsen »ny« godt 
dække en vis tid før 1715. 
52 Den ene stage repareret 1984. 
53 Skænket af direktør Nielsen, Randers (Træk af Tør-
rings Historie, s.111). 
54 Skænket af købmand J. Hauge og hustru (jfr. note 
53). 
55 1967 hævet så foden kom op over gulvfladen. 

Fig. 39. (S. 4424) Tørring landsby og en del af området ved Stovgård, 1:10.000. Opmålt henholdsvis 1818 af 
N. C. Rørbye og 1819 af Ludvig Boesen. Rettelser medtaget til 1863. Kopieret 1982 af Birgitte Andreasen og 
suppleret 1995 af Jørgen Wichmann. - Map of the village and the surroundings. 

Fig. 40. (S. 4425) Samme område som fig. 39, tegnet i samme målestoksforhold af KdeFL efter kommunalt 
matrikelkort 1995. - The same area as fig. 39, today, drawn in the same scale. 
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56 Udfør t efter et maleri af Christen Dalsgaard, Ans-
gar døber (Træk af Tørrings Historie, s. 110). 
57 Træk af Tørrings Historie, s. 114. 
58 Ét fornyet 1967; af synet 1862 (note 18) kaldes løve-
maskerne dødningehoveder, jfr . †pulpitur nr. 1. 
59 1862 havde trappen syv trin og var forsynet med 
»tillukket rækværk« op til stolen. O.1868 blev op-
gangen fornyet med drejede søjler og gelænder (note 
18); jfr . ældre fotos. 
60 Både 1862 (note 18) og før 1967 fandtes intet Johan-
nesmaleri, blot et sortmalet felt ind mod væggen. 
61 1716 (note 19) omtales »kronen« over prædikesto-
len som ny og uden staffering; jfr . note 51. 
62 1725 manglede gradual i degnestolen (jfr. note 19). 
63 RA. Lensregnskaber. Skbg. og Åkær len, a, rgsk. 
1617/18. Oplyst af afdøde dr. phil. H. H. Fussing. 
64 Jfr. Danmarks Stednavne nr. 12. Stednavne i Århus 
og Skanderborg amter, ved Anders Bjerrum, 1964, 
s. 171. 
65 Måske kan denne beskrivelse henvise til den 
*torso, der er omtalt nedenfor. 
66 Indkommet i museets ældre periode. Uden mu-
seumsnummer. På en seddel står »skænket af? Knud-
sen, Tørring«. 
67 Horsens Orgelbyggeri: Katalog 1923. 
68 Synsprot. 1917 (note 18). På et forslag til kirkens 
udvidelse, udført af Kühnel, samt på en anden teg-
ning af kirken, mærket M. B. Fritz & Søn, ses to nært 
beslægtede versioner af et orgel på et højt podium. 
Facaden har et stort, rundbuet midtfelt samt to lige-
ledes rundbuede sidefelter. Sidefelterne afsluttes op-
efter af en vandret gesims, der fortsætter som et bånd 
hen over midtfeltets piber. Rammeværket prydes af 

skjolde, og sidestolperne samt midtfeltet krones af 
tårnagtige topstykker. Grundplan af kirken, antagelig 
udført af V. Norn 1937, viser, at orglet var placeret på 
gulvet i et 2,5 m bredt og 1,7 m dybt hus. Orglet 
lakeredes, så det fik samme karakter som kirkens øv-
rige inventar. 
69 Indlægningsblad i salmebog, med påskriften: 
»Denne Salmebog tilhører...«. Herpå interiør af Tør-
ring kirke. Kgl.Bibi. stemplet 1907, og N M . 
70 Ses på ældre fot., jfr . note 69. Den ene skænket 
1903 af brdr. Christiansen, Vejle (jfr. note 53). 
71 Træk af Tørrings Historie, s. 111. 
72 Skrivelse af 16. sep. 1910 fra Ministeriet for kirke-
og undervisnings væsenet til NM2. 
73 Note 16; jfr . HofmFund III. 1758, s. 52, der kun 
nævner årstallet 1317. 
74 Ifølge sognepræstens indb. 27. dec. 1808 (i NM) 
var der en sten indmuret i kirkens vestre tårnmur fra 
samme »seculo« (dvs. århundrede) som (epitafierne) i 
Åle kirke (jfr. s. 4374). 
75 Trap: Danmark, 1. udg. 2. specielle del, 2, s. 692. 
76 Ifølge Løffler 1877 var kisterne »for omtrent en 
halv snes år siden« nedgravet på kirkegården. 
77 Ifølge Løffler. 
78 Jfr. RA. Håndskrift ved J. C. W. og R. Hirsch: 
Danske og norske officerer 1848-1914, 1,2, s. 370; jfr . 
HofmFund. III, 1758, s. 52. 
79 Note 78, s. 127. 
80 Jfr. Thiset: Stamtavler II, 1891, s. 321 og s. 324. 
81 Jfr. Aase Faye: Danske støbejernskors. Bearbejdet 
og udgivet af Jan Faye, 1988; jfr . de nært beslægtede 
kors, kat. nr. 206 og 207, samt kataloget fra Anker 
Heegårds jernstøberi s. 215, fig. 331, nr. 82. 
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S U M M A R Y 

The nucleus of Tørring church comprises the 
chancel and nave built of granite ashlars outside, 
and field stones inside, about the year 1200. In 
the decades around 1500 the original fabric un-
derwent alterations and enlargements: vaults 
were built in the chancel and nave, the latter was 
extended to the west, and a porch was added to 
the wall of the nave which faced the village. In 
the 1630s the lord of the manor, who was patron 
of the church, and also the king's chancellor, 
built the tower, its curious cupola-shaped roof 
and small lantern seem to be contemporary with 
it, although modified by restorations. 

The village population grew appreciably at 
the close of the 19th century and for this reason, 
to increase the seating capacity of the church, 
S.F. Kuhnel was commissioned to design a large 
side aisle; it was built in 1916. At the major res-
toration undertaken in 1966 a sacristy was added 
to the east gable of the side aisle (architects Rolf 
Graae and Richard Aas). 

The mural paintings which decorate the origi-
nal parts of the church are both rich and unusual 
although repeated restorations have left their 
mark. In several stages between 1500-20 the 
workshop of the »Lily master« furnished the 
vaults with the usual local geometrical motifs 
(rosettes for example). The murals on the walls 
date f rom about 1525 and they seem to illustrate 
the time of conflict between Catholicism and 
Lutheranism. The murals f rom the late Catholic 
period are farthest east; they portray the Virgin 
Mary as the Mother of Sorrows, and Christ 
both as the Seated Man of Sorrows, and bound 
to the Column of the Flagellation, followed by 

four (three still extant) bishop saints. Then fol-
lows the Saviour teaching his disciples, sending 
them forth to preach the gospel. At Tørring it 
possibly refers to the convent as intermediary, 
and embodied by the five figures seated in ca-
lyces in the west bay. Probably tfigures of the 
four Evangelists are displayed on the south wall; 
the one standing behind a pulpit would be 
preaching, therefore emphasising the message 
of the N e w Testament. 

The restoration of 1966-67 brought about al-
terations to the interior of the church in that the 
Romanesque font was moved forward, and a 
late medieval Throne of Grace figure f rom an 
†altar-piece was placed in the compartment of a 
new altar-piece which now stands on a modern 
altar of granite. 

The extension of the church to the south 
about 1916 in order to seat a growing congrega-
tion caused changes to be made to the furniture 
and fittings. The pulpit f rom c. 1625 was moved 
f rom the south wall to the north wall, and its 
sounding board c. 1700, corresponding to the 
one in Østbirk, was adapted to fit the new posi-
tion. Pews had been regularly renewed over the 
course of time, particularly after about 1870, 
and the west gallery with pews as well as the 
manorial pew, and manorial burial chapel in the 
tower chamber were pulled down at the close of 
the 19th century. A former altar-piece painting 
dating f rom 1863 has been hung in the extension 
of 1916, together with a bronze crucifix after 
J.A. Jerichau's model f rom 1853. A cast-steel 
bell f rom 1911 has replaced a bell cast in 1829, 
now in Hammer church. 
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VOER HERRED m.v. 1 : 150.000. Udsnit af Videnskabernes selskabs kort over Haureballegaard m.fl . amter, redu-
ceret, sammensat og tegnet af O. Warberg 1787, stukket af Nicolai Angelo 1789. Reproduceret med tilladelse fra 
Geodætisk institut. 

Herredet, hvis areal 1960 opgives til 27.035 ha, strækker sig fra Mossø og Skanderborg sø i nord til Horsens 
f jord i syd. På de to andre sider har grænsen ændret sig i tidens løb. Voerladegård sogn indgik førhen i herredet 
(jfr. s. 3715 og 3847), der derved også m o d vest havde en forholdsvis klar afslutning dannet af Gudenå og Store 
Hansted å. M o d Hads herred i øst er skellet derimod kun i ringe grad dikteret af naturgivne forudsætninger. 

Voer herred i Loversyssel har siden landets ældste kirkelige opdeling hørt til Århus stift. Det figurerer i kong 
Valdemars jordebog, mens navnet tidligst fo rekommer 1183 i forbindelse med Voer kloster (s. 3874). Inden for 
det nuværende område kendes 16 middelalderlige landkirker. Heraf er to forsvundet, den ene dog afløst af en 
nybygning. Hertil slutter sig den forlængst nedrevne kirke ved Ring kloster (Hylke sogn), og endelig kan 
nævnes hospitalskapellet i Hansted. 

Hvad ejerforhold i middelalderen angår, synes de kongelige besiddelsers tyngdepunkt at have været ved 
Hansted i herredets sydligste del, umiddelbart uden for Horsens. Denne by var tidligt hjemsted for møn tp ro -
duktion. Resultater fra de senere års udgravninger og den betragtelige afgift, Horsens betalte i følge kong 
Valdemars jordebog, er med til at angive omridset af et lokalområde, der også på landsplan havde en vis 
betydning. 

Danmarks Kirker, Århus 280 
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De fire nordligste sogne i Voer herred er på forskellige tidspunkter blevet inkorporeret i henholdsvis Voer og 
Øm klostre. I hvert fald i den sene middelalder synes bispestolen i Århus at have siddet inde med patronatsretten 
til den overvejende part af herredets kirker. Disse overgik ved reformationen til kronen. 1572 fremgår af en liste 
over bortforlenede kirke- og kongetiender (jfr. s. 1366-68), at kongen havde patronatsretten til 12 af herredets 15 
kirker, og at disse som regel var bortfæstet til lokale bønder. Tre hørte under hver sin nærliggende hovedgård. 

Gældsforpligtelserne efter svenskekrigene i 1600rne tvang kronen til at sælge kirker til private, hvilket fandt 
sted over flere omgange 1673, 1687 og 1710. Ovsted og Tåning købtes tilbage 1720 og henlagdes under det 
skanderborgske rytterdistrikt. 

Som andre steder var den herregårdsej ede kirke no rm i 1700rne. Ved århundredets udgang lykkedes det i 
enkelte sogne bønderne at (gen)erhverve tienden, men de fleste steder forblev den under den respektive hoved-
gård indtil lensafløsningen 1921, sine steder længere. 

Områdets få, bemærkelsesværdige bygningsprofiler er medtaget under de respektive kirker. 
- Map of the Voer district around i785. 



Fig. 1. Kirken set fra sydvest. KdeFL fot. 1995. - The church seen from the south-west. 

ØSTBIRK KIRKE 
V O E R H E R R E D 

Østbirk optræder i de skriftlige kilder første gang 
1267,1 da Øm kloster overdrog stedets præst to heste 
fra sin ladegård ved Svejstrup. 

Efter at patronatsretten til kirken uvist hvor længe 
havde tilhørt biskoppen i Århus, overdrog Jens Iver-
sen Lange den 14602 til det nærliggende Voer kloster 
»med hendes præstesædegård med rettigheder og 
regnskab at høre«. Overdragelsen har formentlig haft 
forbindelse med de stridigheder, der i perioden ud-
spandt sig omkr ing Mossø, og hvori foruden bispen 
var indblandet Voer og Øm klostre samt medlemmer 
af slægterne Brok og Rosenkrantz. Ordningen varede 
til 1532, da Voer kloster i reformationsrøret søgte at 

sikre sig ved at stille »gods, ejendom og tjenere« un-
der Århusbispens beskyttelse (s. 3874). Fristen blev 
kort, for ved kronens beslaglæggelse af kirkelige be-
siddelser nogle år senere blev Østbirk kirke kongelig 
ejendom. 

Gaver i middelalderen. Da Peder Jensen af N im, 
kannik i Lund og Århus, kort før sin død 1345 gjorde 
testamente,3 betænkte han bl.a. en række kirker i 
Østjylland (jfr. Gosmer, s. 2747 og Vissing †kloster, 
s. 3844), herunder Østbirk. Større og for dens histo-
rie væsentlige donationer mod tog kirken i middelal-
derens sidste fase, da Christen Skram til sognets ho-
vedgård U r u p 1519 opstillede sit testamente, der er 
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udfærdiget på gården.4 Nogle år før havde han i en 
ejendomssag været aktiv på Østbirk kirkes vegne5 

(som kirkeværge?). Forbindelsen mellem gården og 
kirken, der varede f rem til omkr ing år 1800, kan såle-
des følges tilbage i hvert fald til senmiddelalderen. 

I sit testamente betænkte Christen Skram adskillige 
jyske kirker og kirkelige institutioner, først og f rem-
mest i Horsens, hvor han havde valgt sit lejersted (jfr. 
s. 4504). Den betydelige sum af fem mark var afsat til 
»min sognekirke« (jfr. hvælv og tårn). Tilsvarende 
beløb skulle gå til hvert af tre altre i kirken, nemlig til 
Vor Frue alter, »Symonis et jude« (utvivlsomt Simon 
Zeloten og Judas Thaddæus6) alter og til S. Catharina 
alter. Videre skænkede han til det i øvrigt ligeledes 
ukendte 5. Anna kapel hele 20 mark foruden »en kalk 
og disk og så meget glas, som jeg har ugjort«. Ende-
lig fik præsten en sort, foret kjortel og degnen en ko. 

Ifølge listen over de bidrag, som kirkerne afleve-
rede få år senere til Frederik I.s ekstraskat, den så-
kaldte landehjælp 1524,7 betalte Østbirk 20 mark, det 
næsthøjeste beløb i herredet. 

Efter reformationen var kirken i kronens besid-
delse til 1560,8 da Frederik II på dette relativt tidlige 
tidspunkt (jfr. s. 4436) overdrog den og kaldsretten til 
Urups ejer, ovennævnte Christen Skrams søn Peder 
(jfr. østafsnit, alterstager, gravsten, begravelser 
m.v.) , der bl.a. kendes som admiral i flåden. Ved 
overdragelsen var det på sædvanlig måde tilføjet, at 
indtægten »alene skal anvendes til kirkens bedste«, og 
at patronatsejeren altid skal »sørge for en god og lærd 
mand til sognepræst«. I årene efter forbedrede Peder 
sin besiddelse med forleningsbrev på kongetienden 
og kronens rettigheder til herligheden af kirkens 
jorde . 9 156810 fik han tilladelse til at udvide sognet på 
bekostning af nabosognene Ovsted og Tolstrup. 

Peders søn Niels, der gjorde karriere som lens-
mand og sad inde med U r u p fra faderens død 1581 til 
sin egen 1601 (jfr. tårn, våbenhus, begravelser m.v.) , 
udbyggede gården ved adskillige mageskifter og fik 
udvirket flere kongelige begunstigelser. 1582 fik han 
således tilladelse til at hente »den på alteret i Ring 
kloster stående tavle« (s. 4456); nogle år senere fik 
han lov til at tage sten fra den nedlagte kirke i Vrold 
(s. 294111), og 159612 lånte kongen ham »50 vogne til 
at age kalk til« U r u p (jfr. s. 4441). 

Efter Niels Skrams død oplevede U r u p og dermed 
kirken vanskelige tider med hastigt skiftende ejere. 

Kirken ligger i den østre del af den ældre 
landsby, hvis nu stort set forsvundne gårde og 
huse i en påfaldende grad lå i retningen øst-vest 
(fig. 88). Hele bebyggelsen, der samlede sig i en 
lavning i det kuperede landskab, skal nok op-
fattes i kronologisk forlængelse af den landsby 

161513 gav Christian IV låsebrev på gården til fru Ka-
ren Skram til Egeskov, Laurids Brockenhuus ' efter-
leverske, som selv fem år før havde fået skøde på 
gården fra Elsebe Skram. Herredsbogen 166114 be-
retter, at kirken var forfalden, og at »messeklæder, 
alterklæder, bøger, kalk og disk og alt andet« var rø-
vet »i den onde tid«, dvs. under svenskekrigene. 1680 
erhvervedes kirken af Vilhelm Marselis, baron Gyl-
denkrone til Vilhelmsborg (Ning herred) og derefter 
af sønnen Jørgen (jfr. fontehimmel og †gravkapel). I 
pantebrev fra sidstnævntes enke, Vibeke Dorothea 
Gersdorff, udstedt efter mandens død 1714,15 anføres 
Østbirks konge- og kirketiende under Urup . 

A m t m a n d over Skanderborg og Åkær amter, 
etatsråd Jørgen Grabow (jfr. sarkofag), der ejede ad-
skillige kirker på egnen, erhvervede U r u p 1726.16 

Hans enke Lucie Hedevig Levetzau (jfr. sarkofag) 
skødede den 1732 til sønnen oberst Hans Rudolf Gra-
b o w (†1765, j fr . pulpiturstol og sarkofag), hvis enke 
Margrethe Øllegaard Rantzau istandsatte søndre ka-
pel og sikrede midler til dets vedligeholdelse (s. 4496, 
j fr . sarkofag). Ved hendes død 1772 gik gården til 
mandens svoger, grev Frederik Christoffer Trampe 
til Hovedgård i nabosognet Ørridslev (jfr. †gravka-
pel), der 177517 skødede den til sin søn Jørgen Ditlev 
(jfr. †gravkapel). Generalauditør, etatsråd Casper Pe-
ter Rothe (jfr. staffering af inventar o.a.) nævnes som 
ejer, før den just adlede generalkrigskommissær U l -
rik Christian von Schmidten købte U r u p 1786,18 

hvorefter han iværksatte en renovering af kirken 
(s. 4448, j fr . våbenhus, †tårnur, †gravkapel). Efter 
forskellige spekulationer og udstykning solgtes god-
set og kirken på tvangsauktion 1805 til et kompagni -
skab af forstanderen for Horsens hospital, kancelliråd 
Jørgen Kjær, og købmand Israel Karl Wulff, mens 
kaldsretten faldt tilbage til kongen.1 9 Fra 1812 anføres 
Kjær som eneejer, men kirken var pantsat til og blev 
nogle år senere overtaget af Den Hørningske Stif-
telse, hvis øverste ledelse lå hos biskoppen i Århus.2 0 

Herfra gik den over til selveje 1. juli 1911. 
Et sagn21 beretter, at en aften sås et langt ligfølge på 

over 30 vogne på vej fra U r u p til kirken. Kort efter 
døde gamle Strange på U r u p og k o m i en dobbelt-
kiste, der blev båret af ti mand (jfr. s. 4502). 

1996: Østbirk sogn indgår i Århus stift og ligger i 
Gedved kommune , Vejle amtskommune . 

fra yngre jernalder og vikingetid, hvis hustom-
ter i de senere år har været under udgravning i 
bakkelandet vestfor.22 

Kirkebyen ligger centralt i det temmelig store 
sogn, herredets største, hvori som nævnt 156810 

indlemmedes området ved den senere hoved-
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Fig. 2. Kirken set fra nordøst . KdeFL fot. 1995. - The church seen from the north-east. 

gård Lillerup. Sognegrænsen i vest udgøres på 
en strækning af Gudenå. Den nu nedlagte jern-
bane mellem Horsens og Silkeborg passerede 
nord for kirkegården, og Østbirks status som 
stationsby manifesterer sig i den vækst og virk-
somhed, der i nyere tid har ændret bebyggelsens 
omfang og beskaffenhed (jfr. fig. 88). Præste-
gården vest for kirken er fra 1886 og en svag 
afglans af forrige tiders store, firfløjede kom-
pleks (fig. 88). 

Kirkegården er udvidet mod øst i to etaper, før-
ste gang i begyndelsen af 1850erne, efter at synet 
184823 havde konstateret pladsmangel på arealet 
ved kirken. Næste forøgelse gennemførtes i be-
gyndelsen af 1920rne,24 og senest er i 1980erne 
nordvest for kirken inddraget det meste af præ-
stegårdshaven. 

Hegningen udgøres overvejende af hække og 
buskads, dog er der i vest, mod præstegården, 
en teglafdækket, hvidkalket mur, der efter si-
gende rummer rester af gårdens østfløj. I fort-

sættelse heraf forløber mod syd en brudstens-
mur fra 1935, som strækker sig nogle meter øst 
for hovedindgangen, der sidder ud for våben-
huset. Her lå tidligere en mindre ejendom, som 
fjernedes samme år. De ældre afsnits nordside 
består dels af dobbelt, dels af enkelt stendige, 
der går tilbage til de respektive anlæggelsestids-
punkter. Mest bemærkelsesværdig af hækkene 
er den række af klippet lærk, som siden 1980erne 
står i søndre skel i forlængelse af ovennævnte 
mur og fortsætter langs kirkegårdens østside. 
Diget i nord er mere eller mindre skjult af et 
broget buskads, der indeholder mange syrener 
og i sin tid skærmede mod jernbanen. Inden for 
diget står nysatte ege. Det yngste afsnit kantes af 
tjørnehæk. 

Ældste omtale af hegningen er en beskrivelse 
1791,25 som oplyser, at kampestensdiget er i no-
genlunde stand, »da hver by eller gård ved mål 
er tildelt sin andel, som på tilsigelse af sognefo-
geden straks skal sættes i stand«. Som fremgået 
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Fig. 3. Plan 1:300. Opmålt 1987 af Mads Hjuler og Kurt Lorentzen, tegnet af KdeFL 1996 med enkelte supplerin-
ger, bl.a. syldsten og omrids af nordre kapel (s. 4444). I søndre kapel er gravkælderen angivet. - Ground-plan. 

ovenfor udførtes allerede omkring den første 
udvidelse en sten- og jordvold; synet år 1900 
ønskede diget nærmest præstegården afløst af 
brudstensmur, efterhånden som det forfaldt. 

Hovedindgangen sidder som nævnt i sydsiden 
ud for våbenhuset, hvor landsbygaden tidligere 
slog et sving og dannede forplads (fig. 88). Her 
har porten nok altid befundet sig, dog foregik 
der en mindre flytning 1935. Drageprydede 
jerngitterfløje er ophængt på murede, hvidkal-
kede piller, hvis støbte, sortmalede og pyrami-
dalske jernafdækninger krones med kors. I øv-
rigt er der syv større og mindre adgange, hvor-
iblandt låge til præstegården og indkørsel til ma-
terialplads og graverhus i det yngste afsnit. 

Ovennævnte redegørelse 1791 beskrev port 
og låger som forfaldne, men tilføjede, at de stod 
foran reparation; »ved kirkeporten er tre store, 
firkantede og grundmurede piller med tagstens-
tække«. Året efter og i 1830rne23 omtales stakit-
låger og stakit ved indkørslen fra gaden. For-
nyelser var på dagsordenen 1868 og for portens 
vedkommende atter 1880.24 

Teglhængt ligkapel med nyromanske træk i 
blank mur af røde sten, mage til og samtidigt 
med det ved annekskirken i Yding (s. 4519), er 
1914 rejst i den daværende kirkegårds nordvestre 
hjørne. Et hvidkalket, teglhængt graverhus med 
maskinrum, toiletter, kontor m.v. er efter pro-
jekt af Jens Vilhelmsen og Aage Kristensen op-
ført etapevis siden 1982 på præstegårdens nord-
side i skellet til yngste udvidelsesafsnit. 

Beplantningen inde på arealet består af spredte 
birke og en stor, tredelt akacie ved det ældre 
kapel. Planering, anlæggelse af gange og plant-
ning af et par hundrede træer fandt sted ved 
midten af forrige århundrede i sammenhæng 
med udvidelsen. 192424 kom regulering på tale. I 
den yngste del er placeret afsnit for urner og 
ukendte. 

Fortov af fliser blev i løbet af 1970erne succes-
sivt afløst af bro af større og mindre piksten; 
belægning af chaussésten ved våbenhuset og 
langs tårnets sydside. Loven af 19. februar 1861 
foranledigede synet til at foreskrive omlægning 
af fortov 1873 og igen 1882.24 
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Ved indkørslen til præstegården er opstillet en 
vildtbanesten fra Christian VI.s tid.26 

B Y G N I N G 
Kirken er et langhus, hvis ældste del er det temmelig 
store, oprindelige skib, der antagelig er bygget o m -
kring år 1200. I senmiddelalderen blev der indbygget 
hvælv og i samme periode ved den vestre ende tilføjet 
et kraftigt tårn, der forud for det nuværende pyrami-
detag var smykket med †spir. Formentlig fra årtierne 
før midten af 1500rne slutter der sig til skibet et fra 
begyndelsen overhvælvet østafsnit, som i vore dage 
består af to jævnbrede fag i forlængelse af skibet samt 
et kapel på sydsiden. En tilhørende og samtidig ud-
bygning m o d nord, der svarede til den søndre og gav 
anlægget en ydre lighed med korskirke, blev brudt 
ned 1823. Våbenhuset er fra 1789 og har afløst en 
forgænger fra 1587. Orienteringen har en mærkbar 
afvigelse m o d syd.27 

Af det oprindelige anlæg28 er kun bevaret skibet, 
hvis betydelige størrelse imidlertid placerer 
bygningen i gruppen af stiftets større landkir-
ker. Tilsyneladende er skibet afsat uden simpelt 
forhold mellem længde og bredde, som dog lig-
ger nær 2 til 1. Materialet er rå kamp iblandet en 
del frådsten. 

Af portalerne, der sidder langt mod vest, er 
den søndre i brug, den nordre tilmuret og ken-
delig udvendig. Begge er udført i munkesten og 
kunne være ommuringer af ældre dørsteder.29 I 
hvert fald søndre åbning er sekundært udvidet 
ved behugning; den synes at have været falset 
udvendig og måske dobbeltfalset på indersiden, 
hvor den yderligere er placeret i et bemærkelses-
værdigt, ca. tre meter højt og 232 cm bredt, 
rundbuet, en halv sten dybt spejl. Et tilsvarende 
spores overfor på nordvæggen. 

At dømme efter usikre spor på nordmuren, 
dels ude, dels inde, har der i hver side været tre 
vinduer; alle er nu forsvundne eller tilmurede. 
De vestligste, der lokaliseres nær skibets for-
svunde vestgavl, vest for portalerne, har begge 
været rundbuede, men ikke lige store. Det søn-
dre, der tilmuredes i 1870erne (jfr. nedenfor), 
har i vægplanet målt 188 x 120 cm, dvs. været 
knap 130 cm højt til buens vederlag. I nord, 
hvor vinduet er halvt ødelagt af det yngre, nu-

værende, kan blot konstateres, at højden fra 
bunden til buens vederlag har været 100 cm. 

Ændringer og tilføjelser. Indbygning af hvælv er den 
første forandring, der konstateres i skibet. Det må 
antages, at det siden nedrevne kor samtidigt eller for-
mentlig tidligere var blevet overhvælvet. Efter alt at 
d ø m m e har disse arbejder fundet sted omkring år 
1500. Herefter og i resten af århundredet er der etape-
vis gennemført , hvad der samlet betød en gennem-
gribende omdannelse. I længere perioder har kirken 
været byggeplads, og det ene hold håndværkere har 
afløst det andet. 

I dette l00årige t idsrum sad som nævnt tre genera-
tioner af slægten Skram på sognets hovedgård U r u p 
(jfr. s. 4515). I sit testamente 1519 betænkte Christen 
Skram bl.a. kirken med et betragteligt beløb, der kan 
have slutfmansieret overhvælvningen, hvor hans 
kalkmalede våben figurerer (s. 4450). Antagelig har 
donationen også muliggjort tårnets opførelse eller 
dets afslutning. 

I århundredets slutning kan nogle byggeaktiviteter, 
der synes at have haft karakter af færdiggørelse eller 
supplering, henføres til Niels Skrams ejertid.30 1589 
eller 159831 siges han således at have »forbedret« kir-
ken med tårn og våbenhus, hvormed utvivlsomt hen-
tydes dels til rejsning af det allerede 1656 nedblæste 
spir (s. 4444), dels til et siden forsvundet våbenhus 
(s. 4447). 

I årene mellem disse to byggeperioder, dvs. i Peder 
Skrams tid, må østafsnittet være opført . Det nye kor-
parti udgjorde den mest omkalfatrende og storslåede 
omdannelse, der dels betydeligt udvidede den hidtil 
ret ordinære bygning og gav den fo rm som korskir-
ke, dels var udtryk for kirkens nye status som U r u p -
folkenes gravanlæg. 

Ved Christian III. s kroning 1537 var Peder blevet 
slået til ridder, hvilket kan have tilskyndet ham til at 
manifestere sin forbedrede status. Hans plads i statens 
styre i en urolig tid, bl.a. i den bekendte egenskab af 
chef for flåden, har dog i lange perioder engageret 
ham fjernt fra h jemmet og måske ikke tilladt ham at 
f remskynde sin sognekirkes ombygning . Den ende-
lige, men med det store østvindue næppe forudsete 
færdiggørelse af det tredelte østparti (jfr. alterbord og 
-stager) giver sig formentl ig til kende ved Niels 
Skrams erhvervelse 1582 af den store altertavle fra 
Ring †kloster (s. 4456). Med mindre der har forelig-
get et ønske om at iklæde bygningen et fortidigt 
præg, peger korpartiets senmiddelalderlige arkitektur 
hen på en datering senest omkring århundredets 
midte. 

Det er fristende at søge kirkeombygningens kro-
nologi belyst ved inddragelse af ydre omstændighe-
der af mere eller mindre bygningsrelevant eller øko-
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Fig. 4. Snit i kor og gravkapel, set m o d øst, 1:150. Opmål t 1987 af Mads Hjuler og Kurt Lorenzen, tegnet af 
KdeFL 1996. - Section of the chancel and the south chapel, looking east. 

nomisk art. F.eks. er der 1543 efterretning om le-
verancer af sten fra teglværkerne ved Silkeborg og 
Ø m , mens Peder Skram et par år efter klager til kans-
leren over betrængt økonomi. Sogneudvidelsen 1568 
(s. 4438) må i hvert fald have forbedret kirkens fi-
nanser. I denne sammenhæng melder sig dog den 
omstændighed, at også hovedgården blev kraftigt 
udbygget i Skram'ernes tid; navnlig af Niels, der her 
øjensynlig betjente sig af tidens nyeste formsprog. 3 2 

Overhvcelvningen af skibet består af tre fag al-
mindelige krydshvælv, der hviler på falsede pil-
ler i hjørnerne og langs væggene. Buers og rib-
bers udspring markeres af et fremkraget skifte, 
der er affaset foroven og forneden. Hver ribbe, 
der som vanligt er en halv sten bred, er tilspidset 
på det nederste stykke, hvilket i det vestligste 
fag udgør omkring halvdelen. I samme fag iagt-
tages (tilmurede) afløbshuller, hvilket der for-
mentlig har været i alle afsnit. Den tilmurede 
Hem i samme fags sydvestre hjørne kan give an-
ledning til en formodning om, at tårnet ikke 
fandtes, da hvælvene blev muret. 

Hvælvpillen i skibets nordøstre hjørne lader 
ved sine ujævnheder antage, at der her stod et 
†sidealter på den tid, da hvælvbyggeriet stod på 
(jfr. s. 4438). 

Tårnet kan dateres til senmiddelalderen ved 
sine enkeltheder og sin byggeteknik og må der-
for tænkes at være rejst kort tid efter hvælvenes 
færdiggørelse, måske i 1520rne. Tårnet har en 
betydelig størrelse, omend det er en kende smal-
lere end skibet. Det er afsat lidt skævt og pud-
sigt nok på en måde, der minder om situationen 
ved det beslægtede tårn i Yding (s. 4520). Over 
tårnrummet er der et højt mellemstokværk og 
øverst klokkeetage. 

På syld af marksten forløber på de tre frie si-
der et skifte af granitkvadre; herover er der en 
ekstra kvader i hjørnerne, hvorefter resten af 
byggeriet er gennemført med munkesten i mun-
keforbandt med ryggede fuger. I hjørnet ved 
lysgluggen i mellemetagens nordvæg indgår en 
sten med 12 indstemplede kryds cirkler33 (fig. 7). 
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Fig. 5. Indre, set m o d øst. H. Wichmann fot. 1996. - Interior to the east. 

Tårnet rummer en bemærkelsesværdig kon-
struktion, idet dets østmur, der er tyndere 
(73-83 cm) end de øvrige (ca. 150 cm), hviler på 
et spidsbuet helstenshvælv, hvis længde svarer 
til murtykkelsen, og som spænder mellem 
nord- og sydmurene. I sin tid har østmuren væ-
ret lagt op imod skibets siden forsvundne, ve-
stre taggavl. Tilsvarende udformning kendes 
f.eks. i Vejlby (s. 1459), Tilst (s. 1569), Haldum 
(s. 1802) og flere steder i Voer herred, bl.a. i na-
bokirken i Yding (s. 4520). 

Tårnrummet står i forbindelse med skibet ved 
en stor, samtidig åbning, hvis svagt spidsbuede 
top hviler på markante kragbånd af rundede rul-
skifter. Rummet overdækkes med krydshvælv, 
der har retkantede halvstensribber og hviler på 
forlæg i væggene, hvorfor det nok er samtidigt 
med den øvrige bygning. Også vinduets indre 
smige må gå tilbage til opførelsen, men åbnin-
gen er omdannet i lysningen og udvendig. 

En trappe i murlivet fører op til mellemstok-
værket. Indgangen er i terrænhøjde på sydsiden, 
hvor det tidstypiske, fladbuede dørhul er an-
bragt i et spidsbuet spejl; også hvælvet, der 
overdækker trapperummet, er fladbuet. Med et 
retvinklet hjørne knækker trappeløbet fra syd-
til vestmuren og ender i et lille, pikstensbrolagt 
forrum. De to lysglugger i trapperummet er nye 
eller udvidelser af ældre. 

Det høje mellemstokværk har en åbning i 
hver af tårnets tre frie sider; heraf er den vestre 
og største nu tilmuret i ydre murflugt. I væg-
planet måler den 92 cm dybe, fladbuede niche 
181 x 141 cm, mens selve åbningen, der antagelig 
har været falset udvendig, er en halv sten min-
dre i højden og i siderne. Vinduet i sydsiden, der 
i vægplanet er 93 cm bredt, er ommuret foroven 
og udvendigt, men synes at have været fladbuet. 
Dette er i hvert fald tilfældet med den smalle 
lysglug i nordvæggen, i hvis vestre hjørne ind-
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Fig. 6. Tårnets vestre glamhul (s. 4444). KdeFL 1995 
og grundrids 1:40. - Belfry lights in west side of tower. 

går den nævnte, stemplede sten. Den fladbuede 
åbning sidder i en fladbuet niche (147x45 cm) 
med bundsmig og er udvendig, ligesom tårn-
døren, placeret i et spidsbuet spejl. 

I klokkestokværket er der glamhuller mod 
alle verdenshjørner; nordre genåbnet 1993. 
Dette og det i sydmuren er rundbuede åbninger, 
der indvendig sidder i fladbuede nicher (N: 
200x152 cm, S: 190x170), mens de to andre, 
svarende til dispositionen i Yding (s. 4520), er 
dobbelthuller, adskilt ved en muret søjle i mid-
ten og sat i et fælles, rundbuet spejl (fig. 6). Den 
indvendige niche er fladbuet, i vest 74 cm dyb, i 
øst, hvor muren som nævnt er tyndere, kun 41 
cm. Søjlernes enkeltheder er sløret af tidens tand 
og gentagne kalkninger, men det anes, at hver 
søjle foroven har haft et fremspringende, rundet 
skifte, hvorover stenene er behugget som over-
gang til den kvadratiske basis for de to rund-
buers vederlag. Begge glamhullepar har huller 
til stængebom. Adskillige steder i stiftet træffes 
disse karakteristiske dobbeltåbninger, der uden 
tvivl har forbillede i glamhullerne i domkirken i 
Århus. 

I dag afsluttes tårnet med en flot, firsidig og 
opskalket pyramide, der er hængt med bly. 
Hverken form eller tagmateriale er oprindelig. 
Hvad formen angår, meddeler herredsbogen 
1661,34 at et smukt spir, som Niels Skram 
(s. 4438) havde ladet bygge, blæste ned en janu-
ardag 1656 (jfr. kalkmalet årstal på hvælv i ski-
bet, s. 4454), og at tårnet »nu står hullet og for-
dærvet«. Den afdækning, der herefter sattes op, 
kendes ikke, men kan være den eksisterende. En 
tid var tårnets top tækket med tagsten, hvilket 
fremgår 170235 og endnu 1791.25 Første gang bly 
nævnes, er 1839,23 da der var huller i pladerne og 
råddenskab i tømmeret, så det hele truede med 
at falde ned. Muligvis er tidspunktet for tagma-
terialets udskiftning angivet med vindfløjens 
årstal 1801. Årstallet 1789 på tårnets kraftigt 
skalmurede sydfacade må hentyde til en istand-
sættelse (jfr. nedenfor). 

Det oprindeligt tredelte østafsnit har udgjort 
en samlet helhed og er herved usædvanligt 
blandt de mange til- og ombygninger, som 
adelsfolk iværksatte ved deres kirker i 1500rne.36 

Den primære, byggetekniske sammenhæng 
mellem kor og den bevarede sydfløj registreres 
umiddelbart, og de ar i korets nordfacade, som 
den nedrevne fløj har efterladt, røber, at noget 
tilsvarende har været tilfældet her. Det ses, at de 
to tværfløje har været lige brede, og en mindre 
udgravning, som redaktionen foretog 1996, 
godtgjorde, at de også var lige lange. 

Fig. 7. Stemplet mursten i tårnets mellemstokværk 
(s. 4442). KdeFL fot. 1995. - Stamped brick in the wall 
of the tower's second storey. 
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Fig. 8. Indre, set m o d vest. H. Wichmann fot.1996. - Interior to the west. 

På syld af marksten er murene rejst af munke-
sten i munkeforbandt med ridsede fuger. I det 
ydre er de to stående afsnit særdeles enkle. Gav-
lene prydes af cirkelblændinger, hvoraf en en-
kelt i midtlinien er den eneste dekoration på øst-
gavlen (fig. 2). Søndre kapels gavltrekant (fig. 
10), hvis fodlinie opstreges med savskifte, inde-
holder tre cirkelblændinger, og foroven er den i 
øvrigt glatte murflade gennemsat med savsnit i 
en tegning, der spiller sammen med kamtak-
kerne. 

I det indre overdækkes såvel langhuskor som 
kapel med hvælv, der hviler på false i væggene 
og derfor nok er jævnaldrende med bygnin-
gerne, omend der er forskelle, hvad enkeltheder 
angår. På korets facade ses, at også nordkapellet 
har haft hvælv. I koret er der muret en pille i 
hvert hjørne; op imod skibets østre hvælvpiller 
er pillerne falset, men hvert sted er kun det ene 
fremspring »udnyttet« af ribben. Tillige er der 
midt på hver langvæg sat en pille, der konstruk-
tivt vel ikke har været nødvendig, men ved sine 

ribbebærende fremspring og ved den forbin-
dende gjordbue medvirker til at knytte koret vi-
suelt sammen med det ældre skib. 

Alle tre hvælv er ottedelte og har halvstens-
ribber, der i kapellet er simpelt retkantede, mens 
de i koret har en let tilspidset snitkontur. Dette 
gælder vestre fag, men i det østre kun på de 
nedre afsnit, idet ribberne foroven er retkan-
tede, hvilket med henblik på dekorationen 
(s. 4453) måske er tænkt i samspil med alteret, 
hvis plads er under hvælvtoppen (jfr. s. 4455). 
Der er halv sten brede overribber med kamtrin. 

Søndre sidekapel står i åben forbindelse med 
korets vestre fag ved en spidsbuet arkade med 
lige gennemløbende vanger. Åbningen overfor 
er tilmuret i facadeflugten (jfr. nedenfor), men 
ses at have været tilsvarende enkel. 

I søndre kapels østmur skimtes et tilmuret, 
temmelig bredt, rundbuet vindue; afsnittets øv-
rige lysåbninger, der i placering og antal antage-
lig har svaret til de nuværende, er ændret i tidens 
løb (jfr. nedenfor). 
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Fig. 9. Udsnit af kirkens sydside. H u g o Matthiessen fot. 1938. - Detail of the south side of the church. 

Nedrivning af nordre kapel 1823. De s k i f t e n d e 
kirkeejere har øjensynligt taget alvorligt på for-
pligtigelsen til at holde selve kirken ved magt 
(jfr. nedenfor). Derimod forholdt det sig ander-
ledes med kapellerne, som det påhvilede de 
gravsattes efterkommere at drage omsorg for. 
Til vedligeholdelse af søndre kapel, den såkaldte 
Grabowske begravelse, var der 1768 afsat midler 
(jfr. s. 4496), og da bygningen samme år om-
tales første gang var den »sat i fuldkommen 
stand« indbefattende tagværkets fornyelse. 
181737 bemærkede synet, at blytaget skulle »fæ-
stes«. 

Anderledes forholdt det sig med nordre ka-
pel, den såkaldte Trampeske begravelse (jfr. 
s. 4502). Det nævnes 1805 som forfaldent, og 
kancelliet tillod kirkeejeren at grave de dervæ-
rende kister ned på kirkegården samt »anvende 
kapellet til andet og nyttigt brug for kirken«.38 

Denne formulering betragtedes senere som en 
nedrivningstilladelse. 

I den følgende tid kunne de årlige syn kun 
konstatere, at ingen var villig til økonomisk at 
bremse kapellets fremadskridende forfald. Hver-
ken kirkeejer Kjær (s. 4438) eller stedets provst 
ønskede bygningen sløjfet, og man søgte for-
gæves at redde den ved en indsamling. 1819 
skrev synet, at der fra den misligholdte bygning 
kom kulde og træk i kirken; 1822 var »hele tag-
værket med sten og spån dels ødelagt, dels fal-
defærdigt, hvorved kirken lider betydeligt«.23 I 
sammenhæng med kirkens nedennævnte hoved-
reparation 1823 blev nordre kapel revet ned, og 
åbningen, hvormed det havde stået i forbindelse 
med koret, blev lukket med en mur; heri an-
bragtes et vindue.37 

Ved indretning af fyrrum 1937 kom rester af 
kapellet for dagen uden dog at blive nærmere 
undersøgt (jfr. s. 4503). 

Skram'ernes omfattende byggeaktivitet fort-
satte som nævnt i Niels' tid med et våbenhus, 
der siden blev helt fornyet (jfr. nedenfor) og 
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med det ovennævnte spir, der muligvis lignede 
de samtidige på Urup3 2 og rejstes som krone på 
bedstefaderens tårn. 

Det sirlige våbenhus (fig. 9) er med synets for-
mulering »opbygget nyt og smukt«35 med »to 
smukke døre«25 som et led i kirkens neden-
nævnte hovedreparation 1788-89. Efter fronten 
at dømme kan der ikke være tvivl om, at ud-
formningen, der næsten svarer til den af våben-
huset ved den nærliggende Vær kirke (jfr. O v -
sted, s. 4557), skyldes Horsensarkitekten An-
ders Kruse.39 Han stod et par år senere for op-
førelsen af Julianelyst (i sognet) for kirkens ejer, 
jordspekulanten U . C . von Schmidten. 

På et 36 cm højt skifte af granitkvadre med 
skråkant er huset bygget af små, røde mursten i 
krydsforbandt. Soklen er suppleret med et run-
det skifte, og facaderne krones med tandsnits-
gesims. Portalen er en god repræsentant for 
bygmesterens formsprog, der ikke afstår fra 
ældre træk såsom lyshullets liggende oval. 

Efter indvielsen fremhævede man husets bjæl-
keloft og gulvet, der var udført med nye mur-

Fig. 10. Søndre kapels gavl (s. 4445). KdeFL fot. 1995. 
- The gable of the south chapel. 

Fig. 11. Tårnets vindfløj 1801 (s. 4449). KdeFL 
fot. 1995. - Weathervane surmounting the tower. 

sten.25 Synsprotokollens beskrivelse 1862 næv-
ner flisegulv og bræddeloft. Rummet fik sin nu-
værende karakter ved kirkens hovedrestaurering 
i 1990erne. 

Ældre †våbenhus gav sig antagelig til kende 
ved den sammenhængende fod af granitkvadre 
under den nuværende bygning, som navnlig på 
vestsiden kom for dagen under dræningsarbejde 
1995. Skiftet forløber skævt i forhold til de eksi-
sterende mure og strækker sig længere mod syd. 
Formentlig foreligger her et vidnesbyrd om den 
indgangsbygning, som ifølge Søren Abild-
gaards notat om en †bygningstavle med våbener 
og inskription over døren var rejst af Niels 
Skram og Kirsten Rosenkrantz 1587. 

Vedligeholdelsen i nyere tid synes for selve kir-
kebygningens vedkommende at have været 
god. Det fremgår første gang 1750, da kirken 
blev erklæret i upåklagelig stand, hvilket med 
lidt forskellige formuleringer gentages i de føl-
gende år.35 Efter von Schmidtens overtagelse af 
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Fig. 12. Kalkmalede våbener o. 1500 for Christen 
Skram til U r u p og hans anden hustru Anne Revent-
low, i skibets østligste hvælv (s. 4450). Roberto For-
tuna fot. 1996. - Mural paintings of coats of arms, c. 
1500, of Christen Skram of Urup and his second wife 
Anne Reventlow, on the easternmost bay of the nave. 

Urup iværksattes i slutningen af 1780erne en ho-
vedreparation, der strakte sig over et par år og 
indbefattede opførelse af ovennævnte, eksiste-
rende våbenhus. Sandsynligvis er det denne ind-
sats, der erindres ved årstallet 1789 med jerncifre 
på tårnets sydside. Herefter var bygningens til-
stand fortsat god, 180335 skrev synet således: I 
alle henseender uden mangler. 1823,40 samtidig 
med nedrivningen af nordre kapel, gennemfør-
tes endnu en større istandsættelse, bl.a. omfat-
tende nye tagsten, og atter 1835-36. 1841 siges 
en reparation at have bragt kirken i god og for-
svarlig stand i alle henseender.23 Større og min-
dre fornyelser er foretaget med mellemrum (jfr. 
bl.a. vinduer og tage), før den seneste hoved-
restaurering fandt sted 1991-96 under ledelse af 
arkitektfirmaet Vilhelmsen, Marxen og Bech-
Jensen, Århus. 

Gulvene, der er sat i stand ved den sidste ho-
vedrestaurering, består af fliser af ølandskalk 
undtagen inden for alterskranken, hvor der lig-
ger ældre, gule, mangekantede teglfliser. Gulve 
nævnes tidligst år 1700,35 da synet bemærkede 
»optrådte« partier og forsvundne sten. Efter kir-
kens generelle istandsættelse i 1780erne var alle 
gulve af mursten,25 og lejlighedsvis forekom 
mangler, før synet 185323 foreskrev en ny be-
lægning af brændte sten og fliser. Dette forslag 
gennemførtes åbenbart, for ifølge synsprotokol-
lens beskrivelse 1862 lå der da fliser i kor og 

gange og mursten i stolene (jfr. fig. 48); sidst-
nævnte sted etableredes trægulv 1910,24 og sam-
tidig fremsattes ønske om fornyelse af det øv-
rige gulvmateriale. Om gravkapellets gulv, se 
s. 4499. 

Vinduerne, hvis åbninger udvendig er enkelt-
eller dobbeltfalsede, indvendig smigede, til 
begge sider rundbuede, er ved sidste hovedre-
staurering nyudførte i hvidmalet træværk i den 
form, de var givet af H. G. Skovgaard omkring 
1950. Den tidligste omtale af vinduer er fra 
179635 og gælder det »bag alteret«, der var brøst-
fældigt. 1839 fandt synet alle »dunkle« og fore-
slog fornyelse; en sådan må være gennemført, 
før man ti år senere foreskrev renovering af det i 
gravkapellet og de tre i tårnet.23 Synsprotokol-
lens beskrivelse oplyser blot, at vinduerne havde 
jern- og blysprosser. I løbet af 1870erne41 foregik 
en omfattende fornyelse »svarende til kirkens 

Fig. 13a-b. †Kalkmalerier fra 1520rne, tegnet af 
G. Burman Becker i 1800rnes slutning. I Kgl. Bibi. 
Foroven en kvinde malet på sydvæggen i skibets øst-
ligste fag (s. 4451). Forneden figurscene fra tårnbuens 
søndre vange (s. 4452). - †Mural decorations from the 
1520s, drawn by G. Burman Becker at the close of the 19th 
century. In the Royal Library. Above: a woman painted on 
the south wall of the easternmost bay of the nave. Below: 

figural scene on the south jamb of the tower arch. 



ØSTBIRK KIRKE 4449 

stil«; i samme omgang indsattes et vindue i det 
vestligste fags nordside, og det lille overfor blev 
tilmuret. 

I dag fordeler tagmaterialet sig med bly på 
gravkapel og tårn, i øvrigt tegl. Ved den første 
omtale 175635 oplyses, at blyet på sydsiden sidste 
sommer var blevet fornyet. Efter hovedrepara-
tionen 1788-89 var tagene i orden; det fremgår, 
at der på skibets nordside lå nye tagsten, på syd-
siden dels sten, dels bly, på koret bly.25 Et par år 
efter fik kirkeejeren tilladelse til at ombytte syd-
sidens bly med sten og lægge blyet et andet sted 
på kirken42 (endte det på tårnet?). Af beskrivel-
sen i synsprotokollen 1862 fremgår, dels at ma-
terialefordelingen svarede til den nuværende, 
dels at der kun på kirkens nordside var muret 
gesims. Denne er beslægtet med den på våben-
huset og måske samtidig, mens gesimsen på kir-
kens sydside er udført på synets forlangende 
1893 som afløser for sugfjæl. 

Tagenes tømmer er overvejende af fyr; navnlig 
i gravkapellet indgår dog en del eg. Flere for-
skellige og spredtsiddende nummereringstyper 
vidner om gentagne reparationer og flytninger. 

Opvarmning, der siden hovedrestaureringen i 
1990erne foregår med elektricitet, nævnes første 
gang 1881,41 da to †patentovne fra firmaet Reck 
skulle opstilles i skibets østre ende (jfr. fig. 48). 
1907 var de udbrændte, og der installeredes et 
varmtvandssystem. Udvendig fyrkælder og for-
nyelse af ledning m.v. gennemførtes 1937, og 
1963 blev anlægget tilsluttet byens fjernvarme-
værk.24 Elektricitet indlagt 1923. 

Vindfløjen og kuglen ved foden af stangen er 
forgyldt; årstallet 1801 læses i fanen (fig. 11, jfr. 
s. 4444). 

K A L K M A L E R I E R 

188143 f remkom spor af kalkmalede, ikke nær-
mere betegnede dekorationer på hvælvbuer og 
ribber. To år senere aflagde arkitekt Erik Schi-
ødte kirken et besøg, hvorunder han fremstil-
lede en akvarel af et †kalkmaleri på skibets nord-
væg af Barnemordet i Bethlehem samt af nogle 
ribbedekorationer. Senere har også J. G. Bur-
man Becker aftegnet nogle †motiver på forskel-

Fig. 14. †Kalkmaleri fra o. 1525 af Barnemordet i 
Bethlehem (s. 4452). Farvelagt tegning af E. Schiødte 
1883, i N M . - †Mural painting, from c. 1525, of the Mas-
sacre of the Innocents. Coloured drawing by E. Schiødte 
1883, in NM. 

lige murpiller. Først 1899 foretog Eigil Rothe en 
nærmere undersøgelse med afdækning og »re-
staurering« af en Antoniusfigur på skibets syd-
væg samt af dekorationer på hvælvpiller, det ne-
derste parti af nogle af ribberne samt et par vå-
benskjolde. 1988 blev enkelte felter i skibets 
vestligste fag undersøgt af Olaf Hellvik. Endelig 
foretog Hans Chr. Frederiksen 1994-95 en un-
dersøgelse med efterfølgende konservering og 
restaurering af korets dekoration. De tidligere 
afdækkede våben- og figurmalerier i skibet blev 
genrestaureret og hvælvdekorationerne genop-
malet på grundlag af Egil Rothes restaurering 
1899. Denne havde i hovedsagen bestået af en 
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Fig. 15. Kalkmalet †dekoration fra 1520rne på nordre 
hvælvpille mellem kor og skib (s.4451). Farvelagt 
tegning af G. Burman Becker fra 1800rnes slutning i 
Kgl. Bibl. s. billedsamling. - †Mural decoration from the 
1520s on the northern vault pier between chancel and nave. 
Coloured drawing by G. Burman Becker from the close of 
the 19th century, in The Royal Library. 

kun delvis nøjagtig nyopmaling, der ved senere 
genopmalinger var blevet yderligere forvansket. 

En nøjere datering af de forskellige udmalin-
ger med en nærmere fastlæggelse af tidsfølgen 
for de enkelte dekorationers vedkommende kan 
vanskeligt foretages. Dog må det antages, at 
skibets og herefter tårnets hvælvslagning 
(s. 4441f.) hurtigt er blevet efterfulgt af en be-
maling foretaget fra øst mod vest. 

Muligvis i 1500rnes første årti(er) er væggene 
både i skib og tårn blevet dekoreret af »Åleme-
sterens« værksted. Efter opførelsen af koret (jfr. 
s. 4441) og hen mod 1500rnes midte er dettes 

ribber og buer blev bemalet. Et årstal 1656 i 
midtskibshvælvet har formodentlig sammen-
hæng med spirets nedstyrtning (s. 4444). Senest, 
i 1700rne? blev bag altertavlen malet et †draperi, 
fjernet 1877. 

1) O. 1500 er i skibets tre fag langs alle skjold-
og gjordbuer malet områdets vanlige, kryd-
sende rundbuefrise med tre prikker over bue-
spidserne. Farverne er nu rødbrune eller grå-
sorte med afvigende prikker, oprindelig mere 
varierede.44 Buerne har været indridset i den 
fugtige kalk og følgelig udført snart efter hvælv-
slagningen. I skibets 1. fags nordkappe var kort 
herefter - og hen over buefrisen - malet våben-
skjolde (fig. 12) for Christen Skram til Urup 
(†o. 1519) og hans anden hustru Anne Revent-
low (†ca. 1507; jfr. †muret begravelse s. 4504), 
hvis initialer »CS« og »AR« ses over skjoldene. 
Både initialer, skjoldkonturer og Skrams en-
hjørning står gråsorte, Reventlows »tindeskure« 
tidligere gulbrune.45 

Formodentlig samtidig med buefriserne og i 
hvert fald på første kalklag har gjordbuernes un-
derside fået en nu overkalket †bemaling. På 
buen mellem skibets 1. og 2. fag var en blom-
sterranke (fig. 16), der blev væsentligt ændret 
ved opmalingen 1900. Mellem 2. og 3. fag var 
buemotivet et grønkontureret firpasmønster 
(fig. 19) svarende bl.a. til det i Århus domkirke 
(s. 432 og 442).46 - Den delvis afdækkede ribbe-
bemaling i 1. og 2. fag består af henholdsvis 
sparrer med langt udtrukne spidser og korte 
sparrer, i skiftevis røde og sorte farver. 

2) Formodentlig i 1500rnes andet årti er skibets 
hvælvpiller og vægge blevet dekoreret muligvis 
af Ålemesterens værksted. Hvælvpillerne mel-
lem 1. og 2. fag og 2. og 3. fremtræder nu med 
en dekoration afdækket af Rothe 1900 (fig. 16 og 
19), men ved hans efterfølgende restaurering 
noget forvansket genopmalet og 1995 blot ren-
set. På pillerne ses dels rødbrunt rankeslyng 
med store fantasiblomster eller småfrugter og 
-blomster, dels et trekantmønster i rødbrunt, 
gråsort og hvidt. Kragbåndene har varierende, 
lige eller skrå bånd i forskellige farver. Dekora-
tionens nedre frise har enten trekantmønster el-
ler siksakbånd med halve blomster ligesom i 
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Fig. 16. †Kalkmalede dekorationer fra 1500rnes begyndelse på hvælvpille og nordvæg i skibets østligste fag 
(s. 4450f.). Akvarel af Eigil Rothe 1899, i N M . - †Mural decorations from the beginning af the 16th century, on vault 
pier and the northern wall of the easternmost bay of the nave. Watercolour by the restorer Eigil Rothe 1899, in NM. 

tårnfaget (nu overkalket) og i Åle (s. 4363). På 
nordre hvælvpille mellem kor og skib var tid-
ligere ifølge en akvarel af Burman Becker 
(fig. 15) malet en stående, †trompetblæsende, ung 
mand, med langt, lokket hår under en blød hue; 
ærmernes øvre del var opslidset. 

Det eneste nu bevarede figurmaleri i kirken 
ses på sydvæggen, øst for vinduet i skibets øst-
ligste fag, og er en fremstilling i gråsort af 
S. Antonius ledsaget af en gris (fig. 18), hvoraf 
kun det midterste parti lod sig afdække af Rothe 
(fig. 17). Helgenen47 er iført en stor kappe og 
holder en åben bog samt en stav, men skulder-
parti, hoved og T-stavens øvre ende er tilmalet 
1900 ligesom bagkroppen af den lille gris, der i 
modsætning til akvarellen, efter afdækningen 

har fået hængt en lille bjælde om halsen. Også 
det omgivende rankeværk, i rødbrunt (svarende 
til hvælvpillernes) er kun opmålet delvis korrekt 
og med mange tilføjelser. 

Antoniusfiguren er den eneste afdækkede af 
de †helgenfigurer, der ifølge Rothe 1899 havde 
stået på hver side af vinduerne på »sidevæg-
gene« i skibets 1. og 2. fag. De øvrige vægbille-
der i skibet var så ødelagte, at de ikke kunne 
bestemmes, »men Levningerne vare smukke og 
godt udførte«. Herimellem var antagelig den 
fremstilling af en ung †kvinde med en blomst 
(fig. 13a), som Burman Becker fandt på syd-
væggen i skibets østligste fag, måske placeret 
under Antoniusfiguren. Hun var fremstillet i 
trekvartprofil, med langt, udslået hår og store 
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Fig. 17-18. Kalkmaleri med S. Antonius, fra 1520rne, (s. 4451). Henholdsvis før og efter restaurering 1899 j f r . 
fig. 46. 17. Farvelagt tegning 1899 af Eigil Rothe, i N M . 18. Fot. 1995 af Roberto Fortuna, efter seneste istand-
sættelse. - Mural painting of St. Anthony, from the 1520s after restoration 1899. Coloured drawing by the restorer Eigil 
Rothe 1899, in NM, and phot. 1995 by Roberto Fortuna. 

øjne under markerede øjenbuer. Hendes kjole 
havde en tresidet halsudskæring, ved hendes 
side var der blomster og frugter. 

På nordvæggen i skibets østligste fag, vest for 
vinduet, så Rothe en del af et †bygningsværk, en 
borg? (fig. 16), måske Herodes'. Over en to stok-
værk høj, kreneleret murstensbygning med 
gultkvadrerede ruder rejste sig to gråblå tårne 
med vinduer og høje, polygonale, gule spir; 
mellem tårnenes nedre del en hvid, kreneleret 
mur med vinduer. På samme væg afdækkede 
Schiødte 1883 en del af en fremstilling †Barne-
mordet i Bethlehem48 (fig. 14), kontureret med 
sort og i øvrigt rødmalet. En soldat i folderig 
kofte og med hjelm på det profilvendte hoved 
fastholder med venstre hånd den ene arm på en 
lille, nøgen dreng, mens han med højre stikker 
sit sværd ned i drengens bryst. Nedenunder gri-
ber barnets moder med begge oprakte hænder 
om drengens arm. - På samme væg, øst for vin-
duet, blev 1995 frilagt, men atter overkalket en 
lille del af et †skriftbånd. 

3) O. 1525(?) har Ålemesterens værksted formo-
dentlig udført malerier i skibets 3. fag og i tår-
net, hvis sandsynlige samtidighed fremgår af 
malebund (kalklaget) og de skablonerede strø-
ornamenter,49 mørkerøde blomsterrosetter. Rib-
bedekorationen i skibets vestfag, i gråt og ok-
ker, er nu overkalket ligesom en 1988 delvis 
afdækket †vrængemaske i rødt, sort og grønt 
i nordkappens østre svikkel. Omkring afløbs-
hullet i sydkappens østsvikkel fandtes røde og 
grønne farvespor. Til fagets ældste bemaling 
hørte to indristede, rødmalede †indvielseskors på 
vestvæggen, ca. 40 cm i tvm. og ca. 162-64 cm 
over gulvniveau. Under korsene her og på syd-
væggen var der †fragmenter af figurmaleri og strø-
ornamenter samt rødmalet rankeslyng. På nord-
væggen fandtes højere oppe, 258-330 cm fra 
gulv, rester af lysrødt rankeslyng. Tilsvarende, 
mørkerødt rankeslyng fulgte tilsyneladende den 
østre del af stikket til den tilmurede kvindedør. 

Fra tårnbuens søndre vange (fig. 13b) aftegnede 
Burman Becker fem †personer, tilsyneladende i to 
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planer. Forrest en ældre konge med krone på det 
hår- og skægfagre hoved, ved siden en oprakt 
hånd. Bagved sås hovedet af en kronet jomfru 
med langt hår. Ved siden den øverste del af en 
hellebard samt en ung knægt med spyd i hån-
den, blød hue, kort kofte med udslået krave 
samt stribede bukser. Yderst en rytter med ned-
slået visir, holdende en fane i sin højre hånd. 

I tårnrummet fandtes på alle vægge rester af en 
vandretløbende, øvre rankebort i rødt og grønt. 
På nordvæggen var rester af en lavere anbragt, 
ca. 22 cm høj bort med et stregmønster i lyse-
og mørkerødt og sort farve. Formodentlig er 
det spor efter den frise, som ses på en akvarel fra 
1899 af Rothe (fig. 19). Mellem afgrænsende, 
røde bånd forløber et siksakbånd i rødt, gråt og 
hvidt, der i trekanterne har hvide trebladsblom-
ster på grå bund, i hovedsagen svarende til bl.a. 
en frise i Åle (s. 4363). 

Ifølge Rothe var tårnets vægge dekoreret med 
(†)figurmalerier, men kun på ganske enkelte ste-
der var den gamle puds bevaret. På et af disse 
brudstykker var et fragment af et *bispehoved 
(fig. 81), ca. 47x37 cm, nu i N M , inv.nr. D 
7920. Det har kraftige, sorte konturer, fladerne 
udfyldt med rødt og grønt; højre kind og ho-
vedside retoucheret.50 Hovedet tilhører formo-
dentlig ypperstepræsten i en scene med Jesu 
fremstilling for Kajfas; det svarer i alle detaljer 
nøje til Kajfas' hoved i Åle (s. 4361) og afslører 
ved de karakteristiske ansigtstræk, at det er ud-
ført af Åleværkstedet.51 

4) I tiden hen mod 1500rnes midte har korets to 
ottedelte hvælv, formodentlig hurtigt efter 
hvælvslagningen (jfr. s. 4441), fået en udsmyk-
ning med især rankeslyng på ribberne samt 
langs med og på undersiden af gjordbuerne. Ved 
Rothes undersøgelser 1899 afdækkedes kun dele 
af ribbedekorationerne, der herefter atter over-
kalkedes (jfr. fig. 48), da de hverken ansås for 
»så gode eller så gamle« som dem på skibets 
hvælvpiller. Senere må imidlertid være foretaget 
forsøgsvise afrensninger og genopmalinger, 
også af ikke afrensede partier, hvilket har van-
skeliggjort den seneste delvise restaurering. 

De to fags spinkle dekorationer i rødt og gult 
er indbyrdes lidt forskellige. I østfaget (fig. 20) 

Fig. 19. Kalkmalede †dekorationer fra 1500rnes andet 
tiår på nordre hvælvpille mellem skibets 2. og 3. fag. 
Foroven en †frise fra tårnet (s. 4450f.). Akvarel af Ei-
gil Rothe 1899, i N M . - †Mural decorations from the begin-
ning of the 16th century on the northern vault pier between 
the 2. and 3. bay of the nave. Above a †frieze from the 
tower. Watercolour by the restorer E. Rothe 1899, in NM. 

forekommer rester af en tværstreget toproset og 
på de øvre dele af nogle af ribberne et rudeorna-
ment efterfulgt af planteslyng. Vestribben har 
fået en besynderlig, løsttegnet stregdekoration, 
der synes at ende i en maske af karakter som den 
(overhvidtede) i tårnhvælvet. Det vestre hvælv 
(fig. 21) har som toproset lancetformede blade 
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Fig. 20. Kalkmalet dekoration, fra tiden hen m o d 1500rnes midte, i korets østhvælv, set m o d øst (s. 4453). 
Roberto Fortuna fot. 1996. - Mural decoration from towards the mid 1500s on the vault of the east bay of the chancel, to 
the east. 

på ribberne, der i øvrigt har samme spinkle ran-
keslyng med hjerte- og tidselblade samt små-
streger som dem langs med og på undersiden af 
gjordbuerne52 (jfr. fig. 82). Omkring to afløbs-
huller er afdækket dekorationer, i østfagets 
nordvestre svikkel (fig. 82) en vase med hjer-
teblomster, i rødt, i vestfagets nordøstre svikkel 
en enkel, gråtkontureret stregfigur. - Enkelte 
steder har ribbedekorationerne været malet lidt 

ud på kapperne, der i øvrigt ikke har haft figur-
malerier. 

5) »Anno 1656« er med rødbrunt malet på øst-
kappen i skibets midtfag, antagelig til minde om 
†spirets nedstyrtning dette år (jfr. s. 4444). 

6) I1700rne(?) var malet et †draperi bag altertav-
len,53 dvs. »væggen inden for den yderste ribbe 
og til gulvet«. Efter at det 1877 var fjernet, 
skulle væggen males med mørk kalkfarve.24 
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I N V E N T A R 

Oversigt. Fra kirkens ældste tid er kun bevaret den 
romanske granitfont med en særpræget drage- og 
»trolde«-dekoration samt en skriftløs klokke fra 
1200rnes første halvdel. U r u p har på mange måder 
præget ki rkerummet . Kun få rester er tilbage af den 
kalkmalede udsmykning fra omkring 1500 og de føl-
gende tiår. Ophavsmanden hertil var Christen Skram 
til Urup , hvis søn Peder Skram fortsatte både byggeri 
og udsmykning. Alterstager fra 1577 og to prægtige 
gravsten fra o. 1580 minder om Peder Skram, hans 
hustru og sønner. Den eneste efterlevende søn Niels 
Skram fik af kongen 1582 overdraget den pragtfulde 
fløj altertavle med figurer og malerier, oprindelig ud-
ført 1480 til Ring †klosterkirke af Vilhelm maler. En 
(†) stol til herskabet på U r u p var indrettet 1590, og 
ved den tid er tillige udfør t prædikestolen, hvis me-
ster antagelig har haft nær tilknytning til billedskære-
ren Mikkel van Groningen, kendt bl.a. fra prædike-
stolen i Århus domkirke. Lydhimlen er først t i lkom-
met o. 1700 og er antagelig ligesom den i Tørring 
(s. 4417) udfør t af Horsens-billedskæreren Arent Fri-
derichsen Slache. Han er nok tillige mester for fonte-
himlen fra o. 1706, der formodentl ig er skænket af 
Jørgen Gyldenkrone til U r u p og hans hustru. I 
1700rne har man »moderniseret« altertavlen med et 
engleomkranset korsfæstelsesrelief, der nu er op-
hængt i skibet. I samme århundrede har herskabet 
Grabow på U r u p ladet opsætte en pulpiturstol, 
smykket med pietistiske malerier, nu anbragt i søndre 
gravkapel. Her har Hans Rudolf Grabows anden hu-
stru og enke, Margrethe Øllegaard Rantzau, ladet 
indrette et gravkapel for familien, udstyret med fem 
store sandstenssarkofager udfør t af Flensborg-billed-
huggeren Johan Thiel. Også et †orgel er o. 1770 
skænket af hende. 1783 bekostede etatsråd Rothe nye 
†stole til præst og degn samt en staffering af alt in-
ventaret. 1891-93 har fløj altertavle og lydhimmel 
gennemgået en større restaurering ved professor 
J. Magnus Petersen. Senest har kirken i forbindelse 
med den delvise restaurering af kalkmalerierne 1966 
atter fået nye stolestader. 

Alterbordet (fig. 83) er i sine oprindelige dele 
utvivlsomt samtidigt med koret (s. 4444), men 
omfatter flere om- og påmuringer, rimeligvis 
bl.a. i forbindelse med altertavlens anbringelse 
1582. Det måler ca. 110 cm i højden ved forkant, 
124 ved bagkanten. Det er ca. 193 cm bredt og 
ca. 150 cm dybt, medregnet den bageste del, der 
bærer tavlen. Det er muret af munkesten, østsi-
den og nordsiden ca. 31 cm til lodfuge mere om-
hyggeligt udført og med skarpryggede fuger 
end forsidens øvrige del, der er lagt i ujævne 

Fig. 21. Kalkmalet dekoration, fra tiden hen m o d 
1500rnes midte, i toppen af korets vesthvælv 
(s. 4453). Roberto Fortuna fot. 1996. - Mural decora-
tion, towards the mid 1500s, in the crown of the vault in the 
west bay of the chancel, looking east. 

skifter med brede fuger, delvis udglattet over 
stenene. Tidligere hvidtet og fedt sortmalet, nu 
afrenset og berappet. Et †panel har i nyere tid 
dækket bordet. 

†Sidealterborde, jfr . s. 4438 og s. 4442. 
Et nyt, vævet alterklæde ventes i den nærmeste 

fremtid. Det tidligere anvendte var af rødt fløjl 
med guldgaloner langs underkanten og yderst 
ved hver side, samt et tilsvarende midtkors. 
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Fig. 22. Fløj altertavle fra 1480, udfør t af Vilhelm maler (s. 4456). I festdagsstillingen. H. Wichmann fot. 1995. -
Pentaptych from 1480, made by »Vilhelm pictor«. In the position for feast days. 

†Alterklæder. Et formodet alterklæde er tid-
ligst omtalt 163554 i forbindelse med domfældel-
sen af en tyv, der havde hjemsøgt mange kirker 
og bl.a. fra Østbirk stjålet »et fløjl med to sølv-
våbener på, sølvbogstaver og årstal af sølv«, 
muligvis givernes våbener og tidspunktet for 
gavens overdragelse. 166134 noteredes, at bl.a. 
alterklæderne var røvet i krigstiden (jfr. s. 4438), 
således at der nu ingen var. Også 170035 mang-
lede et klæde. 179125 fandtes et af rødt fløjl, der 
på forsiden havde to våbener broderet med silke 
og guldtråd. 1823 var klædet ubrugeligt, men 
1838 fornyet og o. 1850 atter erstattet af et nyt,23 

der ifølge synet 1862 var af rødt uldfløjl med 
guldgaloner. 1890 anskaffedes et tilsvarende, 

med guldgaloner langs kanterne og et kors 
midtpå24 (jfr. fig. 48). 

Høj altertavlen55 (fig. 22-29) er ifølge en †ind-
skrift udført 1480 af Vilhelm maler på den tid, 
da Dorothea Lauridsdatter var priorisse ved 
Ring †kloster. Herfra er den 1582 kommet til 
Østbirk, idet Frederik II gav Niels Skram lov til 
at hente »den på alteret i Ring kloster stående 
tavle«.56 

Tavlen, af eg, er en såkaldt pentaptych, dvs. 
en skabstavle bestående af et midtskab (korpus) 
med faste sideskabe samt to par bevægelige 
fløje, de indre ligesom korpus med figurer, de 
ydre flade, med malerier. Den hviler på en tre-
delt predella, hvis midtfelt, med jerngitter, fun-
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Fig. 23. Fløj altertavlens malerier, i fastestillingen, udfør t 1480 af Vilhelm maler; j f r . fig. 27 og 28 (s. 4460). 
H. Wichmann fot. 1995. - The paintings of the pentaptych, in the position for Lent, made 1480 by »Vilhelm pictor«, cf 

figs. 21 and 28. 

gerer som sakramentskab. Kronfrisen er dannet 
af en dobbelt række korsblomster, i hovedsagen 
stammende fra en gennemgribende istandsæt-
telse 1893 ved J. Magnus Petersen. 

I den katolske periode åbnedes og lukkedes 
fløjene i takt med årets forskellige hellig- eller 
højtidsdage.57 Tavlen står i vore dage til daglig i 
den såkaldte festdagsstilling (fig. 22), med syn-
lige, forgyldte figurer, i midtskabet Nådestolen 
mellem Maria med barnet og S. Benedikt, i flø-
jene apostlene og fire helgener. Ved tavlens stil-
ling under fasten (fig. 23) fremtrådte den med 
lutter malerier på de lukkede fløje, otte scener af 
Jesu lidelseshistorie, fremstillet på inderfløjenes 
ydersider flankeret af yderfløjenes indersider. I 

hverdags- eller adventsstillingen (fig. 29) tidli-
gere synlig for menigheden til daglig, har det 
faste skab over legemsstore malerier af Verdens 
Frelser og Maria med barnet flankerende de 
foran midtskabet lukkede yderfløje, hvis bag-
sider prydes af malerier af otte helgener af be-
tydning for klosteret. Tavlens fodstykke, pre-
dellaen, bærer nye indskrifter, men har bevaret 
sit sakramentskab i midtfeltet. 

Tavlen står på den bageste del af det murede 
alterbord (jfr. ovenfor), på et ca. 20 cm højt, 
muret parti, der nu er skjult af et nyere podium 
af træ. Tavlen måler ca. 455 cm i højden fra po-
dieoverkant til top af kronfrise, er 425 cm bred 
og 56 cm dyb målt på den fremspringende og 
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profilerede bæreplade for hele tavlen. Bagklæd-
ningens smalle, tværstillede samt lodrette revler 
stammer formodentlig fra restaureringen. Bagtil 
støttes midtfeltet af en stor egetræsgalge, hvis 
stolper har taphuller efter †støttebjælker mod 
østvæggen. Galgens overligger er støttet af en 
bjælke, der hviler på en tværbom foran østvin-
duet. 

Predellaen, der er af samme bredde som midt-
skabet,58 har i sin nuværende udformning tre li-
steindrammede fag profileret med karnis og 
indvendig skråfas; små, let buede trekantfelter 
udfylder de øvre hjørner. I midtfeltet lukker et 
rosetprydet jerngitter, ligesom i Århus domkir-
kes altertavle,59 for et sakramentskab, der indven-
dig måler ca. 70x58,5 cm og 48 cm i dybden, og 
hvis indersider er klædt med nyere brædder. De 
små åbninger for hver af predellarummets ender 
manglede 1889 låger, men fik nye 1893. 

Midtskabet (fig. 24) måler 427x227 cm med en 
indvendig dybde på TI cm. Hovedskabets ram-
meprofil er en trekvartrundstav, der hviler på en 
enkel, retkantet base. Det foranstående skab 
med to fløje er profileret med rundstav og hul-
stav mod indersiderne, dog er fodlister både i 
midt- og fløj felter plane. 

Midtskabets centrale fremstilling er Nådesto-
len, 154 cm høj, Gud Fader siddende frontalt på 
sin trone, dog med det højre knæ skudt lidt til 
siden for at støtte sønnen. På det brede hoved 
med det kraftige, symmetrisk lokkede fuldskæg 
og hår bærer han en høj korsblomstkrone, hvis 
bøjler er rekonstrueret 1893. En spids skosnude 
ses under kjortelen, der folder sig enkelt og na-
turligt, dog noget knækket foran brystet. Kap-
pen falder bredt og glat over skulder og knæ, 
men i skarpere folder ved siden og med knæk 
forneden. Med højre hånd holder han bag om 
livet på den sammensunkne søn, med venstre 
støtter han dennes venstre, slapt nedhængende 
arm. 

Kristus, fremstillet som Smertensmand, har 
bøjede, let krydsede ben med krummede tæer, 
skarpt markerede ribben, navle og brystvorter. 
Med det tornekronede hoved hældende mod 
højre skulder ser han ned mod såret, som han 
fremviser med hånden. Både på arme og ben er 

årerne tydeligt markerede. Han har langt, lokket 
hår og kortere spiralkrøller på hagen; lændeklæ-
det er smalt, ombukket midtfor. Tronstolens 
vanger, med vandnæseprofiler, har øvre spir 
med sokkel, hvorpå stående, diakonklædte 
engle holdende lidelsesredskaber, mod nord 
søjle og nagle, mod syd kors og spydstage. 

Mariafiguren, 132 cm høj, står svagt drejet 
mod midten, med let bøjet højreben, hvis spidse 
sko anes under kjolens enkle folder. På venstre 
arm bærer hun det siddende Jesusbarn, højre 
hånd holder hun oprakt med sammenlagt pege-
og tommelfinger. Hun har høj pande og fine 
træk, på det lange, bølgende hår, der falder ned 
foran og bag skuldrene, bærer hun en ny 
krone.60 Den midtfor vinkelknækkede kappe er 
foldet op under barnet og lagt hen over højre 
arm. Det nøgne Jesusbarn, der har tætkrøllet 
hår, slår ud med højre hånd, men ser mod ven-
stre og holder i hånden hanken til en lille kurv 
med frugt. 

Mandsfiguren mod syd, 127 cm høj, er rime-
ligvis Benedikt af Nursia,61 grundlæggeren af be-
nediktinerordenen, hvortil Ring †kloster hørte. 
Det portrætagtige hoved med det let betænke-
lige udtryk, bærer en rundpuldet baret (»bi-
retta«), hvormed ordensstifteren undertiden er 
afbildet, ligesom med den opslåede bog, hen-
visende til ham som forfatter af Benediktinernes 
ordensregler. Af den oprindelige stav, som han 
holder i venstre hånd, var før 1893 kun en lille 
stump tilbage; krumhovedet er udført som kopi 
efter den på maleriet af biskop Jens Iversen 
Lange på altertavlen i Århus domkirke.62 Hans 
kjortel falder i rørformede folder under den 
midtpå skarpknækkede kappe, der har bredt og 
glat overslag. 

De to sidefigurer står på afrundede jordsmon, 
midtgruppen på et tresidet fodstykke. Over fi-
gurerne ses tre sammenhængende, tresidede bal-
dakiner, den midterste bredest. De har gennem-
brudte udskæringer i to stokværk, det øvre med 
fiskeblærefigurer, det nedre med stavværksvin-
duer bag profilerede kølbuer med korsblomster 
og underhængende fiskeblærer. Under balda-
kinhjørnernes topspir er delvis fornyede poly-
gonale hængeknopper. 
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Fig. 24. Fløj altertavlens midtskab, 1480, med Nådestolen mellem Maria med barnet og formodentl ig Benedikt 
af Nursia; j fr . fig. 22 (s. 4458). H. Wichmann fot. 1995. - Central panel af the pentaptych 1480, with the Throne of 
Grace between Virgin Mary and probably Benedict of Nurcia; cf fig. 22. 

Figurerne i de bevægelige fløje (jfr. fig. 22 og 26). 
I hver fløj er anbragt otte figurer i to stokværk, 
fire og fire over hinanden. De er 55-57 cm høje 
og står på afrundede fodstykker over glatte fod-
felter. Over hovederne er i hvert felt en vandret 
frise med fire til dels rekonstruerede kølbuebal-
dakiner foran stavværksvinduer og med kors-

blomster på buerne og på de tredelte nedhæng; 
spir og hængeknopper som i midtfeltet. 

Figurerne, 12 apostle og fire andre: Johannes 
Døber, Johannes Evangelist, S.Jørgen og en bi-
skop, kan for størstedelen identificeres efter de-
res attributter, der før restaureringen var »dels 
sønderbrudte, dels tabte«,63 men hvis »mang-
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Fig. 25. Apostlen Johannes med kalk og S.Jørgen 
dræbende dragen, fra fløj altertavlen 1480, j f r . fig. 22 
(s. 4460). H. Wichmann fot. 1995. - St. John the Apos-
tle and St. George killing the dragon, from the pentaptych 
1480, cf. fig. 22. 

ler« blev udbedret 1893. Også rækkefølgen blev 
da ændret.64 Øvre række tværs over fløjene: 1) 
Johannes Døberen pegende på lammet, der lig-
ger på en bog; opkiltret kjortel med tovbælte. 2) 
Jakob major (den ældre), med pilgrimsmærket 
en muslingeskal på huen, bog, rejsetaske og 
stav. 3) Andreas foran sit kors, med lukket bog. 
4) Peter, med stor nøgle og åben bog. 5) Mat-
thias (?), med (nyt) spyd og lukket bog. 6) Bar-
tholomæus (?), med (ny) kniv og lukket bog. 7) 
Johannes, skægløs, med kalk, og 8) S.Jørgen, 
skægløs, som dragedræber med hævet sværd og 

korsstav stukket i dragens gab (fig. 25). Nedre 
række: (fig. 26). 9) Laurentius, diakon, skægløs, 
læsende i åben bog og med korsstav. 10) Mat-
thæus (?), med (ny) hellebard og åben bog. 11) 
Jakob minor (den yngre), skægløs, med valke-
stang og åben bog. 12) Biskop i ornat og med 
bispehue og stav, velsignende. 13) Filip(?), med 
(ny) hellebard. 14) Simon, med sav og åben bog. 
15) Thomas (?), med (ny) vinkel og åben bog. 
16) Paulus, med sværd og lukket bog. 

Figurerne er barfodede, bortset fra nr. 2, 9, 11 
og 12, der bærer spidse sko. Alle er fremstillet 
frontalt med ret ensdannede kjortler med rør-
formede folder og kapper, der glat breder sig ud 
over skuldrene, men falder i v- eller u-formede 
folder, hvor kappen er trukket op ved en arm. 
Fløj figurerne er tydeligt udført af to forskellige 
billedskærere, der ikke kvalitetsmæssigt er på 
højde med midtskabets mester. Den ene har 
stået for de 55-57 cm høje apostle med forholds-
vis store hoveder og hænder, ret stereotype an-
sigtstræk og med kun få variationer i hår og 
skæg, den anden har skåret de fire andre figurer, 
Johannes Døber, S.Jørgen, Laurentius og bi-
skoppen, der er 62-63 cm høje, slanke, med 
smalle ansigter og små hænder, og som står på 
ens, fladere jordsmon. 

Stafferingen af figurer og ornamenter. Ved restau-
reringen 1893 fjernedes al overmaling samt en 
tidligere forsøgt »reparering« af farver og guld. 
Rester af oprindelige farver, sølv og guld dan-
nede grundlag for en »nøje gengivelse« af disse. 
Tavlens nuværende fremtræden i festdagsstillin-
gen er således som i tilsvarende tavler (jfr. ne-
denfor) med en stærkt virkende ny forgyldning 
på friser, baldakiner, figurkapper og detaljer 
samt baggrunde, hvor de store (nye) stjerneglo-
rier er indridset og -prikket bag alle hovederne. 
Farverne på de øvrige dragtdele er dæmpede, 
grønt- og blåtlaserende og lidt rødt. Skabet er 
indrammet af rødbrune og gyldne lister, gitteret 
foran sakramentskabet med tilsvarende staffe-
ring. 

Malerierne (fig. 23, 27-28) som de ses i faste-
stillingen på de to par bevægelige fløje er indram-
met af gyldne og rødbrune lister med en spinkel 
mæanderbort i sølv afbrudt af gyldne rosetter. 
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Fig. 26. Apostle fra altertavlens nordre fløj, 1480, j fr . fig. 22 (s. 4460). H. Wichmann fot. 1995. - Apostles in the 
northern panel of the pentaptych 1480, cf. fig. 22. 

De otte malerier, to på hver fløj, viser scener fra 
Jesu lidelseshistorie, der skal »læses« fra nord til 
syd tværs over alle fløjene. Øverst: 1) Nadveren. 
Jesus ses ved den ene langside af et bord, der 
næsten er skjult af den tætsluttede kreds af 
apostle; kun Judas, i profil i forgrunden, er uden 
glorie. Her ses også en hund og en kat. Rum-
met, der har polygonalt mønstret gulv, får lys 
fra den ene side gennem (stavværks)vinduer, til 
den anden side åbner en dør sig mod et rum med 
en fremstilling af Fodvaskningen. 2) Bønnen i 
Gethsemane. Jesus knæler med oprakte hænder; 
ved siden de tre sovende apostle. Fra højre side 
kommer Judas, i gul kappe og med pengepun-
gen i hånden, ledsaget af soldater. 3) Judaskysset. 

Den gulklædte og rødhårede Judas griber om 
Jesu arm; foran ham knæler Malchus med af-
værgende hænder mod Peter, der løfter sværdet 
mod ham. 4) Hudflettelsen. I en loggia med time-
glasmønstret gulv svinger fire bødler svøben i 
en kreds omkring Jesus, der står bagbundet til 
en stolpe. Fra siden betragter en mand med 
korslagte arme sceneriet. - Nederst: 5) Tornekro-
ningen (fig. 28). I et hvælvet rum sidder Jesus 
bundet, mens fire næsten dansende bødler med 
grene tvinger tornekronen ned på hans hoved. 
Forrest rækker en knælende person et skriftbånd 
frem mod ham. 6) Kristus for Pilatus (fig. 27). 
Den rødklædte Pilatus vasker hænderne i det 
messingfad, som en knælende svend holder 
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Fig. 27. Kristus for Pilatus. Maleri fra fløj altertavlen 
1480, j fr . fig. 23 (s. 4461). H. Wichmann fot. 1995. -
Christ before Pilate. Painting from the pentaptych 1480, 
cf. fig.23. 

frem foran ham. Ved siden trækker en rygvendt, 
brynjeklædt soldat Kristus frem; soldater bag-
ved. 7) Korsbæringen. Den af korset krumbøjede 
Kristus prikkes frem bagfra af en soldat, en an-
den trækker ham frem ved et tov, Maria og Jo-
hannes ser på; en mand prøver at hjælpe med at 
løfte korset. Forrest blæser en anden i et horn. 8) 
Korsfæstelsen. Den spinkle Kristusskikkelse hæn-
ger på korset, hvis tværarm strækker sig langs 
billedets overkant. I forgrunden støttes den seg-
nende Maria af Maria Magdalene og Johannes; 
ved hendes fødder et kranium (Adams hoved-
skal). Ved siden står høvedsmanden og nogle 
soldater. 

Personerne i de livfulde scener udfylder næ-
sten hele fladen i de enkelte felter, hvor bag-
grundsmotivet kun spiller en ringe rolle, men 
dog træder tydeligt frem foran den gyldne him-
mel. Også de gyldne glorier er stærkt iøjnefal-
dende. Dragternes kraftige lokalfarver domine-
res af rødt. Det er bemærkelsesværdigt, at der 
kun er to eksempler på gengivelse af brokade-

stof, på soldatens ærme i scene 6 og på høveds-
mandens kjortel i scene 8. I scene 6 har den 
hjelmbærende soldat som den eneste fået malet 
nogle tilfældige bogstaver (z- og c-er) på halslin-
ningen (fig. 27). 

Malerierne i hverdags- og adventsstillingen (fig. 
29). De noget over legemsstore personma-
lerier i det faste alterskabs yderfelter og de to 
gange fire små malerier på de yderste, bevæge-
lige fløjes ydersider bindes sammen af de sort-
malede indramninger med sølv-mæanderborter 
som de førnævnte og af den kraftigrøde bag-
grund, der for stormaleriernes vedkommende er 
strøet med små guldstjerner. Yderfigurerne, der 
står på et græsgrønt jordsmon, er navngivne 
med gylden indskrift65 over deres hoveder. Mod 
nord ses »(Sal)vator mvndi« (Verdens Frelser) 
stående med den ene fod støttet på den tredelte, 
korsbærende verdenskugle. Han bærer korsglo-
rie, rækker højre hånd velsignende op, i den an-
den holder han en åben bog med indskrift og 
dekoration fra 1893: »(al)-pha et ome(ga)« og et 
latinsk kors. Mod syd står »Santa(!) maria« med 
et spinkelt pandebånd på det lange, udslåede 
hår. I armene holder hun det nøgne, liggende 
Jesusbarn, der strækker armene op mod hende. 

Helgenmalerierne på de bevægelige fløje (fig. 29) 
fremstiller på den øvre række to abbedisser og 
to bisper med formodet betydning for klosteret, 
på den nedre de fire »hovedjomfruer«, alle stå-
ende på et gråsort mønstret gulv.66 1) S. Clara af 
Assisi, abbedisse,67 med åben bog og mon-
strans; stærkt opmålet. 2) S. Martin, biskop af 
Tours, i ornat, med stav, givende almisse til en 
krøbling; delvis rekonstruktion med retouche. 
3) S.Erasmus, biskop of Antiochia, en af nød-
hjælperne, med tarmvinde; stærkt retoucheret. 
4) S. Gertrud, abbedisse af Nivelles, beskytter 
for hospitaler, med kapelmodel; stærkt opmalet. 
- Nedre række: 5) S. Margaretha af Antiochia 
med dragen og korsstav, hvormed hun ifølge 
legenden skræmte dyret væk; ansigtet retouche-
ret, dragen stærkt opmålet. 6) S. Katharina af 
Alexandria, kronet, med bog, sværd og sønder-
brudt hjul; stærk opmålet, ansigtet delvis retou-
cheret. 7) S. Barbara, med højt tårn og åben 
bog; kun lidt retoucheret. 8) S. Dorothea af Cæ-
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Fig. 28. Tornekroningen. Maleri fra fløj altertavlen 1480, j fr . fig. 23 (s. 4461). H. Wichmann fot. 1995. - The 
Crowning of Thorns. Painting from the pentaptych 1480, cf. fig. 23. 

sarea, med rosenkrans i det opsatte hår, hol-
dende en kurv med blomster og æbler; ansigtet 
let retoucheret. 

Magnus Petersens restaurering 189368 omfattede 
billedskærerarbejdet, stafferingen og maleri-
erne. Mens midtskabets figurer var ret intakte, 
bortset fra kroner og krumstav, manglede som 
nævnt flere af fløj figurerne attributter, der blev 
nyskåret efter Magnus Petersens formodninger 

om personernes identitet (jfr. ovenfor). Balda-
kingallerierne var 1889 i en »yderst mangelfuld 
og næsten faldefærdig tilstand«; flere steder var i 
nyere tid indsat »renæssanceornamenter« af fyr-
retræ. Også halvdelen af småtårnene manglede 
ligesom alle de små, underliggende konsoller 
samt en del bladprydelser. Alt blev rekonstru-
eret efter Magnus Petersens tegninger. Af den 
kronende korsblomstfrise, der i 1700rne var 
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Fig. 29. Fløj altertavlens malerier i adventsstillingen, udfør t 1480 af Vilhelm maler; j fr . fig. 22 og 23 (s. 4462). 
H. Wichmann fot. 1995. - The paintings of the pentaptych in the position for Advent, made 1480 by "Vilhelm pictor". 

nedtaget for at give plads til et »engle-over-
stykke« (jfr. nedenfor), var kun nogle få rester, 
der dannede grundlag for udførelsen af et nyt 
galleri. 

Tavlens malerier, der 186224 beskrives som 
»ramponerede af fugt og ælde«, var 1889 i en 
»yderst sørgelig tilstand«. Store partier af kridt-
grunden var faldet af eller hang i løse stykker; 
desuden var alt dækket af et tykt lag af støv og 
smuds. Ved restaureringen blev alle gyldne bag-
grunde og glorier opforgyldt. Spor af de op-
rindelige temperafarver på kridtgrund blev lagt 
til grund for en ny staffering, der omfattede en 
del tilmalinger især af baggrunde, flisegulve og 
dragter. Farveudbedringer er foretaget i en del 
tilfælde ligesom retouchering af enkelte ansigts-

træk (især i scenerne Judaskysset og Korsfæstel-
sen).69 

Predellaens indskrifter fra 1893, citater fra 
Joh. VI, 54 og 1. Cor. XI, 28, står med gylden 
skrift på sort bund. Formodentlig er det her eller 
måske i tavlens fodfelt(er), at den daterende ind-
skrift har stået, tidligst citeret hos Resen (s. 121): 
»Anno Domini M C C C C L X X X completa est 
tabula ista tempore Dorothea Laurentii prio-
rissæ per manus Vilhelmi pictoris«. (I Herrens år 
1480 blev denne tavle fuldført under priorissen 
Dorothea Lauridsdatter ved Vilhelm malers 
hånd).70 

Altertavlens værksted. Af Francis Beckett er al-
tertavlen henført til »Frøslevmesterens værk-
sted«,71 der skulle have leveret tavler til både 
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Fyn, Jylland og Nordslesvig, og hvis leder da 
ifølge ovennævnte indskrift skulle være Vilhelm 
maler. De efter V. Thorlacius Ussings forslag72 

beslægtede apostelfigurer kunne imidlertid 
stamme fra en såkaldt apostelfabrik som udførte 
serier af apostelfigurer, der opkøbtes af mestre, 
der stod for leveringen af altertavler. 

Til trods for et vist fælles præg synes disse 
figurer ved nærmere betragtning kun at være 
overfladisk beslægtede. Udførelsen af hår og 
skæg, dragtbehandling etc. er tidstypisk og 
skyldes snarere det forråd af forlæg,73 der har 
været gængs i den nordtyske eller lybske kunst-
kreds, hvortil den nævnte tavle slutter sig. Imid-
lertid findes ingen deciderede forlægssammen-
fald mellem apostlene i Østbirk og Frørup, og 
sidstnævntes parallel i Skellerup kirke kan kun 
fremvise delvise ligheder i seks tilfælde.74 Hår-
og skægbehandlingen i Østbirk er mere gnidret, 
sirlig end i de to andre tavler, hovederne mindre 
bevægede, ansigtstrækkene mere stereotype og 
øjnene tilsyneladende mindre. Også baldaki-
nerne afviger både ved deres form, profiler og 
detaljer som korsblomster og nedhæng. Om 
samme billedskærer for de nævnte tavler synes 
der således ikke at være tale. 

Med hensyn til malerierne gør samme forhold 
sig gældende: en tidstypisk udførelse med en-
kelte genkendelige træk fra delvis beslægtede 
forlæg, men tilsyneladende ingen direkte fælles 
forlæg.75 

Tavlens opbygning, med figuranbringelse og 
de to sæt fløje med malerier er karakteristisk 
nordtysk og formodentlig et produkt fra han-
sestaden Lybæk, der netop i denne periode 
havde sin blomstringstid med hensyn til eksport 
af altertavler76 med Århus domkirkes tavle fra 
1479 som nærstående eksponent.59 

Østbirktavlens dårlige tilstand før restaure-
ringen 1893 har vanskeliggjort denne, men 
Magnus Petersens vanlige restaureringsprincip-
per, som han havde udviklet ved foregående 
istandsættelser af landets store altertavler i 
1800rnes slutning,77 har tillige forhindret en 
værkstedsbestemmelse. Figurernes og baggrun-
denes nyforgyldning samt den kraftige over- og 
tilmaling skjuler detaljer og eventuelle særlige 

teknikker som punsling, sgrafitti etc. og tilslører 
eventuelle mestersærpræg. 

Tavlens indskrift fremhæver på usædvanlig 
vis (ligesom på tavlen i Århus domkirke) dens 
mester, der med ret stor rimelighed kan søges 
blandt medlemmerne af Lybæks malerlav, der 
da omfattede folk, der både mestrede billedskæ-
rer- og malerfaget. Med udgangspunkt i fornav-
net Vilhelm er det derfor nærliggende at pege på 
en vis Wilhelm Klover,78 tilsyneladende både 
billedskærer og maler, der siden 1496 ejede hus i 
Lybæk, og som lod udfærdige sit testamente 
13. september 1504.79 Heri omtales nogle af hans 
arbejder, som han overlod sin datter og hendes 
mand, maleren Claes Heyne, nemlig en kruci-
fiksgruppe og fire Mariafigurer, herimellem en, 
der endnu ikke var færdiggjort. Samtidig frem-
går det, at han havde beskæftiget tre medarbej-
dere, både en snedker og et par malere (muligvis 
såkaldte beredere, forgyldere) alt i alt således et 
værksted, der nok kunne levere en altertavle til 
en klosterkirke med gode forbindelser (jfr. Ring 
(Hylke sogn)). 

Altertavlens nyere historie. 1582 fik Niels Skram 
som ovenfor omtalt kongens tilladelse til at 
hente tavlen i Ring †klosterkirke, hvorefter den 
opstilledes i Østbirk, hvor »den malede tavle« er 
nævnt af Resen (jfr. s. 4464). I forbindelse med 
opstillingen er muligvis malet de †våbenskjolde, 
måske for Skram og Rosenkrantz, der 1877 kun 
er beskrevet som værende »over alteret og un-
der altertavlen«,24 det vil formodentlig sige på 
predellaen. Man ønskede da våbenskjoldene 
overstrøget med oliemaling sammen med de 
»felter«, hvor de var anbragt. Her skulle anbrin-
ges bibelske inskriptioner efter provstens for-
slag. Ifølge Magnus Petersen 1893 var indskrif-
terne malet på nyere træplader, som blev fjernet, 
hvorefter der maledes nye bibelcitater således 
som foreslået 1889, hvis de underliggende for-
modede malerier ikke kunne afdækkes. 

Ifølge Abildgaard 1771 var tavlen »nu fornyet 
og meget ziirlig malet og rigelig forgyldt af Hr. 
obriste H. R. von Grabov og Frue M. Ø. von 
Rantzov. 1768«. Denne meddelelse gengiver 
måske en †indskrift og drejer sig sandsynligvis 
om en træskåret (†)dekoration med Korsfæstelsen 
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Fig. 30. Korsfæstelsesrelief, måske fra 1768, tidligere 
anbragt oven på altertavlen og omgivet af englefi-
gurer, j f r . fig. 54 (s.4466). Jens Jørgen Frimand fot. 
1987. - Relief of the Crucifixion, from the middle of the 
18th century, formerly surmounting the pentaptych. 

flankeret af engle oven på altertavlens topliste, 
en prydelse som blev nedtaget af Magnus Peter-
sen 1893. Af denne er bevaret et ovalfelt af eg, 
108-94 cm, nu ophængt på skibets sydvæg. Det 
er en naiv fremstilling af Korsfæstelsen (fig. 30), 
hvor den tornekronede Kristus 1939 har fået til-
føjet nye arme og korstræet et skriftbånd med 
»INRI«. De to lavstammede sidefigurer, der står 
på et letbølget jordsmon, er vist bedende, Maria 
med krydsende arme, Johannes med sammen-
lagte hænder. 

Den kraftige ramme er prydet, dels med en 
art godronnerede blade omkring en blomst, dels 
med runde og ovale bosser. Den krones af akan-
tusblade med volutter, den højre del nyskåret 
ligesom den øvre konsol. Den øvrige, nu for-
svundne del af dekorationen, af Magnus-Peter-
sen 1893 karakteriseret som »den klodsede 
gruppe af engle over altertavlen«, kan til dels 
rekonstrueres efter en løs skitse af Valdemar 

Koch 1890 og et fotografi (fig. 54) fra våben-
husloftet 1939, da delene lå her. Det bevarede 
ovalfelt har oprindelig været flankeret og støttet 
af de to let lændeklædtdraperede, spejlvendte 
englefigurer, der ses til venstre på fotografiet. 
Figuren til højre herfor, med draperi hængende 
ned fra højre skulder og med oprakt (afbrudt) 
højre, formentlig velsignende hånd og venstre 
holdende en †sejrsfane, er rimeligvis den op-
standne Kristus, der har kronet feltet. Brudstyk-
ker af en frise med krydsbånd og blomster har 
måske hørt til dekorationen. 

Det bevarede ovalfelt har gennemgået en far-
veafrensning, der har efterladt dele af den op-
rindelige staffering: en blå baggrund for det 
sorte kors med den hvide Kristusskikkelse, der 
har uægte forgyldt lændeklæde og grøn torne-
krone. Sidefigurerne har lys karnation og sorte 
sko med gyldne kanter. Marias kappe er blågrå 
over rødlig kjole med grønne ærmer, Johannes' 
kappe rød over grøn kjortel. Rammen har spor 
af rødbrun bund og uægte guld på den indre 
liste, bladene er grønne med røde blomster, bos-
serne gråhvide, grønne med lidt rødt samt for-
gyldning; jordsmonnet grønt. - Hele englede-
korationen blev som nævnt nedtaget 1893 i for-
bindelse med altertavlens restaurering. 1939 lå 
den på våbenhusloftet,80 ovalfeltet 1989 op-
hængt i kirken, 1995 vestligst på skibets syd-
væg. 

Formodentlig siden 1893 er altertavlens bag-
side gråmalet, men på midtskabets nedre del er 
efterladt et umalet stykke, hvorpå en sortmalet 
kursivindskrift:81 »Gud til ære og Kirken (ti)l 
Prydelse. Anno 1783. Lod Hr. Etat(sr)aad Rothe 
Prædike=Sto(el), Daaben, Orgelet og He(rs)ka-
bets Stoel Samt alle Stoelen(e i) Kirken tillige-
med 2de ny(o)pbygte Stoele til Skrifte og 
De(gn)e Stoel, alt paa egen be(kos)tning ziirlig 
med forgyldning (og) Mahling Staf(er)e. 
H. Møller pinx.«82 - På et lodretstillet bræt lige-
ledes midt på skabets bagside er med sort skri-
veskrift malet: »Kirken opmålet Aar 1855 af 
H. Meilstrup. W(?) Th. . esen«. 

1974 har konservator Verner Thomsen, Na-
tionalmuseet, foretaget en mindre, konserve-
rende istandsættelse af altertavlen, hvis fløje og 
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fyldinger blev genoprettet og limet. Maleriernes 
kridtgrund blev udbedret og farvernes stedvis 
lagt fast. 

Altersølv. Kalk (fig. 32), 1745, udført af Knud 
Rasmussen Brandt, Horsens, og formentlig 
skænket af Lucie Hedevig Levetzau (jfr. sarko-
fag, s. 4500). Den 23 cm høje kalk, der er en nær 
parallel til flere andre af guldsmedens arbejder,83 

har sekstunget, barokprofileret fod over flad, 
tunget fodplade, hvorpå mesterstemplet (Bøje 
II, 1982, s. 253). På en af fodtungerne er graveret 
et korstræ, med pånittet, støbt Kristusfigur sva-
rende til bl.a. det i Bjerager. Skaftleddene er 
sekskantede; knoppen har på over- og under-
siden spidsbuede tunger, krydsskraveret som 
vinduer, samt seks rudebosser med graverede 
versaler: »Iesus.n« på vandret indridset bund. På 
det store bæger er graveret et alliancevåben med 
initialer for ægteparret Jørgen Grabow (†1728) 
og Lucie Hedevig Levetzau (†1757). Under fo-
den indprikket årstallet »1745« og vægtangivel-
sen, »V: 57 Lod«. - Den tilhørende disk, 16 cm 
i tvm., glat og flad, har på fanen et graveret 
indvielseskors med stråler udgående fra både 
cirkel og kors, på hvis tværarm er graveret 
»Inri« med store kursivbogstaver. 

* Alterkalk, 1675, med indskriften »Bierck ki-
erche«, anvendes siden 1930 i Yding (s. 4529). 

†Kalk og †disk skulle ifølge Christen Skrams 
testamente 1519 skænkes til kirkens S. Anne ka-

Fig. 31. Oblatæske, udfør t 1700 af Mogens T h o m m e -
sen Løwenhertz, Horsens (s. 4467). NE fot.1995. -
Waferbox, made 1700 by Mogens Thommesen Løwen-
hertz, Horsens. 

Fig. 32. Alterkalk 1745, udfør t af Knud Rasmussen 
Brandt, Horsens, med alliancevåben for Jørgen Gra-
b o w til U r u p og hans hustru Lucie Hedevig Levetzau 
(s. 4467). NE fot. 1995. - Chalice 1745, made by Knud 
Rasmussen Brandt, Horsens, with heraldic achievement of 
førgen Grabow of Urup and Lucie Hedevig Levetzau his 
wife. 

pel (jfr. s. 4438). 1661 nævnes, at et †altersæt var 
røvet i krigstiden (jfr. s. 4438). 

Oblatæske (fig. 31), 1700, udført af Mogens 
Thommesen Løwenhertz, Horsens. Den er cy-
linderformet, 4,4 cm høj og 10,2 cm i tvm. incl. 
den smalle, buklede fodplade, svarende til lå-
gets. På dettes overside er graveret en bladkrans 
omkring ejerinitialerne »H.E.« over »M.E.N.« 
og »1700«. Under bunden mesterstemplet (Bøje 
II, 1982, nr. 6126). 

Alterkander. 1) Skænket 192824 af fru Anna 
Hobolth. Københavnsk arbejde af sølv, stem-
plet 192?. På halsen er graveret et latinsk kors 
med kløverformede ender og herunder fraktur-
indskriften »Østbirk Kirke«. 2) »Østbirk kirke 
1969«, stemplet »Cohr. Denmark«. 3-4) 

O.1862,24 to ens porcelænskander fra Bing & 
Grøndahl, sorte, med guldkors og -kanter; 
begge ude af brug ligesom en tilsvarende skål, 
nyere, fra »Royal Copenhagen«. 

Danmarks Kirker, Århus 282 
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Fig. 33. Sygekalk, udfør t 1791 af Nicolai Brandt, H o r -
sens, og skænket af kirkeejeren U. Chr. v. Schmidten 
(s. 4468). NE fot. 1995. - Chalice for the Sick, made 
1791 by Nicolai Brandt, Horsens, and donated by the pa-
tron U. Chr. v. Schmidten. 

Fig. 34. Dåbsfad 1550-75, sydtysk arbejde af messing 
(s. 4472). NE fot. 1995. - Baptismal dish 1550-75, south 
German work of brass. 

Berettelsessæt. Sygekalk (fig. 33), 1791, udført 
af Nicolai Brandt, Horsens. Den er ca. 12,5 cm 
høj og har syvtunget, flad fodplade og fod, der 
rejser sig trompetformet op mod den midtdelte, 
fladovale knop. Denne ledsages af småstave li-
gesom det øvre, cylindriske skaftled. Bægeret er 
lavt, under den svagt udkragede munding er to 
fordybede linier. På fodens overside er indprik-
ket giverinitialerne: »U.C.S. + M.S.M. 1791« 
for kirkeejeren Ulrik Chr. Schmidten25 (jfr. 
s. 4438) og hans hustru. På foden et krucifiks 
ganske som det på alterkalken og på undersiden 
mesterstemplet (Bøje II, 1982, nærmest nr. 
6187). Den tilhørende disk, med samme stempel 
under bunden som kalken, er 9 cm i tvm., flad 
og glat, på fanen graveret et cirkelkors med 
blomsterblade på en baggrund af koncentriske 
linier. Æsken er ny, 5,7 cm i tvm. og 3 cm høj, 
tildannet af små vulster. En lille vinflaske af glas 
med sølvskruelåg, nævnt 1963.24 

Alterstager. 1-2) (Fig. 35), 1577, af messing, 
skænket af kirkeejeren Peder Skram og hans hu-
stru Elsebe Krabbe. De »to smukke stager«, så-
ledes karakteriseret i herredsbogen 1661,34 der 
nævner dem som det eneste bevarede af alterud-
styret efter krigstidens plyndringer (jfr. s. 4438). 
De er 45 cm høje medregnet de tre fødder, for-
met som siddende løver (fig. 36), 9,5-10 cm 
høje, incl. deres profilerede podier. Den ret 
skarpkantede fod har over en vulst et skaft be-
stående af fladtrykte vulster ledsaget af hulled. 
Lyseskålen har to skarpkantede led samt lyse-
torn af messing. På begges fødder er med versa-
ler graveret giverindskriften, lidt forskelligt 
bogstaveret: »H. Peder Schram./Skram. Elsebe 
/ Elssebe Krabe«; på leddet herunder deres alli-
ancevåben, sammenføjet ved hjelmklædet og 
flankeret af årstallet »15-77«. 

3-4) »Østbirk kirke 1947«, skænket af »Peter, 
Hansigne, Rasmus, Marius og Thorvald Ras-
mussen, Østbirk«, ifølge graveret versalind-
skrift på foden. Mindre kopier, af lys messing, 
af 1577-stagerne, dog uden fødderne. 

Syvarmet lysestage, »Fra lens Bornemann og 
Hustru 1916«, ifølge graveret skriveskrift på den 
ottekantede fod. Armene er kantede og med 
kvadratled; på muret postament i koret. 
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passende til alterklædet og med ægte guldlisser 
som galoner og kors. 1910 bestod haglen af rødt 
silkefløjl.24 

Alterskranke, »anno 1951«, af smedejern, »teg-
net og udført af kunstsmedemester Knud Eibye 
i Odense« og »Skænket Østbirk kirke i aaret 
1950 som en gave fra ...« (førnævnte søskende85 

(alterstager nr. 3-4)). I det S-formede rankeslyng 
er indflettet det førstnævnte årstal, der flankerer 
en påsat kobberplade med Jesumonogram om-
givet af en krans af vinblade og med to store 
vindrueklaser. Skrankens lodrette standere pry-
des foroven af store messingknopper. Nyere 
hylde. Opstillet i retkant med buede forhjørner. 
†Alterskranker. 179125 var »alterfoden eller knæ-

faldet af kønne, hugne sten, ganske jævnt, men 
rækværket upåklageligt«. 1827 var knæfaldet 
stadig af kampesten, hvorom synet bemærkede, 
at det måtte være hårdt for kommunikanterne at 
knæle på, hvorfor det burde beklædes. Endnu 
1830f. klagedes over knæfaldet, der måske blev 
forbedret i forbindelse med en hovedreparation 
1841.23 O.1860 var anbragt en †skranke (jfr. 

Fig. 36. Løvefod på alterstage 1577, j fr . fig. 35 
(s. 4468). NE fot. 1995. - Lion-foot of an altar candle-
stick 1577, cf. fig. 35. 

O.190984 fandtes to små trearmede †lysestager; 
ikke senere omtalt. 

†Alterbøger, se s. 4438. 
Messehagler, nyere. 1) Af rødt fløjl med smalle 

guldgaloner langs kanterne, det latinske rygkors 
af bredere galoner. 2) Af rød silke med indvæ-
vede kvadrater, der indskriver dels tornekrone, 
dels Georgskors over cirkel. Stort og bredt 
guldgaloneret Y-kors med påsyet rødt ovalfelt 
med gyldent Gudslam. Begge i skab bag alteret. 

†Messehagler. Efter svenskekrigene fandtes 
166134 ingen messeklæder (jfr. s. 4438), kun en 
gammel hagel uden særk. Kilderne nævner først 
179125 en hagel, der da var af rødt fløjl besat med 
brede sølvsnore; bagpå var broderet et krucifiks 
med guldtråd og silke. 1837 blev haglen fornyet, 
således også 1850, men med genanvendelse af 
det ældre krucifiks.23 1862 omtaler synet en ha-
gel af rødt uldfløjl med guldgaloner. 1894 øn-
skedes anskaffet en ny af kirsebærbrunt silkefløjl 

Fig. 35. Alterstage, skænket 1577 af Peder Skram til 
U r u p og hans hustru Elsebe Krabbe (s. 4468). NE 
fot. 1995. - Altar candlestick, donated 1577 by Peder 
Skram of Urup and his wife Elsebe Krabbe. 
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Fig. 37a-b. Romansk font af granit, j f r . fig. 38 
(s. 4470). NE fot. 1995. - Romanesque baptismal font of 
granite, cf fig. 38. 

fig. 48) bestående af høje, drejede træbalustre 
med klodsbaser og -kapitæler og opstillet som 
den nuværende. 

Døbefonten (fig. 37), romansk, af granit, er 103 
cm høj og dermed en af de højeste i landet og 
med en særpræget dekoration (Mackeprang: 
Døbefonte, s. 37, 52, 55, 283f.). Den vældige, 
kedelformede kumme, ca. 96-98 cm i tvm. og 
ca. 27,5 cm dyb og uden afløbshul, er af grå, 
grovkornet granit, foden derimod af svagt lys-
rødlig granit, ca. 38-39 cm høj. På kummens 19-
ca. 20,5 cm brede, plane mundingsflade er fire 
ret grove småbehugninger i form af prikninger, 
måske rester af bogstaver. Kummens sider op-
tages helt af en usædvanlig figurudsmykning i 
lavt relief, fire figurer, parvis modstillede og 
hver især adskilt af en smal, flad stav. Parret, der 
vender mod syd (fig. 37a), består (vestligst) af 
en stor, nærmest spankulerende løve (eller pan-
ter?), der holder den ene, tyndere forpote bøjet 
op foran sig. Den har åbent gab, ovalt øje med 
pupil i relief og små opstikkende ører; halen er 
bøjet i en stor bue hen over kroppen, endende i 
en tyk bred spiraloprulning. Det modstillede 
dyr, formodentlig en drage, har løveagtig krop 
og til dels hoved, men med spidsere snude og 
længere ører samt udstikkende tunge, kun svagt 
stregmarkeret. Den har kraftige, baskende vin-
ger markeret med lodrette riller; bagbenene har 
lange kløer, og en mærkelig snabelagtig hale er 
lagt op mellem ryggen og den ene vinge (jfr. 
fig. 38). Af det vægvendte par svarer det øst-
ligste dyr til den førnævnte løve, men med halen 
endende i et hjerteformet blad. Den modstillede 
figur (fig. 37b) er derimod et sært, troldelig-
nende væsen, der synes halvt knælende eller lø-
bende, sidevendt, med et ben og en bøjet fod 
stikkende ud til hver side. Hovedet, der ses i 
profil, har øje med reliefpupil, let åben mund og 
stor, spids næse; på hovedet tilsyneladende en 
spids hue.86 Begge de lange, tynde arme er 
strakt frem og holder (uden synlige hænder) en 
spidsoval genstand, muligvis et rundskjold eller 

Fig. 38. Indre, set mod sydvest. Hude fot. 1903. - In-
terior to the south-west. 
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Fig. 39. Udsnit af fontehimmel, antagelig udfør t af 
Arent Friderichsen Slache, Horsens og stafferet 1706 
(s. 4472). NE fot. 1995. - Detail of font canopy, probably 
made by Arent Friderichsen Slache and painted 1706. 

en spidshammer.87 Bag figurens bøjede ryg ses 
en frontal fugl med udbredte, bøjede vinger og 
profilstillet hoved med næb; både vinger og ha-
lefjer rillet som på dragen. 

Udsmykningen kan formodentlig betragtes 
som en allegorisk fremstilling af Kristus, sym-
boliseret ved løven og panteren ved at bortdrive 
de onde magter,88 dragen og troldevæsenet. Det 
kan muligvis tolkes som en illustration af dåbs-
ritualets djævleuddrivelse, måske analogt med 
den delvis beslægtede, lave reliefdekoration på 
Alrøfonten (s. 2853). 

Den kapitælformede fontefod har hjørne-
stave, der danner en rudimentær krop til tre af 
hjørnernes hoveder, de to mands-, det tredie et 
dyrehoved, det fjerde har enten aldrig været ud-
hugget eller er mislykket. Alle siderne smykkes 
af en rundbuet arkade i relief, med stavkapitæler 
og baser, hvorunder ses modstillede, henholds-
vis Georgskors og firblad i cirkel.89 En flad vulst 
formidler overgangen til kummens tilspidsende 
nedre del. 

1889 ønskedes fonten renset og 1893 hævet, 
således at »soklen«, der var skjult, kom i højde 
med flisegulvets overflade; samtidig skulle den, 

sammen med fontehimlen, flyttes fem kvarter 
længere mod syd.24 Den stod herefter i koret ud 
for nordre stolerække (jfr. fig. 38). Senere flyttet 
nærmere nordvæggen. 

Dåbsfad (fig. 34), 1550-75, sydtysk arbejde af 
drevet og punslet messing, 41,5 cm i tvm. og 
ca. 6 cm dybt ved skråkanten. På den let skrå, 6 
cm brede fane er stemplet to rækker figurer, 
yderst treblade med stilke, inderst lille kors. I 
bundfeltet er en ret udpudset fremstilling af 
Syndefaldet,90 omgivet af en helt forsvundet 
skriftbort. - 1700-0235 manglede fonten et bæk-
ken; et sådant er først omtalt 1791.25 

En dåbskande af forsølvet metal, anskaffet 1971 
til erstatning for en to år tidligere stjålet †tin-
kande, fra 1863, der havde afløst en af blik.24 

Fontehimmel (jfr. fig. 38 og 8), antagelig fra 
omkring stafferingsåret 170691 og formodentlig 
udført af Horsens-billedskæreren Arent Fride-
richsen Slache92 ligesom den tilsvarende himmel 
i Åle (s. 4370).93 Den sekskantede, flade under-
del har bølgelister ledsagende frisen og kraftigt 
udladende gesims, der bærer sidernes fire barok-
kartoucher med bladindrammet ovalfelt og de 
to tilsvarende våbenskjolde, alle kronet af vase-
formede topspir. Over hjørnerne er seks bøjle-
formede hermefigurer, med nøgne kvindeover-
kroppe og knoppede skafter (fig. 39), foroven 
samlet om stammens svære baluster afsluttet af 
et sekskantet, bladsmykket kronestykke. Dette 
har øverst seks knoppede volutbøjler omkring 
et konisk postament bærende en trækugle, hvori 
ophængningsstængerne er fæstnet. På himlens 
underside indrammer en bøjleliste en profileret 
solskive med flade, udsavede flammelister. Her-
under er ophængt en stor helligåndsdue, der 
1894 fik nyskåret både hoved og vinger.94 

1894 blev himlen restaureret af Magnus Peter-
sen, der efter at have fjernet en grå overmaling 
genfremstillede stafferingen fra 1706. På den 
sortmalede frise står »Anno MDCCVI« og 
»Anno MDCCCLXXXXIIII« fortsat med en 
gylden frakturindskrift: »Huo som troer och95 

bliver døbt ... Marci XVI Cap. 16. V.« På top-
skjoldene mod nordøst er malet våbener for de 
formodede givere, baron Jørgen Gyldenkrone 
til Urup og hans hustru Vibeke Dorothea Gers-
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dorff (jfr. †gravkapel s. 4503). På de øvrige top-
stykker er 1894 malet nye indskrifter fra »Joh. 
3.C. 5. V., Joh. 3. C. 6. V., Marcus 10. C. 14. V. 
og Apostl. Gjern. 2,38.«. Indskrifterne er malet 
efter forslag af daværende provst Mygind, fordi 
der ved restaureringen »kun fandtes enkelte ord 
af skriftsprog, der hentydede til dåben«, og 
disse i øvrigt var for ufuldstændige til at kunne 
suppleres.96 

Den øvrige staffering blev ifølge Magnus Pe-
tersen »nøje gengivet efter de oprindelige farver 
og guldbelægninger«; senere delvis genopmalet, 
vistnok o. 1937. Fontehimlen fremtræder nu 
med blåmalet underside og gesims, flammestrå-
1er og gesimslister gyldne ligesom en del af kan-

terne på de i øvrigt grønt- og blågrønt lase-
rende, barokke dele; enkelte detaljer er rød-
brune, gråt ses på de øvre volutbøjler. Duen er 
grå med lidt sølv. 

179125 nævnes, at der »oven på hvælvingen« 
var en »balance«, således at himlen kunne sky-
des op og ned. - 189441 blev himlen sammen 
med fonten rykket 1½ alen mod syd (jfr. fig. 48), 
senere flyttet nærmere korets nordvesthjørne 
(jfr. fig. 8). 

Prædikestolen (fig. 40f., 46) er et velskåret bil-
ledskærerarbejde fra o. 1590, beslægtet med sto-
len i Gimsing (Ringkøbing amt)97 og antagelig 
ligesom denne udført af en billedskærer med 
nær tilknytning til Mikkel van Grønningen 
(Groningen),98 der har været mester for den til-
svarende, men noget fornemmere stol fra 1598 i 
Århus domkirke (jfr. s. 556f.). 

Stolen har fire karnapfag og et vægfag mod 
vest, med sidevinge, samt et firefags, samtidigt 
opgangspanel langs sydvæggen i skibets østfag. 
Underbaldakin og enkelte detaljer er nytilsatte 
ved en restaurering 1939 ved Einar V.Jensen. 
Fritstående, koblede søjler foran hjørnerne flan-
kerer arkadefelter med motiver fra Jesu liv. De 
omløbende frise- og fodfelter bærer indskrifter 
med lodretstillede reliefversaler: 1) »Beati qvi 
avdivnt verbvm domini et cvstodivnt illvd«. 
(Salige er de der hører Guds ord og bevarer det 
(Luk. 11,28)). 2) »Christvs mortvvs est propter 
peccata nostra et resvrrexit propter ivstificatio-
nem nostram«. (Kristus er død for vore synder 

Fig. 40. Barneenglehoved fra prædikestolen, o. 1590, 
j fr . fig. 46 (s. 4475). NE fot. 1995. - Cherub head on the 
pulpit c. 1590, cf. fig. 46. 

og oprejst til retfærdighed for os« (Rom. 4,24-
25)). De kannelerede søjler har ligesom i Gim-
sing kapitæler med attisk slyngbånd, perle- og 
æggestav, samt prydbælter med rektangulære 
kartoucher omsluttende figurer, hvis navne er 
indskåret med versaler ved deres hoveder. Fra 
øst: 1) Jakob (uden navn), siddende med stav 
og hue. 2) »S. Pet.«(er), siddende med hævet 
nøgle. 3) »Mat. evan.« (Mattæus evangelist), 
siddende ved bogpult med bog holdt af engel. 4) 
»Marc. evang.« (fig. 41), siddende med pen i 

Fig. 41. Evangelisterne Markus og Lukas på prædi-
kestolens søjler, j fr . fig. 46 (s. 4473f.). NE fot. 1995. -
The evangelists Mark and Luke on the pulpit, cf. fig. 46. 
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Fig. 42-43. Syndefaldet og Korsfæstelsen. Relieffer fra prædikestolen o. 1590, j f r . fig. 46 (s. 4474). NE fot. 1995. 
- The Fall of Man and the Crucifixion. Reliefs on the pulpit c. 1590, cf. fig. 46. 

hånden, ved siden liggende løve. 5) »Lvcas 
evan.« (fig. 41), halvt knælende, med bog og 
pen; liggende okse." 6) »Iohann evan.«, sid-
dende, skrivende, bagudseende mod ørn. 6) »S. 
Paw.« (Paulus), stående lænet til sit sværd. 7) 
Hængende blomsterranke med vindrueklase; i 
krogen ved fagsammenstød. 8) »S. And.«(reas), 
knælende med sammenlagte hænder i bøn foran 
sit kors. 

Storfelternes kannelerede pilastre med tunge-
bort under bueslaget indrammer de konkave fel-
ter med relieffremstillinger af: 1) Syndefaldet 
(fig. 42). 2) Korsfæstelsen (fig. 43). 3) Opstan-
delsen. Kristus stående på gravens låg, velsig-
nende og med korsfane, delvis omslynget af et 
klæde og med en sær, pibet glorieskive nærmest 
stående oven på hovedet; i baggrunden små-
skyer foran stråler, i forgrunden skræmte ro-

merske soldater med hjelm og skjolde. 4) Kvin-
derne ved graven (fig. 44). Englen sidder på den 
åbne grav, den ene af de tre foranstående kvin-
der bærer en salvekrukke; vifteformet glorie bag 
Marias hoved.100 5) Himmelfarten. Apostlene 
knæler foran en stor høj, hvorpå en enkel træ-
stub med bladkvist. I de små, runde skyer for-
oven, hvorfra spidse stråler stikker frem, ses 
Kristi underben og to knælende engle med ud-
bredte arme. 

Mellem postamentfremspringene, smykket 
med rosetprydet kassetteværksplade som i Gim-
sing, er i felterne indsat plader kantet af per-
lestav og bærende indskrifter, med let skråtstil-
lede reliefversaler, refererende til motiverne 
ovenover. Fra øst: 1) »Ab adam mors intravit in 
orbem terrarvm. Roma 5.« 2) »Ero mors tva o 
mors, morsvs tvvs ero inferne. Oseæ 13«. 3) 
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»Reconciliati svmvs deo per mortern filii eivs. 
Rom 5.« 4) »Svrrexit non est hie ecce locvs vbi 
posvervnt illvm.« 5) »Ascendit in altvm capti-
vam dvxit captivitatem. Ephes 4.« 

Kassetteværksfladsnit ses både på ramme-
stykkerne bag søjlerne og på undersiden af den 
tætlistede gesims, der ligesom fodlisten har smal 
æggestav. Den kartoucheformede vinge mod 
vest er prydet med beslagværk. Under stolens 
hjørner hænger store blad- og frugtkransede 
børneenglehoveder (fig. 40), beslægtet med dem 
i Gimsing og Århus domkirke, nr. 1 og 5 fra øst 
dog nyskårne 1939, ligesom hængestykkerne 
herimellem, udført med Tisted kirkes stol som 
model. Ved samme lejlighed fik stolen ny un-
derbaldakin,101 hvis oprindelige form kunne af-
læses efter mærker på den tidligere bærestolpe. 

Opgangspanelet har fire102 skrå fag med arka-
der svarende til stolens storfelter. I de høje fod-
felter er profillisteindrammede rudefyldinger. 

Prædikestolen er i formsprog og ornamentik, 
som ovenfor nævnt, beslægtet med Mikkel van 
Groningens prædikestol i Århus domkirke, men 
adskiller sig i mange detaljer herfra. Kun enkelte 
af storfelternes motiver er de samme,103 men 
forlæggene ikke tilsvarende, og figurskæringen 
ikke nær så elegant som i Århus. Dette udeluk-
ker dog ikke, at stolen kan være udført af en 
daværende eller tidligere svend ved Groningens 
værksted. 

Efter en både snedker- og malermæssigt gen-
nemgribende restaurering104 1939 ved Einar 
V.Jensen fremtræder prædikestolen med en 
staffering, der i hovedsagen stammer fra 1783, 
da etatsråd Rothe lod stolen sammen med det 
øvrige inventar »male og forgylde« (jfr. 
s. 4466).105 1939 fjernedes en overliggende staf-
fering, muligvis udført af »H. C. Meilstrup Ma-
ler 1855«,106 der med mørkeblå skriveskrift har 
signeret sit arbejde på oversiden af lydhimlens 
hængedue. Denne overmaling bestod fortrinsvis 
af grå og hvide farver med megen uægte for-
gyldning på kapitæler, baser, englevinger og 
-frugter. Alle indskrifter stod dog uovermalede, 
gyldne på sort bund. Relieffer, prydbælter og 
englehoveder var tykt hvidlakerede, hvilket 
også omtales af Magnus Petersen 1891. 

Den 1939 istandsatte staffering har som 
grundlag 1783-farveholdningen, dog ifølge re-
stauratoren »med visse ændringer«. Ramme-
værk og vandrette hovedled er grårødt marmo-
reret, søjleskafter blåt laserede på sølv, prydbæl-
ternes kartoucher mørkegrå. Indskrifterne står 
på sort bund, med ægte forgyldning, der i øv-
rigt har afløst det tidligere uægte guld på søjle-
kapitæler, baser, prydbæltefigurer samt på de 
gråhvide englehoveders vinger og kranse. Æn-
dringerne forekommer især på storfelterne, 
hvor en »let alabastmaling med forgyldning på 
enkeltheder« er anvendt i stedet for en mørkegrå 
marmorering med forgyldning på figurdrag-
terne. Ved restaureringen konstateredes, at 
1783-bemalingen var udført uden understryg-
ning, men oven på ældre, brogede farver, un-
dertiden pålagt ganske tyndt. 

Fig. 44. Kvinderne ved graven. Relief fra prædikesto-
len o. 1590, j fr . fig. 46 (s. 4474). NE fot. 1995. - The 
Women at the Sepulchre. Pulpit relief c. 1590, cf. fig. 46. 
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Denne ældre staffering, antagelig samtidig 
med lydhimlens anskaffelse o. 1700, af Magnus 
Petersen kaldet en »pragtfuld farvebelægning 
under den daværende hvide oliemaling«,107 er af 
ham beskrevet vedrørende Korsfæstelsesrelief-
fet. Maria havde gylden overklædning, rød liv-
trøje og blåt skørt, Johannes blå kappe og grøn 
underklædning. Kristi lændeklæde og alle glo-
rier forgyldte; de nøgne figurer kødfarvede. 
Korset brunt, jorden grøn, baggrunden blå og 
husene røde med mørkeblå tage. Også prydbæl-
tefigurerne var broget malet. Indskrifterne var 
alle uægte forgyldt. Farvebeskrivelsen er over-
ensstemmende med P. Kr. Andersens prøveun-
dersøgelse af Syndefaldsfeltet: Figurerne havde 
kødfarve, træets stamme og grene var gulma-
lede ligesom slangen, træets krone grøn med 
røde frugter. - Ingen spor af oprindelige farver. 

Opgangspanelet er stafferet svarende til præ-
dikestolen, men i de 1783 lysegråt malede felter 
er 1939 afdækket enkle malerier fra 1600rne af de 

fire store profeter (jfr. fig. 46). I højde med pila-
sterkapitælerne108 står deres navne med sortma-
lede versaler på hvid bund, fra øst: »Esaias, lere-
mias, Ezechiel, Daniel«. Alle er stående og 
skæggede, med undtagelse af Daniel, der lige-
som Esaias (i knæbukser) holder en bog i hån-
den. Farverne er især røde, orange og grønne, 

Fig. 45. †Stolestadegavle 1633, antagelig fra Østbirk 
(s. 4476). Halling fot. 1934. - †Bench-ends 1633, prob-
ably from Østbirk. 

baggrunden brun, rammeværket gråmarmore-
ret i to nuancer. 

Lydhimlen (fig. 46), fra o. 1700, svarer ganske 
til dem i Tørring (s. 4417) og Vejlby (Vejle amt) 
og er antagelig ligesom disse udført af Horsens-
billedskæreren Arent Friderichsen Slache92 (jfr. 
også fontehimmel s. 4472). Den er sekskantet, 
har kraftig, udladende gesims med bølgelister og 
omløbende, glat frise. Over siderne sidder top-
stykker som i Tørring med barokke slyngdyr 
flankerende stander med dobbeltvolut og med 
foransat engelhoved. På hjørnerne står bladfor-
mede vaser med kuglespir og flammestråler,109 

og under hjørnerne hænger store vindrueklaser. 
De lave hængestykker har runde bladslyng på 
hver side af cirkel med indskrevet bladkors. 
Himlens underside har flad midtsol med skifte-
vis lige og flammende stråler samt langs kanten 
en kraftig, skåret skybræmme, hvori ses tre små 
frontale englehoveder og tre stjerner. Under 
himlen en stor hængedue med lange, udbredte 
vinger og løftet hale. 

Lydhimlen har samme stafferingslag som 
prædikestolen og har ligeledes under restaure-
ringen 193993 fået genfremstillet sin 1783-staf-
fering. Gesimsen er gråblå marmoreret, sky-
bræmmen lysgrå, top- og hængestykker, sol-
stråler og due110 er gyldne; undersiden blågrå. 
Den oprindelige staffering fra o. 1700 (jfr. oven-
for) omfattede en gullig indskrift, en blanding af 
fraktur og kursiv, på sort bund, et citat fra 
»Deut. V,32« (dvs. 5. Mosebog 5,32f.): »Holder 
det Nu ... Gud haffuer bedet Eder ..«. Farverne 
var i øvrigt rødt, grønt, blåt, hvidt og en del 
gult i stedet for guld. Kronlisten var således 
grøn, vulsten rød, bølgelisterne hvide. Under-
sidens bund var blå, midtskiven ligeså, med rød 
kant og hvide stråler; hovederne havde hud-
farve, håret gult. - Hverken på prædikestolen 
eller lydhimlen blev iagttaget endnu ældre far-
ver. 

Stolestader, 1996, udført efter tegning af re-
staureringsarkitekterne. †Stoleværk. To †gavltop-
stykker (fig. 45), fra 1633, a f f y r , befandt sig 

Fig. 46. Prædikestol fra o. 1590 (s. 4473). Einar 
V.Jensen fot. 1939. - Pulpit c. 1590. 
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Fig. 47. †Topgavl fra †herskabsstol, antagelig fra 
1590, med Skrams våben (s. 4478). Ældre fotografi i 
N M . - Coat of arms of Niels Skram surmounting bench-
end of the †manorial pew probably from 1590. 

endnu 1934, ifølge et fotografi, på Horsens Mu-
seum.111 De var kartoucheformede, med roset 
over reliefskåret Jesumonogram, der ved en 
tværliste havde været adskilt fra et felt med re-
liefskåret henholdsvis årstallet »1633« og initia-
lerne til et kvindenavn, »MPD« (f.eks. Maren 
PedersDatter). Hvid- eller gråmalet. 

†Stoleværk er i øvrigt ikke omtalt før 1783, da 
C. P. Rothe lod alle stole staffere sammen med 
det øvrige inventar (s. 4466). 179125 beskrives 
stolene som »indelukte«, dvs. med døre, og for-
synet med »tilstrækkelige bænke«; 1805112 

trængte dog »rækværket« under sidstnævnte til 
reparation. 185323 akkorderedes om udførelsen 
af nye stole, 20 i nord og 22 i syd, lukkede og 
med »samstemmende døre og rygstykker«. 
Disse †stole, der ses på forskellige interiørfoto-
grafier fra 1903 (fig. 38 og 48), viser enkle, plane 
gavle med buet topstykke over profileret ud-
savet halsparti og døre med rektangulære spejl-
fyldinger, alt mørkt egetræsmalet som ønsket 
1886. O.1863 blev stolene forsynet med fod-
skamler. O.1910 anskaffedes 36 nye, åbne 

†stole,24 antagelig udført efter tegning af arki-
tekt S. F. Kühnel. De plane, spidsbuede gavle 
var foroven afsluttet af lille cirkelskive med ind-
fældet roset; sidestykkerne havde åbent gitter-
værk foroven, fylding forneden. De var brun-
malede, senere gråmalede. 1937 foresloges en 
ændring af gavlene, der vistnok det følgende år 
fik den øvre del afskåret og i stedet tilsat en 
vandret topliste; ryglænene blev samtidig skråt-
stillet. Gråmalet i tre nuancer og med brune 
kronlister. - †Bænke. 186224 fandtes seks løse 
bænke i kirken og to i våbenhuset. 

†Præste- og †degnestol, 1783, omtalt 179125 efter 
hovedreparationen 1789: De var »efter disse ti-
ders smag« anskaffet og malet »for få år siden på 
etatsråd Rothes bekostning« (jfr. †indskrift bag 
på altertavlen, s. 4466). Disse lukkede stole i ko-
ret, der ses på fig. 48, henholdsvis ved nord- og 
sydvæggen, var ens, af højde som alterbordet 
og med buet front, der havde fyldingspaneler 
med midtcirkel, omløbende, glat frise markeret 
ved rundstav, samt tandsnitgesims. Malet som 
†stoleværket, oprindelig stafferet med lidt for-
gyldning. Fjernet o. 1938. 

En såkaldt †skriftestol stod 186224 i koret. Den 
bestod af et »fast trægelænder og en fastlig-
gende, udstoppet læderknæfaldsplint«. 

En skammel, fra 1800rne? med svejfet ud-
skårne sidestøtter og lille midthul, gråmalet, 
stod tidligere bag altertavlen. 

Lænestol til præsten, o. 1900, med buede arm-
læn på baluster, let skrå ryg med tunget udskåret 
kopstykke samt drejede forben og glatte bag-
ben. Polstret og 1996 beklædt med lyst okse-
skind, tidligere med rødt plys. Anbragt ved ko-
rets østvæg. 

†Herskabsstol. Søren Abildgaard oplyser 1771, 
at der på de øverste stolestader på mands- og 
kvindesiden var udskåret Niels Skrams og Kir-
sten Rosenkrantz' navne og våbener »a(nn)o 
1590.« Muligvis herfra stammede et †topstykke 
fra en stolegavl, der nu kun kendes fra et foto-
grafi (fig. 47) fra 1901 (?). Det usædvanlig fint 
forarbejdede stykke er udskåret som en kartou-
che, hvorpå en relieffremstilling af et våben med 
Skram-slægtens mærke, en halv enhjørning. 
Det har hjelm med gennembrudte øjenspalter, 
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Fig. 48. Indre, set m o d øst. Hude fot. 1903. - Interior to the east. 

på den fligede brystplade en halskæde, hjelm-
tegnet de 13 fanestænger; hjelmklædets akantus-
bladløv er kraftigt underskåret. Våbenet flanke-
res af englebørnehoveder, rosetter og ophængte 
ringe. Ensartet overmalet. Topstykket har mu-
ligvis befundet sig på Brattingsborg113 på 
Samsø, hvortil det kan være kommet fra 
Urup114 sammen med andre genstande. 

Pengeblok (fig. 56), o. 1850, omtalt 1862 som 
fattigblok, af støbejern, 87 cm høj medregnet 
den kvadratiske standplade. Den har lavt klok-
keformet fod, balusterformet skaft med øvre 
vulst og lille, kantet plade under det sekskantede 
»blokhus«. Dettes seksdelte låg skråner nedefter 
fra en midtfordybning, hvori pengerille; gråma-
let. Opstillet ved syddøren. 

To nyerc pengebøsser, af messing, ophængt ved 
syddøren, har afløst to andre i »sparebøsser«, om-

talt 1862.24 De var antagelig identiske med den 
ene, rektangulære bøsse af blik, med pengetragt 
og låsebeslag på forsiden, bl.a. svarende til en i 
Grædstrup (s. 3956). 

Dørfløjen til våbenhuset har på ydersiden to 
træskårne figurer fra 1949, et løvehoved udført 
af billedhuggeren Mogens Bøggild og et lam af 
billedhuggeren Hjalte Skovgaard. 

Dele af en pulpiturstol (jfr. fig. 48 og 50), fra 
1730rne, indrettet for herskabet Grabow på 
Urup og i oprindelig udformning anbragt ved 
skibets nordvæg, findes siden 1917 i familiens 
gravkapel (jfr. s. 4496). Her er ved østvæggen 
opstillet forsidens tre panelfag, med ovenpå stå-
ende tre fritskårne figurer. Ved vestvæggen er 
stolens to sidestykker sammensat således, at de 
nedre panelfelter fra hver side er stillet oven på 
hinanden. Panelfagene støttes henholdsvis af to 
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Fig. 49. Vestre sidepanel af pulpiturstol fra 1730rne, j f r . fig. 50 og 51 (s. 4480). NE fot. 1995. - Western side panel of 
the manorial pew from the 1730s, cf. figs. 50 and 51. 

oprindelige søjler med korintiske kapitæler og af 
to yngre snosøjler med grove, terningformede 
kapitæler. 

Forsidens tre fag115 (fig. 51), vandret delt ved 
en spinkel profilliste, har forneden panelfyldin-
ger, hvis rammehjørner er konkavt afskårne, 
foroven skydevinduer med grønne småruder. 
Alle seks felter er adskilt og flankeret af smalle 
pilastre med korintiske kapitæler. Oven på den 
enkeltprofilerede gesims står tre skårne, draperi-
klædte børnefigurer116 (fig. 52) med forskellige 
attributter: den i midten med skjold, hvorpå 
monogram i relief, »HRG«, for Hans Rudolf 
Grabow, †1765; figurens anden hånd nu uden 
attribut. Nord herfor holder personen en spade, 
symbol for Arbejdet, samt skjold med »EMR«, 
for Elisabeth Margrethe Rantzau, førnævntes 

første hustru, fra 1733, †1745. Den søndre figur 
støtter sig til et anker, symbol for Håbet (intet 
skjold). De store og ret groft udførte figurer, 
der forekommer ude af proportion med her-
skabsstolen, kan muligvis oprindelig have haft 
en anden anbringelse. 

De nu på kapellets vestvæg sammenstykkede, 
mere beskedne sidepaneler (fig. 49f.), med ge-
sims, er for den øvre, oprindelig vestvendte dels 
vedkommende blevet afskåret lidt forneden, 
hvorved en tidligere indskrift her er forsvundet 
(jfr. ndf.). Af de to nedre felter har kun det op-
rindelig østvendte, yderste, nærmest midtgan-

Fig. 50. Pulpiturstolen på oprindelig plads ved skibets 
nordvæg. Hude fot. 1903. - The manorial pew in its 
original position in the nave. 



4481 ØSTBIRK KIRKE 4439 



4482 VOER HERRED 

Fig. 51. Forside af pulpiturstol, fra 1730rne, indrettet for herskabet til Urup , j fr . fig. 48 og 50 (s. 4480). NE 
fot. 1995. - Front of the manorial pew from the 1730s for the owners of Urup, cf. figs. 48 and 50. 

gen, en skåret fyldingsramme, sidestykkernes 
tre øvrige felter har blot illusionistisk malede 
rammer og ingen pilastre. Af ældre fotografier 
fremgår, at kun det øvre, tidligere østvendte felt 
har haft vindue, de øvrige felter var brædde-
klædte. Stolen har haft udvendig opgang i nord 
ad en stentrappe, med dør længst mod vest og 
med et vindue som lysgiver. 

Panelets rammeværk fremtræder nu gråmalet 
i to nuancer med gyldne kapitæler og lister; 
børnefigurerne er gråhvide. Denne bemaling 
dækker den staffering, som kirkeejeren 
C. P. Rothe lod bekoste 1783 (jfr. s. 4466), og 
hvorfra underliggende rester af en marmorering 
i rødt, hvidt og blåt måske kan stamme. I fyl-
dingerne ses pietistiske malerier, fremstillinger af 



ØSTBIRK KIRKE 4483 

saligprisningerne i Matt. 5,3-11, udført efter for-
læg i Christoph Weigels billedbibel 1695f.117 og 
svarende til bl.a. malerierne på Nørup kirkes 
(Vejle amt) orgelpulpitur, signeret af Jens 
Thrane 1737.118 

Kun under ét af malerierne er afdækket for-
læggets tilhørende, forklarerende tekst, men på 
dansk, skrevet med hvid kursiv på sort bund: 
»Salige ere de som ere reene af Hiertet, thi de 
Skulle see Gud« (Matt. 5,8). Under feltet ved 
siden af, der illustrerer Matt. 5,9, kan læses or-
det »Fredfærd(ige)«. De saliggjorte personer ses 
alle i skyer ledsaget af svævende engle; farverne 
er hovedsagelig gråblå, med blåt, rødt, hvidt og 
brunt på dragterne. 

Malerierne, antagelig fra 1700rnes midte, er 
formodentlig udført af en medarbejder ved den 
meget benyttede, jyske maler Mogens Christian 
Thranes værksted, men næppe af denne selv el-
ler hans ovenfor nævnte søn Jens Thrane, hvis 
arbejder kvalitetsmæssigt hæver sig over de om-
talte malerier; især udførelsen her af personernes 
arme og hænder kan karakteriseres som ret ube-
hjælpsom.119 

Fig. 52. Figur fra 1700rne på pulpiturstolen, j f r . fig. 51 
(s. 4480). H. Wichmann fot. 1996. - Figure from the 
18th century, on the manorial pew, cf. fig. 51. 

Fig. 53a-b. Pietistiske malerier på pulpiturstolen, jfr . fig. 51 (s. 4484), malet oven på: a) kronet monogram for 
H. R. Grabow, og b) våbenskjolde for Grabow og Rantzau. NE fot. 1995. - Pietistic paintings on the manorial pew, 
cf fig. 51, painted on top of: a) crowned monogram of Hans Rudolf Grabow, b) coats of arms of Grabow and Rantzau. 

Danmarks Kirker, Århus 283 
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Fig. 54. Korsfæstelseselief (jfr. fig. 30), englefigurer, konsoller m . m . på våbenhusloftet 1939 (s. 4466 og 4484). 
Einar V. Jensen fot. 1939. - Relief of the Crucifixion, cf. fig. 30, angels, consoles etc. found in the loft over the porch 1939. 

De omtalte bibelske malerier på herskabssto-
lens forside (fig. 53a-b) er imidlertid sekundære, 
idet de dækker over en oprindelig bemaling, der 
muligvis blot har været et udkast. I felterne 
skimtes nemlig konturerne af forskellige våben-
skjolde. I midtfeltet ses to sidestillede, retkan-
tede skjolde med rester af hjelmtegnenes hjelme, 
det venstre våben med Grabows tre stjerner, det 
højre antagelig Rantzaus. De to sidefelters 
skjolde er ens, ovale og med store kroner, i det 
nordre et sammenskrevet monogram »HRG« 
for Hans Rudolf Grabow, i det søndre et nu 
ulæseligt monogram for en af hans hustruer, 
muligvis hans anden, Margrethe Øllegaard 
Rantzau. 

179125 betragtedes herskabsstolen som en 
»zir« for kirken, da både arbejdet og malingen 
var »smuk«. 186224 fastslog synet, at ejeren af 
Urup og Julianelyst, der havde stolen til afbe-
nyttelse, også skulle bære omkostningerne ved 
dens vedligeholdelse. 1873 ønskede man den ud-
vendige stentrappe rettet og 1879 det »vansi-
rende« lille trævindue på nordsiden enten tilmu-
ret eller et nyt anskaffet.41 1889 udsatte synet 

stolen til borttagelse, formentlig med begrun-
delser, som er udtrykt i kladden120 til Magnus 
Petersens indberetning om stolen: Dens stærke 
fremspring over en del af stolene, som ved det 
trykkende loft over dem var ubekvemme, men 
især »de rå tilsætninger, der gør den stødende 
for øjet«, hvorfor han anså en fjernelse heldig 
for kirkens udseende. Da det i øvrigt kunne fast-
slås, at stolen ikke som anført var udført på for-
anledning af Niels Skram, konkluderede direk-
tionen for de antikvariske mindesmærkers be-
varing, at stolen godt kunne nedtages, men at 
den burde opbevares i kirken eller andetsteds. 
Sagen blev herefter sat i bero.121 Dog foreslog 
synet de tre figurer oven på stolen fjernet sam-
men med de to mod væggen anbragte løse, ba-
rokke †konsoller. De sidstnævnte, der ifølge 
Magnus Petersens indberetning122 var sat under 
herskabsstolens hjørner ved væggen, og som af 
denne karakteriseredes som »råt formede engle-
hoveder«, er antagelig identisk med dem, der 
ses på fig. 54. De ligger her sammen med de 
nedtagne dele fra en †dekoration, der har været 
anbragt oven på altertavlen (jfr. s. 4466). Det 



ØSTBIRK KIRKE 4485 

Fig. 55. Orgelfacade fra o. 1770, genanvendt til det nu anvendte orgel (s. 4486). NE fot. 1995. - Organ case from 
c. 1770, reused for the organ now in use. 

bedst bevarede †stykke (i fotografiets venstre 
forgrund) viser en tresidet, enkeltprofileret kon-
sol støttet af dobbeltvolut, hvorunder der i kraf-
tigt relief ses brystpartiet af en kvindelig engel 
med vingerne foldet ned langs siderne; nederst 
akantusblade. Det andet †stykke (ved ovalfeltets 
højre side) havde da mistet ansigtet. 

191724 fjernedes pulpiturstolen for i ændret og 
reduceret skikkelse at blive ophængt i søndre 
gravkapel (jfr. s. 4496) det følgende år. 

†Orgelpulpiturer. 1) Antagelig bekostet o. 1770 
af oberstinde Grabow (jfr. †orgel nedenfor). 
Pulpituret, der var forsynet med †bcenke, havde 
plads i skibets vestligste fag over de nederste 
stole i kirken.24 Brystningspanelet var smykket 

med †malerier. 179125 omtales pulpituret som 
malet og forgyldt, muligvis den staffering, som 
etatsråd Rothe havde bekostet 1783 (se ovfr.). 

2) Ved anskaffelsen 1875 af et nyt orgel (jfr. 
nedenfor) passede panelet ikke med dettes plads 
i tårnet. Synet foreslog derfor,24 at der opsattes 
en ny brystning i en alens afstand fra orglet og 
nogle tommer lavere end det forrige panel; den 
skulle herefter oliemales i smag med kirkesto-
lene. Det nye †brystningspanel bestod af enkle, 
rektangulære fyldinger mellem pilastre. O.1907 
opsattes en †panelvæg under pulpituret (jfr. 
fig. 38).123 

Orgel, 1875, oprindelig med seks stemmer, ét 
manual og anhangspedal, bygget af J. A. De-

283* 
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mant, Århus, med genanvendelse af facaden fra 
forgængerinstrumentet (jfr. nedenfor). 1938 
ombygget og udvidet af Th. Frobenius & Co. til 
otte stemmer og én transmission, ét manual og 
pedal. Disposition før ombygningen: Manual: 
Principal 8',124 Gemshorn 8',125 Tectus 8', Octav 
4', Fløjte 4', Octav 2'. Pedal: anhang. Manual-
omfang: C-c'"; pedalomfang: C-f. Mekanisk ak-
tion, sløjfevindlade. For at sænke orglets tone-
højde blev mekanikken på et tidspunkt omstil-
let, så tangenten C blev stum, og hver af de 
øvrige spillede en halv tone dybere end tidli-
gere.126 Siden ombygningen 1938 har dispositio-
nen været: Manual: Quintatøn 16' (1938), Prin-
cipal 8', Gemshorn 8', Gedakt 8', Ottava 4', 
Fløjte 4', Octav 2', Mixtur III V (1938). Pedal: 
Subbas 16' (transmission af Quintatøn 16'). Ma-
nualomfang: C-g'"; pedalomfang: C-d' . Kopler: 
M 4 - M , M-P. Svelle. Pneumatisk aktion, keg-

Fig. 56. Pengeblok af støbejern fra o. 1850 (s. 4479). 
NE fot. 1995. - Alms post of cast iron, c. 1850. 

levindlade. Spillebordet fra 1875 var placeret i 
orgelhusets nordre gavl; det nuværende sidder 
midtfor i facadens sokkelparti, hvor også det 
tidligere orgels spillebord må have haft sin 
plads. 1984 blev en ny elektrisk blæser indbyg-
get i selve orgelhuset til afløsning for den gamle, 
der var installeret i tårnets første stokværk. I 
tårnrummet; indtil 1938 på †orgelpulpitur nr. 2, 
derefter på et lille, lavt podium. 

Orgelfacaden (fig. 55), genanvendt fra †orgel 
o. 1770, har over en tætprofileret postament-
bjælke to store, retkantede pibefelter, med en-
keltprofileret gesims, samt herimellem et lavere 
felt med svunget gesims. Tårnene bærer udsa-
vede topstykker med skårne, forskelligt udfor-
mede, kronede våbener for Grabow og Rant-
zau. Over det lavere midtfelt er anbragt en stor 
strålesol, hvoraf i hvert fald strålerne (1875?) er 
rekonstrueret efter de oprindelige, der 1939 iagt-
toges på våbenhusloftet (jfr. fig. 54). Prospekt-
piberne er attrapper af træ. Stafferingen, der 
muligvis går tilbage til den af Rothe 1783 be-
kostede (jfr. s. 4466), omfatter brunlilla på ram-
meværk og rødbrun marmorering med lidt 
hvidgrønt på gesimser og postament; piberne 
sølvbronzerede. Solstråler, Jahves navn i midt-
feltet, hjelme, hjelmklæder og kroner er gyldne 
ligesom stjernerne på Grabows våben, i øvrigt 
rødt og hvidt på våbenerne. Podiet mørkebrunt. 

†Orgel, bekostet o. 1770 af oberstinde Gra-
bow,2 5 dvs. Hans Rudolf Grabows anden hustru 
Margrethe Øllegaard Rantzau (jfr. mindetavle 
og gravkapel s. 4496). Bygmesteren kendes 
ikke. Ifølge et inventarium o. 186224 havde in-
strumentet seks stemmer og cymbelstjerne. En 
istandsættelse, der fandt sted o. 1829-30,23 skyld-
tes muligvis Caspar H. G. Worm, Engum.127 Fa-
caden er genanvendt i det nuværende orgel (se 
ovenfor). †Orglet var anbragt i skibets vestende, 
på †orgelpulpitur nr. 1. 

Salmenummertavler (jfr. fig. 5), antagelig an-
skaffet o. 1905,41 udført af gråmalet egetræ, med 
trekantgavl hvori stort, firkløverformet op-
hængningshul; gavl- og fodlister prydet med 
skårne aksmotiver. Syv felter til indskudstal-
brikker, hvortil hørte †kasser med rum. †Salme-
nummertavler. 182437 udførte snedker Hans Niel-
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sen seks tavler, og maler Fussing, Horsens, ma-
lede dem sorte. 186224 fandtes stadig seks tavler. 
På et fotografi fra 1903 (fig. 48) ses både en af de 
bevarede tavler (i nord) og et stativ (i syd) med 
en bred tavle med lav dobbeltvolutgavl og halv-
rundstave flankerende de fire felter til indskuds-
brikker. 

i Trætavle, »med indskrift til fattigblokken«, 
nævnt 1870 og endnu 1910.24 

†Kirkestævnetavle, 191024 omtalt som et bræt. 
Lysekroner. 1-3) 1947, udført af kunstsmed 

Knud Eibye, Odense og »Skænket Østbirk 
kirke i aaret 1947 af Peter, Hansigne, Rasmus, 
Marius og Thorvald Rasmussen af Østbirk« 
(jfr. alterskranke). Graveret indskrift på tvær-
bånd på den store hængekugle. De otte lyse-
arme, hver med to lys, løber i det indre slyng ud 
i en flad havhest, mellem armene er fæstnet otte 
små prydspir. Balusterskaftet krones af 16 knop-
pede prydarme. Ophængt i skibet. 4) En roko-
kokopi, med to gange seks tynde arme fæstnet 
til stammens mange, facetterede led, er nu op-
hængt i søndre gravkapel, tidligere i våbenhu-
set. 5-6) 1890,24 to ens messingkroner, oprinde-
lig med tolv smågrenede arme, hver med lille 
prydspir. Stor, midtdelt hængekugle, skaft af 
ovalkugler samt øverst seks prydarme med re-
fleksklokkeblomster. Hang tidligere i skibet (jfr. 
fig. 38), nu i præstegården. - Seks trearmede 
lampetter, 1947, udført og skænket af samme 
som lysekroner nr. 1-3. 

Fig. 57. Tårnur, udfør t 1883 af Bertram Larsen, Kø-
benhavn (s. 4487). - Tower clock, built 1883 by Bertram 
Larsen, Copenhagen. 

Fig. 58. Kirkeskib fra o. 1920 (s. 4487). NE fot. 1995. 
- Ship c. 1920. 

En †lysekrone fremhæves 181737 blandt kirkens 
udstyr. 

Kirkeskibe.128 1) (Fig. 58), o. 1920, tremastet 
skonnert eller bark, med sejl; brunmalet, med 
sort køl. Skænket af menigheden og ophængt i 
skibet 1920. 1996 ophængt under gjordbuen 
mellem skibets 2. og 3. fag fra øst. 2) O. 1950, 
orlogsskibet »Trefoldigheden«, på agtefkastellet 
Christian IV.s monogram, gallionsfiguren en 
kvinde. Brunmalet, med hvid stribe. Bygget af 
C. Skeel-Gerhardt, København, og skænket af 
førnævnte fem søskende (jfr. bl.a. alterskranke). 
Ophængt i skibet 1950-51, 1996 i korets vestfag. 

Tårnur (fig. 57), 188341 udført af »Bertram 
Larsen Kiøbenhavn«, indskrift med reliefversa-
ler på støbejernsrammen (87 cm lang, 57 cm 
bred og 63 cm høj). Ottedagsværk med stifts-
gang, sekundpendul af træ, slagværk med de-
tantudløsning, lodret vindfang med snegl samt 
jernlodder. Urhuset, som er samtidigt med vær-
ket, findes i mellemstokværket, mod tårnets 
sydside; lige ud herfor er den runde urskive, der 
er sort, med blåt midtfelt, visere og romertal er 
forgyldte. 

†Tårnur, tidligst omtalt 1811,112 da det »mang-
lede endnu«. Forklaringen herpå var 1834,34 at 
uret for en hel del år siden var borttaget af 
Urups ejer; urskiven i syd fandtes dog stadig. 
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Fig. 59. Klokke fra 1200rnes 1. halvdel (s. 4488). NE 
fot. 1995. - Bell cast in the first half of 13th century. 

181737 meddeltes, at kirken først havde »erholdt 
uret ved sidste hovedrestaurering« (antagelig o. 
178835), og at det nu ikke kunne istandsættes. 
Det havde aldrig duet, »desårsag at det også 
henstår i en kasse«. Af kirkeejeren Ulrik Chr. 
von Schmidten (jfr. s. 4438) skulle det en snes år 

Fig. 60. Mindetavle for Bartholomæus Deichmann, 
†1772 (s. 4488). H. Wichmann fot. 1996. - Memorial 
tablet to Bartholomæus Deichmann, died 1772. 

tidligere have været samlet af forskellige her-
regårdes tårnure. Før da havde kirken intet ur 
haft. I forbindelse med kirkens hovedreparation 
183523 mente man, at tårnuret burde hentes til-
bage fra Urup, hvor det havde henligget siden 
Jørgen Kiærs tid. Det følgende år henstillede 
kancelliet,37 at uret blev repareret og genopsat i 
kirken. Dette skete samme år ved urmager Møl-
ler i Horsens.129 1865 klagedes over, at uret ikke 
kunne gå trods gentagne reparationer. Fire år 
senere gennemgik det derfor en betydelig repa-
ration, men erklæredes endelig 1883 for kassa-
belt.24 - I bjælkerne over klokkerne ses nu kraf-
t igejernkroge fra det tidligere tårnurs lodder. 

Klokke130 (fig. 59), fra 1200rnes 1. halvdel, 
skriftløs, 110 cm høj og 92 cm i tvm. Seks runde 
hanke. På klokkens øverste del, huen, er to sno-
ede rundstave, dannet af de i formen indlagte 
snore; over slagkanten to spinkle, glatte rund-
stave. Ophængt i tårnet ligesom i 1661,34 da det 
nævnes, at den »med fare ringes«. 183723 og 
1902 trængte jernbeslaget på akselen til at for-
nyes. O.1968 blev knebelens ophæng fornyet.24 

Klokkestol, nyere, af eg. 190224 repareret og 
forsynet med nye egestivere. 182637 var den 
brøstfældige (†)klokkestol blevet forbedret med 
nyt tømmer og jern. 

G R A V M I N D E R 

Mindetavle (fig. 60), o. 1772, for Bartholomæus 
Deichmann og hans gave til Østbirk sogns fat-
tige. »Tre allen søndenfor denne muur er be-
graven Bartholomæus Deichmann, fød i Tul-
strup Præstegaard i Viborg stift aar 1715; død 
1772 som forpagter paa Urup, hvor hand tilforn 
tiente i 33 aar som forvalter, til fattige i Østbirch 
sogn henlagde hand 200 Rdl., hvilke Tohun-
drede Rigsdaler bestandig staaer i Urup og af 
gaardens eiere aarlig forrentes med 4re Procent, 
disse (procent?) bliver hvert aars bartolomæidag 
af sogne Præsten uddeelte til de meest træn-
gende i sognet, saa at hver faar 1(?) ma(rk?). Ho-
veddocumentet om denne donation giemmes i 
aarhuus stifts kiste liigesom og en Copie 
deraf...« (hos sognepræsten?, jfr. tavle 1768, 
s. 4496). - Indskriften står med fordybet kursiv 
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Fig. 61. Udsnit af gravsten 1579 over to sønner af Peder Skram, †1566, j fr . fig. 62 (s. 4489). NE fot. 1995. - Detail 
of tombstone 1579 for two sons of Peder Skram, died 1566, cf fig. 62. 

(sidste linie defekt) på en tavle af rød sandsten, 
44 x 66 cm, foroven prydet af en smal ranke-
bort, med hjørneindskæringer for en lille knop; 
forneden er forsænkede hjørnefelter med blomst 
i relief. Indmuret i sydkapellets sydmur. 

Gravsten. 1) (Fig. 61-62). 1579. Figursten over 
to sønner af Peder Skram (jfr. nr. 2 ndf.). »Her 
leger begrafven erlig oc velbyrdig mand Chre-
sten Schram som døde paa Gvlborig enggi paa 
det svenske tog der kon. mast.131 Frederich den 

anden giorde til Skare i Sverig aar 1566 den 12 
dag ivlii disligeste hans kiere broder erlig vel-
byrdig Peder Schram som døde paa Lavholom 
same aar then 25 novembris oc war de baade 
erlig oc velbyrdige oc strenge redders her Peders 
Schrams sønner af Wrrop Gvd gifve den(n)om 
med alle trof(!) chrestene en gledelig opstandelse 
paa den øderste dome dag«. 

Fornem renæssancesten af sortgrå skifermar-
mor, 206 x 117 cm, ca. 11 cm tyk; lagt i sand. 
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Fig. 62. Gravsten 1579 over to sønner af Peder Skram, begge †1566 (s. 4489). Einar V.Jensen fot. 1939. -
Tombstone 1579 of two sons of Peder Skram, both died 1566. 
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Den plane ramme har indvendig karnisprofil. 
Indskrift med reliefversaler, mellem flade linier, 
i fodfeltets fuld bredde. De to personer står let 
vendt mod hinanden under dobbelte, profile-
rede æselrygsbuer, der hviler på volutkonsoller 
prydet med ægge- og perlestav, lille akantusblad 
samt frugtnedhæng med vindrueklase. Sidekon-
sollerne, der er halve, hviler på rudimentære pi-
lastre med kvartrundstav. Foroven mellem bu-
erne er kalligraferet et Jesumonogram over ud-
førelsesåret »1579«.132 Til siderne ses det fædrene 
og mødrene våben, Skram og Krabbe, med 
hjelmene vendt mod hinanden. 

Den fuldvoksne, unge mand har fintciseleret, 
tætklippet hår, kort, tilspidset fuldskæg og tynd 
moustache; pupillerne er udboret. I overens-
stemmelse med indskriften og med datidens 
fremstillingsmode er han vist som kriger i har-
nisk. Venstre stridshandske fatter om sværdet, 
der ses stikkende frem bag benene, et dolke-
skæfte ses over højre hofte, hvorpå den anden 
hånd hviler. Både turnérlansekrogen på bryst-
pladen og skulder- og lårplader er smykket med 
akantusblade. Han bærer bredsnudede stridssko 
og sporer med stjernehjul. 

Den yngre broder er for at holde højde med 
den anden anbragt på en akantussmykket fon-
tæne, hvis hoveder spyer vand ned i et bassin. 
En lille enhjørning, Skramslægtens våbendyr, 
knæler ved kanten og drikker det rensende 
vand, symbol for Kristus, renhed og uskyld. 
Den unge, skægløse mand har hår og øjne som 
broderen. Han er iført en fornem (syet) mode-
dragt, mindende om drengen Erik Bjørns på 
dennes sten fra o. 1577 i Århus domkirke 
(s. 771). En smal pibekrave stikker op over hans 
midtlukkede, rosetgennemknappede trøje; her-
over et kort slag med opstående, takket krave 
og bræmmer, der forneden har ombøjede ind-
snit. Hans rigt småfoldede, »skårne« pludder-
bukser er fastholdt ved livet ved lodrette bånd, 
foran ses en stor, sløjfeformet skampose. Han 
bærer knæbånd med rosetter og smalle, spids-
snudede sko. Baggrunden for relieffet er glatsle-
bet og alt uden den formodentlig oprindelige 
farvelægning. 1852 noterede Worsaae således 
om de to velbevarede Skram-sten, at figurerne 

var sorte, våbnerne »colorerede«. 179125 var de 
omtalt som sortmalede. 1877 ønskede man dem 
renset for kalk og maling.41 

Stenens arkitektoniske ramme, figurfremstil-
ling og ornamentale detaljer viser så mange be-
slægtede træk med flere andre jyske adelsgrav-
sten, at man med Chr. Axel Jensen133 må slutte, 
at den er udført i et jysk værksted, måske i År-
hus. Dettes leder har muligvis været billedhug-
geren Gert van Groningen indtil dennes død 
1577134 og herefter måske fortsat af sønnen Har-
men eller Herman Gertsen.135 Stenenes fælles 
værkstedstræk udelukker imidlertid ikke, at 
nogle dygtige svende kan have sat deres særlige 
præg på enkelte detaljer. 

Stenen har antagelig oprindelig, som antydet i 
herredsbogen 166134 (jfr. s. 4496) været anbragt i 
søndre gravkapel, enten op ad muren eller i gul-
vet og er da ved gravkapellets nyindretning 1768 
blevet flyttet til korets østvæg, nord for alteret. 
Her er den omtalt 1771 af Søren Abildgaard på 
hans tegning af stenen, og her sad den fastholdt 
af tre jernkramper indtil 1996, da den blev ned-
lagt på gulvet i korets nordøstre hjørne. 

2) (Fig. 63-64). O.1580. Figursten over admi-
ral Peder Skram og hustru Elsebe Krabbe. »Her 
[leger] begrafven erlig oc welbyrdig mand her 
Peder Schram til Wrop rider som vdi sin thid 
hafver weret 4 kongers a[tmer]al vdi øster oc 
wester søen mod ri[gens fien]der oc døde aar 
1581 then 11 dag [ivlii tillige] med sin kiere 
høstrv erlig oc [welby]rdig frwe Eisabe Krabbe 
som war her Tyge Krabbes datter aff Bvstrvp oc 
døde paa Lavhollom aar 1578 then 8 martii Gvd 
gifve thennom bode (o: begge) med alle throf (!) 
chrestne en gledelig vpstandelsze paa den ødder-
ste dag amen«136 

Den store, velhuggede sten, nærbeslægtet 
med nr. 1, er ligeledes af sortgrå skifermarmor 
og måler 275 x 161 x 6 cm; lagt i cement. Den 
plane ramme har lille hulstav mod indersiden. 
Den tilsvarende versalindskrift i det foroven 
knækkede fodfelt indledes med et H (»Her«) af 
svag kalligrafisk karakter. Ægteparret er frem-
stillet frontalt, let vendt mod hinanden, under 
en dobbelt æselrygsbuet portal som nr. 1, men 
med enklere volutkonsoller på de opefter ind-
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Fig. 63. Gravsten over admiral Peder Skram, †1581, og hustru Elsebe Krabbe, †1578 (s. 4491). Einar V.Jensen 
fot. 1939. - Tombstone of Admiral Peder Skram, died 1581, and his wife Elsebe Krabbe, died 1518. 
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adsmalnende pilastre; de kun let perspektiviske 
sokler bærer et stort Jesumonogram i relief. Pi-
lastrene prydes af to gange syv anevåbener i re-
lief, fint forarbejdet med hjelmtegn og -klæde. I 
stenens øvre hjørner ses parrets fædrene våbe-
ner, Skram og Krabbe, courtoisiemæssigt vendt 
som på nr. 1. Mellem buerne står et lille kruci-
fiks på Golgatahøj, flankeret af versalindskrift i 
forsænkede bånd: »Se Gvds lam som bort tager 
alle werdens sønder«.137 

Den harniskklædte Peder Skram er den domi-
nerende skikkelse, som han står med højre hånd 
på hoften, med albuen stikkende ud foran pila-
steren og demonstrativt fremholdende det lange 
pragtsværd, hvormed Christian III havde slået 
ham til ridder 1537 (jfr. s. 4441). Hans position 
som admiral og søhelt er fremhævet ved bryst-
pladens graverede fremstilling af et orlogsskib 
(fig. 64). Der kan heller ikke herske tvivl om, at 
dette er et portræt, som allerede påvist af 
Chr. Axel Jensen,138 med ansigtstræk svarende 
til maleriet af ham fra 1571.139 Han holder hove-
det højt, det ørekorte hår er lige afskåret over 
panden, næsen er lang og kraftig, læberne 
tykke, og en kraftig kindfuge ses ved den dryp-
pende moustache over det tvedelte, spidse fuld-
skæg, analogt med den ældre mode. Pupillerne 
er udborede. Ved fødderne hans påfuglefjerpry-
dede hjelm ganske svarende til den på oven-
nævnte gravsten. 

Fremstillingen af Elsebe Krabbe140 forekom-
mer mere skematisk, den lange, stive skikkelse i 
en letfoldet overkjole uden mønstre, ærmer 
glatte og de udstrakte hænder lagt sært ligesom 
klistrede på armene anbragt tværs over livet. 
Herunder åbner kjolen sig midtfor med opslå-
ede kantflige over de klumpede oksemulesko, 
der, karakteristisk for værkstedet, er anbragt 
forrykket i forhold til den naturlige stilling. På 
det lille hoved, hvis øjne har udborede pupiller, 
har hun en tætsluttende, kort hue med siksak-
mønstrede tværstriber. Af smykker bærer hun 
kun en enkelt fingerring samt en lang kæde, 
hvori er ophængt en medaljon med profilhoved 
af en mand med langt, bølget hår og fuldskæg. -
Baggrunden er overalt glathugget; vedrørende 
tidligere bemaling se gravsten nr. 1. 

Fig. 64. Orlogsskib på brystpladen af Peder Skrams 
harnisk på hans gravsten, j fr . fig. 63 (s. 4493). Einar 
V.Jensen fot. 1939. - Warship on Peder Skram's breast-
plate shown on his tombstone, cf. fig. 63. 

Stenen er formodentlig hugget i samme 
værksted som nr. 1, muligvis bestilt efter Elsebe 
Krabbes død 1578, måske først udført efter Pe-
der Skrams død 1581, idet begges dødsår læses 
på stenen, tilsyneladende ikke som tilføjelser. 
Den oprindelige placering har antagelig været 
som for nr. 1 og tilsvarende flyttet til korets øst-
væg, syd for alteret, hvor den har været fast-
holdt af tre jernkramper foroven og vistnok fire 
på hver langside. 1996 nedlagt på gulvet i korets 
sydøsthjørne. 

3) (Fig. 65), o. 1650, over anonymt ægtepar; 
indskriften og stenens reliefdetaljer helt ned-
slidt. 

Lysgrå kalksten, 169 x 120 cm, med kvadra-
tisk skrifttavle, der har indre bort med attisk 
slyngbånd og spinkel kartoucheramme med 
dobbeltvolutter. Tavlen flankeres af søjler, hvis 
bølgede rifling måske har skullet angive en sno-
ning af søjlerne. Disse bærer en vinkelknækket 
bue, hvorunder en fremstilling af den opstandne 
Kristus, velsignende og med korsstav. Til si-
derne herfor ses det formodede ægtepars barok-
skjolde, hans med timeglas på kranium over 
korslagte knogler, hendes med det af kvinder så 
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Fig. 65. Gravsten nr. 3, o. 1650, over anonymt ægte-
par (s. 4493). NE fot. 1995. - Tombstone no. 3, c. 1650, 
of an anonymous married couple. 

ofte anvendte Jesumonogram, hvis midtstav er 
forlænget opefter til et kors. I stenens hjørner er 
cirkelfelter med evangelisttegnene, foroven for 
Mattæus og Markus, forneden for Johannes og 
Lukas. I fodfeltet anes rester af reliefversaler. -
Tidligere lå stenen i skibets gulv, hvorfra den 
190624 blev flyttet til våbenhusets vestvæg. Nu 
atter nedlagt i skibets midtgang, i østligste fag. 

4) (Fig. 66), 1656, over Christen Pedersøn 
Horsens, sognepræst i Bierck (Østbirk) og 
Yding sogne i • år141 og provst i Woer herred i • 
år, †16• i sit alders • år; desuden hans to »hier-
tek.« (hjertekære), dyderige hustruer, salig 
Anne Hansdatter, †7. sep. 1655, 69 år gl., og sa-
lig Anne lacobsdatter (†3.jan. 1668, 30 år gl., 
med deres 2 (?) børn.) Ligeledes Anne Hans-
datters forældre, Hans Pedersøn, † 8. el. 9(?) 
apr. 16??, og Margrethe Nielsd., †7. aug. 1636, 
og hendes første mand »h« (dvs. hr., sogne-

præst) Iesper Povelsøn, †25. aug. 1635142. Gud 
give dem med alle Guds børn en salig opstan-
delse. 

Grå kalksten, 195 x 116 cm, med ret nedslidt 
indskrift med reliefversaler i forsænkede tvær-
bånd på skrifttavlen. Denne flankeres af de stå-
ende, kvindelige dyder »fides«, Troen, med 
kors og kalk, og »spes«, Håbet, med fugl og 
anker. På stenens øvre del ses under en vinkel-
knækket arkadebue en ret sjældent forekom-
mende fremstilling fra Ezech. 37 (jfr. Skande-
rup, s. 2930143). På Herrens bud levendegør pro-
feten de dødes knogler og får ånden fra de fire 
verdenshjørner til at puste livsånde i dem. Un-
der buen ses Jahves navn og profetens, og på 
buen står: »Salige ere de døde i Herren de hvile 
af deris arbeide oc deris gierning følger dem«. 

Fig. 66. Gravsten nr. 4, o. 1656, over provst Christen 
Pedersen Horsens og hans to hustruer m.fl . (s. 4494). 
NE fot. 1995. - Tombstone no. 4, 1656, of the rural dean 
Christen Pedersen Horsens and his two wives, et al. 
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Fig. 67. Udsnit af †gravsten fra 1725-50 (s. 4496). 
H. P. Hansen fot. 1916. - Detail of †tombstone from 
1725-50. 

På rammen herover læses »Apoc. 14«, og i hver 
af sviklerne ses et kranium. I stenens hjørner er 
ovalfelter med motiver fra, foroven, Skabelsen 
og Syndefaldet, forneden Korsfæstelsen og Op-
standelsen. I fodfeltet holder to englebørn foran 
sig de afdødes tre barokskjolde, hvorpå deres 
mærke og initialer, i midten provstens [CPSH] 
over fugl stående på slange, til heraldisk højre 
hans første hustrus »AHD« over halvmåne og 
stjerne, til venstre hans anden, »AID«, også med 
fugl og slange. På stenens ramme under skjol-
dene står: »simpliciter et prvdenter« (enfoldig 
og klog) flankeret af »anno - 1656«, antagelig 
stenens udførelsesår. - 1883 flyttedes den fra 
»gulvet i indgangen til skibet«24 til våbenhusets 
vestvæg, hvorfra den 1995 blev anbragt i skibets 
midtgang, vest for døren. 

5) (Fig. 85), o. 1742, over den »i live agtbare, 
men i(!) nu i døde144 salige kone Ane Peters-
dater, som bode og døde i Lillerup 1742, so skal 
beren sin foreldre eren for tugt og leren. Soli 
deio (!) gloriia (!)«. (Således skal børn sine foræl-
dre ære for tugt og lære). 

Såkaldt bondegravsten af grovkornet, rød 
granit, svagt trapezformet, 144 x 57-54 cm og 
ca. 4 cm tyk. Inden for en rammelinie er i hjør-
nerne indristet et kvartcirkelslag med en radiær 
T-streg. Foroven er tegnet et stort Jesumono-
gram, forneden et timeglas i firkant. Svarende 
til og antagelig af samme stenhugger som en 
sten i Tåning (Voer herred) fra o. 1772. Den for-
dybede versalindskrift forekommer for den øvre 

dels vedkommende at være foreslået af en pro-
fessionel stenhugger, den nedre, mere ubehjælp-
somme del måske dikteret af en søn eller datter. 
- 190624 flyttet fra skibets gulv til våbenhusets 
østvæg, 1995 nedlagt i skibets midtgang, i 
2. fag. 

6) (Fig. 68), o. 1750, over den »dyd og gudel-
skende kone, nu salige Berethe Hansdater, huis 

Fig. 68. Gravsten nr. 6, o. 1750, over Berethe Hans-
datter (s. 4495). Einar V.Jensen fot. 1939. - Tombstone 
no. 6, c. 1750, of Berethe Hansdatter. 
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livets første lys fremskinnede udi Paabye a(nn)o 
1719, som igien bleu(!) udslugt udi Lillerop 
a(nn)o 17•. Dem hun frembragte med flittighed 
i en hellig vandel for Gud retsendig omgang 
imod sin næste og en stadig tro i sin død..« Af-
sluttende ønsker om nåden ved Jesus. 

Såkaldt bondegravsten af grå granit, svagt 
trapezformet, 148 x 62-58 cm, med fordybet 
versalindskrift inden for rammelinie. Beslægtet 
med og muligvis udført af samme stenhugger 
som sten nr. 2 i Alling (s. 3673).- 190624 flyttet 
fra skibets gulv til våbenhusets vestvæg, 1995 
atter nedlagt i skibets midtgang, mellem 2. og 
3. fag. 

†Gravsten145 (fig. 67), formodentlig fra 1700-
rnes 2. fjerdedel. Brunlig kalksten, 1916 forefun-
det i to stykker, ialt 110 x 135 x ca. 16 cm. Perso-
naliaindskriften næsten bortslidt bortset fra få 
store skønskriftsbogstaver, i relief, og nogle ci-
fre »35«. Skriftfeltet var forneden afgrænset af 
to sammenstødende, bøjleformede laurbærguir-
lander ledsaget af spinkle knækbånd, foroven til 
siderne af akantusbladvolutter, midtfor af en 
fremstilling af Opstandelsen. Den glorificerede 
og velsignende Kristus med sejrsfanen stod i en 
skybræmme over graven, hvorpå sad to engle-
børn. På bueslaget herover læstes, med relief-
versaler: »Jeg er opstandelsen« etc. fra »Joh. 11. 
Cap.«. I stenens øvre hjørner svævede to kraf-
tige, basunblæsende engle, der mellem sig holdt 
et klæde. I de nedre hjørner sad to englebørn 
henholdsvis med skål og pibe blæsende sæbe-
bobler og støttet til timeglas og kranium,146 alt 
symboliserende forkrænkeligheden. Mellem 
dem et laurbærkranset ovalfelt. - Stenen skal 
være hentet på Østbirk kirkegård og senere ind-
muret i et nu nedrevet hus i Nørre Snede.147 Nu 
forsvundet. 

(†)Grav kap eller med †krypter (jfr. s. 4444). Den 
ældste omtale findes i herredsbogen 1661,34 der 
nævner, at der i kirken var to adelige begravel-
ser. Den ene var i en »korskirke« ved den søndre 
side, hvor Peder Skram var begravet sammen 
med sin hustru, to sønner samt andre personer, 
den anden var i den nordre »korskirke«, hvor 
Niels Skram og hustru Kirstine Rosenkrantz var 
begravet. 

Det søndre gravkapel (fig. 69), hvis oprindelige 
indretning er ubekendt, er senere benævnt Gra-
bows kapel efter medlemmer af den familie, hvis 
fem sarkofager nu fylder rummet. 

Indretningen af gravkapellet er foretaget af 
Margrethe Øllegaard Rantzau, Hans Rudolf 
Grabows enke, der »til sit sidste hvilested« 
havde udset sig »den murede begravelse« på kir-
kens søndre side. 176842 var denne istandsat såle-
des, at den var »af den samme varighed og 
smukhed, som var det alt gjort af nyt«. Den 
fremtidige vedligeholdelse blev sikret ved afsæt-
telsen af en sum på 500 rdl., hvilket bl. a. f rem-
går af en tavle af grå kalksten, 42 x 43 cm, der 
med fordybet kursivindskrift meddeler: »Aar 
1768, Haver leg Margaritha Øllegaard von 
Rantzov Salig Obriste Hans Rudolph von Gra-
bov Efterladte, indrættet og i Fuldkom(m)en 
Stand Sat, dette Begravelse, og Henlagt Een Ca-
pital af 500 Rdlr. Som til ævig Tiid Skal blive 
Staaende i Urop Hoved=Gaard og deraf svares 
Aarlig 4re ProC t o Hvorom Fundatzen, Hvoraf 
Originalen Ligger i Stifts=Kisten Udi Aarhuus 
og vidimeret Copia af Sam(m)e Een Hos Sogne 
Præsten for Øst=Birck, og Een Hos Urops Ey-
ere, Nærmere giver Oplysning.«148 

Tavlen er indsat i den østre vange af buen til 
kapellet,149 af S. Abildgaard 1771 omtalt i »mu-
ren ved siden af begravelseskapellet..«. 

Ifølge fundatsen af 2. januar 176842 bestemtes, 
at der i begravelsen, »hverken i kælderen 
(jfr. ndf.) eller ovenpå noget lig (måtte) komme 
eller sættes, uden de fem stenkister«, der 1768 
fandtes der, og som skulle blive stående oven på 
hvælvingen i den åbne begravelse (jfr. ndf.) og 
indesluttes af et gitter med jerndøre. 

Dette tofløjede smedejernsgitter (fig. 70), fra 
1768, anbragt i portalåbningen til gravkapellet, 
er et veludført, omend traditionelt smedear-
bejde beslægtet med et gitter i Gosmer fra 1759 
(s. 2780) og Lichtenbergs fra 1738 i Horsens klo-
sterkirke. Fløjene er midtdelt af tværliste og har 
desuden forneden en gangjernsliste, der danner 
overkant til et fodfelt. Hver af fløjene deles af ti 
lodrette stave, der vekselvis krones af blad-
flamme og hellebardspids med kvast; herimel-
lem ses flade bladspir. De vandrette lister ledsa-
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Fig. 69. Grabows gravkapel, indrettet 1768, med fem sarkofager for familien (s. 4496). På væggene dele af 
pulpiturstol, j f r . fig. 49f. (s. 4479). NE fot. 1995. - The Grabow's chapel, furnished in 1768, with five sarcophagi for 
the family. On the walls parts of the manorial pew. 

ges foroven og -neden af flade volutbøjler med 
bladspids; i fodfeltet er parvis sammenstillede 
volutbøjler. Alle lister har påsatte rosetter, og på 
tværlisten er reliefbogstaver og årstal: »Anno -
1768«. Midtpå sidder en stor, hjerteformet og 
bladsmykket låsekasse. På fløjene er anbragt 
kronede jernblikskjolde over tilhørende kronede 
spejlmonogrammer, mod øst våben og mono-

gram HRG for Hans Rudolf Grabow, mod vest 
våben og monogram M Ø R for Margrethe Ølle-
gaard Rantzau. Gitteret er sortmalet, med 
gyldne detaljer og skjolde, hvis mærker står 
røde og hvide. 

I gravkapellet står fem store, næsten ens sarko-
fager (fig. 69), formodentlig anbragt ligesom op-
rindeligt, med den for oberst H.R. Grabow, 



4498 VOER HERRED 

Fig. 70. Smedejernsgitter, fra 1768, til Grabows gravkapel, med våbener og monogrammer for Hans Rudolf 
Grabow og hans hustru Margrethe Øllegaard Rantzau (s. 4496). NE fot. 1995. - Wrought-iron lattice, 1768, to the 
sepulchral chapel of the Grabow family of Urup, with coats of arms of Hans Rudolf Grabow and his wife Margrethe 
Øllegaard Rantzau. 

†1765 (nr. 4) forrest i midten, mellem hans to 
hustruer, mod øst hans første, E. M. Rantzau, 
†1745 (nr. 2), og mod vest hans anden hustru 
M.Ø. Rantzau, †1772 (nr. 5), der lod kapellet 
indrette. Bagved står oberstens forældre, Jørgen 
Grabow, †1728 (nr. 1) og dennes hustru L.H. Le-
vetzau, †1757 (nr. 3). Om to af sarkofagerne 
(nr. 2 og 4) vides (jfr. kontrakten nedenfor), at 
de fandtes i kapellet 1767 og 1768 ligeledes de tre 
øvrige (jfr. ovennævnte fundats). S. Abildgaard 
bemærkede, at alle fem sarkofager stod her ved 
hans besøg 1771, også »den stenkiste bestemt til 
hans (H.R.G.s) efterlevende enke« (nr. 5). 

Sarkofagerne med det ældre Grabow-par 
(nr. 1 og 3) kan tidligst være udført efter 1757, 
idet Jørgen Grabow (nr. 1) i HofmFund. II, 
1756, 301 er omtalt som »begravet«, dvs. hensat 
i kiste, i nordre gravkapel, og hans hustru (nr. 3, 
†1757) nævnt som endnu levende. Det kan såle-
des tænkes, at alle sarkofager har været bestilt 
hos samme mester i 1760erne til opstilling i det 
nyindrettede kapel. 

Sarkofagerne er formentlig alle, ligesom de to 
nedenfor nævnte, blevet udført af den »Sten og 
Bilthugger Johan Thiel af Flensborg«, som 
Margrethe Øllegaard Rantzau ifølge en kontrakt 
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af 14. november 1767150 entrerede med på vegne 
af geheimeråd Peder Juel til Hverringe. Thiel 
skulle til denne levere af bedste gotlandske Sten 
»to ligkister,151 af Modelle, Bonitet, Størrelse og 
Facon, ligesom de han i Østbirk Kirke for min 
Sal. Mand og første Frue er nu vorden opsatte, 
samt og forhøies samme med sine med Zirater, 
Inscription og Vaaben, hvilke 2de sidste skal 
vorde ham tilsente«. 

Denne i øvrigt lidet kendte flensborgske bil-
ledhugger152 har foruden de her nævnte sarkofa-
ger sandsynligvis også udført de to lignende i 
Horsens klosterkirke for Gerhard de Lichten-
berg, †1764, og hans hustru Bodil Hofgaard, 
11795. 

Sarkofagerne hviler direkte på stengulvet,153 

der tilsyneladende stedvis er omlagt flere gange, 
men hvori findes et let forsænket felt, der an-
tagelig markerer den placering, som oprindelig 
var tiltænkt sarkofagerne. Feltet, der er omgivet 
af en 35 cm bred ramme, profileret til begge 
sider, strækker sig langs hele vestvæggen og et 
ca. 300 cm langt stykke ved sydvæggen, sarko-
fag nr. 1 rager dog ca. 30 cm ud over rammen.154 

De barokke, ensprofilerede sarkofager, tra-
pezformede og højest ved hovedenden, holder 
stort set samme mål: højden 112-114 cm ved ho-
vedenden, 106-109 cm ved fodenden, længden 
222-225 cm og bredden 119-120 cm ved hoved-
enden og 106-109 ved fodenden (målt ved fod-
platten). Sarkofagerne er grå- eller sortmalede 
og smykket med kæmpestore sort- eller grå-
hvidmalede155 rocailledekorationer i relief, der 
strækker sig over både lågsider og sarkofagun-
derdele. Rocaillerne er let varierede i udførelsen 
og omfatter for langsidernes vedkommende to 
motiver, der hver især er lidt forskellige fra hin-
anden, det ene med et grædende barn siddende 
på en kiste holdende et klæde op for øjnene 
(fig. 71), det andet et opstandelsesmotiv, et barn 
dukkende frem fra en kiste eller mellem kiste-
låg, hvorunder ses ansigter i profil eller bagfra 
(fig. 72). Ved rocaillernes yderkanter er stedvis 
indflettet blomster eller akantusgrene, timeglas, 
le eller en lille vinge. På sarkofagfodendernes 
nedre parti, synligt fra koret, er anbragt store 
våbenskjolde: nr. 1, ovalt, for Grabow (bjælke 

Fig. 71-72. Relieffer på langsiderne af henholdsvis 
sarkofag nr. 3 for Lucie Hedevig Levetzau, †1757, og 
nr. 1 for Jørgen Grabow, †1728, j fr . fig. 69 (s. 4499). 
NE fot. 1995. - Reliefs on the long sides of respectively 
sarcophagus no. 3 of Lucie Hedevig Levetzau, died 1151, 
and no. 1, of Jørgen Grabow, died 1128, cf. fig. 69. 

med tre seksoddede stjerner). Nr. 2, ovalt, for 
E.M. Rantzau. Nr. 3, alliancevåben (fig. 73), for 
Levetzau (opadvendt faldgitter), afdødes fæd-
rene våben med Dannebrogsordenens kæde og 
et uidentificeret våben med tre stående fugle i 
profil,156 herunder »AL«, betegnende: af Levet-
zau. Nr. 4, ovalt, for Grabow. Nr. 5, symme-
trisk skjold, for M. Ø. Rantzau. 

De trapezformede, flade sarkofaglåg,157 der i 
længden måler 189-194 cm, i bredden 79-83 cm 
ved hovedende og 68-70 ved fodende, bærer ind-
skrifterne i tværskrift med fordybet kursiv, nav-
nene dog med store skønskriftsbogstaver, holdt 
i periodens karakteristiske, panegyriske stil. 

Danmarks Kirker, Århus 284 
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Fig. 73. Relief med våbener, Levetzau og uidentifi-
ceret, på sarkofag nr. 3 for Lucie Hedevig Levetzau, 
†1757, fotograferet i mel lemrummet mellem to sar-
kofager (s. 4499). H. Wichmann fot. 1996. - Relief 
with coats of arms of Levetzau and unidentified, on sar-
cophagus no. 3, of Lucie Hedevig Levetzau, died 1757. 
Photographed between two sarcophagi, cf. fig. 69. 

1) Jørgen Grabow, kgl. maj.s konferensråd, 
amtmand over »Schanderborg og Aakjer Amp-
ter. Herre til Urup, Som efter at hand i sand 
Hellighed for Gud, Froeskab (fejl for Troeskab) 
imod sin Konge og i (r)etsindig Omgang med 
alle havde levet udi 55 aar 10 maaneder 1 ugge 
og 2 Dage, døde paa Urup den 7de October 
Anno 1728. Sielen er i Herlighed hos Gud, Lege-
met samles paa den yderste Dag til ævig Ful-
kommen (!) Salighed, Naunet blive hos efter-
levende i berømmelig Minde og velsigned Hu-
kommelse«. 

2) »Elisabeth Margaretha Rantzau, hvis Fader 
var den høyædle og Velbaarne Herre Hr. Major 
Frandtz Rantzau til Bratskov og Sindinggaard 
og moder Dend Høyædle og Velbaarne Frue 
Margaretha Roedsteen. I sit Ægteskab blev hun 
af Gud Velsignet med 6 Sønner og 5 Døttre af 
hvilke de 10 for (dvs. før) hende ere hensovede, 
og efter at den Sal. Frue udi 33 ar, som var hen-

des Gandske Alder, har viist sig et levende Ex-
empel af alle Christelige og adelige Dyder har 
hun endet sit Korte Liv med en salig Død paa 
Urup den 27 Juy(!)158 Anno 1745, og nedlagt sit 
Legeme i Jordens Skiød, efter at Sielen forhen 
var antaget til Roe og Glæde i Abrahams 
Skiod(!)«. 

3) »Ludcia Hedevig af Levetzau, Salig Herr. 
Conferentze=Raad og Amptmand over Sckan-
derborg og Aackier Ampter Jørgen af Grabows 
Efterladte Hendis i Gud Saligen Hensovede Le-
geme. Hun var Fød den 4de Novembris A(nn)o 
1675 og døde den 13de Novembris A(nn)o 1757. 
Siælen er allerede i Guds haand og Samlis i op-
standelsen paa Dom(m)es Dag med Legemet til 
ævig Glæde og Herlighed«. Indskriften indledes 
med et vers: 

»Det Legeme Som Tiente Gud 
Den Stund det var i Live, 
Wed Døden fik et Naadigt Bud 
Sig her til Roe at give, 
Paa D o m m e n s Dag det Samlis Sckall 
igien til ævig Glæde, 
Med Siælen og blandt Helgens Tall 
faae ære=Plads og Sæde«. 

4) »Da efter Livet vi ei meer end Graven eye / 
Saa Hviiller og saa her indhugt i dette Leie ... 
Hans Rudolph von Grabow Herre til Urup og 
Bratschou, Hans Kongl. Mayts Welbestalter 
Oberster af Infantri(!), som var føed dend 4de 

October 1701 og ved en alt fortiilig Død forlod 
siine den 17de Junij 1765 i sit alders 64de Aar, som 
i sit Liv Prøvede det Haarde Stød efter 12 Aars 
Ægteskab at blive berøvet sin Høyædle og Wel-
baarne Frue Frue Elisabeth Margrethe Rantzo(!), 
hvis elleve Børn med Hende venter hos Gud pa 
den beste Mand og Fader, Men ved 
Hem(me)lens For syns skiulte Weie blev glædet i 
gien den 7de April 1747, da Hand indlod sig i 
ægteskab med sin efterladte Høyædle og Wel-
baarne Frue Frue Margrete Øllegaard Rantzov, 
som sukkende begræder Hans død, men i det 
faste Haab at see Ham igien Hisset, finder sig 
trøstet. 

»Det støv, som Hviiler Her fra Werdens Turn(m)el 
roelig 
var for Reetfærdighed, Dyd, Aerlighed, en Boelig 
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Et Patriotisk Sind, som elskte Høy t sit Land 
War her indsluttet hos den beste ægtemand 
Hans Wenner, Slægt, hver Mand hand var til hielp og 
Nyt te 
Hver fattig vilde Han med Glæde understytte 
Den Stytte, som Hand selv Nu trengte til, han fandt 
Da over Werden han, Triumpf ved Døden vandt«. 

5) »Er ingen Dodelig(!) forskaant for Do-
dens(!)159 Piile / Saa Har paa dette Stæd og 
Asken maattet Hwiile / a f . . . Margaretha Ølle-
gaard Ranzow(!)160 til Urup og Bratschou, Som 
saae Verdens Lys paa Flarupgaard, af Faderen 
Hr. Daniel Rantzau og Moderen Frue Catharina 
Broctorffen, og Forflyttede de Timelige imod 
det Ewige, som efter at have sorriigfuldt be-
grædt Sin Fyrst af dyde Herrn(!) (dvs. sin først 
afdøde herre) Hr. Hans Rudolph Grabov, Hans 
Kongl. Majestetts Oberst af Infanteriet med 
hvem hun havde levet i 18 Aar. Levede siden I 
en idelig Bestræbelse at sammenfeyes (o: sam-
menføjes) med ham i de Ewige Boliger.« 

»Had (o: hvad) N a w n af Guds Frygt, D y d fortiene 
kan at give161 

Bør som et Symbolum paa dette Grawsted skrives 
Det war det mynsters Speyl som den Hoysalige 
Sig al i sin Lewe Tiid mest paa beflittede 
Det war de Waaben som H u n brugte til at taale 
Sin Encke Stand da hun uddrack den bittre Skaale 
Som giorde et (o: at) der og i Liwet sielden war 
Saa dydigt lykkeligt og et Gudfrygligt(l) Par.« 

Krypten under gravkapellet (jfr. fig. 3 og 4), og 
formodentlig samtidig med bygningen (jfr. 
s. 4444), er i de nedre partier sat af store kam-
pesten hvorover munkestensmurværk med tøn-
dehvælv.162 Gulvet er lagt med piksten, væg-
gene er pudsede og hvidkalkede. På sydvæggen 
sidder to, ca. 6,5 cm høje lyseholdere af jern 
(fig. 84); på hvælvet ovenover ses endnu sod-
spor. Adgangen er ad en syv trin høj munke-
stenstrappe, dækket af en nyere trælem. 187241 

skulle nedgangen tilmures og den rådne lem 
fjernes, hullet fyldes op og fliser lægges.163 

Ifølge kapelfundatsen 1768 måtte der ikke i 
fremtiden anbringes kister i »kælderen«, hvilket 
imidlertid ikke udelukker, at de nedennævnte, 
tidligst bisatte kan have stået enten oppe i kapel-
let eller nede i krypten, men herefter være fjer-
net i forbindelse med kapelindretningen. 

Fig. 74. *Kisteplade for Birgitte Brockenhuus, †1656 
(s. 4501). Nu i N M . NM fot. - * C o f f i n plate for Birgitte 
Brockenhuus, died 1656. Now in NM. 

Herredsbogen 166134 nævner, at der i søndre 
»korskirke« var begravet Peder Skram, †1581, 
hans hustru Elsebe Krabbe, †1578 og to af deres 
sønner (jfr. gravsten s. 4489). »Derhos« fru Bir-
gitte Brockenhuus, salig Jakob Ulfeldts, †1656 
(jfr. ndf.) samt »en gammel jomfru Jeblizabeth 
Fisdumb af tysk adel«. 

Det eneste levn fra de her omtalte bisatte er en 
*kisteplade, siden 1871 i Nationalmuseet. 

*Kistepladen (fig. 74), o. 1656, er over fru Bir-
gite Brockenhvs, som var Lavritz Brockenhvs 
og Karen Skrams164 datter, født på Nyborig slot 
9. aug. 1580, levede i ægteskab med Jacob 
Wlfeld til Wlfelds holm, »Danmarckis raad oc 
rigens candseler« i 31 år, velsignet med 11 sønner 
og 6 døtre; levede i enkestand i 27 år, blev af 
Gud hedenkaldet på sin gård Wrrup 24. dec. 
1656, i hendes alders 77. år. »Hindis lefnit waar 
erlig oc ypperlig, hindis død sactmodig oc chri-
stelig, hindis siel er nv wdi Gvds giemme, hen-
dis berømmelige lefnit wi ey forglemme!«. 
Oval kisteplade af forgyldt messing, 34x52 ,5 
cm, med ramme prydet af drevne og punslede 
blade og blomster. Indskriften står med grave-
rede versaler mellem trambulerede linier. Ne-
derst er graveret et kranium, der bider over 
krydslagte knogler, til hver side en lille plante. 
Pladen oprindelig samlet af to sammennittede 
plader. Fæstnelseshuller i randen, hvoraf er af-
brækket to stykker. Kistepladen for Corfitz Ul-
feldts moder skal før 1871 være købt på Albecks 
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Fig. 75. *Fanespids med monogram for Frederik 
Christoffer Greve Trampe, †1779. I Museet på Kol-
dinghus (s. 4502). Samme fot. 1983. - *Top on a colour 
pike with the monogram of Count Frederik Christoffer 
Trampe, died 1779. 

auktion i Horsens, erhvervet fra et »tidligere 
forstyrret kapel« i Østbirk.165 I NM Inv. nr. D 
666. 

Om Peder Skram og Elsebe Krabbes begra-
velse har datteren Olive Skram berettet,166 at 
hendes moder døde på Laholm slot i Halland 8. 
marts 1578, hvorefter hun blev »begravet« som 
»adelsvis, stat og vilkår tilsiger« i Laholm kirke 
17. april. Siden blev hendes lig ført til »hendes 
sognekirke, som kaldes Biercke kirke ved Urup 
og blev der nedlagt hos sine kære børn..«. 

Faderen, Peder Skram, døde på Urup 11. juli 
1581 og blev begravet i sin sognekirke Birck 
kirke 22. august; hans alder var 90 år, 4 måneder 

og 10 dage.167 Til lejerstedet fulgte »meste parten 
af de(n) fornemste adel her udi riget«. Foran 
hans ligvogn red en af hans tjenere, der førte 
hans forgyldte »Kyrids« (kyrads, dvs. rust-
ning168) og hans forgyldte, dragne sværd hvor-
med han red ind i kirken og holdt det, sålænge 
prædiken varede og til han var i sin grav«. 
Hvorefter †sværdet blev lagt på hans †kiste,169 det 
sværd hvormed Christian III havde slået ham til 
ridder på kroningsdagen, og som kongen havde 
båret og derefter havde skænket Peder Skram 
(jfr. gravsten nr. 2, s. 4491). 

Nordre †gravkapel (jfr. s. 4496), der ifølge her-
redsbogen 166134 skulle have rummet begravel-
ser for Niels Skram †1601 og hans første hustru 
Kirstine Styggesdatter Rosenkrantz, †1597170, er 
senere benævnt Gyldenkrones og Trampes kapel 
efter de her bisatte personer knyttet til Urup 
(jfr. s. 4438). Der kendes intet til kapellets op-
rindelige indretning. Først 1791 omtales nogle 
†faner over afdøde oberst Trampes begravelse i 
»altergulvet« (o: koret), det vil formentlig sige 
ophængt ved indgangen fra koret til kapellet. 
1907 erhvervede Museet på Koldinghus tre *fa-
nestænger171 fra den omtalte begravelse, der må 
være indrettet kort efter greve, oberst Frederik 
Christoffer Trampes overtagelse af Urup og 
dermed Østbirk kirke. 

*Fanestængerne, ca. 255 cm lange, er forsynet 
med metalklædt spids samt messingsøm til fast-
gørelse af fanedugen. De sparsomme rester af 
disse er henholdsvis 1) af sort fløjl og med sorte 
silkekvaster foroven og -neden, 2) af hvid silke 
og 3) af dobbelt, rød plyds eller silke med en 
hvid silkekvast forneden. Kun den ene *fanespids 
er nu bevaret (fig. 75), ca. 18 cm lang med ge-
vindet, prydet med kronet monogram »CFGT« 
for Christoffer Frederik Greve Trampe. 

180538 var kapellet så forfaldent, at kirkeejeren 
Ulrik Christian v. Schmidten forespurgte kan-
celliet, om han var berettiget til på kirkegården 
at nedsætte de seks lig af den Trampeske familie 
samt enten nedrive kapellet eller reparere det og 
anvende det til andet brug. Efter tilladelse hertil 
er kisterne antagelig kort tid senere blevet ned-
sat på kirkegården, hvorimod man udskød ned-
rivningen af kapellet til 182323 (jfr. s. 4446). 



ØSTBIRK KIRKE 4503 

Fig. 76. Støbejernskors nr. 3 over Peter Jørgensen, 
†1849 (s. 4505). H. Wichmann fot. 1995. - Cast iron 
cross no. 3, to Peter Jørgensen, died 1849, made by the 
Jochumsen iron foundry, Horsens. 

Fig. 77. Støbejernskors nr. 5 over H.I .Johannessen, 
†1867. Bagved ses kors nr. 4, o. 1861 (s. 4505). 
H. Wichmann fot. 1995. - Cast iron cross no. 5 to 
H. I.Johannessen, died 1867, behind cross no. 4, c. 1861. 

De formodet bisatte fra den Trampeske fami-
lie172 var: 1) O.1748. Lucie Charlotte komtesse 
Trampe, *1747 på Hovedgård, begravet 15. aug. 
1748; datter af Fr. Christ. Trampe, og Clara He-
devig von Grabow,173 hvis far var daværende 
kirkeejer Jørgen von Grabow til Urup (jfr. sar-
kofag, s. 4500). 2) O.1773. Komtesse Sophie 
Hedevig Trampe, *1773 på Urup, begravet 18. 
juni samme år. 3) O.1774. Dødfødt dreng be-
gravet 3. juni 1774. Begge sidstnævnte børn af 
greve Jørgen Ditlev Trampe174 til Urup og hans 
første hustru Louise Henriette Elisabeth 
v. Scholten. 4) O. 1774, den sidstnævnte 
L. H. E. v. Scholten, *1749, gift 1769, †lO.maj 
1774 på Urup. 

Under kapellet fandtes en muret †krypt, hvis 
rester man 1937 stødte på i forbindelse med ind-
retning af varmeværk.175 Krypten havde tilsyne-

ladende tøndehvælv, ventilskakt og munke-
stensgulv. Blandt sammensunkne kister fandt 
man forskellige metalornamenter, kronede ki-
steplader og -beslag, navnetræk, skjoldholdere 
og englefigur(er) etc., antagelig fra 1700rne. De 
stammer formodentlig bl.a. fra en af de †ki-
ster,176 som Søren Abildgaard 1771 iagttog i ka-
pellet: O.1714, for baron Jørgen Gyldenkrone, 
*1682, †1714, og hans hustru Vibeke Dorothea 
Gersdorff, †1720. - Tre andre kister, for Jørgen 
Grabow, †1728, hans hustruer Lucie Hedevig 
Levetzau, †1757 og Elisabeth Margrethe Rant-
zow, †1745, har ifølge Abildgaard været anbragt 
i kapellet, indtil de blev nedsat i de respektive 
sarkofager i søndre kapel (jfr. s. 4500). 

†Murede begravelser, under korgulvet, er formo-
dentlig indrettet for den ældste del af slægten 
Skram til Urup.177 Der findes tilsyneladende in-
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gen omtale af †begravelser før 1837, da synet 
bemærkede, at altergulvet, som følge af den der-
under værende begravelse, truede med at synke. 
Det ansås for nødvendigt, at alle deri stående 
kister blev nedsat på kirkegården og begravel-
seskælderen derefter fyldt, så gulvet blev sik-
kert. 1838 var gulvet i koret istandsat og ki-
sterne formodentlig begravet, idet man 1850 
overvejede at fylde begravelsen, »efter at de der 
henstående rester af lig og kister er jordede på 
den nye kirkegård«23 (jfr. s. 4439); formodentlig 
sket 1856. I synsprotokollens oversigt 1862 næv-
nes da også, at under gulvet i koret er den 
Skramske familie begravet, men at denne og 
flere andre under kirkens gulv er »nu såvidt vi-
des opfyldte«. 

I †begravelsen var sandsynligvis nedsat Chri-
sten Skram til Urup, †o. 1519, og hans to hu-
struer Mette Timmesdatter Rosenkrantz og 
Anne Knudsdatter Reventlow, sidstnævnte død 
ca. 1507. Ifølge en beretning, vistnok nedskrevet 
af Peder Skrams datter Olive Skram,178 havde 
faderen i sit 15. år sammen med en broder og 
svoger ladet Christen Skram begrave i »Kors-
brødre klosterkirke« i Horsens, som denne 
havde valgt til sit lejersted.179 Han blev begravet 
hos sine tvende (førnævnte) afgangne hustruer, 
»hvilke Lig Hr. Peder Skram siden selv lod op-
tage igjen, der fornævnte Korsbrødre-Kloster 
blev ødelagt, og lod føre til sin Sognekirke, 
Birk-Kirke ved Urup, og der nedsætte«. 

Kirkegårdsmonumenter. 1) O.1832 eller o. 1849, 
over Tiburtz Tiburtius Strange, født på Laaland 
1779, død på Urup 1832, og hustru Christiane 
Strange, født Byschou, født i Fyen 11. okt. 1787, 
død i Horsens 5. sept. 1861, samt Margrethe 
Strange, født i Fyen 1820, død på Wederslund 
1849. Indskrift med fordybede, sortmalede ver-
saler på hvid marmorplade indfældet i rektangu-
lær kunststensblok, hvorpå lagt hvid marmor-
bladkrans om foden på et latinsk kors af hvidt 
marmor. Ialt 150 cm højt. Nord for skibet. 

2) O.1846, over proprietær Niels Glud, født 
på Jensgaard 17. okt. 1766, død på Julianelyst 
2. jun. 1846. »Han var i livet agtet og eret som i 
hans tvende egteskaber var en blid, trofast og 
omhyggelig ægtefelle...« Desuden Christiane 

Fig. 78. †Smedejernsmonument fra 1800rnes senere 
del (s. 4505). Tegning ved Aage Jørgensen, i N M . -
Wrought iron †monument from the close of the 19th century. 
Drawing by Aage førgensen, in NM. 

Glud, født Birch, enke efter propr. N. Glud, 
født i Weissløv præstegård 18. feb. 1782, død på 
Julianelyst 2. dec. 1846. Indskrift med fordy-
bede, sortmalede versaler på siderne af en op-
slået bog, 49 x 68 cm, af hvidt marmor, foran-
stillet en kunststensblok hvorpå hvidt marmor-
kors med trekløverformede korsarmsender. I 
blokkens forside indfældet et hvidt marmorre-
lief med sammenlagte hænder, symbolet på tro-
skab. Ialt 146 cm højt over sokkel. Ved siden af 
nr. 1. 

Støbejernskors. 1) O.1844, over gårdmand Pe-
der Svendsen, *6. aug. 1780, t i l . sep. 1844 i 
Kollerup. Indskrift med reliefversaler og anti-
kva. Det nu ca. 96 cm høje kors har stumpvink-
let buede hammerafslutninger prydet med sym-
metrisk bladornament. På stammen foroven et 
sommerfugleagtigt insekt og forneden et anker; 
nederst jernstøberiets mærke: »støbt af Jochum-
sen« (skriveskrift). Nord for tårnet. 
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2) O.1848, over Mariane Fransdatter, f. i Ege-
berg 1. jan. 1780, †23. nov. 1848 i Kollerup. Ca. 
108 cm højt kors med indskrift og form som 
nr. 1, i øvrigt ganske svarende til bl.a. kors nr. 2 
i Skannerup (s. 3364). Nederst mærket »støbe-
riet Horsens«. Nord for tårnet. 

3) (Fig. 76), o. 1849, over Peter Jørgensen, f. i 
Lundumskov 9. maj 1790, †8. apr. 1849 i Nal-
dahl. Ca. 120 cm højt kors, inkl. den profilerede 
sokkel, indskriften med reliefversaler. Tretun-
gede korsarmsender, den øvre med sommer-
fugl, på tværarmene rosetter og på stammen en 
bladkrans; nederst jernstøberiets mærke: »Jo-
chumsen, Horsens«, med skriveskrift. En kon-
kylie anbragt foran. Syd for tårnet. 

4) (Jfr. fig. 77), o. 1861, over Kjersten Iensdat-
ter, f. i Tebstrup 16. nov. 1786, †19.jan. 1861 i 
Monberg. Nu ca. 92 cm højt kors over granit-
sokkel, indskriften med reliefkursiv. Hjertefor-
mede korsarmsender, foroven med bladkrans, 
forneden putto ridende på delfin. Mærket »MJ« 
for jernstøberiet Møller og Jochumsen i Hor-
sens.180 Øst for koret. 

5) (Fig. 77), o. 1867, over en kærlig søn, sko-
magersvend H. I.Johannessen, f. på Urup Mark 
25. feb. 1846, †smst. 16. aug. 1867. 92 cm højt 
kors, incl. den profilerede sokkel, indskrift og 
form som nr. 4 og med samme putto foroven og 
-neden på stammen, men symmetriske blador-
namenter på tværarmen. Øst for koret, på 
samme gravsted som nr. 4. 

†Smedejernsmonument181 (fig. 78), fra 1800rnes 
senere del, endnu bevaret o. 1951, men uden 
indskrift, ialt 117 cm højt. Den ovale skriftplade 
var prydet med dobbeltvolutter ved over- og 
underside og var båret af en stav flankeret af 
dobbelte spiralvolutter, hvorover plade med ti-
meglas. Det kronedes af en vaseformet plade 
med hanke og topknop, smykket med kors, an-
ker og hjerte, symboler for Tro, Håb og Kærlig-
hed. Oprindelig anbragt nær tårnet, jfr. fig. 86. 

Mindesmærke (fig. 79) for »Danmarks Riges 
Admiral« Peder Skram og hans hustru Elsebe 
Krabbe, »opreist 1886«182 efter tegning af billed-
hugger Ot to Evens, udført af billedhuggeren 
Hans Christian Petersen, maleren Christen 

Fig. 79. Mindesmærke sat 1886 over admiral Peder Skram og hans hustru Elsebe Krabbe (s. 4505). Peter Michel-
sen fot. 1996. - Monument raised 1886 to Admiral Peder Skram and his wife. 
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Nielsen Overgaard og arkiteken Carl Thon-
ning. 

Monumentet, af gullig sandsten, har på den 
ene side foroven et relief af et linieskib, forneden 
ægteparrets alliancevåben, på den anden side to 
store dannebrogsflag ophængt på to hellebarder, 
hvorimellem en strålekranset stjerne, alt malet i 
kraftige farver. På soklen en indskrift med for-

dybede versaler: »Mens snekkerne skride og 
bølgerne rinde, sin vovehals Danmark ei taber 
af minde«. 

Monumentet, der er indhegnet af jernkæder 
ophængt i fire lodretstående, sortmalede kanon-
løb, er placeret syd for kirken, øst for hoved-
gangen, på et sted hvor man mente, at Peder 
Skram og hans hustrus kister var nedsat. 

KILDER OG H E N V I S N I N G E R 

LA Vib.: Synsprot. 1862-1935. Præstearkiver. Øs t -
birk-Yding. Div. dok. 1819-1954 (C 407. 61). Ved em-
bedet: Synsprot. 1936 f. Se i øvrigt fortegnelse over 
arkivalier vedr. kirkerne i Gammel Skanderborg amt 
i almindelighed s. 2874 samt forkortelser s. 2875. Fag-
ordbog s. 15. 

NM2: Håndskrif t : F. Uldall: Om de danske Lands-
bykirker VI, 1893, s. 187-91. - Indberetninger ved J. 
Magnus Petersen 1889 (altertavle, prædikestol, pulpi-
turstol), 1891 (prædikestol), 1893 (altertavle) og 1894 
(døbefontshimmel), Eigil Rothe 1899 og 1900 (kalk-
malerier), M. Leth 1913 (kapel, kalkmalerier, inven-
tar), H. Matthiessen udat. (kalkmaleri, inventar), H. 
L. Friis udat. (inventar), P. K. Andersen 1935 og 1936 
(inventar og prædikestol), Einar V.Jensen 1940 (præ-
dikestol), M. Larsen 1972 (altertavle) og 1975 (kalk-
maleri), V. Thomsen 1974 (altertavle), ViviJensen 1982 
(*fanestænger), E. Skov 1987 (korsfæstelsesrelief), J . -
J. Frimand 1987 (korsfæstelsesrelief), K. Trampedach 
1994 (kalkmalerier), J .Andersen 1995 (alterbord, 
gravsten), H .C.Freder iksen 1996 (kalkmalerier), Vi-
beke Michelsen 1995-96 (kalkmalerier, inventar, 
gravminder), Peter Michelsen 1996 (gravminder). 

Notebøger. NM2: Søren Abildgaard IX, 1771, s. 22 
ff (bygningstavle, inventar, gravminder), J. J. A. 
Worsaae III, 1852, s. 28 (inventar, gravminder), 
V. Koch I, 1890, s. 95 (kapel, inventar, gravminder), 
H. Petersen II, 1891, s. 22 ff. (kapel, inventar, grav-
minder), C. M. Smidt CXXVIII, s. 34-36 (bygning, 
kalkmalerier, inventar, gravminder). 

Tegninger, opmålinger o. l. NM2: Tegninger af grav-
sten nr. 1 og 2 ved Søren Abildgaard 1771. Tegning 
og afskrift af kisteplade o. 1656, usigneret. Akvarel af 
kalkmaleri ved E. Schiødte 1883. Altertavle 1889 og 
prædikestol med himmel 1891 ved J. Magnus Peter-
sen. Tre akvareller af kalkmalerier ved E. Rothe 1899. 
Grundplan ved S. F. Kühnel u.å. Fontefigurer ved 
P. Henriksen 1916. Kisteplade, usign. og udat. Kirke-
gårdsmonument ved Aage Jørgensen, udat. Grund-
plan og tværsnit samt stemplet sten i tårnet ved Mads 
Hjuler og Kurt Lorenzen 1987. Forslag til istandsæt-
telse af tårn ved Vilhelmsen, Marxen og Bech-Jensen 
1991. 

KglBibl. Billedsaml.: J. G. Burman Becker: Tegnin-
ger af Danske Kirker etc., i bind 62 og 63. Horsens 
museum: Div. tegninger ved V. N o r n 1937. Kgl. byg-
ningsinsp. Århus: Korrespondance og tegninger siden 
1923. 

Litteratur: Aage Simonsen: Horsens og Omegnens 
Kirker, Horsens 1924, s. 102-08. E. Haugsted: Øs t -
birk Kirke, i ÅrbÅrhSt . XXII, 1929, s. 211-21. 
O. Norn : Bygmester Anders Kruse, i Kul turminder 
1944, s. 33-79 og Urup . En bygningshistorisk Under -
søgelse, i ÅrbOldHis t . 1953, s. 117-34. MeddÅrhSt . 
1969, s. 47 (toilet- og redskabsbygn.), 1975, s. 63-65 
(blytage, varmeanlæg, altertavle), 1990, s. 145 (alter-
tavlens topstykke) og 1996, s. 155-56 (restaurering 
1995-96). 

Historisk indledning ved Lars Bisgaard, beskrivelse 
af kirkegård og bygning ved Kjeld de Fine Licht, 
kalkmalerier, inventar og gravminder ved Vibeke 
Michelsen, orgel ved Ole Olesen og tårnur ved Hans 
Stiesdal. Engelsk oversættelse ved Jean Olsen. Re-
daktionen afsluttet 1996. 

1 DiplDan. 2. rk. II, nr. 72. Hændelsen hører fo rment -
lig h j emme blandt uoverensstemmelserne mellem 
klosteret og århusbispen, på hvis vegne præsten 
havde optrådt, j f r . s. 3778. 
2 ÆldDaArkReg. I, 198. I forvejen havde klosteret 
e jendomme i sognet, Herreklostrene 1956, s. 43 og 
45. Klosterets patronatsret bekræftes flere gange si-
den, ÆldDaArkReg. I, 188 og Acta Pont. nr. 3017, 
j fr . KancBrevb. 30. juli 1583. 
3 DiplDan. 3. rk. II, nr. 147. 
4 Testamentet er for første gang aftrykt i sin helhed i 
Lars Bisgaard: Tjenesteideal og fromhedsideal, Århus 
1988, s. 156-57. 
5 ÆldDaArkReg. I, 199. 
6 J f r .T. Gad: Legenden i dansk Middelalder, 1961, 
s. 81. 
7 DaMag. 4. rk. II, 40. 
8 Kronens Skøder og KancBrevb. 7. september. Jfr. 
oversigten af N. J. Andreasen: Ejendomsfordelingen i 
Voer herred i det 16. og 17. århundrede, i Vejle amts 



ØSTBIRK KIRKE 4507 

årbog 1984, s. 33-62. Herredsbogen (note 34) oplyser, 
at Østbirks første præst efter reformationen havde 
været munk i Voer kloster. 
9 KancBrevb. 30. juli 1563 og 1. april 1569, jfr . 13. de-
cember 1572. Kongetienden var uden afgift. 
10 KancBrevb. 25.jan. 1575 og 1635 nævnes kaldets 
ringhed, samme henholdsvis 14. juni og 24. dec. 
11 Her er årstallet i stedet for 1585 fejlagtigt angivet til 
1583. 
12 KancBrevb. 7. juni. 
13 LA Vib. Århus bispearkiv. Adkomster på jura pa-
tronatus 1615-1712 (C3.1152). 
14 LA Vib. Århus bispearkiv. Voer herredsbog 
(C3.1102). Af KancBrevb. 12. februar 1634 fremgår, 
at der var klaget over, at sognet ikke som tidligere 
havde sædedegn. 
15 LA Vib. Landstingets skøde- og panteprot. 1711-17, 
f. 323. 
16 La Vib. Århus bispearkiv. Kirkernes jura patrona-
tus 1695-1738 (C 3.1153). 
17 LA Vib. Skøde- og panteprot. 1776-79, f. 317. 
18 Samme 1782-92, f. 174. 

Fig. 80. J. G. Burman Becker: Skitse af kirken 1853. 
KglBibl. - Sketch of the church. 

19 LA Vib. Århus bispearkiv. Kirkernes istandsættelse 
m.v. 1804-23 (C3. 1151). Provstearkiver. Voer hrd. 
Adsk. sager 1799-1812 (C30 D. 9). Århus bispearkiv. 
Korrespondance. Voer hrd. Østbirk-Yding 1757-1841 
(C3. 689). RA. DaKanc. 28. maj 1810. Min. for 
kirke- og undervisningsvæsen, Journalsag QQ 1321/ 
1890. 
20 LA Vib. Provstearkiver. Århus amts sdr. provsti. 
Synsprot. 1817-54 (C301. 2), jfr . A . T . H ø y : Oberst 
Hans Friis og Den Hørningske Stiftelse, i Fra Randers 
Amt XXXI, 1937, s. 105. 
21 Tang Kristensen: Danske Sagn. Ny række II, H 
382. 
22 Arkæologiske udgravninger i Danmark 1994, 1995, 
s. 187-88. 

23 LA Vib. Provstearkiver. Århus amts sdr. provsti. 
Synsprot. 1817-54 (C 301. 2). 
24 Synsprot. 1862 ff. 
25 LA Vib. Provstearkiver. Voer hrd.s. provsti 1780-
1812. Indk. breve (C30D. 7). Utvivlsomt som resul-
tat af kancelliets (forgæves) forsøg på at gennemføre 
en tilsynsordning foreligger for Voer herred en serie 
udmærkede beskrivelser af kirkerne 1791. 
26 S. Nørregård Hansen: Skanderborg vildtbane I-III, 
i ØJyHjemst. XXXXVI-XXXXVIII , 1981-83, speci-
elt II, 32. 
27 Abrahamsen: Orientering, s. 58: 21,8°. 
28 1996 er konstateret et område af kernen i bunden af 
korets søndre langmur, som blot bekræftede, at koret 
har været smallere end skibet. 
29 Adskillige kirker i Tyrsting og Vrads hrdr. har i 
den vestre ende og ved portalerne oprindelige partier 
af mursten. Med den korte afstand fra Østbirk til 
Voer kloster (s. 3874), hvor teglen må tænkes intro-
duceret i området, kan det næppe udelukkes, at por-
talerne udgør en primær del af byggeriet. 
30 Niels Skrams fortrolighed med andre adelsbegra-
velser dokumenteres bl.a. ved hans bistand i forbin-
delse med hans kones faster, Birgitte Rosenkrantz' 
begravelse i det særprægede kapel ved Taulov kirke 
ved Kolding, KancBrevb. 28. maj 1586, jfr . M. Le-
bech: Taulov, Taulov 1970, s. 112f. 
31 DaAtlas, s. 201. Ifølge MarmDan. , s. 181, har der i 
våbenhuset siddet en indskriftstavle, hvorpå man læ-
ste, at »denne kirketårn og våbenhus, som hun nu er, 
lod Niels Skram og hustru således opbygge og for-
bedre. Anno 1598«. 
32 Norn 1953. 
33 Jfr. C. M. Smidt: Roskilde Domkirkes middelal-
derlige Bygningshistorie, 1949, s. 135-36. 
34 LA Vib. Århus bispearkiv. Voer herredsbog (C3. 
1102). 
35 LA Vib. Århus bispearkiv. Kirkesyn 1700-1803 
(C 3.1166-76). 
36 I nabolaget kom Klovborg kirke under ombyg-
ning, s. 4260. Hvad korsformen angår, kan inden for 
stiftet peges på Ormslev kirke, s. 2157. 
37 LA Vib. Århus bispearkiv. Korrespondance. Voer 
hrd. Østbirk 1721-1845 (C3. 688). 
38 RA. DaKanc. 1. dep. Brevbog 1805 (26. okt.) og 
LA Vib. Århus bispearkiv. Voer hrd. Østbirk-Yding 
1757-1841 (C3. 689). 
39 Norn 1944. 
40 Noterne 23 og 37. 
41 LA Vib. Provstearkiver. Voer N i m hrdr.s. provsti. 
Synsprot. 1855-1938 (C34. 3-4) og note 24. 
42 LA Vib. Århus bispearkiv. Korrespondance. Voer 
hrd. Østbirk-Yding 1757-1841 (C3. 689). 
43 I brev af 21. juni 1883 til dir. f. de antikvar, mindes-
mærkers bevaring (i NM) meddelte kirkeværgen 
C. A. Friis, at han to år tidligere havde gjort biskop-



4508 VOER HERRED 

Fig. 81. *Bispehoved, fra †kalkmaleri fra o. 1525, på 
tårnvæg, udfør t af »Åleværkstedet«. Nu i NM 
(s. 4453). Eigil Rothe fot. 1900(?). - Head of a bishop. 
†Wall painting c. 1525 in the tower by the »Åle work-
shop«. *Fragment now in NM. 

pen, der var direktør for kirken (jfr. s. 4438), op-
mærksom på kalkmalerispor, dog uden resultat. 
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kunne være tale om en bispehue. 
63 Således var 1889 to apostle uden attributter og tre 
med ubestemmelige. 
64 1889 stod i nordre fløj Johannes Døber, Peter, An-
dreas, Jakob major, Jakob minor, »nr. 6 og 7« (ifølge 
Magnus Petersens numre) uden attributter, nr. 8 en 

Fig. 82. Kalkmaleri fra kort før 1550 på ribbe og o m -
kring (tilmuret) afløbshul i korets østhvælv (s. 4454). 
Roberto Fortuna fot. 1996. - Mural painting from 
shortly before 1550 on the rib and around a vent hole in the 
east bay of the chancel. 



ØSTBIRK KIRKE 4509 

Fig. 83. Alterbord, formodentl ig fra o. 1550, men 
ommure t (s. 4455). Henrik Wichmann fot. 1995. - Al-
tar, probably c. 1550, but rebuilt. 

biskop. I søndre fløj Simon, Paulus, Johannes, S. Mi-
kael, Mattias og tre ubestemmelige. 
65 Indskrifternes parenteser angiver restaureringens 
fejlagtigt opmalede suppleringer til det af Magnus 
Petersen læste. 1893 læste denne således (San) eta 
mari(a). 
66 1889 var »ved smuds og mangler deres attributter 
skjulte eller tabte«. 
67 Her måske repræsenterende Clarisserordenen, der 
især optog adelsfrøkener. 
68 Ifølge Verner Thomsens indb. fandt man 1974 på 
bagsiden af apostelfiguren Thomas en blyantskrevet 
seddel: »Denne Altertavle er fuldstændig Repareret 
og sat i Stand Aaret 1893 d. 7.Juli under Ledelse af 
Prof. Magnus Petersen Kjøbenhavn udfør t af hans 
Medhjælper Niels Peter Petersen. Alle Malerierne er 
opfriskede og overalt er der lagt nyt Guld paa ligesaa 
er der lavet nyt Galleri foroven. N. Petersen Maler. 
Pinx.« - Ifølge en regnskabsoversigt 1893 i Magnus 
Petersens papirer (i N M ) havde maler Niels Petersen 
arbejdet i 96 dage, malersvend Jørgensen ca. 50 dage. 
Der var betaling til en billedskærer Ernlund og en 
snedker Juel. M. P. havde udfør t otte tegninger til 
kroner, gallerier, ornamenter og skrift. - Restaurerin-
gen foregik i København. 
69 Ved forundersøgelsen 1889 blev disse motiver be-
skrevet som »ubestemmelige på grund af ødelæggel-
ser, forneden var rester af Korsdragningen«. 
70 Tilsvarende i Marmora Danica II, 1741, s. 180. 
DaAtlas IV, 1768, s. 202 nævner, at »i Birch kirke har 
været en altertavle, som tilforn var i Ring kloster« og 
gengiver indskriften lidt anderledes: »1480 completa 
est ista tabula tempore Dorotheæ Laurentii Priorissæ 
virginis venerabilis«, (... den ærværdige j o m f r u ...). 
71 Beckett II, 179f. omtaler især Frøslev og Skellerup i 
Vinding herred, Svendborg amt. 

72 Danmarks Billedhuggerkunst 1950, s. 112f. 
73 Eksempelvis kan nævnes tre Østbirk-figurer udfør t 
efter nærtbeslægtede forlæg, men af anden billedskæ-
rer, der har skåret altertavlefigurer til Jernved kirkes 
altertavle (DK. Ribe, s. 3223, fig. 24 og 26), Johan-
nes, Jakob major og Mattæus. - Gud Faders ansigts-
træk er skåret efter et forlæg, som også er anvendt af 
den såkaldte Imperialissimamester og hans kreds, og 
som bl.a. ses på tavlen i Malling (s. 2321). 
74 Nr . 2, 7, 10, (11), 13 og (15). 
75 Forlæg til Østbirkmotiverne er i øvrigt forgæves 
eftersøgt. 
76 Jfr. bl.a. Max Hasse: Maler, Bildschnitzer und Ver-
golder in den Zünf ten des spåten Mittelalters, i Jahr-
buch der Hamburger Kunstsammlungen, Bd. 21, 
Hamburg 1976, s. 31-42. 
77 Verner Thomsen: Middelalderlig polykrom skulp-
tur, i Ulla Haastrup og V. T.: Bevar for Fremtiden. 
Katalog for Sophienholms udstilling 1983, s. 50f. 
78 Nævn t hos Thieme Becker, Künstler-Lexikon, 
bd. 20, Leipzig 1927, s. 551, med henvisning til Die 
Bau- und Kunstdenkmäler der Freien und Hansestadt 
Lubeck, Lubeck 1920, III, 405, note 6, der omtaler 
det nedennævnte testamente. Dette er yderligere 
kommentere t af W. L. v. Lütgendorff , i Das Maler-
amt und die Innung der Maler in Lubeck, Lubeck 
1925, s. 47 og 198. - Max Hasse har i artiklen Lübec-
ker Maler und Bildschnitzer um 1500, i Niederdeut-
sche Beiträge zur Kunstgeschichte, Bd. IV, 1965, 
s. 137f., forsøgt at identificere Wilhelm Klover med 
den såkaldte Imperialissimamester, hovedsagelig ud 
fra de Madonnafigurer, der er tilskrevet denne eller 
kredsen omkring ham, uden dog i rimeligt omfang at 
henvise til E. Moltkes redegørelse i DK SJyll XXIII. 
Tilføjelser og Rettelser. Kunsthistorisk Oversigt 
1963, s. 2832f. - Det f remgår af de seneste under-
søgelser, at der hverken er forlægs- eller billedskærer-
sammenfald vedrørende Madonnaen i Østbirk og 
Imperialissimamesterens og hans kreds' arbejder. 
79 Testamentet findes i Stadtarchiv der Hansestadt 
Lubeck. 
80 En liste over genstandene på loftet er udarbejdet af 
tandlæge Friis, vistnok 1907 (Korrespond.sager). -
Nogen tid efter 1939 fandtes stykket i antikvitetshan-
del, hvorfra det 1989 erhvervedes til kirken. Istandsat 
med nyskæringer i antikvitetshandlerperioden. 
81 Indskriften, der nu er delvis dækket af et bræt, er 
suppleret efter afskrifter af Magnus Petersen og Einar 
V. Jensen. 
82 Måske identisk med maleren Henrich Jørgensen 
Møller (-1759-). Weilbachs Kunstnerleksikon II, 
1949, s. 421. 
83 Især Bjerager, s. 2502 og Vrads, s. 4167. 
84 Østbirk-Yding præstearkiv: Div. dok. 1819-1954. 
85 Indskrifterne graveret henholdsvis på et øvre bånd-
jern ved nordenden og på midtskjoldets bagside. 
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86 Sml. portalkarmsten i Stjær, s. 2093 og fig. 8. 
87 Ifølge Mackeprang s. 55 og 283, j f r . mand med 
skjold i Malt (DK Ribe, s. 2826). 
88 Velkendt fra Physiologus-fremstillinger, se Ro-
manske Stenarbejder 2.1984, s. 39f. (Jens Vellev) og 
s. 73 (Inger-Lise Kolstrup). 
89 Jfr. base eller fontefod omtalt af Mackeprang: Gra-
nitportaler, s. 124, j fr . Århus domkirkes stensamling, 
ovfr. s. 345, fig. 175. 
90 Efter samme forlæg som fade bl.a. i Gjern, s. 3334, 
Tønning, s. 4061 og Klovborg, s. 4275. 
91 Udfø r t efter 1702, da der manglede et »dækken« 
over fonten (note 35). 
9 2 Om denne, se Merete Bergild og Jens Jensen: H o r -
sens-billedhuggeren Arent Friderichsen Slache 1642-
1709, i Horsens Museums årsskrift 1987-88, Horsens 
1989, s. 43-50. 
93 Jfr. lydhimle i Vejlby og Erritsø, Vejle amt. 
94 Nyskåret blev tillige »fire ornamentspidser over 
skjoldene og en kugle på den forlængede stang, der 
bærer himlen.« 
95 Således stavet ifølge Magnus Petersens indb., men 
galt opmalet »ohc«. 
96 Magnus Petersen i brev af 12. marts 1894 (private 
papirer i N M ) . 
97 Antagelig fra 1590 ifølge årstal på sidevinge; j f r . 
også Tisted kirkes prædikestol, stafferet 1594 (DK Ti-
sted, s. 44). 
98 Jfr. Jensen: Snedkere, s. 72f. 
99 Markus og Lukas var ombyt te t før restaureringen. 
100 Scenen beslægtet med baggrundsmotivet i opstan-
delsesfeltet på prædikestolen i Århus domkirke, 
s. 558 ovfr. 
101 Modellen var her bl.a. en bøjle fra Gimsings præ-
dikestol, nu i N M , jfr . korresp.arkiv. 
102 Magnus Petersen nævner i sin indb. »fem buer og 
fyldinger«, måske en fejlskrivning? På et fot. 1903 ses 
kun fire som nu. 
103 Nr . 1, 2 og 3. Motivet i felt nr. 4 er ret sjældent 
fo rekommende (jfr. nordtyske eksempler hos Peter 
Poscharsky: Die Kanzel. Gütersloh 1963, s. 71f.). 
104 Ved Magnus Petersens undersøgelse af prædike-
stolen 1891 manglede to englehoveder, et kapitæl, 
søjlerne var løse etc. Han anbefalede en restaurering, 
der imidlertid først blev udsat 1892, dernæst aflyst, 
105 1791 nævnes (note 25), at prædikestolen, »hvorpå 
er mere end almindelig, smuk billedhuggerarbejde«, 
er for nogle år siden blevet malet og forgyldt. 
Nævnte år var stolen overtrukket med »nyt, rødt 
manchester-tøj «. 
106 Jfr. indskrift bag på altertavlen. 
107 Det har næppe været muligt for Magnus Petersen 
ved forundersøgelsen at skelne de to ældre stafferin-
ger fra hinanden. 
108 Samtidig med bemalingen har man måske aftaget 
kapitælerne, der 1939 blev fundet anbragt omvendt . 

109 Herunder tilsattes det lodrette rammestykke ved 
vinduet, og bl.a. 14 flammestråler blev nyskåret. 
110 Jfr. indskriften herpå, nævnt s. 4475. 
111 Her venligst, men forgæves eftersøgt. 
112 LA Vib. Provstearkiver. Voer hrd.s provsti. 1799-
1812 (C30 D. 9). 
113 Venligst eftersøgt her af familien Lassen. 
114 Foreslået i påskrift på fotografiet (fra 1901?) af 
gavlstykket. Jfr. Danske Slotte og Herregårde, red. 
Aage Roussell, 2. udg. III, 1964, s. 415. 
115 Forsiden måler ca. 215 x 300 cm, søjlerne ca. 127 
cm høje. 
116 En tidligere placering, som ses på fig. 50, viser øst-
ligst figuren med spade, dernæst den med anker, sidst 
den blot med skjold. 
117 Påvist af Carsten Bach-Nielsen: Chris toph Weigels 
»Biblia ectypa« og dens brug i Danmark, i I C O 1992, 
1, s. 12f. 
118 Jfr. restaureringsfot. i N M . 
119 De små, lidt stikkende øjne afviger også fra Thra-
nernes arbejder. 
120 I Magnus Petersens personlige papirer i N M ; jfr . 
korresp. sager. 
121 Synet foreslog hele stolen hvidmalet med lidt for-
gyldning, hvor sådant før havde været anvendt; de 
gamle, grønne gardiner burde erstattes af hvide. Intet 
af dette blev dog foretaget (note 24). 
122 Gengivet i synsprotokollen 1889-1938 (note 41). 
123 N o t e 24. - På en tegning o. 1936 ved Viggo N o r n 
(i Horsens Museum) ses orglet stående på et ca. 110 
cm højt, panelklædt podium i tårnrummet , med op-
gang ad en sekstrinstrappe ved nordvæggen. 
124 C-Gs: transmission af Tectus 8'. 
125 C - H : transmission af Tectus 8'. 
126 Optegnet af Jørgen Nielsen 1935. 
127 1822 ønskede synet en udtalelse fra orgelbygger 
Worm om det forfaldne orgelværk (note 37). Yderli-
gere oplysninger i Den Danske Orgelregistrant. 
128 Henning Henningsen: Kirkeskibe, s. 111. 
129 Ure t udleveredes tilsyneladende med nogen m o d -
vilje fra Urup , der ifølge en skrivelse af 16. dec. 1835 
herfra ved N. Strange også tidligere havde haft et ur, 
som måske var identisk med det omdiskuterede, der 
stod på loftet. - Kirkesanger og skolelærer Schou, der 
varetog sagen for kirken, fandt urmagerens overslag 
for overdrevent og anså i øvrigt uret for at være et 
ornament overflødigt i en kirke på landet. Det var 
ikke nødvendigt at forgylde urskivens tal, en stærk 
gul farve kunne gøre det, udfør t af en maler på lan-
det. Lodderne behøvede heller ikke at være kostbare, 
hugne sten, men trækasser fyldte med sten kunne 
gøre samme nytte, »så meget mere som lodderne 
k o m m e r til at gå ned hver i sin side af tårnet, hvilket 
rigtignok er urmageren ubekendt!« (note 37). 
130 Uldall: Kirkeklokker, s. 11 og i hans håndskrift om 
landsbykirker, 1893. 
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Fig. 84. Lyseholder på sydvæggen af Grabows grav-
krypt (s. 4501). H. Wichmann fot. 1996. - Candlestick 
on the south wall of the Grabow burial crypt. 

131 Mellem de to ord er en forkortelsesstreg ovenover, 
dvs. kongelig majestæt. Der er i øvrigt flere bog-
stavsammenskrivninger. 
132 Jfr. gravsten 1580 over Christen Munch og hu-
struer, i Århus domkirke s. 771, nr. 21. 
133 Jensen: Gravsten II, 1953, s. 41f., 67; nr. 626. Heri 
redegøres for de specielle træk, og i katalogrækken 
påvises den nære sammenhæng med en række andre 
sten med flere overbevisende detaljer end hos Hanne 
Honnens de Lichtenberg, i Tro, håb og forfængelig-
hed, 1989, s. 113f. og 248f. 
134 Jfr. Allan Tønnesen, i ÅrbÅrhSt . 1970, s. 69-76. 
135 Birgitte Bøggild Johannsen og Hugo Johannsen, i 
Ny Dansk Kunsthistorie, 1993, II, 53. - Valget af 
dette værksted kan måske forklares ved, at den kon-
gelige stenhugger Gert van Groningen 1776 af kon-
gen fik i opdrag at hugge en ligsten, der i Frederiks-
borg †kirke skulle lægges over kgl. maj.s dreng Bjørn 
Skram, formentlig en broder til Peder og Christen 
Skram; jfr . Jensen: Gravsten II, 46 og Povl Eller, i 
Dansk Kunsthistorie II, 1973, s. 57. 
136 Indskriften rekonstrueret efter den på Abildgaards 
tegning 1771. 
137 Samme citat findes på en gravsten fra 1584 over 
Gregers Ulfstand og Karen Banner; Jensen: Gravsten, 
II, nr. 639. 
138 Jensen: Gravsten, II, 70, j fr . O t to N o r n 1953, 
s. 120. 
139 På Det Nationalhistoriske Museum på Frederiks-
borg, nr. 1220. - Ifølge hans datter, Olive Skrams be-

skrivelse af faderen var han »en stærk, før mand, hær-
debred, mådelig høj, var og meget armstærk, føre 
hænder, hvidgult hår og skæg i sine unge dage, langt 
hår, noget langt og kløftet skæg«. (Hr. Peder Skrams 
Levnet, fortalt af hans Datter. Meddelt af 
M. N. C. Kali Rasmussen, i DaMag. 3. rk. III, 
2. hefte, 1851, s. 97 (jfr. ndf. note 166)). 
140 Jfr. Jensen: Gravsten I, s. 49. 
141 Ifølge præsterækken nævnt i herredsbogen 1661 
(note 34) var han da præst på 26. år. 
142 Ifølge samme præst i 23 år. 
143 Jfr. også en sten i Grejs, Vejle amt. 

Fig. 85. Gravsten nr. 5 over Ane Petersdatter, †1742 
(s. 4495). Einar V.Jensen fot. 1939. - Tombstone no. 5 
of Ane Petersdatter, died 1742. 
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144 Indskriften forvansket. 
145 Jfr. korrespondance jan. og sept. 1916 samt 11. aug. 
1918, endvidere indberetn. fra museumsbestyrer 
H. P. Hansen, Herning, i brev af 25. sept. 1916 (under 
Nr . Snede, i N M ) . 
146 Jfr. gravsten nr. 3 i Skanderup, s. 2931, udfør t efter 
samme forlæg. 
147 Nævn t i noter 1914 af Chr. Axel Jensen (i NM) ; 
forgæves eftersøgt i Nr . Snede 1994. 
148 Jfr. Adresseavisen 1769, nr. 14 og Repertorium 
over Legater og milde Stiftelser IV, 1898, s. 116f. 
149 I Magnus Petersens private papirer (i N M ) er no-
teret o. 1890, at stenen havde siddet i muren, men nu 
stod i kapellet. 
150 LA Fyn. Godsarkiver. Stamhuset Hverringe, 
Hverr inge godsrgsk. 1721-73, nr. 13, påtegnet kvit-
tering for betalingen 14.juli 1768. Afdøde dr.phil. 
H. H. Fussing har efterladt en udskrift med henvis-
ning til ovenstående. 
151 Sarkofagerne er opstillet i Kerteminde kirke for 
Peder Juel, †1779, og hustru Birte Cathrine Levetzau, 
†1784. 
152 Jfr. Hans-Friedrich Schütt: Vier Flensburger Bau-
meister und Bildhauer im 18. Jahrhundert , i Nordel -
bingen, bd. 37, 1968, s. 39f. - En nærmere behandling 
af dette emne agtes foretaget af V. M. 
153 Dette består nu af kvadratiske, rødlige kalkstens-
fliser og store munkesten samt forrest, ved lemmen 
til krypten, af nye, gule sten. 
154 I feltet er der imidlertid plads til to sarkofager. 
155 N r . 1 og 3 grå sarkofager med sortmalede relieffer, 
de øvrige har de modsatte farver. 
156 Knud Prange, Lokalhistorisk afd. af Institut 
f. Hist, har venligst, ligeledes uden held, eftersøgt vå-
benet. 
157 Målt ved profilkanten. 
158 Fejlhugning, juni eller juli? 
159 Fejlhugget o istedet for ø. 
160 Fejlhugning: kun en lille, lodret streg (i stedet for 
et t) mellem n og z. 
161 Forlægget har måske haft »gives«, for rimets 
skyld. 
162 Sml. bl.a. gravkrypt fra 1560erne i Mygdal kirke, 
Hjørr ing amt, for Christoffer Lange til Odden. 
163 På fot. fra 1903 ses fliser på lemmens plads. 
164 Karen Skram var datter af Peder Skram. 
165 Fortegnelse over indkomne oldsager 1866-92. Sa-
gerne indleveret fra Horsens 1871. Af tvivlsom pro-
veniens og foreslået tilhørende Birgitte Brockenhuus ' 
kiste er nogle støbte *metalfigurer (nr. D 667 og 668) 
solgt på samme auktion; de synes snarere fra 1700rne. 

Den ene figur har en nøje parallel s tammende fra 
s. Petri kirkes gravkrypt i København (NM, 
inv .n r .D 75/1981). 
166 Optegnelser om Hr. Peder Skrams Levned m . m . i 
Historiske Kildeskrifter, udg. af H. Rørdam, 2. bd. s. 
Iff., især Tillæg: Om salige frue Elsebe Krabbis her-
komst ... oc salige Endeligt, s. 101, specielt s. 116. Se 
endvidere Hr. Peder Skrams Levnet, fortalt af hans 
Datter, j f r . s. 96 note 139 ovfr. 
167 Formodentl ig forkert aldersangivelse, jfr . DaMag. 
III, 3. rk. III, 99, note 11. 
168 Jfr. Jens Vellev: Kirkens harnisk, i Skalk 1995, 
s. 19. 
169 I ovennævnte fortegnelse (note 165) skrives, at Pe-
der Skrams levninger »for en del år siden« var ned-
gravet på kirkegården, og det fortaltes, at nogle 
»sølvsager«, som fandtes i eller på hans kiste, da blev 
ranet af en organist og kirkeværge Nielsen i Østbirk, 
der siden k o m i Horsens tugthus for meddelagtighed 
i mord . 
170 Ifølge Danmarks Adels Aarbog XXVII, 1928, 
s. 385 skulle Kirstine Rosenkrantz være begravet i 
Lynderup kirke ved den fædrene gård, Lynderup-
gård. Måske er hun bisat her og senere flyttet til Øs t -
birk. 
171 Inv.nr. 862a-c. Oplysningerne venligst meddelt af 
museumsinspektør Vivi Jensen, Koldinghus. To af fa-
nespidserne er senere stjålet. 
172 Jfr. Danmarks Adels Aarbog LXXVII, 1961, s. 41f. 
173 Begge døde på Hovedgård henholdsvis 1779 og 
1782 og begravet i Ørridslev. 
174 J. D. T. †1793 og begravet i Hårby. 
175 Korresp.sager i NM samt artikel med fotos fra 
Horsens Social Demokra t 24. nov. 1937. 
176 Jfr. HofmFund . II, 1756, s. 300. 
177 Bl.a. måske fem små børn af Christen Skram 
(†o. 1519) og Mette Timmesdatter Rosenkrantz (Thi-
set: Stamtavler IX, 172). 
178 Jfr. note 139, s. 80-82 samt note 166 og 167. 
179 Jfr. testamentet, note 4. 
180 Jfr. Aase Faye: Danske Støbejernskors. Bearbejdet 
og udgivet af Jan Faye, 1988, s. 75, nr. 98, og s. 216. 
181 Aage Jørgensen: Danske Gravminder af Smede-
jern, 1951, s. 14 og fig. 87. 
182 Jfr. note 24. Illustreret Tidende nr. 48, 1885-86, 
s. 581 og 587 og Berlingske Tidende 21. aug. 1886. En 
komite under forsæde af arkitekten, etatsråd F. Mel-
dahl havde forestået rejsningen samt indsamlingen af 
midler hertil. Evens vejledte stenhuggermester Dani-
zer i udførelsen. Til afsløringen 22. aug. 1886 havde 
Carl Ploug skrevet en sang; biskoppen takkede. 
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Fig. 86. Kirken set fra sydvest. Kristian Hude fot. 1903. - The church seen from the south-west. 

S U M M A R Y 

The fabric of Østbirk church is marked by alter-
ations and additions. However, the original 
nave, built mainly of rough boulders c. 1200, is 
largely preserved. Here, and also presumably in 
the chancel (later demolished) of the same date, 
vaults were put up about 1500, and in the same 
period the tower was erected. This tower with 
its characteristic double belfry lights divided by 

a colonnette is related to that of the Cathedral in 
Århus where the bishop resided. Probably both 
vaults and tower were financed by the owner of 
Urup manor, the principal farm in the parish. 
His son, who was first sea lord of the Danish 
fleet, enlarged the church considerably towards 
the middle of the 16th century. He built a new 
chancel which was equal in width to the nave, at 
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Fig. 87. Tildannede granitblokke på U r u p og på Østbirk kirkegård, 1:20 (s. 4515). KdeFL 1996. - Moulded granite 
blocks either reused or in the grounds of Urup manor and Østbirk churchyard. 

the same time adding an extension on each side. 
The underlying intention was to ensure that he 
and his descendants would have a suitable burial 
place. The north extension was pulled down in 
1823. A porch was erected later in the 16th cen-
tury, and the tower received a spire. The latter 
blew down in 1656, and in 1787 the porch was 
replaced by the present one. 

Of furniture preserved from the church's ear-
liest period is the Romanesque font of granite 
with a strange dragon and "troll" decoration, 
and also an uninscribed bell from the first half of 
the 13th century. Urup manor has in many ways 
exerted an influence on the interior of the 
church also. But only a few fragments survive 
of the mural decoration from c. 1500 and the 

ensuing decades. The instigator was Christen 
Skram of Urup, whose son continued rebuild-
ing and enriching the church. 

The altar candlesticks from 1577 and two 
splendid tombstones from c. 1580 commemo-
rate Peder Skram, his wife and two of his sons. 
In 1582 the King presented the sole surviving 
son of Peder Skram with a magnificent penta-
ptych displaying figures and paintings, origi-
nally made for the nearby †monastery church at 
Ring in 1480 by "Vilhelm pictor", possibly a 
carver and painter of Lübeck, Wilhelm Klover. 
A †manorial pew for the Skrams of Urup was 
installed in 1590, and at the same time a pulpit 
was built, the master craftsman of which pre-
sumably had close links with the woodcarver 
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Mikkel van Groningen: known inter alia by his 
pulpit in Århus Cathedral. The sounding-board 
at Østbirk was not put up until c. 1700 and pre-
sumably like the one in Tørring (p. 4417) it is the 
work of the Horsens woodcarver Arent Fride-
richsen Slache. This craftsman has also most 
likely made the font canopy f rom c. 1706, which 
was probably donated by Jørgen Gyldenkrone 
of Urup and his wife. In the 1700s the altar-piece 
was "modernised" by a relief of the Crucifixion 
encircled by angels (now hung in the nave). 
Likewise in the 18th century the Grabow family 
of Urup erected a manorial pew enriched with 
pietistic paintings, now installed in the south 

chapel. Hans Rudolf Grabow's second wife and 
widow, Margrethe Øllegaard Rantzau made 
this chapel into a family mausoleum furnished 
with five large sandstone sarcophagi executed 
by the sculptor Johan Thiel of Flensborg. In 
about 1770 she also donated an †organ. Council-
lor of State Rothe paid for new †chairs for the 
priest and parish clerk in 1783, and for the furni-
ture and fittings to be repainted. In 1891-93 the 
pentaptych and the font canopy were thor-
oughly restored by Professor J. Magnus Peter-
sen. More recently, in connection with a partial 
restoration of the mural paintings in 1996, the 
church was given new pews. 

Fig. 88. Østbirk 1795 og 1991, 1:10.000. T.v. matrikelkort opmålt af Jens Grouleff, kopieret af Birgitte An-
dreasen 1982. T.h. samme område, kommunal t ejendomskort kopieret af KdeFL 1996. - Map of the village 1795 
and 1991. 

B Y G N I N G S B L O K K E AF G R A N I T 

I og ved hovedgården Urup (jfr. fig. 89) befinder 
sig en række, utvivlsomt genanvendte byg-
ningssten, som antagelig har været hentet i en 
eller flere kirker eller klostre. Adskillige ligger 
for tiden løst i haven, mens andre indgår i den 
eksisterende hovedbygning. Selvsagt kan nogle 
fortsat gemme sig i murværket. Hertil slutter sig 
et par ottekantede søjleskafter, der i vore dage 
ligger på materialpladsen på Østbirk kirkegård. 

Som det vil være fremgået ovenfor, har der i 
tidens løb været tætte relationer mellem kirken 
og gården, men arten af de registrerede byg-
ningsblokke tyder ikke på, at de stammer fra 
sognekirken. 

Udover den bevidnede, ovenfor nævnte over-
førsel af nedbrydningsmateriale fra Vrold kirke 
kan andre af omegnens kirker komme på tale 
som leverandør af sten til herregården. Navnlig 
er det nærliggende i forbindelse med nogle af 
samlingens mere bemærkelsesværdige stykker 
at tænke sig disse hentet i et af de nærliggende 
klostre, der sløjfedes netop i den periode, da 
Urups hovedhus blev om- og udbygget (jfr. 
s. 4442). 

På kirkegården ligger to ottekantede søjleskaf-
ter1 (fig. 87A) af blågrå granit. Det ene er bevaret 
i antagelig fuld længde på 153 cm, inklusiv det 
kvadratiske afsnit i den ene ende. 

Danmarks Kirker, Århus 285 
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På Urup ligger: Temmelig stort, profileret 
fod- eller topstykke (fig. 87B) af grålig, blegrød 
granit, bagtil beregnet på indmuring. Oprinde-
lig utvivlsomt anvendt i tilknytning til pilaster. 

Kvader med vulst (fig. 87C) af rødbrun granit. 
Oprindelig formentlig hjørneblok ved portal. 

To profilerede vederlagsbånd (fig. 87D) af rød-
lig granit. De er utvivlsomt samhørende, og di-
mensionerne lader antage, at de oprindelig har 
siddet som kragsten i hver sin side af en korbue 
af »normal« størrelse. 

Kapitæl (eller base) (fig. 87E) af grålig, rød-
brun granit, af den såkaldte terningtype i høj-
romansk form, lidt beskadiget sine steder. Såvel 
ved sin størrelse (sidelinie og højde ca. 66 cm (= 

1 F. Uldall: De jydske Granitkirkers Alder, i Å rbOl d -
Hist. 1896, i en note på side 210, er den første, der 
henleder opmærksomheden på søjleskafterne under 
omtale af det lignende ved søndre indgang til Taulov 
kirke ved Kolding. I betragtning af overfladens ka-
rakter er det antagelig med rette, at Mackeprang: 
Granitportaler, s. 37, anser de to søjleskafter for at 

to fod)) og ved sit fornemme stenhuggerarbejde 
er kapitælet usædvanligt her i landet. Det står 
genanvendt som base for hovedbygningens nor-
dre, hvælvbærende søjle; et tilsvarende kan be-
finde sig under gulvet ved den søndre. De to 
søjlers nuværende skafter (nordre: nedre diame-
ter 60,5 cm, højde inklusiv platte og vulst, 196 
cm; søndre delvis skjult) er af rødblå granit af 
udenlandsk herkomst. 

Indmuret i nordsiden af Urups sydfløj sidder 
en 4 9 x 9 5 cm sten af grå og rød granit; en 5,5 
cm høj rundstav langs det ene hjørne lader for-
mode, at kvaderen oprindelig har indgået i et 
søfeke/skifte. Desuden registreres i og ved ho-
vedbygningen smigsten og almindelige kvadre. 

høre h j emme på Urup , hvilket dog ikke udelukker, at 
de kan være senmiddelalderlige og have fungeret i et 
klosterrum på samme måde som et beslægtet skaft i 
Helligåndskomplekset i Ålborg. Den ottekantede, 
hvælvbærende søjle i Væ kirke i Skåne henføres til 
1200rne, SvK, hefte 139, s. 69. 
Redaktion Kjeld de Fine Licht. 

Fig. 89. U r u p hovedgård og nærmeste omgivelser 1:10.000. Målt 1791 af Jens Grouleff. Kopieret af Birgitte 
Andreasen. - Map of the area around the manor of Urup. 



Fig. 1. Ligkapel (s. 4519) og kirke set fra sydøst. KdeFL fot. 1995. - The mortuary and the church. 

YDING KIRKE 
V O E R H E R R E D 

Kirken, der er viet Vor Frue,' nævnes tidligst 14822 

med den oplysning, at den ejede mindre skovarealer 
og jordstykker. Landsbyen er omtalt første gang 
1335,3 mens sognet nævnes 1345.4 15245 bidrog kir-
ken til Frederik I.s ekstraskat, den såkaldte lande-
hjælp, med 10 mark, det næstmindste beløb i her-
redet. 

Før 1345 tilhørte kirken bispen i Århus, som dette 
år henlagde den til Voer kloster, der i forvejen havde 
en del gods i sognet.6 Ligesom det var tilfældet med 
kirken i Østbirk, varede denne ordning ved til 1532 
(s. 4437). Ved reformationen 1536 blev klosteret og 
dermed Yding kirke annekteret af kronen. Via lens-
manden på Skanderborg bortfæstede kongen tien-
derne lokalt, hvilken praksis kun sjældent meddeler 
tiendeholdernes navne; dog nævnes 15727 en fru Ma-
rine i Såby (i sognet), mens Hans Pedersen i Yding 
16178 sad inde med kirketienden på menige sogne-
mænds vegne. 

Herredsbogen beretter (jfr. Østbirk, s. 4438), at 
kirken under svenskekrigene ved midten af 1600rne 
fik »røvet og plyndret« det meste af sit udstyr. Efter 
krigen medfør te statens gæld salg af kirker i stort tal. 
For Ydings vedkommende skete afhændelsen 1687,9 

da friherre af Juellinge, baron Jens Juel, erhvervede 
jus patronatus. Uvist hvornår, men bevidnet 1695,10 

k o m kirken under U r u p (jfr. s. 4438), hvor den blev 
til Ulrik Christian von Schmidtens ejertid, da godset 
solgtes på tvangsauktion. 1804 nævnes sogneboerne 
som ejer,11 mens kaldsretten med skøde af 28. maj 
1810 faldt tilbage til kongen.1 2 Kirken overgik til selv-
eje 1. januar 1912. 

Sognet er anneks til Østbirk, hvilken ordning uden 
tvivl går tilbage til i hvert fald 1460, da Østbirk kirke 
blev overdraget Voer kloster (s. 4437). 

Møntfund. Ved korets og skibets nedbrydning 1865 
blev »af arbejdsfolkene fundet syv forskellige mønter 
adspredte hver for sig på forskellige steder i den o m -

285* 
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Fig. 2. Kirkegårdsportalen set fra øst (s. 4518). KdeFL fot. 1995. - The churchyard portal from the beginning of the 
16th century seen from the east. 

kastede jord«.1 3 Mønterne, hvoraf den ældste er fra 
kong Abels tid i midten af 1200rne, er registreret i 
NM i FP. under nr. 265. 

Sagn. I Yding som ved flere kirker i omegnen for-
tælles om dyr, der varsler dødsfald.14 

1996: Yding sogn indgår i Århus stift og ligger i 
Gedved kommune , Vejle amtskommune . 

Kirken rejser sig på en svag hævning i det højt-
liggende område øst for Gudenå, hvor landska-
bet udbreder sig i store, rolige former. Uden for 
kirkegårdens østre dige falder terrænet kende-
ligt, før det markant hæver sig og når det skov-
klædte bakkeland ved Ejer Bavnehøj. Resen 
nævner,15 at sognet, ligesom området ved Øst-
birk, rummer mange gravhøje. Kirken, der er 
placeret centralt i sognet, ligger mod syd i 
landsbyens østlige udkant (jfr. fig. 39), hvor den 
er synlig viden om. 

Kirkegården er ret stor, men næppe udvidet. 
Den hegnes af nyligt omsatte stengærder mod 
syd og øst; på de to andre sider er der »spaltet 
kamp« med støbt afdækning, som går tilbage til 
1912 og følgende år.13 Diget nævnes første gang 
1615,16 da partier skulle lægges op, hvilket fort-
satte i det følgende år; også senere anføres re-
parationer. 

Der er to indgange, port i vest og låge i nord, 
begge steder med hvidmalede stakitfløje. Porten 
er en teglhængt, muret portal (fig. 3), der antage-
lig er senmiddelalderlig og indeholder indkørsel 
og fodgængerlåge. Mellem de to afsnit strækker 
sig på begge sider en lodfuge, hvilken røber, at 
den eksisterende dobbeltåbning er opført over 
to omgange. Den spidsbuede port synes at være 
den ældre del og er på ydersiden falset; indven-
dig sidder den i en bjælkeoverdækket niche 
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Fig. 3. Kirkegårdsportal og kirke. KdeFL fot. 1995. - Churchyard portal and the church seen from the west. 

(fig. 2). Den fladbuede gennemgang for gående 
er falset på bagsiden og sidder udvendig i et 
spidsbuet spejl ligesom åbningerne i tårnet. 
Samtidig med den ovennævnte udbedring af 
stengærdet i begyndelsen af 1600rne blev der 
udført to †riste, og fløjene blev fornyet med ind-
købt træ og gangjern. I 1790erne var både hegn 
og indgange »næsten øde, så kreaturerne uhin-
dret kan græsse på kirkegården«.17 191513 anbe-
falede synet, at der blev anlagt en trappe i skrå-
ningen uden for nordre låge, hvis placering re-
flekterer det forsvundne †våbenhus. 

Ligkapellet i sydvestre hjørne er samtidig med 
og udformet mage til det i Østbirk (s. 4440); 
Helge Andreassen, Vejle, forestod en tilbygning 
samtidig med kirkens hovedistandsættelse 
1966-68, og 1994-95 ledede Torben Knudsens 
tegnestue i Horsens en ombygning. 

Beplantningen langs digets inderside udgøres 
af nysatte træer, vekslende poppel og ask, der 
1995 har afløst syge elme. Disse kan have været 
identisk med »en række træer«, som synet 191713 

ønskede i stedet for gamle popler. Uden for 
stengærdet står i nord tre store elme, i vest unge 
ahorn. 

I dag er der gruslagt omkring kirken. Efter 
byggeriet i 1860erne måtte stenbroen her renses 
og beskrives 1893 som dårlig. Gangen langs kir-
kens sydside skulle 1910 forlænges til østre hegn, 
og 1932 tales om regulering på arealet.13 

B Y G N I N G 

Kirkens ældste del er tårnet fra begyndelsen af 
1500rne, hvortil slutter sig skib og kor, som er opført 
1865 efter nedrivning af de middelalderlige forgæn-
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Fig. 4. Glamhul. Principskitse, opstalt og plan 1:40 
(s. 4520, jfr . fig. 37). KdeFL 1995. - Belfry lights of the 
tower. 

gere. Ved samme lejlighed forsvandt et våbenhus 
foran norddøren. Orienteringen afviger mod syd 
med godt 20°. 

I dag er det statelige, fire etager høje tårn som 
nævnt kirkens ældste del, mens det førhen stod 
som en væsentlig yngre tilføjelse til skibet. Det 
er ved tekniske og stilistiske ejendommelighe-
der beslægtet med det samtidige tårn ved nabo-
kirken i Østbirk (s. 4442); bl.a. hviler østmuren 
begge steder på et stort, spidsbuet hvælv, der 
spænder ud fra nord til syd. På en flere steder 
synlig syld af marksten er tårnet rejst af munke-

sten i munkeforbandt; sydfacaden og meget af 
vestsiden er skalmuret i nyere tid. 190113 beor-
drede synet bomhullerne muret til. Indvendig, 
hvor oprindeligt murværk ses, er dette færdig-
gjort med fuger, der er mere ryggede end rid-
sede. 

Tårnrummet fungerer nu som kirkens forhal 
eller våbenhus og er med en muret væg med 
dobbeltdør adskilt fra skibet. Adgangen udefra 
til kirken er ad en rundbuet døråbning i vest-
muren, hvor der spores et spidsbuet, formentlig 
oprindeligt vindue. Før ombygningen i 
1860erne stod tårnrummet i direkte sammen-
hæng med skibet ved den brede, spidsbuede ar-
kade, der aflæses i østsiden. Bag en træskillevæg 
i syd er der rester af det †krydshvælv med ret-
kantede ribber, der var muret på forlæg i væg-
gene og tidligere overdækkede rummet. Dette 
har således visuelt og antagelig også funktionelt 
haft fortrinlig forbindelse med den øvrige kirke. 

Adgangen til tårnets øvre stokværk, der siden 
1860erne foregår via en trætrappe bag det 
nævnte skillerum i forhallen, skete tidligere på 
nordsiden, hvor en udvendig trappe ledte op til 
en udvendig fladbuet og falset døråbning, hvor-
fra man bevægede sig videre op over †hvælvin-
gen. Ved kirkens ombygning blev der indsat et 
vindue i den 58 cm brede åbning, hvis nedre 
parti tilmuredes. Hver af de to etager, der til-
sammen udgør det meget høje mellemstok-
værk, har mod vest et 58 cm bredt vindue, der 
udvendig, hvor det øvre er tilmuret, sidder i 
spidsbuet spejl, indvendig i en 60 cm dyb, flad-
buet niche (133 x 115 cm i vægplanet). 

I klokkestokværket er der ligesom i Østbirk 
enkle glamhuller i syd og nord, dobbelte mod 

Fig. 5. Grundplan 1:300. Målt og tegnet af KdeFL 1995. Med prikket linie er angivet væggene i det nedrevne kor 
og skib. - Ground-plan. 
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Fig. 6. Kirken set fra nordøst . KdeFL fot. 1995. - The church seen from the north-east. 

de to andre verdenshjørner. Disse tvedelte, 
rundbuede åbninger er i facaden placeret i et 
rundbuet spejl (fig. 4) svarende til den udform-
ning, der er så udbredt i stiftet, og som uden 
tvivl har forbillede i glamhullerne i tårnet ved 
domkirken i Århus (s. 236). 

De to taggavle med kamme og tinder er mu-
ret med små sten og derfor af nyere dato; heller 
ikke tagstolen er den oprindelige. Østre gavl er 
glat, mens den vestre prydes med stigende, 
rundbuede blændinger med fælles bundlinie i ni-
veau med tagfoden. Under gavlfeltet står med 
jernbogstaver »UCS« for kirkeejeren Ulrik 
Christian von Schmidten (s. 4517) og årstallet 
»1800«, der må hentyde til en i øvrigt ikke om-
talt istandsættelse, måske en ommuring. 

Tårnet er tidligst nævnt år 1700 og var da rev-
net på tre sider; 1748 meldes stadig om revner, 
men et par år efter var en reparation i gang.18 

Mens kor og skib, som nedenfor beskrevet, i 
1860erne dømtes til nedrivning, fandt synet tår-
net »uden behov for reparation«, dog skulle det 
efter nybyggeriet »sættes i stand«.13 Med dette 
udtryk menes nok færdiggørelse af tårnrum-
mets omdannelse til forhal ved nedtagning af 
hvælv, gennembrydning af muren og etablering 
af portal i vest samt opsætning af bræddevæg-
gen i sydsiden. Her indrettedes den nævnte op-
gang til de øvre etager samt et rum, der senere 
bl.a. benyttedes til brændsel. 

I1880erne19 måtte sydfacaden skalmures og de 
sydvendte gavlkamme fornyes. En generel 
istandsættelse gennemførtes i 1920rne, for hvil-
ken betaltes honorar til en arkitekt Hansen,13 og 
igen i 1980erne ved Torben Knudsen. 

Kor og skib er, som skrevet med indhugget 
skriveskrift på marmortavle på østgavlen: »Op-
bygt i Aaret 1865 af Yding Sogns Kirketiende 
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Eiere«. Næste år blev kirken taget i brug, og i 
synsprotokollen skrev provsten, at den var »so-
lidt og smukt genopført«. 

Murene er rejst på forgængerens grundvold, 
dog er koret længere end det gamle (jfr. fig. 5). 
En ikke ubetydelig forøgelse af gulvareal vandt 
man ved udeladelse af de hvælv med piller, som 
først havde været på tale. I stedet valgtes træloft, 
hvorved murtykkelsen kunne reduceres. 

Rummene har enkle proportioner, idet koret 
er kvadratisk og skibet dobbelt så langt som 
bredt. Navnlig i det ydre virker bygningen har-
monisk, også i samspil med tårnet. Murene, der 
187413 beskrives som hule, er rejst af gule sten i 
blokforbandt over en sokkel af granitkvadre, 
hvori vist indgår genanvendte sten. Med relativt 
lave, i højden aftrappede stræbepiller er lang-
siderne akcentueret og opdelt i fag, der hver har 
en rundbuet blænding eller et tilsvarende vin-
due. Et bånd angiver bunden i lysåbninger og 
nicher og fortsætter på pillerne, hvorved facade-
komponenterne bindes sammen. På nordsiden 
er båndet på pillerne et affaset rulskifte, på syd-

siden et par aftrappede skifter (jfr. nedenfor). 
Tandsnit bærer de udkragede skifter, der danner 
afslutning på piller og facademur. Korets øst-
gavl, der indeholder den nævnte bygningstavle 
(1865 betalt med 14 rdl.13) og en indmuret grav-
sten (s. 4536), er glat ligesom skibets gavl; denne 
skulle fornyes i 1880erne.13 

I forhandlingerne forud for opførelsen omta-
les tegninger og overslag, der 1863 betaltes med 
100 rdl. og øjensynlig dannede grundlag for 
byggeriet. 

Hverken tegninger eller overslag synes beva-
ret, og intet arkitektnavn figurerer i de gennem-
gåede papirer. Med ubetydelige ændringer god-
kendtes projektet af den nylig tiltrådte kgl. byg-
ningsinspektør V. Th. Walther.20 

Fra opførelsen har bygningen stået teglhængt, 
mens gavlene oprindelig havde »tinder«, der 
187313 ønskedes fjernet. Allerede nogle år før 
havde der vist sig skavanker i form af forvitrede 
sten og fugt. Man forsøgte sig med forbedret 
ventilation og cementpuds på væggene, men 
1889, da Uldall besøgte kirken, havde man fun-

Fig. 7. Indre, set mod øst. Anonymt fot. 1925. - Interior to the east 1925. 
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det det nødvendigt at skalmure sydsiden og øst-
gavlen.21 190313 skulle pillerne i syd afdækkes 
med skiferplade. 

I det indre løber en kraftig hulkelgesims un-
der kassettelofterne, som synet 189019 foreslog 
egetræsmalet. En større restaurering ledet af 
Helge Andreassen er gennemført 1966-68 om-
fattende bl.a. fornyelse af tagene og istandsæt-
telse af gulvet, hvor et råddent trægulv i stole-
værket blev fjernet. I dag ligger der gule, kva-
dratiske teglfliser i skibet, mens korets ottesi-
dede er kombineret med grå, kvadratiske. I for-
hallen, der har pudset loft, ligger fliser af 
ølandskalk. 

Opvarmning, der siden 1941 foregår med elek-
tricitet, påbegyndtes efter synets ønske 1891 
med †kakkelovn i skibets nordøstre hjørne (jfr. 
fig. 7); Horsensarkitekten Hector Estrup var vist 
behjælpelig med etablering af niche og den øv-
rige installation. Efter indlæggelse af elektricitet 
holdtes en særlig indvielse 1924, og synet no-

terede i protokollen, at »virkningen er festlig og 
hver en krog er oplyst«.22 

Det †kor og †skib, som blev sløjfet 1865, har 
uden tvivl været stedets oprindelige stenkirke 
(jfr. relikviegemme i alterbordet, s. 4526). Af 
bemærkninger fra årene før nedrivningen frem-
går som berørt, at kirken havde omtrent samme 
størrelse som den nuværende (jfr. fig. 5) og stod 
hvidkalket. I følge synsprotokollens beskrivelse 
1862, der siger, at kirken var i »gotisk stil«, be-
stod murene dels af kamp, dels af tegl; begge 
afsnit havde indbyggede hvælv (tre fag i skibet), 
der hvilede på væg- og hjørnepiller. 

Den forsvundne bygning omtales første gang 
1615, da den som så mange andre kirker i de 
gode år mellem Kalmar- og Kejserkrigene blev 
underkastet en større istandsættelse. Hans mur-
mand fra Horsens var i gang i flere sæsoner med 
udbedring af murværk, kalkning og reparation 
af taget.16 Hans entreprise omfattede tillige den 

Fig. 8. Kirkens sydside set fra øst. KdeFL fot. 1995. - The south side of the church seen from the east. 
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Fig. 9. Indre, set m o d øst. H. Wichmann fot. 1996. - Interior to the east. 

ovennævnte renovering af kirkegårdens hegn og 
indgange, og samtidigt anskaffedes forskelligt 
inventar (jfr. s. 4525). 

1748 oplyses at skibets midterste hvælv var 
»noget sprukken«, også 1798 anføres revner i 
hvælvene. 1787 iværksattes en »hovedrepara-
tion«, og præsten indberettede 1791 og synet 
1803, at kirken var i god stand; det fremgår at 
gulvet var af mursten og taget af tegl.17 

Formentlig sammenhængende med kirkens 
overgang i begyndelsen af 1800rne til tiendey-
derne i sognet (s. 4517) begyndte det at knibe 
med vedligeholdelsen. Første signal herom er en 
bemærkning i synsprotokollen 1833 om »ud-
hæng« i korets sydøstre hjørne. 1846 skrev 
provsten ligefrem, at kirkens tilstand »røber i 
enhver henseende den usømmelige ligegyldig-
hed fra ejernes side«. Murenes udskridning fort-
satte og angives umiddelbart før nedrivningen 

at være 12 tommer på koret og på skibets syd-
side, mindst fire på nordsiden. I slutningen af 
1840rne havde man anskaffet sten og tømmer 
med henblik på afstivningsforanstaltning, men 
1849 meldes en del af disse materialer »ført bort 
af fjenden«. 1850 rejstes tre †støttepiller på sydsi-
den, og trækbåndene blev forbedret.23 

Provstesynet 1862 indstillede kor og skib til 
fornyelse og sagen til behandling efter §33 i kir-
kesynsloven fra det foregående år. Et særligt syn 
med håndværksmestrene A. Fischer og P.S. 
Puck som sagkyndige (begge fik senere arbejde 
ved nybyggeriet) mente dog, at det ville være 
muligt at sætte kirken i stand, hvorefter den for-
mentlig ville kunne holde i mange år. I sin vi-
dere ekspedition af sagen gav provsten (F.C.J. 
Høegh-Guldberg i Vær) udtryk for tvivl om 
værdien af de foreslåede foranstaltninger og ind-
stillede til biskoppen, at kor og skib nyopførtes. 



På grundlag af sin erfaring fra ombygning 
1850-51 af den nærliggende Kattrup kirke anslog 
han udgiften til 6-7000 rdl. og føjede til, at det 
var der råd til i det velstående sogn. Kirkevær-
gerne fik fremstillet de ovennævnte tegninger 
og overslag, der fremsendtes til ministeriet. Der 
afholdtes endnu et særligt syn med deltagelse af 
bl.a. de århusianske håndværksmestre C. Stein-
brenner og C.J.Jensen, hvorefter som nævnt V. 
Th. Walther godkendte projektet. Forsinket af 
krigen fandt nedrivningen sted 1865.20 

Angående enkeltheder i den nedrevne kirke 
fremgår det supplerende vedrørende vinduer, at 
glarmester Morten Jørgensen fra Skanderborg 
1682-8324 reparerede alle med egne materialer, 
175018 indsattes et i sydsiden, i slutningen af 
1780erne et i tårnet og et »over degnestolen«25 

(jfr. s. 4534), alligevel ønskede synet 179818 et 
yderligere i sydsiden. 

Tage omtales tidligst 1615,16 da 140 tagsten 
hentet i Horsens skulle lægges op; i samme om-
gang var også Jacob blytækker i virksomhed. 

Et muligvis senmiddelalderligt †våbenhus på 
nordsiden, der i følge beskrivelse 179125 var mu-
ret og uden vinduer, kaldes 186213 uanseligt. Det 
er nævnt første gang 161616 i forbindelse med 
indkøbte loftsbrædder. 179125 var træloftet for-
nyet og taget hængt med tegl; tilsyneladende var 
gulvet af kamp, der 185323 ønskedes omlagt med 
mursten. 

I N V E N T A R 

Oversigt. Det ret spartanske inventar er i hovedsagen 
anskaffet 1866 til det nyopfør te kirkerum. Karakteri-
stisk for tiden er både den nygotiske altertavle af ce-
ment, der o. 1921 har måttet vige for et maleri, en 
kopi efter Carl Bloch, og præstens klapsæde på alter-
bordets bagside. Fra den tidligere kirkebygning er 

YDING KIRKE 4525 

Fig. 10. Indre, set m o d vest. H. Wichmann fot. 1996. - Interior to the west. 
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Fig. 11. *Dækplade af serpentin til †helgengrav fra 
†alterbordet (s. 4526). Nu i N M . Fot. i N M . - *Cover 
of serpentine marble from †reliquary confessio of †altar. 
Now in NM. 

Fig. 12. *Relikvieæske med løst låg, af bly, fra †hel-
gengrav fra †alterbord (s. 4526). Nu i N M . Fot. i 
N M . - Lead reliquary from †altar. Now in NM. 

kun overført den romanske granitfont med dåbsfadet 
fra o. 1550 og den skriftløse klokke fra 1200rnes første 
halvdel. Alt det øvrige træinventar var 186320 af 
provst Høegh-Guldberg blevet erklæret for kassabelt 
og aldeles ubrugeligt. En †altertavle fra 1616 af den 
fra Østjylland kendte billedskærer Oluf Olufsen fra 
Hedemølle havde da længe været i forfald, ligesom 
†prædikestolen fra 1573 med våbener for Peder 
Skram og Elsebe Krabbe til U r u p (jfr. s. 4438 og 
4491). Et delvis ændret altersæt 1675 er overført fra 
hovedkirken i Østbirk. 

Alterbordet er ligesom den tidligere altertavle 
(jfr. nedenfor) fra 1866, udført i nygotisk stil i 
cement. Over en høj sokkel har de tre forreste 
sider en art vinduesdekoration i form af forsæn-
kede, rektangulære felter, hvori et latinsk kors 
med små tværstave på korsarmene. Enkelprofi-
leret gesims med glat frise. Bordet er malet 

mørkegråt, felter og korskanter optrukket med 
uægte forgyldning, baggrunden for korsene 
rødligt marmoreret. 

I bordets bagside er indfældet en trækarm, 
hvori en lem med påhængsiede jernben, bereg-
net til at klappe ud, så den kan fungere som sæde 
for præsten26 (fig. 13a-b). Klappen er skindbe-
trukket over en polstring. 

Ved nedbrydningen 1865 af det middelalder-
lige †alterbord, der var fritstående og muret af 
»store sten«, samt beklædt med »rødmalede 
fjæle«,25 fandt man en †helgengrav i dets »øverste 
murlag«. Midt i alteret, med den ene ende ræk-
kende til bordets østre bagkant, lå en tildannet 
kampesten, der var 14 tommer lang, 10½ tomme 
bred og 6 tyk (ca. 36 x 27 x 15 cm). Midt i denne 
sten var anbragt en ^dækplade (fig. 11), som i 
Gosmer (s. 2764), af grøn serpentin med gul-
grønne pletter, 8,3 cm lang, 5,4 bred og knap 2 
tyk, glatslebet på oversiden og glat, men smårif-
let på undersiden. Heri lå en »særdeles medta-

get« *relikvie æske (fig. 12) dannet af to sammen-
bøjede blyplader, 3 , 5 x 2 , 5 x 1 , 3 cm. Æsken 

Fig. 13a-b. Klapstol til præsten, fra 1866, i alterbor-
dets bagside (s. 4526). H. Wichmann fot. 1966. - Fold-
ing stool for the priest, 1866, behind the altar. 
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Fig. 14. Den tidligere altertavle, af cement, fra 1866, med samtidigt maleri, nu opsat ved korets sydvæg (s. 4528). 
H. Wichmann fot. 1996. - The former altar-piece of cement from 1866, with contemporary painting, now placed by the 
south wall of the chancel. 

rummede tre små stumper ben, et stykke alabast 
eller feldspat samt et lille stykke stof, vist nok 
ufarvet hør. Alt overdraget til Nationalmuseet27 

(inv. nr. 22186 og 22185). 
Alterklæde, antagelig fra o. 1966,28 af mørke-

rødt fløjl med guldgaloner langs kanterne, midt 

på et stort, galoneret kors. †Alterklæder. 166129 

manglede alterklædet (jfr. s. 4517), o. 170018 var 
det »forslidt«. 179115 erklærede præsten, at alter-
klæde »har ingensinde været«. 1847 og atter 
1854 ønskede man at få et nyt af rødt fløjl eller 
klæde.23 Til indvielsen 186613 skulle anskaffes et 
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Fig. 15. Alterkalk, omlavet 1675, tidligere tilhørende 
Østbirk kirke (s. 4529). H. Wichmann fot. 1996. -
Chalice, re-made 1675, it formerly belonged to Østbirk 
church. 

Fig. 16. M o n o g r a m på alterkalken, fra 1675 (s. 4529 
jfr . fig. 15). H. Wichmann fot. 1996. - Monogram, 
1675, on the chalice, cf. fig. 15. 

nyt, der 187219 muligvis blev erstattet af et an-
det. 195128 blev det daværende klæde istandsat. 

Altertavlen er et maleri, »Kristi opstandelse«,30 

fra o. 1921, en kopi efter Carl Bloch, fra 1877 i 
Jakobskirken i København, rimeligvis udført af 
kunstmaler G. Knækenborg Ølsgaard, Århus.31 

Maleriet, olie på lærred, måler 149 x 117 cm og 

har en kraftig, profileret fyrretræsramme med 
hjørneudvidelser, lakeret og guldstafferet. På 
fodstykket står med gyldne, gotiske bogstaver: 
»Jeg er Opstandelsen og Livet«. Her bagpå er 
med blyant skrevet: »20. Marts 1921 Alterbille-
det opstillet (Gave fra Søstrene Enkefru Kirsten 
Andersen og Thyra Bojsen«). 

Den tidligere altertavle (fig. 14), fra 1866, er si-
den 1921 opstillet på et muret, hvidkalket po-
dium, der figurerer som en slags alterbord 
(89x167x26 cm), ved korets sydvæg, tæt ved 
korbuen. Den har form som en nygotisk, tredelt 
tavle og er ligesom det nuværende alterbord ud-
ført i cement, fyldingsfelterne dog af hvidt mar-
mor. Tavlens tre spidsbuede felter er kronet af 
trekantgavle, støttet af glatte halvsøjler med 
enkle baser og kapitæler, hvorover der rejser sig 
vinkelstillede småtårne med trekantgavle og 
spir. Krabbeagtige topspir kroner de tre felters 
gavle, der ligeledes har rester af krabber. 

I midtfeltet, 125 x 50 cm, er malet Kristus på 
korset, på et grønligt jordsmon og med mørkla-
den baggrund. Korset er mørkebrunt, Kristi le-
geme brungult, lændeklædet rødbrunt og torne-
kronen brun. Over hovedet er skrevet »Ihs«. På 
fodrammen står med uægte forgyldte, nygoti-
ske bogstaver: »I Hans Saar er Lægedom for 
os«. Stafferingen på tavlens rammeværk, til dels 
illuderende marmor, er istandsat o. 1967. Søjler 
og bunden i småtårnene er rødmarmoreret, 
midtgavlens ydersider samt spirene er sortmar-
moreret, felternes rammer grå med gyldne kon-
turer. En staffering med oliemaling og forgyld-
ning er tidligst omtalt 1877.13 1890 ønskedes al-
teret og billedet opmålet »med kyndig hånd«, 
og fem år senere blev tavlen malet og forgyldt, 
»hvor det tidligere var sket«. Samtidig blev al-
terbilledet renset og restaureret, alt forestået af 
firmaet Warnich og Møller i Horsens.13 

†Altertavle, udført 1616 af den fra området 
kendte billedskærer Oluf Olufsen i Hede-
mølle,32 der blandt sine signerede altertavler tæl-
ler den i hjemsognet Fruering (s. 2988). Nævnte 
år16 fik »Oluf snedker i Hiemølle« efter forting-
ning 16 dl. for en tavle, han »af ny havde gjort til 
kirken«.33 Samtidig betaltes »en maler i Hor-
sens«, formodentlig Jens maler, som udførte an-
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Fig. 17. Alterdisk formodentl ig 1675 (s. 4529). 
H. Wichmann fot. 1996. - Paten probably from 1675. 

det arbejde i kirken (jfr. ndf.) 14 dl. for at male 
og staffere tavlen.16 179125 beskrev præsten den 
som »gammel og almindelig«. 184223 mente sy-
net, den burde opmåles, »da den er a f så uhyg-
gelig udseende, at synet af den vækker snarere 
modbydelighed end opbyggelse«. I inventariet 
186213 omtales tavlen blot som værende »af ud-
fuget egetræ, malet 1843«. Fjernet 1864 ved ko-
rets nedrivning. 

Altersølv. Kalken (fig. 15), der ifølge sin ind-
skrift oprindelig tilhørte Østbirk kirke, er for-
modentlig en renæssancekalk, der er omlavet 
1675 (se ndf.), og som omkring 1894 har fået nyt 
bæger. Den sekstungede fodplade, med to flade 
afsæt, bærer langs randen giverindskriften med 
graverede versaler: »Anno 1675 Haffuer Chri-
sten Christensen Paa Wrup Denne Kalck Oc 
Disck Som Uar Brecket Ladit om Giøre / Oc 
Med Otte Lod Sølf Formerit oc For Bedrit«. 
Herover er foden drevet sekssidet op med ret 
stejle tunger, markeret med konturlinier. På en 
af tungerne er graveret et skønskriftsmonogram 
»CBLID«(?) (fig. 16), antagelig for giveren og 
hans hustru. På modstående fodtunge er grave-
ret »Bierck Kier/che«. Ved siden heraf er med 
store bladnitter fæstnet et 3,5 cm stort, støbt 
krucifiks, med tornekrone på det svagt hældede 
hoved, der har fuldskæg. Lændeklædet er smalt 

og midtdelt, fødderne let overlagte, intet kors-
træ. Den sekskantede, mangeprofilerede knop 
er udført i et med de sekskantede skaftled. U n -
der foden er med samme bogstavtyper som gi-
verindskriften graveret kalkens vægt 1675: 
»Uegt 39 Lod 13 q.« 

Det store, glatte bæger er fornyet 1894f.,13 da 
det gamle konstateredes »slidt«, og man øn-
skede et af sværere sølv. Indsats med kvartlåg og 
tud, med stempler for stadsguardeinen Johs. 
Siggaard og Københavns bymærke (19)33. 

Den tilhørende disk (fig. 17), formodentlig 
samtidig med kalken, er 14 cm i tvm., ret flad, 
med fordybet firblad i bunden og på fanen et 
graveret indvielseskors. Forgyldt på oversiden 
som ønsket 1902.13 På undersiden er i ny tid gra-
veret »Yding kirke«, med skriveskrift. 

En †kalk og †disk var mellem de i fjendetiden 
røvede genstande fra Østbirk (s. 4438) og Yding 
(jfr. s. 4517). Dog fandtes 166129 endnu en gam-
mel kalk og disk af sølv. 

Oblatæske (fig. 22), 1863, af tin, udført af den 
københavnske kandestøber Hans Høy senior34 

og ganske svarende til bl.a. den i Grædstrup 
(s.3951). Cirkulær, 4,7 cm høj og 11,7 cm i 
tvm., målt ved bundens spinkle profilkant, til-
svarende profiler på lågkanten. På siden er tynde 

Fig. 18. Alterstager 1863, af messing (s. 4530). 
H. Wichmann fot. 1996. - Altar candlesticks 1863 made 
of brass. 
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Fig. 21. Dåbsfad af messing, o. 1550, sydtysk arbejde 
(s. 4532) H. Wichmann fot. 1996. - Brass baptismal 
dish, c. 1550, south German work. 

fliget, bladformet fodplade, der bæres af tre 
k rumme dyreben med kraftige tæer; messingly-
setorn. †Alterstager. 166129 var to »gamle jern-
lysestager« i behold, antagelig identiske med de 
jernlysestager »med træplader på«, der omtales 
1681-82.24 179125 fandtes et par malmlysestager 
»med jernstang igennem«. 

Syvarmet lysestage, »Skænket af Gaardejer 
Niels Andreasens Enke til Yding Kirke 1915«. 
Indskriften graveret med skriveskrift på den 
hvælvede, ottedelte fod. Både stamme og arme 
har kantede led. - To gulvstager, skænket 1959, 
104 cm høje, af messing, på rund, profileret fod 
af brunpoleret træ ligesom lysekraven. På de cy-
linderformede lyseholdere af messing er grave-
ret initialerne, henholdsvis »K. L.J. 1907« og 
»J. F. S. 1905«, for Karen Leth Jørgensen og Jo-
han Finnemann Schultz, begge af Yding.28 

†Alterbøger. 161919 ejede kirken et graduale. 
166129 manglede alterbøger efter krigstidens 
plyndringer (jfr. s. 4517). 

Messehagel, nyere, af mørkerødt fløjl med 
guldgalonerede kanter og latinsk rygkors. Se-
kundær lukning med knapper ved den ene skul-
der. †Messehagler. 166129 fandtes ingen »messe-
klæder« (jfr. ovfr.), men dog en »gammel ha-
gel«. 1681-8224 var den ubrugelig. 179125 indbe-

fordybede dobbeltlinier. Under bunden stem-
plet »Hans Høy« med versaler. 

To alterkander af porcelæn, den vanlige type: 
sort, med guldkors og -kanter samt hvidt låg 
med guldknop. Den ene fra 1862 fra Bing & 
Grøndahl, men nu ude af brug, den anden fra 
1915, fra Den kgl. Porcelænsfabrik, der samtidig 
leverede en tilsvarende skål.13 

Vinskummeske, af sølv, med påskriften »Yding 
Kirke 1904«.28 

Alterstager (fig. 18), 1862,13 af messing, 36,5 
cm høje, med balusterformede skaftled over tre-

Fig. 19. Romansk døbefont (s. 4531). H. Wichmann 
fot. 1996. - Romanesque baptismal font. 

Fig. 20. Løve på fontefoden, j f r . fig. 19 (s. 4531). 
H. Wichmann fot. 1996. - Lion on the base of the baptis-
mal font, cf. fig. 19. 
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rettede præsten, at messehaglen var af blåt fløjl 
med guldtresser og »god nok«. 1860 erhverve-
des en hagel af rødt silkefløjl med ægte guld-
galoner og med et kors af ægte guldbrokade. 
1906 anskaffedes en af mørkerødt silkefløjl med 
ægte guldtresser.19 

Alterskranken, fra 1866,13 er ligesom prædike-
stolen udført af snedker A. Fischer. Den består 
af høje, spinkle søjler med drejede knopper 
midtpå og ved de gotiserende kapitæler og ba-
ser, hvis hjørner har form af småhuse; sortma-
let. Den buede håndliste er af poleret bøgetræ. 
Opstillet i retkant med buede forhjørner, †Alter-
skranker i det tidligere kor: 179125 var knæfaldet 
råddent og »rækværket« skrøbeligt, dog havde 
ejeren taget skridt til reparation. 1822 beskrives 
knæfaldet som ubekvemt for kommunikan-
terne, og man foreslog det gjort højere og bre-
dere. 1846 mente synet, at det burde forsynes 
med udstoppede læderpuder. Også skranken 
burde fornyes.23 186213 karakteriseres den som et 
malet fyrretræsgelænder. 

Døbefont (fig. 19), romansk, af grovkornet 
granit, kummen rødlig, foden grå, de to dele 
således iøjnefaldende forskellige i farve. Det vel-
huggede arbejde regnes af Mackeprang (Døbe-
fonte, s. 234f., 246-49, 252) til de østjyske løve-
fontes klassiske type, specielt Låsby-Vinderslev-
gruppen, og menes med rette at være udført af 
samme mester som fontene i Låsby (s. 3644) og 
Dover (s. 3164). 

Fonten er 85-86 cm høj, den kedelformede 
kumme 86 cm i tvm. og 34 cm dyb. Under 
mundingsrandens platte er i lavt relief hugget 
gruppens vanlige to par modstillede løver, hvert 
par med fælles, kraftigt fremspringende mands-
hoved, der rækker op på den overliggende 
platte. Det sydvendte og bedst udførte hoved er 
20 cm højt og 7 cm i relief, det nordre hen-
holdsvis 18 og 8 cm. Øjnene er svagt hvælvede, 
munden blot en streg, hvorover en tynd mou-
stache, hagen kløftet. Det rillede hår er midt-
delt, og de stiliserede mankelokker, der ligger i 
to lag, ender i små volutter. Hver af halerne, der 
har afsæt højt oppe på ryggen, er ført mellem 
benene og op foran kroppen, hvor den breder 
sig ud i enten et tætfoldet blad eller i flerdelt, 

Danmarks Kirker, Århus 

Fig. 22. Oblatæske af tin, udfør t 1863 af Hans H ø y 
sen., København (s. 4529). H. Wichmann fot. 1996. -
Wafer box of pewter, made 1863 by Hans Høy sen., Co-
penhagen. 

småbladet plante. - Et lavt skaftled formidler 
overgangen til den øvre vulst på foden, der har 
form af et terningkapitæl. Under sidernes bue-
slag er flade relieffer af, fra syd: 1) symmetrisk 
plante med nedadbuede blade, 2) plante med lav 
stængel og ni slyngede blade, 3) (fig. 20) lig-
gende løve med bagudvendende hoved i profil, 
med åbent gab med kraftige tænder, lille snude-
spiral samt hale med krydsende blad, 4) tilsva-
rende løve, men med retvendt hoved. I tre af 
buesviklerne er ca. 12 cm høje mandshoveder, i 

Fig. 23. Dåbskande af tin, 1863, udfør t af Hans H ø y 
sen., København (s. 4532). - Ewer of pewter, 1863, 
made by Hans Høy, Copenhagen. 

286 
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relief, svarende til kummens. På den sydøst-
vendte hjørnesvikkel er en stor lilje på stængel, 
der forløber helt ned i hjørnet. Sydsidens rund-
stav delvis afslået. 

1889 ønskedes fonten renset for oliemaling, 
hvilket dog først synes foretaget 1891f. Samtidig 
flyttedes den fra »hjørnet bag korbuen« til en 
plads midt i koret, hvor den fortsat står.13 

Dåbsfad (fig. 21), o. 1550, sydtysk arbejde i 
drevet og punslet messing, 37 cm i tvm., med 6 
cm bred fane og 5,5 cm dyb ved kanten. I bun-
den den vanlige fremstilling af Bebudelsen og 
her udenom stemplede småblade som i Mesing 
(s. 3139). På fanen to rækker stempler, inderst 
tredelte blade, yderst små heste, et ret sjældent 
anvendt motiv.35 Først anskaffet i 1700rne 
(jfr. ovfr.). - †Dåbsfad. Inventariet 1681-8224 om-
taler fonten »uden bækken«, formodentlig var 
det forsvundet i krigstiden (jfr. ovfr.). Endnu 
170218 manglede det, men 179125 fandtes et mes-
singfad, antagelig det ovennævnte bevarede. 

Fig. 24. Præstens armstol, o. 1900 (s. 4535). H. Wich-
mann fot. 1996. - Priest's chair c. 1900. 

Dåbskander. 1) (Fig. 23), 1863, af tin,36 stem-
plet »Hans Høy« på hankens yderside (jfr. ob-
latæske). 25 cm høj, den af kandestøberen ofte 
anvendte type (jfr. bl.a. Bryrup, s. 3924). 2) 
O. I860?, fra Den kgl. Porcelænsfabrik, 32 cm 
høj, med trekløverformet munding, sort, med 
guldkors og -kanter. Nu ude af brug. 

†Fontelåg. 179125 var »dækket« på fonten »kun 
middelmådigt«. 

†»Fontestol«. 161716 fik Jens maler i Horsens 
betaling for at male »funtstollen«, antagelig en 
træfod, hvori dåbsfadet kunne anbringes 
(jfr. Ovsted s. 4573). 

†Korbuekrucifiks fandtes endnu 1791,25 da der i 
inventariet omtales et »krucifiks af træ under 
korets hvælving.« 

Prædikestol og lydhimmel (fig. 25), 1866,13 af 
fyr, udført af snedker A. Fischer. Stolen har fem 
høje fag med rektangulære fyldinger indrammet 
af rundstave på de tre øvre sider, sålbænk for-
neden. Foran hjørnerne står glatte søjler med 
ringled foroven samt baser som alterskrankens. 
Den lave frise og postamentet har retkantfrem-
spring, førstnævnte med påsat kors. Under 
hjørnerne hænger drejede hængeknopper. Den 
lave, ottekantede underbaldakin støttes af høj, 
polygonal bærestolpe, af pladshensyn ført ned 
gennem forreste stolesæde. Samtidigt opgangs-
panel, med skråfyldinger, langs skibets sydvæg, 
men vinkelknækket ved korbuepillen. Lydhim-
lens ottekant har samme korsdekoration på fri-
sefremspringene som stolen. Over hjørnefrem-
springene står konsoller med drejede skivespir, 
hvorimellem udsavede topstykker med topspir 
og sideknopper. Undersiden er ved rundstave 
delt i otte felter omkring en dobbelt, flad midt-
skive. Egetræsmalet, med gyldne lister. I stor-
felterne er med gulbrunt og sortskygget malet et 
løvsavsagtigt rankeornament: Lydhimlens top-
stykker gulstafferet, undersiden brunmalet, li-
ster og knop mørkebrune. 

Den store, træskårne bogpult (jfr.fig. 25), an-
tagelig samtidig med prædikestolen og anbragt 
på dennes gesimsplade, har en parallel i Ovsted 
(s. 4575). Den har form som en opslået bog, 
med rilleskæringer til markering af bladsnittet, 
og indvendig er udsparet et lavt rum til en bog. 
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Fig. 25. Prædikestol og lydhimmel 1866, udfør t af A. Fischer (s. 4532). H. Wichmann fot. 1996. - Pulpit and 
sounding-board 1866, made by A. Fischer. 

Ryggen er brunmalet, dens relieftværbånd gule, 
bladsiderne gyldne. 

†Prædikestol, 1573, rimeligvis skænket af Pe-
der Skram til Urup og hans hustru Elsebe 
Krabbe (jfr. Østbirk, s. 4438). Ifølge Abildgaard 
1771 havde stolen udskårne våbener for Skram 
og Krabbe samt en indskrift: »Non bene trac-
tabit winosus + sacracagrede P(eder) S (kram) 

R(idder). Santorum vita est crestier(n)i(!) norma 
vivendi. amen. E(lsebe) K(rabbe).« Den utvivl-
somt fejlskrevne tekst kan læses:45 (Den drik-
fældige vil ikke tage sig vel af de hellige ting. 
P. S. - De helliges liv (eller levned) er den krist-
nes leveregel, amen. E. K.). Ifølge Abildgaard 
fortsætter teksten på dansk: »lader Synden oc 
frøcter Gvd. Det er Tid glased løver fast. 1573« 

286* 
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(dvs. forlad synden og frygt Gud. (Time)glasset 
løber hurtigt (ud)). 

Prædikestolen nævnes i regnskaberne 1617,16 

da Jens maler i Horsens fik 5 dl. for at »forfær-
dige«, dvs. reparere, den, »hvor fornøden var«. 

179125 omtales stolen som gammel, men 
brugbar. Opgangen dertil var »af fjæl« og gan-
ske ny. 182923 blev stolen beskrevet som skrøbe-
lig og upassende og burde fornyes. Det følgende 
år37 mente man, at den »ældgamle« prædikestol 
måtte om ikke fornyes så dog i det mindste have 
nyt gulv, ny beklædning forneden samt fornyes 
med maling. 1831 havde en istandsættelse fundet 
sted.23 

Stolestaderne, fra 1866, har gotiserende, plane 
gavle kronet af korsblomst og med svejfede si-
destykker, der har lille, gennembrudt treblad ud 
for sædet. Ryglænene har profilerede rektangel-
felter. Egetræsmalede. Vægpaneler opsat 1924.13 

†Stoleværk er tidligst omtalt 175538 i forbin-
delse med en strid om to »lukkede stole«, dvs. 
med døre. Skoleholderen i Yding, Anders Fi-
scher, klagede over, at den ene af disse stole, der 
altid havde været søgt af skoleholderens kone, 
nu var blevet denne nægtet til fordel for den 
nye, unge kone til Niels Hougaard i Såby, selv 
om hun tidligere havde delt stolen med »hans 
gamle kone«. - 179125 beskrev præsten stole og 
bænke som »for det meste nye«. 180317 var sto-
lene i god stand, dog manglede fruentimmersto-
lene rækværk. Tre år senere ønskedes nogle 
gamle og skrøbelige stole udskiftet.11 1846 var 
stolene »trods lapperier« mådelige, men burde 
fornyes, synes dog året efter blot at være blevet 
malet.23 1862 fandtes i kirkerummet ialt 41 stole 
med låger og rygstød, malet 1847. I våbenhuset 
stod to †bænke. 

†Knagerækker, med drejede og egetræsmalede 
knager, ialt 19 løbende meter, blev fornyet 
1889.13 

Østpanelet i syd har udgjort en del af degnesto-
len fra 1866. Over frisen indvendig bærer tre 
krumknægte det skrå pultbræt. Den smalle gavl 
har på forsiden et listedannet felt med øvre vin-
kelspids. 179125 omtales †degne- og †skriftestolene 
som gamle, men brugbare. 186213 var disse to 
»lukkede« stole som vanligt anbragt i koret. 

Fig. 26. Niche i korvæg med skab til præstens vaske-
k u m m e fra 1903, af støbejern (s. 4535). H. Wichmann 
fot. 1996. - Recess in the wall of the chancel, with locker 

for the priest's washbasin of cast iron, 1903. 

Fig. 27. Pengebøsse fra o. 1860 (s. 4535). H. Wich-
mann fot. 1996. - Collecting box, c. 1860. 
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Fig. 28. Lysekrone nr. 2, 1915, af messing (s. 4536). 
H. Wichmann fot. 1996. - Brass chandelier, no. 2, 1915. 

Armstol (fig. 24) til præsten, anskaffet o. 1900,13 

af bøg. Den har buet og tunget kopstykke og 
tilsvarende rygbræt, buede armlæn og sarg, for-
benene drejede. Det polstrede sæde er læderbe-
trukket. Anbragt i korets nordøsthjørne. Et 
klapsæde til præsten, nu ude af brug, er omtalt 
s. 4526. 

Vægskab med vaskekumme (fig. 26), indrettet 
190313 til brug for præsten. Den emaljerede stø-
bejernskumme, af form som en muslingeskal, er 
anbragt i en niche i korets østvæg bag alteret, 
bag trækarm med låge. 

†Kirkekiste. 1681-8224 nævnes en gammel ege-
kiste med lås for. 

To pengebøsser af blik, med hængelås, er om-
talt i inventariet 1862.13 Den ene (fig. 27), med 
pengetragt på det flade låg, er ophængt ved si-
den af vestdøren, den anden, der nu er ude af 
brug, har på forsiden en frakturindskrift: »(F)at-
tig Bø(sse)«, der kan skimtes under en sort 
overmaling. En ny †tavlepung ønskedes anskaf-
fet 1850.23 

Vestpulpitur, o. 1920, brystværket med enkelt 
fyldingspanel, der midtpå brydes af den 1979 
indsatte, fremspringende orgelfacade, der ved 
midtgangen hviler på to stolper. Lyst egetræs-
malet. Opgang ad stejl trappe i nord. 

Orgel, 1979, med fem stemmer, ét manual og 
pedal, bygget af Bruno Christensen & Sønner, 
Terkelsbøl. Disposition: Manual: Gedakt 8', 
Principal 4', Kobbelfløjte 4', Oktav 2'. Pedal: 
Subbas 16'. Facaden, der hidrører fra det tid-
ligere orgel, har tre rektangulære pibefelter, ind-
rammet af pilastre og udskåret rankeværk; pro-
spektet krones af en profileret gesims med tand-
snitsfrise. Facaden er malet med en lys træfarve 
og har mørkebrunt rankeværk. På vestpulpitu-
ret, med spillebordet i orgelhusets sydside og 
facaden indfældet i pulpiturbrystningen. †Orgel, 
o. 1920, med fire stemmer, bygget af Horsens 
Orgelbyggeri ved M. Sørensen, omdisponeret 
1957 af Th. Frobenius & Co., Kgs. Lyngby. O p -
rindelig disposition: Bordun 16', Principal 8', 
Salicional 8', Fløjte 4'; superoktavkoppel, svelle. 
Disposition efter omdisponeringen: Principal 8', 
Gedakt 8', Oktav 4', Fløjte 4'; superoktavkop-
pel, svelle. Pneumatisk aktion, bælgventilvind-
lade. Facaden, der er genanvendt i det nuvæ-
rende orgel, havde oprindelig attrappiber af 
sølvbronzeret zink. På samtidigt vestpulpitur, 
med spillebord i orgelhusets nordside. 

Fig.29. Klokke fra 1200rnes 1.halvdel (s. 4536). 
H. Wichmann fot. 1996. - Bell cast in the first half of the 
13th century. 
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Fig. 30. Romansk gravsten over manden Tholvo (s. 4536). KdeFL fot. 1995. - Romanesque tombstone of the man 
called Tholvo. 

Tre nyere salmenummertavler til indskudstal, én 
anskaffet 1941, en anden ændret 1945, en tredie 
erhvervet før 1973. 1862 omtales tre †salmenum-
mertavler.13 

Lysekroner. 1) 1896, af messing, svarende til 
krone nr. 1 i Åle (s. 4372), men kun med seks 
flade lysearme, cylinderskaft med forskellige 
småled, det øvre ledsaget af små volutbøjler. På 
den store hængekugles midtbånd er med fraktur 
graveret giverindskriften: »Gaardeier Jens Poul-
sen og Hustru d. 14. 4. -96«. Ophængt vestligt i 
skibet. 2) (Fig. 28), 1915, af messing, svarende til 
de tre i Voerladegård (s. 3867). Den har to gange 
otte flade, trådslyngede lysearme, det nedre sæt 
med to lyseholdere på hver arm. Skaftet består 
af fem midtdelte kugleled, på den midtdelte 
hængekugle er med skriveskrift graveret: »Else 
Winther den 1. 7. 1915«. Ophængt østligt i ski-
bet. - Begge kroner indrettet til elbelysning 
1924.13 

Klokke (fig. 29), fra 1200rnes første halvdel,39 

89 cm høj og 71 cm i tvm., skriftløs. Dens un-
derflade er vandret, de fem hanke runde. To 
spinkle lister ligger lige over slagkanten, to an-
dre, snorelignende, ses ved overgangen til huen. 
Jernknebel. Ophængt i slyngebom. En gammel 
klokkebom ligger i klokkestokværket. - En 
†klokke er tidligst omtalt 1619,16 og trods plyn-
dringer i krigstiden (jfr. s. 4517) fandtes den i 

tårnet 1661.29 179125 meddelte sognepræsten, at 
der var en enkelt klokke i tårnet, som var god 
og kunne høres over hele sognet. Opgangen til 
klokken var da ad en stige inde i kirken. 

Klokkestol (fig. 38), gammel, af eg, indrettet 
til én klokke og udført af delvis genanvendt 
tømmer. Stolens to hovedstolper er hver støttet 
af to til dels krumvoksede skråstivere til hver 
side, tappet ned i fodbjælkerne, samt af en skrå-
stiver henholdsvis til syd og nord. 

G R A V M I N D E R 

Gravsten40 (fig. 30), romansk, over manden 
Tholvo. Af flammet sort og rød granit, stedvis 
forvitret, hvorved tolkningen af den flade re-

Fig. 31. Øvre udsnit af romansk gravsten med navnet 
"Tholvo", her optrukket, j fr . fig. 30 (s. 4537). H. 
Wichmann fot. 1996. - Detail of top of the Romanesque 
tombstone to the man called "Tholvo"; the name is tou-
ched-up here, cf. fig. 30. 
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lieffremstilling vanskeliggøres. Den svagt tra-
pezformede sten, ca. 142 x 40-36 cm, har langs 
kanten en lille rundstav, delvis dækket af ce-
ment. Øverst på stenen (fig. 31) er et ophøjet 
felt, hvori navnet »Tholvo« er hugget med for-
dybede majuskler. Ved den nedre ende er en lille 
høj markeret ved en spinkel rundstav. Herfra ses 
en flot løve i et spring frem mod de to dobbelt-
arkader over hinanden og rummende forskellige 
figurer. Løven har mandelformet øje, små ører 
og lang spiraltunge. Tre kraftige tæer ses på hver 
fod, og den lange hale, der er lagt ind mellem 
benene, er ført op foran kroppen, hvorover den 
breder sig ud i et vifteformet blad. De to sæt 
dobbeltarkaders søjler har små trekantbaser med 
øvre tværstav samt ringkapitæler bærende top-
spir afsluttet af knop. Tvillingbuerne, der ud-
springer fra søjlekapitælerne, støttes midtpå af 
et kors, hvis tværarme og stamme har ender 
svarende til de førnævnte baser. Den øvre dob-
beltarkade mangler dog tværarmen. På dens 
plads ses to runde figurer, dannet af en rundstav 
indkredsende streger, som måske kan tolkes 

som kors eller ansigter. Tilsvarende, men måske 
med lidt tydeligere ansigtstræk ses på figurerne 
under den anden arkades tværarm. Indmuret i 
korets østgavl; har formodentlig tidligere ind-
gået i en af den nedrevne bygnings mure. 

†Begravelse. Ifølge herredsbogen 166129 fand-
tes da i kirken en »herregraffvelse«, hvori var 
begravet en gammel frue, Maren Andersdatter, 
med sine børn, måske identisk med »fru Ma-
rine« (jfr. s. 4517). 184723 ønskedes begravelsen i 
koret enten fyldt eller den sønderbrudte dæksten 
borttaget og et forsvarligt gulv lagt. 

Kirkegårdsmonumenter. Tre gravtræer af granit, 
svarende til en række sten på egnen41 (jfr. bl.a. 
Åle. s. 4386), af form som liggende, halve og 
svagt trapezformede træstammer på en lille sok-
kel, er lagt tæt ved og nord og syd for tårnet.42 

1) (Fig. 32), barnesten, o. 1795(?). Af indskrif-
ten med fordybede versaler i tværskrift kan nu 
kun læses »fød«, tidligere er set »1793«, samt 
dødsåret »1795« (?)43 lige over det indhuggede ti-
meglas forneden. Dettes øvre del fremtræder 
forsænket, dvs. sandet, symboliserende den ud-

Fig. 32. To gravtræer af granit, over et barn, nr. 1, †1795(?), og en kvinde (?), nr. 2 fra o. 1800 (s.4537f.). 
H. Wichmann fot. 1996. - "Tomb tree" of granite, no. 1for a child, died 1795(7), no. 2 for a woman (?), died c. 1800. 
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Fig. 33. Hovedende på gravtræ nr. 3, o. 1809, j fr . 
fig. 34 (s. 4538). H. Wichmann fot. 1996. - Head-end of 
"tomb tree" no. 3, c. 1809, cf. fig. 34. 

rundne tid, er løbet ned i den nedre del, der er 
vist i kontur. Stenen måler 94 x 25-18 cm, inkl. 
en ca. 1-1,5 cm bred og ca. 7 cm høj sokkel, høj-
den ved hovedenden er 22 cm, forneden 15 cm. 
På oversiden øverst er et stort, fordybet Jesu-
monogram. På hovedendens gavl ses et halv-
kugleformet hoved med lille halsstykke og for-
dybninger til øjne, mund og næse. Den let skrå 
fodgavl har blot en glathugget halvkugle. Lagt 
ved siden af nr. 2, nord for tårnet. 

2) (Fig. 32), o. 1800, måske over moderen til 
ovennævnte. Den nu ulæselige indskrift på 
oversiden er indrammet af en kontureret oval, 
hvorfra udgår små S-slyng. Øverst et fordybet 
Jesumonogram. Stenen måler 162 x 42-33 cm, 
inkl. den ca. 3 cm brede, skråkantede og 9 cm 
høje sokkel. Ved hovedenden 36 cm høj, for-
neden 31 cm. Hovedendens gavl er prydet med 
en buste, der har rundt hoved med let hvælvede 
øjne, næseriller samt mundstreg, brystpartiet er 
hvælvet, formentlig markerende en kvinde, ne-
derst en vulst. Den let hulede fodgavl har en 
mindre figur, med tværriflet halsbånd, men er 
uden ansigtstræk. 

Lagt ved siden af nr. 1, nærmest tårnets nord-
mur. 

3) (Fig. 34), o. 1809. »Her under hviler salig 
lens Nielsen fod i Saabye d. 15 Septe. 1760 død 
d. 14 May 1809«. Den fordybede indskrift står 
med en blanding af versaler og skriveskriftsbog-
staver på stenens øvre del. Den måler 
189x42-33 cm, inkl. den 1,5-2 cm brede og 6 
cm høje sokkel, højden ved hovedenden 36 cm, 
forneden 33 cm. Hovedgavlen (fig. 33) er lodret 
med en buste i relief, hvis hoved har fordybede 
øjne, næseriller og mundstreg. Fodgavlen er let 
skrå over den her lidt kraftigere sokkel, hovedet 
som det førnævnte. Lagt ved tårnets sydmur. 

To støbejernskors44 er sat på samme familie-
gravsted lige vest for tårnet. 1) O.1857, over 
Ane Magrete(!) Iørgensen datter af gårdm. Iør-
gen Iversen i Saaby, *10. apr. 1848, †13. okt. 
1857 9½ år gl. Indskrift med reliefversaler og 
-antikva. Korset, der er 126 cm højt og af næsten 
samme type som bl.a. nr. 1 i Nørre Snede 
(s. 4244), har for enderne gennembrudte, stili-
serede kaprifolieblomster med frøkapsler, på 
stammen forneden et anker og på soklen ind-
skrift for jernstøberiet Møller og Jochumsen: 
»Støbt hos M. & J. Horsens« (fig. 35). 

2) (Fig. 36), o. 1858, over en broder Søren Iør-
gensen, født i Saabye 30. okt. 1850, død smst. i 
sept. 1858, 8 år gl. Korset svarer til nr. 1, men 
har foroven på stammen en evighedskrans, ne-
derst et anker, øverst på soklen står jernstøberi-
ets mærke »M & J«. 

Fig. 34. Gravtræ nr. 3, over Jens Nielsen, †1809, set 
fra fodenden (s. 4538). H. Wichmann fot. 1996. -
"Tomb tree" no. 3, for fens Nielsen, died 1809, seen from 
the foot-end. 
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KILDER OG H E N V I S N I N G E R 
LA Vib.: Synsprot. 1862-1935. Ved embedet: Synsprot. 
1934f. Se i øvrigt fortegnelse over arkivalier vedr. 
kirkerne i Gammel Skanderborg amt i almindelighed 
s. 2874 samt forkortelser s. 2875. Fagordbog s. 15. 

NM2: Håndskrift : F. Uldall: Om de danske Lands-
bykirker V, 1889, s. 197-200. Indberetninger ved 
E. Moltke og V. Michelsen 1948 (romansk gravsten) 
og Vibeke Michelsen 1995-96 (inventar og gravmin-
der). 

Notebøger. NM2: Søren Abildgaard IX, 1771, 
s. 27-28 (indskrift på prædikestol). Henry Petersen I, 
1890, s. 15-16 (romansk gravsten). C. M. Smidt 
CXXIII, udat. , s. 32 (bygning, font, dåbsfad). 

Tegninger og opmålinger. NM2: Kirkegård ved Aage 
Jørgensen, udat. Kunstakademiets bibliotek: Døbefont 
1:5 ved Conny Weinreich og kirkegårdsportal 1:20 
ved Elsebet Lind, begge 1937. Kgl. bygn. insp. Århus: 
Korrespondance og tegninger siden 1919. 

Litteratur: MeddÅrhSt . 1968, s. 47-48 (hovedistand-
sættelse o.a.), 1980, s. 91 (orgel) og 1995, s. 168 (lig-
kapel). 

Historisk indledning ved Lars Bisgaard, beskri-
velse af kirkegård og bygning ved Kjeld de Fine 
Licht, inventar og gravminder ved Vibeke Michelsen 
og orgel ved Ole Olesen. Engelsk oversættelse ved 
Jean Olsen. Redaktionen afsluttet 1996. 

1 ActaPont. nr. 3017 (1486). 
2 ÆldDaArkReg. I, 186f. 
3 DiplDan. 2. rk. XI, nr. 351. 
4 Samme 3. rk. II, nr. 208. 
5 DaMag. 4. rk. II, 40. Kun den senere nedlagte Ås 
kirke (Søvind sogn) blev takseret lavere. 
6 No te 4, hvor der tales om Yding sogn, mens der i 
pavebrevet (note 1) står, at bisp Svend i samråd med 

Fig. 35. Detalje af støbejernskors nr. 1, o. 1857, med 
indskrift for jernstøberiet Møller og Jochumsen, 
Horsens (s. 4538). Jens-Jørgen Frimand fot. 1982. -
Detail of cross of cast iron no. 1, c. 1857, with the inscrip-
tion of the iron foundry Møller and Jochumsen, Horsens. 

Fig. 36. Støbejernskors nr. 2, over Søren Jørgensen, 
†1858 (s. 4538). H. Wichmann fot. 1996. - Cross of cast 
iron no. 2, for Søren førgensen, died 1858. 

sit kapitel forenede Voer kloster med Vor Frue kirke i 
Yding for altid. 
7 RA. DaKanc. Registerbøger på tiender i Fyns, År-
hus, Ribe og Viborg stifter til bortfæstelse. Titlen 
frue lader formode, at det var indehaveren af den nu 
forsvundne hovedgård Såbygård, det drejede sig om. 
Jfr. †begravelse, s. 4537. 
8 KancBrevb. 23. januar. Samme dag fik Anders Sø-
rensen i Yding brev på kongetienden, ligeledes på 
menige sognemænds vegne. 
9 Kronens Skøder 17. sept. Året efter solgtes kongeti-
enden til Margrethe Wilders, enke efter Friedrich 
Verdelmann, samme 21. juli. Jfr. J. Thomassen: Kro-
nens afhændelse af den fynske jus patronatus 1646-
1698, i Historie 1994, s. 61-89. 
10 LA Vib. Århus bispearkiv. Adkomster på jura pa-
tronatus 1615-1712 (C3.1152). 
11 LA Vib. Århus bispearkiv. Kirkernes istandsættelse 
m . m . 1804-23 (C3.1151), Sager vedr. kirkeejere 
1837-44 (C3.1156), Provstearkiver. Voer hrd. Adsk. 
sager 1799-1812 (C30D.9 ) . 
12 RA. DaKanc. Originale skøder til kongen ... 
(1799)-1828. 
13 LA Vib. Synsprot. 
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Fig. 37. Vestre glamhul (s. 4520) og tilmuret åbning. 
KdeFL fot. 1995. - The belfry lights on the west side of 
the tower. 

14 Tang Kristensen: Danske Sagn II, H nr. 42, 46, 52 
og 53. 
15 S. 121. 
16 RA. Rtk. 6 års kirkergsk. ... 1620. 
17 LA Vib. Århus bispearkiv. Kirkesyn 1700-1803 
(C3.1166-76) og Provstearkiver. Voer hrd.s provsti 
1780-1812. Indk. breve (C30D. 7). 
18 LA Vib. Århus bispearkiv. Kirkesyn 1700-1803 
(C 3.1166-76). 
19 LA Vib. Provstearkiver. Voer-Nim hrdr.s Syns-
prot. 1855-1938 (C34. 3-4). 
20 Noterne 13, 19 og RA. Min. for kirke- og under-
visningsvæsen. 1. kontor, Journalsag 0 1345/1862 
samt LA Vib. Bygningsinsp. Århus. Forsk, kirker 
1850-1905 (B 239.126). 
21 Deraf den forskel i murtykkelse og detaljer, som 
registreres. 
22 Noterne 13 og 19. 

23 LA Vib. Provstearkiver. Århus amts sdr. provsti. 
Synsprot. 1817-54 (C301. 2). 
24 RA. Rtk. Rgsk. 1660-ca. 1848. Århus stifts rgsk. 
1680-94. 
25 LA Vib. Provstearkiver. Voer hrd.s provsti 1780-
1812. Indk. breve (C30D.7 ) . 
26 Ved dette arrangement undgik man at forlænge ko-
ret, hvilket ellers ville have været nødvendigt af hen-
syn til at skaffe præsten siddeplads. 1866 fandt man 
det ikke hensigtsmæssigt, men sognepræsten erklæ-
rede sig dog tilfreds (note 13 samt korresp. i N M ) . 
27 Indb. i indl. til prot . , note 13. 
28 Ved embedet. Synsprot. 1934f. 
29 LA Vib. Århus bispearkiv. 1661. Herredsbog for 
Voe rh rd . (C3.1102). 
30 Et yndet mot iv til alterbilleder, j fr . bl.a. Græd-
strup, s. 3949 og Stilling, s. 2959. 
31 Menighedsrådet meddelte 11. aug. 1919, at det 
havde indhentet tilbud fra omtalte (korresp. i N M ) . 
32 Jfr. Weilbachs Kunstnerleksikon, 4. udg. VI, 1997. 
33 Samtidig betaltes ½ dl. i leje af en vogn, som hen-
tede tavlen, antagelig fra værkstedet i Hedemølle 
(note 16). 
34 Jfr. Halkjær Kristensen: Tinmærker, s. 52f. - Prisen 
var 2 rdl. 3 mk. (note 13). 
35 Jfr. Farum, DK. Frborg. s. 2496, nr. 1, ikke afbil-
det. 
36 Prisen var 7 rdl. (note 13). 
37 LA Vib. Århus bispearkiv. Kirke- og præstegårds-
syn 1813-35 (C3.1177). 
38 LA Vib. Lens- og amtsadministrationen. Skbg. og 
Åkær amter. 1745-65. Sager vedr. rytterdistriktets 
kirker og degnekald (B5C. 191 C). 
39 Jfr. Uldall: Kirkeklokker, s. 11. 

Fig. 38. Klokkestol af delvis genanvendt egetømmer 
(s. 4536). H. Wichmann fot. 1996. - Old bell frame of 
partly reused oak timber. 
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40 Jfr. Torkild Hinrichsen: Corpus der »romanischen« 
Grabsteine Danemarks IV, 964, nr. 421. Udg . som 
ms. 1988 (eks. i N M ) ; j fr . indberetn. ved E . M o l t k e 
og C. M. Smidts notebog. Visse beslægtede træk ses 
på en gravsten i Todbjerg, Randers amt. 
41 Jfr. P. Bang Termansen: Gravstene på Horsenseg-
nen, i ÅrbGlBy 1987, s. 18 (undersøgt 1943 og -46). 
42 Den oprindelige placering (som den nuværende)? 
kendes ikke, men måske kan der være tale om en 

anbringelse efter køn svarende til fordelingen af 
mænd og kvinder i stolestaderne. 
43 Termansen har læst henholdsvis 1793 og 1797. 
44 Jfr. Aase Faye: Danske Støbejernskors. Bearbejdet 
og udgivet af Jan Faye, 1988, s. 138, nr. 327. 
45 Fhv. museumsinspektør Erik Skov, N M , takkes 
for læsning og tolkning af indskriften. For at få me-
ning med denne, må ses bort fra skilletegnet » + « og 
»sacra« knyttes til det foregående. 

Fig. 39. Yding 1:10.000. Opmål t 1800 af Johannes Dahl, rettelser medtaget til 1862. Kopieret af Birgitte An-
dreasen 1982. - Map of the village. 

S U M M A R Y 

Yding church was the usual "normal" kind until 
1865, at which date the chancel and nave were 
renewed. Only the late medieval tower is still 
intact, and it embodies several typical details of 
its period which link it, inter alia, with the tower 
of the neighbouring Østbirk church. The first 
storey has originally been vaulted but the vaults 
were removed and the room was made into a 
vestibule when the new nave was built. 

The furnishings are fairly spartan, mostly ac-
quired in 1866 for the newly built interior. 
Characteristic in this respect are the cement neo-
Gothic altar-piece which in 1921 had to make 
way for a painting - a copy after Carl Bloch, 
and the priest's folding stool attached to the 
back of the altar. The only objects transferred 
f rom the earlier church are the Romanesque 
granite font with a baptismal dish f rom c. 1550, 
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and the uninscribed bell from the first half of the 
13th century. 

In 1863 the rural dean Høegh-Guldberg de-
clared that all the church's wooden furniture 
could be scrapped since it was completely unfit 
for use. An †altar-piece from 1616 by the east 
Jutland woodcarver Oluf Olufsen of nearby He-
demølle had by that time long been in a state of 

decay, also the †pulpit from 1573 bearing the 
coats of arms of Peder Skram and Elsebe Krabbe 
of Urup. A partly altered Communion set from 
1675 was moved from Østbirk the principal 
church. A Romanesque granite tombstone of 
the man called "Tholvo" is built into the east 
wall of the chancel. Three granite "tomb trees" 
from c. 1800 lie by the tower. 



Fig. 1. Kirken set fra nordvest. KdeFL fot. 1996. - The church seen from the north-west. 

OVSTED KIRKE 
V O E R H E R R E D 

Sognet omtales første gang 1403, kirken 1413.1 En 
række ejendomsbreve fra 1400rne vidner om, at kir-
ken havde modtaget mange sjælegaver. 15242 betalte 
den 20 mark til Frederik I.s ekstraskat, den såkaldte 
landehjælp. 

Patronatsretten tilhørte i middelalderen Øm klo-
ster, som i sognet bl.a. ejede den senere hovedgård 
Tammestrup. 3 Ved reformationen k o m kirken under 
kronen og blev f rem til klosterets nedlæggelse ad-
ministreret herfra, derefter af lensmanden på Skan-
derborg.4 Kirkens tiender var bortfæstet lokalt, men 
kun få navne på fæstere kendes; 15725 nævnes Søren 
Jensen, 1613 Niels Madsen Lund i Ris, 1630 Ingeborg 
Galt og Niels Graa i Borup og 1636 kongens skibs-
høvedsmand Henrik M u n d på Serritslevgård i Nebel 
sogn.6 

16347 klagedes over at sognet ikke som tidligere 
havde sædedegn; om ran og ødelæggelser under sven-
skekrigene, se s. 4562. 

Kronen beholdt kirken f rem til 1711,8 da den med 
kaldsret solgtes til justitsråd Bendix Lassen på Åkær. 
Allerede 17209 benyttede Frederik IV sin tilbagekøbs-
ret og henlagde kirken til det nyorganiserede skan-
derborgske rytterdistrikt. Ved dettes nedlæggelse 
176710 blev kirken og Tammestrup erhvervet af Bodil 
Hofgaard (jfr. tårn, våbenhus og altersølv), enke efter 
Horsenskøbmanden Gerhard de Lichtenberg. Efter 
hendes død 1795 blev Tammestrup udstykket og 
solgt, men det er usikkert, hvem der købte kirken; 
muligvis forblev den under Tammestrup, hvis ejer 
1804 nævnes som kirkeejer.11 Fra 180512 besad en løjt-
nant Paulsen gård og kirke, mens præsten 180913 

solgte konge- og kirketienden til sogneboerne. Disse 
optrådte som kirkeejer flere gange f rem til 1.januar 
1910, da kirken overgik til selveje. 

161514 betalte kirken for otte tiggertegn »til stakler«. 
Adskillige sagn er knyttet til kirken. Et nævner en 

placering længere vestpå, hvorefter to stude ved at 
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Fig. 2. Kirken set fra syd. KdeFL fot. 1996. - The church seen from the south. 

lægge sig ned udpegede en ny byggeplads. Et andet 
beretter, at kirken er opfør t tre gange og faldet ned 
to. Videre fortælles om en l indorm, der lagde sig o m -
kring kirken og måtte dræbes.15 

Ved afgravning af gulvlag og harpning af jo rd i 
forbindelse med restaurering 1960 gjordes en række 

fund, der opbevares i NM (inv. nr. D 106-39/1960), 
bl.a. lerkarskår, hvoraf nogle synes at være fra tidlig 
middelalder, s tumper af vinduesglas og -bly, røgelse-
kar og bogbeslag (s. 4571), gulv- og gravfliser 
(s. 4579) samt danske og mecklenborgske mønter fra 
perioden ca. 1400-1686 (F.P. 2728), j f r . desuden alter, 
s. 4563. 

1996: Ovsted sogn indgår i Århus stift og ligger i 
Skanderborg kommune , Århus amtskommune . 

Den ensomtstående kirke har en fremtræ-
dende plads i det højtliggende, bakkede land-
skab. Dens niveau er lige under 130 meter ko-
ten, hvilket gør den til den højestliggende i lan-
det. Denne omstændighed er kendt fra gammel 
tid, men efter anlæggelsen af motorvejen mel-
lem Skanderborg og Horsens er kirkens ekstra-
ordinære situation som topstykke i et storslået 
panorama blevet åbenbar for alle vejfarende. 

Endda er kirkebakken ikke den højeste i om-
rådet. Ejer Bavnehøj ligger halvanden kilometer 
mod vest, og nord for kirkegården hæver Buk-
kebjerg sig til 142 m. I kanten af denne bakke 
sprang en kilde,16 hvor degnen hentede vandet 
til dåben. 

På sin vandring fra Horsens nordpå blev Mol-
bech i begyndelsen af forrige århundrede beta-
get af det afvekslende landskab, med adspredte 
småskove i dalene og på højderne.17 »Malerisk 
skønt ligger Ovsted kirke på en høj banke, hvor 
den først ganske hæver sine hvide mure over 
skoven, men synker efterhånden under denne, 
indtil kun tårnspidsen tilsidst er synlig. På top-
pen af den meget høje banke ved Ovsted åbner 
sig uformodet en meget vid og stor udsigt over 
et rigt landskab, der i flere miles omkreds, med 
herlig mangfoldighed af skove, søer, banker og 
dale, ligger udbredt for det undrende øje.« 

Kirken ligger centralt i det store sogn, hvorfra 
1568 blev afgivet et område til Østbirk (s. 4438). 
Hovedgården Tammestrup i sognets nordlige 
del nævnes i middelalderen som sædegård under 
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Fig. 3. Kirken set fra nord. KdeFL fot. 1996. - The church seen from the north. 

Øm kloster. Øst for gården, nærmere Ovsted 
end annekskirken i Tåning, ligger den fælles 
Sneptrup præstegård (jfr. fig. 58), hvis eksistens 
ligeledes kan følges tilbage til middelalderen, 
mens det nuværende stuehus dateres til 1747. 

Kirkens konkrete situation i det kuperede 
landskab medfører, at terrænet uden for kirke-
gården på vest- og nordsiden glider jævnt over i 
omgivelserne, mens det mod øst og den tilstø-
dende del af sydsiden falder stærkt. Her regi-
streres en tilgroet grusgrav, som synet 183318 

mente måtte opgives, da aktiviteten var risika-
bel for kirkegårdsdiget. 

Kirkegården har bevaret sin ældre udstrækning 
og hegnes mod nord og vest af brudstensmur fra 
1890erne.19 Østsidens støttemur er på den nørre 
del støbt på samme tid, mens resten er opbygget 
af marksten og fortsætter i sydsidens stendige. 
Her er den vestre strækning nyopstablet, senest i 
forbindelse med indretning af materialplads og 
det nedennævnte graverhus. 

Hegningen er tidligst omtalt i 1610erne, da 
nedfaldne partier blev lagt op. Sådanne repara-

tioner af snart større, snart mindre omfang er 
tilbagevendende poster i kirkens regnskabsbog, 
som for Ovsteds vedkommende er bevaret for 
det meste af århundredet.20 I præstens indberet-
ning 179121 nævnes stendige, »hvorover ingen 
kreaturer kan komme«. 180822 opstod der trætte 
mellem kirkeejeren og sogneboerne om betaling 
af gærdets omsætning, hvilket måske foranledi-
gede kirkens efterfølgende salg (s. 4543). 

I vore dage er der tre indgange: Hovedadgang 
nordligt på vestsiden, tofløjet-port ved det syd-
vestre hjørne i tilknytning til lille forplads og 
graverhus, samt en fodgængerlåge i det nord-
østre hjørne. Omtrent midt på østsiden har der 
måske været en †indgang, nævnt 1891,19 fra den 
nedenfor liggende gård. Alle porte og låger er 
udstyret med sortmalede jerntremmefløje, der 
er ophængt på murede og hvidkalkede piller 
med pyramideformet afdækning. Fløjene i ho-
vedporten stammer fra 1912, ændret 1938, mens 
pillerne ved lågen i nordøst skulle fornyes 1945.23 

Også indgangene, der vistnok har haft om-
trent samme placering som nu og tidligst er på 
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tale 1605, måtte ifølge den omtalte regnskabs-
bog jævnligt sættes i stand. I perioden synes i 
hvert fald et par af dem at have været teglhængte 
tømmerkonstruktioner, forsynet med †riste. 
1673-74 anføres reparation af alle tre riste, da 
»svin og kvæg har sin gang på kirkegården og 
den ganske fordærver«. 173624 anvendes udtryk-
ket tre »ristelåger«, og 1756-5725 opstillede tøm-
rer Niels Larsen Schou tre »låger med dække 
over«. En renovering af »portene« fandt sted 
1836,18 1869 skulle »svinglerne« i nordøst og syd 
fornyes, mens stakitporten i den vestre indkør-
sel 1879 måtte udskiftes og males med »gulagtig 
stenfarve«; samtidig ønskedes en tilsvarende sta-
kitfløj anbragt i søndre låge, der dengang sad 
østligere end i dag.19 

Graverhus ved kirkegården. Efter tegning af 
arkitekten Jørn Schutze, Odder, er i begyndel-
sen af 1990erne, uden for sydsidens vestre del, 
opført en lav, blyhængt længe med kapel, kon-
tor o.a. Den har afløst et ret enkelt, tegltækket 
og hvidkalket †ligkapel omtrent på samme sted, 

opført 1917 samtidig med det ved annekskirken i 
Tåning og ligesom dette placeret på tværs af di-
get med rundbuet port i den nordvendte gavl. 

11850erne og igen 187519 iværksatte synet pla-
neringsarbejde og anlæggelse af grusede gange; i 
1930rne gennemførtes reguleringer på det meste 
af arealet. I forbindelse med indretning af afsnit 
for urnegrave fandt synet i 1980erne kirkegår-
dens gange for smalle, hvilket resulterede i æn-
dringer efter plan af landskabsarkitekten Hans 
Jørgen Nielsen i Skanderborg, delvis i sammen-
hæng med den senere opførelse af ovennævnte 
graverhus. 

Et fortov var udført 1918,23 og i tilknytning 
hertil nævnes støttemure til optagelse af terræn-
faldet ved tårnet. I dag er der græsrabat langs 
størstedelen af kirkens mure. 

Træbeplantningen består af nysatte løn ud-
vendig langs hegnet i vest og nord. På skrånin-
gen i øst og syd er en lund af blandede løvtræer 
og gran. Allé af avnbøg fra port til våbenhus 
blev foreslået af synet 1943.23 

B Y G N I N G 

Kirken består af skib med kor og tårn samt et våben-
hus på nordsiden. Som grundplanen fig. 5 anskuelig-
gør, er virkeligheden mere kompliceret end det ind-
tryk, der f remgår af ovenstående opremsning af den 
nuværende helheds komponenter . Det ser ud til, at 
det oprindelige anlæg er i behold i skibets langmure 
og i hvert fald bunden af dets østgavl. Formentlig går 
denne stedets ældste stenbygning tilbage til tiden o m -
kring år 1200. Ret snart efter opførelsen blev kirken 
genstand for en større ombygning, der omfattede 
dels et nyt kor, noget bredere end det foregående, 
dels en vestforlængelse. I sin samlede disposition er 
koret praktisk taget enestående her i landet og har 

Skibets bredde har svaret til den nuværende, 
mens længden var omkring to trediedele. En 
lodfuge26 indvendig i begge sider ved midten af 
det næstvestligste fag angiver langmurenes op-
rindelige udstrækning mod vest. Samme oplys-
ning giver den tilhørende hjørnekvader i sydsi-
dens sokkel. Det oprindelige skib har således 
været temmelig kort, og tilsyneladende har dets 
bredde og længde ikke stået i et enkelt forhold 
til hinanden. 

kun en parallel i annekskirken i Tåning. Kirkens o m -
bygning har været ledsaget af ændring af lys- og ad-
gangsforhold og fulgt op med en stor portal midt på 
skibets sydside. Hen imod middelalderens slutning, 
dvs. i perioden omkring år 1500, er der indbygget 
hvælv i kor og skib samt tilføjet et tårn. Oprindelig 
havde tårnet kamtakker på øst-vest vendte gavle; den 
nuværende, reducerede højde går vist tilbage til 1769. 
Våbenhuset er opført i sidste halvdel af 1700rne, da 
det afløste et ældre, der kan have været senmiddelal-
derligt. I hvert fald havde det 1615 behov for en tem-
melig omfat tende istandsættelse. Orienteringen er 
solret. 

Afhuggede sten og pudsspor i nordre del af 
tr iumfmurens østside røber hjørnet med det til-
hørende †kor, hvis indvendige bredde må have 
været omkring 4,5 m, dvs. ca. 130 cm smallere 
end det eksisterende. Dets langmure har mulig-
vis været sådan dimensioneret, at facaderne 
flugtede med skibets vægge. Længden kendes 
ikke. 

Materialet er frådsten, sine steder iblandet rå 
kamp og opmuret med en brunlig kalkmørtel. 
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Fig. 4. Kirken set fra sydøst. KdeFL fot. 1996. - The church seen from the south-east. 

Kildekalken, der stadig forekommer i området, 
er tildannet til kvadre af varierende størrelser, 
svingende mellem næsten moderne murstens-
format og blokke med højde på 25 cm og læng-
der på 50-60; enkelte er omkring en meter lange. 
Murene, der er rejst på skråkantsokkel, også af 
frådsten, er i skibets østre hjørner sat med en 
pæn kæde af relativt store kvadre. 

I hver side af skibet registreres en tilmuret dør, 
og det er bemærkelsesværdigt, at de to døre sid-
der omtrent midt i bygningen.27 Den nordre, 
hvis ydre, østre hjørne befinder sig 745 cm fra 
facadens østre ende, giver sig til kende på begge 
murens sider og er udvendig 107 cm bred, mens 
højden fra soklen til toppen af det rundbuede 
frådstensstik er 250 cm.28 Indvendig aflæses den 
rundbuede åbnings vestre hjørne, mens det 
østre dækkes af en senere hvælvpille; bredden 

må være ca. 140 cm. Ødelagt og afløst af den 
senere, nedennævnte munkestensportal registre-
res i væggen øst for denne en lodfuge, der for-
mentlig angiver østsiden af en døråbning, der 
udvendig ser ud til at have været 129 cm bred. 

I hvert fald to rundbuede, nu tilmurede vin-
duer kan henføres til denne bygning; begge er i 
hjørnerne både ude og inde sat med almindelige 
kvadre og overdækket med stik af frådsten. Det 
ene sidder i nordsiden, 294 cm fra skibets østre 
hjørne og er 96 cm bredt; lukningen er foretaget 
delvis med frådsten og har ridsede fuger (jfr. ne-
denfor). Såfremt der har været et overfor i syd-
muren, er det opslugt af det nuværende, nyere, 
mens et oprindeligt lokaliseres vestfor, 72 cm 
bredt. Indvendig iagttages åbningen over hvæl-
vet med en bredde på 81 cm; blændingen er ud-
ført med munkesten. 

Danmarks Kirker, Århus 287 
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Fig. 5. Sydfacade og plan 1:300. Målt af Rolf Graae 1941 og Vilhelmsen, Marxen og Bech-Jensen 1991, tegnet af 
henholdsvis Rolf Graae 1941 og KdeFL 1996. - South elevation and ground-plan. 

I det indre er koråbningen i behold med enkle, 
forneden affasede kragbånd. Træloftets bjælker 
synes at have ligget på murkronen. 

Ændringer og tilføjelser. Der behøver ikke at 
være gået ret lang tid, før kirken blev udvidet 
med et større kor (jfr. kalkmalerier) og en an-
tagelig samtidig vestforlængelse. Denne om-
bygning må være en konsekvens af nye funk-
tionskrav, hvilket klarest aflæses i det usædvan-
lige kor, hvor særlige liturgiske hensyn må have 
været dirigerende. Hverken datering eller ejen-
domsforhold er kendt, men muligvis hænger 

forandringen sammen med Øm klosters over-
tagelse af kirken (jfr. s. 4543). Begge de nye afsnit 
er ligesom den oprindelige kirke opført fortrins-
vis af frådsten, suppleret med rå kamp, men 
byggetekniske forskelle viser, at et nyt hold 
håndværkere har været på færde. 

Koret karakteriseres ved i hvert fald tre træk 
(jfr. fig 10). For det første er bygningen, der ud-
vendig har ret østgavl, indvendig tvedelt. Nær-
mest triumfbuen er et større, næsten kvadratisk 
rum, og hertil slutter sig et kort, lidt smallere 
alterafsnit i øst, der overdækkes med et balda-
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Fig. 6. Skibets østre ende, t r iumfmur , kor og enkeltheder, snit og plan 1:200. Målt og tegnet af Rolf Graae 1941. 
- The chancel and the east wall of the nave, sections and ground-plan. 

kinlignende, teknisk temmelig avanceret hvælv, 
muret af frådsten i vandrette lag. Oven på dette 
hvælvs rundbuede front står en mur, der tid-
ligere udgjorde østvæggen i det større, vestre 
korafsnit. I plantegningen er hvælvet tredelt, og 
den midterste sektion udgår af bygningens øst-
væg, hvor der således skabes plads til et vindue. 
Hver af de to sidesektioner er muret over et 
selvstændigt, nærmest halvkuppelformet hvælv, 
der som et pendentiv eller trombe krummer sig 
i hjørnet mellem gavlvæggen og den tilstødende 
langvæg (fig.8). Herved er østvæggen ført ret 

igennem, og i sin helhed er korrummet rektan-
gulært. Det østre afsnits øgede murtykkelse er 
lige så meget en teknisk foranstaltning med hen-
blik på hvælvet som en akcentuering af alter-
stedet. 

For det andet er der i hver af rummets tre 
sider et par vægnicher, der to og to har samme 
indbyrdes afstand (280 cm). De er anbragt sym-
metrisk på østvæggen og lidt forskudt (mod øst) 
i langsidernes vestre afsnit. 

For det tredie bemærkes, at der ikke er si-
derum ved østafsnittet, men i murlivet i det ene 

287* 
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Fig. 7. Korets indre set m o d øst (s. 4548). H. Wichmann fot. 1996. - The east end of the chancel. 

hjørne en trappe, som fører op til rummet over 
hvælvingen. Yderligere har loftsrummet haft en 
usædvanlig disposition (jfr. nedenfor). 

Den samtidige tilstedeværelse af disse tre 
ejendommeligheder karakteriserer koret. Sam-
men med det tilsvarende i nabokirken i Tåning 
synes dispositionen enestående i Skandinavien. 
Alterpladsens specielle udformning kendes i 
Fole kirke (DK. Haderslev, s. 814), men her sav-
nes de andre træk. Udbredt er derimod halv-
runde altersteder i form af indvendige apsider.29 

Materiale og teknik. Som nævnt dominerer 
frådstenen, i hvert fald i facaderne, hvor der ind-
går blokke af betragtelig størrelse, uden at de 
dog når op på de dimensioner, der er brugt i 
skibet.30 Navnlig det søndre hjørne er karakteri-
stisk ved vekslende stående og liggende forma-
ter. Udvendig registreres tillige kvaderridsning. 
Soklen er senest ommuret 1995. I bagmurene, 

som de ses på loftet, er frådstenen kombineret 
med marksten, som næsten er disponeret i fel-
ter, hvor de tilstødende frådstenspartier, tyde-
ligst i nordsiden, er afsluttet med en lodret op-
bygning af relativt større kvadre (jfr. fig. 11 og 
13). I syd ses en fortandingslignende foranstalt-
ning (fig. 16). Visse steder, f.eks. langmurenes 
østre del (fig. 13 og 16), kan forholdene måske 
opfattes som usikkerhed eller standsning under 
murerarbejdet. Når imidlertid et frådstensparti 
på markant måde som i nordsiden afsluttes med 
lodfuge netop i hjørnet med gavlvæggen, såle-
des at der indvendig ikke er etableret forbandt 
mellem de to mure (fig. 14), er det svært for-
klarligt. Ligeledes kan det undre, at der ved ko-
rets opmuring ikke er opnået en ordentlig sam-
menhæng med det ældre skib.25 I murværket 
indgår foruden den rå kamp også enkelte granit-
kvadre (jfr. fig. 15). 
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Over østafsnittets hvælv iagttages et lag bom-
huller (jfr. fig. 14 og 15). 

Korets indre har i det kvadratiske afsnit mel-
lem alterpladsens rundbue og triumfvæggen 
været forsynet med træloft, hvis brædder var 
sømmet på undersiden af bjælkerne, der lå på 
murkronen. 

Rummet har været belyst af fem rundbuede 
vinduer, fordelt med to i hver side og et i gavlen. 
Alle er nu tilmurede, men spores i mur og væg, 
de to sydvendte kun delvis, idet der her er indsat 
et stort, nyt. Langvæggenes lysåbninger er til 
begge sider ca. 160 cm høje og knap en meter 
brede; østvinduet lidt mindre, ca. 140 x 80 cm i 
facaden. Omkring en meter over gulvet er for-
delt de nævnte seks nicher, der i vægplanet er 
kvadratiske (ca. 32 x 32 cm) og knap 40 cm 
dybe.31 I rummets sider er de placeret uden ak-
sial relation til vinduerne. Desuden er der på be-
hørig plads umiddelbart syd for alteret anbragt 
en piscina, indrettet som en større, tagformet 
overdækket niche (75x75 cm, fig. 9). Det tve-
delte afløb antyder en datering til op i 1200rne.32 

I nordvæggen er der yderligere en relativt 
højtsiddende, ca. 30 cm dyb niche af form som 
et stående rektangel (70 x 25 cm), foret med ege-
træ og 1960 forsynet med trælåge. Formentlig 
har den fra begyndelsen tjent som skab til opbe-
varing af liturgisk udstyr, men muligvis er den 
udvidet opad eller ikke oprindelig, idet hvælvet 
ovenover er behugget for at give plads. 

Længst i øst, ligeledes på nordvæggen, er pla-
ceret en rektangulær (ca. 180x 55 cm), 1960 gen-
åbnet indgang til en spindeltrappe, som i murlivet 
i bygningens nordøstre hjørne fører op til loftet. 
Trinene er af store marksten, der er udvalgt med 
passende flader, mens rummets rundede vægge i 
øvrigt er opmuret med lave skifter af tildannede 
frådsten. I østmuren sidder en smiget lysglug, 
hvor siderne i den rektangulære åbning er sat 
med større, flade kvadre, såvel ude som inde. 

Trappen drejer 180° og leder langs gavlvæg-
gen op til midten af oversiden af alterafsnittets 
hvælv. Som nævnt er der oven på dette hvælvs 
frontbue en mur, der er 40 cm tyk, pudset på 
vestsiden og i nord og syd har aflukket korrum-
met fra loftet. I dag er denne mur med en ure-

Fig. 8. Korets sydøstre hjørne, set fra vest (s. 4549). 
C. M. Smidt fot. 1943. - The south-eastern corner of the 
chancel, seen from the west. 

Fig. 9. Piscina (s. 4551). O t to N o r n fot. 1944. - The 
piscina. 
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Fig. 10. Koret set nedefra. Skråprojektion 1:150 af 
mulig, oprindelige disposition. KdeFL 1996. - The 
chancel. Suggested original disposition. 

gelmæssig overside bevaret til hvælvets top, og 
det kan ikke afgøres, om den har været ført op 
til tagstolen og således har delt korets loftsrum i 
to afsnit. 

Korets taggavl, der er ommuret i små sten, 
kan formodes at have indeholdt et vindue i lig-
hed med situationen i Tåning kirke. 

Taggavlen mellem kor og skib er knap en me-
ter tyk og helt igennem af frådsten, der sine ste-
der er sat som skråtstillede flager (jfr. fig. 19). I 
den centrale del iagttages fire cirkulære (diame-
ter ca. 10 cm) og gennemgående bomhuller pla-
ceret således, at de omtrent danner et rektangel. 

Til hver side herfor er der en bemærkelsesvær-
dig, rektangulær og meget omhyggelig opmu-
ret åbning. Den nordre er beskadiget af en se-
nere skorsten, men tilstrækkeligt er i behold til 
at vise, at begge oprindelig var ens. Mod skibet, 
hvor hvert hul er næsten kvadratisk (ca. 46 x53 
cm), er de lodrette sider let skrånende indad for-
oven. Omkring 70 cm fra vestsiden, dvs. ca. 30 
cm fra korsiden, er i alle åbningens fire sider et 
karmlignende fremspring, udført i én sten. Her, 
hvor åbningen måler 31 x 19 cm, kan have været 
anbragt et eller andet som lukke. Mod skibet er 
hullet smiget, hvorfor man i analogi med lys-
gluggen ved trappen vil være tilbøjelig til at anse 
skibets loft for indretningens inderside. Det 
spørgsmål melder sig, om ikke taggavlen, der 
mod korloftet bærer rester af puds, med sine 
usædvanlige åbninger er en ommuring og sam-
hørende med det nye kor. I hvert fald registreres 
ikke spor af ældre kortag. 

Vestforlængelsen må som nævnt være samtidig 
med det nye kor og udgør godt og vel en tredie-
del af det nuværende skib. Byggematerialet er 
også her frådsten, og facadernes skråkantsokkel 
ligger i umiddelbar fortsættelse af den ældre. 

Fig. 11. Trappe m.v. i koret, snit og plan 1:100 (s. 
4551). Målt og tegnet af Rolf Graae 1941. - Staircase in 
the north-east corner of the chancel. 
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I nordsiden er den til begge sider rundbuede 
portal med anslagsfremspring i brug. Udvendig 
måler den 241x110 cm, indvendig 289x139. 
Omtrent over for døren sidder et i facadeflugten 
med munkesten tilmuret, rundbuet vindue, til 
begge sider overdækket med stik af frådsten. 
Udvendig er hjørnet i hver side udført med en 
lodretstillet kvader, og en stor, vandretliggende 
fungerer som vederlag. Bredden i facaden er 90 
cm, indvendig 85. Et ligeledes blændet vindue i 
det ældre skibs nordside, indvendig delvis dæk-
ket af hvælvets østligste vægpille, forekommer 
yngre end det omgivende murværk og kan være 
vidnesbyrd om ændring af lysforholdene i for-
bindelse med kirkens udvidelse.33 I så fald må 
det tidligere vindue østfor tænkes tilmuret på 
samme tid. Åbningen, der i facaden er 107 cm 
bred, overdækkes med frådstensstik, mens luk-
ningen er udført med munkesten. Indvendig er 
bredden 103 cm. På indersiden af lysningsfrem-
springet er såvel dette som det ovenfor nævnte i 
sydsiden 47 cm bredt. 

Den relativt store, til begge sider rundbuede 
portal midt på skibets sydside (jfr. fig. 60) må 
være samhørende med udvidelsen, skønt den er 
udført i munkesten. Utvivlsomt skal den funk-
tionelt opfattes som afløser af den ældre syddør, 
hvis placering også er ejendommelig. Tilmurin-
gen (mellem åbningens anslagsfremspring) kan 
tidligst have fundet sted efter rummets over-
hvælvning (jfr. †våbenhus), idet døren på inder-
siden har været holdt fri af den nærmeste, 
hvælvbærende vægpille. Dørhullet, der i faca-
den har bund ca. 20 cm over soklen, er udvendig 
150 cm bredt og indvendig smiget med dobbelt 
fals i hjørnet med væggen; her er midtleddet 
rundet (jfr. gulve). 

Overhvælvningen af kor og skib indgår sam-
men med tårnet i den modernisering, som kir-
ken blev underkastet fra slutningen af 1400rne 
og frem til reformationen 1536. På baggrund af 
den mest sædvanlige rækkefølge kan man an-
tage, at arbejdet har været indledt i koret og der-
efter har bevæget sig vestover, men det kan ikke 
udelukkes, at et hold murere har været beskæfti-
get med tårnet samtidig med, at et andet slog 
hvælv i skibet (jfr. kalkmalerier). 

Fig. 12. Trappen i korets nordøstre hjørne, set op-
pefra (s. 4551). Mogens S Venning fot. 1973. - The 
staircase in the north-east corner of the chancel. 

Korets halvstenshvælv, der overdækker det 
tidligere omtalte, næsten kvadratiske, vestre af-
snit, adskiller sig fra skibets på en sådan måde, 
at det må have udgjort en selvstændig entre-
prise. Tillige er det så beslægtet med korhvælvet 
i Tåning, at håndværkerne må have taget fat det 
ene sted umiddelbart efter at være blevet færdige 
med det andet. Der er tale om et sædvanligt 
krydshvælv, hvis fire, temmelig kuplede kapper 
bæres af enkle, retkantede halvstensribber. I 
modsætning til den mest udbredte fremgangs-
måde hviler hvælvet ikke på vægbuer og piller, 



4554 VOER HERRED 

Fig. 13. Hjørnet mellem muren over alterstedets 
hvælv og korets nordvæg (s. 4550). KdeFL fot. 1996. 
- The corner between the wall above the vault of the east 
end of the chancel and the north wall of the building. 

Fig. 15. Søndre del af korets østvæg over hvælvet 
(s. 4550). KdeFL fot. 1996. - Southern part of the east 
wall of the chancel, above the vault. 

men på false i væggene, som forholdsvis let har 
kunnet hugges ind i de bearbejdningsvenlige 
mure. I hvert af rummets hjørner angiver en 
indmuret marksten vederlag for ribben, og i en 
af kapperne ovenover er et afløbshul. 

Fig. 14. Hjørnet mellem korets nord- og øs tmur over 
hvælvet (s. 4550). KdeFL fot. 1996. - The corner be-
tween the north and the east walls of the chancel, above the 
vault. 

Fig. 16. Østre del af korets sydvæg over hvælvet 
(s. 4550). KdeFL fot. 1996. - Eastern part of the south 
wall of the chancel, near the south corner, above the vault. 

Skibet overdækkes med halvstenshvælv af 
samme enkle type som korets. Af en eller anden 
grund er fagstørrelsen i stedet for tre lige store, 
nærmest kvadratiske fag dimensioneret således, 
at der blev tre større og et mindre. Dette lille fag 
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er længst i vest, hvor særlige omstændigheder 
(dåbskapel?) kan have gjort sig gældende. Den 
valgte opdeling har som ovenfor berørt ikke 
harmoneret med sydportalen og har yderligere 
afstedkommet problemer med vinduerne. 

Hvad det tekniske angår, er alle fag bemær-
kelsesværdige ved, at der nok er muret piller 
med sædvanlige fremspring passende til skjold-
buer, ribber og gjordbuer, men skjoldbuerne er 
ikke kommet til udførelse. I stedet for er hvælv-
kapperne, ligesom i koret, lagt på udhuggede 
forlæg i væggene. 

Pillerne er udeladt i skibets vestre hjørner, 
mens de ved triumfmuren, navnlig i vestsiden, 
røber tilstedeværelsen af †sidealterborde på opmu-
ringstidspunktet (jfr. fig. 46). Oventil afsluttes 
de med vederlagsbånd, der blot er et udkraget 
skifte, affaset foroven og forneden, som det er 
udbredt i stiftet. Alle steder i kor og skib, und-
tagen i dettes vestligste fag, er der halvsten 
brede overribber med kamtrin. 

Det er utvivlsomt i forbindelse med hvælv-
slagningen, der nødvendigvis har medført æn-
dringer ved tagværkerne, at der på kirkens gavle 
opmuredes †kamtakker (jfr. tårn og †våbenhus). 
Disse eksisterede endnu i 1700rne og gav hyp-

Fig. 17. Udsnit af t r iumfmurens taggavl, søndre side 
set fra øst (s. 4552). Mogens Svenning fot. 1973. -
Section of the east gable of the nave, seen from the east. 

Fig. 19. Udsnit af t r iumfmurens taggavl, søndre side, 
set fra vest (s. 4552). KdeFL fot. 1996. - Section of the 
east gable of the nave, south side, seen from the west. 

Fig. 18. Udsnit af t r iumfmurens taggavl, nordre side 
set fra øst (s. 4552) KdeFL fot. 1996. - Section of the 
east gable of the nave, north side, seen from the east. 
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pigt anledning til reparationer, sidste gang 
nævnt 1750-51.25 

Tårnet, der er væsentligt smallere end skibet 
og har været højere end i dag, er opført på en 
syld af marksten, der træder frem på syd- og 
vestsiden. Planen er ikke ganske rektangulær, 
og desuden er den afsat lidt skævt i forhold til 
skibet. Materialet er overvejende munkesten i 
munkeforbandt, men facaderne, selv på nordsi-
den, præges stærkt af skalmuringer og repara-
tioner. Sådanne nævnes så tidligt som i begyn-
delsen af 1600rne. På den nederste halvanden 
meter og enkelte andre steder er bagmurene af 
marksten, i øvrigt af tegl. Bl.a. i det neden-
nævnte trapperum ses ridsede eller ryggede fu-
ger. 

Tårnrummet overdækkes med halvstens 
krydshvælv, der hviler på forlæg i væggene og 
dermed nok er samtidig med hele bygningen. I 
sin fulde bredde står rummet i forbindelse med 
skibet ved en spidsbuet åbning, hvis ret gen-
nemløbende sider er frembragt ved borthugning 
og afglatning af den ældre gavls frådstensmur-
værk. I vest er der et relativt stort vindue, hvis 
indre smige og rundbue må være oprindelig, 
mens åbningen i lysningen og udvendig er om-
dannet. 

Fig. 20. Portalen i skibets sydside (s. 4553) og rester af 
gulv blottet under afgravning (s. 4559). Aksel Skov 
fot. 1960. - The south portal of the nave and remains of 

floor exposed in the course of restoration. 

Opgangen til tårnets øvre stokværk foregår 
via en udvendig, fladbuet dør på nordsiden, 
hvor den er anbragt helt op imod skibets vest-
gavl og hævet godt halvanden meter over ter-
ræn; på et tidspunkt må dørhullet være udvidet 
nedad. Døren, hvis udvendige trætrappe har 
måttet fornyes ofte, åbner til en trappe i murli-
vet, der overdækkes med fladbuet, langsgående 
hvælv og leder op til etagen over tårnrummet. 
En lysglug, der indvendig er smiget og over-
dækket med marksten, er anbragt ved løbets 
nedre del, men nu tilmuret, hvilket nok hænger 
sammen med etablering af det større, udvendig 
falsede og fladbuede vindue højere oppe, for-
mentlig identisk med det, som synet 1880 øn-
skede sat ind.23 

Etagen over tårnrummet er et mellemstok-
værk med trægulv, der skjuler det underlig-
gende hvælv undtagen i nordvest, hvor nyere 
trin i fortsættelse af trappen har medført en del-
vis ommuring. I sin tid har der i rummets vest-
side været et vindue, der i dag står som fladbuet 
niche (115 x 104 cm), tilmuret binding med væg-
gen. Hvilende på en helsten bred indrykning 
ved stokværkets overside er der mellem nord-
og sydvæggen muret et spidsbuet, 71 cm bredt 
helstenshvælv, der bærer øvre del af tårnets øst-
mur på en måde, der minder om situationen i 
Østbirk (s. 4443). 

Det nuværende øverste stokværk kan formo-
des tidligere at have hængt sammen med etagen 
under og have udgjort et højt mellemstokværk. 
I dag rummer det klokkerne, og der er i hver af 
de tre sider brudt et fladbuet glamhul med ret 
gennemløbende vanger. Kun i rummets østvæg, 
med bund 110 cm over toppen af ovennævnte 
hvælv, er bevaret en oprindelig indretning i 
form af en lille, rundbuet, udvendig falset lysåb-
ning. For at komme rimeligt fri af skibets tag-
ryg (jfr. fig. 3) er den forskudt mod nord i for-
hold til væggens midte. 

Murværket omkring glamhullerne røber disse 
som frembragt senere. Sammenholdt med ad-
skillige efterretninger om gentagne reparationer 
af tårnet allerede i begyndelsen af 1600rne34 må 
man antage, at det oprindeligt havde en egentlig 
klokkeetage. Desuden fremgår det utvetydigt i 
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Fig.21. Våbenhus (s. 4557). KdeFL fot. 1996. - The 
porch. 

perioden frem til midten af 1700rne, at det var 
teglhængt og kronet med kamtakkede gavle i 
øst og vest. 

I regnskabsbogen fra 1600rne og ligeledes fra 
tiden under det skanderborgske rytterdistrikt 
(s. 4443) bruges ordet forfaldent jævnligt om 
tårnet, og der nævnes adskillige skalmuringer 
og udbedringer, navnlig af den øverste del. Bl.a. 
»formantlede« Anders fra Horsens 1639 tre sider 
og lidt af den fjerde; 173535 blev det sydvestre 
hjørne nyopmuret, og 174736 sås en revne fra top 
til fod. 1750-51 nævnes fornyelse af gavlene ned 
til glamhullerne foruden skalmuring på øst- og 
vestsiderne; samtidig bragtes trappen i orden, 
og »klokkeværket« (s. 4579) blev »opsat af nyt«. 
Nogle år senere bruges den vindomsuste belig-
genhed som begrundelse for, at taget var blevet 
tækket med spån.25 

Da præsten 179121 i sin indberetning til prov-
sten skulle beskrive tårnet, konstaterede han 
blot, at det om nogle år nok ville trænge til en 
mindre reparation. Set i lyset af at der siden ikke 
synes foretaget noget større bygningsarbejde, 
må den ændring, der førte til tårnets nuværende 
udseende, antages indtruffet i slutningen af kir-
kens tid som statsejendom, eller kort efter at den 
var kommet på private hænder (s. 4543). Her 

synes vindfløjen at give et svar, idet dens års-
tal 1769 peger på et passende tidspunkt, og 
dens initialer for Bodil Hofgaard meddeler en 
sandsynlig bygherre. Hun var 1764 blevet enke 
efter den bekendte handelsmand, etatsråd Ger-
hard de Lichtenberg og havde ved rytterdistrik-
tets nedlæggelse erhvervet kirken og sognets 
hovedgård (jfr. s. 4561). 

Af senere tildragelser ved tårnet før hoved-
istandsættelse i 1990erne skal nævnes, at blytag 
omtales første gang 1818 og dengang og i de 
følgende år meldes revnet og hullet, samt at en 
reparation blev sat i værk 1842.18 1855 ønskedes 
sydfacaden skalmuret endnu engang, og 1891 
skulle bomhuller lukkes.19 

Våbenhuset (fig. 21) må efter gavludformnin-
gen at dømme være bygget i sidste halvdel af 
1700rne, dvs. i Bodil Hofgaards tid som kirke-
ejer (s. 4443), da det afløste et ældre (jfr. neden-
for). Det er opført af røde mursten i normalfor-
mat henlagt i krydsforbandt; også soklen er af 
tegl, foroven afsluttet med et rundet skifte. 
Bygningens stramme og vellykkede, arkitekto-
niske dekoration, der ikke er uden slægtskab 
med våbenhuse tegnet af eller tilskrevet Anders 
Kruse (jfr. Østbirk, s. 4447), koncentrerer sig i 
gavlen, hvor døren flankeres af enkle pilastre, 
som støtter gavltrekantens fodgesims. Denne 
fortsættes som krone på langsiderne, mens gavl-
feltets skrågesimser er lidt afvigende. Et forsæn-
ket felt i bunden af trekanten har formentlig 
skullet rumme en bygningstavle. Oprindelig var 
der foroven i dørhullet et vindue, hvis ramme 
skulle fornyes 1836.18 

Våbenhuset omtales tidligst i præsteindberet-
ningen 179137 og uden særlige bemærkninger, 
hvorfor det næppe har været helt nyt. Der var 
ingen vinduer men loft, og huset var i god 
stand. 1855 ønskede synet gulvet lagt om med 
mursten, 1894 foreslog man fliser, og 1922 
skulle den murede beholder til kalk fjernes. Vin-
duer kom på synets dagsorden 1862.19 

Som trædesten uden for døren fungerer en af-
banet blok af rødgrå granit (182 x 77-80, om-
kring 17 cm høj), der delvis er nedgravet. På den 
nordvendte langside står med fordybede versa-
ler »Iver Andersen Ovstrup 1830«. 
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†Våbenhus, antagelig fra senmiddelalderen, er 
nævnt første gang 1615-20, da det var brøstfæl-
digt og skulle repareres. Af en række notitser 
frem til sidste omtale 173438 fremgår, at byg-
ningen var teglhængt og havde kamtakker; 
163220 reparerede murer Rasmus Ibsen bænkene. 
Våbenhuset synes at have været muret, men det 
fremgår ikke, hvor det var placeret. Muligvis 
har det stået foran den store portal på sydsiden. 
Her er der dels to rækker af marksten, som an-
giver sydgående syld, dels udhugninger i faca-
den på hver side af indgangen, tydeligst vestfor, 
som er etableret med henblik på at skaffe tvær-
gående murværk sammenhæng med skibet. 

Har kirkens ældre våbenhus ligget mod syd, 
kan flytningen til den modsatte side måske for-
klares med, at hovedadgangen derved blev 
vendt imod Tammestrup, kirkeejerens residens i 
sognet. 

Kirkens vedligeholdelse i nyere tid, udover det 
anførte om tårn og våbenhus, kan for 1600rnes 
vedkommende følges ret nøje ved hjælp af den 
bevarede regnskabsbog.20 Bygningens udsatte 
beliggenhed begrunder forholdsvis hyppige 
istandsættelser. Her skal nævnes, at slotsskriver 
Niels Grøn i Skanderborg 1606 på lensadmini-
strationens vegne sluttede kontrakt med mure-
ren, og 1639 købte kirken 2000 mursten i Rye 
(s. 3718). 1615 ordnede Hans murmand fra Hor-
sens »kirkegavlen« og brugte bl.a. 800 mursten, 
der var hentet på »ladegården«. 1652-53 ind-
lagde Anders Nielsen fra Horsens trækbånd i 
koret.39 

Som ved adskillige andre af rytterdistriktets 
kirker gennemførtes ved midten af 1700rne en 
tilsyneladende større istandsættelse. Anders Niel-
sen forestod arbejdet, der også angik tårn og 
tage, men ud over anskaffelse af 15.800 mursten 

Fig. 22. Indre, set m o d vest. H. Wichmann fot. 1996. - Interior to the west. 
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Fig. 23. Indre, set m o d øst. H. Wichmann fot. 1996. - Interior to the east. 

og 2000 »større« (antagelig munkestensformat) 
foreligger ikke nærmere oplysninger. Den om-
fattende fornyelse med små gule sten af de øvre 
partier af navnlig skibets mure kan tænkes gen-
nemført ved denne lejlighed. Muligvis har en-
treprisen omfattet facadebehandling med kulørt 
kalk40 foruden de murede gesimser, der er nært 
beslægtede med tårnets og rummer såvel hul-
stav som rundled. 

180511 stod kirken under reparation, ellers 
nævnes intet bygningsarbejde (jfr. dog gulve, 
vinduer og tage), før synet 190223 foreskrev, at 
korets sokkel skulle sættes i stand uden ændring 
af profilen. 

De seneste hovedistandsættelser er gennem-
ført omkring 1960 under ledelse af Aksel Skov 
og i første halvdel af 1990erne under ledelse af 
arkitektfirmaet Vilhelmsen, Marxen og Bech-
Jensen, Århus. 

Gulvene består efter sidste restaurering af gule 
klinker, der i koret ligger på kant, i våbenhus og 
skib på fladen, sidstnævnte sted placeret i silde-
bensmønster. 

Rester af antagelig senmiddelalderligt gulv, 
godt 30 cm under det nuværende, kom for da-
gen 1960, men blev ikke nærmere undersøgt. Et 
par fotografier viser dels munkestensparti i østre 
ende af skibets nordside, dels belægning i sydsi-
den ved den store portal (fig. 20). I indgangen 
var bevaret munkesten, liggende i bånd parallelt 
med muren, dels på fladen, dels på kant, og in-
den for døråbningen markstensheller, måske 
med enkelte (tegl)fliser iblandt. Skellet mellem 
de to belægninger fulgte væglinien. 

Ældste omtale er fra 1615,20 da der blev »kørt 
200 læs sand til, hvormed gulvet blev forhøjet«, 
og samtidig blev det »forbedret« med indkøbte 
mursten. Beskrivelsen 179121 siger, at gulvet be-
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Fig. 24. Vindfløj (s. 4561). H. Wichmann fot. 1996. -
Weathervane. 

stod af mursten, ligeledes den fra 1862, der dog 
bemærker, at der omkring alteret lå fliser. Der 
foreligger notitser om adskillige reparationer, 
før synet 1865 i forbindelse med opfyldning af 
gravrum i koret (s. 4580) foreskrev gule og røde 
sten i tavl inden for skranken, i øvrigt gule. 
Disse skulle året efter også lægges i gangen, 
mens man ønskede »brændte sten« under bæn-
kene. Bræddegulve her skulle repareres 1925 og 
fjernedes ved hovedrestaureringen omkring 
1960, da der overalt lagdes mursten på asfalt-
dækket understøbning.23 

Vinduerne i kor og skib sidder i sydsiden og er 
udvendig dobbeltfalsede og rundbuede, i øst 
med tendens til spidsbue, indvendig smigede og 
rundbuede; selve lysningen er spidsbuet. Noget 
tilsvarende gælder for vinduet i tårnrummet. 

Formen og de tilhørende støbejernsrammer går 
tilbage til 1860erne, efter at fornyelse havde væ-
ret på dagsordenen i hvert fald siden 1852.18 

Første omtale er fra 161220 og angår tre nye i 
tårnet; 179121 beskrev præsten vinduerne som 
gamle og »forbrændte«. 190419 skulle sålbæn-
kene ommures. 

Tagmaterialets fordeling med bly på tårnet, i 
øvrigt tegl, kan følges tilbage til begyndelsen af 
forrige århundrede. I dette lange tidsrum har der 
selvsagt været foretaget mange reparationer og 
hele fornyelser. 182518 var tilstanden så dårlig, at 
man et sted havde måttet tage til takke med strå. 

I begyndelsen af 1600rne, da tagene direkte 
eller indirekte tidligst omtales, var tårn og vå-
benhus som nævnt teglhængte, hvorimod det 
ser ud til, at kor og skib var blytækkede; den 
bevarede regnskabsbog har registreret utallige 
reparationer. I hvert fald fra 1680erne41 var der 
delvis tagsten på skibets nordside, 170236 om-
tales nedblæste tagsten på sydsiden, og i følge en 
beskrivelse 171942 var skibet nu teglhængt bort-
set fra få blybaner på hver side. 173443 nævnes 
kun tagsten, heriblandt en leverance på 300 
»lybske«. Af håndværkere i denne periode skal 
bemærkes murermester Niels Andersen fra Me-
sing. Koret havde blytag 1740-41,25 men var 
179121 teglhængt som den øvrige kirke. 

Tagværkerne er helt eller overvejende a f fy r , i 
skibet med to lag hanebånd. Navnlig i korets 
tagstol indgår en del ældre egetømmer, der er 
nummereret med romertal i nord, på bjælkernes 
østside, begyndende i vest. Reparation nævnt 
162320 og ønskelig år 1700;36 186223 iværksattes 
en omhugning i både kor og skib. I forbindelse 

Fig. 25. Kalkmalet ræv, fra 1500rnes begyndelse, på 
korets nordkappe (s. 4562). H. Wichmann fot. 1996. -
A fox. Wall painting from the beginning of the 16th century 
in the northern cell of the chancel vault. 
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med tagfornyelse 1975 (ved H. P. Holm Niel-
sen, Odder) fjernedes de fleste stykker af ældre 
egetømmer, der da indgik som spærsko, -stivere 
og andre steder i skibet. De dengang udtagne 
prøver, hvoraf flere er forsynet med tømmer-
numre i form af romertal og fanestreger, skøn-
nes uegnede til analyse. 

Opvarmning, der siden 1950 har været elek-
trisk, nævnes tidligst 1906; 1935 blev anlægget, 
der betjente sig af en skorsten indhugget i 
triumfmurens nordside, repareret eller for-
nyet.23 

Den forgyldte vindfløj på toppen af tårnet 
(fig. 24) bærer initialerne B H de L for kirkeeje-
ren Bodil Hofgaard de Lichtenberg og årstallet 
1769 (jfr. s. 4557). Den sidder på en korskronet 
stang over en kugle, der indrammes af fire jern-
vinkler med pile og volutbøjler. 188019 var stan-
gen knækket og blev vistnok forkortet ved den 
efterfølgende reparation. 

K A L K M A L E R I E R 

I forbindelse med restaureringen 1960 under-
søgte Egmont Lind i koret fundne kalkmaleri-
spor, og arkitekt Aksel Skovs samtidige foto-
grafier har givet yderligere oplysninger. Ved 
Nationalmuseets undersøgelser 1994 på de øv-
rige vægge og hvælv fandtes flere rester fra for-
skellige perioder, der herefter blev undersøgt af 
Hans Frederiksen og enkelte detaljer restaureret 
og bevaret synlige. 

1) Romanske. Dele af en mæanderfrise ses på 
nordvæggen i skibets østfag, 269-312 cm over nu-
værende gulv (nedre og øvre afgrænsning) og 
100 cm vest for østre kappeflig, bag hvilken fri-
sen fortsætter. Dekorationen ses kun som røde 
kvadrerede og skrå streger på det ældste kalklag, 
der har en gråbrun farve. På samme kalklag og 
lidt drejet er malet et indvielseskors, diameter 32,5 
cm (= én fod?) tæt ved vestre hvælvpille, med 
underkanten ca. 160 cm over gulv på sydvæggen 
af ovennævnte fag. Det er indridset i kalken og 
har røde blade og omrids (fig. 57, jfr. s. 3654, 
fig. 43). I midten et hul, antagelig stammende 
fra en lysestage, idet den øvre del af korset er 
farvet mørkebrunt af sod. 

Fig. 26. Udsnit af kalkmalet dekoration fra 1500rnes 
begyndelse på en af skibets ribber (s. 4562). H . F r e -
deriksen fot. 1994. - Section of painted rib decoration in 
the nave from the beginning of the 16th century. 

Fig. 27. Indskrift »m(aria) mu ...?«, fra 1400rne(?) på 
t r iumfvæggen (s. 4562). H. Wichmann fot. 1996. - In-
scription "M(aria) mu ...?", from the 15th century (?) on 
the west wall of the chancel, cf. fig. 22. 
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Fig. 28. Kalkmalet, uidentificeret †våben med samti-
digt(?) årstal »158?«, på korets nordvæg (s. 4562). 
E. Lind fot. 1960. - Unidentified coat of arms with con-
temporary (?) date, "158?" on the north wall of the chancel. 

2) Fra 1400rne(?) stammer muligvis en nu 
ufuldstændig minuskelindskrift (fig. 27, jfr. 
fig. 22) på triumfvæggens østside på den nordre 
del tæt ved kanten af korbuen. På andet kalklag 
er med rødt malet minuskier i to linier: 
»m(aria?) mu«..?, det første m kronet af fire 
kors, hvilket sandsynliggør læsningen Maria. 

3) I 1500rnes begyndelse har alle hvælvene (jfr. 
s. 4553) antagelig fået en rødmalet dekoration, 
hvoraf enkelte detaljer er afdækket. Korets ribber 
har forneden haft røde kantstriber, højere oppe 
tilsyneladende spinkle sparrer med udtrukne 
spidser på alle ribbesider, i de skiftende farver 
rødt og gråt; i hvælvet en skødesløst rødstreget 
topdekoration indkredset af en grå streg. I nor-
dre kappe ses en rødmalet ræv44 (fig. 25). 

Skibets hvælvdekoration er malet med rød 
jernilte på hvid kalkbund direkte på pudsen. 
Gjordbuerne har været prydet med en firkløver-
frise mellem 1. og 2. fag og af en skaktavlfrise 
mellem 2. og 3. fag samt på tårnbuen. Ribberne 

har haft en enkel dekoration svarende til bl.a. 
den i nabokirken, Tåning, på undersiden en 
midtstreg med stive sideskud og trekantblom-
ster, på siderne kantstreg med slyngtråde og 
fembladsblomster (fig. 26). 

4) 1500rne. Et sorttegnet †våbenskjold (fig. 28) 
blev 1960 iagttaget på korets nordvæg i ca. 2 m.s 
højde. Af selve skjoldet var kun lidt bevaret, 
derimod sås hjelmen med hjelmtegnet, to 
(ørne)vinger, samt hjelmklædet. Ved siden af 
våbenet var måske tilhørende årstal »158?«. Til-
syneladende herunder - følgelig ældre? - fandtes 
lidt af en indskrift med skriveskrift. Nu over-
kalket. 

I N V E N T A R 
Oversigt. Kirkens ældste inventarstykke er som van-
ligt den romanske granitfont, men kun k u m m e n er 
bevaret. Bemærkelsesværdig er en akvamanile, dvs. 
en løveformet vandkande af messing fra 1200rnes sid-
ste halvdel. Ikke alene er den en stor sjældenhed, men 
som noget usædvanligt befinder den sig endnu i kir-
kens eje. Fra katolsk tid s tammer desuden tre bispefi-
gurer fra o. 1500, nu anbragt i syddørens niche: S. 
Erasmus af Antiochia, en anonym bisp og S. Diony-
sius af Paris, der formodentl ig har stået i †højaltertav-
len. Denne er o. 1600 blevet afløst af den nuværende, 
der tilhører en gruppe repræsenteret i bl.a. Veng og 
Ølsted (s. 3233, 1729). Den rummer malerier fra 1847 
udfør t af A. Schumann fra Horsens, der har malet et 
nyt billede hertil 1866, som atter blev afløst af et fra 
1890. O.1590 har den lokale herredsfoged, Knud An-
dersen, skænket både alterstager og klokken, hvis 
støber ikke har navngivet sig, men som må være den 
samme, der har støbt klokken i Klovborg (s. 4280). 
Kort efter 1600 har en lokal snedker, Peder af H o r n -
drup, udfør t prædikestolen og 1617-18 dens lydhim-
mel. Under Torstenssonkrigen var »fjenden«, dvs. 
svenskerne hårde ved kirken.20 Vinduer blev slået ud, 
kirkedørens låse to gange sønderbrudt, og den nye 
bibel, røgelsekar, altersølv og messeklæder røvet, 
skønt de opbevaredes i en kiste. Herefter måtte man 
til gudstjenesten anvende altersæt af tin. En kort pe-
riode i 1700rne brugtes et træskåret †stativ til dåbs-
fadet, der først var erhvervet 1685. I hvert fald indtil 
dette t idspunkt havde stenfonten efter middelalderlig 
skik haft sin plads i kirkens vestende. 1800rnes gen-
tagne egetræsmaling af inventaret blev fjernet ved re-
staureringer 1921 og senest o. 1995, hvorefter ældre 
stafferinger er delvis genskabt. 
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Fig. 29. Altertavle o. 1600, med malerier fra 1847 af A. Schumann, Horsens (s. 4564). H. Wichmann fot. 1996. -
Altar-piece c. 1600, with paintings 1847 by A.Schumann, Horsens. 

Alterbord, middelalderligt, muret af munkesten, 
ca. 98 cm højt, 163 bredt og ca. 42 cm dybt, med 
en formodentlig til altertavlen beregnet påmu-
ring på ca. 40 cm bagtil og ca. 25 cm fremsprin-
gende til hver side. Bagsiden hvidkalket, f rem-
springene sortmalet oven på hvidtningen. De 
forreste sider indklædt 1995 med nye træplader, 
tidligere et enkelt †fyrretræspanel. Ved kirkens 
restaurering 1995 fandtes oven på det murede 
bord og under den daværende †træplade en mønt 

fra Christian IV. s tid (Skanderborg museum inv. 
nr. 557x1). 

†Sidealterborde, se s. 4555 og 4575. 
Alterklædet er 1955 vævet af Hanne Vedel, 

Åbenrå, i to grønne nuancer, i uld, foroven med 
tre tætstillede, røde striber i silke. 

†Alterklæder. Tidligst omtalt er et, der 1604 
skulle flikkes af en skrædder. 1620 købtes et nyt. 
1630 fandtes et alterklæde af lærred, der imid-
lertid 1643-45 noteres stjålet af »fjenden« sam-

Danmarks Kirker, Århus 288 
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men med altersølv og messesærk (jfr. s. 4562 og 
s. 4569). Til et nyt klæde anskaffedes herefter 
syv alen lærred for 14 mk. 1660 købtes hos Mor-
ten Lutter i Horsens atter syv alen »skedslered« 
for samme pris, hvortil kom tråd og arbejdsløn 
for 1 mk. Tre år senere købtes igen syv alen lær-
red.20 171942-3438 manglede et klæde, men et af 
rødt plys fandtes o. 1740,43 men var 174736 »for-
rådnet nedenom og den søndre side rent for-
multet«. 1747-4825 anskaffedes derfor et nyt for 
20 rdl. 51 sk. af plys med den nytiltrådte konges, 
Frederik V.s, navn og krone broderet midtpå. 
179121 var dette imidlertid »pjaltet og ringe«. 
1842 var anskaffet ny »alterbeklædning« (nok 
panel) og dug, men et klæde manglede tilsynela-
dende stadig 1854.18 1862 fandtes et af (rødt) 
bomuldsfløjl. 1892 anskaffedes et med et kors af 
ægte guldbrokade.23 1900rnes klæde var tilsvar-
rende, rødt med guldgaloneret kors og kanter. 

Altertavlen (fig. 29), fra o. 1600, af eg, er et 
velskåret højrenæssancearbejde tilhørende en 
gruppe,45 hvis nærmeste paralleller findes i Veng 
(s. 3233), Tulstrup (s. 3697) og Ølsted (s. 1729). 
Midtfeltets korsfæstelsesmaleri fra 1847 har tid-
ligere på skift været dækket af to malerier fra 
henholdsvis 1866 og 1890, nu ophængt på ski-
bets vægge. 

Det er en tosøjletavle med volutsvungne stor-
vinger og tredelt, hermesmykket attika kronet 
af trekantgavl med spiralvolutter. - Fodstykket 
har forsænket midtfelt med profilramme mel-
lem sidefelter smykket med kassetteværk i flad-
snit omkring fremspringende barnehoved. 
Yderst svejfede konsolvinger med reliefskårne 
spiralblade. Kraftige, kassetteværksprydede 
fremspring bærer de korintiske storsøjler, der 
har fornemt udskårne prydbælter med kartou-
cheskjolde, hvori mod nord Troen med kors, 
mod syd ung kvinde med lam (Tålmod) 
(fig. 30a). Rammeværket bag storsøjlerne har 
hver tre listeindrammede felter, midtfeltet ind-
rammes af nye (rekonstruerede) tandsnit. De ret 
smalle storvinger er formet som en spiralvolut, 
hvis kant er smykket med attisk slyngbånd og 
akantusblade. Foroven løber de ud i et profilstil-
let løvehoved med åbent gab og kraftig manke-
krave, forneden i dyrepoter med kløer.46 Volut-

tens »mave« har en skåret fantasiplante med 
blomster og vindrueklase. Den lave frise har li-
steindrammede småfelter på fremspringene, ge-
simslisten en tungebort. Attikaens tre profile-
rede fyldingsfelter er indrammet af kraftig æg-
gestav og flankeret af kvindelige hermer 
(fig. 30b-c), de yderste fornemt klædt, med pi-
bekrave og halskæde med smykke, de andre 
nøgne, med krydsede arme. Skafterne har kas-
setteværk med frugtophæng. De mindre, kar-
toucheformede vinger har beslagværk i fladsnit 
og bosser. På hovederne bærer kvinderne volut-
kapitæler, der støtter trekantgavlen, flankeret af 
nye, drejede spir og kronet af en lille, nøgen en-
gel blæsende i (ny) basun. På gavllisterne ligger 
udsavede spiralvolutter. 

Tavlen har 1994 gennemgået en snedker- og 
stafferingsmæssig istandsættelse, hvor bl.a. 
ægte guld har afløst uægte. Stafferingen går 
imidlertid tilbage til en restaurering 1921 ved 
Harald Munk, Holbæk,47 der genfremstillede en 
farvelægning, der opfattedes som oprindelig, og 
hvoraf var bevaret en del rester: en dominerende 
brun bundfarve, stafferet med gråt, grønt, rødt 
og guld samt rød og grøn lasur på sølv. Ind-
skrifterne står med gylden fraktur på sort bund. 
I frisen, måske refererende til et ældre maleri: 
»Oc der kom En Anden Engel og stod hos al-
teret oc som hafde et gyldent Røgelsekar oc 
hannem blef gifuet megen Røgelse, at hand 
skulde gifue alle helgenes Bøner paa det gyldene 
Alter som er for Stolen« (Joh. åb. 8,3). I fod-
feltet er 1921 efter sognepræstens forslag skrevet 
et citat fra Joh. 6,27, »Arbejder ikke for den 
Mad« etc. 

I de tre attikafelter ses malerier, antagelig fra 
1847,48 afdækket og restaureret 1921. I nordre 
felt en frontal trekvartfigur af den velsignende 
Kristus holdende den korsbærende jordklode, i 
midtfeltet en hane stående på en søjle hvorover 
de krydsende marterredskaber, spyd og stage 
med svamp. I søndre felt, der var utydeligst og 
blev stærkt fornyet, en kvinde.49 I gavltrekanten 
det strålekransede Jahve-navn. Oven på disse 
malerier havde o. 1890 været udført nogle sym-
bolske †malerier, på attikaen med et latinsk kors i 
midten, i gavltrekanten en stærkt gul sol. 



Fig. 30a-c. Detaljer fra altertavlen o. 1600. a. Prydbælte med kvinde og lam. b-c. Hermer fra topstykket 
(s. 4564). H. Wichmann fot. 1996. - Details of the altar-piece c. 1600. Carving on colonnette and herms on the top-piece. 

I storfeltet er et maleri på træ, 122,5 x 102 cm, 
af Kristus på korset, antagelig malet 1847 af A. 
Schumann, Horsens, der 1840 har udført et gan-
ske tilsvarende (†)maleri til altertavlen i Vinding 
(s. 3893). Den ligblege Kristusskikkelse har grå-
brunt hår og hvidt lændeklæde; korset rejst på 
en grøn bakke foran brune bjerge og en blåsort 
himmel. Maleriet er formodentlig udført i for-
bindelse med den nedenfor omtalte staffering fra 
1847 og muligvis oven på et ældre †maleri, 
hvoraf restaurator fandt rester. 

Fra 1866-1994 var korsfæstelsesmaleriet dæk-
ket af to alternerende billeder, omtalt nedenfor. 

Altertavlens ældre historie kan til dels følges 
ved hjælp af kirkeregnskaber og kaldsbog. Tav-
len, der stilistisk kan dateres til o. 1600, er i de 
ellers udførlige regnskaber20 først omtalt 1624 
og da i forbindelse med en staffering, der følge-

lig er tavlens første. Dette år fik Jens maler i 
Horsens for at »formale en tavle i kirken« 13/£ 
dl. og til kosten i otte dage 3 dl.20 I sognepræ-
sten Jens Jensen Storrings embedsperiode 
1670-97 har denne sammen med sin anden hu-
stru bekostet en staffering af altertavlen og til-
lige deres †åbne begravelse i koret (jfr. neden-
for). Dette var meddelt på tavlen i en †indskrift, 
der var bevaret indtil 1847.48 Indskriften lød: 
Denne Altertavle haver den ærværdige, hæder-
lige og meget vellærde Mand, Hr.Jens Jensen 
Storring, Sognepræst til Ousted og Tørning 
(dvs. Tåning) Menigheder og Provst over Woer 
Herred med sin hæderbaarne Hustrue, den gud-
elskende Matrone Ane Sørensdatter Faber, paa 
egen Bekostning ladet staffere. - Herforuden 
have de af egne Midler ladet bekoste dette Be-
gravelse hernedenfor til Hviilekammer for deres 
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Fig. 31. Bispefigurer fra o. 1500 fra †højaltertavle. 
S. Erasmus af Antiochia (i gryden), anonym og 
S. Dionysius af Paris, j fr . fig. 33 (s. 4567). H. Wich-
mann fot. 1996. - Figures of bishop saints c. 1500, from 
†high altar-piece. St. Erasmus of Antioch, anonymous, and 
St. Dionysius of Paris, cf. fig. 33. 

Fig. 32. Tidligere altertavlemaleri, Jesus og Johannes, 
udfør t 1866 af A .Schumann , Horsens (s. 4566). 
H. Wichmann fot. 1996. - Former altar painting 1866 by 
A. Schumann, Horsens. 

Legemer, hvorudi allerede ere begravne hans 
første Hustrue, den dydzirede og priselige Ma-
trone S. Sophie Christensdatter med deres 2-de 
Sønner, saavelsom hans meget hæderlige For-
fædre af samme Slægt,50 som haver været Præ-
ster her til Menigheden udi 100 Aar med deres 
Hustruer, Børn og mange Paarørende. Gud give 
dennem med alle troende en glædelig Opstan-
delse paa den yderste Dommedag.« I overens-
stemmelse med ovenstående meddelelse er tav-
len da også i inventariet for 170236 omtalt som 
stafferet og 179121 som »meget god«. 

»Aar 1847 blev Altertavlen malet af Schu-
mann Horsens« ifølge en †indskrift på tavlens 
bagside, noteret 1922 af restauratoren H. Munk. 
Denne staffering bestod formodentlig af en grå-
maling med røde og blå detaljer og en del guld. I 
storfeltet maledes det ovennævnte korsfæstel-
sesbillede af A. Schumann. - 1862 rummede 
tavlen stadig billedet af Kristus på korset, men 
tre år senere ønskede man et nyt alterbillede li-
gesom det i Tåning.23 Det blev en fremstilling af 
Jesus og Johannes ved nadveren (fig. 32), af samme 
Schumann, udført i olie på lærred, 125,5 x 104,5 
cm og signeret »A.S. 1866«. Jesus er her vist 
med mørkebrunt hår, bærende rødlilla kappe 
over hvid kjortel, Johannes iført tilsvarende 
kappe med grågrøn bræmme. På det hviddu-
gede bord en gylden kalk og en tallerken med 
brød. Personerne ses bag en brunmalet, rund-
buet ramme, hvorunder brunt draperi; mørk 
baggrund. En samtidig overmaling af selve tav-
len er formodentlig bevidnet ved en malersigna-
tur »I.C. 1866« på gesimsen. 

188923 ønskedes tavlen atter malet og forgyldt 
som før og »det i kirkelig henseende meget util-
fredsstillende alterbillede« udskiftet med et nyt, 
hvis motiv skulle afgøres af provsten. Stafferin-
gen blev antagelig foretaget 1890,51 og det valgte 
motiv blev Kristus og Maria Magdalene i scenen 
Noli me tangere, der var yndet i samtiden jfr . 
bl.a. Tiset (s. 2242) og Kasted (s. 1600). Det er 
også her antagelig udført af P.A. Lyders, i olie 
på lærred, 130,5 x 110 cm. En forklaret, lyshåret 
og hvidklædt Kristus velsigner den i forgrunden 
knælende, rød- og blåklædte Maria Magdalene, 
der strækker armene op mod ham. Til den ene 
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Fig. 33. Udsnit af bispefigurer, fra o. 1500, før restaureringen 1923, j f r . fig. 31 (s. 4567). Fot. 1923 i N M . - Detail 
of bishop saints, c. 1500, before restoration 1923, cf. fig. 31. 

side grå bjerge, til den anden Golgatha med to 
kors mod en lys himmel. I fodfeltet maledes den 
tilhørende †indskrift: »Siig dem jeg farer op til 
min Fader..«, Joh. 20,17. 

Efter restaureringen 1921 blev dette maleri 
udskiftet med det førnævnte af Jesus og Johan-
nes, indtil også dette blev fjernet 1994, så det 
nyrestaurerede korsfæstelsesmaleri atter blev 
synligt. De to andre malerier, der i mellemti-
derne havde hængt på skibets vægge, blev atter 
anbragt her.52 

Tre bispefigurer (fig. 31 og 33), fra o. 1500, for-
mentlig stammende fra den tidligere †højalter-
tavles midtskab, er o. 1995 opstillet i en ny ege-
træsramme og placeret i nichen til den tilmurede 
syddør. 1923 restaureret af Kr. Due og forsynet 
med nye bispestave. 

De tre helgener, der står i fuldt bispeskrud 
med mitra på hovedet, er, fra øst, S. Erasmus, 

biskop af Antiochia, en anonym biskop og 
S. Dionysius af Paris, begge de navngivne til-
hørende de såkaldte nødhjælpere. Figurerne er 
helt afrenset for farve, så egetræet står lyst og 
med glat overflade. De to yderfigurer er næsten 
lige høje, 115-116 cm, og ens i klædedragt og 
ansigtstræk, Erasmus53 dog lidt mere fedladen 
og med svagt rynkede bryn. I venstre hånd hol-
der han skaftet til en afbrudt genstand, venstre 
skulder er tilsat ved restaureringen. Han står 
med fødderne skjult i en stor gryde, ifølge le-
genden fyldt med kogende olie. Gryden er pry-
det med tre tværriller, har skarpkantede ører og 
to trekantede fødder. Den midterste og højeste 
biskop er anonym, da han har mistet sit karak-
teriserende attribut i venstre hånd, hvoraf der nu 
kun kan ses spor i form af et indhak med hul til 
den dyvel, der har fastholdt hånden. Hans mitra 
er lidt højere end de andres, og han bærer som 
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Fig. 34. Alterkalk 1708, udfør t af Mogens T h o m m e -
sen Løwenhertz, Horsens, bægeret omlavet 1767 
(s. 4568). H . W i c h m a n n fot. 1995. - Chalice 1708, 
made by Mogens Thommesen Løwenhertz, Horsens. The 
cup altered 1767. 

Fig. 35. Alterdisk 1708, med graveret våben 1767 for 
kirkeejeren Bodil de Lichtenberg (s. 4569). H. Wich-
mann fot. 1995. - Paten 1708, with coat of arms 1767 of 
the church patron, Bodil de Lichtenberg. 

den eneste korkåbe, sammenholdt af et bånd 
ved brystet, måske herved markeret som ho-
vedfigur. Under albaen ses hans højre, runde 
skosnude, den anden er forsvundet ved en be-
skadigelse. Den tredie figur, S. Dionysius, er 
fremstillet med både hoved og mitra, selv om 
han samtidig i højre hånd bærer sin afhuggede 
pandeskal, med hårlok og mitra, i overensstem-
melse med legenden, ifølge hvilken han bar sit 
hoved fra henrettelsesstedet til sin gravplads. 
Højre, runde sko ses. 

De to yderfigurer er som ovenfor antydet 
skåret af samme hånd, den højere og slankere 
bispefigur skiller sig ud ved finere ansigtstræk, 
en mere stiliseret foldebehandling af hagelen og 
ved den bemærkelsesværdigt lille højrehånd. 

1915 gjorde konservator Niels Termansen, 
Nationalmuseet, opmærksom på de gode, goti-
ske figurer, som han havde fundet på loftet »un-
der murernes stilladsbrædder og andet skram-
mel«. 1923 blev de som ovenfor nævnt restaure-
ret af Kr. Due, der især bødede på en lang revne 
gennem Dionysius, helede Erasmus' skulder-
parti samt tilføjede nye bispestave. Herefter op-
stillet på hylder i førnævnte dørniche. O.1995 er 
figurerne blevet renset og voksbehandlet af Jens 
Johansen54 og anbragt i et nyt skab i døren. 

Altersølv. Kalk (fig. 34), 1708, udført af Hor -
sens-mesteren Mogens Thommesen Løwen-
hertz, repareret 1767 på bekostning af den ny-
blevne patronatsejer Bodil de Lichtenberg. Den 
er 20,3 cm høj og af guldsmedens vanlige type 
med en nær parallel i Astrup (s. 2350). Over en 
12-tunget fodplade er foden drevet op med et 
tilsvarende antal tunger, der foroven afsluttes af 
lille tungekrans, forneden støder til den afrun-
dede rands halvcirkulære skiver; i sviklerne ru-
der på punslet bund. På fodpladen ses mesterens 
stempel (Bøje II, 1982, nr. 6126), og på en af 
tungerne er ligesom i Astrup graveret et latinsk, 
strålekranset kors med skriftbånd, hvorpå 
»INRI« med store skriveskriftsbogstaver. På en 
tungeunderside er graveret vægtangivelsen: 
Vig(!) 28 Lod 1½ q«. Små, indknebne skaftled på 
hver side af knoppen, der har drevne rudetunger 
og seks fremspringende rudebosser, krydsskra-
veret på forsiderne. Det glatte bæger, der 186523 
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blev forhøjet med 1½ tomme (men denne del 
atter fjernet 1993), bærer en graveret indskrift 
med kursiv og store skønskriftsbogstaver: 
»OUSTED KIERCHIS KALCH Anno 1708. 
Repareret og Forgylt paa Bodil de Lichtenbergs 
bekostning Anno 1767«. På siden er tillige gra-
veret et stort Lichtenberg-våben med rokokoor-
namenteret hjelmklæde, udført efter samme for-
tegning som det på oblatæsken (se nedenfor). 
Istandsat 1993 af Søren Weitemeyer med tilfø-
jelse af kvartlåg med hældetud. 

Den tilhørende disk (fig. 35), 13,5 cm i tvm., 
er meget flad og oversiden endnu forgyldt. På 
fanen har den dels samme mesterstempel som 
kalken, dels et graveret indvielseskors, der på 
tværarmen har det vanlige »INRI«, med store 
skriveskriftsbogstaver. I bundfeltet er graveret 
Lichtenberg-våbenet som på kalken, samt på fa-
nens underside, med kursiv, den tilsvarende 
indskrift, her desuden med: »Vig. 6 lod 2½ q«. 

†Altersæt. 1630 fandtes en †kalk og †disk af 
sølv, forgyldt, der vejede 37 lod, men 1643-45 
meddeles i kirkeregnskaberne, at svenskerne (i 
krigstiden) blandt andet havde røvet kalk og 
disk (jfr. alterklæde). Til et nyt sølv altersæt køb-
tes 1648-49 33 lod sølv for 24½ sl. dl. og 1 mk., 
som sædvanlig et langt større beløb end udgif-
ten til arbejdslønnen til guldsmed Laurs (Lave) 
Jørgensen i Horsens (Bøje II, 1982, s. 250), nem-
lig 4 sl. dl. ½ mk. 1661 eksisterede sølvsættet 
stadig, men 1681-82 omtales kun en disk af sølv, 
mens kalken var af tin, formodentlig stam-
mende fra det nye †sæt af tin, der 1643-45 for 1 sl. 
dl. var købt til erstatning for det stjålne sølv-
sæt.20 Tinsættet omtales senest 1701.55 - 1708 må 
et nyt sølvaltersæt være anskaffet (jfr. indskrif-
ten på den bevarede kalk, se ovfr.), tidligst 
nævnt i inventariet for 1719.42 

Berettelsessæt, o. 1860, udført af Erik Christen-
sen Lind, Horsens og ganske svarende til det i 
Linnerup (s. 4319). Den 13 cm høje kalk (fig. 36) 
har trompetformet fod og skaft i ét, lille knop 
og halvkugleformet bæger med spinkel profil-
stav ved mundingen. Ved fodens yderrand er 
graveret en bort med skiftevis glatte og riflede 
kvadratfelter samt et indvielseskors. Under 
bunden tre mesterstempler (Bøje II, 1982, 

Fig. 36. Sygekalk o. 1860, udfør t af Erik Christensen 
Lind, Horsens (s. 4569). H. Wichmann fot. 1995. -
Chalice for the Sick, made c. 1860 by Erik Christensen 
Lind, Horsens. 

nr. 6246 flankeret af nr. 6240). I bægeret kan 
nedsættes den cylinderformede oblatæske, 5,4 
cm i tvm., påskruet disken, der er 8 cm i tvm., 
og som har samme kors på fanen som kalken. 
Både fanens underside og oblatæsken har lige-

Fig. 37. Oblatæske foræret 1767 af Bodil de Lichten-
berg og udfør t af Knud Rasmussen Brandt, Horsens 
(s. 4570). H. Wichmann fot. 1995. - Wafer box, donated 
1767 by Bodil de Lichtenberg and made by Knud Rasmus-
sen Brandt, Horsens. 
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Fig. 39. Alterkrucifiks fra 1800rne (s. 4571). H. Wich-
mann fot. 1996. - Altar cross from the 19th century. 

nelse af henholdsvis kalkens mundingsrand og 
fod samt disken. Rester af egetræsmaling ud-
vendig. 

Alterkander. 1) 1956, af sølv, 30 cm høj, foden 
en kopi af alterkalkens. Stemplet (19)56 på lågets 
underside og under foden, der tillige har stem-
pel for Horsens Sølvvarefabrik. 

2) Nævnt 1862,23 fra Den kgl. Porcelænsfa-
brik, sort med forgyldt kors og gyldne kanter. 
Ude af brug. 

†Tinflasker. 1604 omstøbtes en tinflaske, an-
tagelig identisk med en, der omtales 1630. 1650 
betaltes for at »færdiggøre«, formodentlig re-
parere, en tinflaske til at have vin i.20 

Vinskummeske, 1903,23 af sølv, udført af Ras-
mus Jensen, Horsens, ifølge mestermærket 
(Bøje II, 1982, nr. 6277); på skaftet graveret: 
»Ovsted kirke 1903«. 

Alterstager (fig. 41), o. 1590, af messing, ca. 47 
cm høje, begge med formodet graveret giver-
navn »Knvd Ander-sen«. Denne er antagelig 

ledes samme sæt mesterstempler. I samtidigt læ-
derfoderal med stemplet bort og utydelig ind-
skrift med skriveskrift: ».. .Ousted og 
[Hjorts]vang(?) Kirker«. 

Oblatæske (fig. 37). »Denne Abelat æske Er 
Anno 1767 Foræret af Bodil de Lichtenberg« og 
udført af Knud Rasmussen Brandt, Horsens. 
Æsken, hvis form svarer til andre af samme me-
ster i bl.a. Odder (s. 2551), og som ligeledes er 
skænket af kirkeejere, er 11 cm i tvm. og 4,4 cm 
høj. Den har smal, bølget fodplade og nedre 
kant på låget, der på randen har en karakteri-
stisk, drevet udsmykning med radiære riller 
med småringe. På den flade lågoverside er med 
kursiv graveret giverens ovenfor nævnte ind-
skrift, dels inden for, dels i et kontureret bånd 
omkring Lichtenberg-våbenet, udført efter 
samme, antagelig fra giveren udleverede forteg-
ning som på alterkalk og disk (jfr. ovenfor). Un-
der bunden mesterstemplet (Bøje II, 1982, 
nr. 6145). 

Skrin (fig. 38) til altersølvet, antagelig fra 
o. 1767, da altersølvet blev istandsat og oblat-
æsken skænket. Det er af eg, 33,5 cm langt, 17 
cm bredt og knap 16,5 cm højt, ottekantet i luk-
ket tilstand og jernbeslået med tværbånd. Midt 
på lågets ene side er et beslag med jernlåseplade, 
der går ned over og danner lukke for en tilsva-
rende lås; for den ene ende en jernhank, fæstnet 
på rosetbeslag. Indvendig er tre riller til fæst-

Fig. 38. Egetræsskrin til altersølvet, antagelig fra 
o. 1767 (s. 4570). H. Wichmann fot. 1995. - Oak case 

for the altar plate, probably from c. 1767. 
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identisk med den Knud Andersen Eir, der er 
nævnt på klokken (s. 4579), og som 1584 var 
delefoged og fra 1587 herredsfoged for Voer 
herred.56 Stagerne har klokkeformet fod, koni-
ske skaftled, aftagende i størrelse opefter, adskilt 
af fladrunde, midtdelte led. Kraftig profileret ly-
seskål med skarpkantet midtled. Inddrejede 
dobbeltlinier på skaft og fod, hvorpå oven-
nævnte navn er graveret med små versaler. 1957 
fik stagerne nye messinglysetorne i stedet for 
»påsatte skåle«. 1862 ønskedes »de ubrugelige 
lamper« (antagelig påsat stagerne) udskiftet med 
voks- eller stearinlys.23 

Syvarmet lysestage, såkaldt Titusstage, med 
graveret indskrift, skriveskrift, på den ottekan-
tede fods aftrappede led: »Sønd. i Adv. 1936. 
J.P.V.F. og Hustru K.M.F. Joh. 8-12. Jeg er 
Verdens Lys«, etc. 

†Alterbøger. 161514 købtes en alterbog for 3 
mk. 1661 fandtes en gammel bibel, den ny var 
»henrøvet«.20 

*Bogbeslag. To små stykker oppresset kobber-
blik er 1960 fundet i skibets gulv (jfr. s. 4544). 
Det ene er formet som fletværk, udfligende i 
den ene ende, den anden rundet. De lavere par-
tier markeret med punslede prikker. I hver ende 
et stifthul med stift. Det andet er formet som et 
spejlvendt S med brede ender. Stifthul eller spor 
heraf i hver ende. (NM. nr. D 116, 117-1960). 

Fig. 40. Akvamanile af messing fra 1250-1300, j fr . 
fig. 42-43 (s. 4571). A. N y b o e fot. 1988. - Aquamanile 
of brass, from 1250-1300, cf. figs. 42 and 43. 

Fig. 41. Alterstager fra o. 1590, formodentl ig skænket 
af Knud Andersen, herredsfoged for Voer herred 
(s. 4570). A . N y b o e fot. 1988. - Altar candlesticks 
c. 1590, donated by Knud Andersen, district judge of Voer 
county. 

Alterkrucifiks (fig. 39), 1800rne, tidligst omtalt 
186223 stående på alterbordet. Den ca. 26 cm 
høje Kristusfigur er nyforgyldt ligesom blom-
sten over dens hoved og kraniet på de kryds-
lagte knogler forneden. Det 187423 fornyede 
korstræ står på et knoldet, grønt jordsmon, op-
stillet på en brunmalet trækasse med polykrome 
kanter. Samme år blev alterkrucifikset renset for 
farver, gentaget 189523 og senest istandsat og 
nystafferet 1995 af Jens Johansen. 

*Fragment af †røgelsekar, måske stammende 
fra det »ildkar«, der 1643-45 var blevet forbed-
ret, da det forrige var røvet af fjenderne.20 Det 
er et 1 ,4x3 ,0 cm stykke af en bronzekant, fun-
det i gulvet 1960. Nu i NM (inv. nr. D 118-
1960). 

Akvamanile (fig. 40, 42-43), vandkande af 
messing, fra 1200rnes sidste halvdel(?), formo-
dentlig nordtysk arbejde (Westfalen, Sachsen).57 

Kanden har været anvendt til liturgisk brug 
ved præstens håndtvæt i forbindelse med mes-
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Fig. 42. Akvamanile af messing fra 1250-1300, j fr . 
fig. 40 og 43 (s. 4571). A. N y b o e fot. 1988. - Aquama-
nile of brass, from 1250-1300, cf. figs. 40 and 43. 

sen. Akvamanilen har form af en stående løve 
med stive, lidt skrævende forben, 26,7 cm høj til 
ørespids og ca. 32 cm lang. Hanken er formet 
som en drage, der med sine fritstøbte forben 
plantet i løvens nakke bider sig fast heri. Mellem 
løvens ører er et lille, firkantet hul beregnet til 
vandpåfyldning, nu dækket af et nyere, rundt 
låg fæstnet til tredelt øsken. Løven bider over en 
lille, rørformet tud, hvorigennem vandet kan 
hældes (fig. 43). Dens kraftige manke består af 
rillede bukler, poterne er runde uden angivelse 
af tæer, dens bøjede hale ender i lille klumpdusk. 
I bringen er indfældet en 2,3 x 2,1 cm messing-
plade af afvigende farve dækkende det hul, 
hvorigennem støbekernen er fjernet. Løvekrop 
og drage er støbt hver for sig og senere efterbe-

handlet med ciseleringer, riller på manken og 
småstreger og prikker på hoved, ben, hale og 
drageryg. 

Akvamanilen er tidligst omtalt af Uldall 1889. 
Den var da anbragt i vestligste gemmeniche i 
korets nordvæg tæt ved døbefonten og har for-
modentlig da været anvendt som dåbskande. 
Efter at M. Mackeprang58 havde genfundet den 
her 1904 og gjort opmærksom på dens sjælden-
hed, blev den fra det følgende år forvaret i et 
brandsikret skab. Nu i præstegården. 

Messehagler. 1) Formodentlig fra 1887,23 skjold-
formet af rødt fløjl med guldgaloneret kant og 
latinsk rygkors; 89 cm lang. Hvidt lærredsfoer 
påstemplet: »C.J.M. Fyrwald & Co. Guldtræk-
keri. Tordenskjoldsgade Kjøbenhavn«. På skul-
deren tre lange messinghægter stemplet med 
samme mærke. 2) 1955,23 af grønfarvet hør væ-
vet med lille krydsmønster. På begge sider et 
latinsk guldtrådskors med indfældede grønne, 
ligearmede kors med tilspidsede ender. Lynlås 
på skulderen; 112 cm lang. 3) 1971, fælles med 
Tåning og Hylke. Hvid med lille hætte bagpå og 
på begge sider en lodret stribe med guldtråds-
mønster som bund for hvide felter med røde 
georgskors. Midtlukke med lynlås; 120 cm lang. 
Indsyet, vævet seddel med påskrift: »Galleria 
d'Arte Sacra Arredamento Liturgico Param. Sa-
cri Roma«.- †Messehagler. 1630 ejede kirken en 
hagel af grønt, forslidt fløjl. 1654-55 bekostedes 
for 47 sl.dl. en ny hagel. 1661 omtales den som 
»henrøvet« sammen med messesærk og bibel 
(jfr. s. 4562), men en gammel hagel var i be-
hold.20 O.170055 manglede en hagel, men 170236 

var der tilsyneladende anskaffet en. 1739-4043 

var haglen af rødt plys ligesom †alterklædet. 
1747-4825 blev købt en ny af fløjl, måske identisk 
med den, der 179121 karakteriseredes som god 
og af rødt fløjl.- Da der 188723 erhvervedes en 
ny (jfr. ovenfor), skulle den gamle hagel anven-
des til betræk til prædikestolen. 

Alterskranke, 1865,23 udført med skranken i 
nabokirken Tåning som model, men ændret 
1995 ved nyopstillingen. Den består af slanke, 
drejede balustre med ringled samt klodser til 
base og kapitæl, håndlisten af mahogni med 
buet overside. Nu gråmalede balustre med 
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Fig. 43. Detalje af akvamanile af messing, fra 1250-
1300, j fr . fig. 40 og 42 (s. 4572). H. Wichmann fot. 
1995. - Detail of aquamanile of brass, from 1250-1300, cf 

figs. 40 and 42. 

brungule ringe og rødbrun håndliste, tidligere 
guldbronzeret. Oprindelig opstillet i retkant ca. 
40 cm fra alteret, ved restaureringen 1995 an-
bragt i lige linie tværs over koret og med en låge 
i hver side. †Alterskranke, først omtalt 1791,21 da 
knæfald og gitteret meldes i god stand. O.1830 
ønskedes knæfaldet gjort bredere og 1847 malet; 
samtidig burde der anskaffes læderhynder her-
til.18 Ved synet 186223 var dette gennemført, og 
der var plads til 12 kommunikanter. 

†Korskranke, tidligst omtalt 1791,21 jfr. †alter-
skranke. 1847 skulle »skrankerne« males, og 
186223 beskrives den som et »simpelt træsprin-
kelværk«, perlefarvet som de øvrige stole. 

Døbefont (fig. 44), kummen romansk, af let 
rødlig granit med sorte korn, foden ny, af grå 
granit. Den halvkugleformede kumme, der 
ifølge Mackeprang (Døbefonte s. 234-239, 249) 

tilhører de østjyske løvefontes klassiske type og 
henregnes til Sjørslevgruppen), er ca. 53 høj, 89 
cm i tvm., uden afløb og mundingsprofil. Si-
derne har gruppens vanlige, lave relieffremstil-
ling af to par modstillede løver, hvert med fæl-
les, kraftigt fremspringende mandshoved, det 
østvendte 22 cm højt og 8 cm i relief, det mod-
stående henholdsvis 21 og 10 cm. Øjnene er tæt-
siddende, hvælvede, det rillede hår midtdelt, 
tynd moustache over glat hageskæg. Halen er 
ført ned mellem benene og hen foran kroppen, 
hvorover den breder sig ud i et flot, flerdelt 
akantusblad. Mellem bagkroppene mod syd er 
en stor, symmetrisk akantusplante, af Macke-
prang iagttaget som en replik af den på et fodfelt 
af Dover-fonten (s. 3164). En stor bladranke 
med flere sideskud og blade løber foroven langs 
mundingen. 

Fonten står nu på en ny fod fra o. 1949, tegnet 
af V. Norn, en granitplatte med vulst og skaft-
led, ialt 41 cm høj, der har afløst en muret, ce-
mentpudset fod bestående af polygonal platte, 
hvorover vulst og konisk skaft.59 

Hvornår døbefonten har mistet sin oprinde-
lige fod vides ikke. 

1685-8620 måtte stenfonten vige for en †træ-
font (jfr. nedenfor), hvori et nyerhvervet dåbs-
fad blev anbragt, således som nævnt i inven-
tariet 1702. Den »anden gamle font« stod da 
»neden i kirken«,36 dvs. i vestenden efter mid-
delalderlig skik. Før 179121 er stenfonten atter 
blevet taget i brug, idet den da omtales »med sit 
bækken«, men uden at placeringen nævnes. -
186523 ønskedes fonten anbragt i nordre hjørne 
bag korbuen, hvorfra den 189023 skulle flyttes 
hen til øverste, korte kvindestol, dvs. østligst 
mod nord. O. 1904 stod den under korbuen i 
nord; 1995 opstillet østligst i skibet, midt for 
koret. 

†Træfont,1685-8620 købt for 5 sl. dl. hos An-
ders billedsnider, der leverede en »udhugget... 
fuldkommen fod af træ« til et nyanskaffet dåbs-
fad (jfr. nedenfor). Træfonten senest omtalt i in-
ventariet 1719.42 

Dåbsfad (fig. 45), o. 1550, sydtysk arbejde af 
drevet og punslet messing, erhvervet til kirken 
1685-86. Det store fad, 54,5 cm i tvm. med 5,5 
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cm bred, let opadbøjet fane, er ret dybt, 6,5 cm 
ved den skrå inderkant. Fremstillingen i bund-
feltet svarende til fade i Åby og Søften (s. 1441, 
1698), er den vanlige af Bebudelsen indkredset 
af udpudset bogstavbort og her udenom drevet 
tidselranke samt stemplede småblade. På fanen 
er stemplet to rækker, næsten udpudsede, yderst 
af kogler(P), inderst firkløvere(P). Her er også 
graveret et symmetrisk ejerskjold hvori versa-
lerne »K.I.« over »D« (rimeligvis et kvinde-
navn, K.I. ...datter). - 1685-8620 købtes for 4 sl. 
dl. et »nyt, stort messing døbebækken« hos An-
ders Holgersen i »Ørschouf« (Ørskov i det nær-
liggende sogn Ørridslev). Det anbragtes i den 
nye †træfont og overflyttedes senere til den 
gamle stenfont (jfr. ovenfor). - 189123 ønskedes 
fadet loddet og løftet fra bunden af fonten, hvor 
det havde stået, og anbragt i en egetræsramme i 
plan med fontekanten. - Et †dåbsfad af messing 
kun nævnt 1681-82.20 

Dåbskande (fig. 59), »Ousted Kirke 1904«, gra-
veret med skriveskrift på det flade metallåg. Af 
blå fajance med hvide tulipanblomster, 19,5 cm 
høj. Under bunden stemplet et kronet skjold 

Fig. 44. Døbefont af granit, k u m m e n romansk, foden 
fra o. 1949, efter tegning af V. N o r n (s. 4573). 
H. Wichmann fot. 1996. - Baptismal font of granite, Ro-
manesque basin, and base from c. 1949. 

Fig. 45. Dåbsfad af messing, o. 1550, sydtysk arbejde 
(s. 4573). H. Wichmann fot. 1996. - Brass baptismal 
dish, c. 1550, south German work. 

med omskriften: »Opaque de Sarreguemines«, 
dvs. fajance fra S. Nu ude af brug. En gammel 
†dåbskande skulle 186223 repareres og »afpudses«, 
hvilket antyder, at den var af metal, snarest tin. 

Prædikestolen (fig. 46), fra begyndelsen af 
1600rne,60 er et enkelt arbejde antagelig udført af 
en lokal håndværker, nemlig den Peder snedker 
i Horndrup (Tåning sogn), med hvem der for-
tingedes 161714 at udskære en himmel 
prædikestolen, der således nævnes første gang 
her. 

Stolen har fire ret smalle fag flankeret af kan-
nelerede pilastre, der smalner ind opefter mod 
profilkapitælerne. Fyldingerne har ligeledes 
kannelerede pilastre med kraftige profilkapitæ-
ler samt bueslag med æggestav og tandsnit. I 
sviklerne er skåret store halvrosetter med hulede 
blade, og mellem dem ses varierende småfigu-
rer, skjold, stjerneroset, kors over hjerte og 
skjold, hvori et reliefskåret P, formodentlig 
snedkerens forbogstav. Både frise og postament 
har fremspring med forsænkede, profillisteind-
rammede småfelter, tilsvarende felter stikker 
frem på hver side af og bag frisens fremspring. 
Frise- og postamentlister forkrøpper sig over 
fremspringene, og selve gesimspladen har til-
svarende, kraftigt udladende forkrøpninger. 
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Den herpå anbragte bogpult fra 1800rne, af form 
som en stor, opslået bog svarende til den i Yding 
(s. 4532), har et lille, fløjlsbetrukket stykke på 
hver side af det udhulede rum til biblen. 

Prædikestolen, der er anbragt på tr iumfvæg-
gens søndre del, har opgang i koret ad en muret 
trappe, der fører til en gennembrydning af 
tr iumfmuren. Stolen bæres af en egeplanke fæst-
net i muren, og dens søndre fag hviler på en 
munkestenspåmuring til hvælvpillen her, der 
står på resterne af et †sidealterbord (jfr. s. 4555). 

Efter en istandsættelse o. 1995 ved Jens Johan-
sen fremtræder stolen med rødbrunt og rødt 
som de dominerende farver, suppleret med blåt, 
gråt og grønt på enkelte detaljer og lister samt 
ægte forgyldning. I frise- og postamentfelter er 
malet henholdsvis grønne kviste og korsstillede 
blade og kviste med gule frugter. I de oprindelig 
udekorerede arkadefelter har kunstmaleren Ha-
rald Lund 192147 malet brune mauresker på 
guldbund. Den øvrige staffering, foretaget i for-
bindelse med en snedkermæssig istandsættelse, 
var en genfremstilling, muligvis af den oprinde-
lige, der stort set svarede til altertavlens. Her-
ved blev afdækket, dels en grå farve, dels en 
egetræsmaling. Ifølge sognepræsten var prædi-
kestolen 179121 i forsvarlig stand, men o. 1830 
trængte den til at males, hvilket skete året ef-
ter.18 Allerede 184861 blev stolen atter malet, an-
tagelig med den førnævnte grå farve samt for-
modentlig suppleret med dekorationerne i frise 
og postament. 186623 blev stolen lyst egetræs-
malet og stafferet med uægte forgyldning. 

Lydhimlen (fig. 46), med skåret årstal 1618, er 
som ovenfor nævnt udført af Peder snedker i 
Horndrup for 14 dl. i løbet af de 54 dage, kirken 
havde ham på kost for 7½ dl. 1 mk. Af materiale 
indkøbtes »egefjæl og kløf« for 3 dl. samt to 
lænker, hvori himlen blev ophængt. Seks pligts-
karle, for 1½ dl, skulle der til for at ophænge den 
store himmel. 1619 fik en maler, der hentedes i 
Horsens, antagelig Jens maler, 11½ dl. for at 
male den i otte dage, da han fik kosten for ialt 2 
dl.34 

Den i forhold til stolen imponerende, seks-
kantede himmel har på frisen en omløbende ind-
skrift med reliefversaler: »Adspør(!) først Gvds 

Fig. 46. Prædikestol fra 1600rnes begyndelse, med 
lydhimmel fra 1618 (s. 4574). H. Wichmann fot. 1996. 
- Pulpit from the beginning of the 17th century, with 
sounding-board from 1618. 

rige oc hans retferdighed sa(!) skal all ting dig 
tel falde. 1618.« Gesimsen er prydet med æg-
gestav, kronlistens underside med bosser. Hæn-
gestykkerne er skårne dobbeltvolutter med skel-
lagte blade, midtfor et lille flettekors. Under 
hjørnerne hænger børneenglehoveder (fig. 48), 
det midterste med rillet hår, de andre med 
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Fig. 47. Underside af lydhimlen fra 1618, udfør t af 
Peder snedker i Hornd rup (s. 4576). H. Wichmann 
fot. 1996. - The under side of the sounding-board from 
1618, made by Peder the carpenter from Horndrup. 

blomster eller frugter i håret. De store topstyk-
ker er formet som kartoucher med kraftigt rul-
leværk med ringophæng og midtcirkel med 
skellagte blade omkring påsat englehoved. På 
hjørnerne står tårnagtige konsoller med høje 
topspir, der på de synlige sider har skåret beslag-
værk og i øvrigt bærer kugle. Lydhimlens flotte 
underside (fig. 47) er ved profilerede lister delt i 
seks felter, der alle er smykket med beslagværk 
og trefligede blade i fladsnit. I hvert felt en på-
sat, skåret roset med vindrueklase og under 
midten en stor dobbeltroset med bladprydet 
hængeknop. Langs himlens indvendige kanter 
er nye karnistandsnit udført efter spor i male-

Fig.48. Detalje fra lydhimlen 1618, j fr . fig. 46, 
(s. 4575). H. Wichmann fot. 1996. - Detail of the sound-
ing-board 1618, cf. fig. 46. 

grunden. Stafferingen, der som nævnt oprinde-
lig er udført af Jens maler 1619, formodes at 
have svaret til både stolen og altertavlen. Farve-
sætningen genfremstilledes 1921 ligesom på sto-
len, og tilsvarende overmalinger har senere fun-
det sted. 184718 skulle himlen pålideligt befæstes 
og ornamenterne fastgøres. Lydhimlen fremstår 
nu med ægte guld på indskrifter, englehår samt 
enkelte detaljer, i øvrigt med grønne, rødbrune 
og grå farver. Undersiden er gråmalet, bladro-
setterne grønne med sølvklaser og -kanter, 
tandsnittene gulbrune. 

Stolestaderne, der nu fremtræder ensartet med 
glatte gavlplanker og svejfet udsavede topstyk-
ker i 1700tals form,6 2 består af stole, der i tidens 
løb bestandigt er fornyet eller ændret, hvilket 
fremgår af kirkeregnskaberne. Topstykkerne i 
nordsiden og de øverste i sydsiden har indskårne 
dobbeltvolutter i hver side (fig. 49a). Dette 
eventuelt sekundære indgreb er imidlertid ude-
ladt på de fire vestligste gavle i syd, der på in-
dersiden har skæringer, der viser, at plankerne 
her antagelig stammer fra et †stolesæt fra 1578, 
men som senere er blevet beskåret både foroven 
og på siderne. Fra øst ses således: 1) En enkel, 
rektangulær kartouche med I-streger, 2) 
(fig. 49b) roset med hulede blade og midtknop, 
3) (fig. 49c) skjold, hvori indskåret sammen-
skrevet »SI« (muligvis for Søren Jensen, 
(jfr. s. 4543)) over »1578« samt 4) konturskåret 
skjold hvori skåret »BO« og herover et tværstil-
let, volutformet bånd. - 1921 er stolene blevet 
omdannet og har antagelig da fået tilføjet de nye 
væggavle, der fjernedes ved hovedrestaurerin-
gen o. 1995. De erstattedes da af planker mellem 
hvælvpillerne og samtidig forkortedes bænkene, 
så midtgangen blev gjort bredere. Stolene er ny-
malet i to grønne nuancer, ryglænenes fyldings-
bagsider rødbrune, ligesom de stiliserede spira-
ler på de gavltopstykker, der er uden indskærin-
ger. 

†Stoleværk er tidligst omtalt 1615,14 da kirke-
gulvet lige var blevet omlagt, og »skamlerne« 
skulle »færdiggøres« (dvs. repareres) samt et 
egetræ anskaffes til at lægge kvindeskamlerne på 
»med enden nest muren«. En ny stol udførtes 
1622, og 1630 gjorde en tømmermand tre nye 
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Fig. 49a-c. Stolegavle. a. Fra 1700rne. b-c. Fra 1578, senere beskåret (s. 4576). H. Wichmann fot. 1996. - Bench-
ends. a. 18th century, b-c. 1518, later altered. 

stole og reparerede en del af de andre. Det føl-
gende år købtes egetømmer til 36 »knægte« un-
der skamlerne. 1641 indsattes en ny »række« 
(dvs. rygplanke) i karlestolene, hvor den gamle 
var sønderbrudt. 1646-47 forfærdigedes nogle 
stole af Laurs Simonsen snedker i Ondrup, og 
1664f. repareredes tre stole bag kirkedøren med 
fyrrefjæle.20 - I inventariet 171942 beskrives sto-
lene som gamle, brøstfældige og åbne, dvs. 
uden låger. 12 stykker var ubrugelige, og man 
skulle anskaffe tylvt store brædder til repara-
tion. Denne var antagelig foretaget før 1719,21 da 
det nævnes, at stolene var af fyr, åbne og med 
bænke i god stand. 1862 omfattede de 26 mand-
folkestole i syd og 25 fruentimmerstole i nord, 
alle åbne, malede træstole med enkelt rygstød, 
ca. fire alen lange. 1866 skulle samtlige stole 
have »sammenstemmende« bagklædninger med 
tilhørende skråpult. Desuden skulle de forsynes 
med fodskamler og i øvrigt repareres, hvor det 
tiltrængtes samt herefter males med lys egetræs-
farve. 1871 anbragtes hvidmalede †hatteknager 
på væggen langs mandsstolene.23 

†Skriftestol, nævnt 1660-63, da der heri an-
bragtes en måtte, der 1686-8720 erstattedes af en 
ny. 1862 havde præsten en »åben stol« bag al-
teret. 1865 stod stolen i et hjørne ved alteret, 
men skulle fjernes herfra. I stedet anskaffedes en 

†lænestol anbragt bag alteret. Det var en armstol 
i senempire, af mahogni, med buet kopstykke 
og rygbræt, drejede forben og buet sarg; den var 
polstret og læderbetrukket og blev 1904 repare-
ret.23 1995 opsat på loftet. 

Degnestol, nævnt 1702.36 186523 ønskedes den 
som i alle andre kirker fjernet fra koret. I stedet 
fik sognets skolelærer anvist plads i de to øverste 
mandfolkestole, der skulle forenes og have pult. 
De øverste kvindestole burde indrettes på 
samme måde, men uden pult. 

En gammel †brudestol stod 1702 bag alteret.36 

†Kirkekiste. 1604 betaltes 7 mk. for at beslå en 
kiste til at lægge kirkens klæder i. Enten er se-
nere anskaffet en anden kiste, eller svenskerne 
har fjernet beslagene under Torstenssonkrigen, 
for 1646-47 fik Jens Mickeisen klejnsmed i Hor-
sens 3½ sl. dl. for at beslå den kiste, som kirkens 
klæder forvaredes i, »eftersom den tidligere var 
uden beslag, og kalk, disk og messeklæder der-
for blev røvet af svenskerne«.20 Senest omtales 
den 171942 som en gammel, beslagen kiste uden 
lås. 

To pengeblokke fra o. 1860, to år senere omtalt 
som »fattigblokke«.23 Af træ, ret ens, retkan-
tede, den øvre del afrundet forneden, med jern-
låg fæstnet med jernbånd og med pengetragt af 
form som en hulet skive. Deres retkantede po-

289* 
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Fig. 50. Klokke støbt 1591, indskriften uden klokke-
støbernavn (s. 4579). H. Wichmann fot. 1996. - Bell 
cast 1591, the inscription without the name of the bell founder. 

stament har omløbende lister, den vest for nord-
døren anbragte, 87 cm høj ialt, har riflet midt-
parti på de synlige sider, den østre, nu 67 cm 
høj, men muligvis afskåret, har glatte sider. 

En †»tavlepose« er omtalt 1611 og 1660-63 en 
fløjlstavle20 begge formodentlig til en †kling-
pung. 1690f.41 bekostedes en ny †tavlepung. 
1739-4043 nævnes en †tavle til de fattiges penge, 
og 1747f.25 anskaffedes fløjl, galoner og blikdåse 
til en ny †tavlepung. 185218 ønskedes en ny. 

Orgel, 1976, med otte stemmer, ét manual og 
pedal, bygget af Jensen & Thomsen, Hillerød. 
Disposition: Manual: Principal 8', Gedakt 8', 
Oktav 4', Rørfløjte 4', Fløjte 2', Nasat Mix-
tur III. Pedal: Subbas 16'. Pedalkoppel. Facaden, 
bestående af tre rektangulære pibefelter, fik ved 
kirkerestaureringen o. 1995 påsat enkle toplister, 

og orgelhuset, der oprindelig stod i lys eg, ma-
ledes i harmoni med stoleværket. I tårnrummet. 
†Orgel, 1911, med fem stemmer, bygget af Hor -
sens Orgelbyggeri ved M. Sørensen. Disposi-
tion: Manual: Bordun 16' (fra F), Principal 8', 
Gedakt 8', Fugara 8', Fløjte 4'; superoktavkop-
pel, svelle. Pneumatisk aktion, bælgventillade. 
Facaden havde et midtfelt med attrappiber af 
tinlegering og to sidefelter med stoffyldinger 
bag et gitterværk; †sølvplade med giverinskrip-
tion for partikulier Niels Jørgen Thomsen 
1911.63 I tårnrummet; det fritstående spillebord 
var placeret foran facaden, med vestvendt klavi-
atur. Instrumentet er muligvis i privateje. 

Salmenummertavler. 1) O.1900, kvadratisk, 
med kvartrundstave på de lodrette rammestyk-
ker, og drejede topspir på hjørnerne, hvorimel-
lem bladformet topstykke med skåret, muslin-
geskalformet plante. Indskudsbrikker i de tre 
gange fire rum. 2-3) 1954, ens, smallere kopier 
af nr. 1, med to gange fire rum. 1995 malet rød-
brune med sorte brikker og gråhvide tal og ind-
skrift. 

Lysekroner. 1) Formodentlig en af de to ens, 
små kroner, der 190923 blev ophængt i koret. 
Den har fem buede, nu forsølvede arme, der 
udgår fra en skive på det cylinderformede skaft, 
glat hængekugle med knop. Ophængt i våben-
huset. 2) O.1915, ganske svarende til krone nr. 2 
i Yding (s. 4536), men kun med ét sæt på otte 
lysearme, hver med to lys. Ophængt i koret. 
3-5) Tre ens, de to skænket 1936, den tredie 
1961, svarende til kronerne i Klovborg (s. 4280) 
og som dem udført af Knud Eibye, Odense. De 
har to gange seks smågrenede lysearme, topfi-
gur af form som en flakt ørn samt hængekugle 
profileret på den nedre del, på den øvre giver-
indskriften med graverede versaler. Nr. 3. 
»Skænket til Ousted kirke af beboere i Ousted 
sogn 1936«. Nr. 4. »Skænket til Ousted kirke af 
Kirstine Bech - Tebstrup. 1936«. Nr. 5. »Skæn-
ket til Ousted kirke af Rasmus Beck(!). Teb-
strup. 1961«. Ophængt i skibet. 6) Udført af 
»K. Eibye 1942« og skænket af »Elise og Mar-
thinus Hansen Nørrebro Mølle Horsens«. Den 
har ni spinkle lysearme med delfinformet midt-
led og i det indre slyng et fladt mandshoved i 
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profil, med spids hue, topfiguren en flakt ørn. 
Giverindskriften på den glatte hængekugle, med 
knop; gørtlerens på kanten af skaftskive. O p -
hængt vestligst i skibet. 

*Kirkeskib, model af linieskibet »Fredericus 
Quartus«, 1699, udført 1961-63, 2,3 m langt og 
2 m højt. Skænket 1963 og anbragt i våbenhuset. 
Afgivet til Skanderborg museum 1979 
(inv. nr. 37/79).64 

†Ligbårer. Nye blev lavet 1622, 1646-4720 og 
1690-92;41 1756-5725 blev endnu en udført af 
snedker Niels Schou. 

Klokke (fig. 50), 1591 foranlediget støbt af 
sognepræst Christen Mortensen og Knud An-
dersen, Ejer, herredsfoged for Voer herred (jfr. 
alterstager s. 4570). 

Den store, velstøbte klokke, 90 cm i tvm., 
har om halsen et toliniet skriftbånd med relief-
versaler og som skilletegn mellem ordene små 
ruder, runde plader med varierende kronblade 
eller dobbeltliljer, sidstnævnte tydeligt udført 
som voksaftryk: »Si devs pronobis qvis contra 
nos lod her Chrestin Mortinsin oc / Knvd An-
dirsin Eir støbe dene kloce Gvd til ere ano 1591«. 
(Hvis Gud er for os, hvem (kan da være) mod os 
(et af Frederik II.s valgsprog). Over det øvre 
skriftbånd er mellem spinkle lister en fin frise 
(fig. 51) med perlestav, hvorover tætstillede 
korsblomster. Oven på huen ses to lister, ne-
derst på slagkanten atter to og over den tre. 
Kronen delvis fornyet 1936, se nedenfor. 

Både klokkens form og dens listeudsmyk-
ning, men ikke mindst den fintformede kors-
blomstfrise og de liljeagtige skilletegn har så 
nære paralleller på klokken fra 1591 i Klovborg 
(s. 4280), at man må formode, at den er udført af 
samme anonyme klokkestøber eller måske en 
medhjælper. 

Klokken, der i hvert fald 165020 har været ta-
get ned fra tårnet for at få en ny aksel, karakteri-
seredes 179121 af sognepræsten som en »over-
måde god klokke«, 186223 af synet som meget 
vellydende. 1936 var dens krone stærkt beskadi-
get, fire af seks arme afbrækket eller revnet. Ved 
en istandsættelse erstattedes de af attraphanke af 
jern, en enkelt udbedredes, og klokken drejedes 
90° i forhold til den oprindelige stilling. 1985f. 

Fig. 51. Detalje af klokke, 1591, udført af anonym 
klokkestøber, j fr . fig. 50 (s. 4579). H. Wichmann fot. 
1996. - Detail of bell cast 1591, cf fig. 50. 

var kronen så defekt, at den krævede en ny 
istandsættelse ved Boas Nielsen, Thubalka. 
Samtidig fik klokken ny knebel og trækstang og 
blev ophængt i vuggebom. - En gammel jern-
knebel ligger i klokkerummet. 

Klokkestol, opsat 1750-5125 af tømrer Niels 
Larsen Schou, men nu øjensynligt bestående af 
materiale fra andre klokkestole og reparationer 
heraf, bl. a. fra 1936 da klokken omhængtes i 
vuggebom, og de indre skråstivere fjernedes. 
Senest rekonstrueret og istandsat 1985 f. med 
nye egebjælker og -udlusninger. Konstruktio-
nen er en galgeform med to skråstivere til hver 
side for midtstolpen i nord og syd samt én til 
hver side i øst og vest. †Klokkestol. 1633,20 sam-
tidig med reparation af tårnet på mur og tøm-
mer (jfr. s. 4557), udførte tømmermanden Chri-
sten Jepsen »ved Skanderborg« klokkeværket 
helt af nyt. 173943 forfærdigedes to store »drage-
jern«. 

G R A V M I N D E R 

Fragmenter af *gravfliser eller *gravrammer (fig. 
52A-G), der har markeret eller udgjort en del af 
en omløbende ramme omkring †gravsten, fra 
1500rnes slutning eller begyndelsen af 1600rne,65 

er under restaureringen 1960 fundet i skibets 
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Fig. 52A-G. Fragmenter af *gravfliser eller gravram-
mer fra o. 1600, fundet i skibets gulv. Nu i N M . 
(s. 4580). H. Wichmann fot. 1996. - Fragments of 
glazed memorial tiles or grave curbs from c. 1600, now in 
the National Museum. 

gulv (jfr. s. 4544). Alle fragmenter er af rød-
brændt ler med rester af mørkegrøn glasur og 
har mellem indridsede rammelinier indridsede 
eller reliefversaler, en enkelt roset. Alle i N M . 

1-2) (Fig. 52A-B). Antagelig hørende til 
samme grav, begge med konturridsede, kun let 
ophøjede versaler og med rude som skilletegn. 
A) »R.LIG«(?), 12,8 x 16 x 2,9-3,2 cm. B) »I.TA«, 
7 ,8x10 ,3x2 ,5 -2 ,9 cm. (Inv.nr. D lll-1960a-b). 
- 3-4) (Fig. 52C-D) antagelig hørende til samme 
grav, begge med reliefversaler i forsænket bånd. 
C) »FFTE(R)«, 9,5 x 14,9 x 2,8-2,9 cm. D) »SAL-
LI«(?), 15,2x12,4x2,5-2,8 cm. (Inv.nr. D 110-
1960a-b). - 5) (Fig. 52E) »DE«, indskrift med 
fordybede versaler, 8 ,5x16,2x2,7-3 ,2 cm. 
(Inv.nr. D 107-1960). - 6) (Fig. 52F) »GR«, ind-
skrift med fordybede versaler, 8 ,5x10 ,2x 
2,6-3,0 cm. (Inv.nr. D 108-1960). - 7) (Fig. 

52G). Hjørnefragment med roset, 6 , 9 x 8 , 8 x 
2,3-2,5 cm. (Inv.nr. D 108-1960). 

I gulvet er desuden fundet fire små *perler af 
rav og ben, der kan stamme fra middelalderlige 
rosenkranse. (Alle i N M , inv.nr. D120-1960 a-d). 

†Gravrammer. 1742-43 modtog kirken 32 sk. 
som indtægt for en »ligramme« over to mænd, 
Andreas Husmand og Anders Rasmussen.66 

En †åben begravelse i koret var i 1600rnes sidste 
fjerdedel bekostet af sognepræsten i Ovsted Jens 
Jensen Storring og hans anden hustru Ane Sø-
rensdatter Faber (jfr. indskrift s. 4565). Her var 
også begravet hans første hustru Sophie Chri-
stensdatter og deres to sønner samt flere af slæg-
ten. Sidstnævnte oplysning tyder på, at der tid-
ligere har været en begravelse, eller måske blot 
gravsatte personer, der er overflyttet til en 
(større?) muret begravelse. Denne lå under den 
forreste del af koret med nedgang gennem en 
lem i korgulvet og ventilationshul i sydmuren. 
181111 ønskede synet begravelsen fyldt, hvilket 
blev gentaget 1850,18 da lemmen over nedgan-
gen ikke var sikker. Desuden var kisterne 1847 
fjernet fra rummet og levningerne begravet på 
kirkegården.48 De bedste kister blev sønderdelt 
og blandt andet anvendt til et loft i en svinestald 
i Ris. 1862 var begravelsen delvis opfyldt, 1865 
fuldstændigt.23 

Kirkegårdsmonumenter. Støbejernskors.67 1) O. 
1837(?), over forhenværende ejer af Wistofte-
gaard Søren Andreas Hansen, *1807, †1837 og 
tre børn. Indskrift med reliefkursiv. Korsar-
mene ender i gennembrudt, stiliseret kaprifoli-
eblomst med frøkapsler. Øverst på korsstam-
men evighedskrans, forneden et anker og på 
fodstykket jernstøberiets navn: »Møller & Jo-
chumsen, Horsens« (jfr. nr. 5 og 11 samt Dover 
s. 3176, nr. 3). 131 cm over jordoverflade. Hen-
sat ved søndre del af østlige kirkegårdsskel. 

2) O.1842, over Søren Bagge med familie. 
Sognepræst til Ousted og Taaning sogne i 53 år, 
*24. feb. 1759, †4. feb. 1842. Reliefversaler og 
-antikva. Omløbende kantstav og trekløverfor-
mede korsarmsender, foroven med sommer-
fugl, forneden på stammen anker og nederst stø-
berimærke »U.S.« for Ulrik Stallknecht. Profile-
ret sokkel af støbejern, 126 cm højt. Sat som nr. 1. 
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3) (Fig. 53), o. 1842, over proprietær lens 
Hviid til Tammestrup, »nedlagt her efter et 
virksomt liv ved hans forudgangne hustru Ka-
ren Hviid og forhen afdøde børns side«, *20. 
maj 1772 i Naarup i Fyen, †15. juli 1842. Hans 
minde velsignes af en sørgende enke og 13 
børn«. Indskrift med reliefantikva. Trekløver-
formede korsarmsender, på stammen forneden 
en stor, cirkulær skive, nederst et anker. 116 cm 
højt overjorden. Ved østre kirkegårdsskel. 

4) O.1844, over gårdmand Jens Andersen, 
*3. apr. 1781 i Elling, †23. feb. 1844 smst. Relief-
versaler. Omløbende kantstribe og trekløver-
formede korsarmsender, foroven sommerfugl, 
til siderne planteornament, på fodstykket: 
»Stallknecht Horsens« (jfr. nr. 9). 118 cm over 
granitsokkel. Syd for tårnet. 

5) O.1845, over Ane Marie Jensdatter, 
*17. marts 1781 i Hem, †30. dec. 1845 i Elling. 
Nederst:»Stallknecht Horsens« (jfr. nr. 11). 138 
cm højt inkl. den profilerede, bladsmykkede 
sokkel. Ved søndre kirkegårdsskel. 

6) O.1852, over gårdmand Iens Andersen i El-
ling, *6. jan. 1810, †6. dec. 1852. Konkave, 
stumpvinklede korsarmsender, foroven sommer-
fugl, forneden anker, på fodstykket: »Stallknecht 
Horsens«. 123 cm over sokkel. Syd for skibet. 

7) O.1857, over Karen Pedersen, *1827 i El-
ling, †19. feb. 1857 smst. Korsarmsender om-
trent som nr. 6, foroven sommerfugl, til siderne 
symmetrisk planteornament, på fodstykket: 
»Brodrene Broe« (jfr. nr. 8 og 10). 112 cm højt 
over granitplade. Ved kirkegårdens østhjørne. 

8) (Fig. 54), o. 1857, over Ane Kirstine Søren-
sen, f. Hansen, *10. okt. 1810 på Fyen, 
†31. marts 1857 i Tebstrup Ousted sogn. »Men 
hisset tvende børn dig favne, ni af dine paa jord 
dig savne«. Nederst: »Stallknecht Horsens« (jfr. 
nr. 7 og 10). 108 cm højt. Ved nordøsthjørnet. 

9) (Fig. 55), o. 1858, over gårdmand lens An-
dersens enke Maren Jørgensdatter, *22. marts 
1770 i Elling, †30. sept. 1858 smst. Nederst: 
»Stallknecht Horsens« (jfr. nr. 4). 120 cm højt 
over granitklods. Syd for tårnet. 

Fig. 53. Støbejernskors nr. 3, over proprietær Jens 
Hviid, †1842 (s. 4581). H. Wichmann fot. 1996. - Cast 
iron cross no. 3, to the proprietor Jens Hviid, died 1842. 

Fig. 54. Støbejernskors nr. 8, over Ane Kirstine Sø-
rensen, †1857 (s. 4581). H. Wichmann fot. 1996. -
Cast iron cross no. 8, to Ane Kirstine Sørensen, died 1857. 
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10) O.1859, over Anders lensen, *5. sept. 
1847, †4. jan. 1859 i Elling (jfr. nr. 5 og 7, men 
uden planteornamenter på tværarmen). 63 cm 
højt over jorden. Syd for skibet. 

11) O.1862, over gårdmand Rasmus Peter 
Andersen, *29. sept. 1739 i Elling, †30. dec. 
1862 smst. Nederst: »Stallknecht Horsens« (jfr. 
nr. 1 og 5). 136 cm højt over granitblok. Ved 
sydlige del af østlige kirkegårdsskel 

Støbejernsmonument (fig. 56), o. 1866, over Jo-
hanne Kirstine Schmidt, f. Møller, *28.jan. 
1814 i Kaihauge, †9. juli 1866 i Riis skole. Af-
støbning af en samtidig monumentblok af ce-
ment, 62 cm høj, smykket med vedbendranker 
og med en forsænket, fladbuet plade hvorpå 
indskriften med gotiske bogstaver i relief. På 
soklen: »Stallknecht Horsens«. På oversiden et 
hul til †støbejernskors. Ved nordøsthjørnet. 

Fig. 55. Støbejernskors nr. 9, over Maren Jørgensdat-
ter, enke efter gårdmand Jens Andersen, †1858. Støbt 
af Stallknecht, Horsens (s. 4581). H. Wichmann fot. 
1996. - Cast iron cross, no. 9, to Maren Jørgensdatter, died 
1858. Foundry: Stallknecht, Horsens. 

K I L D E R O G H E N V I S N I N G E R 
LA Vib.: Rgsk. bog 1604-91 (C KRB.327). Ved embe-
det: Synsprot. 1862 ff. og Sneptrup kaldsbog 1975. -
Se i øvrigt fortegnelse over arkivalier vedr. kirkerne i 
Gammel Skanderborg amt i almindelighed s. 2874 
samt forkortelser s. 2875. Fagordbog s. 15 

NM2: Håndskrif t : F. Uldall: Om de danske Lands-
bykirker V, 1889, s. 200-05. - Indberetninger ved 
M. Mackeprang 1904 (akvamanile), N. Termansen 
1915 (bispefigurer, stole, orgel), Harald M u n k 1922 
(altertavle, prædikestol og himmel), E g m o n t Lind 
1960 (kalkmalerier), J. Gammeltof t -Hansen 1985 og 
B. Nielsen, Thubalka 1986 (klokke og -stol), S. Wei-
temeyer 1993 (alterkalk), Ole Alkærsig 1994 (kalk-
malerier), Hans Chr. Frederiksen 1996 (kalkmalerier), 
Peter Michelsen 1996 (støbejernskors) og Vibeke Mi -
chelsen 1995-96 (kalkmalerier og inventar). 

Notebøger. NM2: C . M . Smidt CXXIII, udat. , 
s. 20-21 (bygning, bispefigurer, font), Chr. Axel Jen-
sen 1921 (bygning og inventar). 

Tegninger og opmålinger. NM2: Kalker og farveprø-
ver fra altertavle og prædikestol ved Harald Mu nk 
1922. Opmålingssæt med enkeltheder i koret ved 
Rolf Graae 1941. Grundplan og stolestadegavle ved 
Aksel Skov 1956. Grundplan m.v. ved Vilhelmsen, 
Marxen og Bech-Jensen 1991. Plan og opstalter med 
indtegnede spor ved Knud Jepsen Krogh 1994. Kgl. 
bygn.insp. Århus: Korrespond. og tegninger siden 1911. 

Litteratur: MeddÅrhSt . 1976, s. 57 (tag), 1977, s. 
49-50 (orgel), 1993, s. 119 (påbegyndt restaurering) 
og 1996, s. 145-47 (hovedistandsættelse). 

Historisk indledning ved Lars Bisgaard, beskrivelse 
af kirkegård og bygning ved Kjeld de Fine Licht, 
kalkmalerier, inventar og gravminder ved Vibeke 
Michelsen, fund fra gulvlag ved Jens Andersen og 
orgel ved Ole Olesen. Engelsk oversættelse ved Jean 
Olsen. Redaktionen afsluttet 1996. 

1 ÆldDaArkReg. I, 168 og 167. 
2 DaMag. 4. rk. II, 40. Østbirk (s. 4438) og Hansted 
ydede samme beløb, kun Ørridslev mere. De fire 
sogne havde også senere, da tiendetaksten er kendt, 
de største tiendeydelser i herredet. 
3 KancBrevb. 7. nov. 1573. Brevet drejer sig om de 
kirker i lenet, hvortil klostre i middelalderen havde 
haft jus patronatus; nævnt er en hr. Peder i Sneptrup, 
der havde anneksgård i Tåning. Ifølge ÆldDaArk-
Reg. I, 166-68, havde Ovsted kirke jo rd i Tamme-
strup mark, hvilket antagelig går tilbage til tiden før 
klosterets erhvervelse af gården. 
4 Sognepræsten Jørgen Bilsen, der nævnes i forar-
bejde til klemmebrevet 1555, j fr . KirkehistSaml. 
3. rk. III, 363, bevilgedes 4. april 1560 (KancBrevb.) 
fritagelse for præstegårdens afgift til klostret. Præ-
stegårdens middelalderlige oprindelse f remgår måske 
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af et forsøg 1472 (ÆldDaArkReg. I, 168) på samling 
af præstens lod, Sneptruplund og Sneptrup kirke-
gård, dvs. en kirken tilhørende gård, til et enemærke 
tilhørende Ovsted kirke. 
5 RA. DaKanc. Registerbøger på tiender i Fyns, År-
hus, Ribe og Viborg stifter til bortfæstelse (jfr. 
s. 4436). 
6 KancBrevb. 9. juli 1613, 15. juni 1630 samt 18. jan. 
og 27. april 1636. 12.juni 1613 blev tienden sat ned 
efter klage. 12. sept. 1595 fremgår, at kongens kornti-
ende var udlejet til Søren Albertsen i Tammestrup på 
menige sognemænds vegne. 
7 KancBrevb. 12. febr., j f r . Østbirk, s. 4507, note 14. 
Ordningen havde måske været et levn fra tiden under 
henholdsvis Øm og Voer klostre. 
8 Kronens Skøder 6. juli. Ligesom ved andre kirker i 
området nævnes amtmand Grabow i Skanderborg 
som køber 1710 (jfr. s. 3988, note 5, s. 4011, note 7 og 
s. 4039, note 11). Kongetienden var 1695 solgt til 
landsdommer, justitsråd Christoffer Bartholin, som 
hurtigt videresolgte den til sognepræsten i det nærlig-
gende Fruering Hans Johansen Lønborg (jfr. s. 2975). 
I begyndelsen af 1720rne afhændede denne tienden til 
amtmand over Havreballegård og Stjernholm amter, 
Christian Ludvig von Plessen, LA Vib. Landstingets 
skøde- og panteprot. 1720-24, f. 276. 1734 gik den 
videre til krigsråd Christian Gyberg. På en auktion 
1759 købtes tienden fra krigs- og landkommissær 
Christian Michael Folsach af Horsenskøbmanden 
Jens J. Lindvig, der overførte den til milde stiftelser, 
han oprettede for fattige og studenter i byen, H o f m -
Fund. XI, 304-06 og 295. 
9 Kronens Skøder 27. sept. På dette t idspunkt var 
Åkærs ejer kavallerioberst Matthias Rosenørn. 
10 LA Vib. Ryttergodserne. Skbg. rytterdistrikt. Jor -
debogsekstrakter og arkivalier vedr. ændringer af 
godsets omfang 1719-69 (G Ryt. 8. 9). Ved sammen-
lægning med den nærliggende Havreballegård fik 
Tammestrup på samme tid hovedgårdsstatus. 1785 
afviste Bodil Hofgaard klager over tiendebyrden, Ja-
kob Lykke: En Tiendestrid i Vor og N i m Herreder 
1785, i ÅrbÅrhSt . III, 1910, s. 86-105. 
11 LA Vib. Provstearkiver. Voer hrd. Adsk. sager 
1799-1812 (C 30D. 9). 
12 Foregående note. Paulsen nævnes 1809 i liste i LA 
Vib. Kirkernes istandsættelse m . m . 1804-23 (C 3. 
1151). 
13 LA Vib. Århus bispearkiv. Korresp. Voer hrd. 
1690-1845 (C 3. 686). 
14 RA. DaKanc. 6 års kirkergsk. . . l620. 
15 LA Vib. N. Lachmann: Beskrivelse over Aarhuus 
Stift (1762-63), Tang Kristensen: Danske Sagn II, H, 
nr. 42 og E 68-71, III, 824 og 884 samt V, 1042. 
16 A. F. Schmidt: Helligkilder i Århus Amt , i Årb-
ÅrhSt. XIX, 1926, s. 22. Senest var kilden lagt i rør til 
hane uden for kirkegårdens nordøstre hjørne. 

Kirkens beliggenhed ved motorvejen medfører en 
stadig uro og summende susen på kirkegården, hvor 
stilhed i bedste fald først indfinder sig langt ud på 
natten. 
17 Ungdomsvandr inger i mit Fødeland II, 1815, 
s. 193. 
18 LA Vib. Provstearkiver. Århus amts sdr. provsti. 
Synsprot. 1817-54 (C 30 I. 2). 
19 Synsprot. og LA Vib. Provstearkiver. Voer-Nim 
hrdr. s provsti. Synsprot. 1855-1938 (C 34. 3-4). 
20 Rgsk.bogen 1604-91 dækker en periode, der ellers 
oftest er karrig på informationer. Mængden af enkelt-
oplysninger overgår, hvad der med rimelighed kan 
medtages i denne fremstilling. Sammen med lig-
nende regnskabsbøger fra kirker i området giver den 
mulighed for tværgående betragtninger over an-
vendte håndværkere, leverandører af materialer etc. 
Dette har Birthe Mosegaard Nielsen udnyttet i sin 
fortrinlige oversigt: Skanderborgegnens kirker 
1604-62, i ÅrbÅrhSt . LXV, 1974, s. 57-135, hvortil 
generelt henvises. 

Fig. 56. Kirkegårdsmonument af støbejern o. 1866, 
over Johanne Kirstine Schmidt, udfør t af Stallknecht, 
Horsens (s. 4582). H. Wichmann fot. 1996. - Church-
yard monument of cast iron, c. 1866, to Johanne Kirstine 
Schmidt; made by Stallknecht, Horsens. 
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21 LA Vib. Provstearkiver. Voer hrd.s provsti 1780-
1812. Indk. breve, j fr . s. 4507 note 25. 
22 LA Vib. Århus bispearkiv. Korrespondance. Voer 
hrd. 1690-1845 (C 3. 686). 

Fig. 57. Skitse af indvielseskors på skibets sydvæg 1:5 
(s. 4561). KdeFL 1995. - Consecration cross. 

23 Synsprot. 1862 ff. 
24 LA Vib. Ryttergodserne. Skbg. rytterdistrikt 1717-
67. Synsforretninger vedr. de enkelte kirker 1721-60 
(GRyt 7. 14). 
25 RA. Rtk. Rev. rgsk. 1660-ca. 1848. Skbg. rytterdi-
strikts rgsk. for kirker i Skbg. amt 1739-67. 
26 Ved restaureringerne omkring 1960 og i 1990erne 
er gjort en række iagttagelser i murværket . Generelt 
skal bemærkes, at skibets mure foroven er stærkt for-
nyede, hvorved de fleste vinduesåbninger har mistet 
deres stik. 
27 Dispositionen er nok mindre bestemt af liturgiske 
hensyn end af forhold i kirkens omgivelser. Jfr. ang. 
dørplacering Lisbjerg, s. 1391, Haldum, s. 1801 og 
Nør r e Snede, s. 4220 
28 Det er usikkert, om åbningen oprindelig har været 
højere og har afbrudt soklen. Tilmuringens nederste, 
34 cm høje parti har bund 22 cm under soklens over-
kant og er lukket med frådsten, resten derimod med 
små, gule sten. 

29 Koncentrationer kendes i landskaberne på vestsi-
den af Oslo f jord (Håkon Christie, Norges Kirker, 
har venligst forsynet redaktionen med oversigt over 
forekomsterne i Buskerud, Telemark og Vestfold), i 
Småland og på Øland. De mest monumenta le og på 
andre måder ekstraordinære eksempler er den konge-
lige kirke i Store Heddinge (DK. Præstø, s. 53-64) og 
Helligåndskirken i Visby på Gotland (SvK, hæfte 
184). 
30 Ved opførelsen må være genanvendt materiale fra 
forgængeren. 
31 Når østvæggens nicher sidder højere end de andre, 
må det betyde, at alterafsnittets gulv oprindeligt lå 
tilsvarende højere end i koret i øvrigt. Nordsidens 
østre niche er omdannet . Det er usikkert, om det var 
her, synet 1905 (note 23) foreslog indretning af 
brandsikkert skab. I dag indgår nichen delvis i venti-
lationskanal. 
32 F. Bond: The Chancel of English Churches. O x -
ford 1916, særligt s. 143-48. Konservator Håkon An-
dersen, Trondhjem, har venligst peget på det engel-
ske materiale. 
33 Som bekendt er frådstensmurværk forholdsvis let 
at bearbejde. 
34 Noterne 14 og 20. 
35 LA Vib. Ryttergodserne. Synsprot. for de kgl. kir-
ker i Skbg. og Dronningborg rytterdistrikter 1735 
(GRyt 7. 2). 
36 LA Vib. Århus bispearkiv. Kirkesyn 1700-1803 
(C3. 1166-76). 
37 No te 21. Præsten var tiltrådt 1787. 
38 LA Vib. Ryttergodserne. Synsprot. for de rep. kir-
ker i Skbg., Dronningborg og Kolding rytterdistrik-
ter 1724-35 (GRyt 7. 1). 
39 Disse punkter påpeges også af Mosegaard Nielsen 
(note 20), s. 100. 
40 No te 26, j fr . Fruering kirke, s. 3007, note 27. På 
skibets nordside observeredes således en knap 80 cm 
høj, gråkalket bundzone, der opadtil var afsluttet 
med en rød streg. 
41 RA. Rtk. Rev. rgsk. 1660-ca. 1848. Århus stift 
1680-94. 
42 LA Vib. Århus bispearkiv. Kirkerne på ryt tergod-
serne 1713-24 (c 3. 1155). 
43 LA Vib. Århus bispearkiv. Rgsk. for rytterdistrik-
ternes kirker 1716-23 (C 3. 2439). 
44 Ræven har måske indgået i en fremstilling af en af 
fablerne om denne og gæssene, j fr . Århus domkirke, 

Fig. 58. Område t omkr ing kirken 1:10.000. Kortet, der er drejet i forhold til verdenshjørnerne, er udfør t af 
Jørgen Wichmann 1995. Det er en sammentegning af dele af tre ejerlav: Tammestrup hovedgårds og Sneptrup 
præstegårds jorder (P. W.Johansen 1818, foroven t.v.), Tebstrup bys jorder (C. W. Balsløw 1817, rettelser med-
taget til 1856, foroven t.h.) og Ris bys jorder (T. Ø. Hillerup 1817, rettelser medtaget til 1857). - Map of the area 
around Ovsted church. 
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Fig. 59. Dåbskande af fajance, 1904, fra Sarreguemi-
nes (s. 4574). H. Wichmann fot. 1996. - Baptismal jug 
of faience, 1904, from Sarreguemines. 

s. 436 og Spørring, s. 1678, se i øvrigt Ulla Haastrup, 
i Danske Kalkmalerier 1500-1536, 1992, s. 208f. 
45 Jfr. P. Bang Termansen, iÅrbGlBy. 1939-40, s. 9-15. 
46 Storvingerne beslægtet med dem på den delvis for-
nyede tavle i Gadbjerg, Vejle amt. 
47 Bag på en af storvingerne er med hvide versaler 
skrevet: »Aar 1921 blev altertavlen restaureret beko-
stet af fabrikant F. Clausen, Aarhus, barnefødt i O u -
sted sogn. Tavlen og prædikestolen istandsat under 
Nationalmuseet af maler Harald Munk.« - Bag på 
fodstykkets bræt er sekundært indskåret »1630« og 
»ICA«, næppe sammenhørende. 
48 Ifølge kaldsbogen 1975 var i ministerialbogen fra 
1846 på bindet skrevet: Paa Altertavlen stod, før den i 
Junii 1847 blev malet..«. Jfr. †indskrift 1847, ovenfor. 

49 Her vist i bedestilling, hvilket ikke ses på restaura-
tors kalke. 
50 Jfr. prædikestolen i Storring, s. 2073f. 
51 Ifølge M u n k stod, med guldbronze, årstallene 1890 
og 1630, henholdsvis på søndre og nordre fr isefrem-
spring. Det fiktive årstal 1630 antagelig taget fra det 
sekundære, skårne tal, j f r . note 47 ovenfor. 
52 Nadverbilledet indsat i den tidligere egetræs-
ramme, Kristus og Maria Magdalene i ny ramme. 
53 Jfr. den lidt ældre Erasmusfigur fra en †altertavle i 
Hjarup (DK. Ribe, s. 2622, nr. 16). 
54 Ved rensningen blev fundet ganske få rester af op-
rindelig kridtgrund. 
55 RA. DaKanc. D 19. 1699-1771. Koncepter og ind-
læg til sjæl. reg. (1701, nr. 73). 
56 Jfr. KancBrevb. 8. maj 1584 og 4. apr. 1587, da 
K.A. blev beskikket og samtidig fik fritagelse for 
landgilde, ægt, arbejde og anden tynge på sin gård og 
for afgift og tynge på den halve ødegård, som tilhørte 
ham. Han er senest omtalt her 8. marts 1600. 
57 Jfr. O t to v. Falke und Erich Meyer: Romaniche 
Leuchter und Gefåsse. Berlin 1935, s. 68 og 112, kat. 
nr. 423 a; beslægtet med akvamanile i Göteborg 
»Kunstgewerbemuseum« (Röhsska Konsts löjdmu-
seet?) og torso i Halle Mori tzburg museum samt 
f ragment i Poznan (kat. nr. 424 og 425). 
5 8 Jfr. M. Mackeprang: Middelalderlige kirkelige M o -
numenter, i ÅrbOldkHis t . 1907, s. 46-48, og N M . 
korresp. arkiv j. nr. 334/04. 
59 Jfr. Uldall 1898 og Mackeprang op. cit., fig. 269, 
fot. 1904. 
60 Den af Birthe Mosegaard Nielsen (note 20), s. 75f. 
foreslåede datering til 1608-09 på grundlag af regn-
skaberne fo rekommer rimelig. 
61 Nævn t 1862 i synsprotokollen, j fr . note 18. 
62 Jfr. skitse af gavlene (uden indskæringer) af Niels 
Termansen i hans indb. 1915 i N M . 
63. På N. J. T.s gravsten (*1844, †1924) vest for tårnet 
står: »Skænket orgelet i Ousted kirke«. 
64 Venligst oplyst af Skanderborg museum. 
65 Jfr. bl.a. Århus domkirke (s. 937) og Kai Uldall: Et 
Tilløb til dansk Fajencefremstilling i Renæssanceti-
den, i N M A r b . 1934, s. 44-54, og samme: Gravtræ og 
Gravramme, i N M A r b . 1931, s. 41-52. 
66 No te 25. Kun denne kilde omtaler gravrammer. 
67 Jfr. Aase Faye: Danske Støbejernskors. Bearbejdet 
og udg. af J. Faye, 1988, nr. 273, 104, 105, 106 og 328. 
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Fig. 60. Indre set m o d vest. H. Wichmann fot. 1996. - Interior to the west. 

S U M M A R Y 

The oldest part of the high-lying and exposed 
church at Ovsted seems to have been built about 
1200, but it was altered fairly soon afterwards. 
Even the original nave, built of local calcareous 
tufa, is curious due for example to the position 
of its doors. The rebuilding included extending 
the nave to the west and putting up a new chan-
cel which was slightly larger than its predeces-
sor. Quite an impressive portal in approxi-
mately the middle of the south wall also appears 
to have been part of the alterations. The new 

chancel (together with the related and presum-
ably contemporary chancel of neighbouring 
Tåning church) has some features which com-
bine to make the buildings unique in the Scandi-
navian region: 

1. The main disposition with a vault over the 
altar end. 2. The symmetrical arrangement of 
two niches in each of the chancel's three walls. 
3. In the body of the wall at one east corner a 
stair leads up to the loft where the east gable of 
the nave has two openings. 
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The background for the rebuilding and use of 
the chancel cannot be determined more closely. 
Yet the circumstance that Ovsted and Tåning 
churches came under Øm abbey (cf. p. 3777) at 
some unknown point in time may be of signi-
ficance. 

Ovsted church like most other churches was 
given vaults about 1500, and a tower was built 
at the west gable. In the second half of the 18th 
century the tower was reduced by one storey 
and at the same time a porch was built. The 
latter replaced an earlier one which may have 
been on the opposite side of the church. 

The oldest object in the church is the Roma-
nesque font basin of granite (the base is mod-
ern). There is a noteworthy aquamanile, viz. a 
water jug of brass in the shape of a lion from the 
last half of the 13th century. Not only is this a 
great rarity but that it should still be in the pos-
session of the church is very unusual. Also from 
the Catholic era are three figures of bishops 
(c. 1500), now placed in the south door's recess: 
St. Erasmus of Antioch, an anonymous bishop, 
and St. Dionysius of Paris; they were once prob-
ably part of the †altar-piece. This altar-piece was 
succeeded c. 1600 by the present one which be-
longs to the group represented, for example, in 
the churches of Veng and Ølsted (pp. 3233, 

1729). It displays paintings from 1847 by 
A. Schumann of Horsens, who made a new 
painting for it in 1866, which was replaced by 
another in 1890. About 1590 a local district 
judge, Knud Andersen, donated the altar can-
dlesticks and the bell, the name of the bell-foun-
der is not given, but he must be the same crafts-
man as the one who cast the bell at Klovborg 
(p. 4280). Shortly after 1600 a local carpenter, 
Peder of Horndrup, made the pulpit, and its 
sounding-board in 1617-18. In the 1600s "the 
enemy", i.e. the Swedes, ravaged the church. 
Windows were shattered, the lock on the church 
door was twice broken open, and the new Bi-
ble, censer, altar plate and vestments were stolen 
even though they were stored in a chest. After 
this a Communion set of pewter had to be used. 
For a short time in the 1700s a carved wooden 
stand was employed for the baptismal dish ac-
quired in 1685. In any event until then the gran-
ite font stood in its customary medieval position 
at the west end of the church. Wooden furniture 
was given many coats of paint in imitation of 
oak during the 19th century. This paintwork 
was removed in the course of restoring in 1921, 
and most recently about 1995, after which the 
earlier polychromy has to some extent been re-
created. 



Fig. 1. Landsbyen set fra luften. Sylvest Jensen fot. 1948. KglBibl. - Aerial view of the village. 

TÅNING KIRKE 
V O E R H E R R E D 

Landsbyen er nævnt første gang 1234,1 da Øm kloster 
for ejendom i Elling mageskiftede sig til Esge Malte-
sens gods og jord i Tåning. Sognet er omtalt 1481 og 
kirken 1468,2 da det oplyses, at den ejede jord ved 
Ovsted kirke. 15243 ydede den det relativt beskedne 
beløb af 10 mark til Frederik I.s ekstraskat, den så-
kaldte landehjælp. 

Øm kloster, der havde en ladegård i sognet, sad 
inde med patronatsretten til kirken, hvilket dog først 
er bevidnet 1545.4 Med reformationen 1536 kom kir-
ken under kronen og blev administreret af lensmanden 
på Skanderborg. Kun en enkelt bortfæstning er kendt 
fra denne periode, nemlig 1572,5 da Niels Knudsen på 
Havreballegård sad inde med kirketienden. 

1711 solgte Frederik IV kirken til Bendix Lassen på 
Åkær, men benyttede sig 17206 af sin tilbagekøbsret 
og lagde kirken under Skanderborg rytterdistrikt. 
Ved dettes nedlæggelse 17677 købtes kirken (sammen 
med den i Ovsted) af Bodil Hofgaard de Lichtenberg, 
der lagde kirkerne under den nyoprettede hovedgård 
Tammestrup, hvori indgik den lokale Havreballe-
gård. Ved hendes død afhændedes Tåning kirke til 
forvalter Rasmus Damgaard, som mellem 1809 og 
18138 solgte den til sogneboerne. Den overgik til selv-
eje 1. januar 1910. 

Sognet er anneks til Ovsted, hvilket er bevidnet 
15609 og uden tvivl er en middelalderlig ordning, der 
går tilbage til klostertiden. 

Danmarks Kirker, Århus 290 
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Fig. 2. Kirken set fra sydøst. H. A. Kjær fot. 1897. - The church seen from the south-east. 

En *sølvskat, der dukkede op 1863 under tagar-
bejde, vistnok i koret, omfattede et bæger, fem skeer, 
en kæde og to sæt bæltebeslag, alt fra første halvdel af 
1600rne og derfor utvivlsomt bragt i skjul under 
svenskekrigene.10 I N M , inv. nr. 20910-18. Møntfund. 
Under arbejde i kirken 194811 fandtes i alt syv mønter, 
hvoraf den ældste var en Slesvigmønt fra Erik Klip-
pings tid (omk. 1270), den yngste en hulpenning fra 
Hamborg (omk. 1400). (NM FP. 2228). 1951 indle-
veredes en mønt fra Erik Menveds tid (omk. 1300), 
fundet uden for våbenhuset (NM FP. 2303). 

1997: Tåning sogn indgår i Århus stift og ligger i 
Skanderborg kommune, Århus amtskommune. 

Den højtliggende kirke er synlig viden om i det 
frugtbare, bredbakkede moræneland på sydsi-
den af Mossø. I hvert fald fra tårnet har det i sin 
tid været muligt at se over til cisterciensernes 
klosterkirke på den anden side af søen. Med en 
smal strimmel når det forholdsvis lille sogn ned 
til søen ved Fulbro mølle.12 Her har en hoved-
færdselsåre fra gammel tid sat over Tåning å, 
der strømmer gennem sumpede engdrag og af-
vander Skanderborg sø. Åen danner tillige 
grænse mellem Tåning og Hylke sogne. Kirken 
står på en bakketop, og endnu i vore dage lejrer 
landsbyens huse og gårde sig i en krans omkring 

kirkegården. Uden for hegnet falder terrænet 
kendeligt, mest markant mod nord og vest, så-
ledes at tilkørsel må foregå på østsiden. I dag er 
der her en grønning med parkeringsmulighed, 
tidligere flankerede tre småhuse opstigningen til 
porten (jfr. fig. 50). Et af dem var nok »kirkehu-
set«, hvis skorsten skulle repareres 1835.13 

Den næsten kvadratiske kirkegård er sine ste-
der reguleret i kanten, men ikke udvidet. Heg-
ningen udgøres af støbte brudstensmure undta-
gen på vestsiden, hvor der er markstensdige. 
Sydsiden og det tilstødende stykke i øst har en 
sædvanlig hegnsmur, som foreslået af synet 
1924,14 ellers medfører terrænfald, at der i øvrigt 
er støttemur, kronet med tjørn. Undtagen i syd 
strækker der sig desuden buskads med broget 
blanding af blomstrende buske og unge træer. 
Tidligere var hele gærdet af kamp, der siden den 
første omtale 161415 jævnligt har måttet udbed-
res efter nedskridninger. 1829 udtalte synet, at 
kirkegården skulle skaffes »fred for kreaturer, 
hvilket den hidtil synes at have savnet«. I de 
følgende år gennemførtes istandsættelse af diget 
og fornyelse af indgangene. Hovedporten, som 
siden 1965 er en tofløjet, hvidmalet stakitport 
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Fig. 3. Kirken set fra nord. Mogens Svenning fot. 1973. - The church seen from the north. 

ophængt på granitstolper, har som ovenfor an-
tydet vist altid siddet på sin nuværende plads 
omtrent midt på østsiden. Granitstolperne, 
hvoraf der oprindelig var tre, således at indgan-
gen bestod af kørevej og fodgængerlåge, er op-
stillet 1837,16 hvilket samstemmer med, at der på 
den ene med versaler er indhugget »GVAS-T 
1837«. Desuden er der tre låger for fodgængere: 
En i det nordvestre hjørne, oven for en trappe 
op ad skråningen fra bygaden, udformet med 
hvidmalet stakitfløj på murede rødstenspiller. 
Af mere privat karakter til brug for de nærlig-
gende gårde er i vestsiden en låge af rundjern i 
jernramme, ophængt på stabler i gærdet, og øst-
ligt i sydsiden en hvidmalet stakitfløj mellem 
granitstolper. Denne låge var måske navnlig til 
præstens afbenyttelse, idet en sti fra Sneptrup 
udmundede her. Formentlig var det her, der be-
standig stod vand, som præsten måtte bemærke 
i sin indberetning 1791.17 Indgange nævnes tid-
ligst i begyndelsen af 1600rne,15 da der købtes 
jern til en †rist og beslag til porten; denne var 
173418 af tømmer. 

Enkelt, hvidkalket og teglhængt ligkapel syd 
for våbenhuset med port i gavlen mod kirken; 

bygningen er smykket med kamme og tindin-
ger ligesom kirkens tårn. Efter overvejelser si-
den 190614 blev en tegning godkendt 1916 og hu-
set opført samtidig med det ved nabokirken i 
Ovsted19 (s. 4546). På tværs vestfor står et lig-
nende hus, renoveret i 1960erne, som nu rum-
mer toiletter og redskabsrum. 

Ifølge synets henstilling 185619 iværksattes 
planering og anlæggelse af grusede gange, og 
188014 skulle der drænes. Reguleringer gennem-
førtes i 1930rne, og fra 1989 arbejdes efter en 
dispositionsplan af H.J. Nielsen i Skanderborg. 
Ved hovedrestaureringen 1959 lagdes pikstens-
brolagt fortov omkring kirken som afløser for 
cementbanket; ældre †fortov skulle omlægges 
1910 til tre fods bredde.14 

B Y G N I N G 

De ældste afsnit af den harmoniske kirke er kor og 
skib, som er opført i én støbning, formodentlig i før-
ste halvdel af 1200rne. Koret er bemærkelsesværdigt 
ved sin usædvanlige indre disposition, der kun har en 
parallel i nabokirken i Ovsted. I senmiddelalderen, 
dvs. omkring år 1500 og i årtierne herefter, er der i 
kirken indbygget hvælv. Tårnet er fra samme tids-

290* 
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Fig. 4. Kirken set fra sydøst. KdeFL fot. 1996. - The church seen from the south-east. 

rum, mens våbenhuset kan være lidt yngre. Orien-
teringen har en mærkbar afvigelse mod nord.20 

Den oprindelige bygning udmærker sig ved 
præcis afsætning og en ret enkel proportionering 
(fig. 5), der dels knytter kor og skib tæt sam-
men,21 dels lader antage anvendelse af en måle-
enhed på godt 32 cm (= 1 fod?, jfr. s. 4561). Byg-
gematerialet er frådsten, hvis omhyggelige hen-
muring skimtes gennem facadernes hvidtekalk. 
Murkærnen er overvejende af marksten, og det 
samme gælder i hvert fald det flotte håndværk 
på indersiden af skibets og korets taggavle 
(fig. 7). Frådstenen er fortrinsvis tildannet i for-
mat som munkesten, men også større blokke 
observeres (jfr. fig. 14), bl.a. i skibets østre hjør-
ner. Murene er rejst på sokkel af to skifter af 
granitkvadre, begge med skråkant;22 portalerne 
har kun afbrudt soklens øvre led. Skibets vest-
gavl, som den iagttages i tårnet (fig. 14), er pud-
set og kalket, hvilket formentlig er den oprinde-
lige facadebehandling. 

Hvad angår enkeltheder er bygningen sluppet 
så helskindet gennem tidernes omskiftelser, at 

man kan danne sig et næsten fuldstændigt bil-
lede af dens oprindelige udseende (jfr. grund-
planen, fig. 5). Foruden døre og vinduer er be-
varet adskillige detaljer, der dels røber et syste-
matisk greb om byggeopgaven, dels karakteri-
serer koret som pendant til det i Ovsted. Som 
arkitektonisk accentuering er alle relevante ste-
der anvendt et fremspringende, forneden affaset 
led. I skibet optræder det som kragbånd i døråb-
ningerne og i triumfbuen, i koret som marke-
ring af vederlag ved østafsnittets hjørnehvælv 
og sågar på alterbordet. 

Den håndværksmæssige dygtighed, hvormed 
murene er rejst, sammenholdt med hele byg-
ningens afklarede form, udmærker Tåning kirke 
over for den i Ovsted. Man fristes til at for-
mode, at mindre øvede folk ved ændringen af 
koret her har haft Tåning som model. Når 
denne kirkes skib er ganske normalt, må det be-
tyde, at de særlige dørforhold i Ovsted er et lo-
kalt fænomen uden forbindelse med korindret-
ningen. 

En dør er placeret i det vestre fjerdedelspunkt 
af hver af skibets langvægge. Den søndre er i 
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Fig. 5. Snit, plan og rekonstruktion af oprindelige grundplan med angivelse af proportioner (s. 4592), 1:300. 
Tegnet af KdeFL 1996 på grundlag af Nanna Gad m.fl. 1974. - Longitudinal section of the church, cross-section of the 
chancel looking east, ground-plan and reconstruction of original plan including suggested proportions. 

brug, den nordre tilmuret. Syddøren måler mel-
lem anslagsfremspringene 134 cm, hvor veder-
lag i rundbuen angives med de ovenfor nævnte 
kragbånd. Indadtil udvider åbningen sig med 
smigede sider til en bredde af 179 cm, men har 
oprindelig været bredere, idet østsiden er korri-
geret som tilpasning til den senere hvælvpille. 
Mod rummet er dørhullet rektangulært, 290 cm 

højt over det nuværende gulv og overdækket 
med træplanke. Uldall har observeret munke-
sten forneden i portalens murværk. 

Nordre indgang, der er ødelagt ved indsæt-
ning af vindue 1883 (jfr. nedenfor angående sup-
plerende tilmuring 1854), har utvivlsomt svaret 
til den søndre, men den udvendige bredde, som 
aflæses på facaden, er kun 110 cm. Det yngre, 
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Fig. 6. Korets indre set mod øst. (s. 4594). Henrik Wichmann fot. 1996. - Interior of the chancel looking east. 

nedenfor omtalte våbenhus er rejst foran syd-
døren, hvilket kan ses som en konsekvens af 
indgangenes oprindelige klassificering og nok 
hænger sammen med, at Tammestrup og Snep-
trup (jfr. s. 4545) befinder sig på denne side af 
landsbyen. 

Oprindelige lysforhold23 kan rekonstrueres, 
idet tre vinduer i tilmuret skikkelse er bevaret i 
kirkens nordside, hvortil et spores i den mod-
satte side af skibet. Også vinduet i korgavlen 
aflæses inde og ude. Alle lysåbninger er rund-
buede med sædvanligt timeglasformet snitfigur. 
Skibets måler indvendig ca. 200x90 cm, korets 
161x88; ligesom i Ovsted er den i østgavlen lidt 

mindre (bredde 78 cm). Ved nedtagning 1959-60 
af tilmuringen af vinduet i korets nordside fand-
tes en trækarm på plads. 

Mens skibet ikke opviser specielle træk, er 
koret usædvanligt i sin disposition, der som an-
ført svarer til den i nabokirken i Ovsted. Dvs. 
rummet er tvedelt, bestående af en vestre, kva-
dratisk del og et østre, lidt smallere og hvælv-
overdækket alterafsnit, der er hævet et trin over 
korgulvet i øvrigt. Hvælvet er samtidigt med 
bygningen og opmuret af vandrette frådstens-
skifter over en mindre trombe i hvert af de to 
hjørner. Anskuet fra koråbningen tegner det sig 
som en liljelignende figur over alteret.24 
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Hvad angår korrummets generelle disposi-
tion, jævnført med forholdene i Ovsted, obser-
veres der mindre forskelle, som kan være en 
konsekvens af, at bygningerne ikke har samme 
størrelse. I Tåning er der kun et vindue i hver 
side, og afstanden mellem de parvist placerede 
vægnicher er kun knap 220 cm. Der iagttages 
også forskelle, som uden at være afgørende dog 
giver koret i Tåning sit eget præg. Ud over til-
stedeværelsen af de nævnte bånd ved sidehvæl-
venes vederlag bemærkes, at nordsidens vægni-
cher er tagformede (og lidt mindre end de øv-
rige). Trappen til loftet går i et nærmest kvadra-
tisk rum og er anbragt i det sydøstre hjørne, 
hvor der i Ovsted er placeret en piscina. Lige-
som her sidder der østligt i nord en større niche 
(90x39 cm, 48 dyb), der har udkragede, forne-
den affasede frådsten som bæringer for to hyl-
der.25 De øvrige nicher måler i vægfladen om-
kring 37x43 cm og er 40-44 cm dybe med bund 
godt en meter over det nuværende gulv. 

Trappen, hvis trin er lagt med udvalgte, del-
vis banede marksten, fører op til loftet over al-
terstedets hvælv. Undervejs belyses den ved 
indvendigt smigede lysglugger, en mod øst og 
en mod syd. Væggene i det snævre trapperum 
blev ved genåbning af døren under restaurerin-
gen i 1950erne sat i stand og er pudsede og hvid-
tede (fig. 8), hvilket muligvis er en oprindelig 
foranstaltning. 

Korets loftsrum, der antages grundlæggende 
at have svaret til det i Ovsted, har i forhold til 
dette bevaret nogle supplerende enkeltheder, 
mens det er et alvorligt tab, at taggavlen mellem 
kor og skib er forsvundet i Tåning. Til gengæld 
er her korets tagtrekant i behold med et nærmest 
rektangulært, udvendig tilmuret vindue, der li-
gesom trappens lysglugger har indre smig 
(fig. 7). I begge taggavlens sider spores et ind-
vendigt hjørne, der kan følges op til knap en 
meter over murkronerne. Der er ikke grundlag 
for konstatering af murtykkelse, men fænome-
net underbygger bl.a. tanken om, at der fra be-
gyndelsen oven på frontbuen i alterstedets 
hvælv stod en mur, der kan have nået op til ta-
get. Herved var etableret et loftsrum over korets 
vestre, kvadratiske afsnit (jfr. fig. 10, s. 4552). 

Fig. 7. Udsnit af korets østre taggavl, inderside med 
vindue (s. 4595). Mogens Svenning fot. 1973. - Sec-
tion of the east gable of the chancel. 

Fig. 8. Trappen i korets sydøstre hjørne, set oppefra 
(s. 4595). Henrik Wichmann fot. 1996. - The staircase 
in the south-east corner of the chancel. 
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Fig. 9. Indre set mod øst. Henrik Wichmann fot. 1996. - Interior to the east. 

I det indre var der flade trælofter. Koret, på 
hvis langvægge der er puds og kalk op til mur-
kronen, synes at have haft brædderne sømmet 
på bjælkernes underside, mens en pudset og kal-
ket runding på undersiden af udkragning på ski-
bets østvæg, omtrent en bjælkehøjde over lang-
sidernes murkrone (midterste del synlig nedefra 
i skibet), må betyde, at brædderne her lå oven på 
loftsbjælkerne. 

Endelig skal bemærkes den brede, falsede 
koråbning, hvis karakter dog sløres af senere be-
hugninger. 

Ændringer og tilføjelser. Ligesom de fleste andre 
blev kirken i Tåning genstand for en større om-
bygning i slutningen af middelalderen, dvs. i år-
tierne før reformationen 1536. Indsatsen omfat-
tede indbygning af hvælv, opførelse af tårn og 
rejsning af muret våbenhus. En tidsmæssig ord-
ning af disse indgribende omdannelser og sup-

pleringer kan ikke fastslås, men på baggrund af 
hvad der oftest kan konstateres, har ovennæynte 
rækkefølge sandsynligheden for sig. Det kan 
ikke udelukkes, at våbenhuset, der savner ka-
rakteristiske enkeltheder, først er tilføjet efter 
reformationen. 

Overhvælvningen, der udmærker sig ved tem-
melig kuplede kapper, er utvivlsomt indledt i 
koret. Enkeltheder her er anderledes end i ski-
bet, således at der nok er tale om to selvstændige 
entrepriser. Korets enkle krydshvælv svarer 
nøje til det i Ovsted. Kapperne hviler på ud-
hugninger i de forholdsvis let bearbejdelige 
frådstensvægge, mens de retkantede halvstens-
ribber starter på fremspringende marksten i 
rummets hjørner. Der er halvsten brede over-
ribber med trinkamme; afløbshullerne, hvoraf 
et i søndre kappes vestside spores på loftet, er 
tilmurede. 
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Fig. 10. Indre set mod vest. Henrik Wichmann fot. 1996. - Interior to the west. 

Den præcision og det gode håndværk, der 
som nævnt udmærker den oprindelige kirke-
bygning, har nok inspireret de murere, der slog 
hvælv i skibet og udførte deres arbejde med be-
tydelig professionalisme. Ved at vælge tre fag i 
stedet for to undgik man indgreb i lysforhol-
dene. Ved væggene er opmuret falsede piller, 
hvor vederlag for buer og ribber består af et ud-
kraget skifte, der er affaset foroven og forneden. 
Krydshvælvene er ganske normale og forsynet 
med ribber og overribber svarende til korets. I 
det vestligste fag har været en †lem, der gav ad-
gang til loftet, men 1863 skulle tilmures.14 

Tårnet rummer et hvælvet tårnrum, en høj 
mellemetage og øverst klokkestokværk. På en 
syld af marksten, der navnlig på vestsiden træ-
der frem over terræn, er det opført af munke-
sten i munkeforbandt med fuger, som er glat-
tede med skeen og kan få karakter af rygfuger.26 

Facaderne, særligt den søndre, røber reparatio-
ner og skalmuringer. Syd- og vestsidernes gra-
nitfod er utvivlsomt genanvendte sokkelkvadre 
fra skibets vestgavl. 

En stor spidsbuet arkade sætter tårnrummet i 
forbindelse med skibet. Rummets simple kryds-
hvælv hviler på forlæg i væggene og er således 
nok samtidigt med byggeriet. Et relativt stort 
vindue mod vest, med indvendig smig,27 er op-
rindeligt, men omdannet, bl.a. i lysningen og 
udvendig, ligesom det er udvidet nedad. Måske 
stod døbefonten oprindelig i tårnrummet (jfr. 
nedenfor). 

En udvendig, forholdsvis lavtsiddende, falset 
og fladbuet dør på nordsiden af tårnet giver ad-
gang til mellemstokværket via trin, der er lagt 
oven på tårnrummets nordre hvælvkappe. Her 
iagttages en ommuring, der må skyldes ændring 
af adgangsforholdene; sådan i hvert fald gen-
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nemført 1874.14 Den udvendige trappe er senest 
fornyet i 1980erne. 

Mellemstokværket, der opdeles ved bjælkelag 
omkring halvanden meter over tårnrummets 
hvælv, oplyses af fladbuet åbning i nordsiden, 
hvor den udvendig sidder i spidsbuet spejl. Ad-
gangen til skibets loft er brudt i forbindelse med 
den ovennævnte lukning af åbningen i skibets 
vestre hvælv. 

Mod hvert verdenshjørne har klokkestokvær-
ket et rundbuet, udvendig falset glamhul, der 
indvendig sidder i en fladbuet niche. 

Begge taggavle, der vender mod henholdsvis 
øst og vest, afsluttes med nyere kamme, der har 
fod- og toptinder. Kun den østre gavl er bevaret 
med højblændinger på fælles fodlinie (fig. 11), 
svarende til tårngavl i Lundum. De tre centrale 
afsluttes foroven med dobbelte spidsbuer, der i 
midten bæres af hængestav. Derover forløber et 
savskifte, og i trekantens top sidder en midtdelt, 
rektangulær blænding, der ligesom de næst-

Fig. 11. Tårnets østside (s. 4598). Mogens Svenning 
fot. 1973. - The top of the east side of the tower. 

Fig. 12. Toppen af tårnets vestside (s. 4598). M. Sven-
ning fot. 1973. - The top of the west side of the tower. 

yderste højblændinger forekommer ændret ved 
reparationer af det udsatte murværk; bl.a. næv-
nes fornyelse med »helbrændte« sten i cement 
1894.19 Vestre gavl (fig. 12) er på et formentlig 
tidligt tidspunkt ommuret udvendig og facade-
planet over tagfodshøjde (svarende til østsidens 
blændingsfod) rykket ind og beskyttet under 
falsede skrågesimser. Udformningen kunne give 
anledning til formodning om, at også denne 
gavl har haft en lav højblænding yderst i hver 
side, men det er usikkert, om de tre cirkelblæn-
dinger gentager en oprindelig og på egnen yndet 
dekoration. 

Våbenhuset, der tidligst er nævnt 161915 i an-
ledning af reparation af bl.a. tegltaget, er uden 
særlige enkeltheder rejst af rå kamp og munke-
sten. Taggavlen blev vist ommuret 1877,28 mens 
tindinger ligesom tårnets, de spinkle høj blæn-
dinger og langsidernes falsgesimser, der ikke fi-
gurerer på ældre fotografier, er yngre og måske 
udført med henblik på samspil med det overfor 
liggende ligkapel. Den spidsbuede dør er falset 
til begge sider; indvendig er ydre fals fladbuet. 

Ifølge præstens beskrivelse 179117 var mur-
værket »uden vinduer og huller«. Det »buede 
jernvindue« i østsiden er indsat på synets for-
langende 1863.14 Efter stormskade stod bygnin-
gen 182529 stråtækt (jfr. Ovsted, s. 4560). Det 
buede loft er etableret efter Viggo Norns teg-
ning 1930, ved hvilken lejlighed tagværket, der 
vist var fornyet omkring 1870, blev omdannet.28 
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Kirkens vedligeholdelse i nyere tid er første 
gang nævnt 1619,15 da der med Hans murmand 
fra Horsens blev truffet aftale om istandsættelse 
af tårn og våbenhus. Efter svenskekrigene mel-
des kirken meget brøstfældig, men siden gen-
tages det gang på gang, at tilstanden er god. 
Rasmus Pedersen udskiftede 1760-6130 sten på 
syd- og vestsiderne af tårnet. 185429 forlangte 
synet, at norddøren, der var blændet mod ski-
bet, også skulle tilmures udvendig og at den 
† f lø j , der sad i åbningen og var i dårlig stand, 

skulle fjernes. Ifølge kaldsbogen ændredes ski-
bets østgavl 1862-63, og der muredes gesimser 
på koret i sammenhæng med fornyelse af yder-
siden af taggavlen (jfr. skattefund). Nichen bag 
alteret, beregnet på servante, blev indhugget på 
synets foranledning 1903.19 

En generel istandsættelse, forberedt siden 
1956, gennemførtes i de følgende år under le-
delse af Aksel Skov, Århus. 

Gulvene, der i den nuværende skikkelse går 
tilbage til restaureringen i 1950erne, består i kor 
og våbenhus af gule teglfliser, i øvrigt af store, 
gule klinker i sildebensmønster; i samme om-
gang blev stolestadernes trægulv fornyet. 

1948 (jfr. s. 4590) konstateredes omkring 45 
cm under det daværende gulv et mindre område 
af et gulvlag, hvorover var udglattet en stærkt 
glittet kalkmørtel. 

Fig. 14. Udsnit af skibets vestgavl (s. 4592) i tårnets 
mellemstokværk, (s. 4597). KdeFL fot. 1996. - Section 
of the west gable of the nave as seen in the second storey of 
the tower. 

Den første, skriftlige omtale er fra 1618,15 da 
der blev ført 30 læs sand til, og mureren ordnede 
gulvet, hvor der var nedsunkne partier. 1710-1131 

foregik en reparation ved alteret. Øjensynlig var 

Fig. 13. Detaljer fra skibets tagværk. Nummereringer og samlinger mellem spær og hanebånd (s. 4600). Mogens 
Svenning fot. 1973. - Details of the roof construction of the nave. Joinings of tie-beams and rafters. 
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gulvene på denne tid af mursten,32 hvilket di-
rekte fremgår af præstens indberetning 1791.17 I 
løbet af 1850erne blev de helt eller delvis fornyet 
og bestod derefter, ifølge synsprotokollens be-
skrivelse 1862, af tegl i kor og midtergang, af 
mursten under stolene, i tårnrum og i våbenhus. 
Utvivlsomt i medfør af døbefontens foregående 
flytning og den efterfølgende opstilling af 
bænke lagdes der 1879 gule fliser i tårnet; i for-
bindelse med stolestadernes fornyelse 1910 kom 
der her trægulve og i gangen nye fliser.14 

Vinduerne har lidt forskellige former, hvilket 
afspejler, at ældre er omdannede eller nye sat i 
tid efter anden; et par stykker af dem går vist 
tilbage til 1853.29 Udvendig er korvinduet flad-
buet og falset, det østlige i skibets sydside er 
falset, men spidsbuet, mens det andet vindues-
hul i samme side af skibet er rundbuet; indven-
dig er de smigede, skibets nærmest rundbuede 
og korets fladbuet. Alle tre steder sidder der 
spidsbuede trævinduer i lysningerne. 1862 var 
alle vinduer af træ.14 Det i skibets nordside, som 
er etableret 1883,16 har jernstel ligesom vestvin-
duet. Dette skulle normaliseres 185329 og 186619 

fornyes med støbejernssprosser; begge steder er 
den udvendige spidsbue dobbeltfalset. 1891 
fandt synet, at forskellene mellem vinduernes 
»stil« var skæmmende. Den kgl. bygningsin-
spektør V.Th. Walther udtalte sig i sagen med et 
harmoniseringsforslag,33 der dog ikke gennem-
førtes. 

Stumper af *blysprosser (NM, inv. nr. 13604) 
fandtes 194811 ved korets østvæg over det oven-
nævnte, formentlig oprindelige gulvlag sam-
men med de nedennævnte glasskår. 

Alle tage er teglhængte, og det synes at have 
været tilfældet siden de første omtaler fra be-
gyndelsen af 1600rne,15 bortset fra det nævnte 
intermezzo med strå på våbenhuset. Seneste for-
nyelse i 1950erne. Der er foretaget adskillige re-
parationer og udskiftninger i tidens løb, således i 
rytterdistriktsperioden (s. 4589) f.eks. 1744,34 da 
Peder Rasmussen fra Skanderborg og 1760,30 da 
Rasmus Pedersen var beskæftiget med tagar-
bejde. Bl.a. 182229 omtales vindskeder og vand-
lister. I forbindelse med kirkens opmåling 
1973-74 konstateredes i hvælvlommer tagsten af 

Fig. 15. †Kalkmaleri fra 1500rnes begyndelse, banner 
med bispehue (eller bygning?) over indskriften »knut 
abba«. I korets østkappe (s. 4601) A. Skov fot. 1957. -
†Mural painting from the beginning of the 16th century, 
banner displaying mitre (or building?) above the inscription 
»knut abba«. In the east cell of the chancel vault. 

typen munk og nonne. En *vingesten med stemp-
let P H35 indgår i Købstadmuseet Den gamle By 
(inv. nr. 648/59). 

Tagværkerne (jfr. fig. 13) er overvejende af 
egetræ, hvor flere, spredtsiddende former af 
tømmernummerering (streger og indstemnin-
ger, faner og romertal) vidner om ombytninger 
og udskiftninger. Ved opsætning af det nedre lag 
hanebånd er anvendt »krumkonsoller«, hvilke 
optræder i adskillige tagværker i omegnen af 
Gudenåen (jfr. bl.a. Them, s. 4121). 

Opvarmning foregår siden slutningen af 
1930rne ved elektricitet, der vist var blevet ind-
lagt i midten af årtiet. For midler fra Jens Niel-
sen Halds nedennævnte legat anskaffedes 189936 

en †kakkelovn, der opstilledes i skibets nordø-
stre hjørne. 

†Glasmaleri. Ved de tidligere omtalte under-
søgelser 1948 viste der sig middelalderligt vin-
duesglas: 78 stykker af farvet glas foruden et 
buet randstykke, malet brunt med udsparet de-
koration af cirkelskiver og svungne linier.37 
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Fig. 16. †Kalkmaleri fra 1500rnes begyndelse, buket i 
vase. I korets nordkappe (s. 4602). A. Skov fot. 1957. 
- †Mur al painting from the beginning of the 16th century, 
flowers in a vase. In the north cell of the chancel vault. 

Fig. 17. †Kalkmaleri fra 1500rnes begyndelse, jagt-
scene. I korets sydkappe (s. 4602). A. Skov fot. 1957. 
- †Mural painting from the beginning of the 16th century, 
hunting scene. In the south cell of the chancel vault. 

K A L K M A L E R I E R 

Ved istandsættelsen 1948 afdækkedes på hvælve-
nes ribber †kalkmalerier, formentlig fra o. 1500 
samt farvespor efter en yngre dekoration »bag 
altertavlen«.38 I forbindelse med reparation af 
revner i hvælvene 1957 blev også her samt på 
korets sydvæg fundet kalkmalerier fra samme 
tid, ligesom der på væggene blev iagttaget flere 
indvielseskors. Malerierne, der på grund af 
nogle obskøne scener vakte forargelse både i og 
uden for sognet,39 præpareredes og overkalke-
des 1959. 

Ribber samt skjold- og gjordbuer havde enkle de-
korationer til dels svarende til dem i nabokirken 
Ovsted (s. 4562, nr. 3). I koret var desuden ma-
let en toproset, mens ribberne øverst havde en i 
begge ender tilspidset bladform, herunder spar-
remønster. I skibets østligste fag havde ribberne 
øverst formentlig samme bladform, efterfulgt af 
parvist stillede korte stængler med trekantblade; 
på siderne siksaklinje og kantstribe. På gjord-
buernes frise skød trekantbladene sig lodret op. 

Mellem første og andet hvælv sås på buens un-
derside derudover en midterstreg med bølge-
stilk og firbladsblomster. Andet hvælvs ribber 
markeredes af kantstreger. I tredje hvælv var 
både ribber og skjoldbuer smykket med blom-
ster ligesom gjordbuens underside; i skjoldbuer-
nes toppunkt en lille, huelignende tegning. 

På korhvælvets østkappe var et »mistegnet vå-
benskjold« eller muligvis en dobbeltfane med 
konturlinjer (fig. 15). På dens nordre side sås en 
figur, der kan tolkes enten som en bispehue eller 
som en gavlbygning i to stokværk.40 Herunder 
var skrevet med minuskier: »knut abba« (abbed 
Knut), mens der på den søndre side i en tolinjet 
indskrift stod: »frater sever(inus)« (broder Sø-
ren).41 

Ifølge Egmont Lind var foran »skjoldet« en 
abbedstav, der måske snarere er den mulige fa-
nes midterstang; til venstre herfor var en min-
dre, mangekantet roset og til højre en kort pile-
lignende tegning. 
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Fig. 18. †Kalkmaleri fra 1500rnes begyndelse, labyrint 
flankeret af mand og ræv, ophængt i et træ. På øst-
kappen i skibets østre hvælv (s. 4602). Aksel Skov 
fot. 1957. - †Mural painting from the beginning of the 
16th century, a maze flanked by a man and fox hanging 

from a tree. In the east cell of the nave's east vault. 

I nordkappen sås en krukke med buket, hvis 
midterste stængel endte i et hjerteformet blad 
med pil igennem (fig. 16). 

I sydkappen en jagtscene med en mand med 
hund i bånd på jagt efter et dyr med stor, bagud-
rettet hale, efter farven at dømme sandsynligvis 
en ræv (fig. 17), meget lig den i Ovsted (s. 4560, 
fig. 25). Ved mandens fødder var et lille dyr, for-
mentlig en rævehvalp. Jægeren, der blæste i et 
jagthorn,4 2 var iført storpuldet hat med meget 
lang skygge, gennemknappet, kort polstret 
jakke eller vams med bælte samt lange bukser. 

I skibets tre hvælv fandtes kun figurmaleri i det 
østligste fags østkappe og i midterhvælvets 
nord- og østkapper. 

Østfagets østkappe, lige over korbuen, pryde-
des af en labyrint (fig. 18). På dens nordside var 
en mand, ligeledes iført hat med lang skygge. På 
sine skuldre bar han et åg med en spand, kun 
højre del af åget var bevaret. Mod syd sås en 
ræv, tilsyneladende hængt i et træ. Labyrinten, 
der har tre vinkler i hvert hjørne af det centrale 
kors, svarende til labyrinterne i Skive gamle 
kirke og i Rorslev på Fyn, er en såkaldt Troja-

borg, navngivet efter den stenlagte labyrint ved 
Visby på Gotland.43 En tolkning af labyrinter i 
kirker synes vanskelig, men deres betydning 
understreges ved deres centrale placering i kir-
kerummet. Her, ligesom i Gevninge og Rors-
lev, er de malet lige over eller i umiddelbar 
nærhed af korbuen.44 Fremstillingen af ræven i 
træet syd for labyrinten har øjensynlig gengivet 
en variation af historien om ræven og gæssene.45 

I to af midterhvælvets kapper sås scener med 
fastelavnsoptog. I nordkappen længst mod vest 
var et sværd, tilsyneladende ophængt lodret i 
luften foran tre skikkelser med fantasifulde 
blomster-, gren- og fjerprydede hovedbeklæd-
ninger (fig. 19). Den forreste, kun delvis beva-
ret, havde i venstre hånd en cirkulær genstand 
på en pind, formentlig en »briks«.46 Figuren var 
kun bevaret fra midt på brystet og opefter. Lige-
ledes fragmentarisk fremstod midterfiguren, 
hvis spidse, tværstribede hat havde skyggen 
vendt bagud eller til siden. Den tredje person 
med langt flagrende, lyst hår blæste i en stor 
sækkepibe. Figuren var bevaret til midt på be-
nene, imellem hvilke sås en enorm penisattrap. 

Optrinet i samme hvælvs østkappe bestod af 
mindst fire personer, hvoraf den nordligste til-
syneladende tog imod et optog (fig. 20). Længst 
i nord en blomsterkrukke svarende til den i ko-
ret, men mindre. Skikkelsen ved siden af, iklædt 
en fodsid gennemknappet dragt, holdt en spand 
i højre hånd, mens venstre var gået tabt. Fra 
hans runde hoved flagrede langt hår, der på 
grund af farvens dekomponering næsten var 
forsvundet. Af optogets forreste person var kun 
dragtens fodsøm og fødderne bevaret. Herefter 
fulgte en mand med flagrende hår, spids hat, 
gennemknappet vams, »briks« i venstre hånd og 
udstyret med stor penisattrap. Bagerst sås en 
mindre figur, der i hænderne holdt to »brikse« 
samt en uidentificeret genstand. Mellem perso-
nerne løb et par små hunde. 

Allerede ved afdækningen 1957 fremsattes den 
formodning, at scenerne på skibets hvælv gen-
gav et fastelavnsoptog. Sækkepiben47 og penis-
attrapperne kan gengive løssluppenhed, legem-
lige drifter og behov, mens buketterne og de 
blomster- og grenprydede hovedbeklædninger 
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Fig. 19. †Kalkmaleri fra 1500rnes begyndelse, »Faste-
lavnsoptog«. På nordkappen i skibets andet fag 
(s. 4602). Aksel Skov fot. 1957. - †Mural painting from 
the beginning of the 16th century, a carnival procession. In 
the north cell of the vault over the second bay of the nave. 

Fig. 20. †Kalkmaleri fra 1500rnes begyndelse, »Faste-
lavnsoptog«. På østkappen i skibets andet fag 
(s. 4602). Aksel Skov fot. o. 1958. - †Mural painting 

from the beginning of the 16th century, carnival procession. 
In the east cell of the vault over the second bay of the nave. 

k a n h e n t y d e til vå r fes t og sværde t m å s k e al lu-
dere r i tuel dans . 4 8 

E n k o m b i n a t i o n a f ø s t k a p p e n s l abyr in t m e d 
de fo lke l ige lø jer i skibets m i d t e r h v æ l v s ty rke r 
f o r m o d n i n g e n o m , a t skibets u d m a l i n g ikke 
k u n har bes tåe t a f t i l fældige, l ø s revne scener, 
m e n har u d g j o r t e n samle t u d s m y k n i n g , der 
skul le i l lus t rere fo rå re t s k o m m e og l ivets sejr 
ov e r d ø d e n . 4 4 

I det vestre hvælv er k u n iag t tage t u d s m y k n i n g 
o m k r i n g to a f løbshul le r ; i s y d k a p p e n en n a r r e -
hue , i n o r d k a p p e n et ( f r agmen ta r i sk ) h o v e d »op 
f ra hv i lke t s t ikker e t do lkeskaf t?« . 

Ved a f d æ k n i n g e n b lev d e s u d e n f u n d e t en 
r æ k k e †indvielseskors, n o g l e ma le t o v e n i h i n a n -
den . 4 9 Af disse anes nu k u n o m r i d s e t a f ét, 26 cm 
i t v m . , 151 cm ove r n u v æ r e n d e gulv, på k o r b u -
ens f o r h u g g e d e n o r d r e vange . På korets sydvæg, 
o ve r den ves t l ige n iche , sås en svag t rød l ig † teg-
n ing , s o m 1957 v e d a f d æ k n i n g e n f o r m o d e d e s a t 
m i n d e o m Ø m klos te rs segl .5 0 

Såvel f i gu r scene rne s o m den ø v r i g e d e k o r a -
t ion var ma le t i r ød t , g rå t og sor t , eksempe lv i s 
va r h u n d e n i skibets f ø r s t e h v æ l v sor t m e d r ø d e 
ører . 

I N V E N T A R 

Oversigt. Fra kirkens første tid er bevaret alterbordet 
med helgengrav og relikvie samt den relativt lille ro-
manske døbefont, der bl.a. har nogle ejendommelige 
søjleagtige relieffigurer. Desuden findes et røgelsekar 
fra 1300rnes første halvdel. Prædikestolen, skænket 
1595 af Stii Knudsen i Horndrup, tingskriver i Skan-
derborg, er en mere beskeden udgave af den, der tid-
ligere stod i nabokirken Nebel, nu i Voldby. I 
1600rnes begyndelse ændredes alterpartiet med nyt 
alterbordspanel og ny altertavle, dateret 1613 og nært 
beslægtet med et epitafium i Rye, samt nye altersta-
ger. 1612 opsattes over prædikestolen en himmel, der 
i enkelte detaljer minder om den i Tønning. I altertav-
len afdækkedes 1948 et maleri, der sandsynligvis er 
malet i forbindelse med en stor indvendig renovering 
1708, finansieret ved Jens Nielsen Halds betragtelige 
testamentariske gave samme år. En mindetavle fra 
1710 redegør for donationens omfang og fortæller, at 
kirken ved denne lejlighed fik ny †alterskranke, nye 
lukkede †stole og nyt †pulpitur, mens våbenhuset fik 
ny dørfløj og nyt loft. Desuden maledes altertavlen, 
†alterskranken og prædikestolen foruden †degne- og 
†skriftestolene. 

Ved en brand i landsbyen 1718 gik †kalk og †disk 
tabt, men erstattedes samme år af nyt altersølv, 
hvoraf kalken er udført af Mogens Thommesen Lø-
wenhertz, Horsens og skænket af kirkens ejer. Efter-
kommere af ovennævnte Jens Nielsen Hald, testa-
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Fig. 21. Kirkens oprindelige alterbord, tegnet ved afdækningen 1948 af G. N. Kristiansen (s. 4604). 1:20. - The 
church's original altar, drawn by G. N. Kristiansen after coming to light in 1948. 

menterede ligeledes midler til kirken, 1882 til et orgel 
og 1912 til en syvarmet lysestage. 

Alterbord, utvivlsomt kirkens oprindelige, er af 
tildannede frådsten, 108x160 cm, 78 cm dybt, 
placeret ca. 75 cm fra korets østvæg. Kun den 
berappede og hvidtede bagside er nu synlig. Ved 
en restaurering af alterbordspanelet 1948 sås det 
velbevarede bord (fig. 21), der på forsiden kro-
nes af et forneden affaset fremspring, svarende 
til bygningens vederlagsbånd; et formentlig til-
svarende bånd på kortsiderne er nu borthugget. 
De lodrette flader er groft pudset.51 I bordets 
overside var under en stor, flad sten en helgen-
grav, ca. 30x30 cm, 30 cm dyb, fyldt med fint 
sand. Heri lå en relikvie, en ca. 3 cm lang ben-
splint, indsvøbt i groft vævet, gult hørlærred, 
nedlagt i en blyæske, 4,5x3 cm, 1,5 cm høj.52 

Alterbordspanelets forside (fig. 22), er fra o. 
1600, af eg, sidepaneler fra o. 1700, af fyr. For-
siden har tre rundbuede arkadefelter, hvis tov-
snoede bueslag støttes af profilerede pilastre 
med profilkapitæler; i sviklerne »hvirvelroset-
ter«. Fodliste fornyet 1948. Hvert sidepanel har 
en næsten kvadratisk profilfylding. Alt står nu 
med bemaling fra 1948; rammeværket egetræs-
malet og fyldingerne mørkebrune med detaljer i 
sort og gråt. 

Ved restaureringen 1948 afdækkedes på for-
siden fire farvelag, på sidepanelerne tre. Ældst, 
sandsynligvis fra o. 1600 og kun på forsiden, var 

en bemaling med temperafarver på tynd kridt-
grund; rammeværk og fyldinger var brune, 
sidstnævnte desuden med en svag marmorering 
i mørkerødt, mens bueslagene var mørkt 
grønne. Oven på denne bemaling sås på for-
siden (og som ældste lag på siderne) en gulbrun 
farve, i fyldingerne marmoreret med mønje-
rødt, antagelig fra 1708 (jfr. s. 4615), herover et 
grågrønt farvelag. Yngst var en bemaling i grå 
nuancer med grå marmoreringer i fyldingerne, 
formentlig påført 1842.16 

†Alterklæder. 1719 manglede et alterklæde;53 et 
nyt af rødt plys anskaffedes 1748.30 1828 klage-
des over dets tilstand.29 1868 erhvervedes et nyt 
af rødt plysfløjl med midtkors af ægte guldbro-
kade; 1884 ønskedes et af rødt uldfløjl. 1914 for-
nyedes fløjlet,14 antagelig med det røde fløjls-
omhæng med gyldent latinsk kors, der brugtes 
frem til 1948. 

Altertavle (fig. 22), 1613 ifølge udsavede og på-
limede versaler og tal, af eg. Tavlen er et landligt 
renæssancearbejde, beslægtet med epitafium i 
Rye (s. 3757). Ved restaureringen 1948 bibehold-
tes farveholdningen fra 1893, og i storfeltet af-
dækkedes et maleri på træ, muligvis fra 1708, 
forestillende Korsfæstelsen, malet oven på et 
ældre billede på den oprindelige bagklædning. 

Tavlen har et rektangulært storfelt, flankeret 
af søjler, og et tilsvarende, mindre topfelt, 
begge med reliefskårne vinger; desuden en top-
gavl. Storfeltets søjler bærer kapitæler med æg-
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Fig. 22. Altertavle fra 1613 (s. 4604) med maleri forestillende Korsfæstelsen, muligvis fra 1708 (s. 4606), og 
alterbordspanel fra o. 1600 (s. 4604). H. Wichmann fot. 1996. - Altar-piece, 1613, with painting of the Crucifixion, 
possibly from 1708, and altar frontal from c. 1600. 

Danmarks Kirker, Århus 291 
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gestav over spidse blade og prydbælter med be-
slagværk og bosser. Postamentet har et ind-
skriftfelt mellem bosseprydede fremspring. 
Storstykkets høje tandsnitprydede gesims har li-
geledes fremspring, med løvehoved, på begge 
sider af det todelte frisefelt, som i midten har 
konsol med englehoved. Mellem topfeltets 
enkle søjler er et fremspringende mandshoved 
indrammet af profil- og tandsnitliste (fig. 23). 
Begge nævnte vingepar afsluttes foroven af en 
mandlig profilmaske (fig. 24) og har i siderne 
gennembrudte bøjleformede volutter samt på 
fladerne bladværk, forneden en stiliseret klo; på 
storfeltets vinger er reliefskårne blomster og 
bær samt kuglestavomkranset, gennembrudt 
midtroset med lille englehoved.54 I topstykket 
er ophængt en grenprydet frugtklase. Såvel top-
stykket som de to vingepar krones af drejede 
kuglespir, hvoraf topstykkets er fornyet 1893. 

Den partielle bemaling fra 1893, der bibehold-
tes ved restaureringen 1948, står i mørkebrunt i 
indskriftfelterne og de reliefskårne felters bund 
mod træets lysere brune farve, gråt på enkelte 
tandsnitlister og kuglestavskransene samt for-
gyldning på enkelte lister og årstallet. Posta-
mentfeltets indskrift er genopmalet med gylden 
fraktur: »Se det Guds Lam, som bar Verdens 
Synd. Ioh: 1,29.« 

Til tavlens ældste staffering, afrenset 1893, 
bortset fra den der var under det daværende ma-

Fig. 23. Altertavle fra 1613, topstykkets fremsprin-
gende mandshoved, jfr . fig. 22 (s. 4606). H. Wich-
mann fot. 1996. - Altar-piece from 1613, detail showing 
the projecting male head on the top section, cf fig. 22. 

Fig. 24. Altertavle fra 1613, storstykkets søndre 
vinge, jfr . fig. 22 (s. 4606). H. Wichmann fot. 1996. -
Altar-piece from 1613, detail of the central panel's south 
wing, cf. fig. 22. 

leri i storfeltet (jfr. ndf.) hørte et (†)maleri på 
kridtgrund på storfeltets træbagklædning, fore-
stillende Korsfæstelsen. Renæssancefarverne 
(bl.a. lysegul himmel) sås 1948 under overma-
lingen. 

Sandsynligvis fra bemalingen 1708 stammer 
et i 1948 afdækket maleri (fig. 47), ligeledes fore-
stillende Korsfæstelsen, og malet direkte oven 
på det ovf. omtalte (†)maleri. Sidefigurerne 
(ikke den Korsfæstede) er lidt ubehjælpsomt 
gengivet efter Ægidius Sadelers kobberstik af 
Hans van Aachens maleri.55 Himlen er gråblå 
over et grågrønt landskab med svagt rødlige 
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bygninger. Maria bærer hvidt hovedlin, rødlig 
kjole og blå kappe med gult foer, mens Johannes 
har gul kjortel og rød kappe.56 

1842 blev tavlen malet med en lysegrå farve 
(jfr. alterbord),20 der også dækkede Korsfæstel-
sesbilledet og storfeltets sider. Samtidig blev 
sandsynligvis indsat et †maleri på lærred,57 der 
1861 ønskedes kasseret.19 Et oliemaleri på lærred, 
102x84 cm, udført 1862 af Poul Andreas Lüders, 
Århus, indsattes s.å.14 Maleriet, Kristus med tor-
nekrone i halvfigur, en spejlvendt kopi efter 
Guido Reni's ovale brystbillede fra 1639-40,58 er 
signeret »P. A. L. 1862«. 1948 placeredes ma-
leriet i tårnrummet, hvorfra det 1960 blev flyttet 
til ligkapellet.14 

1878 lakeredes tavlen,16 antagelig oven på en 
staffering fra 1708 (jfr. s. 4615), der 1892 om-
taltes som broget og afstikkende. Efter Magnus 
Petersens anvisning blev oliemalingen herefter 
afvasket,14 og tavlen fik en let egetræsmaling 
med lidt forgyldning.59 På storfeltets bagklæd-
ning maledes ved samme lejlighed en »historisk 
inskription« med sort skriveskrift på hvid 
bund.60 

Altersølv. Alterkalk (fig. 25), 1718, ifølge ind-
skrift skænket af »Aackiers Herskab«, sandsyn-
ligvis Hedevig Margrethe Bornemann (jfr. Fal-
ling s. 2737f.) og udført af Mogens Thommesen 
Løwenhertz, Horsens. Den lidt skæve, ca. 22 cm 
høje kalk, der svarer til guldsmedens andre, ret 
ensartede kalke, især den i Grædstrup (s. 2551, 
3950), har bevaret sit oprindelige bæger. Over 
en flad titunget plade er foden drevet op med et 
tilsvarende antal tunger samt fladrundbuer på 
den nedre profil; herimellem er ruder med tun-
gebort. Foroven danner en lille, tunget krave 
overgang til det indknebne skaftled. Knoppen, 
der har seks fremspringende rudebosser med 
graveret kvadrering, er på både over- og under-
siden smykket med ruder svarende til fodens. 
Bægeret, der er stort og glat med let udadkraget 
munding, er forsynet med graveret kursivind-
skrift: »Det Ilden Giorde Damp I Sky Og Smel-
ted Bort Om Natten Lod Aackiers Herskab 
Giöre Ny. Aar 1718«. Over indskriften graveret 
konturlinje. På en af fodpladens tunger ses me-
stermærket (Bøje II, 1982, nr. 6125).61 

Den sandsynligvis tilhørende disk, 15,2 cm i 
tvm., er flad og har på fanen graverede kontur-
linjer samt skraveret cirkelkors. 

Kirkens tidligere †alterkalk og †disk, som om-
tales første gang 1661,62 senest 1702,32 gik ifølge 
den bevarede kalks indskrift til grunde ved en 
brand 1718 (jfr. ovf.), sandsynligvis den, der s.å. 
hærgede Tåning by, hvor altersølvet formentlig 
opbevaredes på en gård.63 

Oblatæske, o. 1909, af sort porcelæn med for-
gyldt kors, 7 cm høj og 13,5 i tvm., fra Bing & 
Grøndahl.14 Nu ude af brug. 

Vinkander. 1) 1979, af sølv, 24,5 cm høj. U n -
der bunden graveret versalindskrift: »Skænket 
af menigheden til Tåning kirke 1979 som høst-
offer«. Stemplet »Cohr«. 2) O. 1862, af sort 
porcelæn, 27 cm høj. Kors og kanter forgyldte, 
fra Den kgl. Porcelænsfabrik.14 Nu ude af brug. 

Vinskummeskeer. 1) Købt 1903 hos guldsmed 
1.1. Reppien, Skanderborg.64 På skaftet stemplet 
Københavnsmærke (19)03 og guardeinmærke 
for Simon Groth. Den 15,5 cm lange ske har 
indprikket mønster på skaftet: spidsbuet, gotisk 
vindue over trekløverkors. 2) Nyere, af form 

Fig. 25. Alterkalk fra 1718, skænket af Åkærs her-
skab, (s. 4607). H. Wichmann fot. 1996. - Chalice from 
1718, according to the inscription donated by the squire of 
Åkjcer manor, most likely Hedevig Margrethe Bornemann. 

291* 
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Fig. 26. Røgelsekar fra første halvdel af 1300rne 
(s. 4608). H. Wichmann fot. 1996. - Censer from the 

first half of the 14th century. 

som en lille sovseske, 17 cm lang og med relief-
mønster på skaftet: firkløver med kors over 
spidsbue. Stemplet med Københavnsmærke 
samt guardeinmærke for Christian F. Heise 
(Bøje II, 1979, s. 73). 

Samtidig med oblatæsken (jfr. ovf.) indkøbtes 
o. 1909 en skål til vinrester,14 9 cm høj, 15,5 cm i 
tvm. forneden, 19 cm foroven, ligeledes fra 
Bing & Grøndahl. Nu ude af brug.65 

Berettelsessæt fælles med Ovsted (s. 4569).16 

Alterstager. 1) (Fig. 48), o. 1600, af messing, 
27-28 cm høje, af gotisk form med blødt pro-
fileret fod og tilsvarende lyseskål, cylindriske 
skaftled med inddrejede dobbeltlinjer og spids-
oval knop samt lysepig af messing.66 Tidligst 
omtalt 1661.62 1860 ønskedes et par †træstokke 
malede som lys.19 2) (Fig. 48), skænket 1942, af 
rødlig messing, 37 cm høje. Kopi af sengotisk 
form svarende til stagerne i Beder og Astrup 

(s. 2293, 2351). På standkanten graveret med 
versaler: »Taaning Kirke Anno 1942.« 

Syvarmet lysestage, svarende til den i Hylke 
(s. 4641), skænket o. 1912 af en søstersøn til Jens 
Jensen Hald (jfr. mindetavle s. 4615),67 af mes-
sing, 51 cm høj. På den ottesidede, profilerede 
fods overside er med gotiserende skrift graveret: 
»Givet Taaning Kirke til Minde om en elsket 
Datter Kirstine Jensine Stefanie Kristensen f. 26-
12-1893 paa Taaning Søgaard, d. 15-4-1912 
s. Sted.« På fodens anden side, under et latinsk 
kors: »Lys i Dit Lys skal vi skue.«68 

Ved synet 1862 omtaltes en Mysesaks til sta-
gerne,14 nok den, der 1975 beskrives som af 
messing, med to hænder, der tager fat i hinan-
den.52 

†Alterbøger. 1661 oplyses, at et graduale var 
stjålet i krigen; en bibel fandtes dog stadig.62 

Røgelsekar (fig. 26), første halvdel af 1300rne, 
af bronze, 20,5 cm højt, formentlig lybsk ar-
bejde, nært beslægtet med et *røgelsekar fra na-
bokirken Tolstrup, nu i NM. 6 9 Karrets fod er 
konisk med oprindelig smal fodplade, hvoraf nu 
størstedelen er brækket af. Et skarpkantet led 
danner overgang mellem foden og den halvkug-
leformede skål, der har kraftig mundingsrand 
med tre øskner svarende til lågets. Det tredelte 
låg, hvis flade ribber med opadrettede krabber 
mødes i toppen, krones af et forholdsvis stort, 
fladt Georgskors. Mellem ribberne et stort, let 
buet og gennembrudt treblad med graverede 
årer og lille stilk. Gennem øsknerne er stukket 
bærestænger af jern, der ved S-led er fastgjort i 
den trekantede plades øjer. Til en øsken på un-
dersiden er fæstnet to S-led med bærebøjle fast-
gjort i korsets top. 1904 ophængt på korbuens 
nordlige vange, hvor det fremdeles hænger. 

Messehagler. 1) 1889,16 skjoldformet, af rødt 
silkefløjl med guldgaloner og latinsk rygkors. 
Sandsynligvis købt hos C. J. M. Fyrwald & Co, 
Tordenskjoldsgade 9, København (jfr. Ovsted 
s. 4572).14 2) Købt 1956,70 af rød og beige hør 
med indvævet diagonalt mønster, bestående af 
små kors og stjerner, samme mønster som på 
den i Ovsted (s. 4572, nr. 2). På ryggen er ind-
vævet et gyldent, latinsk kors, hvori små, 
grønne, ligearmede kors med tilspidsede ender. 
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†Messehagler. 1661 oplyses, at haglen var »hen-
røvet« under svenskekrigene.62 1702 ejede kir-
ken en af rødt fløjl,32 men allerede 1719 mang-
lede man en.53 1746 anskaffes en ny, af rødt fløjl 
og med sølvgaloner, nok den, der 1791 omtales 
som gammel og pjaltet.17 1886 var messeklæ-
derne af uldfløjl.14 

Alterskranke, 1865,16 svarende til den i hoved-
kirken Ovsted (s. 4572), med slanke, drejede ba-
lustre med ringled samt firkantede klodskapitæ-
ler og -baser; håndliste af poleret bøg. Balu-
strene er nu gråmalede med lyseblå og forgyldte 
led. Skranken står, som oprindelig, i retkant 
med afrundede hjørner.14 

†Alterskranke, 1708, udført og malet for mid-
ler testamenteret af Jens Nielsen Hald (jfr. 
s. 4615). 1846 ønskedes knæfaldet udstyret med 
udstoppede læderhynder,29 hvilket må være ud-
ført før 1862, da det oplystes, at der var plads til 
ti kommunikanter.14 

Døbefont (fig. 27a-b), romansk kumme og fod 
af grovkornet let rødlig og rød granit, 60-61 cm 
høj. Fra 1862 har den relativt lille font stået på en 

Fig. 27a-b. Romansk døbefont af granit, a. set mod øst, b. set mod nord (s. 4609). H.Wichmann fot. 1996. -
Romanesque granite font, a. seen to the east, b. seen to the north. 

kubisk plint af grå, sortnistret granit, 25 cm 
høj.16 Den halvkugleformede, skæve kumme er 
35-36 cm høj, 69 cm i tvm. og indvendig 23 cm 
dyb med afløbshul, nu lukket med bly. Ifølge 
Mackeprang (Døbefonte, s. 292) er den fjernt 
beslægtet med fonten i Gerning (Viborg a.), der 
henregnes til Hovlbjerggruppen. Den 8,5-9,5 
cm brede mundingsrand og kummens nedre del 
er glathugget, mens den brede billedfrise har en 
flad relieffremstilling. Adskilt af nogle særegne 
søjleagtige figurer, hvis øverste del gengiver et 
ansigt i profil med lige næse, mandelformet øje 
og halvlangt hår, ses en stor fugl (ørn?) og tre 
løver, også i profil, den ene dog med ansigtet en 
face. Foden består af en firkantet fodplade med 
spinkle hjørneribber på oversiden og kraftig 
vulst ved overgang til det runde skaftled. 

1702 stod fonten ubenyttet »neden i kirken«, 
formentlig i tårnrummet,3 2 hvor den også regi-
streredes 1861. Dette år ønskedes den renset for 
oliemaling, flyttet til koret og igen taget i 
brug.19 De sidste malingsrester fjernedes 1889. 
1863 skulle den flyttes til korbuens nordlige 
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Fig. 28. Sydtysk dåbsfad fra 1550 med S.Jørgen og 
dragen i bundfeltet (s. 4610). H. Wichmann fot. 1996. 
- South German baptismal dish from 1550 with St. 
George and the dragon at the centre. 

vange, hvor den stod frem til 1948, da den an-
bragtes midt i korbuen.14 

†Døbefont, af træ, tidligst nævnt 1702,32 sidste 
gang 1791, da dens tilstand karakteriseres som 
god.17 Den må have fungeret frem til 1862, da 
stenfonten atter blev taget i brug. 

Dåbsfad (fig. 28), o. 1550, sydtysk arbejde af 
drevet og punslet messing, 47 cm i tvm. med en 
6 cm bred fane, 4 cm dybt ved den skrå inder-
kant. Bundfeltet har et for dåbsfade ret ualmin-
deligt motiv, S.Jørgen og dragen, hvor rytte-
ren, med fjerprydet baret og kort, folderig 
vams, med hævet sværd er ved at nedlægge det 
ildsprudende dyr. Motivet, der svarer til det på 
fadet i Venslev på Sjælland,71 er omkranset af en 
blomsterranke og et skriftbånd med reliefversa-
ler: »Hilf Got avs Not«. Nærmest skråkanten 
ses stemplede bladornamenter, på fanen er stem-
plet småblade i to rækker. Under bunden ind-
ridset »K«. 1702 var fadet placeret i træfonten,32 

hvor det fremdeles lå 1791, men da ikke kunne 
holde vand,17 1862 flyttedes det til stenfonten.14 

Dabskande, 1966, af messing, 25 cm høj. Ind-
skrift med graverede versaler: »Skænket 1966 til 
Tåning kirke af Jørgen Kristian Madsen og hu-

stru Maren Aamand Madsen Tåning Sønder-
gård.« Glat med flad båndhank. 

Prædikestol (fig. 30), 1595, ifølge reliefskåret 
indskrift skænket af Stii Knudsen i Horndrup; af 
eg. Den er en mere beskeden udgave af den tid-
ligere stol fra den nærliggende kirke i Nebel, nu 
i Voldby (s. 3518). 

Stolen består af fire fag, hvert med storfelt, 
frise og postament, adskilt ved retkantede f rem-
spring på hjørnerne. På fremspringenes forside 
ses udskårne motiver: på frisen diademhoveder 
og på postamentet løvehoveder med blomster-
smykket manke. Over de nedre fremspring er 
små kannelerede søjler med korintiske kapitæler 
og høje prydbælter med akantusblade. I frisefel-
terne ses reliefskårne versaler (flere sammen-
skrivninger): »Soli Deo honos nvnc et in 
secvla«. (Gud være ære og pris nu og i evighed). 
I storfelterne arkader med volutsvungne, akan-
tusbladprydede pilastre uden baser, men med 
profilkapitæler. Små englehoveder udfylder 
rummet herimellem. Bueslagene har kraftig æg-
gestav og tunget tandsnit; i sviklerne akantus-
blade. I postamentfelterne er kartoucheindram-
mede felter med giverindskrift i fordybede ver-
saler (fig. 29): »1595 lod Stii Knvdsen i 
Hvondrvp denne Stol giøre.« 1838 opsattes en 
enkel bogstol.16 

Fig. 29. Prædikestolsfelt fra 1595, jfr . fig. 30 (s. 4610). 
H. Wichmann fot. 1996. - Pulpit panel from 1595, cf. 
fig. 30. 
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Prædikestolen støttes af en ottekantet ege-
træsstolpe med kapitællignende konsol, hvorpå 
er fæstnet fem svungne, retkantede bøjler. O p -
gangspanelet, muligvis fra 1708, løber langs 
korbuens forhuggede sydside, trappen fornyet 
o. 1911.19 

Lydhimmel, 1621, muligvis med enkelte tilfø-
jelser fra o. 1640, af eg, femsidet, tilpasset 
hvælvpillen. Den profilerede kronliste har i 
hjørnerne bøjler med putti iført lændeklæde 
(fig.31). Hver holder de i hænderne et lille blæ-
seinstrument, muligvis en basun. Gesimsbjæl-
ken har gennembrudt rankeslyng og i frisefel-
terne står med udsavede, pålimede versaler 
(samme teknik som på altertavlen): »Kast din 
om ho paa Heren hand skal vel forsørge dig og 
hand lader den ret. F. L 5. 1621.« (SI. 55,23).72 

Mellem de gennembrudte hængestykker ses 
englehoveder (fig.32). De høje, kartouchefor-
mede, ligeledes gennembrudte topstykker med 
englehoved i cirkulært midterfelt og et palmet-
agtigt spir over en hjerteformet figur foroven, 
viser slægtskab med lignende ornamenter på 
himlen fra 1643 i Tønning, tilskrevet billedskæ-
reren Oluf Olufsens værksted i Hedemølle 
(s.4062).73 Lydhimlens underside er ved brede 
profillister delt i felter omkring en ottekant, i 
midten en roset, hvorunder hænger en due med 
udbredte vinger. 

Efter afrensning 189374 og restaurering 1948 
står stol og himmel nu i blank eg med partiel 
forgyldning og bemaling i brune og grå nuan-
cer. Stolen var sandsynligvis umalet frem til 
1616, da Jens maler i Horsens betaltes for at male 
den med sølv og guld.75 1708 blev den igen ma-
let efter renovering, bekostet af midler fra Jens 
Nielsen Halds testamentariske gave (jfr. s. 4615). 
1862 var duen forgyldt, og 1866 ønskedes prædi-
kestolen malet som lyst egetræ i stil med sto-
lestaderne.14 

Stol og himmel er anbragt ved tr iumfvæg-
gens sydside, op ad den sydøstre hjørnepille. 

Stolestader, 1910,19 med glatte gavle med cir-
kelkors i lavt relief, foroven afsluttet af en pro-
fileret trekantgavl. Renoveret 1959, da vægpa-
neler fjernedes, og nye gavle opsattes mod væg-
gene; gråmalet o. 1980.14 

Fig. 30. Prædikestol, skænket 1595 af Stii Knudsen i 
Horndrup, med lydhimmel fra 1621 (s. 4610). H. 
Wichmann fot. 1996. - Pulpit donated in 1595 by Stii 
Knudsen of Horndrup, with sounding-board from 1621. 

(†)Stolestader. Af det ældste sæt stolestader, o. 
1650, kan en rest være bevaret i den nuværende 
præstestol (jfr. ndf.). †Stolestader. Ifølge minde-
tavle skænkede Jens Nielsen Hald (jfr. s. 4615) 
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Fig. 31. Putto med blæseinstrument på lydhimmel, 
dateret 1621, jfr. fig. 30 (s. 4611). H. Wichmann fot. 
1996. - Putto with wind instrument on the sounding-board, 
dated 1621, cf. fig. 30. 

1708 midler, bl.a. til nye, lukkede stole. På et 
ældre fotografi (fig. 33) ses glatte stolestadegavle 
med profilerede trekantgavle og døre med fyl-
dinger; alt af fyr.17 Flere døre trængte 1829 til 
reparation.29 1862 fandtes 12 lukkede »mandfol-
kestole« og 18 tilsvarende »fruentimmerstole«; i 
tårnrummet var yderligere seks mands- og fem 
kvindestole. 1863 fjernedes den øverste stol på 
kvindesiden for at give plads til døbefonten. 
1866 ønskedes stolene malet som lyst egetræ.14 

Ved pulpiturets nedtagelse 1880 anskaffedes til 
tårnrummet seks fritstående bænke14 med skråt-
stillede ryglæn, nu gråmalede svarende til sto-
lene. 

†Skriftestol omtaltes tidligst 1702,32 1708 reno-
veret og malet, bekostet af Jens Nielsen Hald 
(jfr. s. 4615), nævnt sidste gang 1791.17 

Degnestol, o. 1910, indrettet i den øverste stol 
på sydsiden, mod øst forsynet med et panel med 

tre foldeværksfyldinger, hver 82x28 cm 
(fig. 10), gråmalet som det øvrige stoleværk. 
Fyldingerne stammer muligvis fra en lukket 
(†)degnestol med årstallet 1575, der istandsattes 
1708 (jfr. s. 4615) og fjernedes 1863. Herefter 
indrettedes plads til degnen foran den øverste 
mandsstol.14 

Præstestol (fig. 35), med gavle og rygpanel fra 
1600rnes anden fjerdedel, første gang omtalt 
1862 som en bænk med sidestykker (til præsten) 
i koret.14 Formentlig sammensat af dele fra et 
ældre (†)stoleværk eller †skriftestol (jfr. ovf.). 
Gavlene har på deres ene side (den oprindelige 
yderside) kassetteværkprydet topstykke kronet 
af trekantgavl, beslægtet med stolestadegavle i 
Framlev og Tyrsting (s. 2053, 3980), den anden 
side er plan (jfr. fig. 10). Under en kraftig pro-
filliste har den ene gavl desuden et rektangulært 
felt med beslagværk i fladsnit, hvori ses versa-
lerne »AI«. Rygpanelet har tre fyldingsfelter, 
hvoraf det midterste har et udsavet firblad, hvis 
øverste blad er hjerteformet, på bænkens (nu-
værende) bagside fremhævet ved en konturlinje 
(fig. 34). Gråmalet som det øvrige stoleværk. 
Stod før 1899 ved korets nordvæg, østligst, se-
nere i skibets nordside, nu (fra 1948?) foran kor-
buens nordvange. 

Armstole til præsten. 1) Købt 1899,14 af mørk 
bejdset bøg med polstret, læderbeklædt sæde; 
nyere forben. 1948 anbragt i korets sydøst-

Fig. 32. Englehoved på lydhimmel fra 1621, jfr. 
fig.30 (s. 4611). H. Wichmann fot. 1996. - Angel's 
head on sounding-board from 1621, cf. fig. 30. 
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Fig. 33. Indre set mod øst o. 1900. Ældre fot. i N M . - Interior to the east c. 1900. 

hjørne, fra 1972 i tårnrummet ved siden af orglet 
til brug for kirkesangeren.52 2) Skænket 1972, 
grøn, polstret øreklapstol, står nu syd for al-
teret.52 

En gammel †brudestol opbevaredes 1702 bag 
alteret.32 

†Skabe. 1702 omtales et gammelt skab til op-
bevaring af messeklæder, formentlig i koret,32 

1719 beskrevet som af egetræ og med lås.53 Et 
»løst« skab ved siden af alteret, benyttet til vin-
flasker, ønskedes 1899 fjernet (jfr. fig. 33). 
Samme år købtes et nyt, »af ret tarvelig beskaf-
fenhed«,14 sandsynligvis benyttet frem til 1941.76 

Pengeblok (fig.49), købt 1842,16 af fyr, 84 cm 
høj, til dels svarende til blokkerne i Dover og 

Tulstrup (s. 3169, 3704). Den servantelignende 
»blok«, hvis kantprofilerede låg har lille mes-
singplade med pengeslids og låsbar skuffe for-
oven, er forsynet med buet, 38,5 cm høj bag-
plade. Den står nu i lakeret træ med vandrette 
og lodrette linier i mørkebrunt. På den sortma-
lede bagplade står med hvid skriveskrift: »For 
værdige Trængende. Giver, saa skal Eder gives, 
siger Herren Luc: 6:38.« Nu øst for syddøren. 

†Klingpunge. 1747 anskaffedes en ny tavle-
pung af fløjl med galoner,30 1855 ønskedes en 
ny.19 

Dørfløj, 1708, i våbenhusets fladbuede dør, 
(jfr. s. 4598),14 består på indersiden af fem lod-
rette planker sammenholdt af profilerede revler; 
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ydersiden har fire planker og er flammeret 
(fig. 36a-b). Indersiden er gråmalet, ydersiden 
brun. Indvendig forsynet med samtidig, kraftig 
lås af træ fæstnet med jernbånd og med indven-
dig jernskyder, der ender i en gribering; udven-
digjernring og rektangulært nøglebeslag. 

†Pulpitur, opsat 1708 »for de unge karle at stå 
på«, bekostet af Jens Nielsen Hald (jfr. s. 4615). 
Pulpituret, der havde åbne stole,53 var anbragt 
tværs over skibet under det vestligste hvælv.14 

1863 var det på tale at forkorte det, således at 
yderkanten kom til at hvile på anden stolpe-
række, og 1866 ønskedes det helt fjernet,19 hvil-
ket skete 1880.14 

Orgel, 1997, med 12 stemmer, to manualer og 
pedal, bygget af P. G. Andersen & Bruhn, År-
slev. Disposition: Hovedværk: Principal 8', Rør-
fløjte 8', Oktav 4', Quint 22/3', Gemshorn 2', 
Tertz 13/5 ', Mixtur; tremulant. Svelleværk: Ge-
dakt 8', Kobbelfløjte 4', Oktav 2', Quint 11/3'. 
Pedal: Subbas 16'. Tegnet af arkitektfirmaet Eb-
sen og Gram, Århus. Hvert af de to orgelhuse, 
der flankerer vestvinduet, har et stort, rundbuet 
pibefelt med gitterværk. I tårnrummet. 

*Orgel, (jfr. fig. 10), 1883, med fire stemmer, 
bygget af Frederik Nielsen, Århus; senere om-
bygget og omintoneret. Disposition: Gedakt 8 
Fod, Fugara 8 Fod,77 Principal 4 Fod, Fløite 4 
Fod. Manualomfang: C-c'". Mekanisk aktion, 
sløjfevindlade. Det oprindelige †bælganlæg, en 
kilebælg med pumpe, kunne trædes af den spil-
lende.78 Facaden består af et stort, rundbuet pi-
befelt med trekantgavl samt to smalle, rektan-
gulære sidefelter med enkle gitre.79 Soklens pa-
nel var sammenbygget med en brystning med 
døre; ved overgangen til brystningens overkant 
var opsat udsvejfede plader. Træværket, der op-
rindelig var mørkt egetræsmalet og forgyldt, fik 
senere en lysegrå bemaling med okkerfarvet og 
lyseblå staffering; bag sidefelternes gitre sad lilla 
stof. Klingende prospektpiber af tinlegering. En 
skjoldformet metalplade på facaden bar ind-
skriften: »Gaardejer Niels Jensen Hald i Horn-
drup død 31te Marts 1882, gav ved sit Testa-
mente Kirken dette Orgel, til Guds Ære, til Me-
nighedens Opbyggelse og til Minde om sine 
Forældre, Jens Nielsen Hald og Karen Jensdat-

Fig. 35. Præstestol, fremstillet af gavle og rygpanel 
fra 1600rnes anden fjerdedel (s. 4612). H. Wichmann 
fot. 1996. - Priest's pew made from bench-ends and back 
panel from the second quarter of the 11th century. 

Fig. 34. Detalje fra præstestol, ryggens udskæring set 
fra bagsiden, jfr . fig. 35 (s. 4612). H. Wichmann fot. 
1996. - Detail of priest's pew, the carving on the back seen 

from behind, cf. fig. 35. 
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ter.« På forhøjning i tårnrummet; spillebordet 
var indbygget i orgelhusets søndre gavl. Orglet 
er 1997 flyttet til Hobro Søndre kirkegårds kapel 
(Aalborg amt). 

Fem salmenummertavler, anskaffet 1865, af fyr-
retræ, med udsavet dobbeltvolut på topstykket; 
oprindelig sortmalede19 til påskrift med kridt, 
nu indrettet til hængetal; sort fraktur på hvid 
bund. Før 1925 suppleret med en "[tavle med 
gavlprydet topstykke og skydenumre.80 

Mindetavler. 1) (Fig. 38), 1710,31 af eg, 122x140 
cm, til erindring om Jens Nielsen Halds testa-
mentariske gave 1708. Den let hvælvede, ovale 
indskriftplade har kraftig akantusbladramme 
med store volutformer holdt sammen af en laur-
bærlignende ranke, der foroven synes at ende i 
en »knækbåndssløjfe«. Forneden under to spi-

ralvolutter hænger en buket med en stor sol-
sikke i midten. Rammeværkets staffering, der 
blev fremdraget 1959, er brun med rød og grøn 
lasur på sølv samt forgyldte og forsølvede par-
tier. Indskriften, vist opmalet i 1800rne, er med 
gul skriveskrift på sort bund: »For de 200 Rigs-
daler, som salig Jens Nielsen Hald, der var født i 
dette Sogn, men boede, og døde i Kjøbenhavn, 
legerede til denne Kjerke, er gjort nye lukkede 
Stole, til Sognefolkene, et Pulpitur for de unge 
Karle at staae paa, Tralværket for Alteret til 
Communikanterne samt Waabenhuusdör og 
Loft. saa er og for samme Penge foranförte Tral-
værk, saavelsom Prædikestolen, Altertavlen, 
Degnestolen og Skriftestolen Malede og reno-
verede, Anno 1708. Og dette den salige Mand til 
en berömmelig Amindelse opsat.« 

Fig. 36a-b. Dørfløj fra 1708, a. inderside, b. yderside (s. 4613). H. Wichmann fot. 1996. - Door from 1708, a. inner 
face, b. outer face. 
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Fig. 37. Klokke, støbt 1909 af S. Frichs Eftf., Århus 
(s. 4617). H. Wichmann fot. 1996. - Bell cast in 1909 by 
S. Frich's Successors, Århus. 

Tavlen, udført 1710 i Århus, ophængtes på 
korets nordvæg.81 1866 ønskedes den »lidet pas-
sende« mindetavle fjernet fra koret.14 Nu på 
tårnrummets nordvæg. 

2) O. 1900, over gårdejer Jens Jensen Hald, 
*18. aug. 1850 i Horndrup, †16. marts 1897 
smst. Opsat år 1900 af beboere i Tåning sogn »i 
taknemlig Erkendelse af hans Gavmildhed mod 
denne Kirke, 1ste Krøn: 29,7.« I alt 115x65 cm. 
Rektangulær hvid marmortavle med indskrift i 
fordybet, forgyldt antikva (navnet dog i goti-
serende typer) i klassiserende sandstensramme 
med kannelerede pilastre og halvrundt top-
stykke, hvori latinsk kors af marmor. Forment-
lig udført af billedhugger S. Christensens Eta-
blissement i Aarhus.82 På tårnbuens nordre 
vange. 

Lysekroner. 1) (Fig. 39), skænket 1907 af Knud 
og Inger Nielsen, Tåning, af messing, største 
tvm. 101 cm, højde 105 cm uden stang. Stor 
ringkrone i skønvirkestil bestående af to brede 
ringe, den mindste øverst, fæstnet med spinkle 
bøjler til den nederste. Den store ring har 12, 
den lille seks lysearme i støbt, gennembrudt ar-
bejde med liggende trælignende ornament mel-
lem stiverne. På ringene er derudover mellem 
armene punslede, dråbeformede ornamenter. På 
den nedre ring graveret indskrift med skrive-
skrift: »Knud Nielsen Taaning 1907 Inger Niel-
sen Taaning 1907«. I skibets midterste fag. 
2-3) To ens, 1935, udført af gørtler G. Erstad-
Pedersen, Århus, af messing, hver med otte 
lyse- og pyntearme.83 På hængekuglerne ensly-
dende indskrifter med versaler: »Skænket Taa-
ning kirke anno 1935 af Johanne og Søren Chri-
stian Danielsen ejere af Haldgaarden Taaning.« 
Hænger henholdsvis i skibets østligste og vest-
ligste hvælv. 

Kirkeskib, formentlig fuldskibet »Svanen«, ca. 
63 cm langt, bygget og skænket af malermester 
August H. Christensen, Skanderborg. Agter 
stod initialerne A. H. C. Ophængt ca. 1910.84 

Efter en restaurering 1959 opbevares det på 
præstegårdens loft.52 

†Ligbårer. 1719 nævnes en ligbåre,53 nok den, 
der repareredes 1737.85 1743 indkøbtes materiale 
til en ny båre, nævnt 1745.30 

Fig. 38. Mindetavle fra 1710 til erindring om Jens 
Nielsen Halds testamentariske gave 1708 (s. 4615). 
H. Wichmann fot. 1996. - Memorial tablet, 1710, com-
memorating Jens Nielsen Hald's bequest from 1708. 
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Fig. 39. Lysekrone nr. 1, skænket 1907 af Knud og Inger Nielsen, Tåning (s. 4616). H. Wichmann fot. 1996. -
Chandelier no. 1, donated by Knud and Inger Nielsen, Tåning, in 1907. 

Klokke (fig. 37), 1909,14 støbt af S. Frichs Eftf. 
i Århus. 76,5 cm i tvm. På slagringen indskrift 
med reliefversaler: »Støbt af S. Frichs Efterf. i 
Aarhus 1909.« og »Jeg ringer de budne, som 
færdes dernede det budskab foroven, at al ting 
er rede.« Ophængt i slyngebom. O.1977 mon-
teredes automatisk ringeanlæg.52 

†Klokker. 1) 1528-29 afleveredes ved klokke-
skatten en klokke, der med »al jernfang« (op-
hæng) vejede 2½ skippund. 2) 1616 nævnes en 
klokke, som 1619 var sønderringet og ikke mere 
tjenlig.15 3) 1620, omstøbt af nr. 2 i Helsingør.14 

1791 omtalt som kun »mådelig af lyd«, der ikke 
kunne høres over hele sognet;17 efter 150 års tje-
neste ønskedes den udskiftet med en ny.14 

4) Omstøbt 1871 af nr. 3, vægt 342 pund,16 med 
en indskrift, der noteredes af F. Uldall 1889: 

»Oprindelig støbt 1620. Bekostet omstøbt af 
Taaning Sogns Beboere 1871.« Længere nede 
stod klokkestøberens navn: »Stallknecht Hor-
sens.« 1909 var også denne klokke revnet og 
klokken solgtes samme år.14 

Klokken er ophængt på et par egebjælker, støt-
tet af nyere skråbånd af fyrretræ; en reparation 
nævnt 1618.15 

G R A V M I N D E R 

Kirkegårdsmonumenter. Gravsten. 1) (Fig. 45) o. 
1772, over den agtbare og velfornemme mand 
Michel Christensøn, *1706 i Tåning, †1772. Så-
kaldt bondegravsten af grovkornet lysegrå gra-
nit, 154x49 cm og ca. 17 cm tyk. Inden for en 
rammelinie er i hjørnerne indristet et kvartscir-
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Fig. 40. (Fra venstre) gravsten nr. 2, 4 og 3, over henholdsvis Ane Nielsdatter, ukendt og Laurs Iørgensen 
(s. 4618-19). Henrik Wichmann fot. 1996. - Tombstones nos. 2, 4 and 3. 

kelslag med en radiær T-streg og to fordybnin-
ger placeret på hver side af T'et, givende hel-
hedsindtryk af ansigt. Foroven et stort Jesumo-
nogram, forneden et timeglas i ramme. Sva-
rende til og antagelig af samme stenhugger som 
en sten i Østbirk (s. 4495, nr. 5). Stenen, der 
blev sandblæst 1995, ligger nu syd for våben-
huset. 

2) (Fig. 40) o. 181?, over hustru og moder Ane 
Nielsdatter, *16. marts 176? i Taaning, †?? nov. 
181?. Såkaldt bondegravsten af rødgrå granit, 
svagt trapezformet, i begge ender rundbuet af-
slutning, 153x58-50 cm og 6-7 cm over jord-
overfladen. Omløbende fordybet rammelinie, 
foroven et Jesumonogram i cirkel, hvorover lille 
kryds; forneden stort timeglas, hvis øvre del 
fremtræder forsænket, dvs. at sandet, symboli-
serende den udrundne tid, er løbet ned i den 

nedre del, der er vist i kontur (jfr. Yding, 
s. 4537, gravtræ nr. 1). Indskriften med fordy-
bede versaler er delvis ulæselig. Nord for koret. 

3) (Fig. 40) o. 1830, over Laurs Iørgensen, 
*1763 i Horndrup, †12. april 1830, sognefoged 
for Taaning sogn i 28 år. Af lysegrå granit, stor, 
hesteskoformet runding foroven og profileret, 
delvis tresidet parti forneden, 163x66-45 cm og 
9-12 cm tyk. Inden for omløbende rammelinie 
øverst en cirkel med Jesumonogram, nederst ti-
meglas som på nr. 2. Fordybet ulæselig versa-
lindskrift. Nord for koret, syd for nr. 4. 

4) (Fig. 40), såkaldt bondegravsten over 
ukendt, af lysegrå granit, svagt trapezformet, 
med tresidet nedre afslutning, 161x51-44-22 cm 
og ca. 14 cm tyk. Inden for den omløbende ram-
melinie ses øverst Jesumonogram i cirkel og 
nederst et timeglas ligesom på nr. 1 og 3. Ind-
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Fig. 42. Støbejernskors nr. 3, over Sidsel Marie Jen-
sen, †1859 (s. 4619).KdeFL fot. 1996. - Cast iron cross 
no. 3 

skriftens fordybede versaler er ulæselige. Nord 
for koret, mellem nr. 2 og 3. 

Støbejernskors. På kirkegården er bevaret ti 
kors;86 seks har støberimærke i relief, alle fra 
Møller & Jochumsen, Horsens Jernstøberi. De 
fem med »M & J« - et enkelt, nr. 3, skrevet helt 
ud med versaler. Alle blev 1984 renset og malet 
sorte. 

1) (Fig. 41), o. 1850, over »lens Poulsen født i 
Taaning den 22 Ianuar 1788 gift den 20 October 
1818. med Else Hansdatter af Taaning død 
Samme steds den 12 Marts 1850«. Indskrift med 
reliefkursiv. Det 120 cm høje kors med profi-
leret sokkel, svarende til kors i Linnerup (s. 4325), 
har klokkeformede korsarmsender med relief-
fer; foroven sammenlagte hænder, til siderne 
symmetrisk bladornament og nederst et anker. 
Herunder støberimærket. Nordøst for koret. 

2) O. 1857, over Hans Petersen, *24 aug. 
1856, †14. marts 1857. Indskrift med reliefversa-
ler. Det 61 cm høje kors har muslinger i kors-
armsenderne, som på bagsiden har en blomst. 
Står nu op ad gravsten nord for skibet. 

3) (Fig. 42), o. 1859, over »Sidsel Marie lensen 
født i Taaning den 8 August. 1821, død paa Fry-
densfred den 19 Iuni 1859. blev gift den 7 N o -
vember. 1845«. Indskrift med reliefkursiv. Det i 
alt 142 cm høje kors med støbejernssokkel, sva-
rende til et i Dover (s. 3176), har gennembrudte 
korsarmsender, af kaprifolieform, med frøkap-
sler; foroven sammenlagte hænder, forneden et 
anker. Herunder støberimærket. Nordøst for 
koret. 

4) (Fig. 43) o. 1865, over »Maren Iensdatter 
født i Taaning d 2 Septbr 1810, gift d. 11 Decbr 
1829 med Gaardeier Niels Laursen i Taanning 

Fig. 41. Støbejernskors nr. 1, over Iens Poulsen, †1850 
(s. 4619). Henrik Wichmann fot. 1996. - Cast iron cross 
no. 1. 
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Fig. 43. Støbejernskors nr. 4, over Maren Iensdatter, 
†1865 (s. 4619). Henrik Wichmann fot. 1996. - Cast 
iron cross no. 4. 

blev Moder til 9 Børn og Døde samme steds d 
15 Ian 1865 efter 35 Aars Ægteskab«. Indskrift 
med reliefkursiv. Det 121 cm høje kors har på 
korsarmsenderne stiliseret muslingemotiv med 
volutter; øvre korsarm desuden sammenlagte 
hænder, nederst anker, derunder støberimærket. 
Nord for koret. 

5) O.1865, over Fritz Gregorius Petersen 
*6. marts 1863, †12. marts 1865. Indskrift med 
reliefversaler. Samme størrelse, form og ud-
smykning som nr. 2. Står nu op ad gravsten 
nord for skibet. 

6) (Fig. 44) o. 1867, over Birgitte Nielsen, 
*11. marts 1862 på Homdrupmark,87 †16. okto-
ber 1867 sammesteds. Indskrift med reliefkur-
siv. Det i alt 83 cm høje kors med støbejernssok-
kel, omtrent svarende til et i Tyrstinge (s. 3986, 
nr. 2), har æselrygbuede korsarmsender med re-
lief foroven og forneden, hhv. Eros eller Amor 

Fig. 44. Støbejernskors nr. 6, over Birgitte Nielsen, 
†1867 (s. 4620). KdeFL fot. 1996. - Cast iron cross 
no. 6. 

med bue og pil, og dødens genius, der læner sig 
til krukke og holder nedadvendt fakkel, nederst 
støberimærket. Sydøst for koret. 

7) O.1868, over »Frederike Iohanne Petrea 
Petersen født d 1 Octbr 1865 Død d 12 April 
1868«. Indskrift med versaler og kursiv i relief. 
Samme størrelse, form og udsmykning som 
nr. 6. Nord for skibet. 

8) (Fig. 46), o. 1870, over »Kristine Stephan-
sen født i Taanning 7 Ianuar 1866 död 25 Juni 
1870«. Indskrift i relief med antikva, navn med 
versaler. Det 78 cm høje kors, inkl. støbejerns-
sokkel, har hammerformede korsender, den 
øvre med bladornamentik på for- og bagside. 
Nord for skibet. 

9) O.1870, over »Andrea Mikkelsen født i 
Taanning 26 April 1864 död 27 Juni 1870«. 
Samme størrelse, form, skrift og udsmykning 
som nr. 8, dog glat bagside. Nord for skibet. 
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10) O.1875, over »Else Hansdatter født i Taa-
ning d. 14 Mai 1791 død samme Sted d 26 Febr. 
1875«. Det 118 cm høje kors har samme form og 
udsmykning som nr 1, dog uden støberimærke. 
Nordøst for koret. 

†Ligramme, indlagt på kirkegården af Jens Ni-
elsen o. 1741.30 

KILDER O G H E N V I S N I N G E R 
LA Vib.: Kirkens rgsk.bog 1830-97 og Synsprot. 
1862-1913. Ved embedet: Synsprot. 1898 ff. Kaldsbog 
for Ovsted, Tåning og Hylke pastorat, ved Bruno 
Jensen 1975 med senere tilføjelser. - Se i øvrigt for-
tegnelse over arkivalier vedr. kirkerne i Gammel 
Skanderborg amt i almindelighed s. 2874 samt for-
kortelser s. 2875. Fagordbog s. 15. - Udskrifter af de 
gennemgåede arkivalier findes i N M . 

NM2: Håndskrift: F. Uldall: Om de danske Lands-
bykirker V, 1889, s. 193-97. - Indberetninger ved 

Fig. 45. Gravsten nr. 1, o. 1772, over Michel Chri-
stensøn (s. 4617). Henrik Wichmann fot. 1996. -
Tombstone no. 1, c. 1772. 

Fig. 46. Støbejernskors nr. 8, over Kristine Stephan-
sen, †1870 (s. 4620). Henrik Wichmann fot. 1996. -
Cast iron cross no. 8. 

E. Tang Kristensen u.å.(uddrag af notebog vedr. ind-
skrift på kalk og prædikestol), Georg N. Kristiansen 
1948 (altertavle, -bordspanel, prædikestol), E. Lind 
1957 (kalkmalerier), Georg N. Kristiansen 1959 (epi-
tafium), Mogens Larsen 1975 (altertavlemaleri), 
K. V. Nielsen 1980 (altertavle), Arne Nyboe 1988 (in-
ventar) og Vibeke Michelsen 1996 (inventar og grav-
minder) . 

Notebøger. NM2: Søren Abildgaard IX, 1771, s. 
28-29 (alterkalk, klokke, gravsten). C. M. Smidt 
CXXIII, u.å., s. 24-25 (bygning, inventar). 

Tegninger og opmålinger. NM2: Måleblad til grund-
plan ved C. G. Schultz u.å. Alterbord ved Georg 
N. Kristiansen 1948 og 1958. Privat: Opmålingssæt 
og fotografier 1973-74, jfr . ndf. Litteratur. 

Kgl. bygningsinsp. Århus: Tegninger og korrespon-
dance siden 1911. 

Litteratur: R. P. Randløv: Lidt om Tåning Sogn, i 
ÅrbÅrhSt. X X X , 1937, s. 42-64; Bruno Jensen: Re-
staureringen af Tåning kirke 1957-59, i ØJyHjemst. 
XXVI, 1961, s. 116-19; Nanna Gad, Ib Hemicke, 
Claes Rømhild, Mogens Svenning og Hans Christian 
Vejby: Bygningsarkæologisk undersøgelse af Tåning 
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kirke, Arkitektskolen i Århus 1974: MeddÅrhSt. 
1977, s. 50 (ringeanlæg). 

Historisk indledning ved Lars Bisgaard, beskrivelse 
af kirkegård og bygning ved Kjeld de Fine Licht, 
kalkmalerier og inventar ved Sissel F. Plathe, orgel 
ved Ole Olesen og gravminder ved Mads Eriksen. 
Engelsk oversættelse ved Jean Olsen. Redaktionen af-
sluttet 1997. 

1 DiplDan. 1. rk. VI, nr. 202. 
2 ÆldDaArkReg. I, 165 og 170. 1491 (s. 164) fremgår, 
at besiddelsen omfattede fire agre nord for kirken. 
3 DaMag. 4. rk. II, 40. 
4 DaKancReg. 21. jan. Øm klosters krønike (jfr. s. 
3804) nævner Tåning og en ladegård og beskylder 
bisp Tyge for at hente klosterets bryder og landboer i 
Tåning til rettergang i Randers, hvorved befolknin-
gen hindres i at høre messer i de kirker, som mun-
kene betjente. Formuleringen kunne tyde på, at kir-
ken ved midten af 1200rne lå under klosteret. 
5 RA. DaKanc. Registerbøger på tiender i Fyns, År-
hus, Ribe og Viborg stifter til bortfæstelse. Samtidig 
med den endelige ophævelse af Voer og Øm klostre 
oprettedes Tåning birk omfattende de fleste sogne 
omkring Mossø, KancBrevb. 7. okt. 1560. 
6 Kronens Skøder 6. juli 1711 og 27. sept. 1720. Åkærs 
ejer 1720 var oberst Matthias Rosenørn. Kongetien-
den var 1688 (samme, 21. juli) solgt til Margrethe 
Wilders, hvis sønner Rasmus og Frederik Bartholin 
arvede den og 1720 solgte den til regimentskvarter-
mester Niels Langballe. Fra ham gik halvparten seks 
år senere til købmand Ole Olsen i Århus, hvorefter 
forløbet fortaber sig i det uvisse. LA Vib. Landstin-
gets skøde- og panteprot. 1720-24, f. 392 og 576. 
7 LA Vib. Ryttergodserne. Skbg. rytterdistrikt 
1717-67. Jordebogsekstrakter og arkivalier vedr. æn-
dringer af godsets omfang 1719-69 (GRyt 8. 9). 
8 LA Vib. Århus bispearkiv. Kirkernes istandsættelse 
m.v. 1804-23 (C 3. 1151). 
9 KancBrevb. 4. april. 
10 F. Lindahl: Skattefund, 1988, nr. 35 , j f r . J. Ingvord-
sen: Om Høsten kom det Keyserske Krigsfolk, i 
Skbg. museum Årbog 1993-94, s. 11-19. 
11 Flere omstændigheder i forbindelse med de under-
søgelser, der fandt sted dette år, foreligger mangel-
fuldt oplyste, da sagen er bor tkommet . Væsentlig in-
formation er hentet i pastoratets kaldsbog. 
12 Om udgravninger her, senest i Arkæologiske ud-
gravninger i Danmark 1995, 1996, s. 189. 
13 Rgsk.bog, jfr . ØJyHjemst. I, 1936, s. 130-31. Det 
hus, hvis ene langside lå i kirkegårdsskellet, blev sløj-
fet 1876 i ønsket om at opnå holdeplads for kirkegæn-
geres vogne. Måske var de to andre da allerede væk. 
RA. Min. for kirke- og undervisningsvæsen. Journal-
sag BB 1534/1876. 

Fig. 47. Maleri, muligvis fra 1708, i altertavlens stor-
stykke, jfr . fig. 22 (s. 4606). H. Wichmann fot. 1996. -
Painting, possibly from 1708, on the central panel of the 
altar-piece, cf. fig. 22. 

14 Synsprot. 1862 ff. 
15 RA. Rtk. 6 års kirkergsk.. . . l620. 
16 Rgsk.bog. 
17 LA Vib. Provstearkiver. Voer hrd.s provsti 1780-
1812. Indk. breve (C30D. 7), jfr . s. 4507, note 25. 
18 LA Vib. Ryttergodserne. Synsprot. for Skbg., 
Dronningborg og Kolding rytterdistrikter 1724-35 
(GRyt 7.1). 
19 LA Vib. Provstearkiver. Voer-Nim hrdr.s provsti. 
Synsprot. 1855-1938 (C34. 3-4). 
20 Abrahamsen: Orientering, s. 57: 10,1°. 
21 Med menighedsrådets velvillige støtte foretog re-
daktionen 1996 bl.a. ved udvendige pudsafbanknin-
ger i nordsiden en granskning af mødet mellem kor 
og skib. Her viste sig en opmuringsmæssig sammen-
hæng, der på linie med kirkens proportionering gør 
de to afsnit til et samtidigt hele. 
22 I det søndre, udvendige hjørne mellem kor og skib 
er stenene beskadiget ved tryk eller brand. På en af 
blokkene på skibets nordside ledsages skråkanten af 
indristet linie på frontsiden. 
23 Selvsagt er det usikkert, om der har været vindue i 
vestgavlen. 
24 Formen kan have spillet sammen med en malet de-
koration. Farverester »bag alteret«, der viste sig 1948, 
kendes ikke nærmere, jfr . note 11. Ann Cathrine 
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Bonnier ved Sveriges Kyrkor peger over for redak-
tionen på, at accentuerede alterafsnit udmærker ad-
skillige af de tidlige cistercienserkirker. 
25 1899 ønskede synet en låge sat op. 
26 Ved opmuringen oven på skibets vestgavl er flere 
steder lagt et afrettende(?) skifte på dennes overside, 
jfr . fig. 14. 
27 En afbankning af puds i efteråret 1997 har bl.a. af-
sløret, at de indre hjørner har de såkaldte hulsømme. 
28 Noterne 16, 19 og 14. 
29 LA Vib. Provstearkiver. Århus amts sdr. provsti. 
Synsprot. 1817-54 (C 30 I. 2). 
30 RA. Rtk. Rev. rgsk. 1660-ca. 1848. Skbg. rytterdi-
strikts rgsk. for kirker i Skbg. amt. 1739-67. 
31 LA Vib. Århus bispearkiv. Kirkergsk. og lign. 
vedr. landsognene 1671-1712. 
32 LA Vib. Århus bispearkiv. Kirkesyn 1700-1803 (C 
3. 1166-76). 
33 34,41,45 samt LA Vib. Bygningsinsp. Århus. 
Forsk, kirker ca. 1850-1905 (B 239. 125). 
34 LA Vib. Lens- og amtsadm. Skbg. og Åkær amter 
1661-1799. Indk. breve m.m. 1746 (B 5 C. 99). 
35 Ifølge Bygningsarkæologiske studier 1986, s. 110, 
er stenen fra slutningen af forrige århundrede, og 
bogstaverne står for Philip Hansen, Egernsund. 
36 Noterne 14 og 19. 
37 Jfr. Corpus vitrearum medii aevi. Skandinavien, 
Stockholm 1964, s. 229. 
38 Oplysningerne givet i breve fra G. N. Kristiansen 
til NM 28. juli og 17. aug. 1948, refereret i N M s pro-
tokol. 20. aug. 1948 fik han besked fra NM om, at 
kalkmalerisporene kunne overhvidtes. 
39 Enkelte billeder blev vist i fjernsynet sommeren 
1957, og diskussionen om malerierne blev ført såvel i 
pressen som mellem sognets beboere og National-
museet. 1958 nåede historien om de »obskure« bille-
der USA, hvor aviser bl.a. i Kansas city, Richmond 
og Detroit bragte den. 
40 I sin indberetning fra 1957 kalder Egmont Lind 
med forbehold denne figur en bispehue. 
41 Såvel 1957 som i et brev af 12. april 1959 tolker 
Egmont Lind figuren i »våbenskjoldet« som en ab-
bedhue(?). Indskriften til venstre for staven, der 1957 
var læst som tnut eller rnut, men tolket som knut 
abba, undersøgtes igen 1959 med samme resultat. Til 
højre for staven havde Lind 1957 kun set små grå 
farvespor, som 1959 lod sig tyde som en tolinjet ind-
skrift: »frater sever(in) eller sever(inus)«. 

Abbed Knut, kan ikke umiddelbart identificeres. 
Hverken i Øm kloster eller nogen af moderklostrene, 
Esrum og Vitskøl, er o. 1500 registreret en abbed 
Knut, men abbedlisterne fra disse klostre er dog ikke 
komplette, jfr . James France: The Cistercians In 
Scandinavia, Michigan 1992, s. 505f. 

Broder Søren eller Severin var sandsynligvis en af 
Øm klosters abbeder, der også på et glasmaleri fra 

Fig. 48. Alterstager, tv. fra o. 1600, th. med indskrift 
fra 1942 (s. 4608). H. Wichmann fot. 1996. - Altar 
candlesticks, to the left from c. 1600, to the right with an 
inscription from 1942. 

Øm kloster, formentlig i vestfløjen, lod sig omtale 
som »frater severinus«. Jfr. Olaf Olsen: Krønike og 
udgravning. Øm kloster i historisk og arkæologisk 
belysning, i Convivium 1979. Historisk samfund for 
Århus stift, s. 21, og Mogens Vedsø: Abbed Søren's 
våbenrude fra Øm kloster, i hikuin 1980, s. 39-44. I 
Øm kloster omtales o. 1500 en eller flere abbeder ved 
navn Søren. Første gang nævnt 1486, afløst samme år 
af Christiern. 1495, 1509, 1512 og 1519 nævnes atter 
en abbed Søren, mens abbed Jacob i årene 1522 og 
1523 sidder på denne post, igen 1523 erstattet af en 
Søren. Jfr. Holger G. Nielsen: Øm Kloster, Cara in-
sula, gennem fire århundreder, i ÅrbÅrhSt. 1969, s. 
7 f , 59. 
42 Muligvis svarende til et jagthorn i Stege på Møn. 
Jfr. Dorthe Falcon Møller: Klang på kalk, 1996, s. 
103. 
43 Af de 12 indtil nu registrerede kalkmalede labyrin-
ter er seks lokaliseret i Århus amt; foruden i Tåning 
kendes overkalkede labyrinter i Skørring (to stk.), 
Gylling, Bryrup (s. 1931, 2828 og 3918) og N i m 
(Nim hrd.). I Gylling, Skørring og N i m sås de på 
skibets nordvæg, mens den i Bryrup fandtes på tårn-
buens sydside. 

Om danske kalkmalede labyrinter, se Jørgen Thor-
drup: Fra tranedans til hækkeløb. Af labyrinternes 
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indviklede historie, i Den iconographiske Post, 1976/ 
1-2, s. 23-36; John Kraft: Labyrinths in Nordic Chur-
ches, i Caerdroia 1991, s. 29-37; samme: Turf and 
stone, i Caerdroia 15, 1984, s. 20-21; Jeff Saward og 
Jørgen Thordrup: Mazes & Labyrinths of Denmark, i 
Caerdroia 1991, s. 38-41; Karen Sorgenfrey: Danske 
Kalkmalerier, Sengotik 1500-36, red. af Ulla Haa-
strup, 1991, s. 134f. 
44 Nærmeste parallel til placeringen af labyrinten er 
den i Rorslev, der ligeledes sidder på skibets østhvælv 
lige over korbuen (jfr. Jørgen Thordrup: Labyrinten 
- et livsforløb? i Sognebladet Asperup, Roerslev, 
1991/1, s. 4-5.). Labyrinterne i Gevninge (DK. Kbh. a. 
s. 876) ses nu oven over hvælvet, højt oppe på tr iumf-
væggen, på begge sider af korbuen. I Hesselager på 
Fyn ses en labyrint på den ene østkappe i skibets vest-
hvælv, i Vissenbjerg, ligeledes på Fyn, i skibets øst-
ligste hvælv og i Skive på tårnets vestvæg. 

Tolkningsmulighederne er mange, men i kirkelig 
sammenhæng er beretninger fra påskefejringer i fran-
ske katedraler af betydning. Påskeaften eller -morgen 
udførte biskoppen, sammen med dekanen og andre 
gejstlige, i kirkens gulvlabyrint en slags rituel dans 
som udtryk for glæde over livets sejr over døden. Det 
skal bemærkes, at ingen af de kalkmalede labyrinter 
her i landet er påvirket af »Chartrestypen«, men alle 
er Trojaborge. Til de mere profane labyrinter (af sten 
eller tørv) knyttede sig sagn og danse, muligvis med 
oprindelse i hedenske forårsritualer. 

De kalkmalede labyrinter kan således i samtiden 
både have symboliseret den kirkelige påskedans og 
livets genopståen om foråret efter den mørke vinter. 
Jfr. Jørgen Thordrup: Labyrinter, i Meddelelser fra 
Havebrugshistorisk Selskab, Nr. 24, 1994, reprinted 
by Caerdroia, specielt s. 31. Tak til Jørgen Thordrup 
for hjælp med litteratur og tolkning. 
45 Jfr. Ulla Haastrup, i Danske Kalkmalerier. Sengo-
tik 1500-36, red. af samme, 1991, s. 208-211f. 
46 Trævåben, som narre eller harlekiner er udstyret 
med. 
47 Jfr. Dorthe Falcon Møller: Klang på kalk. 1996, s. 
104, 157. 
48 Jfr. Ebbe Nyborg: Fanden på væggen, Herning 
1978, s. 42, Søren Kaspersen: Bildende Kunst, Thea-
ter und Volkstümlichkeit im mittelalterlichen Däne-
mark, i Popular Drama in Northern Europe in the 
Late Middel Ages. Odense 1988, s. 201-250, især s. 
248f., samme: Fastelavnskultur og kalkmaleri, i Dan-
ske Kalkmalerier. Sengotik 1500-36, red. af Ulla Haa-
strup, 1991, s. 224-227f. 

Den uidentificerede person i lang klædedragt med 
spand i hånden, 1957 omtalt som en kvinde, har tyde-
ligvis været så problematisk, at den kun én gang er 
draget ind i sammenhængen. Leif Søndergaard for-
modede 1989, at det var en kirkelig person, der 
strakte armen ud for at stoppe optoget og på denne 

Fig. 49. Servantelignende pengeblok købt 1842 
(s. 4613). H. Wichmann fot. 1996. - Alms post, like a 
washstand, bought in 1842. 

måde tilkendegav kirkens holdning til de folkelige 
udfoldelser. Jfr. Leif Søndergaard: Fastelavnsspillet i 
Danmarks senmiddelalder - om Den utro hustru og 
fastelavnsspillets tradition. Odense 1989, s. 43, billed-
tekst. 
49 Silkeborg Avis 7. nov. 1958 omtaler, at nogle af 
indvielseskorsene sad så tæt, at det så ud som om de 
var malet oven i hinanden. 
50 Egmont Lind ønskede senere at undersøge tegnin-
gen nærmere, men fik tilsyneladende ikke mulighed 
herfor. 
51 Silkeborg Avis 7. nov. 1958. 
52 Kaldsbog, s. 36. Silkeborg Avis 7. nov. 1958. 
53 LA Vib. Århus bispearkiv. Kirkerne på ryttergod-
serne 1713-24 (C 3. 1155). 
54 Note 14. Omkr ing 1864 blev vingerne fastgjort 
med jernankre. 
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55 Jfr. Erik Moltke: Nogle malerier i vore kirker og 
deres forbilleder samt lidt om Peder Candid, i 
ÅrbOldkHist . 1955, s. 105-124. Samme forlæg er 
bl.a. benyttet i Trige, Fårup og Gosmer kirker 
(s. 1715, 1890 og 2792 note 47). 
56 Maleriet restaureret 1948 og 1980. 
57 Rester heraf registreret 1948, jfr . note 11. 
5 8Jfr . D.Stephen Pepper: Guido Reni. A complete 
catalogue of his works with an introductory text. 
Oxford 1984. Kat. nr. 188. 
59 RA. Min. f. Kirke- og undervisn. 1. kt. Journalsag 
SS 1186/1892. 
60 Ikke gengivet i G. N. Kristiansens indberetning. 
De medsendte fotografier er forsvundet. 
61 Under foden er med nyere skriveskrift graveret: 
»Tåning kirke«. 
62 LA Vib. Århus bispearkiv. Voer herredsbog 1661 
(C 3. 1102). 
63 R. P. Randløv: Lidt om Taaning Sogn i Voer Her-
red, i ÅrbÅrhSt. 1937, s. 49. og Tang Kristensen: 
Danske Sagn III, s. 106. 
64 Note 14. Jfr. Registrering af navnestempler gennem 
100 år for arbejder af ædle metaller 1893 -1993. Ædel-
metalkontrollen 1993, s. 45. 
65 Jfr. tilsvarende oblatæske og skål i Stjær (s. 2096). 
66 Note 30. 1745 manglede piggen på den ene. 
67 R. P. Randløv: Kirke og Kirkeskikke i Taaning, i 
ØJyHjemst. IX, 1944, s. 121. 
68 Kaldsbog, s. 40. Stagen skal efter givers ønske 
være tændt 2. juledag. 
69 Hiltrud Westermann-Angerhausen: Gennemgang 
af NM 2. afd.s røgelseskar (indb. i NM) . Denne type 
er i museets samling repræsenteret ved kar fra Tol-
strup, Voer hrd. (inv. nr. D 3719) og Grenå, nu de-
poneret i Randers mus. (inv. nr. 21492) og er sand-
synligvis produceret i Lybæk mellem 1300 og 1350, 
de yngste heraf formentlig i Hans Apengeters værk-

sted. Et beslægtet røgelsekar findes i Elmelunde (DK. 
Præstø, s. 985). 
70 Kaldsbog, s. 41. Købt hos Håndarbejdets fremme. 
71 DK. Sorø, s. 888. I Venslev er (fejlagtigt) citeret: 
»Aus Not Hilf Got«. 
72 Den nyere form »og« i stedet for »oc« kan skyldes 
restaurering. 
73 Muligvis udført af en elev af Oluf Olufsen eller på 
værkstedet. 
74 Noterne 16 og 19. 
75 Note 15. Efter fortingning malet for »18 dl. på egen 
kost«. 
76 Note 14. 1933 købtes desuden skab til præstekjoler. 
77 Fugara 8 Fod har fælles bas med Gedakt 8 Fod 
C-H. 
78 Th. Frobenius & Sønners arkiv. Ombygningsti l-
bud 24. sept. 1957. 
79 Facadeudformningen er beslægtet med flere af Fre-
derik Nielsens øvrige arbejder, bl.a. *orglet i Lun-
dum kirke, (nu i Ristinge kirke på Fyn). 
80 Jfr. fot. 1925. 
81 Note 31. Tavlen var indsvøbt i et »blaaegaarens« 
(blårgarns?) klæde, som blev opslidt. I kirken fæst-
nedes den med fire jernkroge. På korets nordvæg, øst 
for vinduet, ses spor efter tre af krogene. Kun klædet 
og krogene betaltes af kirken. 
82 RA. Min. f. Kirke- og undervisn. 1. kt. Journalsag 
0 0 354. 
83 Ifølge G. Erstad-Pedersens kartotek er hans model 
nr. 27 ikke en kopi, men egen model. 
84 Henningsen: Kirkeskibe. Skbg., s. 111. 
85 LA Vib. Ryttergodserne. Skbg. rytterdistrikt 
1717-67. Synsforretn. (GRyt 8. 14). 
86 Jfr. Aase Faye: Danske Støbejernskors, bearbejdet 
og udgivet af Jan Faye, 1988; nr. 174, 160, 327, 98 og 
105-106. 
87 Formentlig fejl for Horndrup. 

S U M M A R Y 

Tåning chu rch ' s o ldes t fabr ic is t he chancel and 
nave , p r o b a b l y da t ing f r o m the f irst ha l f o f the 
13th cen tu ry . T h e wal ls are o f local tu fa and p u t 
up acco rd ing to a re la t ively s imp le geomet r i ca l 
s y s t e m (fig. 5). 

T h e chancel has a n u m b e r o f fea tures w h i c h 
are parallel to t hose in the chancel of n e i g h b o u r -
ing O v s t e d C h u r c h , and as descr ibed on 

pp . 4548-50 this d i spos i t ion is u n i q u e in Scandi -
navia . M o r e o v e r , t he g r o u n d - p l a n w h i c h dis-
closes an or ig ina l connec t i on b e t w e e n chancel 
and nave , and the emphas i s t h r o u g h o u t w i t h 
s imple s t r ing courses in d is t inc t ive par t s of the 
bu i ld ing (and the altar), sugges t s tha t T å n i n g 
c h u r c h i s the o lder o f t he t w o , and thus the 
m o d e l f o r the rebui l t chancel a t O v s t e d . 
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The church was given vaults, and a tower and 
porch were added in the generations preceding 
the Reformation in 1536 as in the case of most 
other churches. In the 1870s the windows were 
renewed in a uniform way. 

Of furniture preserved f rom the church's ear-
liest period are the altar with reliquary, and the 
relatively small Romanseque font which dis-
plays, inter alia, some strange column-like fig-
ures in relief. A censer dates f rom the first half 
of the 14th century. The pulpit, donated in 1595 
by Stii Knudsen of Horndrup, is a more humble 
version of the pulpit formerly in neighbouring 
Nebel church, now in Voldby church. At the 
beginning of the 17th century the altar was giv-
en a new altar frontal together with a new altar-
piece, dated 1613, and closely related to a wall 
monument in Rye church, as well as new altar 
candlesticks. In 1612 a sounding-board was in-
stalled above the pulpit; one or two of its details 

recall the one in Tønning. In 1948 a painting was 
uncovered which had most likely been done at 
the time of an extensive refurbishment in 1708, 
financed by a considerable sum bequeathed by 
Jens Nielsen Hald the same year. A memorial 
tablet f rom 1710, giving an account of the extent 
and purpose of the bequest, reveals that on this 
occasion the church received a new †altar rail, 
new closed †pews, and a new †gallery, whereas 
the porch was given a new door and new ceil-
ing. The †altar rail, pulpit and altar-piece were 
painted, as well as the parish clerk's †pew and 
the †confessional. A fire in the village in 1718 de-
stroyed the †chalice and †paten, but these were 
replaced the same year by a new set; the chalice 
made by Mogens Thommesen Løwenhertz of 
Horsens, and donated by the church's patron. 
Descendants of Jens Nielsen Hald also be-
queathed funds to the church: for an organ in 
1882 and in 1912 a seven-armed candlestick. 

Fig. 50. Tåning 1:10.000. Opmålt 1795 af J. F. (?) Wesenberg. Kopieret af B. Andreasen 1982. - Map of the village. 



Fig. 1. Kirken set fra luften. Sylvest Jensen fot. 1947. KglBibl. - Aerial view of the church. 

HYLKE KIRKE 
V O E R H E R R E D 

I begyndelsen af 1300rne er Hylke nævnt flere gange i 
forbindelse med rigsråd Niels Brok, der først op-
trådte som en af Erik Menveds støtter i kampen mod 
de fredløse, siden som deltager i den jyske rejsning 
mod kongen 1312.1 Selvom Niels Brok foretog flere 
skødninger på gods i Hylke, nævnes sognet ikke. Det 
skete først 1445,2 da Øm kloster fik gavebrev på går-
den Tykær i landsbyen Brørup i sognets søndre del. 
Kirken omtales tidligst 1524,3 da den blev afkrævet 15 
mark i Frederik I.s ekstraskat, den såkaldte lande-
hjælp. 

Kirkens ejerforhold i middelalderen er ikke afkla-
ret, men i hvert fald efter reformationen 1536 må den 
have tilhørt kongen. Dette forhold er tidligst bevid-
net 1572,4 da han bortfæstede tiende til Laurits Tom-
mesen i Brørup. Frem til det nedennævnte salg 1688 
administreredes kirken af lensmanden på Skander-
borg, og fra denne periode kendes flere bortforpagt-
ninger af konge- og kirketiender.5 Ved en afgørelse 

1635 betonede kongen, at kirketienden bør gives til 
folk, der holdes i agt af sognet; konkret underkendtes 
herved en disposition af lensmanden.6 

Som en af følgerne af den kongelige kasses gæld 
efter svenskekrigene solgtes kirken 16887 til Margrete 
Ellinger, enke efter forrige kongelige bryggerskriver 
Johan Vulf. Det følgende år solgte hendes søn, asses-
sor Mathias Rosenvinge, kirken til et kompagniskab 
af stedets præst Laurids Pontoppidan (jfr. epitaf) og 
nabopræsten Jens Krabbe i Kattrup.8 Sidstnævnte 
blev vist eneejer ved Pontoppidans død 1698, og se-
nere erhvervedes kirken af efterfølgeren Søren Niel-
sen Glud, der ved siden af præsteembedet var ejer af 
Testrupgård i Kattrup sogn. Ved Søren Gluds død 
1742 gik kirken til enken Elisabeth Ochsen9 (jfr. bly-
tag og †pulpitur) og fulgte herefter gården10 til 1787, 
da kammerherre F. L. C. Beenfeldt solgte den til sog-
neboerne.11 Denne ordning varede ved helt frem til 1. 
juli 1938, da kirken overgik til selveje. 
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Fig. 2. Kirken set fra nordøst. KdeFL fot. 1997. - The church seen from the north-east. 

På Frederik II.s tid omtales sognepræsteembedet i 
Hylke gentagne gange som ringe; 156612 var det an-
tagelig med baggrund i en hærgende pest. Samme år 
overdrog forstander på Ring kloster, fru Birgitte 
Gøye, enke efter Herluf Trolle, en af institutionens 
gårde som præstebolig for Hylke sogn.13 Det kan 
være denne gård, som brændte 1618.14 

Sognet, der siden 1974 er anneks til Ovsted, blev i 
1620rne tillagt arealet ved Ring kloster (jfr. s. 4662), 
hvilken ordning bekræftedes 1634.15 

†Klosterkirke på Kalvø beskrives under Skander-
borg. 

Sagn. Jfr. s. 4637 og 4654. 
1997: Hylke sogn indgår i Århus stift og ligger i 

Skanderborg kommune, Århus amtskommune. 

Kirken ligger frit nord for landsbyen16 i det sine 
steder stærkt kuperede terræn, hvor den for 
snart længe siden blev nabo til den jyske læng-
debane. Det meste af den bebyggelse, der vok-
sede frem i medfør af jernbanen og dens nye 
muligheder, placerede sig ved stationen syd for 
de ældre huse og gårde. Kirkebyen ligger ret 
centralt i sognet, der i nord begrænses af Skan-
derborg sø. Ringkloster å strømmer gennem 
store engdrag i dets østre del og udmunder i en 

vig af søen, hvor benediktinerne i katolsk tid drev 
det nedennævnte, i 1500rne sløjfede kloster. 

Den rektangulære kirkegård synes ikke udvi-
det og karakteriseres 179117 af præsten som 
»rummelig«. Den hegnes på alle sider af støbte, 
cementafdækkede (støtte)mure af brudsten, hvis 
opførelse indledtes 188718 på synets foranled-
ning. Vestsiden langs Båstrupvejen udgjorde 
første afsnit, hvor en (kvader)sten ved det sønd-
re hjørne bærer det indristede årstal 1889 som 
udtryk for arbejdets afslutning på denne stræk-
ning. Året efter fortsattes med nordsiden. Tid-
ligere og fra første omtale 161819 dannedes græn-
sen af markstensdiger, hvor nedskredne partier 
lejlighedsvis måtte lægges op, men ifølge syn og 
beskrivelser synes gærdet gennemgående at 
have været i god stand. 

Indgangen sidder i vestsiden, hvor de sortma-
lede jerntremmefløje er ophængt på murede pil-
ler, der er cementafdækkede og hvidkalkede. Si-
den den tidligste omtale i begyndelsen af 
1600rne har der tilsyneladende kun været én 
port, og sandsynligheden taler for, at den, må-

4628 
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Fig. 3. Kirken set fra sydøst. H. A. Kjær fot. 1897. - The church seen from the south-east. 

ske med mindre flytninger, har befundet sig på 
samme sted som den nuværende. 161419 opstille-
des en ny port af egetræ, som to tømrere havde 
arbejdet på et par dage, efter at fire arbejdsmænd 
i to dage havde savet kævler op. På regnskabet 
er også opført betaling for kramper, søm og lås. 
Året efter købtes to †riste. 170220 meldes porten i 
god stand, 179117 noterede præsten, at den for 
nylig var fornyet og bemærkede, at der til lågen 
hørte en jernrist, som blev lagt i »under ar-
bejde«. 185321 konstaterede synet, at der var 
»anskaffet en ny og smuk kirkeport«, 1863 sup-
pleredes den med fodgængerlåge, men allerede 
1873 skulle porten udskiftes; 1902 blev den malet 
med lysegrå stenfarve.18 

Teglhængt, hvidkalket ligkapel med toilet etc. 
i kirkegårdens sydvestre hjørne, nær porten, er 
rejst i midten af 1960erne efter tegning af H. P. 
Nielsen, Odder. Det har afløst et på samme 
sted, der ifølge Kaldsbogen var opført 1910 og 
tidligst nævnes 1926, da synet mente, det burde 
sættes i stand. Vognskjul i nordøstre hjørne, 
hvor der 190522 omtales †nødtørftshus. 

Hæk af røn hele vejen rundt langs hegnets in-
derside; vest for kirken står en stor gran, østfor 
en birk. 184823 skrev provsten i synsprotokol-
len, at »det fortjener påskønnelse, at kirkeejerne 
har ladet arealet forskønne med passende gange 
og en smuk beplantning og til den stadige ved-
ligeholdelse antaget en gartner«. 

Fem fod højt, hvidmalet kors af egetræ er pla-
ceret sydøst for kirken, hvor hovedstien fra por-
ten forbi våbenhuset deler sig i to; korsarmene 
har rundede ender. Med sort skriveskrift står på 
vestsiden: »Den sidste time ingen ved, vel den 
som altid er beredt(!)«. På østsiden: »Salig er de 
som dør i Herren«. Korset, der tidligst nævnes 
1860,24 ønskede synet opmålet 1930 og 1946. 

B Y G N I N G 
Kirken består af kor og skib fra tiden omkring år 
1200, hvori der ved middelalderens slutning er ind-
bygget hvælv. I samme periode, dvs. i årtierne før 
reformationen 1536, er tårn og våbenhus tilføjet. Tår-
nets klokkestokværk og tag er sandsynligvis sent i 
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1700rne afløst af det nuværende spir. Orienteringen 
har en mærkbar afvigelse mod syd.25 

Kirkens oprindelige afsnit udgøres af et kvadra-
tisk kor og et skib, hvis indvendige bredde for-
holder sig til længden som 1 til kvadratroden af 
3 (jfr. s. 3654, fig. 43). Udvendig er murene helt 
overvejende opført af veltildannede granit-
kvadre, som på linie med proportioneringen an-
tyder en sammenhæng med kirker nordfor og 
østpå. Man bemærker, at koret står lidt skævt på 
skibet. 

Materiale. Murene er rejst af granitkvadre på 
sokkel med vanlig skråkant, dog udmærker 
blokken i skibets sydvestre hjørne sig ved pro-
filering (fig. 12). I hvert fald i skibets vestre tag-
gavl (fig.8), der nok betegner byggeriets sidste 
fase, er granitkvadrene næsten helt fortrængt af 
frådstensblokke af forskellig størrelse. Bygme-
steren har dog sikret murkronen med granit. 
Bagmurene er af marksten, der er henlagt med 
tendens til lagdeling (jfr. fig. 7). 

Indgangene er i behold, søndre i brug, nordre 
tilmuret, men kendelig såvel inde som ude. 

Begge er rektangulære; det fungerende dørsted 
måler i facaden 221 (over soklen)xl21 cm, og på 
forsiden af overliggeren er indristet en halvcir-
kel26. Døranslagene øger den kvadersatte åb-
nings bredde til 144 cm i vægplanet. Norddø-
ren, der stod lukket 1791,17 var indvendig blæn-
det bindig med væggen, men 189318 ønskede sy-
net den 144 cm brede åbning markeret ved luk-
kemurens indrykning med fire tommer. 

I hver side af koret har der været ét vindue 
foruden et i øst, og i hver af skibets langmure 
har der siddet to (indvendig 123x76 cm). Vin-
duet i korgavlen spores ikke længere i det om-
byggede murværk, men ellers er der ude og/ 
eller inde tilstrækkeligt bevaret til at fastslå det 
oprindelige antal. Alle er også indvendig kva-
dersatte og af sædvanlig, rundbuet form, men 
kun på korets nordfacade, hvor åbningen måler 
120x73 cm, er den rektangulære overligger på 
plads. 

Ændringer og tilføjelser. I Hylke som de fleste 
andre steder blev kirken i årtierne før reforma-
tionen genstand for en betydelig omdannelse og 
udbygning. Formentlig har overhvælvningen 

Fig. 4. Kirken set fra sydvest. KdeFL fot. 1966. - The church seen from the southwest. 
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udgjort første fase, og derefter er opførelse af 
tårn og våbenhus gået i gang. Begge disse til-
føjelser savner særlige kendetegn, der kunne op-
lyse om deres indbyrdes rækkefølge. 

Korets enkle krydshvælv har retkantede halv-
stensribber, hvor navnlig det uregelmæssige 
forløb i sydvestre hjørne røber problemer under 
opmuringen. Hvælvet bæres i rummets hjørner 
af simple piller, hvoraf de vestre senere er be-
hugget, formentlig for at skaffe plads foran al-
terskranken. Pillerne er anderledes end dem i 
skibet; der er heller ikke vederlagsmarkering, og 
kapperne er usædvanligt kuplede, så der må 

være tale om, at hvælvarbejdet i koret har ud-
gjort et selvstændigt foretagende i forhold til det 
i skibet. 

Ved at overdække skibet med tre hvælv har 
man opnået en byggeteknisk mere f remkomme-
lig udformning, men har samtidig afstedkom-
met vanskeligheder med de ældre vinduer. Alle 
fag hviler på hjørne- og vægpiller, der på sæd-
vanlig måde er falsede og forsynede med ud-
kraget skifte, som er affaset foroven og forne-
den og markerer vederlag for buer og ribber. 
Kapperne er temmelig kuplede, og ligesom i 
koret er der et afløbshul til hver hvælvlomme. 

Fig. 5. Længdesnit og grundplan 1:300. Opmålt 1986 af elever fra Byggeteknisk Højskole i Horsens, tegnet 1997 
af KdeFL. - Longitudinal section and ground-plan. 
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Fig. 6. Udsnit af nordvæggen i tårnets mellemstok-
værk (s. 4630). KdeFL fot. 1996. - Section of the north 
wall in the second storey of the tower. 

Fig. 7. Udsnit af østsiden af skibets vestgavl (s. 4630). 
KdeFL fot. 1996. - Section of the east side of the west 
gable of the nave. 

Halvstensribberne har overribber på øverste tre-
diedele. Måske har der været en †lem i det sydve-
stre hjørne. 

Antagelig i forbindelse med hvælvenes ind-
bygning er tr iumfbuen udvidet og nymuret i 
munkesten med rundet, svagt fremspringende 
vederlagsbånd. 

Det kraftige tårn er på syld af marksten, der 
træder frem på de tre frie sider, opført af mun-
kesten i stabilt munkeforbandt med fuger, der i 
det indre ses accentueret med murskeen (fig.6). 
Der indgår enkelte bånd af indmurede kvadre, 
som formentlig hidrører fra skibets vestgavl. 
Måske som en senere foranstaltning er i gavlen 
brudt en stor, rundbuet åbning, der skaber for-
bindelse mellem tårnrummet og den øvrige 
kirke. I dag er tårnets facader stærkt præget af 
reparationer og skalmuring; sådanne er nævnt 
gentagne gange siden 1681-82.27 

Tårnrummet overdækkes med enkelt kryds-
hvælv med retkantede ribber, der hviler på for-

læg i væggene og derfor nok er samtidigt med 
tårnet. I vestmuren sidder et stort, udvendig fal-
set og spidsbuet, indvendig smiget og fladtrykt 
buet vindue, som er omdannet i tidens løb, men 
hvis tilstedeværelse må være oprindelig. Mindre 
sædvanlig, men ikke ukendt i området,28 er en 
direkte indgang i sydmuren. Her fører en ret 
bred, spidsbuet og udvendig falset døråbning til 
et fladbuet kammer, der tidligere udgjorde en 
175 cm bred niche i tårnrummet. Den har længe 
været afskilret med en lukkemur, og en over-
gang var den ydre døråbning delvis tilmuret. 

En udvendig falset, 92 cm bred døråbning på 
nordsiden, placeret i niveau med tårnrummets 
hvælv, giver adgang til mellemstokværket. En 
fladbuet niche (145x90 cm) i dettes sydside inde-
holder et rundbuet jernvindue, der udvendig 
sidder i et rundbuet spejl; etableringen, i hvert 
fald udformningen, hænger sammen med synets 
ønske i begyndelsen af 1880erne om at skaffe lys 
til etagen. 
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Fig. 8. Udsnit af skibets vestgavl set fra tårnets mellemstokværk (s. 4630). KdeFL fot. 1996. - Section of the west 
gable of the nave. 

En stor, 97 cm dyb, nærmest spids bue, der 
spænder mellem nord- og sydvæggene, danner i 
rummets østside en niche og er samtidig bæring 
for øvre del af tårnets østmur. På undersiden 
iagttages mørtelspor efter de brædder, hvorpå 
opmuringen foregik. Den særprægede kon-
struktion er anvendt flere steder i stiftet,29 og 
sammen med andre træk godtgør den, at tårnet 
har været højere, end det er i dag. Bortset fra 
præstens bemærkning 179117 om, at der i tårnet 
er ni(!) lydhuller, foreligger der ingen oplysning 
om det forsvundne klokkestokværk og de gavle 
og taget, som har afsluttet bygningen. Ifølge 
synsprotokollens beskrivelse 1862 blev toppen 
1799 afløst af det eksisterende tvedelte pyrami-
despir. 

Tårnet er tidligst omtalt 1614,19 da tømreren 
udførte en ny, udvendig trappe og det følgende 
år en dørfløj til den højtsiddende indgang. 
Begge dele er siden hen fornyet gentagne gange. 
Som nævnt fremgår byggetekniske skavanker 

første gang 1681-82, da der på vestsiden havde 
vist sig en revne »fra øverst til nederst«. Man 
akkorderede med Anders og Rasmus Knudsøn-
ner af Horsens om at »opmure forsvarligt«. Un-
der dette arbejde stødte håndværkerne på »be-
nådningsbrev« fra Christian IV (jfr. ovf. med 
note 15). 

I hundredåret for denne istandsættelse var der 
atter revner, og synet påpegede behov for re-
paration og ankre. Protokollens formuleringer 
og en opfølgende advarsel fra biskoppen var 
øjensynlig farvet af, at sognemændene netop 
havde erhvervet kirken (s. 4627). 1790 var især 
tårnet brøstfældigt, men året efter blev en udbe-
dring sat i værk, og kirken kunne »passere« for 
syn. 1798 og 1799 trængte den dog til en hoved-
istandsættelse, særskilt anføres tårnets sydside, 
hvorefter »en betydelig reparation« fandt sted i 
de følgende somre.20 Næste omtale er den 
nævnte fra 1862, der beskriver det nuværende 
spir. 
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Fig. 9. Indre set mod vest. H. Wichmann fot. 1996. - Interior to the west. 

Lignende delte tårnafslutninger kendes andre 
steder i stiftet30 og er utvivlsomt inspireret af 
domkirkens barokke hætte (s. 295). Nedre afsnit 
har fra begyndelsen, ligesom i dag, været tegl-
hængt, mens toppen, der ligesom de fire kviste 
med glamhuller oprindelig var spånklædt,18 

1922 blev belagt med kobber; istandsat 1975. 
Det relativt store våbenhus er rejst foran den af 

skibets døre, der vender mod landsbyen og der-
for nok blev foretrukket, da man besluttede at 
bygge forhal. Eftersom portalen sidder i lang-
væggens vestre femtedelspunkt, dvs. temmelig 
vestligt, blev våbenhusets placering ganske tæt 
ved skibets vestgavl. 

Bygningen er opført overvejende af rå kamp 
på en synlig syld af marksten;31 i bagmurene 

indgår en del munkesten. Der er ingen date-
rende enkeltheder, og tilmed bærer særligt gav-
len præg af ændring og ommuring. Herhen hø-
rer gesimsen og dørhullet, der er udvidet ved 
borthugning af murværk. Ifølge beskrivelsen 
1862 var der dengang i østsiden »et ubetydeligt 
lille vindue med en rude«. De to eksisterende er 
etableret i 1860erne, på samme tid som brædde-
loftet blev udbedret og pudset. Nye bjælker og 
loft opsattes 1941, da også et linoleumsgulv 
måtte vige for mursten. Det er formentlig ved 
denne lejlighed, rumhøjden blev øget. Loft og 
bjælker atter fornyet 1996. 

Vedligeholdelsen i nyere tid synes i øvrigt gen-
nemgående at have været ret upåklagelig. Tid-
ligste omtale er fra begyndelsen af 1600rne19 og 
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Fig. 10. Indre set mod øst. H. Wichmann fot. 1996. - Interior to the east. 

drejer sig blot om rutinemæssig kalkning og 
tagarbejde. Som nævnt var der i 1680erne stabi-
litetsproblemer i tårnet, og det var også her, der 
i slutningen af 1700rne igen var behov for re-
paration. Heraf fulgte antagelig den nævnte, 
indgribende ændring af toppen. Desuden skal 
nævnes, at visse udbedringer gennemførtes 1743 
(jfr. nedenfor). 

Efter en ikke nærmere beskrevet istandsæt-
telse 1804,32 viste det sig 1807, at korhvælvet 
trykkede faretruende på østgavlen, og man øn-
skede opsat et bjælkeloft i stedet. Risikoen for 
nedstyrtning ansås for overhængende, og »al-
teret blev flyttet til korsdøren«. Kancelliet afslog 
tilladelse til hvælvets nedtagning,33 hvorefter 
der 183134 gennemførtes en hovedreparation, 

som bl.a. betød gavlens ommuring med tilfø-
jelse af støttepille på indersiden. 

Revner, der omkring 1840 var konstateret i 
skibets hvælv, gav anledning til en reparation, 
men lå utvivlsomt også bag synets forslag 185622 

om opmuring af to piller på nordsiden. For-
mentlig bragtes kun den ene, fortsat eksiste-
rende til udførelse; i hvert fald var der 1862 kun 
én. 1884 kasserede synet skibets østre taggavl. 

H. P. Nielsen, Odder, forestod 1941 en istand-
sættelse, der navnlig angik våbenhuset, og om-
kring 1960 ledede han facadeudbedringer på tårn 
og våbenhus. 

Gulvene består siden den af H. P. Holm Niel-
sen, Odder, foreståede ny- og omlægning i mid-
ten af 1980erne af gule sten på fladen; trægulv i 



4636 VOER HERRED 

Fig. 11. Vindfløj (s. 4637). Henrik Wichmann fot. 
1996. - Weathervane. 

tårnrummet. Den tidligste omtale af gulvmate-
riale er fra 170220 og nævner, at der i koret lå 
mursten. 161419 havde mureren »forfærdiget« 
gulvene, der kan have været af mursten. Sådan 
forholdt det sig i hvert fald 1791,17 dog lå der 
kampesten under bænkerækkerne. Synsproto-
kollens beskrivelse 1862 redegør omhyggeligt 
for sagen og oplyser, at der i kor, gang og vå-
benhus lå mursten på kant, mens de i tårnet lå på 
fladen. I stolene var der stadig rå kamp, mens en 
række gravsten optog et stort areal i gangen (jfr. 
fig. 28). Samtidig fremsattes ønske om ændrin-
ger; dels skulle der lægges mursten under bæn-
kene, dels skulle der inden for skranken i for-
bindelse med forandring af dennes form lægges 
tavlemalet trægulv. Få år efter var dette råddent 
og udskiftedes med mursten. I begyndelsen af 
vort århundrede iværksattes en serie omdannel-
ser med nyt gulv i koret og genetablering af træ-

gulv nærmest alteret; samtidig flyttedes grav-
stenene til tårnrummet. 1941 lagdes der træ un-
der stolene. 

Vinduerne i kor og skib er et resultat af synets 
ønske 1872, da de dengang eksisterende »på en i 
kirkelig henseende anstødelig måde er af for-
skellig form«. Nu er alle rundbuede, udvendig 
falsede, indvendig smigede; 1881 blev tårnrum-
mets bragt i orden.22 Vinduer er ikke omtalt før 
1803,20 da man fandt dem, der var, dårlige og 
for små. Efter fornyelser først i 1850erne21 kon-
staterede præsten i sin beskrivelse 1862, at der 
sad støbejernsrammer i tårnet og i skibets nord-
side, mens de tre i kirkens sydside havde bly-
sprosser.18 

Tagene har siden 1959 alle været teglhængte, 
når bortses fra øvre del af tårnets spir. Tagma-
teriale nævnes første gang 1614 med den be-
mærkning, at mureren havde lagt nogle tagsten 
op; året efter blev nedblæst bly ordnet. Mindre 
vedligeholdelsesarbejder foregik i de følgende 
år, da murerne Hans fra Horsens og Lars fra 
Skanderup bl.a. reparerede taget med 200 tag-

Fig. 12. Skibets sokkel i det sydvestre hjørne 
(s. 4630), 1:2. KdeFL 1997. - Moulding of the plinth at 
the south-west corner of the nave. 
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Fig. 13. Plader fra korets 1959 nedtagne blytag (s. 4637). Henrik Wichmann fot. 1996. - Sheets of lead from the roof 
of the chancel. 

sten købt på Tyrrestrup. Jacob blytækker fra 
Rye var i funktion på kirken 1619.19 I forbindelse 
med udbedring 1684-8535 nævnes bly på kirkens 
sydside; tilsvarende synes at fremgå af den flere 
gange nævnte beskrivelse fra 1791, hvor det dog 
hedder, at seks fag på skibet er teglhængte. 
Samme fordeling (jfr. fig. 3) fremgår af syns-
protokollen under 1862 og eksisterede frem til 
1909, da skibets bly udskiftedes med tagsten; 
1959 kom turen til koret. Ved denne lejlighed 
blev fire stemplede blyplader (fig. 13) taget fra og 
gemmes nu i tårnets mellemstokværk. Udban-
ket som relief er med en blanding af skriveskrift 
og versaler skrevet: 1) N. H. S. K. 1743 30:Maÿ. 
2) Kronet spejlmonogram, antagelig for Elisa-
beth Ochsen, der netop havde erhvervet kirken 
(s. 4627) og ikke uden problemer var gået i gang 
med forbedringer (jfr. †pulpitur). 3) A N N O 
1743 30 May. 4) Gud ALeNe Ære og MINe fin-

der TIL SKAMe. Pontoppidan (DaAtlas, s. 206) 
vil vide, at nedennævnte remse med Top og 
Brok også stod på kirkens blytag. 

Tagværket i skibet er af fyr, hvilket tidligst er 
nævnt i synsprotokollens beskrivelse 1862, 
mens korets egetømmer nu røber, at en omfat-
tende udskiftning fandt sted ved tagets fornyelse 
1959. 

Opvarmning med varm luft fungerer siden 
1965 med fyr i redskabsrummet. Kirkens første 
†kakkelovn blev 1887 opstillet i skibets nordø-
stre hjørne (jfr. fig. 28), hvor en kvindestol var 
fjernet. Varmtvandsværk med nedgravet fyr-
rum på skibets nordside blev installeret 1908 og 
fornyet 1927.18 Elektricitet indlagt 1929 (jfr. lov 
af 30. juni 1922). 

Vindfløjen (fig. 11), der er istandsat 1975 sam-
men med spiret, er ifølge Uldall »nylig« opsat; 
over kugle og volutbøjler bærer fanen bogsta-

Danmarks Kirker, Århus 293 



4638 VOER HERRED 

verne »H S« og årstallet 1799. Dette sidste er 
antagelig hentet i synsprotokollens ovennævnte 
oplysning, mens bogstaverne formentlig står 
for Hylke Sogn(ebeboere). 

†Kalkmaleri. 1899 maledes korets østvæg med 
lyslilla kalkfarve (jfr. fig. 28),18 der senere for-
mentlig blev afløst af en mørkere nuance. 

I N V E N T A R 

Oversigt. Kirkens ældste inventarstykke er den ro-
manske granitdøbefont, hvoraf dog kun kummen er 
bevaret. Fra den katolske tid stammer derudover kun 
en *bispefigur fra 1250-1275, nu i Nordiska Museet i 
Stockholm, men kirken har frem til 1800rnes sidste 
fjerdedel haft både et †korbuekrucifiks og en senmid-
delalderlig †altertavle. Det sydtyske dåbsfad er fra 
1550-1575, alterstagerne fra o. 1600, mens kalken fær-
diggjordes 1615. Inventaret i øvrigt domineres af 
prædikestol og himmel, begge dateret 1641 og sand-
synligvis skåret i Oluf Olufsens værksted i Hede-
mølle. Fra næsten samme tid er de genanvendte sto-
lestadegavle fra 1600rnes første halvdel, to af gavlene 
dateret henholdsvis 1629 og 1646. Ni *gavle er nu i 
Horsens Museum. I 1700rne anskaffedes en oblat-
æske, udført af Århusguldsmeden Mikkel Gregersen, 
en ny klokke, omstøbt 1763, muligvis af Johan Mar-
tin Reiffenstein i København, samt en pengeblok. I 
den nygotiske alteropbygning fra 1879 er et maleri 
signeret af Andreas Fritz 1878. Ved en istandsættelse 
1941 erstattedes inventarets mange egetræsådrede lag 
fra 1800rne af en bemaling i brune og grå nuancer 
med forgyldte detaljer. 

Alterbord (sml. fig. 14), 1879,18 indgår i en samti-
dig alteropbygning af fyr, 186x79 cm, 94 cm 
højt. I forsidepanelets midterste fyldingsfelt ses 
et profileret firpas med græsk kors i lavt relief, 
sidepanelerne har hver to felter; bagsiden har lå-
ger og skuffer. Bemaling fra 1941, som altertav-
lens (jfr. ndf.). †Alterbord flyttedes 1812 fra koret 
til korbuen af frygt for hvælvets nedstyrtning 
(sml. s. 4635),32 sandsynligvis retableret året ef-
ter.34 

†Alterklæder. 1673 omtales alterklædet som 
helt formuldet,36 muligvis identisk med det, der 
i inventariet 1681, beskrives som gammelt, af 
kátun (lærredsvævet bomuldsstof).35 Dette er-
stattedes før 1702 af et omhængsklæde, af blå-

Fig. 14. Alteropbygning fra 1879 med signeret maleri, 
Noli me tangere, udført 1878 af Andreas Fritz (s. 
4639, 4640). H. Wichmann fot. 1996. - The altar set-
ting as from 1879 with signed painting by Andreas Fritz in 
1878 depicting Nole me tangere. 

og hvidmønstret fløjl med midterstykke af blå 
damask, kantet med guldkniplinger. Skænket af 
Marsille Gable, brigader Jørgen Rantzaus frue 
(jfr. †kalkklæder).37 1791 var det daglige alter-
klæde gammelt, forslidt og forrevet, men til 
højtiderne benyttedes et rødt af fløjl, smykket 
med brede sølvtresser.17 Mellem 1854 og 1862 
anskaffedes et nyt rødt klæde med kors midtpå 
samt rækker af uægte guldgaloner.18 
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Altertavle (fig. 14), 1879,18 er et maleri indfat-
tet i en nygotisk, portalformet og korskronet 
ramme. Maleriet, dateret og signeret »A. Fritz 
1878« i nedre højre hjørne, olie på lærred, fore-
stiller Noli me tangere.38 Kristus i hvid kjortel 
ses stående i klippegravens åbning mod den 
morgenrødmende himmel. Neden for trappe-
trinnene op fra gravkammeret knæler Maria 
Magdalene med opstrakte arme, iført mørk la-
vendelblå kjole og brunt tørklæde. Rammevær-
kets bemaling i grå og brune nuancer med for-
gyldning på profilled og detaljer er fra 1941. På 
fodstykket er malet med gyldne versaler: »Kom 
Jesus ihu, som er oprejst fra de døde. 2. Timoth: 
2,8.« Tavlen stod tidligere med egetræsmaling, i 
alt tre lag, det yngste udført 1903 af maler 
A. Lauersen, Hylke,39 med uægte guldstaffering 
og med næsten samme forgyldte indskrift med 
skriveskrift i fodstykket. På begge sider af tav-
len ophængtes o. 1903 uldne †forhæng på jern-
stænger.18 

†Altertavler. 1) En senmiddelalderlig skabs-
tavle med efterreformatoriske tilføjelser solgtes 
eller tilintetgjordes o. 1880. Inventariet 1862 gi-
ver, sammenholdt med sognepræst Ostenfelds 
beskrivelse 1879, et godt billede af den for-
svundne tavle.40 Den middelalderlige del bestod 
af en forholdsvis lille skabstavle med et sæt fløje, 
ca. 150x130 cm i lukket tilstand, med åbne fløje 
ca. 260 cm bred. I midterskabet var tre figurer: 
Maria med barnet, Nådestolen og Johannes Dø-
beren med lam, ca. 100-125 cm høje, sandsyn-
ligvis stående og i nævnte rækkefølge, idet tav-
len, efter pastor Ostenfelds mening, var meget 
lig den i Østbirk (s. 4456). I hver af fløjene var 
seks ca. 30 cm høje figurer i to rækker over hin-
anden, rimeligvis helgener, hvoraf præsten kun 
havde kunnet identificere to, S. Kristoffer og S. 
Jørgen. En senere trekantgavl med påmalet øje, 
smalle påsatte vinger og en ca. 80 cm høj pre-
della me d en del skriftsteder øgede tavlens 
højde til ca. 315 cm. Disse tilføjelser kan hidrøre 
fra en renovering 1674, da tavlen blev anstrøget, 
malet og forgyldt.20 Året forinden var den om-
talt som gammel og formuldet.36 1771 noterede 
Søren Abildgaard, at der ikke fandtes indskrif-
ter. Tavlen blev malet og forgyldt 1865,18 men 

Fig. 15a-b. *Helgenfigur, fra 1250-1275, siddende ær-
kebiskop; a. set forfra, b. set bagfra. Siden 1887 i 
Nordiska Museet i Stockholm (s. 4639). Verner 
Thomsen fot. 1992. - *Figure of saint, 1250-1275, 
seated archbishop; a. from the front, b. from the back, the 
head's conical peg is clearly seen. 

omtaltes blot ti år senere som et gammelt, an-
stødeligt og slet billedskærerarbejde, der burde 
erstattes.22 

Muligvis som afstivning for dette alterskab 
gjordes 1619 et nyt (tømmer)værk, hvortil brug-
tes to lange opstandere, to stolper og syv løshol-
ter, udført af to tømmermænd med to karle til 
hjælp.19 

2) 1616 betalte Anders Bertelsen, skriver på 
Skanderborg, for en gammel tavle, der ikke 
mere kunne bruges i kirken.19 

*Helgenfigur (fig. 15a-b), 1250-1275, af eg, 51 
cm høj, forestillende en siddende ærkebiskop på 
en profileret bænk, hvis afrundede fodstykke 
delvis er afbrudt (figurens venstre fod mangler). 
Det smalle ansigt har umodellerede øjne, mar-
kante kindben, afbrudt næse og ret kort fuld-
skæg. Under mitraen ses halvlangt, bølget hår. 
Ærkebiskoppens værdighedstegn, palliet, hviler 

293* 
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Altersølv. Kalk (fig. 16), med indskrift fra 
1608, da Niels Bertelsøn og hustruen Iahan Pi-
ersdatter skænkede arbejdslønnen, dog først 
færdiggjort 1615.19 Den 20,5 cm høje kalk har 
høj, sekstunget fod på ret bred fodplade og 
standkant med vandret stav og ruder. På en af 
fodtungerne, markeret ved graverede konturlin-
jer, er et nyere støbt kors flankeret af årstallet: 
»16 - 08«. På de øvrige tunger er indgraveret 
med versaler: »Thenne kalck hører til Hølke ki-
erke oc foreret Niels Bertelsøn oc hans hvsrv 
Iahan Piers daater arbidtz løn til kierken«. De 
sekskantede skaftled har profilstave ved over-
gangen mellem de forskellige led. Knoppen er 
sengotisk af form med spidse, drevne tunger på 
over- og underside og med seks fremsprin-
gende, glatte rudebosser, der på forsiden har 
graverede versaler: »Ihesus«. Ved det glatte bæ-
gers mundingsrand ses, at det er forhøjet ca. 1½ 
cm, hvilket skete o. 1700.20 Den tilhørende disk 
er 14,5 cm i tvm., glat med graveret hjulkors på 
den 2,5 cm brede fane. Kalk og disk omtales 
første gang 1615.19 1862 opbevaredes sættet i et 
†træfutteral.18 

†Kalkklæder. Før 1702 skænkede den ovf. 
nævnte Marsille Gable (jfr. †alterklæde) to kalk-
klæder, af hhv. lærredsvævet bomuld og blåt og 
hvidt mønstret fløjl, nok samme stof som alter-
klædet.43 

Oblatæske (fig. 17), o. 1720, udført af Århus-
guldsmeden Mikkel Gregersen, der har leveret 
to nært beslægtede æsker til hhv. Mårslet 1721 
og Storring 1724 (s. 2270 og 2071). Den cylin-

Fig. 17. Oblatæske, udført o. 1720 af Mikkel Greger-
sen (s. 4640). H. Wichmann fot. 1996. - Wafer box 
made c. 1720 by Mikkel Gregersen. 

Fig. 16. Alterkalk med indskrift, der omtaler gave fra 
1608, kalken dog først færdiggjort 1615 (s. 4640). H. 
Wichmann fot. 1996. - Chalice with inscription mention-
ing donation of 1608, but not completed until 1615. 

på causulaens (messehaglens) skulderparti, re-
ster af amictus (halslin) ses ved halshullet, mens 
nedre del af manipien (håndlin) kan identificeres 
ved hans venstre knæ. Under causula bærer han 
dalmatica, (stola?) og alba (messeskjorte). Ho-
vedet, som er skåret separat, har en konisk tap, 
der nu sidder løs, da både tap og hul er beskadi-
get. Begge underarme, oprindeligt fæstnet i tap-
huller, mangler. Figuren har kraftigt hulet bag-
side. Træet, der nu er meget frønnet og bærer 
spor af insektangreb, står afrenset, kun med 
spor af nyere, sort farve på dragten. 1887 over-
draget til Nordiska Museet i Stockholm (inv. nr. 
52.773).41 

Alterkrucifiks, 1959, af eg,42 64 cm højt, skåret 
af E. Kahl Kristensen (signeret og dateret på 
soklens bagside). Romansk type med fire nagler; 
i blankt træ, korset forgyldt langs kanten. 
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Fig. 18. Berettelsessæt, udført o. 1866 af Peter Hjort, 
Horsens (s. 4641). H. Wichmann fot. 1996. - Commu-
nion set, made c. 1866 by Peter Hjort. 

driske æske er 5 cm høj, 8,5 cm i tvm. med-
regnet fodpladen, der er bølgeriflet ligesom låg-
kanten. På det hvælvede låg er en dreven bort af 
skråtløbende, radiale rifler (»kvadronnering« = 
godronnering) omkring den flade, blanke over-
side, beregnet til indskrift. Under bunden 
(fig. 42) ses to ens mesterstempler (Bøje II, 1982, 
variant af nr. 5887). Æsken er tidligst omtalt 
1862.18 

†Oblatæske, af tin, nævnt første gang 1681,35 

endnu i brug 1702.20 

Vinkande, o. 1865,18 af sort porcelæn fra Bing 
& Grøndahl, nu ude af brug. †Vinkander. 1) En 
kande svarende til den bevarede anskaffedes o. 
1860, bevaret endnu o. 1900 (jfr. fig. 28). 2-3) 
1862 fandtes to ældre kander af blik, hvoraf den 
ene, o. 1865, blev malet for at tjene som dåb-
skande (jfr. s. 4643).18 En †vinflaske af tin, 1681 
benyttet til at hente messevinen i,35 nævnes sid-
ste gang 1702.20 

Vinskummeske, muligvis fra 1903, med Kø-
benhavnsmærke (19)03 og guardeinmærke for 
Simon Groth (1864-1904); nygotiske graverin-
ger på skaftet. 

Berettelsessæt (fig. 18), o. 1866,18 af sølv, med 
stempel for Peter Hjort , Horsens. Den 13,5 cm 
høje kalk har rund, flad fod, der rejser sig stejlt 
mod den lille, flade knop. Bægret er halvkugle-
formet, og på foden er graveret siksakmønster 

og latinsk kors. Under fodens standkant mester-
mærke (Bøje II, 1982, nr. 6252). Den tilhørende, 
glatte disk er 7 cm i tvm. og fungerer som låg til 
den flade, cylindriske oblatæske, der er kun 0,5 
cm høj og 4,5 cm i tvm. Opbevares i cylindrisk 
papfutteral. 

Alterstager (fig. 19), o. 1600, af messing, 31 cm 
høje, med bred, kraftigt profileret fod, skaft 
med vaseformet led under profilled og baluster, 
flad profileret lyseskål og sekundære lysepigge 
af bly. Stagerne, der indbyrdes har små afvigel-
ser i højde og detaljer, svarer til dem i Skallerup 
og Hørve,44 og er tidligst omtalt 1661, da de var 
uden lys,45 1702 nævnt som to gode messing ly-
sestager.20 Syvarmede lysestager. 1) (Fig. 20), 
skænket 1916, af rødlig messing, 51 cm høj, sva-
rende til den i Tåning (s. 4608), med ottesidet, 
profileret fod og kantede arme med led, der er 
afstemt efter armenes form. På fodens standkant 
er graveret med skriveskrift: »Johs. Aab. 1:13« 
og »Hylke Kirke 1916«. 2) O.1916, en såkaldt 
Titusstage, med trappefod, 47 cm høj. På neder-
ste trins overside ses graveret med skriveskrift: 
»Skænket af J. A. M. Rothaus født i Hylke 2-1-
1862 Deo Soli Gloria«. 

Fig. 19. Alterstager fra o. 1600 (s. 4641). H. Wich-
mann fot. 1996. - Altar candlesticks, c. 1600. 
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Fig. 20. Syvarmet lysestage, skænket 1916 (s. 4641). 
H. Wichmann fot. 1996. - Seven-armed candlestick, do-
nated in 1916. 

Et †røgelsekar nævnes tidligst 1681 som et 
gammelt ildfad at hente ilden udi,35 sidste gang 
nævnt 1702, da ildfadet, af støbt materiale, var 
gået sønder.20 

Messehagler. 1) O.1980, af lilla hør med ind-
vævet mønster af franske liljer i en lysere nu-
ance, mørkere liljer danner rygkorset, indram-
met af sølvbånd. Opbevares i præstegården. 2) 
1889, af rødt silkefløjl med latinsk rygkors og 
guldgaloner langs kanten, af skjoldtypen. Nu 
ude af brug, opbevares i præstegården. 

†Messehagler. 1681 omtales en hagel af rødt 
fløjl,35 vistnok den samme, som 1702 beskrives 
med kanter og rygkors, opbevaret i skabet ved 
siden af †skriftestolen (jfr. s. 4647).20 1862 er 
haglen af sort fløjl med kors og kantet af sølv-
galoner.18 

Alterskranke, 1865, bestående af støbejerns søj-
ler med bladkapitæl og kanneleret skaft, der for-
neden flankeres af små rocailler og med nyere 
håndliste og hylde til særkalke. Tresidig, ret-
vinklet opstilling med afrundede hjørner, som 
ønsket 1862.18 Står nu brunmalet med forgyldte 
detaljer. 

Den tidligere †alterskranke, der 1791 behøvede 
en lille reparation,17 omtaltes 1862 som stræk-
kende sig lige over koret og med to låger til at 
lukke op.18 

†Læsepult(?) kendes kun som udgift til 1½ 
tylvt brædder, til en bogstol, købt 1618 i Hor-

46 

sens. 
Døbefont (fig. 21), romansk kumme, af granit, : 

med fod fra 1942 af rødlig, granit udført af bil-
ledhugger C. Liljenskjold.47 Den 44 cm høje, 
bægerformede kumme er indvendig 22 cm dyb 
(uden afløbshul), tvm. 65 cm. Neden for mun-
dingsranden løber en dobbelt tovstav i meget 
fladt relief. Af vertikale tovstave, forneden sam-
let af omløbende tovstav, deles kummen i fire 
lige store felter, hvert med et Georgskors i re-
lief. Noget nær samme opdeling af kummen ses 
ifølge M. Mackeprang (Døbefonte s. 58, 338) på 
Serupfonten (Viborg a.). Fodens udsmykning 
svarer til kummens. 

Fonten, muligvis kun kummen, er tidligst 
nævnt 1668.36 1829 ønskedes fodstykket for-
nyet,21 hvilket må være sket før 1862, da fonten 
dette år beskrives som stenbækken på træfod. 
1866 erstattedes denne af en cementpudset mur -
stenssokkel. Samtidig ønskedes kummen afren-
set for maling og soklen oliemalet i en passende 
farve.18 Det ser dog ud til at hele fonten male-

Fig. 21. Døbefont, romansk kumme af granit med 
fod fra 1942 (s. 4642). H. Wichmann fot. 1996. - Font, 
Romanesque granite basin on a base from 1942. 
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Fig.22. Sydtysk dåbsfad fra 1550-75 (s. 4643). 
H. Wichmann fot. 1996. - South German baptismal 
dish, 1550-75. 

des, eftersom man 1889 ville have den befriet for 
oliemalingen.48 Stod 1862 i korets nordvestre 
hjørne, nu i skibet ved triumfvæggens nordside. 

Dåbsfad (fig. 22), o. 1550-75, sydtysk arbejde, 
af messing, 53 cm i tvm., med drevet og punslet 
ornamentik. I bunden en fantasiudgave af det 
habsburgske kejservåben (jfr. Odense Vor Frue 
k., dåbsfad nr. 1) omgivet af en i forbindelse med 
dette motiv ofte forekommende minuskelind-
skrift: »Got sei mit vns« gentaget fire gange.49 

Heromkring er en krans af spidsovaler med skif-
tevis margueritlignende og palmetformet 
blomst, yderst en stemplet ring. På fanen lige-
ledes stemplede ornamenter og et graveret bo-
mærke i rankeomkranset skjold med initialerne 
AS ovenover og årstallet 76 nedenunder 
(fig. 43), svarende til dåbsfad i Rørby (DK. Hol-
bæk s. 1524).50 Fadet må være kommet til kirken 
mellem 1668, da »en kedel i fonten fattedes«,36 

og 1702, da »et godt messingbækken fandtes 
heri«.20 1897 var fadet utæt og ønskedes lod-
det.18 

Dåbskande (fig. 23), 1869, af tin, udført af 
»Hans Høy« (hofkandestøber Hans Christensen 
Høy), København, hvis navn er stemplet med 
versaler på forsiden af den flade hank;51 25 cm 
høj inkl. knop. Af kandestøberens sædvanlige 

type »chokoladekandeform«, sml. Åle og Yding 
(s. 4370 og 4532), med hulet hals og pæreformet 
korpus, hvorpå med skriveskrift er graveret 
»Hylke Kirke 1869«. 

†Dåbskander. En kaffekedel af kobber, anskaf-
fet til »vand ved dåben«, ønskedes ved synet 
1846 erstattet af et til handlingen mere passende 
redskab.21 En kort overgang i 1860erne benytte-
des en alterkande af blik (jfr. s. 4641), der var 
malet for at tjene som dåbskande.18 

Et †korbuekrucifiks blev 1702 beskrevet som 
smukt og vel stafferet og placeret over †briks-
døren,20 sandsynligvis på korbuebjælken over 
korgitteret (jfr. ndf.). 1862 var det store kruci-
fiks anbragt østligst på skibets nordvæg,18 

nævnt samme sted senest 1886. 
†Korgitter. Omtalen 1702 af en briksdør (jfr. 

ovf.) sandsynliggør, at der imellem kor og skib 
har været et korgitter.20 

Prædikestol (fig. 26), ifølge indskrift opsat 
1641. Stolen, der tidligere har været tilskrevet 
billedskæreren Oluf Olufsen i Hedemølle,52 er 
på grund af sine barokke elementer dog næppe 
skåret af mester selv, men nok i hans værksted. 

Fig. 23. Dåbskande fra 1869, af tin, udført af hof-
kandestøber Hans Christensen Høy, København (s. 
4643). H. Wichmann fot. 1996. - Pewter baptismal ewer 
from 1869, made by Hans Christensen Høy of Copenha-
gen, pewterer to the court. 
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Kurven har fire fag, rigt smykket med fladsnit 
på gesims- og postamentbjælke. Under kronge-
simsens beslagværk bærer frisefelterne en ind-
skrift med skråtstillede, til dels sammenskrevne 
reliefversaler: »Saalige er de som hører Gvds or 
oc bevar det Lve 11 1641« (Luk. 11,28). På ge-
simsens hjørnebøjler sidder englehoveder (fig. 
24). Storfelterne har arkader med æggestav i 
buen og bladornamenter i sviklerne, de gen-
nembrudte volutformede pilastre har profilkapi-
tæl med tandsnit. Foran hvert af stolens hjørner 
er placeret en fritstående dydeherme. Herme-
skaftet er smykket med draperi og volutter samt 
løvehoved med nedhængende kvast ophængt i 
løvens flabring (fig. 25). Hermerne, der står på 
postamentsgesimsens profilerede fremspring 
bærende volutkapitæler, har langt, lokket, laur-
bærkranset hår og repræsenterer fra øst: Styrken 
med søjle, Troen med kalk og (nyt) kors, Håbet 
med ravnelignende fugl og anker, Retfærdighe-
den (fig. 25), med vægt og sværd (ny klinge) 
samt Mådeholdet med kande og bæger. På po-
stamentbjælkens fremspring er løvehoveder, 
mens der under fodlistens fremspring hænger 
englemasker (nye). Hængestykkerne herimellem 
har bøjleformede volutter omkring halvroset. 

Stolen, som hviler på en firesidet stolpe, for-
modentlig fra 1903, står ved skibets sydvæg 
med samtidig opgang langs triumfvæggen. O p -
gangen har lette, flade og gennembrudte balu-
stre, herover en bred frise med tandsnit under 
håndlisten. 

Lydhimlen (jfr. fig. 26), ligeledes fra 1641, er 
fra samme værksted som stolen. Den er sekssi-
det og til dels med samme udsmykning med 
løvemasker på hjørnekonsoller under profileret 
kronliste og hængestykker mellem (nye) engle-
hoveder. Gesimsbjælken har reliefskåret pære-
stav og i frisefelterne en indskrift med relief-
versaler svarende til stolens: »Begier ieg af 
Heren det haeved ieg girne at ieg mate bleve i 
Herrens hvs atid Psme 28 1641« (SI. 27,4). På 
kronlistens overside findes huller efter nu mang-
lende topstykker. Lydhimlens underside er ved 
profilerede lister opdelt i seks felter omkring en 
dobbeltbladet midtroset med drueklase, hvorfra 
hænger en due. 

Fig. 24. Englehoved på prædikestol fra 1641, jfr . fig. 
26 (s. 4644). H. Wichmann fot. 1996. - Angel's head on 
the pulpit from 1641, cf. fig. 26. 

Fig. 25. Dydeherme, Retfærdigheden med vægt og 
sværd, på prædikestol fra 1641, jfr . fig. 26 (s. 4645). 
H. Wichmann fot. 1996. - Term on the pulpit from 1641 
representing the virtue Justice, with scales and sword, cf. 
fig. 26. 
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Fig. 26. Prædikestol fra 1641, sandsynligvis skåret i Oluf Olufsens værksted i Hedemølle (s. 4643). H. Wichmann 
fot. 1996. - Pulpit from 1641, probably carved by Oluf Olufsen's workshop in nearby Hedemølle. 

Prædikestolens hermer, arkadernes gennem-
brudte pilastre, løvemaskerne samt postament-
bjælkens fladsnit og hængestykker foruden op-
gangen har nære paralleller på den samtidige 
prædikestol i Vedslet (s. 4688). Desuden er løve-
hoveder og hængestykker, både på stol og him-

mel, samt himlens opbygning nært beslægtet 
med stolen i Tønning fra 1642 (s. 4062). 

1941 blev stol og himmel snedkermæssigt 
istandsat og suppleret med nye englehoveder 
skåret efter dem i Vedslet. Samtidig stafferedes 
begge dele i lighed med altertavlen, i brune, grå 
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og hvidgule nuancer med forgyldning, bl.a. på 
dydesymboler og indskrift; felterne på lydhim-
lens underside maledes blågrå. 

1702 oplyses, at såvel stol og opgang som 
himmel aldrig havde været malet.20 Ved istand-
sættelse 1941 identificeredes fire farvelag under 
det nuværende, ældst en mørkegrå bemaling, 
der i rødbrune arkadefelter havde hvidmalede 
indskrifter med skriveskrift, muligvis udført ef-
ter 1841, da stolen trængte til maling.21 Herover 
to lag egetræsådring, det ældste vistnok fra 
1865, da stolen istandsattes med maling og for-
gyldning, det næste muligvis fra o. 1880.18 En-
delig endnu en egetræsbemaling fra 1903 (jfr. al-
tertavle), med detaljer i mørkebrunt og guld. I 
arkadefelterne var en gylden indskrift med skri-
veskrift, det første felt dog tomt: 2) »Frygt ikke, 
tro kun. Ma. Evg: 5-36.« 3) »Vi ere frelste i Haa-
bet. Rom. 8-24.« 4) »Kærligheden skal skjule 
Syndens Mangfoldighed. 1. Pd.4-5.« 

Ved synet 1865 ønskedes himlen hævet,18 vist-
nok først udført efter 1884.22 1862 var prædi-

Fig. 27a-b. Stolestadegavle, a. med indskrift, dateret 
1629, over Jens' hustru Kiersten, b. fra 1646 (s. 4646, 
4652). H. Wichmann fot. 1996. - Bench-ends, a. with 
inscription, dated 1629, in memory of Jens's wife Kiersten, 
b. from 1646. 

kestolens kant foroven beklædt med rødt fløjl 
og guldfrynser, o. 1880 erstattet af brunt læder.18 

Stolestader, med gavle fra 1600rnes første halv-
del, og med skrå ryglæn og salmebogshylde 
samt vægpaneler fra 1909. Der er tre forskellige 
typer gavle. Det største antal og de formentlig 
ældste har cirkelroset i topstykket og er placeret 
på begge sider af midtergangen. Ni gavle, der 
blev til overs ved renoveringen 1909, er nu i 
Den gamle By i Århus (jfr. *stolestadegavle). 

Bænken østligst i skibets sydside, har en gavl 
(fig. 27a), der ved skåret årstal er dateret 1629; 
den er 90 cm høj og 37 cm bred, med tilsat pal-
metprydet, cirkulært topstykke fra 1909, sva-
rende til de lidt yngre gavles (jfr. ndf.). Gavlen, 
der må have markeret en begravelse i kirken (jfr. 
†begravelse s. 4652), har i brættets forsænkede 
felt en indskrift med skårne reliefversaler: »Her 
under leger egrafvet erlig og gvdfrøgtig dane-
qvinde Kiersten lensis som bode og død i Ring 
klaser den 3 marsivs ano: 1629«. På et fotografi 
fra 1897 (i NM) ses gavlen østligst i skibets 
nordside, med trekantet afslutning, flankeret af 
spir og tandsnitliste langs højre side. 

Østligst i nordsiden er nu to ens gavle, hvoraf 
den ene er dateret 1646. Begge har cirkulært, 
palmetprydet topstykke, som går i et med det 
plane gavlbræt, der nu er beskåret i begge sider 
(fig. 27b) og måler 129x26 cm. Under palmet-
dekorationen har gavlene en indskrift med for-
dybede versaler. På den østligste, hvis bogstaver 
delvis er sammenskrevne, og enkelte begyndel-
ses- og slutbogstaver mangler, står: »1646 (p)aa 
Gvd allne aa(?) ieg sat min li(?) A I S«, på den 
anden ses kun initialerne »M P D«. 

Gavlene står nu med bemaling fra 1941 i brune 
og beige nuancer. Palmetter og rosetter er for-
gyldte, mens indskriften fra 1629 er i sølv. 

Ni *stolestadegavle, fra 1600rnes første halvdel, 
nogle af dem kun fragmentarisk bevaret, blev 
1909 stillet til side (jfr. ovf.) og deponeredes 
1939 i Den gamle By i Århus.53 Gavlene, af eg, 
er 132-138 cm høje, hvoraf de højeste forneden 
har en tap til fodplanke. I siderne er spor efter 
beslag, sikkert til de døre, der kan ses på et ældre 
fotografi (jfr. fig. 28). Gavlene er nu egetræsma-
lede bortset fra en, der er afrenset ned til en blå-
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Fig. 28. Indre set mod øst o. 1900. Ældre fot. i N M . - Interior to the east, c. 1900. 

grå farve, på hvilken over cirkelrosetten er ma-
let med gult »No 2«.54 

Stole i kirken omtales første gang 1616,19 1668 
nævnes de både i skibet og tårnrummet, dog var 
de i tårnet »ganske øde« 1673.36 1791 beskrives 
de som åbne, lave stole med gavle af eg og sæder 
af fyr,17 og 1806 noteres, at ryglæn (rækkeværk) 
manglede i fruentimmerstolene.20 1862 fortæl-
les, at alle stole var lukkede (jfr. ovf.), men uden 
lås, i alt 40 stole, 18 i nordre side, 15 i syd og syv 
i tårnet, henholdsvis fire mod nord og tre i syd-
siden. I forbindelse med kakkelovnens anbrin-
gelse 1887 fjernedes de øverste kvindestole, dog 
må gavlene og dørene være bibeholdt, idet de 
ses på det ovf. nævnte fotografi fra 1897. 

1862 var stolene perlefarvede,18 muligvis ma-
let i forbindelse med en reparation o. 1830,21 

men 1862 ønskedes de overmalet med tre gange 
egetræsfarve samt lak, hvilket udførtes 1865. O. 
1912 maledes de på ny med egetræsmaling.18 

Bænke. I tårnrummet bag orglet står tre 
bænke fra o. 1883 samt en tilsvarende på våben-

husloftet. Bænkene er nu malet i brune og brun-
beige nuancer svarende til orglet. I forbindelse 
med †pulpiturets nedtagning (jfr. s. 4648) øn-
skedes tårnrummet, der en overgang frem til 
1881 benyttedes som opbevaringsrum, igen ind-
rettet til brug for menigheden og forsynet med 
seks bænke.18 †Bænke. 1619 fik våbenhuset nye 
bænke,19 og ved synet 1866 ønskedes to ordent-
lige, oliemalede bænke med rygstød.18 

Lænestol til præsten, anskaffet 1865 og anbragt 
bag alteret.18 Af ferniseret bøg, med to let buede 
kopstykker, svungne armlæn og drejede forben; 
nyere fletsæde. 

En †skriftestol omtales første gang 1702, givet-
vis udført 1699 ved kirkens renovering.55 1791 
beskrevet som en indelukket stol af fyrretræ 
med to vinduer.17 

†Degnestol, fra 1619,19 nævnes 1791 som en in-
delukket stol af fyr svarende til †skriftestolen.17 

1862 oplyses, at der kun var plads til to menne-
sker i stolen, som stod i korets sydvestre hjørne 
lige over for døbefonten. Lige efter 1864 må den 
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være fjernet, og degnen anvistes plads i den 
øverste mandsstol.18 

Pengeblok (fig. 29), 1700rne, dannet af en ud-
hulet egeblok, 74 cm høj, med pånaglede verti-
kale og horisontale jernbånd. Låget sikres af tre 
overfald med hængsler, det midterste, hvori der 
er en pengeslids, er til en dobbeltlås, de yderste 
til en hængelås. Blokken står nu med maling fra 
1941, grålig med brunt på jernbåndene. 

Tidligst omtalt 1862 som en blok med firdob-
belt lås, til de fattiges kasse, lidt inden for kirke-
døren.18 1939 deponeredes blokken i Den gamle 
By i Århus. Man fandt da nogle mønter heri, 
den ældste fra 1782; en ældre bemaling, grå med 
sort bort forneden og sortmalede jernbånd, af-
dækkedes under en egetræsbemaling.56 1941 re-
turneredes den til kirken.18 Blokken, der tidli-
gere har stået nedgravet i gulvet, er nu ophængt 
øst for syddøren. 

Fig.29. Pengeblok fra 1700rne (s. 4648). H. Wich-
mann fot. 1996. - 18th century alms post. 

†Klingpung, omtalt 1702 som en gammel tav-
lepung af sort fløjl,20 nok den samme sorte 
fløjlspung med skaft, der sidst nævntes 1862 til-
hørende den ovf. nævnte pengeblok.18 

Dørfløje. 1941 anskaffedes til våbenhusdøren 
og skibets syddør to næsten ens fløje af egetræ 
med jernbeslag. †Dørfløje. 1862 var syddøren en 
almindelig, dobbelt fyldingsdør af fyrretræ med 
lås for og våbenhusdøren en gammel dør uden 
lås, ligeledes af fyr. 1866 var den sidstnævnte 
rådden og ønskedes udskiftet med en dobbelt-
dør af fyr, til at åbne indefter og med dobbelt-
lås.18 

†Pulpiturer. 1684 opsattes et pulpitur, da der 
var pladsmangel i kirken,35 1702 omtalt uden 
mangler og med stole.20 Et nyt pulpitur bygge-
des 173457 af kirkeejer Elisabeth Ochsen Glud,58 

1791 nævnt vestligst i skibet.17 1862 stod på pul-
pituret seks stole, tre ved nordre og tre ved søn-
dre side. Alt var af fyrretræ, med perlefarvet 
oliemaling. 1881 ønskedes pulpituret nedtaget, 
hvilket skete o. 1883.18 

Orgel (fig. 30), o. 1840, m e d f e m s t e m m e r , 
bygget af P. U. F. Demant, Dalum, til ukendt 
lokalitet, muligvis med genanvendelse af ældre 
pibemateriale; anskaffet 1984. Instrumentet er 
ombygget o. 1870 af J. A. Demant, Århus, o. 
1908 af A. C. Zachariasen, Århus, i forbindelse 
med flytning til Brenderup kirke på Fyn59 og 
1951 af Th. Frobenius & Co., Kgs. Lyngby, i 
forbindelse med flytning til Fruering kirke ved 
Skanderborg.60 Flytningen til Hylke kirke blev 
foretaget 1984 af Th. Frobenius & Sønner. Dis-
position før 1951: Principal 8', Gedakt 8', Sali-
cional 8', Oktav 4', Gedaktfløjte 4'.61 Nuvæ-
rende disposition: Gedakt 8', Principal 4', Ge-
daktfløjte 4' (o. 1870), Kvint 2 2/3' (1951, om-
dannet af Salicional 8'), Oktav 2'. Mekanisk ak-
tion, sløjfevindlade. Facaden, fra 1915, der føje-
des til instrumentet i forbindelse med 
opstillingen i Fruering 1951, er i nyrenæssance-
stil, tegnet af Harald Lønborg-Jensen, og hidrø-
rer fra †orglet i Bramminge S. Ansgar kirke (jfr. 
DK. Ribe, s. 3108); for at passe til orgelhusets 
bredde udvidedes den med to tilbagetrukne si-
destykker, og samtidig fjernedes hovedparten af 
et karakteristisk konsolparti med hængestykker. 
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Fig. 30. Orgel fra o. 1840 med facade fra 1915 (s. 4648). H. Wichmann fot. 1996. - Organ c. 1840 with organ case 
from 1915. 

Prospektet udgøres nu af et centraltårn og to 
rektangulære sidefelter over et enkelt fyldings-
panel; de tre pibepartier hviler på ornamente-
rede friser og dækkes delvis af udskårne pibe-
gitre. Facaden bærer storvinger og krones af ge-
simser og topprydelser. Orglet er malet i brune 
og brunbeige nuancer med detaljer i guld og 
sølv. Prospektpiberne er attrapper af sølvbron-
zeret zink. I tårnrummet, med spillebord i or-
gelhusets nordside. 

Et †harmonium, skænket o. 1900 af gårdmand 
Mads Møller, Ustrup, anbragtes først på et nyt 
pulpitur eller podium,6 2 men flyttedes kort efter 
til skibets gulv.63 

†Orgel, 1908, oprindelig med fire stemmer, 
bygget af Joh. P.Andresen & Co., Ringkø-
bing;64 1949 ombygget og udvidet med to stem-
mer af Th. Frobenius & Co.65 Disposition efter 
udvidelsen: Bordun 16' (1908), Principal 8' 
(1908), Gedakt 8' (1908), Fugara4' (1908), Quint 
2 2/3' (1949), Oktav 2' (1949); koppel M 4'-M. 
Pneumatisk aktion, keglevindlade. Efter udvi-
delsen 1949 havde orglet en bred facadeopbyg-
ning, bestående af tre rundbuede pibefelter (to 
store sidefelter og et lille midtfelt) samt to for-
bindende panelpartier; midtfeltet kronedes af et 
kors. Attrappiber af sølvbronzeret zink. Spille-
bordet var oprindelig fritstående, og det må an-
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Fig. 31a-b. Klokke omstøbt 1763, muligvis af Johan 
Martin Reiffenstein, København (s. 4650), b. detalje 
af indskriften. H. Wichmann fot. 1996. - Bell re-cast in 
1763, possibly by Johan Martin Reiffenstein of Copenha-
gen, b. detail of inscription. 

tages, at orgelhuset indtil 1949 var todelt, samt 
at facaden udelukkende bestod af de to store pi-
befelter. Ved kirkerestaureringen 1941 blev træ-
værket, der hidtil havde båret egetræsmaling, 
malet gråt.18 I tårnrummet. Dele af facaden og 
enkelte piber opbevares på våbenhusets loft.66 

Salmenummertavler. 1) Sandsynligvis fra 1941, 
af træ, 84x52 cm, med volutudskæringer for-
oven og forneden samt søm til sortmalede zink-
hængetal; hvidmalet med indramning og roset-
ter i brunt og gult. Ophængt på triumfvæggens 
nordside. 2-3) To nyere, i lakeret egetræ, 68x52 
cm, fladbuede, til hængetal, nu i skibet. 4-6) En 
stor og to mindre, 1800rnes sidste halvdel, hen-
holdsvis 59x43 cm og 49x31,5 cm rhombe- og 
hjerteformet ophængningshul, sortmalede, be-
regnet til påskrift med kridt (jfr. fig. 28), står nu 

på våbenhusloftet. 7) 1900rnes første fjerdedel, 
111x78 cm, til skydenumre og med profileret 
ramme, nu ligeledes på våbenhusloftet. 

Præsterækketavler. 1) 1917, 207x183 cm, for-
oven fladbuet afslutning med hjulkors, bred 
indramning i blank eg. Overskriften og præster-
nes navne er malet med gyldne versaler på sort 
bund. Herunder er med fraktur gengivet første 
halvdel af Grundtvigs salme fra 1917: »Guds ord 
det er vort arvegods, . . . . . . Nederst står med 
skriveskrift: »Ophængt paa Reformationens 400 
Aarsdag 31 Oktober 1917«. Hang tidligere øst-
ligst på skibets nordvæg, nu vestligst. 2) 1967, af 
blank eg, 126x75 cm, indskrift med hvide og 
sorte versaler, forneden læses: »Ophængt d. 31 
Okt. 1967 på 450 årsdagen for reformationen.« 

Et †maleri, Kristus på korset, nævnes 1791.17 

Lysekroner. 1-2) 1907, udført af gørtlerfirmaet 
G. Erstad-Pedersen, Århus, otte-armet model, 
skænket ifølge ens indskrift med skriveskrift på 
begge hængekugler: »Minde om Landbrugskan-
didat Jens Munkhøj *23. septbr. 1878 -†21. febr. 
1906«. 3) 1913, af samme model som de to oven-
nævnte, udført af G. Erstad-Pedersen. På hæn-
gekuglen indskrift med skriveskrift: »Gave til 
Hylke Kirke Aar 1913.«, under øskenen står 
gørtlerens navn og årstallet. Alle tre ophængt 
over skibets midtergang, den yngste vestligst. 
†Lysekroner, to ens, muligvis af træ, hang ved 

1800rnes slutning hhv. i koret og skibets øst-
ligste del (jfr. fig. 28). 

Kirkeskib, 1932, fuldrigger »Maagen«, sort 
skrog med hvid profilliste og grøn køl. Bygget 
og skænket af Niels Petersen, Hylke. Giverens 
navn, årstal og skibets navn er malet med hvide 
versaler på agterspejlet, skibets navn endvidere 
gengivet på begge sider af boven.67 Ophængt 
østligt i skibet. 

†Ligbåre, omtalt som gammel 1681.35 Denne 
eller en yngre lagdes o. 1860 over kalkgrube i 
våbenhuset.23 †Ligklæde, nævnt 1681, foræret til 
kirken af Mikkel Andersen fra Nissumgård,3 5 

1702 beskrevet som et halvgammelt, groft 
klæde.20 

Klokke (fig. 31a), omstøbt 1763, muligvis af 
Johan Martin Reiffenstein, klokkestøber i Kø-
benhavn, tvm. 71 cm.68 Om halsen er mellem 
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Fig. 32. Epitafiemaleri o. 1685 af sognepræsten, provst Laurids Henriksen Pontoppidan, med hustru og datter 
(s. 4652). Henrik Wichmann fot. 1996. - Painting on sepulchral tablet c. 1685 of parish priest, wife and daughter. 
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bånd, flankeret af rocailler, gengivet en indskrift 
med reliefversaler: »I M R Anno 1763« (fig. 
31b). Over slagkanten to mindre og en større 
liste. Hang 1791 i tårnet,20 sammesteds 1942, da 
den fik ny slyngebom, drejedes en halv omgang 
og anbragtes i kuglelejer.69 1972 installeredes 
automatisk ringning af firmaet Thubalca. 

†Klokke, tidligst nævnt 1616(?), da der omtales 
en »Klock Kieste hvor vdi Klocken blef sla-
gen«,19 antagelig en kasse bygget bagud i glam-
hullet.70 1618 blev klokken taget ned, akslen be-
slået med jern, og klokken genophængt;19 ved 
kirkesynet 1702 hang den »ved magt« i tårnet.20 

Fritstående klokkestol, af eg, med stolper støt-
tet af dobbelte skråstivere og overligger med 
kraftig, sekundær udskæring. 

Fig. 33. Romansk gravsten nr. 1 (s. 4653). Henrik 
Wichmann fot. 1996. - Romanesque tombstone no. 1. 

Fig. 34. Romansk gravsten nr. 4, brudstykke 
(s. 4654). Henrik Wichmann fot. 1996. - Romanesque 
tombstone no. 4, fragment. 

G R A V M I N D E R 

†Begravelse o. 1629 for Kiersten lensis, ifølge 
indskrift på stolestadegavl (jfr. s. 4646). 

Epitafiemaleri (fig. 32), o. 1685,71 over stedets 
præst, provst Laurids Henriksen Pontoppidan 
(jfr. s. 4627), der selv har bekostet maleriet,20 

*4. feb. 164472, begravet 28. feb. 1698, gift første 
gang o. 1672 med en Holgersdatter. 

Oval tavle af egetræ, 140x110 cm, med ca. 18 
cm bred snitværksramme dekoreret med akan-
tus, nelliker, tulipaner, og englehoveder; forne-
den nedhængende, 22 cm høj drueklase. De to 
englehoveder i siderne synes hver at have mistet 
en vinge. Det tidstypiske maleri, olie på kridt-
grund, er udført på to egeplanker, 101x79 cm, 
og viser ægteparret og datteren knælende på 
rødt klæde mod en brunlig baggrund, hvor 
skyer foroven åbner sig for en gullig himmel 
med den korsfæstede (jfr. Vor Frue kirke i År-
hus, epitaf nr. 5, s. 1205 og samtidigt epitafie-
maleri i nabokirken Torrild, s. 2640). Præsten i 
sort kjole med hvid pibekrave og sort kalot, 
halvlangt hår og mørkt skæg. Hans hustru har 



HYLKE KIRKE 4653 

hvidt hovedlin under sort kyse, gennemsigtigt 
hvidt kravestykke over sort kjole. Hvidt gen-
nemsigtigt forklæde, hvorunder den sorte kjole 
ses. Ring på venstre lillefinger og en tung guld-
kæde om halsen. Datteren, der har udækket hår 
og lange slangekrøller, er iført en kjole svarende 
til moderens af gyldent brokadestof med blom-
stermønster i rødt, blåt og hvidt. Om halsen 
hvid perlekæde, om venstre arm treradet, rødt 
koral(?)armbånd. Alle tre står med foldede hæn-
der. Ved en istandsættelse 194373 blev rammen, 
der tidligere var brun, malet i brune, grønne og 
grå nuancer svarende til kirkens øvrige inventar. 

Oprindelig over for prædikestolen20, senere i 
koret,18 nu igen på nordvæggen i skibets østre 
fag. 

Gravsten.74 1) (Fig. 33), romansk, af grovkor-
net, rødlig granit, trapezformet, foroven tagfor-
met, ca. 170x57-43 cm. Omløbende ramme af 
dobbelt tovstav, to dobbelte tovstave tværdeler 
stenen i tre felter. I det øverste indridset femklø-
ver for mester Eluis værksted (jfr. f.eks. Odder, 
gravsten nr. 1-3, s. 2570), i midten processions-

Fig. 35. Romansk gravsten nr. 3, brudstykke, for-
mentlig samhørende med nr. 2 (s. 4654). Henrik 
Wichmann fot. 1996 - Romanesque tombstone no. 3, pos-
sibly part of no. 2. 

Fig. 36. Romansk gravsten nr. 2, over Olav Top. 
Nedre del mangler (s. 4653). Henrik Wichmann fot. 
1996. - Romanesque tombstone no. 2, possibly to be com-
bined with no. 3. 

kors på Golgatahøj; derunder måske femkløver. 
Placeret i våbenhusets sydvæg, vest for døren. 

2) (Fig. 36), romansk, af grovkornet, rødlig 
granit, svagt trapezformet, 137x57-48 cm, over 
Olav Top. Formentlig fra samme værksted som 
nr. 1. Stenen, der er beskadiget og revnet for-

Danmarks Kirker, Århus 294 
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Fig. 37. Romansk gravsten nr. 5 (s. 4654), indmuret 
som sokkelsten i våbenhuset. Henrik Wichmann fot. 
1996. - Romanesque tombstone no. 5. 

oven og afbrudt forneden (jfr. nr. 3), har ramme 
af omløbende, 5,5 cm bred dobbelt tovstav, en 
tilsvarende tværdeler forsiden. Øvre felt har af-
brudt og delvis nedslidt indskrift med fordy-
bede majuskler, »Hic jacet Olavs Top« (her hvi-
ler O T). Resen (s. 121) observerede stenen, hvis 
tekst må være udgangspunkt for det folkelige 
vers: Oluf Top og Eske Brok bygde Hylke kirke 
op.75 Stenens nedre felt rummer processions-
kors på femkløver. Tidligere lå stenen i indgan-
gen til våbenhuset, nu opsat i sammes sydvæg, 
øst for døren. 

3) (Fig. 35), romansk, af rødlig granit, nedre 
del af gravsten, antagelig nr. 2; 50x46 cm. Treli-
niet indskrift med fordybede majuskler, ind-
rammet af en 5,5 cm bred, dobbelt tovstav: 
»Miles regis Dacie....vs« (Kongen af Danmarks 
ridder....søn(?)).76 Nu som syldsten i våbenhu-
sets sydmur, øst for døren. 

4) (Fig. 34), romansk, af rødbrun granit, tra-
pezformet, 54x42-39,5 cm,77 øvre del af grav-
sten. På tre sider ramme af dobbelt tovstav om-
kring Georgskors, der står på rund knap; kraf-
tigt relief i tovstaven (jfr. bl.a. sten nr. 2 i Kolt, 
s. 2192). I skibets sydfacade, øst for døren. 

5) (Fig. 37), romansk, af rødlig granit, svagt 
trapezformet, ca. 160x42-38 cm. Processions-
kors med hammerkors; staven har rille og pære-
formet afslutning forneden. I våbenhusets vestre 
facade. 

6) (Fig. 39) o. 1617, over Kier[]ste78 Christens-
datter fra Bi(?), *1589, †1598, af grå granit, ca. 
170x109 cm. Rejst af C. A., Bi(?) 1617. Indskrift 
med fordybede versaler, hvoraf enkelte sam-
menskrevne. Stenen brudt i flere stykker, neder-
ste venstre hjørne mangler. Oprindelig muligvis 
i korgulvet (jfr. ovenfor), nu på kirkegården 
vest for våbenhuset. 

7) (Fig. 38), o. 1633, af rød kalksten med grå-
lig stribe skråt over nedre del, 182x116 cm. Ste-
nen er beskadiget i øvre højre hjørne og ned-
slidt, navnlig indskriftfeltet. Hjørnemedailloner 
med de fire evangelister. Øverst, under forkrøp-
pet bue, Dommedag med Kristus med fødderne 
på jordkloden, siddende på regnbue og velsig-
nende, flankeret af Maria og Johannes døberen. 
Under skyrække helvedsscene med basunblæ-
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Fig. 38. Gravsten nr. 7, o. 1633, anonym (s. 4654). 
Henrik Wichmann fot. 1996. - Tombstone no. 7, c. 
1633. 

sende engle; i feltets ene side de frelste, hvoraf 
en hjælpes op af graven af engel; i den anden side 
en djævel, der genner de fordømte ned i hunde-
hovedlignende Helvedsgab. Indskriftfeltet flan-
keres af Syndefaldet, Adam til venstre, Eva til 
højre, begge nøgne med æble i den ene hånd, 
mens den anden dækker kønnet med nu næsten 
forsvunden gren. Nederst tre våbenskjolde, 
over hvert et kranium, hvilende på knogle; mid-
terste kranium en face, de andre i trekvart profil 
vendt mod midterkraniet. »16(3)3« i lavt relief 
fordelt i kranierækken. 

Stenen har næsten samme form og udsmyk-
ning som en i Århus domkirke (s. 800, nr. 59, 
jfr . sten i Vor Frelsers kirke, Horsens), dog er 
dyderne Kærlighed og Retfærd her udskiftet 
med Adam og Eva. Muligvis fra samme værk-
sted. Før 1902 i gangen, nu østligst på tårnrum-
mets sydvæg. 

Fig. 39. Gravsten nr. 6, o. 1617, over Kirsten Chri-
stensdatter (s. 4654). Henrik Wichmann fot. 1996. -
Tombstone no. 6, c. 1617. 

8) (Fig. 40), o. 1765, over hæderbårne ma-
trone Anna Henrichsdatter Teisen,79 *1718, 
†1765, nedlagt af hendes efterlevende sørgende 
mand Thomas Kattrup, *1715, †1770, præst i 
Hylke. Mørk rødbrun kalksten, 163x91 cm. 
Omløbende flad ramme, ca. 6,5 cm bred, i hjør-
nerne blomsterrocailler. Indskriften med fordy-
bet skriveskrift, navnene med versaler. Ifølge 
teksten forneden er stenen formentlig fremstillet 
af »JJSS 1765«. Før 1902 i gangen, nu vestligst på 
tårnrummets nordre væg. 

9) (Fig. 41), o. 1772, over den velagtbare 
mand Jørgen Grejesen, †1732, 50 år gammel, og 
hustru, Maren (...)ns datter, †176?, 84 år gam-
mel, som begge (....leve)de i Ustrup.8 0 Grålig 
kalksten med profileret ramme. Stenen, der må-
ler 160x133 cm, er i midten beskadiget, hvilket 
gør indskriften, der står med fordybede versa-
ler, delvis ulæselig; navne med skriveskrift. I 

294* 
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Fig. 40. Gravsten nr. 8, o. 1765, over Anna Henrichs-
datter Teisen (s. 4655). Henrik Wichmann fot. 1996. -
Tombstone no. 8, c. 1765. 

hjørnerne medailloner med de fire evangelister 
med deres symboler og navne på rammerne. 
Øverst, mellem Markus og Mattæus, en engel, i 
midten stort indskriftfelt, flankeret af rankeor-
nament, forneden, mellem Lukas og Johannes, 
lille, cirkulært felt med indskrift i kursiv. Stenen 
er bekostet og nedlagt o. 1772 af den ældste søn 
af 11 børn, Sr. (Seigneur) Jacob Ustrup, køb-
mand og værge for Horsens kirker og skole.81 I 
nedre indskriftfelt opbyggeligt vers »Hør kierre 
som Læser De liennier Taae Elsk Gud og din 
Næste vor Been lad i Roe men siunkker vor 
Steen Da opret den igien Tænk du og i Graven 
skal hvile min ven«. Før 1902 i gangen, nu vest-
ligst på søndre væg i tårnrummet. 

10) 1600rne, trapezformet, af mørkerød kalk-
sten, 190x112-92 cm. Stenens flade ramme er 
kombineret med rammen omkring hjørnernes 

evangelistsymboler. Indskriften, der står med 
kursivversaler i relief, spænder ud i fuld bredde 
inden for rammen og går over 17 linier; den er 
nedslidt og stort set ulæselig. Før 1902 i gangen, 
nu på tårnrummets nordre væg. 

Kirkegårdsmonumenter. Støbejernskors,82 o. 1868, 
over Steffen Iuel Thygesen, *4. juli 1830 i Træ-
den, †3. maj 1868, opsat af hans sørgende enke. 
Indskrift i kursiv. Det 117 cm høje kors, sva-
rende til kors i Linnerup (s. 4325), har kors-
armsender med konkavt indskårne buer. Øverst 
relief med sammenlagte hænder, til siderne 
symmetrisk planteornament, nederst anker. 
Herunder »M & J« for Møller & Jochumsen, 
Horsens Jernstøberi. Glat bagside. Placeret syd 
for tårnet. 

†Jernkors på lærer Sørensens gravsted fjernet 
I960.18 

Hvidmalet trækors på kirkegården, s. 4629. 

K I L D E R O G H E N V I S N I N G E R 
Ved embedet: Synsprotokol 1862 ff. Kaldsbog for Ov-
sted, Tåning og Hylke pastorat, ved Bruno Jensen 
1975 med senere tilføjelser. - Se i øvrigt fortegnelse 
over arkivalier vedr. kirkerne i Gammel Skanderborg 
amt i almindelighed s. 2874 samt forkortelser s. 2875. 
Fagordbog s. 15. - Udskrifter af de gennemgåede ar-
kivalier findes i NM. 

Fig. 41. Gravsten nr. 9, o. 1772, over Jørgen Grejesen 
og hustru (s. 4655). Henrik Wichmann fot. 1996. -
Tombstone no. 9, c. 1772. 
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NM2: Håndskrift: F. Uldall: Om de danske Lands-
bykirker IV, 1886, s. 153-56. - Indberetninger ved S. 
Ostenfeld 1879 (†altertavle), Georg N. Kristiansen 
1941 (altertavle, prædikestol, epitaf) og E. Moltke 
1948 (romanske gravsten). 
Notebøger. NM2: Søren Abildgaard 1771, s. 55 (grav-
sten). C. M. Smidt, CXXIII, u.å., s. 14-15 (bygning, 
inventar, gravsten). 

Tegninger og opmålinger. NM2: Romansk gravsten 
ved Søren Abildgaard 1771, font ved I. C. Hansen 
1902, lydhimmel ved Georg N. Kristiansen 1941, 
længdesnit og plan ved studerende (John Kirketerp 
Jensen, Villy Mikkelsen, Jeppe Nielsen, Palle Nielsen 
og Roger Taylor) ved Byggeteknisk Højskole i Hor -
sens under ledelse af Erik Schmidt 1986. 

Kgl. bygningsinsp. Århus: Tegninger og korrespon-
dance siden 1905. 

Litteratur: Årb. for dansk Kulturhistorie 1896, s. 
109. MeddÅrhSt. 1976, s. 57 (kobber på spiret), 1978, 
s. 55 (sengotisk figur i Stockholm). Anna Rasmussen: 
Hylke sogn i det attende og i det nittende århundre-
de, Skbg. hhv. 1980 og 1985. 

Historisk indledning ved Lars Bisgaard, beskrivelse 
af kirkegård og bygning ved Kjeld de Fine Licht, in-
ventar ved Sissel F. Plathe, gravminder ved Mads 
Eriksen og orgel ved Ole Olesen. Engelsk oversæt-
telse ved Jean Olsen. Redaktionen afsluttet 1997. 

1 Niels Brok af Hylke eller den Ældre er tidligst 
nævnt 1301, ÆldDaArkReg. I, 180, jfr . DiplDan. 2. 
rk. VI, nr. 147 og VIII, nr. 87f., 167, 169 og 398. 
Ifølge dom af 6.juli 1314 fradømtes han sit gods til 
kronen, samme VII, nr. 170, i hvilket lys kong Valde-
mar III.s stadfæstelse 1327 skal ses, samme IX, nr. 
475. 
2 ÆldDaArkReg. I, 166. 
3 DaMag. 4. rk. II, 40. 
4 RA. DaKanc. Registerbøger på tiender i Fyns, År-
hus, Ribe og Viborg stifter til bortfæstelse. Det er 
usikkert, om Ring kloster, der før 1623 regnedes til 
nabosognet Fruering (jfr. ndf. og s. 4662), i middelal-
deren har haft patronatsretten til Hylke kirke. Kir-
kens jordbesiddelser, der bl.a. fremgår af senere skø-
der (jfr. note 5), nævnes ikke i registraturen over klo-
sterets breve, men denne er mangelfuld, jfr . Herre-
klostrene, s. 89-105. Hylke optræder ikke i Århus 
Domkapitels Jordebøger. Med til billedet hører Bir-
gitte Gøyes nedennævnte overdragelse af en gård til 
brug for præsten. 
5 KancBrevb. 3. nov. 1616 nævner kirketienden til 
Ot to Sørensen i Ustrup på menige sognemænds 
vegne; 6. nov. 1594 og 20. nov. 1608 kongetienden til 
hhv. Anders Jensen og Jens Andersen, begge Ustrup, 
formentlig far og søn. 
6 KancBrevb. 30. jan. 

7 Kronens Skøder 20. marts. Samme år blev kongeti-
enden solgt til Margrethe Wilders, enke efter Frie-
drich Werdelmann. Hun erhvervede samtidig bl.a. 
kongetienderne i Vinding og Bryrup (s. 3905, note 5, 
og s. 3909), samme 21. juli. År 1726 anføres neden-
nævnte Søren Glud som ejer af kongetienden, der 
senere i århundredet deltes i halvparter, LA Vib. 
Landstingets skøde- og panteprot. 1724-27, f. 392. 
8 LA Vib. Landstingets skøde- og panteprot. 1689-90, 
f. 106. 
9 Samme 1737-45, f. 647. Elisabeth Ochsen var blevet 
skilt fra Søren Glud før dennes død ved præstegår-
dens brand. Jfr. Anna Rasmussen 1980, s. 140. 
10 Søren Gluds søn Johannes solgte 1758 gården med 
kirken til kancelliråd Andreas Bjørn på hovedgården 
Rask i det nærliggende Hvirring sogn, LA Vib. 
Landstingets skøde- og panteprot. 1758-63, f. 184. 
11 LA Vib. Århus bispearkiv. Korrespondance Voer 
hrd. 1566-1845 (C 3. 683). Adskillige gange siden er 
sogneboerne anført som kirkeejer. Ang. Beenfeldt, 
jfr . J. Lykke: En Tiendestrid i Vor og N i m Herreder, i 
ÅrbÅrhSt. III, 1910, s. 86-105. 
12 KancBrevb. 1.jan. Pesten omtales i brev af 19. sept. 
1565, Breve til og fra Herluf Trolle og Birgitte Gøye 
II, 1893, s. 74 (jfr. ndf.). Om kaldet desuden i Kanc-
Brevb. 20. jan. 1575, 21. sept. 1577, 10. sept. 1578 og 
4. jan. 1617. 
13 LA Vib. Århus bispearkiv. Korrespondance Voer 
hrd. 1566-1845 (C 3. 683), jfr . note 4 og HofmFund. 
II, 301. Præsten skrev daglige, kristelige bønner til fru 
Gøye, Breve (note 12), s. 77 f., jfr . H. Heilesen: Bir-
gitte Gøyes brev ang. Hylke præstegård, i Kirkehist-
Saml. 7. rk. III, 1957-59, 550-52. 
14 KancBrevb. 14. okt. 1620 samt 28. jan og 26. aug. 
1624. 
15 Denne sognegrænseændring, som KancBrevb. (jfr. 
s. 4663) kaster et ekstraordinært lys over, må være 
baggrunden for den notits i Voer herredsbog 1690 
(LA Vib. Århus bispearkiv (C 3. 1107)), som beretter, 
at »for kort tid siden, da kirkens reparation skete, 
blev udi en rift i tårnet funden et benådningsbrev fra 
Christian IV, at Ring klosters tiende skulle høre til 
Hylke. Det var vel henstukken der i fjendetiden til at 
gemmes til bedre tider« (jfr. s. 4633). 
16 Søgegrøfter i området omkring kirken har ikke af-
sløret middelalderlig bebyggelse, Skbg. museum, be-
retn. 94/87. 
17 LA Vib. Provstearkiver. Voer hrd.s. provsti 1780-
1812. Indk. breve (C30D. 7), jfr . s. 4507, note 25. 
18 Synsprot. 1862ff. 
19 RA. Rtk. 6 års kirkergsk...l620. 
20 LA Vib. Kirkesyn 1700-1803 (C3. 1166-76). 
21 LA Vib. Provstearkiver. Århus amts sdr. provsti. 
Synsprot. 1817-54 (C301. 2). 
22 LA Vib. Provstearkiver. V o e r - N i m hrd.s. provsti. 
Synsprot. 1855-1938 (C34. 3-4). 
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Fig. 42. Oblatæske, o. 1720, under bunden mester-
mærker for Mikkel Gregersen (s. 4641). H. Wich-
mann fot. 1996. - Wafer box, c. 1720, the maker's mark 
underneath belonging to Mikkel Gregersen. 

23 Jfr. Anna Rasmussen 1985, s. 184. 
24 Anna Rasmussen 1985, s. 185. 
25 Abrahamsen: Orientering, s. 26: 16,8°. 
26 Overliggeren har måske været polygonal og i hvert 
fald mindst 180 cm lang. Den dækkes delvis af nær-
meste loftsbjælke i våbenhuset og er behugget for-
oven. 
27 RA. Rtk. Rev. rgsk. 1660-ca. 1848. Århus stift 
1680-94. I forbindelse med en skalmuring er antagelig 
etableret den 12 cm dybe, rektangulære niche (80x56 
cm) på vestsiden, syd for vinduet. 
28 Nord for Hylke kan peges på Fruering (s. 2981) og 
Hørning (s. 3078), i herredet på Vedslet (s. 4676) og 
Søvind. 
29 Tilsvarende er f.eks. omtalt s. 4556 (Ovsted). 
30 Bl.a. Lisbjerg (s. 1392) og Viby (s. 2133), jfr . Tiset 
(s. 2240) og det yngre i Saksild (s. 2418). 

Fig. 43. Dåbsfad fra 1550-75, detalje med bomærke 
og initialerne AS samt årstallet 76, jfr . fig. 22 (s. 
4643). H. Wichmann fot. 1996. - Baptismal dish from 
1550-75, detail with mark and the initials AS together 
with date 76, cf. fig. 22. 

31 Et cirkulært hul i en af stenene på østsiden har mu-
ligvis engang fungeret som taphul for dørstolpe. 
32 LA. Vib. Provstearkiver. Voer hrd.s. provsti 1780-
1812. Indk. sager (C30D. 9). 
33 LA Vib. Århus bispearkiv. Voer hrd.s. korr. 1566-
1845 (C3. 683). 
34 LA. Vib. Århus bispearkiv. Kirkernes istandsæt-
telse m .m. 1804-23 (C3. 1151). 
35 RA. Rtk. Rev. rgsk. 1660-ca. 1884. Århus stift 
1680-94. 
36 LA Vib. Voer hrd.s tingbog, -1687, B 64B. 
37 Note 20. Muligvis givet i forbindelse med, at Jør-
gen Rantzau 1701 blev brigader. 
38 Samme forlæg benyttet af P. A. Lüders i Kasted (s. 
1600) og Tiset (s. 2242). 
39 Ifølge indridsning på tavlens bagside: »A. Lauersen 
Maler, Hylke 12/5 1903.« 
40 Note 18 og brev til J.J. A. Worsaae fra sognepræst 
Ostenfeld. 
41 Tandlæge A. M. G. Friis, Kolding, overdrog figu-
ren for Skr. 1,-. 
42 Moseeg fra Hylke mose. 
43 Note 37. 
44 Jfr. DK. Tisted s. 962 og DK. Holbæk s. 2543. 
45 LA Vib. Århus bispearkiv. Voer hrd.sbog 1661 (C3. 
1102). 
46 Note 19. 1½ saugdieller = 18 brædder. På grund af 
det forholdsvis store indkøb af brædder kan.der mu-
ligvis også være tale om en midlertidig konstruktion i 
venten på prædikestolen, der udførtes 1641. 
47 Note 18. Skænket anonymt 1942 og slædet over 
isen fra Skanderborg. 1949 oplystes giveren at være 
Ann Marie Andersen, †23/4 1949. 
48 Note 18. På fotografi fra 1897 (i N M ) står kummen 
afrenset. 
49 Jfr. Dallerup s. 3609, Tandslet, DK. SJyll. s. 2433 
og Svallerup, DK. Frborg. s. 1599. Et næsten identisk 
fad findes i Bække, DK. Ribe s. 2402. 
50 Initialerne, bomærket og muligvis dateringen 76 
(på Rørbyfadet ses kun 7?) på de to fade kan indicere, 
at der her ikke er tale om giversignatur, men muligvis 
en gengivelse af mesters bomærke, initialer og f rem-
stillingsår, (15)76? 
51 Jfr. Halkjær Kristensen: Tinmærker, s. 52. 
52 Se C. A. Jensen: Snedkere og Billedsnidere. Kø-
benhavn 1911, s. 73; Chr. Heilskov: Hjelmslev Her-
red. Historisk-topografisk skildret, i ÅrbÅrhSt. 
1923, s. 29. 
53 Den gamle By i Århus, inv. nr. 98:41. Seks gavle er 
nu i udstillingen, resten, i form af fragmenter, på ma-
gasin. 
54 De resterende gavle har fire, måske fem malerlag; 
ældst er en, muligvis partiel, mørk farve, derefter et 
eller to lag stengråt og til sidst to lag egetræsmaling, 
det ældste lidt lysere end det yngre. Iflg. mundtlig 
oplysning fra museumsinspektør Benno Blæsild og 
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konservator Lars Vester Jakobsen, Den gamle By i 
Århus. 
55 Note 20. Såvel 1668 som 1673 bemærkedes, at kir-
ken fattedes skriftestol. LA Vib. B 64 B . 
56 Den gamle By i Århus, inv. nr. 81:41. 
57 La Vib. Lens- og amtsadm. Skbg. og Åkær amter 
1723-62. Sager vedr. kirker og sognekald (B 5C. 
191A). Da der allerede var et pulpitur i kirken, er det 
muligt, at denne nybygning kun var en udvidelse af 
det eksisterende. 
58 Anna Rasmussen 1980, s. 141. Elisabeth Hansdatter 
Ochsen Glud var arving efter sin fraseparerede mand, 
Søren Glud, sognepræst i Kattrup, der indbrændte på 
Kattrup præstegård 23. jan 1742. 
59 Ifølge orgelkonsulent P. S. Rung-Kellers notater. 
Det fremgår heraf, at Zachariasen indsatte en ny 
stemme i orglet i forbindelse med flytningen. 
60 Jfr. DK. Århus, s. 2999. 
61 Orglets oprindelige disposition kendes ikke. 
62 Note 18. Det i synsprotokollen 1900 omtalte pulpi-
tur til orgelharmoniet har muligvis været en mindre 
harmoniumsforhøjning af sædvanlig type. 
63 Note 18. 1901 var pulpituret atter fjernet. 
64 Note 18. Jfr. også Anna Rasmussen 1985. Orglet 
kostede ca. 1500 kr.; heraf skænkedes 1000 kr. af 
gårdmand Mads Møller, Ustrup. 
65 Ifølge venlig meddelelse fra orgelbygger Walther 
Frobenius. 
66 Yderligere oplysninger vedr. orglerne findes i Or -
gelreg. 
67 Henningsen: Kirkeskibe. Skbg., s. 106. 
68 Jfr. Nyrop: Kirkeklokker, s. 130 
69 Note 18. Arbejdet udførtes af August Nielsen, 
Roslev, hvis navn, årstal og firma, Thubalca, er gen-
givet på en metalplade på slyngebommen. 

70 Bendt Gammeltoft-Hansen har været så venlig at 
pege på denne mulighed. 
71 Pontoppidan gift anden gang med Margrethe Suhr, 
med hvem han ca. 1690 fik Henrik Caspar. Maleriet 
må være fremstillet før denne tid. 
72 Anna Rasmussen 1980, s. 199, angiver fødselsåret 
til 1648. 
73 Udfør t af Georg N. Kristiansen. Han udarbejdede 
1990 et restaureringsforslag for maleriet, som er i dår-
lig stand. 
74 Jfr. vedr. de romanske: Torkild Hinrichsen: Corpus 
der »romanischen« Grabsteine Dänemarks IV, 956, 
nr. 413-6. Udg. som ms. 1988 (eks. i NM) . 
75 Tang Kristensen: Danske Sagn IV, nr. 813-15, jfr . 
Anna Rasmussen 1980, s. 140 f. og ovf. s. 4637. 
76 For hjælp ved læsning og tolkning takkes Peter 
Zeeberg. 
77 Hinrichsen anslår den oprindelige længde til 120 
cm. 
78 Trap formoder at hun hed Kiersten. 
79 Anna Rasmussen 1980, s. 200, og Wiberg: Præ-
stehist., omtaler hende som Anna (Anne eller Au-
gusta) Felsen. 
80 Det må antages at være Jørgen Sørensen, ofte kal-
det Jørgen Gregersen, *1681, †1732, Møllersminde, 
Ustrup, og Maren Christensdatter, †o. 1760 (det år, 
sønnen Rasmus overtog Møllersminde). Ifølge Anna 
Rasmussen 1980, s. 99 og 217, var sønnen Jacob 
Ustrup, der blev købmand i Horsens, født 1708. 
81 Sv. Aage Bay: Horsens historie indtil 1837, Hor -
sens 1982, s. 178 og 210. Jacob Ustrup nævnes 1768 
som kirkeværge og 1774 som købmand med varer, 
bonden behøver. 
82 Jfr. Aase Faye: Danske Støbejernskors, bearbejdet 
og udgivet af Jan Faye, 1988, nr. 119. 

Fig. 44. Hylke 1:10.000. Opmålt 1777 af Hermann Hegelahr, rettelser medtaget til 1862. Kopieret af Birgitte 
Andreasen 1982. - Map of the village. 
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Fig. 45. Kirken set fra sydøst o. 1910. - The church seen from the south-east. 

S U M M A R Y 

Hylke church is a relatively wide, middle-sized 
building, presumably built about 1200. Like 
many other churches in the area, the walls are of 
well hewn granite ashlars outside but inside they 
are of field stones. In addition, a certain amount 
of tufa is used in the masonry, notably in the 
west gable. The church was rebuilt and enlarged 
during the generations preceding the Reforma-
tion in 1536. Simple vaults were put up in the 
chancel and nave; mutual differences between 
the two interior spaces suggest that work had 
been done in two stages, beginning undoubt-
edly as usual with the chancel. Over the same 
period a tower and porch were added. From the 
first, the tower had a separate outside entrance -

long since walled up, but otherwise no special 
peculiarities. Its top storey has been demolished 
and replaced by the existing pyramidal roof, 
most likely in 1799. The church's present win-
dows are the result of a standardising renewal in 
the 1870s. 

The oldest item of furniture in the church is 
the customary Romanesque granite font, of 
which only the basin remains. Also f rom the 
Catholic period is the *figure of a bishop f rom 
1250-1275, now in Nordiska Museet in Stock-
holm. Until the last quarter of the 19th century 
the church had a tchancel arch crucifix and a late 
medieval †altar-piece. The baptismal dish dates 
f rom 1550-1575, the altar candlesticks f rom 
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c. 1600, and the chalice was completed in 1615. 
Otherwise the predominant furnishing is the 
pulpit and sounding-board, both dating from 
1641 and presumably carved by Oluf Olufsen's 
workshop in Hedemølle. Also from the first half 
of the 17th century are the re-used bench-ends, 
nine of the *bench-ends are in Horsens mu-
seum, as well as two dating from 1629 and 1646. 
In the 18th century, a wafer box was acquired in 

1720 made by the Århus goldsmith Mikkel Gre-
gersen; a new bell, re-cast in 1763 possibly by 
Johan Martin Reiffenstein in Copenhagen; as 
well as an alms post. The neo-gothic altar set-
ting from 1879 displays a painting by Andreas 
Fritz from 1878. During a restoration in 1941 the 
furniture's many layers of 19th century oak-
grain paint were replaced by nuances of brown 
and grey with gilded details. 
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Fig. 1. Gården Ring Kloster set mod nordvest. Det middelalderlige klosteranlæg lå under avlsbygningerne til 
venstre. I baggrunden Skanderborg sø med Kalvø. Sylvest Jensen fot. 1961. KglBibl. - Aerial view of the small 
estate Ring Kloster, before alterations in the 1970s, situated above the scattered remains of the Benedictine nunnery, probably 

founded in the 12th century, demolished in the 17th century. 

RING †KLOSTERKIRKE 
HYLKE S O G N 

Nonneklosteret tilhørte benediktinerordenen, bevid-
net 1395.1 Institutionen var blandt de tidlige i den 
gruppe af klostre, der i tidens løb skød op ved Gu-
denåen og dens søer. Grundlæggelsestidspunktet 
kendes ikke, men sættes sædvanligvis til llOOrne. En 
prior fra Ring var involveret i Århusbispen Peder 
Vognsens testamente 1203, hvor hans placering mel-
lem de øvrige vidner kunne tyde på, at klosteret på 

dette tidspunkt ikke var nyanlagt, men havde opnået 
en vis position.2 

Klosterets leder benævnes i kilderne priorinde eller 
priorisse, første gang 1345.3 Hun var ansvarlig for 
overholdelse af ordenens forskrifter. Derudover var 
der en prior, som varetog klosterets interesser ud-
adtil, f.eks. på herredstinget. 14244 blev prioren ud-
peget af Erik af Pommerns dronning Philippa, men 
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omstændighederne lader formode, at udnævnelses-
retten sædvanligvis lå ved bispestolen i Århus, som 
netop dette år var ubesat. Det kan noteres, at prioren 
i ældre tid normalt tillige var præst eller havde et 
andet gejstligt embede uden for klosteret. Fra 
1430rne5 og i stigende grad indsattes en verdslig per-
son. Niels Clementsen til Avnsbjerg, der vistnok var 
prior 1503-18, eller forstander som posten med tiden 
oftest benævntes, skyldte alene kongen sin stilling.6 

Klostergodsets sammensætning tyder på, at pen-
sionærerne rekrutteredes blandt adelens døtre.7 En 
strid om en part i den nærliggende gård Havreballe, 
der sandsynligvis drejede sig om en datters lod, an-
tyder, at man lokalt sendte døtre til Ring kloster, li-
gesom det regionalt havde tiltrækningskraft anskue-
liggjort ved, at den rige Anders Jakobsen Bjørn til 
Stenalt ved Randers f jord sendte to af sine døtre til 
Ring.8 Men også piger fra håndværkerstanden i Ly-
bæk fandtes blandt nonnerne.9 

Af testamentariske gaver nævnes kun en godsover-
dragelse fra Niels Brok af Hylke 130110 (jfr. s. 4627), 
derimod kendes en del gaver til klosterets beboere. 
1292 drejer det sig om en guldring til Margrethe, dat-
ter af Skjalm Bang, fra søsteren Gyde, 1345 om en 
skilling grot til priorinden fru Katherine og hendes 
søster Bodil fra den gavmilde kannik Peder Jensen af 
Nim, samt 1491 om nederlandsk klæde til to af An-
ders Jakobsens døtre.11 Ingen af de nævnte omtales 
som nonne. 

Kun få enkeltheder kendes i forbindelse med insti-
tutionens ændrede status i reformationstiden. Prior 
Claus Gjordsen, der tillige beklædte andre gejstlige 
embeder, var svagelig, og ved hans død forlenede kon-
gen Ring kloster 153212 til rigshofmester Mogens 
Gøye, der siden 1516 havde været lensmand på Skan-
derborg og var kendt for sin aktive medvirken ved 
nedlæggelse af flere jyske klostre. Den direkte for-
lening fra kongens hånd uden om bispen i Århus 
markerede et brud med hidtidig praksis, og det nær-
liggende Voer kloster søgte samme år beskyttelse un-
der biskop Ove Bille (jfr. s. 3874). Med bispernes 
fængsling 1536 og Kirkeordinansen det følgende år 
havde kronen imidlertid tiltaget sig fuld råderet over 
Kirkens ejendomme. Ved Mogens Gøyes død 1544 
pantsatte Christian III Ring kloster til Herluf Trolle, 
gift med Mogens ' datter Birgitte Gøye. Trolle måtte 
påtage sig »at besørge de derværende jomfruer deres 
tilbørlige årlige underhold«.13 

157114 indløste Frederik II pantet og lagde det under 
Skanderborg, i hvilket lys oprettelsen af klosterets 
jordebog 1573 skal ses. Anlægget fungerede herefter 
som ladegård under slottet med foged, skriver og 
personale, indtil Christian IV 162315 bortforpagtede 
gården som fæstegods med tiendeforpligtelse. Ved 
denne lejlighed overførtes området fra Fruering til 
Hylke sogn.16 

De skriftlige kilder angående klosterets bygninger er 
yderst sparsomme og berører næsten udelukkende 
perioden som kongelig ladegård. Den ældste efter-
retning fortæller imidlertid, at klosteret brændte 
1430,17 men genopførelsen kom hurtigt i gang, og det 
blev »bygt og forbedret, bedre end det var tilforn«. 

I tiden efter reformationen er der næppe ofret me-
get på vedligeholdelse. 159618 omtales et 20 bindinger 
langt hus, som på grund af bygfældighed skulle gen-
rejses. 160319 beordrede kongen genopførelse af to 
huse, der var blæst om. I forbindelse med moderni-
sering af Skanderborg slot 1610-17 indledte Christian 
IV en istandsættelse af dets ladegårde. 161020 tilgik der 
lensmanden besked om ved første lejlighed at lade 
nedbryde hvælvingen på den kirke i Ring kloster, 
som nu bruges til lade, da den ganske og aldeles skal 
stå for fald, så der kan blive des bedre rum til det hø 
og korn, som lægges deri. 161121 bestiltes 80 læster 
kalk fra Mariager. 161522 skulle lensmanden lade op-
sætte teglovn, hvor han mener, der er godt ler at fa, 
og hvor det mest bekvemt kan lade sig gøre. 161723 

hedder det, at alle skillerum skal ned, loft laves til 
korn og havre, kirken istandsættes, så det, der avles, 
kan ligge der. 

I sine breve understreger kongen, at alt skal gøres 
så billigt som muligt, hvilket, sammenholdt med kir-
kens benyttelse som lade, ikke kan have befordret 
dens bevarelse. Bygningens endelige skæbne besegle-
des 1638,24 da kongen tillod nedbrydning af det hus, 
som i gammel tid har været kirke, og som en af bøn-
derne har brugt som lade, siden klosteret blev bort-
fæstet. Lensmanden skal anvende den faldefærdige 
bygnings tømmer til en påtænkt udbygning af Skan-
derup kirke (jfr. s. 2890). 1771 noterede Søren Abild-
gaard, at der nu intet var at se af klosteret. 

Ifølge indskriften på den *alterkalk fra 1519, der nu 
tilhører Stilling kirke (s. 2959), har der i klosterkirken 
været et alter for Den hellige Jomfru. 

Møntfund, I forbindelse med de nedennævnte un-
dersøgelser er fundet i alt 48 *mønter, alle middelal-
derlige med den ældste fra Valdemar Sejrs tid i første 
del af 1200rne (NM. FP. 3350 og 4056). 

Undersøgelser på klostertomten blev indledt på pri-
vat basis af arkitekterne Sven Fritz og Thorkild Ry-
Andersen, der 1933-34 udførte en snes spredtlig-
gende, mindre udgravninger. 1972 og det følgende år 
samt 1983 og 1985 har Afdelingen for Middelalder-
arkæologi ved Århus universitet gennemført ret om-
fattende udgravninger, der har givet værdifulde op-
lysninger om anlægget, men kun i begrænset omfang 
har haft mulighed for at kaste lys over den del, som 
antages at have huset kirken. Her er kun gravet 
1933-34 og 1972. Resultatet af alle hidtidige under-
søgelser er samlet og bearbejdet af Jens Ingvordsen 
1987 og udgivet 1990. Ved gennemgangen nedenfor 
henvises generelt til denne bog. 
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Fig. 2. Skitsemæssig plan 1:500 af det senmiddelalderlige kloster. Med kryds er angivet de steder i anlægget, 
hvor der er påvist en eller flere grave. Tegnet 1997 af KdeFL på grundlag af Mogens Vedsø 1974, Søren Gottfred 
Petersen 1988, Jens Ingvordsen 1990 og Hans Krongaard Kristensen 1997. Funderingsstrækninger i sydfløjen 
(s. 4665) markeret med krydsskravering. - Indication of the possible size of the nunnery. The church seems to have been 
placed in the south wing. 

B E L I G G E N H E D 

Klosteret har ligget ved den sydøstlige bred af 
Skanderborg sø på en lille, næslignende bakke, 
som kun hæver sig svagt over søen. Mod vest 
afgrænses tomten af Ringkloster å, der løber ud 
i søen, og hvis vidtstrakte engdrag i øvrigt præ-
ger landskabet. I dag dækkes klosterområdet 

delvis af gården Ring Kloster, hvis bygninger 
fra 1800rne før nedrivninger i 1970erne dannede 
en malerisk helhed (jfr. fig. 1). 

Bakkens beskedne højde over søens vandspejl 
ses allerede omkring år 1300 at have forvoldt 
problemer som følge af opstemning af Tåning å, 
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Fig. 3. Tympanon (s. 4666). Henrik Wichmann fot. 1996. - Tympanum, now included in a modern building on the site. 

der er eneste afløb for Skanderborg sø. I nær-
heden af klosteret er påvist flere, antagelig mid-
delalderlige fiskedamme. 

B Y G N I N G 

Udgravningerne har vist, at klosteret i sin sidste 
fase udgjorde et firfløjet kompleks af grundmu-
rede bygninger omkring en omtrent kvadratisk 
gård. I denne helhed må nonnernes sovesal i 
overensstemmelse med skik og brug have været 
placeret i vestfløjen, mens systuen befandt sig i 
nordre længe. Udgravningerne har videre godt-
gjort, at komplekset først opnåede sin solide ka-
rakter efter branden 1430. Ganske vist afdække-
des i det nordøstre hjørne to(?) ældre, grund-
murede huse, som efter branden blev indbygget 
i anlægget, men betydelige afsnit af det ældre 
kompleks var opført af billigere materialer. For 
første gang her i landet i forbindelse med et klo-
steranlæg konstateredes der under nordfløjen og 
dele af den østre levn af træbyggeri. Der blev 
påvist to faser, en ældre med jordgravede stolper 
fra midten af 1200rne og en yngre af en let kon-
struktion, muligvis bindingsværk, der hvilede 
på en syld af marksten og formentlig var fra 
tiden omkring 1325. 

Udgravningernes begrænsede omfang og fel-
ternes delvis dårligt sammenhængende udsagn 
gør kirkens placering i komplekset usikker. Den 
omstændighed, at der i søndre længe ikke er på-
vist skillevægge, mens de rum og murforløb, 
der er iagttaget i de andre fløje synes at udelukke 
en placering her, fører til den antagelse, at kir-
ken har ligget i sydfløjen. Formodningen støttes 
af fund af grave ved denne del af komplekset. 

Sonderingerne i sydfløjens midterste del pe-
ger på en indvendig bygningsbredde på godt 
otte meter, hvortil der på nordsiden, dvs. mod 
gården, har sluttet sig et paralleltløbende funda-
ment, der tænkeligt angav en 2,5 m bred kors-
gang, lidt yngre end fløjen i øvrigt. Har kirken 
således haft en rimelig, omend beskeden bredde, 
er dens længde og udformning i øst og vest tem-
melig usikker. I øst har nedbrudte og usammen-
hængende fundamentrester givet næring til for-
modninger om en eller flere ombygninger af 
korpartiet. I et tidligt stadium vil det være fri-
stende her at anbringe de nedennævnte apsis-
kvadre samtidig med, at den til Østbirk kirke 
overførte altertavle (s. 4456) vil have krævet et 
kor af mere anselig størrelse. 

I fløjens vestre ende har udgravningerne af-
sløret solide, halvanden til to meter brede stræk-
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ninger af et markstensfundament, som angiver 
en omtrent kvadratisk bygning (ca. 10 x godt 11 
m). Fundomstændighederne muliggør beklage-
ligvis ingen præcis datering; relationen til den 
smallere, formodede kirke østfor er ikke afkla-
ret, ej heller en eventuel forbindelse til anlæg-
gets vestfløj. 

Om kirken i øvrigt vides kun, på grundlag af 
ovennævnte brev 1610, at den havde hvælvinger; 
muligvis hidrører nogle af de ved sydfløjen 
fundne, halvt ødelagte og ukarakteristiske 
formsten herfra. 

G R A N I T M A T E R I A L E 

På klosterområdet findes en mængde romanske 
granitkvadre. 1972-73 opgjordes deres antal til 
60, der dels indgik i den nuværende gårds byg-
ninger, dels lå i en dynge ved søbredden. Ved 
udgravningerne er desuden konstateret genan-
vendte kvadre i nordfløjens funderinger fra ti-
den før branden. 

Det betragtelige antal kunne tyde på, at der i 
anlægget har indgået en kirke af kvadre, men 
den mulighed kan ikke udelukkes, at stenene er 
ført til klosteret fra en eller flere nedrevne eller 
ombyggede kirker i omegnen. 

Materialet omfatter bl.a. fire apsiskvadre og 
tre sokkelsten, hvor det observeres, at de til ap-
sisblokkene beregnede radier er forskellige, lige-
som højder og sokkelprofiler afviger indbyrdes. 

En gruppe udgøres af portalsten, bl.a. fire 
med fals til døranslag, hvoraf de to har udhug-
ninger, formentlig til stængebom. Desuden en 
beskadiget *kragsten (nu i Skanderborg mu-
seum. Inv. nr. 45/73), dekoreret med en grov, 
indristet, dobbelt tovsnoning (fig. 4), samt frag-
ment af sekundært bearbejdet søjleskaft med di-
ameter 16,5 cm. 

Endelig et tympanon (fig. 3), romansk, af 
grovkornet, rødgul granit, 65x148 cm; indbe-
fattet rammen af to rundstave er det halvcirku-
lære felt 105 cm bredt. Det slidte, lidt grove re-
lief rummer et sceneri med tre personer og et 
dyr. Omtrent i midten står en kjortelklædt per-
son med løftede arme og påfaldende store hæn-
der. Hans ansigt, der måske har glorie, synes 

Fig. 4. *Kragsten (s. 4666). Afd. for Middelalder-ar-
kæologi fot. 1972. - String course of granite, now in 
Skanderborg museum. 

ligesom fødderne at være vendt mod heraldisk 
venstre. Personen her er ligeledes kjortelklædt 
og holder, vendt mod midterfiguren, en firkan-
tet genstand, måske en bog; han bærer tilsynela-
dende trekantet hat. Personen i feltets modsatte 
side har samme dragt, men synes barhovedet. I 
højre hånd holder han en nøgle, i venstre en 
genstand, der kunne ligne et jagthorn. Det fir-
benede dyr i billedets heraldisk højre hjørne må 
være en løve, at dømme efter halen, der k rum-
mer sig under bugen og over kroppen ender i en 
dusk. 

Scenen kan muligvis være en noget forvan-
sket »traditio legis«, hvor apostlene får overrakt 
deres værdighedstegn: Peter nøglen og Paulus 
bogen.25 

Stenen, hvis tilstedeværelse på klosterarealet 
tidligst fremgår 1831, er nu indmuret i sydfaca-
den af gårdens beboelseshus fra 1970erne. 

I N V E N T A R 

Kendskabet til kirkens inventar er yderst ringe 
og omfatter kun de genstande, der efter refor-
mationen overførtes til andre kirker. 

* Altertavle. Hovedaltertavlen blev 1582 over-
ladt til Niels Skram, der lod den opstille i Øst-
birk kirke (s. 4456). 

* Alterkalk og disk. Et sæt blev 1593 overdraget 
Stilling kirke (s. 2959). 
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†Klokke. 156426 befalede kongen, at en 
klokke, som hang i Ring kloster, skulle gives til 
borgerne i Horsens mod betaling med en til-
svarende mængde kobber. 

BEGRAVELSER 

Ved de ovenfor nævnte udgravninger blev på-
vist en del middelalderlige begravelser. Præcis 
hvor mange er uvist, da de overvejende er f rem-
kommet i de ældre undersøgelser og kun er 
mangelfuldt dokumenteret. 

Begravelserne grupperer sig i to hovedområ-
der, et søndre og et nordre (jfr. fig. 2). Tilstede-
værelsen af grave i anlæggets sydlige del skyldes 
formentlig, at de ligger inden for fundamen-
terne af den bygning, der tolkes som kirke. 
Mangelfuld dokumentation umuliggør imidler-
tid en beskrivelse af dem, og områdets afgræns-
ning er ikke påvist. 

Eksistensen af grave i klosterets nordlige del 
er vanskeligere at forklare. De falder i to grup-
per, en vestlig og en østlig. I første gruppe fand-
tes de hidtil eneste påviste murede grave, der 
formentlig skal dateres til 1200rne og antagelig 
har været anlagt i en klostergang. Samme for-
klaring kan muligvis også gælde de fire grave i 
fløjens østre del. De var anlagt i et nord-syd 
gående bælte af en bredde på op til to meter og 
kan være fra tiden omkring år 1300. Hvis da-
teringen af kompleksets ældre nordfløje opret-
holdes, vil gravene være anlagt midt i bygnin-
gen, hvor der dengang var køkken. Dette fore-
kommer ikke sandsynligt, hvorfor fløjenes da-
tering måske skal rykkes op i tid.27 

Endelig skal man være stødt på grave i et om-
råde umiddelbart øst for klosteret, hvor der 
imidlertid aldrig er foretaget arkæologiske un-
dersøgelser. 

M U R E D E GRAVE 

1934 er påvist mindst to murede grave i anlæg-
gets nordlige del, på et sted som ved middelal-
derens slutning indgik i en korsgang. 

1) (Fig. 5), trapezformet munkestensgrav med 
hovedrum, 170x56-35 cm; siderne fire skifter 

Fig. 5. Muret grav nr. 1 (s. 4667). Fritz og Ry-Ander-
sen fot. 1934. - Walled grave no. i. 

høje af delvis itubrudte munkesten i en halv 
stens tykkelse. Det indvendige hovedrum var 
dannet ved to kantstillede mursten i hver side. 
Det nederste skifte var lagt på ler (under-
grund?), som også udgjorde gravens bund. I de 
svagt buede langsider manglede i hver ende i 
øverste skifte en binder,28 hvilket formentlig har 
tjent til anbringelse af tværgående bjælker med 
henblik på trædække. Skelettet lå med armene 
ned langs siden. 

2) (Fig. 7), ca. en meter nord for nr. 1. Kun 
sydsiden og en del af østre ende bevaret, resten 
forstyrret af fundament. Den bevarede del af 
graven var omkring 230 cm lang; størstedelen af 
sydsiden dannedes af en granitkvader 
(167x38x18-19 cm), stillet på højkant med en 
glat side indad. I fortsættelse heraf var lagt to lag 
munkesten (nedre på fladen, øvre på kant) i en 
halv meters længde, efter et retvinklet hjørne 
fortsat ca. 37 cm mod nord. På kvaderens ind-
advendte side var stillet to munkesten på kant 
over hinanden. Gravens bund bestod muligvis 
af murstensbrokker.29 

3) Oversigtsplanen 1934 angiver med en sti-
plet kontur i nærheden af de to ovennævnte, og 
uden nærmere oplysninger, muligvis en tredie 
grav. 

B E N G E M M E 

Den østre halvdel af muret grav nr. 2 var ind-
rettet til gemme for knogler fra de grave, der 
var blevet forstyrret ved anlæggelsen af oven-
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nævnte fundament. Ved udnyttelse af den ældre 
gravs syd- og østside indrettedes et aflukke (ca. 
110x80x25 cm), hvis nordside på en strækning 
var én sten tyk og bestod af munkesten i tre 
skifter; heraf var de to nederste fortrinsvis lagt 
som løbere, fuge over fuge. Gemmets vestre 
ende bestod af tre løberskifter uden forbandt 
med gravens langsider. I bengemmet, hvis låg 
bestod af frådstensheller kantet med teglbrok-
ker, blev fundet rester af mindst fire skeletter. 
Bengemmet synes bygget op imod fundamentet 
til den grundmurede nordfløjs sydmur, som an-
tages at være opført forholdsvis kort tid efter 
branden 1430.30 

J O R D G R A V E 

I nordfløjen. 1) Iagttaget 1934. Lå muligvis mel-
lem ovennævnte murede grave nr. 1 og 2 og kan 
ved anlæggelsen have forstyrret nordvestre del 
af den første. Skelet af kvinde på ca. 40 år lå med 
hænderne samlet over bækkenet.31 1983 konsta-
teredes fire kistegrave. 2) Indeholdt jernsøm og 
spor af formuldet træ. Kisten, hvis østende var 
ca. 40 cm bred, blev kun påvist over en længde 
af ca. 60 cm, da begravelsen var overlejret af et 
kraftigt fundament fra midten af 1400rne; af 
samme grund blev kun fødderne og nedre del af 
den gravlagtes underben afdækket. I fylden 
uden for kisten fandtes en *mønt fra Erik Klip-
pings tid32 samt nogle gråbrændte potteskår. 
Under personens fødder var lagt en mursten. 3) 
Graven lå omkring en halv meter nord for den 

Fig. 6. Bengemme (s. 4667) i muret grav nr. 2, jfr . 
fig. 7. Fritz og Ry-Andersen fot. 1934. - Ossuary in the 
east end of walled grave no. 2, seen from the east. 

Fig. 7. Muret grav nr. 2 (s. 4667). I baggrunden det 
fundament fra midten af 1400rne, som har forstyrret 
graven, hvis østre ende blev omdannet til bengemme 
(s. 4667). Fritz og Ry-Andersen fot. 1934. - Walled 
grave no. 2. In the middle of the 15th century disturbed by 
foundations and made into an ossuary. 

foregående og indeholdt rester af formuldet træ; 
her blev kun påvist ca. 80 cm af kistens vestre 
ende, som var omkring 40 cm bred. Af den 
gravlagte registreredes underben og fødder, og i 
fylden fandtes nogle få gråbrændte potteskår. 4) 
Lå ca. 30 cm øst for nr. 2. Kun omkring en halv 
meter af fylden blev registreret, da resten lå 
uden for udgravningsfeltet. Sammenstyrtning 
forhindrede videre registrering ud over iagtta-
gelse af spor af kiste. 5) Anlagt nord for og del-
vis oven i nr. 4. Kun omkring 40 cm af gravens 
fyld i dens vestre ende blev registreret, da resten 
lå uden for udgravningsfeltet; spor af kiste 
kunne ikke undersøges af samme årsag som ved 
nr. 4. 

G R A V F U N D 

*Rosenkrans33 af 45 ravperler på (ny) snor; to af 
perlerne har en diameter på ca. halvanden cm, 
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de øvrige godt én cm. Perlerne indgik til museet 
i Århus i 1860erne og skal være fundet ved 
»grundudgravning til lade, hvor man traf på en 
snes lig, liggende i langagtigt, i leret udskåret 
rum; på et af ligene lå stykket«. 

KILDER OG H E N V I S N I N G E R 
Skanderborg museum: Opmålinger, notater og fotogra-
fier ved Sven Fritz og Thorkild Ry-Andersen 
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Afdelingen for Middelalder-arkæologi ved Århus 
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NM2: Indberetn. ved Afd. for Middelalder-arkæo-
logi ved Århus universitet 1983. Notebog: Søren 
Abildgaard IX, 1771, s. 55. Tegninger og opmålinger: 
Tympanon ved Carl Hansen 1831, H. Harder 1832, 
Chr. O. Zeuthen 1862 og E. Schiødte 1878. Grund-
rids o.a. ved Afd. for Middelalder-arkæologi ved År-
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KglBibl: Tympanon ved J.G. Burman Becker 1862. 
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Historisk indledning ved Lars Bisgaard, øvrige afsnit 
ved Jens Andersen, begge dele under medvirken af 
Kjeld de Fine Licht 1997. 

1 ActaPont. nr. 858. Af brevet fremgår, at abbeden fra 
benediktinerklosteret Essenbæk syd for Randers, 
provsten i Lybæk og dekanen i Roskilde af en eller 
anden grund blev indsat for fem år som værneherrer 
for Ring kloster. 
2 DiplDan. 1. rk. IV, nr. 82, jfr . G. G. Smith: De dan-
ske nonneklostre indtil ca. 1250, i KirkehistSaml. 
1973, s. 33. Det har været formodet (jfr. s. 3843), at 
benediktinske munke- og nonneklostre ved Mossø 
og Skanderborg sø har dannet en slags dobbeltinsti-
tutioner. For Rings vedkommende skulle det dreje 
sig om en relation til klosteret på Kalvø (Skanderborg 
kommune), som blev nedlagt omkring 1172. Med 
støtte i Poul Rasmussens studier af herreklostrenes 
godshistorie har Ingvordsen 1990, s. 43-45 peget på 
muligheden af, at nonnerne i Ring havde beholdt 
Kalvøklosterets besiddelser. 
3 DiplDan. 3. rk. II, nr. 147, jfr . Smith (note 2), s. 36. 
4 Repert. I, nr. 6077. 
5 KirkehistSaml. 1889-91, s. 497. Før 1430 er omtalt: 
Hr. Joseph, prior 1333, hr. Asser, præst og prior 
1340, sandsynligvis med embede ved Vor Frue alter i 
Århus domkirke, Erik Johansen, præst og prior 1405, 

Erik Laurenssen 1424, ærkedegn i Århus (H. Søgaard: 
Nogle diplomer fra Ring klosters arkiv 1257-1371, i 
JySaml. Ny rk. VI, 1964, nr. 9 og 10. DiplDan. 3. rk. 
I, nr. 26 og 3. rk. VII, nr. 240. Repert. I, nr. 4690 og 
6077). For tiden efter 1430 se Ingvordsen 1990, 
s. 28-31. 
6 V. A. Secher og A. Thiset: Om Rigsraad Niels Cle-
mentssøn til Avnsbjerg og hans Børn, i JySaml. 2. rk. 
I, 1886-88, s. 143-251, jfr . Ingvordsen 1990, s. 51. 
7 P. Rasmussen: Herreklostrene, s. 57. Birgitte Gøye 
blev således opfostret blandt nonnerne i Ring. 
8 ÆldDaArkReg. I, s. 178 og 271. 
9 DiplDan. 3. rk. VII, nr. 239. 
10 ÆldDaArkReg. I, s. 180. 
11 DiplDan. 2. rk. IV, nr. 67, 3. rk. II, nr. 147. 
12 Frederik Is Registranter, s. 467. Der skulle gøres 
inventarium som ved normale forleninger under kro-
nen. 
13 DaMag. 4. rk. IV, s. 216. 
14 KancBrevb. 29. marts og 16. april. Jfr. Breve til og 
fra Herluf Trolle og Birgitte Gøye II, 2. april 1571 og 
KancBrevb. 27. okt. 1574 og 29. april 1576. Afskaffel-
sen af klosterets birketing 11. dec. 1579 peger i samme 
retning. 

Det skal bemærkes, at kongen 23. marts 1551 øn-
skede rødt ler, der tages ved Ring kloster (jfr. lokali-
teten Røde Mølle), og som en mand i Århus kan male 
med, bragt til Tøjhuset i København. 
15 KancBrevb. 14. okt. 
16 Samme 28. jan. og 26. juli 1624 samt 17. jan. 1634, 
jfr. s. 4628 og H. F. Rørdam: Kirkelige Forhold og 
Personligheder i Aarhus Stift i ældre Tid, i Kirkehist-
Saml. 3. rk. III, s. 339. 
17 C. Neergaard: En Begivenhed i Ring Klosters Hi-
storie, i KirkehistSaml. 4. rk. I, 1889-91, s. 493-98. 
18 KancBrevb. 28. april. 
19 Samme 20. sept. 
20 Samme 1. juni. 
21 Samme 29. april. 
22 Samme 19. april. 
23 Samme 18. feb. 
24 Samme 18. juli. 
25 Jfr. Lise Godtfredsen og Hans Jørgen Frederiksen: 
Troens billeder. Romansk kunst i Danmark, Herning 
1987, s. 208f. Vedr. tilsvarende motiv: Mackeprang: 
Granitportaler, s. 172f. Imod tolkningen taler især 
den omstændighed, at midterste figur ikke er vist 
frontalt. Løven i billedfeltet kunne være en remini-
scens fra Petersportalen i Slesvig domkirke, hvor de 
fire evangelistsymboler indgår. Mag.art. Bodil 
Franck, Virum, skal have stor tak for sin bistand ved 
tolkningen. 
26 KancBrevb. 8. dec. Iflg. Bodil Møller Knudsen ved 
Byarkivet i Horsens har man i byen ikke haft efter-
retning om klokken ud over bemærkningen i O. Fa-
bricius: Horsens Kjøbstads Beskrivelse og Historie, 
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Odense 1879, s. 50, hvor der 1565 nævnes en siden 
omstøbt »Jomfruklokke« i Vor Frelsers kirke. 
27 Dateringen af træfløjene bygger på et ganske spin-
kelt grundlag. Den ældste fase er dateret i forhold til 
den yngre, mens denne er dateret ved fundet af en 
enkelt mønt fra Erik Menveds tid (1286-1319, Ing-
vordsen, s . l l8f . ) . Lagfølgen mellem træfløjene og 
gravene er lidt usikker, da levnene af begge var ad-
skilt af bl.a. et kraftigt fundament fra 1400rne; desu-
den var de to delfelters øvre lag ikke identiske, Ing-
vordsen, fig. 84 og 86. Endelig viser en udgravnings-
beretning (M8 1983), at det er usikkert, fra hvilket 
niveau gravene blev anlagt. 
28 Dog undtaget den vestre halvdel af gravens nord-
side, som var reduceret til to skifters højde. 
29 Således opfattedes forholdet i det mindste af ud-
graverne i udkast til pressemeddelelse(?) 1934. 
30 Ingvordsen, s. 216. Ingvordsen har s. 256 opfattet 
bengraven som en primær konstruktion og dateret 
den til før midten af 1200rne. 

31 Iflg. Fritz og Ry-Andersens fotografier nr. 56 og 
59, hvor det betegnes »Skeletfund nr. 4«. Af fotogra-
fiet fremgår ikke klart, at graven lå mellem de to 
andre; ud fra snittets størrelse kan den imidlertid 
næppe have ligget andre steder. Alders- og kønsbe-
stemmelse fremgår af liste over skeletdele fra snittet, 
men grundlaget er ukendt. Graven betegnes i samme 
oversigt som »kistegrav«; fotografierne viser dog in-
tet spor af kiste. 
32 Da mønten lå i gravfylden uden for kisten, er der 
næppe tale om en såkaldt dødemønt, jfr . K. Grinder-
Hansen: Dødemønter fra danske kirker og kirke-
gårde, i hikuin 17, 1990, s. 147f. Da der desuden var 
keramik i gravfylden, kan mønten oprindelig have 
været indlejret i ældre, forstyrrede lag. Mønten do-
kumenterer kun, at graven tidligst kan være anlagt 
1259-86. 
33 Købstadmuseet Den gamle By. Inv. nr. 149. Kran-
sen er forlagt, hvorfor beskrivelsen bygger på muse-
ets registreringskort. 



Fig. 1. Kirken set fra sydvest med Kirkedalen i forgrunden. KdeFL fot. 1997. - The setting of the church in the 
landscape at the top of the southern slope. 

VEDSLET KIRKE 
V O E R H E R R E D 

Landsbyen er nævnt første gang 1391 og sognet 1405,1 

begge gange i forbindelse med jord til Ring kloster. 
Kirken omtales tidligst 1524,2 da den bidrog med 18 
mark til Frederik I.s ekstraskat, den såkaldte lande-
hjælp. 

Kirkens ejerforhold i middelalderen er ikke kendt. 
Ved reformationen overgik den sandsynligvis til kon-
gen, der 15723 havde kirketiende bortforpagtet til 
Jens Grøn i Hoved(gård). 

Som led i gældssaneringen efter svenskekrigene 
solgte Christian V 16894 kirken til sekretær i Danske 
kancelli Peder Rodsteen, som samme år afhændede 
den til sin bror, admiralen Jens til Rodsteenseje ved 
Odder. 17075 tilhørte kirken enkedronningens kam-
merjunker Henrik Bielke, som dette år skødede den 
til justitsråd Bendix Lassen på Åkær. Fra ham kom 
den på et ukendt tidspunkt til amtmand Jørgen Gra-
bow på Urup, bevidnet 1726,6 hvis enke, Margrethe 
Øllegaard Rantzau Grabow (jfr. tårn) 1772 solgte kir-
ken til Frederik Christoffer Trampe til Hovedgård, 

hvorefter den erhvervedes af sønnen, kammerherre, 
greve Jørgen Ditlev (jfr. †alterklæder, †messehagel, 
†alterskranke og inventaroversigt). Han skødede den 
17857 til kammerråd Peder Herschend, der 1788 lod 
den indgå i slægtshuset Herschendsgave i nabosognet 
Fruering (jfr. gravplads). Kirken forblev under denne 
gård, indtil den overgik til selveje 1. januar 1916. 

16158 betalte kirken for tre tiggertegn »til stakler i 
sognet«. 

Siden 1965 har kirken været anneks til Ørridslev, 
før den tid var den anneks til Torrild (jfr. s. 2619), 
hvilket er bevidnet 1571.9 

Ifølge sagnet10 havde man forsøgt at rejse kirken på 
højen Troldkirke, men hvad man byggede om dagen, 
blev af trolde revet ned om natten. To sammen-
bundne stude blev da sluppet løs, og hvor de lagde 
sig, opførtes kirken. Den nævnte høj befinder sig i 
området Heden, godt to kilometer sydøst for kirken, 
hvor der fra tid til anden er fundet granitsten, s tum-
per af tegl o.a. 

295* 
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Fig. 2. Kirken set fra syd. Sylvest Jensen fot. 1947. KglBibl. - Aerial view of the church. 

I det bølgende, højtliggende landskab rejser kir-
ken sig på en jævnt rundet bakke, der mod syd 
falder ned i slugten, hvor Kirkedalsbækken 
strømmer. På denne side er der et flot panorama 
(fig. 1). På sit videre løb passerer bækken Hede-
mølle, før den slutter sig til Ringkloster å. I 
ældre tid lå kirken temmelig frit mellem lands-
byerne Grumstrup, Assendrup og Vedslet, hvor 
kirkegården udgjorde en enklave ved kanten af 
sidstnævntes ejerlav. Yderligere bemærkes (jfr. 
fig. 41), at kirken er lagt umiddelbart oven for 
broen over den nævnte bæk, hvor de tre ejer-
lavsgrænser løber sammen. 

Den rektangulære kirkegård hegnes mod vest, 
syd og på østsidens søndre halvdel af et kraftigt 
stendige. På den øvrige strækning i øst og langs 
hele nordsiden strækker sig siden 1940rne en 
mur af opstablede marksten. Siden den første 
omtale i begyndelsen af 1600rne har hegnet be-
stået af rå kamp, der efter jævnlige nedskrid-
ninger måtte lægges op og udbedres med til-
kørte sten og græstørv.8 

Indgangene udgøres af en port i nord og en 
fodgængerlåge i øst, hvis udformning delvis går 
tilbage til 1940rne. Begge steder er der jernfløje 
med stænger, ophængt på gråmalede, støbte pil-
ler, som den kongelige bygningsinspektør øn-
skede hvidtet; navnlig dem ved lågen er temme-
lig kraftige. De to ved porten er foroven aftrap-
pede og hver kronet med et jernkors. 16168 »for-
færdigede« en snedker en låge; i begyndelsen af 
1680erne11 blev port og låge opmuret, og i lågen 
lagdes en †rist af træ. 174812 bemærkede synet, at 
vestre låge var ringe, mens præsten i sin beskri-
velse af forholdene 179113 fandt port og låger 
»tilstrækkelige«. †Låge i sydvestre hjørne, der 
stod i forbindelse med sti til Grumstrup, nævnes 
sidste gang 1929. 

Ligkapel i kirkegårdens nordvestre hjørne 
med toilet og rum for graveren og hans udstyr 
er f remkommet ved forlængelse 1996 af byg-
ning fra 1929. Det enkle, hvidkalkede hus med 
port mod øst er tækket med røde vingesten. 
Teglhængt †bindingsværksbygning opførtes 16148 
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Fig. 3. Kirken set fra nordøst. Fotografi omkring år 1900 i N M . - The church seen from the north-east. 

til præstens heste og vogn; 186114 rejstes tegl-
hængt, grundmuret †hus til materialer. 

Beplantning langs alle sider af yngre seljerøn, 
der har afløst elm. Planering og beplantning 
nævnes 1872.14 Der er pikstensbro omkring kir-
ken; synet fremsatte 190915 ønske om fortov af 
den autoriserede bredde på halvanden fod. 

B Y G N I N G 
Kirken består af apsis, kor og skib, som må være 
opført omkring år 1200. Før reformationen er der i 
koret indbygget hvælv og tilsyneladende i sammen-
hæng hermed er apsis skilt fra med en lukkemur med 
en døråbning på hver side af det ved samme lejlighed 
udflyttede alterbord. I samme tidehverv, dvs. i be-
gyndelsen af 1500rne, er der ved skibets vestende rejst 
et tårn og ved norddøren tilføjet et våbenhus. I dag 
præges bygningen af relativt store jernvinduer fra 
1870erne. Orienteringen har nogen afvigelse mod 
syd.16 

På flere punkter kan den oprindelige bygning 
lede tanken hen på kirken i Tulstrup (s. 3682); 

det drejer sig navnlig om apsis, der er forholds-
vis lille og har relativt ringe murtykkelse, lige-
som dens byggemateriale afviger fra den øvrige 
kirkes. Apsidens ydre diameter svarer til korets 
bredde, hvilket forhold genfindes i Tulstrup; 
samtidig synes det indre af skibet i Vedslet at 
være proportioneret omtrent som i Tulstrup. 

Vedslet kirke er rejst med facader af kvadre og 
bagmure af marksten; dør- og vinduesåbninger 
såvel som triumfbuen er kvadersat. Helt op i 
spidsen er korgavlen og skibets vestre gavl ud-
vendig af kvadre, indvendig af rå kamp.17 Mu-
rene står på en skråkantsokkel, der ikke afbrydes 
ved indgangene og særligt på koret er lagt med 
meget store sten, hvoraf nogle er omkring 170 
cm lange. Skiftegangen mellem kor og skib er 
gennemgående. Apsidens sokkel er næsten for-
svundet; denne omstændighed og det lidt, der er 
bevaret, tyder på, at den har været af frådsten. 
Det samme antog Uldall i sin tid, men også den-
gang var det på grund af puds vanskeligt at be-
stemme materialet i murværket. Tilsyneladende 
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Fig. 4. Grundplan 1:300. Målt af Mads Hjuler og Kurt Lorenzen 1987, tegnet af KdeFL 1997. - Ground-pla 

består apsismuren af en blanding af frådsten og 
rå kamp, mens den tilhørende halvkuppel vist 
udelukkende er af den letbearbejdelige og lettere 
kildekalk. 

Døre. Skibet har haft to indgange, hvoraf den 
søndre er tilmuret og kun med usikkerhed 
skimtes på den omsatte og ændrede facade. Den 
nordre er derimod i brug, men omdannet 1862 
ved borthugning af døranslaget. Den rektangu-
lære åbning måler i vægplan 251x133 cm. Over-
liggeren er glat på forsiden, men på den kalkede 
og halvt dækkede underside forsynet med 
ramme og måske rankedekoration i relief. 

Brudstykke af tympanon (fig. 7) er indsat i in-
dersiden af kirkegårdens nordre hegnsmur ved 
porten. Stykket er af grålig granit og måler ca. 
55x31 cm, dybden kan ikke registreres, og alle 
sideflader er glathuggede. Inden for en plan 
ramme krummer sig en ranke af slynget akan-
tusbånd omkring en figur, ligeledes i relief, som 
kunne være en vinge, men næppe lader sig iden-
tificere med sikkerhed. 

Af vinduer er kun bevaret det i korets nord-
mur, som var i brug 1862,14 men nu er lukket i 
lysningen og på begge sider registreres som ni-
che (udvendig 126x73, indvendig 128x69 cm). 
Overliggeren er rektangulær, og to lignende står 
på kirkegården med vinduesbredder på 68 og 69 
cm; den ene måler 47x98 cm, den anden be-
skadiget foroven. I hver af skibets langsider har 
været to lysåbninger (jfr. nedenfor). Desuden er 

apsidens vindue i brug, omend ganske omdan-
net i den nu rektangulære lysning og i ydersi-
den. I facaden skimtes den ældre, rundbuede 
form, der har haft markant skrå smige, ligesom 
det er tilfældet indvendig. 

I det indre står den rundbuede koråbning, hvis 
bredde er over en trediedel af triumfvæggens 
længde. Buens stik hviler på profilerede krag-
band af granit (fig. 6). På vestsiden af den neder-
ste hjørnekvader i triumfbuens nordside er i 3,5 

Fig. 5. Tværsnit i skibet set mod øst 1:150. Målt af 
Mads Hjuler og Kurt Lorenzen 1987, tegnet af KdeFL 
1997. - Section of the nave looking east. 
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Fig. 7. Brudstykke af tympanon (s. 4674). Henrik 
Wichmann fot. 1997. - Fragment of tympanum, now 
included in the wall of the churchyard. 

Indersiden af apsishvælvet går i et med væg-
gen og dækkes af puds og kalk, mens oversiden 
er utilgængelig. 

Ændringer og tilføjelser. På linie med de fleste 
andre blev Vedslet kirke i generationerne før re-
formationen 1536 genstand for ombygning og 
suppleret med tårn og våbenhus. Formentlig er 
denne omdannelse indledt med indbygning af 
korhvælvet, der nok skal dateres til Jens Iversen 
Langes tid som biskop (jfr. kalkmalerier). Her er 
på falsede hjørnepiller opmuret et sædvanligt 
krydshvælv med retkantede halvstensribber. På 
pillerne er vederlag angivet med et fremkraget 
skifte, og i hvert af rummets fire hjørner sidder i 
en af kapperne et afløbshul. 

Fig. 6. Kragbånd i korbuen 1:3 (s. 4674). KdeFL 1996. 
- The string courses of the chancel arch. 

cm højt relief fremstillet et hundelignende dyr 
(fig. 8), hvis nederste parti nu skjules af gulvet; 
aflæselig højde 43 cm. Dyret sidder på sin bag-
del, hvor en haledusk er antydet, med hævede 
forpoter i bevægelse væk fra korindgangen. Det 
spidssnudede hoved er temmelig naturalistisk 
med stort, indristet øje, svagt åbentstående 
mund og to ører. Uldall anså dyret for et lam. 

I korets sydvæg er 76 cm over det nuværende 
gulv udsparet en 40 cm dyb, rektangulær niche 
på 29x37 cm. 

Fig. 8. Billedkvader ved koråbningen (s. 4674). Hen-
rik Wichmann fot. 1997. - Figured ashlar in the east wall 
of the nave, beside the entrance to the chancel. 

Ejendommelig er situationen i rummets øst-
side, hvor der i sammenhæng med hvælvslag-
ningen og kombineret med den ældre apsisbue 
er opmuret en væg, som adskiller apsis og kor. 
Til hver side for alteret er i muren anbragt en 
fladbuet døråbning, som forbinder de to afsnit; 
det halvrunde apsisrum er utvivlsomt identisk 
med den lokalitet, som 1680-8111 benævnes sa-
kristi. Denne brug af apsis behøver ikke at have 
været forudset ved murens opførelse; i hvert 
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Fig. 9. Kirken set fra sydøst. KdeFL fot. 1996. - The church seen from the south-east. 

fald peger indretningen, der har en parallel i 
Nørre Snede (s. 4224), på en ændret funktion i 
koret i senmiddelalderen. 

Tårnet, der i grundplan er svagt trapezformet, 
præges på sydsiden og det meste af vestsiden af 
skalmuring; sådanne udbedringer er tidligst 
nævnt 16168 og fandt senest sted i 1960erne. 
Bygningen står på en syld af marksten, der mest 
iøjnefaldende træder frem på vestsiden. Nord-
facaden, der som nævnt er den bedst bevarede, 
synes overvejende at bestå af marksten; rå kamp 
er også anvendt indvendig i tårnrummet, mens 
væggene højere oppe er af munkesten i munke-
forbandt. 

Det enkle tårnrum er, ligesom det er tilfældet 
adskillige steder på egnen, karakteristisk ved fra 
begyndelsen at have haft en direkte adgang ude-
fra. Ved midten af forrige århundrede benævn-
tes rummet kapellet, og man mente, at der her 
tidligere havde været henstillet kister.14 Dørhul-
let i tårnrummets nordside, der i dag er tilmu-

ret, har i den fladbuede gennemgang vist været 
132 cm bredt at dømme efter murværket i den 
indre, fladbuede niche. I den spidsbuede niche 
udvendig er lukningen mindre entydig. Rum-
met er bragt i sammenhæng med skibet ved en 
forholdsvis lille, fladrundbuet åbning, hvor ve-
derlag i hver side tegnes med et fremkraget 
skifte. Form og størrelse af denne tårnbue, sam-
menholdt med en lidt uklar post i regnskabet for 
1617-18,8 da Lars murmand fra Skanderup fik 
betaling for at »nedbryde gavlen mellem kirken 
og tårnet og opsætte igen«, lader antage, at buen 
stammer fra denne tid. I vore dage kan tårn-
rummet aflukkes fra skibet med en tofløjet dør, 
og man bemærker, at kun i perioder har rummet 
været inddraget (jfr. inventar). 

Det store vindue i sydsiden svarer til kirkens 
øvrige og er indsat 1873;14 fra begyndelsen har 
der næppe været åbning her. 

Til de øvre etager i det forholdsvis lave tårn er 
der adgang udefra ad en højtsiddende, 78 cm 
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Fig. 10. Kirken set fra øst. KdeFL fot. 1997. - The church seen from the east. 

bred passage østligt på nordsiden. En udvendig 
trappe med jernvanger og trin af eg, der er op-
stillet 1896,14 fører op til den rundbuede åbning, 
som udvendig er falset for døranslag. I melleme-
tagen er der ingen lysåbninger, mens klokke-
stokværket, der knap løfter sig over skibets tag-
ryg, har glamhuller mod tre verdenshjørner. 
Den fladbuede, udvendig falsede åbning i sydsi-
den må være frembragt ved en af facadens skal-
muringer. Derimod er glamhullerne mod nord 
og vest af den tvedelte type (fig. 11), som træffes 
mange steder i stiftet, og som antagelig er in-
spireret af lydåbningerne i tårnet ved domkirken 
i Århus (s. 237). Dog er de to huller i hver af 
dobbeltåbningerne ikke, som det ellers ofte er 
tilfældet, placeret i et fælles spejl, men de ydre 
false forenes foroven i en aftrapning på den 
midtdelende søjle (diameter 29 cm), ligesom på 
nabokirken i Torrild (s. 2624). På indersiden sid-
der hver dobbeltåbning i en 150 cm bred, flad-
buet niche, der dog navnlig i vest er noget æn-

dret. I klokkerummets ombyggede østside har 
der været to fladbuede, mindre nicher, hvoraf 
den nordre er delvis bevaret; formentlig har der 
her været et glamhul til hver side for skibets tag, 
svarende til dispositionen i Torrild og enkelte 
andre steder. 

Mens tårnets østre taggavl er fornyet, er den 
vestre i behold, omend repareret i udstrakt grad; 
oprindelig har der formentlig været †kamtak-
ker. Gavlen prydes med fem høj blændinger på 
fælles fodlinie; deres øvre udformning, der nu 
støder sammen med taginddækningen, er æn-
dret; muligvis er midtblændingens spidsbue op-
rindelig. 

Tårnet er første gang nævnt 1616,8 da murerne 
Lars fra Skanderup og Hans fra Horsens udbe-
drede syd- og vestsiderne; i fortsættelse heraf 
udførtes den ovenfor formodede åbning mellem 
skib og tårnrum. Ved denne lejlighed fik tårnet 
øjensynlig en hovedistandsættelse, idet også 
klokkestolen og et loft blev udbedret. I sin be-



4578 VOER HERRED 

Fig. 11. Tårnets vestre glamhul (s. 4677). KdeFL fot. 
1996. - Belfry lights in the west side of the tower. 

skrivelse 179113 oplyser præsten, at tårnet fik en 
grundig restaurering i fru Grabows sidste le-
veår, hvilket samstemmer med vestfacadens 
jernbogstaver og -tal: M Ø R G 1771, der står 
for kirkeejeren (jfr. s. 4671) Margrethe Ølle-
gaard Rantzau Grabow (jfr. s. 4497). Ved en 
istandsættelse af tårnrummet 187314 blev en 
stige, der fungerede som opgang til mellem-
stokværket, flyttet udenfor, loftet pudset og det 
nævnte vindue sat i. 

Våbenhuset er lagt foran skibets norddør, hvil-
ken placering, i samspil med terrænforholdene, 
måske hænger sammen med landsbyerne Assen-
drups og Grumstrups betydning i sognet. Også 
indgangen til tårnrummet sidder i nordsiden. 

På en synlig markstenssyld er den langstrakte, 
lave bygning rejst af munkesten. Et savsnits-
bånd forløber på gavlen over indgangens spids-
buede spejl, der 1930 er ommuret i sammen-
hæng med dørhullet, der nu er fladbuet. 179113 

nævner præsten, at der er et »hul« over kirke-

døren, formentlig et vindue i karmen over flø-
jen, hvorfra rummet fik lys. Synsprotokollens 
beskrivelse 1862 omtaler et tilmuret vindue, 
mens man samme år foreslog to nye sat ind. Det 
eksisterende, fladbuede støbejernsvindue i øst-
muren stammer måske fra ombygningen 1930 
(jfr. fig. 3). 

Våbenhuset er tidligst omtalt 1616,8 da en del 
nedblæste tagsten skulle fornyes. Rummet, der 
179113 manglede loft, har at dømme efter de op-
stikkende sten i nordvestre hjørne antagelig haft 
†murede bænke. 

Kirkens vedligeholdelse i øvrigt i nyere tid sy-
nes gennemgående at have været god. Første 
herhenhørende omtale er fra 1615 og drejer sig 
om, at der på ladegården i Skanderborg var ind-
købt et parti mursten, uden tvivl med henblik 
på den almindelige istandsættelse i de følgende 
år (jfr. ovenfor, tårn). Bl.a. nævnes, at »tindin-
gen (kamtakker) på kirken« blev repareret og 
afdækket med tagsten. Det oplyses, at murer 
Lars, som medvirkede i entreprisen, blev hentet 
i Ring (jfr. s. 4004) og bagefter transporteret til 
Adslev (jfr. s. 3104).8 Omkring år 170018 var lof-
tet adskillige steder faldet ned, og 1753 noterede 
synet gennemrådnede loftsbrædder. Siden har 
der tilsyneladende ikke været alvorlige mangler, 
1786 karakteriseredes tilstanden endda som fin.12 

Uden nærmere specifikation omtales reparation 
1820.19 

1862 blev skibets loft pudset, tårnrummets 
fulgte som nævnt 1873. Denne tilstand afløstes 
1933 af den nuværende med træloft og synlige 
bjælker, alt med en livlig dekoration i blå og grå 
farver. På bjælken nærmest t r iumfmuren står 
det nævnte årstal og initialerne P J B, vistnok for 
en lokal maler, Bagger. Ventilationsåbningen i 
korets nordmur er tilvejebragt 1904.14 

Gulvene er senest rettet op og udbedret 
1993-94 ved arkitekterne Vilhelmsen, Marxen 
og Bech-Jensen, Århus. I koret ligger sekskan-
tede, røde og gule teglfliser, der formentlig går 
tilbage til et ønske 186315 om fornyelse i sam-
menhæng med alterskrankens omdannelse. I 
skibet er der gule teglfliser, i tårnrum og våben-
hus gule sten på fladen. 11700rne og endnu 1862 
lå der mursten de fleste steder. 
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Fig. 12. Indre set mod øst. H. Wichmann fot. 1996. - Interior to the east. 

Alle vinduer går tilbage til 1870-73, da bestræ-
belser på harmoni ved ensartethed var i højsæ-
det; indvendig er de rundbuede, smigede og 
glatpudsede i sammenhæng med væggen. Ram-
mernes jernstel har adskillige paralleller på eg-

nen, bl.a. i Hylke; udvendig er åbningerne dob-
beltfalsede. En fornyelse af vinduer indledtes i 
1830rne20 i skibets sydside; dog var de fleste 1862 
firkantede og af træ ifølge synsprotokollens be-
skrivelse. 1870 indsattes et nyt i koret og et par 
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Fig. 13. Indre set mod øst o. 1900. Ældre fot. i N M . - Interior to the east. 

år efter tre i skibet; det i nordsiden fulgte det 
følgende år til afløsning af »de to små«.15 

Utvivlsomt er de to ovennævnte overliggere 
udtaget ved denne lejlighed. 

Tagene, der har sorte sugfjæl og røde vindske-
der, er i vore dage bemærkelsesværdige ved at 
have forskelligt materiale på de to sider, hvilket 
tidligere ikke var helt ualmindeligt. 1918 afviste 
den kgl. bygningsinspektør tanken om salg af 
tagenes bly. På apsis og tårn ligger bly, det 
samme gælder korets og skibets nordsider, 
mens sydsiderne er teglhængte ligesom våben-
huset. Tagmaterialerne er fornyet gentagne 
gange, blyet senest i 1990erne, men fordelingen 
synes at kunne følges tilbage til 1700rne; måske 
forsvandt blyet på skibets sydside 1682-83,11 da 
14 opgange blev taget ned af den østre del. 

184421 blev apsidens bly stjålet, og kancelliet 
tillod kirkeejeren at oplægge blå tagsten i stedet; 
det blev kun til spån, som observeret af Uldall 
og synligt på ældre fotografier (jfr. fig. 3). 1905 
afløst af bly. 

Tagværkerne er af nyere dato og allerede 1862 
overvejende af fyr; i skibet nummereret østfra 
på østsiderne. 

Opvarmning foregår siden 1969 ved indblæs-
ning af varm luft i forbindelse med oliefyr i ka-
pelbygningen. Utvivlsomt i medfør af det mini-
sterielle regulativ om varme i kirkerne opstille-
des 1893 i skibets nordøstre hjørne en †kakkel-
ovn (jfr. fig. 13), der efter fornyelser afløstes af 
kalorifer samme sted ved den indre istandsæt-
telse i 1930rne; samtidig blev der indlagt elektri-
citet. 
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MÉmm 

Fig. 14. Indre set mod vest. H. Wichmann fot. 1996. - Interior to the west. 

KALKMALERIER 

1923 afdækkedes nogle kalkmalerier - romanske 
i korbuen, sengotiske på korets nordvæg og 
hvælv - som overkalkedes hhv. istandsattes det 
følgende år. Ved en restaurering 1987 f remkom 
fragmenter fra tre forskellige perioder. Bortset 
fra dem på korets nordvæg og hvælv er maleri-
erne atter overkalkede. 

1) 1450-75, rester af en apostelfrise ses på ko-
rets nordvæg (fig. 16), malet inden hvælvslagnin-
gen. Frisen er nært beslægtet med udsmyknin-
gerne i Tilst (s. 1576f.) og Harlev (s. 2016). Be-
varet er kun arkaderne og to langstrakte, stå-
ende apostle i lang kjortel og kappe, Taddæus 
med kølle og Jakob den ældre med muslingeskal 
og vandringsstav, begge vest for vinduet. Øst-
for ses i arkaden svage spor af Andreas, hvis 

højre hånd med korset er bevaret i underteg-
ning. Arkaderne adskilles af perspektiviske, 
tårnprydede bygninger (kirker?), der forbindes 
med bueslag, hvis rundbuede nicher ligeledes er 
gengivet perspektiviske; i sviklerne rosetter. 
Over vinduet er malet et Kristushoved med 
korsglorie, muligvis et afladsbillede.22 Ved af-
dækningen sås under frisen, ligesom i Tilst, et 
tæppe ophængt i ringe foran en nicheprydet 
bagvæg. Efter rensning 1987 står malerierne nu i 
gråt, okkergult, rødt og hvidt, en total rekon-
struktion med kalkfarver på grundlag af opma-
lingen 1924. 

2) O.1475, udsmykkedes korhvælvet med en 
enkel, let bemaling af den i stiftet vanlige art 
med siksakmønster på ribberne, ledsaget af 
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krydsende rundbuer langs ribber og buer. I øst-
kappen ses mod syd et våbenskjold (fig. 15) med 
tre roser for Jens Iversen Lange (biskop 1449-
82), nært beslægtet med et skjold i Gylling (s. 
2819), og ligesom dette placeret liggende. Mod 
nord er et skægget Kristushoved med korsglo-
rie, fra hvis nedre kant udgår nedhængende 
tråde eller frynser. Hovedet kan muligvis være 

malet som erstatning for Kristushovedet på 
nordvæggen, der sandsynligvis overkalkedes i 
forbindelse med hvælvslagningen. Ribbedeko-
rationen er malet vekselvis i rødt og gråt, sup-
pleret med to orange nuancer. 

†Kalkmalerier. 1) O.1250?, i korbuen, muligvis 
Kain og Abels offer, et især i Østjylland ofte 
anvendt motiv, afdækket 1923.23 Maleriet var 

Fig. 15. Kalkmaleri, 1450-75, på korets østvæg og hvælv. Skægget Kristushoved med korsglorie samt Jens 
Iversens Langes våben. På væggen nedenunder en passerroset (s. 4681, 4683). E .Ro the fot. 1929. - Mural 
painting, 1450-75, on the east wall of the chancel and vault. Head of Christ with beard and cruciform halo, together with the 
coat of arms of Jens Iversen Lange. A compass rose on the wall below. 
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Fig. 16. Kalkmaleri, 1450-75, på korets nordvæg. Apostelfrise nu kun med Taddæus og Jakob den ældre (s. 
4681). H. Wichmann fot. 1997. - Mural painting, 1450-75, closely related to those at Tilst and Harlev, on the north wall 
of the chancel. All that remains of the frieze of apostles are Thaddaeus and James the Greater. 

ved fremdragelsen så fragmentarisk, at det over-
kalkedes året efter. Ifølge Eigil Rothe var i buens 
top en medaljon med en mand i halvfigur, for-
mentlig velsignende en stående figur på buens 
nordre vange. Kun svage farvespor i rødbrunt 
og okkergult samt ansigtssilhuetter i lys kød-
farve registreredes. 

2) O.1450-75, på den østlige del af skibets 
nordvæg sås 1987 spor efter en udsmykning, der 
var samtidig med apostelrækken i koret. En sort 
kvadrering på gul okker og rester af en figur 
malet med rødt, grønt og okker kunne iagtta-
ges. 

3) O.1475, øverst på korets østvæg, afdække-
des, ifølge Eigil Rothe, 1923 spor af en stiliseret 
plante mellem to store passerrosetter (jfr. fig. 
15) med prikornamenter såvel inde i rosetten 
som langs rammen.2 4 

4) Fragmenter på skibets nordvæg, længst mod 

øst og vest, afdækkedes ligeledes 1987, på et 
tykt kalklag over nr. 2. Et hoved og dele af et 
draperi i gråt, rødt og okker kunne identificeres. 
Derudover var der på triumfvæggens nordre del 
spor efter en figurtegning i rødt. 

I N V E N T A R 
Oversigt. Kirkens ældste inventarstykke er den ro-
manske granitfont. Det trapezformede alterbord er 
formentlig senmiddelalderligt, dog med en senere 
udvidelse. I døbefonten ligger et sydtysk fad fra 1550-
1575 og alterstagerne er fra o. 1600. Kirkens indre i 
øvrigt er præget af inventar fra 1600rnes første halv-
del, leveret af Oluf Olufsen i Hedemølle og hans 
værksted. Altertavlen, dateret 1610-1620, er nu for-
synet med malerier fra 1899, kopieret efter Carl 
Bloch. De signerede stolestader er fra 1634 og prædi-
kestolshimlen udførtes 1639 som betaling for Oluf 
Olufsens egen og hustruens begravelse i kirken. Præ-
dikestolen fra 1641 er sandsynligvis udført i hans 
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værksted, men har nu malerier fra 1700rne i arkade-
felterne. Alterbordspanelet fra o. 1700 blev o. 1780 
dækket af et †alterklæde af blommet fløjl med sølvbe-
slag, skænket af kirkeejer Jørgen Ditlev Trampe, der 
samtidig forærede kirken en †messehagel svarende 
hertil. 1785 blev kalk og disk stjålet, men erstattedes 
året efter af et sæt udført i Knud Rasmussen Brandts 
værksted i Horsens, skænket af kammerråd Peder 
Herschend til Herschendsgave. Inventarets mørke 
bemaling fra 1800rne fjernedes ved en restaurering 
1953, hvorefter ældre stafferinger delvis blev gen-
skabt. 1984-1985 vævedes af Ester Bové Reintoft et 
alterklæde og tre messehagler i overensstemmelse 
med kirkerummets nuværende farver. 

Alterbord, formentlig senmiddelalderligt (jfr. s. 
4675), opmuret af kløvet kamp iblandet tegl. 
Bordet synes fra begyndelsen at have været tra-
pezformet (antagelig af hensyn til adgangen til 
dørene til apsisrummet), men afvigelsen fra den 
ordinære, rektangulære planform synes yderli-
gere øget i begyndelsen af 1700rne. Det er mod 
øst 107 cm bredt, mod vest 157 cm, 107 cm højt, 
114 cm dybt og står nu pudset og hvidtet. På 
alteret ligger en bordplade fra 1953 af fyrretræ. 

Alterbordspanel, o. 1700, af umalet fyr, 
107x161 cm, med to glatte, næsten kvadratiske 
fyldinger, indsat i brede rammer med kantprofil 
og lodrette rammestykker med nedskårne fyl-
dinger. Inden restaureringen 1953 havde panelet 
et tilsat glat træstykke mod nord, sikkert tilføjet 
ved stenbordets udvidelse; nu med 8 cm glatte 
træstykker i begge sider. 

Alterklæde, vævet 1984 af Ester Bové Rein-
toft, Solbjerg, i uld og hør med hvide liljer på 
rød bund, inspireret af altertavlens maleri.25 

†Alterklæder. 1) Tidligst nævnt 1614, da der 
betaltes for vask.8 2) O. 1780 skænkede kirke-
ejeren, Jørgen Ditlev Trampe (jfr. s. 4671) et nyt 
af blommet (blomstret) fløjl med guldgaloner 
samt grevskabets våben og navne af støbt sølv 
(jfr. †messehagel nr. 2),26 senest omtalt 1862. 
3) 1885 ønskedes et nyt,14 og de to efterfølgende 
år indkøbtes guldgaloner til kors og uldfløjl til 
beklædning af alteret,27 vel nok det klæde, der 
dækkede alterbordspanelet 1953. 

†Alterdug, af damask, skænket o. 1780 af Jør-
gen Ditlev Trampe.13 

Altertavle (fig. 19), 1610-20, af eg, tilskrevet 
Oluf Olufsen i Hedemølle og nært beslægtet 

Fig. 17. Detalje fra altertavle 1610-20, storstykkets 
nordre vinge, jfr . fig. 19 (s. 4685). H. Wichmann fot. 
1996. - Detail of altar-piece 1610-20, north wing of the 
central panel, cf. fig. 19. 

Fig. 18. Detalje fra altertavle 1610-20, postamentbjæl-
kens englehoveder og fremspringets Jesumonogram 
(s. 4685). H. Wichmann fot. 1997. - Details of altar-
piece 1610-20, showing angels' heads on the pedestal and 
Sacred Monogram on the overhang, cf. fig. 19. 
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Fig. 19. Altertavle, 1610-20, tilskrevet Oluf Olufsen i 
Hedemølle, med malerier fra 1899 (s. 4684). H. Wich-
mann fot. 1997. - Altar-piece, 1610-20, attributed to 
Oluf Olufsen in Hedemølle, with paintings from 1899. 

med tavlen fra 1610 i Torrild (s. 2627). Den har 
et højt, tredelt storstykke, hvis midtfelt flanke-
res af smalle sidefelter med lisénbårne arkader 
svarende til Torrilds. De glatte søjler har kanne-
leret prydbælte og jonisk kapitæl over slyng-
bånd. På den kvartrunde postamentbjælke er 
beslagværk, mens toppens og storfeltets gesim-
ser prydes af tandsnit, sidstnævnte over ægge-
stav. På fodstykkets kraftige fremspring er 
skårne Jesumonogrammer, udformet som be-
slagværk, mens postamentbjælken har engleho-
veder (fig. 18). Det næsten kvadratiske topfelt er 
flankeret af toskanske søjler, hvis forsvundne 
prydbælteornamentik nu giver sig til kende ved 
udfyldninger nederst på skaftet. De fire kartou-
cheformede vinger og topstykket, der foroven 
afsluttes af tårnagtige spir, har beslagværk om-
kring rosetter, omgivet af forskellige slyng-

Danmarks Kirker, Århus 

bånd. På storstykkets vinger er enkelte frugter 
ophængt i beslagværket (fig. 17). 

Malerierne i top- og storfelt, Kristi fødsel (fig. 
40) og Opstandelsen (fig. 20),29 er kopier efter 
Carl Bloch, udført 1899 af frk. Lucie Friis,30 dat-
ter af hofjægermester Friis.31 Om storfeltets tid-
ligere †maleri, formentlig fra 1850, hedder det 
1862: »forestiller Kristus på korset og desuden 
to grædende kvinder (Maria og Maria Magda-
lene)«.14 1895 nævnes tavlens to malerier som 
kassable.15 

Efter istandsættelse 1953 står altertavlen i 
blankt træ med delvis staffering i guld, mørke-
brun lasur, gråhvidt og rødt. I sidefelterne er 
(1953) malet gyldne indskrifter med skriveskrift: 
»Vi blev begravet med Kristus ved Daaben,...« 
(Rom. 6,4) og »Velsignelsens Kalk, som vi vel-
signer,...« (1 Kor. 10,16). I predellaen står med 
gyldne versaler: »Jeg er opstandelsen og livet.«28 

Predellaens tidligere bemaling, udført 1850, 
havde indskriften: »Jeg agtede mig ikke noget 
iblandt Eder uden Jesus Christus og « (1. 
Kor. 2,2). Tavlen fandtes 1894 misprydende og 
ønskedes derfor afvasket.14 Året efter maledes 
den med brun lasurfarve og forgyldninger, ud-
ført af malerfirmaet Warnich og Møller fra Hor-
sens.27 I predellaen blev med fraktur opmålet 
ovenfor nævnte citat fra 1. Kor. 2,2. 

Altersølv. Kalk (fig. 21) og disk, 1786, udført i 
Knud Rasmussen Brandts værksted, Horsens,32 

og skænket af kammerråd Peder Herschend til 
Herschendsgave, som erstatning for de bort-
stjålne (jfr. ndf., nr. 2). Den 23,5 cm høje kalk 
har enkel, profileret fod på flad fodplade, 
hvorpå ses mestermærket (Bøje II, 1982, nr. 
6149). På fodens overside er graveret et kors 
med støbt, pånittet Kristusfigur. Skaftet har cy-
linderformede skaftled og fladoval, midtdelt 
knop. Under det nærmest cylindriske bægers 
profilerede mundingsrand er en graveret ind-
skrift med skriveskrift: »Kalk og Disk givet til 
Wedsleth Kirke af den Kongl. Kamer Raad Pe-
der Herrschend. 1786«; forgyldt indvendig. Den 
flade disk, 15,5 cm i tvm., har på den 2,5 cm 
brede fane fire parvist placerede, indgraverede 
linjer, hvorimellem ses et hjulkors med Jesu-
monogrammet INRI. 

296 
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Fig. 20. Maleri fra 1899 i altertavlens storstykke, Op-
standelsen, kopi efter Carl Bloch, udført af Lucie 
Friis, (s. 4685). H. Wichmann fot. 1996. - Painting 

from 1899 on the central panel of the altar-piece. The Resur-
rection, copied after Carl Bloch by Lucie Friis, cf. fig. 19. 

Til kalk og disk hører et formentlig samtidigt, 
cylindrisk futteral af sortmalet træ (fig. 39), 32 
cm højt, tvm. 18 cm; hank og lukketøj af jern. 

†Kalke og †diske. 1) Et sæt, der var »aldeles 
utjenlig« omgjordes 1617.33 1635 huserede tyven 
Mads Jespersen (Tyndskæg) på egnen og stjal 
Vedslets kalk og disk.34 2) Hvornår ny kalk og 
disk anskaffedes vides ikke, men 1681 nævnes 
altersølvet atter. 1785 hjemsøgtes kirken nok en 
gang af tyve, og også dette sæt blev stjålet.12 

Oblatæske, 1967, udført af Frantz Hingelberg, 
Århus, skænket af Johanne Henriette Pedersen. 
Den 7 cm høje æske med oprejst kors på låget 
måler forneden 8,5 cm i tvm. Omløbende ind-
skrift med graverede versaler: »Skænket af Jo-

hanne Henriette Pedersen 1967« (jfr. vinkande). 
†Oblatæske, af københavnsk porcelæn, stod på 

alteret 1862.14 

Berettelsessæt, 1920, af sølv, med statsguardein 
C. F. Heises stempel og Københavnsmærke fra 
(19)20, består af vinflaske, disk og oblatæske; 
kalken er gået tabt og erstattet af en særkalk af 
sølvplet fra Ørridslev. Den 4,5 cm høje vinfla-
ske, der har været tilpasset kalkens bæger, har 
perlekant på skruelåget og graveret latinsk kors 
på korpus. Disken, 6 cm i tvm., har graveret 
hjulkors på fanen. Den flade oblatæske, kun 1,5 
cm høj og 5 cm i tvm., prydes på låget af et 
graveret latinsk kors. 

Vinkande, 1967, udført af Frantz Hingelberg, 
Århus, skænket af Johanne Henriette Pedersen 
(jfr. oblatæske).35 Den 25,5 cm høje kantede 
kande har mestermærke stemplet under bunden. 

†Vinkande, o. 1850, af københavnsk porcelæn, 
omtalt 1862.14 En †vinflaske, af tin, nævnt tid-
ligst 1681,11 registreredes sidste gang 1702.12 

Vinskummeskeer, 1960ernes slutning,14 fra 
Horsens Sølvvarefabrik, skænket af en »lokal 
sølvsmed«. De to næsten ens skeer, den ene med 
huller i bladet, har begge graveret latinsk kors 
på skaftet; på bagsiden graveret med skrive-
skrift: »Vedslet Kirke« samt mestermærke. En 
†vinskummeske anskaffedes o. 1903.14 En skål af 

sølv, udført af A/S Svend Toxværd, Køben-
havn, skænkedes samtidig med skeerne. 

Alterstager. 1) (Fig. 22), o. 1600, 47 cm høje, af 
messing, nært beslægtet med dem i Malling (s. 
2324). De slanke stager har klokkeformet fod 
med øvre skarp vulst. Skaftet er karakteristisk 
ved sit store kegleformede led, blødt afrundet 
foroven og forneden, endvidere ved sit lang-
strakte øvre led. Flad tallerkenformet lyseskål; 
lysetornen er af jern. Stagerne er tidligst nævnt 
1681.11 

2) 1987, af sølv, 20 cm høje, udført af Wilhelm 
F.Jensen, Bagsværd, for Frantz Hingelberg, År-
hus, og udformet i overensstemmelse med ob-
latæske og kande. Under bunden ses mester-
mærke og graveret firmanavn. 

Syvarmet lysestage, en såkaldt Titusstage, af 
messing, 42 cm høj, leveredes 1929 af gørtler 
G. Erstad-Pedersen, Århus. 
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†Alterbøger. 1702 omtales en »gammel Frede-
rik II.s bibel«.12 

†Røgelsekar. I inventarierne 1685-89 nævnes et 
ildkar af jern, formentlig et røgelsekar.36 

Messehagler. 1) Formodentlig fra 1927,14 

skjoldformet, af rødviolet fløjl med guldgalo-
neret kant og latinsk rygkors; hvidt bomulds-
foer. Nu ude af brug. 2) O.1975, af rød silke 
med applikeret, gyldent Y-kors med Kristus-
monogram og med rødt silkefoer; leveret af 
Dansk Paramenthandel. 3) 1985,37 vævet af uld i 
grønne nuancer med indvævede gule og gyldne 
kornaks, grønt silkefoer. Designet og udført af 
væver Ester Bové Reintoft. 4) 1986,37 af uld i 
hvide nuancer, på ryggen med indvævede gule, 
vertikale bånd og ni gyldne og hvide ligebenede 
kors, med hvidt silkefoer; ligeledes udført af 
Ester Bové Reintoft. 5) 1986,37 af violet uld med 
lysere, tynde vertikale striber. Derudover er på 
ryggen broderet hvide firpas (eller blomster) i 
form af et latinsk kors, violet silkefoer; Ester 
Bové Reintofts tredie hagel til kirken. 

Fig. 21. Alterkalk 1786, udført i Knud Rasmussen 
Brandts værksted, Horsens og skænket af Peder Her-
schend til Herschendsgave (s. 4685). H. Wichmann 
fot. 1996. - Chalice, 1786, made by Knud Rasmussen 
Brandt's workshop in Horsens, and donated by Peder Her-
schend of Herschendsgave. 

Fig. 22. Alterstager, o. 1600 af messing, (s. 4686). H. 
Wichmann fot. 1997. - Brass altar candlesticks, c. 1600. 

†Messehagler. 1) I inventariet 1681 nævnes en 
hagel af rødt fløjl,11 nok den, der 1702 beskrives 
med et kors af guldkniplinger.12 2) Ifølge præ-
steindberetning 1791 skænkede greve Jørgen 
Ditlev Trampe o. 1780 en messehagel (jfr. †alter-
klæde).13 Den var antagelig syet af samme 
blomstrede fløjl som alterklædet og havde, lige-
som dette, påsyede guldgaloner samt grevska-
bets våben og navne af støbt sølv.38 Senest om-
talt 1862.14 

Alterskranke, formentlig fra o. 1863, da knæ-
faldet ønskedes udvidet;15 med slanke drejede 
balustre, opstillet i retkant foran alteret. Skran-
ken er nu malet i blågrønne nuancer. †Alter-
skranke, tidligst omtalt 1791, men muligvis fra o. 
1780, da grev Trampe bekostede nyopbygning, 
maling og staffering af forskelligt inventar, her-
under »tralværket« for alteret.13 

Inden for skranken ligger et altertæppe, vævet 
1986 af Ester Bové Reintoft, i materialer, farver 
og med motiv svarende til alterklædets.37 

Døbefont (fig. 23), romansk, af sortspættet, 
rødlig granit, 86 cm høj, nu med fodens nedre 
del skjult i gulvet. Ifølge M. Mackeprang (Dø-
befonte, s. 258, 260) tilhørende den såkaldte 
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Horsenstype og ligesom fontene i Torrild 
(s.2632), Odder (s. 2554) og Gosmer (s. 2770) 
med keglestubformet fod med øvre vulst, hug-
get i et med kummen; dog adskiller Vedsletfon-
ten sig ved at være mere sjusket hugget. Den 
halvkugleformede, 65 cm høje kumme, 79 cm i 
tvm. og 29 cm dyb, har en 10 cm bred, glat 
mundingsflade. Tovsnoninger afgrænser, som 
sædvanligt for denne type, kummens horison-
tale friser og opdeler ved hjælp af lodrette bånd 
med rankeslyng den øvre frise i fire afsnit, hvert 
med løve i profil, parvist modstillede; alt i lavt 
relief. Løverne adskiller sig fra typens øvrige 
ved at de ligger ned, rækker tungen ud af flaben 
og har dobbelt akantusblad på haledusken. U n -
der løvefrisen ses den typiske krans af »bæger-
blade«. Foden, der under vulsten har tovsno-
ning, er dekoreret med palmetter, der sammen-
holdes af ringe; i sviklerne liljer. 

Fonten, der efter afrensning 1948,14 står med 
små grå og hvide malingsrester på kumme og 
fod, blev opmalet o. 178013 Står siden 1900rnes 
begyndelse ved korbuens nordvange. 

Fig. 23. Døbefont, romansk, af granit (s. 4687). 
M. Mackeprang fot. 1904. - Romanesque granite font. 

Fig. 24. Dåbskande, o. 1860, af tin (s. 4688). H. Wich-
mann fot. 1996. - Pewter baptismal ewer, c. 1860. 

Dåbsfad, o. 1550-75, sydtysk arbejde af drevet 
og punslet messing. Formentlig anskaffet langt 
senere, da fonten 1702 stod uden bækken.12 Det 
lille, 6 cm dybe fad var oprindelig 46 cm i tvm., 
men er nu forøget ved en 13 cm bred messing-
krave udformet som en korsglorie. I bundfeltet 
er en ret udpudset fremstilling af Bebudelsen, 
omgivet af en næsten forsvundet bogstavfrise. 
På den otte cm brede fane er to rækker stem-
plede ornamenter: ligebenede kors og franske 
liljer. 

Dåbskande (fig. 24), o. 1860, af tin, med højt 
optrukket hank og hvælvet låg med lille knop, 
31 cm høj inkl. lågknoppen; svarende til kan-
derne i Vitved (s. 3034) og Veng (s. 3238). 

†Fontelåg, nævnt 1750, da det ønskedes repa-
reret med søm.12 

Prædikestol (fig. 25), ifølge skåret årstal dateret 
1641, af eg, udført af samme værksted som den 
samtidige i Hylke (s. 4643). Stolen, der tidligere 
har været tilskrevet Oluf Olufsen i Hedemølle,39 

må, på grund af detaljernes barokke karakter, 
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formodes næppe at være udført af mesteren selv, 
men muligvis af hans værksted.40 Arkademale-
rierne er formentlig fra 1700rne. 

Kurven har fire fag, rigt smykket med flad-
snit på gesims- og postamentbjælke, sidst-
nævnte, af fyr, er en nyere dårlig efterligning af 
førstnævnte. Krongesimsens frisefelt bærer ind-
skrift med reliefversaler: »Salige ere de som hø-
rer Guds or oc be vare dete Lucas 11 1641« (Luk. 
11,28).41 Storfelterne har arkader med bladorna-
menter i sviklerne og gennembrudte volutfor-
mede pilastre med profilkapitæl og tandsnit. 
Foran hvert af stolens hjørner en fritstående dy-
deherme på volutsmykket skaft med draperi og 
nedhængende kvast, ophængt i en ring i flaben 
på et løvehoved (fig. 27). De kvindelige hermer, 
der bærer en volutkapitæl, har langt, lokket, 
laurbærkranset hår og repræsenterer fra øst: 
Styrken med søjle (hænder og del af søjlen 
mangler), Håbet med ravnelignende fugl og an-
ker (fig. 27), Retfærdigheden, med vægt (højre 
hånd med sværd? mangler), Troen med kalk og 
kors (kun nedre del af korstræ bevaret) og Klog-
skaben med spejl og slange. På postamentbjæl-
kens fremspring løvehoveder (fig. 29). Under 
fodlisten hængestykker med bøjleformede vo-
lutter omkring en halvroset, mens englehoveder 
(fig. 28) er fæstnet til underbaldakinens bøjler, 
der forneden afsluttes af volutter, omgivet af 
profillister. 

Opgangen består af gennembrudte, flade ba-
lustre under håndliste, er samtidig med kurven 
og svarer helt til Hylkes; trappe fra 1953. Stolen, 
ved skibets sydvæg, er siden 1953 placeret på 
indmurede jerndragere. 

Lydhimlen (fig. 25), 1639, ifølge skåret ind-
skrift udført af Oluf Olufsen i Hedemølle som 
betaling for hans egen og hustruens begravelse i 
kirken. Sekskantet med profileret kronliste med 
tandsnit, beslagværkshængestykker med roset-
ter og topstykker, ligeledes udformet som be-
slagværk, med hhv. ret- og spejlvendte Jesumo-
nogrammer (to nye).42 Indskriftfelt med giver-
indskrift i reliefversaler: »Hafver Olvf Olvf søn 
sneckeri Hiemøle gifven dene himmel her til ki-
ercken for sit oc hans hvstrv Maren Mortens-
daters begrafverse i kiercken 1639« (fig. 26). 

Fig. 25. Prædikestol fra 1641, sandsynligvis udført i 
Oluf Olufsens værksted i Hedemølle (s. 4688), og 
lydhimmel fra 1639, skænket af Oluf Olufsen (s. 
4689). H. Wichmann fot. 1997. - Pulpit from 1641, 
probably made by Oluf Olufsen's workshop in Hedemølle, 
and sounding-board from 1639 donated by Oluf Olufsen. 

Lydhimlens underside er opdelt i seks felter ved 
profilerede lister omkring en dobbeltbladet 
midtroset med drueklase. I hvert felt er rigt be-
slagværk i fladsnit. 

Stol og himmel istandsattes snedkermæssigt 
1953 og maledes i to brune nuancer med for-
gyldte indskrifter og detaljer i gråt, rødt og blåt. 
Samtidig blev malerierne fra 1700rne i arkader-
nes felter fremdraget og konserveret. De fore-
stiller muligvis evangelister, men kun to har bø-
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Fig. 26. Giverindskrift på prædikestolshimmel fra 
1639, (s. 4689). H. Wichmann fot. 1997. - Donor's in-
scription on the sounding-board from 1639, cf. fig. 25. 

Fig. 27. Dydeherme, Håbet med fugl og anker, på 
prædikestol fra 1641, jfr . fig. 25 (s. 4689). H. Wich-
mann fot. 1997. - Term of the virtue, Hope, with bird 
and anchor, on the pulpit from 1641, cf. fig. 25. 

ger i hænderne, de øvrige mangler helt attribut-
ter. På baggrund af blå himmel med hvide skyer 
gengives de fire skæggede og glorierede figurer i 
rødlige, blå, grønne og brune dragter, mens der 
op af det brune jordsmon vokser små grønne 
buske. 

Stolens malingslag registreredes 1953. Den 
ældste staffering, der lå direkte på træet uden 
kridtgrund og formentlig er samtidig med arka-
demalerierne, var holdt i guld, grøn lasur på 
sølv, hvid, rød, brun, sort og blå farve. Tilsva-
rende prædikestolen i Hylke (s. 4646) kan også 
denne have stået uden bemaling i længere tid. 
Herover lå en rødbrun farve; dog var stolens 
hermer og opgangens balustre hvidmalede, for-
modentlig fra 1800rne. 

I sin beskrivelse 1791 mente præsten, at stolen 
var den smukkeste i hele herredet.13 1862 hvilede 
kurven på en søjle af træ.14 Bogstolen anskaffedes 
1946,14 muligvis i stedet for den, der ønskedes 
fornyet 1855. 

Stolestader, 1634, med gavle af eg, dateret og 
signeret af Oluf Olufsen i Hedemølle med skå-
ren indskrift; bænke, ryglæn med profilfyldin-
ger og håndliste stammer fra en renovering o. 
1862 med ændringer o. 1923.14 I alt er der 25 
gavle, som på topstykket har beslagværk med 
bosser i lavt relief. De kan opdeles i to hoved-
typer: en forholdsvis bred, 116 cm høj, repræ-
senteret ved 15 gavle (fig. 30a-b), fortrinsvis pla-
ceret i sydsiden (de tre vestligste i nordsiden), 
mens de øvrige, 114 cm høje, der er smallere 
øverst (fig. 30c), står i nordsiden. Inden for 
begge typer er flere varianter. De to gavle, der 
er opsat foran orglet i skibets sydvesthjørne, har 
på gavlbrættet derudover udskæringer i lavt re-
lief. Den østligste af disse har i en oval Jesumo-
nogrammet IHS, en variant med lille h, skåret 
som beslagværk, der vokser ud af ovalens nedre 
runding (fig. 30a). Omkring ovalen indskrift 
med fordybede versaler: »Gvd er hannem 
ver erret tvsind fold Oluf Olufsen 1634«. Her-
over ses reliefversalerne »RIS« og »OOS«, 
sidstnævnte sandsynligvis Oluf Olufsens initia-
ler. Den anden gavl har en rundbuet arkade, 
hvor såvel bue som pilastre og bund dannes af 
slyngbånd, i arkadefeltet ses endnu et Jesumo-
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nogram (fig. 30b). Oven over buen er initialerne 
»MSD« skåret med fordybede versaler, for-
mentlig tilføjet senere og af en lidt anden karak-
ter end de øvrige, ligeledes sekundære initialer, 
KID, K N D og K O D på tre gavle på nordsiden. 

Gavlene står nu med en bemaling fra o. 1953 i 
mørk olivengrøn med rødbrunt som baggrund 
for beslagværket, mens sæder og ryglæn er i to 
gråblå nuancer; øvre liste brun. O.1900 var sto-
lene egetræsådrede, men maledes o. 1923 mørkt 
røde med sortkantet beslagværk mod orange 
bund, hvilket kan iagttages på de gavle, der 1951 
indleveredes til Horsens Museum (jfr. ndf.). 
Langs skibets langvægge og mod vest er gråma-
lede vægpaneler, 95 cm høje, fra o. 1923, opsat 
som erstatning for og med samme profilering 
som de †vægpaneler, de erstattede. 

To *stolestadegavle, svarende til dem på kvin-
desiden, er nu i Horsens Museum (inv. nr. 
4048).43 

Om kirkens tidligere †stolestader vides kun, at 
en snedker 1616 og 1617 betaltes for nogle stole i 
kirken.8 1748 omtales, at der var små stole i 
tårnrummet,12 nok de stolestader, der stod her 
1862.14 

1791 omtales en †skriftestol, og en †degnestol, 
anskaffet (muligvis kun malet) på grev Trampes 
bekostning o. 1780.13 Skriftestolen må allerede 
før 1862 være flyttet fra sin sædvanlige plads i 
koret, mens degnestolen, der betegnes som en 
lukket stol til kirkesanger, samme år ønskedes 
fjernet herfra. Degnen skulle derefter have plads 
øverst på mandssiden,14 lige neden for prædi-
kestolen i en lukket stol. Den blev fjernet 1953 
for at give bedre adgangsforhold til prædikesto-
lens opgang. 

Fem enkle bænke med ryglæn anskaffedes 
1873 som erstatning for de nævnte små stole i 
tårnrummet (jfr. ovf.). Dette år klagedes over 
for få siddepladser i kirken i forhold til menig-
hedens størrelse, og tårnrummet renoveredes 
derfor for at give plads til de nylavede, nu grå-
malede, bænke.14 

Brudeskammel (fig. 31), formentlig fra 
1700rne, 75 cm høj, 91 cm bred, af brunmalet 
træ med buet håndliste og flad midterbaluster. 
Siden 1953 ophængt i tårnrummets dørniche. 

Fig. 28. Englehoved på prædikestol fra 1641, jfr. fig. 
25 (s. 4689). H. Wichmann fot. 1997. - Angel's head on 
the pulpit from 1641, cf. fig. 25. 

Fig. 29. Løvehoved på prædikestol fra 1641, jfr. fig. 
25 (s. 4689). H. Wichmann fot. 1997. - Lion's head on 
the pulpit from 1641, cf. fig. 25. 

1862 havde præsten to †lænestole, den ene 
sandsynligvis i koret over for †degnestolen, den 
anden i apsisrummet.44 

Et gammelt (jern)beslået †skab nævnes i 
1680erne.36 

†Pengeblok, ved norddøren, omtalt 1862.14 

Pengebøsse, nyere, af messing, rund og flad 
med græsk kors i relief på forsiden; pengetragt 
foroven.45 Ophængt øst for norddøren. To †pen-
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Fig. 30a-c. Stolestadegavle fra 1634, a. med Oluf 
Olufsens signatur (s. 4690). H. Wichmann fot. 1997. 
- 30a-c. Bench-ends from 1634, a. with Oluf Olufsen's 
signature. 

gebøsser hang 1862 på væggen ved samme dør.14 

En †pengetavle, af træ, omtales 1702 som de fatti-
ges tavle.12 

Dørfløje. Den dobbelte fyldingsdør mellem 
våbenhus og skib er sandsynligvis fra 1860erne. 
Våbenhusdøren er nyere og af ferniseret egetræ. 
†Dørfløje. 1) Skibets norddør, dateret 1589 ved 
skåret årstal, registreret af Søren Abildgaard 
1771, fungerede til 1862. Dette år ønskedes dør-
fløjen flyttet til våbenhusdøren og ændret så den 
åbnedes udad; o. 1920 ønskedes den beklædt 
med eg.46 2) Om tårndøren oplyses 1617, at den 
var udført af brædder fra murerens stillads, men 
allerede 1619 erstattedes den af en dertil indkøbt 
egetræsdør.8 

†Pulpitur, der ifølge Søren Abildgaard 1771 
havde en indskrift fra Johannesevangeliet (Joh. 
3,16) og 1791 benyttedes af tjenestekarle, var 
placeret i skibets vestre del og blev sandsynlig-
vis nedtaget 1830, da det stod ubenyttet hen og 
hindrede gennembrydning til et nyt vindue.19 

Orgel, 1968, med fire stemmer, ét manual og 
anhangspedal, bygget af Jydsk Orgelbyggeri, 

HERRED 

Hinnerup. Disposition: Manual: Gedakt 8', 
Principal 4', Rørfløjte 4', Oktav 2'. Pedal: an-
hang. Orgelhuset, af lys eg, er tegnet af Edv. 
Thomsen. Den enkle, asymmetriske facade har 
fire rektangulære pibefelter. I skibets sydvestre 
hjørne. Et †harmonium stod på en forhøjning 
sammesteds. 

Salmenummertavler. 1) O.1950, til hængetal, af 
grå og brunmalet (ege)træ, med tandsnitsprydet 
trekantgavl. 2) 1981, udført som kopi af nr. 1. 47 

†Salmenummertavler. 1862 hang på skibets vægge 
seks tavler til salmenumre,14 formentlig sortma-
lede til påskrift med kridt, svarende til den ene, 
der fremdeles var i kirken ved århundredets be-
gyndelse.48 

Præsterækketavle, der i form og farver svarer 
til salmenummertavlerne, ophængtes 1989.49 

Lysekroner. 1) 1924, skænket af fru Johanne 
Petersen og udført af gørtler G. Erstad-Peder-
sen, Århus. Den 2x8-armede krone har på hæn-
gekuglen indskrift med fordybet skriveskrift: 
»Skænket Anno 1924 af Fru Johanne Petersen til 
Minde om hendes Mand Gaardejer Jens Petersen 
Grumstrup Overgaard.« Ophængt i skibets 
vestende. 2) 1924, ligeledes skænket af fru Jo-
hanne Petersen og udført af G. Erstad-Pedersen. 
Den lille ottearmede krone har på hængekuglen 
indskrift med fordybet skriveskrift: »Skænket 
Vedslet Kirke 1924 af Fru Johanne Petersen.« I 
tårnrummet. 3) 1933, bekostet af købmand Lo-
rentzen og hustru, Grumstrup, udført på Knud 
Eibys værksted i Odense.50 Den ottearmede 
krone er til 12 lys, hveranden arm med to lys. På 
hængekuglen giverindskrift med fordybede ver-
saler: »Skænket Vedslet kirke 1933 af købmand 
Lorentzen og hustru i Grumstrup.« Østligst i 
skibet. Fem lampetter er opsat 1984.51 

En †ligbare omtales tidligst 1681,11 senest 
1702.12 

Klokke (fig. 32), omstøbt 1733 af Caspar Kö-
nig, Viborg; 77 cm i tvm. Om halsen indskrift 
med reliefversaler: »MDCCXXXIII Casparus 
me fecit«. Lille karnisprofilering over slagkan-
ten, der nederst har et smalt bånd; foroven er 
huen profileret. Ophængtes 1936 i vuggebom 
med støbejernsbeslag, som ifølge reliefversaler 
var udført af Aug. Nielsen Roslev 1936. 
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†Klokker. 1) En klokke, inkl. jernfang, på 1 
skippd. og 2 lispd., indkrævedes ved klokke-
skatten 1528. 2) Tidligst nævnt 1617, da den ved 
en klokkestolsrenovering (jfr. ndf.) blev nedta-
get fra tårnet, fragtet til smedjen og senere igen 
hængt på plads.8 

Klokkestol, muligvis fra 1617, med yngre til-
føjelser, af eg og fyr, består af to stolper, opsat 
mellem et par af etagens gulv- og loftsbjælker, 
suppleret med skråbånd. 

G R A V M I N D E R 

Mindetavle, o. 1864, over tre krigere fra Vedslet, 
faldne ved Dybbøl 1864, Jens Peter Andersen, 6. 
Regm. 4. Comp. , Rasmus Mikkelsen, 9. Regm. 
4. Comp. og Anders Christian Espersen, 20. 
Regm. 6. Comp. Opsat af 14 feltkammerater fra 
Vedslet. Hvid marmortavle, 44x35 cm, med 
fordybet sort skriveskrift. 194614 placeret ved 
orglet, nu på nordre væg i østlige del af skibet. 

Gravsten (fig. 34), o. 1781, over tidligere for-
valter på Hovedgaard, Hans Satrup, *26.juni 
1733, †30. dec. 1781. Rødlig kalksten, 116x81 
cm, med dekoration beslægtet med Jens Hier-
nøes nyklassicistiske stil.52 Indskrift med fordy-
bet kursiv, navnet med versaler, på skriftfelt 
med cirkulære medailloner ved hjørnerne. For-

Fig. 31. Brudeskammel, formentlig fra 1700rne (s. 
4691). H. Wichmann fot. 1997. - Bridal stool, probably 
18th century. 

Fig. 32. Klokke, omstøbt 1733 af Caspar König, Vi-
borg (s. 4692). H. Wichmann fot. 1997. - Bell, re-cast 
in 1733 by Caspar König of Viborg. 

oven laurbærkrans med flagrende bånd, forne-
den le, kornaks, gren og skråtstillet timeglas. 
Indtil 1904 i gangen, nu opsat på våbenhusets 
vestre væg. 

†Begravelse. 16178 nævnes indtægt på 4 dl. for 
Her Jostes lejersted. 

Kirkegårdsmonumenter. Tre gravtræer af granit, 
svarende til andre på egnen53 (jfr. bl.a. Yding s. 
4537), af form som liggende, halve og svagt tra-
pezformede træstammer med sokkel og marke-
ret indskriftfelt, ligger nu og i hvert fald siden 
1943 nord for tårnet og vest for våbenhuset. 

1) (Fig. 33 og 35), o. 1793, over sl. Madame 
Abbel Kierstines datter, født i Søebyvads Mølle, 
†1793 i Giesingødemølle.54 Den 139-141 cm 
lange og 23-32 cm høje sten er 30-37 cm bred, 
inkl. sokkel med dobbelt rundstav. På den kar-
nisformede hovedende prydet med (slidt) ansigt 
i relief. Indskriften står med fordybede versaler 
inden for oval ramme i relief, hvorover der er et 
hjerte i cirkulær ramme, ligeledes i relief, flan-
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keret af slyngninger; forneden fordybet, gren-
lignende figur flankeret af spiraler i relief 

2) O. 1812, over Mads Møllers55 sl. kone In-
ger Pedersdatter, *1734 i Hansted, †25. marts 
1812 i Grumstrup og begravet 8. april samme år. 
Stenen måler 149 cm i længde, højde ved hoved-
enden 31 cm, forneden 23 cm, bredde, inkl. sok-
kel, 26-31 cm. Over det forhøjede indskriftfelt 
med nedslidt, svært læselig tekst er der en lille 
cirkel. 

3) (Fig. 33), o. 1812, over Mads Christoffersen 
Ml (formentlig Møller),56 *23. maj 1744 i Fle-
ming, †14. marts 1812. Stenen, der er 151 cm 
lang, 30-33 cm høj og 30-37 cm bred, har en 
omløbende, 8-9 cm høj sokkel. Den nedslidte, 
svært læselige indskrift står i forhøjet, plant felt, 
64x18 cm, med rundede ender. 

Fire gravsten fra slutningen af 1700rne til slut-
ningen af 1800rne, alle ved kirkegårdens sydøst-
lige hjørne, tilhører gravsted anlagt for Her-
schendfamilien (fig. 36, jfr. s. 4671). Hævet over. 
terrænet ligger i midten gravsten nr. 1, mens nr. 
2, 3 og 4 indgår i den omgivende opstilling. O p -
rindelig var gravstedet kantet af bøg og elm, 
ifølge indskrift på nr. 1. 1937 skulle hækken ved 
den vestre side fjernes, og 1997 er den sidste elm 
angrebet af sygdom. 

1) (Jfr. fig. 36), o. 1796, over kirkens patron, 
hans kongelige majestæts virkelige kammerråd 
hr Peder Herschene(!) til familiehuset Her-
schends gave som døde i hans alders 74 aar57 og 
hustru Dorothea Sophia, f. Blok, død 65 år 
gammel. Den hvide marmorsten, 188x124 cm, 
har indskrift med antikvaversaler i relief. Grav-

Fig. 33. To gravtræer af granit. Øverst nr. 1, over Abbel Kierstines datter, †1793 (s. 4693), nederst nr. 3, over 
Mads Christoffersen Møller, †1812 (s. 4694). Henrik Wichmann fot. 1997. - Two "tomb trees" of granite, no. 1 and 
no. 3. 
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Fig. 34. Gravsten over Hans Satrap, †1781, fhv. for-
valter på Hovedgård (s. 4693). Henrik Wichmann fot. 
1997. - Tombstone. 

stedet er »...til giemmestæd for deres støv mis-
und os ej det liidet stæd thi hvad vi er du bli-
ver. ..«. 

2) O. 1851, over proprietair Peder Herr-
schend58, besidder af Herrschendsgaves gods, 
†16. sept. 1823, 72 år gammel og hustru Christi-
ane Dorothea Herrschend, født Muller, †5. feb. 
1851, 76 år gammel. 104x75 cm inklusive sok-
kel. Fordybede, sortmalede versaler på hvid 
marmorplade, indlagt i kunststensgrotte, smyk-
ket med vedbendblade i relief, der slynger sig op 
langs og omkring marmorpladen. 

3) O.1854, over William Herrschend(!), *1. 
juni 1850, †31. juli 1854. Sandsten med oprejst 
latinsk kors i hvid marmor. Den 117 cm høje 
gravsten, inklusive sokkel, har indskrift med 
fordybede versaler. 

4) (Fig. 38), o. 1881, over »Peder Herschend, 
kammeraad og besidder af slægthuset Herr-

schendsgave«, *15. sept. 1804, †21. feb. 1853 og 
hustru Emmy, f. Fischer, *29. marts 1816, 
†24. juni 1881. Indskrift med fordybede, sortma-
lede versaler på opslået bog, 47x62 cm, af hvid 
marmor, stillet foran en rødlig sandstensblok på 
lav sokkel. Ovenpå latinsk kors i hvid marmor 
med sommerfugl i relief. Hvid bladkrans i mar-
mor ved korsets fod. På sandstenen over bogen 
er fæstnet et hvidt marmorrelief med symbolet 
på troskab, sammenlagte hænder; de tilhørende 
manchetter er forskelligt dekoreret. 

Støbejernskors (fig. 37), o. 1854, over den virk-
somme Hans Pedersen Winther,59 *5. feb. 1776 i 
Ørritslev, †25. nov. 1854 i Grumstrup, efterla-
dende enke og tre børn, hvoraf »...2 ere gangne 
forud og knæle nu med ham for Herrens 
throne...«. Indskrift med antikva i relief. Det 
131 cm høje kors med nedre, stor cirkelskive, 
har tre spidse kaprifolieblade om roset i kors-
armsenderne (jfr. Grædstrup s. 3957). Forneden 
anker, hvorunder ses utydeligt støberimærke, 
formentlig Stahlknecht, Horsens.60 Nær østre 
låge. 

Smedejernsmonumenter.61 1) *Jernkors, fra 
1800rnes senere del, af Gludtypen med fritstå-
ende kors i toppen. Formentlig fremstillet af 
Ot to Jørgensen. 1919 på kirkegården, 194462 på 

Fig. 35. Hovedende af gravtræ nr. 1, o. 1793, jfr. 
fig. 33 (s. 4693). Henrik Wichmann fot. 1997. - Head-
end of "tomb tree" no. 1, c. 1793, cf. fig. 33. 
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Fig. 36. Herschendfamiliens gravsted set fra sydøst (s. 4694). KdeFL fot. 1997. - The burial-ground of the Herschend 
family in the south-east corner of the churchyard. The majority of the tombstones are from the 19th century. 

lo f te t og 1951 indgåe t i H o r s e n s M u s e u m 
(inv. nr . 4049). 

2) †Jernkors , f ra 1800rnes senere del. O v a l 
sk r i f tp l ade u d e n indskr i f t , m e d d o b b e l t v o l u t t e r 

f o r o v e n o g f o r n e d e n . D e n t i l hø rende s tav de -
k o r e r e t m e d vo lu t t e r . O v e n fo r sk r i f t p l aden t r e -
kan te t f igur , h v o r p å ko r s . 6 3 F o r m e n t l i g e n d n u 
på k i r k e g å r d e n 1951. 

K I L D E R O G H E N V I S N I N G E R 

Ved embedet: Synsprot. 1862 ff. - Se i øvrigt forteg-
nelse over arkivalier vedr. kirkerne i Gammel Skan-
derborg amt i almindelighed s. 2874 samt forkortel-
ser s. 2875. Fagordbog s. 15. 

NM2: Håndskrift: F. Uldall: Om de danske Lands-
bykirker III, 1884, s. 95-97. - Indberetninger ved Ei-
gil Rothe 1924 (kalkmalerier), Georg N. Kristiansen 
1941, 1951 og 1953 (indskrift på lydhimmel, alter-
tavle, alterbordspanel, prædikestol), Mogens Larsen 
1974 og 1983 (kalkmalerier, prædikestol), Mette Jen-
sen og Kirsten Trampedach 1987 (kalkmalerier). 

Notebøger: NM2: Søren Abildgaard IX, 1771, s. 55 
(indskrift på pulpitur og kirkedør), C. M. Smidt 
CXXIII, udat., s. 29-30 (bygning, inventar). 

Tegninger og opmålinger. NM2: Smedejernsgrav-
minde ved Aage Jørgensen, udat. 

Kgl.bygn.insp. Århus: Korrespond. og tegn. siden 
1918. 

Litteratur: MeddÅrhSt. 1968, s. 48 (nyt altersæt), 
1969, s. 47 (nyt orgel), 1987, s. 122 (restaurering af 
kalkmalerier og anskaffelse af tekstiler), 1996, s. 153 
(ombygn. af kapel). Landskabskontoret i Vejle amt: 
Kirkernes omgivelser, s.55. 

Historisk indledning ved Lars Bisgaard, beskrivelse 
af kirkegård og bygning ved Kjeld de Fine Licht, 
kalkmalerier og inventar ved Sissel F. Plathe, orgel 
ved Ole Olesen og gravminder ved Mads Eriksen. 
Engelsk oversættelse ved Jean Olsen. Redaktionen af-
sluttet 1997. 

1 DiplDan. 4. rk. IV, nr. 493, Repert. I, nr. 4690. 
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2 DaMag. 4. rk. II, 40. 
3 RA. DaKanc. Registerbøger på tiender i Fyns, År-
hus, Ribe og Viborg stifter til bortfæstelse. Andre 
forleninger af kirketienden anført i KancBrevb.: 
6. sept. 1604 til Birgitte Rosenkrantz til Rask, enke 
efter lensmand på Skanderborg, Claus Glambek. 
22. nov. 1631 til mag. Jørgen Pedersen Obel, sogne-
præst i Skanderborg. Ang. kongetienden: Omk . 5. 
jan. 1567 til ovennævnte Niels Grøn; herefter kendes 
kun forleninger til embeder uden afgift: 26. dec. 1579 
til Niels Mund. 14. marts 1600 til Niels Frandsen, 
sognepræst i Gangsted-Søvind (to års korn- og 
kvægtiende efter præstegårdens brand). 9. sept. 1638 
til enken efter mag. Jørgen Pedersen som understøt-
telse. 
4 Kronens Skøder 16. marts. LA Vib. Århus bispear-
kiv. Adk. på jura patronatus 1615-1712 (C3. 1152). 
5 LA Vib. Århus bispearkiv. Adkomster på jura pa-
tronatus 1615-1712 (C3. 1152). 
6 LA Vib. Århus bispearkiv. Kirkergsk. og kirkernes 
jura patronatus 1695-1738 (C3. 1153). 
7 LA Vib. Århus bispearkiv. Kirkernes jura patrona-
tus 1756-88 (C3. 1154). 
8 RA. Rtk. 6 års kirkergsk... 1620. 
9 Breve til og fra Herluf Trolle og Birgitte Gøye ved 
G. L. Wad 1892, II, s. 154. 

Fig. 37. Støbejernskors over Hans Pedersen Winther 
†1854 (s. 4695). Henrik Wichmann fot. 1997. - Cross 
of cast iron for Hans Pedersen Winther, died 1854. 

Fig. 38. Gravsten nr. 4, over Peder Herschend †1853 
og hustru Emmy, født Fischer, †1881 (s. 4695). 
KdeFL fot. 1997. - Tombstone no. 4. 

10 Sognebeskrivelse i NM (1894). Anders Horsbøl 
Nielsen, Horsens museum, har udpeget lokaliteten 
og angivet fragmenter i museet ( H O M 1006X1-2). 
11 RA. Rtk. Rev. rgsk. Århus stifts rgsk. 1680-84. 
12 LA Vib. Århus bispearkiv. Kirkesyn 1700-1803 
(C3. 1166-76). 
13 LA Vib. Provstearkiver. Voer hrd.s. provsti 1780-
1812. Indk. breve (C30D 7). 
14 Synsprot. 1862 ff. 
15 LA Vib. Provstearkiver. Voer-Nim hrd. Synsprot. 
1855-1938. 
16 Abrahamsen: Orientering, s. 57: 15,2°. 
17 Trods den kgl. bygningsinspektørs modstand blev 
skibets østre, oprindelige taggavl fjernet i 1940rne. 
Som niche udvendig på korgavlen ses en sekundær, 
nu tilmuret lysåbning. 
18 RA. DaKanc. Kone. og indl. til Sj. Reg. 1699-1771 
1701, nr. 73. 
19 LA Vib. Provstearkiver. Århus amts søndre prov-
sti. Synsprot. 1817-54 (C30 I2). 
20 LA Vib. Århus bispearkiv. Kirke- og præstegårds-
syn 1830-35 (C3. 1177). 
21 LA Vib. Præstearkiv. Torrild-Vedslet. Div. dok. 
1760-1928 (C379. 23). 
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22 Jfr. Sixten Ringbom: Bild och avlat, i Iconogra-
phisk Post 1983, nr. 3, s. 8-18. 
23 Søren Kaspersen: Kain og Abels offer i dansk, ro-
mansk vægmaleri, i Imagines Medievales. Studier i 
medeltida ikonografi, arkitektur, skulptur, måleri 
och konsthantverk. Acta Universitatis Upsaliensis 
Ars Suetica 7. Uppsala 1983, s. 211-260, specielt s. 
212, 216. 
24 Rosetterne, der er ret specielle for Århusområdet, 
er beslægtet med dem i Tønning (s. 4054) og Adslev 
(s. 3108). 
25 Liber Daticus, 1983- (Ved embedet). Samlet bestil-
ling bestående af antependium, kortæppe og tre mes-
sehagler, en grøn, en gylden og en violet. 
26 Note 13. Der er sandsynligvis tale om det våben, 
der 1743 tildeltes rigsgreve Philip Ditlev Trampe. De 
omtalte navne kan, foruden Jørgen Ditlev Trampes, 
have været den ene eller begge hans to hustruers, 
Louise Henriette Elisabeth von Scholten (†1774), be-
gravet i Østbirk sammen med to af sine fem børn (s. 
4503), og Sophie Amalie von Sehested (†1838). 
27 LA Vib. Godsarkiver. Herschendsgave. Astrup, 
Vedslet og Vitved kirker 1879-1904 (G338. 33). 
28 Efter sognepræstens forslag. 
29 Et yndet motiv i samtiden, kopier af Opstandelsen, 

Fig. 39. Futteral af træ, formentlig 1786, til kalk og 
disk (s. 4686). H. Wichmann fot. 1996. - Wooden case, 
probably 1786, for the chalice and paten. 

Fig. 40. Maleri fra 1899 i altertavlens topstykke, Jesu 
fødsel, kopi efter Carl Bloch, udført af Lucie Friis (s. 
4685). H. Wichmann fot. 1996. - Painting from 1899 on 
the top section of the altar-piece. The Nativity, copied after 
Carl Bloch by Lucie Friis, cf. fig. 19. 

findes også i Stilling (s. 2959), Grædstrup (s. 3949), 
Them (s. 4124) og Ejstrup (s. 4193) udført hhv. af 
Karen Wiehe, Astrid Engel og Jens Thomsen Jensen, 
endvidere i Yding (s. 4528). 
30 De to malerier skulle være kopier efter Carl Bloch; 
Kristi fødsel, i Bedestolen i Frederiksborg slotskirke 
og Opstandelsen, i Jakobskirken i København. Syns-
prot. 
31 Ifølge RA, Kunstakademiets journal 1896 No. 6 og 
1897 No. 6, ansøgte hofjægermester Friis om tilla-
delse for sin datter til at udføre to kopier efter Carl 
Blochs »Kristi Fødsel« til Vedslet kirke. 1897 kunne 
de indsendte kopier ikke godkendes af Akademiet 
med mindre de ved omarbejdelse blev bedre. Den 
omtalte hofjægermester Friis er formentlig Johannes 
Friis på Lyngbygård uden for Århus; han havde ved 
folketællingen 1880 to døtre, Ingeborg Lucie og Inge-
borg. 
32 Efter Knud Rasmussen Brandts død 1778 blev 
værkstedet videreført af enken med hjælp af sønnerne 
Nicolai, Andreas og Peter Brandt, der alle var udlært 
hos deres far. Sættet kan være udført af Nicolai 
Brandt (jfr. kalk i Ring-Brædstrup, s. 3998), der ved 
moderens død 1785 vist blev værkstedets leder. 
33 Jfr. note 8. Af kirkens penge blev brugt fem rdl. til 
materiale samt for 20 sk. guld. 
34 JySaml. 4. rk. VI, 330. 
35 Samtidig skænkedes 12 særkalke, ligeledes af sølv, 
fra Frantz Hingelberg. Senere suppleret med yderli-
gere 12. 
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36 Jfr. note 11 og LA Vib. Århus bispearkiv. Voer 
Hrds.bog 1687 (C3. 1104). 
37 Indgår i den samlede bestilling, nævnt i note 25. 
38 Jfr. note 13. Våbenskjolde svarende hertil kan ses på 
Rodsteens messehagel, skænket 1706, i Århus dom-
kirke (s. 522). 
39 Jfr. C. A. Jensen: Snedkere og Billedsnidere, 1911, 
s. 73, Chr. Heilskov: Hjelmslev Herred. Historisk-
topografisk skildret, i ÅrbÅrhSt. XVI, 1923, s. 29. 
40 Jfr. Chr. Heilskov, note 39. Efter Oluf Olufsens 
død beboedes Hedemølle af Rasmus Olufsen og 
Morten Olufsen, formentlig sønner af Oluf Olufsen 
og Maren Mortensdatter. 
41 Samme citat som i Hylke, men med variationer i 
bogstaveringen. 
42 Ved restaureringen 1953 blev oven på himlen fun-
det to topstykker, der istandsattes og kopieredes. 
43 1944 stod tre gavle på loftet; heraf indleveredes til-
syneladende kun to til Horsens museum. Gavlen i 
museets udstilling har en total højde på 125 cm. 
44 Synsprot. Den ene stol ses på et fotografi fra 1933. 
45 Tegnet af Martin Nyrop. 
46 Synsprot. Døren opgives her at være dateret 1583. 
47 Sidstnævnte udført af snedkermester Natale Apo-
stoli, Grumstrup. 
48 Ses på ældre fotografier i N M . Sidstnævnte gang 
ophængt på skibets nordvæg. 
49 Udfør t af snedkermester Natale Apostoli, Grum-
strup. 
50 På mellempladen oplyses med fordybede versaler: 
»Udført af Kunstsmed Knud Eiby Odense i Aaret 
1933.« 

51 Liber Daticus. Ved embedet. 
52 Jfr. bl.a. Sønder Galten (s. 2116) og Randlev (s. 
2489). Dog synes forskellene for store til at godtgøre 
en tilskrivning. 
53 Jfr. P. Bang Termansen: Gravstene på Horsenseg-
nen, i ÅrbGlBy 1987, s. 18. Inga Linde Jensen, Ved-
slet, har venligst stillet sine notater vedrørende grav-
træerne til rådighed for redaktionen. 
54 Før 1729 Gesing Mølle, til 1796 Gesing Ødemølle, 
derefter Herschendsgave, jfr . ÅrbÅrhSt. (note 39) s. 
26-28. 
55 Formentlig den Mads Christoffersen Ml der næv-
nes på nr. 3. 
56 Erik Hauberg Lund: Ryttergårde og grønne tofter, 
Gedved 1989, nævner s. 74 Mads Christoffer Møller, 
som 1809 fik skøde på Kejlstrupgård i Grumstrup. 
57 Ifølge ÅrbÅrhSt. (note 39) var Peder Sørensen 
Herschend født 24. marts 1724 og døde 28. februar 
1796. 
58 Ifølge ÅrbÅrhSt. (note 39) søstersøn til Peder Sø-
rensen Herschend, der døde barnløs. 
59 Ifølge Lund (note 56), s. 83, sognefoged, g. m. Ane 
Marie Seiersdatter, Seiersminde, Grumstrup. 
60 Jfr. Aase Faye: Danske Støbejernskors. Bearbejdet 
og udgivet af Jan Faye 1988, s. 102, nr. 196. 
61 Søren Knudsen i Vejle Amts Aarbøger, 1919, s. 99, 
Bill. V, no. 2, og Aage Jørgensen: Danske Gravmin-
der af Smedejern, 1951, s. 14. 
62 V. Norn, Notebog. 
63 Beskrivelsen bygger på Søren Knudsens tegning. 
Aage Jørgensens skitse (i NM2) afviger på visse 
punkter. 

S U M M A R Y 

Vedslet c h u r c h p r e s u m a b l y dates f r o m a b o u t 
1200, and does n o t d i f fe r m u c h f r o m the great 
m a j o r i t y o f smal l churches in eas tern Ju t l and . 
T h e wal ls are bui l t o f g ran i t e ashlars outs ide , 
and field s tones inside. O n l y the apse i s unusua l 
d u e to its re la t ively smal l size and m a s o n r y c o n -
sist ing of tu fa and field s tones . A characteris t ic , 
f o r example , w h i c h seems r emin i scen t o f the 
apse at Tu l s t rup c h u r c h (p. 3682). 

In the decades r o u n d 1500, i .e. the genera t ions 
p r io r to the R e f o r m a t i o n in 1536, t he c h u r c h 
w a s al tered and en la rged as has been the case in 
m a n y o the r places. T h e chancel w a s g iven vau l t -
ing and this w a s c o m b i n e d in a fa i r ly unusua l 

w a y w i t h a pa r t i t i on wal l (w i th d o o r open ings ) , 
w h i c h separa ted the apse f r o m the rest o f t he 
church . Later on i t w a s t u r n e d in to a sacris ty 
(cf. N ø r r e Snede, p . 4224), and in the s a m e p e -
r iod a t o w e r and p o r c h w e r e added to the fabr ic . 
To beg in w i t h the f irst s to rey o f the t o w e r w a s 
un l ike ly to h a v e g iven access to the c h u r c h itself 
b u t w o u l d h a v e been en te red f r o m outs ide . A n 
a r r a n g e m e n t o f this k i n d w a s n o t u n c o m m o n 
fo r the area. T w o b e l f r y l ights are p re se rved (a 
var ia t ion) o f the d iv ided t y p e character is t ic o f 
m a n y late med ieva l t o w e r s i n the Å r h u s diocese. 

In the 1870s the p resen t la rge w i n d o w s w e r e 
p u t in, and in 1933 the ceiling rece ived its l ively 
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decoration in shades of blue and grey executed 
by a local painter. 

The church's oldest piece of furniture is the 
customary Romanesque font of granite. The 
late medieval trapeziform altar was enlarged to 
the west in the 18th century. In the font is a 
baptismal dish of south German origin from 
1550-1575; the altar candlesticks are from 
c. 1600. The interior of the church is largely 
characterised by furniture dating from the first 
half of 17th century supplied by Oluf Olufsen of 
Hedemølle and his workshop. The altar-piece 
from 1610-1620 displays paintings dating from 
1899, which are copies after Carl Bloch. Oluf 
Olufsen's signed pews are from 1634, and the 
sounding-board was executed in 1639 in pay-
ment of his own and his wife's grave in the 

church. The pulpit from 1641 is presumably 
from his workshop, however the paintings on 
the arcade panels date from the 18th century. 
The altar frontal from c. 1700 was covered by an 
†antependium of shot velvet and silver mounts 
donated by the church's patron, Jørgen Ditlev 
Trampe, who at the same time made the gift to 
the church of a matching †chasuble. In 1785 the 
chalice and paten were stolen, but replaced the 
following year by a set made by Knud Rasmus-
sen Brandt's workshop in Horsens, donated by 
Peder Herschend of Herschendsgave. The furni-
ture's dark polychromy dating from the 19th 
century was removed during a restoration in 
1953, and earlier polychromy was in part recre-
ated. In 1984 and 1985 an antependium and three 
chasubles were woven by Ester Bové Reintoft. 

Fig. 41. Assendrup og Vedslet 1:10.000. Opmålt henholdsvis 1814 af Jens Grouleff, 1817 af T. 0. Hillerup og 1817 
af J. W. Ammundsen. Rettelser medtaget til 1857. Kopieret af Birgitte Andreasen 1982 og suppleret af Jørgen 
Wichmann 1997. - Map of the two villages in the neighbourhood of the church. 



Fig. 1. Kirken set fra nordvest. Ældre foto i N M . - The church seen from the north-west. 

KATTRUP KIRKE 
V O E R H E R R E D 

Lokaliteten er nævnt i et ikke dateret brev, der hen-
føres til årene 1204-07,1 hvormed den udvalgte År-
husbisp Skjalm Vognsen skænkede domkirkens kan-
niker tienden eller biskopsgaven af sin gård i Kattrup. 
Sognet er omtalt første gang 1448 og kirken 1487,2 da 
det oplyses, at den havde en gård i nabosognet O v -
sted. Ifølge listen over de bidrag, som kirkerne af-
leverede i ekstraskat 1524,3 den såkaldte landehjælp, 
bidrog Kattrup med 10 mark. 

Kirkens ejerforhold er første gang bevidnet 1666,4 

da kronen havde patronatsretten. Som led i gældssa-
neringen efter svenskekrigene afhændede Christian V 
imidlertid 16735 bl.a. Kattrup og seks andre kirker i 
Voer herred til rentemester Henrik Müller, der 1661 
havde erhvervet Stensballegård i det nærliggende Vær 
sogn og 1668 Tyrrestrup i Søvind sogn. Kirken for-
blev under Tyrrestrup til 1736,6 da den af Anne Ben-
dixdatter Lasson, enke efter Henrik Müllers barne-
barn, Christian Carl Müller, på auktion solgtes til fru 
Edele (jfr. alterkalk), enke efter baron Frederik Kragh 
til Stensballegård. Parrets datter, Charlotte Amalie 
Kragh, skødede 17647 kirken til Hans Christensen 

Juul på Tyrrestrup, der året efter afhændede den til 
Bodil Hofgaard (jfr. tårn), enke efter etatsråd Ger-
hard Hansen de Lichtenberg i Horsens. Da hun 17688 

overdrog Serridslevgård til sin svigersøn, major Fre-
derik Ludvig Christian von Beenfeldt (jfr. kalk, †disk 
og berettelsessæt), fulgte kirken med. Siden lå kirken 
under denne gård indtil 1. januar 1913, da den overgik 
til selveje. 

1998: Kattrup sogn indgår i Århus stift og ligger i 
Gedved kommune, Vejle amtskommune. 

På a f s tand rejser k i r k e n sig o v e r l andsbyens huse 
i det åbne , h ø j t l i g g e n d e l andskab , h v o r rol ige, 
r u n d e d e b a k k e f o r m e r t egne r lange linier. K i r k e -
b y e n , der l igger central t i det lille sogn , be f inde r 
sig i en b r e d l avn ing . T id l igere lå k i r k e g å r d e n i 
bebygge l sens vests ide, ud til e t åbent o m r å d e 
(jfr . f ig. 1 og 44), m e n ny b e b y g g e l s e har æ n d r e t 
d e n n e s i tua t ion . 

Danmarks Kirker, Århus 297 



4702 VOER HERRED 

Fig. 2. Kirkegårdens nordre port (s. 4702) set udefra. KdeFL fot. 1997. - The north entrance to the churchyard. 

Kirkegården er i 1890erne udvidet med en strim-
mel jord på østsiden og 1960 tillagt et areal af 
den tidligere præstegårdshave uden for nordre 
dige. I syd og vest samt på det meste af nordsi-
den hegnes med stendige, mens udvidelsesafsnit-
tet i øst kantes med en samtidig, cementafdæk-
ket mur af brudsten. Diget nævnes tidligst 16159 

i anledning af reparation, og mange gange siden 
omtales istandsættelser og oplægning af for-
faldne strækninger og nedstyrtede partier. 

Ved siden af sydvestre indgangs vestre stolpe 
(jfr. fig. 39) er placeret en sten af rødlig granit 
med en planhugget flade. Her er der indristet, 
inden for en uregelmæssig, sekskantet ramme, 
»E.L« og derunder årstallet »1897«; antagelig re-
fererer stenen til de arbejder ved hegnsmuren, 
der udførtes i forbindelse med kirkegårdens ud-
videlse. 

Der er tre indgange: En monumental port er 
placeret østligt i nordsiden, ud til vejen der løber 
mellem kirkegården og den 1966 opgivne præ-
stegård; desuden er der en port nordligt i vestsi-
den og en fodgængerlåge i det sydvestre hjørne. 
Nordsidens port (fig. 2), der måske går tilbage 
til 1863 og i hvert fald skulle repareres 1880, ud-
mærker sig med to svære piller i blank mur af 
gule sten afstribet med røde; hver afdækkes med 
pyramide af bly, hvis zinkkugle på toppen blev 
tilføjet efter synets ønske 1910. Fløjenes svære 
smedejernsstave forenes i spidsbuer. 

Vestsidens to adgangsveje lukkes begge med 
jerntremmefløje, ophængt på de nedennævnte, 
såkaldte bondegravsten. Det er usikkert, hvor-
når indgangene fik disse usædvanlige karme. 
For lågens vedkommende kan det være sket som 
følge af synets ønske 1902, da bredden skulle 
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Fig. 3. Kirken set fra sydøst. KdeFL fot. 1997. - The church seen from the south-east. 

øges til godt 80 cm og udformningen »svare til 
portens«. Tidspunktet for gravstensstolpernes 
opstilling ved den vestre port, der traditionelt 
har været hovedtilkørslen, er ikke oplyst; flere 
synsudsættelser i sidste del af forrige århundrede 
kan have afstedkommet den velfungerende dis-
position. Første omtale af indgange er fra 1702, 
da porten var »ganske øde«; 1748 var den i »me-
get god stand« og øjensynlig udført med jord-
gravede træstolper;10 siden anføres adskillige re-
parationer eller fornyelser. 

Det pyntelige ligkapel i kirkegårdens nord-
østre hjørne er samtidigt med arealudvidelsen 
og færdiggjort 1898 efter nogle års drøftelser af 
stil og placering. Huset, der er tækket med blå-
dæmpede tagsten, står i blank mur af røde sten 
med gotiserende enkeltheder og kamtakprydede 
blændingsgavle i nord og syd. En hvidkalket, 

teglhængt længe med toiletter, redskabsrum 
o.lign. er 1964 bygget uden for det ældre nord-
vesthjørne efter korrigeret tegning af konstruk-
tør Axel Pedersen i Hovedgård; 1969 anbragtes 
kirkens oliefyr i huset. Ved opførelsen sløjfedes 
ældre †retirader og et †kulhus fra 1898 (jfr. fig. 
1); et lille †kalkhus i det nordøstre hjørne op-
førtes 1849.11 

Fortov af piksten omkring kirken er lagt i 
sammenhæng med den nedennævnte hoved-
istandsættelse i 1980erne. Efter den store om-
bygning i 1850erne omtales »med anerken-
delse«, at der er »et bredt fortov til vands af-
ledning«. Senere nævnes lugning eller påføring 
af grus eller cement. 

Synsprotokollens beskrivelse 1862 anfører, at 
kirkegården hverken er reguleret eller beplantet 
efter nogen plan; i 1870erne indledtes planering, 

297* 
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og den fortsatte i forbindelse med den omtalte 
udvidelse, hvorefter synet 1920 henstillede, at 
der blev anlagt gange og stier. 1910 havde det 
foreslået fem elme plantet uden for vestre dige. 

B Y G N I N G 
Kirken præges afgørende af to indgribende omdan-
nelser. At dømme efter vindfløjens årstal skete den 
første 1766 og var en nymuring af tårnets øvre del. 
Dernæst ombyggedes apsis, kor og skib ved en om-
fattende renovering 1850-52. For apsidens og korets 
vedkommende blev der i virkeligheden tale om en 
nyopførelse, hvorved apsiden ændredes kendeligt. 
Hovedform og enkeltheder lader antage, at apsis, kor 
og skib som helhedens ældste afsnit går tilbage til 
tiden omkring år 1200. Ihvorvel hvælvinger ikke er 
nævnt før ombygningen i 1850erne, taler sandsyn-
ligheden for, at der her, ligesom de fleste andre ste-
der, i den sene middelalder blev indbygget hvælv i 
kor og skib. Det er i den samme periode, før refor-
mationen 1536, at tårn og våbenhus er føjet til. Ori -
enteringen har en mindre afvigelse mod syd.12 

Hvad grundplanen angår, svarer det nuværende 
skib til det oprindelige, idet man ved renoverin-
gen i 1850erne kun fornyede sydmuren. For 
nordsidens vedkommende blev der blot tale om 
omsætning af facadens kvadre. Derimod blev 
apsis og kor opført »solidt fra grunden«13 og 
herunder ændret (jfr. ndf.). Det er næppe muligt 

Fig. 4. *Kragsten (s. 4705) i Horsens museum. Hen-
rik Wichmann fot. 1998. - * String course of granite, 
probably from the south portal. 

Fig. 5. Profilerede granitblokke 1:10, KdeFL 1997. 
A. Korbuens vederlagsbånd og sokler (s. 4706). 
B. Nordportalens kragbånd (s. 4705). C og D. U d -
vendige sokler (s. 4704). E. *Kragsten fundet 1926 
ved Borupgård, nu i Horsens museum (s. 4705). -
Moulded granite blocks. A-D from the church, E found in 
the neighbourhood. 

at forestille sig, at vore dages »forlængede« apsis 
skulle svare til den middelalderlige forgænger; 
også den tynde mur modsiger en sådan formod-
ning. En udgravning vil kunne afsløre, om run-
dingen er flyttet mod øst eller korets længde re-
duceret. Rette, udvendig 160 cm lange mure 
forbinder apsisrundingen og korets østgavl og 
er udstyret med skråkantsokkel svarende til den 
øvrige bygnings, hvorimod rundingens sokkel 
udmærker sig ved profilering (fig. 5D og 9). 
Sandsynligvis stammer sidepartiernes sokkel-
sten fra koret. 

Materialet i kirkens mure er udvendig granit-
kvadre og indvendig lagvis lagte marksten, som 
det fremgår af skibets bevarede taggavle. På den 
vestre observeres desuden, at facadens kvadre er 
ført op til toppen. Murene er rejst på en sokkel, 
hvis stejle, 11 cm høje skråkant flere steder har 
en udtalt hulning (jfr. fig. 5C); flere af skibets 
sokkelblokke er over to meter lange. Da mur-
værket næsten overalt er sat om, kan det ikke 
tillægges betydning, at skiftegangen sine steder 
er gennemløbende mellem de enkelte bygnings-
afsnit. Muligvis har triumfvæggen været kva-
dersat. 
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Fig. 6. Opstalt af sydside og grundplan 1:300. Målt af Jørgen Malling 1979, tegnet henholdsvis af samme 1979 og 
af KdeFL 1997. - Elevation of the south side and ground-plan. 

Den meget vestligt placerede, nordre indgang 
er bevaret i brug, men udvidet ved borthugning 
af døranslagene; dog er de profilerede granit-
kragbånd (fig. 5B) på plads. En dekoreret *krag-
sten af grågullig granit (fig. 4) er 1927, sammen 
med en af de nedennævnte vinduesoverliggere, 
overført fra den nærliggende Borupgård til mu-
seet i Horsens (inv.nr. 2207). Omstændighe-
derne taler for, at den stammer fra kirkens †syd-
portal, hvor den må have siddet i østsiden. For-
neden er stenen profileret (fig. 5E), og på den 58 
cm lange forside smykkes den med to dobbelte 
bueslag, der kan minde om dekorationen på dø-

befonten i nabokirken i Ørridslev (s. 4752). Den 
36 cm brede front mod døråbningen har dobbelt 
fletværk ligesom det nedennævnte kragbånd i 
kirkens korbue. 

Bag våbenhuset har skibets nordfacade kun i 
mindre grad været berørt af ombygningen, og 
her aflæses et tilmuret, rundbuet vindue (114x73 
cm), hvis højde i forhold til bredden Uldall 
fandt påfaldende. Nogle flotte, rektangulære 
*vinduesoverliggere, hvoraf to befinder sig på Bo-
rupgård, en tredie14 som nævnt på museet i Hor-
sens (inv.nr. 2206), synes efter størrelse og om-
stændigheder at måtte henføres til kirken; her 
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kan de tænkes at være hentet i forbindelse med 
gårdens ombygning 1869. I frontsiden måler 
granitterne 55-59x124-27 cm med åbningsbred-
der på 71-78 cm. Kun to af de knap en halv 
meter dybe blokke giver mulighed for at kon-
statere lysningsbredden på bagsiden, hvor den 
er henholdsvis 30 og 40 cm. Denne forskel lader 
formode, at den ene overligger hidrører fra ski-
bet, den anden fra koret. 

I det indre er korbuen vist bevaret, men ved 
ombygningen i 1850erne er tr iumfmurens tyk-
kelse øget ved påforing, og den er glatpudset på 
begge sider i sammenhæng med langvæggene. 
En kraftig rundstav af granit (syd gråsort, nord 
rødlig) danner sokkel i hver side; desuden er 
rundbuens vederlag markeret med profilerede 
og dekorerede bånd af spættet, grågrøn granit 
(fig. 5A). Nordre smykkes med en dobbeltflet-
ning, mens skaktavl på den søndres front ikke er 
færdiggjort (fig. 7). 

Ændringer og tilføjelser. Ingen steder i de gen-
nemgåede arkivalier findes omtale af lofter eller 
hvælv før ombygningen 1850-52. Omstændig-
hederne modsiger dog ikke en antagelse af, at 
kor og skib fik indbygget hvælv i den sene mid-
delalder, som det var tilfældet de fleste steder. 
Svarende til Nørre Snede (s. 4224) og Vedslet (s. 
4675) er det formentlig ved samme tid, at apsis 
ved en lukkemur bag alteret afsondredes fra ko-
ret; i muren placeredes en dør i hver side. Her-
ved kunne apsiden nyttiggøres som sakristi, 
hvilken funktion tidligst nævnes 1702,10 senest 
1876.11 Lukkemuren samt korets og skibets 
hvælv, som de står i dag, gentager sandsynligvis 
i store træk tilstanden før 1850. 

Fig. 7. Korbuens kragbånd, nordre t.v. (s. 4706). H. 

Tårn og våbenhus er tilføjet i perioden op til 
reformationen; hvilken af de to bygninger, der 
kom først, lader sig næppe afgøre. Det tre eta-
ger høje tårn er i det ydre stærkt præget af skal-
muringer, hvortil kommer, at øvre del er helt 
fornyet. På alle tre sider træder sylden af store 
marksten frem; herover er på syd- og vestfaca-
derne tre-fire skifter granitkvadre, der antagelig 
stammer fra skibets vestgavl, hvor arkaden til 
tårnrummet blev brudt igennem i forbindelse 
med tårnets opførelse. På nordsiden indgår ikke 
kvadre, men ydersiden er op til et par meter 
over terræn muret med marksten og højere 
oppe med munkesten. Bagmurene i tårnrum og 
mellemstokværk er ligeledes af marksten. 

Tårnrummet, der ved ovennævnte brede, an-
tagelig ommurede åbning står i forbindelse med 
skibets indre, har et krydshvælv, der er udført 
med små sten på synets ønske 1905, da det for-
rige var revnet. En revne i hvælvet omtales også 
1803,10 hvorfor rummet i hvert fald havde 
hvælv, før kor og skib blev bygget om i midten 
af 1800rne. De relativt tynde mure gør de fal-
sede, hvælvbærende piller i rummets hjørner til 
en teknisk rimelig foranstaltning, men omstæn-
dighederne tillader ikke at afgøre, om det ældre 
hvælv har været oprindeligt eller var et led i tår-
nets nedennævnte renovering. Vinduet i vest-
muren svarer til kirkens øvrige og er i sin nu-
værende form samtidigt med disse. En højtsid-
dende, 74 cm bred indgang på nordsiden giver 
udefra adgang til mellemstokværket. Trætrap-
pen, der fører op til døråbningen, har været for-
nyet adskillige gange siden den 16189 omtales 
som stentrappe; 179115 nævnes en stige. Klok-

Wichmann fot. 1997. - The imposts of the chancel arch. 



KATTRUP KIRKE 4707 

Fig. 8. Kirken set fra nordøst. H .A. Kjær fot. 1897. - The church seen from the north-east. 

kestokværket er helt nymuret med små sten og 
forsynet med to rundbuede, udvendig falsede 
glamhuller på hver af de tre frie sider. Tårnet 
afsluttes med et opskalket, teglhængt og firsi-
digt pyramidespir, hvis tagfod ligger umiddel-
bart over skibets kip. Den nedennævnte vindfløj 
på toppen bærer årstallet 1766, der utvivlsomt16 

angiver tidspunktet for fornyelsen af øverste 
etage og tag. Fløjens initialer står for kirkeejeren 
Bodil Hofgaard de Lichtenberg (jfr. s. 4701), der 
iværksatte større eller mindre byggearbejder på 
de fleste af sine mange kirker (jfr. bl.a. Tolstrup, 
s. 4775). 

Det er tænkeligt, at tårnet fra begyndelsen var 
højere, i hvert fald fremgår det 1702,10 at det 
havde †kamtakker. Dette år truede vestsiden med 
at falde ned, og som en sikkerhedsforanstaltning 
var »tindingerne« blevet fjernet og »glamåbnin-
gerne« lukket, hvilket den »menige almue« be-
klagede sig over, da det var »til vanheld og stor 
skade«. Kamtakkerne må være kommet op 

igen, for 1750 gav synet besked om, at de skulle 
repareres. Senere i samme årti konstateredes, at 
det sydvestre hjørne var i meget dårlig stand,10 

hvilket utvivlsomt blev årsag til ombygningen 
nogle år efter. 

Våbenhuset er rejst på nordsiden af kirken, 
hvor præstegården og den største del af lands-
byen tidligere lå. Det er opført fortrinsvis af rå 
kamp på en syld af store marksten, der træder 
frem på alle sider. Der er ingen særlige træk, 
som kan angive en nærmere datering, og byg-
ningen nævnes først 170210 med den oplysning, 
at loftet manglede. Ifølge præstens kortfattede 
beskrivelse 179115 havde det ingen vinduer, til 
gengæld var der nu loft. Korets og skibets reno-
vering i 1850erne berørte vist ikke våbenhuset, 
men i de følgende år gennemførtes adskillige til-
tag, der førte frem til det nuværende udseende: 
1863 indsattes de to støbejerns vinduer; 1869 øn-
skede synet nyt gulv af mursten på fladen, »efter 
det gamle var sænket«; 1875 skulle loftet gipses 
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på ny, og 1880 foreskrev synet en udvidelse af 
døråbningen.11 Loftets buede form er formentlig 
samhørende med en tagfornyelse 1936. 

Vedligeholdelse og ombygning. Ældste hentyd-
ning til kirkebygningens tilstand fremgår af to 
års eftergivelse af kongetiende 157917 med hen-
blik på reparation. Næste gang er en notits fra 
de generelt gode år først i 1600rne, da et vindue 
og begge kirkens »ender« blev ommuret9 . I 
1700rne synes tilstanden at have været god, lige-
ledes op i 1800rne efter en ikke nærmere omtalt 
reparation 1805.18 

Synet 1803 havde bemærket en revne i »buen 
bag alteret«, og i 1840rne observerede man, at 

Fig. 9. Udsnit af apsidens facade med indmurede 
gravstensstykker (s. 4728) og profileret sokkel (s. 
4704). KdeFL fot. 1997. - Section of the facade of the 
apse where fragments of tombstones (p. 4728) are included. 

murene kom mere og mere ud af lod. Det var 
særlig galt ved korets nordøstre hjørne og ski-
bets sydvestre. I den anledning afholdtes 1850 et 
ekstraordinært syn, hvor tre tilkaldte bygnings-
kyndige fra Horsens fandt koret »i så farlig be-
skaffenhed, at det i indeværende år må nedbry-
des og genopbygges. Højkirkens tømmerværk 
og bly må fornyes og et stykke af søndre mur 
nedtages og rettes; det vil kunne vente til næste 
år«. 1851 konstaterede synet, at korbygningen 
var opført »solidt fra grunden i særdeles smag-
fuld stil«, mens skibets sydmur og tag var under 
nedbrydning. Efter indvielsen i februar 1852 
kunne synet notere, at høj kirkens ombygning 
var fuldført »på en lige så bekostelig som til-
fredsstillende måde«; navnlig fortjente de 
»smukke hvælvinger og støbte jernvinduer at 
omtales med anerkendelse«. Beskrivelsen i syns-
protokollen 1862 oplyser supplerende, at kor og 
sakristi var malet himmelblåt, mens skibets 
vægge med vandfarve var dekoreret som »mar-
morfliser« (jfr. fig. 10), og hvælvene var gullige. 
Siden anføres opmalinger og reparationer. 

Ombygningen medførte den nævnte for-
øgelse af apsidens gulvareal. Denne omstændig-
hed og den formodede gentagelse af lukkemu-
ren understeger utvivlsomt den betydning, som 
den daværende præst tillagde rummets brug 
som sakristi. I første omgang sad der karme og 
dørfløje i de to åbninger, men 189311 fik de den 
eksisterende bueform. I øvrigt resulterede om-
bygningen i alt væsenligt i kirkens nuværende 
udseende. Der indsattes ensartede, udvendig fal-
sede, indvendig smigede, spidsbuede støbe-
jernsvinduer, der i stram regularitet anbragtes i 
de omsatte kvaderfacader. Hertil slutter sig den 
kronende gesims på apsis og på korets og ski-
bets langsider. Den er udført af gule mursten 
med frise af lodret kantstillede, vekslende gule 
og røde. I sammenhæng hermed huggedes nye 
tagværker, og den tilhørende hævning af tag-
fladerne aflæses i form af spor af det ældre tag på 
skibets vestgavl. 

I det indre udgør glatpudsede vægge og præ-
cist murede stjernehvælv med profilerede rib-
ber, båret af falsede væg- og hjørnepiller med 
rundet midtled, de elementer, der sammen med 
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Fig. 10. Indre set mod øst. Poul Nørlund fot. 1914. - Interior to the east. 

den nedennævnte, lidt yngre gulvbelægning gi-
ver rummet en umiskendelig stemning af for-
rige århundrede. 

Facaderne stod hvidtede, men 1880 påbe-
gyndtes på synets foranledning afrensning af 
kalk på de »nye« facader, og formentlig i konse-
kvens heraf gennemførtes under første verdens-
krig en »omsætning« af murværket omkring 
vinduerne. I det indre foreslog synet 1899, at 
apsidens og korets vægge blev strøget med lyse-
grå kalkfarve, og 1903 kom turen til skibet, 
hvor ændringen dog trak ud (jfr. fig. 10 og s. 
4708). 1936 blev rummet kalket hvidt. 

1975 indledtes med arkitekterne Jørgen Mal-
ling og Jens Vilhelmsen forhandlinger og for-
undersøgelser, der førte frem til en hovedrestau-
rering i 1980erne under ledelse af Christel Ebsen 
og Peder Gram. 

Gulvene, der er omlagt og suppleret ved den 
generelle istandsættelse i 1980erne, går i store 
træk tilbage til synets forslag 1878. I koret ligger 
større, gule og ottekantede teglfliser i mønster 

med mindre, grå og firkantede; i apsiden er der 
gule murstensfliser. Samme slags teglfliser, 
kombineret med grå, ligger i den øvrige kirke, 
mens belægningen i våbenhuset udgøres af gule 
sten på fladen. Under bænkene er der trægulv, 
hvilket synet ønskede fornyet 1913. Den første 
omtale af gulve er fra begyndelsen af 1700rne,19 

da de skulle omlægges og forbedres; i hvert fald 
179115 var materialet mursten. Synsprotokollens 
beskrivelse 1862 nævner, at der i sakristiet og 
koret lå »kulørte« fliser, i øvrigt mursten. 

Mens de to støbejernsvinduer i våbenhuset 
som omtalt går tilbage til 1863, har kirkens øv-
rige været et afgørende element i ombygningen 
1850-52. I tilslutning til den nævnte regulering 
af murværket omkring åbningerne blev sålbæn-
kene fornyet 1919. Første gang vinduer nævnes 
er 1618,9 da et stort nyt blev ommuret »i kirken« 
under anvendelse af tre vindjern. Et syn 180310 

udtalte, at vinduerne kunne være større. 
Tagene, der senest er renoveret i 1970erne, tår-

nets 1983, består af bly på apsis, kor og skib, 
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Fig. 11. Vindfløj (s. 4710). KdeFL fot. 1997. - Weather-
vane. 

mens tårn og våbenhus er teglhængte; indtil for 
nylig havde våbenhuset dog fire blybaner nær-
mest skibet (jfr. fig. 8). De nævnte materialer og 
fordelingen har eksisteret langt tilbage i tiden, 
måske siden den første omtale i begyndelsen af 
1600rne,9 da der nævnes blyreparationer. Siden 
er med jævne mellemrum iværksat istandsættel-
ser og fornyelser, 1702 »behøvede apsis tække«, 
og 1742 er noteret, at man havde købt nyt bly i 
Flensborg.19 Nogle gange meldes sugfjælene i 
dårlig stand, og 1873 ønskede synet blå tagsten 
på tårnet. 

I de bygningsafsnit, der fornyedes i midten af 
1800rne, er der samtidige tagværker af fyrretræ; 
de andre steder er tømmeret stærkt fornyet. 

Opvarmningen foregår med varmtvandsradia-
torer i tilslutning til oliefyr i redskabsbygnin-
gen. Et beboerønske på grundlag af lov af 7. juni 
1873 foranledigede 1882 synet til at acceptere en 
†kakkelovn opsat i skibets nordøstre hjørne. Ef-
ter en fornyelse først i 1930rne blev et central-
varmeanlæg installeret 1943 og koblet på den 
nærliggende skoles system. Ved skolens nedlæg-
gelse fik kirken sit eget fyr. Elektricitet indlagt 
o. 1929. 

Vindfløjen (fig. 11) fra 1766 på toppen af tårnet 
er nyforgyldt 1983. På en stang med volutbøjler 
og kugle bærer fløjen bogstaverne B H d L B for 

kirkeejeren Bodil Hofgaard de Lichten^erg (jfr. 
s. 4701) og det nævnte årstal, der som ovenfor 
formodet refererer til tårnets ombygning til den 
nuværende skikkelse. 

I N V E N T A R 
Oversigt. Fra tiden før reformationen er kun bevaret 
den romanske døbefont, som tilhører de østjyske lø-
vefontes klassiske type og henregnes til Sjørslevgrup-
pen. I fonten ligger et sydtysk dåbsfad fra o. 1550. 
Altertavlen fra o. 1594, der er beslægtet med bl.a. den 
i den nærliggende Ovsted kirke, har i storfeltet et 
maleri fra 1895 af Niels Pedersen Mols. I attikafel-
terne er malerier på metalblik, formentlig fra o. 1850. 
Et tidligere maleri fra storfeltet, som gengiver Kors-
bæringen og nu hænger på skibets sydvæg, kan lige-
ledes være fra o. 1850. Et endnu ældre maleri fra stor-
feltet, sandsynligvis det oprindelige fra slutningen af 
1500rne, hvis (†)Korsfæstelsesscene i 1700rne over-
maledes med en Himmelfartsfremstilling, hænger nu 
på skibets nordvæg. Næsten samtidig med altertav-
len, o. 1590, anskaffedes nye alterstager. Prædikesto-
len skænkedes 1601 af Niels Grøn og hustru, Kirsten 
Nielsdatter, hvis gravsten fra 1608 nu er opsat i vå-
benhuset. Prædikestolshimlen er fra 1610-20. Stole-
stadegavlene falder i fire grupper, fra hhv. 1579, o. 
1630, 1766 og 1850erne. Gavlene fra o. 1630 er be-
slægtet med arbejder fra Oluf Olufsens værksted i 
Hedemølle. Alterkalk og †disk samt berettelsessæt 
skænkedes hhv. 1780 og 1798 af kirkeejeren og var 
udført i Knud Rasmussen Brandts værksted i Hor-
sens, mens sønnen, Nicolai Brandt, fremstillede be-
rettelsessættet. I tårnets øverste stokværk står en lille 
klokke, støbt 1797 af D. C. Herbst i København, be-
nyttet fra 1825 til 1828. Efter bygningens hoved-
istandsættelse i 1850erne (jfr. s. 4708) nymaledes det 
genopstillede inventar, formentlig efter tidens skik, 
bl.a. gulbrun prædikestol og egetræsådrede stole. Af 
det for egnen usædvanlige tårnur er nu kun skiven og 
urhuset bevaret. Ved istandsættelse i 1980erne fik in-
ventaret ensartet præg i blå og grå nuancer. 

Alterbord, 1995, bestående af paneler på tre sider, 
svarende til de tidligere (jfr. ndf.), samt bord-
plade, 102x81 cm, 186 cm højt; 1998 malet i rødt 
og blåt samt forgyldning. (†)Alterbordspanel, o. 
1700, af fyr, havde på forsiden tre plane fyldin-
ger indrammet af profillister, i midten en bred 
(med liggende planker) flankeret af to smallere, 
på nordsiden én plan fylding; mod syd nyere 
bræddebeklædning. Panelresterne, der nu ligger 
i tårnet, har tre lag maling: det ældste, muligvis 
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Fig. 12. Indre, set mod øst. H. Wichmann fot. 1997. - Interior to the east. 

fra 1733,20 er blå marmorering på hvid bund i 
fyldingerne, rødt og blåt på rammerne,21 her-
over gråt, formentlig fra 1882,11 der atter dæk-
kes af grågrønt. 

Alterklæde, nyere, af rødt fløjl, dækker bord-
plade og paneler. Siden 1998 ude af brug. †Alter-
klæder. 1661 nævnes et gammelt klæde til alte-
ret,22 og 1702 beskrives det (eller et andet?) i 
samme tilstand.10 I 1700rne har alterbordet for-
mentlig stået uden klæde (jfr. ovf.). 1863 an-
skaffedes et »i det lovbefalede stof«, 1885 erstat-
tet med et af rødt uldfløjl med kors af guld-
brokade. 1911 fornyedes klædet, mens det 
gyldne kors formentlig genanvendtes.11 

Altertavle (fig. 13), o. 1594,23 af eg, højrenæs-
sancearbejde, tilhørende en gruppe,24 hvis nær-
meste parallel er den mere velskårne i Ovsted (s. 
4564). I storfeltet et maleri fra 1895 af Niels Pe-
dersen Mols. 

Tavlen består af fodstykke, storstykke med to 
søjler, gesims samt tredelt, hermesmykket at-
tika kronet af trekantgavl. Fodstykket har kraf-
tige postamentfremspring med løvehoved i be-
slagværk og forsænket postamentfelt.25 Frem-
springene bærer korintiske frisøjler, hvis pryd-
bælter har beslagværk og diademhoved; bag 
hver søjle et højrektangulært, listeindrammet 
felt. Storstykkets midtfelt har relativt smal 
ramme, der er samtidig med maleri nr. 4 (jfr. 
ndf.). Tidligere var her en bred tandsnitsliste 
omkring en profilramme, svarende til flere an-
dre i den ovf. omtalte gruppe. Aftryk efter tand-
snit sås 1998, mens maleri nr. 6 nu indrammes af 
nævnte profilramme. Formentlig har tavlen haft 
†vinger, hvilket kan registreres på storstykkets 

bagside, som bærer aftryk efter skråstivere. Ge-
simsens frise har indskriftfelt samt fremspring 
med listeindrammede småfelter, hvori der mod 
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Fig. 13. Altertavle, o. 1594, med malerier i attika, formentlig fra o. 1850, og storfeltmaleri fra 1895, udført af 
N. Pedersen Mols (s. 4711). H. Wichmann fot. 1997. - Altarpiece, c. 1594, with paintings on the attic panel presum-
ably from c. 1850 and painting on the central panel from 1895 by N. Pedersen Mols. 

vest og syd(!) er et diademhoved. Attikaens tre 
malerier med nyere profillister adskilles af kvin-
delige karyatider og flankeres af mandlige her-
mer. I gavlen englehoved. Iflg. E. B. Rosing 
Holm (restaureringsrapport 1. aug. 1978, i NM) 
står på postamentets bagside med fordybede 
versaler: »M.Lillelund« (jfr. s. 4780). 

Tavlens farveholdning med bejdset træ og en-
kelte forgyldte og forsølvede detaljer, stammer 
fra 1896.11 I fodstykkets indskriftfelt citeres Joh. 
14,6 med gylden skriveskrift. 

Om tidligere bemaling vides kun, at tavlen 
1733 stafferedes på bekostning af kirkeejer Anne 
Bendixdatter Lasson (jfr. s. 4701);20 muligvis 
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Fig. 14 a-c. Malerier i altertavlens attika, formentlig fra o. 1850. a. Jesu dåb. b. Korsfæstelsen, c. Opstandelsen (s. 
4713). H. Wichmann fot. 1997. - a-c. Paintings on the attic panel of the altarpiece presumably from c. 1850. a. The 
Baptism of Jesus, b. The Crucifixion, c. The Resurrection. 

stammede citater, der noteredes 1862,11 fra 
denne renovering (jfr. s. 4714). På fodstykket 
stod: »Vaager og Beder til enhver tid, at I Kunne 
agtes værdige til at bestaae for Menneskens 
Søn!« (Luk. 21,36). I indskriftfeltet under de tre 
malerier citat, hentet fra Matt. 28,20: »See jeg er 
hos Eder alle Dage indtil Verdens Ende.« 

Malerier. Attikaen prydes i dag af tre mindre 
malerier, formentlig fra o. 1850, mens storfeltet 
har et maleri fra 1895. I kirken findes desuden to 
malerier, som tidligere har siddet i storfeltet. 

1-3) I hvert af de tre attikafelter sidder et ma-
leri, olie på metalblik, (fig. 14a-c), antagelig fra 
o. 1850, nævnt 1862,11 32x32 cm. I nordre felt 
Dåben i Jordanfloden, i midten Kristus på kor-
set og i syd Opstandelsen.26 De tre metalplader 
er mindre end lysningerne og har flere sømhul-
ler end de nu anvendte, hvilket sandsynliggør, 
at de tidligere har haft bredere rammer, eller de 
kan være genanvendt.27 

4) 1895, indsat i tavlen 1896, udført af Niels 
Pedersen Mols (jfr. kirkegårdsmonument), olie 
på lærred, 114x93 cm, med motivet »Kommer 
hid til mig« (Matt. 11). Kristus (efter Thorvald-
sen) står i hvid kjortel og kappe mod mørk bag-
grund, hvori anes en niche. Omkring ham knæ-
ler fem personer, der sandsynligvis er portrætter 
af kunstnerens nærmeste familie. Den gamle 
mand (faderen) og kvinden (moderen) nærmest 
Kristus har røde klæder, mens de to unge kvin-
der i forgrunden (begge forestiller hans senere 

hustru Gerda Krarup) er klædt i henholdsvis blåt 
samt brune nuancer. Barnet, som vender ryggen 
til, bærer en hvid kjole.28 

5) Et maleri, på træ, 99x77 cm, der ved alter-
bordets istandsættelse 1995, blev opdaget på 

Fig. 15. Altertavlens tidligere storfeltmaleri, H im-
melfarten, som i 1700rne er malet oven på det op-
rindelige maleri, en (†)Korsfæstelsesfremstilling fra 
o. 1594(?) (s. 4713). H. Wichmann fot. 1998. - The 

former painting on the central panel of the altarpiece, the 
Ascension, from the 18th century, covering the original 
painting, (†)the Crucifixion from c. 1594(?). 
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Fig. 16. Alterkalk, 1780, udført i Knud Rasmussen 
Brandts værksted, Horsens, skænket af F. L. C. v. 
Beenfeldt (s. 4714). H. Wichmann fot. 1997. - Chal-
ice, 1780, made by Knud Rasmussen Brandt's workshop, 
Horsens, donated by F. L. C. von Beenfeldt. 

muren bag altertavlen,29 har under det nuvæ-
rende motiv et (†)maleri (jfr. fig. 41), forestil-
lende Korsfæstelsen,30 formentlig fra o. 1594. 

Det nuværende motiv (fig. 15), et oliemaleri, 
er en overmaling formentlig udført 1733 i for-
bindelse med den ovf. omtalte nystaffering; nu i 
ny profilramme. Motivet, sandsynligvis Him-
melfarten, viser Kristus med stråleglorie og 
naglehuller i hænder og fødder. Han er iført 
hvid kjortel og blå kappe og står på skyerne, 
mens himlen bag ham er lys gul. Kristusfiguren 
er muligvis malet efter et stik, der gengiver For-
klarelsen på bjerget, af Marten de Vos (1532-
1602), som reproduceret i Piscatorbibelens ud-
gave fra 1643. Over og under Kristi stråleglorie 
anes konturen af den Korsfæstedes glorie på det 
underliggende (†)maleri (jfr. ovf.). 

Billedet er mindre end det, der nu sidder i 
storfeltet, men svarer i mål til maleri nr. 6 og har 
siddet i samme ramme. På bagsiden er med sort 

skriveskrift malet: »Aar 1844 er Kirken Malet af 
N. Schumann i Horsens«. Efter restaurering 
1998 ophængt på skibets nordvæg. 

6) 1850erne, sad i storfeltet mellem 1850erne 
og 1896, olie på lærred, 91x70 cm. Billedet gen-
giver den korsbærende Kristus i halvfigur. Hans 
karnation er hudfarvet, hår og skæg brunt, 
kjortlen rød og korset brunt mod en mørk, næ-
sten sort baggrund. Hang tidligere på korets 
nordvæg, siden 1998 på skibets sydvæg i den 
oprindelige, profilerede, delvis forgyldte ege-
træsramme. 

Altertavlen er tidligst omtalt 1701, da den 
trængte til reparation,31 hvilken formentlig først 
udførtes 1733.20 Siden kun nævnt i 1890erne i 
forbindelse med anskaffelsen af N. P. Mols ' ma-
leri.11 

Altersølv. Kalk (fig. 16), 1780, udført i Hor -
sensguldsmeden Knud Rasmussen Brandts 
værksted og skænket af F. L. C. v. Beenfeldt 
(jfr. berettelslssæt, s. 4715). Den 20,5 cm høje 
kalk er nært beslægtet med kalkene i Bjergager 
og Gosmer (s. 2502, 2768), men er enklere ud-
formet. Den forholdsvis store sekstungede, pro-
filerede fod har på en af tungerne et graveret 
latinsk, strålekranset kors med skriftbånd, hvor-
på er indprikket med skønskriftbogstaver 
»I.N.R.I.«; i korset er pånittet en støbt Kristus-
figur (fig. 43). På begge sider af krucifikset er 
indprikket med skriveskrift: »Kattrup« (tv.) og 
»Kalck og Desck« (th.). Tungen modsat korset 
prydes af graveret (friherre)krone over fugl 
(krage), flankeret af indprikkede initialer med 
skønskriftbogstaver »E K« for Edele Krag, kir-
kens tidligere ejer (fig. 17).20 De sekskantede 
skaftled er ledsaget af små profilled samt goti-
serende knop med mellemfaldende, krydsskra-
verede blade og seks fremspringende rudebosser 
med graverede versaler »IESVS N« (Jesus fra 
Nazaret). På bægeret, der har profileret mun-
dingsrand, er graveret det Beenfeldtske våben: 
et sværd omslynget af en kronet slange i et 
skjold, hjelm med klæde og (baron)krone samt 
en ottetals-slynget slange foroven. På begge si-
der herafer med skønskrift graveret »F. L.« (tv.) 
og »C. v. B.« (th.) for Frederik Ludvig Chri-
stian von Beenfeldt.32 På fodpladen mesterstem-
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pel (Bøje II, 1982, nr. 6149). Disk, 1954, tvm. 
18,5 cm. På den to cm brede fane graveret cir-
kelkors samt dobbeltlinje. Under bunden gra-
veret indskrift med skriveskrift: »Julen 1954. 
Skænket Kattrup kirke af pensioneret banearbej-
der H. I. B. Sørensen Klovborg og hustru Ane 
Margrethe Hovedgård« (jfr. dåbskande nr. 1). 
Firmamærke (Horsens sølvvarefabrik) og lødig-
hedsstempel (Sterling 925S). 

†Kalk og †diske. En kalk og disk, tidligst om-
talt i inventariet 1661,22 repareredes 1700.10 En 
disk, skænket 1780 ifølge indskrift på kalken fra 
samme år (jfr. ovf.), er senest nævnt 1862.11 

Oblatæske, 1915, anskaffet 1916, udført af 
H. Mathiesen.11 Den cylindriske æske, 5,5 cm 
høj, tvm. 13 cm, har let buet låg med drevet 
laurbærkrans, hvori fire ligebenede kors; i mid-
ten et graveret cirkelkors. I lågets inderside og 
under æskens bund mesterstempel, Køben-
havnsmærke (19)15 og guardeinmærke for C. F. 
Heise. †Oblatæske. 1702 nævnes en lille blikæske 
til brød som ubrugelig.10 

Vinkander. 1) 1954, af sølv, skænket sammen 
med ovennævnte disk og svarende til den i Tol-
strup (s. 4784). Den 27 cm høje kande har lille 
rund, gennembrudt fod og pæreformet korpus 
samt slank, bøjet hank, der ved halsen ender i 
drueklase. Under bunden indskrift og stempler 
svarende til diskens. 2) Før 1862,11 af sort por-
celæn, 31,5 cm høj og med forgyldt kors og 

Fig. 17. Detalje fra alterkalk. Graveret krone over 
fugl (krage) samt initialerne E K, jfr. fig. 16 (s. 4714). 
H. Wichmann fot. 1997.- Detail of the chalice. Engraved 
crown above a bird (crow), and the initials E K, cf. fig. 16. 

Fig. 18. Berettelsessæt for Kattrup og Tolstrup kirker, 
skænket 1798, udført af Nicolai Brandt, Horsens (s. 
4715). H. Wichmann fot. 1997. - Communion set for the 
Sick for the churches of Kattrup and Tolstrup, donated in 
1798, made by Nicolai Brandt, Horsens. 

kanter, fra Den kgl. Porcelænsfabrik. Nu ude af 
brug. 

En †vinflaske af tin er nævnt 1702.10 En †vin-
skummeske af sølv anskaffedes 1904.11 

Berettelsessæt (fig. 18), skænket 1798 af kirke-
ejeren (jfr. kalk og †disk, s. 4714) og udført af 
Nicolai Brandt, Horsens. Det lille sæt, hvis 
usædvanlige udformning svarer til sættet i Vær 
(Voer hrd.), består af tre dele, der kan samles til 
en 13,5 cm høj genstand. Den kun 5,5 cm høje 
kalk har fladtrykt knop og lavt bæger. På fodens 
standkant indprikket med skriveskrift: »Givet af 
Beenfeldt og Frue 1798.« Kalkens fod passer til 
halsen på vinflasken, der er 8,5 cm høj og har 
pæreformet korpus. Herpå med indprikket skri-
veskrift: »Giör dog o 'Gud for Jesu Blod Den 
sidste Afskeds-Time god!« På den kombinerede 
disk og oblatæske, tvm. 7 cm, står under fanen 
med samme skrift: »Til Kattrup og Tolstrups 
Menigheder.« Mestermærke under vinflaskens 
bund (Bøje II, 1982, nr. 6191). 1791 bemærkedes 
i en præsteindberetning, at der »intet er til de 
syge«.15 

Alterstager. 1) (Fig. 19), o. 1590, 48 cm høje, 
nært beslægtet med dem i Ovsted (s. 4570). De 
har klokkeformet fod og slankt, svagt konisk 
skaft bestående af fire led, adskilt af tre midt-
delte skaftled med spidsovalt tværsnit. Lyseskå-
len har kraftige profileringer med skarpkantet 
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Fig. 19. Alterstage fra o. 1590 (s. 4715). H. Wichmann 
fot. 1997. - Altar candlestick, c. 1590. 

midtled; lysetorne af jern. Et par lysestager næv-
nes tidligst 1661.22 1838 leverede blikkenslager 
S. H. Buhe i Horsens et par †alterlys af blik.33 

2) To ens, femarmede messingstager med 
rund fod og balusterskaft, skænket 1924 ifølge 
indskrifter med skriveskrift, fordelt på begge 
stagers fødder: »H. J. Foght 1924« og »Kathrine 
Foght«. 

Alterbog, 1793, »efter den 1699 udgangne 
Huus og Reysen bibel« (Christian V.s bibel), 
ifølge indskrift skænket til kirken 30. nov. 1986. 
Samtidig blev formentlig fremstillet en bogstol, 
af mørkbejdset eg, 26,5x39 cm, smykkket med 
8 cm højt akantusornament. 

†Alterbøger. 1661 lå på alteret kun en alterbog. 
Sognepræsten, Jens Jensen Hensholm, bekla-
gede sig over, at de svenske røvere havde taget 
bibelen og mange af hans egne bøger.22 En bibel 
fra 1733 benyttedes 1796.20 

Messehagler. 1) 1877,11 skjoldformet, af rød-
violet silkefløjl med gyldne kanter og latinsk 
rygkors; nyere rødviolet foer. 2) 1989, af hvid 
og lyslilla uld med applikerede slanke, gyldne, 
stråleomkransede kors på for- og rygstykke, 
udført af Gro Sachse, Tulstrup. I nakken et 
mærke med indvævet påskrift: »Danish Art 
Weaving Tulstrup Denmark Handmade Exclu-
sively«. 3) 1989, af grøn uld med dekoration 
svarende til nr. 2, ligeledes udført af Gro Sachse 
og med mærke i nakken. 

†Messehagler. 1661 ejede kirken en messeha-
gel,22 der 1702 trængte til forbedring.10 1737 
skænkede Edele Krag (jfr. alterkalk, s. 4714) en 
blå og rød messehagel med sølvkrucifiks og gi-
verens navn.20 Hagelen udskiftedes 1828 med en 
af rødt fløjl med kors af sølvbrokade.34 

Alterskranke, o. 1860,11 af samme type som 
Tånings (s. 4609), men lidt enklere; opstillet 
som en retkant med afrundede hjørner. Balu-
strene er nu malet i olivengrønne nuancer; hånd-
listen brun. 1862 var der plads til 18 kommuni-
kanter, og året efter ønskedes balustrene bron-
zeret.11 

†Alterskranke omtales tidligst 1791, da knæfal-
det havde et godt gitterværk.15 1843 ønskedes 
skranken ændret til halvcirkelform.13 

Fig. 20. Romansk døbefont af granit (s. 4717). H. 
Wichmann fot. 1997. - Romanesque font of granite. 
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Fig. 21. Dåbsfad, o. 1550, sydtysk arbejde (s. 4717). 
H. Wichmann fot. 1997. - Baptismal dish, c. 1550, 
south German workmanship. 

Døbefont (fig. 20), romansk, af granit, kum-
men lys rødlig, sortnistet, foden rødlig, 85 cm 
høj. Ifølge M. Mackeprang (Døbefonte s. 52, 
234, 246, 248) tilhører fonten de østjyske løve-
fontes klassiske type og henregnes til Sjørslev-
gruppen. Den 52 cm høje kumme er 81 cm i 
tvm., indvendig 31 cm dyb. På kummens sider 
ses gruppens sædvanlige løver i lavt relief, to 
modstillede par, hvert med fælles, kraftigt frem-
springende mandshoved. De runde, hvælvede 
øjne sidder tæt, det rillede hår er midtdelt, og en 
tynd moustache og glat hageskæg dækker un-
deransigtet. Den ligeledes rillede manke ender i 
små krøller, halen er ført ned mellem bagbenene 
og hen foran kroppen, hvorover den folder sig 
ud som en vifte, svarende til svikkelornamentet 
på foden. Under mundingsprofilen løber en 
bladranke. Foden, af form som et terningkapi-
tæl, har mod skaftet en dobbelt vulst, på svik-
lerne de nævnte ornamenter. På de bueformede 
sider ses figurer i lavt relief: 1) siddende fugl 
med rovfuglelignende næb og udbredte vinger, 
2) fugl, som nr. 1, samt lille, firbenet dyr, 3) 
halvt liggende løve med bagudvendt hoved, 

slikkende sin haledusk, 4) som nr. 3, men med 
tredelt tunge ud af gabet.35 

Fonten nævnes tidligst 1702.10 1865 ønskedes 
den renset for maling, dog viser et foto fra 1904 
(i NM), at foden fremdeles var bemalet, mens 
rester sås på kummen. 1862 stod fonten i koret, 
»lige over for degnestolen«, nok i nordvestre 
hjørne, som på ovennævnte foto; 1931 beslutte-
des det at flytte den til midt under korbuen,11 

antagelig lidt vestligere end nuværende plads. 
Dåbsfad (fig. 21), o. 1550, sydtysk arbejde af 

drevet og punslet messing, erhvervet til kirken 
efter 1702, da fonten var »uden bækken«,10 men 
før 1791, da der nævnes »et godt messingfad«.15 

Det store fad, 55 cm i tvm., 6 cm dybt, er på 
den 10,5 cm brede fane stemplet med fabrika-
tionsmærket »RS« (fig. 42). Bundfeltets ud-
smykning, svarende til fadet i Ovsted (s. 4574), 
er den ofte anvendte Bebudelse, her omgivet af 
udpudset bogstavbort, punslet tidselranke samt 
stemplede småblade. På fanen en hjort-og-
hund-frise, hvor det gentagne motiv adskilles af 
et træ; på hver side af frisen stemplede ornamen-
ter, henholdsvis småblade og rosetter. 

Fig. 22. Dåbskande af tin, udført o. 1863 af N. Fr. 
Ebbesen Sørensen, Odense (s. 4718). H. Wichmann 
fot. 1997. - Baptismal ewer of pewter, made c. 1863 by 
N. Fr. Ebbesen Sørensen, Odense. 
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Fig. 23. Prædikestol, skænket 1601 af Jens Grøn og 
hustru, Kirsten Nielsdatter (s. 4718). H. Wichmann 
fot. 1997. - Pulpit donated in 1601 by Jens Grøn and his 
wife, Kirsten Nielsdatter. 

Däbskander. 1) 1954, af sølv, udført af C. M. 
Cohr, Fredericia. Den TI cm høje kande, sva-
rende til Tolstrups (s. 4786), har lav cirkulær 
standkant og nærmest æbleformet korpus, der 
fortsætter i en cylindrisk hals med graveret Jesu-
monogram »IHS«. Under bunden med graveret 
skriveskrift: »Julen 1954. Skænket Kattrup kirke 
af pensioneret banearbejder H. I. B. Sørensen 
Klovborg og hustru Ane Margrethe Hoved-
gård« (jfr. disk). Samme sted er stemplet fabri-
kations- og Københavnsmærke (19)54. 2) (Fig. 

22), o. 1863,36 af tin, udført af Odensegørtleren 
N. Fr. Ebbesen Sørensen, hvis stempel, en dob-
beltlinje, ses under bunden.37 Den 24 cm høje 
kande, der svarer til bl.a. den i Vinding (s. 
3896), har urneformet korpus med hulet halsled 
samt svungen hank og låg med leddelt knop. 
Nu ude af brug. 

†Dåbskande af malet blik fremstilledes 1836 af 
blikkenslager S. H. Buhl i Horsens.33 

†Fontehimmel, »et i højden nærmest pyramidal 
træ dæksel«, omtales 1796.20 

Krucifiksy 1953, af moseeg fra Hylke mose ved 
Båstrup, 44 cm højt, skåret af E. Kahl Chri-
stensen, Århus (jfr. Hylke, s. 4640) og skænket 
af cand. mag. Grønnegaard, Hovedgaard. Kri-
stusfiguren, o. 30 cm høj, er fæstnet til det 
enkle, mørkere bejdsede kors med fire nagler. 
†Korbuekrucifiks »af ubetydelig størrelse« nævnes 

1862 over korbuen, vistnok den ndf. omtalte 
Kristusfigur (jfr. s. 4726).11 

Prædikestol (fig. 23), 1601 ifølge reliefskåret 
årstal, af eg, skænket af Niels Grøn (jfr. s. 4729, 
note 4) og hustru, Kirsten Nielsdatter, (jfr. †epi-
tafium nr. 2 og gravsten nr. 1); samtidig bære-
stolpe. Stolen, der af opbygning kan minde om 
Tånings (s. 4610), har overmalede malerier, for-
mentlig fra 1600rne. Det øvrige træværk er se-
nest genopmalet 1987, bortset fra himlen, o. 
1610-20, der blev malet 1936. Opgang fra 
1800rne. 

Kurven består af fire fag med relativt højt po-
stament, hvorover slanke storfelter og gesims-
felter, adskilt afflade hjørnefremspring. På stor-
felternes fremspring står kannelerede halvsøjler, 
hver med attisk base, prydbælte med akantus-
blade samt korintisk kapitæl. Postamentfelterne 
rummer frugt- og fuglesmykkede rullekartou-
cher med reliefskårne versalindskrifter og vå-
benskjold, østligst årstallet »1601« (fig. 24), der-
næst »Niels Grøn« under initialerne »N G«, 
flankerende hans våben: en halvmåne og en syv-
takket stjerne. I næste felt læses hustruens navn 
»Kiersten Nielsdat.« under initialerne »K N«, 
ligeledes på begge sider af våbenskjold med Je-
sumonogram »IHS«. Feltet nærmest vinduet ad-
skiller sig ved ikke at have kartouche, men blad-
og blomsterornamentik. Postamentet afsluttes 
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Fig. 24. Detalje fra prædikestol. Østligste postament-
felt med rullekartouche og reliefskåret årstal 1601, jfr . 
fig. 23 (s. 4718). H. Wichmann fot. 1997. - Detail of 
the pulpit. The most easterly panel of the pedestal with 
scrolled cartouche and date 1601 carved in relief, cf. fig. 23. 

forneden af en kraftig, profileret fodliste. Stor-
felterne har hver en arkade, flankeret af kanne-
lerede pilastre med profilkapitæler, mens buen 
prydes af æggestav og tungebort; i sviklerne rul-
lekartoucher. Gesimsen har indskriftfelter under 
kronliste med tandsnit. 

Bærestolpen er udformet som en mandlig 
herme (fig. 25), med langt hår og skæg (Sam-
son?), nøgen overkrop og oprullede volutter i 
stedet for arme. På skaftet beslagværk, der for-
oven ender i en dobbeltvolut. Opad fortsætter 
stolpen i et jonisk kapitæl og et englehoved, 
hvorunder er fæstnet fire bærebøjler (heraf to 
nyere?). 

Den sekssidede himmel har nært beslægtede 
paralleller i Linå og Tulstrup (s. 3288, 3701) fra 
henholdsvis 1610-20 og 1615 og kan muligvis 
være udført af samme værksted. Den har bos-
sesmykkede frisefremspring, hvorunder engle-
hoveder, samt tandsnit på gesimsen og langs un-
dersiden, hvis midte prydes af en skåret dobbel-
troset, hvorfra hænger en due. 

Den stejle opgang med tremmeværk og hånd-
liste stammer formentlig fra en istandsættelse i 
1800rne. 

Ved Svenning Elmholdts restaurering 198738 

bibeholdtes på kurv, bærestolpe og opgang Pe-
ter J. Baggers farver fra 1936, da stolens tidligste 
bemaling, formentlig fra 1600rne, forsøgtes 

genskabt: Kurven er malet i grå nuancer med 
grå marmorering på gesims, fodliste og bære-
stolpe. Enkelte detaljer er fremhævet ved for-
gyldning og farverne grøn, brun, lilla og hvid; 
kartoucherne står i guld og hvidt. Arkadefelter-
nes malerier, formentlig fra 1600rne, afdække-
des 1936. De forestiller evangelisterne med deres 
symboler, stående på små skyer, og er nu malet 
en grisaille mod blå bund. De var ved afdæk-
ningen malet i varmere farvetoner: hvid, gul og 
brun mod blå bund og må derfor, enten 1936 
eller 1987, være blevet overmalet. I gesimsens 
indskriftfelter står evangelisternes navne med 
gylden skriveskrift på sort bund. 

Oven på stolens ældste farver lå en bemaling, 
formodentlig fra 1700rne, i gråviolet med detal-
jer i gråt, rødt, gult, sort og hvidt. Samtidig 

Fig. 25. Detalje fra prædikestol. Bærestolpe udformet 
som mandlig herme, jfr . fig. 23 (s. 4719). H. Wich-
mann fot. 1997. - Detail of the pulpit. Supporting post in 
the shape of a male term, cf. fig. 23. 

298* 
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Fig. 26. Præstens armstol, o. 1875 (s. 4721). H. Wich-
mann fot. 1997. - Priest's chair, c. 1875. 

blev evangelisternes symboler overmalede og 
bunden ændret til grå. Ved den næste farvemæs-
sige istandsættelse, muligvis o. 1850, maledes 
stolen gulbrun med detaljer i hvidt og guld. 
Evangelisterne med deres symboler nymaledes 
(efter B. Thorvaldsen, jfr. Tolstrup, s. 4788) i 
lysegrå farver mod grå bund. 

Himlens staffering, genskabt 1936 på ældre 
spor (jfr. ovf.), er holdt i grå nuancer med detal-
jer i grå marmorering og forgyldning samt rødt, 
gult og brunt. I frisefelterne indskrift med 
gyldne versaler på sort bund: »Anno 1936 J. P. 
Bagger Maler. Non estis vos qui loquimini sed 
patris vestri spiritus in vobis loquens.« (Thi det 
er ikke jer, som taler, men jeres Faders Ånd, 
som taler gennem jer. Matt. 10,20). Inden re-
staureringen 1936 havde himlen tre lag maling, 
formentlig korresponderende med kurvens. 
Opgangen er malet i tre blågrå farver, svarende 
til stoleværkets. 

Stoleværkets gavle falder i fire grupper, fra 
hhv. 1579, o. 1630, 1766 (fig. 27a-c), samt mu-
ligvis fra 1850erne, alle med sæder og ryglæn fra 
1915.11 De to ældste gavltyper er af eg, resten 
fyr. Ældst, fra 1579 (fig. 27a), er en gavl vestligt 
i skibets sydside. I topstykket er et fordybet cir-
kelfelt med stiliseret blomst i fladrelief, herun-
der et rektangulært felt med reliefskåret årstal 
1579. Næstældst er 13 gavle (fig. 27b), hvis top-
stykker har beslagværk i lavt relief, fem med 
roset i midterfeltet, otte med Jesumonogram 
(IHS). Gavlenes udforming og udsmykning er 
beslægtet med Oluf Olufsens fra 1634 i Vedslet 
(s. 4690). 12 står i skibet, heraf ti i nordsiden og 
to østligst i syd; den sidste er genanvendt på 
degnestolen i koret (jfr. ndf.). Blandt de yngre 
gavle, der har næsten samme udformning som 
den ældste og formentlig er kopi af denne, har 
én i skibets sydside reliefskåret årstal 1766 i det 
fordybede, cirkulære felt (fig. 27c). På de re-
sterende af denne type, i skibets vestende og i 
tårnrummet samt på bænken ved orglet (jfr. 
ndf.), er i det cirkulære felt en stiliseret blomst i 
fladsnit; en enkelt har dog Jesumonogram. 

Fig. 27a-c. Stolestadegavle. a. 1579. b. O.1630. c. 
1766 (s. 4720). H. Wichmann fot. 1997. - a-c. Bench-
ends. a. 1579. b. about 1630, c. 1766. 
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Fig. 28. Indre, set mod vest. H. Wichmann fot. 1997. - Interior to the west. 

Yngst, formentlig fra istandsættelsen i 1850erne, 
er nogle plane gavle i skibets sydside, hvis top-
stykke har samme omrids som dem fra 1766. De 
skrå ryglæn har profilindrammede fyldinger. 

1983 maledes stolestaderne i tre blågrå nuan-
cer med detaljer i vinrødt og gult. Ved en under-
søgelse 1914 sås på gavlen fra 1579 røde og brune 
farver som ældste bemaling. Oven på denne og 
alle de øvrige gavle var der flere lag gråt, dækket 
af egetræsmaling, omtalt 186211 og 1882,36 det 
yngste lag formentlig en gullig (egetræs)ådring, 
nævnt 1914. 

Stolestaderne nævnes tidligst 1702,10 og be-
skrives 1791 som lukkede stole i god stand, ind-
rettet til og fordelt mellem alle beboere i sog-

net.15 På fig. 10 ses stolenes †låger med spejlfyl-
dinger. 

†Skriftestol, »i god stand«, nævnes 1791.15 1796 
omtales i koret to degnestole, hvoraf den ene 
sandsynligvis har været skriftestolen.20 

Degnestol. 1915(?) med genanvendt gavl fra o. 
1630 (jfr. s. 4720). Forsidepanel og lige ryglæn 
med glatte fyldinger, nu med bemaling fra 1983 
i lighed med stolestaderne. I korets nordvestre 
hjørne. 

†Degnestol, tidligst omtalt 1791, »i god 
stand«,15 men trængte 1831 til reparation,13 sid-
ste gang nævnt 1862.11 

Armstole til præsten. 1) (Fig. 26), o. 1875,11 af 
bøg, næsten svarende til Bryrups (s. 3927), men 
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Fig. 29. Kirkeskib, fregatten Jylland, fra 1917 (s. 
4723). H. Wichmann fot. 1997. - Ship. The frigate Jyl-
land, 1917. 

med buet, trebladformet ryglæn og polstret 
sæde, beklædt med brunt skind. I korets syd-
vesthjørne. 2) Skænket 1973 af Johanne Henri-
ette Pedersen (jfr. lysekrone nr. 4), nyrokoko 
»stilmøbel« med polstret sæde og ryg, beklædt 
med korsstingsbroderi, med blomstermotiv i 
røde og grønne nuancer på sort bund. Står nu i 
apsis. 

†Armstol til præsten, nævnt i »sakristiet« (jfr. 
s. 4706) 1862.11 

†Herskab s stol (e), omtales tidligst 1791, da Te-
strupgård havde en lille, lukket stol »placeret al-
lernederst i kirken og i tårnrummet«;15 1796 
nævnes, at gården har to lukkede stole.20 

En †præstekonestol nævnes som »smuk« 
1796.20 

Bænke. I våbenhuset står seks lysegrå bænke, 
to korte og fire lange, formentlig fra 1800rne. 

Knagerækker. Over de ovf. omtalte bænke op-
sattes o. 1890 knagerækker af træ,11 nu malet 
som bænkene. 

Pengeblok (fig. 30), anskaffet 1869,11 af lakeret 
støbejern, svarende til Østbirks (s. 4479), 88 cm 
høj inkl. den kvadratiske standplade. Den har 
lav, klokkeformet fod og balusterskaft med øvre 
vulst under det sekskantede »blokhus«. Det li-

geledes sekskantede låg skråner svagt opad til 
den cirkulære midtfordybning med pengeslids. 
Den lukkes med tre hængelåse, hvoraf to synes 
oprindelige. Opstillet vest for syddøren. 

†Pengeblok, købt 1827, anbragt midt på kirke-
gulvet, hvilket ansås for »meget upassende«.13 

1834 malet af J. Haugaard,33 nævnt sidste gang 
1862.11 

Pengebøsser. 1) O.1850, af metalblik, 16x14 
cm, 6 cm dyb. Den koniske bøsse, som har fladt 
låg, fæstnet med øsken, samt aflang pengetragt, 
er nok identisk med den ene af to bøsser, nævnt 
1862,11 som 1914 hang på stolestadegavlen øst 
for indgangsdøren. Nu på stolestadepanel vest 
for indgangen. 2) Nyere, af messing, tvm. 18,5 
cm, rund og flad med græsk kors i relief på for-
siden; pengetragt foroven.39 Nu på stolestadepa-
nel øst for indgangen. †Pengebøsse. 1862 omtales, 
sammen med ovennævnte pengebøsse, en fat-
tigbøsse.11 

†Pengetavler. 1702 var de fattiges tavle helt 
ubrugelig,10 og 1826 noteredes, at pengetavlen 

Fig. 30. Pengeblok af støbejern, 1869 (s. 4722). H. 
Wichmann fot. 1997. - Cast-iron alms post, 1869. 
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Fig. 31. Detalje fra lysekrone nr. 4, topfigur udformet 
som »romersk soldat« (s. 4723). H. Wichmann fot. 
1997. - Detail of chandelier no. 5, surmounting figure 
representing a "Roman soldier 

»råber om Afløsning«.13 1862 nævnes sidste 
gang en tavle.11 †Klingpung, af rød, svær silketaft 
(Gros de Tour) med to bjælder af messing, om-
talt 1796, sidste gang 1836.20 

Dørfløje. 1) Tofløjet dør, formentlig fra 183013 

og en samtidig tremmedør (jfr. fig. 28), gråma-
lede, o. 1900 egetræsådrede.11 I norddøren. 2) 
Nyere fyldingsdør af fyr, i våbenhusdøren. 

Orgel, 1931 eller 1932,11 med fem stemmer, 
bygget af Horsens Orgelbyggeri v/ Th. Frobe-
nius & Co. Disposition: Bordun 16', Principal 
8', Salicional 8', Vox Celeste 8', Oktav 4'; ok-
tavkoppel, svelle, klokkespil. Pneumatisk ak-
tion, keglevindlader. Orglet er opstillet i to 
huse, der flankerer vestvinduet; hvert af disse 
har en enkel, mitraformet pibefacade, indram-
met af sidestolper. Pibefelterne hviler på en gen-
nemgående panelvæg, der forbinder de to af-
delinger, og hvori spillebordet er placeret. Træ-
værket er malet i gråblå farver; panelvæggens 
arkadefelter indrammes af lysegråt. I tårnrum-
met. †Orgel, 1866 eller 1867, med fire stemmer. 
På †pulpitur i tårnrummet.4 0 

Bænk ved orglet, formodentlig opstillet 1915, 
med dele fra stolestader fra 1700rne (jfr. ovf.), 
nu uden sæde, men med løs bænk indeni. 

Salmenummertavler. 1-3) (Jfr. fig. 12), tre ens, 
én anskaffet før 1869, to fra d.å.,11 af træ. Tav-

lerne, til skydetal, afsluttes nu af profilliste for-
oven, men var oprindelig kronet af udsavet top-
bræt (jfr. fig. 10). 1983 malet i to blågrå nuancer. 
Indskrift med sort kursiv. I skibet på hver side af 
korbuen samt på nordvæggen. 4-5) Før 
1836(?),41 to ens, rektangulære med rundbuet af-
slutning foroven, sortmalede, til at skrive på 
med kridt. Nu ude af brug, henlagt i tårnet. 

†Salmenummertavler. 1836 omtales fem tavler, 
en større og fire mindre,20 hvoraf to af de sidst-
nævnte formentlig var identiske med de ovf. 
omtalte (nr. 4-5). 1838 købtes en svamp til tav-
lerne, der følgelig må have været til at skrive på 
med kridt. 

Lysekroner. 1) 1915, af messing, udført af gørt-
lerfirmaet G. Erstad-Pedersen, Århus, 2x8 
arme. På hængekuglens nedre del med graveret 
skriveskrift: »Skænket Kattrup Kirke Aar 1915 
af Joh. Jacobsen og Hustru Edelsminde samt af-
døde Datter † Martha Jacobsen«.42 Firmanavnet 
stemplet på toppladens ene side samt på knop 
under hængekuglen. I skibets vestligste hvælv. 
2) 1924, af messing, svarende til nr. 1 og lige-
ledes udført af Erstad-Pedersen. På hængekug-
lens øvre del graveret indskrift med versaler 
iblandet skriveskrift: »Skænket Kattrup Kirke til 
Minde om Karen Skaarup Gejel f. 3-12-1922 d. 
19-1-1923 og Finn Skaarup Gejel f. 14-3-1921 d. 
9-1-1924 Børn af Andreas og Kristine Skaarup 
Gejel Hovedgaard«. Østligst i skibet. 3) 1924, af 
messing, udført af Erstad-Pedersen, 2x6 arme. I 
tårnrummets hvælv. 4) 1900-1920, men for-
mentlig ophængt i 1980erne, af messing, med 
seks arme. Topfiguren forestiller en »romersk 
soldat« med rustning og skjold (fig. 31). I vå-
benhuset. 5) 1973, af messing, 2x6 arme. På 
hængekuglen er på latin graveret med versaler: 
»Anno Domini MCMLXXIII donavit me cum 
sororibus minoribus templo Katterupiensis Jo-
hanne Henriette Pedersen in honorem Dei et il-
lustrationen hominum«. (I det Herrens år 1973 
skænkede Johanne Henriette Pedersen mig og 
mine små søstre til Kattrup Kirke, til Guds ære 
og menneskenes oplysning).43 I koret. De »små 
søstre« er stolenes lyseholdere. 

Kirkeskib (fig. 29), 1917, fregatten »Jylland«, 
160 cm lang, med det danske flag i alle tre ma-
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Fig. 33. Urskive, dateret o. 1800, fra (†)tårnur (s. 
4724). H. Wichmann fot. 1997. - Clock face c. 1800, 
from (†)tower clock. 

(†)Tårnur, o. 1800, hvoraf nu kun er bevaret 
en urskive af træ (fig. 33), sammensat af tre 
brædder. Skiven er firkantet med halvcirkulært 
topstykke, hvis øverste del mangler, 81 cm høj, 
64 cm bred; blåmalet, med indramning, romer-
tal, ståler omkring midthullet samt kugler i 
sviklerne i gult; på topstykket en rose. Mellem 
klokkestolen og tårnets nordvæg står det nu 
tomme urhus med kasse til lodderne, formet 
som et smalt skab med dør af uhøvlede brædder 
(fig. 32), 206 cm over stokværkets gulv og ra-
gende en god meter under. I kassen er der flere 
huller: et nærmest kvadratisk foroven, et cirku-
lært øverst i nordre side og et rektangulært 
øverst i døren; sekundære hylder. Lige ud for 
kassens nordre hul ses en reparation i murvær-
ket, hvor transmissionen til viserne (viseren) har 
været ført igennem. 

Uret er tidligst nævnt 1866, da det på trods af 
gentagne reparationer gik unøjagtigt og ønske-
des fornyet. I stedet erhvervedes året efter et 
†orgel (jfr. ovf.)11 Værket var formentlig fjernet 
før 1889, da F. Uldall besøgte kirken. Han antog 
den lille klokke (jfr. ndf., nr. 1) for slagklokke.45 

ster, (mandlig) gallionsfigur, 30 kanoner, tre liv-
både, splitflag agter. Skroget er malet sort og 
rødt (under vandlinjen), kanonportbælte og gal-
lionsfigur hvid. På agterspejlet står navnet med 
malede, gyldne versaler. Bygget og skænket af 
Mads Strand, Møballe, der aftjente sin værne-
pligt på »Jylland«.44 Ophængt midt i skibet. 

†Ligbårer. 1) 1702 nævnes én som »utjenelig«, 
1753 omtales én (den samme?) som gammel og 
skrøbelig.10 2) 1791 oplyser præsten, at ligbåren 
er i god stand og står i våbenhuset,15 hvor den 
også stod 1796; sidste gang nævnt 1836.20 

Fig. 32. Urhus til (†)tårnur (s. 4724). H. Wichmann 
fot. 1997. - Clock case for (†)tower clock. 
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Fig. 34. Klokke nr. 1, støbt 1797 (s. 4725). H. Wich- Fig. 35. Klokke nr. 2, støbt 1831 (s. 4725). H. Wich-
mann fot. 1997. - Bell no. 1, cast in 1797. mann fot. 1997. - Bell no. 2, cast in 1831. 

Klokker. 1) (Fig. 34), 1797, støbt af D. C. 
Herbst, København, tvm. 39,5 cm. Den lille 
klokke har om halsen indskrift med reliefversa-
ler: »Gud allene æren støbt af D. C. Herbst 
Kb.havn 1797«. På begge sider af indskriftbån-
det ses akantusblade, foroven vekselvis med tu-
lipaner, forneden en lille, udefinerbar blomst. 
Tidligst nævnt 1825, da den gamle, revnede 
†klokke (jfr. ndf.) var erstattet af en »ikke en-
gang halvt så stor skibsklokkelignende klokke«. 
Menigheden klagede over dens svage lyd, og 
allerede 1828 var den taget ned og den ndf. om-
talte †klokke genophængt.13 Antagelig identisk 
med den, F. Uldall registrerede 1889, sandsyn-
ligvis på klokkestokværket, hvor den nu står på 
gulvet, fremdeles med slyngebommen monte-
ret. 

2) (Fig. 35), 1831, omstøbt af †klokke (jfr. 
ndf.) af I. C. & H. Gamst, København, tvm. 87 
cm. Om halsen indskrift med reliefversaler: 
»Støbt af I. C. & H. Gamst Kiøbenhavn Anno 
1831«. Oven over skriftbåndet gengives en blad-
og blomsterranke mellem perlebort og profilli-
ste. 1832 oplyses, at klokken havde særdeles god 

lyd, men 1848 var den i stykker og ønskedes 
repareret.13 I slyngebom, ophængt i klokkesto-
len. 

†Klokke, tidligst nævnt 1661,22 beskrives 1825 
som stor, tvm. ca. 86,5 cm, indvendig højde ca. 
63 cm. Kort før 1825 var den revnet. Den blev, 
efter ovf. omtalte intermezzo med den lille 
klokke, genophængt 1828, men »dens klang var 
betydeligt formindsket«. 1831 blev den nedtaget 
og sendt til omstøbning.13 

Klokkestol, 1619,9 af eg, udbedret 1835 af tøm-
rer Jens Woldbye,33 af galgeform med skråsti-
vere; stolperne synes oprindelige. I nordre side 
af klokkestokværket, fæstnet til tagstolens bjæl-
kelag. 

G R A V M I N D E R 

†Epitafier. Ifølge beskrivelser fra 1790erne46 hang 
der på en af korets vægge to, nu forsvundne 
epitafier, begge af træ. 1) »Pyramidal tavle, der 
skal være et epitafium over præsten Ove Ander-
sen død 1592«. 2) »Over Niels Grøn og hustru 
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Fig. 36. Gravsten nr. 1, 1608, over slotsskriver på 
Skanderborg Niels Grøn i Borup og hans hustru Kir-
sten Nielsdatter (s. 4725). Henrik Wichmann fot. 
1997. - Tombstone no. 1, 1608, of the clerk of Skanderborg 
castle, Niels Grøn of Borup and his wife. 

Kirsten Nielsdatter i Borup, opført 1612, smukt 
malet og forgyldt samt forsynet med begges 
portrætter«. Abildgaard bemærker, at inskrip-
tionen er »udslettet«. (Jfr. nedenfor og neden-
nævnte gravsten nr. 1). 

†Begravelse i kirken for »consistorialassessor 
og provst Søren Glud (jfr. s. 4627), som blev 
indebrændt, da præstegården brændte om nat-
ten den 23. januar 1742«.47 Som nævnt nedenfor 

har Søren Abildgaard bemærket, at præsten var 
gravlagt samme sted som Niels Grøn. 

†Krucifiksfigur, o. 1700, af bemalet bly og se-
nest omtalt 1985,48 har antagelig siddet på en 
†kiste og sekundært været fæstnet på sortmalet 
tavle, 56x42 cm, hvor der skimtes omrids af 
krucifiksgruppe. I tårnet. 

Gravsten. 1) (Fig. 36), 1608, over Niels Grøn 
»barnefød i Hofvidt (Hoved(gård)) som bode i 
Borup«, †16•, og hustru »Kiersten Nielsdat: 
som døde i Herren 9 maii i hindis alders 63(?) år 
1620 efter de hafde levet sammen i ecteskab 40 
år«. Noget slidt figursten af rødlig kalksten, 
198x104 cm; indskrift med skrå reliefversaler 
tværs over fodfelt. Inden for en perlestavsde-
koreret ramme står ægteparret på skrågulv un-
der tvillingebueslag, der ligesom rammen har 
hulkel ind mod baggrundsfladen og bæres af vo-
lutkonsoller i siderne og englehoved i midten. 
Efter sædvane står personerne frontalt, i bøn 
med sammenlagte hænder foran brystet og med 
hovederne vendt svagt mod hinanden. Manden, 
der har moustache og spidst fuldskæg over rund 
krave, er iført midtknappet trøje med smalt 
bælte, knæbukser og en kappe, der når til lidt 
under knæene. Hustruen bærer konehue, pibe-
krave, folderig kjole med spidst liv og fodlang 
kappe. I hvert af de øvre hjørner et englehoved, 
i midten foroven, i lavt relief, udførelsesåret 
»1608«, hvorunder tæt sammenstillede skjolde 
med ægteparrets mærker, henholdsvis femtak-
ket stjerne og nymåne samt Jesumonogram. På 
den plane side af bueslagenes fælles bånd er ind-
hugget med versaler: »Frygt Gud...ske.. .hos.. .« 

Niels Grøn, der endte som slotsskriver på 
Skanderborg (s. 4729, note 4), udviste stor gav-
mildhed over for et par af sine nærliggende kir-
ker, dels Ørridslev, i hans fødesogn (jfr. bl.a. s. 
4749), dels bopælssognet Kattrup. Gravstenen, 
der har grundlæggende træk fælles med foræl-
drenes i Ørridslev og er beslægtet med adskil-
lige i bl.a. Århus domkirke, lå ifølge Abildgaard 
»uden for kor døren«; han tilføjer, at stedets 
præst, Søren Nielsen Glud (jfr. s. 4627), var 
gravlagt samme sted. Formentlig ved kirkens 
ombygning i 1850erne blev stenen flyttet til vå-
benhusets gulv, hvor den tidligst er registreret 
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Fig. 37, a-c. Gravsten af granit. Henrik Wichmann fot. 1997. a. Nr. 5, over Johanne Nielsdatter † i 1780erne (s. 
4728). b. Nr. 4, over Maren Jørgensdatter Møballe, †1780 (s. 4728). c. Nr. 3, over Jens Andersen Vinther, 
†1762(?) (s. 4728). - Tombstones of granite, nos. 5, 4 and 3, used in the entrances to the churchyard. 

1862; 1922 fik den sin nuværende plads op ad 
rummets sydvæg, vest for døren.11 

En betragtelig samling af de såkaldte bonde-
gravsten og brudstykker heraf, alle fra sidste 
halvdel af 1700rne og af granit, er bevaret i og 
ved kirken. I sin tid har de formentlig ligget på 
kirkegården. 

2) (Fig. 39), o. 1750, over »Iørgen Massøn fød 
i Møballe den 3 (5?) september 1687 døde same-
steds den 4 april 1750«. Den rødgrå, grovkor-
nede sten, ca. 109 (over terræn)x53, tykkelse 19 
cm, hvis nederste del er dækket, har omlø-
bende, indhugget rammelinie omkring indskrift 
med indristede versaler, der udfylder det meste 

af fladen. Foroven, i hvert hjørne, er et kvart-
cirkelslag med T-streg, som sammen med to 
fordybninger fremkalder association til et an-
sigt; i midten Jesumonogram. 

Stenen er brudt i to stykker og brugt som 
vestre bærestolpe i kirkegårdens sydvestre ind-
gang (jfr. s. 4702). 

I disposition og udførelse svarer stenen dels til 
en i Østbirk (nr. 5, s. 4495) og en i Tåning (nr. 1, 
s. 4617), dels til de nedennævnte nr. 3-5; an-
tagelig er de alle fremstillet på samme værksted. 
Desuden var i hvert fald tre af de anførte perso-
ner indbyrdes beslægtede, idet Maren (nr. 4) var 
datter af ægteparret, nævnt på nr. 2 og 5.50 
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3) (Fig. 37c), o. 1760, over »den i live agtbare 
og velforneme men nu (i) døden salige mand 
Jens Anderson Windter som boede og døde i 
Boerup 17[62]51«. Den grålige sten, ca. 115 (over 
terræn)x43, tykkelse 19 cm, hvis nederste del er 
dækket, svarer i øvrigt til nr. 2 og fungerer som 
nordre vange i kirkegårdens vestre indgang (jfr. 
s. 4702). 

4) (Fig. 37b), o. 1780, over Maren Iørgensdat-
ter Møeballe, *1739, †1780. Den grovkornede, 
lysegrå sten, ca. 114 (over terræn)x50, tykkelse 
13-15 cm, hvis øverste del er dækket, svarer i 
øvrigt til nr. 2 og er vendt på hovedet som søn-
dre bærestolpe i kirkegådens vestre indgang (jfr. 
s. 4702). 

5) (Fig. 37a), 1780erne, over Ioahnne(!) Nels-
dater, *i Stinsballe 22 april 1700, † i Møballe (o. 
1790).50 Den rødgrå sten, ca. 112 (over terræn) 
x55, tykkelse 19 cm, hvis nederste del er dæk-
ket, svarer i øvrigt til nr. 2 og er anvendt som 
østre bærestolpe i kirkegårdens sydvestre ind-
gang (jfr. s. 4702). 

6) To fragmenter (fig. 9), o. 1766, øvre måler 
23x43, nedre 28x41 cm. Begge stykker, der er 
grovkornede og rødlige og formentlig samhø-

Fig. 38. Støbejernskors, o. 1838, over Michel Roed-
sted til Store Borupgård (s. 4729). Henrik Wichmann 
fot. 1997. - Cast-iron cross to Michel Roedsted, c. 1838, 
owner of the biggest farm in the district. 

Fig. 39. Gravsten nr. 2, o.1750, over Jørgen Madsen 
(s. 4727) og sten med indskriften »E.L 1897« (s. 
4702). Henrik Wichmann fot. 1997. - Tombstone no. 2 
and inscription tablet commemorating rebuilding of the en-
closure wall of the churchyard 1897. 

rende, har indristet rammelinie og hjørneansig-
ter, det øvre med Jesumonogram og øverste del 
af indskriftens første linie, det nedre med års-
tallet »1766« og rektangulær figur med diagona-
ler og lille midtcirkel. Efter 1897 (jfr. fig. 8) og 
før facadeistandsættelsen o. 1980 indmuret ud-
vendig på apsis. 

7) Fragment (jfr. fig. 12), ca. 118x28, tykkelse 
mindst 17 cm, grovkornet, gråbrunt, med ind-
ristet rammelinie langs de tre sider, to hjørneho-
veder og timeglasformet figur med lille midt-
cirkel. Ligger som trinsten i koråbningen. 
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8) F r a g m e n t (jfr . f ig . 12), ca. 117x29, tykke l se 
m i n d s t 17 c m , g r o v k o r n e t , g r å b r u n t , m e d i n d -
ristet r a m m e l i n i e langs ene langside . L igger s o m 
t r ins ten i k o r å b n i n g e n . 

Kirkegårdsmonumenter.49 (Fig. 40), 1906, ove r 
A n e (Pedersen) M o l s , *2. febr . 1824, †16. febr . 
1891. G l a t h u g g e t stele af grå gran i t på g r o f t h u g -
get sokkel , f o r o v e n t a g f o r m e t , i alt 131 cm hø j ; 
i ndsk r i f t delvis m e d t ids typ i ske b o g s t a v f o r m e r , 
h e r o v e r ha lv f igu r s po r t ræ t re l i e f a f a fdøde , s tøb t 
i m a l m (54x31 cm) , s ignere t »N P M o l s 06« (jfr . 
al tertavle). Syd fo r skibet . 

Støbejernskors,52 (fig. 38), o. 1838, ove r Miche l 
R o e d s t e d til S to re B o r u p g a a r d , * 1764, †1838. 
Indsk r i f t m e d rel iefversaler , tal i kurs iv . D e t 114 
c m h ø j e k o r s har t r e k l ø v e r f o r m e d e k o r s a r m s e n -
der, f o r o v e n roset . På s t a m m e n f o r n e d e n står 
»s tøbt i H o r s e n s « , bags iden glat . På g ravs t ed 
syd fo r tå rne t . 

K I L D E R O G H E N V I S N I N G E R 

Ved embedet: Synsprot. 1862 ff. - Se i øvrigt forteg-
nelse over arkivalier vedr. kirkerne i Gammel Skan-
derborg amt i almindelighed s. 2874 samt forkortel-
ser s. 2875. Fagordbog s. 15. 

NM: Håndskrift: F. Uldall: Om de danske Lands-
bykirker V, 1889, s. 205-09. - Indberetninger ved 
Poul Nørlund 1924 (prædikestol, stolestader, grav-
sten), C. M. Smidt 1927 (udgravninger m.v. ved Bo-
rupgård), Peter J. Bagger 1936 (prædikestol), Georg 
N. Kristiansen 1955 (alterbordspanel), Erik Skov 
1968 (krucifikser), Mogens Larsen 1979 (altertavle, 
prædikestol), Peder Gram 1983 (tårn). 

Notebøger. NM: Søren Abildgaard IX, 1771, 56-58. 
Tegninger og opmålinger. NM: Hovedtegninger og 

enkeltheder ved Jørgen Malling 1979. 
Kgl. bygningsinsp. Århus: Korrespond. og tegninger 

siden 1905. 
Litteratur: MeddÅrhSt. 1976, s. 61 (nyt tag), 1982, 

s. 112 (hovedrest.), 1987, s. 122 (hovedrest.), Jørgen 
Malling: Forslag til restaurering, Århus 1980, N.J. 
Andreasen: Niels Pedersen Mols' alterbillede i Kat-
trup kirke, i ØstJyHjemst. 1982, s. 70-84, Peder 
Gram: Restaureringen af Kattrup kirke, Århus 1984, 
Kattrupbogen, udg. af Sognearkiverne i Gedved 
kommune 1985, kirken s. 178-205, Landskabskonto-
ret i Vejle amt: Kirkernes omgivelser, 1989, s. 52. 

Historisk indledning ved Lars Bisgaard, beskrivelse 
af kirkegård, bygning og gravminder ved Kjeld de 
Fine Licht, kalkmalerier og inventar ved Sissel F. 

Fig. 40. Gravsten, 1906, over Ane (Pedersen) Mols (s. 
4729). Henrik Wichmann fot. 1997. - Tombstone to 
Ane Mols, designed by her son, the artist N. P. Mols. 

Plathe og orgel ved Ole Olesen. Engelsk oversættelse 
ved Jean Olsen. Redaktionen afsluttet 1998. 

1 DiplDan. 1. rk. IV, nr. 98. Pavens bekræftelse af den 
1 brevet omtalte gave, samme, nr. 118. 
2 ÆldDaArkReg. II, 136 og 135. 
3 DaMag. 4. rk. II, 40. 
4 RA. DaKanc. A II 3, nr. 28. En interessant skikkelse 
i tiden o. 1600 er »bondekongen« (DaAtl., s. 205) 
Niels Grøn i Borup(gård) (i sognet) (jfr. bl.a. grav-
sten i sognekirken samt lysestager og gravsten i Ø r -
ridslev). Iflg. KancBrevb. tildeltes han 8. okt. 1593 
sognets kongetiende, 31. juli året efter, da han beteg-
nes ridefoged i Skgb. len, blev han fri for tynge på sin 
gård, og 6. juni 1608, da han tituleredes slotsskriver i 
Skbg., fik han stadsfæstelsesbrev på gården. Få år ef-
ter nævnes han som kirkeværge i Kattrup (note 9). 
Ved hans død o. 1630 overgik gården til hans anden 



4730 VOER HERRED 

Fig. 41. Detalje af altertavlens tidligere storfeltmaleri, 
jfr . fig. 15 (s. 4713). H. Wichmann fot. 1998. - Detail 
of the former painting on the central panel of the altarpiece, 
cf. fig. 15. 

hustru, Ingeborg Gjordsdatter Galt (LAVib. Godsar-
kiver. Stensballegård birks tingbog 1675-86, f. 95-96 
(B46D. 1), meddelt af Ole Bech Knudsen, Århus). 
Jfr. s. 4558 og B. Mosegaard Nielsen, i ÅrbÅrhSt. 
LXV, 1974, s. 100. 
5 Kronens Skøder, 30. sept. Kongetienden indgik i 
overdragelsen. 
6 LAVib. Landstingets skøde- og panteprot. 1731-37, 
f. 748. 
7 Samme 1763-68, f. 432-33. 
8 Samme 1768-72, f. 39. 
9 RA. DaKanc. 6 års kirkergsk... 1620. 
10 LAVib. Århus bispeark. Kirkesyn 1700-1803 (C3. 
1166-76). 
11 Synsprot. 1862 ff. 

12 Abrahamsen: Orientering, s. 56: 8,4°. 
13 LAVib. Provsteark. Århus amts sdr. provsti. Syns-
prot. 1817-54 (C30I. 2). 
14 Der har muligvis eksisteret en fjerde, men den fin-
des i hvert fald hverken i museet i Horsens eller på 
Borupgård. 
15 LAVib. Provsteark. Voer hrd.s provsti 1780-1812. 
Indk. breve (C30D. 7). 
16 Jfr. Da Atl., s. 205. 
17 KancBrevb. 31. dec. 
18 LAVib. Provsteark. Voer hrd.s provsti 1799-1812. 
Adsk. sager (C30D. 9). 
19 LAVib. Lens- og amtsadm. Skbg. og Åkær amter 
1723-62. Sager vedr. kirker m.m. (B5C. 191A). 
20 LAVib. Godsark. Stensballegård. Fortegn, over 
kirkers ornamenter m.v. 1796, syn 1811-17 og inven-
tarium 1836 (G354. 29). 
21 Disse farver stemmer med en beskrivelse fra 1796 
(note 20), da bordet omtales som rødt og blåt. 
22 LAVib. Århus bispeark. Voer herredsbog 1661 (C3. 
1102). 
23 Jfr. note 10. Ved syn 1702 oplyses, at det var 108 år 
siden noget var »vedgjort« tavlen. 
24 Jfr. P. Bang Termansen, i ÅrbGlBy. 1939-40, s. 
9-15. 
25 I skæringerne, specielt i løve- og diademhove-
derne, aflæses det nære slægtskab med prædikestolen 
i Tåning (s. 4610). 
26 Motivet er tidligere benyttet af Horsenskunstneren 
Carsten Bræstrup i Vejle kirkes altertavle fra 1791, jfr . 
Ot to Norn: Billedhugger Jens Hiernøe og hans kirke-
lige arbejder i Vejle amt, i Vejle Amts Aarbog 1938, s. 
168f. Motivets popularitet afspejles bl.a. ved maleri 
fra 1880, udført af »Lærer Jensen i Boes« i Dover 
kirke (s. 3170). 
27 Under blikpladerne i nord- og midtfelt er små re-
ster af kridtgrund og blå farve. 
28 Jfr. Niels Jørgen Andreasen: Niels Pedersen Mols ' 
alterbillede i Kattrup kirke, i ØJyHjemst. 1982, s. 
70-84. Mols gentog motivet 1898 i altertavlemaleriet i 
Bovlund frimenighedskirke i Agerskov sogn, Søn-
derjylland. (Bygningen beskrevet DK SJyll., s. 2629). 
29 Iflg. spor i kalkningen på væggen, hvor billedet var 
fæstnet med maskinsøm, kan det have været placeret 
her allerede i 1850erne, dog må sømmene stamme fra 
et senere tidspunkt. 
30 Oplyst af konservator E. B. Rosing Holm, Ålborg, 
der 1998 har foretaget istandsættelse. 
31 RA. DaKanc. Koncepter og indlæg til sj. reg. 1699-
1771. 1701 nr. 73 (D19). 
32 Jfr. note 11 og 20. Muligvis på grund af en for-
veksling med Tolstrups kalk (s. 4784) omtales kalken 
her med både det Beenfeldtske og det Lichtenbergske 
våben samt bogstaverne »F. L. C. B. og E. C. L.« 
(for Cathrine Elisabeth de Lichtenberg). Gentaget 
1862. 
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33 LAVib. Godsark. Serridslevgård. Rgsk. 1834-39 
(G356. 2). 
34 Noterne 11 og 13. 
35 Iflg. M. Mackeprang skal den ene af figurerne fore-
stille en drage, men dette kan bero på en fejltolkning 
af et af fuglereliefferne. 
36 LAVib. Provsteark. Voer-Nim hrdr. Synsprot. 
1855-1938 (C34. 3-4). 
37 Jfr. Halkjær Kristensen: Tinmærker, s. 80. 
38 MeddÅrhSt. 1987, s. 122. 
39 Iflg. Dansk Paramenthandel tegnet af Martin N y -
rop. 
40 Jfr. note 11. Ved synet 1866 havde man overvejet at 
nøjes med at anskaffe et »godt lille håndorgel«, som 
kirkesangeren selv kunne betjene; muligvis har man 
hermed ment et ganske lille håndpumpet bordharmo-
nium, hvorpå sangeren kunne spille salmemelodierne 
énstemmigt. Der kendes ikke eksempler på, at har-
monier af denne type har været anvendt i kirker; der-
imod opnåede de popularitet som støtteinstrument 
ved skolernes sangundervisning. Harmoniet var net-
op på dette tidspunkt ved at vinde indpas i de danske 
kirker som alternativ til pibeorglet, jfr . Erik Skov: 
Historien om et orgel. NMArb . 1973, s. 123-134. 
41 Jfr. noterne 20 og 33. 
42 Aage Simonsen: Horsens og omegnens kirker, 
Horsens 1924, s. 120. 
43 Oversat af Peter Zeeberg. 
44 Henningsen: Kirkeskibe. Skbg. s. 108. 
45 Iflg. mundtlig tradition i sognet fjernedes uret først 
under sidste verdenskrig. Oplyst af graver Kurt An-
dersen, der mener at kunne huske, at urskiven i hans 
ungdom hang på tårnets nordside. 
46 Jfr. note 15 og 20. DaAtl., s. 205, nævner kun det 
ældste og angiver fejlagtigt Ove Andersens dødsår til 
1692. 
47 HofmFund. II, 300. 
48 Kattrupbogen, s. 185. 
49 Foruden de to her nævnte monumenter er der op-
taget syv ved den lokale gravminderegistrering, god-
kendt på provstesyn 1994. 

Fig. 42. Detalje fra dåbsfad, stemplet »RS«, jfr . fig. 21 
(s. 4717). H. Wichmann fot. 1997. - Detail of the bap-
tismal dish, stamped "RS", cf. fig. 21. 

Fig. 43. Detalje fra alterkalk. Støbt, pånittet Kristus-
figur, jfr . fig. 16 (s. 4714). H. Wichmann fot. 1997. -
Detail of the chalice. Cast figure of Christ, cf. fig. 16. 

50 Herdis Therkelsen: Gamle bondegravsten, i Hor-
sens Folkeblad 21. feb. 1973. 
51 Sidste ciffer læses med usikkerhed, jfr . H. Therkel-
sen (note 50). 
32 Aase Faye: Danske Støbejernskors, bearb. og udg. 
af Jan Faye, 1988, kat.nr. 282. 

S U M M A R Y 

Kattrup chu rch , bui l t in a b o u t 1200, n o w bears 
the m a r k o f t w o subs tant ia l a l terat ions . T h e first 
w a s the r ebu i ld ing o f the u p p e r pa r t o f the 
t o w e r in 1766, i .e. c o n t e m p o r a r y w i t h a s imilar 
change carr ied ou t a t t he n e i g h b o u r i n g chu rch 
o f To l s t rup . T h e second and v e r y radical r ene -
w a l t o o k place in 1850-52, w h e n m o s t o f the 
or ig ina l bu i ld ing , viz. chancel , apse and nave , 
w e r e ent i re ly rebui l t . T h e apse, used a t the t i m e 
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as sacristy/vestry, was considerably enlarged 
and the present vaults in the chancel and nave 
were erected. Before all this took place two ad-
ditions to the church were made in the form of a 
porch and tower, both built at the beginning of 
the 16th century. 

The Romanesque font of granite is the only 
furniture dating from the time before the Refor-
mation in 1536. It belongs in type to the classical 
lion fonts of eastern Jutland. The baptismal dish 
is south German workmanship from about 
1550, most likely donated to the church after 
1702. The altarpiece, c. 1594, with central panel 
flanked by columns, and attic panels divided by 
male and female terms, falls into the group of 
altarpieces of which the closest is the altarpiece 
in nearby Ovsted church. The central panel now 
has a painting from 1895 by the artist Niels Pe-
dersen Mols, whose mother Ane Mols is buried 
in the churchyard. The attic panels display 
paintings on metal, presumably executed c. 1850 
probably at the same time as the central panel's 
former painting »Christ Carrying the Cross«, 
which now hangs on the north wall of the chan-
cel. A still earlier painting from the central panel 

is likewise found in the church, possibly origi-
nally depicting the Crucifixion but, probably in 
1733, overpainted by the Ascension. Almost 
contemporary with the altarpiece are the altar 
candlesticks acquired about 1590. 

The pulpit was donated in 1601 by Niels Grøn 
and his wife Kirsten Nielsdatter, whose tomb-
stone from 1608 now stands in the porch. The 
pulpit's sounding-board was installed in 
1610-20. The pews, given new seats and backs in 
1915, have bench-ends from three periods: 1579, 
c. 1630 and 1766. The bench-ends from c. 1630 
seem to be related to wood-carvings from Oluf 
Olufsen's workshop at Hedemølle. 

In the course of the 1980s the pulpit, pews and 
later furniture were painted in toning blue and 
greyish nuances. The chalice and †paten, and 
Communion set for the Sick were donated by 
the patron of the church, F. L. C. von Beenfeldt 
of Serritslevgård, in 1780 and 1798 respectively, 
and they were made in Horsens. On the floor in 
the upper storey of the tower stands a small bell 
cast in 1797 by D. C. Herbst of Copenhagen. 
The only surviving relics of a tower clock are its 
dial and clock case. 

Fig. 44. Kattrup 1:10000. Målt før år 1800, rettelser medtaget til 1862. Kopieret af Birgitte Andreasen 1982. -
Map of the village. 



Fig. 1. Kirken set fra sydøst. KdeFL fot. 1997. - The church seen from the south-east. 

ØRRIDSLEV KIRKE 
V O E R H E R R E D 

Landsbyen er nævnt 1336,1 da Niels Assersen pant-
satte en gård til »hellig degnen«, sandsynligvis ærke-
degnen ved domkapitlet i Århus. Sognet er nævnt 
flere gange i 1400rnes første halvdel, tidligst 1420,2 

mens kirken er omtalt 1435,3 da kirkeværgerne op-
trådte som pengeudlånere mod pant i en gård i Ho-
ved(gård). Til ekstraskatten 1524,4 den såkaldte lan-
dehjælp, bidrog kirken med det største beløb i her-
redet, hvilket udtrykker dens gode indtægtsforhold. 

Det tidligste vidnesbyrd om ejerskab til kirken er 
fra 1572,5 da den tilhørte kronen, der havde kirketien-
den bortfæstet til den lokale Jørgen Sørensen. Denne 
praksis fortsattes og kendes 1592, da forpagtningen 
tilhørte Anders Bur, ligeledes Ørridslev, og 1623, da 
den på egne og menige sognemænds vegne lå hos 
Eske Andersen i Ørskov.6 I andet årti af 1600rne var 
Christen Mortensen Frost kirkeværge (jfr. kalkmalet 
indskrift og gravsten). 

Sammen med bl.a. pastoratets to andre kirker (jfr. 
s. 4701 og s. 4769) overdrog kongen 16737 kirken og 
kongetienden til rentemester Henrik Müller, der 
ejede de nærliggende hovedgårde Tyrrestrup og 
Stensballegård. Kirken fulgte Tyrrestrup frem til 
1736,8 da den på auktion solgtes til Edele Kragh på 
Stensballegård. 1748 indgik den i det da oprettede 
stamhus og forblev her, også under senere omdannel-

ser (jfr. klokke, J. C. Krag-Juel-Vind-Arenfeldt), fra 
1867 under Frijsenborg (jfr. bl.a. våbenhus og penge-
bøsser), indtil den 1.juli 1921 overgik til selveje. 

Sognet var anneks til Kattrup, i hvert fald fra 15849 

og frem til 1965. 
1998: Ørridslev sogn indgår i Århus stift og ligger i 

Gedved kommune, Vejle amtskommune. 

I det åbne , f r u g t b a r e l andskab l igger k i rken fr i t 
på en lav h ø j n i n g n o g l e h u n d r e d e m e t e r sydves t 
f o r l a n d s b y e n (jfr . f ig . 46). Fra K a t t r u p m a d e 
s t r ø m m e r en b æ k tæt v e d k i r k e g å r d e n , f o r e n e r 
sig s iden m e d a n d r e v a n d l ø b , passerer To l s t r up 
og u d m u n d e r via H a n s t e d å i H o r s e n s f j o r d . 

Kirkegården er i b e g y n d e l s e n af 1970erne ud-
videt be tyde l ig t på n o r d s i d e n ef ter p r o j e k t af 
V o l m e r R u d Nie l sen , H o r s e n s . B å d e den g a m l e 
og den n y e del hegnes m e d k a m p e s t e n s d i g e r ; u d -
videlsen og den t i l kny t t ede pa rke r ingsp lads i n d -
r a m m e s tillige m e d læbæl te a f a v n b ø g . D e t k r a f -
t ige g æ r d e o m k r i n g den ældre , ret s to re g r a v -
plads er t idl igst n æ v n t 161510 i f o rb inde l se m e d 
en is tandsætte lse , der s t rak te sig ove r f lere år. 

Danmarks Kirker, Århus 299 



4734 VOER HERRED 

Fig. 2-3. Udsnit af vestsiden af korets taggavl (s. 
4736). KdeFL fot. 1997. - Sections of the east gable of the 
chancel, west side. 

Fig. 4. Udsnit af vestsiden af t r iumfmurens taggavl 
(s. 4736). KdeFL fot. 1997. - Section of the east gable of 
the nave, west side. 

Siden hen meldes om lejlighedsvise omsætnin-
ger og forbedringer, men det ser ud til, at diget 
gennemgående, ligesom i vore dage, har været 
holdt i god stand. 

Hovedindgangen sidder i udvidelsesafsnittets 
vestside, helt op til hjørnet med det ældre nord-
dige, og nær det sted, hvor den har befundet sig 
i århundreder. Tilkørselsvejen og adgangsfor-
holdene er således knap ændret ved portens flyt-
ning. Yderligere er de ældre jerntremmefløje 
genanvendt, ophængt på murede og hvidkal-
kede piller, der afdækkes med tagformede gra-
nitplader. Desuden er der to indgange for fod-
gængere; den ene sidder østligt i det ældre nord-
dige og giver nu forbindelse mellem kirkegår-
dens to afsnit; den anden er placeret i sydsiden, 
tæt ved det sydvestre hjørne, og har været be-
regnet på kirkegængere fra sognets søndre del. 
Efter synets ønske 1959 blev den lukket, men en 
snes år senere genetableret. Ligesom porten har 
lågerne ældre jerntremmefløje, og sandsynlig-
heden taler for, at disse er anskaffet på synets 
foranledning 1882. 

Tidligste omtale af port og låger er en be-
mærkning 1702 om, at de mangler; 1748 kunne 
samme syn konstatere, at de var brøstfældige, 
men fandt dem nogle år efter i forsvarlig stand.11 

I sin beskrivelse 179112 meddeler præsten, at der 
er en port og to låger, der sammen med den 
gode stenmur »kan holde gravene i fred«. 183613 

var der stakitfløje i porten. 
Det murede, hvidkalkede og teglhængte lig-

kapel er opført 1926 efter tegning af Viggo 
Norn; siden forlængelse og ombygning 1990 
rummer det også toiletter og lokaler for gra-
veren. Det ligger nu i udvidelsesafsnittets syd-
østre hjørne ved det ældre norddige, hvor det i 
aksialt samspil med porten markerer et åbent 
areal mellem kirkegårdens to afsnit. 

Beplantningen udgøres af fire ældre elmetræer i 
sydsiden, mens den øvrige række, der 1902 var 
sat langs diget hele vejen rundt, for nylig er fæl-
det på grund af sygdom. Som erstatning er 
plantet unge løvtræer, overvejende naur, vinter-
eg og lind. Den tidligste omtale af træer er fra 
1618,10 da kirkeværge Christen Frost (jfr. kalk-
malet indskrift, prædikestol og gravsten) lod 
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Fig. 5. Kirken set fra nord. KdeFL fot. 1997. - The church seen from the north. 

sætte 44 ege »ved muren«. De ovennævnte elme 
afløste på sin side dengang gamle popler. 

Regulering på arealet indledtes ved anlæg-
gelse af gange på synets forslag 1858. Det højt-
liggende grundvandsspejl, der stadigvæk er et 
problem og giver fugtighed i kirkens murværk, 
er gentagne gange søgt imødegået ved dræning, 
der første gang nævnes i synsprotokollen 1867. 
Fortov af piksten omkring kirken er lagt ved ho-
vedistandsættelsen i begyndelsen af 1990erne; 
fortov er tidligst nævnt 1875 i forbindelse med 
omlægning. 

B Y G N I N G 
Den store kirke består af kor og skib, der er opført af 
frådsten i fornemt håndværk. De bevarede kalkma-
lerier daterer byggeriet til første halvdel af 1100rne. I 
den sene middelalder er der indbygget hvælv, hvilket 
i hvert fald i skibet må have medført etablering af nye 
vinduer. Før reformationen 1536 tilføjedes ved ski-
bets vestende et kraftigt tårn, der nu bærer præg af en 
gennemgribende istandsættelse 1862. I samme pe-
riode rejstes foran norddøren et af de for stiftet karak-
teristiske våbenhuse i to etager. Orienteringen har en 
mindre afvigelse mod syd.14 

Bygningen hører hjemme blandt de store land-
kirker, og hvad størrelse angår, overgås den i 
herredet kun af den i Hansted. Det betydelige 
format, sammenholdt med andre omstændighe-
der fra senere tider, må vidne om sognets øko-
nomiske formåen. De oprindelige afsnit, kor og 
skib, er afsat med stor præcision og således, at 
korets udvendige bredde er mindre end skibets 
indvendige. Her er længden knap tre gange 
bredden, hvilken størrelse muligvis har været 
opnået under benyttelse af en velkendt geome-
trisk proportion baseret på kvadratroden af fem. 

På baggrund af den omhyggelige gennemfø-
relse uden skævheder i grundplanen kan det ikke 
undre, at det håndværk, hvormed murene er 
rejst, og som bedst aflæses i de tre bevarede tag-
gavle, er af ekstraordinær kvalitet. Materialet er 
frådsten, som er tildannet fortrinsvis i størrelse 
som moderne mursten og henmuret i regelmæs-
sige skifter. Egentligt forbandt forekommer 
ikke, men lodfuge over lodfuge optræder kun 
sjældent; store formater ved vinduerne (fig. 9). I 
triumfgavlens gennembrydning (fra 189115) iagt-
tages fuld mur af lagvis lagte sten; her og i de 

299: 
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Fig. 6. Våbenhusets gavl 1:100. Formentlig tegnet o. 
1906 af Carl Kiilsgaard. LAVib. - The gable of the 
porch. 

andre gavle er der gennemgående bomhuller 
(14x14 cm). Sine steder er fugerne glattet eller 
ridset med skeen, andre steder er mørtelen jæv-
net ud på fladen (fig. 2-4), og i nogle områder 

(over det oprindelige tagværks skråstivere) har 
fugerne vist ikke været fyldt ud. En udvendig 
sokkel er ikke konstateret. 

I skibet er dørene placeret næsten helt i vest, 
således at deres fælles akse skærer langvæggene i 
syvendedelspunkterne. Nordre indgang er i 
brug, men omdannet ved en behugning, som 
antalig er sket 1878;15 udvendig er åbningen rek-
tangulær (258x144 cm). Søndre portal er tilmu-
ret, men spores på facaden, hvor bredden måles 
til 133 cm. 

Vinduerne. Med en enkelt undtagelse er alle 
bevaret i tilmuret stand og tegner sig udvendig 
som nicher; de fordeler sig med ét i korgavlen, 
ét i hver side af koret og tre i hver af skibets 
langmure. Her er de placeret omtrent i de to 
vægges fjerdedelspunkter med åbningernes top 
synlig på loftet. Smigene er stejle (ca. 85°), lige-
som det er tilfældet i andre af stiftets store, ældre 
kirker, f. eks. Lisbjerg (s. 1391) og Framlev (s. 
2039). De rundbuede vindueshuller, der til 
begge sider overdækkes med stik af frådsten 
med ridsede fuger, er lidt mindre i koret; her 
måler de såvel ude som inde ca. 134x75 cm. I 
skibet er de noget højere (ca. 155x75 cm, her 
kan højden kun registreres udvendig). 1897 er en 
*vinduesramme af egetræ, samlet af fire stykker 
(fig. 9), udtaget i korets nordside og indgået i 
NM (inv. nr. D 3642).16 

I det indre, hvor det fremgår, at loftsbræd-
derne har været sømmet på bjælkernes under-
side, står korbuen bevaret (jfr. kalkmalerier). 

Fig. 7. Grundplan 1:300 tegnet af KdeFL 1997 efter Valdemar Koch 1897 og John Bennetzen 1992. - Ground-plan. 
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Fig. 8. Snit i våbenhus og skib 1:150. Målt af John Bennetzen 1992, tegnet af KdeFL 1997. - Section of the porch and 
the nave, looking east. 

Den er en del bredere end en trediedel af tr iumf-
væggens længde og accentueret med enkle, for-
neden affasede vederlagsbånd. Omtrent i mid-
ten af hver af korets langvægge er der to til-
murede, tæt- og lavtsiddende nicher, hver tag-
formet overdækket.17 

Ændringer og tilføjelser. I årtierne før og efter år 
1500 og antagelig helt frem til reformationen 
1536 blev kirken genstand for en omfattende 
omdannelse. Som så mange andre steder på 

samme tid blev der indbygget hvælv i kor og 
skib, rejst et tårn ved skibets vestgavl og tilføjet 
et våbenhus. Rækkefølgen af disse entrepriser 
kan ikke fastslås. 

Overhvælvningen er i begge bygningsafsnit 
udført så ensartet og samtidig så systematisk, at 
arbejdet må være gennemført af samme hold 
murere og uden væsentlige ophold undervejs. 
Alle steder hviler de enkle, krydshvælvede fag 
med retkantede halvstensribber på falsede 

Fig. 9. Vindue og *ramme af egetræ 1:25. Korets nordside. Målt og tegnet af Valdemar Koch 1897. - Window and 
*frame of oak in the north side of the chancel. 
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hjørne- og vægpiller. Selvom den forholdsvis let 
bearbejdelige frådsten kunne have opfordret til 
indhugning af hvælvforlæg i væggene, har mu-
rermesteren alle vegne anlagt skjoldbuer.18 I ski-
bet har han også valgt en opdeling med fire 
korte fag, skønt denne disposition betød blæn-
ding af de oprindelige vinduer. Hvert fag er for-
synet med afløbshuller, hvoraf en del stadig står 
åbne. I skibets nordvestre hjørne spores desuden 
en tilmuret, 48 cm bred, stikoverdækket åbning 
til en †lem. I begge bygningsafsnit er der over-
ribber og kamtrin, også på gjordbuerne. 

Det kraftige, fire stokværk høje tårn, hvis øst-
mur hviler på et stort (fornyet) stik foran skibets 
gavl (jfr. f. eks. Østbirk, s. 4443), bærer vidnes-
byrd om mange istandsættelser, senest en stor ny-
muring 1862. Nordfacaden, som er den mindst 
ændrede, er af munkesten i munkeforbandt. På 
den helt fornyede vestside angiver et antagelig 
oprindeligt savskifte etageadskillelsen mellem 
andet og tredie stokværk. I begyndelsen var 
gavlene afsluttet med »tindinger«, utvivlsomt 
†kamtakker, hvoraf kun de østre er nævnt én 
gang i anledning af en revne 1756.11 

Mellem tårnrum og skib er vistnok 1959 etab-
leret den eksisterende dørforbindelse; ellers har 
rummet kun haft adgang udefra. Måske har det 
helt frem til 1937 fungeret som stald for præ-
stens heste, når han, der boede i Kattrup, havde 
tjeneste i kirken. Den fladbuede, 99 cm brede 
indgang sidder i nordsiden og er, som vanligt i 
senmiddelalderen, i facaden indeholdt i et spids-
buet spejl. 

Tårnet omtales tidligst 1618,10 da to hjørner 
og »grunden under« blev repareret; 175011 kon-
staterede et syn, at bygningen var meget brøst-
fældig oventil og havde svagheder forneden. 
Nogle år senere viste den ovennævnte revne sig 
i østre tinding. En eller flere udbedringer må 
herefter have fundet sted, for i sin beskrivelse 
179112 finder præsten kun lejlighed til at anføre, 
at opgangen til de øvre etager foregik ad en 
stige; 180519 fremgår, at taget var af tegl. I for-
bindelse med bygningsarbejde i skibet 185420 

indlagdes to bjælkelag i tårnet. 1861-62 gennem-
førtes imidlertid en større overhaling, der ude 
og inde frembragte tårnets nuværende skik-

kelse, som bærer stærkt præg af forrige århun-
drede. Synet skrev 1862 kortfattet i protokollen, 
at »tårnet for den allerstørste del var nedrevet og 
genopført solidt af hel mur samt dækket med 
skifer«.21 I 1890erne kom det på tale at benytte 
tårnrummet som kirkens materialkammer, hvil-
ket delvis gennemførtes med kultusministeriets 
tilslutning; sagen kom atter op 1921, men det ser 
ud til at være i 1930rne, at staldindretningen 
blev fjernet.15 Måske var det ved samme tid, at 
rummets vestre del afskilredes, og der her blev 
indrettet trappe samt indmuret et brandsikkert 
skab. 

Våbenhuset (fig. 6, 8 og 10) er placeret på den 
side af kirken, der vender mod landsbyen. Det 
er et meget flot eksemplar af den gruppe, der 
oprindelig har indeholdt to etager, og som er et 
særkende for Århus stift. Tilsyneladende har det 
mod sædvane altid stået med ukalkede facader, 
hvorfor murerarbejdet med munkesten i mun-
keforbandt er af fortrinlig kvalitet. Hver lang-
side er artikuleret med to savskifter; det nedre 
udgør 17. skifte over (nuværende) terræn og er 
sat i relation til toppen af en én sten bred lys-
glug. På østsiden, hvor F. Uldall registrerede et 
nyere, siden fjernet, fladbuet støbejernsvindue, 
ses fornyelser i murværket. Lysgluggerne, der 
nu er tilmurede, sidder omtrent i midten af hver 
sin væg, hvor de tilhørende fladbuede nicher 
står åbne. Det øvre af de to savskifter løber 
umiddelbart under falsgesimsen. Her sidder til-
lige i hver langside en tilmuret, fladbuet, fem 
skifter høj glug, der har givet lys til bygningens 
øvre etage. 

Blændingsgavlen er artikuleret på en i stiftet 
lidet udbredt måde. Der er fem højblændinger 
adskilt ved halvsten brede stave, hvor der med 
mellemrum er placeret en hel sten, således at der 
opstår en (storm)stigelignende effekt. Den cen-
trale blænding afsluttes vandret foroven og har i 
midten som konsol tre succesivt udkragede, for-
neden rundede skifter. I hver af gavlens tre hjør-
ner sidder en cirkelblænding, hvilket motiv er 
almindeligt i området. 

Gavlen er ikke kommet uberørt gennem ti-
dens omskiftelser. Det kan være i sammenhæng 
med de nedennævnte, temmelig omfattende 
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Fig. 10. Våbenhusets gavl (s. 4738). KdeFL fot. 1997. - The gable of the porch. 
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Fig. 11. Indre, set mod øst. Ældre foto i N M . - Interior to the east. 

istandsættelser, der fandt sted ved midten af for-
rige århundrede og senere, at døren og i hvert 
fald nedre del af vinduet ovenover fik sin nu-
værende, rundbuede form.2 2 Indgangsåbningens 
oprindelige skikkelse er gået tabt, mens der oven 
for døren må tænkes at have siddet en lavere, 
fladbuet lem i det spidsbuede spejl, dvs. en dis-
position, der f.eks. er beslægtet med udform-
ningen af den tidligere nævnte tårndør. 

Den relativt stejle gavl med brynede kamtak-
ker svarer til en anden taghældning end den nu-
værende. Et ældre, utvivlsomt oprindeligt tag-
spor tegner sig på bagsiden (jfr. fig. 6). Byg-
ningen, der tidligst nævnes 1617,10 havde den-
gang blytag, hvilket materiale dels samstemmer 
med husets statelige karakter, dels kan tages 
som et udtryk for kirkens gode økonomi i ældre 
tid. Muligvis er tagets hældning allerede ændret 
1733,23 da kirkeejeren Anna Bendixdatter Las-
son, enke efter major C. C. Müller på Tyrre-

strup (jfr. s. 4733), fik tilladelse til at lade kir-
kens bly afløse af tegl. Tagsten er dog ikke om-
talt før 1853.11 Siden 170211 har gentagne syn no-
teret, at loftet var væk; det er selvsagt usikkert, 
hvilket loft, der hentydes til. Etageadskillelsens 
tilmurede bjælkehuller spores i begge lang-
vægge. 187724 ønskedes loftet gibset. 

Vedligeholdelse af kirken i nyere tid, ud over 
det allerede nævnte vedrørende tårn og våben-
hus, er tidligst omtalt 1618,10 da man reparerede 
inde og ude som opfølgning på en tagistandsæt-
telse. Formentlig med henblik på en reparation 
købte kirkeværge Christen Frost (jfr. s. 4759) i 
1630rne 2000 mursten fra Rye kirke (s. 3718 og 
3734). Ved midten af 1700rne11 konstaterede sy-
net, at kirken var i forsvarlig stand. Uden nær-
mere oplysninger anslog en murermester Jørgen 
Simonsen imidlertid 1766,23 at der til udbedrin-
ger skulle bruges 16.000 mursten foruden kalk 
og sand, som bønderne skulle bringe frem. Det 
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er uklart, om man foretog sig noget eller ven-
tede til en »betydelig hovedreparation«, som 
ifølge synet 1789 havde fundet sted »for tre-fire 
år siden«. Præstens beskrivelse 1791 melder, at 
mur og tømmer overalt er i god stand.12 I 
1850erne iværksattes en større renovering (jfr. 
bl.a. vinduer), dog fandtes det i slutningen af 
1870erne på grund af fugtproblemer nødvendigt 
at asfaltere og cementpudse væggene.15 I begyn-
delsen af 1990erne er gennemført en almindelig 
renovering under ledelse af Torben Knudsen, 
Horsens. 

Gulvene består, siden denne sidste istandsæt-
telse, i koret af rødlige klinker på fladen, i skibet 
af gule, ottekantede og grå, firkantede teglfliser 
og i våbenhuset af gule klinker på fladen; til-
svarende ligger i tårnrummet. Fra den ældste 
omtale først i 1600rne10 og frem til midten af 
forrige århundrede har gulvmaterialet øjensyn-
lig været mursten, der 175011 måtte rettes op. 
185225 lagdes »smukke« fliser i koret, og nogle 
år senere brændte fliser i skibet, mens der endnu 
192115 var mursten under bænkene og i våben-
huset. 1927 etableredes trægulv under stolene, 
mens klinkerne i koret blev anskaffet 1949, efter 
at Viggo Norn som kgl. bygningsinspektør 
havde bearbejdet et lokalt projekt. 

De ens og jævnt fordelte, spidsbuede, til 
begge sider smigede jernrammevinduer i kirkens 
sydside går tilbage til en romaniserende omdan-
nelse 1899 (jfr. Tolstrup, s. 4778). Det foregå-
ende sæt, der havde false udvendig, var placeret 
på de samme steder og hørte sammen med kir-
kens almindelige istandsættelse 1857.26 For-
mentlig var der ved denne lejlighed tale om re-
gulering af eksisterende forhold, eftersom i 
hvert fald nogle af åbningerne, som berørt, må 
gå tilbage til den periode, da hvælvingerne blev 
indbygget. Ved istandsættelser, der fandt sted i 
1600rnes andet årti,10 arbejdede først en glarme-
ster fra Horsens, dernæst en fra Skanderborg, 
bl.a. med »nogle nye vinduer«. 

I slutningen af forrige århundrede indgik fra 
arkitekt Hector Estrup til NM en samling af 
(19+9) større og (23) mindre stykker af ukarak-
teristisk *rudeglas, der »hovedsaglig« stammede 
fra Ørridslev kirke.27 

Tagmaterialet er bly på koret, tegl på skib og 
våbenhus samt skifer på tårnet. Den tidligste 
omtale af tage stammer fra begyndelsen af 
1600rne, da kirken blev sat i stand som nævnt 
ovenfor. Tilsyneladende har det blot drejet sig 
om udbedringer, og materialefordelingen frem-
går ikke entydigt. En blytækker, der blev hentet 
ved Stouby kirke, oplagde bly på skibet og på 
våbenhusets vestside, men samtidig udbedrede 
en murer et stormbeskadiget tegltag. 173323 fik 
kirkeejeren som omtalt kgl. tilladelse til at tække 
kirken med tagsten, da blyet var ganske forfal-
dent; i præstens beskrivelse 179112 nævnes bly på 
korets og skibets sydsider, i øvrigt tegl. 184013 

hedder det, at blyet på tårnets sydside var blevet 
repareret; efter ombygningen 1862 afløstes det 
som nævnt af skifer. Den eksisterende materia-
lefordeling fremgår tidligst af F. Uldalls beskri-
velse. 

Ligesom skibets tagværk (jfr. fig. 8) har også 
korets to lag hanebånd, og begge steder er her 
benyttet ældre tømmer med tidligere nummere-
ringer med faner og udstemninger. Ved de nedre 
bånd er desuden benyttet »krumkonsoller« (fig. 
12, jfr. s. 4600). Korets spær er af eg, skibets af 
fyr; rækkefølgen i de nuværende samlinger an-
gives med romertal. 

Fig. 12. Detalje fra nordsiden af korets tagværk, num-
mereringer og samling mellem hanebånd og spær (s. 
4741). KdeFL fot. 1997. - Detail of the roof construction 
of the chancel. Joining of tie-beam and rafter. 
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Fig. 13. Mæanderbort. Detalje af kalkmaleri fra 
1100-25. På korets vestvæg over hvælv, sydligst (s. 
4743). H. Wichmann fot. 1997. - Mæander border. De-
tail from mural painting, 1100-25, on the west wall of the 
chancel over the vault, southernmost. 

Opvarmning, der siden 1964 er elektrisk, kom 
første gang på tale 1890,15 da der »fra flertallet af 
familiefædrene i sognet var f remkommet begæ-
ring om anskaffelse af en kakkelovn inden efter-
året. Estrup påtog sig at stå for sagen«. 1916 af-
løstes †kakkelovnen af en kalorifer fra Hess' fa-
brik. 1932 indlagdes elektricitet. 

K A L K M A L E R I E R 

1897 registrerede Valdemar Koch rester af kalk-
malede dekorationer i korets østvindue. 1901 fo-
retog Eigil Rothe, i forbindelse med kirkerum-
mets restaurering, en undersøgelse af romanske 
malerier, der var f remkommet i korbuen. Sam-
tidig blev på væggene i kor og skib iagttaget 
fragmenter af romanske malerier og i hvælvene 
rester af rankeslyng fra tiden o. 1500; desuden 
var der i skibets vesthvælv en indskrift fra 1611. I 
efteråret 1901 genopmalede og supplerede de-

korationsmaler P. Rahbek udsmykningen i 
hvælvene samt den nævnte indskrift.28 Året ef-
ter restaurerede E. Rothe malerierne i korbuen, 
mens væggene atter overkalkedes. En revne i 
korbuens top skæmmede maleriet og udbedre-
des 1967. I forbindelse med Karsten Larsens 
genrestaurering af korbue og hvælv ved hoved-
istandsættelsen 1990-92, afdækkedes malerier på 
begge sider af triumfvæggen. Over hvælvene i 
kor og skib er bevaret malerier, der aldrig har 
været overkalkede og først er blevet beskrevet 
1996 (triumfvæggen) og 1997. 

1) O. 1100-25, kirkens oprindelige udsmyk-
ning, der må være udført umiddelbart i fortsæt-
telse af byggeriets afslutning, har utvivlsomt 
omfattet både kor og skib. Bortset fra motivet i 
korbuen29 er udsmykningen kun bevaret som 
svært beskadigede fragmenter i østvinduet og på 
begge sider af t r iumfmuren samt som nedslidte 
rester på væggene over hvælvet. Malerierne er 
beslægtet med dem i Jelling (Torrild hrd., Vejle 
a.) og den nærliggende Tamdrup kirke. 

Fig. 14. En glorieret(?) person med sværd under mæ-
anderbort, muligvis Mikael Dragedræber. Detalje af 
kalkmaleri fra 1100-25. På korets vestvæg over 
hvælv, nordligst (s. 4743). H. Wichmann fot. 1997. -
A nimbed(?) figure with sword beneath a mæander border, 
possibly St. Michael the dragon slayer. Detail from mural 
painting, 1100-25, on the west wall of the chancel over the 
vault, northernmost. 
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Koret har sandsynligvis oprindelig haft to fri-
ser, der foroven var afgrænset af en delvis be-
varet mceanderbort (fig. 13) langs murkronen og 
indbyrdes blev adskilt af en beslægtet bort om-
trent midt på væggen, nu kun synlig ved kor-
buens søndre kragbånd. Den øvre bort er ca. 46 
cm høj og ses på tre af væggene, bedst bevaret 
på triumfmuren,3 0 hvor den i midten er synlig 
fra koret. 

Af den øvre frise ses nu kun fragmenter ved 
nordvesthjørnet, hvor der på vestvæggen er ma-
let en person, som holder et sværd i den fint 
tegnede højre hånd (fig. 14). Kun bryst- og skul-
derparti, højre arm og lidt af konturen af an-
sigtet, der formentlig er vendt mod nord, samt 
noget, der kan tolkes som en glorie eller et par 
vinger, kan identificeres. Det er bemærkelses-
værdigt, at både sværd og »glorie« må have 
fortsat op i mæanderborten, hvilket også kendes 
fra Tamdrup.31 På det beskedne grundlag er en 
tolkning vanskelig, men figuren kan muligvis 
være Mikael Dragedræber.32 På nordvæggen er 
bevaret det øverste af to rundbuede arkader, 
hvor der i den vestre har været gengivet en fol-
kemængde; kun fire hoveder, vendt mod øst, og 
hatte kan iagttages. Hovedet længst mod øst har 
ansigtstrækkene i behold (fig. 15). I sviklen mel-
lem buerne er malet arkitekturdetaljer ligesom i 
Jelling. I østvinduets smig anes kun utydelige, ge-
ometriske mønstre. 

I korbuen ses Kain på nordre side og Abel i syd; 
begge har tildækkede hænder og rækker offer-
gaverne, et stort lam og et neg, op mod en top-
medaljon, hvori Gud Fader i trekvartfigur sid-
der på regnbuen (fig. 17). Svarende til de fleste 
romanske gengivelser af samme motiv er ud-
smykningen orienteret mod skibet.33 Brødrene 
er fremstillet som stående, elegante ynglinge i 
næsten naturlig størrelse, 160 cm høje, malet i 
en dristig, pyramidalsk opbygget komposition, 
der for Abels vedkommende understreges ved, 
at hans venstre fod bryder billedrammen. Det 
nederste af Kainfiguren, der ved afdækningen 
1901 var gået tabt, blev nymalet 1902. 

Abel er gengivet med ansigt og overkrop ro-
ligt vendt mod beskueren, mens underkroppen, 
de sidevendte fødder og dragtens folder, viser 

Fig. 15. En flok jøder(?) under en arkade. Detalje af 
kalkmaleri fra 1100-25. På korets nordvæg over 
hvælv, vestligst (s. 4743). H. Wichmann fot. 1997. -
A throng of Jews(?) below an arcade. Detail from mural 
painting, 1100-25, on the north wall of the chancel over the 
vault, westernmost. 

hans hastige, fremadskridende bevægelse. Han 
har ovalt ansigt og skulderlangt, storlokket hår. 
Øjnene er store med tydelige pupiller, næsen 
lang og lige, munden lille og hagen markeret. 
Han er iført folderig, trekvartlang dragt med 
bredt bånd forneden samt ankellang kappe med 
rolige, parallelle folder og små frynser langs de 
nedre sømme; på fødderne har han spidse sko 
med høj hælkappe. 

Kain, der holder sit offer højt hævet og blik-
ket rettet mod Gud Fader, har samme ansigts-
form som Abel; hans skulderlange hår er glat. 
Kroppen er sidevendt og dragten består af en 
hvid kjortel med snævre ærmer og bredt bælte i 
livet. Nedre del af figuren fik ved nymalingen 
en dragt næsten svarende til Abels, men med 
større bevægelse i de færre, store folder samt i 
fødderne, der begge bryder billedrammen. 

Gud Fader med korsglorie er vist en face. Det 
ovale ansigt, lettere beskadiget ved afdækningen 
samt ved gentagne udbedringer af den nævnte 
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Fig. 16. Kristus(?) i mandorla flankeret af apostle(?). Kalkmaleri fra 1100-25, På triumfvæggen (s. 4745). H. 
Wichmann fot. 1997. Triumfvæggens kalkmaleri 1:25, tegnet efter foto (s. 4745). KdeFL 1998. - Christ(?) in a 
mandorla flanked by apostles(?). Mural painting, 1100-25, on the east wall of the nave. Mural painting on the east wall of 
the nave, drawn after a photograph. 
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Fig. 17. Kain og Abels offer til Gud Fader. Kalkmaleri fra 1100-25, akvarel af E. Rothe 1902 i NM. I korbuen (s. 
4743. - The Sacrifice of Cain and Abel. Mural painting, 1100-25, soffit of chancel arch. Watercolour made by E. Rothe 
1902 in NM. 

revne, har lang, lige næse og overskæg; håret er 
glat. Hans blik er rettet mod Abel; 1901 var kun 
højre øje bevaret. Underkjortlen er langærmet 
og kappen draperet med den for samtiden ka-
rakteristiske, dråbeformede fold over maven 
samt små parallelle folder over højre arm. Hvi-
lende mod venstre knæ fremviser han den åbne 
bog, mens han velsigner Abels offer med højre 
hånd, der bryder medaljonens flerfarvede 
ramme. 

Uden tvivl har skibets vægge haft en beslægtet 
udsmykning under den kronende, ca. 35 cm 
høje mæanderbort, hvoraf nu meget svage re-
ster er i behold. På langvæggene er desuden spor 
under borten og i vinduessmigene. Derimod 
kan triumfvæggens udsmykning ses både under 
og over hvælvet. Her er to friser, adskilt af et 
rødt bånd, der fortsætter langs korbuens run-
ding. Øvre frise er så beskadiget, at det også 
efter restaurering er vanskeligt at bestemme 
motivet (fig. 16). Midt på væggen ses nedre del 
af en mandorla, hvori er en person med nøgne 
fødder, siddende frontalt på en tronstol. Kun 
dele af stolen og personens dragt er bevaret; re-
ster af en stor, folderig kappe ses i sydsiden, 
foroven i nord formentlig brudstykker af tre 
fingre. Det er utvivlsomt en gengivelse Kristus 
eller Gud Fader med løftede arme, enten vel-
signende med højre hånd eller med åbne hånd-
flader (orantstilling).34 

Nærmest mandorlaen aflæses på begge sider 
svage spor af en halvt knælende figur med 
nøgne fødder og klædt i kjortel og kappe; den 

søndre er bedst bevaret. Han ledsages af tre lidt 
større, stående personer, hvis hoveder er enten 
ødelagte, dækket af hvælvet eller synlige over 
dette; kun et glathåret hoved med glorie og un-
dertegning af ansigtets kontur anes. Figurerne, 
der er orienteret mod mandorlaen, er iklædt 
lange kjortler med snævre ærmer, overkjortler 
og folderige kapper, draperet på forskellig 
måde; fødderne er nøgne. Hvor hænder og arme 
kan ses, står figurerne i orantstilling med hæ-
vede, bøjede underarme og åbne hænder med 
synlige håndflader. Bag to af figurerne ses et 
bredt, lodret bånd, muligvis en søjle. Figurerne, 
der savner særlige kendetegn, er formentlig 
apostle. Af nedre frise kan kun iagttages svage 
spor af figurtegning på væggens sydside. 

Teknik og farver. Udsmykningen er malet på 
hvidtekalk oven på den romanske puds.35 Mel-
lem puds og kalk er registreret et brunsort lag,36 

der ellers kun kendes fra Jelling. Flere steder er 
iagttaget indridsninger i den våde kalk, bl.a. i 
korbuen ved Abels hoved og på korets vestvæg 
ved sværdet. Konturlinjerne er gule og røde. 
Korbuens figurer er malet på vekselvis blå, blå-
grøn og grå bund, der indfattes af rødbrun rand-
bort med hvid akantusranke. De øvrige motiver 
har formentlig stået på rød eller blå bund. Hvidt 
højlys er benyttet i ansigter, på hænder (Gud 
Faders hånd i korbuen) og på de fortrinsvis røde 
og hvide dragters folder.37 

2) (Jfr. fig. 19, 31). O.1500 maledes på korets 
og skibets hvælvribber og -buer en dekoration af 
egnens vanlige type, nært beslægtet med Tol-
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strups †kalkmalerier (s. 4779). På siden af buerne 
ses buefriser i rødt og gråt og på undersiden 
skaktern i røde og grå farver, kløverbladsfrise 
eller bladranker i gult og rødt; på ribberne spar-
rer, ligeledes i rødt og gråt. Afløbshullet i ski-
bets østligste fag er markeret med rødt. 

3) (Fig. 44). 1611 maledes over for indgangs-
døren, på sydkappen i skibets vestligste hvælv, en 
indrammet mindetavle med indskrift i versaler: 
»Ano 1611 stvod det slag i Sverig i mell kong 
Christian den 4 oc kong Kaarll den 9 [i sa]me aar 
vaar [Ljavers Ebesön l[ehnsman]d [paa] Skan-

Fig. 18. Alterbord, o. 1900, og tavle med maleri fra 
1867, Bønnen i Getsemane have, af Thomas Martin 
Jensen (s. 4747) H. Wichmann fot. 1997. - Altar, c. 
1900, and altarpiece with painting from 1867, the Agony 
in the Garden by Thomas Martin fensen. 

derbor[ig H]er Iörgen vaar prest Niel[s Ebs]on 
vaar r[ing.. Christen Fr]ost Hofved vaar her-
r[e.... ] v[?]d[ec] aat fo[igg.... ]n[... ]« (jfr. præ-
dikestolshimmel, gravsten nr. 2 og s. 4733).38 

Såvel rammen som den genopmalede tekst er 
gråsort. 

†Kalkmalerier. P. Rahbeks opmaling 1901 af 
hvælvene har været mere omfattede end den op-
rindelige udsmykning. Krydsende cirkelslag var 
føjet til ribbernes sparrer, hvælvene havde fået 
toproset, og langs korbuen stod et citat fra Joh. 
3,16 med tidstypiske, historiserende, små og 
store bogstaver (jfr. fig. 11). Udsmykningen var 
holdt i rødt og gråt. 

I N V E N T A R 
Oversigt. Fra middelalderen eksisterer nu kun den 
usædvanlige romanske døbefont, hvis form med fir-
kantet kumme og fod er lige så ualmindelig her i 
landet som den kubiske form på fonten i nabokirken 
Tolstrup (s. 4786), der kan være hugget af samme 
mester. Frem til 1838 var der i kirken både et *røgel-
sekar fra llOOrnes slutning og en *akvamanile fra 
1200rnes begyndelse. 1596 skænkede Niels Grøn i 
Borup og Niels Rasmussen i Hovedgård et par svære 
alterstager som betaling for begravelse af slægtninge, 
heriblandt førstnævntes forældre, hvis gravsten nu 
står i våbenhuset. Christen Frost, der nævnes i den 
kalkmalede indskrift fra 1611 i skibet, bekostede 1619 
prædikestolshimlen. Hans og hustruen Karen Lars-
datters gravsten er nu ligeledes opstillet i våbenhuset. 
L. Frost, formodentlig en yngre slægtning, skænkede 
i 1600rnes anden halvdel en kalk med karakteristisk 
pyramidalsk opbygget fod. Prædikestolen stammer 
fra o. 1700, dog kraftigt ombygget o. 1857, da der 
anskaffedes nye stolestader, der sammen med prædi-
kestolen og den nygotiske ramme om alterbilledet 
blev egetræsådret. Billedet er udført af T. M. Jensen 
1867. Formentlig i forbindelse med en renovering i 
1900rnes begyndelse maledes træinventaret i mos-
grønt og rødt, en farveholdning, der er bibeholdt ved 
istandsættelsen i 1990erne. 

Alterbord, (fig. 18), o. 1900,26 af eg, 184x81 cm, 
97 cm højt inkl. sokkel; af samme type som i 
Skorup og Søby (s. 3378, 3533), førstnævnte ef-
ter tegning af C. Kiilsgaard. Forsidepanelet har 
tre dybe fyldingsfelter mellem glatte pilastre, 
det midterste er kvadratisk med firpas og ligebe-
net kors, de øvrige rektangulære. På siderne en 
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Fig. 19. Indre, set mod øst. H. Wichmann fot. 1997. - Interior to the east. 

enkelt fylding. Bagsiden er indrettet med sik-
ringsboks og skab. 1997 maledes bordet i over-
ensstemmelse med alterbilledets ramme i mos-
grønt, beige, svenskrødt og mørkeblåt samt 
forgyldning; tidligere stod det i lakeret træ. Det 
forrige †alterbord omtales 1791 som »meget 
godt«.12 

†Alterklæder. 10. juni 1635 dømtes Mads Jes-
persen (Tyndskæg) til døden ved hængning for 
mere end 75 indbrud i kirker, sidste gang i Ør-
ridslev otte dage forinden. Herfra havde han 
stjålet et alterklæde af taft, »der spillede i flere 
farver« og var forsynet med kappe og silkefryn-
ser.39 1661 havde kirken intet alterklæde,40 et må 
dog være anskaffet før 1702, da klædet havde 
behov for reparation.111791 noteres alterklædet i 

god stand.12 I 1800rnes sidste halvdel ønskedes 
gentagne gange et nyt.15 

Altertavlen (fig. 18), 1867, er et maleri u d f ø r t af 
Thomas Martin Jensen, olie på lærred, forestil-
lende Bønnen i Getsemane have, 175 cm højt, 
103 cm bredt, i samtidig, nygotisk ramme, da-
teret og signeret »Th. Jensen 1867« nederst, lidt 
til højre for midten. Kristus knæler i bøn med 
fremstrakte, foldede hænder ved en kampesten, 
hvorfra hænger tornegrene. Farveholdningen er 
brunlig, kun de oplyste partier af Kristi hoved, 
den hvide kjortel og røde kappe står med klare 
farver. På fodstykket er genopmalet med gule 
versaler: »Jeg er det livsens brød«. Kristusmo-
nogrammet »XP« i trekantgavlens medaljon 
flankeres af Alfa og Omega. Rammeværket er 
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Fig. 20. Alterkalk, formentlig skænket af L. Frost i 
1600rnes sidste halvdel, bægeret fornyet 1889 af Ras-
mus Jensen, Horsens (s. 4748). H. Wichmann fot. 
1997. - Chalice, probably given by L. Frost in the second 
half of the 17th century, the bowl was renewed in 1889 by 
Rasmus Jensen, Horsens. 

bemalet i mosgrønt og rødt med detaljer i beige 
og mørkeblåt; forgyldningerne friskedes op 
1997. O. år 1900 stod tavlen med egetræsådring. 

†Altertavle, omtalt tidligst 170211, med maleri, 
som 1867 ønskedes erstattet med et nyt;41 aflø-
stes i stedet af ovf. nævnte tavle. 

Altersølv. Kalk (fig. 20), formentlig fra sidste 
halvdel af 1600rne,42 skænket af L. Frost, bæge-
ret fornyet 188943 af Horsensmesteren Rasmus 
Jensen (1867-1922). Den 23 cm høje kalk har 
sekstunget, barokprofileret fod over flad fod-
plade. Fra tungerne rejser foden sig i en sekssi-
det pyramideform stejlt op mod den runde 
krave (manchet) med graveret sik-sak linje. Det 
cylinderformede skaft har riflede profilled ved 
overgangen til kalkens fod, knop og bæger. Den 

runde, fladtrykte knop har opdrevne ruder med 
graveret blomst. Tungerne er smykket med gra-
veret ornament forestillende en bakke eller 
bølge samt en streg langs kanten op til skaftet. 
Sekundært, formentlig 1702,11 er på fodens tun-
ger fæstnet en 4,5 cm høj støbt figur af den 
Korsfæstede (fig. 22a) og fem englehoveder (fig. 
22b) 1,5 cm høje, 3 cm brede (kun fire bevaret). 
Bægeret har let skrånende sider og lille perlekant 
ved mundingsranden. På undersiden to gange 
mestermærke samt to ens stempler, formentlig 
for lødighed (Bøje II, 1982, nr. 6278 og s. 15).44 

Under foden delvis beskadiget indskrift med 
versaler, giverens navn dog med skriveskrift: 
»Dennje ka]lck oc diecke [h]ør til Ørrisljev] ki-
ercke her i i h: L. Frost 16 (?)1« (fig. 21). Derud-
over er indridset kalkens vægt, »38½ lod og 2½ 
kvint« (606,5 g.) samt »1889«. 

Diske. 1) Skænket 1938, udført hos C. M. 
Cohr, Fredericia, tvm. 16 cm. På den tre cm 
brede fane cirkelkors, og på undersiden er gra-
veret med skriveskrift: »Skænket til Ørridslev 
Kirke med Tak for Aarene 1914-1938. Othilie og 
Carl Christiansen Tvingstrup.« Desuden tre 
stempler for C. M. Cohr (1893-1937) og guar-
dein Jens Sigsgaard (1932-60) samt Køben-
havnsmærke. 2) O.1900, af plet, tvm. 18,5 cm. 

Fig. 21. Detalje fra alterkalk, indskrifter under foden, 
jfr . fig. 20 (s. 4748). H. Wichmann fot. 1997. - Detail 
of chalice, inscribed under the base, cf. fig. 20. 
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Fig. 22a-b. Detalje fra alterkalk, a. Støbt figur af den 
Korsfæstede, b. Støbt engelhoved. Jfr. fig. 20 (s. 
4748). H. Wichmann fot. 1997. - a-b. Details of chal-
ice. a. Cast figure of Christ crucified, b. Cast head of angel. 
Cf. fig.20. 

På den fire cm brede fane er graveret to linjer og 
cirkelkors. Under bunden er påloddet fire halv-
kugleformede fødder; endvidere ses fire stem-
pler: R.Jensen, formentlig for Rasmus Jensen 
samt med versaler »plet« og to gange »a«. Nu 
ude af brug. †Disk, tidligst nævnt 1661,40 omtalt 
sidste gang 1903.15 

Oblatæsker. 1) Skænket 1934, udført af K. C. 
Hermann, København, seks cm høj, med et fire 
cm højt oprejst cirkelkors på låget. Den sekstun-
gede æske har langs kanterne og på låget gra-
verede blad- og blomsterornamenter. Mellem 

disse er på æsken graveret med skriveskrift: 
»Skænket af Uddeler Christen Sørensen og Hu-
stru Kristine af Hovedgaard 6/11-1934. Ørrids-
lev Kirke.« I låget og under bunden ses tre stem-

pler: mestermærke KCH, 4 5 Københavnsmærke 
og guardeinmærke for Jens Sigsgaard. 
2) O.1866,15 af sort porcelæn med guldkors og 
-kanter, 6,5 cm høj, 13,5 cm i tvm., fra Bing & 
Grøndahl. Nu ude af brug. †Oblatæsker. I in-
ventariet 1702 noteres, at en æske til brødet 
mangler,11 mens der 1862 omtales to oblatæsker, 
den ene af porcelæn. En ny ønskes anskaffet 
1866 (jfr. ovf. nr. 2). 

Berettelsessæt, fælles med annekskirken Ved-
slet (s. 4686). 

Vinkander. 1) Skænket 1934 sammen med ob-
latæske nr. 1 og udført af samme sølvsmed. 
Kanden, 32 cm høj, har gotisk inspireret, seks-
tunget fod og graverede ornamenter svarende til 
æskens; på korpus suppleret med akantusblad-
ranke. Indskrift og stempler svarer til æskens. 2) 
1871,15 af sort porcelæn med guldkors og -kan-
ter, 31 cm høj med nyere låg af træ. Fra Bing & 
Grøndahl. Nu ude af brug. En †alterkande af 
porcelæn omtales i inventariet 1862.15 

Vinskummeske, 1903,15 af sølv, udført af oven-
nævnte Horsensmester Rasmus Jensen. På laffen 
graveret cirkelkors, på skaftet latinsk kors under 
spidsbuet arkade og på bagsiden med skrive-
skrift: »Ørridslev Kirke«. Samme sted tre stem-
pler: mestermærke (Bøje II, 1982, nr. 6279), Kø-
benhavnsmærke (19)03 og guardeinmærke for 
Simon Groth (1863-1904). 

Alterstager.46 1) (Fig. 24), skænket 1596 af 
Niels Grøn i Borup (jfr. Kattrup, prædikestol, s. 
4718, †epitafium nr. 2, s. 4725 og gravsten nr. 1, 
s. 4726) og Niels Rasmussen i Hovedgård for 
begravelse og lejersted i korets gulv for først-
nævntes forældre, Jens Grøn og Anne Nielsdat-
ter fra Hovedgård (jfr. gravsten nr. 1), for sidst-
nævntes hustru, Else Jensdatter47 samt for Else 
Knudsdatter Veng, begge fra Hovedgård. De 52 
cm høje messingstager har klokkeformet fod og 
svagt konisk skaft bestående af fire led med gra-
veret midtlinje, adskilt af tre fladtrykte, midt-
delte knopper. Den profilerede lyseskål har lige-
ledes graverede linjer; lysetorn af messing. 

Danmarks Kirker, Århus 300 
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Begge stager har øverst på foden et graveret 
våbenskjold med halvmåne og sekstakket 
stjerne, flankeret af initialerne »N. G.« for Niels 
Grøn samt årstallet »96« (fig. 23a-b). Længere 
nede er giverindskriften graveret med versaler 
(flere sammenskrivninger).48 A) »Dise 2 lys sta-
ger gaf Niels Grøn i Bvrvp for hans salig faders 
lens Grøn oc has salig mor Anne Niels d der 
bode oc døde i Hofd Niels Ra[mus]sen i Hoft 
for hans s hostrvs Else lens dter bode oc død i 
Hofvit dilig s Else Knvdtd arf Veng som bode 
oc døde i Hofvit for dier begrafvels oc ler sted 
som her leger i altergvol i Øreløf kerk den 8 
mari anno 1596«. B) »Dise 2 lys stager gaf Niels 
Grøn i Bvrvp for hans salig fadrs lens Grøns oc 
han moder Anne Niels datr som bode oc døde i 
Hofvid Niels Rasmvsen y Hof t for hans s høstrv 
Else lens d der bod oc døe i Hof t disligest salig 
Else Knvds datr Veng som bode oc død i Hoft 
for dier begravels oc leirsted som her leger be-
gravet i alter gvol y Ørris løf kierck ano 1596 
den 8. marti«. 

Stagerne nævnes tidligst 1618, da den ene blev 
repareret hos en kandestøber i Horsens, og en 
karl betaltes for at bære den til byen og hjem 
igen.10 

2) Skænket 1937. To ens bordstager i nyro-
koko af samme type som Sønder Vissings (s. 

Fig. 23a-b. Detaljer fra alterstager. Niels Grøns vå-
ben, jfr . fig. 24, initialer og årstallet -96 (s. 4749). 
H. Wichmann fot. 1997. - a-b. Details of the altar cand-
lesticks. The arms of Niels Grøn, cf. fig. 24, initials and 
the date -96. 

Fig. 24. Alterstager, skænket 1596 af Niels Grøn i Bo-
rup og Niels Rasmussen i Hovedgård (s. 4749). 
H. Wichmann fot. 1997. - Altar candlesticks, given in 
1596 by Niels Grøn of Borup and Niels Rasmussen of 
Hovedgård. 

3827), men af sølv; 27,5 cm høje. Under lyse-
skålene med graveret skriveskrift: »Skænket 
Ørridslev Kirke. Julen 1937. Othilie og Carl 
Christiansen. Tvingstrup.« (jfr. disk nr. 1). På 
fodens ene side Københavnsmærke og guar-
deinmærke for Jens Sigsgaard. 

Syvarmet lysestage. »Skænket Ørridslev Kirke 
den 26.-10.-1925 af Cecilie og Peter Petersen 
Ørskov Møllegaard.« Den svarer til dem i Tå-
ning og Hylke (s. 4608, 4641); indskriften er 
med skriveskrift graveret på den ottekantede 
fods standkant. 

*Røgelsekar (fig. 25), 1100rnes slutning, af 
bronze, 22,5 cm højt, hvoraf kun låget, 12,5 cm 
højt, er originalt. Sandsynligvis af rhinsk op-
rindelse, nært beslægtet med kar fra Harridslev 
(Randers a.) og Tapdrup (Viborg a.).49 Det halv-
kugleformede låg krones af en korsbygning, 
som over skæringspunktet har en cirkulær lan-
terne med kegleformet tag, der ender i en flad 
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knop, hvis øsken nu er afbrudt. Udsmykningen 
består af en nedre krans af rundbuede åbninger 
adskilt fra de ovenfor placerede cirkler af gra-
verede linjer. Bygningen har i gavlene, siderne 
og lanternen rundbuede, i gavltrekanterne des-
uden cirkulære åbninger, alle ledsaget af grave-
rede linjer. Tagbeklædningen gengives som fir-
kantede sten eller plader, lanternens som riller. 
Hver gavl har foroven været afsluttet af en lille 
kugle, hvoraf kun én er bevaret. Ved lågets 
nedre kant har været tre øskner, hvoraf kun én 
har beholdt sin oprindelige form. Lågets ene 
side er svært beskadiget, en tredjedel af de rund-
buede åbninger forneden og enkelte af de cirku-
lære er gået tabt. Den cylinderformede under-
del, 10 cm høj, 11,7 cm i tvm. er yngre end 
låget, men uden tvivl af ældre dato og har været 
benyttet som ildkar i lang tid. Foroven ses rester 
af øskner, placeret i overensstemmelse med lå-

gets. På cylinderens ene side er med samme skri-
veskrift som på *akvamanilen graveret: »Øritz-
lev Kirke 1838« (jfr. ndf.). 

Røgelsekarret solgtes til privat køber 1859 på 
auktion over apoteker David Seidelins (1784-
1858) samling, men tilbyttedes Nationalmuseet 
samme år (inv.nr. 18286). 

*Akvarnanile (fig. 26), fra 1200rnes begyn-
delse, af bronze, 25,6 cm høj, 25,3 cm lang, 
vægt 2618 g. Formentlig nordtysk eller dansk 
arbejde og fjernt beslægtet med en gruppe løve-
akvamaniler, repræsenteret bl.a. i Venedig og 
London.50 Sådanne kander blev i middelalderen 
benyttet ved præstens håndvask under messen.51 

Løven har tæt krop, højt løftet hoved og benene 
vinkelret på kroppen. Hanken, støbt i et med 
kanden, er formet som en rudimentær drage, 
der støttet af de tynde, fritstøbte forben, bider 
sig fast i løvens nakke. Et lille, firkantet hul til 
vandpåfyldning mellem dens ører er nu dækket 
af et nyere, firkantet låg, fæstnet til halvrunde 
øskner. I gabet, som har kraftige hjørnetænder, 
holdes en lille, rørformet tud (fig. 28). Den kraf-
tige manke har groft rillede bukler. Gab og 

Fig. 25. *Røgelsekar, med låg fra llOOrnes slutning, 
nu i NM (s. 4750). H. Wichmann fot. 1997. - *Censer, 
with cover from the close of the 12th century, now at NM. 

300: 

Fig. 26. *Akvamanile fra 1200rnes begyndelse, nu i 
NM (s. 4751). H. Wichmann fot. 1997. - *Aquamanile 

from the beginning of the 13th century, now at NM. 
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øjenomgivelser er fremhævet ved graveringer, 
hvilket også ses på bagsiden af forbenene. Kun 
forpoterne har angivelse af tæer, mens halen, der 
er ført mellem bagbenene, ender i en bladformet 
dusk på højre lår. Repareret på mankens venstre 
side, på bagenden og under bugen. På låget ind-
ridset med skriveskrift: »Øritzlev K 1838.« (jfr. 
*røgelsekar). 

Fig. 27. Romansk døbefont af granit (s. 4752). Øverst 
den firkantede kumme set ovenfra. H. Wichmann 
fot. 1997. - Romanesque font of granite. Topmost the 
square basin seen from above. 

Akvamanilen erhvervedes af Nationalmuseet 
1859 på auktion over Seidelins samling (inv.nr. 
18247). 

Messehagler. 1) 1965, ifølge isyet sølvplade 
med graveret skriveskrift: »Skænket Ørridslev 
Kirke 1965 i Minde om Else og Kresten Ras-
mussen.« Haglen, af grøn silkebrokade, har på 
ryg- og forstykke et påsyet, gyldent Y-kors; 
hvidt silkefoer. 2) O. 1975,15 fra Dansk Para-
menthandel. Rød silkebrokade med indvævet 
mønster af stående engle. På ryg- og forstykke 
er påsyet tynde guldtresser, der danner store 
kors; rødt silkefoer. 3) 1980erne?, gylden med 
indvævet hvidt kors omgivet af blomsterhove-
der; hvidt silkefoer. 4) O.1886,15 af rødt silke-
fløjl med gyldne kanter og rygkors. Nu ude af 
brug. 

†Messehagler. 1661 oplyses, at en prægtig mes-
sehagel og en gammel særk var reddet fra kri-
gens ødelæggelse: »Som ieg stanendis under de 
Krumme Sabler med største Fare løste for penge 
fra de ædende Suin Polacherne, som hafde røf-
vet dennem af Kirchen«.40 1702 er det forment-
lig ovennævnte, der betegnes som meget gam-
mel.11 1791 var messeklæderne i god stand.12 

1839 nævnes, at en ny smuk messehagel er an-
skaffet.13 

Alterskranke, 1852,13 næsten svarende til den i 
Kattrup, med slanke, drejede balustre med ring-
led og firkantede klodsbaser; opstillet i retkant 
med afrundede hjørner. 1997 malet i overens-
stemmelse med alterpartiet. 1863 blev balustrene 
bronzeret.15 

Døbefont (fig. 27), romansk, af lys rødlig, 
sortnistet granit, 98 cm høj, med firkantet 
kumme og fod. Den usædvanlige font er ifølge 
M. Mackeprang (Døbefonte, s. 25, 32f.) for-
mentlig engelskinspireret, muligvis hugget af 
samme mester som fonten i nabokirken Tol-
strup (s. 4786). Den næsten kvadratiske kumme, 
der foroven måler 78x76 cm, har cirkulært hul, 
tvm. 58 cm, dybde 37 cm, med treblade i relief i 
sviklerne inden for den forhøjede mundings-
kant. Kummens sider er fuldstændig lodrette 
med reliefarkader, i øst og vest enkelte, i nord 
og syd dobbelte med trinformede baser og blad-
kapitæler. De dobbelte arkader er beslægtet med 
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dem på en kragsten, formentlig fra Kattrup 
kirke (jfr. s. 4705). Den ligeledes næsten kvadra-
tiske fod, forneden 78x75 cm, er formet som en 
plint med hvælvet overside, der foroven afslut-
tes af en lille, rund vulst. 

Fonten nævnes tidligst 1702.11 1890 ønskedes 
den renset for oliemaling,15 hvoraf endnu ses 
små rester: brun på kummens overside, hvid på 
østsiden. 1897 noterede F. Uldall, at størstedelen 
af foden står nede i gulvet, formentlig på samme 
sted som nu, ved korbuens nordlige vange. 

Dåbsfad (fig. 29), anskaffet 1891(?),15 af mes-
sing, 72 cm i tvm., Under bunden med skrive-
skrift: »Udført af Blikkenslager H. M. Rauer 
Horsens.« Det fem cm dybe fad, der er en efter-
ligning af fade fra 1500rne, har i bunden en 
fremstilling af Bebudelsen. Motivet er omgivet 
af ulæselige majuskler, der bevidst er udført som 
meget nedslidte, samt en frise med hjorte, 
hunde og egegrene, der ligeledes udgør dekora-
tionen på den ni cm brede fane. 

†Dåbsfad. 1702 var fonten »uden bækken og 
vandfad«,11 men et messingfad anskaffedes in-

Fig. 28. Detalje af *akvamanile, jfr . fig. 26 (s. 4751). 
H. Wichmann fot. 1997. - Detail of the *aquamanile, cf. 

fig. 26. 

Fig. 29. Dåbsfad af messing fra 1891(?), udført af blik-
kenslager H. M. Rauer, Horsens (s. 4753). H. Wich-
mann fot. 1997. - Baptismal dish of brass, 1891(?), made 
by H. M. Rauer, tinsmith of Horsens. 

den 1791.12 1891 ønskedes det gamle, »lappede« 
fad, der desuden var for lille, erstattet af et 
større.15 

Dåbskande, o. 1863,26 af tin, 25 cm høj. Den af 
kandestøber Hans Christian Høy, København, 
ofte anvendte type med lille rund fod, pærefor-
met korpus og låg formet som en klokke med 
blomsterknop (jfr. Yding, s. 4532). Støberens 
navn er med versaler stemplet på den reparerede 
hanks yderside. 

Prædikestol (fig. 30), o. 1700, næsten totalt re-
noveret o. 1857.52 Ifølge en undersøgelse 1988 er 
kun søjler og støttestolpe (af eg) gamle, mens 
resten er nyere (af fyr). Opgang fra o. 1906. 

Stolen består af fire fag, adskilt af snoede 
hjørnesøjler53 og hvert med storfelt, frise og po-
stament. Storfeltet har to glatte fyldinger, den 
øvre rektangulær, den nedre næsten kvadratisk. 
Profillister indrammer det fortløbende frisefelt 
foroven, og under postamentet er udskårne 
hængestykker, ved hjørnerne hængekugler. Den 
firkantede støttestolpe er kanneleret. Opgangen, 
langs triumfvæggens nordside, er opbygget i 
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Lydhimmel (fig. 30), skænket 1619 af Christen 
Frost og Karen Larsdatter (Lauritsdatter) i Ho-
vedgård, af eg, med enkelte nyere dele af fyr. På 
den forholdsvis lille, sekskantede himmel står 
med reliefversaler giverindskriften, der begyn-
der i frisefelterne og fortsætter på topstykkerne: 
»Dene hemel hafer Chresten Frost oc Karen La-
ersd Hofd gievet til kiercivd for dieres begraf-
vels oc tafl i kirken 1619« (fig. 45). I regnskabet 
oplyses kirkeværge Frost at havde betalt himlen 
og holdt to snedkere med kost i fire uger for at 
gøre den, for sin og hustruens samt deres børns 
begravelse, tillige med et epitafium og en ligsten 
i kirken (jfr. kalkmalet indskrift, †epitafium, 
gravsten nr. 2).54 De udsavede topstykker, mel-
lem små spir, har i midten cirkulær krans af at-
tisk slyngbånd, omgivet af beslagværk; forne-
den indskriftfelt under halve blomsterrosetter. 
Mellem de tilsvarende dekorerede hængestyk-
ker er anbragt hængekugler. Af undersiden sy-
nes kun midtrosetten med pinjekogle at være 
oprindelig. 

Stol, opgang og himmel står nu malet i rød-
brune og mosgrønne farver fra 1900rnes begyn-
delse med detaljer i beige, gult og blåt (himlens 
underside blå med gule stjerner og forgyldt 
midterroset), på stolen sort og beige, bl.a. på 
søjlerne, der herudover har omløbende kant i 
grønt og ringled i rødt. Indskrifterne gule på 
brun baggrund. Den fortløbende, malede ver-
salindskrift på opgang og stol lyder: »Til hvem 
skulle vi gaa hen du har io det evige Livs Ord og 
vi have troet og erkendt at du er Kristus den 
levende Guds Søn«. 

Himlens ældste behandling var en fernisering, 
udført 1619 af to malere fra Horsens.10 Herover 
ligger et blågråt lag, påført træet uden kridt-
grund på stol og himmel, et hvidgråt lag med 
detaljer i sort og lys gråblå, nok fra o. 1857 og 
endelig en brun egetræsådring (dog ikke på søj-
lerne og himlens underside), sandsynligvis fra 
1879.26 

†Prædikestol, omtalt 1618 i forbindelse med 
ophængning af himmel.10 

Stolestader, o. 1857,52 af fyr, med genanven-
delse af ældre egetræsgavle, der er fornyet med 
udskårne topstykker. Stolene, som tidligere var 

overensstemmelse med stolen. Nyere læsepult af 
ubehandlet træ. 

En prædikestol nævnes tidligst 1702,11 og 1791 
var den i upåklagelig stand.12 

Fig. 30. Prædikestol fra o. 1700, renoveret 1857(?) (s. 
4753), med lydhimmel fra 1619 (s. 4754). H. Wich-
mann fot. 1997. - Pulpit c. 1700, renovated 1857(?), 
with sounding-board from 1619. 
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Fig. 31. Indre, set mod vest. H. Wichmann fot. 1997. - Interior to the west. 

forsynet med †låger, har skråtstillede ryglæn 
med rektangulære, glatte fyldinger.55 Ved 
istandsættelse 1991 suppleredes med fem nye 
stole. Alle maledes som ved 1900rnes begyn-
delse i rødbrune og mosgrønne nuancer samt 
beige. 1988 registreredes to lag egetræsådring, 
det ældste gulbrunt, nok fra o. 1857, det yngste 
brunt, svarende til prædikestolens, sandsynlig-
vis fra 1879. 

†Stolestader er tidligst omtalt 1615, da to Hor-
senssnedkere reparerede kvindestolene og la-
vede to nye.10 1791 beskrives de som åbne med 
»bænke og række«.12 1803 manglede kvindernes 
stole »rækkeværk« (rygstød).11 

Knagerækker. Ved synet 1885 ønskedes anskaf-
fet 20 hatteknager til knagerækken på skibets 
søndre side.15 Nu genopsat i våbenhuset. 

†Skriftestol, nævnt 1791 i upåklagelig stand,12 

malet 1839.13 1863 ønskedes væggene i »præ-
stens stol« forsynet med en tynd træbeklæd-
ning;15 1876 trængte beklædningen til fornyelse 
og stolen til oliemaling.56 

†Degnestole. 1702 omtales én som brøstfældig 
og løs,11 men 1791 er én, ligesom †skriftestolen, i 
upåklagelig stand.12 1863 ønskedes også her tynd 
træbeklædning15 og 1876 ligeledes fornyelse og 
maling.56 

Armstol til præsten (fig. 32), o. 1900, af bejdset 
eg, 95 cm høj. Ryg og sider med udskårne orna-
menter, armlæn af tykke rundstave. I stolen to 
puder med korsstingsbroderi i grå nuancer på 
brun bund efter B. Thorvaldsens »Dagen« og 
»Natten«, tidligst nævnt 1949.15 Nu i korets 
nordøsthjørne. To borde, o. 1900, af samme ma-
teriale og udførelse, 77 cm høje. 1907 placeret 
ved indgangsdøren, det ene nu i tårnrummet.5 7 
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†Herskabsstole. 1791 omtales øverst i kirken to 
små stole med låger tilhørende Hovedgård.12 

Fem ens bænke, o. 1850, hvoraf tre 1862 var i 
våbenhuset, to i skibets vestende.15 Nu malet 
som stolestaderne. Nogle brøstfældige †bænke 
nævnes i våbenhuset 1753.11 

†Skab, blev 1615 forsynet med ny lås med 
nøgle.10 1702 manglede lås i skab til messeklæ-
der.11 

To fattigbøsser af messing (fig. 33), anskaffet 
1906,26 Frijsenborgs vanlige type af klokkeform 
med pengetragt, 23,5 cm høje, udført efter teg-
ning af V. Th. Walther 1891 og svarende til dem i 
bl.a. Lading og Hammel (jfr. s. 1856, 3465). På 
korpus graveret med tidstypiske versaler: »Til 
de fattige M:K-I-V-F. 1906« for kirkeejeren Mo-
gens Krag-Juel-Vind-Frijs til Frijsenborg. O p -
sat ved norddøren. 

Fig. 32. Præstens armstol, o. 1900, med broderi efter 
Thorvaldsen (s. 4755). H. Wichmann fot. 1997. -
Priest's chair, c. 1900, with embroidery after a Thorvaldsen 
motif 

Fig. 33. Pengebøsse fra 1906 (s. 4756). H. Wichmann 
fot. 1997. - Money box from 1906. 

En †pengetavle nævnes 1702 som »ubruge-
lig«.11 1862 fandtes en †kirkeblok af træ, to †pen-
gebøsser af blik og en †klingpung af plys.15 

Dørfløje. Den rundbuede våbenhusdør med 
profilfelter samt fløjdøren mellem våbenhus og 
skib er af nyere dato. 1958 udførtes ny dør mel-
lem skib og tårnrum. 

†Orgelpulpitur (jfr. fig. 35), 1907, i skibets 
vestende og tårnrum. Brystning med glatte fyl-
dinger, flankeret af pilastre. Fjernet 1957. 

Orgel, 1958, med fem stemmer, bygget af 
Marcussen & Søn, Åbenrå. Disposition: Gedakt 
8', Principal 4', Rørfløjte 4', Oktav 2', Quint 1 
1/3'. Facaden, tegnet af Karen og Ebbe Clem-
mensen, består af syv asymmetrisk placerede pi-
befelter. Oprindelig i ubehandlet egetræ, ved 
sidste istandsættelse malet i overensstemmelse 
med det øvrige inventar. I skibets sydvestre 
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hjørne. †Orgel, 1907, med fem stemmer, bygget 
af A. C. Zachariasen, Århus58 og anskaffet ved 
frivillige bidrag fra menigheden.20 På samtidigt 
†orgelpulpitur i vest. En tegning af et vestpulpi-
tur med orgel (fig. 35) viser en tredelt orgelfa-
cade af standardtype fra Frederik Nielsens orgel-
byggeri,59 sammenbygget med pulpiturbryst-
ningen. Tilsvarende facader findes i Lyngå (s. 
1780) og Nørre Galten (Galten hrd). 

Salmenummertavler. 1) Fire ens, o. 1900,60 af 
den vanlige Frijsenborgtype med rundbuet gavl 
og sortmalede tal på hvide indskudsbrikker. 
Tavlerne, der o. 1958 henlagdes på loftet, gen-
ophængtes 1992 efter opmaling. 2) Fem ens, fire 
fra o. 1958, den femte 1963,15 af blankt egetræ, 
80x61 cm, til metalhængetal. Nu ude af brug. 

†Salmenummertavler. 1862 havde kirken tre 
»salmebrædder med løse numre«,15 anskaffet o. 
1857.26 Samtidig nævnes i inventariet en †fe/r-
kestævnetavle.15 

Lysekroner. 1-3) Tre ens, 1929, hver med 2x6 
arme; ifølge stemplede versalindskrifter på ne-
derste ring støbt af gørtler M. P. Iversen, Hjør-
ring. På hængekuglerne er graveret med skrive-
skrift: »Anno 1929«. I de tre østligste hvælv. 
4) En krone næsten svarende til de tre øvrige, 
formentlig bestilt hos G. Erstad-Pedersen 1959 
efter orgelpulpiturets nedtagelse; i vestre hvælv. 

Kirkeskib (jfr. fig. 19), skænket 1954 af sav-
værksejer M. Nielsen og biografejer D. A.Jen-
sen, Hovedgård. Udført af sidstnævnte som 
kopi af en hollandsk fløjte fra o. 1650.61 Det 140 

Fig. 35. Opstalt og plan af orgelpulpitur 1:125 (s. 
4756). Carl Kiilsgaard 1907, LAVib. - Elevation and 
plan of organ loft. 

Fig. 34. *Ligbåre fra 1700rne, nu i Glud museum (s. 
4757). H. Wichmann fot. 1997. - *Bier, 18th century, 
now in the Glud museum. 

cm lange, tremastede skib har fuld rigning, otte 
kanoner og løve som gallionsfigur. Skroget er 
sort, kølen hvid og på agterstavnen er malet et 
gyldent anker på blå bund, skibspapirer ilagt.62 

Ophængt i gjordbuen mellem de to vestligste 
fag. 

*Ligbåre (fig. 34), 1700rne, af fyr med ben af 
eg, 46 cm høj, 368 cm lang inkl. bærestængernes 
drueklaseformede endeknopper, ca. 84 cm bred. 
Båren har ved benene nyere, udskårne tværstyk-
ker og foroven støtter, alt af fyr. I inventariet 
1862 omtalt som gammel.15 Nu i Glud Mu-
seum.63 †Ligbåre nævnt 1702.11 
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Fig. 36a-b. a. Klokke, støbt 1815 af D. H. Reimer, 
Randers, b. Detalje med trane (s. 4758). H. Wich-
mann fot. 1997. - a. Bell, cast 1815 by D. H. Reimer, 
Randers, b. Detail with crane. 

Klokke (fig. 36a), 1815, omstøbt af Daniel 
Henrich Reimer, Randers,64 sandsynligvis beko-
stet af kirkeejer, kammerherre Jens Carl Krag-
Juel-Vind-Arenfeldt (s. 4733); 72 cm i tvm. 
Øverst omkring halsen stiliseret bladbort, 
værkstedets sædvanlige, svarende bl.a. til Tunøs 
(s. 2400). På legemets ene side, omgivet af 

møntaftryk, indskrift med reliefversaler: »Be-
kostet Øritslev Klokkes omstøbelse af Her 
Kammerher V K I W Arnfeldt 1815«.65 De 12 
møntaftryk, fire forskellige, hver gentaget tre 
gange, viser to mønters for- og bagside. 1) 
Grevskabet Tyrol, Rudolf (1595-1612, Tysk-ro-
mersk kejser fra 1576), Thaier, møntsted Hall, 
1603 el. 1605. Forside: kejserens buste til højre 
(fig. 37a), bagside: kronet våben (fig. 37b). 2) 
Hertugdømmet Slesvig-Holsten, den kongelige 
linje, Christian V, krone (fire mark), møntsted 
Glückstadt, ulæseligt årstal (1692-94). Forside: 
kronet dobbeltmonogram (C5) mellem palme-
grene (fig. 37c), bagside: kronet våben, for-
mentlig tre leoparder (fig. 37d).66 Over indskrif-
ten er i relief gengivet en stående trane, der med 
en sten i sin løftede fod kan symbolisere årvå-
genhed. På klokkelegemets anden side gentages 
tranen, her omgivet af støberiets ofte benyttede 
akantusbladornament og en femtakket krone 
(fig. 36b), svarende til den på klokken i Skovby 
(s. 1981).67 Mellem slagringens profillister under 
giverindskriften står støberens navn med relief-
versaler: »Støbt af D. Reimer i Randers N=159«. 
Ophængt i slyngebom. 

†Klokker. 1-2) Ved klokkeskatten 1528 måtte 
kirken afgive to klokker, der med jernfang (til-
behør) vejede hhv. 1½ skippund og 1 skippund 
og 2 lispund.68 3) Tidligst omtalt i regnskaberne 
1617,10 omstøbt 1815 (jfr. ovf.). 

Klokkestol, samtidig med tårnets ombygning 
(s. 4738), af eg med skråstivere af fyr, indrettet 
til én klokke. Stolens to stolper støttes på hver 
side af skråstiver, tappet ned i fodbjælkerne. 

G R A V M I N D E R 

†Epitaf. Christen Frost gav 1618 forskelligt til 
kirken (jfr. kalkmalet indskrift og prædikestols-
himmel) som betaling for »tavle og ligsten at 
indsætte i kirken«; hustrus og børns begravelse 
nævnes.10 Hans gravsten (nr. 2) lå i koret, hvor 
der 179112 befandt sig et »gammelt epitaf af træ 
på muren«. 

Gravsten. Alle er i begyndelsen af dette år-
hundrede opstillet i våbenhuset og forsynet med 
støbt ramme med hjørnefremspring. 
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Fig. 37a-d. Detaljer fra klokke, jfr . fig. 36a, møntaftryk af en thaier fra grevskabet Tyrol 1603 el. 1605 og af en 
krone (fire mark) fra her tugdømmet Slesvig-Holsten, (1692-94) ulæseligt årstal (s. 4758). a. Brystbillede af kejser 
Rudolf, b. Kronet våben. c. Christian V.s kronede dobbeltmonogram, d. Kronet våben. H. Wichmann fot. 
1997. - a-d. Details of the bell, cf. fig. 36a, impression of a thaler coin from the duchy of Tyrol, 1603 or 1605, and of a crown 
(four marks) from the duchy of Schleswig-Holstein, (1692-94) illegible date. a. Portrait bust of Emperor Rudolph, b. 
Crowned arms. c. Christian V's crowned double monogram, d. Crowned arms. 

1) (Fig. 38), 1591, over Jens Grøn »som bode i 
Hovit (Hoved(gård)) og døde i Tyrsting den...« 
og »hvstrv Ane Nielsdatter(?), som døde i Ho-
vit den 23. decemb: ao 1571... Denne sten lod 
deris son Niels Grøn i Borup opreise(?) 1591«. 

Grågrøn glimmersten,69 167x126 cm, med 
indristet rammelinie og versalindskrift, der ud-
fylder feltet inden for en ligeledes indristet por-
tal med tredelt bue, båret i hver side af en halv-
søjle af nærmest toskansk form. I hjørnerne for-
dybede, cirkulære felter med evangelistsymbo-
ler i relief. Øverst, under den centrale bue, Jesu-
monogram, nederst i midten halvmåne og (læ-
deret) stjerne(?) inden for krans.70 Såvel foroven 
som forneden mangler et hjørne. 

Stenen, der oprindelig lå i koret (jfr. altersta-
ger, hvis indskrift nævner et par personer yderli-
gere, der muligvis har været begravet samme 
sted), er nu placeret sydligst på våbenhusets 
vestvæg. 

2) (Fig. 39), o. 1618, over »erlig mand« Chri-
sten (Morten)søn Frost (jfr. kalkmalet indskrift 
og prædikestolshimmel), født i Hald, død 16• 
(1638) og hustru Karen Lavritsdatter »som hen-
sov i Herren den • (1650)«.71 

Figursten af rød kalksten, noget slidt og brudt 
i flere stykker, 176x100 cm. Indskrift med skrå 
reliefversaler i fodfeltet, der optager ca. en fem-
tedel af stenens højde. Herover står ægteparret 

let drejet mod hinanden under en dobbeltbue, 
der i siderne går over i stenens glatte ramme. 
Mod bundfladen ledsages rammen af hulkel, der 
forneden kombineres med det skrågulv, hvorpå 
personerne står. I midten støttes buerne af eng-
lehoved, hvorover er to skjolde med (bojmær-
ker, til venstre ægtemandens, et par arme(?), der 
holder et hjerte, hvorfra udgår stråler(?), til 
højre hustruens Jesumonogram, og herunder, 
med reliefversaler, afdødes initialer, sammen-
skrevet »CF« og »KL«(?). I hver af de ydre svik-
ler et englehoved. På buekanterne, skrevet med 
reliefversaler, henholdsvis »Voris egen mact er 
intidt vert« og »...ve...e...ofvervonden«. 

Den velhuggede, tidstypiske fremstilling er 
nært beslægtet med bl.a. sten nr. 1 i Kattrup (s. 
4726). Christen Frost, som var kirkeværge og 
herredsfoged, har lang moustache, skipperskæg 
og hår, som bagtil bølger ud over pibekraven; 
han er iført midtknappet trøje med bælte samt 
knæbukser inden for kappen, der når neden for 
knæene. Hans fortrinsstilling antydes ved kap-
pen, der går hen foran konen, og den ene fod, 
der træder over bundrammen. Hustruen bærer 
konehue, lang, folderig kjole og kappe. Begge 
står i bøn med sammenlagte hænder. 

Stenen med de uudfyldte årstal er antagelig 
fremstillet o. 1618 (jfr. †epitaf) og lå o. 177072 i 
koret; senere flyttet til våbenhusgulvet, og 1901 
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Fig. 38. Gravsten nr. 1, 1591, over Jens Grøn og hu-
stru Anne Nielsdatter, sat af sønnen Niels Grøn (s. 
4759). Henrik Wichmann fot. 1997. - Tombstone no. 1, 
1591, of Jens Grøn and his wife Ane Nielsdatter. 

af synet beordret stillet op ad væggen, nu vest 
for døren. 

3) (Fig. 40), o. 1626, over »erlig oc vlacht[!] 
mand Jens Hansen barenfød i Tvingstrup...s 
døde den 15 mi anno 1600 hans alder 70 aar med 
hans kiere hvstrv Kiersten Iensdater barrenfød i 
Hoffved (Hoved(gård))...døde den 18 mai anno 
• (1626) i hindes alder 72 ar...oc afled 6 sønner 
(og 4 døtre)«.73 

Rød ølandskalk, 169x104 cm, ret slidt i en 
bane ned over midten. Indskriften, med relief-
versaler i 15 linier, har dækket fladen inden for 
en plan ramme, der dels er kombineret med ste-
nens tilsvarende ramme, dels flankerer et Jesu-
monogram i midten over indskriften. I hjør-
nerne relativt store evangelisttegn i cirkulære 
rammer, der delvis går i et med stenens ramme. 
Felterne mellem rammen og evangelistmedaillo-
nerne er udfyldt med bladornamenter. De re-
spektive navne med reliefversaler: Foroven »S. 

Marchus« (det andet slået af), forneden »S. Lu-
chas« og »S. Iohannes«. Evangelistsymbolerne 
er traditionelle med undtagelse af det for Mat-
tæus, der fremstiller englen skrivende i en bog, 
der ligger opslået på et bord. Mellem de nedre 
hjørnemedailloner to skjolde, hvis mærker 
næppe lader sig tyde med sikkerhed (hustruen 
Kirsten var muligvis datter af ovennævnte Jens 
Grøn (jfr. gravsten nr. 1)). Stenen, der synes tid-
ligere at have ligget i skibet,73 står nu ved våben-
husets sydvæg, øst for døren. 

4) (Fig. 41), første halvdel af 1600rne, over 
anonymt ægtepar. Rød ølandskalk, øverste del 
brudt af; nuværende højde 169 cm (oprindelig 
omkring 190), bredde 92. Langs de tre bevarede 
sider en 14 cm bred ramme med forsænket bånd 

Fig. 39. Gravsten nr. 2, o. 1618, over herredsfoged 
Christen Mortensen Frost, †1638, og hustru Karen 
Lauritsdatter (s. 4759). Henrik Wichmann fot. 1997. -
Tombstone no. 2, c. 1618, of Christen Mortensen Frost, 
district judge, †1638, and his wife Karen Lauritsdatter. 
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Fig. 40. Gravsten nr. 3, o. 1626, over Jens Hansen, 
†1600, og hustru Kirsten Jensdatter, †1626 (s. 4760). 
Henrik Wichmann fot. 1997. - Tombstone no. 3, c. 
1626, of Jens Hansen, †1600, and his wife Kirsten Jens-
datter, †1626. 

med reliefversaler på prikket baggrund. Ind-
skriften, der har stået med skrå reliefversaler og 
omfattet mindst 19 linier, har udfyldt fladen in-
den for rammen; kun enkelte bogstaver kan 
skimtes. I de to nedre hjørner evangelistmedail-
loner for henholdsvis Lukas og Markus, hvis 
navne er skrevet med reliefversaler på bånd for-
neden i cirklen. Nederst to skjolde, utvivlsomt 
for et ægtepar, hvis mærker er slidt ud. I stenens 
omløbende bånd, med begyndelse antagelig på 
den forsvundne, øvre kortside, læses: »...ader 
...sken dø oc siger: kom.. .menniskens børn. 
psal: xc«. Sidste del af feltet udfyldt med bånd-
slyng. Opstillet nordligst ved våbenhusets ve-
stre væg. 

†Gravsten, sidste halvdel af 1600rne, over 
brødrene Søren og Peder Jensen samt først-
nævntes hustru Dorthe Thomesdatter, † o. 1697. 
I en retstvist 171673 angående flytning af grav-
sten fra kirken, nævnes denne sten, og det an-
føres, at den var »ført fra Norge« hertil og frem-
stillet på Dorthe Thomesdatters foranledning 
ved mandens død; samtidig oplyses, at bogsta-
vernes indhugning havde kostet fire skilling 
stykket. Efter sin død blev hustruen selv lagt i 
samme grav. 

Kirkegårdsmonumenter.74 De 16 bevarede støbe-
jernskors stammer fra perioden 1851-77. Siden 
1990, da de fleste blev hentet frem fra loftet og 
alle malet op, står de på kirkegården. Nr. 1 og 2 
står muligvis på oprindelig plads. Forskellige 

Fig. 41. Gravsten nr. 4, fra første halvdel af 1600rne, 
over anonymt ægtepar (s. 4760). Henrik Wichmann 
fot. 1997. - Tombstone no. 4, from the first half of the 17th 
century, of unnamed married couple. 
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Fig. 42. Støbejernskors nr. 8, fra o. 1859, over gård-
mand Søren Christensen Bager, †i Tvingstrup (s. 
4762). Henrik Wichmann fot. 1997. - Cast-iron cross 
no. 8, c. 1859, of Søren Christensen Bager, farmer, †in 
Tvingstrup. 

udformninger fra de førende støberier i Horsens 
er repræsenteret.75 Korsenes bagside er glat, dog 
har adskillige ældre (nr. 2-7) her en kant. 

1) O.1850, over Hans Nielsen, gaardmand i 
Tvingstrup, *20. okt. 1799 i Stensballe, †23. 
nov. 1851 »i sit 24 aars ægteskab dybt savnet af 
sin ømme kone (jfr. nr. 2) og kiærlige børn«. 
Indskrift med antikva i relief, navnet og den af-
sluttende sentens med versaler. Det 122 cm høje 
(inkl. den bladsmykkede sokkel) kors (AaF, 104, 
jfr. nr. 2 og 4) har konkave vinkelspidser og 
foroven sommerfugl, på hver af tværarmens en-
der akantusornament og nederst anker. På fod-
stykket »Stallknecht Horsens«. Syd for skibet. 

2) O.1853, over Kirstine Pedersdatter Win-
ther, *9. aug. 1790 i Ørridslev, †5. juni 1853 i 
Tvingstrup, »gift 1816 med lens lensen og 1827 

med Hans Nielsen (jfr. nr. 1), og blev i første 
ægteskab moder til 4 og i det andet til 2 børn«. 
Det 122 cm (inkl. sokkel) høje kors svarer til nr. 
1, dog uden dekoration på tværarmen. Nederst 
»Stallknecht Horsens«. Ved siden af nr. 1. 

3) O.1854, over pigen Ane Marie Pedersen, 
*3. marts 1836 i Tønning, †31. jan. 1854 i Ør-
skov. Indskrift med antikva i relief, navnet med 
versaler. Det 111 cm høje kors (AaF 105, sva-
rende til nr. 6, jfr. nr. 5) har hammerformede 
ender, foroven med sommerfugl og på tværar-
men akantusornamenter; på fodstykket »Stall-
knecht Horsens«. 

4) O.1855, over gaardmand lens Feveile len-
sen Vinther, *22. maj 1799 i Ørskov, †20.juni 
1855 i Ørridslev »savnet af sin efterladte enke 
(jfr. nr. 9) og 2 døttre«. Det 114 cm høje kors 
svarer i form, skrifttype og dekoration til nr. 1. 
På fodstykket »Stallknecht«. 

5) O.1856, over gårdejer Peder Pedersen, 
*6. aug. 1801 i Lund, †2. juli 1856 i Ørskov »gift 
med Mette Katr. Rasmussen, fader til 7 børn«. 
Det 109 cm høje kors svarer i form, skrifttype 
og dekoration til nr. 3 og 6, men har yderligere 
et anker forneden på stammen. På fodstykket 
»Stallknecht Horsens«. 

6) O.1857, over Ane Sophie Iacobsdatter, 
*5. juli 1826 i Møeballe, †26. okt. 1857 i Venne-
boe »efterladende 4 sønner. 1 søn modtager 
hende hisset«. Det 109 cm høje kors svarer i 
form, skrifttype og dekoration til nr. 3, jfr. nr. 
5. Nederst »Stallknecht Horsens«. 

7) O.1858, over Erik Hansen, *3. jan. 1835 i 
Ørridslev, †8. april 1858 smst. Det 88,5 cm høje 
kors svarer i form, skrifttype og delvis i dekora-
tion til nr. 3 og 6, dog med håndtryk øverst og 
et anker forneden. Fodstykke og evt. fabrikant-
angivelse mangler. 

8) (Fig. 42), o. 1859, over gårdmand Søren 
Christensen Bager, *10. dec. 1795 i Taaning, 
†9. dec. 1859 i Tvingstrup. Indskrift med antikva 
i relief, mens det indledende »herunder hviler« 
står med versaler. Det 102 cm høje kors (jfr. 
AaF. 301) har liggende oval i skæringen. Stam-
mens og armenes kløverbladsformede ender er 
dekoreret med henholdsvis englehoved og sym-
metriske akantusornamenter; forneden anker 
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Fig. 43. Støbejernskors nr. 13, fra o. 1862, over gård-
mand Jens Thomasen af Tvingstrup, †1862 (s. 4763). 
Henrik Wichmann fot. 1997. - Cast-iron cross no. 13, c. 
1862, of Jens Thomasen of Tvingstrup, †1862. 

sammen med kors og hjerte. Fodstykke og evt. 
fabrikantmærke mangler. 

9) O.1860, over Ane Madsdatter, enke efter 
lens Feveile lensen Vinther (jfr. nr. 4), *17. feb. 
1803 i Ørridslev, †12.Juni 1860 smst. Indskrift 
med reliefkursiv. Det 110 cm høje kors (AaF 119, 
svarende til nr. 16) har femtakkede, konkave 
vinkelspidser og er øverst dekoreret med hånd-
tryk, på tværarmens ender med planteorna-
ment. På fodstykket »M&J« for Møller og Jo-
chumsen, Horsens jernstøberi. 

10) O.1860, over pigen Marie Christensen, 
*17. feb. 1836 i Ørskov, †23. april 1860 smst. 
Indskrift med reliefkursiv. Det 109 cm høje kors 
(AaF 327, svarende til nr. 14 og 15, jfr. nr. 12), 
hvis arme ender i gennembrudte, stiliserede 
planteornamenter med frøkapsler, har håndtryk 
foroven; nederste del indstøbt i cementblok. 

11) O.1860, over Peter Petersen, *2. sep. 1859 
i Ørskov, †30. nov. 1860 smst. Indskrift med re-
liefkursiv. Det 93 cm høje kors (AaF 98, sva-
rende til nr. 13) har hjerteformede korsarmsen-
der; foroven er stammen smykket med krans, 
forneden med putto på delfin. På fodstykket 
»M&J« for Møller & Jochumsen, Horsens jern-
støberi. Sokkel mangler. 

12) O.1862, over Thomas Rasmus Thoma-
sen, *5. aug. 1861, †19. marts 1862. Indskrift 
med reliefkursiv. Det 60 cm høje kors, der 
mangler fodstykke og sokkel, svarer til nr. 11, 
men er uden dekoration. 

13) (Fig. 43), o. 1862, over gårdmand lens 
Thomasen af Tvingstrup, *22. nov. 1817, 
†16. aug. 1862, gift 15. oct. med enken Marie 
Kirstine Nielsdatter, »begrædt af sin efterladte 
enke og datter«. Indskrift med reliefkursiv. Det 
139 cm høje kors, hvis arme ender i gennem-
brudte planteornamenter (svarende til nr. 10, 14 
og 15), er på stammen suppleret med cirkulær 
plade; herunder sommerfugl. På fodstykket 
»Møller & Jochumsen Horsens«. 

14) O.1862, over ungkarl Christen Sørensen, 
*24. april 1836 i Ejer, †20. marts 1862 på Tving-
strup mark. »En moder og 6 levende sødskende 
begræde tabet af ham. En fader og 4 sødskende 
modtage ham i evigheden«. Det 124 cm høje 
kors, der i form og skrifttype svarer til nr. 10 og 
15, jfr. nr. 12, er forneden dekoreret med anker 
og har på fodstykket »M&J« for Møller & Jo-
chumsen, Horsens jernstøberi. 

15) O.1869, over Sidsel Cathrine Hansdatter, 
enke efter gårdmand Christen Steffensen, 
*9. nov. 1794 i Ørskov, †6. juli 1869 smst. Det 
119 cm høje kors svarer i form, skrifttype og 
dekoration til nr. 14. Fodstykke og sokkel 
mangler. 

16) O.1877, over Mette Katrine Rasmussen, 
*24.juni 1804 i Lund, †11.maj 1877, »gift med 
Peder Pedersen. Moder til syv børn«. Det 119 
cm høje kors svarer i form, skrifttype og de-
koration til nr. 9, dog med sommerfugl øverst. 
Fodstykket sløret ved svejsning, men den ude-
korerede sokkel er i behold. 
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KILDER OG H E N V I S N I N G E R 

Ved embedet: Synsprot. 1862 ff. - Se i øvrigt forteg-
nelse over arkivalier vedr. kirkerne i Gammel Skan-
derborg amt i almindelighed s. 2874 samt forkortel-
ser s. 2875. Fagordbog s. 15. 

NM: Håndskrift: F. Uldall: Om de danske Lands-
bykirker VI, 1895, s. 305-07. - Indberetninger ved V. 
Koch 1897 (bygning), Eigil Rothe 1901 og 1903 (kalk-
malerier), Karsten Larsen 1988, 1991 og 1998 (kalk-
malerier og inventar), P. Bøllingtoft 1996 og 1997 
(kalkmalerier). 

Notebøger. NM: Søren Abildgaard IX, 1771, s. 59 
(bygning). 

Tegninger og opmålinger. NM: Døbefont og vindue i 
kor ved V. Koch 1897. Akvareller af kalkmalerier ved 
Eigil Rothe og P. Rahbek 1902 samt E. Lind 1943. 

1 DiplDan. 2. rk. XI, nr. 268. 
2 ÆldDaArkReg. I, 171, desuden II, 183 og 185. 
3 Samme 129. 
4 DaMag. 4. rk. II, 40. 
5 RA. DaKanc. Registerbøger på tiender i Fyns, År-
hus, Ribe og Viborg stifter til bortfæstelse. 
6 KancBrevb., hhv. 12. dec. og 2. jan. Ang. konge-
tienden oplyser samme, at 17. aug. 1586 blev den gi-
vet til kapellanen Rasmus Dall i Horsens, der havde 
haft ildebrand, 10. juni 1598 blev den som støtte til 
genopbygning tildelt sognepræsten i Gangsted-Sø-
vind, hvis residens var brændt, og 10. maj 1610 blev 
den bortfæstet til Jens Andersen i Tvingstrup på me-
nige sognemænds vegne. 
7 Kronens Skøder 30. sept. 
8 LAVib. Landstingets skøde- og panteprot. 1731-37, 
f. 748. 
9 KirkehistSaml. 3. rk. II, 209. 
10 RA. DaKanc. 6 års kirkergsk... 1620. 
11 LAVib. Århus bispeark. 1700-1803 (C3. 1166-76). 
12 LAVib. Provsteark. Voer hrd.s provsti 1780-1812 
(C30D. 7). 
13 LAVib. Provsteark. Århus amts sdr. provsti. Syns-
prot. 1817-54 (C30I. 2). 
14 Abrahamsen: Orientering, s. 58: 5°. 
15 Synsprot. 1862 ff. 
16 J. nr. 447/97. Dendrokronologisk datering har ikke 
været mulig. Jfr. V. Koch, i ÅrbOldkHist . 2. rk. 
XIII, 59-68, særligt s. 66. 
17 Nicherne, der har været sekundært omdannede, ses 
på fotografier fra restaureringen 1996, men ved den 
lejlighed blev de ikke nærmere undersøgt. Ang. ni-
cher alment, jfr . B. Stolt: Medeltida teater och got-
ländsk kyrkokonst, Visby 1993, s. 34-37. 
18 Man fristes til at spørge, om der måske indgår 
marksten i væggene. 
19 LAVib. Provsteark. Voer hrd.s provsti 1799-1812. 
Adsk. sager (C30D. 9). 

LAVib: Godsarkiver. Frijsenborg. Våbenhusgavl, or-
gel m.v. , en enkelt at tegningerne signeret Carl Kiils-
gaard 1906 (G 341. 392). Kunstakademiets bibliotek: 
Skitsemæssig plan og snit 1:50 ved H.G.Skovgaard 
1955. Horsens museum: Div. u.å. og signatur. Kgl. byg-
ningsinsp. Århus: Korrespondance og tegninger siden 
1907. 

Litteratur: MeddÅrhSt. 1971, s. 82 (kirkegård), 
1990, s. 145 (kapel), 1993, s. 121-22 (restaurering). 

Historisk indledning ved Lars Bisgaard, beskrivelse 
af kirkegård, bygning og gravminder ved Kjeld de 
Fine Licht, kalkmalerier og inventar ved Sissel 
F. Plathe og orgel ved Ole Olesen. Engelsk oversæt-
telse ved Jean Olsen. Redaktionen afsluttet 1998. 

20 LAVib. Godsark. Stensballegård. Forsk. (G354. 
47). 
21 Ved provstesynene i disse år medvirkede hånd-
værksmestrene P. S. Puck og A. Fisker. En af dem, 
eller måske begge, har formentlig haft arbejde ved 
ombygningen. 
22 En udateret tegning i LAVib (fig. 6), der vistnok 
hører h jemme i den tid, da Carl Kiilsgaard på kirke-
ejerens vegne havde tilsyn med kirken, lader for-
mode, at der i begyndelsen af 1900rne er foretaget en 
istandsættelse. 
23 LAVib. Århus bispeark. Korrespond. 1566-1845 
(C3. 684). 
24 Jfr. noterne 15 og 26. 
25 Jfr. noterne 13 og 26. 
26 LAVib. Provsteark. Voer-Nim hrdr. Synsprot. 
1855-1938 (34. 3-4). 
27 Inv.nr. 4693 og 4091 samt j .nr. 328/99. 
28 NM j.nr. 216/01 og 50/02. Arbejdet fuldførtes med 
signatur og årstallet 1902 på skibets sydøstlige »mur-
pille«, registreret 1988. 
29 Beckett: DaKunst, I, s. 267f., Erik Zahle: Dan-
marks Malerkunst, s. 12, Nørlund-Lind: Kalkmale-
rier, kat.nr. 61 samt Sissel F. Plathe i Danske Kalk-
malerier, Romansk tid, 1080-1175, red. Ulla Haa-
strup, 1986, s. 82f. 
30 Her ses endnu så meget af de horisontale, vertikale 
og diagonale linjer samt farverester, at mæanderbor-
tens forløb har kunnet identificeres. Iflg. P. Bølling-
toft svarer den til kronfriserne i S. Ibs i Roskilde 
(triumfvæggen) og i Måløv (DK. Kbh. amt s. 53, 
624), begge steder med ikonfelter, hvilket dog ikke 
fmdes i Ørridslev. 
31 Mogens Larsen i Danske Kalkmalerier (jfr. note 29) 
s. 73. 
32 Tolkningen foreslået af P. Bøllingtoft 1997. Se også 
Ellen Toft Strandmose: Triumfvæggens Mikael Dra-
gedræber - et romansk motiv, i Iconographisk Post 
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Fig. 44. Kalkmalet indskrift fra 1611 efter afrensning 
1990. På sydkappen i skibets vestligste hvælv (s. 
4746). Karsten Larsen fot. 1990. - Painted inscription 
from 1611 after cleaning in 1990. On the south cell of the 
nave's west vault. 

1997 nr. 1, s. 14-27. Artiklens forfatter har ikke kendt 
billedet i Ørridslev. 
33 Søren Kaspersen: Kain og Abels offer i dansk, ro-
mansk vægmaleri. I Imagines Medievales, Uppsala 
1983, s. 214. 
34 Tronende Kristus/Gud Fader i orantstilling (i man-
dorla) forekommer tilsyneladende forholdsvis sjæl-
dent. I Danske Kalkmalerier (jfr. note 29) s. 29, gen-
gives udsmykningen af tr iumfvæggen i Clayton 
kirke i England, hvor Kristus i mandorla, løftet af 
engle, sidder med hænderne formentlig i orantstil-
ling. Fremstillingen er flankeret af de tolv apostle. 
35 E. Rothe skriver: »Kalkmalerierne vare ikke ma-
lede »al fresco«, for saavidt herved skal forstaaes, di-
rekte paa den vaade Puds, derimod paa et vaadt 
Hvidtekalk lagt paa den glittede Pudsoverflade«, en 
oplysning, der gentages 1924 af Francis Beckett (jfr. 
note 29) s. 267. P. Bøllingtoft finder kun delvis dette 
rigtigt, idet blot indridsninger og konturtegninger i 
gul og rød okker samt enkelte flader, også med jord-
farver, er udført på den våde kalk, mens resten af 
farverne er påført efter optørring. 
36 Der er siden 1992 foretaget tre indbyrdes uafhæn-
gige analyser af det brunsorte lag, der indeholder 
manganoxider samt jern og organisk materiale (hu-
mus?), jfr . K. Larsen 1998 og P. Bøllingtoft 1997. Et 
sortbrunt lag mellem puds og kalk er, ifølge Kirsten 
Trampedach 1997, ligeledes iagttaget i Sønder Jern-
løse; dog er laget ikke analyseret. P. Bøllingtoft har 

oplyst, at malerierne i Tamdrup også er malet på 
kalk, her er dog intet brunsort lag. 
37 Farvepigmenterne består af gul og rød okker, jern-
oxyd (hvidt), kønrøg (sort), lapis lasuli (blå) og kob-
bersalt (turkisgrøn). 
38 P. Rahbeks akvarel, nok udført efter arbejdets fuld-
førelse, viser næsten samme tekst. 
39 JySaml. 4. rk. VI, s. 330. 
40 LAVib. Århus bispeark. Voer herredsbog 1661 (C3. 
1102). 
41 Jfr. note 15. Maleriet var o. 100 cm højt og o. 90 cm 
bredt. 
42 Jfr. note 40. En kalk og disk af sølv er tidligst 
nævnt 1661. 
43 Jfr. note 26. 1889 ønskedes bægeret forhøjet en halv 
tomme (1,3 cm), men blev i stedet fornyet. 
44 Sandsynligvis et underlødighedsmærke, angivende 
en lødighed på 12. 
45 »Registrering af navnestempler gennem 100 år for 
arbejder af ædle metaller 1893-1993«. Ædelmetalkon-
trollen 1993, s. 51. 
46 DaAtlas., s. 205. 
47 Else Jensdatter kan muligvis, ud fra navnet, have 
været søster til Niels Grøn. Over en anden formodet 
søster, Kirsten Jensdatter (Grøn) og hendes mand, 
Jens Hansen, er lagt en gravsten, nu i kirkens våben-
hus (nr. 3, s. 4760). 
48 På de to stager er skjoldet og bogstavernes form 
forskellig. De er derfor sandsynligvis graveret af to 
personer ligesom giverindskrifterne, der har varie-
rende stavemåde og tegnsætning. 
49 Ørridslevs røgelsekar deponeredes 1912 i National-
museet (inv.nr. D8050). Iflg. Hiltrud Westermann-
Angerhausen: Gennemgang af 2. afd.s røgelsekar, til-
hører karret en lille gruppe, der foruden de allerede 
nævnte tæller et fra en ubekendt kirke (inv.nr. 9070) 
og et i Karlstrup kirke i Småland. 
50 Jfr. Heinrich Reifferscheid: Über figürliche Giess-
gefässe des Mittelalters, i Mitteilungen aus dem Ger-

Fig. 45. Topstykke fra lydhimmel, jfr . fig. 30 (s. 
4754). H. Wichmann fot. 1997. - Top section of the 
sounding-board, cf. fig. 30. 
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manischen Nationalmuseum 1912, Nürnberg, s. 36, 
note 156; Ot to v. Falke og Erich Meyer: Romanische 
Leuchter und Gefässe der Gotik, Berlin 1935, s. 61, 
nr. 370 med fig. 348. 
51 Jfr. Michael Hütt: Aquamanilen. Gebrauch und 
Form, Mainz 1993, s. 78ff. 
52 Jfr. note 20 og 26. 
53 I Århus amt kendes stole med snoede hjørnestolper 
i Spørring og Tranbjerg, o. 1675-1700 (s. 1683, 2230), 
Grædstrup, o. 1700 (s. 3865) og Vinding, 1730rne (s. 
3897). 
54 Jfr. note 10. Samtidig gav han de tidligere omtalte 
egetræer til kirkegården (s. 4734). 
55 Dele af et gammelt ryglæn er anvendt som dør til 
opbevaringsrum i tårnets nederste stokværk. I rum-
met står to stolestadelåger, malet i olivengrønt og 
rødbrunt med detaljer i blåt og beige. 
56 Jfr. note 15. Muligvis ønskedes en brun egetræs-
ådring svarende til prædikestolens og stolestadernes. 
57 Et sæt svarende hertil, bestående af en stol og to 
borde, findes i nabokirken Vær. 
58 A. C. Zachariasen: Fortegnelse over leverede org-
ler, i Den Danske Orgelregistrant. 
59 Frederik Nielsens orgelbyggeri i Århus blev 1906 
overtaget af A. C. Zachariasen. 
60 Jfr. note 15. Den ene muligvis anskaffet 1906. 
61 En fløjte er et ældre hollandsk, tremastet skib, der 
er lavt og bredt på midten og med høje opbygninger 
for og agter. 
62 Oplyst af Jess Kromann, konsulent for kirkeskibs-
modellerne, Handels- og Søfartsmuseet på Kron-
borg. 
63 Iflg. museumsprotokollen kom båren til museet 
18. okt. 1921 fra Tyrsted kirkegård, oplyst af muse-
umsleder johan Schachner. I brev fra 1929 (i NM kor-
respondancearkiv: Bjerre sogn, Bjerre hrd., Vejle a., 
j .nr. 168/28) oplyser Søren Knudsen, Glud museums 
stifter, at båren oprindelig stammede fra Ørridslev, 
siden opbevaret i Tyrsted og skænket museet af 
provst Freuchen. Formentlig ved placeringen i nu-
værende udstilling (slutningen af 1950erne?) i en ud-
nyttet loftsetage med meget stejl og trang trappe i et 
af museets huse er båren savet midt over og holdes 
sammen med jernbånd på undersiden. 
64 Klokkestøber Daniel Henrich Reimer, Randers, 
blev af Nyrop: Kirkeklokker, s. 134, opfattet som to 
personer, Henri ch og Daniel (formodet søn). I brev af 
6. maj 1888 (i N M , jfr. DK Århus, s. 2078, note 46) til 
Provst Seidelin, Storring, redegør F. Uldall for denne 
misforståelse og fastslår, at der kun er tale om én 
person, hvilket han gentager fem år senere i Randers 
Amtsavis, 13. og 14. september 1893. Alle af ham 
kendte oplysninger om Daniel Henrich Reimer og 

hans klokker er medtaget her, dog optræder klokken 
i Ørridslev ikke, da han først registrerede den 1895. 
Jfr. Povl v. Spreckelsen: Randers købstads historie I, 
Randers 1952, s. 284. Der kendes en bygningstavle 
fra hans gård i Nygade: »No 103 Opbÿgt 1815 af D: 
H: Reimer og Else Reimer« (Randers Amtsavis 
11. marts 1958). Hans Nyholm: Kirkeklokker i Dan-
mark, Moesgård 1996, s. 111, kender tilsyneladende 
ikke ovenstående oplysninger. 
65 Indskriftens første initial »V« stemmer ikke over-
ens med kirkeejerens, hvis fornavne var Jens Carl. 
66 Aftrykkene er identificeret af museumsinspektør 
Jens Christian Moesgaard, Den kgl. Mønt - og Me-
daillesamling. Se hhv. Johan S. Davenport: European 
Crowns 1600-1700, Galesburg, Illinois 1974, nr. 3005 
og Holger Hede: Danmarks og Norges Mønter 1541-
1814-1977, 3. reviderede udgave, 1978, nr. 125A el. B. 
67 På en klokke i Voer, Hjørring amt, benyttes samme 
bladornament, der tydeligvis har bestået af to dele, en 
nedre og en øvre; også i Skovby er øvre del vendt, 
modsat tilfældet i Ørridslev. Kronerne er tilsynela-
dende identiske. 
68 RA. Rgsk. ældre end 1559. Liste over indkrævede 
klokker 1528-29 (108A). 
69 Er det usædvanlige materiale hentet i Norge? Jfr. 
†gravsten. 
70 Niels Grøns våben med måne og stjerne sidder ogå 
på kirkens alterstager; jfr . desuden hans gravsten i 
Kattrup (s. 4726). På grundlag af arkivstudier af Her-
dis Therkelsen, Flemming, har Ole Bech Knudsen, 
Århus, oplyst, med henvisning til Pergamentbrev af 
11. jan. 1580 (RA. Claus Glambeks privatark.), at Jens 
Grøn var søn af Erik Gødesen til Rask (Hvirring 
sogn, N i m hrd.). 
71 Årstallene, der ikke er udfyldt på gravstenen, kan 
suppleres efter note 72. KancBrevb. meddeler, at 
Frost 19. marts 1634 fik livsbrev på første, ledige ti-
ende i Voer hrd. 
72 Andreas König: Historiske Meddelelser om Præ-
sterne og Præstekaldene i Aarhuus Stift (o. 1770) og 
note 46. 
73 Enkelte suppleringer m.v. efter afskrift af retsakter 
fra 1716 i LA Vib. Lens- og amtsadm. Skbg. og Åkær 
amter 1661-1799. Indk. breve vedr. Hjelmslev m.fl. 
(B5C. 73), meddelt af Ole Bech Knudsen, jfr . note 
70. 
74 Ved den lokale gravminderegistrering, godkendt på 
provstesyn 11. nov. 1993, er der optaget 36 monu-
menter, inkl. de her nævnte 16 støbejernskors. 
75 Det i beskrivelserne anførte nummer, suppleret 
med AaF, refererer til katalognummeret i Aase Faye: 
Danske støbejernskors. Bearb. og udg. af Jan Faye 
1988. På s. 216f. redegøres for støberier i Horsens. 
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SUMMARY 

Ørridslev church is relatively large and built 
about the middle of the 12th century of local 
calcareous tufa. The craftsmanship is of high 
quality. The evidence of later periods also bears 
testimony to the fact that the church had a rela-
tively sound economy. The original fairly plain 
building is well preserved; for example a num-
ber of oak window frames are in place, although 
they are in poor condition and cannot be dated. 
When vaults were put up at the beginning of the 
16th century the wall piers supporting them 
were placed just in front of the windows. 
Therefore the fabric had to be pierced by new 
lights, and this must have been done in the 
south wall, although the present windows are 
the result of a systematic renewal in the 19th 
century. 

A tower and porch were added in the 16th 
century, these additions are noteworthy each in 
their own way: the tower because of its size (re-

built in the 1860s), and the porch because it 
comprises two storeys like a number of other 
examples in the Århus diocese. 

Fragmentary Romanesque mural paintings 
were recorded in the chancel in 1897. 1901 Eigil 
Rothe examined murals depicting the Sacrifice 
of Cain and Abel which had recently come to 
light. The traces of further contemporary mu-
rals were detected on the walls of the chancel 
and nave. The examination also revealed that 
the vaults had mural decorations characteristic 
for this area c. 1500 (P. Rahbek repaired and 
added to these in 1901). The nave's west vault 
bore an inscription from 1611. E. Rothe restored 
the murals on the chancel arch in 1902, but the 
walls were rewhitewashed. During a major res-
toration in 1990-92 Romanesque murals were 
found on the east wall of the nave and west wall 
of the chancel. And, in addition, fragmentary 
murals of the same period are preserved above 

Fig. 46. Ørridslev 1:10000. Målt 1779, suppleret 1786 af Beenfeldt, rettelser medtaget til 1858. Kopieret af 
Birgitte Andreasen 1981. - Map of the village. 

301: 
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the vaults on the other walls of the chancel and 
nave. 

The only item of furniture preserved from the 
Catholic period is the Romanesque font, whose 
square basin and base is as unusual in Denmark 
as the cube-shaped font in the neighbouring 
church of Tolstrup. These two fonts may have 
been carved by the same master craftsman, per-
haps after an English prototype. Also unusual is 
the fact that until 1838 the church possessed 
both a *censer from the close of the 12th cen-
tury, and an *aquamanile in the form of a lion 
from the beginning of the 13th century. In 1859 
both were bought for the National Museum 
from a private collection. 

In 1596 Niels Grøn of Borup and Niels Ras-
mussen of Hovedgård donated two heavy altar 
candlesticks for funeral services and burial 
places in the chancel for deceased relatives, 
among whom were the wife and parents of 
Niels Grøn. The parents' tombstone, which 
now stands in the porch, was paid for by their 

son. Christen Frost, commemorated in a mural 
inscription from 1611 on a vault in the nave, and 
his wife Karen Larsdatter donated the pulpit's 
sounding-board in 1619. Their tombstone, exe-
cuted about 1618, now also stands in the porch. 
In the second half of the 17th century L. Frost, 
presumably a younger relation of Christen, do-
nated the chalice with a characteristic pyramidal 
foot. The pulpit with twisted corner columns 
dates from about 1700, but it underwent heavy 
alterations during repairs carried out in 1857. 
On the same occasion the church received new 
pews painted in imitation of oak grain, the treat-
ment repeated later on in the 1800s, when the 
pulpit and frame of the neo-Gothic altar paint-
ing by T. M. Jensen, 1867, were also given the 
same finish. Presumably it was in connection 
with a restoration undertaken at the beginning 
of the 20th century that the church's wooden 
furniture and fittings were painted moss green 
and red, a colour scheme which was kept upon 
the most recent restoration in the 1990s. 



Fig. 1. Tolstrup å og kirken set fra vest. KdeFL fot. 1997. - The church seen from the west. 

TOLSTRUP KIRKE 
V O E R H E R R E D 

Sogn og landsby er omtalt første gang 14441 og kir-
ken 1524,2 da den var sat til en ydelse på 15 mark i 
ekstraskat, den såkaldte landehjælp. 

Kirkens ejerforhold omtales tidligst 1572,3 da den 
tilhørte kongen, der her som andre steder i herredet 
havde kirketienden bortfæstet, på dette tidspunkt til 
Hans Knudsen i det nærliggende Gedved. Frem til det 
nedennævnte salg 1673 blev kirken administreret af 
lensmanden på Skanderborg, men kun en mindre del 
af tiendeforleningerne er kendt.4 

16735 overdrog kongen Tolstrup såvel som pasto-
ratets to andre kirker (Kattrup og Ørridslev) til rente-
mester Henrik Müller, der sad inde med de to nærlig-
gende hovedgårde Tyrrestrup og Stensballegård. 
Frem til overgang til selveje, der indtraf 1.januar 
1913, havde Tolstrup og Kattrup de samme ejere (jfr. 
s. 4701). Blandt dem skal nævnes Edele Kragh (jfr. 
renovering af inventar i 1730rne), Bodil Hofgaard 

(jfr. ombygning af tårn 1767) og F. L. C. von Been-
feldt (jfr. alterkalk 1785). 

16156 betalte kirken »efter recessen« for fire »sta-
chelstegn« til fattige i sognet. 

Kirken er anneks til Kattrup og har været det i hvert 
fald siden 1584.7 

1998: Tolstrup sogn indgår i Århus stift og ligger i 
Gedved kommune, Vejle amtskommune. 

Loka l t står T o l s t r u p k i rke m a r k a n t i e t åbent 
l andskab syd fo r det re lat ivt h ø j t l i g g e n d e o m -
råde, h v o r B o r u p g å r d o g K a t t r u p be f inde r sig. 
D e n e r b y g g e t på t o p p e n a f e t b a k k e d r a g , s o m 
m o d n o r d o g vest fa lder t e m m e l i g bra t n e d m o d 
T o l s t r u p ådal. Å e n er en for t sæt te l se a f det v a n d -
løb , der passerer Ø r r i d s l e v og s iden m o d t a g e r 



Fig. 2. Kirken set fra sydøst. KdeFL fot. 1997. - The church seen from the south-east. 
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supplerende tilstrømning. Langs kirkebankens 
vestside løber en lille bæk, der her ved Tolstrup 
bro forener sig med åen. Måske har denne situa-
tion influeret på valg af byggeplads til kirken, 
der ligger ret østligt i det lille sogn. Endda be-
vilgedes Peder Skram 1568 en del af sognets 
vestligste ejendomme, der overførtes til Østbirk 
sogn (jfr. s. 4438). Mod syd og øst glider arealet 
omkring kirken jævnt over i omgivelserne. 

Kirkegården er 1913 udvidet med en trekantet par-
cel mod vest, hvorved skråningen på denne side 
formentlig har fået sin nuværende karakter. 1976 
erhvervede menighedsrådet et areal på østsiden 
med henblik på en eventuel udvidelse, og samti-
dig anlagdes parkeringsplads sydfor. 

Hegningen består af nye og nyere stendiger. 
Markstensgærder er tidligst nævnt 1618,8 da 80 
favne (ca. 150 m) blev lagt op. Siden nævnes 
bl.a. en istandsættelse o. 1840, der strakte sig 
over flere år. En større strækning af østre dige 
ønskedes 1873 udført i »spaltede sten«.9 

Der er tre indgange: En fodgængerlåge om-
trent midt på vestsiden, én midt på sydsiden og 
på denne side desuden en indkørsel. Alle steder 
er der fløje af egeplanker, der i lågerne er op-
hængt på høje stolper med fælles, tagformet 
overdækning, udført i 1960erne som led i kir-

kens samtidige hovedistandsættelse. Den tidlig-
ste omtale af indgange er fra 16158 og giver mu-
lighed for en formodning om, at der dengang 
eksisterede en muret †portal med indkørsel og 
fodgængeradgang; sidstnævnte var dengang 
forsynet med trist. I 1750erne10 skulle port og 
låge fornyes, og i begyndelsen af 1800rne næv-
nes en †stakitport under reparation; udskiftning 
anføres 1838.11 

Et hvidkalket, teglhængt ligkapel går tilbage 
til 1924, men præges i dag af om- og udbygning 
i 1960erne, da der efter tegning af H. P. Nielsen, 
Odder, blev tilføjet bl.a. et fyrrum. 1914 øn-
skede synet rejst en †hestestald. 

Beplantningen domineres af to store lindetræer 
inden for søndre låge; i øvrigt står der langs heg-
net kun lind og birk, efter at en række store elme 
er fældet 1998. 

Der ligger fortov af piksten omkring bygnin-
gen, mens en banket af den reglementerede 
bredde på halvanden alen var blandt synets for-
slag 1909. 

B Y G N I N G 

Kirkens ældste dele er kor og skib, der efter et par 
vinduesrammers dendrokronologiske datering må 
være opført i 1160erne. I murenes nedre dele er byg-
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Fig. 3. Længdesnit og grundplan 1:300. Målt og tegnet henholdsvis ved Hector Estrup 1896 (før fjernelse af 
skibets hvælv), og af Cathrine Gerner 1987 og KdeFL 1997. - Longitudinal section and ground-plan. 

gematerialet granitkvadre med indslag af frådstens-
blokke, mens det dominerende materiale foroven 
vistnok er frådsten, måske iblandet munkesten. Mens 
den oprindelige kirke i størrelse og type ikke skiller 
sig ud fra flertallet, indeholder den nogle bemærkel-
sesværdige enkeltheder (sydportal, korbuekragbånd, 
nicheoverdækning og døbefont), der er hugget i gra-
nit og kun har få, om nogen parallel i vor middelal-
derlige arkitektur. 

Det har antagelig været i tiden o. år 1500, snarere 
efter end før, at der blev indbygget hvælvinger i kor 
og skib; de tre fag i skibet blev revet ned ved restaure-
ringen i 1890erne. I årtierne før reformationen er des-
uden tilføjet våbenhus og tårn; sidstnævnte er om-
bygget i nyere tid, antagelig 1767, som vindfløjen 
meddeler. Orienteringen har en ubetydelig afvigelse 
mod nord.12 

Koret er udvendig kvadratisk med en sidelinie, 
der er større end skibets indvendige bredde; 

denne forholder sig til rummets længde som 1 til 
kvadratroden af 3. 

Materialer.13 De oprindelige afsnit, kor og 
skib, er rejst på en gennemløbende skråkantsok-
kel, hvortil sine steder er benyttet blokke, som 
er op til to meter lange; stenene i skibets syd-
østre hjørne er beskadiget. Skråkanten er ret 
stejl og på koret svagt hulet. Kun med forbe-
hold tør der drages slutninger af det ved restau-
reringen i 1890erne regulerede murværk, men 
den omstændighed, at også det 48 cm høje skifte 
over soklen er gennemgående, tyder på, at koret 
og i hvert fald skibets østre afsnit er lagt ud på 
én gang; samtidig står koret lidt skævt på skibet. 
Fugetegningen på østre del af skibets langfaca-
der, særligt på sydsiden, lader formode, at der 
under opførelsen er indtrådt en standsning efter 
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Fig. 4. Enkeltheder af granit, målt af Cathrine Gerner 
1987, tegnet af KdeFL 1997. A. Overligger ved niche i 
tr iumfvæggen 1:15 (s. 4773). B. Korbuens vederlags-
bånd 1:15 (s. 4773). C. Søndre portal 1:30 (s. 4772). -
A. Moulded ashlar above niche in the east wall of nave. 
B. The imposts of the chancel arch. C. South portal. 

marksten. Dette materiale er desuden benyttet 
til murenes indersider. 

Der foreligger divergerende beskrivelser af 
byggematerialet, som det blev iagttaget 1896, da 
facaderne stod afrensede forud for den neden-
nævnte hovedistandsættelse. I dag kan det ikke 
umiddelbart afgøres, om mursten har indgået 
fra begyndelsen. Det ville ikke overraske, da til-
svarende er observeret gentagne gange i adskil-
lige naturstenskirker i Tyrsting og Vrads her-
reder, bl.a. i Voerladegård (s. 3850). Samtidig 
ville det være særlig interessant på baggrund af 
kirkens ret præcise datering. 

Begge portaler er bevaret, nordre tilmuret, 
søndre i brug. Norddøren, der aflæses på begge 
sider af muren, er en rektangulær åbning (ud-
vendig 173 (over sokkel)xl21 cm, indvendig 
221x151 cm), i væggen overdækket med planke. 
I facaden indgår en del frådstensblokke omkring 
dørhullet, men ellers udmærker dette sig ikke. 
Det gør derimod syddøren (fig. 4 og 5), hvis 
rektangulære åbning i facaden indrammes af en 
omkringgående, kraftig rundstav.14 Hele partiet 
er udført af rødgullig, finkornet granit i tre store 
sten, der synes kløvet af samme blok. Forneden 

korets færdiggørelse. I sammenhæng hermed 
falder det i øjnene, at facadernes øvrige bygge-
materiale uden klar systematik består af dels 
(forneden) ret groft tildannede granitkvadre, 
dels (foroven) overvejende frådsten. En tilsva-
rende disposition træffes ved nabokirken i Lun-
dum. I Tolstrup kirke iagttages yderligere i den 
vestre ende af skibets nordside et parti med 

Fig. 5. Søndre portal (s. 4772). Henrik Wichmann fot, 
1997. - The south portal. 
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Fig. 6. Korbuens kragbånd, det nordre til venstre (s. 4773). Henrik Wichmann fot. 1997. - The imposts of the 
chancel arch. 

er hver af de halvrunde stave søjlebaselignende, 
indbyrdes lidt forskellige, men i øvrigt er der 
ingen dekoration. Sammen med overliggeren 
forløber det vandrette døranslags frontside som 
en affaset bjælke. Mens de nuværende dørfløje 
sidder i trækarm på væggen, er der i åbningens 
vestside bevaret stabler for den ældre, indadgå-
ende fløjs hængsler. 

Af vinduer er fire i behold, omend deres om-
givende murværk, navnlig i koret, er blevet 
stærkt renoveret ved restaureringen i 1890erne. 
Foruden vinduet i korgavlen er der tre i nordsi-
den, således at der fremstår et billede af kirkens 
oprindelige lysforhold. På skibets facade måler 
de rundbuede åbninger ca. 120x74 cm, mens de 
nuværende lysninger er 71x27 cm. Ved den 
nævnte istandsættelse blev to 2,5-3 cm tykke 
*rammer af eg (fig. 12) taget ud af muren, hvori 
de havde siddet siden kirkens opførelse. Nu i 
NM (inv.nr. D 4088 og 4089), hvor en nylig, 
dendrokronologisk analyse med stor nøjagtig-
hed har dateret dem til første halvdel af 
1160erne.15 Samtidig godtgjorde undersøgelsen, 
at de to rammer måtte være frembragt af samme 
træstykke, og at de derfor utvivlsomt er frem-
stillet til kirken. Denne må da henføres til 
samme årti. Plankerne måler henholdsvis 
95,5x33 og 98x33 cm, åbningerne 65,8x25 og 
67,5x23,5 cm. 

Korbuen er kvadersat i siderne og har pro-
filerede vederlagsbånd (fig. 6), der er bibeholdt 
ved toppens omdannelse med munkesten til 

spidsbue. Denne ændring har sandsynligvis fun-
det sted i sammenhæng med den nedennævnte 
indbygning af hvælv i kirken. Søndre kragbånd 
er af grovkornet, mørk granit og ikke ualmin-
deligt i sin snitfigur (fig. 4B). Det nordre der-
imod er dels af finkornet, rødlig granit beslægtet 
med portalstenen og den nedennævnte nicheo-
verligger, dels udformet med et nedre led (fig. 
4B), der nærmest er en flot hulkel. 

Som allerede anført karakteriserer en lig-
nende, formmæssig enkelhed profileringen (fig. 
4A) af den granitblok, der er benyttet som over-
ligger ved niche (ca. 58x83, dybde 55 cm) i 

Fig. 7. Niche i tr iumfvæggen (s. 4773). Henrik Wich-
mann fot. 1997. - Niche in the east wall of nave. 
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Fig. 8. Kirken set fra øst. KdeFL fot. 1997. - The church seen from the east. 

triumfvæggens nordside (fig. 7). Der foreligger 
ikke spor eller efterretninger om en niche i syd-
siden; alligevel er det svært at forestille sig, at en 
lignende ikke skulle have eksisteret her. Begge 
har sandsynligvis fungeret i forbindelse med †si-
dealtre. 

I korets sydvæg er der to gemmenicher, i den 
østre var vistnok indbygget det †skab, som synet 
1874 ønskede fjernet. 

Ændringer og tilføjelser. Ved middelalderens 
slutning, antagelig i tiden efter år 1500 (jfr. kalk-
malerier), blev kirken, ligesom det var tilfældet 
de fleste andre steder, genstand for en betragte-
lig omdannelse. Første fase var formentlig ind-
bygning af hvælv i kor og skib, dernæst, eller 
muligvis samtidig, blev tilføjet tårn og våben-
hus. 

Koret er overdækket med et almindeligt 
krydshvælv, der hviler på murede og falsede 
hjørnepiller med markering af vederlag for 
skjoldbuerne og de retkantede halvstensribber. I 
tre af rummets hjørner står afløbshullerne åbne. 

Indtil restaureringen i 1890erne, da det eksi-
sterende træloft blev sat op, havde også skibet 

†hvælv. Det kendes i hovedtræk fra Hector 
Estrups opmåling fra 1896 (fig. 3, længdesnit), 
der viser rummet overdækket med tre fag. Det 
vestligste var lidt kortere end de to andre, hvor-
ved man havde undgået at gribe ind i lysfor-
holdene. Denne omstændighed har kun haft be-
tydning i sydsiden, eftersom nordvinduerne 
blev tilmuret omtrent samtidig (jfr. kalkmale-
rier). Estrups tegninger viser, at hvælvet var af 
gængs, senmiddelalderlig type, hvor det tilsyne-
ladende mest bemærkelsesværdige træk har væ-
ret, at vægpillerne var enklere end vanligt. 

Tårnet præges af en indgribende ombygning 
1767. Det er rejst på en syld af marksten og er 
kendeligt smallere end skibet, hvis vestgavl ved 
tårnbyggeriet blev gennembrudt. Herved tilve-
jebragtes utvivlsomt de kvadre, der indgår for-
neden. På nordsiden kan den oprindelige til-
stand bedst aflæses, idet de andre facader er for-
nyet; 1925 blev vestsiden således skalmuret. En 
granitkvader smykket med menneskeansigt i relief 
(24 cm mellem isse og hage, fig. 10), der nu 
sidder på sydsiden nær vesthjørnet, omkring en 
halv meter over terræn, hidrører formentlig fra 
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skibets gavl. I tårnrummet og delvis i mellem-
stokværket er væggene opmuret med munke-
sten i munkeforbandt. 

Tårnrummet, der i sin fulde bredde åbner sig 
mod skibet, overdækkes med krydshvælv med 
retkantede ribber. Det hviler på forlæg i væg-
gene og er da nok samtidigt med eller dog for-
udset ved opførelsen. I vestre kappe iagttages en 
tilmuret, kvadratisk åbning for en †lem, i søndre 
et hul til klokkereb. Det er usikkert, om der fra 
begyndelsen har været et vindue i vestsiden. Det 
nuværende synes udformet 16168 i tilslutning til 
fornyelse af gulvet. 

I mellemstokværket forløber der et lag bjæl-
kehuller, hvoraf et par stykker overdækkes med 
granitkvadre. I øvrigt gør ombygningen af tår-
nets øvre del sig stærkt gældende allerede i 
denne etage. Ligesom det er tilfældet adskillige 
andre steder i herredet, hviler østmuren på et 
stort stik, der spænder ud mellem nord- og syd-
murene. Stikket er muret med små sten i sam-
menhæng med sydvæggen og den tilstødende 
del af nordvæggen. Hele klokkestokværket er 
ligeledes af små sten, der røber det som en om-
bygning fra nyere tid. Udformningen er nært 
beslægtet med den i Kattrup (s. 4707). Uden 

Fig. 9. Tværsnit i skibet set mod øst 1:150. Målt af 
Cathrine Gerner 1987, tegnet af KdeFL 1997. - Cross-
section of the nave looking east. 

Fig. 10. Billedkvader indmuret i tårnets sydside (s. 
4774). Henrik Wichmann fot. 1997. - Figured ashlar 
included in the south wall of the tower. 

tvivl har denne grundige istandsættelse fundet 
sted 1767, og det tilhørende pyramidetag er op-
stillet samtidig, hvilket fremgår dels af indskrif-
ten med jernbogstaver og -tal på tårnets vest-
side, dels af den nedennævnte vindfløj. På faca-
den står »B H G« og »G d LB 1767« for kirkeeje-
ren Bodil Hofgaard (jfr. s. 4769) og hendes af-
døde mand Gerhard de Lichtenfeerg. 

Der foreligger ingen oplysninger om tårnets 
oprindelige udseende. År 1700 beskrev synet det 
som brøstfældigt, og ved århundredets midte, 
da taget var teglhængt, omtales revner i østsi-
den.10 Formentlig har denne situation ført til den 
nævnte istandsættelse nogle år efter. 

Det enkle og relativt store våbenhus foran syd-
døren er placeret således, at dets vestside flugter 
med skibets gavl. På en syld af marksten, der 
træder frem på alle sider, både inde og ude, er 
murene rejst af munkesten i munkeforbandt, 
hvori der, navnlig vest for døren og i vestfaca-
den, indgår mange kvadre. Den fladbuede dør-
åbning sidder udvendig i et spidsbuet spejl og er 
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Fig. 11. Vindfløj (s. 4778). KdeFL fot. 1997. - Weather-
vane. 

falset på indersiden. Ifølge beskrivelse 179116 var 
der ingen vinduer. Udvendig er trekantgavlen 
fornyet med små sten, hvilket kan være sam-
hørende med den ovale lysglug. Tagspor på ski-
bets facade er blandt indicierne for, at kippen 
tidligere lå omtrent i højde med skibets mur-
krone. Den tilhørende ombygning må have fun-
det sted 1841,17 da synet noterede, at »overdelen 
var fornyet og gjort højere«. 

Våbenhuset omtales tidligst 16158 og herefter i 
de følgende år, da døren blev fornyet og loft og 
gulv lagt om; ved denne lejlighed nævnes tillige 
en vindueskarm af træ, der måske har siddet 
øverst i dørhullet. Omkring år 170018 bemær-
kede synet, at der hverken var loft eller gulv. 

Om bygningsvedligeholdelse i øvrigt efter re-
formationen foreligger kun få notitser fra tiden, 
før den nævnte, omfattende restaurering fandt 

sted i 1890erne. Første omtale er fra 173619 og 
drejer sig om bøndernes medvirken ved en re-
paration, som kirkeejeren havde planlagt; noget 
lignende gentog sig 1825,19 men nærmere f rem-
går ikke, ej heller 1850,17 da man gennemførte 
en hovedistandsættelse, der var blevet udsat på 
grund af krigen. Måske var det ved denne lejlig-
hed, at der på nordsiden, ved vestgavlen, rejstes 
en †støttepille, som tidligst nævnes 1886. En så-
dan afstivning, ligesom korgavlens ommuring, 
som F. Uldall registrerede 1887, er selvfølgelig 
udtryk for manglende stabilitet. Et ekstraordi-
nært syn 18969 mente, at hvis kirken skulle red-
des, måtte hvælvene tages ned. Kræfter i sognet 
med kirkeværgen i spidsen foretrak, at der i ste-
det for opførtes en ny kirke i Gedved, der var 
områdets hastigt voksende hovedby. 

Fig. 12. *Vinduesramme af egetræ fra 1160erne (s. 
4773). LL fot. 1989 - *Window frame of oak, 1160s. 
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Fig. 13. Indre set mod øst. L. Poulsen fot. o. 1900. KglBibl. - Interior to the east. 

Arkitekten Hector Estrup, der efter Kloster-
kirkens ombygning havde slået sig ned i Hor-
sens, var virksom i sagen i hvert fald fra 1896 og 
udarbejdede et forslag til kirke i Gedved (fig. 
39). Efter at han sammen med Hack Kampmann 
som kgl. bygningsinspektør og seminariebesty-
rer Martin Kristensen som Nationalmuseets ud-
sending havde gennemgået den eksisterende 
bygning, besluttede man sig imidlertid for at 
lade denne underkaste den hovedistandsættelse, 
som der ovenfor har været hentydet til. Overalt 
blev murværk og tagværker konsolideret og 
fornyet i betragteligt omfang. Den bygnings-
mæssigt mest afgørende ændring var nedrivning 
af skibets hvælvinger. Herved blev støttepillen 
på nordsiden overflødig og fjernedes. Det er an-
tagelig Estrup, der har givet tegning til dekora-
tionen på det nyopsatte bjælkeloft. 

Det under Estrups tilsyn gennemførte arbejde 
har vist sig så holdbart, at der siden kun har 
været behov for småreparationer, især i forbin-
delse med den af H. P. Nielsen, Odder, og Tor-
ben Kundsen, Horsens, ledede indlægning af 
nyt varmeanlæg i 1960erne. 

Gulvet i koret består af ottekantede, gule tegl-
fliser i mønster med kvadratiske, mindre, grå, 
mens der i skib og tårnrum ligger sekskantede, 
gule og røde; i stolestaderne trægulve. I våben-
huset er der gule mursten på fladen. Væsentlige 
afsnit må i hvert fald gå tilbage til restaureringen 
i 1890erne, mens opretning og partielle fornyel-
ser skriver sig fra 1960erne. Tidligste omtale af 
gulve er fra andet årti af 1600rne,8 da der bl.a. 
iværksattes udbedringer i våbenhus og tårnrum 
med mursten hentet på Skanderborg ladegård. 
Et syn 170210 krævede omlægning. Det nævnes 
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1791,16 at der overalt lå mursten, mens synet 
185417 foreslog fliser i kor og gang. 

Vinduerne, der er rundbuede og smigede til 
begge sider, går tilbage til kirkens hovedrestau-
rering i 1890erne, da tillige de oprindelige i 
nordsiden blev genåbnet og sat i stand. Før den 
tid fremtrådte vestvinduet ligesom i dag, mens 
åbningerne i sydsiden havde omtrent samme 
størrelse, men var spidsbuede og udvendig fal-
sede. Denne udformning gik utvivlsomt tilbage 
til synets ønske 18549 om ensartede og større 
vinduer. Som nævnt må den senmiddelalderlige 
lukning af nordsidens vinduer (jfr. kalkmalerier) 
sandsynligvis have medført en udvidelse af en 
eller flere af lysåbningerne i kirkens modsatte 
side. Lejlighedsvise ændringer siden hen (183717 

anføres således nyt vindue i koret) har afsted-
kommet forskellige former og størrelser, som 
har ligget til grund for synets ovennævnte ønske 
om ensartethed. 

Tagene er hængt med tegl, bortset fra tårnet, 
hvis spir er klædt med bly, senest fornyet hen-
holdsvis 1995 og 1976. Den første omtale af tag-
materialer er fra 16188 og anfører oplægning af 
afblæst bly; 175010 var der bly »på sydsiden«. 
Beskrivelsen 179116 angiver de samme materialer 
som i dag. Overalt er tagværkerne af fyrretræ 
med enkelte tømmerstykker af eg, genanvendt 
som hanebånd. 

Opvarmning besørges af et centralanlæg med 
fyr i ligkapellet, installeret i 1960erne. Begyn-
delsen var en †kakkelovn i skibets nordøstre 
hjørne (jfr. fig. 13), der opstilledes på sognefol-
kets anmodning 1879.9 Efter fornyelser og æn-
dringer indrettedes o. 1930 en kalorifer, samti-
dig med indlæggelse af elektricitet. 

Vindfløjen (fig. 11) såvel som stangen med vo-
lutbøjler og kugle er i store træk en gentagelse af 
den på Kattrup kirke (s. 4710). Udstanset på fa-
nen står B HG d L 1767 for Bodil Hofgaard rfe 
Lichtenberg (jfr. s. 4769). 

†KALKMALERIER 

Inden ovennævnte istandsættelse i slutningen af 
1890erne nedhuggedes 1896 kalklag fra hvælv og 
vægge,20 hvorved f remkom kalkmalerier, der 

Fig. 14a-b. †Kalkmaleri, formentlig fra 1160erne. a. 
På korets nordvæg, tre stående figurer (s. 4779). b. På 
skibets nordvæg, to stående personer i øverste frise, 
forneden en stående kvinde(?) (s. 4779). Akvarel af 
J. Magnus-Petersen 1896. - a-b. †Mural paintings, prob-
ably from the 1160s. a. On the north wall of the chancel, 
three standing figures, b. On the north wall of the nave, 
two standing figures in the uppermost frieze; below, a 
standing woman(?). Watercolour by J. Magnus-Petersen, 
1896. 
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samme år blev undersøgt af J. Magnus-Petersen. 
De ældste var sandsynligvis udført umiddelbart 
efter kirkens opførelse. Desuden registreredes 
scener på skibets nordvæg og en ornamental ud-
smykning på hvælvene, alt fra o. 1500. 1899 ny-
maledes korhvælv og -bue. 

1) Romanske, formentlig 1160erne, på nord-
væggen i kor og skib. I koret sås to friser over 
hinanden, adskilt af et rødt bånd, begge med 
rækker af stående figurer i lange klæder. Efter 
J. Magnus-Petersens akvareller og medfølgende 
rapport at dømme var de blandt landets ældste 
og tilsyneladende nært beslægtede med dem i 
Jelling (Torrild hrd., Vejle a.). På akvarellen (fig. 
14a) gengives kun udsmykningens øvre del med 
rester af tre personer, formentlig apostle, hvis 
skuldre og hoveder mangler. De har muligvis 
bare fødder og er tilsyneladende i indbyrdes 
samtale; personen med en kalk i hænderne kan 
være Johannes. 

Malerierne i skibets østligste fag viste ligele-
des to figurfriser over hinanden (fig. 14b). For-
neden sås en person, vistnok en kvinde, med 
rød og hvid hovedbeklædning over langt, lyst 
hår. Hun stod vendt mod øst og bar fodsid 
dragt, formentlig bestående af kappe, holdt 
sammen af en krave om skuldrene samt over-
kjole, der foran lå over hendes højre arm, såle-
des at den lyse kjole herunder var synlig; på fød-
derne små sko. I øvre frise sås nedre del af to 
stående personer, hvoraf kun deres folderige 
dragter og spidse sko var synlige. I det midterste 
fag på samme væg fandtes enkelte fragmenter af 
en tilsvarende bemaling.21 

2) (Fig. 15), o. 1500, i skibets to østre hvælv. En 
dekoration af egnens sædvanlige type, nært be-
slægtet med bl.a. Ørridslevs (s. 4745). Ribber 
og buer var bemalet med rødbrunt rankeslyng 
og flerfarvet kløverbladsfrise samt grålig blom-
sterranke. På østkappen i begge fag var hhv. et 
bomærke og en stor passerroset i siksakmøn-
stret ramme (fig. 15), meget lig bl.a. dem i Tøn-
ning (s. 4054). Under rosetten sås monogram-
mer; mod nord Jesumonogram »IHS« og mod 
syd et uidentificeret, muligvis stifterens. 

Foruden ovennævnte romanske malerier regi-
streredes 1896 på skibets nordvæg i de to østre fag 

Fig. 15. †Kalkmaleri, o. 1500, i skibets hvælv (s. 
4779). Akvarel af J. Magnus-Petersen 1896. - †Mural 
paintings, c. 1500, on the nave's vaults. Watercolour by 
J. Magnus-Petersen, 1896. 

rester af »tarvlige« malerier, der muligvis var 
samtidige med hvælvdekorationerne. På et me-
get løst kalklag sås i østfaget rester af to figur-
scener, øverst Tornekroningen og herunder 
Piskningen. Billederne var bedst bevaret på kal-
ken, der dækkede det tilmurede vindue og på 
væggen vest for dette. I midtfaget en smørkær-
ningsscene, hvor kun den hovedløse krop af en 
kvinde samt en smørkærne kunne identificeres. 

3) 1899 maledes ranker og sparremønstre i 
rødt og gråt (jfr. fig. 13) i og rundt om korbuen 
samt på korhvælvets ribber og buer; overkalket 
1968. 

I N V E N T A R 
Oversigt. Ældst af det forholdsvis righoldige middel-
alderlige inventar er den romanske døbefont. Fontens 
kubiske form er enestående her i landet og kan være 
påvirket af engelsk tradition. Engang i middelalderen 
kan alterbordet, muret af munkesten, være opført. 
Helgengraven heri, opdaget 1968, er fremdeles uåb-
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net. Et *røgelsekar, formodentlig lybsk arbejde fra 
1300rnes begyndelse og nært beslægtet med et i Tå-
ning, har siden 1897 været i NM. På skibets nordvæg 
hænger et korbuekrucifiks, hvis Kristusfigur, næsten 
svarende til Thems (s. 4129), og korsets tre endefelter 
er fra 1400rnes første del. En klokke, dateret 1430, har 
giverindskrift og tre våbenskjolde, heriblandt Erik af 
Pommerns danske våben. Efter reformationen an-
skaffedes o. 1550 nyt alterbordspanel og o. 1600 nye 
alterstager og en altertavle af katekismustypen. Pane-
let og tavlen står siden en restaurering 1968 med be-
maling i grå nuancer fra 1736, da den blev bekostet af 
kirkeejer Edele Kragh. På tavlen ses de oprindelige 
indskrifter. Prædikestolen, dateret 1640, er sandsyn-
ligvis udført af samme værksted som den i Vitved. 
Efter en istandsættelse 1970, da tilføjede elementer fra 
1875 fjernedes, og manglende dele kopieredes efter 
Vitveds, står også den i de tidligere grå nuancer, lige-
ledes fra Edele Kraghs istandsættelse. I døbefonten 
ligger et nederlandsk fad fra 1600rnes første halvdel, 
mens den lille fontehimmel, en mindre og mere be-
skeden udgave af Tyrstings, kan dateres til 1750-75. 
En †messehagel af silketaft havde sølvkrucifiks samt 
årstallet 1772. 1785 betalte kirkeejeren for udbedrin-
ger af alterkalken, herunder gravering af kronet dob-
beltskjold. Alterskranke og stolestader stammer for-
mentlig fra kirkens hovedistandsættelse i 1850erne, 
da altertavlen blev nystafferet og fik nyt maleri i stor-
feltet. O.1875 ændredes kirkerummet atter, og tavlen 
fik igen nyt billede, denne gang udført af N. W. 
Fjeldskov, der kort efter leverede †arkadebilleder til 
prædikestolen. 

Alterbord, middelalderligt, opmuret af munke-
sten, nu kun synligt på den pudsede, gråmalede 
bagside, 165x80 cm, 93 cm højt. Ved en restau-
rering 1968 opdagedes i bordet en helgengrav, 
dækket af en marmorplade under et lag mørtel; 
den havde tilsyneladende aldrig været rørt og 
forblev uåbnet.22 

Alterbordspanel (fig. 16), o. 1550, af fyr, dæk-
ker tre af bordets sider, forsiden 100x170 cm, 
siderne 100x81 cm. Panelets forside har tre rek-
tangulære fyldinger omgivet af smalle profillis-
ter, forneden dog skråliste, svarende til *panel 
fra Nølev, dateret 1520-50 (s. 2448); siderne har 
hver én fylding. Ved restaureringen 1968 frem-
droges en grålig marmorering, som formentlig 
kom til 1736 i forbindelse med Edele Kraghs 
istandsættelse af kirken (jfr. ndf.);19 i fyldingerne 
lys grå, på rammeværket mørkere grå, forment-
lig svarende til beskrivelsen 1796.23 Bordplade, 
1970, af gråmalet fyr. 

183624 maledes panelet af M. Bierring og for-
modentlig igen 1875 i forbindelse med den nye 
altertavles anskaffelse (jfr. ndf.). Disse malings-
lag må være to af de tre, hhv. grågul, lysegrå og 
grågul, der registreredes 1964 (jfr. fig. 17). 

Alterklæde, muligvis fra 1940rne, af silkefløjl 
med gyldent, latinsk kors. Nu ude af brug. 

†Alterklæder. 1) 1617 købtes syv alen uldent 
stof (makej) til alterklæde,8 nok det, der 1661 
omtales som ganske ubrugeligt.25 2) 1702 næv-
nes ét »fuldt af huller«.10 3) 1850 anskaffedes ét 
»overensstemmende med anordningen«,17 sand-
synligvis det klæde med gyldent kors, som ses 
på fig. 13. 4) O.1930 blev bordet dækket af ude-
koreret klæde. 

†Alterskammel, antagelig til præsten, omtales 
1792 og 1836.23 

Altertavler 1) (Fig. 16), o. 1600, af eg, enkelt 
renæssancearbejde af katekismustypen og be-
slægtet med, men enklere end Lyngbys (s. 
1627).26 Efter restaureringen 1968 står i midt-
feltet de oprindelige citater: Fader Vor og Nad-
verordene; på rammeværket en staffering fra 
1736. 

Tavlen har fodstykke med profileret fodliste, 
plant postamentfelt og diamantbosseprydede, 
retkantede fremspring. Det næsten kvadratiske 
midtfelt, 89x87 cm, indrammes af (nyt) karnis-
tandsnit og flankeres af glatte søjler med »atti-
ske« baser og kapitæler. Bag hver søjle to liste-
indrammede fyldinger. Gesimsen, hvis kronliste 
har karnistandsnit, er på begge sider af midt-
feltet prydet med udskårne englehoveder; på si-
derne ellipseformede bosser. Tavlen krones af 
trekantgavl med dobbelt tandsnitfrise samt top-
spir med englehoved svarende til gesimsfrem-
springenes. På midtfeltets bagside står med for-
dybede tal og bogstaver bl.a.: »H G S 1637, I O 
S« og »M:Lillelund« (jfr. fig. 18 og s. 4712). 

1968 restaureredes midtfeltets oprindelige 
tekst, som vistnok aldrig havde været overma-
let, men 1855 blev dækket af nedennævnte ma-
leri. Bibelcitaterne, med gyldne bogstaver på 
sort bund, står i to spalter, det første med en 
blanding af versaler og fraktur, nogle sammen-
skrivninger og en enkelt forkortelse: »Fader vor 
du som est i Himmelen Helligt vorde dit nafn 
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Fig. 16. Alterbordspanel, o. 1550 (s. 4780), og altertavle, o. 1600 (s. 4780), begge med bemaling, formentlig fra 
1736. H. Wichmann fot. 1997. - Altar frontal, c. 1550, and altarpiece, c. 1600, both with poly chromy probably from 
1736. 

Danmarks Kirker, Århus 302 
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Fig. 18. Fordybede indskrifter på bagsiden af altertav-
lens midtfelt (s. 4780). H. Wichmann fot. 1997. - In-
cised inscriptions on the back of the altarpiece's central pa-
nel. 

gavlens benhvide bund: »Renoveret af Frue 
Edele Kragh Sal. Her Baron Kraghs Aar 1736«. 

Den nu fjernede overmaling var, sammen 
med et maleri, 89x87 cm, olie på lærred og fore-
stillende »Ecce Homo«, formentlig udført 1855 
af T. F. Flensborg, ifølge indskrift med skrive-
skrift på tavlens bagside.28 Den tornekronede 
Kristus, i halvfigur, er fremstillet i trekvartpro-
fil. Hans nøgne overkrop er kun delvis dækket 
af den røde kappe; karnationen er rødbrunlig, 
hår og skæg brunt. Mellem de bundne hænder 
holder han et af lidelsesredskaberne, en træpind 
(scepter?). Gennem et vindue i baggrundens 
brunmalede interiør ses et fladt landskab. Ma-
leriet opbevares nu på kirkeloftet, †lndskrifter 
på fodstykke og frise med citater fra 1 Pet. 2,24 
og Joh. 19,5, begge relateret til ovennævnte bil-
lede, ses på foto fra o. 1964 (i NM). 

Tavlen nævnes tidligst 1702, da den »her og 
der mangler maling og udstaffering«.10 1822 no-
teredes, at en del stykker var faldet ned.17 1836 

...« (Matt. 6,9-13).27 Forneden i samme spalte 
begynder en ny tekst, udelukkende med versa-
ler, men ligeledes med sammenskrivninger og 
forkortelser: »Wor Herre Ihesvs Christus i den 
Nat der hand blef forrad tog hand Brødit ...« (1 
Kor. 11,23-25). Samtidig afdækkedes på fod-
stykkets og gesimsens frisefelt indskrifter, lige-
ledes med gylden skrift på sort bund. På fod-
stykket et citat med fraktur: »Saa Elskte Gud 
werden at Hand gaff Sin enborne søn i døden 
...« (Joh. 3,16), der gentages på prædikestolen 
(jfr. ndf.). Citatet på gesimsen har bogstavfor-
mer overensstemmende med midtfeltets: 
»Denne er Min elkelig Søn i huilken mig er Be-
hageligt Hannem skulle i høre Math 3«. 

Ved restaureringen afdækkedes på ramme-
værket en staffering i grå nuancer, udført 1736 
ifølge indskrift med sorte versaler på trekant-

Fig. 17. Tidligere altertavle, opsat 1875, med N. W. 
Fjeldskovs billede, Kristus velsigner de små (s. 4783). 
Svenning Elmholdt fot. 1967. - Former altarpiece, put 
up in 1875, with N. W. Fjeldskov's painting of Christ 
blessing the little children which came unto Him. 
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Fig. 19. Indre, set mod øst. H. Wichmann fot. 1997. - Interior to the east. 

betaltes M. Bierring for at opmale alteret.24 1875 
erstattedes altertavlen af en ny (jfr. ndf.); her-
efter stod den i tårnrummet, hvor den 1887 
nævnes med maleri i midtfeltet. I forbindelse 
med †orglets opstilling 1923 flyttedes den for-
mentlig til skibets vestvæg nord for tårnbuen,29 

hvor den hang, indtil den 1968 genopstilledes på 
sin nuværende plads. 

2) 1875 (fig. 17), 1968 erstattet af nr. 1 (jfr. 
ovf.). Den bestod af en stor, nygotisk ramme 
med signeret billede, 137x83 cm (ekskl. 

ramme),30 af billedhugger Niels Waldemar 
Fjeldskov, København.31 Motivet, Kristus vel-
signer de små, er i fladsnit på tynd finer og ma-
let som imiteret, indlagt træ. Kristus og det lille 
barn er gengivet i træets lysebrune farve, mens 
baggrunden er sort (jfr. tavlen i nabokirken i 
Lundum). Signaturen, sammenskrevet »VF«, 
ses nederst i højre side. På bagsiden er med skri-
veskrift (med blyant) skrevet: »den 17 Novem-
ber 1875«. I feltet under billedet gengives med 
fraktur citat fra Mark. 10,15. Rammeværket er 

302* 
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Fig. 20. Alterkalk, »forbedret« 1785, sammensat af 
ældre dele (s. 4784). H. Wichmann fot. 1997. - Chal-
ice, renovated 1785, and made up of older parts. 

malet i røde, blå og grågrønne nuancer samt 
forgyldning. Tavlen ligger nu over tårnhvælvet 
i adskilt stand. 

Altersølv. Kalk (fig. 20), bestående af ældre 
dele, muligvis fra o. 1600, »forbedret« 1785 på 
foranledning af kirkeejer Frederik Ludvig Chri-
stian von Beenfeldt og hustru, Cathrine Elisa-
beth de Lichtenberg til Serritslevgård. Den 18,5 
cm høje kalk har rund, midtdelt, fladtrykt knop 
med tunger på over- og undersiden, næsten sva-
rende til Fruerings fra o. 1600 (s. 2991); de ottesi-
dede, forholdsvis lange skaftled stammer mulig-
vis fra 1600rne. Den cirkulære fod med fodplade 
og det glatte bæger kan være udført ved repara-
tion 170110 eller ved renoveringen 1785. Langs 
mundingsranden dobbeltlinjer, hvorimellem er 
graveret med skriveskrift: »Tolstrup Kierkes 
Kalk og Disk Forbedret af«; herunder kronet, 
dobbelt våbenskjold mellem sammenbundne 
grene for von Beenfeldt og de Lichtenberg, ne-
derst årstallet »1785«. Under fodens bund er 

indprikket med skriveskrift: »Kalken og disken 
V: 25¼ lod«. 1836 omtales et †læderfutteral til kal-
ken.23 †Kalk, tidligst omtalt 1618, da der ind-
købtes en †pose til at bære kalk og disk i.8 1635 
blev den og en †disk stjålet af kirketyven(l) 
Mads Jespersen (jfr. Ørridslev, †alterklæde s. 
4747).32 

Disk, o. 1863,9 udført af Peter Hjort, Horsens 
(1814-93), 14 cm i tvm. På den to cm brede fane 
et graveret latinsk kors. Under fanen tre stem-
pler (fig. 21): mestermærke, bymærke og lødig-
hedsmærke (Bøje II, 1982, nr. 6253, 6108 og s. 
15.33) †Diske. 1) Tidligst omtalt 1618 (jfr. †kalk),8 

ligeledes stjålet 1635. 2) 1701 repareredes en 
disk,10 muligvis den, der 1785 blev renoveret 
sammen med ovennævnte kalk. 1796 omtalt 
som en »slet disk uden indskrift«. Senest nævnt 
1836.23 

Oblatæsker. 1) Udført 1933 af C. M. Cohr, 
Fredericia. Graveret versalindskrift: »Skænket 
Tolstrup Kirke af Anders Svendsen, Gjedved-
gaard, til Erindring om hans Hustru Valborg 
Kristine Svendsen, f. Lund. Den 17. Marts 1936, 
Femogtyveaarsdagen for deres Bryllup.«34 (jfr. 
vinkande, dåbskande nr. 1 og lysekrone nr. 4). 
Cylindrisk æske, tvm. 9,5 cm, højde 4,5 cm, 
med graveret cirkelkors på låget. Indskrift under 
bunden, hvor der, ligesom i låget, er tre stem-
pler: Mestermærke, Københavnsmærke 1933, 
og guardeinmærke for Jens Sigsgaard (1932-60). 
2) 1800rnes sidste halvdel, af sort porcelæn med 
forgyldt kors og kanter, 14 cm i tvm., 6 cm høj. 
Fra Bing & Grøndahl. Nu ude af brug. 

Vinkande, skænket 1936 af Anders Svendsen, 
Gedvedgård, sammen med oblatæske (nr. 1), 27 
cm høj, og med samme graverede indskrift un-

Fig. 21. Disk, o. 1863, under fanen tre stempler for 
hhv. mester, Horsens by og lødighed (s. 4784). 
H. Wichmann fot. 1997. - Paten, c. 1863, three stamps 
beneath the banner signify respectively the silversmith, the 
town of Horsens and the assay mark. 
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der bunden (jfr. også dåbskande nr. 1 og lyse-
krone nr. 4). Udfør t på Horsens Sølvvarefabrik 
og svarende til kanden fra 1954 i hovedkirken 
Kattrup (s. 4715); under bunden mestermærke 
og lødighedsmærke. 

Berettelsessæt, fælles med hovedkirken Kat-
trup (s. 4715). 

Alterstager (fig. 22), o. 1600, beslægtet med 
Stillings (s. 2963), 45 cm høje. Glat klokkefor-
met fod, balusterskaft med fladtrykt kugle un-
der pæreformet led omgivet af ringled; bred ly-
seskål med blød karnisprofil. Ved overgangen 
mellem leddene er graveret enten en enkelt- eller 
dobbeltlinje. Stagerne er tidligst nævnt 1661.20 

1838 udførte blikkenslager S. H. Buhl, Horsens, 
et par †bliklys til stagerne.24 En syvarmet lysestage, 
formentlig fra første halvdel af 1900rne, 34,5 cm 
høj, er en såkaldt Titusstage. 

†Alterbøger. 1661 nævnes en gammel bibel,25 

og 1796 omtales en gammel alterbog uden års-
tal.23 

*Røgelsekar (fig. 23), første halvdel af 1300rne, 
af bronze, 21,7 cm højt, formentlig lybsk 
arbejde, nært beslægtet med det i nabokirken 
Tåning (s. 4608).35 Karrets fod er konisk, og den 
næsten halvkugleformede skål har kraftig mun-
dingsrand med tre øskner. Det tredelte, lige-

Fig. 23. *Røgelsekar fra første halvdel af 1300rne, nu i 
NM (s. 4785). H. Wichmann fot. 1998. - *Censer from 
the first half of the 14th century, now at NM. 

Fig.22. Alterstager fra o. 1600 (s. 4785). H. Wich-
mann fot. 1997. - Altar candlesticks, c. 1600. 

ledes koniske låg, med øskner hvoraf kun en er 
oprindelig, har flade ribber med krabber. Kar-
ret krones af et forholdsvis stort, fladt Georgs-
kors med ottekantet, nedre korsarm og hul til 
øsken foroven. Mellem ribberne forskellige 
gennembrudte blade med graverede årer. I øsk-
nerne sidder bærestænger af jern, samlet for-
oven i en jernring. Mindre brud på fodens ene 
side, i lågets nedre kant samt i bladværket. 1836 
i kirken23 og 1897 skænket til NM (inv.nr. D 
3719). 

Messehagler. 1) Nyere, rød med applikeret 
vertikalt gyldent bånd på ryg- og forstykke; 
rødt foer. 2-3) 1996, udført af Gro Sachse, Væ-
vergården i Tulstrup (jfr. Kattrup, s. 4716). Den 
ene af grøn uld med gyldent kors og kornaks på 
ryg- og forstykke, den anden af hvid uld med 
gyldent kors mellem røde tulipaner. Begge har 
gyldent foer og i nakken et mærke med ind-
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Fig. 24. Nederlandsk dåbsfad fra 1600rnes første halv-
del (s. 4786). H. Wichmann fot. 1997. - Baptismal dish 

from the first half of the 17 th century, Netherlandish work-
manship. 

vævet påskrift: »Danish Art Weaving Tulstrup 
Denmark Handmade Exclusively«. 4) O.1890,9 

af rødt silkefløjl med gyldne kanter og latinsk 
rygkors, ryggen kun 80 cm høj; hvidt foer. Nu 
ude af brug. 

†Messehagler. 1) 1661 nævnes en gammel ubru-
gelig.25 1702 noteres, at man ikke havde haft én i 
26 år.10 2) 1772, af karmoisinrød gros de Tour 
(tæt, svær silketaft) med sølvkrucifiks og års-
tal,10 nævnt sidste gang 1836.23 3) En ny anskaf-
fet 1838.17 

Alterskranke, formentlig fra hovedistandsæt-
telsen 1855 og svarende til Kattrups (s. 4716), 
med slanke, drejede balustre med ringled samt 
klodser som kapitæl og base; opstillet i retkant 
med afrundede hjørner. Malet, formentlig 1968, 
i grå nuancer. †Alterskranke nævnes tidligst 
1791.16 O.1828 erstattedes nogle af »træhvirv-
lerne« med en låge.17 

Døbefont (fig. 25), romansk, af lys rødlig, 
sortnistet granit, ifølge M. Mackeprang (Døbe-
fonte, s. 20, 30, 33 og fig. 18) enestående blandt 
vore middelalderlige døbefonte. Fonten er ku-
bisk, udført som en regulær terning 70x70x70 
cm med cirkulær fordybning, 53 cm i tvm., 28 
cm dyb. Den anses for engelskinspireret og har, 

bortset fra dekorationerne, et sidestykke i Len-
ton i Nottinghamshire. Muligvis er den hugget 
af samme mester, som nabokirken Ørridslevs 
(s. 4752). Udsmykningen består udelukkende af 
rundstave, der foroven og forneden markerer 
fontens vandrette linjer og på sidefladerne et 
halvcirkulært felt. Ved det nordvestre hjørne er 
en del af øverste kant hugget væk. 

Fonten nævnes tidligst 170210 og ønskedes af-
renset o. 1889;9 dog ses fremdeles små rester af 
hvidlig og grå bemaling.36 Nu ved korbuens 
nordre vange. 

Dåbsfad (fig. 24), 1600rnes første halvdel, ne-
derlandsk arbejde i drevet og graveret messing, 
tvm. 51 cm, ti cm bred fane og seks cm dybt. På 
fanen en bølget ranke med vinblade og druekla-
ser, langs inderkanten en bueranke med punslet 
treblad. I bundfeltet er gengivet Isaks ofring. 
Abraham ses med højt løftet sværd og omgivet 
af store bladornamenter; Isak knæler på det 
utændte offerbål, mens ildpotten står ved siden 
af. Foroven ses englen i skyerne, og bag faderen 
vædderen, der ofredes i sønnens sted. 

Rimeligvis anskaffet efter 1702, da fonten var 
uden bækken og vandfad,10 men før 1791, da et 
messingfad nævnes.16 1829 havde fadet behov 
for reparation,17 muligvis den lodning, der ses 
under bunden. 

Dåbskander. 1) Skænket 1953, af sølv, udført af 
Valdemar Aage Lind, Horsens for C. M. Cohr, 

Fig. 25. Romansk døbefont af granit (s. 4786). H. 
Wichmann fot. 1997. - Romanesque font of granite. 
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Fig. 26. Fontehimmel fra 1750-75 (s. 4787). H. Wich-
mann fot. 1997. - Font canopy from 1750-75. 

Fredericia, 27 cm høj, svarende til Kattrups (s. 
4718). På korpus er graveret et Jesumonogram; 
under bunden med skriveskrift: »Skænket Tol-
strup Kirke af Anders Svendsen Lol. Gedved-
gaard 17-3-1953« samt Københavnsmærke, me-
ster- og firmastempel (jfr. oblatæske nr. 1, vin-
kande og lysekrone nr. 4). 2) (Jfr. fig. 19), købt 
o. 1867,9 af tin, svarende til Vedslets (s. 4688), 
pæreformet med højt optrukket hank og hvæl-
vet låg, 28 cm høj inkl. lågets oprejste kors. Nu 
ude af brug. 

†Dåbskande, købt 1836, af malet blik, udført af 
blikkenslager S. H. Buhl, Horsens.24 

Fontehimmel (fig. 26), 1750-75, af malet træ, 
svarende til, men enklere og mindre komplet 
end Tyrstings (s. 3978), 66 cm høj, 51 cm i tvm. 
Den cirkulære himmel består kun af »kronrin-
gens« nederste, bosseprydede del. Herfra rejser 
sig tre akantusformede bøjler (oprindelig fire), 
der foroven samles i kogleformet ophængnings-
led. I den fjerde bøjles sted er placeret et lavt 
blomsterspir, der antagelig, sammen med tre 
andre (nu forsvundne), har stået mellem bøj-
lerne. Den flade underside har reliefskåret stråle-
krans med skyformationer. Undersiden er blå 

med forgyldt relief; bøjler, spir og bosser er li-
geledes forgyldte, sidstnævnte indrammet af 
røde lister. Himlen er tidligst omtalt 1791 som et 
fint udarbejdet dæksel.23 Ophængt på korbuens 
nordre vange. 

Korbuekrucifiks (fig. 27), fra 1400rnes begyn-
delse, Kristusfigur, af eg, med senere tilsatte 
arme og næsten svarende til Thems (s. 4129); 
yngre kors, af fyr, med tre ældre, reliefskårne 
endefelter, af eg, formentlig samtidige med Kri-
stusfiguren, det fjerde tilføjet 1967. Den 86 cm 
høje figur har smalt hoved, der hælder mod 
højre skulder. Tornekronen sidder tæt mod det 
glatte hår, der som tynde rørformede lokker fal-
der ned foran højre skulder og ligger på den 
venstre. Lidt af venstre øreflip ses. De hvælvede 
øjne er åbne og ansigtstrækkene, næseryg og 
-fløje, de høje kindben, kraftige læber og det 
korte kløftede fuldskæg med fremhævet over-
skæg, er skarpskårne. Kroppen har kraftigt 
markerede ribben og et sår i højre side. Navlen 
er ringformet og det korte lændeklæde lavtsid-

Fig. 27. Korbuekrucifiks fra 1400rens begyndelse 
med sekundært tilsatte arme og nyere kors med ældre 
endefelter (s. 4787). H. Wichmann fot. 1997. - Chan-
cel arch crucifix from the beginning of the 15th century with 
secondary arms and a more recent cross with older terminals. 
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dende med tværfolder og nedhængende snip i 
højre side. Benene er let adskilte og ret sum-
marisk udført, højre fod lagt over venstre og 
fæstnet med en (drejet, sekundær) trænagle. Ved 
restaurering 1967 reduceredes korstræets højde 
og endefelternes evangelistsymboler placeredes 
vilkårligt med den nyskårne Markusløve øverst 
på korsstammen. Samtidig opmaledes krucifik-
set: Kristus med rødlig karnation og blod ned ad 
panden og fra sårene, brunt hår og skæg, grøn 
tornekrone samt forgyldt lændeklæde, forment-
lig udført overensstemmende med underlig-
gende, muligvis oprindelige lag, iagttaget 1964. 
Korstræet står i mørk olivengrøn med lysere 
kanter, endefelterne i rødt, benhvidt, brunt og 
blåt. 1836 malede ovf. omtalte H. Bierring kor-
set.24 1964 havde Kristus forgyldt zinkglorie, og 
korstræet var bejdset. 

1796 stod krucifikset over »briksdøren«,23 li-
geledes 1854, da synet ønskede »den unødven-
dige og vansirende tværbjælke under krucifikset 
over kordøren« fjernet og krucifikset løftet høj-
ere op.37 1887 hang det over korbuen, men for-
mentlig i 1890erne flyttedes det til sin nuvæ-
rende plads på skibets nordvæg. 

†Korgitter, omtalt 1796, da krucifikset var an-
bragt over »briksdøren« (jfr. ovf.). 

Prædikestol (fig. 29), med reliefskåret årstal 
1640 (fig. 28), af eg, i landlig renæssancestil og 
fra samme værksted som den et år ældre stol i 
Vitved (s. 3034). Stolen, der har fire fag, har 
dybtliggende storfelter med pålagte arkader, 
hvis omløbende rammer smykkes af dukatmøn-
ster, kun afbrudt af toskanske kapitæler og mær-
ker efter de nu manglende slutsten; i sviklerne 

Fig. 28. Prædikestolens bærebjælke med indskrift (s. 
4788), jfr . fig. 29. H. Wichmann fot. 1997. - The pulp-
it's supporting beam with inscription, cf. fig. 29. 

flade bosser. De kraftigt fremspringende, hjør-
neknækkede rammestykker er prydet med 
fladsnitsranker, mens de foranstående, kannele-
rede søjler 1970 er kopieret efter dem i Vitved. 
Både gesimsen og postamentet har retvinklede, 
glatte hjørnefremspring, bortset fra postamen-
tets sydligste, der har blomsterornament i relief. 
Modsat Vitveds stol er det kun gesimsens kvart-
runde led, som er prydet med fladsnit, mens 
begge motiver forefindes: treblad, indskrevet i 
cirkel, og pærestav; postamentets kvartrunde 
led er glat. I gesimsens frisefelter er groftskårne 
guirlander ophængt i ringe, mens der tilsva-
rende i postamentet ses en reliefskåret indskrift 
med versaler, næsten identisk med Vitveds: »Saa 
ellste Gvd verden at hand gaf sin enbaarnne søn i 
døden anno 1640« (Joh. 3,16). Den ene ende af 
stolens bærebjælke er indmuret i væggen, hvor-
ved dele af indskriften med fordybede, delvis 
sammenskrevne versaler »Tames Andersen oc 
lens (lensen) i Tolstrvp den tid kierke ver-
ge(r)«,38 er gået tabt (fig. 28). 

1970 gennemgik stolen en restaurering, hvor-
ved dele, der var tilføjet o. 1875,39 fjernedes, 
bl.a. søjler med Kristusmonogrammet XP og 
evangelistfigurer efter Thorvaldsen,40 udført af 
N. W. Fjeldskov,41 foruden fladtrykte hænge-
kugler. Samtidig afdækkedes stolens bemaling 
ned til næstældste lag, der stod i stengrå og ben-
hvide nuancer, sandsynligvis malet 1736 (jfr. al-
tertavle nr. 1). Det formentlig oprindelige op-
gangspanel med glatte fyldinger og tungekant 
på øvre liste samt kanneleret stolpe blev ved 
samme lejlighed, da stolen placeredes lidt lavere 
end tidligere, indsat på formodet tidligere plads. 
Indtil da havde håndlisten og nogle flade, ud-
skårne balustre,42 nok fra o. 1875, været placeret 
oven på panelet. 

Stolen nævnes tidligst 1702, da »adskillige bil-
leder« var nedfaldne, og maling og staffering 
manglede.10 1791 var stol og opgang ganske 
gode og bekvemme.16 1796 omtales den som 
sortmalet,23 antagelig den nu afdækkede bema-
ling. Ved 1800rnes begyndelse var stolen »gam-
mel og skrøbelig«,43 og 1836 blev den og op-
gangen malet af M. Bierring,24 †Prædikestol, om-
talt 1617, da en trappe hertil udførtes.8 
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Fig. 29. Prædikestol fra 1640 med samtidig(?) opgang, bemaling formentlig fra 1736 (s. 4788). H. Wichmann fot. 
1997. - Pulpit from 1640 possibly with contemporary stair, poly chromy presumably dating from 1736. 

Stolestader, formentlig o. 1855,17 sæder og ryg-
læn ændret o. 1921.44 De plane gavle har tunget 
topstykke over karnisformet skulderparti. Ved 
restaureringen 1899 fjernedes lågerne (jfr. fig. 
13). O . 1 9 7 0 blev stolene malet i overensstem-
melse med altertavle og -bord, i gråt og ben-
hvidt med lidt rødbrunt.2 2 Oprindelig havde 
stolene formentlig en »oliemalet egetræsfar-
ve«,17 der 1899 overmaledes med kulører, har-
monerende med loftets dekorering.44 

†Stolestader. 1617 er regnskabsført udgifter til 
»14 nye skamler i kirken« samt »nogen nye op-
stander«,8 formentlig åbne bænke uden rygstød. 
Året efter betaltes en snedker fra Gedved mølle 
for seks nye stole »i altergulfuet« (koret) og tre 
nye skamler i tårnet foruden nogle flere opstan-
dere. 1796 omtales otte stole i koret.23 179116 og 
180310 beskrives kirkens stole som ganske gode, 
men åbne, med bænke og rækværk, sidstnævnte 

kun på mandssiden. Sammen med det øvrige 
inventar blev de 1836 malet »udvendig«.17 

†Knagerække. Spor på tårnrummets sydvæg 
tyder på, at der har været en liste til knager. 

†Skriftestol og †degnestol (jfr. fig. 13), forment-
lig fra 1600rne, to ens tresidige, lukkede stole i 
korets vestre hjørner, 1952 omtalt som skabe,44 

med glat fylding forneden og gardiner foroven. 
Stolene nævnes tidligst 1702, da de begge var 
brøstfældige. 1753 klagedes over, at skriftesto-
len var temmelig snæver til to personer.10 1796 
blev begge beskrevet som umalede,24 og 1836 
maledes de af M. Bierring.16 Omtalt i kilderne 
sidste gang 1854,17 fjernet o. 1952.45 

Stol til præsten, 1900rnes første tredjedel, af 
mørkbejdset fyr og eg, med sort læder på sæde 
og i ryg. Ryggen er spidsbuet med top og side-
krabber, flankeret af dråbeformede spir og dre-
jede søjler; de forreste ben ligeledes drejede. 
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12 bænke, formentlig fra o. 1921,44 af forskel-
lig længde, gråmalede. To af dem står i våben-
huset, to i hhv. skib og tårnrum, mens de re-
sterende otte ligger på loftet. †Bænke. 1615 be-
taltes for bænke i våbenhuset;8 1836 var der to i 
koret,23 og året efter fremstillede tømrer Jens 
Pedersen to nye.24 

†Skab til kirkevinen omtales tidligst 184717 og 
kan være identisk med føromtalte lille skab i ko-
rets sydvæg, fjernet 1874 (jfr. s. 4774).9 

Pengeblok (fig. 30), anskaffet 1871,9 af lakeret 
jern, 84 cm høj. Den har firkantet fod, profileret 
baluster med vaseformet øvre led og firkantet 
bøsse med rundstave i hjørnerne samt penge-
slids i lågets cirkulære fordybning; oprindelig til 
tre hængelåse. Vest for indgangsdøren. 

Pengebøsse, 1800rnes slutning, af gråmalet 
blik, 20 cm høj, 7 cm dyb. Den firkantede bøsse 
har låg med stor pengetragt; hængelås på den 
ene kortside. Nu ude af brug. 

†Pengeblok, af træ, omtalt 1796.23 Den kan 
have erstattet en †pengetavle, nævnt 1702.10 1796 

Fig. 30. Pengeblok af jern, anskaffet 1871 (s. 4790). H. 
Wichmann fot. 1997. - Alms post of iron acquired in 
1871. 

fandtes også en †klingpung, af rødt fløjlsplys, 
nævnt sidste gang 1836.23 

Dørfløje. 1) (Fig. 40), 1616, til våbenhuset,8 af 
eg, bestående af fem svære, lodrette planker 
med smedede gangjern og håndgreb på ydersi-
den; udvendig brunbejdset, indvendig lysegrå. 
2) 1830, fløjdør mellem våbenhus og skib, lyse-
grå (jfr. fig. 5). Opsattes inden for den tidligere 
†dørfløj (jfr. s. 4773), der fjernedes 1847.17 

†Pulpitur (jfr. fig. 3), tidligst nævnt 1791.16 1836 
blev det malet og fik »et pyndteligt udseende«, 
men 1847 påtaltes dets brøstfældighed.17 Det 
blev taget ned efter 1921, da der klagedes over 
kneben plads, og over at der var så mørkt, at 
man ikke kunne læse uden lys.44 

Orgel (fig. 41), 1968, af standardtype »Ishøj«, 
med seks stemmer, ét manual og pedal, bygget 
af Th. Frobenius & Sønner, Kgs. Lyngby. Dis-
position: Manual: Gedakt 8', Principal 4', Rør-
fløjte 4', Oktav 2', Spidsfløjte 1'. Pedal: Subbas 
16'. Facaden er malet i lysegrå nuancer, svarende 
til stoleværket. I skibets nordvestre hjørne, 
foran kvindedøren. †Harmonium, anskaffet o. 
1914; opstillet på †pulpituret i skibets vestende.46 

†Orgel, o. 1923,44 med fem stemmer, oktavkop-
pel og svelle, bygget af Horsens Orgelbyggeri 
ved M. Sørensen.47 Pneumatisk aktion og vind-
ladesystem. Orglet stod opstillet i to afdelinger 
og havde prospektpiber af sølvbronzeret zink.48 

I tårnrummet. 
Salmenummertavler. 1-2) 1950, to ens, til sky-

detal, udført af tømrer Hagensen,44 formentlig 
som forenklet kopi af en ældre tavle. Malet i to 
grå nuancer med gylden indskrift på sort bund; 
på hhv. triumf- og sydvæg. 3) O.1970,22 af sort-
malet finér til at skrive på med kridt, med tre-
kantafslutning foroven. På korets nordvæg, be-
nyttes ved bryllupper. 

†Salmenummertavle, formentlig fra 1800rnes 
slutning, med udsavet kronliste (jfr. fig. 13), 
svarende til dem i Kattrup (s. 4723). 

Lysekroner.46 1-2) O.1910, to ens, af messing, 
»skønvirkestil«, formentlig af samme fabrikat 
som den i Yding (s. 4536), men enklere, med 
seks flade arme, hver til to lys. Skaftet består af 
fire midtdelte kugleled samt en større hænge-
kugle. Kronerne, der er anskaffet for indsam-
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Fig. 31. Indre, set mod vest. H. Wichmann fot. 1997. - Interior to the west. 

lede midler, hænger nu hhv. vestligt i skibet og i 
tårnrummet. 3) Skænket 1931 af Julius Svej-
strup, Gedved Østergård. Ifølge stempel støbt 
af gørtler H. P. Iversen, Hjørring. Fri kopi af 
barokkrone, af messing, med 2x6 arme; på hæn-
gekuglen graveret med skriveskrift: »Anno 
1931«. Østligst i skibet. 4) Skænket før 1964, af 
Anders Svendsen, Gedvedgård (jfr. oblatæske 
nr. 1, vinkande og dåbskande nr. 1). Barokkopi, 
af patineret messing og med otte arme, hver 
med lille basunblæsende engel. I koret. 

†Ligbåre, fremstillet 1616,8 stod 179116 i våben-
huset og er omtalt sidste gang 1836.23 

Klokke (fig. 32a), 1430, ifølge F. Uldall med 
stor sandsynlighed støbt af Niels Eskildsøn, for-
mentlig fra Stralsund.49 Den er 83,5 cm i tvm., 
92 cm høj, og har hanke med skægget mands-
hoved svarende til samme mesters klokke i det 
nærliggende Tyrsted (Hatting hrd., Vejle a.). 
Om halsen to skriftbånd mellem parvise, 
spinkle lister; det øvre bånd med små, det nedre 

med større reliefminuskler: » • help maria 
ecl(es)ie tholstorp • nicholaus eskilii ep(iscopu)s 
ulricus p(res)b(yte)r petrus • anno d(omi)ni 
m cccc xxx • « (Hjælp, Maria i Tolstrup kirke.50 

Niels Eskildsøn, Biskop Ulrik,51 sognepræst Pe-
ter. I det Herrens år 1430.) Mellem hvert ord 
skilletegn, heraf fire større som hhv. roset, af-
tryk af medaljon og to våbenskjolde i lavt relief. 
Medaljonen (fig. 32b), 4 cm i tvm., med billede 
af Kristus på korset, er placeret i øverste bånd 
foran teksten. Gengivelsen, hvis udformning er 
fra 1300rne, svarer til den på klokken i Tyrsted. 
Det ene våbenskjold (fig. 32b), 4 cm højt og 3,6 
cm bredt, står foran »anno«. Heri ses et pilejern, 
som F. Uldall antog for at være Stralsunds byvå-
ben, men det har dog nok snarere tilhørt en 
dansk adelsfamilie, hvoraf flere førte et pilejern i 
deres våben.52 Det andet skjold (fig. 33), kun 2,9 
cm højt og 2,4 cm bredt, placeret lige efter års-
tallet, har ikke kunnet identificeres. Det er verti-
kalt delt og er derudover på heraldisk højre side 
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Fig. 32a-b. a. Klokke fra 1430, støbt af Niels Eskild-
søn? (s. 4791). b. Latinsk indskrift, medalje, våben-
skjold og Erik af Pommerns våben samt støberens 
bomærke (s. 4792). H. Wichmann fot. 1997 - a. Bell 
from 1430, cast by Niels Eskildsen? b. Latin inscription, 
medallion, coat of arms and arms of Erik of Pomerania, and 
the mark of the bellfounder. 

delt horisontalt. Venstre side ser ud til at gen-
give et halvt, kronet oksehoved.53 På klokke-
legemets ene side ses et sidste våbenskjold (fig. 
32b), 8,3 cm højt og bredt, med det danske vå-

ben, som det var på Erik af Pommerns tid med 
de danske leoparder(?), de svenske kroner, den 
norske løve og den pommerske grif. Til højre 
herfor ses støberens bomærke (fig. 32b), sva-
rende til mærket på samme mesters klokke i Al-
ling (s. 3671). 

Klokken nævnes tidligst 1614;8 1791 oplyses, 
at den blev ringet nede fra kirken.16 1971 op-
hængtes den af Boas Nielsen, Thubalka, i ny 
slyngebom, men 1996 registreredes i toppladen 
en revne, som næppe kan repareres; klokken vil 
derfor blive nedtaget og placeres ved siden af 
klokkestolen, når en ny malmklokke leveres fra 
støberiet Pierre Paccard i Sevriér. 

Mellem 1810 og -20 noterede synet skrøbelig-
heder ved klokkeophænget,11 der forbedredes 
1821.17 1837 ønskedes en ny aksel.24 

Klokkestol, ældre, af eg, indrettet til én 
klokke. Stolens to hovedstolper er begge støttet 
af skråstivere, som er tappet ned i bjælkerne. 

G R A V M I N D E R 

Gravsten. 1) (Fig. 34), o. 1610, over »erlig mad[!] 
Iens Søren[sen] so[m] bode [i Taal]strvp oc døde 

[den 8] maii [a]no 1610 [med] sin k hvstr[v] 
B[ar]b[ræ]...sses som døde [i Taalstrvp aar 
1590]«. Afsluttende citat fra Paulus' brev til Fi-
lipperne (1,21).38 

Fig. 33. Detalje med våbenskjold fra klokke 1430, jfr . 
fig. 32a (s. 4791). H. Wichmann fot. 1997. - Detail of 
the coat of arms on the bell, cf. fig. 32a. 
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Fig. 34. Gravsten nr. 1, o. 1610, over Jens Sørensen og 
hustru (s. 4792). Henrik Wichmann fot. 1998. - Tomb-
stone no. i, c. 1610, of Jens Sørensen and his wife. 

Stenen, der er af meget finkornet, grå granit, 
ca. 143x92x16 cm, er dels brudt i tre stykker, 
dels mangler der muligvis noget af det øverste, 
og i hvert fald er mindre partier mellem brud-
dene forsvundet. Stærkt nedslidt indskrift med 
fordybede, skrå versaler strækker sig over 12 li-
nier, hvoraf de sidste er skrevet med mindre ty-
per. Den udfylder fladen inden for en glat, ni cm 
bred ramme, der angives med indhugget linie 
og i de fire hjørner afbrydes af en cirkel, udfyldt 
med en plan, syvbladet roset. Placeret i dør-
åbningen mellem våbenhus og tårn. 

2) (Fig. 35), o. 1792, over »Truels Bærteisen 
Deres Kongl: maiests Justice=Raad og Kirke In-
specteur«, *1709, †1792, og hustru Ellen Mar-

grete Bærteisen, *1711, †1787, »Deres ægteskab 
bragte Værden Een Søn og Trende Døttre«.54 

Den velbeholdne sten er af rød ølandskalk, ca. 
179x124x15 cm, og kan tilskrives billedhugge-
ren Jens Hiernøes værksted i Horsens. Indskrift 
med fordybet kursiv, navne med store skøn-
skriftsbogstaver, på T-formet felt; herover et re-
lief af den opstandne Frelser med sejrsfanen i 
skybræmme, med en vase eller urne på hver 
side. Det svagt fremspringende, tavlelignende 
felt flankeres med nedhængende bånd, hvori er 
ophængt en række genstande eller symboler, der 
bl.a. peger hen på døden: Merkurstav, vægt, 
korslagte knogler, timeglas og le, anker samt 
bog og fjerpen. Nederst i midten firbladroset 
inden for laurbærkrans, hvorover er lagt oliven-
gren til den ene side, palmeløv til den anden. Alt 
inden for en smal, glat ramme. 

I skema og elementer er stenen, af den så-
kaldte Louis-seize-type, nært beslægtet med 

Fig. 35. Gravsten nr. 2, o. 1792, over kirkeinspektør 
ved de jyske rytterdistrikter Troels Bertelsen og hu-
stru Ellen Margrete (s. 4793). Henrik Wichmann fot. 
1998. - Tombstone no. 2, c. 1792, of Troels Bertelsen, 
district inspector of churches, and his wife Ellen Margrete. 
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Fig. 36. Støbejernskors over Mette Kirstine Secher, 
†1834. Fremstillet på Stallknechts jernstøberi i Hor-
sens (s. 4795). Henrik Wichmann fot. 1998. - Cast-
iron cross for Mette Kirstine Secher, †1834. From Stall-
knecht's iron foundry, Horsens. 

bl.a. sten i Sdr. Galten (s. 2116) og Randlev (s. 
2486), men navnlig med en fra Fruering, der nu 
ligger i Rathlousdals have (s. 3003), samt et par 
stykker ved Klosterkirken i Horsens. Opstillet 
ved nordre væg i våbenhuset, vest for døren. 

To kranse (jfr. fig. 38), 1800rnes sidste halvdel, 
utvivlsomt anvendt som dekoration ved begra-
velser, ca. 65x55 cm, begge med ovalt midtfelt, 
med henholdsvis støbt krucifiks og kors, om-
givet af åbne kranse af omviklet tråd og blom-
ster, den ene krans suppleret med nedhæng og 
bånd. Placeret i kasser, af henholdsvis træ og 
metal, med glaslåg (det ene ødelagt) og nu hen-
lagt på loftet. 

Kirkegårdsmonumenter.551) Såkaldt bondegrav-
sten, 1800rnes første halvdel, over Hans Iacob-
sen, * 1769 (eller 1760) i Hansted, †...., og efter-
levende hustru Laurine(?) Hansdatter. 

Af grovkornet, brunlig granit, svagt trapez-
formet, 164x57-53x18 cm. Inden for en indristet 

rammelinie er der i hvert af de øvre hjørner en 
kvartcirkel, der tredeles med to radier; i midten 
Jesumonogram i cirkel. Den næsten ulæselige 
indskrift, der står med indristede, grove versa-
ler, strækker sig over 23 linier og udfylder fla-
den. På kirkegårdens nordre del. 

*2-3) (Fig. 37), 1790erne, over anonyme 
børn. To af de såkaldte gravtræet56, af granit, 
hvis indskrifter næsten er slidt væk. På den ene 
læses »*1789 og død 1791«. Grålig, trapezfor-
met, næsten trekvartrund stamme hvilende på 
en 5,5 cm høj, svagt skråkantet sokkel med flad 
underside, 71x23-19cm; i den beskadigede, 
plane hovedende er højden 23,5 cm. Indskriften 
står på tværs med indristede versaler i ovalt felt. 

Den anden er rødlig, trapezformet og nu 66 
cm lang med største bredde 26 cm, fodendens 
bredde på soklen er 25 cm; stenens højde aftager 
fra 20 cm til 14. Den kun delvis bevarede sokkel 
er syv cm høj. På den beskadigede, skrå hoved-
ende en fremspringende, rund form uden detal-
jer, på den plane, lodrette fodende en mindre, 

Fig. 37. *Gravtræer af granit, fra 1790erne, over 
ukendte børn (s. 4794). H. Wichmann fot. 1998. -
*Tomb trees of granite from the 1190s to unknown child-
ren. 
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t i l svarende. A f i n d s k r i f t e n m e d indr i s t ede ve r sa -
ler læses k u n »1797[?]«, i n d e n f o r en r a m m e , der 
f o r o v e n e r a f r u n d e t m e d o p r u l n i n g e r o g f o r n e -
den føres i ret l inie t værs o v e r s tenen . 

B e g g e nu placeret s o m afv isers ten i i n d k ø r -
slen til T o l s t r u p g å r d , sydves t f o r k i rken . 

Støbejernskors (fig. 36), o. 1834, ove r M e t t e 
Ki r s t ine Secher, *1804 i Farre, †26. dec. 1834 i 
To l s t rup , »levede et lykke l ig t æg te skab 9 aar 

m e d I . I . V i n t h e r « . Indsk r i f t m e d re l iefant ikva , 
n a v n e t og en a f s lu t t ende sentens m e d versaler . 
D e t 144 cm h ø j e (inkl. b l a d s m y k k e t sokkel) 
kors 5 7 ha r t redel te a fs lu tn inger , hv is spidse b lade 
h v e r e r deko re r e t m e d en pa lme t , u d g å e n d e f ra 
rose t i m i d t e n . F o r o v e n er s t a m m e n s m y k k e t 
m e d h å n d t r y k , f o r n e d e n m e d anker . P å f o d s t y k -
ke t »Sta l lknecht H o r s e n s « . Glat bags ide . På 
g ravs t ed n æ r s ø n d r e låge. 

K I L D E R O G H E N V I S N I N G E R 

Ved embedet: Synsprot. 1912-54. - Se i øvrigt forteg-
nelse over arkivalier vedr. kirkerne i Gammel Skan-
derborg amt i almindelighed s. 2874 samt forkortel-
ser s. 2874. Fagordbog s. 15. 

NM: Håndskrift: F. Uldall: Om de danske Lands-
bykirker IV, 1887, s. 240-43. - Indberetninger ved E. 
Tang Kristensen 1883-84 (indskrifter), J. Magnus-Pe-
tersen 1896 (kalkmalerier, inventar), Martin Kristen-
sen 1896 (bygning), S. Elmholdt 1964 (inventar), R. 
Smalley 1968 (kalkmalerier), N. F. Willesen 1968 
(helgengrav). 

Notebøger: C. G. Schultz LXXXV, 1. 
Tegninger og opmålinger. NM: Kalkmalerier og font 

ved J. Magnus-Petersen 1896. Font ved I. C. Hansen 
1902. 

Kgl. bygningsinsp. Århus: Korrespondance og teg-
ninger siden 1921. 

Horsens museum: Korrespondance og tegninger fra 
H. Estrups tegnestuearkiv, udført i forbindelse med 
hovedistandsættelsen i 1890erne, bl.a. beskrivelse af 
bygningen. 

Litteratur: MeddÅrhSt. 1970, s. 99-101 (restaure-
ring), 1972, s. 54 (omhængning af klokke), 1995, s. 
168 (tegltage). Erling Hansen: Tolstrup kirke, Ged-
ved 1978, Landskabskontoret i Vejle amt: Kirkernes 
omgivelser, 1989, s. 54. 

Historisk indledning ved Lars Bisgaard, beskrivelse 
af kirkegård, bygning og gravminder ved Kjeld de 
Fine Licht, kalkmalerier og inventar ved Sissel 
F. Plathe samt orgel ved Ole Olesen. Engelsk over-
sættelse ved Jean Olsen. Redaktionen afsluttet 1998. 

1 ÆldDaArkReg. II, 136. 
2 DaMag. 4. rk. II, 40. Jord i kirkens besiddelse om-
tales i ÆldDaArkReg. II, 135 og 137. 
3 RA. DaKanc. Registerbøger på tiender i Fyns, År-
hus, Ribe og Viborg stifter til bortfæstelse. 

4 12. dec. 1592 fik Jens Frandsen på det lokale Tamme-
strup livstidsbrev på kirketienden (KancBrevb.). 
Ovennævnte registerbøger (note 3) viser, at kongeti-
enden 1572 var givet til Folmer Rosenkrantz til Stens-
ballegård i Vær sogn. KancBrevb. viser, at herefter 
var den mere eller mindre permanent tillagt sogne-
præsteembedet i Horsens, 16. nov. 1578, 24. nov. 
1595 og 14. marts 1609. 
5 Kronens Skøder 30. sept. 

Fig. 38. Krans til udsmykning (s. 4794). Henrik 
Wichmann fot. 1998. - Wreath for use as ornament at 
funeral services. 
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Fig. 39. Hector Estrup: Forslag til kirke i Gedved 1897. Sydfacade 1:300 (s. 4777). Horsens museum. - Proposal 
for a new church in the neighbouring village of Gedved, not executed. 

6 RA. DaKanc. 6 års kirkergsk... 1620. Der menes 
utvivlsomt Christian IV.s såkaldte lille reces, Danske 
Kirkelove. III, 45, jfr . II, 426. 
7 KirkehistSaml. 3. rk. II, 209. Iflg. KancBrevb. an-
modede sognepræsten, provst Ove Andersen 
16. april 1587 kongen om, at en af hans sønner måtte 
overtage tresognspastoratet, som han da kan formo-
des at have haft en årrække. Formentlig er ordningen 
ældre end reformationen. 
8 RA. DaKanc. 6 års kirkergsk... 1620. 
9 LAVib. Provsteark. Voer-Nim hrdr. Synsprot. 
1855-1938 (C34. 3-4). 
10 LAVib. Århus bispeark. Kirkesyn 1700-1803 (C3. 
1166-76). 
11 Jfr. note 17 og 23. 
12 Abrahamsen: Orientering, s. 57: 0,1°. 
13 Beskrivelsen støtter sig mere på Hector Estrups 
notater end på Martin Kristensens indb. 
14 Mackeprang: Granitportaler, s. 8. 
15 N N U rapport nr. 4, 1997. Den som fig. 12 afbil-
dede ramme har inv.nr. D 4088. 
16 LAVib. Provsteark. Voer hrd.s provsti 1780-1812. 
Indk. breve (C30D. 7). 
17 LAVib. Provsteark. Århus amts sdr. provsti. Syns-
prot. 1817-54 (C30I. 2). 
18 RA. DaKanc. Koncepter og indlæg til sj. reg. 1699-
1771. 1701 nr. 73 (D19). 
19 LAVib. Århus bispearkiv. Korrespond. 1566-1845. 
Voer hrd. (C3. 684). 
20 LAVib. Bygn.insp. Århus. Forsk, kirker ca. 1850-
1905 (B239. 125). 
21 Iflg. J. Magnus-Petersen var der rester af pragtfulde 
farver, en klar ultramarinblå og en lysegrøn. Hans 
akvareller viser derudover jordfarver i rødbrune og 
gule nuancer. 
22 MeddÅrhSt. 1970, s. lOOf. 

23 LAVib. Godsark. Stensballegård. Forsk. (G354. 
29). 
24 LAVib. Godsark. Serridslevgård. Rgsk. 1834-39 
(G356. 2). 
25 LAVib. Århus bispeark. Voer herredsbog 1661 (C3. 
1102). 
26 Jfr. C. A. Jensen: Snedkere s. 5 og Ebbe Nyborg: 
Lektorieprædikestole og katekismusaltertavler. Om 
inventarfornyelse i de sydvestjyske kirker i reforma-
tionsårhundredet, i Tro og bilde i Norden i Reforma-
sjonens århundre, Oslo 1991, s. 223-252, især s. 246f. 

Også tavlen i Gjern (s. 3329) har i storstykkets op-
bygning og detaljer mange ligheder med denne. 
27 Teksten er sandsynligvis hentet fra Christian III.s 
eller Frederik II.s bibel fra hhv. 1550 og 1589, men 
ingen af citaterne er ord- eller bogstavrette. 
28 Derudover er flere gange skrevet 1866. Jfr. note 17. 
Ved synet året forinden havde man ønsket altertavlen 
malet og indskrifterne fornyet. 
29 På storfeltets bagside er årstallet 1922 skrevet flere 
gange med blyant. 
30 Den rundbuede lysning har været 128x75 cm. 
31 Jfr. MeddÅrhSt. 1976, s. 35f. 
32 JySaml. 4. rk. VI, s. 330. 
33 Ifølge stemplet, 13 K lød, er sølvet underlødigt. 
34 Jfr. Erling Hansen, s. 28. Gårdejer Anders Svend-
sen var foruden sparekassedirektør tillige Ridder af 
Dannebrog. 
35 Hiltrud Westermann-Angerhausen: Gennemgang 
af NM2. afd.s røgelsekar (indb. i NM) . Denne type 
er i museets samling repræsenteret ved et samtidigt 
kar fra Grenå, nu deponeret i Randers mus. (inv.nr. 
21492), sandsynligvis produceret i Lybæk mellem 
1300 og 1350. 
36 Jfr. Ulla Haastrup: Bemalede romanske døbefonte i 
det middelalderlige Danmark, i hikuin 22, 1995, s. 7f. 
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37 Jfr. note 17 og 22. Muligvis ved denne eller en se-
nere flytning knustes krucifikset ved fald og sattes 
herefter sammen igen med jernsøm, iagttaget 1967. 
38 Suppleret efter E. Tang Kristensen 1883-84. 
39 Jfr. note 9. 1875 ønskedes stolen restaureret og ma-
let, således at den kom til at passe til det alter, der 
skulle anskaffes. 
40 Iflg. sognepræst Folker Willesen sad der i felterne 
evangelistbilleder, indbrændt i tynde egetræsplader, 
der faldt ned, når præsten blev for livlig på prædi-
kestolen. Evangelisterne var antagelig udført som 
imiteret, indlagt træ ligesom på altertavlebilledet, jfr . 
note 22. 
41 Jfr. F. Uldall 1887 og J. Magnus-Petersen 1896. 
42 Muligvis genanvendte dele fra den gamle alter-
skranke (jfr. ovf.). 
43 LAVib. Provstearkiver. Voer hrd.s provsti 1799-
1812. Adsk. sager (C30D. 9). 
44 Synsprot. 1912-54. 
45 Jfr. note 44. Menighedens syn på stolene afspejles i 
Erling Hansen bog om kirken, s. 24: »I det kryds-
hvælvede kor på hver side af korbuen fandtes gennem 

Fig. 40. Dørfløj fra 1616 (s. 4790). H. Wichmann fot. 
1997. - Door from 1616 in the entrance of the porch 

Fig. 41. Orgel, bygget 1968 af Th. Frobenius & Søn-
ner, Lyngby (s. 4790). H. Wichmann fot. 1997. - Or-
gan from 1968, made by Th. Frobenius & Sønner, 
Lyngby. 

mange år en uhyrlig barokkabine - en til præst og en 
til degn -. Heldigvis er kun sporene på gulvet til-
bage.« Aftryk i gulvbelægningen viser, at bredden 
højest har været 43 cm. 
46 Jfr. Erling Hansen. 
47 Horsens Orgelbyggeri: Katalog 1923. 
48 Fem af prospektpiberne opbevares på tårnloftet. 
49 Uldall: Kirkeklokker, s. 162f. Jfr. også klokkerne i 
Tranebjerg på Samsø (DK Holbæk, s. 2603), Vedtofte 
på Fyn og Humble på Langeland. 
50 Oversat af Peter Zeeberg. Kan muligvis også over-
sættes: »Hjælp Tholstrup kirke, Maria. ...«. 
51 Ulrik Stygge var biskop i Århus 1423-49. 
52 Mod F. Uldalls teori taler desuden, at Niels Eskild-
søn er et typisk dansk (nordisk) navn, men en dan-
sker kunne selvfølgelig have slået sig ned i Stralsund. 
I øvrigt findes der flere danske adelsslægter, som i 
deres våben har et pilejern, eksempelvis Skarpenberg 
(jfr. Klovborg s. 2455). Våbenet med pilejern gen-
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findes ikke på nogen af de øvrige klokker, som iflg. 
F. Uldall er støbt af Niels Eskildsøn. Det kan også 
undre, at støberens navn nævnes før bisp og præst. 
53 Våbenet er så lille og utydeligt, at også andre fi-
gurer kan komme på tale, eksempelvis en halv ørn. 
54 Iflg. P. Rasmussen: Ark.reg. 3. Godsark. 1. Rytter-
godserne, LAVib. 1971 (2. udg. 1989), s. 17, var TB 
inspektør ved de tre jyske rytterdistrikter fra 1739 og 
frem til deres nedlæggelse 1767. Han boede i Eldrup (i 
sognet) og døde 17. juni. Bodil Møller Knudsen, 

Byarkivet i Horsens, og Helle Reinholt, Skanderborg 
museum, har venligst bistået med oplysninger. 
55 Foruden nedennævnte støbejernskors er ved den 
lokale gravminderegistrering, godkendt på provstesyn 
22. sep. 1994, optaget 14 monumenter, navnlig over 
personer med tilknytning til seminariet i Gedved. 
56 Jfr. særligt eksempler (med henvisninger) i Rye (s. 
3762) og Åle (s. 4386). 
57 Aase Faye: Danske støbejernskors. Bearb. og udg. 
af Jan Faye 1988, kat. nr. 196. 

Fig. 42. Tolstrup 1:10000. Opmålt 1817 af J. J. Arnstrop, kopieret af Birgitte Andreasen 1982. - Map of the village. 
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Fig. 43. Kirken set fra sydøst. Ældre fot. i N M . - The church seen from the south-east. 

S U M M A R Y 

The little church in Tolstrup dates f rom the 1160s 
according to the dendrochronological analysis 
of samples taken f rom two window frames of 
oak. These *frames, now at the National Mu-
seum, were put in when the church was under 
construction, therefore the dating must apply to 
the whole building, i.e. chancel and nave. The 
masonry of the lower part of the walls consists 
of granite ashlars, and the upper part is largely 
calcareous tufa. 

The builder has provided the church with 
some striking details in granite: the south portal, 
the string course on the north jamb of the chan-
cel arch, a lintel over the preserved niche of a 
north side altar, and a cube-shaped font. 

At the beginning of the 16th century vaults 
were built in the chancel and nave as in many 
other churches. The three vaults over the nave 
were removed in the 1890s. In the period prior 

to the Reformation (1536) a porch and tower 
were added. The upper part of the latter was 
rebuilt at the same time as a corresponding re-
newal was carried out to the tower at neigh-
bouring Kattrup church. 

†Mural paintings. When whitewash and plas-
ter were removed f rom the walls and vaults in 
1896 mural paintings of two periods came to 
light, 1160s and c. 1500, which were duly re-
corded by J. Magnus-Petersen. In the older 
group, fragmentary scenes with figures, pre-
sumably related to those of Jelling (Torrild hrd. 
Vejle a.), were exposed on the north wall of the 
chancel and in the nave. 

The vaults displayed decorations f rom c. 1500 
of the usual type for this area, viz. friezes of arcs 
and trefoils, as well as various foliate and floral 
vines along ribs and arches. In the two most 
easterly vaults there were also a personal mark 
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and a compass rose. Scenes, probably contem-
porary, recorded on the north wall of the nave 
represented Christ crowned with thorns and the 
flagellation, as well as a butter-churning scene. 

A comparatively large number of medieval 
furnishings are preserved in spite of the exten-
sive refurbishment of the interior at the turn of 
19th century. The oldest item is probably the 
Romanesque font, the unusual cube shape of 
which may have been modelled on English ar-
chetypes. Related to it, and most likely carved 
by the same master craftsman, is the nearby font 
at Ørridslev. In the medieval altar table of large 
bricks was in 1968 discovered the confessio or 
saint's reliquary which is still untouched. A *cen-
ser, probably of Lübeck workmanship from the 
beginning of the 14th century and closely related 
to one in Tåning church in the vicinity, has been 
in the collections of the National Museum since 
1897. On the north wall of the nave hangs a 
chancel arch crucifix whose figure of Christ is 
almost the same as that in Thems church (p. 
4129), and the three terminals of the cross date 
from the early 1400s, but the cross itself is later. 
In the tower there is still a bell dating from 1430, 
although not now in use. It has very possibly 
been cast by Niels Eskildsøn, probably of Stral-
sund. It displays three coats of arms, the largest 
of which is the Danish coat of arms from the 
time of Erik of Pomerania. 

A new altar frontal was acquired after the 
Reformation, and about 1600 followed new al-
tar candlesticks and an altarpiece of the catechis-
mal type, i.e. displaying doctrinal texts. The al-
tar frontal and altarpiece were restored in 1968, 
and likewise their polychromy in various shades 
of grey which dated from 1736. The original 
inscriptions on the altarpiece are also exposed to 
view. The pulpit, dated 1640, is presumably 
from the same workshop as the pulpit - older by 
one year - at Vitved (p. 3034). It was also 
painted in tones of grey upon its refurbishment 
in 1970. A Netherlandish baptismal dish from 
the first half of the 17th century is placed in the 
font, and the little canopy above - a smaller and 
simpler version of that at Tyrsting church (p. 
3978) - can be dated to 1750-75. A †chasuble of 
silk taffeta displayed a silver crucifix and the 
date 1772. In 1785 the patron of the church de-
frayed the cost of an enrichment to the chalice, 
i.e. the engraving of the donor's crowned armo-
rial bearings. The altar rail and pews probably 
date from a major restoration in the 1850s, when 
the altarpiece was repainted and the central 
panel received a new painting depicting »Ecce 
Homo«. About 1875 the interior again under-
went a change in the form of a new altarpiece 
with a picture by N. W. Fjeldskov, whose pic-
tures also enrich the arcades of the altered 
pulpit. 



Fig. 1. Kirken set fra nordvest. KdeFL fot. 1997. - The church seen from the north-west. 

L U N D U M KIRKE 
V O E R H E R R E D 

Landsbyen er første gang nævnt 1390,1 kirken 1476,2 

da det forsikredes, at et jordstykke, der kaldes »pre-
steballi«, havde været i kirkens besiddelse i en læn-
gere årrække. 15243 bidrog sognet med 10 mark til 
Frederik I.s ekstraskat, den såkaldte landehjælp. I 
(sen) middelalderen må kirken have hørt under bispen 
i Århus, eftersom det 15544 hedder, at præstegården 
traditionelt har afgivet sine herlighedsydelser til 
Åkær, der før reformationen var en af bispens sæde-
gårde. Nævnte år tilhørte kirken i hvert fald kongen, 
der i overensstemmelse med udbredt praksis havde 
tienderne bortfæstet lokalt; kun få af disse ordninger 
er kendt.5 

16786 solgte kongen kirken til Anne Margrete, 
enke efter en Peder Hansen »på« Palsgård; på hendes 
og andre arvingers vegne solgte landsdommer på 
Fyn, Peder Luxdorph, 16957 kirken (og den i Han-
sted) til handelsmand i Horsens Anders Jensen 
Thonbo, der siden 1684 havde været ejer af Hansted-
gård (i nabosognet). Dennes enke, Dorthe Hansdat-
ter Lotterup, oprettede 1705,8 efter tabet af sit sidste 
barn, Hansted hospital (jfr. s. 4863) og lod bl.a. tien-
derne fra Lundum og Hansted kirker være en del af 
stiftelsens økonomiske grundlag. Kirken forblev un-
der hospitalet, til den overgik til selveje 1.januar 
1925. 

Danmarks Kirker, Århus 303 
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16179 betalte kirken for seks tiggertegn til de fattige 
»efter recessen«. 

Møntfund: Ved harpning af fyld i gravkrypt i koret 
1991 fremkom seks mønter, den ældste fra Christof-
fer II.s tid; alle indgået i NM (FP 5909). 

1998: Lundum sogn indgår i Århus stift og ligger i 
Horsens kommune, Vejle amtskommune. 

Kirken er rejst på en højning i det bakkede land-
skab, der hæver sig over østsiden af Store Han-
sted ådal. Ligesom i ældre tid (jfr. fig. 31) står 
kirken i landsbyens nordre udkant, hvorfra der 
er en storartet udsigt over kuperet terræn i nord 
og øst. Kirkegården fik i 1870erne en beskeden 
udvidelse mod nordvest.10 I forbindelse med en 
almindelig renovering og omsætning af sten-
gærdet blev vestre hegnsmur flyttet og rettet 
ud, hvorved den bragtes i flugt med landsbyga-
den, der går nordud og fortsætter i vejen til 
Urup (i nabosognet, jfr . s. 4515). Hegningens 
netop nævnte istandsættelse foregik etapevis og 
indledtes på synets foranledning 1871, da vestsi-
dens søndre halvdel skulle udføres i »tildels spal-
tede sten«. Før vestmurens fornyelse var hele 
arealet omgivet af et stengærde, der tidligst er 
nævnt 1606,9 da det trængte til at blive lagt op. 
Siden og frem til nyeste tid anføres adskillige 
fornyelser og udbedringer. 

Indgangene udgøres af en hovedport midt på 
vestsiden, en stakitlåge i øst (ophængt på træ-
stolper med buet overligger) samt en 1941 etab-
leret gennemgang til affaldsplads uden for nor-
dre diges vestligste strækning. Porten er rejst 
1878,11 efter at det ovennævnte jordstykke var 
»indtaget«, og rummer jerntremmefløje, op-
hængt på tre murede, hvidkalkede piller, hver 
afdækket med en tjæret, korskronet pyramide; 
en delvis ommuring har fundet sted i slutningen 
af 1920rne. I forbindelse med reparationer og 
fornyelser nævnes indgange hyppigt siden første 
omtale 1608;9 nogle år senere indkøbtes træ til en 
†vist samt til port og låge. 1618 var der (antagelig 
drejelige) kors i begge låger, og 1623 lagdes 100 
tagsten på porten. Om denne var muret, f rem-
går ikke; i hvert fald skulle den renoveres 
1677-78. I præstens beskrivelse 179112 kaldes 
porten og lågen »gammel«, og 1820 blev de mu-
rede †piller, der 1810 var blytækkede, fornyet. 

1841 foreslog synet sydsidens stente afløst af sta-
kitlåge;13 denne †indgang nævnes endnu 1962. 

En grundmuret, hvidkalket og teglhængt byg-
ning til graverens udstyr m.v. er, efter tegning af 
Torben Knudsen, Horsens, opført 1985 inden 
for kirkegårdens nordøstre hjørne, hvor der i 
århundredets begyndelse var placeret et †nød-
tørftshus. I 1910erne anlagdes gange, og 1947 
var terrænregulering på tale. På områdets nor-
dre del står adskillige store løvtræer (kastanie, 
løn og ask), mens stien, der fører fra porten op 
til våbenhusdøren, kantes af birk. Som fortov 
omkring kirken ønskede synet 1869 anlagt en 
grusdækket lerbanket. 

B Y G N I N G 
Kirken består af et forholdsvis bredt kor og et skib, 
hvortil slutter sig våbenhus og et stateligt tårn fra 
perioden omkring år 1500. Ved samme tid blev ind-
bygget hvælv i koret. I 1860erne er triumfmuren for-
nyet, og skibets indre fik den nuværende, nygotiske 
karakter; 1887 opførtes trappehuset på tårnets nord-
side. Orienteringen har en lille afvigelse mod nord.14 

Koret er indvendig nærmest kvadratisk, endda 
lidt bredere end langt, mens skibet ses at være 
afsat med den temmelig udbredte proportion 1 
til kvadratroden af 3 (jfr. f.eks. Låsby, s. 3654, 
fig. 43). I disse oprindelige afsnit synes byggema-
terialet at have været fordelt med granit forneden 
i facaderne og frådsten højere oppe, hvilket kan 
minde om forholdene ved nabokirken i Tolstrup 
(s. 4772). Dog indgår der nu, som resultat af 
mange ændringer og reparationer, betydelige 
mængder af mursten. Over en skråkantsokkel 
forløber et antal granitkvadre (4-7, et par yderli-
gere ved hjørnerne). Bagmurene består over-
vejende af marksten, som på indersiden af ko-
rets østre taggavl ses lagvis henlagte, mens der 
ved åbningerne er anvendt tildannede frådsten 
og granitblokke. 

Begge døre er i behold; nordre tilmuret, sønd-
re i brug, men omdannet foroven og ved bort-
hugning af anslagsfremspring, hvilket måske er 
sket efter synets ønske 1870; åbningens indven-
dige bredde er 123 cm. Nordre indgangs bredde 
måles på facaden til 93 cm, mens højden synes 
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Fig. 2. Kirken set fra øst. KdeFL fot. 1997. - The church seen from the east. 

ændret ved ommuring. Med en enkelt undta-
gelse kan de oprindelige og højtsiddende vinduer 
registreres; det i korets østgavl står som en ind-
vendig niche, mens de andre er tilmuret bindig 
på begge sider.15 Korvinduerne måler hhv. ca. 
140x67 og 130x70 cm, mens skibets fire, fordelt 
med to i hver langside, tilsyneladende har haft 
lidt forskellige bredder (77-87 cm) og en højde 
omkring 160 cm. 

Ændringer og tilføjelser. Rækkefølgen af de en-
kelte led i kirkens senmiddelalderlige omdan-
nelse lader sig næppe fastslå. Den følgende be-
skrivelse indledes med korhvælvet og fortsætter 
med våbenhus og tårn. 

Indbygning af hvælv i koret synes ofte at have 
været indledningen til den modernisering, som i 
perioden omkring år 1500 gennemførtes ved de 
fleste kirker. I Lundum er der, som sædvanligt, i 

korets hjørner opmuret falsede piller, der over 
det udkragede, affasede vederlagsskifte bærer 
hvælvets helsten brede skjoldbuer, retkantede 
halvstensribber og de halvsten tykke kapper; på 
oversiden er der overribber med kamtrin. Tid-
ligere havde korgavlen †kamtakker, der forment-
lig var tilføjet som afslutning på hvælvbygge-
riet; de blev repareret 16389 og fjernet 1753.16 

I betragtning af at der 16329 blev udskiftet 
loftsbrædder, må det sluttes, at der ikke har væ-
ret hvælv i skibet, således som det oftest er til-
fældet i andre kirker. Til gengæld fik tårnrum-
met et flot, ottedelt hvælv, hvilken ombygning 
understregede rummet som en del af skibet, af 
hvis gulvareal det udgjorde ca. 50%. 

Våbenhuset er afsat lidt skævt, men på sædvan-
lig måde er det rejst på den side af kirken, der 
vender mod landsbyen, og det er placeret midt 

303* 
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Fig. 3. Kirken set fra sydøst. KdeFL fot. 1997. - The church seen from the south-east. 

for portalen. Alligevel kan den omstændighed, 
at dets vestfacade flugter med kirkens forsvund-
ne vestgavl, give anledning til en formodning 
om, at det er tilføjet før tårnet. 

På en til begge sider synlig syld af marksten er 
murene opført af munkesten i et uklart for-
bandt. Døren er ændret i nyere tid, måske efter 
synets ønske 1870. Muret bænk, nu knap 40 cm 
høj, bevaret i østsiden. Huset nævnes første 
gang 16179 og blev i de følgende år sat grundigt i 
stand på mur, tagværk og tag. 170217 var loftet 
væk, og der »fattedes en hel hob sten«. 175218 

sluttedes kontrakt om en større reparation, der 
bl.a. indbefattede skalmuring af gavlen; for-
mentlig stammer de enkle, profilerede og mu-
rede gesimser fra denne lejlighed. På synets for-
anledning 1862 indsattes vinduet i østmuren, og 
med Viggo Norn som arkitekt blev loftet hævet 
og fornyet 1908. 

Det tre stokværk høje tårn er som nævnt rela-
tivt stort. Til dette indtryk medvirker, at det har 
samme bredde som skibet. Dets svære mure bæ-
rer vidnesbyrd om adskillige reparationer og 
skalmuringer. Fra begyndelsen har facaderne 
fortrinsvis været af marksten; dog er der for-
neden på vestsiden dels en skråkantsokkel, dels 

3-4 kvaderskifter; begge dele utvivlsomt taget 
fra skibets gavl, der blev brudt ned i forbindelse 
med tårnets opførelse. Også væggene i tårnrum-
met er af marksten, mens de højere oppe er af 
munkesten i munkeforbandt med ridsede, sine 
steder nærmest ryggede fuger. Adgangen til tår-
nets øvre etager foregår på nordsiden via det 
nedennævnte trappehus fra 1887. Før den tid 
førte en trætrappe op til den højtsiddende dør, 
som det stadig er tilfældet mange steder i stiftet. 
Siden 1624, da den udvendige trappe nævnes 
første gang,9 er den ofte blevet repareret eller 
fornyet. I mellemstokværkets østmur indgår 
som bæring over tårnbuen et halvanden sten 
højt, falset stik, der spænder ud mellem nord-
og sydmurene (jfr. f.eks. nabokirken Østbirk, s. 
4443). Måske er det en konsekvens af denne for-
anstaltning, at det kun er i rummets vestside, at 
der ved etagens fod forløber et lag af gennem-
gående, nu i facaden tilmurede bjælkehuller; 
disse er skråtstillet i hjørnerne (jfr. f.eks. Bjera-
ger, s. 2497). 

Mod hvert verdenshjørne har klokkestokvær-
ket et glamhul, der udvendig er rundbuet og 
falset; det i øst og det i vest er mindst omdannet, 
hvilket også gælder den indre, fladbuede niche, 
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Fig. 4. Grundplan 1:300. Opmålt af Cathrine Gerner Hansen 1987, tegnet af KdeFL 1998. - Ground-plan. 

hvori hver åbning sidder. Navnlig i sydsiden er 
etagens vægge stærkt ommurede. 

Af taggavlene er den østre i behold med sine 
blændinger, mens den mest vejrudsatte, vestre, 
der antagelig også har haft blændinger, nu står 
indrykket og uden dekoration. Indersiden må 
imidlertid være den oprindelige, hvorfor en af 
de reparationer, der har fundet sted i tidens løb, 
måske den i 1868,11 har bestået i fjernelse af ste-
nene i murens yderside med efterfølgende glat-
pudsning. Fremgangsmåden minder om den 
ved tårnet i Tåning (s. 4598). I Lundum er øst-

Fig. 5. Tværsnit i skibet set mod øst 1:150. Opmålt af 
Cathrine Gerner Hansen 1987, tegnet af KdeFL 1998. 
- Cross-section of the nave looking east. 

gavlens i højden tvedelte blændingsdekoration i 
den grad beslægtet med den tilsvarende gavl i 
Tåning, at begge må være udført af samme mu-
rerhold. Forneden har syv højblændinger fælles 
fodlinie, og de midterste fem afsluttes oventil 
med dobbelte spidsbuer, båret af hængestave; de 
tre centrale er lige høje. I gavltoppen sidder en 
tvillingeblænding, hvis halvsten brede midtstav 
brydes af tværlagt normalsten. Mellem de to 
blændingsetager forløber et savskifte. 

Utvivlsomt var tårnet fra begyndelsen udsty-
ret med †kamtakker, der ligesom korgavlens blev 
»opmandet« 16389 og sidste gang nævnes 1753.18 

Tårnrummet overdækkes som nævnt med et 
ottedelt halvstenshvælv, hvis retkantede halv-
stensribber og kapper hviler på forlæg i væg-
gene og derfor nok er samtidige med bygnin-
gens opførelse. Ligeledes fra begyndelsen har 
rummet været belyst med det relativt store, ind-
vendig rundbuede og smigede vindue i vest. 
Åbningen er omdannet dels i facaden, dels ind-
vendig ved sænkning og ommuring af bund-
smigen. I begge sider er hjørnet med væggen, 
ligesom i Tåning, udformet med såkaldt hulsøm 
(jfr. f.eks. domkirken i Århus, s. 234 og Han-
sted, s. 4833). 

Tårnet er tidligst omtalt 1619, da »gavlen og 
vestsiden« blev repareret; 1651-52 foregik en 
»ommuring under glamhullerne«.9 Efter at sy-
net 1748 havde konstateret, at det sydvestre 
hjørne var revnet fra øverst til nederst, gennem-



Fig. 6. Indre, set mod vest. Henrik Wichmann fot. 1997. - Interior to the west. 
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førtes 175319 den omfattende istandsættelse, 
hvortil der ovenfor har været hentydet. Efter 
den ligeledes nævnte ommuring af gavlene 1868 
kom det 1883 på tale at opføre et trappehus i 
stedet for den udvendige »stige« op til den højt-
siddende dør på nordsiden på samme måde, 
som det nogle år før var sket ved annekskirken i 
Hansted (s. 4835). Efter nogen diskussion om 
form og materiale, hvori den kgl. bygningsin-
spektør var indblandet, påbegyndtes opførelsen 
1886, og trappehuset stod færdigt året efter. Det 
er over nogle kvaderskifter rejst af mursten og 
forsynet med blyhængt halvtag. Overdøren 
måtte omdannes for at passe til de nye adgangs-
forhold. 

Kirkens vedligeholdelse og tilstand i nyere tid, 
ud over det allerede omtalte vedrørende våben-
hus og tårn, kan som nævnt følges ret nøje al-
lerede i 1600rne.9 Endnu i 1630rne var økono-

mien bedre i Lundum end de fleste steder, men 
efter svenskekrigene måtte herredsbogen 166120 

notere, at »kirken ser meget ilde og ynkelig ud, 
formedelst Guds hastige og strenge vejrlig«. De 
istandsættelser, hvorom der århundredet ud fo-
religger efterretninger, angår dog normal rutine 
og drejer sig navnlig om tagarbejde. Uden nær-
mere oplysning nævnes 1708,18 at kirken var un-
der reparation. Som ovenfor berørt foregik 
175319 efter foregående synsudsættelser en større 
istandsættelse. På grundlag af kontrakt med 
murermester Søren Pedersen i Ejstrup blev både 
skibets og korets østgavle og tilstødende partier 
af de respektive langsider stærkt ommuret . Der 
nævnes reparationer i 1780erne,21 181222 og 
1831,13 og hver gang giver synet bagefter udtryk 
for, at kirken er i god stand. Det var måske 1812, 
at skibets loft blev pudset, i hvert fald omtaler 
synet 181913 her gipsdække. 

4806 
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Fig. 7. Indre, set mod øst. Henrik Wichmann fot. 1997. - Interior to the east. 

1866 blev de i perioden så almindelige ønsker 
om bl.a. nye gulve og vinduer gjort til virkelig-
hed (jfr. ndf.), og samtidig mente synet, at præ-
dikestolen måtte sænkes. Adgangen til stolen fo-
regik ad en gennembrydning i tr iumfmuren, 
nævnt tidligst i synsprotokollens beskrivelse 
1862. Da man var bekymret for murens hold-
barhed ved en yderligere behugning, iværksat-
tes en næsten fuldstændig fornyelse, hvorved 
frembragtes den nygotiske triumfvæg, rummets 
trukne gesimser og det tagformede loft, som i 
dag præger skibets indre. 

Gulvene. Ved istandsættelse i koret 1991 for-
nyedes trægulvet; i øvrigt udgøres kirkens gulv-
materiale af bleggule, liljemønstrede fliser 
(15x15 cm); dog er der i tårnrummets vestre del 
kantstillede, gule mursten og i våbenhuset klin-
ker på fladen, begge steder i sildebensmønster. 
Flisebelægningen går antagelig tilbage til 1902, 

da synet fandt den forrige slidt ned; året efter 
foreslog man linoleum på trægulvet i koret, 
mens våbenhusgulvet skulle fornyes 1911. Første 
gang gulve nævnes er 1630, da der indkøbtes 
400 mursten, måske med henblik på den for-
nyelse af korgulvet, der foregik 1646-47; året ef-
ter blev skibets gulv lagt om, og 1665-66 lagdes 
100 mursten i koret.9 Beskrivelsen 179112 anfø-
rer, at der er mursten overalt, mens den i syns-
protokollen 1862 bringer et mere broget billede: 
I koret trægulv, dog gule mursten på fladen in-
den for skranken og i siderne (jfr. begravelse nr. 
1), tilsvarende sten i gangen og i våbenhuset, 
mens der i stolestaderne ligger store, røde mur-
sten. 186623 lagdes fliser, og en snes år senere 
ønskede synet fyrretræsgulve i stolestaderne. 

Vinduerne er i deres nuværende udformning et 
resultat af synets ønske i 1860erne, da man fore-
skrev, at de tre i kirkens sydside skulle være 
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Fig. 8. Fragment af grønt *glas med motiv udskrabet 
i gråsort bemaling 1:1 (s. 4808). Birgit Als Hansen 
1998. - Fragment of stained * glass. 

jernvinduer og svare til det, der nogle år før var 
indsat i tårnrummet. Tidligste omtale er fra 1616 
i anledning af reparation, næste gang er 1646-47, 
da »et stort nyt« blev anbragt i koret.9 Et par 
omtaler i 1700rne røber en dengang ikke usæd-
vanlige fremgangsmåde: Lukning af en del af et 
vindue, hvor glasset var gået itu; 170818 nævnes 
et, der var halvt tilmuret, »formedelst vindens 
kraftige anstød«, og 1784 tales om et »nede i 
kirken, hvor folk ikke kan synge, fordi det 
gamle for størstedelen er blæst i stykker og til-
muret«; en udbedring fandt vist sted 1789.17 Fire 
vinduer blev sat ind 1839,24 da de gamle var 
»forbrændte og dunkle«. 

Alle tage er tækket med bly (seneste fornyelser 
1989) med undtagelse af våbenhusets, der er 
teglhængt. Denne materialefordeling synes at 
kunne følges tilbage til i hvert fald 179112. Som 
led i reparation 1672-73 blev oplagt tagsten på 
tårnet; ellers kan det kun konstateres, at der si-
den den første omtale 16189 ligger såvel bly som 
tegl på kirken. 

Mens det nyere fyrretagværk i skibet måske 
går tilbage til omdannelser i 1860erne, da 
tr iumfmuren blev renoveret, er der i koret en 
ældre tagstol, overvejende af eg med adskillige 
genanvendte tømmerstykker. 

Opvarmning foregår siden 1970 ved indblæs-
ning af elektrisk opvarmet luft. I medfør af lo-
ven af 7. juni 1883 opstilledes 1887 en †kakkel-
ovn (jfr. fig. 10), som afløstes af kalorifer, der 
fornyedes 1937. 

Ved det ovennævnte gulvarbejde i koret 1991 
f remkom *gldsfragmenter, heriblandt ét, anta-

gelig romansk, af grønt glas, ca. tre cm tykt, 
hvis motiv var udskrabet i gråsort bemaling 
(fig. 8); desuden et stykke uigennemsigtigt og 
syv nyere (NM inv.nr. D309-10/1991). 

†KALKMALERIER 

I forbindelse med kalkning 1982 blev iagttaget 
spor af †kalkmalerier omkring tårnrummets 
nordvestre afløbshul. 

I N V E N T A R 

Oversigt. Fra kirkens første tid er kun bevaret den 
romanske døbefonts kumme samt det formentlig 
samtidige alterbord. Korets inventar hidrører fra de 
økonomisk gode tider ved 1600rnes begyndelse. Al-
terstagerne anskaffedes o. 1585, og alteret prydes af et 
alterbordspanel fra de første tiår af 1600rne og en al-
tertavle fra 1611, nu med billede, udført o. 1878 af 
N. W. Fjeldskov. 1616 var †kalk og †disk af messing. 
Den nuværende kalk og disk er nok oprindelig fra 
1623, men kun kalkens skaft og knop er bevaret efter 
ændringer af Mogens Thommesen Løwenhertz i 
1700rnes første tredjedel. Prædikestolen, ligeledes fra 
første fjerdedel af 1600rne, samt †skrifte- og †deg-
nestol fra 1642, har afsluttet indretningen af kirkens 
østende. I forbindelse med en større istandsættelse i 
1780erne opsattes nye stolestader. I løbet af 1800rne 
erstattedes ældre inventar af nyt; en klokke i tårnet 
1861 og en alterskranke o. 1862. Derudover anskaffe-
des en oblatæske, udført 1829 af Ulrich Stallknecht, 
Horsens, og o. 1850 to pengeblokke af støbejern. 

Farveholdninger. Efter ovennævnte istandsættelse i 

Fig. 9. Alterbordspanel fra 1600rnes begyndelse (s. 
4809). E. V.Jensen fot. 1940. - Altar frontal from the 
beginning of the 17th century. 
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Fig. 10. Indre, set mod øst. Ældre foto i NM. - Interior to the east. 

1780erne ønskedes stolestader, †skrifte- og †degnestol 
samt alterskranken malet blågrå, muligvis fik alter-
bordspanelet og detaljer på altertavlen samme farve 
1805. O.1862 havde nogle af inventar delene en perle-
grå farve, der i løbet af tredje fjerdedel af 1800rne for 
hele inventarets vedkommende ændredes til egetræs-
ådring. De nuværende farver stammer fra istandsæt-
telser i 1940rne og 1980erne. 

Alterbord, formentlig middelalderligt, iflg. syns-
protokollens beskrivelse 1862 muret af granit,25 

180x96 cm, 99 cm højt; nu dækket af beklæd-
ning på de tre frie sider. 

Alterbordspanel, fra 1600rnes begyndelse (fig. 
9), af fyr. Forsiden har tre glatte, rektangulære 
fyldinger i tætprofileret rammeværk; de to ydre 
rammestykker, sammensat af et plant hjørne-
stykke og tre lister, afsluttes ind mod midtfeltet 
med en skråkantprofil. Rammeværket er deko-
reret med indslåede rosetter eller stjerner samt 
indridsede vertikale og horisontale tværstriber 
og ranker. Siderne har hver to fyldinger med 

rammeværk, de østre delvis dækket af altertav-
lens understøtning. Panelernes bemaling er grå-
blå, lidt mere grå end altertavlens, og muligvis 
fra o. 179012 eller 1805,22 bortset fra nedre femte-
del, der har en egetræsådring, formentlig fra re-
noveringen o. 1878.25 

†Sidealterbord(?). 1865 omtales en »forskal-
ling« under prædikestolen,11 muligvis rester af 
søndre sidealter, der fjernedes i forbindelse med 
den tidligere omtalte ombygning af tr iumfvæg-
gen (jfr. s. 4807). 

Alterklæder. 1) (Fig. 12), 1991, udført af Elin 
Stefånsdöttir, Gl. Harlev, af gul og gulorange 
merceriseret bomuld samt isyet guldtråd, dob-
beltvævet, med tre Y-kors; det midterste dob-
belt.26 2) Anskaffet 1905, »et Brysseltæppe«,11 af 
rødt fløjl med sølvkors og -kanter. Nu ude af 
brug. †Alterklæder. 1642 købtes hos Lars Fogh 
Albertsen i Horsens lærred til et nyt alter-
klæde,16 nok det, der 1661 omtaltes som gam-
melt og forrådnet.20 Et andet beskrives i 



4810 VOER HERRED 

Fig. 11. Altertavlens tidligere storstykkemaleri, 
»Bønnen i Getsemane have«, fra 1852 af P. H. Lunde-
gaard (s. 4810). E. V. Jensen fot. 1940. - Painting of the 
Agony in the Garden by P. H. Lundegaard, 1852, for-
merly on the altarpiece's central panel. 

1780erne som forslidt og fuldt af store huller.17 

1791 berettede præsten, at nyt klæde var anskaf-
fet 1788,12 ifølge synsprotokollens beskrivelse 
1862 af rødt fløjl med ægte, forgyldte frynser og 
årstallet 1788 syet på forsiden.11 

Altertavle (fig. 12), o. 1611,16 nært beslægtet 
med den i Hansted (s. 4839).27 Tavlen er et vel-
proportioneret arbejde bestående af fodstykke 
samt storstykke og topstykke, begge med fire 
søjler, gesims og vinger, alt kronet af trekant-
gavl. Fodstykket og gesimserne er delt i tre ved 
fremspring, de sidstnævnte med øvre tandsnit. 
Storstykket deles af fire korintiske frisøjler med 
akantussmykkede prydbælter i et bredere midt-
felt og to smallere, alle med tandsnit, der dog nu 

kun er bevaret i sidefelterne. Topstykkets tre 
lige store felter, ligeledes indrammet af tandsnit, 
flankeres af fire, nærmest toskanske søjler. De to 
sæt rigt udskårne yinger har beslagværk rundt 
om hhv. englehoved og roset, rullekartoucher 
og frugtguirlander samt, på storvingerne, en 
siddende fugl, et lille ørnehoved og forneden et 
stort ben af rovdyrkarakter (fig. 30). På storvin-
gerne har beslagværket tidligere fortsat ud over 
kanten, men er nu knækket af. Den trekantede 
topgavl prydes af en (nyere) ottetakket stjerne. 

I storfeltet sidder nu et billede, »Kristus vel-
signer menigheden«, udført 1877/78 af billed-
hugger Niels Waldemar Fjeldskov, Køben-
havn,25 i imiteret indlagt træ med mørk og lys 
brun bejdse (jfr. Tolstrup s. 4783); 126x72 cm 
inkl. den smalle sølvramme. Under billedet fin-
des formentlig fremdeles det tidligere alterbil-
lede, et maleri (fig. 11), Bønnen i Getsemane 
have, signeret P. H. Lundegaard 1852, omtalt 
som »mådeligt« 1940 af E. V. Jensen. Jesus sås i 
violet kjortel, knælende i bøn, mens en engel i 
blåt holdt en kalk med lidelsesredskaberne: tor-
nekrone, kors, lanse, svamp og to søjler. 

Tavlens nuværende bemaling er sandsynligvis 
fra 1877/78, en lys egetræsådring i to nuancer 
med mørkere brune skabelonmalede ranker i 
fodstykke, friser og felter samt lidt forgyldning 
på fremspring og søjler. Midt på fodstykket en 
sortmalet blikplade, hvorpå står med gylden 
skriveskrift: »Hvo der er af Gud, hører Guds 
Ord.« Under pladen er feltet sortmalet, men en 
underliggende, trelinjet indskrifts bogstaver kan 
anes (jfr. ndf.). 

Af den ældste staffering, »med guld og andre 
farver«, udført 1611 af Jesper maler fra Rye, var 
1940 kun bevaret sparsomme rester på kridt-
grund: en kadmiumrød i felterne, i det midterste 
med et tyndt maureskeornament i brunt. Over 
dette lag sås større og mindre guldstjerner. På 
bagsiden af storstykkets vinger er med sort ma-
let forskellige initialer og årstal; på den søndre 
bl.a.: »ICBS 1622, HSK 1622, HSSI 1764«; på 
den nordre bl.a.: »1630, Christie 1656«. 

Ved 1800rnes begyndelse ønskedes tavlen ma-
let, hvilket var udført ved synet 1805.22 1940 re-
gistreredes, at sidefelterne havde violet marmo-
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Fig. 12. Altertavle, o. 1611, med storstykkebillede, »Kristus velsigner menigheden«, udført o. 1878 af N. W. 
Fjeldskov, København (s. 4810). Henrik Wichmann fot. 1997. - Altarpiece, c. 1611, with painting of Christ blessing 
the multitude from c. 1878 by N. W. Fjeldskov. 

rering, mens tandsnit og profilled var malet 
med uægte guld og indskriftfelterne med blå 
farve. På feltet under det ovf. omtalte Getsema-
nemotiv kunne 1862 læses: »Fader! ville Du tage 
denne Kalk fra mig, dog skee ikke min Villie, 
men din!«.11 

Altersølv. Kalke. 1) (Fig. 13), med skaft og 
knop formentlig fra 1623,28 fod og bæger fra 
første tredjedel af 1700rne, udført af Mogens 
Thommesen Løwenhertz, Horsens. Den 18 cm 
høje kalk har fod svarende til guldsmedens an-
dre arbejder (jfr. Tåning s. 4607). Over en flad, 
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Fig. 13. Alterkalk, med skaft og knop formentlig fra 
1623, fod og bæger fra første tredjedel af 1700rne, 
udført af Mogens Thommesen Løwenhertz, Horsens 
(s. 4811). Henrik Wichmann fot. 1997. - Chalice, the 
stem and knot probably from 1623, the base and cup from 
the first third of the 18th century, made by Mogens Thom-
mesen Løwenhertz, Horsens. 

ottetunget plade er foden drevet op med et til-
svarende antal tunger samt fladrundbuer på ran-
den; i sviklerne ruder med tungebort. Foroven 
danner en lille, tunget krave overgang til det 
runde skaftled. Knoppen, med fremspringende 
rudebosser, har på skraveret bund graverede 
versaler: »Ihesus« mellem tunger, hver med et 
bladornament. Bægeret er indvendig forgyldt. 
Mestermærke (fig. 14) på en af fodtungerne 
(Bøje II, 1982, nr. 6128). Kalken repareredes 
1634,16 og 1661 omtales den og disken som 
gamle og brudne.20 

2) O.1907 (fig. 16),29 skænket ifølge indskrift: 
»Dette Alterbæger er skænket til Lundum Kirke 
af Alexander Genee f. i Lundumskov d. 23. Juni 
1850.« Den 29 cm høje pokalformede kalk med 
drevne bladornamneter på den ottetungede fod, 
balusterskaftet og bægervulsten har indskrift 

med graverede versaler under udkrænget mun-
dingsrand på det plane bæger; endvidere to ui-
dentificerede, formentlig engelske stempler, det 
ene lige under mundingsranden samt på foden, 
det andet kun på foden (fig. 29a og b).30 Nu ude 
af brug. 

†Alterkalk. 1616 var kalken af messing.16 

Disk, muligvis fra 1623,16 13 cm i tvm., på den 
to cm brede fane graveret cirkelkors, under fa-
nen sekundært graveret med skriveskrift: »Lun-
dum kirke«. †Disk, af messing. Som ovf. om-
talte †kalk, ligeledes nævnt 1616.16 

Oblatæske (fig. 15), »Bekostet til Lundum 
Kirke af Hansted Hospitals Stiftelse 1829« (kir-
keejer),13 udført af Ulrich Stallknecht, Horsens, 
oval form, 11 cm lang, 10 cm bred og 3,5 cm 
høj. På det svagt buede låg ses indskriften med 
skriveskrift, omgivet af indprikket og graveret 
båndmønster mellem graverede linjer. På 
æskens sider to dobbelte, indprikkede bølgelin-
jer. Under bunden tre gange mestermærke 
(Bøje II, 1982, nr. 6220) og med graveret skrive-
skrift: »Lundum Kirke«. 

†Vinflasker. 1613 anskaffedes en tinflaske til 
kirkens vin, og 1637 købtes en ny, ligeledes af 
tin, af Jens kandestøber i Horsens.16 

Vinskummeske, 1903, af sølv, udført af Rasmus 
Jensen, Horsens, og helt svarende til Ørridslevs 
(s. 4749). På laffet graveret cirkelkors, på skaftet 
latinsk kors under spidsbuet arkade og på bag-
siden med skriveskrift: »Lundum Kirke«. 
Samme sted tre stempler: mestermærke (Bøje II, 

Fig. 14. Detalje fra alterkalk. Mestermærke for M o -
gens Thommesen Løwenhertz, Horsens (s. 4812). 
Henrik Wichmann fot. 1997. - Detail of the chalice. 
Maker's mark of Mogens Thommesen Løwenhertz, Hor-
sens. 
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1982, nr. 6279), Københavnsmærke (19)03 og 
guardeinmærke for Simon Groth (1863-1904). 

Alterkande, o. 1850, af sort porcelæn med 
guldkors og -kanter, 28 cm høj; fra Bing & 
Grøndahl. 

Berettelsessæt. 1) 1990erne, af tin, bestående af 
kalk, 13 cm høj, disk, 9 cm i tvm., oblatæske, 
2,5 cm høj og 6 cm i tvm. samt tre bægre, 4 cm 
høje, og en glasflaske; alt opbevares i lille kuffert 
af træ med blåt fløjlsfoer; i præstegården. 2) 
1892, af sølv, udført af ovennævnte Rasmus Jen-
sen, og bestående af kalk og disk. Den 12,5 cm 
høje kalk har ottetunget fod med lille fodplade 
og standkant, konisk skaft, ottesidet knop og 
ægformet bæger. Eneste udsmykning er en 
spinkel perlekant ved overgang mellem fod og 
skaft, skaft og bæger og langs mundingsranden; 
på en af tungerne graveret cirkelkors. På bæge-
rets underside og under fodens bund tre stemp-
ler: mestermærke (Bøje II, 1982, nr. 6282), Kø-
benhavnsmærke (18)92 og guardeinmærke for 
Simon Groth. Disken, 7 cm i tvm., har graveret 
cirkelkors mellem konturlinjer på fanen. Under 
bunden tre stempler svarende til kalkens. Sættet 
opbevares i sort læderetui, der er for lille, men 
nok har tilhørt det ndf. omtalte †sæt; i præste-
gården. †Berettelsessæt omtales i inventariet 1862 
som »1 nyt kirke-Etui af sølv i Kapsel til brug 
for sognepræsten ved sygeberettelse«.11 

Fig. 15. Oblatæske, bekostet 1829 af Hansted Hospi-
tals Stiftelse, udført af Ulrich Stallknecht, Horsens 
(s. 4812). Henrik Wichmann fot. 1997. - Wafer box, 
donated in 1829 by the Hansted Hospital Foundation, 
made by Ulrich Stallknecht, Horsens. 

Fig. 16. Alterkalk nr. 2, skænket 1907 af Alexander 
Genee (s. 4812). Henrik Wichmann fot. 1998. - Chal-
ice no. 2, donated 1907 by Alexander Genee, Brighton, 
born in the neighbouring village of Lundumskov. 

Alterstager (fig. 17), fra o. 1585, svarende til 
bl.a. dem i Sporup (s. 3582); tidligst omtalt 
1616.16 De 37 cm høje stager har lav, klokkefor-
met fod, profileret skaft med baluster over dob-
belt cylinderled samt ret dyb lyseskål; lysepig af 
jern. I lyseskålen sekundært graveret med skri-
veskrift: »Lundum Kirke«. Syvstager. 1) En så-
kaldt Titusstage af messing, 37 cm høj. På fo-
dens nederste trin er graveret med skriveskrift: 
»Lundum kirke«. Står nu i niche i tr iumfvæg-
gens nordside. 2) O. 1900, fod, stamme og lyse-
skåle af drejet træ, de seks arme er af snoet, sort-
malet metal. Nu på våbenhusloftet. 

†Alterbøger. Bibel og alterbog, tidligst nævnt 
1616,16 omtalt 1661 som »Henrøffuede« 
(stjålne).20 

Messehagler. 1) 1996, af merceriseret, rød 
bomuld og metaltråde, udført af væver Elisa-
beth Hofman, Hillerød. Mønsteret består af 
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Fig. 17. Alterstage fra o. 1585 (s. 4813). Henrik Wich-
mann fot. 1997. - Altar candlestick, c. 1585. 

græske kors og flammer; kanterne er gyldne, 
foeret af rødt silke. 2) O.1893,11 af rødviolet sil-
kefløjl med rygkors og kanter af sølv. Nu ude af 
brug. 

†Messehagler. 1616 benyttedes én af rødt fløjl,16 

sandsynligvis den, kirketyven Mads Jespersen31 

(jfr. Tolstrup, †kalk og †disk, s. 4784) bortrø-
vede 1634.16 Som erstatning købtes 1634 af Bir-
gitte Brockenhus på Urup en rød fløjlshagel,16 

der blev stjålet 1661.20 Herefter anskaffedes én af 
grønt fløjl, tidligst nævnt 1702, der i 1780erne 
omtaltes som forslidt og med store huller.171788 
erhvervedes en ny, som o. 1860 afløstes af en 
hagel af silkefløjl med ægte guldgaloner.11 

Alterskranke, signeret 8. juni 1863 af sadelma-
ger E. Eriksen, iagttaget ved udgravning af kor 
1991, svarende til Hylkes (s. 4642), har mørke-
blå, lakerede støbejernssøjler med kanneleret 
skaft og rankekapitæl; basen og nedre del af 
skaftet har på begge sider rocailler. Skranken er 
opstillet i bue og har håndliste af lakeret egetræ. 

Ved en ændring, antagelig i begyndelsen af 
1900rne, blev hver anden søjle fjernet og ligger 
nu på tårnloftet. 

†Alterskranke, tidligst nævnt 1789, med gelæn-
der af træ, der ønskedes malet blåt,21 1862 havde 
den perlefarve, nok fra 1850ernes begyndelse.13 

Lige inden den o. 1862 blev erstattet af den nu-
værende, havde den fem løse læderpuder med 
plads til 10 eller 11 kommunikanter.11 

Døbefont (fig. 18), af granit, sammensat af ro-
mansk kumme (finkornet, rødlig) og fod (grå-
lig) fra o. 1908.25 Den for egnen usædvanlige 
font har i faconen en parallel i Skanderup (s. 
2912) og har formentlig oprindelig været pokal-
formet som denne. Den cylindriske kumme 
med lille vulst øverst på skaftet er 61 cm høj, 38 
cm i tvm. og 28 cm dyb. Udsmykningen består 
af to tynde rundstave under mundingsranden. 
Små rester af grålig maling har overlevet afrens-
ninger i 1860erne og o. 1890.25 Fonten er tidligst 
nævnt 1661,20 og 1862 stod den neden for alter-
skranken;11 nu østligst i skibet ved korbuens 
nordside. 

Dåbsfad, o. 1910,11 af lys messing, 53 cm i 
tvm., 4 cm dybt og med 10 cm bred fane. 
†Dåbsfad, af messing, tidligst nævnt 1661,20 om-

talt som i stykker og gammelt i 1830rne,13 men 
blev tilsyneladende først o. 1910 erstattet af et 
nyt (jfr. ovf.). 

Dåbskande, anskaffet 1933,11 af messing, 20 cm 
høj, med konisk korpus og bøjlehank; på kor-
pus graveret med skriveskrift: »Lundum Kirke. 
1933.« †Dåbskander. 1) 1862 nævnes en tinkande 
til dåbsvandet.11 2) 1904 skænkede Elisabeth 
Mozart Jensen, Raadved Kjærsgaard, en kande 
til kirken ifølge indskrift på lysekronerne i Han-
sted (jfr. s. 4851, nr. 1-2). 

Korbuekrucifiks (fig. 19), o. 1670, af eg, nært 
beslægtet med krucifikset i Tulstrups altertavle 
(s. 2365), og som dette påvirket af billedskærer 
Peder Jensen Koldings stil. Den 90 cm høje Je-
susfigur, som er fæstnet til korset med tre nag-
ler, hænger i strakte arme, som har skarpt 
skårne blodårer. Begge hænder er gengivet med 
velsignelsesgestus. Jesus har langt, lokket hår, 
kort fuldskæg, lukkede øjne og mund samt 
lang, lige næse. Han bærer en flettet tornekrone. 
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Brystkassen er hvælvet med let fremstående rib-
ben og sår i højre side. Lændeklædet har næsten 
vandrette, parallelle folder og samles i højre side 
i en stor knude, hvorfra to snipper hænger ned. 
De muskuløse ben har ligesom armene frem-
trædende årer; fødderne er korslagte. Korstræet, 
164 cm højt, 118 cm bredt, har trebladformede 
ender bortset fra forneden, hvor det formodent-
lig har været tappet ned i en korbuebjælke (jfr. 
ndf.). Både figur og kors står nu afrensede bort-
set fra en malet indskrift med gylden skrive-
skrift på tværarmene: »Temperamentum hoc Ju-
stitiæ et Misericordiæ Divinæ Miremur non Ri-
memur«. (Denne blanding af guddommelig ret-
færdighed og barmhjertighed vil vi undres over, 
ikke granske i).32 1940 registreredes på korsets 
bagside en egetræsådring eller gul maling, vel-
nok fra istandsættelsen 1878,11 svarende til alter-
tavlens og alterbordspanelets bemaling. 

1850 hang krucifikset over korbuen;13 ifølge 
ovennævnte farverester må det have været op-
hængt således, at 92 cm af korsstammen var ne-
den for buens overkant. Krucifikset flyttedes til 
nordvæggen, formentlig 1867; restaureret 
1878.11 

Fig. 18. Romansk døbefont af granit på nyere fod 
(s. 4814). Henrik Wichmann fot. 1997. - Romanesque 

font of granite on new base. 

Fig. 19. Korbuekrucifiks fra o. 1670 (s. 4814). Henrik 
Wichmann fot. 1997. - Chancel arch crucifix c. 1670. 

Prædikestol (fig. 20), fra 1600rnes første fjerde-
del, af eg, sandsynligvis fra samme værksted 
som den i Hansted (s. 4848) og nært beslægtet 
med den i Gjern (s. 3335). Kurven har fem tre-
delte fag, hvis postament-, storfelt- og frisefyl-
dinger nu alle er indrammet af profillister. Sto-
len har tidligere, i det mindste i storfelterne, haft 
tandsnit som i sydfaget, der har rester heraf på 
langsiderne. De forsænkede storfelter adskilles 
af fem kannelerede søjler med toskanske kapitæ-
ler mellem ret høje postament- og frisefrem-
spring med profilindrammede fyldinger. Den 
markante underbaldakin med kraftige volutbøj-
ler og mellemliggende kugleled opsattes o. 
1866, efter at stolen, der er placeret på triumf-
væggens sydside, blev sænket i forbindelse med 
triumfmurens ommuring;11 opgang gennem 
muren. Bogpult, anskaffet 1894 og af form som 
en stor, opslået bog,11 svarende til den i Ovsted 
(s. 4575). Den erstattede en ældre †bogpult, der 
nævnes 1872.11 
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Fig. 20. Prædikestol fra 1600rnes første fjerdedel 
(s. 4815). Henrik Wichmann fot. 1997. - Pulpit from 
the first quarter of the 17th century. 

Stolen står med en bemaling fra begyndelsen 
af 1980erne, udført af kirkemaler Poul Ander-
sen, Søsum;33 benhvidt rammeværk med gråt, 
grønt, blåt, sølv og forgyldning på listerne, 
benhvide søjler med blå marmorering og for-
gyldte detaljer samt sorte, marmorerede fyldin-
ger. Kun søndre fag har bevaret en bemaling i 
grå nuancer fra midten af 1940rne. Underbalda-
kinens farver, ligeledes fra 1980erne, er mørkere 
end kurvens. 

1940 registreredes tre lag maling; ældst en til-
syneladende heldækkende brunrød, herover i 
felter og på profillister hhv. blåt og hvidt, mu-
ligvis fra 1805,22 og øverst egetræsådring, for-
mentlig fra 1850erne.13 I 1860erne nævnes sto-
lens egetræsbemaling med forgyldninger flere 
gange.11 

Stolestader, fra 1780erne,17 af fyr, med rygstød 
med rektangulære fyldingsfelter og salmebogs-
hylder fra 1862;11 de er nu åbne, men havde ind-
til 1912 fyldingslåger, der i dag opbevares på vå-
benhusloftet; samme år gjordes sæderne mere 

bekvemme.11 De glatte gavle afsluttes foroven af 
en horisontal liste. De tre østligste stader på 
nordsiden stammer fra begyndelsen af 1970erne. 

Stolestadernes bemaling i tre grågrønne nuan-
cer hidrører fra begyndelsen af 1980erne. Det 
ældste lag maling var både på stole og låger per-
lefarvet, nævnt i 1860erne. 1886 ønskedes de 
malet med »egetræsoliemaling«,11 nok den åd-
ring, der nu ses på lågerne. Efter ændringerne 
1912 maledes med blåt, derefter med brunt samt 
med to grå nuancer, bl.a. med et spidsbuet felt 
på gavlenes yderside (jfr. fig. 10). 1910 anskaffe-
des til gavlene 30 lysepiber hos G. Erstad-Peder-
sen, Århus. †Stolestader nævnes tidligst 1607, da 
en snedker betaltes for fem. I regnskaberne frem 
til 1670ernes slutning fortælles om gentagne re-
parationer; 1642 istandsatte Niels snedker fra 
Horsens nogle mandsstole og o. 1646 udbedrede 
Laurs Simonsen fra Underup en del.16 

Hatteknager, opsat på skibets sydvæg o. 1863 
(jfr. fig. 10), men 1940 flyttet til våbenhusets 
langvægge. 1886 ønskedes de egetræsmalet;11 nu 
gråmalede. 

†Skrifte- og †degnestole. 1642 blev den ovenfor 
omtalte Niels snedker fra Horsens betalt for at 
lave ny skrifte- og degnestol. 1673 erstattedes 
degnestolen af en ny, udført af snedker Jørgen 
Jørgensen.16 1862 stod de hhv. nord og syd for 
alterbordet lige over for knæfaldet, men ved sy-
net samme år ønskedes de fjernet. Herefter 
skulle præsten sidde på en klapstol bag alteret og 
degnen i øverste stolestade i sydsiden.111789 øn-
skedes begge stole malet blå,21 men lige inden de 
1862 blev nedtaget, var de perlefarvede. 

Armstol til præsten (fig. 22), antagelig fra 
1874,11 af lakeret eg eller bøg. I dens udformning 
er reminiscenser af rokoko. 

Bænke, fire ens, nok fra 1900rnes første halv-
del, malet i to grå nuancer, står i våbenhuset. 
†Bænke. Ved 1860ernes begyndelse stod to korte 

bænke i koret og en ny, lang i våbenhuset. 1886 
nævnes kun den i våbenhuset, og 1971 er der syv 
bænke i kirken.11 

†Skab, omtales i midten af 1640rne, da det fik 
ny lås.16 

To ens pengeblokke, anskaffet o. 1850,13 af stø-
bejern, svarende til den i Kattrup (s. 4722). De 



LUNDUM KIRKE 4817 

Fig.21. Pengebøsse fra 1914 (s. 4817). Henrik Wich-
mann fot. 1997. - Offertory box from 1914. 

92 cm høje blokke har firkantet fod, profileret 
baluster med vaseformet øvre led og firkantet 
bøsse med rundstave i hjørnerne samt penge-
slids i lågets cirkulære fordybning. Nu på vå-
benhusloftet. Ved 1860ernes begyndelse stod de 
på hver sin side af indgangen,11 men erstattedes 
1914 af to ens pengebøsser (fig. 21) af messing fra 
G. Erstad-Pedersen, Århus.11 Bøsserne er gørt-
lerfirmaets egen model, cirkulære, 15 cm i tvm. 
med Georgskors i relief og pengetragt øverst til 
montering på væg; vægplade 23 cm i tvm. Ne-
derst på pladen firmastempel samt kirkens navn 
graveret med skriveskrift. †Klingpung nævnes i 
1860erne.11 

Dørfløje. Skibets syddør, fra o. 1872, har seks 
spejlfyldinger,11 nu malet i to grågrønne nuan-
cer. Våbenhusdøren, fra første halvdel af 
1950erne, er af lyslakeret eg med jernnitter på 
ydersiden; indvendig glat og gråmalet. †Dør-
fløje. O. 1647 erstattedes den gamle kirkedør 
(våbenhusdøren) med en ny, lavet af ovf. om-
talte Laurs Simonsen fra Underup; den var be-
slået med jern, i rudeform, smedet af Peder 
smed fra Lund.16 O. 1872 udskiftedes denne dør 
med én svarende til skibets syddør. 

†Vestpulpitur, formentlig fra sidste halvdel af 
1700rne,17 med fyldingspaneler på brystværnet, 

Danmarks Kirker, Århus 

stod i tårnrummet. Nedtaget o. 1982 inden op-
sætning af nyt orgel. 

Orgel, 1982, med fem stemmer, ét manual og 
anhangspedal, bygget af Th. Frobenius & Søn-
ner, Kgs. Lyngby. Disposition: Manual: Prin-
cipal 8', Gedakt 8', Oktav 4', Rørfløjte 4', 
Gemshorn 2'. Pedal: anhang. Facaden, tegnet af 
Rolf Graae i samarbejde med orgelbyggeriet, er 
nedskåret på midten af hensyn til lysindfaldet fra 
vestvinduet og består af fire pibefelter og et cen-
tralt gitterfelt. Bemalet i beige og grå nuancer 
samt forgyldning. I tårnrummet. *Orgel, 1883 
eller 1884,11 med fire stemmer, bygget af Fre-
derik Nielsen, Århus; senere omdisponeret. 
1982 flyttet til Ristinge kirke, Svendborg amt. 
På †pulpitur i tårnrummet. 

Salmenummertavler. 1) To ens, anskaffet o. 
1861,23 med lodret rammestykke og udsavet 
topbræt; malet i to grågrønne nuancer samt sort; 
hvide skydebrikker med sorte tal. 2) 1904 frem-
stilledes endnu én, svarende til de ovenfor om-
talte, blot mindre,11 nu til angivelse af salme-
numre ved dåb og nadver. 3) To ens (fig. 24) 
muligvis fra første halvdel af 1800rne, rundbu-

Fig. 22. Præstens armstol, formentlig fra 1874 
(s. 4816). Henrik Wichmann fot. 1997. - Priest's chair, 
probably from 1874. 
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ede og sortmalede, til at skrive på med kridt. 
Den indrammende liste har yderst et fladt tand-
snit. Nu på våbenhusloftet. 

Lysekroner, formentlig fra begyndelsen af 
1900rne, af messing med otte lysearme, hver til 
to lys. Midt i skibet. 

†Ligbåre, købt 1615,9 nævnes senest 1630.11 

Klokke (fig. 23), sandsynligvis støbt 1861 hos 
S. Frich & Eftf., Århus,34 tvm. 69 cm, uden de-
koration eller andre kendetegn. Hænger nu i 
slyngebom fra 1963. †Klokke, tidligst nævt 
1606.16 1859 oplyses, at klokken bør repareres.23 

Klokkestolen, formentlig fra 1648, da Oluf 
Terkelsen betaltes for »nyt klokkeværk«,16 er 
med skråstivere forankret i klokkestokværkets 
øvre samt i tagstolens bjælkelag ved tårnets søn-
dre glamhul. 

Fig. 23. Klokke, sandsynligvis støbt 1861 hos S. Frich 
& Eftf., Århus (s. 4818). Henrik Wichmann fot. 1997. 
- Bell, probably cast in 1861 by S. Frich & Eftf., Århus. 

G R A V M I N D E R 

Begravelser i kirken. 1) I forbindelse med istand-
sættelse 1991 blev i koret undersøgt et nedgravet 
kammer, der lå umiddelbart under trægulvets 
bjælkelag og målte ca. 2x2 m; dybden ikke fast-
slået.35 Jordvæggene var glattet med lerpuds og 
hvidtet. Måske er kammeret identisk med den 
begravelse, hvis fjæl 178417 var »så rådne, at 
gamle folk nogle gange falder ned i den«. Ved 
undersøgelsen observeredes to voksenkister og 
tre barnekister, mens synsprotokollens beskri-
velse 1862 oplyser, at der stod tre større og otte 
mindre kister. 

De to voksenkister var rektangulære med 
svagt buet låg og havde været beklædte med 
sort stof, fastgjort med mange søm, hvoraf 

Fig. 24. Salmenummertavle, muligvis fra første halv-
del af 1800rne (s. 4817). Henrik Wichmann fot. 1997. 
- Hymn board, possibly from the first half of the 19th 
century. 
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nogle var sat således, at de dannede afdødes ini-
tialer og et årstal. På den ene (62 cm bred) læstes 
»PMS 1675«, utvivlsomt for Peder Morternen, 
der var sognets præst 1641-72. Ifølge notatet fra 
1862 var der på denne kiste »udgraveret korset 
og slangen, sindbilleder på Nåden og Synden«. 
På den anden kiste (190x62 cm) læstes »UUSZ 
1687« utvivlsomt for Ulrich Ulrichsen Zitscher, 
der var sognets præst 1672-87 og svigersøn af 
ovennævnte. 

Af de tre barnekister, der blev iagttaget 1991, 
alle af fyr, var den ene (61x26-24x23 cm) af 
samme type som voksenkisterne og havde lige-
ledes været stofbetrukket, mens de to andre 
(hhv. 32 og 39 cm brede) havde svagt trapezfor-
mede sider og profilerede låg, der typologisk 
tilhørte 1700rne. På det bredeste låg, der havde 
været sortmalet, var der spor af oval plade og 
bladværk. 1862 sås på en af kisterne »MS« og 
»HM 1700«. 

Fig. 25. Gravsten nr. 1, o. 1762, over Jørgen Madsen 
(s. 4819). Henrik Wichmann fot. 1998. - Tombstone 
no. 1, c. 1762, of Jørgen Madsen. 

Fig. 26. Gravsten nr. 2, o. 1791, over sognets præst 
Dines Pontoppidan (s. 4820). Henrik Wichmann fot. 
1998. - Tombstone no. 2, c. 1791, of the parish priest 
Dines Pontoppidan. 

2-3)(?) 175817 »fattedes nogle fjæl over salig 
hr. Peder Toxverds begravelse«. Peder Toxverd 
(jfr. oblatæske i Hansted kirke) var stedets sog-
nepræst 1688-1735. 181218 var gulvet »synkefær-
digt over begravelse nede i kirken« og 184113 

skulle gulvet over begravelse »ved kordøren« 
forbedres. 

Gravsten. *1) (Fig. 25), o. 1762, såkaldt bon-
degravsten, over »Agtbare men nu(?) i døden 
salige mand Jørgen Madsen født i Lundum 1680 
og død i Boerup bie [by] Kattrup sogn Ao 
1762«. Rektangulær sten af rødlig granit, 116x61 
cm, omkring 30 cm høj, hvoraf de øvre 16 er 
glathugget. Indskrift, der kun udfylder stenens 
øvre halvdel, med indhuggede versaler, hvis 
g'er er spejlvendte, inden for rammelinie; i hvert 
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Fig. 27. Gravsten nr. 3, o. 1800, over sognets præst 
Christopher Tikiøb (s. 4820). Henrik Wichmann fot. 
1998. - Tombstone no. 3, c. 1800, of the parish priest 
Christopher Tikiøb. 

hjørne kvartcirkelslag og ansigtslignende stre-
ger. Nu i haven til Dagmarsgård øst for lands-
byen. 

2) (Fig. 26), 1700rne, med sekundær indskrift 
o. 1791, over »Dines Pontoppida[n] død 1791«. 
Stenen er af gråbrun granit, trapezformet, halv-
rund foroven, afbrudt forneden, nuværende 
højde 113 cm, bredde 62-50 cm. Fordybet ver-
salindskrift på nyhugget flade inden for ramme-
linie. Under årstallet, på den oprindelige flade, 
står med tilsvarende, men mindre bogstaver 
»lens Lund viste mennesket retfers [!] grun [!] til 
løksalighed...«. I anden omgang er stenen sat 
for sognets præst Dines Børgesen Pontoppidan, 

der var tiltrådt 1773 og i funktion til sin død36. 
Stenen er, halvt nedgravet, placeret op ad vestre 
kirkegårdsmurs søndre del. 

3) (Fig. 27), o. 1800, såkaldt bondegravsten, 
over »Pastor Christopher Tikiøb fød den 2 Feb. 
1740«. Gråbrun granit, svagt trapezformet, af-
brudt forneden; nuværende højde 169 cm, 
bredde 63-58 cm. Den indhuggede indskrift, der 
benytter sig af en blanding af store og små bog-
staver, hvoraf enkelte er skriveskriftstyper, er 
placeret inden for en ramme, som foroven af-
sluttes med slyngninger og en diagonalstillet 
blomst i hvert hjørne. Denne dekoration har 
træk fælles med den omtrent samtidige på grav-
træ nr. 1 i Vedslet (s. 4693). Indskriften er ikke 
afsluttet, hvorfor Christopher Tikiøb, der var 
stedets sognepræst 1791-1810, nok selv har ladet 
stenen fremstille i sin embedsperiode (jfr. grav-
sten nr. 4). Nu placeret op ad våbenhusets vestre 
væg. 

Fig. 28. Gravsten nr. 4, o. 1803, over Mette Sophie 
Tikiøb, hustru til sognepræsten (gravsten nr. 3) (s. 
4821). Henrik Wichmann fot. 1998. - Tombstone no. 4, 
c. 1803, of Mette Sophie Tikiøb, wife of the parish priest 
(tombstone no. 3). 
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4) (Fig. 28), o . 1803, ove r » M a d a m e M e t t e 
Soph ie T i k i ø b f ø d den 28 A u g : 1758 d ø d den 18 
Feb: 1803«. S tenen e r a f m ø r k gran i t m e d r ø d e 
og grå k o r n , t r a p e z f o r m e t , 148x68-56x18 cm. 
I n d s k r i f t e n står m e d i n d h u g g e d e versaler i nden 
f o r oval r a m m e . H u s t r u e n til pas to r T i k i ø b (jfr . 

g r avs t en nr . 3 ) va r f ø d t O l r o g og m o d t o g 1798 
L a n d h u s h o l d n i n g s s e l s k a b e t s sø lvmeda l j e f o r »i 
en t id af f i re år at h a v e f o r f æ r d i g e t 1089½ alen« af 
forske l l ige s to f fe r (jfr . Vær, g ravs t en nr . 3). I n d -
går i g r a v s t e n s p a r k e n v e d k i r k e g å r d e n s sydøs t r e 
h j ø r n e . 

K I L D E R O G H E N V I S N I N G E R 

LAVib: Præstearkiver: Lundum kirkes regnskabsbog 
1607-78 (C. KRB. 274). Ved embedet: Synsprot. 1862 
f. - Se i øvrigt fortegnelse over arkivalier vedr. kir-
kerne i Gammel Skanderborg amt i almindelighed s. 
2874 samt forkortelser s. 2875. Fagordbog s. 15. 

NM2: Håndskrift: F. Uldall: Om de danske lands-
bykirker IV, 1887, s. 237-40. - Indberetninger ved 
Einar O.Jensen 1940 (inventar), Mogens Larsen 1982 
(inventar), Carsten Lund og Henrik F. Nørfelt 1982 
(orgel), Peter Kristiansen 1991 (gravrum) og Birgit 
Als Hansen 1998 (glasfragment). 

Tegninger og opmålinger. NM2: Skitse af døbefont 
ved I.C. Hansen 1902. Grundplan ved E. Lerbech-
Sørensen 1969. Stolestader og orgelfacade ved Rolf 
Graae 1980. 

Kgl. bygn.insp. Århus: Korrespond. og tegn. siden 
1937. 

Horsens museum: V. Norn 1909 (våbenhus). 
Litteratur: MeddÅrhSt. 1970, s. 98-99 (varmean-

læg), 1983, s. 122 (orgel og indv. istandsættelse), 
1990, s. 144 (tag og stendige), 1992, s. 131 (alterteks-
tiler og istandsættelse af korgulv). Landskabskonto-
ret i Vejle amt: Kirkernes omgivelser, 1989, s. 83. 

Historisk indledning ved Lars Bisgaard, beskrivelse 
af kirkegård, bygning og gravminder ved Kjeld de 
Fine Licht, †kalkmaleri og inventar ved Sissel 
F. Plathe og orgel ved Ole Olesen. Engelsk oversæt-
telse ved Jean Olsen. Redaktionen afsluttet 1998. 

1 DiplDan. 4. rk. IV, nr. 316. 
2 ÆldDaArkReg. II, s. 137. 
3 DaMag. 4. rk. II, s. 40. 
4 Kronens Skøder 26. aug. Præstegården havde hidtil 
været bortfæstet til en bonde, som havde betalt sin 
landgilde til præsten, der boede i Horsens. Ordnin-
gen hørte op, da præsten fik præstegården overdraget 
af kongen. Det er usikkert, om der bag ordningen 
gemmer sig en ældre annektion til en af kirkerne i 
Horsens. 
5 Iflg. KancBrevb. 19. juni 1573 var kongetienden sat 
i pant hos borgmester i Horsens Christoffer Skaa-
ning. Efter dennes død blev pantet indløst 2. nov. 

1587; 11. juni 1593 klagede bønderne over, at kongeti-
enden var sat for højt. At de fik medhold ses af tien-
detaksten 25. aug. samme år, da Niels Skram til Urup 
fik fæstet, jfr . 24. feb. 1591. Hverken kirke- eller kon-
getiende optræder i registerbøgerne over tiender i År-
hus stift 1572. 4. feb. 1631 fik Jesper Madsen i Lillerup 
livstidsbrev på både kirke- og kongetiende. 
6 Kronens Skøder 7. sept. 
7 LAVib. Landstingets skøde- og panteprot. 1694-96, 
f. 308. 
8 HofmFund. II, s. 302, jfr . Sv. Aa. Bay: Hansted 
Hospital 1705-1955, i ÅrbÅrhSt. XLVIII, 1955, s. 
5-48. 

Fig. 29. Detalje fra alterkalk nr. 2, stempler på bæger 
og fod (s. 4812). Henrik Wichmann fot. 1998. - Detail 
of chalice no. 2, probably the maker's mark on the cup and 
base. 

9 Lundum kirke er blandt de få i Gammel Skander-
borg amt, hvis regnskabsbog fra en lang årrække i 
1600rne er bevaret (i LAVib). For årene 1610-20 sup-
plerer den de »6 års kirkeregnskaber...indsendt 
1620«, der ligger i RA. 
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For en sædvanligvis slet belyst periode giver regn-
skaberne 1606-78 dels et ret detaljeret indblik i en 
række forhold vedr. kirkens økonomi og dertil hø-
rende inventaranskaffelser og entrepriser vedk. byg-
ningen, dels kaster de lys over involverede håndvær-
kere og leverandører og giver lejlighed til at drage 
sammenligninger med andre kirker. Ikke mindst de 
sidstnævnte aspekter har Birthe Mosegaard Nielsen 
udnyttet i sin afhandling om Skanderborgegnens kir-
ker 1604-62, i ÅrbÅrhSt. LXV, 1974, s. 57-135. 

Henvisninger til tildragelser, der ligger inden for 
regnskabsbogens åremål, gælder såvel nævnte artikel 
som selve regnskabsbogen og de 6 års rgsk. i RA. 
10 RA. Min. for Kirke- og Undervisn. 1. kt. J.nr. BB 
35/1875. 
11 Synsprot. 1862f. 
12 LAVib. Provsteark. Voer hrd.s provsti 1780-1812. 
Indk. breve (C30D. 7). 
13 LAVib. Provsteark. Århus amts sdr. provsti. Syns-
prot. 1817-54 (C30I. 2). 
14 Abrahamsen: Orientering, s. 56: 2,4°. 
15 Under byggearbejde 1982 kunne iagttages fråd-
stensmurværk ved syddøren, og man observerede 
ved det nærmeste vindue, at dets tilmuring var fore-
taget med marksten. 
16 Rgsk. 1607-78. 
17 LAVib. Århus bispeark. Kirkesyn 1700-1803 (C3. 
1166-76). 
18 LAVib. Århus bispeark. Korresp. Voer hrd. Lun-
dum-Hansted 1708-1844 (C3. 685). 
19 Noterne 17 og 18. 
20 LAVib. Århus bispeark. Voer hrd.sbog 1661 (C3. 
1102). 
21 Noterne 17 og 12. 
22 LAVib. Provsteark. Voer hrd.s provsti 1799-1812. 
Adsk. sager (C30D. 9). 
23 LAVib. Hansted hospital. Breve 1854-65 og Arb.-
prot. 1829-71 (C652A). 
24 Noterne 13 og 23. 
25 LAVib. Provsteark. Voer-Nim hrdr. Synsprot. 
1855-1938 (C34. 3-4). 
26 Samtidig leverede Elin Stefånsdöttir nyt alter-
tæppe, alterdug og tæppe til knæfald samt betræk til 
præstens armstol. 
27 Opbygningen minder også til dels om den yngre 
tavle i Lyngå (s. 1774). 
28 Note 16. Kalk og disk vejede 24 lod. 
29 Note 25. Ved synet 1907 noteredes, at direktør 
Alexander Genee var bosat i Brighton. 
30 Det ene stempel, som er gentaget to gange, er for-
mentlig sammenskrevet AV, det andet 13 over D.K. 
31 JySaml. 4. rk. VI, s. 332. 
32 Oversat af Peter Zeeberg. 
33 N M . korrespondanceark., j .nr . 191/82. 

Fig. 30. Detalje fra altertavle. Storstykkets nordre 
vinge (s. 4810). Henrik Wichmann fot. 1997. - Detail 
of the altarpiece. The north wing of the central panel. 

34 Noterne 23 og 25. 
35 Til beretningen i NM slutter sig omtaler i Horsens 
Folkeblad 11. og 14. sept. 1991. Blandt de til NM ind-
bragte småfund, der f remkom ved harpning af fyld-
jorden i kammeret (inv.nr. D 296-310/1991), skal for-
uden det ovennævnte vinduesglas nævnes prydhove-
der fra kistesøm, både glatte og rosetformede, en 
lille, udvendig dekoreret trææske uden låg (8,7x 
15,3x4,1 cm) samt en flaske af grønt glas (højde 8,5, 
diameter 1,8 cm). Ved identifikation af de begravede 
modtog man bistand fra Sigurd Zacho. 
36 Præsternes funktionsår efter Wiberg: Præstehist. 
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S U M M A R Y 

Lundum church possesses no unusual features 
and presumably dates f rom around the year 
1200. Like neighbouring Tolstrup church (p. 
4772) the lower parts of the walls are built of 
granite ashlars, and the upper parts of calcareous 
tufa. Vaults were put up in the chancel about 
1500. In the same span of time a porch was add-
ed to the nave's south side as well as a relatively 
large tower at its west gable. The extant blind 
arcades on the east gable of the tower are remi-
niscent of the corresponding gable at Tåning 
church (p. 4598). There are also other details 
which link the two towers. Among the bigger 
alterations carried out in more recent times must 
be mentioned a rebuilding of the nave's east wall 
in the Neo-Gothic style in 1866, and the addi-
tion of a stone-built stair annex on the north side 
of the tower in 1887. 

All that remains of the church's earliest inte-
rior are the basin of the Romanesque font, 
which is an unusual one for the area, and an altar 
which is probably contemporary with it. The 
chancel's furnishings otherwise date f rom the 
florescent era at the beginning of the 17th cen-
tury. The altar is enriched by a painted altar 
frontal its framework embellished with im-
pressed rosettes and incised lines. The altarpiece 
f rom 1611, closely related to the one in Hansted, 
now displays a painting c. 1878 by N. W. Fjeld-
skov in an imitation of inlaid wood. In 1616 the 

†chalice and †paten were of brass. The present 
chalice and paten probably date originally f rom 
1623, but only the stem and knot of the chalice 
are preserved after alterations made to it by Mo-
gens Thommesen Løwenhertz in the first third 
of the 17th century. The pulpit is f rom the first 
quarter of the 17th century, and again closely 
related to the pulpit in Hansted church. A †con-
fessional and †parish clerk's pew from 1642 have 
completed the furnishings of the chancel and 
east end of the nave. †Service-books and a †cha-
suble were stolen during the Swedish wars in 
the 1650s. N e w pews were installed during an 
extensive refurbishment of the church in the 
1780s. In the course of the 19th century the ear-
lier furnishings were replaced by new; a bell in 
the tower, 1861, and an altar rail c. 1862. Addi-
tional acquisitions included a wafer box made in 
1829 by Ulrich Stallknecht of Horsens, and c. 
1850 two alms posts of cast iron. 

After the 1780s restoration the pews, †confes-
sional and †parish clerk's pew were painted 
blue, and possibly also the altar frontal and de-
tails on the altarpiece were given the same col-
our in 1805. About 1862 some of the furniture 
had a pearl-grey colour but during the third 
quarter of the 19th century all fixtures and fur-
nishings were painted in imitation oak-grain. 
The present colour schemes date f rom refur-
bishments undertaken in the 1940s and 1980s. 

Fig. 31. Lundum 1:10.000. Opmålt 1817 af N .G. Helmådt , kopieret 1982 af B. Andreasen. - Map of the village. 





Fig. 1. Kirken set fra nordøst. KdeFL fot. 1966. -The church seen from the north-east. 

HANSTED KIRKE 
V O E R H E R R E D 

»Hansted med sit tilligende« var iflg. Kong Valde-
mars jordebog 12311 en kongelig besiddelse og er fo-
reslået identificeret med sognets hovedgård, Han-
sted(hov)gård. Ved midten af 1300rne nævnes lands-

byen Hansted flere gange i forbindelse med gods-
gaver til Voer kloster,2 sognet er omtalt 1441,3 og 
kirken 1524,4 da den ydede 20 mark til Frederik I.s 
ekstraskat, den såkaldte landehjælp. 
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Iflg. domkapitlets jordebog tilhørte patronatsret-
ten 14275 provstiet ved stiftets domkapitel. 15726 lå 
den hos kongen, der havde kirketienden bortfæstet til 
Søren Lassen i Hansted; mellem 1573 og 1587 var 
kongetienden pantsat til borgmester i Horsens, Chri-
stoffer Skaaning.7 Fra 1630rne synes tienderne at have 
været forlenet til de skiftende ejere af Hanstedgård, 
indtil kirken 16788 solgtes til Anne Margrete, enke 
efter en Peder Hansen »på« Palsgård; på hendes og 
andre arvingers vegne solgte landsdommer på Fyn, 
Peder Luxdorph, 16959 kirken (og den i Lundum) til 
handelsmand i Horsens Anders Jensen Thonbo (jfr. 
epitaf), der nogle år før havde erhvervet Hansted-
gård. Hans enke, Dorthe Hansdatter Lotterup, op-
rettede 1705 Hansted hospital (s. 4863, jfr. Lundum, 
s. 4801)(jfr. begravelse). I hospitalets grundlæggelses-
statutter var Dorthe Hansdatters venner og bekendte 
omhyggeligt betænkt, hvilket er en af grundene til, at 
Elsebe Kirstine, enke efter rådmand i Horsens, Lau-
rids Eriksen Riber, dels flyttede til Hansted, dels lod 
sin mands og tre børns kister overføre hertil fra Hor-
sens (jfr. desuden altertavle og korgitter). Kirken var 
tillagt hospitalet, indtil den overgik til selveje 1. juli 
1956. 

Iflg. synsprotokollens beskrivelse 1862 stod der 
dengang en †gabestok og et †halsjern ved våbenhuset. 

Kirken er anneks til Lundum, tidligst bevidnet 
1584.10 men ordningen er sandsynligvis ældre. 

En samling mønter, nedlagt o. 1325 i en grav i ko-
ret, blev fundet ved arbejde med varmeanlægget 
1938.11 

1998: Hansted sogn indgår i Århus stift og ligger i 
Horsens kommune, Vejle amtskommune. 

Store Hansted Å har endnu i nyere tid udgjort et 
af de større skel i Østjylland. Den brede, sum-
pede ådal dannede i sammenhæng med fjordvi-
gen Nørrestrand en effektiv spærring for kom-
munikation mellem herrederne på hver side af 
vandløbet; inden for store afstande var overgang 
kun mulig ved Hansted bro. På begge sider pe-
gede hovedvejene mod dette sted, der ligger et 
par kilometer nord for Horsens. Kirken er rejst i 
morænelandet oven for overgangsstedet, og i 
kort afstand videre mod nord strømmer Lille 
Hansted Å (Tolstrup Å), der snart efter at have 
passeret landsbyen forener sig med den store. 
Kirkens placering på en højning i bakkeområdet 
mellem de to åløb har været et vældigt signal i 
landskabet. I dette trafikale knudepunkt, om-
kring en kilometer sydøst for kirken, ligger sog-
nets ovennævnte hovedgård, Hansted(hov)gård. 

Flere omstændigheder lader formode, at der fra 
begyndelsen har været nær forbindelse mellem 
gård og kirke. 

I 1860erne blev hovedvejen mellem Horsens 
og Odder lagt om og førtes syd om Nørrestrand 
via en bro over Stensballesund. I samme årti 
blev Hansted landsby ødelagt ved en temmelig 
ufølsom føring af den østjyske længdebane, der 
anlagdes langs kirkegårdens nordre skel. Kir-
kens sammenhæng med sin navnlig nordfor lig-
gende landsby (jfr. fig. 36), der bl.a. udtrykte 
sig ved våbenhusets tidligere placering på ski-
bets nordside, blev således brudt af. Siden be-
gyndelsen af 1700rne har naboen mod vest været 
Hansted hospital (jfr. s. 4863). 

Kirkegården, der i 1870erne12 er udvidet mod 
øst med ca. én tønde land, hegnes mod syd og 
vest af en hvidkalket mur, der er rejst 192912 og 
afdækkes med tagsten af munk-og-nonne ty-
pen. I øst forløber et stengærde, mens der i 
nord, mod jernbanen, kantes med birk og ask i 
tjørnekrat. Hegningen, der i præstens kortfat-
tede beskrivelse 179113 karakteriseres som et 
godt stendige, er tidligst nævnt 1758,14 da der 
var behov for reparation. Siden konstaterede sy-
net nedskridninger, før det 1870, i forbindelse 
med den nævnte arealudvidelse, foreslog at 
forny det eksisterende dige og at hegne det ind-
vundne areal med en mur af »spaltede« sten eller 
mursten; 187912 mente synet, at muren i syd 
måtte ombygges. 

De to hovedindgange, der sidder midtvejs i 
hhv. syd og vest, hører sammen med muren og 
flankeres af murede piller, der bærer jerntrem-
mefløje og afdækkes med pyramideformede 
tegltage. Desuden er der biadgange i nordvestre 
og sydøstre hjørner. 

Det er vanskeligt at få hold på adgangsfor-
holdene, som de var før hospitalets opførelse og 
jernbanens anlæggelse. Tilsyneladende har der 
været to indgange, en i nord og en i syd, og i 
hvert fald den ene har været en muret †portal be-
stående af port og låge. Tidligste omtale er fra 
1634-35,15 da Anders murmand fra Horsens ud-
bedrede muren over port og låge, samtidig med 
at der indkøbtes jern til nordre †rist, måske den 
der lå i den reparerede portals fodgængerad-
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gang. 1702 var søndre port og låge brøstfældig, 
og 1748 manglede både søndre og nordre låge 
sten og tag; synet 1789 mente, at porten og 
nogle låger måtte fornyes, mens præsten et par 
år efter blot bemærkede, at nordre låge var gam-
mel.14 Efter at synet 181216 havde konstateret, at 
porten var rådden, og at pillerne måtte reno-
veres, foreslog man at flytte indkørslen til ho-
spitalets sydvestre hjørne, da man fandt dens 
hidtidige placering uhensigtsmæssig. Desuden 
betød forslaget en billiggørelse, da man ved at 
bryde hul i den eksisterende mur dels kunne 
spare en pille, dels kunne nyttiggøre de ind-
vundne mursten til reparation ved kirken (jfr. 
gulve). 

185317 blev samtlige porte og låger fornyet ef-
ter synsudsættelse, og 1904 skulle en portpille 
ommures. 

Bortset fra opsætning af et nødtørftshus i be-
gyndelsen af århundredet har det formelle og 
reelle naboskab med hospitalet og dets udhuse 
nok betydet, at behov for de sædvanlige byg-
ninger på kirkegården først er blevet aktuelt rela-
tivt sent. Et graverhus blev fornyet i grundmur i 
1960erne og omkring 1990 udvidet svarende til 
det ved nabokirken i Lundum. Redskabsskur i 
kirkegårdens nordvestre hjørne. 1904 nævnes 
første gang anlæggelse af gange eller andre regu-
leringer på området. Beplantningen er i dag ret 
sparsom og udgøres navnlig af spredte birke-
træer. Mest bemærkelsesværdig er en stor, gam-
mel ask i det sydvestre afsnit; derudover er der 
nord for kirken enkelte større træer (kastanie og 
ask) som rest af en tættere, ældre bevoksning. 
Længst i øst er der en lund af birk, løn og naur, 
og i nordsiden, tæt herved, har graveren anlagt 
en »parkafdeling« for urner med røn og buske. 

Omkring kirken ligger et fortov af piksten; 
ønskeligheden af en banket ved bygningens fod 
blev fremført af synet 1856, hvorefter der blev 
brolagt 1863 (jfr. desuden ndf. s. 4828). 

B Y G N I N G 
Kirken, der er herredets største, består af kor med 
apsis og et skib, hvortil slutter sig tårn fra den sene 
middelalder samt et par nyere tilbygninger. Ud over 
den omstændighed at længde, bredde og højde er 

større end sædvanligt, har den oprindelige bygning 
også på andre måder været temmelig bemærkelses-
værdig. Dels har koret haft en hvælvet udbygning på 
hver side, dels har skibet i sin vestre ende haft en 
særlig indretning med herskabspulpitur og tårn. 

O. år 1500 indbyggedes hvælv i kor og skib, og 
senest ved denne lejlighed er vestpulpituret fjernet. I 
samme periode før reformationen tilføjedes som 
nævnt tårnet og formentlig tillige et våbenhus foran 
skibets nordre indgang, der vendte mod landsbyen. 
1873, da også tårnets trappehus blev opført, afløstes 
våbenhuset af en nybygning, der har fungeret som 
ligkapel siden 1930, da det nuværende våbenhus på 
sydsiden blev rejst. Korets søndre sidebygning blev 
revet ned 1648-49, mens den nordre blev sløjfet i sid-
ste halvdel af 1800rne. Orienteringen har en mærkbar 
afvigelse mod syd.18 

Sammenholdt med f.eks. den næsten pedantiske 
præcision, der præger afsætningen af nabokirken 
i Ørridslev (s. 4735), falder det i øjnene ved be-
tragtning af Hansted kirkes grundplan, at der 
her optræder adskillige skævheder; bl.a. er der 
ved overgangen mellem kor og skib et svagt 
knæk på hovedaksen, ligesom langvæggene i 
begge rum konvergerer mod øst, mest udtalt i 
skibet. Her er rummet ca. tre gange så langt 
som bredt, hvoraf det siden helt omdannede vest-
afsnit (jfr. ndf.) har indtaget godt en femtedel. 

Materialet i de relativt kraftige kassemure 
(tykkelse ca. 135 cm) er til begge sider frådsten, 
der fortrinsvis er tildannede til et format som 
moderne mursten; sine steder er skifterne la-
vere, mens der ved hjørner ses temmelig store 
blokke (højde 18-22 cm, længde 50-70). Den 
professionelle opmuring ses på taggavlene at 
være afsluttet med udjævning af den udkvæl-
dede fugemørtel. Facaderne synes at have været 
færdiggjort med en indridset fugetegning, mens 
der adskillige steder på oprindelige vægflader er 
observeret puds, hvorpå er indridset kvadre. 
Bl.a. i den sekundære gennembrydning af ski-
bets vestre taggavl og ved de afbrudte mure ef-
ter det nedennævnte †tårn ses murkernen at be-
stå af håndstore marksten. Samme materiale er 
benyttet i hvert fald øverst i sylden, der er kon-
stateret enkelte steder. 

Det omgivende jordsmon skjuler i vore dage 
den bemærkelsesværdige, aftrappede sokkel (fig. 
2-4), der har en parallel på Korning kirke i Hat-
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Fig. 2. Udsnit af soklen i hjørnet mellem kor og søn-
dre †udbygning (s. 4828). KdeFL fot. 1966. - Section 
of the plinth in the corner between the chancel and the 
demolished southern annex. 

Fig. 3. Udsnit af soklen i hjørnet mellem skib og søn-
dre †udbygning (s. 4828). KdeFL fot. 1966. - Section 
of the plinth in the corner between the nave and the demol-
ished southern annex. 

ting hrd. Det øverste led synes på enkelte afsnit 
at være affaset. Soklen er konstateret så mange 
steder, at det kan slås fast, at den har eksisteret 
på alle dele af kirken, inklusiv apsis og korets to 
†udbygninger. Ligesom murene er soklen af 
frådsten lagt således, at hvert trin udgøres af et 
skifte. Udformningen varierer: På koret og i 
skibets østre ende når den samlede bredde op på 
34 cm, og hældningen over fem trin er omkring 
45°; på søndre †udbygning er der seks trin. I 
denne ende af kirken er murfodens højde ca. 60 
cm, hvoraf den øvre, aftrappede del udgør de 
34. Fundamentgrøftens fyldlag, hvis overside 
har karakter af brolægning, angiver soklens 
nedre, lodrette parti til at være 20-30 cm højt; 
højest ved midten af vestgavlen, hvor aftrap-
ningen samtidig er mest stejl med et fremspring 
på kun 13 cm og en højde på 30. I hvert fald i 
nordre †udbygnings hjørner er soklens nedre, 
lodrette led sat med én stor frådstensblok. 

Fig. 4. Udsnit af soklen på skibets vestgavl (s. 4828). 
KdeFL fot. 1966. - Section of the plinth of the west gable 
of the nave. 
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Fig. 5. Grundplan 1:300, tegnet af KdeFL 1998 på grundlag af V. Norn 1929, H. P.Nielsen 1964 samt egne 
notater 1966. I skibets vestre ende er angivet træk af †vestpulpitur m.v. (s. 4830), ved nuværende ligkapel på 
skibets nordside er markeret indre kontur af †våbenhus (s. 4834), ved koret er tegnet de to †sidebygninger (s. 
4830) og i koret gravrum (efter Birch og Svenning 1997) (s. 4856). - Ground-plan including indications of demolished 
parts of the building. In the chancel is drawn a burial chamber beneath the floor. 

Af de tre oprindelige indgange, der utvivlsomt 
har været ens, slanke og rundbuede portaler, er 
ingen i brug. Den nordre, der har fungeret til 
1930 (ændret i 1860erne for at kunne åbne udad), 
er tilmuret, men spores som en udvendig 136 
cm bred, indvendig 166 cm bred åbning; den 
indvendige højde til toppen af det overdæk-
kende stik af 30 cm høje, svagt kileformede 
frådsten er nu 306 cm, men har oprindelig været 
ca. 360 (jfr. gulve). 

Søndre indgang kan skimtes indvendig, hvor 
bredden er 167 cm og stikket ca. 15 cm højt. 
Lukningen, som muligvis skal ses i sammen-
hæng med den udvendige støttepille, der blo-
kerer ydersiden, har nederst et par lag af mark-
sten, derover et 50 cm højt bånd af frådsten og 
øverst overvejende munkesten. 

Vestre indgang, der funktionelt skal forstås i 
forbindelse med det nedennævnte †pulpitur, og 
hvoraf kun levn af sidernes nederste skifte er 

bevaret, dækkes af gulvet, men blev iagttaget 
1966. Det kunne da konstateres, at åbningen, 
der havde afbrudt soklen, mellem de 16 cm 
fremspringende anslag var 136 cm bred ligesom 
nordportalen. På et tidspunkt var indgangen 
blevet blændet med munkesten på en bund af 
marksten. 

Apsis, kor og skib har været belyst af mindst 
ti vinduer, hvoraf det i korets østgavl og alle de 
nordvendte kan aflæses i tilmuret tilstand. Alle 
er rundbuede og af sædvanlig, timeglasformet 
snitfigur. Højden varierer omkring 170 cm, 
mens bredden ligger mellem 90 og 106 cm. 1966 
var det muligt i skibets næstøstligste fag at iagt-
tage nordsidens vindue inden for dets tilmurin-
ger, der såvel i væg- som facadeplan var udført 
med en halvstensmur af munkesten. I den 
107x51 cm store lysning sad rester af en fire cm 
bred trækarm, der ikke blev nærmere under-
søgt. Ved samme lejlighed blev også det syd-



4830 VOER HERRED 

vendte vindue i skibets vestligste fag åbnet. Her 
viste det sig dels, at bundsmigen til begge sider 
var opbygget som sidste fase i den i øvrigt fær-
dige åbning, dels at murværket i siderne havde 
en ridset fugetegning og derover var pudset. 
Tilsyneladende har der ikke været et vindue i 
fagets nordside, muligvis på grund af en opgang 
til nedennævnte †herskabspulpitur. 

Fra første færd har kirken som nævnt i vest 
haft et muret †pulpitur, over hvis midterste del 
har rejst sig et †tårn; desuden har der været en 
†udbygning på hver af korets langsider. 

Skibets (†)vestafsnit. Ved sonderinger 1966 
konstateredes under gulvet levn af en 135 cm 
bred mur, der i en afstand af 325 cm fra vest-
væggen tilsyneladende har strakt sig tværs over 
rummet. At dømme efter de stærkt nedbrudte 
rester var materiale og konstruktion som kir-
kens øvrige murværk. Svarende til nævnte murs 
østside registreres bl.a. på skibets sydvæg, over 
hvælvingen, en svagt fremspringende, afhugget 
frådsten. Yderligere iagttages både på nord- og 
sydvæggen i det vestre fag, hhv. 345 og 330 cm 
over nuværende gulv, et vandret spor, der 
strækker sig fra vestgavlen til tværmurens bag-
side og lader formode, at de relativt smallere 
afdelinger i hver side af det antagelig tredelte 
vestafsnit har haft træloft i dette niveau. Der er 
ikke set spor af de piller, som må antages at have 
stået oven på den nævnte strækmur, og som for-
mentlig indbyrdes og med skibets langvægge 
har været forbundet med arkader og dermed har 
udgjort †pulpiturets front i skibet. 

Videre rummer skibets velbeholdne taggavl 
væsentlige oplysninger om vestafsnittets øvre 
†etage. Først og fremmest er der på østsidens nor-
dre del rester af en 129 cm tyk, østgående mur, 
mens kun et hjørne af en tilsvarende er bevaret i 
syd. Afstanden mellem de to mure, der må have 
strakt sig østpå til †pulpiturets ovenfor omtalte 
frontmur, er 275 cm, hvilket angiver den indre 
bredde af det centrale afsnit i det åbenbart tre-
delte vestparti. De to afsnit til siderne for mid-
ten får derved hver en bredde fra væg til væg på 
150 cm. Mens gavlens søndre del sekundært er 
ommuret , fremgår det i nordsiden, at tagtrekan-
tens tykkelse ved den østpå gående mur redu-

ceres fra 131 cm til godt halvdelen. Alt i alt bli-
ver det klart, at vestafsnittets midterste del, der i 
skibets tagrum har været ca. 530 cm bred, må 
have været højere og antagelig har været ført op 
over skibets tag som et tårn med tilnærmelsesvis 
kvadratisk plan. Som bekendt har denne ud-
formning en fortsat bevaret parallel i det nærlig-
gende Vrigsted i Bjerre hrd. Her findes, delvis 
lagt i murlivet, en trappe, der fører op til tårnet, 
men noget tilsvarende eller levn af en anden ad-
gangsvej er ikke konstateret i Hansted.19 

Vestafsnittet har i hvert fald på skibets gavl 
været beriget med en arkitektonisk dekoration af 
34-39 cm brede lisener, hvoraf tre iagttages over 
tårnrummets hvælv. De fordeler sig med to i 
midten, med en indbyrdes afstand på 135 cm, og 
én på gavlens nordre del i en afstand af 140 cm 
fra den nærmeste af de to centrale. Nederste 
stykke af denne lisén er borthugget, og i sydsi-
den er gavlmuren som nævnt fornyet, hvorfor 
spor af den lisén, der uden tvivl har været her, er 
forsvundet. Det nuværende tårn, dets trappehus 
og en ommuring af skibets sydvestre hjørne 
umuliggør en rekonstruktion af hele gavlens ud-
formning. Det er således usikkert, om lisenerne 
kun har dekoreret gavltrekanten (da formentlig 
over en angivelse af skibets murkronehøjde), el-
ler om de har stået på facadens sokkel. Den om-
stændighed, at afstanden mellem de to midterste 
svarer til vestportalens bredde, kunne tyde på, 
at sidstnævnte mulighed har været den fore-
trukne. Samtidig observeres, at afstanden mel-
lem de to ydre lisener omtrent svarer til †tårnets 
formodede bredde. Fremspringene har derfor 
næppe fortsat op på tårnets vestside. 

Mellem de to midterste lisener, med bund ca. 
én meter over skibets murkroneniveau, sidder et 
oprindeligt, dobbeltsmiget vindue, der har givet 
lys til et rum i det formodede, centralt placerede 
†tårn. Ved behugning er vinduet udvidet til pas-
sage mellem det nuværende tårns mellemstok-
værk og skibets tagrum. Åbningen er i begge 
sider 58 cm bred og har haft lysningen forrykket 
mod murens yderside. Siderne er kun bevaret 
op til en højde af 45 cm over bunden. 

Ved udgravninger 1966 blev rester af en †ud-
bygning iagttaget på hver side af koret. Desuden 
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Fig. 6. Udsnit af korets og skibets nordside med tilmuret vindue, spor efter †udbygning og blændet dør (s. 
4830). KdeFL fot. 1966. - Section of the north side of the chancel and the nave where traces of a demolished annex and 
walled up door are visible. 

kan på begge de stående facader skimtes spor, 
der samstemmende angiver udbygningerne som 
omtrent kvadratiske og nogenlunde lige store. 
Kirkens markante sokkel er som nævnt ført om-
kring på hver udbygnings tre frie sider, hvilket 
er et af indicierne for, at begge har udgjort op-
rindelige dele af anlægget. Murene, der teknisk 
må have svaret til kirkens øvrige, har været ca. 
74 cm tykke og placeret således, at rummenes 
vestre vægge har flugtet med ydersiden af ski-
bets gavl. Sporene på skibets og korets nuvæ-
rende facader angiver, dels at kippen på hver 
udbygnings tværstillede sadeltag har ligget un-
der korets tagfod, dels at hvert rum har haft et 
†hvælv. 

Hvad størrelser angår, registreres mindre for-
skelle mellem de to småbygninger, hvilket til en 
vis grad hænger sammen med de skævheder, der 
observeres ved koret selv og i dets forhold til 
skibet. Nordre udbygning har haft en indvendig 
bredde på 230 cm, den søndre på 245; i nord-
sydlig retning har rummet i nord målt ca. 290 
cm, mens den tilsvarende udstrækning ikke er 
konstateret i syd. 

En rundbuet døråbning med rette vanger i 
hver af korets langsider har sat hver udbygning i 
direkte forbindelse med korrummet. Passagerne 
er så smalle, at tanken om at opfatte annekserne 
som sidekor ikke er sandsynlig. De to døre, 
hvoraf øvre del af den søndre er iagttaget 1966, 
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er bevaret i tilmuret skikkelse. De sidder ikke 
over for hinanden, men forskudt, og har yderli-
gere lidt forskellige dimensioner. Det kunne 
konstateres, at nordre åbning er ca. 25 cm højere 
end søndre, og at denne er 98 cm bred, den an-
den kun 82. 

Det oprindelige formål med de to sakristilig-
nende birum er ukendt.20 Senere brugtes de til 
forskellige formål og blev nedrevet forholdsvis 
sent. Søndre udbygning er utvivlsomt identisk 
dels med det »kapel på kirkens sydside«, hvortil 
der 1639 bragtes otte læs kampesten (formentlig 
med henblik på reparation), dels med »det kapel 
som stod sønder op til kirken«, og som 1648-49 
meldes nedtaget.15 Det nordre skulle samtidig 
renoveres med bl.a. nye tagsten og må være det, 
der 174814 kaldes kalkhuset. Det omtales 1808,16 

da ejeren af Pedersholm (i sognet), kaptajn, 
kammerjunker Christian Gersdorff fik afslag på 
sin anmodning om at måtte erhverve »den 
hvælvede udbygning på korets nordside« til be-
gravelsessted. Som kirkeejer begrundede direk-
tionen for Hansted hospital afslaget med, at 
rummet, hvortil der i hvert fald dengang var 
adgang fra kirkegården, var uundværligt til kir-
kens bygningsmaterialer. Endnu i synsproto-
kollens beskrivelse af kirken 1862 nævnes ud-
bygningen (som materialhus), mens F. Uldall, 
der besøgte stedet 1895, ikke omtaler den. 

I det indre har såvel skib som kor haft trælof-
ter, mens apsis fra starten har stået med den ek-
sisterende halvkuppel. Dette kvartkuglehvælv er 
opmuret med frådsten og har en rå overside, der 
glider jævnt over i rundingens murkrone. 

Særligt på tr iumfmurens østside fremgår det 
utvetydigt, at loftsbjælkerne har ligget oven på 
korets og skibets murkroner. I korets gavltre-
kant registreres tre 70-80 cm dybe huller, hvoraf 
de to indeholder stumper af langsgående bjæl-
ker. I hvert fald den midterste har været kæm-
met over rummets tværgående bjælker, således 
at loftet set nedefra har været opdelt i en form 
for kassetter.21 Desuden iagttages i gavlfeltet 
dels et par cirkulære huller efter stilladsbomme, 
dels rektangulære, gennemgående huller efter et 
par skråtstillede brædder, der synes at have haft 
relation til toppen af apsistagets kongestolpe. 

Fig. 7. Udsnit af korgavlens vestside med rest af ind-
muret bjælke og bomhul (s. 4832). KdeFL fot. 1966. -
Section of the west side of the chancel gable including rem-
nant of beam and putlog hole for scaffolding. 

Ændringer og tilføjelser. Kirkens omdannelse i 
den sene middelalder, dvs. i perioden op til re-
formationen 1536, synes at følge det skema, der 
kendes de fleste andre steder: Indbygning af 
hvælv, rejsning af tårn og formentlig tillige til-
føjelse af våbenhus. Som det oftest er tilfældet, 
er det vanskeligt at fastslå rækkefølgen af disse 
arbejder. Dog er der nogle ejendommeligheder 
ved tårnet, som bedst finder sin forklaring i en 
antagelse af, at ombygningen er begyndt her. 

Tårnet er stort, svarende til kirken, dog er det 
smallere end skibet. På en syld af rå kamp er det 
opført af munkesten, der navnlig på mellem-
stokværkets vægge ses at være henmurede i sta-
bilt munkeforbandt med skårne eller ridsede fu-
ger. Som det fremgår nedenfor, har tårnet siden 
den første omtale 1634-35 været repareret utal-
lige gange, hvilket bl.a. aflæses ved, at hele syd-
facaden og omkring halvdelen af den vestre i 
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vore dage er skalmuret, ligesom klokkestok-
værket og taggavlene er af nyere dato. 

Det er tårnrummet, som ved levn og spor af 
et lavtsiddende †hvælv giver anledning til en 
overvejelse af, om tårnets opførelse har været 
sat i gang, før der indbyggedes hvælv i skibet. 
Særligt hvis dettes vestgavl (og nu forsvundne 
vestpulpitur) har været intakt, ville det give en 
plausibel forklaring på, at tårnrummet i første 
omgang havde været ejendommeligt lavloftet. 
Mens der ikke i tårnets murværk, der i under-
etagen er hvidtet på begge sider, observeres 
sikre indicier for standsning under byggeriet, 
fortæller en tilmuret døråbning østligt på tårn-
rummets nordvæg, umiddelbart over sporet af 
det lavtsiddende †hvælv, at tårnet allerede i før-
ste byggefase var udstyret med den udvendige 
adgang til de øvre stokværk, som er almindelig i 
stiftet. En lignende indgang er gentaget højere 
oppe (og lidt vestfor), utvivlsomt udført efter at 
det lavtsiddende hvælv var opgivet. 

Det eksisterende tårnrum, der åbner sig mod 
skibet med en arkade i rummets fulde bredde, 
overdækkes med et seksdelt hvælv, der befinder 
sig i omtrent samme højde som hvælvene i ski-
bet. Herved er skabt en god sammenhæng mel-
lem de to afsnit. Det er nærliggende at antage, at 
(hvælv) ændringen i tårnrummet har været dik-
teret af ønsket om at opnå denne helhed. Det vil 
atter sige, at indbygning af hvælv i skibet og 
tilføjelse af tårnet er foregået på omtrent samme 
tid. I denne retning peger tillige to andre for-
hold: Dels at tårnrummets seksdelte hvælv, der 
har overribber og kamtrin, synes muret på for-
læg i væggene og altså nok har været forudset 
under væggenes videre opmuring, dels at der 
over dette hvælv er etableret den nævnte, ud-
vendige adgang til tårnets øvre stokværk. 
Denne adgang er udført i oprindelig sammen-
hæng med det omgivende facademurværk, men 
en temmelig omfattende behugning på indersi-
den røber problemer med tilpasning af passagen 
forbi tårnrumshvælvet. Muligvis har tårnrum-
met fungeret som dåbskapel.22 

Det store, rundbuede, indvendig smigede 
vindue i rummets vestside er oprindeligt, men 
ændret; således går bl.a. den udvendige dobbelt-

fals vist kun tilbage til 1859.23 Vinduet omtales 
tidligst i forbindelse med den nedennævnte re-
paration af tårnet 1639. 

Mellemstokværket har som omtalt adgang 
udefra via en rundbuet, 84 cm bred åbning, der i 
facaden sidder i et tidstypisk, spidsbuet spejl. 
Trætrappen op til døren er blevet repareret eller 
fornyet adskillige gange, før det nuværende 
trappehus blev opført. Midt på stokværkets 
nordvæg er en mindre, indvendig smiget lysåb-
ning, hvis fladbuede stik i væggen er af nyere 
dato. Den 52 cm brede lysning overdækkes med 
en stor marksten og sidder udvendig i et relativt 
højt, spidsbuet spejl. Smigen øger åbningens 
indvendige bredde til 150 cm, og her er hjør-
nerne med væggen muret med såkaldt hulsøm, 
der optræder ret hyppigt i stiftet (fig. 8, jfr. 
f.eks. Århus domkirke, s. 234). 

I øvrigt præges etagens murværk af reparatio-
ner, endda er den store bue, der her som i andre 
tårne i herredet spænder ud mellem nord- og 
sydvæggene og bistår med bæring af tårnets øst-
mur, fornyet. Også klokkestokværket såvel 
som taggavlene er nymuret; østgavlens dekora-
tion med tre cirkelblændinger kan, ligesom 

Fig. 8. Hjørne ved lysåbning i tårnets mellemstok-
værk (s. 4833). KdeFL fot. 1966. - Corner by the light 
in the second storey of the tower. 

Danmarks Kirker, Århus 305 
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f.eks. i Tåning (s. 4598), være en gentagelse af et 
oprindeligt træk. Mod hvert verdenshjørne er 
der et rundbuet, udvendig falset glamhul; i øst 
har skibets tagryg kun givet plads til en halv-
cirkulær åbning. Oprindelig var gavlene kronet 
af de nedennævnte †kamtakker. 

Tårnet er første gang omtalt i 1630rne,15 da 
Anders murmand fra Horsens indlagde otte 
store bjælker, utvivlsomt i et forsøg på at for-
bedre stabiliteten. Foranstaltningen har imidler-
tid ikke været tilstrækkelig, og nogle år efter 
måtte bl.a. noget af skibets gavl »inden udi tår-
net, som var faldet ind på hvælvingen« opmures 
på ny. Desuden blev der foretaget reparationer i 
mellemstokværket, af tårnets sydøstre hjørne, af 
muren under »det store vindue«, og endelig 
blev †kamtakkerne bragt i orden. En ikke nær-
mere beskrevet istandsættelse 1674-7525 har som 
hovedpunkt utvivlsomt haft sydsidens skalmu-
ring, hvortil der et par år før var indkøbt 3000 
mursten. I en periode omkring midten af 
1700rne14 konstaterede synet gang på gang, at 
tårnet var brøstfældigt overalt på mur og tøm-
mer, inklusiv tårnrummets hvælving, men der 
foreligger ikke efterretning om nogen efterføl-
gende reparation. En sådan må imidlertid have 
fundet sted, for synet 181216 indskrænkede sig til 
at bemærke, at den udvendige trappe manglede 
nogle trin. Forud for kirkens hovedistandsæt-
telse i 1960erne anføres kun det ordinære syns 
påpegning 1862 af, at tårnets østgavl behøvede 
udhugning og reparation. 

De indbyggede hvælv i kor og skib er af van-
lig, senmiddelalderlig type, hvor buer og de 
krydsende ribber hviler på falsede hjørne- og 
vægpiller.26 Som vederlagsmarkering fungerer 
et fremkraget skifte, der i koret er rundet, mens 
det de fleste steder i skibet nærmest er affaset 
foroven og forneden. I koret er ribberne tildan-
nede med skrå sider (i forbindelse med ommu-
ring?), mens de i skibet er af gængs form på en 
halv stens bredde. 

Alene de nævnte små forskelle mellem hvæl-
vene i kor og skib lader formode, at arbejdet er 
foregået i to etaper. Hertil slutter sig den om-
stændighed, at der i koret er ejendommeligt 
store overribber med trinsten, mens sådanne 

savnes i skibet. Her bærer overhvælvningen vid-
nesbyrd om en stringent systematik, dog skiller 
de vestre fag sig lidt ud med noget, der ligner 
overribber, og et enkelt sted er der tillige trin-
sten. Disse forhold hænger måske sammen med 
den ovennævnte reparation i 1630rne efter gavl-
murens nedstyrtning. 

I skibets udvendige hjørne med våbenhuset, 
foran den tilmurede sydportal, står den allerede 
nævnte, murede støttepille, der må være identisk 
med den »store pille på kirkens sydside«, som 
skulle istandsættes 1665-6615 og igen 1756.14 

Ældst af kirkens yngre udbygninger er tårnets 
trappehus og det nuværende ligkapel, begge op-
ført 1873. Samtidigheden fremgår bl.a. af faca-
dernes ensartede bånd af savskifter af stående 
sten. Ligkapellet, der er rejst som våbenhus, af-
løste et ældre, som synet 187127 erklærede brøst-
fældigt og indstillede til »ombygning«. I første 
omgang havde man en idé om at lægge en op-
gang til tårnet inde i våbenhuset, som derfor 
skulle placeres ved tårnets nordside. Imidlertid 
blev resultatet to separate bygninger. Det enkle, 
grundmurede og skiferhængte ligkapels gavl 
oplives ved fem nicher, hvor de s. 4855 nævnte, 
romanske gravsten er indmuret i de tre. To flan-
kerer den spidsbuede dør, én er placeret over. 
Tagtrekantens to, ikke benyttede, halvsten dybe 
nicher står med gråkalket bund. Gavlen krones 
med et støbejernskors beslægtet med det, der 
pryder toppen af spiret på den få år yngre nabo-
kirke i Serridslev. Trætrappen i det blyhængte 
trappehus leder op til en repos foran den op-
rindelige, tidligere omtalte indgang til mellem-
stokværket. På facaden over den nedre dør står 
opførelsesåret med jerncifre. 

Som en sen konsekvens af jernbanens bloke-
ring af kirkegårdens nordre indgang og med be-
grundelse i behov for et ligkapel rejstes 1930, 
efter anbefaling og tegning af kgl. bygningsin-
spektør Viggo Norn, våbenhuset på kirkens syd-
side. Det er en enkel, grundmuret og blyhængt 
bygning, hvis tilføjelse betød gennembrydning 
af skibets sydmur for indgangen, der er placeret 
i skibets vestligste fag. 

På samme sted som ligkapellet lå det ældre, 
teglhængte †våbenhus, som nævnes første gang 
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1665-6615 i anledning af reparation. Ifølge syns-
protokollens beskrivelse 1862 havde det samme 
bredde som kapellet men var en del længere; den 
indre længde angives til 14 alen. Der meldes kun 
om få udbedringer, før det 1871 blev karakteri-
seret som tjenligt til ombygning. På dette tids-
punkt var der oliemalet loft (formentlig opsat på 
foranledning af synet 184317) og gulv af røde 
mursten, som 180428 var i god stand. Efter sy-
nets ordre 185923 var der indsat et buet jernvin-
due i østsiden. 

Vedligeholdelse af bygningen i nyere tid, ud 
over det anførte vedr. tårn og våbenhus, er før-
ste gang på tale 1648-4915 og var bl.a. en konse-
kvens af en omdisposition i koret. Her blev al-
teret »rykket ud« og apsis behugget i siderne »så 
folkene desbedre kan komme til offer« (jfr. s. 
4839); samtidig blev »kirken og hvælvingen« 
kalket. Det var ved denne lejlighed, at fonten, 
der hidtil havde stået i tårnrummet, flyttedes 
væk herfra og fik plads i koret. 170816 og igen 
179129 hedder det, at kirken er i god stand efter 
nylige udbedringer; 183117, efter at kirken i Lun-

dum var istandsat på mur og tag, kom turen til 
Hansted; 185117 skrev synet, at kirken stod un-
der »omfattende reparation«. 186312 blev skibets 
østgavl ommuret , og 1893 foreskrev synet re-
tablering af apsidens »oprindelige« form i for-
bindelse med altertavlens opmaling. 1965-68 le-
dede H. P. Nielsen, Odder, en omfattende re-
staurering (genindvielse med glasmaleri og nyt 
orgel 8. marts 1970), og 1995-98 (genindvielse 
første søndag i advent 1997) har Mogens Sven-
ning forestået en indvendig istandsættelse, der 
bl.a. medførte en fornyelse af de fleste gulve. 

I dag består gulvene næsten overalt af gule, 
kvadratiske teglfliser, der i koret og i skibets 
østre fag kantes med bræmmer af gule mursten 
på kant; inden for skranken og under stolesta-
derne ligger trægulv. I våbenhuset er ældre fliser 
genanvendt ved den seneste omlægning, mens 
de oprindelige, bleggule og grå teglfliser fortsat 
er på plads i ligkapellet. 

Ved hovedrestaureringen var der 1966 i ski-
bets vestre ende lejlighed til at iagttage rester og 
spor efter mørtelgulve. Den nedre pudsgrænse 

305* 

4835 



4836 VOER HERRED 

Fig. 10. Indre set mod øst. Henrik Wichmann fot. 1998. - Interior to the east. 

på indersiden af gavlen angav en gulvhøjde ca. 
15 cm over de gulvlevn, der konstateredes i ski-
bet øst for †pulpiturets frontmur. Det kunne 
endvidere ses, at efter sløjfning af †vestpulpi-
turet (og det tilhørende gulv) var der i vestfaget 
lagt et 2-5 cm tykt, hvidt mørtelgulv i niveau 
med det nævnte, mørkere (frådstensfarvede), 
formentlig oprindelige gulv i skibet i øvrigt. 
Grænsen mellem de to gulvflader lå ca. 40 cm 
øst for frontmurens østside, hvorfor man kan 
formode, at vestafsnittets gulv trinlignende har 
strakt sig de 40 cm frem foran de formodede 
†pulpiturpiller. Mellem det nuværende gulv og 
skibets formentlig oprindelige observeredes et 
sandet fyldlag af ca. 45 cm.s højde. 

Den tidligste omtale af gulve er fra 1748,14 da 
»kirkegulvet«, der 179113 siges at være af mun-

kesten, manglede 100 sten. De mursten, man 
som tidligere nævnt vandt 1812 ved at bryde hul 
i kirkegårdsmuren mod hospitalet, foreslog sy-
net anvendt til udbedring af gulvet under bæn-
keraderne. En generel omlægning fandt sted 
1834, og 1854 lagdes »bedre« fliser i koret.17 

Ifølge den beskrivelse af kirken, hvormed præ-
sten 1862 skulle indlede den nyanlagte synspro-
tokol, var der trægulv inden for skranken, og 
det var hævet ikke mindre end halvanden alen 
(godt 90 cm) over korets øvrige gulv (jfr. be-
gravelse); dette udgjordes af »malede« fliser. I 
gangene lå der »gule, brændte fliser« og i stolene 
mursten. Allerede året efter beordrede synet 
omlægning af altergulvet og 1874 fornyelse af 
det hele. 1903 holdt linoleum sit indtog i koret 
og et par år senere under stolestaderne, hvor det 
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Fig. 11. Indre set mod vest. Henrik Wichmann fot. 1998. - Interior to the west. 

blev lagt oven på en betonudstøbning. 1943 slog 
Viggo Norn til lyd for klinker i koret. 

Vinduerne, der udvendig er spidsbuede og 
dobbeltfalsede, indvendig rundbuede og smi-
gede, går næsten alle tilbage til synets ønske 
1863. På skibets og korets sydfacader aflæses 
spor efter ældre, større vinduer, som tilsynela-
dende er blevet sat ind 1842.16 Tidligste omtale 
af vinduer er fra 1634-35,15 da glarmester Hans 
fra Vejle, måske foranlediget af ødelæggelse un-
der Torstenssonfejden, indsatte 817 ruder, deraf 
en del i nyt bly. 

Tagmateriale. På nær det skiferhængte ligkapel 
er alle tage blyklædte, og dette har vist været 
tilfældet, siden tage 1634-3515 nævnes første 
gang. Som omtalt lå der tegl på †våbenhuset og 
på tudbygningen på koretsnordside. Siden 1958 

er næsten alle blyhængte tagflader successivt 
fornyet af blystøber Stoffregen, Struer. Firmaet 
har forsynet tagene med sit navn og det respek-
tive årstal samt indplaceret ældre, stemplede 
plader (årstal 1667 og 1761). 

I kor og skib er der nyere tagværker af fyr-
retræ, hvori kun indgår få ældre stykker af eg. 
En omfattende fornyelse af tagtømmeret er 
nævnt 1670-71.15 Apsidens egespær, der senest er 
istandsat 1967, samles foroven i konstruktionens 
kongestolpe (20x26 cm), der står oven på en 
bjælke langs korgavlen. Øverst krones kongen 
kugleformet, delvis indhugget i gavlfacaden, 
over toppen af apsidens halvkegle og er ind-
klædt i ét med dens blytag (jfr. huller i murvær-
ket efter forsvundne, skråtstillede brædder, 
s. 4832). Den nævnte bjælke langs korgavlen er 
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Fig. 12. Kalkmalet draperi omkring epitaf over kor-
buen (s. 4838). Erik Skov fot. 1966. - Mural painting of 
drapery round a wall monument above the chancel arch. 

krum og sikkert udvalgt med hensyntagen til 
det underliggende hvælv. Fra den udgår stik-
bjælker til murremmen. 

Opvarmning etableredes 1884 på sogneboernes 
foranledning ved opstilling af en †kakkelovn i 
hvert af skibets østre hjørner. Efter klage over 
ovnenes manglende effekt afløstes de 1909 af en 
†kalorifer. Ændringer ved varmeanlægget er 
nævnt 1938, da den ovennævnte møntskat blev 
fundet. I forbindelse med hovedrestaureringen i 
1960erne indrettedes varmluftsindblæsning med 
fyr i det samtidige graverhus. Anlægget delvist 
fornyet i 1990erne. 

Glasmosaik i vestvinduet skildrer den op-
standne Frelser, der ved graven møder Maria 
Magdalene. Billedet er udført 1968 af Knud Lol-
lesgaard og skænket af Marie Have, Hansted-
gård. 

†KALKMALERIER 

Ved kirkens restaurering 1965-68 f remkom på 
hvælvkappen og triumfvæggen over korbuen et 
kalkmalet draperi (fig. 12), formentlig fra 
1700rnes begyndelse, utvivlsomt tilhørende et 
epitaf, der 1703 var sat op over Anders Jensen 
Thonbo og hustru Dorthe Hansdatter (s. 4852). 
Draperiet, som var rødt, var så fragmentarisk 

bevaret, at det atter overkalkedes. 1843 nævnes 
»Gevantet om Epitafiet« i forbindelse med et 
ønske om genopmaling, som udførtes 1847.17 

1862 omtales det som »en stor Kaabe, der om-
giver Gravmindet«, men allerede fire år senere 
opfattedes det som upassende og ønskedes over-
hvidtet, hvilket skete året efter.12 

1862 var apsidens vægge overstrøget med 
mørk blå oliefarve, og 1877 var kirken indven-
dig prydet med oliemaling og »afpensling med 
forskellige farver« på samtlige gjordbuer og rib-
ber, sikkert den murstensbemaling, der ses på 
ældre foto (jfr. fig. 13), og som overhvidtedes 
1927.12 

I N V E N T A R 

Oversigt. Fra katolsk tid er bevaret en romansk døbe-
font, tilhørende de østjyske løvefontes såkaldte Hor-
senstype, og en klokke fra o. 1400, hvis bomærke 
fortæller, at den sandsynligvis er støbt af Olvg 
Jvrgensvn. I fonten ligger et lille sydtysk fad fra o. 
1550, der formentlig kom til kirken i løbet af 1700rne. 
I de gode år i 1600rnes første fjerdedel blev der, lige-
som i hovedkirken Lundum, bekostet ny prædikestol 
og en katekismusaltertavle, der må være fremstillet af 
samme værksted. Derudover anskaffedes ny kalk og 
disk. Efter den bedrøvelige tid med plyndringerne 
under svenskekrigene, da kirkens †alter- og †kirkebø-
ger samt †messehagel blev stjålet, tog Dorthe Hans-
datter Lotterup, enke efter Anders Jensen Thonbo og 
stifter af Hansted hospital (s. 4863), initiativ til kir-
kens udsmykning med et stort epitaf, der var færdigt 
1703. Det var skåret af den samme kunstner, Arent 
Slache, Horsens, og lige så rigt udsmykket som det få 
år ældre i Horsens klosterkirke over Anders Jensen 
Thonbos svoger, borgmester Jørgen Hansen Høgs-
bro. Elsebe Kirstine, enke efter Laurids Eriksen Riber 
(jfr. s. 4840), bidrog til kirkens ydeligere prydelse og 
bekostede 1721 en renovering af altertavlen, ligesom 
hun fik flyttet sin afdøde ægtemands og parrets tre 
børns kister fra Horsens til Hansted. Her skænkede 
hun desuden 1722 et korgitter, der var en kopi af 
klosterkirkens, og formentlig udført af ovennævnte 
Arent Slaches søn, Jørgen Arentsen Slache. O.1800 
anskaffedes en ny skriftestol til placering bag alteret, 
en skriftetavle samt tre bænke til kordrengene. Ved 
en restaurering i 1850erne fik kirken nye stolestader, 
og det meste af inventaret blev egetræsmalet. Den 
nuværende farveholdning i blå og blågrå nuancer, af-
stemt efter korgitterets og altertavlens farver fra hhv. 
1700rnes andet årti og en restaurering 1968, stammer 
fra 1997. 
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Fig. 13. Indre set mod øst. Ældre fot. i N M . - Interior to the east. 

Alterbord, 1998, udformet som en kasse med 
indbyggede skabe på bagsiden, af fyr, 174x91 
cm, 112 cm højt, med gråblå bemaling. †Alter-
borde. 1) Formentlig romansk; det ønskedes ved 
1640rnes slutning flyttet »længere ud i kirken«, 
således »at folkene desbedre kan komme til of-
fer« (jfr. s. 4835).15 2) O.1650,151862 nævnt som 
muret,12 nedbrudt 1891, iflg. indskrift på skifer-
plade nedlagt i †bord nr. 3 af håndværkere fra 
murermester A. K. Nielsen og Søns firma i 
Horsens. Arbejdet blev overvåget af arkitekt 
H. Estrup, for at folkene »ikke skulde tage eller 
ödelægge de i Foden gemte Skatter«.30 3) 1891, 
opmuret af ovennævnte værksted og udvidet 
»saaledes, at Altertavlen kan hvile derpaa i sin 
fulde længde«.12 

†Alterbordspanel. 1862 var alterbordet beklædt 
med brædder på tre sider.12 

Alterklæde, 1997, udført af Hanne Sønnichsen, 
Højer, af merceriseret bomuld og uld. Møn-
stret, der er inspireret af altertavlens tandsnit, 
består af tre felter med vertikale og horisontale 
linjer, dobbeltvævet i rødt og blågråt. †Alterklæ-
der. 1) 1671, af rødt og sort lærred med guld-

galoner, bånd og silke(tråde), alt købt hos Jens 
Nielsen »Toeböe« (Thonbo?) i Horsens.31 O. 
1790 omtales klædet flere gange som orm- og 
mølædt samt forrådnet.32 2) 1797, beskrevet 
1862 som af rødt silkefløjl med »Aarstallet 1797« 
samt guldfrynser.12 3) 1863, formentlig af rødt 
silkefløjl iht. lov af 1861.12 4) 1903, af silkefløjl 
med kors og guldgaloner.12 5) O.1961, af rødt 
fløjl med kors genanvendt fra nr. 4.12 

Altertavlen (fig. 14), 1610-20, af eg, er et re-
næssancearbejde nært beslægtet med Lundums 
(s. 4810) og med staffering hovedsagelig fra 
1968. Tavlens hovedled, fodstykke, storstykke 
og topstykke er tredelte med forkrøbninger og 
søjler, topstykket krones af trekantgavl. På 
begge etager vinger. I stor- og topstykke ma-
lerier fra 1721. 

Gesimsen på fod- og topstykke har frem-
spring med diamantbosser, mens storstykkets 
gesimsfremspring prydes af egebladsrosetter 
skåret i lavt relief. Denne gesims har derudover 
kassetteprydet kronliste over æggestav. Korinti-
ske søjler med skaftring og nedre akantusblade 
deler storstykket i tre malerifelter. Bag søjlerne 
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er der profilindrammede, høj rektangulære fel-
ter, mens malerierne indrammes af tandsnit. 
Vingerne er fra o. 1833, formentlig kopieret ef-
ter de ældre, hvorom det dette år hed, at de var 
»ormstukne og trænger til fornyelse«;17 de har 
roset, lange, fligede blade og slange med volut-
hale i fladsnit. Topstykkets tre lige store - lige-
ledes tandsnitindrammede - malerier flankeres 
af fire søjler med nærmest attisk base og kapitæl. 
Vingerne har roset, bladranker og volut i relief. 
I trekantgavlen, hvis tandsnit delvis er fra 1894, 
sidder et englehoved. På tavlens bagside, i stor-
stykkets midtfelt, ses skårne initialer med versa-
ler: »SKG, JHD, ONS, EIDH« samt et indrid-
set bomærke. 

Malerierne, fra 1721, olie på træ, er fordelt med 
tre felter i storstykket og tre i topstykket. De 
hidrører, iflg. indskrift, fra en renovering dette 
år og er bekostet af enke efter Laurids Eriksen 
Riber, Elsebe Kirstine,33 der året efter skænkede 
nedennævnte korgitter. I storstykkets midtfelt 
ses Nadveren gengivet efter et stik af Marten de 
Vos.34 Kristus, med hvid kjortel og rød kappe, 
sidder ved nadverbordet omgivet af apostlene, 
som er iført kjortler og kapper i blåt, rødt, hvidt 
og gult. Judas, som har pengeposen i hånden, er 
ved at rejse sig fra stolen foran bordet. Det 
grønne draperi mod baggrundens sorte og arki-
tekturdetaljernes grå nuancer danner ramme om 
den seksarmede lysekrone; flisegulvet er grå-
marmoreret. I hvert af sidefelterne ses to evan-
gelister malet oven over hinanden. De står i 
rundbuede, gråmalede nicher iført kjortel og 
kappe i blåt, rødt, grønt og hvidt. I hænderne 
holder de skriveredskaber, og ved fødderne ses 
deres symboler og de respektive navne med gul-
net kursiv på sort bund. Topstykkets tre ma-
lerier udgør tilsammen en fremstilling af O p -
standelsen,35 til dels efter H. Wierix.36 I midt-
feltet ses Kristus, omgivet af skyer, iført hvidt 
lændeklæde, hvid kappe og med sejrsfanen i 
venstre hånd. I hvert sidefelt er gengivet en ro-
mersk soldat, der forskrækket viger for den O p -
standne. 

Tavlens nuværende staffering fra 1968 er dels 
en restaurering, dels en genopmaling af farve-
holdningen fra renoveringen 1721 (jfr. ndf.). I 

fodstykkets midtfelt står den velbevarede giver-
indskrift med gylden kursiv på sort bund: 
»Denne Alter Tafle Haver Ædle Herr Raad-
mand, Salig Lauritz Erichsen Riber fordom Vel-
fornemme, Negotiant og Handelsmand udi 
Horsens Hans efterlatte Kierriste Ædle Ma-
damme Elsebe Kierstine Riibers Ladet forbedre, 
forgylde og stafere, Gud Til ære og Kierchen til 
Zirat. Anno 1721«. 1968 var farverne fra denne 
renovering temmelig dårligt bevaret, primært 
på grund af en hårdhændet behandling forud for 
en opmaling 1894. Desuden var, som tidligere 
berørt, dele af trævæket udskiftet ved en forud-
gående restaurering. 

Nu har alle rammer grå marmorering, mens 
tandsnittene står med guld, rødt og blåt. De lyst 
gråmarmorerede søjler har detaljer i rødt og 
guld, mens topgavl og vinger har blå bund med 
detaljer i gråt, rødt og guld. Indskrifterne i fod-
stykkets side- og storstykkets gesimsfelter står 
med gylden kursiv på sort bund og er en genop-
maling efter kalke af bibelcitater fra 1894. I fod-
stykket mod nord læses: »Herren arbeidede med 
og...« (Mark. 16,20) og mod syd: »Vi elske 
ham,.. .« (1 Joh. 4,19). I gesimsfelterne læses fra 
nord mod syd: »Se, ieg er med Eder alle 
Dage...« (Matt. 28,20), »Jeg er det Livsens 
Brød, hvo, som kommer.. .« (Luk. 6,35) og »Je-
sus annammer Syndere...« (Luk. 15,2). Ved re-
staureringen 1968 blev på bagsiden fremdraget 
en kraftig marmorering fra 1721 i hvidt og rødt 
på brunrød bund. På denne er malet med sorte 
versaler (bl.a. på storstykkets gesims) »HSB« 
og på dets søndre felt »NSSR(?), PNB«. 

Tavlen har oprindelig været en katekismus-
tavle. Dens formentlig oprindelige bemaling fra 
1600rnes begyndelse viste sig ved restaureringen 
1968 at stemme overens med en omtale 1702, da 
tavlen havde »forgyldte bogstaver«.14 Ved 
samme restaurering blev på rammeværket kun 
iagttaget små farverester i rødt og blåt, mens 
indskrifter med forgyldte versaler på sort bund 
sås på felterne i fodstykke, stor- og topstykke 
samt på gesimser. I fodstykket sås i hhv. nord 
og syd: »Ieg er Opstandelsen oc Lifvit« (Joh. 
11,25) og »Daaben er it vist Tegn paa Guds 
Naade«. I storstykkets søndre felt kunne identi-
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Fig. 14. Altertavle, 1610-20, med malerier fra 1721 og staffering fra 1968 (s. 4839). Henrik Wichmann fot. 1998. -
Altarpiece, 1610-20, with paintings from 1721 and polychromy from 1968. 

ficeres Fadervor, hvoraf den øverste del var rela-
tivt velbevaret. 

O. 1850 ønskedes tavlen restaureret, hvilket 
skete 1854,17 da rammeværkets farveholdning 
ændredes til gråblåt i flere nuancer samt gulgråt 
med gule, røde og forgyldte detaljer. Malerierne 
og giverindskriften fra 1721 blev ikke berørt. 
Samtidig maledes tavlens bagside blågrå. Ved en 
omfattende opmaling 1894 gav malermester 
H. I. Overbye, Horsens,37 den en mere afdæm-
pet tone. Rammeværket på fod-, stor- og top-
stykke blev holdt i brune og gråbrune nuancer 
med lister i rødt, grønt, gulgråt, sort og for-
gyldning. Tandsnittene omkring malerierne 
stod vekselvis i rødt, grønt og guld, mens top-

gavlens var røde, grønne og blå og storstykkets 
gesims grå på rødbrun bund. Vingernes bund-
farve var blå med detaljer i grønt, rødt, gulgråt 
og forgyldning. I topstykkets frisefelter var 
bundfarven blå, mens felterne i fodstykkets og 
storfeltets gesims havde gyldne bibelcitater på 
sort bund (jfr. ovf.); fremspringene var grå med 
hhv. røde bosser og forgyldte egeblade. Søjlerne 
foran stor- og topstykket var hhv. hvidgrå og 
hvide med forgyldte detaljer. Af malerierne be-
rørtes kun storstykkets sidefelter. Nichernes 
kontur maledes gråsort, mens baggrunden fik 
en lys blågrå farve. Tavlens bagside ændredes til 
gråbrun. Fra denne opmaling stammer en sort-
malet blikplade, nu sømmet fast på bagsiden af 
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Fig.15. Alterkalk, 1600-1650 med bæger fra 1880 ud-
ført af Rasmus Jensen, Horsens (s. 4842). Henrik 
Wichmann fot. 1998. - Chalice, c. 1600, with cup made 
in 1880 by Rasmus Jensen, Horsens. 

storstykkets midtfelt, hvorpå står med gul skri-
veskrift: »Denne Altertavle blev i Aaret 1894 
Restaureret samt malet og forgyldt.« 

Tavlen omtales tidligst 1648, da støttestænger 
blev indmuret i væggen.38 Mindre reparationer, 
på tavlens øverste dele, udførtes i 1840rne før 
restaureringen 1854.17 Ligeledes blev der forud 
for stafferingen 1894 foretaget en snedkermæs-
sig istandsættelse, fortrinsvis ved udskiftning af 
profillister og supplering af tandsnit. 

Alterkors, 1982, udført af Bent Exner, af rust-
frit stål med messing- og emaljearbejde på sølv, 
58 cm højt. Det græske kors, 15x15 cm, har på 
hver arm 3x3 blankpolerede messingskåle; i 
skæringspunktet et blåt emaljefelt med den sej-
rende, korsfæstede Kristus efter romansk mo-
del. 

Altersølv. Kalk (fig. 15), fra første halvdel af 
1600rne, med bæger fra 188039 udført af Hor -
sensmesteren Rasmus Jensen. Den 21,5 cm høje, 
forgyldte kalk har sekstunget fod med fodplade 
og standkant, hvis graverede mønster består af 

romber mellem lodrette stave. Hver fodtunge er 
markeret med graveret linje; på en af tungerne 
er pånittet en støbt krucifiksfigur. Sekskantede 
skaftled; ved det øvre er profilstave ved over-
gangene til knop og bæger; det nedre led er for-
mentlig fra 1880, da kalken ønskedes forhøjet.12 

Den fladtrykte knop har på over- og undersiden 
krydsskraverede tunger mellem rudebosser med 
graverede versaler »Iehsvs«. Det glatte bæger 
har på undersiden et delvist ødelagt mester-
mærke (Bøje II, 1982, nr. 6279 el. 6280). Under 
fodens bund er graveret med versaler »Hanstedt 
kircke« samt indridset initialerne »A.A.« 

Fig. 16a og b. Oblatæske, o. 1700, med uidentifice-
rede våbenskjolde med initialer samt stempler og ind-
ridsede navne under bunden (s. 4843). Henrik Wich-
mann fot. 1998. - Wafer box, c. 1700, displaying uni-
dentifiable coats of arms with initials. 
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Fig. 17. Detalje fra oblatæske, indridsninger i låget 
(s. 4843). Henrik Wichmann fot. 1998. - Detail of the 
wafer box, engravings in the lid. 

skrift (fig. 16b). Under kirkens navn læses »Hr 
Peder Toxverd 1731 J: Brabrab« foruden initialet 
»A«. Ovenover, men vendt på hovedet, ses »Hr 
Anders Krag 1735 (?ing?) 1739«.42 I låget, lige-
ledes ridset med skriveskrift »JCCS den 6th 
Sond p Trinih 1811« (fig. 17). Æsken er tidligst 
nævnt 1825, da den var så gammel og mådelig, 
at den ønskedes »at omgiöres af nye«.17 

Vinskummeskeer. 1) 1903,12 udført af Rasmus 
Jensen, Horsens, svarende til Lundums fra 
samme år (s. 4812). På laffet graveret cirkelkors, 
på skaftet latinsk kors under spidsbuet arkade og 
på bagsiden med skriveskrift »Hansted Kirke«. 
Samme sted tre stempler: mestermærke (Bøje II, 
1982, nr. 6279), Københavnsmærke (19)03 og 
guardeinmærke for Simon Groth (1863-1904). 2) 
1980, udført af Bent Exner, med rundt laf og 
buet skaft. På laffets underside med stemplede 
versaler »925S Exner 1980 lueforgyldt«. 

Kalken er tidligst nævnt 1661,40 1748 var der 
behov for at fastgøre dele, formentlig bægeret, 
der 1880 erstattedes af et nyt. 

Disk, formentlig samtidig med kalken, tid-
ligst nævnt 1661,40 forgyldt, 14,5 cm i tvm. På 
fanen graveret hjulkors samt konturlinje. Under 
bunden indskrift svarende til kalkens. 

Læderfutteral til kalk og disk, formentlig fra o. 
1850, cylindrisk, 25,5 cm højt, 17,5 cm i tvm., 
med bærehank foroven samt (nu ødelagte) luk-
keremme i begge sider. Futteralet nævnes i in-
ventariet 1862.12 

Oblatæske (fig. 16a), o. 1700, ændret eller re-
pareret o. 1750 af Grenåmesteren Johan Daniel 
Planitz (o. 1720-76), renoveret 1829.17 Den cy-
lindriske æske, 4½ cm høj, 9 cm i tvm., har på 
sider og låg store, drevne og ciselerede barok-
blomster. I lågets midte er et svagt hævet, rundt 
felt med to uidentificerede, graverede våben-
skjolde. Det i heraldisk højre side er lodret delt, 
i det andet ses en galt, stående på bagbenene. 
Over og mellem vesselhornene står med skrive-
skrift initialerne »C.F.R.F.M.R.«41 Under bun-
den to ens mestermærker (Bøje II, 1982, nr. 
5783) og en nyere, graveret indskrift med skri-
veskrift »Hansted Kirke« samt fire indridsede 
navne og årstal med meget ubehjælpsom skrive-

Fig. 18. Alterstager, 1862, kopier af stagerne fra 1858 i 
Vor Frue kirke i København (s. 4845). Henrik Wich-
mann fot. 1998. - Altar candlesticks, 1862, copies of the 
candlesticks from 1858 in Our Lady's Church in Copen-
hagen. 
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Fig. 19a og b. Skriftetavle, o. 1800, med 100 num-
mererede huller, a. forside, b. bagside (s. 4844). Hen-
rik Wichmann fot. 1998. - a-b. Catechismal board, c. 
1800, with 100 numbered holes, a. front, b. back. 

Vinkande, o. 1870,12 af sort porcelæn med 
guldkors og -kanter, 28 cm høj, fra Bing & 
Grøndahl. †Vinkande, o. 1850. Dette år ønskedes 
en alterkande, »helst af sortmalet Porcellain med 
et forgyldt Kors«.17 1869 var kanden revnet.12 

Berettelsessæt fælles med hovedkirken Lun-
dum. 1791 nævnes, at der intet er til de syge.13 

Alterstager. 1) Seks ens sortlakerede smede-
jernsstager, skænket 1983 af en beboer i sognet, 
23,5 cm høje. 2) (Fig. 18), anskaffet 1862, af pa-
tineret messing,12 73 cm høje inkl. den ni cm 
høje lysetorn, udført som (lidt formindskede) 
kopier af billedhugger C. C. Peters alterstager 
fra 1858 i Vor Frue i København (DK. Kbh. By 
1, s. 186). Stagerne, hvis høje, tresidede, kon-
kave fod består af lavt postament under tre løve-
fødder mellem gennembrudte ranker og højt 
søjlepostament med midtrosetter, er udformet 
som en glat søjle med akantusbase, -prydbælte 
og -kapitæl samt lyseskål. På postamentet under 
en af løvefødderne er graveret »1862«. De stod 
tidligere på alteret, siden 1983 i tårnrummet. 
Syvstage, 1941, af messing, 32 cm høj, med seks-

kantet fod i to etager. På fodens ene side er gra-
veret med skriveskrift »Hansted Kirke 1941«. 
Indtil 1983 på alteret, nu på trækonsol ved 
triumfvæggens nordside. †Alterstager. I inventa-
riet 1661 omtales et par lysestager af kobber,40 

senest nævnt 179113 som malmstager. 
†Alterbøger. 1653 købtes en ny bibel med »for-

gyldte blade«.15 1661 omtales, at en gammel al-
terbog var stjålet sammen med de øvrige kirke-
bøger.40 

Alterskranke, anskaffet 1854,17 udvidet og æn-
dret 1873,12 med støbejernsbalustre, svarende til 
dem i Lundum (s. 4814), med kannelerede søjler 
og rankekapitæl; base og nedre del af skaft om-
givet af rocailler.43 Håndliste af træ. Skranken er 
efter ændringen 1873 opsat som en retkant med 
afrundede hjørner; oprindelig i halvrund form, 
nævnt 1862.12 1997 bronzeredes støbejernet, sva-
rende til tilstanden 1862, og håndlisten maledes 
gråblå i samklang med det øvrige inventar, †Al-
terskranke, omtalt tidligst 1821 som ubekvem for 
de ældre og frugtsommelige; året efter gjort bre-
dere og betrukket med læder.17 

Messehagler. 1-4) Skænket 1992 af Alfred og 
Mette Høltzermann og udført af Gro Sachse, 
Tulstrup, i hhv. grøn, hvid, violet og rød uld 
med påsyet gyldent kors på for- og rygstykke. 
På den grønne, violette og røde hagel ses på 
ryggen derudover hhv. kornaks, glorie med 
stråler og stråler; alle har gyldent silkefoer og i 
nakken et mærke med indvævet påskrift: »Da-
nish Art Weaving Tulstrup Denmark Handmade 
Exclusively«. 

†Messehagler. 1653 købtes hos Peder Hansen i 
Horsens en ny hagel,15 der i en tilføjelse til in-
ventariet 1661 oplyses at være »Henrøffuede«.40 

Den erstattedes 1671 af én af rødt fløjl købt hos 
ovennævnte Jens Nielsen Thonbo i Horsens.15 

Det er givetvis denne messehagel, der o. 1790 
flere gange omtales som orm- og mølædt samt 
gammel og forslidt (jfr. †alterklæde nr. 1).32 1862 
benyttedes én af rødt silkefløjl, omtalt som mes-
sekåbe.12 1897 købtes én af samme materiale,12 

sidst benyttet i 1980erne. 
*Skriftetavle (fig. 19a og b), o. 1800, af træ, 

rektangulær med afrundet top, 36x15,5 cm, til 
ophængning; forsynet med 10x10 nummererede 
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Fig. 20. Dåbsfad, o. 1550, sydtysk arbejde (s. 4845). 
Henrik Wichmann fot. 1998. - Baptismal dish, c. 1550, 
south German workmanship. 

huller. På forsiden er tallene malet med hvidt på 
rød bund, foroven et bladornament i sort og 
grønt; bagsiden er rød med sort marmorering. 

Døbefont (fig. 21) romansk, af granit med rød-
og sortnistret kumme og rødnistret fod, i alt 92 
cm høj; den har keglestubformet fod med øvre 
vulst, kummen halvkugleformet, 80 cm i tvm., 
indvendig 30 cm dyb. Iflg. M. Mackeprang 
(Døbefonte s. 258) tilhører den de østjyske løve-
fontes såkaldte Horsenstype og er især nært be-
slægtet med den i Gylling (s. 2828). Udsmyk-
ningen, der er hugget i 3-5 mm højt planrelief, 
er på kummen indrammet af fine tovsnoninger 
og består nederst af en række kransstillede blade 
og herover parvist modstillede løver i profil. De 
adskilles af tovsnoningsindrammede bladran-
ker, hvoraf den ene adskiller sig ved kun at have 
tre plane skiver. Løverne har mandelformede 
øjne, manke med spiralformede lokker og lang 
hale, der er ført mellem bagbenene og op over 
ryggen, hvor dusken breder sig ud i et bladorna-
ment. Under fodens kraftige vulst gentages otte 
gange, sammenholdt af ringe, en fembladet, 
forneden oprullet palmette. 

Fonten er tidligst nævnt 1648, da den blev 
flyttet fra tårnrummet til koret.15 1869 ønskedes 
den befriet for maling,23 hvoraf der dog stadig 
er små rester nederst på kummen. 1874 stod den 

ved korbuens nordre vange;12 i forbindelse med 
korgitterets flytning 1943 (jfr. ndf.) blev den 
placeret østligst i skibets nordside, omtrent på 
nuværende plads. 

Dåbsfad (fig. 20), o. 1550, sydtysk arbejde af 
drevet og punslet messing, 42,5 cm i tvm., 6 cm 
dybt og med 6,5 cm bred fane. I bunden ses 
Syndefaldet, gengivet efter samme forlæg som 
bl.a. på fadet i Tønning (s. 4061), omgivet af en 
udpudset majuskelindskrift samt små punslede 
rosetter. På fanen er ligeledes punslede blom-
sterhoveder og blade. Under bunden sekundært 
graveret med skriveskrift »Hansted Kirke«. Fa-
det må være erhvervet mellem 1702, da fonten 
var uden »bækken«,14 og 1862, da det omtales 
første gang. Det har mindre tvm. end fontens 
indvendige mål og har derfor, i hvert fald de 
sidste 100 år, ligget i en ramme. En †træramme 
erstattedes o. 1907 af den nuværende af mes-
sing,12 formet som et stort fad, 66 cm i tvm., 7 
cm dybt og med 17,5 cm bred fane, hvori dåbs-
fadet ligger (jfr. fig. 23). 

Dåbskande, 1933, af messing, med konisk kor-
pus og bøjlehank, 19 cm høj, svarende til Lun-
dums; på korpus med graveret skriveskrift 

Fig. 21. Romansk døbefont af granit (s. 4845). Henrik 
Wichmann fot. 1998. - Romanesque granite font. 
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Fig. 22. Korgitteret foran korbuen inden restaurering 
1968 (s. 4846). Georg N. Kristiansen fot. - The chancel 
screen in front of the chancel arch. 

»Hansted Kirke. 1933«. †Dåbskande. 1862 an-
skaffedes en kande »til at bringe dåbs vandet i«.12 

Korgitter, med epitafiefunktion44 (fig. 23), 
1722, iflg. malet indskrift skænket af Elsebe Kir-
stine, enke efter rådmand Laurids Eriksen Riber, 
Horsens (jfr. altertavle, s. 4840 og begravelse i 
koret, s. 4857), af eg. Det er udført som en for-
enklet kopi af korgitteret i Horsens klosterkirke 
fra 1697 og kan formentlig tilskrives Jørgen 
Arentsen Slache, Horsens.45 

Det bruskbarokke gitter består af tre fag, det 
midterste med fløjdøre og alle med paneler for-
neden og snoede søjler foroven. Øverst afsluttes 
gitteret af en kraftig gesims, kronet af et top-
stykke, der flankers af fire evangelistfigurer. Pa-
nelerne i yderfelterne er plane, mens dørpartiet 
er udstyret med maleriprydede arkadefelter. 
Under hver arkade et postament med indskrift-
felt mellem moderat fremspringende piedestaler 

med halve rosetter i relief, og ovenover ses 
yderligere et indskriftfelt. Arkadernes termer 
med bladornamenter har høje, konkave dob-
beltkapitæler, den flade bue akantusblade og 
sviklerne englehoveder. De slanke, snoede søjler 
over panelfelterne har attiske baser, glatte pryd-
bælter med bossesmykket ring foroven samt 
korintiske kapitæler. Gitterets dør vogtes af to 
næsten mandshøje keruber med flammesværd, 
et forholdsvis sjældent motiv i dansk kirkein-
ventar.46 Keruberne, der står på høje fremspring 
og på hovedet bærer korintiske kapitæler, har af 
hensyn til passage gennem døråbningen den ene 
vinge foldet på ryggen, mens den anden er bredt 
ud. De bærer begge fodsid kjortel, slidset op 
over knæet, og et langt klædesstykke draperet 
omkring kroppen. På postamenternes forside 
gengives hhv. Adam og Eva, begge knælende 
med den ene hånd under kind, granatæble i den 
anden og med laurbærkrans om livet; over deres 
hoveder et ovalt indskriftfelt. Sidefagene er af 
forskellig bredde, hhv. med tre og fire søjler. 
Den forkrøbbede gesims har fortløbende ind-
skriftfelt og kronliste med akantusblade. Fod-
liste og sidepilastre er nyere, formentlig fra 
1893, da gitteret første gang flyttedes fra kor-
buen (jfr. ndf.). Topstykkets cirkulære, laurbær-
kransede indskriftfelt, der flankeres af to engle 
stående på konsoller, krones af Den Opstandne 
Kristus siddende foroven. På hver side af top-
stykket ses to evangelister med deres symboler, 
de to midterste står på konsoller, de yderste sid-
der omgivet af akantusløv; fra venstre mod 
højre ses Mattæus, Markus, Lukas og Johannes; 
længst mod vest er derudover et ornament af 
akantusblade. 

Gitterets bagside, der er beregnet til at ses fra 
koret, men nu står op ad skibets nordvæg, er 
plan, bortset fra de rundskårne evangelistfigu-
rer. 

Efter en restaurering 1968 står gitteret med 
oprindelig staffering undtagen panelernes for-
side, hvis nymalede, grå marmorering bygger 
på f remkomne farvefragmenter. Dørens ram-
meværk er gråmarmoreret, mens en lysere mar-
morering danner baggrund for postamentfrem-
springenes relieffer. I fløjdørens arkader er malet 
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Fig. 23. Korgitter med epitafiefunktion, skænket 1722 af Laurids Eriksen Ribers enke, Elsebe Kirstine, til minde 
om mand og børn (s. 4846), hvis kister samtidig flyttedes fra Horsens til Hansted (s. 4857). Henrik Wichmann 
fot. 1998. - Chancel screen with dual role as wall monument donated in 1722 by Elsebe Kirstine, the widow of Laurids 
Eriksen Riber, in memory of her husband and children, whose coffins were at the same time moved from the neighbouring 
town of Horsens to Hansted. 

hhv. Moses, i brun kjortel og rød kappe, med 
lovens tavler, og Aron, i fuldt ornat med »bispe-
hue« og brystsmykke samt røgelsekar i højre 
hånd, begge på en baggrund af blå himmel med 
lyse, gulbrune skyer (fig. 25a og b). Omgivel-
serne står i rødt, blåt og lys gråmarmorering; 
detaljer er fremhævet ved forgyldning. De sno-
ede søjler er hvide med forgyldte baser, skaft-
ringe og kapitæler, de sidste med rødt på den 

side, der har vendt ind mod koret; gesimen er 
forgyldt med detaljer i rødt og blåt samt for-
gyldt indskrift med skriveskrift på blå bund, 
svarende til forsidens øvrige indskrifter. Bag-
sidens skrift er hvid, dog er giverens dødsdag 
tilføjet med lys gul farve. Kristus, evangelister, 
Adam og Eva, engle og keruber har hvidlig kar-
nation samt hvide og gyldne dragter og forgyldt 
hår; akantusløvet står i rødt, blåt og forgyld-
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Fig. 24. Prædikestol, 1600-25, støttestolpe og opgang 
fra o. 1895 (s. 4848). Henrik Wichmann fot. 1998. -
Pulpit, 1600-25, supporting post and stair from c. 1895. 

ning; sidepilastrene og fodlisten er mørk blå. På 
gesimsens forside læses stifterindskriften: 
»Denne Koorsdör Haver Ædle H r Raadmand SI 
Lauritz Erichsen Riber og Hans Kieriste Ædle 
Madame Elsebe Kirstine, Overlagt i Levende 
Live, at Lade Bekoste Hvilchen i Jesu Nafn Er 
Fuldferdiget A° 1722«. I topstykkets sekslinjede 
vers fokuseres på enken: »Hendis / Symbolum / 
Min Frelser Jesus er / I Ham Jeg Lever Her / I 
Hannem ieg Og Döer / Han Mig Til Livet 
föer«. Over Adam på det ene postamentfrem-
spring læses: »Eble Biddet Döden Vandt« og 
over Eva: »Livet Vi Ved Jesum Fandt«. Over 
fløjdørens arkader står med to linjer på hver: 
»Her Staar Vi Engler Paa Vor Vagt Og Maa 
Med Suærdet True / For De Sig ey Vild' Tag' i 
agt Og ey For Döden Grue«, mens der i de fire-
linjede vers nedenunder står: »Guds Bud vi Tage 
ey i agt Men Slangen Vild' Adlyde Hvorfor 
Guds Sterke Engle Vagt os Æden Mon ' Forbyde 
/ Men Höye Himmel Na(a)dsens Gud Dig Være 
ævig Loved Som Sendt Din Sön Til Verden ud 
At Knuse Slangens Hofved«. 

På gesimsens nu skjulte bagside ses en epita-
fieindskrift (jfr. ndf.) opdelt i fire indskriftfelter 
og sandsynligvis forfattet af enken: »I Dette Be-
gravelse Hviler Velædle Og Velviise Sl. Lauritz 
Ericsen Riber Fordum Raadmand Sampt For-
nemme Negotiant Og Handels Mand udi Hor-
sens / Som Döde Der Samme Sted A° 1719 den 
30 Julii Og Blev Saa Siden Tillige Med 3 Börn 
Een Sön Og 2 Döttre fört Der Fra Og Her Ned-
sat A° 1721 / Iligemaade Hviler Og Hans Efter-
latte Kieriste ædle Madame Elsebe Kirstine i 
Samme Begravelse Som Döde A° 1725 d. 
9. Nov. Gud gifve Dem Tilhaabe en Glædelig 
opstandelse / See Her Den Korsdör Hun os Gaf 
Den Sande Gud Til ære Et ævigt Naun i Hendis 
Graf Skal i Vor Minde Være«. Hermed under-
streges korgitterets funktion som et epitafium 
for ovennævnte ægtepar og deres børn (jfr. s. 
4857). 

Korgitterets yngre farvelag, der hang nøje 
sammen med en række omflytninger af gitteret 
(jfr. ndf.), afrensedes 1968. De ældste lag, fra 
1850ernes begyndelse, bestod af en egetræsåd-
ring, antagelig samtidig med stolestadernes (jfr. 
s. 4850), men kun på øverste del af forsidens 
paneler, da stolene stod helt op ad gitteret.17 

Kort efter en flytning 1893 maledes det, iflg. 
indskrift på gesimsens overside, af »Anker V 
Kjeldsen, Maler Sept. 1895«. Malerierne af M o -
ses og Aron i arkadefelterne og indskriften på 
gesimsens bagside blev dog ikke berørt. Da git-
teret 194347 atter var placeret i korbuen, ønske-
des det malet, hvilket sandsynligvis skete 1944.12 

På begge sider fik paneler og sidepilastre grå-
brun marmorering (jfr. fig. 22) og fodpanelet 
sort farve; i øvrigt bevaredes farverne fra hhv. 
1721 og 1895. 

Korgitteret har siden slutningen af 1800rne 
skiftet plads flere gange. 1893 flyttedes det fra 
sin oprindelige placering i korbuen til andet fag 
fra øst på skibets nordvæg. 1943 anbragtes det 
atter i korbuen, men er siden 1997 igen opstillet 
på skibets nordvæg, nu i østligste fag. 

Prædikestol (fig. 24), fra 1600rnes første fjerde-
del, af eg, med fire tredelte fag med fyldinger 
adskilt af kraftige horisontale fod- og kronlister. 
Kurvens opbygning er næsten identisk med den 
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Fig. 25a og b. Detaljer fra korgitter, fløjdørens arkadefelter med malerier, a. Moses med Lovens tavler, b. Aron i 
liturgisk dragt (s. 4847). Henrik Wichmann fot. 1998. - a-b. Details of the chancel screen, paintings on the arcade 
panels of the double door depict a. Moses with the Tables of the Law, b. Aaron in liturgical vestments. 

i Lundum (s. 4815) med profilindrammede fyl-
dinger og bevarede tandsnit omkring de forsæn-
kede storfelter. Sidstnævnte flankeres og adskil-
les af fem søjler med skaftring og toskanske ka-
pitæler mellem høje postament- og frisefrem-
spring med profilindrammede fyldinger. Støt-
testolpen, udformet som en ottesidet søjle med 
profilkapitæl og høj firesidet base, er formentlig 
fra o. 1895, ligesom opgangen langs sydvæggen, 
der har profilindrammede fyldinger, og hvis løb 
ændredes 1997; alle sidstnævnte dele er af fyr. 

Ved en restaurering 1997 fik den blågrå og ly-
segrå farver, svarende til stolestaderne, samt 
forgyldning. 1965 undersøgtes stolen for ældre 
malelag. Ældst, på tynd kridtgrund, var rester 
af en lys blågrå samt lidt guld, formentlig påført 
1832, efter at der med mellemrum i godt 60 år 

var klaget over bemalingens dårlige tilstand.48 

1862 var stolen brun med forgyldte lister,12 mu-
ligvis den egetræsmaling, der blev genopfrisket 
1884. Et lag med gråbrun, gulbrun, blågrå og 
lysegule farver kan stamme fra en renovering o. 
1914.23 1968 stafferedes den af kirkemaleren 
George N. Kristiansen, Silkeborg, efter samråd 
med maler Knud Lollesgaard i grå nuancer med 
detaljer i blåsort samt forgyldning, svarende til 
stolestaderne (jfr. ndf.). 

Stolen er tidligst nævnt 1671, da bunden re-
pareredes.15 O. 1860 blev den flyttet, så præstens 
tale kunne »høres fyldigere«;12 den er nu placeret 
ved sydvæggens anden hvælvpille fra øst. 1653 
købtes et firedobbelt †timeglas.15 

Stolestaderne, o. 1850,17 med plane gavle og 
buet topstykke over profileret halsparti, er gan-
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Fig. 26. Klokke støbt o. 1400 af Olvg Jvrgensvn 
(s. 4852). Henrik Wichmann fot. 1998. - Bell cast c. 
1400 by Olvg Jvrgensvn. 

ske svarende til †stolestaderne i Østbirk fra 1853 
(s. 4478); forpanelerne har spejlfyldinger. Ryg-
panelerne skråtstilledes sandsynligvis 1912, da 
sæderne blev gjort mere bekvemme. 1862 var 
der 17 dobbelte og 47 enkelte lukkede stole med 
plads til henved 500 personer. I forbindelse med 
flytning af døbefont og korgitter 1943 (jfr. s, 
4845, 4848) fjernedes to stole østligst i skibets 
nordside (opbevares nu på kapellets loft). 1997 
blev yderligere syv taget væk i skibets østlige 
del (nu på våbenhusets loft), og resten maledes i 
blågråt og lysgråt. 1862 stod stolene med »fyr-
træsfarve«,12 1943 i grå- og gulbrune farver og 
1968 i grå nuancer udført af ovennævnte Georg 
N. Kristiansen. 

†Stolestader. Tidligst nævnt 1648, da »Jørgen 
snedker af Vedel« dels flyttede 13 stole fra koret 
til tårnrummet, dels lavede 10 nye. 1671 repare-
redes stole både på mands- og kvindesiden.15 

O.1800 klagedes flere gange over, at nogle var 
ubrugelige pga. råddent gulv og sammenstyrtet 
begravelse, specielt i koret og i sydsiden.49 

Hatteknager, o. 1914,12 af sortlakeret metal på 
blågråt malet træ, oprindelig på skibets sydvæg, 
nu på våbenhusets østvæg. 

Skriftestol, o. 1800, af fyr, 174 cm lang, af 
form som en bænk med højt ryglæn med ud-
svejfede balustre samt udskåret armlæn og sarg. 
Den er formentlig fremstillet samtidig med ne-
dennævnte bænke, og det er antagelig denne, 
som 1851 benævnes »Skriftestolen bag Alteret«17 

og frem til 1988 stod i apsiden, hvorfra den blev 
flyttet til tårnrummet og 1997 til kapellet. Efter 
en restaurering 1968 står den atter med rødbrun 
lasur, efter at to lag egetræsmaling er fjernet, det 
ene antagelig fra 1850ernes begyndelse.17 

†Skriftestol, tidligst nævnt 1748, da dens »bag-
part« burde repareres.14 1791 var den forfalden 
og manglede bænke og gulv. 

†Degnestole. 1673 omtales den gamle degne-
stol som »forraadnet«, og Jørgen snedker i Sat-
trup lavede derfor en ny.24 1851 ønskedes en 
degnestol malet med en passende oliefarve, for-
mentlig egetræsådring svarende til skriftestolens 
(jfr. ovf.). 1862 stod »Kirkesangerens Stol« lige 
neden for knæfaldet,12 dvs. ved korets nord- el. 
sydvæg, og lige over for kordrengenes stol, som 
muligvis er identisk med nedennævnte bænke. 

Bænke. 1-3) O.1800, tre ens, med lave, plane 
gavle, ryglæn og udskåret sarg, formentlig sam-
tidige med ovennævnte skriftestol og antagelig 
de bænke, der 1851 omtales som konfirmand-
bænkene i koret,17 1862 som kordrengenes stol.12 

De er malet lyst grå, men var ved 1800rnes midte 
vistnok egetræsådrede.17 Nu opstillet i kapellet. 
4-5) To ens vægfaste bænke med spejlfyldinger i 
rygpanelet, sandsynligvis fra 1930, malet 1997 
som stolestaderne; opstillet hhv. langs våbenhu-
sets øst- og vestvæg. 

Armstol til præsten, formentlig o. 1895, mørk 
bejdset bøg med drejede forben, svungne arm-
læn og polstret sæde. 1904 ønskedes stolen re-
pareret og sædet betrukket med læder.12 I korets 
nordøstre hjørne. 

†Kiste. Inventariet opregner 1862 et skrin til 
messeklæder.12 

Pengebøsser, to ens, købt 1930 hos G. Erstad-
Pedersen, Århus, af messing, svarende til Lun-
dums (s. 4817). Nederst på vægpladen er stemp-
let med versaler »Erstad«; opsat på begge sider 
af syddøren. †Pengeblokke. 1-2) To ens, af støbe-
jern, omtalt første gang 1862, da de stod ved 
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indgangen til skibet;12 efter 1895 én i skibets 
midtgang, formentlig af samme type som Lun-
dums. 3) 1863 omtales ligeledes én af træ, også i 
skibet, samt en †tavlepung i koret.12 

Dørfløje. 1) Fløjdør med fyldinger mellem 
skib og våbenhus, malet i blåt og blågråt. 2) 
Våbenhusdør, af eg med svære gangjern, ind-
vendig blå, udvendig lakeret. Begge døre stam-
mer formentlig fra våbenhusets opførelse 1930. 
†Dørfløje. 1863 ønskedes begge kirkens døre for-

nyet med fyldingsdøre af fyr med bundstykke af 
eg-12 

Orgel, 1969, af standardtype, med syv stem-
mer, ét manual og pedal, bygget af Th. Frobe-
nius & Sønner, Kongens Lyngby. Disposition: 
Manual: Principal 8', Gedakt 8', Oktav 4', Rør-
fløjte 4', Oktav 2', Mixtur. Pedal: Subbas 16'. 
Koppel M-P. Orgelhuset, af eg, blev 1997 malet 
i harmoni med stoleværket. Ved nordvæggen, 
over for indgangsdøren. 

*Orgel, med fem stemmer, ét manual og an-
hangspedal, bygget 1876 af J. A. Demant til in-
dustriudstillingen i Århus, hvor det tilkendtes 
sølvmedalje.50 Antagelig opstillet 1877. Disposi-
tion: Manual: Bordun 16 Fod, Principal 8 Fod, 
Tectus 8 Fod, Octav 4 Fod, Octav 2 Fod. Pedal: 
anhang. Manualomfang: C - P " ; pedalomfang: 
C-c' . Mekanisk aktion, sløjfevindlade. Facadens 
brede midtparti flankeres af lavere, let tilbage-
trukne sidepartier; de tre rundbuede pibefelter 
har fremspringende, portalagtig indramning 
med doriske søjler. Stumme prospektpiber af 
tinlegering. På samtidigt †pulpitur i tårnrum-
met. Siden 1975 i Magleby kirke (Sorø amt).51 

†Pulpitur, formentlig 1877,12 iflg. opmåling 
1964, hvilende på fire søjler og med brystning, 
der havde markeret midtparti og liggende, rek-
tangulære fyldinger; opsat på tværs i tårnrum-
met. Nedtaget 1969. 

Salmenummertavler, fire ens, to anskaffet før 
1847,17 én o. 1905 og én o. 1915,12 alle med ud-
savet topbræt. Tre heraf, gråmalede og med 
sorte skydebrikker med hvide tal, er genop-
hængt 1987; den fjerde, som er malet i gulbrune 
nuancer, ligger på kapellets loft. (†)Salmenum-
mertavler, metalcifre til at hænge på væggen, 
købt 1947 hos Knud Eibye, Odense, opbevares 
nu i trækasse i tårnets trappehus. 

Lysekroner. 1-2) 1907, to ens, renæssanceko-
pier, med otte arme, hver med to lys; inderst på 
hver arm et kronet kvindehoved. På hængekug-
lerne graveret med skriveskrift: »Skænket af Eli-
sabeth Mozart Jensen, Raadved Kjærsgaard 
1. December 1907. Den samme som skænkede 
Kanden til Lundum Kirke 1904«. (Sidste del af 
indskriften dog kun på den østligste krone). Nu 
hhv. i skibets vestligste og østligste hvælv. 3) 
1941, barokkopi med seks arme, på hængekug-
len graveret med skriveskrift: »Skænket Anno 
1941«, af Agnes og Carl Friis, Egebjerggaard.52 

Hang indtil 1997 i koret, nu i våbenhuset. 4-5) 
1945, to ens, svarende til nr. 3, men med 2x8 
lysearme, på hængekuglerne graveret »1945«; 
iflg. messingskilt med graveret skriveskrift på 
den ene skænket af »Friis, Egebjerggaard« (jfr. 
nr. 3). Hænger i skibets to midterste hvælv. 6) 

O.1950, med fem arme, hang indtil 1997 i vå-
benhuset, opbevares nu i tårnets trappehus. 

Fig. 27a og b. Detaljer fra klokke (jfr. fig. 26), bladranke i relief, bomærke og kors (s. 4852). Henrik Wichmann 
fot. 1998. - Detail of the bell (cf. fig. 26), personal mark and cross. 
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Lampetter. 1-2) 1957, to ens, med tre arme, 
udført af Knud Eibye, Odense og skænket af 
Marie Have. På tilhørende cirkulære vægplader 
er graveret med versaler: »Et Minde-
N.A.H-1957« (Niels Anker Have, Hansted-
gård). Indtil 1997 i koret, nu i tårnrummet. 3-6) 
1984, fire ens, hver med tre arme, fra Scan Metal 
(4817/3); i tårnrummet. 7-10) 1997, fire ens, teg-
net af arkitekt Mogens Svenning; på korets 
nord- og sydvæg. 

Klokke (fig. 26), o. 1400, iflg. F. Uldall støbt 
af Olvg Jvrgensvn, hvis bomærke (fig. 27b) 
også ses på bl.a. klokken i Rudkøbing på Lange-
land,53 tvm. 84 cm. Om halsen skriftbånd med 
bomærke og kors (fig. 27b) samt bladranke i 
relief (fig. 27a) og tre fordybede versaler »I M 
N«, ledsaget af runde lister. Ranken og bog-
staverne står så svagt, at de ikke tidligere er ble-
vet iagttaget. Oven over øverste liste er derud-
over et indridset dobbeltkors. Over slagringen 
en enkel liste. Hankene er sekskantede, næsten 
svarende til Rudkøbings. Omtalt i tårnet tidligst 
1661.40 Ophængt i slyngebom. 

Fig. 28. Detalje fra bagsiden af Anders Jensen Thon-
bos epitaf, 1697-1703, Arent Slaches daterede signatur 
(s. 4852). 1:4. - Detail of the reverse side of Anders Jensen 
Thonbo's wall monument, 1697-1703, Arent Slache's 
dated signature. 

Klokkestol, formentlig middelalderlig, af eg, 
udbedret o. 186212 med fodrem og øvre bjælke-
lag af fyr; af galgeform med skråstivere. 

G R A V M I N D E R 

Epitaf (fig. 29), ophængt 1703, over »Anders 
Jenssøn Tonbo«, †29. juli 1697 »i sin alders 49 
aar«. »Fordum 14 aar indvaner og fornemme ne-
gotiant i Horsens og siden proprietarius til Han-
ste Hofgaard« og hustru Dorthe Hansdatter, 
†25. jan. 1711, 54 år gammel. De levede i et kri-
steligt og meget kærligt ægteskab i 17 år og blev 
velsignet med to sønner og to døtre, »af hvilke 
den ene søn og 2 døttre for faderen ere hen-
sovede«. Til de fattige testamenterede ægtepar-
ret 800 rdl. »til evig tid at stå på rente« og for-
ærede endvidere torvekirken i Horsens (nu Vor 
Frelsers kirke) en lysekrone og 50 sldl. til et or-
gelværk. 

Epitafiet er fremstillet 1697-1703 og har uden 
tvivl haft forbillede i svogerens,54 borgmester 
Jørgen Hansen Høgsbros epitaf i klosterkirken i 
Horsens, udført 1697 af billedskæreren Arent 
(Friderichsen) Slache, Horsens.55 Thonbos epi-
taf består af storfelt med irregulær, ottekantet 
indskriftstavle af sandsten, udført før 1697,56 og 
indramning af eg, der nærmest stenen har en -
ligeledes ottesidet - dobbeltramme af flammeli-
ster med mellemliggende plant felt. Uden for 
rammen er i top- og hængestykke indskriftfel-
ter, alt omgivet af figurer og ornamenter i rig 
bruskbarok. På indramningens bagside er epita-
fiet signeret og dateret 1699 (fig. 28) af oven-
nævnte Arent Slache og senest, iflg. ndf. nævnte 
indskrift, stafferet 1703 på enkens initiativ. 

Storfeltets sandstensplade, der er fæstnet til 
muren med jernankre, hvoraf nogle 1969 ud-
skiftedes med bronze, har en 39 linjers indkrift 
med fordybede versaler; øverst: »See i fred paa 
kom mig en bitterhed...« (Es. 38,17), i midten 
personalia samt oplysninger om ægteparrets te-
stamentariske gaver og nederst et rimet vers. Af 
indramningens øvrige udsmykning ses øverst 
den opstandne Kristus (sejrsfanen mangler) stå-
ende på en maskekonsol, der som en slutsten 
lukker rammen om topstykkets runde indskrift-
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t> ̂ mi Mnttf«!«fH ft«-Ålrtliftt tiS ~irafoi! ha i ifüiQc iil£i!(fiq tipfckt. (j Xlminuitj.-M 3ttképt,)påm uøhcJtW). 

Fig. 29. Epitaf, 1697-1703, over Anders Jensen Thonbo, †1697. Ramme signeret 1699 af Arent Slache, stafferet 
1703, alt på initiativ af enken, Dorte Hansdatter Lotterup (s. 4852). Henrik Wichmann fot. 1998. - Wall monu-
ment, 1697-1703, for Anders Jensen Thonbo, †1697. Frame signed 1699 by Arent Slache, polychromed in 1703, everything 
commissioned on the initiative of his widow, Dorte Hansdatter Lotterup. 
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Fig. 30. Romanske gravsten indmuret i ligkapellets gavl (s. 4855). Fra venstre nr. 1 (VM fot. 1948), nr. 3 (1:12. 
Efter J. B. Løffler) og nr. 2 (Henrik Wichmann fot. 1998). - Romanesque tombstones. 

felt. Dette er flankeret af overflødighedshorn og 
store bladornamenter, sidstnævnte med konsol-
ler for de romerske soldater, der begge vender 
sig mod Kristus. Herunder ligger store frugt-
klaser, og på begge sider af rammen står kvinde-
lige dydefigurer på englebårne konsoller, Troen 
mod nord, Håbet mod syd. På siderne af hæn-
gestykkets ovale indskriftfelt ses vingede, hav-
fruelignende dommedagsengle med basuner og 
forkrænkelighedssymboler, timeglas i nord, 

dødningehoved i syd. Forneden afsluttes med en 
maske, hvorfra hænger en stor drueklase. 

Epitafiet, der aldrig har været overmalet, men 
kun er repareret enkelte steder, blev renset 1969. 
Snitværket står i guld og hvidt, dog er dele af 
hængestykkets bagside, der er synlig fra koret, 
malet en grisaille. Det plane stykke mellem de to 
gyldne rammer er dekoreret med gyldne blom-
ster og bladornamenter med rødbrun kontur på 
sort bund; indskrifterne står med gylden frak-
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tur, iblandet skriveskrift, ligeledes på sort bund. 
I topstykket læses: »Jeg Er Opstandelsen og Lif-
vit...« (Joh. 11,25) og i hængestykket giverind-
skriften: »...Haver Madame Tonboes Ladet 
Dette Epitaphium Opsette, forgylde og Staffere 
A N N O 1703 den 15 Sept« samt hendes valg-
sprog: »Herre Jesu lille, Dæch mig Neder udi 
Fred Opreys mig udi Fryd og Salighed!« 

Epitafiet, tidligst nævnt 1756,57 hænger 
utvivlsomt på oprindelig plads og var indtil 
1867 omgivet af kalkmalet baldakin (jfr. s. 
4838). 

†Epi ta f , omtalt 1702 som »en liden tavle til-
hørende salige Anders Jensens efterladte«,14 

havde muligvis funktion som en midlertidig 
mindetavle, inden ovennævnte epitaf blev op-
hængt. 

Gravsten. Ikke mindre end tre romanske58, af 
granit, er som nævnt indmuret i hver sin niche i 
gavlen af det 1873 opførte ligkapel. 

1) (Fig. 30), gråbrun, grovkornet med sorte 
nister, 159x54 cm, foroven tagformet. Dekora-
tionen, i relief, består, inden for en tovsnoet 
ramme, af dobbelt Georgskors med tovsnoet 
stav, foroven et ansigt uden enkeltheder. Den 
midterste arm på hvert kors flankeres af affron-
terede fugle, hvert par spejlvendt i forhold til 
det andet, mens staven ledsages af bølgeranker. 
Den arm, hvormed hvert kors sidder på staven, 
er ganske lille, mens de tre andre er brede og 
dekoreret med halvmåne; i korsskæringen cir-
kulær skive med indhugget kryds. Ved sit dob-
beltkors er stenen beslægtet med bl.a. en i Ør -
ting (s. 2706), mens dekorationen i øvrigt an-
tyder forbindelse med nedennævnte nr. 2 og 
f.eks. en sten i Alling (s. 3672). 

2) (Fig. 30), rødlig, grovkornet, trapezfor-
met, 164x47-36 cm. Dekoration i relief. Inden 
for en rundstavsramme processionskors, hvis 
stav har knop i hver ende. Enderne af de ham-
merformede arme på det græske kors er tve-
delte; ved stavens nedre knop volutbøjle med 
bladornament. Øvre korsarm flankeres af to 
fugle, der basker med vingerne og tilsynela-
dende bruger korsets overside som foderbræt. 
Flankerende staven strækker sig to akantusran-
ker, der når ned til en tilbageskuende løve ne-

derst på fladen. Dyret har mandelformet øje og 
indristet manke, mens halen føres foran krop-
pen og over ryggen afsluttes med oprulninger. 
Det frie område under forkroppen udfyldes med 
lille plantefigur. Dekorationen har væsentlige 
træk fælles med adskillige sten i stiftet (jfr. Al-
ling, s. 3672 med henvisninger). 

3) (Fig. 30), grovkornet, grå, 165x51 cm. In-
den for en rundstavsramme er den processions-
korslignende dekoration udført i klarttegnet re-
lief på glat bund. Foroven Georgskors, hvis 
nedre arm er formet som et skæftelignende 
overgangsled til staven, der afsluttes tilspidset. 
Som relief i korsskæringen sidder en kvadratisk 
figur med indristet cirkel, hvorfra udgår en strå-

Fig. 31. Gravsten nr. 4, over Oluf Pedersøn Mandix, 
†1697, forpagter på Hanstedgård, og hustru Sophia 
Pedersdatter (s. 4856). Henrik Wichmann fot. 1998. -
Tombstone no. 4 to a tenant of the neighbouring manor of 
Hanstedgård, died 1697, and his wife. 



4856 VOER HERRED 

Fig. 32. Kirkegårdsmonument. Gravsten nr. 1, for-
mentlig over lokale gårdmænd og familie (s. 4857). 
Henrik Wichmann fot. 1998. - Tombstone in the church-
yard, probably to local farmers and their family. 

lelignende streg til hvert hjørne. På overgangs-
leddet er et menneskehoved i relativt højt relief 
med angivelse af øjne, næse, mund og ører. Fra 
hagen hænger, ligeledes i relief, en langstrakt, 
liljelignende figur, hvis midterste blad er stort 
og linseformet. Stangen er kombineret med en 
fladtrykt cirkel, i hvis centrum er indristet et 
kryds. På langs af stangens øvre del er indhug-
get, i et foroven forhøjet og forneden afrundet 
felt, et ornament bestående af et kryds mellem 
spejlvendte u'er. 

I sit motiv er stenen beslægtet med gravsten 
nr. 2 i Ørting (s. 2707); desuden er der i re-
lieftegningen visse lighedstræk med samme sten 
og en mindre gruppe, men som bemærket (s. 
2711, note 71) afviger Hanstedstenen fra de øv-
rige. 

4) (Fig. 31), o. 1697, over Oluf Pedersøn 
Mandix »forne forpaghter paa Hanstedhou-
gaard som hensov i Herren anno 1697 dend 19 
feb i hans alders 48 aar med sin kiere hustrue-

...Sophia Pedersdatter...med 2 sønner oc 1 dat-
ter. ..« 

Grå kalksten, svagt trapezformet, 193x94-88 
cm; noget slidt indskrift med fordybede versaler 
i rektangulært, foroven og forneden rundet felt, 
der indrammes af bruskbarok krans i relief, som 
bryder fladens glatte ramme. I hver ende af ste-
nen er der plantemotiver med blomster, lige-
ledes i relief, foroven flankerende timeglas, for-
neden dødningehoved over korslagte knogler. 

På ligkapellets sydvæg, øst for den tilmurede 
dør til skibet; anbragt her efter synets ønske år 
1900. I synsprotokollens beskrivelse 1862 omtalt 
som liggende i skibets gulv, vest for korbuen. 

Begravelse i koret, nu utilgængelig; iflg. beskri-
velser og billeder (jfr. fig. 5) rektangulær, ca. 
535x330 cm, delt i to afsnit, hvoraf det østre 
måler ca. 190 cm i øst-vest; gulv af mursten, 
væggene af mursten og rå kamp; hver afdeling 
overdækkes med et grathvælv. Af nedgangen 
midt på vestsiden er de tre nederste trin (af mur-
sten) i behold. Ventilationsåbninger i hver lang-
side, hvor der tillige er bevaret en lyseholder, 

Fig. 33. Ene ende af gravtræ, antagelig sidste halvdel 
af 1700rne (s. 4857). Henrik Wichmann fot. 1998. -
End of "tomb-tree", probably from the last decades of the 
18th century. 
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vist af jern. Nu står der i rummet to ens voksen-
kister, antagelig af fyr, fra 1700rnes anden halv-
del, svagt trapezformede, ca 200x80-69 cm, 
med skrå sider og højt låg, profileret med hult 
led over rundstav. På hjørnerne og midt på hver 
langside kannelerede fremspring, hvorimellem 
er påsømmet metalbeslag med dobbeltsymme-
triske plantemotiver. I rummet desuden brud-
stykker af gravsten. 

1854 blev lemmen fornyet, og der indsattes 
gitter i den ene, hidtil tilmurede ventilations-
åbning. Iflg. synsprotokollens beskrivelse 1862 
stod der dengang 11 (†)kister i rummet, hvor-
iblandt muligvis har været de fire, som Elsebe 
Kirstine, enke efter Laurids Eriksen Riber, 
havde ladet overføre fra Horsens (jfr. s. 4863). 

†Begravelser. 1) Krigsråd Christian Leth, Vejle, 
anmodede 175616 om at måtte opsætte en †kob-
berplade over sine svigerforældre Christen Be-
rentsen og Susanne Blimesters (jfr. s. 4863) be-
gravelse i tårnet. 2) 180528 var en grav tilhørende 
fru Rodenborg i Hvejsel (antagelig Hvejsel 
Lundgård i Vejle amt), muligvis en slægtning til 
en af Hansted hospitals direktører (jfr. s. 4863), 
styrtet sammen, hvorved nogle kvindestole var 
blevet ubrugelige. 

Kirkegårdsmonumenter. Gravtræ, antagelig sid-
ste halvdel af 1700rne, af grovkornet, gråbrun 
granit over anonym, 163-151x30x30 cm, sokkel 
6 cm høj. På hver af de let skrånende endeflader 
relief af menneskeansigt med øjne, næse og 
mund angivet som fordybninger. På den ene 
gavl sidder det pæreformede hoved på skulder-
parti, på den anden er hovedet cirkulært og 
overkroppen fremstillet med udstrakte, nedad-
vendende arme (fig. 33). På stenens overside er 
indskriften slidt væk, kun et indristet timeglas er 
bevaret. Stenen, som har mange træk fælles med 
adskillige i omegnen, blev 1948 registreret nord 
for koret, nu ved søndre hegnsmurs vestre ende. 

Gravsten. 1) (Fig. 32), o. 1854, formentlig over 
medlemmer af familie med tilknytning til gårde 
i Hansted og Skovgård i Egebjerg (i sognet). 
Blålig, finkornet granit med røde striber, 
155x100-95x27 cm med øvre ende formet som 
svungen gavl, afsluttet på siden med lille men-
neskeansigt. Indskrift med grove, indhuggede 

versaler i linjer, der adskilles af indristede, vand-
rette streger, topfeltet og øverste inskription se-
parat accentueret af streger: 

»CSSIH:MADH 
1717 
ICSMH:ASDMH 
1771 
SIS MH OC(spejlvendt) MR IIII(?).DAT 
1847 FØD I HNST 
O C (spejlvendt) DØD I HNST 
D 23(?) MND(?) DT 1854«.59 

Tidligere lå stenen ved kirkegårdens nordre 
†indgang, dernæst i nærheden af den store ask 
sydvest for tårnet, 1977 flyttet til den nuværende 
plads nord for koret. 

2) (Fig. 34), o. 1880, over Ida Sofie Jakobsen, 
*1858 i Lundum, †1878 i Hansted, og Maren Jo-
hanne Jensen, *1824 i Kattrup, †1880 i Hansted. 
Marksten af rød, grovkornet granit, o. 75x65 
cm, der på den ene side har en ca. 5 cm dyb 
niche, hvori i relief er fremstillet en knælende 
kvinde, der holder et kors; foran hende en lille 
jordhøj med plante. Indskrift med fordybede 
versaler på stenens ubearbejdede overflade, for-
delt med én personoplysning på hver side af ni-
chen; under denne »I. Joh. V. IIII V«. Ida Sofie 
Jakobsen var datter af Maren Johanne Jensen, 
gift med den lokale smed, husmand Jakob Chri-

Fig. 34. Kirkegårdsmonument. Gravsten nr. 2 over 
Ida Sofie Jakobsen, †1858, og Maren Johanne Jensen, 
†1880 (s. 4857). Henrik Wichmann fot. 1998. - Tomb-
stone for two local women. 
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stian Christensen.60 Stenen er 1974 udtaget af 
østre dige og opstillet inden for søndre port. 

3) 1880erne, over medlemmer af familien von 
Gersdorff. Blankpoleret, nærmest obeliskfor-
met, 122 cm høj sten af brunlig granit på sokkel 
af grå granit. Indskriften, med indhugget og 
forgyldt antikva, nævner frøken Sofie Charlotte 
v. Gersdorff til Serridslevgaard, *6. maj 1809, 
†5. aug. 1882, og hendes forældre, major Poul 
von Gersdorff, *1. sept. 1739, †[11.]61 dec. 1822, 
og hustru Pouline Cathrine v. Gersdorff, f. Lil-
lienskjold, *27. juni 1773, †24. dec. 1842. 

Opstillet ved kirkegårdens nordvestlige 
hjørne på major Poul von Gersdorffs62 gravsted, 
hvis sortmalede gitter 1836-3763 skulle repareres 
og bl.a. forsynes med 12 nye kugler; 193864 øn-
skede synet gitteret rettet op, og 1985, efter at 
menighedsrådet havde overtaget vedligeholdel-
sen, blev seks af de 20 fag kasseret og resten 
udbedret. 

Smedejernsmonumenter (fig. 35), fra 1800rnes 
senere del65. *1) 124 cm højt, latinsk kors på 
stav, der flankeres af volutbøjler og planteimita-
tioner. Ligesom ved adskillige andre, samtidige 
støbejernskors ender korsets arme med treblade, 
det øverste tilspidset i midten og dekoreret med 
engel; ved skæringen, flankerende ophængt, 
hhv. anker og en nu forsvundet genstand, for-
mentlig et hjerte, således at helheden har sym-
boliseret Tro, Håb og Kærlighed. På korsstam-
mens cirkulære udvidelse er anbragt et hånd-

Fig. 35. Smedejernsmonumenter fra 1800rnes senere 
del (s. 4858), det ene i Glud Museum, det andet for-
svundet. Tegning ved Aage Jørgensen. - Wrought iron 
monuments from the close of the 19th century. 

tryk. I Glud Museum (inv.nr. 10988). †2) 117 cm 
højt; med forsigtighed tilskrevet kleinsmed 
Ot to Jørgensen; variant af et nu forsvundet i 
Østbirk (s. 4505). 

K I L D E R O G H E N V I S N I N G E R 

Ved embedet: Synsprot. 1862 f. - Se i øvrigt fortegnelse 
over arkivalier vedr. kirkerne i Gammel Skanderborg 
amt i almindelighed s. 2874 samt forkortelser s. 2875. 
Fagordbog s. 15. 

NM: Håndskrift: F. Uldall: Om de danske Lands-
bykirker VI, 1895, s. 283-86. - Indberetninger ved 
E. Tang Kristensen u.å. (gravsten), Einar V.Jensen 
1943 (inventar), Erik Moltke 1948 (gravsten) og Ge-
org N. Kristiansen 1965 og 1969 (inventar). 

Tegninger og opmålinger. NM: Gravsten ved J. B. 
Løffler 1886. Skitse af døbefont ved I. C. Hansen 

1902. Gravsten 1927 og to tegninger af smedejerns-
gravminder u.å., ved Aage Jørgensen. Bygningsteg-
ninger ved H. P. Nielsen 1964-67. Rekonstruktions-
skitse ved KdeFL 1966-67. Kalker af indskrifter på 
inventar og epitaf ved Georg N. Kristiansen 1969. 
Kirkegård ved »LE« 1989. Kgl. Bygningsinsp. Århus: 
Korrespondance og tegninger siden 1926. Horsens 
Museum: Alterkors ved H. F.J. Estrup 1893. O p m å -
ling og projekt ved V. Norn 1929. 

Litteratur: MeddÅrhSt. 1966, s. 61 og 1969, s. 46-47 
(hovedrestaurering), 1990, s. 144 (udvidelse af gra-
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verhus). Kjeld de Fine Licht: Om Hansted kirke, i 
Kuml 1968, s. 9-28. Mogens Høher Ovesen: Hansted 
kirke. Horsens 1979. Landskabskontoret i Vejle amt: 
Kirkernes omgivelser, 1989, s. 81. 

Historisk indledning ved Lars Bisgaard, beskrivelse 
af kirkegård, bygning og gravminder ved Kjeld de 
Fine Licht, kalkmalerier, inventar og epitafier ved 
Sissel F. Plathe samt orgel ved Ole Olesen. Engelsk 
oversættelse ved J. Olsen. Redaktionen afsluttet 1998. 

1 Udgaven ved Svend Aakjær 1926-45, II, s. 6 og 9. 
Også Rane Jonsøns ejendom, der efter mordet på 
Erik Glipping blev konfiskeret af kronen, er sat i for-
bindelse med Hanstedgård. 
2 ÆldDaArkReg. I, 194-95, jfr . Frederik I.s Regi-
stranter, s. 8. 
3 ÆldDaArkReg. II, 135. 
4 DaMag. 4. rk. II, 40. 
5 KirkehistSaml. 3. rk. V, 1884-86, s. 324, jfr . Århus 
Domkapitels Jordebøger III, 78 og II, 56 og 106. 
6 RA. DaKanc. Registerbøger over tiender i Fyns, 
Århus, Ribe og Viborg stifter til bortfæstelse. 
7 KancBrevb. hhv. 19. juni og 2 .nov. 11. juni 1593 be-
skyldtes Skåning for at have sat tienden for højt. 14. 
jan. 1630 fik Jens Mogensen til Sindinggård (i Ham-
merum hrd.) livstidsbrev på kongetienden. 
8 Kronens Skøder 7. sept. Herredsbogen 1661 (note 
40), der nævner kirkens ilde og ynkelige tilstand (jfr. 
Lundum, s. 4806) anfører, at Henning Pogwisch var 
ejer af Hanstedgård og kirkeværge. 
9 LAVib. Landstingets skøde- og panteprot. 1694-96, 
f. 30. Kvægtienden solgtes 24. sept. 1698 til sogne-
præsten i Fruering, Hans Johansen Lønborg, iflg. 
Kronens Skøder. 
10 KirkehistSaml. 3. rk. II, 209. Begge kirkerne synes 
før 1554 at have været annekteret en kirke i Horsens, 
jfr . Kronens Skøder 26. aug. dette år, da præstegår-
den i Lundum, der hidtil havde været bortfæstet til en 
bonde, blev overdraget præsten. 
11 Danmarks middelalderlige skattefund. Nord. For-
tidsminder. Serie B XII, 2, 1992, kat. nr. 160. 
12 Synsprot. 1862f. 
13 LAVib. Provsteark. Voer hrd. Indk. breve 1780-
1812 (C30D. 7). 
14 LAVib. Århus bispeark. Kirkesyn 1700-1803 (C3. 
1166-76). 
15 LAVib. Rgsk. 1634-77. 
16 LAVib. Århus bispeark. Korrespond. 1708-1844. 
Voer hrd. Lundum-Hansted (C3. 685). 
17 LAVib. Provsteark. Århus amts sdr. provsti. Syns-
prot. 1817-54 (C30I. 2). 
18 Abrahamsen: Orientering, s. 56: 14,1°. 
19 Kuml 1968. 
20 Her i landet er der tilsyneladende ikke paralleller til 
dispositionen i Hansted, jfr . Kuml 1968, note 7. 

Samme sted anføres Flemløse kirke på Fyn som ek-
sempel på sidebygninger på skibet; hertil kan f.eks. 
nævnes Humble kirke på Langeland, jfr . desuden 
H. M. van den Bergs artikel om frisiske, enskibede 
kirker med annekser på skibet, i Baukunst des Mittel-
alters in Europa. Festskrift Kubach, Stuttgart 1988, s. 
491-506. 
21 Note 19. I gavlen har i hvert fald den østligste 
bjælke med en fals været låst fast i murværket, hvilket 
bl.a. betyder, at den har været lagt på plads under 
opmuringen. Bjælkeresterne er beklageligvis for dår-
ligt bevaret til at muliggøre en dendrokronologisk 
datering. 

Ang. de langsgående, T-formede bjælker, jfr . ud-
formningen i Hagebyhøj kirke i Østergøtland, i hi-
kuin 22, 1995, s. 224. 
22 I hvert fald blev fonten flyttet væk herfra 1648-49 
(jfr. ndf.). 
23 LAVib. Provsteark. Voer-Nim hrdr. Synsprot. 
1855-1938 (C34. 3-4). 
24 Århus bispeark. Kirkergsk. vedr. landsogne 1671-
1712 (C3. 2434). 
25 Noterne 15 og 24. 
26 Af hensyn til prædikestolen er det meste af det 
yderste fremspring borthugget på næstøstligste pille i 
skibets sydside. 
27 Noterne 12 og 23. 
28 LAVib. Provsteark. Voer hrd. Adsk. sager 1799-
1812 (C30D. 9). 
29 Note 13. Måske foregik en reparation 1761, som 
nævnt af Sv. Aa. Bay: Hansted Hospital 1705-1955, i 
ÅrbÅrhSt. LVIII, 1955, s. 21. 
30 Indskriften gengivet i: Broen, feb. 1998, s. 30. 
31 Note 15. Jens Nielsen »Toeböe« er muligvis fader 
til købmand Anders Jensen Thonbo, Horsens, der 
1684 erhvervede Hanstedgård jfr . s. 4826. 1679 be-
kostede købmand Jens Nielsen Thonbo korgitteret i 
Horsens klosterkirke stafferet 1702, mens hans bror, 
Christian Nielsen Thonbo, 1675 opsatte et kapelgitter 
smst. 
32 Noterne 13 og 14. 
33 Tilsyneladende er kendskab til ægteparrets tilhørs-
forhold til Hansted hospital og sogn ikke tidligere sat 
i forbindelse med enkens anstrengelser for at sætte sig 
og sin familie et varigt minde. Iflg. HofmFund. II, s. 
309-15, der gengiver Dorthe Hansdatter Lotterups 
(jfr. epitaf s. 4852) testamente, ønskede hun, at bl.a. 
rådmand Laurids Eriksen Riber skulle drage omsorg 
for, at Hansted hospital blev bygget og indrettet (jfr. 
s. 4863). Samme sted testamenterede hun til rådmand 
Laurids Eriksens hustru i Horsens, at »Nyde 1000 
Sldlr. og fem Hundrede Slettedaler i Penge og Guld.« 
I ligprædikenen over Dorthe Hansdatter fortælles om 
hendes tætte forhold til Laurids Eriksen Riber og hu-
stru. Iflg. Sv. Aa. Bay 1955 (note 29) omtales, at ma-
dame Riber (Elsebe Kirstine) som enke 1721 flyttede 
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til Hansted, hvor hospitalets læge, Samuel Boufein, 
afstod sin bolig, sal. Dorthe Hansdatters residens i 
Hansted by, til hende. Det er efter denne tid, at hun 
bekostede altertavlens nystaffering og lod korgitteret 
opsætte samt fik flyttet mandens og de tre børns ki-
ster fra Horsens til Hansted (jfr. s. 4840, 4846). 
34 Stukket enten af H. van Luyck eller H. Wierix. Ma-
rie Mauquay-Hendrickx: Les estampes des Wierix, 
Bruxelles, II, 1979, nr. 146. (I) A. 360. Samme forlæg 
benyttedes o. 1700 i Veng kirkes tavle (s. 3234) og må 
ligeledes være anvendt til de samtidige altertavlema-
lerier i de nærliggende kirker Søvind (Voer hrd.) og 
U t h (Bjerre hrd., Vejle a). 
35 Dette motiv og forlæg er ligeledes benyttet i den 
ovf. omtalte altertavle i U t h (note 34). 
36 Marie Mauquay-Hendrickx, jfr . note 34, nr. 160. 
(16). A.374. 
37 Hans malede signatur på topgavlens underkant sås 
1968. 
38 Note 15. De nuværende støttestænger er fra 1894. 
39 Note 12. Dette år ønskedes et nyt bæger af »prøve-
sølv«. 
40 Århus bispeark. Voer herredsbog 1661 (C3. 1102). 
41 Det har ikke været muligt for Knud Prange at iden-
tificere skjoldene eller initialerne. Muligvis kan de 
have tilhørt en ukendt Brenderup (hvis slægt uddøde 
efter 1605) gift med en ukendt Griis af Sletten (hvis 
slægt uddøde 1697). J. D. Planitz, der fik borgerskab i 
Grenå 1747, købte 1756-73 guld- og sølvgenstande på 
auktioner i byen. Han omtales som velhavende. 
42 Peder Frantsen Toxverd og Anders Jensen Krag var 
sognepræster hhv. 1688-1735 og 1735-59. 
43 To balustre ligger på kapelloftet. 
44 Jfr. definitionen af et kirkemøbels fuktion som epi-
tafium i Eva de la Fuente Pedersen: Dansk træskæreri. 
Studier i snedker-og billedskæren fra renæssancen og 
bruskbarokken ca. 1560-1660. Ph.d.-afhandling, Kø-
benhavns Universitet, 1998, s. 101. 
45 Gitteret i klosterkirken er tidligere tilskrevet Arent 
Friderichsen Slache, jfr . Ot to Norn: Cerubmotivet i 
østjydsk Kirkeinventar fra Baroktiden, i Smaastudier 
tilegnet Christian Axel Jensen paa hans 65 Aars Fød-
selsdag, 1943, s. 129-136. 1988 er det ud fra stilistiske 
og arkivalske kriterier forsøgsvis tilskrevet hans sam-
tidige, Jens Pedersen. Jfr. Merete Bergild og Jens Jen-
sen: Horsens-billedhuggeren Arent Friderichsen Sla-
che 1642-1709, i Horsens Museums Årsskrift 1987-
1988, s. 43-50. 
46 Ot to Norn, j fr . note 45. 
47 En malet signatur på gesimsens overside: »K M 43« 
stammer formentlig fra denne flytning. 
48 Noterne 13, 16 og 17. 
49 Noterne 13 og 28. 
50 Iflg. inskriptioner i orglet. 

51 Orglet stod i flere år opmagasineret i Hansted ho-
spital. Af pladsmæssige grunde blev bælganlægget 
ikke opsat i Magleby. En inskription i orglets indre 
lyder: »Maren Drasbæk / Kg. Prg. Bælgetræder. / 
træder Pendalerne / naar Mørket falder paa / 7/3 — 
1884.« Yderligere oplysninger vedr. orglet findes i 
Orgelreg. 
52 Oplyst af graver Hans Thomsen 
53 Andre klokker med hans bomærke findes i Søn-
derup ved Ålborg og Udbjerg (DK. SJyll. s. 1292) 
samt på Vejle rådhus' slagklokke, jfr . Uldall: Kirke-
klokker, s. 43-47, 73-74. 
54 Jørgen Hansen Høgsbro var gift med Maren Jensen 
Thonbo (*1655, †1686), en yngre søster til Anders 
Jensen Thonbo. Mens sidstnævntes enke, Dorthe 
Hansdatter, sørgede for færdiggørelsen af epitafiet i 
Hansted, fuldførte de førstnævntes eneste datter, Bo-
dil Jørgensdatter, gift med en efterfølger til faderen i 
borgmesterembedet, Steffen Rasmussen Hofgaard, 
forældrenes epitaf. 
55 Merete Bergild og Jens Jensen (note 45). Borgme-
steren døde 7. jan. 1697, og 5. febr. s.å. fik Arent 
billedhugger efter kontrakt betaling for at færdiggøre 
epitafiet. 
56 G. N. Kristiansen konstaterede 1969, at Thonbos 
dødsår sekundært var tilføjet stenen. 
57 HofmFund. II, s. 313. 
58 Hinrichsen: Grabsteine, nr. 413-15. 
59 Lokalhistorikeren Mogens Kirkegaard, Horsens, 
har 1998, efter samtaler og studier i sognearkivet, via 
graver Hans Thomsen, meddelt forslag til tolkning af 
nogle af oplysningerne: CSSIH:MADH: Christen Si-
monsen (*ca. 1696, †1767) og hustru Maren Anders-
datter (*ca. 1702, †1764), begge Hansted. ICSM-
H A S D M H : Jens Christensen Munk (*1732, †1786, 
søn af forrige) og hustru Anne Sørensdatter Munch 
(*1740, †1801). 

Indskriftens fire sidste linjer er dels vanskelige at 
læse, dels er initialernes tolkning usikker. Mogens 
Kirkegaard foreslår: SISMH: Søren Jensen Munch, 
Hansted (*1770, †1846) og (i nederste linie) M N D : 
Maren Nielsdatter (*1776(?), †1854), hans hustru. 
60 Oplysning fra sognets kirkebog 1874-91 (LAVib. 
C411. 19) meddelt af M. Kirkegaard (jfr. note 59). 
61 Datoen suppleret efter DaAdÅrb. LX, 1943, stam-
tavler, s. 53. 
62 Forstander for Hansted hospital 1781-1822. 
63 LAVib. Godsark. Serridslevgård. Rgsk. 1834-39 
(G356. 2). 
64 Note 12. Iflg. Sv. Aa. Bay 1955 (note 29), s. 28, var 
der 1884 oprettet et legat til gravstedets vedligehol-
delse. 
65 Aage Jørgensen: Danske Gravminder af Smede-
jern, 1951, s. 14, nr. 89 og 88. 
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Fig. 36. Området ved Hansted 1:10.000. Kortet, der er udført af A. Bang 1967, er en sammentegning af dele af to 
ejerlav: Hansted by og mark samt Hanstedgård, opmålt af Niels Offersen hhv. 1792 og 1795, tegnet af J. G. 
Høyer. - Map of the area around Hansted village and the manor of Hanstedgård. 
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S U M M A R Y 

The relatively large church in Hansted was prob-
ably built about 1150. Its masonry is calcareous 
tufa, including the distinctive stepped plinth. 
From its present condition there is little to dis-
close that it had originally a quite striking ap-
pearance. 

There was once a small vaulted †annex on 
each side of the chancel, one of which has pre-
sumably been the sacristy. Moreover, the west 
end of the nave has had a stone-built †gallery 
with a †tower over the central part. A similar 
disposition has survived in Vrigsted church sit-
uated about fifteen kilometres to the south. The 
west gable has been enriched with narrow pilas-
ter strips, and at the centre a round-arched †por-
tal the size of which has corresponded with the 
church's two side entrances. 

As is customary the interior has wooden ceil-
ings. Holes for beam ends on the inner face of 
the chancel's east gable indicate that here the 
ceiling has been coffered. The church was re-
built in the decades prior to the Reformation in 
1536, much the same occurrence as elsewhere. 
Vaults were built in the chancel and nave, and at 
the west gable a large tower was added, the 
erection of which appears to have taken place in 
two stages. Details reveal links with other con-
temporary towers in the diocese. A †porch 
(since demolished) was also built at this period. 

In more recent times a stone-built stair annex 
was added to the tower in 1873, and the same 
year a porch, now the mortuary, was built on 
the north side of the nave. In 1930 the present 
porch was put up on the south side of the nave. 

From the Catholic era has survived a Roman-
esque font belonging to the group of east Jut-
land lion fonts of the so-called Horsens type, 
and a bell f rom c. 1400 bearing a personal mark 
which probably means that it was cast by a per-
son named Olvg Jvrgensen. The small baptis-
mal dish in the font is of south German origin 
and dates f rom c. 1550; it probably came into the 
church's possession sometime in the 18th cen-
tury. During the first twenty-five prosperous 

years of the 17th century the church, like its 
neighbour Lundum church, was given a new 
pulpit and a catechismal altarpiece almost un-
doubtedly f rom the same, most likely local 
workshop as those at Lundum. In addition a 
new chalice and paten were acquired. After the 
hapless plundering of the Swedish wars when 
the church's †service-books, †parish registers 
and a †chasuble were stolen, Dorthe Hansdatter 
Lotterup, the widow of Anders Jensen Thonbo 
and founder of Hansted hospital just west of the 
church (p. 4863), took the initiative to enrich the 
interior. She donated a large wall monument 
(completed in 1703) by Arent Slache of Horsens, 
the same sculptor who carved the equally richly 
decorated wall monument a few years earlier in 
the (formerly Greyfriars) church in Horsens, to 
Anders Jensen Thonbo's brother-in-law, Mayor 
Jørgen Hansen Høgsbro. Another strong-willed 
lady f rom the same circles, Elsebe Kirstine, 
widow of Laurids Eriksen Riber (cf. p. 4840), 
contributed further to the church's adornment. 
In 1721, the same year as she moved to Hansted, 
she defrayed the cost of refurbishing the altar-
piece including new paintings. At about the 
same time she moved the coffins of her late hus-
band and three children f rom Horsens to 
Hansted. Moreover, in 1722, she installed above 
the crypt a chancel screen which was a copy of 
the one in the (formerly Greyfriars) church in 
Horsens, and probably made by Arent Slache's 
son, Jørgen Arentsen Slache. A long epitaph is 
painted on the (now inaccessible) back of the 
screen. 

About 1800 a new confessional was acquired 
for behind the altar, as well as a catechismal 
board, and three choir stalls. Upon a restoration 
in the 1850s the church was given new pews, 
and most of the furnishings were painted in imi-
tation of oak grain. The present colour scheme 
f rom 1997 in shades of blue and bluish-grey is to 
tone with the colours of the chancel screen and 
altarpiece f rom respectively the second decade 
of the 18th century and a restoration in 1968. 



Fig. 1. Kirkesalen set fra indgangsdøren. Henrik Wichmann fot. 1998. - A charitable institution for 24 impoverished 
persons was founded in the first decade of the 18th century on the west side of Hansted church. From the beginning a chapel 
was established in the building complex. In 1868 the institution was completely reconstructed and 1881 supplemented with an 
upper storey which gave the chapel from 1868 a more lofty character. 

KIRKESAL I HANSTED HOSPITAL 

Institutionen er stiftet »til 24 fattige mennesker« af 
Dorthe Hansdatter Lotterup, enke efter Anders Jen-
sen Thonbo (jfr. bl.a. s. 4852, epitaf), med fundats af 
12. maj 1705 suppleret med testamentarisk tilføjelse af 
10. maj 17101. Siden 1988 fungerer den som et selv-
ejende plejehjem på grundlag af en driftsoverens-
komst med Horsens kommune. 

Dorthe Hansdatter drog omsorg for, at venner og 
slægtninge inden for det horsensianske patriciat i ho-
spitalets første tid kom til at stå for dets drift. Til 
øverste leder som »inspektionsherre« udpegedes 

godssamleren, senere etatsråd Oluf Krabbe til Nan-
drup og Bjerre (jfr. s. 4351 og 4381), der havde med-
virket ved fundatsens affattelse. Han blev bistået af to 
direktører, i første omgang borgmester Stefan Ras-
mussen Hofgaard og rådmand Laurids Eriksen Riber. 
Ved Krabbes død 1728 var disse afløst af rådmand 
Hans Jochumsen Rodenborg og Erik Steffensen Ri-
ber. Til daglig leder af hospitalet udnævntes som for-
stander (og tillige som forpagter af Hanstedgård) 
Christen Berentsen, gift med Susanne Blimester2 (jfr. 
s. 4857). 
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Fig. 2. Kirkesalen set mod indgangsdøren. Henrik Wichmann fot. 1998. - The chapel of the Hansted Hospital, 

Umiddelbart vest for Hansted kirke ligger det 
trefløjede hospitalskompleks, hvis gårdsplads 
mod øst lukkes af et materialhus mellem hegns-
mure med indkørsler. Hele det tidstypiske an-
læg af gule sten, der afløste den nedennævnte 
forgænger, er taget i brug 1868. Opførelsen 
fandt sted på grundlag af et skitseprojekt af H. 
W. Schrøder, Århus. I løbet af sommeren 1864 
og den efterfølgende vinter havde kgl. byg-
ningsinspektør V. Th. Walther kommenteret og 
korrigeret det fremsendte tegningsmateriale, 
som han godkendte endeligt 27. april 1865. 

Den rektangulære kirkesal, der er placeret i 
kompleksets sydvestre hjørne, belyses vestfra 
og har tidstypisk møblering. 1881 gennemførtes 
en forhøjelse af hospitalets vestfløj efter tegning3 

af ingeniør Jens Chr. Clausen, der netop havde 
stået for opførelsen af Serridslev kirke i Nebel 
sogn øst for Hansted (jfr. Ring-Brædstrup kirke, 
s. 4003). Ved hospitalets ombygning øgedes 
loftshøjden i kirkesalen, hvorved der i østsiden 
blev plads til et knægtbåret pulpitur. 

†Kirkesal. Fra første færd har der i hospitalet 
været indrettet et kapel, som iflg. donators 
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ovennævnte testamente skulle ligge i den ene 
ende af den planlagte bygning; det skulle være 
»indrettet som (i) andre hospitaler« og rumme 
»et lidet alter og kor samt prædikestol«. Ved 
indflytningen 1712 nævnes imidlertid, at kirke-
afsnittet var placeret »i den store tværgang« i 
den 16 fag lange, grundmurede fløj, der husede 
hospitalet. Bygningen lå øst for det nuværende 
kompleks, dvs. langs kirkegårdens vestmur (jfr. 
s. 4861, fig. 36). 

Det homogene inventar med gotiserende en-
keltheder stammer fra kapellets opførelse 
1867-68 og består af prædikestol, stolestader og 
vægpaneler samt det nævnte pulpitur fra vestflø-
jens forhøjelse 1881. Alt er malet i lyst grågrønt 
og grønt, prædikestolen desuden med forgyldte 
detaljer. 

Hverken †alter eller †prædikestol, der nævnes 
i den ældre †kirkesal, blev ført med over i den 
nuværende. Hvor man, efter stolestadernes pla-
cering, skulle forvente et alter, er placeret den 
talerstolslignende prædikestol. På væggen bag-
ved er der, som en reminiscens, ophængt et kru-
cifiks af gips på sortmalet trækors, vistnok fra 
1800rnes sidste halvdel. En Kristusfigur fra 
samme tid, 38 cm. høj, efter Bertel Thorvald-

sen, fra Bing & Grøndahl, står i et af vinduerne. 
Altersættet, 1981, af tin, udført af firmaet Hans 
Just A/S, består af kalk, disk og oblatæske. 

Orgel med fire stemmer, bygget som udlej-
ningsinstrument o. 1983 af Fyns Orgelbyggeri, 
Odense, er opstillet 1991 af Th. Frobenius & 
Sønner. Disposition: Gedakt 8', Rørfløjte 4', 
Principal 2', Nasat 1 1/3' fra c; svelle. »Kisteor-
gel« af standardtype.4 

Fra det ældre †kapel er overført to malerier 
(fig. 3a og b), fra 1700rnes første fjerdedel, af 
ukendt kunstner, olie på lærred, 142x130 cm, i 9 
cm brede, profilerede rammer. Det ene forestil-
ler formentlig hospitalets stifter, Dorthe Hans-
datter, †25. jan. 1711, det andet den første in-
spektionsherre, etatsråd Oluf Krabbe. 

1) I det ene maleri (fig. 3b) gengives en yngre 
kvinde iklædt løstsiddende, hvid bluse, rødt 
skørt og blågråt sjal, formentlig et sindbillede på 
den afdøde stifter, der dels får overbragt livets 
krone, omtalt i nedennævnte citat i den åbne 
bog, af en flyvende engel i øvre venstre hjørne, 
og dels som synderinden nævnt i skriftbåndets 
tekst (jfr. ndf.). Kvinden er fremstillet langt 
yngre end afdøde, der døde 54 år gammel. Hun 
har langt, lokket hår og sidder med hånd under 

Fig. 3a og b. Malerier, formentlig 1711, forestillende hhv. a. hospitalets første inspektionsherre, justitsråd Oluf 
Krabbe og b. dets stifter Dorte Hansdatter (s. 4865). Henrik Wichmann fot. 1998. - Paintings, probably from 1711, 
showing respectively the first master in charge Oluf Krabbe, and the founder of the institution Dorte Hansdatter. 

Danmarks Kirker, Århus 307 
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kind på en stenbænk, hævet op fra stengulvets 
fliser med et trin. På et (sten)bord båret af putti 
ligger en opslået bog, hvori er skrevet med sort 
skriveskrift: »Jeg Lefuer, dog... Jeg, men Chri-
stus Lefuer I mig, ...« (Gal. 2,20) og »Wær troe 
indtil døden og ieg vil, gifue dig Lifsens Krone« 
(Åb. 2,10). Gennem en stor åbning i rummets 
gråbrune væg skimtes et bjerg- og flodrigt land-
skab under en skyet himmel. Over kvinden er 
ophængt et stort draperi i gråblåt med rød mar-
morering. På bænkens side står med sort skrive-
skrift et vers: 

»denne Gudfrygtig Qinde 
Dordt HansDatter af Nafn 

Hinde til Evig Minde 
Guds fattige til Gafn 
til Hospital har Gifut 

Hanstedgrd Gods og Jord 
De fattige Beriiget 

Ved it saa gafmild Bord«. 

I et sort bånd nederst i billedet er skrevet med 
hvid skriveskrift: »Og hand vende sig til Quin-

den og sagde til Simon: Seer du denne Quinde 
...« (Luk. 7,44). 

2) I det andet maleri (fig. 3a) ses i forgrundens 
venstre side en velnæret herre på et halvthundre-
de år siddende ved foden af et træ. Han er i sam-
tidens modedragt5 med høj, hvidpudret allonge-
paryk, hvidt halsbind og grøn gennemknappet, 
knælang kjole med rødligt foer. Knæbukserne 
og strømperne er røde, hosebåndene sorte; på 
fødderne har han sorte, bredsnudede sko. I højre 
hånd holder han en hyrdestav og med venstre 
peger han ned mod de 24 får, der græsser foran 
rækker af udgåede træer. 

Den afbildede person, muligvis et portræt af 
Oluf Krabbe, kan formentlig opfattes som et 
sindbillede på hyrden (inspektionsherren?), der 
tager hånd om hospitalets 24 beboere. Jfr. ind-
skrift i sort bånd med hvid skriveskrift nederst i 
billedet: »Wee Israels Hyrder Som føde Sig 
Self...« (Ez. 34, 2-3). 

Malerierne, der tidligst er nævnt 1756, hæn-
ger nu på hhv. kapellets nord- og sydvæg. 
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Fig. 1. Kirken set fra nordøst. KdeFL fot. 1998. - The church seen from the north-east. 

VÆR KIRKE 
V O E R H E R R E D 

Præsten Ove af Vær var blandt dem, der 13401 be-
vidnede, at Lars Truedsen skænkede alt sit gods i 
Tvingstrup til »det nyopførte« Kristi legemsalter i 
Århus domkirke (jfr. s. 82). Sognet er omtalt 1465;2 

kirken første gang 1524,3 da den bidrog med 15 mk. 
til en ekstraskat, den såkaldte landehjælp. 

15724 sad kongen inde med patronatsretten, men 
både konge- og kirketienden var på samme tid bort-
fæstet til ejeren af sognets hovedgård Stensballegård, 
Folmer Rosenkrantz (jfr. gravsten nr. 1). Dennes ene-

ste søn Gert (†1600) var gift med Anne Friis (jfr. præ-
dikestol og †herskabsstole), der i enkestand 1604 fik 
livstidsbrev på tienderne, men øjensynlig har mistet 
dem efter indberetninger om, at kirken var i sløj for-
fatning; 16265 fik hun dem tilbage. Efter Anne Friis' 
død tildeltes kirketienden 16306 vistnok Mogens Pax 
(jfr. †glasmalerier og klokke, skænket af dennes søn 
Christoffer), der var gift med en niece af Gert Rosen-
krantz. Sammen med andre kirker i herredet solgtes 
Vær kirke 16737 til rentemester Henrik Müller, der 

307* 
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Fig. 2. Kirken set fra sydøst. KdeFL fot. 1998. - The church seen from the south-east. 

16618 havde købt Stensballegård af Christoffer Pax' 
enke, Hilleborg Bille. 16909 tilhørte gården Müllers 
arvinger, men kort tid efter erhvervedes den af baron 
Frederik Krag10 (jfr. (†)altertavle, †fontehimmel, ly-
sekrone nr. 1 og gravkapel med epitaf) via hans anden 
kones, Charlotte Amalie Griffenfelds mødrene arv. 
Hun var eneste barn af Karen Nansen og rigskansler 
Peder Griffenfeld. Også senere ejere af Stensballe-
gård, der 1748 ophøjedes til stamhus, lod sig begrave 
i kirken eller på kirkegården (jfr. inventaroversigt 
samt gravminder med en indledning (s. 4894) om kir-
ken som Griffenfelds sidste hvilested). Kirken forblev 
under Stensballegård til 1. april 1971, da den overgik 
til selveje. 

I det frugtbare, kuperede område nord for Hor-
sens fjord rejser kirken sig på en højning i en 
åslignende formation, der strækker sig i øst-
vestlig retning. På hver side af kirkebakken er 
der småsøer, som medvirker til at give beliggen-
heden karakter og en betydelig landskabelig 
kraft. Bortset fra præstegården vestfor står kir-
ken alene og er synlig inden for en stor om-
kreds. Fra den større af søerne, Vær Sø, på kir-

kens sydside, strømmer en bæk til den østre vig 
af f jordarmen Nørrestrand. Den forlængst for-
svundne hovedgård Værholm lokaliseres i land-
skabet vest for kirken. Sognets eksisterende ho-
vedgård er den ovennævnte Stensballegård, der 
ligger nærmere fjorden og indtil 1971 stod som 
kirkens ejer. 

Betinget af terrænet spidser den langstrakte 
kirkegård til i sin østre ende, hvor en mindre ud-
videlse fandt sted 1871. Mod vest er arealet øget 
o. 1950 med en ca. 15 m bred strimmel af præ-
stegårdsjorden. Der er tre indgange: Hovedport i 
nord og låger i vest og øst. Porten rummer ind-
kørsel og fodgængeradgang med gitterfløje op-
hængt på murede, hvidkalkede piller, hvis ud-
formning går tilbage til et projekt fra 1971 af 
Aage C. Nielsen og Poul Andersen, Århus. Så-
vel lågen til præstegården som den i øst har jern-
gitterfløj ophængt på træstolper. I de spar-
somme kilder er indgangene kun omtalt få 
gange; først 1748,11 da synet konstaterede, at der 
ingen mangler var ved port og låger, dernæst 
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1822,12 da man bemærkede sig, at der var lagt en 
ny †jernrist i østre indgang. 1853 blev indkør-
selsporten fornyet. 

Hegningen udgøres på alle sider af lave mark-
stensdiger, der på grund af terrænfald delvis har 
karakter af støttemur.13 

Bygninger m.v. I kirkegårdens nordvestre 
hjørne står et teglhængt ligkapel med facader af 
brudsten, opført efter tegning 1963 af H. P. 
Nielsen, Odder. Ved dets opførelse sløjfedes en 
forgænger på omtrent samme sted; det var byg-
get 1919 og svarede til det ved kirken i Serrids-
lev. Overvejelser i sidste halvdel af 1980erne re-
sulterede i, at der efter forslag af Schütze og 
Rasmussen, Odder, i sammenhæng med præ-
stegården er rejst en fløj med kontor og maskin-
rum. 

Parkeringspladsen på nordsiden, ved kirke-
gårdens vestre ende, er anlagt 1976. Nær ved 
kapellet står en stor kastanie, ellers er kirkegår-
den nærmest bar, men dog fuldstændig præget 
af de skovlignende omgivelser, der indtil for få 
år siden dækkede naboarealer i øst, syd og vest. 
Elmesyge har ryddet ud på skråningen ned mod 
søen på kirkens sydside, men nattergalene er der 
fortsat. Ved våbenhuset og foran de tilstødende 
afsnit af kirken er terrænet gruslagt i tilslutning 
til gangarealerne, mens der i øvrigt er græsban-
ketter langs murfoden. 

En murhegnet gravplads er i 1930rne indrettet 
på sydsiden af Vær Sø for ejerne af Stensballe-
gård og familie. 

B Y G N I N G 
Kirkens kerne er kor og skib, der er opført af granit-
kvadre o. år 1200. I den sene middelalder er der til-
føjet tårn i vest og våbenhus i syd. Ved omdannelser 
og en tilføjelse i løbet af 1700rne satte kirkeejeren på 
Stensballegård det nuværende præg på rum og byg-
ning. Omstændighederne lader formode, at første 
fase var Frederik Krags indretning af tårnets nederste 
stokværk som gravkapel for sig og sin familie, hvil-
ket antagelig gennemførtes i sammenhæng med an-
dre aktiviteter i kirken o. år 1700. Øjensynlig med 
Anders Kruse som arkitekt underkastedes kirken 
1788-89 en større ombygning, der omfattede dels ny 
gavl på våbenhuset, dels en udbygning på skibets 
nordside med opgang til den 1906 f j e r n e d e †herskabs-

stol. Utvivlsomt er det ved samme lejlighed, at lof-
terne i skib og våbenhus blev pudset og forsynet med 
trukne gesimser. Jfr. desuden ndf. om kirken som 
ramme om rigskansler Peder Griffenfelds sidste hvi-
lested. Orienteringen har en ringe afvigelse mod 
nord.14 

På grundplanen iagttages et mindre knæk mel-
lem korets og skibets akser. Om denne skævhed 
røber en etapevis opførelse er usikkert. Et kva-
drat synes begge steder at have været den 
grundlæggende figur ved planens afsætning; for 
korets vedkommende benyttet som den udven-
dige længde og bredde, for skibets som forhol-
det mellem rummets bredde og længde, der er 1 
til 2. 

Materialet er granit, der udvendig er tilhugget 
til skråkantsokkel og regulære kvadre, indven-
dig er anvendt som rå kamp. I hvert fald skibets 
vestgavl har i facaden haft kvadre op til tagtre-
kantens top, mens der indvendig optræder ba-
nede blokke og enkelte kvadre. Sidstnævnte lig-
ger bl.a. i kanten og tegner i dag et ældre tag (ca. 
75 cm under det nuværende). 

Begge portaler, der har rektangulære åbninger 
og i siderne er opbygget med kvadre, er beva-
ret. Den søndre, der indvendig er 133 cm bred, 
er dog ændret ved borthugning af anslagsfrem-
springene.15 Norddøren aflæses indvendig som 
en niche (220x130 cm), udvendig (fig. 7) er den 
overdækket med en skævt tagformet overligger. 
Her måler åbningen over den gennemløbende 
sokkel 206xl30cm. De afrensede kvadre har en 
påfaldende koloristisk effekt. Soklen, hvis skrå-
kant her som overalt er stejl, er under portalen 
udført med to lange, sorte blokke. 

Ingen oprindelige vinduer spores; utvivlsomt 
har der været tre i koret og to i hver af skibets 
langsider. På kirkegården er placeret en buet 
overligger af rødbrun granit (58x126 cm, den ene 
side lodret) med en 71 cm bred vinduesåbning; 
desuden et fragment samt brudstykke af en sål-
bænk. 

Tilføjelser og ændringer i den sene middelalder 
omfatter i hvert fald tårn og våbenhus, der kan 
være bygget i de første årtier af 1500rne. 

Det relativt lille tårn er på en syld af marksten 
rejst af munkesten i munkeskifte over nogle lag 
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Fig. 3. Kirken set fra sydøst over Vær Sø. KdeFL 1998. - The church seen from the south-east. 

af granitkvadre, tre i syd og vest, ét i nord. På 
sidstnævnte facade studeres det oprindelige 
murværk bedst, mens de andre er stærkt skal-
murede i nyere tid. Tårnrummet synes fra be-
gyndelsen at have stået i åben forbindelse med 
kirkens indre og har i vestsiden haft et vindue, 
hvis overdækkende stik skimtes i etagen over. 
Rummets nuværende udformning med en rund-
buet arkade i fuld bredde mod skibet samt et 
langsgående tøndehvælv med stikkappe i nord-
siden skyldes den senere omdannelse til gravka-
pel (s. 4904). 

Der er udvendig opgang til tårnets øvre eta-
ger via en højtsiddende, fladbuet, 64 cm bred 

åbning på nordsiden. En stige til opstigning er 
tidligst nævnt 1616.16 Mellemstokværket har i 
sydsiden en fladbuet, udvendig tilmuret åbning 
(102x68 cm). Ellers præges denne etage og 
navnlig klokkestokværket af fornyelser. En teg-
ning fra slutningen af 1600rne17 lader antage, at 
tårnet fra først af var afsluttet med et tværstillet 
sadeltag og kamtakkede gavle. Bortset fra den 
ovennævnte bemærkning om stige er tårnet 
først omtalt 1811-12,18 da synet fandt mangler 
ved blyet. I mellemtiden må en eller flere istand-
sættelser have fundet sted, hvorved toppen er 
blevet ændret. Vindfløjens årstal 1764 (s. 4875) 
kunne angive et passende tidspunkt, men det 
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Fig. 4. Snit, opstalt og grundplan 1:300. Målt af hhv. E. Bryndum 1937 og Mads Hjuler og Kurt P. Lorenzen 
1987, tegnet af hhv. E. Bryndum 1937 og KdeFL 1998. - Longitudinal section, south elevation and ground-plan. 
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Fig. 5. Snit i tilbygning (s. 4872) og skib med gravrum (s. 4906) 1:150. Målt af Mads Hjuler og Kurt P. Lorenzen 
1987, tegnet af KdeFL 1998. - Section through annex and nave (including burial chamber beneath the floor). 

kan ikke udelukkes, at det spændstige pyrami-
despir allerede var sat op som et led i kirkens 
renovering o. år 1700 (jfr. ndf.). 185820 konsta-
terede synet, at spiret var blevet ombygget og 
på ny hængt med bly. 

Våbenhuset foran syddøren er i sin kerne sen-
middelalderligt, opført overvejende af munke-
sten i munkeforbandt. Nærmest skibet indgår i 
vestfacaden et parti af fem kvaderskifter. Som 
led i en ret omfattende ombygning af hele kir-
ken i slutningen af 1780erne (jfr. ndf.) blev vå-
benhuset forsynet med murede gesimser og 
gavlen fornyet i det nyklassicistiske formsprog 
(fig. 6), som utvivlsomt med rette tilskrives den 
produktive bygmester i Horsens, Anders Kruse. 
På en foroven aftrappet sokkel står portalind-
fatningen, hvorover er indmuret en sandstens-
plade med versalindskrift, der meddeler »Repa-
reret anno MDCCLXXXVIII«. Indgangen flan-
keres nu af spidsbuede vinduer, formentlig ind-
sat ved midten af 1800rne og stemplet »Stall-
knecht Horsens«, mens en oval åbning øverst i 
gavltrekanten er tilmuret. 

Tilbygningen på skibets nordside (fig. 7) må 
være samtidig med fornyelsen af våbenhusets 
gavl og udgøre et led i den modernisering, som 
kirkeejeren satte i værk 1788-89.21 Bygningens 
formål var at huse forrum og opgang til den 

Fig. 6. Våbenhus (s. 4872). Henrik Wichmann fot. 
1998. - The porch. 



VÆR KIRKE 4873 

WSm 

Fig. 7. Udsnit af kirkens nordside med tilbygning fra 1788-89 (s. 4872) og oprindelig portal (s. 4869). KdeFL fot. 
1998. - Detail of the north side of the church with annex from 1788-89. 

1906 fjernede †herskabsstol (s. 4888). Dens ud-
vendige højde er som det antagelig samtidigt 
forhøjede skibs, og de to afsnit har fælles, muret 
gesims. Det arkitektoniske udtryk svarer i alt 
væsentligt til våbenhusets front, dog medfører 
gavltrekantens lave taghældning i forening med 
hjørnernes kvaderpilastre en kraftigere betoning 
af bygmesterens nyklassicistiske formsprog. Li-
gesom i våbenhuset flankeres portalen af spids-
buede vinduer, der er fremmede for den antikin-
spirerede stil. Det omgivende murværk ses 
begge steder at være ændret ved indsætning af 
de nuværende jernstel, der også er stemplet 
»Stallknecht Horsens« og utvivlsomt hører sam-
men med en fornyelse af kirkens vinduer ved 
midten af forrige århundrede. Den oprindelige 
lyskilde har været to, nu tilmurede, halvrunde 
åbninger (ca. 42x60 cm), der iagttages på begge 
murens sider med én over hvert af de spids-
buede vinduer. De er placeret i harmonisk sam-
spil med portalen og hjørnepilastrenes kvadre. 

I bygningens indre, hvis eksisterende indret-
ning går tilbage til installation af orgel 1906, le-

der en trætrappe langs vestvæggen op til en øvre 
etage, der ved en stor, rundbuet arkade i skibets 
nordmur står i åben forbindelse med kirkens in-
dre. 

Kirkens vedligeholdelse og tilstand før 1780erne 
er i de skriftlige kilder kun berørt et par gange. 
Tidligst i Anne Friis' ejertid (s. 4867) og i 1661,22 

da bygningen beskrives som meget brøstfældig, 
eftersom »den ikke får andet end kvæg- og 
korntiender«. Svenskekrigene har nok ikke 
bedret situationen. 170223 skrev synet, at kirken 
var repareret for to år siden, »hvorfor ingen 
brøst kan ses«. Den af kirkeejeren Frederik Krag 
(s. 4867) gennemførte hovedistandsættelse har 
der ovenfor været hentydet til; arbejdet må 
sandsynligvis have omfattet tårnrummets om-
dannelse til gravkapel og som en mulig krone på 
værket tillige opsætning af pyramidespir på tår-
net. Ved midten af 1700rne fandt synene »ingen 
mangler«. 178925 skrev man, at ved en betydelig 
hovedreparation i samme og foregående år 
havde geheimerådinde Sophie Magdalena von 
Gram (gift Krag-Juel-Vind) (på den umyndige 
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Fig. 8. Tårnspirets vindfløj med årstallet 1764 (s. 
4875). KdeFL fot. 1998.- Weathervane surmounting the 
tower. 

kirkeejers vegne, jfr. s. 4896) sat kirken i »for-
træffelig stand«; synet 180311 måtte supplere ka-
rakteristikken med en bemærkning om, at kir-
ken også er »ziirlig og pyntelig«. En nærmere 
beskrivelse af denne hovedreparation foreligger 
ikke, men ud over den omtalte ombygning af 
våbenhuset og tilføjelse af nordre udbygning sy-
nes entreprisen at have omfattet en mindre for-
højelse af skibet samt opmuring af gesimser, 
hvor sådanne endnu ikke fandtes. Skibets og vå-
benhusets pudsede lofter går formentlig også til-
bage til denne lejlighed. Kun sporadisk fremgår, 
at der samtidig har været iværksat adskillige, nu 
ikke kendte ændringer, f.eks. af vinduer, døre 
og gulve, hvilket har været nødvendigt for at 
opnå en tidssvarende helhed. 

I 1850erne synes at være foretaget en omfat-
tende renovering, hvorved den ældre tilstand 
blev forstyrret. Der lagdes nye gulve, nogle 
døre blev skiftet ud, og vinduerne fik deres nu-
værende form; muligvis er den accentuering 
med mørk kalkning af visse arkitektoniske led, 
der kendes fra ældre afbildninger,26 påført ved 
denne lejlighed. Loftets malede kassetter og an-

den rumdekoration, der fremgår af ældre foto-
grafier (jfr. fig. 14), kan gå tilbage til disse år. 
Omkring århundredskiftet blev i hvert fald ko-
rets vægge asfalteret, pudset og malet med olie-
farve27. 1921 blev et ønske om frilægning af ski-
bets loftsbjælker konverteret til hvidtning. Aage 
C. Nielsen og Poul Andersen, Århus, forestod i 
begyndelsen af 1970erne renovering af kirkens 
indre med foranledning i etablering af nyt var-
mesystem. 

Gulvmaterialet er i koret og våbenhuset gule 
klinker på fladen, lagt i sildebensmønster, i gan-
gen ligger ottekantede, gule teglfliser i kombi-
nation med små, grå, kvadratiske, og der er træ-
gulve i stolestaderne. Også bag alteret er der 
trægulv,28 som er malet svarende til fliserne i 
skibet. I tårnrummet består belægningen af grå 
og enkelte røde ølandsfliser, der må være lagt 
som et led i rummets indretning som gravkapel. 
De nævnte klinker kan skyldes et ønske fra sy-
net 1909, mens teglfliserne og (resterne af) det 
tilsvarende malede trægulv i koret sandsynligvis 
hidrører fra en indvendig renovering i 
1850erne.29 Den eneste ældre hentydning til 
gulve er fra 1748,11 da synet bemærkede, at gul-
vet inden for kirkedøren skulle repareres med 
100 sten. 

Alle vinduer er spidsbuede, og undtagen i nor-
dre udbygning og i våbenhuset er de udvendig 
falsede; indvendig er alle smigede. Den eksiste-
rende udformning stammer utvivlsomt fra den 
omtalte renovering i 1850erne. Korets nordvin-
due er genåbnet 1991 efter at have været blændet 
en årrække. Som nævnt registreres på jernstel-
lene i tilbygningernes vinduer stemplet »Stall-
knecht Horsens«. Fra tiden før hører vi kun, at 
der 183030 var indsat to nye i nordsiden, og at 
der 161716 skulle »gøres et stort af nyt« samt, at 
glarmesteren skulle »ordne« de andre. Det er 
selvsagt usikkert, om dette »nye« er identisk 
med det nu tilmurede, som iagttages østligt på 
korets sydfacade og indvendig delvis dækkes af 
hvælvet. 

Tagmateriale. Tårnets pyramidespir er klædt 
med bly, senest renoveret 1987, øvrige tage er 
siden 1877 hængt med skifer. Første gang tage 
nævnes er 1838-39,12 da blyet skulle fornyes på 
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skibets nordside og den tilstødende udbygning, 
mens taget på tårnet og på koret blot skulle ses 
efter. 1876 noterede synet, at der lå tagsten på 
skibets sydside, men overalt var der utætheder, 
hvorfor man indstillede og fik ministeriets til-
ladelse31 til at lægge skifer i stedet. Tagværkerne i 
kor og skib består næsten udelukkende af ege-
tømmer; i koret er der ét lag hanebånd. Ældre 
nummereringer og udstemninger vidner om 
omflytninger og tidligere brug. 

Opvarmning foregår ved hjælp af radiatorer og 
fyr i kapelbygningen, installeret i begyndelsen 
af 1970erne, da en ældre †kalorifer blev fjernet. 
Første gang opvarmning nævnes er 1883, da sy-
net foreslog opstilling af †kakkelovn ved skibets 
nordre langvæg. 

Tårnspirets vindfløj (fig. 8), der er anbragt på 
en høj stang med kugle over volutbøjler, bærer 
årstallet 1764 og initialerne for kirkeejer Char-
lotte Amalie Krag (jfr. s. 4913 og 4919). 

†Glasmalerier. Iflg. Abildgaard var der på flere 
ruder i vinduet ved prædikestolen indbrændt fa-
milien Pax' våben (jfr. s. 4867). 

†KALKMALERIER 

Ved en restaurering 189832 iagttog Eigil Rothe 
rester af kalkmalerier i korbuen samt på korets 
og skibets vægge. Efter at væggene var asfal-
teret, pudset og malet med oliefarve, dekorere-
des korets ribber og buer samt korbuen. Denne 
dekoration overmaledes o. 1950. Ved hoved-
istandsættelsen i begyndelsen af 1990erne regi-
streredes de forskellige malelag, før de igen blev 
dækket af hvidtekalken. 

1) Ældst, formentlig fra middelalderens slut-
ning, er to store, seksbladede passerrosetter med 
vekselvis røde og sorte blade mod hvid bund 
med rødt fiskebensmønster; cirklerne er trukket 
op med sort og har små, røde stråler; placeret på 
korbuens vanger, én i nord og én i syd. 

2) Efterreformatorisk, formodentlig fra 
1500rnes sidste del, malet oven på rosetterne og 
muligvis på det meste af korbuens underside. 1898 
iagttog Rothe i buens top et »temmelig stort 
rektangulært Felt med matröde Renæssanceor-
namenter«. Motivet på buens sydside tolkede 

Fig. 9. Rødhåret figur, Kristus?, majuskelindskrift og 
oranamentik. Kalkmaleri fra 1500rnes sidste del(?) på 
korbuens sydside (s. 4875). Carsten Larsen fot. 1991. 
- Red-haired figure, Christ?, inscription in majuscules and 
ornament. Mural painting from the latter part(?) of the 
16th century. 

han som Kristus med rigsæble i hånden, stående 
i en rundbuet arkade. Over og omkring Kristi 
hoved sås stærkt afblegede minuskier: »Jeg er 
Veien, Han som ... ved mig bliver salig«. Ved 
hovedistandsættelsen 1991 (jfr. ovf.) kunne kun 
dele af en rødhåret persons hoved og skulder 
identificeres foruden fragmenter af skriftbåndet 
(fig. 9). Herover var rankeslyng med frugter 
malet med hhv. rød og sort kontur. På sydvan-
gen registreredes 1898 derudover Maria med 
udslået hår og krone samt det nøgne Jesusbarn 
på armen. Intet af dette blev genfundet 1991, 
kun svage rester af et skriftbånd over en stor 
skål(?) samt ranker som nordvangens (fig. 10). 

3) Sandsynligvis fra o. 1600. Horisontale og 
vertikale akantusranker, der snor sig omkring 
en stang, malet en grisaille mod rødbrun bag-
grund, afdækkedes 1991 på skibets vægge. Ran-
kerne har sandsynligvis indrammet billedscener, 
hvoraf kun én (med et bræddegulv) kunne iden-
tificeres under nordpulpituret. Dekorationen, 
der formentlig har fortsat over begge skibets 
døre med et ca. 15 cm bredt bånd, var bedst 
bevaret på nordvæggen. 
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Fig. 10. Fragmenteret indskrift over skål? Kalkmaleri 
fra 1500rnes sidste del(?) på korbuens nordside 
(s. 4875). Carsten Larsen fot. 1991. - Fragmentary in-
scription above a bowl? Mural painting from the latter 
part(?) of the 16th century on the north side of the chancel 
arch. 

4) Fra 1600rne eller 1700rne. Res te r e f te r en 
sor t b e m a l i n g på korets sydvæg og en (blå)grå i 
skibet, i ag t t age t 1991, f o r m e n t l i g u d f ø r t i f o r b i n -
delse m e d en begrave lse . 

5) 1898 (jfr . fig. 36) ma ledes i k o r e t s ik - sak-
m ø n s t r e p å r i bbe rne , r a n k e r p å b u e r n e s u n d e r -
side og m u s e t r a p p e f r i s e r langs kan t en . E t par t i 
står f r e m d e l e s u o v e r m a l e t i sk r i f t e s to len (jfr . 
f ig . 27). K o r b u e n s u n d e r s i d e f ik en blå f a rve og 
på t r i u m f v æ g g e n langs k a n t e n a f k o r b u e n m a l e -
des en i ndsk r i f t m e d t ids typ i ske ma jusk l e r : 
» H v o r elskel ige ere d ine Bo l ige r H e r r e Z e b a o t h . 
D a v : Ps: 84: v.2:«. Ved b u e n til g ravkape l le t i 
t å rne t reg i s t re redes 1991 l igeledes f a rvespor . 

1587, og 1593 †herskabsstolene med våbenskjolde til-
hørende ham selv, hans søster, Birgitte Rosenkrantz 
og ægtefællerne Anna Friis og Claus Nielsen Glam-
bæk. Gennem Birgitte Rosenkrantz gik Værholm og 
Stensballegård i arv til hendes døtre, der blev gift 
med brødrene Morten og Mogens Pax. Sidstnævntes 
søn, Christoffer Pax, anskaffede 1637 en ny klokke. 
Ved århundredets slutning stod Frederik Krag og 
Griffenfelds datter, Charlotte Amalie, for udsmyk-
ningen af kirkerummet. 1691, året efter giftermålets 
indgåelse, skænkede de nyt altersølv, som i dag be-
nyttes i Serridslev (Nebel sogn). 1693 skænkede de et 
†fontelåg til minde om sønnen Erik, to år senere en 
lysekrone og 1699 en altertavle, muligvis også et al-
terbord, til minde om deres søn Peters fødsel 19. juli. 
Kirkerummets mest omfattende ændring, der f rem-
deles præger interiøret, blev foretaget 1788-89, da ge-
heimerådinde Krag-Juel-Vind, Sophie Magdalene 
von Gram, renoverede kirkens indre. Det meste af 
inventaret blev erstattet af nyt, mens enkelte dele blev 
ændret efter tidens smag. I koret blev altertavlen om-
bygget, og nye skrifte- og degnestole blev forbundet 
med alterbord og -tavle med to portaler. Den roman-
ske font måtte vige pladsen for en mindre af træ. På 
nordvæggen over for prædikestolen blev bygget en 
(†)herskabsstol med malerier af evangelisterne, Salva-
tor Mundi og Moses; de er nu genanvendt i skrifte-
og degnestolene. (†)Herskabsstolen blev møbleret 
med ti *stole, to *sofaer og en *bænk, alt i Louis XVI 
stil. †Stolestader og †herskabsstolene fra 1593 blev 
ved samme lejlighed fjernet til fordel for nye stolesta-
der, og i stedet for †vestpulpituret blev to nye pulpi-
turer med malerier af apostle og profeter opsat langs 
skibets syd- og nordvæg, således at der var frit udsyn 
til gravkapellet i tårnrummet. Næste slægtled, søn-
nen Jens Carl Krag-Juel-Vind og hustru Mette Jo-
hanne Reedtz, skænkede 1792 et nyt altersæt udført af 
Nicolai Brandt, Horsens, som en kopi af det fra 1688. 
Fra samme mesters hånd stammer det lille fine be-
rettelsessæt fra o. 1800. 

I N V E N T A R 

Oversigt. Af inventar fra middelalderen findes nu kun 
en romansk døbefont, sammensat af en kumme, der 
vistnok oprindelig har stået i kirken, og en fod, som 
muligvis stammer fra den nærliggende Ås †kirke. At 
også Vær har haft et gyldent alter fortæller et lille 
fragment fra o. 1200, fundet i koret 1972. I årtierne 
efter reformationen blev anskaffet nye alterstager og 
dåbsfad. Herefter har kirkeejerene på Stensballegård 
sat sit præg på kirkens inventar. Gert Rosenkrantz (s. 
4867) skænkede formentlig prædikestolen, dateret 

Fig. 11. Fragment fra gyldent alter, o. 1200, 1:2 
(s. 4877). NM fot. 1972(?). - Fragment from a golden 
altar, c. 1200. 
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Fig. 12. Indre set mod øst. Henrik Wichmann fot. 1998. - Interior to the east. 

Nu står kirkerummet med hvidkalkede vægge og 
inventar i lyse, støvede grønne og blå nuancer med 
stedvis forgyldning, farvesat 1975 af Ernst Trier. Kun 
alterbordets tidligere bemaling i gråt og rødbrunt 
samt altertavlens stærke blå farve og forgyldning vid-
ner om en ældre staffering. Efter renoveringen 
1788-89 stod inventaret i hvidt, perlegråt, grågrønt 
og brune nuancer samt forgyldninger. Denne farve-
holdning, der kan følges over fire farvelag, er med 
mindre variationer blevet bibeholdt frem til vor tid. 

Alterbord (jfr. fig. 13), o. 1700,33 af fyr, 148x96 
cm, 102 cm højt. Forsiden har to glatte fyldin-
ger, de to sider hver én (bredere), alle omgivet af 
samme bløde karnisprofil, som findes på hhv. 
pulpiturernes brystning og et ryglæn på en af 
nordpulpiturets bænke. På bordets bagside en 
låge med smedejernsbeslag; bordpladen fornyet 
1821.12 Inden en renovering af alterpartiet 1975, 
da det blev malet i to støvede, grønne farver og 
fik forgyldte profiler, stod bordet med en staf-

fering, der formentlig var samtidig med alter-
tavlen (jfr. ndf.).11 I fyldingerne var en groft ud-
ført marmorering i grå nuancer inden for rød-
brunt rammeværk (jfr. fig. 27). 

(†)Alterbordsforside. Fragment, o. 1200, for-
mentlig fra et »gyldent alter«, (fig. 11), fundet 
1972 i gulvets sandlag. Det består af en skæv 
afbrudt, 0,5 mm tyk og 10,1 cm lang kobber-
plade. På forsiden, der har lueforgyldning med 
brunfernis, ses en ranke med indridset kontur-
streg. Ranken har lighedstræk med nogle frag-
menter fra Råsted og »det gyldne alter« fra Lis-
bjerg (nu i NM inv.nr. D804/1972).34 

Alterklæde, fra 1970ernes begyndelse, af beige 
velour; nu ude af brug. †Alterklæder. 1661 næv-
nes i inventariet et gammelt alterklæde.22 1821 
bemærkede synet, at en ny, smuk alterbeklæd-
ning var anskaffet,12 og o. 1900 smykkedes bor-
det af rødt fløjl med latinsk kors (jfr. fig. 14). 
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Fig. 13. Korparti med altertavle fra 1699, ombygget og udvidet med arkader, skrifte- og degnestol 1788-89 (s. 
4878, 4887). Maleri fra 1873, af F. L. Storch (s. 4878). Henrik Wichmann fot. 1997 - Chancel with altarpiece from 
1699, rebuilt and enlarged with arcades, confessional and parish clerk's pew, 1788-89. Painting by F.L. Storch, 1873. 

Altertavle (fig. 13), 1699, iflg. indskrifttavle på 
bagsiden skænket af baron Frederik Krag og 
Charlotte Amalie Griffenfeld; totalt ændret og 
sammenbygget med skrifte- og degnestol ved 
en hovedistandsættelse af kirken 1788-89, 
iværksat af geheimerådinde Krag-Juel-Vind24 

(Sophie Magdalene von Gram).35 1873 indsattes 
et nyt maleri, Kristus i Getsemane, af Frederik 
Ludvig Storch. 

Alterpartiet med de to ovennævnte stole 
fremstår nu som et helstøbt, lidt provinsielt, ny-
klassicistisk arrangement. Selve tavlen består af 
fodstykke, storfelt med maleri, gesims og halv-
cirkulært topstykke. I fodstykket er et forsænket 
indskriftfelt mellem postamentfremspring, de-
koreret med kornaks og drueklaser i relief hhv. 
mod nord og syd. På fremspringene står kanne-

lerede pilastre, som bærer gesimsen, der lige-
ledes har indskriftfelt, flankeret af fremspring; 
topstykket har i midten latinsk kors foruden 
profillister og tandsnit langs yderkanten. På 
baggrund af farveanalyser udført 1971 antages, 
at såvel fodstykkets indskriftplade, de vertikale 
brædder på begge sider af maleriet, de gennem-
løbende, vertikale brædder på tavlens bagside 
samt en indskrifttavle samme sted hidrører fra 
den oprindelige tavle. Den var ifølge en beskri-
velse 1702 »gjort i løvværk og næsten over alt 
forgyldt«.11 

Maleri, 1873, signeret i nedre venstre hjørne 
»F. Storch 1873« (for Frederik Ludvig Storch), 
olie på lærred, 108x76 cm. Motivet er Bønnen i 
Getsemane Have, hvor Kristus, i rød kjortel og 
blå kappe, halvt knælende i bøn, med blikket 



VÆR KIRKE 4879 

Fig. 14. Indre set mod øst med †herskabsstol (s. 4888) ved skibets nordvæg. Ældre fot. i N M . - Interior to the east. 
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På selve altertavlen lå over det inderste lag en 
bemaling i grågrønne nuancer med hvidt på pi-
lastre og fremspring samt forgyldning på en-
kelte profilled og ornamenter. Denne farvesæt-
ning, der stemmer overens med de lukkede 
skrifte- og degnestoles ældste lag (jfr. ndf.), 
stammer antagelig fra 1788-89. Sandsynligvis 
ved en renovering 182112 maledes tavlen med 
perlegråt og brunt samt blågrå marmorering. Et 
lag mørkeblå maling herover er nok fra 1874;32 

snitværk og profillister var forgyldte. De to 
yngste bemalinger var hvidgrå med hhv. gul-
brun tone og rødligt skær samt forgyldte detal-
jer. 

Altersølv. Hovedkirken Vær og annekskirken 
†Nebel har i perioder tilsyneladende benyttet 
samme altersæt eller byttet sæt, således at †Ne-
bel oftest har haft det ældste. Et †sæt, iflg. Pon-
toppidan med indskriften: »Sören Mund og 
Frue Kirsten Glambek 1518«,37 var 1768 i †Ne-
bel, men noteredes 1771 i begge kirker. Et andet 
sæt, kalk, disk og oblatæske, fremstillet 1688 af 

Fig. 16. Alterkalk, o. 1900, med krucifiks fra 1792(?). 
(s. 4881). Henrik Wichmann fot. 1998. - Chalice, 
c. 1900, with crucifix from 1792(?). 

følger den store, næsten lysende engels håndbe-
vægelse. I baggrunden ses Jerusalems mur med 
en palme foran.36 Et ældre †maleri nævnes 
1873.32 

Tavlen står, efter renovering 1975, med be-
maling i tre støvede, grønne nuancer og beige 
samt forgyldning på lister og ornamenter. I fod-
stykkets sortmalede indskriftfelt står med gyl-
den fraktur: »Fader vilde du tage denne Kalk fra 
mig: ...« (Luk. 22,42), formentlig fra før 1873, 
samtidig med †maleriet (jfr. ovf.). Af de mange 
farvelag, der registreredes 1971, er det ældste en 
hvid bemaling dækket af blå farve, som i dag 
fremstår som mørk gråblå. Samtidig med denne 
bemaling er antagelig den sortmalede indskrift-
plade på tavlens bagside, hvorpå der med gulnet 
skriveskrift læses: 

»A° 1699 den 19 Julii 
Paa PETER KRAGH hans Fødselsdag 

Hvis Nogen spör om dette, 
Baron og Frieherinde KRAGH 

Lod denne Tavle sette; 
Dig Gud til Täk, dit Huus til Pryd, 

Den unge KRAGH et Minde; 
Lad dem, O! Gud! i Lyst og Fryd 

Din store Godhed finde!« 

Fig. 15. Disk, 1792(?), udført af Nicolai Brandt, Hor-
sens (s. 4881). Henrik Wichmann fot. 1998. - Paten, 
1192(?), made by Nicolai Brandt, Horsens. 
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Fig. 17. Oblatæske, 1792, udført af Nicolai Brandt, 
Horsens, skænket af Jens Carl Kragh-Juel-Vind og 
Mette Johanne Reedtz (s. 4881). Henrik Wichmann 
fot. 1998. - Wafer box, 1792(?), made by Nicolai Brandt, 
Horsens, donated by Jens Carl Kragh-Juel-Vind and Mette 
Johanne Reedtz. 

københavnersølvsmeden Marcus Resenhoff og 
skænket 1691 af Frederik Krag og Charlotte 
Amalie Griffenfeld, formentlig til Vær, benytte-
des her 170211 og 1768, men kom siden til †Ne-
bel, formodentlig 1792, da Vær fik sit nuvæ-
rende sæt, hvoraf kun disk og oblatæske er be-
varet. 1878 overførtes det til den s.å. opførte 
kirke i Serridslev (Nebel sogn). 

Kalk (fig. 16), o. 1900, sandsynligvis udført 
som kopi af †kalk fra 1792 og med genanvendt 
krucifiks fra denne, som formentlig var udført 
af Nicolai Brandt, Horsens (1787-1813); uden 
stempler.38 Den 22 cm høje kalk har rund fod, 
næsten svarende til Vedslets fra 1786 (s. 4685) og 
pånittet krucifiks med »INRI« graveret med 
skriveskrift. Kristus, hvis lændeklæde har stor 
knude i højre side og lange, flyvende snipper, 
hænger dybt i armene og er identisk med fi-
guren på oblatæsken (jfr. ndf.). Kalken har over 
den stejlt opdrevne fod en fladtrykt knop og 
indknebet øvre skaftled; bægeret har udkrænget 
mundingsrand. En †kalk er nævnt i inventariet 
1661.22 

Disk (fig. 15), formentlig fra 1792, udført af 
Nicolai Brandt, Horsens, 15,5 cm i tvm. På den 
2,5 cm brede fane graveret cirkelkors med ini-
tialerne »I.N.R.I.« med skriveskrift. Under 

bunden mestermærke (Bøje II, 1982, nr. 6190). 
En †disk er 1661 registreret sammen med ovf. 
nævnte †kalk. 

Oblatæske (fig. 17), o. 1790, udført af Nicolai 
Brandt, Horsens og skænket 1792 af kirkeeje-
ren. Den ovale æske er 12 cm lang, 10,5 cm bred 
og 4,4 cm høj. Form og udsmykning er en gen-
tagelse af den tidligere æske, nu i Serridslev (jfr. 
s. 4880). På det let buede låg er pånittet et kruci-
fiks, svarende til kalkens (jfr. ovf.). Derudover 
er på begge sider af korset graveret givernes ini-
tialer med skriveskrift: »JCKJW« og »MJR« un-
der syvtakkede friherrekroner for Jens Carl 
Krag-Juel-Wind og Mette Johanne Reedtz samt 
årstallet 1792 og to krydsende palmegrene sam-
let med silkebånd bag korsstammen. Under 
bunden mestermærke (Bøje II, 1982, nr. 6190). 

Alterkande, o. 1850, af sort porcelæn med for-
gyldt kors og kanter, 30,5 cm høj, fra Den kgl. 
Porcelænsfabrik. Nu ude af brug. †Vinflaske, af 
sølv, indvendig forgyldt, omtales 1702.11 

Berettelsessæt. l)(Fig. 18), o. 1800, udført af 
ovennævnte Nicolai Brandt, Horsens, og sva-

Fig. 18. Berettelsessæt, o. 1800, udført af Nicolai 
Brandt, Horsens (s. 4881). Henrik Wichmann fot. 
1998. - Communion set for the Sick, c. 1800, made by 
Nicolai Brandt, Horsens. 

Danmarks Kirker, Århus 308 
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Fig. 19. Alterstager, o. 1550 (s. 4882). Henrik Wich-
mann fot. 1998. - Altar candlesticks, c. 1550. 

rende til det i Kattrup fra 1798 (s. 4715) og et i 
nabokirken Søvind. Sættet består af tre dele, 
samlet højde 14 cm; den 6,2 cm høje kalk har 
fladtrykt knop og lavt bæger; foden fungerer 
som låg for den 9 cm høje, pæreformede flaske, 
der igen hviler i den kombinerede disk og oblat-
æske, 7 cm i tvm. På flaskens korpus er pånittet 
en støbt Kristusfigur på et graveret, latinsk kors 
med INRI-skilt med versaler, stråler ved kors-
skæringen og skygger langs siderne. Under fla-
skens bund tre stempler (fig. 78), to gange me-
stermærke (Bøje II, 1982, nr. 6190) og et af Hor-
sens' bymærker med årstallet 1737 (Bøje II, 
1982, nr. 6104). 2) Fra 1990erne, af tin, bestående 
af kalk med rund fod samt cylindrisk skaft og 
bæger, 13 cm højt, disk, 9 cm i tvm., cylindrisk 
oblatæske, 6,5 cm høj, og seks særkalke, 7,3 cm 
høje, alt stemplet »DESIGN EB 93% TIN 
DANMARK«. Til sættet hører desuden en lille 
flad vinflaske af rustfrit stål; alt placeret i lille 
vinrødt skrin med rødt foer. 

Alterstager (fig. 19), o. 1550, 30 cm høje, nært 
beslægtet med dem i Grædstrup (s. 3951). Foden 
er rund med tre rundede, trappeformede led. 

Det svagt koniske skaft består af fire cylindrisk 
formede afsnit mellem led med spidsovalt tvær-
snit; lyseskålen er næsten som foden, blot lidt 
mindre. På fod, skaft og lyseskål er graveret 
dobbeltlinjer. Lysetorn af bly. Stagerne er tid-
ligst nævnt 1661.22 Syvstage, såkaldt Grundtvigs-
stage, 1958, af rødlig messing, 48 cm høj. På 
skaftets standkant graveret med versaler: »Væhr 
kirke 1958«. 

Messehagel, 1899,32 af rødt silkefløjl, med gyl-
dent rygkors og kanter. †Messehagler. 1661 om-
tales én af rødt fløjl, 1702 beskrevet som gam-
mel, dog brugelig og med »kors af virked sølv«. 
Samtidig nævnes en ganske ny og kostbar hagel 
med guldkniplinger.11 Formentlig var det sidst-
nævnte, der o. 1834 overførtes til †Nebel, efter 
at kirkeejeren havde bekostet en ny og smuk til 
Vær.12 

Alterskranke, o. 1860, bueformet med støbe-
jernsbalustre identiske med Hansteds (s. 4844), 
med kannelerede søjler med rankekapitæl; baser 
og skafternes nedre del er omgivet af rocailler. 
Håndliste af træ. Opsat i en bue på tværs af kor-
rummet. Malet 1975 i benhvidt og støvet grønt. 

Døbefont (fig. 20), romansk, med kumme af 
grovkornet rødlig, fod af grålig granit, 96 cm 

Fig. 20. Romansk døbefont, af granit (s. 4882). Hen-
rik Wichmann fot. 1998. - Romanesque granite font. 
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Fig. 21. Udfolding af fontens fod 1:12 tegnet af J .Magnus Petersen 1874 (s. 4883). - Reliefs on the font base. 

høj. Iflg. M. Mackeprang (Døbefonte, s. 138, 
258, 261-62) er kummen en variant af Horsens-
typen. Den 51 cm høje, bægerformede kumme 
er 76 cm i tvm., 32 cm dyb og har på siderne 
gruppens sædvanlige, horisontale tovsnonings-
opdeling med parvist modstillede løver, adskilt 
af tovsnoningsindrammede ornamentstriber 
samt bægerblade forneden, alt i lavt relief. Den 
adskiller sig dog i den håndværksmæssige ud-
førelse og i enkelthederne fra de øvrige i grup-
pen. Løverne, der har vidt åbne gab med næsten 
snabellignende snude og lang, spillende tunge, 
har næsten nøjagtig samme hoved som på be-
slægtede vestfynske fonte (Kullerup og Age-
drup). De runde øjne og manken, sidstnævnte 
med parallelle riller over skulderpartiet, og ha-
len, som føres mellem bagbenene, op foran 
kroppen og ender som en bladdusk over ryg-
gen, ligner heller ikke typens sædvanlige. I den 
ene ornamentstribe er der i stedet for den sæd-
vanlige ranke eller blomst hugget en mandsling 
en face med hænderne i siderne. På de ovf. om-
talte fynske fonte ses en maske, ligeledes en face, 
mellem løverne. På kummens mundingsrand er 
diagonalt over for hinanden to udhuggede for-
dybninger, ca. 6 cm brede og 2-3 cm dybe, nu 
fyldt med rødlig cement, til †fontelågets (jfr. 
ndf.) fastgørelse. 

Den keglestubformede, 45 cm høje fod med 
øvre vulst er ikke ualmindelig for gruppen (fig. 

21). Tilsyneladende er dens øvre tvm. 1½-2 cm 
mindre end kummens, hvorfor samlingen er fo-
retaget med cement. Dekorationerne, der er 
hugget i lidt lavere relief end kummens, virker 
fremmedartede og står tilsyneladende alene i det 
danske fontemateriale. Lige under vulsten ses en 
krans af nedadvendte bægerblade, afpasset i 
størrelse og placering efter motiverne nedenun-
der. Disse består af to modstillede løver, to kors 
og en seksbladet roset med en lilje eller anden 
blomst ovenover. Løverne, der er forskellige i 
størrelse, er af en anden type end kummens. De 
har mandelformede øjne, ingen tunge i gabet og 
en hale, der ender i hhv. en to- og tredelt dusk 
over ryggen. Det ene kors står på en høj og har 
ved siderne et mindre kors og et træ(?); på tvær-
stammen et hjerte og ved korsskæringen en 
nagle(?). På det andet kors sidder på hver arm en 
fugl, mens arealet herunder er sik-sakstribet. På 
kummens nordside ses spor af grå maling.39 Nu 
opstillet ved korbuen. 

Fonten er tidligst nævnt 1661,22 1702 omtalt 
som »af sten«.11 Blev formentlig anvendt frem 
til 1788-89, da den erstattedes af en mindre af 
træ (jfr. ndf.) og hensattes uden for kirken. Her 
blev kummen 1848 iagttaget af Fr. Høegh-Guld-
berg, der ved sin tiltrædelse som sognepræst s.å. 
fik den genopsat i kirken på en fod af cement. 
Den nuværende granitfod, tilkommet 1874 ved 
Høegh-Guldbergs mellemkomst, skulle angive-

308* 
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Fig. 22. Krucifiks, 1800rnes sidste halvdel(?), figur af 
tin, korstræ af eg (s. 4884). Henrik Wichmann fot. 
1998 - Crucifix, second half(?) of the 19th century, pewter 

figure and oak cross. 

ligt stamme fra den nærliggende, nedbrudte Ås 
†kirke og være gravet op på Tvingstrup Mark 
ikke langt fra kirkepladsen; den stod 1874 ved en 
stalddør på Serridslevgård.40 

†Døbefont. Formentlig ved renoveringen 
1788-89 erstattedes ovennævnte font af én af 
træ, der 1848 stod i kirken, omtalt som en »træ-
opsats«, der s.å. måtte vige pladsen til fordel for 
stenfonten (jfr. ovf.).41 Formentlig malet lige-
som det øvrige inventar 1821.12 

Dåbsfad (fig. 23), o. 1550, sydtysk arbejde af 
drevet og punslet messing, næsten svarende til 
Beders (s. 2294), 66 cm i tvm., 8 cm dybt og 
med 10,5 cm bred fane. I bunden det habsburg-
ske kejservåben42 omgivet af en bogstavbort 
med fraktur, en frise med springende hjort-og-
hund mellem egetræer og firbladsroset samt 
stemplet blomsterbort. På fanen stemplede ro-
setter samt hjort-og-hund frise og blomsterbort 
svarende til bundens. 

†Dåbsfad, tidligst nævnt 1661,22 1702 omtalt som 
et lille messingbækken.11 

Dåbskande, o. 1910, af tin, i skønvirkestil. Den 
32 cm høje kande har rund fod, leddelt, konisk 
korpus og kantet hank; på korpus graveret 
blomstermotiv, på foden »Væhr kirke« med ver-
saler. Under foden tre stempler, sammenskrevet 
»HB«, »Danmark« i oval og »2019«. Nu ude af 
brug. 

†Fontelåg, skænket 1693 af kirkeejeren (s. 
4868), 1702 omtalt som »et låseligt dække« med 
stafferet billedhuggerarbejde.11 En indskrift gen-
gives af Søren Abildgaard 1771, da han over fon-
ten så det »hængende Træ Dækkels«: 

»Aar sexten hundrede tre og halvfembsinds tifue 
Der man af iulis 1 Maane den lod skrifve 
Dend ottend Dag da blef af ædle Baron Krag 
og Friherinde Kier til huer Mands velbehag 
Foræret denne Dæk til disse döbevande 
som Sönnen Erick Krag skal til amindels stande 
Gif Self o Pagtens Gud ved Daabens Pagt og Flod 
At Kragens ædle Huus mehr og mehre Rod«. 

Låget fjernedes formentlig 1788-89 i forbindelse 
med anskaffelse af ovf. omtalte †døbefont. 

Krucifiks (fig. 22), formentlig fra 1800rnes sid-
ste halvdel, men med 1700rnes stiltræk, Kristus-
figur og INRI-skilt, som iflg. undersøgelse 1971 

Fig.23. Dåbsfad, o. 1550, sydtysk arbejde (s. 4884). 
Henrik Wichmann fot. 1998. - Baptismal dish, c. 1550, 
south German work. 
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Fig. 24. Indre set mod vest. Henrik Wichmann fot. 1998. - Interior to the west. 

er af tin,43 korstræet af eg. På det ca. 120 cm høje 
kors med afrundede ender hænger den ca. 80 cm 
høje, velproportionerede og muskuløse Kristus-
figur dybt i armene. Han er fæstnet til korset 
med kun to nagler, én gennem hver hånd; tid-
ligere har der været en tredje mellem fødderne, 
der ikke er placeret over hinanden, men paral-
lelt. Hovedet er presset tilbage mod korsstam-
men og blikket rettet opad. Han har flettet tor-
nekrone, langt hår, der hviler på skuldrene, kort 
hageskæg og lille overskæg. Det folderige læn-
deklæde, der ender i en stor flyvende snip ved 
hans højre side, er bundet om hoften med et reb. 
Krucifiksets tinstøbte dele har tilsyneladende 
kun ét farvelag over en undermaling, mens 
træet står blankt. Karnationen er lys gråbrun 
med påmalet side- og naglesår samt bloddråber, 
hår og skæg er brunt, tornekronen grøn og læn-
deklædet hvidt med blåt foer. På ældre fotogra-
fier ses krucifikset på triumfvæggen (jfr. fig. 14), 
hvor det stadig hænger, nu nord for korbuen. 

Prædikestol (fig. 25), 1587, iflg. reliefskåret 
årstal, bekostet af kirkeejeren (s. 4867) Opbyg-
ning og detaljer til dels beslægtet med Kattrups 
(s. 4718). Opgang og bærestolpe fra o. 1902 (jfr. 
gravsten nr. 1). Nu med bemaling fra 1973. En 
†himmel omtales 1702.11 

Kurven består af fire fag, men kan, pga. ind-
skriftens manglende begyndelse (jfr. ndf.), tid-
ligere have haft et femte. Felterne har lavt posta-
ment, højt, todelt storfelt og gesimsfelt, adskilt 
af hhv. postamentfremspring, kannelerede halv-
søjler med pæreformet prydbælte og kuglefor-
met kapitæl. Storfelterne afsluttes foroven med 
en profileret gesims, mens den kronende gesims 
har tandsnit. I hvert af felterne er forneden en 
arkade, flankeret af kannelerede pilastre med 
profilkapitæler, buen prydes af æggestav og tun-
gebort; i sviklerne treblade. De øvre felter med 
reliefskåret ornamentik er alle forskellige. Reg-
net fra øst ses: 1) En lille kanneleret halvsøjle og 
rullekartouche omgivet af akantusbladranke. 2) 



4886 VOER HERRED 

gråt; på våbenet derudover rødt og blåt. Under-
søgelsen 1971 tydede på, at stolen har stået uma-
let indtil 1600rnes slutning; 1702 omtalt som 
stafferet.11 Stolen har under den nuværende be-
maling fire eller fem farvelag. På det ældste var 
rammeværket brunmalet, søjlerne hvide med 
guld, baser og kapitæler blå; i arkaderne var der 
primitive malerier. Denne farveholdning er se-
nere delvis ændret ved, at rammeværket foran-
dredes til gråhvidt og baser og kapitæler til ok-
kergult. Antagelig i forbindelse med kirkerum-
mets renovering 1788-89 er stolen blevet hvid-
malet med forgyldninger. Herover lå to næsten 
identiske lag: rammeværk, søjler og vandrette 
profiler hvide, ornamenter og indskrift for-
gyldte og brun bund i alle felterne, det ældste 
lag muligvis fra 1821;12 yngste lag viste mør-
keblåt i felternes bund. Stolen er tidligst nævnt 
1702.11 Opsat i skibets sydøstre hjørne. 

Fig. 26. Detalje fra stolestader fra 1788-89, opklappe-
lige sæder med støtteben (s. 4887). Henrik Wichmann 
fot. 1998. - Detail of pews from 1788-89, tip up seats 
with props. 

Løvehoved en face i cirkel med tungebort om-
givet af beslagværk. 3) Våbenskjold med Rosen-
krantzvåbenet med roseprydet hjelm og vessel-
horn samt hjelmklæde udformet som akantus-
bladranker. 4) Ornament af akantusblade, nær-
mest af form som en vase. De to sidstnævnte 
ornamenter har nære paralleller i to felter på na-
bokirken Søvinds ti år ældre prædikestol. I ge-
simsfrisens profilindrammede indskriftfelter 
(første del af indskriften mangler) står med re-
liefversaler: » ... in Christvm electi svnt ano 
1587« (... til Kristus ... de er udvalgte, år 1587). I 
postamentets felter stod en indskrift, der for-
mentlig blev fjernet 1788-89, men delvis kunne 
læses 1971: »[Verbum] Domini manet in [æter-
num]« (Herrens ord forbliver evindelig).44 Et 
foto fra o. 1900 viser nederst på kurven støbte, 
gennembrudte hængestykker fra o. 1850, be-
slægtet med de støbte borter på skrifte- og deg-
nestol (jfr. ndf.). 

Stolen står siden 1973 med to gråbeige nuan-
cer på rammeværket og guld på profillister, i 
felterne blå bund med detaljer i sølv, guld og 

Fig. 25. Prædikestol, 1587, formentlig skænket af 
Gert Rosenkrantz (s. 4885). Henrik Wichmann fot. 
1997. - Pulpit, 1587, probably donated by Gert Rosen-
krantz. 
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Fig. 27. Skriftestolen med åbne døre, skranke og bænk samt rester af kalkmalet udsmykning synlig (s. 4888, 
4876). NM fot. 1971(?). - Confessional with doors open, rail and bench, as well as fragmentary ornamental mural 
painting. 

Stolestader, sandsynligvis fra kirkerummets 
renovering 1788-89. De glatte gavle, der smyk-
kes af tre kannelurer over opklappelige sæder 
med støtteben (fig. 26), krones af rundbuede 
topstykker, hvis form er et ekko af altertavlens. 
Der er 15 gavle i syd og 18 i nord. De oprinde-
lige låger med spejlfyldinger er fremdeles i 
brug. Ryglænene, der nu er skråtstillede, har 
rektangulære, liggende spejlfyldinger og salme-
bogshylder, formentlig udført 1971. Samtidig 
blev nye stader, svarende til de ældre, opsat over 
den nedlagte kalorifergrav, mens enkelte klap-
sæder blev fornyet. I syd er der fremdeles hatte-
knager af metal på ryglænenes bagside. 

Stolestaderne står siden 1971 i to støvede blå 
nuancer med detaljer i lys beige samt forgyld-
ning på profiler og i kannelurer. Undersøgelser 
samme år viste, at stolene havde farvelag, der 
svarende til alterpartiets; ældste bemaling var 
perlegrå med grågrønne og brunlaserede enkelt-
heder. Laget herover var ligeledes perlegråt, 

men med gråhvidt og brunt, muligvis fra 1821.12 

Herover var en tæt gulgrå farve, muligvis med 
stedvis forgyldning. De to yngste lag, der blev 
fjernet før nymalingen, var hvidgrå med mør-
keblåt på lågernes rammeværksprofil og mar-
morering i spejlfyldingerne, hhv. hvidgrå med 
svagt rødligt skær samt stedvis forgyldning. 

†Stolestader, tidligst omtalt 1614, da nogle 
stole midt i kirken blev repareret;16 de stammede 
sandsynligvis fra 1593 og har i så fald været sam-
tidige med nedennævnte †herskabsstole. 

Armstol til præsten, o. 1900, af bejdset eg, med 
udskårne ornamenter på ryg og sider, armlæn af 
tykke rundstave, identisk med stolen i Ørridslev 
(s. 4755); i korets nordvesthjørne. To borde, o. 
1900, af samme materiale og udførelse som sto-
len og svarende til dem i Ørridslev (s. 4755). 
Det ene i (†)herskabsstolen, det andet bag al-
teret. 

Skrifte- og degnestol (jfr. fig. 13), 1788-89, er 
bygget op ad væggen på begge sider af alteret og 
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forbundet med altertavlen ved buede portaler 
mellem halvsøjler på høje postamenter. Herved 
dannes bag alteret et rum, der benyttes som sa-
kristi. De to i det ydre ensartede stole er begge 
mod vest lukket med en ét fag bred dørfløj og 
mod alteret af to tilsvarende fag. I hvert fag er 
forneden en spejlfylding, mens der foroven er et 
sekundært indsat maleri. Indtil 1906 sad her gar-
diner (jfr. fig.14). Foroven afsluttes stolene af en 
smal frise, siden o. 1850 med blystøbt rankeor-
nament, topstykke med laurbærranker samt va-
ser med halvcirkulær skål med laurbærblade 
som øvre afslutning. I nordre stol har fagene ind 
mod alteret kunnet fungere som en foldedør, 
der kunne skydes mod øst. (fig. 27). Hele siden 
har således kunnet åbnes, men har samtidig væ-
ret delvist lukket af en indenfor stående 79 cm 
høj skranke. Iflg. mundtlig tradition i sognet be-
tegnes den nordre stol som »skriftestolen«, hvil-
ket understøttes af, at ikke kun én person har 
kunnet skrifte inde i stolen, men flere sammen 
udenfor, hvilket i 1700rne nærmest har været 
sædvane.45 Den søndre stol er konstrueret på 
samme måde, men har ikke kunnet åbnes mod 
alteret; hverken hængsler eller sømhuller er re-
gistreret. 

Malerierne, o. 1788, som indtil 1906 sad i 
(†)herskabsstolen (jfr. ndf.) og nu er fordelt med 
tre i hver stol, måler 71x52 cm. I de to døre ud 
mod koret gengives hhv. Moses med Lovens 
tavler i nord og Salvator Mundi i syd. Fagene 
ind mod alteret prydes af fire stående evangeli-
ster med deres symboler; fra nordvest Mattæus 
med englen, Markus med løven, Lukas med ok-
sen og Johannes med ørnen. Malerierne, der må 
være malet af samme kunstner som dem i pulpi-
turernes brystning (jfr. ndf.), er udført på groft 
tilhuggede træplader, tilsyneladende direkte på 
træet. Baggrunden er brunlig, men har tidligere 
haft mørkere draperi på begge sider svarende til 
de ndf. omtalte malerier af Martin Luther og 
Philip Melanchthon. Figurernes karnation er 
hudfarvet, hår og skæg brunt og dragterne i 
røde, grønne, blå og gule nuancer. Fra 1907 
hang mindst fem af malerierne på korets nord-
væg i profilerede rammer, som nu ligger på lof-
tet, men svarer til dem, der i dag indrammer de 

to reformatorers billeder (jfr. s. 4893). Stolenes 
træværk står nu i støvet grønt i to nuancer med 
detaljer i beige, brunt og lys blå samt forgyld-
ning. Ved undersøgelsen 1971 blev registreret 
fem farvelag svarende til altertavlens. Ældst var 
perlegråt på halvsøjler og rammeværk, mens 
fyldingerne stod grågrønne og brunlaserede. I 
frisen var indrammet rankeværk i hvidt; på søj-
lernes profilled forgyldning. Herover lå endnu 
et perlegråt lag med hvidgråt i fyldinger og 
brune friser og vaser, muligvis fra 1821.12 Næste 
farvelag var gulgråt med forgyldte detaljer. De 
to øverste lag var hvidgrå med hhv. gulbrun 
tone og svagt rødligt skær, begge med forgyldte 
lister. 

†Skrifte- og degnestole omtales 1702 som »vel 
indrettet og stafferet«.11 

En (†)herskabsstol (jfr. fig. 14), 1788-89, ved 
skibets nordmur, østligst, fjernedes delvis 1906, 
hvorefter et †orgel 1907 blev anbragt på dens 
plads (jfr. ndf.).32 Den lukkede stol optog over-
etagen i den dertil opførte bygning på skibets 
nordside (jfr. s. 4872) og strakte sig i skibet hen 
over stolestaderne, kun hvilende på det udkra-
gende bjælkelag. Stolen og senere også †orglet 
havde opgang gennem tilbygningen. Stolens 
synlige sider, mod midtgang og vestpulpiturer, 
havde hhv. fire og to fyldingsfag, mens den 
tredje nærmest var bygget op ad triumfvæggen 
(jfr. fig. 14). Mellem den profilerede fodliste og 
kronlisten med tandsnit havde hvert fag to fyl-
dinger; den nederste med de malerier, der nu 
sidder i skrifte- og degnestolen (jfr. ovf.), den 
øverste formentlig forsynet med gardiner. Her-
skabsstolen er tidligst nævnt 1869;32 1880 note-
rede F. Uldall, at malerierne trængte til restaure-
ring. 

*Møbler fra (†)herskabsstolen (fig. 28), fra o. 
1790. Iflg. mundtlig tradition i familien Krag-
Juel-Vind-Friis har et møblement i Louis XVI 
stil, fra 1700rnes slutning, bestående af to sofaer, 
en bænk og 10 stole (fremdeles i familiens eje), 
oprindeligt stået i kirken. Stolene har skjoldfor-
met, polstret ryglæn og sæde samt lige, kantede 
ben, hvoraf kun de forreste er udsmykket, med 
bladformet base og foroven drejede rondeller. 
Sofaerne har svungne armlæn og ryg i ét, og de 
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Fig. 28. *Møbler fra †herskabsstolen, fra 1700rnes slutning (s. 4888). Henrik Wichmann fot. 1998. - *Furniture 
from the close of the 1700s from the †manorial gallery. 

forreste ben er som stolenes, mens bagbenene er 
svungne på rokokomanér. Bænken er lav og lige 
med ben og ornamenter svarende til stolenes. 
Nuværende bemaling er benhvid med forgyldte 
profiler og ornamenter. Ved en undersøgelse 
1998 blev iagttaget yderligere tre farvelag; ældst 
var en perlegrå bemaling med forgyldte detaljer, 
antagelig fra o. 1790, derover lå en olieforgyld-
ning undtagen på de enkelte deles bagside, der 
må formodes at have stået op ad væggene. Over 
dette lag var et heldækkende gråhvidt lag. Efter 
herskabsstolens nedtagelse 1906 er møblementet 
sandsynligvis blevet overført til Stensballegård; 
herfra senest 1917 til Helle Vibeke Krag-Juel-
Vind-Friis. 

†Herskabsstole, fra 1593, omtalt 1771 af Søren 
Abildgaard som de østligste stolestader, med 
våbenskjolde og initialer på gavlene for Stens-
ballegårds og Værholms ejere, Gert Folmersen 
Rosenkrantz og hustru Anne Friis, Gerts søster 
Birgitte og hendes mand Claus Nielsen Glam-
bæk, samt nogle af deres aner (jfr. aner på grav-
sten nr. 1). Sidstnævntes plads i slægterne er til-
kendegivet ved bogstaverne M (mødrene vå-
ben), MM (moders mødrene våben) og FM (fa-
ders mødrene våben) efter deres initialer (jfr. 
Gørding, DK. Ribe s. 2992). Iflg. S. Abildgaard 
sås på mandssiden fra øst våbnerne og initia-
lerne: »Pogvisk GRM.« for Gert Rosenkrantz 
(moders) Mødrene, formentlig Birgitte Laurids-
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Fig. 29. Stolestader på sydpulpituret fra 1788-89, ned-
taget o. 1973 (s. 4891). Henrik Wichmann fot. 1998 -
Pews in the south gallery from 1788-89, dismantled c. 
1973. 

datter Knob. Der kan her både være tale om, at 
våbenerne er forvekslede, da Birgitte Knobs næ-
sten er identisk med familien Pogwischs, hhv. 
springende og oprejst hvid ulv i blåt (familierne 
var muligvis af fælles herkomst), og at våbenet 
er angivet som mødrene og ikke moders mød-
rene. 

»Glambek C.G.B. 1593« for ovennævnte 
Claus Nielsen GlamBæk, »Skaktavle Friis, AF.« 
for Anne Friis, »Rosenkrantz GRK.« for Gert 

RosenKrantz og »Gyldenstierne G.R.M.M.« 
for Gert Rosenkrantz Moders (Mødrene), men 
mest sandsynligt hans mor Margrethe Gylden-
stjerne; våbnet angivet som moders mødrene i 
stedet for mødrene (jfr. ovf.). På kvindesiden 
antagelig også fra øst sås: »Ulfelt A.F.F.M.« for 
Anne Friis Faders Mødrene. Anne Friis' farmo-
der var Sofie Albertsdatter Glob, hvis våben-
skjold med tre søblade omkring en kugle er 
svært at forveksle med Ulfeldtslægtens valravn 
(halvt ulv, halvt ørn), »Rosenkrantz B.R.K. 
1593« for de ovennævnte Birgitte RosenKrantz, 
»Rosenkrantz G.R.K.« for Gert RosenKrantz 
og »Skaktavle Friis A.F.« for Anne Friis samt 
»Gyldenstierne A.F.M.« for Anne Friis Mød-
rene, dvs. hendes moder Ingeborg Christoffers-

datter Gyldenstjerne. Våbnerne i hhv. nord og 
syd var placeret således, at ægteparrenes har 
stået over for hinanden (jfr. Klovborg s. 4277). 
Kun Gert Rosenkrantz' og Anne Friis' aner er 
repræsenteret blandt de øvrige våbener - Bir-
gitte Rosenkrantz' dog gennem broderens. Sto-
lene nævnes 1633, da der var en tvist mellem 
kirkeejeren Mogens Pax på Stensballegård og 
broderen Morten Pax på Værholm, begge svi-
gersønner til ovennævnte Birgitte Rosenkrantz 
og Claus Nielsen Glambæk. Stolene, som lens-
mand på Skanderborg, Laurits Ebbesen og År-
husbispen, Morten Madsen havde udlagt til 
Morten Pax, tilhørte broderen, og nye skulle 
derfor findes til herskabet på Værholm.46 1661 
oplyses, at lensmand på Tyrrestrup i nabosognet 
Søvind, Ebbe Gyldenstjerne, der var nevø til 
føromtalte Anne Friis, 1657 havde indsat to stole 
øverst i kirken, hvor der var plads, en på hver 
side,22 antagelig ud for korbuen, hvor der også 
efter 1788-89 står stole (jfr. ovf.). 

Bænke, 1800rne?, seks i alt; tre ens, med ud-
svejfede ben, to ens, med skråtstillede ben og en 
meget enkel, alle lyst gråmalede. 

†Pengeblok (jfr. fig. 14), o. 1857,19 formentlig 
af støbejern og magen til Kattrups (s. 4722). 
Formodentlig frem til 1907 i midtgangens syd-
side, foran syddøren. 

Pengebøsser, skænket 1907, to ens, af messing, 
klokkeformet og med pengetragt, af Frijsen-
borgs sædvanlige type, 23,5 cm høje, svarende 
til bl.a. dem i Ørridslev (s. 4756). På korpus 

Fig.30. Klingpung, 1800rne(?) (s. 4891). Henrik 
Wichmann fot. 1998. - Offertory purse, 19th century(?). 
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Fig. 31a-d. Malerier fra syd- og nordpulpitur, o. 1788-89 (s. 4892). a. Jakob d.æ., b. Johannes, c. Filip og d. 
profeten Daniel. Henrik Wichmann fot. 1998. - Paintings from the north and south galleries, c. 1788-89. a. James the 
Elder, b. John, c. Philip and d. the prophet Daniel. 

graveret med tidstypiske versaler: »Til de fattige 
M:K-I-V-F 1907« for kirkeejeren Mogens Krag-
Juel-Vind-Frijs til Frijsenborg. Opsat på begge 
sider af syddøren. 

†Pengetavler, omtalt 1702,11 den ene til Hel-
singørs skole og hospital, den anden til sognets 
fattige. 

Klingpung (fig. 30), 1800rne?, af messing. Den 
ret usædvanlige pung, 19 cm høj, består af en 
oval æske med lukketøj i den ene langside og i 
den ene ende påloddet pengetragt, der har huller 
til påsyning af klæde. På den anden langside er 
fæstnet en skaftholder med en 3,5 cm høj for-
sølvet klokke; nyere skaft. 

Dørfløje. 1) 1821?, fløjdør mellem skib og vå-
benhus, hver fløj med tre spejlfyldinger; malet i 
to støvgrønne nuancer. 2) 1907, fløjdør i våben-
huset, af lakeret egetræ; hver fløj består af fem 
vertikale planker sammenholdt af tre gangjern, 
det midterste med cirkelkors. Her sad tidligere, 
iflg. J. M. Thiele, en jernbundet †dørfløj, der 
skulle stamme fra Serridslevgård.47 

Pulpiturer (jfr. fig. 36), 1788-89, langs nord-
og sydvæggen i skibets vestre del, med genan-
vendte dele fra ældre †pulpitur (jfr. ndf.) På 
brystningen samtidige malerier af apostle og 
profeter, formentlig udført af samme maler som 

malerierne i skrifte- og degnestolen (jfr. ovf.).48 

Hvert pulpitur bæres af otte stolper, hvoraf 
nogle er genbrugt fra det ældre pulpitur. Stol-
perne mod midtgangen har pålimede lister og 
drejede rondeller. På hver brystning, der for-
neden og foroven afsluttes hhv. af fodliste og 
(nu forhøjet) gesims, er der 11 fyldinger med 
malerier. Hvert malerifelt, med lysningsmål 
89x49 cm, er på langsiderne indrammet af 
samme bløde karnisprofil, som findes på alter-
bordet, mens kortsiderne har skråkant. Opgang 
langs vestvæggen til hvert pulpitur. På nordpul-
pituret er bevaret de smalle stolestader, hvis 
enkle gavle har rundt topstykke, og ryglæn blot 
bestående af en afrundet, påsømmet lægte, bort-
set fra det østligste, hvor der er et lige ryglæn 
med fyldinger indrammet af den samme karnis-
profil som pulpiturets malerier. Sydpulpiturets 
stole med hatteknager af metal (fig. 29) blev ned-
taget o. 1973 og ligger nu på loftet. 

Pulpiturernes rammeværk står siden 1975 i to 
støvede grønne nuancer samt forgyldte detaljer i 
harmoni med det øvrige inventar. 

Gemt under en (sekundært?) påsat gesims var 
et malet indskriftbånd, afdækket 1975 og s.å. 
ændret til indskriftfelter. Båndet var brunt med 
de nedenfor afbildede figurers navne med gul-
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Fig. 32. Kirkestævnetavle, 1800rne(?) (s. 4893). Hen-
rik Wichmann fot. 1998. - Notice-board for parish meet-
ings, 19th century(?). 

brune versaler, sikkert tilhørende den oprinde-
lige bemaling fra 1788-89 ligesom malerierne. 
På sydpulpituret ses fra sydøst: apostlene Peter, 
Paulus, Andreas, Jakob (den ældre) og Johannes 
(fig. 31a og b), Tomas og profeterne Esajas, Je-
remias, Hoseas, Joel og Amos. På nordpulpi-
turet fra nordøst: apostlene Judas (Taddæus), Si-
mon (Zelotes), Mattias, Bartolomæus, Filip 
(fig. 31c), Jakob (den yngre) og profeterne Eze-
kiel, Daniel (fig. 31d), Jonas, Mikas og Habak-
kuk. Flere af apostlene og evangelisten Johannes 
(på degnestolen, jfr . s. 4888) er malet efter for-
læg, som er benyttet til pulpitur eller herskabs-
stol bl.a. i Tyrstrup o. 1650 (DK. SJyll. s. 296f.) 
og i Seest og Folding fra hhv. 1716 og 1739 (DK. 
Ribe s. 2601f. og 2862f.). Såvel apostle som pro-
feter er ligesom malerierne i skrifte- og degne-
stolen (jfr. ovf.) malet på groft tilhuggede pla-
der, muligvis uden kridtgrund. De stående fi-

gurer gengives mod en brun baggrund og er 
iklædt dragter i røde, brune, gule og blå nuancer 
samt hvidt. Ved undersøgelsen 1971 blev på pul-
piturets rammeværk iagttaget fire malelag; det 
ældste, samtidigt med skrifte- og degnestolenes 
fra 1788-89, var brunt med okkergult på maleri-
ernes profillister. Herover var perlegråt, mulig-
vis med brune detaljer, formentlig fra 1821,12 

derefter en tæt gulgrå farve og sidst en hvidgrå 
med gulbrun tone. 

†Vestpulpitur, tidligst nævnt 1750,11 nedtaget 
1788, da det afløstes af ovennævnte pulpiturer. 

Orgler. 1) 1965, med seks stemmer, ét manual 
og pedal, bygget af Th. Frobenius & Co., Kgs. 
Lyngby. Disposition: Manual: Gedakt 8', Prin-
cipal 4', Rørfløjte 4', Oktav 2', Spidsfløjte 1'. 
Pedal Subbas 16'. Kopler: M-P, P4'-P.49 Enkel, 
tredelt facade, tegnet af H. P. Nielsen. På over-
etagen i nordre tilbygning (jfr. †orgel). Manual-
værkets hus er anbragt som rygpositiv og ind-
fældet i brystningen. Orglet er ikke længere i 
brug og påtænkes solgt.50 

2) 1996, med 13 stemmer, 2 manualer og pe-
dal, bygget af Marcussen & Søn, Åbenrå. Dis-
position: Hovedværk: Principal 8', Spidsgamba 
8', Oktav 4', Gedaktfløjte 4', Oktav 2', Mixtur 
III. Svelleværk: Gedakt 8', Rørfløjte 4', Quint 2 
2/3', Blokfløjte 2', Terts 1 3/5', Quint 1 1/3'. 
Pedal: Subbas 16'. Fælles tremulant for manual-
værkerne. Orgelhuset, tegnet af Birch & Sven-
ning, er udformet som et skab med profileret 
krongesims og facader mod nord og øst. Nord-
facaden består af tre felter med kvadrat- og dia-
gonalgitre; i østfacaden findes to tilsvarende pi-
befelter, flankerende et centralparti, bestående af 
spillebordet, hvorover et felt med mitraformet 
pibeopstilling. Malet som det øvrige inventar; 
på sydpulpituret. 

†Orgel, 1906, med tre stemmer, bygget af 
A. C. Zachariasen, Århus.51 Skænket af gårdejer 
Jørgen Chr. Jørgensen.32 Facaden var sammen-
bygget med brystningen. På overetagen i nordre 
tilbygning, i herskabsstolens bevarede, bageste 
del.52 

Salmenummertavler. 1) Tre ens, formentlig fra 
1788-89, til skydetal. Rammeværket består af 
profileret fodstykke og gesims samt sidelister 
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med kannelurer og rondeller i hjørnerne. Nu 
malet i en lys blågrøn farve med detaljer i lys grå 
og guld, antagelig fra 1970erne; sorte tal på 
hvide brikker. Fra ca. 1850 til 1971(?) smykket 
med udskåret topstykke (jfr. fig. 36). 2) To ens, 
formentlig fra før 1788, til sky detal, beige med 
stålgrå lister. Nu ude af brug. 

Præsterækketavle, o. 1900, af malet træ 
172x106 cm. Indskriftfeltet, hvor navne og data 
står med gul skriveskrift på sort bund, har rigt 
profileret ramme med tandsnit i rødt, sort, blåt 
og gult. Nu på våbenhusets østvæg, nordligst, 
o. 1915 på triumfvæggens nordside. 

Kirkestævnetavle (fig. 32), formentlig fra 
1800rne, sortmalet trætavle med svungent top-
stykke og ophængningshul, 80x34 cm, med 
gulbrun malet indskrift; til at skrive på med 
kridt. 

Malerier, sandsynligvis fra 1788-89, malet 
med samme teknik og på samme groft forarbej-
dede træ som dem i skrifte- og degnestol og på 
pulpiturer. Malerierne, 71,5x51 cm, forestiller 
Martin Luther og Philip Melanchthon, begge 
omgivet af draperi, således som der også har 
været på stolenes malerier. Farveholdningen er 
dyster med sorte dragter og sort draperi mod 
brun baggrund. Billederne flankerer nu Folmer 
Rosenkrantz' gravsten (nr. 1) på våbenhusets 
vestvæg, men hang tidligere, muligvis oprinde-
ligt, på korbuens vanger (jfr. fig. 36). 

Lysekroner. 1) (Fig. 33), 1695, ifølge indskrift 
skænket af Frederik Krag og Charlotte Amalie 
Griffenfeld. Stammen, der består af fladtrykte 
kugleled adskilt af skiver, krones af en flakt ørn 
og ender i en stor hængekugle. Kronen har 2x8 
svungne lysearme, meget lig dem i Falling 
(s. 2733), med dobbelt akantusblad som midtled 
og flad, aftrappet lyseskål med lyseholder for-
met som en kuglevase. Til det midterste skive-
led er fæstnet otte prydarme af form som hav-
fruer. På hængekuglens ene side den tolinjede 
graverede versalindskrift: »Given til Wæhr-
Kirke af Baron Friderich Kragh, og Friherinde 
Charlotte Amalia Griffenfelt. A(nn)o. 1695«. På 
den anden side Kragernes våbenskjold. Kronen 
omtales tidligst 1702;11 ophængt midt i skibet. 
2) Skænket 1908, 2x6 arme, samt seks prydarme 

Fig. 33. Lysekrone, skænket 1695 af Frederik Krag og 
Charlotte Amalie Griffenfeld (s. 4893). Henrik Wich-
mann fot. 1998. - Chandelier, donated in 1695 by Frede-
rik Krag and Charlotte Amalie Griffenfeld. 

udformet som »lyseslukkere«. På hængekuglen 
indgraveret versalindskrift: »Anno 1908 er 
denne lysekrone skænket til Vær kirke af kirke-
opsynsmand Erik Jørgensen og hustru Hanssine 
Sørensen«. Omtalt 1909 i koret,32 hvor den 
fremdeles hænger. 

†Ligbårer. 1) Fra 1617, da der blev betalt for eg 
og fyr samt snedkerens løn.16 2) 1702 nævnes i 
inventariet en ny ligbåre.11 

Klokke (fig. 34), 1637, iflg. indskrift støbt af 
Franciscus Racle og Michel Vovllemot fra Loth-
ringen (F. & M. Bentelli), skænket af kirkeejer 
Christoffer Pax (jfr. s. 4867); 78 cm i tvm. Klok-
ken, der må være støbt i samme værksted53 som 
den to år yngre i Hvirring (Nim Hrd.), ligeledes 
skænket af Christoffer Pax, har om halsen fem 
bånd (fig. 35). Indskriften er placeret mellem 
første (øverste) og fjerde bånd, der begge har 
liljebort, som står spejlvendt i forhold til hinan-
den. Nederste bort har ligeledes liljer, afbrudt af 
en række tegn og mærker. Indskriften er tolinjet 
med reliefversaler: 
»Erlig och velactt mand Chresteaffer Pax och 
Greis Volsenn och Soffrnn Tamesenn/ Kreck-
verce Anno Domini 1637 et M Franciscus Racle 
& Michel Vovllemot Lotharingvs ont me fecit« 
(Ærlig og velagtede mand Christoffer Pax og 
Greis Volsen og Søren Tamesen kirkeværge(r) I 
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Fig. 34. Klokke, støbt 1637 af Franciscus Racle og 
Michel Vovllemot, Lothringen, skænket af Christof-
fer Pax (s. 4893). Henrik Wichmann fot. 1998. - Bell, 
cast in 1637 by Franciscus Racle and Michel Vovllemot, 
Lothringen, donated by Christoffer Pax. 

det Herrens år 1637 har M. Frans Racle og Mi-
chel Vovllemot fra Lothringen gjort mig). Flere 
steder i indskriften er derudover placeret for-
skellige mærker; indskriften begynder med et 
indrammet, latinsk kors i øverste linje og foran 
dette, skråt over begge linjer, ses en velsig-
nende, behandsket hånd. Efter »Pax» er gengi-
vet en ottetakket stjerne i kvadrat og en gen-
tagelse af den behandskede hånd; foran »Anno« 
ses en lille ottekant med en klokke, flankeret af 
reliefversalerne »F V« og igen det samme latin-
ske kors. Ottekanten med klokken forekommer 
ligeledes efter »Vovllemot« og to steder i mel-
lemrummet mellem fjerde og femte bånd. I 
femte bånd indgår tre skjoldformede mærker 
med klokke mellem initialer med reliefversaler, 
hhv. »F R« (for Franciscus Racle), »M V« (for 
Michel Vovllemot) og »F V« (uidentificeret). 
Mellem skjoldene ses dels to af de ovf. be-
skrevne stjerner og reliefversalerne »F« og »V«. 
Over slagringens fem lister ses mod syd i relief 
et latinsk kors, flankeret af to behandskede, vel-

Fig.35. Detalje fra klokke (jfr. f ig .34) , bånd med 
ornamenter, indskrift, velsignende hånd og mærker 
(s. 4893). Henrik Wichmann fot. 1998. - Detail of bell 
( c f . fig. 34), band with ornaments, inscription, hand in 
blessing, and marks. 

signende hænder som »sidefigurer«. Korset og 
jordsmonnet derunder er opbygget af dele af lil-
jebåndet. Herunder reliefversalerne: »IHSMA-
RIA«. Derudover ses mod nord monogrammet 
»IHS« omkranset af latinske kors vekslende 
med stykker af ovennævnte liljebånd. De latin-
ske kors danner tilsammen et græsk kors, mens 
liljebåndene udgør et Andreaskors. Klokken er 
tidligst nævnt 1702.11 Ophængt i slyngebom. 

†Klokker. 1) Ved klokkeskatten 1528 måtte 
kirken afgive en klokke, der med jernfang (til-
behør) vejede 1 skippd.54 2) 1616 omtales endnu 
en klokke.16 

Klokkestol, formentlig samtidig med tårnets 
spir, af eg, indrettet til én klokke. Stolen, der er 
sammenbygget med tårnkonstruktionen, har to 
stolper, som støttes på hver side af skråstivere, 
tappet ned i fodbjælkerne. 

G R A V M I N D E R 

På linje med bygningen og inventaret udtrykker 
gravminderne kirkens nære og århundredlange til-
knytning til Stensballegård og dens skiftende ejere 
(jfr. s. 4867), tidligst bevidnet af Folmer Rosenkrantz' 
og Margrete Gyldenstiernes gravsten (nr. 1, jfr . 
†gravkrypt). Altoverskyggende er dog kirkens status 
siden 1700rnes begyndelse som ramme om den styr-
tede rigskansler Peder Griffenfelds sidste hvilested. 
Her manifesterede sig tidligst den rehabilitering af ri-
gets engang højest placerede embedsmand, hvis før-
ste tilløb havde givet sig til kende allerede før hans 
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Fig. 36. Indre set mod vest. Hude fot. 1908 - Interior to the west. 
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kapellet, på hvis nordvæg opsattes et monumentalt 
epitafium (s. 4904). Også krypten under koret (s. 
4906) er benyttet til begravelse for medlemmer af fa-
milien Krag (kisterne nr. 5-11). 

1788-89 iværksatte Sophie Magdalena von Gram 
den tidligere omtalte ombygning af kirken med til-
hørende fornyelser og ændringer af inventaret samt 
en renovering af gravkapellet i tårnrummet. Dette fik 
en ny betydning ved, at Griffenfelds kiste flyttedes 
hertil fra krypten, hvilket markeredes ved en minde-
tavle (s. 4904), der sidestiller Krag og Griffenfeld. 
Medvirkende til og måske igangsætteren af denne 
omtolkning af kapellet kan have været Ove Høegh-
Guldberg, der var barnefødt på egnen og få år før var 
udnævnt til st iftamtmand i Århus.55 

En understregning af kapellets nye budskab fandt 
sted o. 1820, da Krags og Griffenfelds kister blev mo-
derniseret for sammen med Charlotte Amalies at ud-
gøre en bedre helhed i det lille tårnrum. Hen imod 
1800rnes slutning synes betegnelsen Griffenfelds ka-
pel at være blevet den almindelige og anvendes i for-
bindelse med de afbildninger og småartikler, der om-
kring århundredskiftet vidner om en øget interesse 
for personen og hans skæbne. Heraf udsprang et øn-
ske om istandsættelse af Griffenfelds kiste. Ved gen-
nemførelsen 1907 (jfr. s. 4911) ignorerede man den 
omtolkning og omdannelse af kapellet, som havde 
fundet sted o. 1788 og o. 1820. Til gengæld flyttedes 
den samtidigt renoverede kiste med hans hustru, Ka-
ren Nansen, op i tårnrummet, hvorved navnet Grif-
fenfelds kapel fik øget fylde. Få år senere lod kirkeeje-
ren opsætte et nyt gitter i kapellets åbning mod ski-
bet.56 

Fig. 37. Detalje fra epitaf nr. 1 (jfr. fig. 38), våben-
skjolde i topstykket (s. 4898). Henrik Wichmann fot. 
1998. - Detail of wall monument no. 1 (cf. fig. 38), coats 
of arms at the top. 

død 1699. Initiativtagerne var rigskanslerens datter, 
Charlotte Amalie og hendes mand, baron Frederik 
Krag, der ejede Stensballegård og endnu i Griffen-
felds dødsår lod hans jordiske rester (kiste nr. 2) over-
føre fra Trondhjem og lod dem bisætte på værdig 
måde i en krypt under koret (s. 4906). Formentlig 
endnu mens Charlotte Amalie Griffenfeld levede, 
dvs. før 1703, fik hendes mor, Griffenfelds hustru, 
Karen Nansens kiste plads samme sted, overflyttet 
fra Helligåndskirken i København (kiste nr. 1). Den 
smerte og besværgelse, der var forbundet med denne 
pietetsfulde gerning, aflæses bogstaveligt af de to pla-
der på Griffenfelds kiste og finder tillige et bevæ-
gende udtryk i den indskrift og det sindbillede, der 
sattes på Charlotte Amalie Griffenfelds kiste, efter 
hendes død 1703 (kiste nr. 3). 

Charlotte Amalie Griffenfelds kiste blev utvivl-
somt placeret i det i de foregående år indrettede fami-
liekapel i tårnrummet (s. 4904), hvor muligvis også 
hendes tidligt afdøde børn blev stedt til hvile. Ved 
Frederik Krags død 1728 fik hans kiste (nr. 4) plads i 

Epitafier. l ) (Fig . 38), 1678-81,5 7 o v e r »Jens Pe -
de r søn Bai, S o g n e p r æ s t til Væhr og N e b e l S o g -
ne r m e d 2 sine K. H u s t r u e r M e t t e J ensda te r oc 
A n n e Gie r t sda te r s a m p t K. B ø r n « . Epi ta f ie t , i 
Peder J ensen K o l d i n g s stil, må f o r m e n t l i g v æ r e 
u d f ø r t i A r e n t Fr ieder ichsen Slaches værks t ed 5 8 

og er n æ r t bes lægte t m e d ét i Fall ing f ra o. 1680 
(s. 2734). H æ n g e s t y k k e t er da tere t 1678 v e d m a -
let indskr i f t , m e n s p o r t r æ t m a l e r i e t og b e m a l i n g 
a f ø v r i g t t r æ v æ r k sandsynl igv i s s t a m m e r f ra 
1681, hv i lke t årstal er ma le t på t o p s t y k k e t . 

H æ n g e s t y k k e t , epi taf iets f o r m e n t l i g ælds te 
del, k a n h a v e f u n g e r e t s o m e t mid l e r t i d ig t epi taf 
o v e r Jens Peder sen B a y s h u s t r u (er) og h a v e 
m a r k e r e t p ræs tens f r e m t i d i g e hvi les ted . ( H a n 
d ø d e fø r s t 1687, m e n s h u s t r u e r n e s d ø d s å r synes 
uop lys t ) . 5 9 H æ n g e s t y k k e t bes tår a f en oval , 
b l a d o m k r a n s e t i ndsk r i f t t av le f l ankere t a f eng le -
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Fig. 38. Epitaf nr. 1, dateret 1678 og 1681 ved malede årstal, over sognepræst Jens Pedersen Bay og hans to 
hustruer (s. 4896). Henrik Wichmann fot. 1997. - Wall monument no. 1, painted dates 1678 and 1681, for the parish 
priest Jens Pedersen Bay, and his two wives. 

hoveder (hvis rudimentære kroppe ender i vo-
lutter) på begge sider af en stor drueklase. På en 
konsol foroven, formentlig tilføjet ved epitafiets 
færdiggørelse, sidder en sæbebobleblæsende 
putto60 på et kranium (fig. 39), en allegori på 
livets flygtighed,61 udført efter stik af H. Golt-
zius fra 1594.62 

Storstykket, der hviler på en kraftig, kvart-
rund postamentbjælke, er tredelt med maleri, 

indrammet af flammelister og flankeret af høj-
rektangulære sidefelter med rundbuede arkader. 
Søjlerne har øreflipvolutter samt profilkapitæler 
og -baser. Foran sidefelterne står Moses (tv.) og 
Johannes Døberen som karyatider på høje, bos-
seprydede piedestaler. På hovedet har de korin-
tiske kapitæler, der bærer gesimsen med ind-
skriftfelt. Moses, der er iklædt en dragt med to 
lag og lang kappe og har langt fuldskæg, frem-
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Fig. 39. Detalje fra epitaf nr. 1 (jfr. fig. 38), 1678 og 1681. Den sæbebobleblæsende putto og postamentbjælkens 
malede ranke (s. 4897, 4898). Henrik Wichmann fot. 1998 - Detail of wall monument no. 1 (cf. fig. 38), 1678 and 
1681. Putto blowing bubbles and pedestal beam with painted vine. 

viser lovens tavler. Johannes bærer kort kjortel 
og lang kappe. Figurerne er skåret efter samme 
forlæg som dem i Falling. Vingernes kraftige or-
namentik har bruskbarokke træk med øreflip-
volutter og masker i profil. Det samme obser-
veres på det tredelte topstykke, hvor sidefelter-
nes masker dog er gengivet en face. Herover, på 
små konsoller, står putti, spejlvendt i forhold til 
hinanden, og ser op mod den velsignende Kri-
stus, som kroner det hjerteformede midtfelts 
centralt placerede indskriftfelt. På begge sider af 
Kristus er anbragt kranier, fra hvis øjenhuler 
kornaks vokser frem, et opstandelsessymbol, 
som formentlig er udsprunget af teksten i Joh. 
12,24 og 1 Kor. 15,35-36.63 

Storfeltets portrætmaleri, 96x83 cm, olie på 
træ, viser sognepræst (og provst) Jens Pedersen 
Bay og hans to hustruer som knæstykke. Øverst 
ses den opstandne Kristus med sejrsfanen på 
mørk baggrund malet efter et stik af Willem 
Swanenburg 1610 efter Paulus Moreelse.64 

Såvel præsten som hustruerne er gengivet i 
sorte dragter med hvide detaljer efter tidens 
mode. Han bærer præstedragt med omfangsrig 
frakke med brede overærmer og en krave, som 
støtter den store pibekrave. Syet til kjolelivets 
spids har kvinderne ens, gennemsigtige forklæ-
der. Ærmerne er posede og ombundet med sløj-
fer, og hovedbeklædningen består af to huer 

oven på hinanden.65 Kvindernes gennemsigtige 
kraver er af forskelligt snit, og dragten fulden-
des af et lille halssmykke. 

Siden en restaurering i 1976 står epitafiet med 
oprindelige farver i mørkt rødt og grønt, rød-
orange, benhvidt og blåt samt forgyldning; fi-
gurernes karnation er lys gulrød. På postament-
bjælkens runding er malet en ranke med blom-
ster og »vildmænd«, beslægtet med Fallings 
(fig. 39), med grøn lasur med sorte konturer på 
sølv (dekomponeret). I hængestykkets ind-
skriftfelt er personoplysningerne gengivet med 
gylden fraktur på sort bund. Gesimsens tekst 
står ligeledes med gylden fraktur, men direkte 
på træet: »Eders Been skalle grønnis som græs-
set oc da skal Herrens Haand kiendis hos hans 
Tienere. Esa. cap. 66. vers 14«. I topstykkets 
indrammede felt er malet tre sammenhængende 
våbenskjolde med hver sin hjelm og hjelm-
mærke, fra venstre hhv. fugl, vinget hjerte og 
blomster, men med fælles hjelmklæde (fig. 37). I 
de tre skjolde ses fra venstre en drueklase, to 
spejlvendte månesegl over ternet gulv og Kors-
lammet; herunder årstallet »1681«. 1976 fjerne-
des partielle overmalinger fra o. 1900.66 

Epitafiet er tidligst nævnt 1880 på skibets syd-
væg, hvor det fremdeles hænger. 

2) O.1728, over baron Frederik Krag til 
Stensballegård, jfr. s. 4904. 
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Gravsten. 1) (Fig. 42), o. 1581, over Folmer Ro-
senkrantz til Stensballegård (*1523, †1586) og 
hustru, Margrete Gyldenstiern(e), t i l . juli 1581, 
samt »begge dieris sønner som hede bode Knud 
Roszenkrantz«. 

Figursten, af sort skifermarmor, som har mi-
stet sin nedre del med indskriftfeltet, nuværende 
størrelse 199x143 cm; ud fra Abildgaards teg-
ning (fig. 40) kan den oprindelige højde anslås 
til ca. 275 cm. Den eksisterende, veludførte og 
velbevarede fremstilling, i relief, viser inden for 
en glat ramme ægteparret, let vendt mod hinan-
den, stående under hver sin dobbelt profilerede, 
æselrygbuede portal. I siderne hviler den for-
krøppede dobbeltbue på joniske, kannelerede 
pilastre (nedre tredjedels riller delvis udfyldte), 
og i midten bæres den af jonisk kapitæl på volut-
konsol. Herunder er ophængt frugtbundt med 
vindrueklaser. I relief på konsollen er med ver-
saler sammenskrevet »HS«, der snarere er en 
stenhuggersignatur end et Jesumonogram.6 7 

Øverst i midten er gengivet parrets fædrene 
og mødrene våbener, hhv. Rosenkrantz og 
Knop, Gyldenstierne og Ulfstand. Hertil slutter 
sig på hver pilaster seks anevåbener, der som 
frithuggede, symmetriske skjolde er lagt oven 
på skafternes kannelering.68 I hjørnerne evange-
listsymboler, hvert i cirkulær, profileret ramme, 
hhv. engel med skriftbånd med versaler i relief 
»S. Mattevs« og en ørn, på hvis skriftbånd står 
»S. Iohannes«. De to trekanter mellem hjørne-
medaljon og arkadens kølbue er udfyldt med 
englehoved. 

Stenen er gennemarbejdet med enkeltheder, 
der er så fine, at de synes ciseleret i metal. Fol-
mer Rosenkrantz, som en overgang sad som 
lensmand i Århus, er iført sin stands sædvanlige 
harnisk, og i overensstemmelse med periodens 
praksis er den fjerprydede hjælm lagt ved hans 
venstre fod. Hår og fuldskæg med mustache er 
gennemtegnet med stor omhu, og det samme 
gælder hele ansigtet, navnlig øjenpartiet med 
udborede pupiller. Det er vanskeligt at frigøre 
sig fra en forestilling om, at stenhuggeren har 
bibragt manden individuelle træk. Dette gælder 
næppe hans hustru, der er klædt i tidens frue-
dragt med snævre ærmer og pufskuldre. Under 

Fig. 40. Gravsten nr. 1 (jfr. fig. 42) ca. 1:20. Søren 
Abildgaard 1771. - Drawing of tombstone no. 1 (cf. fig. 
42) before the lower part disappeared. 

livet åbner overkjolen sig over oksemuleskoene 
og giver plads for et langt, kileformet udsnit af 
den mønstrede underkjole. Hun bærer tre hals-
kæder med hængesmykker, hvoraf to (hhv. kors 
og bog med Jesumonogram) ses, mens det tred-
je må tænkes skjult af hendes arme og hænder, 
der på vanlig vis er lagt over hinanden på tværs 
af kroppen. 

Stenens forsvundne, nedre del med †indskrif-
ten kendes fra Abilgaards tegning, der i hver 
side, under et tværgående bånd, som klart ad-
skiller figur- og skriftfelt, viser et postament for 
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hver af pilastrene ovenfor. Et akantusornament 
og et evangelistsymbol (hhv. Lukasoksen og 
Markusløven) pryder deres forsider. Indskriften 
står med fordybede versaler, Folmer Rosen-
krantz' dødsdag og -år er ikke udfyldt, derimod 
oplyses: »Margrete Gyldenstiern aff Thiim som 
døde den 11te dag julii 1581«. 

I komposition og enkeltheder er stenen, hvis 
hugning formentlig er sat i værk efter hustruens 
død, en fornem repræsentant for det såkaldte jy-
ske gravstensværksted.69 Da Abilgaard besøgte 
kirken 1771, stod stenen op mod korets nord-
væg,70 »ved siden af alteret«, antagelig dens op-
rindelige plads (jfr. †begravelse), hvilken posi-
tion forklarer dens fine bevaringstilstand. Det er 
antagelig i forbindelse med kirkerummets om-
dannelse 1788, at stenen blev flyttet. Da F. Ul-
dall beskrev kirken 1880, lå den under prædi-
kestolen, hvor sliddet også har været minimalt. 
Han noterede, at »dens nederste del skjules un-
der stengulvet«. 1902 beordrede synet stenen 

opstillet i våbenhuset og »indfattet som den 
overfor«, dvs. flytning til den nuværende plads 
midt på rummets vestvæg. 

2) (Fig. 43), o. 1784, over to brødre, begge 
med navnet Casper Ernst Ramsland. Den ældre, 
*10. aug. 1776, †30. nov. 1778, den yngre, 
*27. okt. 1779, †14. marts 1784. 

Den velbevarede sten, af rødlig kalksten, 
110x83 cm, domineres inden for en plan ramme 
af en glat plade, hvorpå indskriften står med for-
dybet kursiv, navnene med store skønskrifts-
bogstaver; her udtrykkes savnet af de »tvd. 
drengebørn« og forvisningen om at gense dem 
hisset. Over tavlen er en oval blomsterkrans 
kombineret med et bånd, der bugter sig ud til 
rammen. Under tavlen forkrænkelighedssym-
bolerne timeglas og le samt et bånd, der til den 
ene side er kombineret med laurbærgren, til den 
anden med palmeblad. 

Drengenes forældre, et forpagterpar på Stens-
ballegård,71 har sat en sten, hvis nyklassicistiske 

Fig. 41. Gravsten nr. 1 (jfr. fig. 42). Henrik Wichmann fot. 1998. - Details of tombstone no. 1 ( c f . fig. 42). 
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Fig. 42. Gravsten nr. 1, 1580erne, over Folmer Rosenkrantz til Stensballegård og hustru Margrete Gyldenstierne, 
†1581 (s. 4899). Henrik Wichmann fot. 1998. - Tombstone no. 1, of Folmer Rosenkrantz of Stensballegård and his wife 
Margrete Gyldenstierne, died 1581. 
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Fig. 43. Gravsten nr. 2, o. 1784, over to brødre, 
begge ved navn Casper Ernst Ramsland (s. 4900). 
Henrik Wichmann fot. 1998. - Tombstone no. 2, c. 
1784, of two children, sons of a tenant under the local 
manor of Stensballegård. 

komposition og enkeltheder står det horsensian-
ske Hiernøeværksted nær. Den er placeret syd-
ligt på våbenhusets østvæg, hvor den, som de to 
andre sten, er indfattet i cementramme. 

3) (Fig. 44), o. 1809, over »førhen Gartner ved 
Steensballegaard« Ot to Frederichsen Winther, 
*14. aug. 1740 i Stensballe, †7. marts 1809 smst., 
»begrædt af hans efterlevde Enke Ane Magrethe 
Skriver«, *15. nov. 1752 på Endelave, †1826. 

Den velbeholdne sten, af grå Ølandskalk, 
175x115 cm, har indskrift med fordybet skrive-
skrift i rektangulært felt, der flankeres af pila-
sterinspirerede bånd, hvert med roset på kva-
dratisk plade foroven, og med kanneleret fod-
stykke forneden. På en aftrapning på indskrifts-
tavlens overside er opstillet et udvalg af herre-
gårdsgartnerens redskaber, vandkande, stige og 
målepind. På et slyngbåndsdekoreret fodfelt un-
der tavlen står i midten en bikube, arbejdsom-

hedens symbol, flankeret af olivengren og pal-
meblad. 

Indskriften oplyser, at »taknemmelige børn 
satte deres retskafne og gode forældre dette 
minde«. Gartner Winther, der i embedet havde 
efterfulgt sin far, Friderich Jespersen Winther, 
†1785, var 1799 af Landhusholdningsselskabet 
blevet belønnet med guldmedaille for flid i ha-
vedyrkningens udbredelse.72 

Stenen hører hjemme i den tradition, der går 
tilbage til Jens Hiernøes værksted i Horsens.73 

Tekstens formulering lader antage, at stenen er 
fremstillet ved gartnerens død, og at hustruens 
dødsår (uden dato) er en tilføjelse. 

Nuværende placering er midt på våbenhusets 
østvæg, hvor den ligesom rummets to andre 
gravsten indfattes af en glat cementramme. Må-
ske er det denne sten, som synet 1898 beordrede 
flyttet fra en plads »foran døren til pulpituret« til 
» våbenhusets sidevæg «. 

Fig. 44. Gravsten nr. 3, o. 1809, over gartner ved 
Stensballegård, Ot to Frederichsen Winther og hustru 
Ane Magrethe Skriver (s. 4902). Henrik Wichmann 
fot. 1998. - Tombstone no. 3, c. 1809, of Stensballegård's 
gardener and his wife. 
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Fig. 45. Tårnkapellet (s. 4904) set fra skibet. I forreste række, fra venstre, kisterne nr. 1, 2 og 4, ved vindues-
væggen kiste nr. 3. Henrik Wichmann fot. 1998. - Burial chapel in the lower storey of the tower, seen from the nave. In 
the foremost row, from the left, coffins nos. 1, 2 and 4, no. 3 behind. 
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Gravkapellet i tårnrummet, der i vore dage nor-
malt benævnes Griffenfelds kapel (fig. 45 og 46, 
jfr. fig. 24), er som tidligere berørt utvivlsomt 
indrettet af kirkeejeren Frederik Krag (s. 4868) 
omkring år 170074 som hvilested for sig og sin 
familie, muligvis foranlediget af sønnen Peters 
død år 1700 (kiste nr. 5). I hvert fald 1788, 1821 
og i begyndelsen af 1900rne er der foretaget æn-
dringer og udskiftninger blandt de henstillede 
kister. Disse forandringer har medført byg-
ningsmæssige justeringer, hvis omfang dog ikke 
lader sig endeligt fastslå. 

Til rummets oprindelige indretning som grav-
kapel kan høre kalkstensgulvet og måske også 
det langsgående tøndehvælv. Heri er anbragt en 
stikkappe, der knytter sig til den niche, der ved 
behugning af nordvæggens murværk er f rem-
bragt med henblik på opsætning af Krags epitaf 
(s. 4904). Den rundbuede arkade, hvormed 
rummet står i forbindelse med skibet, er for-
mentlig samtidig med kapellets indretning, men 
bearbejdet, senest ved en »oppudsning« 1821.12 I 
ønsket om at skaffe mere plads i rummet er der 
forneden foretaget udhugninger i begge lang-
vægge. Denne ændring, ligesom vinduets nu-
værende udformning samt glatpudsning og 
hvidtning af vægge og hvælv, kan være fore-
taget 1788, men er utvivlsomt renoveret 1821 og 
senere75. 

Den rundbuede åbnings yderst enkle træ-
karm, hvis nedre del er fjernet, har kassefor-
mede vederlagsmarkeringer og hidrører tidligst 
fra 1788. På skibets væg ovenover sidder en høj-
oval, 5 cm tyk tavle, o. 1788, af sort marmor, 
74x46 cm, ophængt i bånd- og bladdekoreret 
ornament. Med indhuggede, forgyldte versaler 
er på pladen skrevet: »Her lagdes Kragh og 
Griffenfeld og her hædres dansk blod og dyd af 
efterslægten«.76 

Gitterfløjdør (jfr. fig. 24), o. 1910, af blank eg, 
bekostet af lensgreve Mogens Krag-Juel-Vind-
Frijs, sandsynligvis som en kopi af den o. 1780 
opsatte dør ved slægten Frijs' gravkapel i Ham-
mel (s. 3479), men med mindre ændringer til-
passet forholdene. Midt på søndre dør ses sam-
menskrevet »PG« med femtakket grevekrone 
over og i øverste venstre hjørne en palmeom-

kranset oval plade med en reliefskåret, stående 
grif med udbredte vinger, alt for Peder Griffen-
feld. I oval på dørens nedre del står hans dødsår 
1699. På gitterdørens nordre fløj ses tilsvarende 
Frederik Krags sammenskrevne initialer, »FK«, 
under syvtakket friherrekrone, de tre krager fra 
hans våbenskjold og dødsåret 1728. Tidligere 
adskiltes tårnrum og skib af et lavt †jerngitter (jfr. 
fig- 46). 

I dette kapel står i dag kisterne nr. 1-4, jfr. s. 
4906. 

Epitaf (nr. 2, fig. 48), o. 1728, over baron Fre-
derik Krag til Stensballegård (jfr. s. 4868), »hvid 
ridder« (af Dannebrog) og gehejmeråd, 
*6. marts 1655 i Flensborg. †24. sept. 1728. Han 
»Levede Udi 3 Ægteskaber, Det 1 Med Geheime 
Raad Baron Jens Juels Daatter, avflede Med 
Hende 2 Børn. Det 2 Med Fordum Canceler 
Griffenfelts Eeniste Daatter Oc Med Hende av-
flede 12 Børn. Det 3 Med Geheime Raad Hr. 
Niels Kraghs Daatter«. Han tjente under to 
konger, Christian V og Frederik IV, og var fra 
1675 til 1722 »marskalk« ved to ambassader, 
kammerjunker, ceremonimester, stiftsbefalings-
mand over Viborg stift og de sidste ni år vice-
statholder i Norge. 

Epitafiet består af et højt postament af elme-
træ omkring en sort sandstensplade og herover 
en konsol med portrætmedaljon af hvidt mar-
mor, et ypperligt arbejde beslægtet med værker 
af Thomas Quellinus. Medaljonen er omgivet af 
en bladkrans, der flankeres af to stående kvinde-
figurer og to svævende putti, ligeledes af elme-
træ. Træskærerarbejdet kan være udført af den i 
Horsens bosiddende sønderjyde Christian Jür-
gen Hansen Skov, der o. 1724 udførte en fløjdør 
til Frederik Gersdorffs kapel i Hunderup for Fre-
derik Krags søster Edel Margrethe Krag (DK. 
Ribe s. 3194). Postamentet har forkrøbbet, kraf-
tigt profileret fodstykke og gesims samt pilastre 
med blomsterguirlander, der flankerer pladen, 
hvis flade udfyldes helt af indskriften, med re-
liefversaler. Midt på gesimsen ses skråt ophængt 
Kragernes kronede våben med Dannebrogorde-
nens stjerne og ordenskors (tildelt 1708), hvorpå 
læses »RE STI TU TOR« (genopretter). Her-
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Fig. 46. Tårnkapellet (s. 4904). Tegning af J. Th. Hansen 1901 anvendt i Trap: Danmark, 3. udg. Fra venstre 
kisterne nr. 4, 3 og 2. - Burial chapel in the lower storey of the tower as arranged in 1821, before alterations 1907 ( c f . fig. 
45). From the left, coffins nos. 4, 3 and 2. 
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over portrætmedaljonen, hvis krans er formet af 
palmegrene omviklet af olivengrene, og øverst 
endnu en nitakket krone. 

Selve portrættet gengiver baronen i riddernes 
ordensdragt (fig. 47). Ansigtet, der er vist i tre-
kvartprofil, er fyldigt og karakterfuldt med høj, 
bred pande, store øjne under markante bryn, 
bred, lige næse, lille mund og fordybning i den 
ovale hage. Han bærer stor allongeparyk og er 
iført halsbind med brede kniplinger, rundskåret 
krave som støtte for den i ordenens statuetter 
foreskrevne guldkæde, der består af kors mel-
lem vekselvis kronede navnetræk; »W« for Val-
demar Sejr og sammenskrevet »C5« for Chri-
stian V. Herunder bæres en kappe med ordens-
stjernen, her med Christian V.s navnetræk syn-
ligt på den foreskrevne plads på brystets højre 
side. Jakken er knappet foran, og ved de velfor-
mede hænder ses kniplingsmanchetter. På begge 
sider af hans hoved, følgende medaljonens 
krumning, står med reliefversaler: »Fridericvs 
Krag. Baron«. Kvindefigurerne, som flankerer 
medaljonen, gengiver hhv. en engel med (dom-
medags)basun og Retfærdigheden, med bind for 
øjnene og i venstre hånd en vægt, hvoraf nu kun 

Fig. 47. Detalje fra epitaf nr. 2, (jfr. fig. 48), marmor-
relief af baron Frederik Krag (s. 4906). Henrik Wich-
mann fot. 1998 - Detail of wall monument no. 2, (cf. fig. 
48), marble relief of Baron Frederik Krag. 

håndtaget er bevaret. Begge er iklædt fodside, 
todelte dragter. Medaljonen krones med friher-
rekronen, og øverst svæver to buttede, næsten 
nøgne putti med hhv. olivengren og palmegren. 

Efter en istandsættelse 1976 har epitafiet igen 
sine oprindelige farver: postamentets træ er 
sortmarmoreret, mens indskriftens versaler er 
forgyldte. Figurer og krans står hvidgrå med 
forgyldte detaljer samt sort på våbenskjoldet. 
Herover lå et lag, en opmaling i næsten samme 
farver, muligvis fra 1800rnes slutning. 

Tidligst nævnt 1741 i Kragernes åbne kapel,77 

hvor Søren Abildgaard 1771 tegnede en skitse af 
epitafiet, der i hovedtrækkene stemmer overens 
med dets nuværende tilstand, men adskiller sig i 
detaljer. Efter istandsættelsen 1976 opstillet ved 
og ophængt på tårnrummets nordmur, for-
mentlig som oprindeligt. 

Gravkrypt (fig. 66, jfr. fig. 4). Muret, åben be-
gravelse under korets vestre halvdel, med tøn-
dehvælv i kirkens længderetning, 433-400 cm 
bred og 555 cm lang. En 126 cm bred trappe 
fører fra skibets midtgang til kryptens vestside, 
og en ventilationsåbning er brudt i østmuren. 
Gulvet består af nyere mursten på fladen. En del 
af rummet er utvivlsomt identisk med †grav-
krypt for Folmer Rosenkrantz (jfr. gravsten nr. 
1), nævnt 1661 som faldefærdig, »da den aldrig 
vedligeholdes «.22 

I gravkrypten står i dag kisterne nr. 5-11. 

Kister. I hvert fald nogle af de kister (jfr. fig. 74), 
der står i kirken, er i tidens løb flyttet fra tårnka-
pellet til gravkrypten under koret eller om-
vendt, men det er ikke muligt at redegøre for 
alle flytninger. Desuden er nogle sekundært æn-
dret. Samtlige bevarede kister opregnes derfor 
med en fortløbende nummerering i kronologisk 
rækkefølge efter kistepladernes årstal. Generelt 
bemærkes, at bortset fra nr. 8 står alle kister på 
nye eller nyere træklodser, bukke eller bjælke-
stykker. 

1) (Fig. 51), 1672, for Catharina (Cathrine, 
Karen) Nansen, *1. marts 1656 i København, 
†17. maj 1672 smst., gift 2. nov. 1670 med Peder 
Griffenfeld (kiste nr. 2). 
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Fig. 48. Epitaf nr. 2, o. 1728, over baron Frederik Krag (s. 4904). Henrik Wichmann fot. 1998. - Wall monument 
no. 2, c. 1728, for Baron Frederik Krag. 

Den enkle kiste,78 af eg, betrukket med sort 
læder og med kanter af sort stof, fæstnet med 
søm med prydhoveder med Nansenfamiliens 
våben (jfr. ndf.), er rektangulær med lavt, hvæl-
vet låg, 191x71 cm (jfr. fig. 74, 1). 

På oversiden 71 cm højt bronzekrucifiks med 
kløverbladsformede ender og langstrakt Jesus-

figur; over korsstammens øvre del indgraveret 
Jesumonogram, forneden dødningehoved over 
korslagte knogler. Korsarmsenderne er fæstnet 
med prydsøm som de ovennævnte (ét forsvun-
det). Herunder Nansenfamiliens våbenskjold79 

(fig. 50) med akantusornamentik som hjælm-
klæde, af messing, og nederst oval, hvælvet ki-
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Fig. 49. Kisteplade på kiste nr. 1, for Karen Nansen 
(s. 4908). Henrik Wichmann fot. 1998. - Brass coffin 
plate for Karen Nansen on coffin no. 1. 

steplade (fig. 49) af samme materiale, indfattet i 
dygtigt ciseleret blomsterkrans med bl.a. tulipa-
ner og påskeliljer. En tilsvarende blomsterdeko-
ration pryder de plader, hvori de delvis fornyede 
bærehanke på gavlene og langsiderne er fæstnet. 
Latinsk indskrift med graverede versaler.80 

Kisten er fremstillet i København81 med hen-
blik på placering i det umiddelbart efter hendes 
død, efter Lambert van Havens tegning, påbe-
gyndte Griffenfelds kapel ved byens Helligånds-
kirke. Her stod den i en årrække.82 Tidspunktet 
for flytningen fra København til Jylland synes 
ikke at fremgå af de gennemgåede arkivalier, 
men kan antages at have fundet sted på samme 
tid, som Griffenfelds kiste blev overført fra 
Trondhjem. Da Abildgaard 1771 besøgte kirken, 
stod Karen Nansens kiste i gravrummet under 
koret; efter istandsættelse 1907 fik den sin nu-
værende plads ved tårnkapellets sydvæg. 

2) (Fig. 45-46), 1699(?), for rigskansler Peder 
Schumacher, greve af Griffenfeld83 mv., *24. 
aug. 1635 i København, †12.84 marts 1699 i 
Trondhjem i Norge. 

Den enkle, rektangulære kiste, omdannet 
1821 og senest repareret 1907, med dobbelt ki-
steplade, af fyrretræ,85 203x71 cm (jfr. fig. 74, 

Fig. 50. Nansenfamiliens våbenskjold på kiste nr. 1 (s. 
4907). Henrik Wichmann fot. 1998. - Brass coat of 
arms of the Nansen family on coffin no. 1. 

2), har svagt skrånende sider, hvis sammensink-
ninger i hjørnerne er fastgjort med trænagler, 
samt hvælvet låg med kantvulst. Kisten er be-
trukket med sort læder og artikuleret med kant-
lister af (oprindelig forgyldt) egetræ, hvoraf ho-
vedparten er fra 1907. Som noget ganske usæd-
vanligt er der på lågets centrale del anbragt to 
næsten lige store, fladovale, hvælvede kisteplader 
(fig. 54-56), lagt oven på hinanden, den øvre 
fæstnet med hængsel foroven. Den nedre har 

Fig. 51. Kiste nr. 1, 1672, for Catharina (Karen) Nan-
sen (s. 4906). Henrik Wichmann fot. 1998. - Coffin 
no. 1, 1672, of Catharina Nansen, wife of Chancellor 
Peder Griffenfeld (coffin no. 2). 
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Fig. 52. Kiste nr. 2, 1699(?), for rigskansler Peder 
Griffenfeld (s. 4908). Chr. Axel Jensen fot. 1907, før 
istandsættelse (s. 4911). - Coffin no. 2, 1699 (?), of 
Chancellor Peder Griffenfeld, photographed 1907, prior to 
its restoration. 

r a m m e a f d reve t o g g e n n e m b r u d t mess ingb l ik 
m e d e n g l e h o v e d e r o g b l a d v æ r k m e d bl .a . tu l i -
p a n e r o g k u r v e b l o m s t e r . S ø m s p o r lader antage , 
a t hele par t ie t t id l igere har s iddet 23 cm n æ r -
m e r e k is tens f o d e n d e . Læse re tn ingen på b e g g e 

p lader e r parallel m e d kis tens længdeakse . 8 6 På 
den ø v r e plade, a f mess ing , 2 4 x 3 2 c m , der i n d -
fat tes a f b l a d v æ r k s k r a n s af j e r n , e r g ravere t m e d 
k u r s i v e r e d e versaler , enke l te o r d d o g m e d al-
m i n d e l i g ku r s iv : 

»Her under huiler fordum konning C5 uløckkelige 
rigens canzeler som efter 23 aars fengsel paa Munk-
holm døde paa frie fod udi Trundhiem anno 1699 d 12 
martii udi hans alders 63 aar 6 maaneder 18 dage -
verte (dvs. vend) - «. 

På den n e d r e plade, a f k o b b e r , 3 2 x 4 0 c m , der 
l igeledes kons ta te re r , a t Gr i f f en fe ld d ø d e s o m en 
f r i m a n d , e r m e d t i l svarende bogs t ave r , u n d e r 
hans v å b e n m e d e l e f an to rdenen , 8 7 skrevet : 

»Her under hviler höye og welbaarne herr Peter Grif-
fenfelt, greve til Samsöe, Bratisborg og Wisborg, rid-
der af elephanten, og Dannebraage, konning C5 ri-
gens canzeler geheimeraad, og ober secreterer, samt 
præsident udi alle hans kongl: mayt: collegier, föd udi 
Kiöbenhafn anno M D C X X X V den XXIV augusti: 
der han hafde paa lyckens hiul fra det nedrige indtil 
den höyeste trappe trin omsvefved ved XLV Aar VII 
maaneder blef hannem uformodentlig, wed onde 
menniskers forebringende hans allernaadigste herris 
og konnings naade beröved anno MDCLXXVT den 
XI martii, da hand forst IV aar udi Castelled for Kiö-
benhafn blef saa siden til Trunhiem fört og der paa 
Munckholm fængseled til sammens XXIII aar: Der 

Fig. 53. Kistebeslag fra kiste nr. 2 (s. 4910) (jfr. fig. 
52). Henrik Wichmann fot. 1998. - Coffin mount from 
coffin no. 2 ( c f . fig. 52). 
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Fig. 54. Øvre kisteplade på kiste nr. 2 (s. 4909). Hen-
rik Wichmann fot. 1998. - Coffin no. 2, upper coffin 
plate of brass ( c f . figs. 55 and 56) 

hans kongl: mayt: erfarede, at denne hans fange for-
uden hans werdens modgang, endog af gud med 
haarde siugdomer war belat, af steen og dislige ynke-
dis den milde kongis hierte over hannem saa at com-
mandanten ordre blef skicked, hand fangen skulde 
paa fri fod sætte, hannem til Trunhiem lade före og 
omsorg drage, hand vel kunde vorde forpheged[!], 
og restituered, siden lade hannem være paa anfor-
dring, hans sviger sön, baron Friderich Kragh til 
Stensballegaard som hans eniste daatter til ec(?)te 
hafde, fölgactig blef da og paa fri fod sat michel aften 

Fig. 55. Nedre kisteplade på kiste nr. 2 (s. 4909). Hen-
rik Wichmann fot. 1998. - Coffin no. 2, lower coffin 
plate of copper (cf. figs. 54 and 56). 

anno MDCLXXXXVIII , men som hans svaghed 
med alderen tiltog kunde hand ey Trundhiem quitere, 
men hensof der salig og christelig udi herren den 
XI[!] martii Anno M D C X C I X udi hans alder LXIII 
aar, VI maaneder, XII dage efter stor udstanden pine 
og smerte af en steen, som efter hans död blef fra ham 
tagen af et stort höns egs storelse, veÿend VII lod 
foruden adskillige andre smaa. 

Denne Salig Herris Lif og Död Maa være EnHver, 
Som Dette Læser En Erindring, at Der af sees Först 
Werdens ubestandighed, og Menniskens Skröbelig-
hed, Siden Menniskernis ondskab Den Ene Mod Den 
Anden, og Der Efter En Naadig K O N G I S MILD-
HED«. 8 8 

På lågets hovedende synes at have været anbragt 
to †våbenskjolde, hvert med to hjælme. I dag 
sidder der et nyere kors af messingplade med 
messingstøbt, 25 cm høj krucifiksfigur. Spor la-
der antage, at det oprindelige kors har været 
omgivet af dekoreret beslag, måske af samme 
type som de fire hjørneplader, ligeledes af mes-
sing, der hver (fig. 53) har englehoved i blad-
værk, svarende til midtbeslagets. 

På kistens heraldisk højre side sidder et våben-
skjold fra 1788-89 (fig. 57), af forgyldt kobber, 
hvori skjoldet på draperibaggrund krones af tre 
hjælmprydelser. Kistens bærehanke er renoveret 
og omplaceret. 

Det indre af kisten har været iagttaget 1907 og 
1998, ved hvilke lejligheder man konstaterede, 
at der ingen inderkiste fandtes. Griffenfelds lig, 
der »ligger om ikke urørt, så dog ret uskadt«, er 
anbragt på et leje af tykke høvlspåner, dækket af 
et lag af tørrede urter og plantestængler. Ved 
skuldre og arme ligger buketter af lavendel, om-
hyggeligt bundne med lærredsvævede bånd i to 
farver.89 

Kistens nuværende tilstand er resultatet af æn-
dringer 1788, 1821, o. midten af 1800rne og 1907. 

Ældst er påsætning af langsidens våben, der 
synes tilføjet 1788-89, da kisten endegyldigt 
blev flyttet op i tårnkapellet ved dettes nyord-
ning, efter at den uden tvivl havde stået i grav-
krypten siden ankomsten fra Norge. 

Ved tårnkapellets »oppudsning« 182190 blev 
kisten påsømmet en rustik, nyklassicistisk †be-
klædning, af fyr, med tandsnit og riflede træ-
stykker i lighed med den samtidige ændring af 
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Fig. 56. Kiste nr. 2, udsnit af låget med dobbelt ki-
steplade (s. 4908). Henrik Wichmann fot. 1998. - Cof-

fin no. 2, detail of the cover showing the two coffin plates. 

Frederik Krags kiste (nr. 4). Før istandsættelsen 
1907 kunne iagttages en brungul bemaling sva-
rende til den, der fortsat er rester af på kisterne 
nr. 3 og 4, og som antagelig stammer fra midten 
af 1800rne. 

Den hidtil seneste ændring, der resulterede i 
den nuværende tilstand, går som nævnt tilbage 
til 1907. Da blev kisten på Nationalmuseet sat 
snedkermæssigt i stand, og alle messingbeslag 
renset og afpudset, efter at de værste skævheder 
og buler var rettet op. Læderbetrækket fik atter 
sin sorte farve. Istandsættelsen var en følge af 
forudgående meldinger om, at kisten var i dårlig 
stand, hvilket afstedkom en åbning og under-
søgelse på stedet. Ved denne lejlighed konsta-
teredes, at både låget og kassen var oprindelig. 

I dag står kisten i tårnkapellet, i kirkens ho-
vedakse, umiddelbart inden for gitterlågen. Før 
Karen Nansens kiste 1907 blev flyttet fra grav-
krypten til tårnkapellet, var Griffenfeld placeret 
i dettes nordre side (jfr. fig. 46). Denne disposi-
tion går antagelig tilbage til 1821. Det er usik-

kert, hvor Griffenfelds kiste blev stillet 1788-89 
efter at være blevet bragt op fra gravkrypten. 

3) (Jfr. fig. 45), o. 1703, kisten antagelig yngre 
(1764?), for Charlotte Amalia Griffenfelt, 
*1. maj 1672 i København, datter af Karen Nan-
sen (kiste nr. 1) og Peder Griffenfeld (kiste nr. 
2), gift nov. 1690 med Frederik Krag (kiste nr. 
4), †21. sept. 1703 på Stensballegård »efterla-
dende sig V børn, II søner og III døttre, nemlig 
Erich, Børge, Wibeche Catrine, Helle Margrete 
og Charlote Amalia Kragh«. 

Kisten, af fyrretræ, 220x110 cm, er kraftigt 
profileret (jfr. fig. 74, 3 og ndf.). Øverst på lå-
gets plane overside en blystøbt, 42 cm høj kruci-
fiksfigur på nyere kors af kobberplade, herunder 
tværoval, hvælvet kisteplade (fig. 58), af mes-
sing, 33x44 cm, med ramme, af kobber, med 
akantusbølgeranke, indskrift med graverede, 
kursiverede versaler, desuden fire forgyldte 
hjørnebeslag af samme materiale. På midten af 

Fig. 57. Kistebeslag med Peder Griffenfelds våben, 
formentlig tilføjet hans kiste (nr. 2) 1788-89 (s. 4910). 
Henrik Wichmann fot. 1998. - Coffin mount of gilded 
copper with the coat of arms of Chancellor Peder Griffen-

feld, possibly added to his coffin (no.2) 1788-89, restored 
1907. 
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Fig. 58. Kisteplade på kiste nr. 3, for Charlotte Ama-
lie Griffenfeld, †1703 (s. 4911). Henrik Wichmann fot. 
1998. - Brass coffin plate with frame of copper on coffin no. 
3, for Charlotte Amalie Griffenfeld, †1703, daughter of the 
chancellor (coffin no. 2), second wife of Frederik Krag (cof-

fin no. 4). 

Fig. 59. Emblem og sokkel med indskrift på kiste nr. 
3 (s. 4912, jfr . fig. 60). Henrik Wichmann fot. 1998. -
Emblem and inscribed plinth of lead on coffin no.3. The 
inscription signed by a nephew of the chancellor alludes to 
the name and fame of the father of the deceased (cf. fig. 60). 

kistens synlige (heraldisk venstre) side sidder en 
næsten cirkulær, blystøbt plade (fig. 59), 36 cm 
bred, med glat ramme, inden for hvilken en grif 
(rovfuglehoved på vinget løvekrop) med sænket 
hoved bevæger sig ned ad en fjeldskråning, 
hvorover en strålende sol bryder frem mellem 
vigende skyer. Et flagrende bånd er fæstnet til 
ringen i pladens ophæng. Under emblemet er på 
kistens nedre vulst fastgjort en konkav sokkel af 

bly. På båndet læses med indgraverede skrive-
skriftsversaler: »Il nen[!] reste que le nom« (Kun 
navnet bliver tilbage), mens der på soklen med 
kursiv er graveret: 

»Morteis qui tout troublez dene voir plus ma face 
Regardez Mon Eclipse avec de tristes yeux 
Ne croyex pas qu ainsi ma lumiere sefface 
Je ne me cache a vous que pour briller aux cieux. 
A. Fog«.91 

Fig. 60. Emblem og vers svarende til beslaget på Charlotte Amalie Griffenfelds kiste (nr. 3)(cf. fig. 59), f rem-
stillet af Griffenfelds nevø, Albert Fog, i anledning af hans tantes død. RA. (s. 4912). - Emblems and stanzas 
corresponding to the emblem on coffin no. 3 of Charlotte Amalie Griffenfeld (cf. fig. 59) prepared for the burial of the 
departed by a nephew of her father, the chancellor (coffin no. 2). 
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(I dødelige, som betragter min forsvinden med be-
drøvede øjne, rystede over ikke længere at se mit 
åsyn, 
Tro ikke, at mit lys således slukkes 
Jeg skjuler mig blot for jer for at stråle på himlen).92 

Den dårlige tilpasning mellem emblem og kiste, 
ligesom mange, nu uanvendte sømhuller, er 
blandt indicierne for, at emblemet tidligere har 
siddet et andet sted. Samtidig synes kisten efter 
omstændighederne at være for beskeden i mate-
riale og forarbejdning,93 hvorfor meget tyder 
på, at Griffenfelds datter, efterkommernes stam-
moder, på et tidspunkt er blevet overført til en 
ny kiste. Denne er da blevet forsynet med det 
tankevækkende emblem, som uden tvivl er 
fremstillet umiddelbart efter hendes død, men 
oprindelig må have siddet anderledes. Overflyt-
ningen til en ny kiste kan have været et signifi-
kant udtryk for en ændret vægtning af perso-
nerne og dermed af kisterne i kapellet. Her har 
der på samme tid muligvis fundet en ompla-
cering sted. Tænkeligt har ophavsmanden været 
Charlotte Amalie Griffenfelds datter med 
samme fornavn, der i årene 1751-71 ejede Stens-
ballegård og kirken. Muligvis angiver vindflø-
jen, der bærer hendes initialer og årstallet 1764 
(s. 4875), tidspunktet for kistens fornyelse. 

Inderkiste, muligvis af bly,94 blev iagttaget 
1998, men blev ikke nærmere undersøgt. 

Kisten, hvorpå er rester af utvivlsomt sekun-
dær, brungul bemaling, på beslagene tillige af 
forgyldning (jfr. kiste nr. 2), har utvivlsomt al-
tid stået i tårnkapellet, hvor den i hvert fald ved 
sidste århundredskifte stod op ad vestvæggen. 

4) (Fig. 45), antagelig fra 1821, med genan-
vendelse af oprindelige kisteplader, o. 1728, for 
baron Friderich Kragh til Stensballegård, 
*6. marts 1655 i Flensborg, †24. sept. 1728 på 
Stensballegård (jfr. epitaf). 

Kisten, af fyrretræ, 210x92-75 cm (jfr. fig. 74, 
4), er, som den fremtræder i dag,95 en fornyelse, 
der stilistisk svarer til †beklædningen på Griffen-
felds kiste og er antagelig udført 1821. Den har 
højt, profileret låg med let buet overside og 
stærkt skrånende, svagt hulede sider. Kassens 
hjørner er påsømmet riflede kantlister, på si-
derne er vandret rillede felter og foroven, under 

Fig. 61. Bronzebuste af baron Frederik Krag til Stens-
ballegård, †1728, på kiste nr. 4 (s. 4913). Henrik 
Wichmann fot. 1998. - Bronze bust of Baron Frederik 
Krag, owner of Stensballegård manor ( c f . fig. 47), husband 
of Charlotte Amalie Krag (coffin no. 3). 

og på låget, tandsnit. Med en enkelt undtagelse96 

er beslagene utvivlsomt de oprindelige: Øverst 
på lågets overside en bronzebuste af Frederik 
Krag med Dannebrogordenens kæde og stor-
kors (fig. 61), svarende til epitafiebilledet og del-

Fig. 62. Krags familievåben med Dannebrogordenens 
kæde på Frederik Krags kiste (nr. 4) (s. 4914). Henrik 
Wichmann fot. 1998. - The Krag family's coat of arms of 
brass with the collar of the Order of Dannebrog on the 
coffin (no. 4) of Frederik Krag. 

Danmarks Kirker, Århus 310 
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Fig. 63. Eksempler på alliancevåbener på Frederik Krags kiste (nr. 4). Fra venstre Vind og Rosenkrantz (nr. 3 på 
kistens heraldisk venstre side) og Ulfstand og Krabbe (nr. 6 på samme side) (s. 4914). Henrik Wichmann fot. 
1998. - Examples of heraldic achievements on Frederik Krag's coffin (no. 4). From the left, Vind and Rosenkrantz (no. 3 
on the coffin's left side, and Ulf stand and Krabbe (no. 6 on the same side). 

vis nedfældet i låget. Midtpå er en plan kiste-
plade, af jern, 34x25 cm (fig. 64), kranset af ege-
blade med agern. Inden for en hulet ramme står 
med malede, stærkt eroderede skriveskriftsver-
saler tilsyneladende kun personalia97 med sym-
metriske volutornamenter som dekoration for-
oven og forneden. Nederst på låget er anbragt 
en gennembrudt og ciseleret messingplade med 
Kragslægtens hjælmede våben under syvtakket 
krone, omgivet af Dannebrogordenens halskæ-
de og bladværk, hvis yderste dele er beskadiget. 

På lågets sider er fæstnet hjælmede alliancevå-
bener af kobberblik, omgivet af akantusværk, ét 
i hver ende og hhv. fem og syv på hver langside. 
De fleste er beskadiget, et er forsvundet, kun 
fire er i god behold, og rækkefølgen er forstyr-
ret.98 På midten af hver af kistens langsider er 
fastgjort et hjælmet Kragvåben, af kobberblik, 
omgivet af gennembrudt akantusbladværk in-
den for en højoval tovsnoning og indrammet af 
stærkt fliget ramme med akantusoprulninger og 
et par store blomster. Kisten har rester af brun-
gul bemaling (jfr. kiste nr. 2), også på lågets 
beslag er der levn af maling. 

Kisten står fortsat i tårnrummet, i dag ved 
nordvæggen, hvilket dog næppe er dens oprin-
delige plads, jfr. bl.a. fig. 46, hvor den ses op-
stillet i rummets søndre side. 

5) Nyere barnekiste for Peter Kragh, *19. juli 
1699 på Stensballegård, †21. aug. 1700 smst. (jfr. 
alterbillede). Enkel kiste af fyr med buet låg, 
hvorpå fladoval, hvælvet kisteplade med glat 
fane, af messing; personalia og afsluttende 
skriftsted (Visd. 4,11) graveret med skriveskrift, 
overvejende i versaler.99 Kisten står i gravkryp-
ten under koret, 1998 anbragt i fyrretræskasse. 

6) Nyere barnekiste for Palle Kragh, *16. nov. 
1700 på Stensballegård, †2. marts 1702 smst. En-
kel kiste af fyr med buet låg, hvorpå fladoval, 
hvælvet kisteplade med glat fane, af messing; 
personalia og afsluttende vers graveret med 
skriveskrift, overvejende i versaler. Kisten står i 
gravkrypten under koret, 1998 anbragt i fyrre-
træskasse. 

7) O.1716, for kaptajn ved infanteriet, baron 
Erich Kragh, *8.juli 1693 på Stensballegård, 
†7. feb. 1716 »paa marschen fra Pommeren udi 
Nymønster« (under Store nordiske Krig). 
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Kisten, af eg, trapezformet, 204x87-75x78 
cm (jfr. fig. 74, 7), barokprofileret med svungne 
sider og højt låg med karnisformede sider; ved 
bunden bærestropper. På den flade oversides 
hovedende er fæstnet støbt, 52 cm højt blykru-
cifiks, hvorunder, som ophængt i en tovsnoet 
ring, følger kistepladen (fig. 65), af kobberblik, 
26x21 cm, med personalia graveret med skrive-
skriftsversaler. Volutdekorationen omkring pla-
dens tovsnoede ramme har foroven et par flan-
kerende engle, hver med et maskelignende død-
ningehoved. På kistens hjørner er påsømmet 
kannelerede, svungne trælister. Det Kragvåben 
med martialske motiver, som i dag sidder på 
kiste nr. 9, synes at passe bedst til en kaptajn ved 
infanteriet. Kisten, der i dag står i gravkrypten 
under koret, har tidligere været placeret i tårn-
rummet.7 7 

8) (Fig. 66-71), o. 1751, for »Frÿherinde og 
Frue Frue Edele [Nielsdatter] Kragh«, *22. nov. 
1686 i København, gift 6. maj 1705 med baron 
Frederik Krag, enke 24. sept. 1728, †24. maj 1751 
på Stensballegård. 

Kisten, 229x100-78x88-73 cm (jfr. fig. 74, 8), 

Fig. 64. Kisteplade på kiste nr. 4 (s. 4914). Henrik 
Wichmann fot. 1998. - Iron coffin plate on coffin no. 4. 

Fig. 65. Kisteplade på kiste nr. 7, for baron Erich 
Krag, †1716 (s. 4915). Henrik Wichmann fot. 1998 -
Copper coffin plate on coffin no. 7. 

er rigt smykket og ved sin størrelse og (delvis let 
arkaiserende) dekoration kirkens mest bemær-
kelsesværdige. Den relativt enkle kasse, af eg, er 
såvel på det foroven plane låg som på siderne 
formet med en stor karnis, der begge steder, 
foroven og forneden, afsluttes med enkle pro-
fileringer. Kistens rige virkning er frembragt 
ved beklædning med kobberblik med drevet 
skæltegning,100 hvorpå er fæstnet dygtigt ud-
førte dekorationer i gennembrudt og ciseleret 
messingplade. Kisten hviler på seks, 18 cm høje 
kuglefødder, hvorover der på hver er en klolig-
nende beklædning. 

På lågets øverste, vandrette flade er i hoved-
enden, under en nitakket krone, fastgjort den 
firbladsformede kisteplade (fig. 70), 19x23 cm, 
hvis rundstavsramme dekoreres med perleimi-

310* 
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Fig. 66. Gravrummet under koret (s. 4906), set fra vest. Henrik Wichmann fot. 1998. - Crypt below the chancel, 
seen from the west. In the foremost row, from the left, the coffins nos. 10, 8, 5 and 6, nos. 7, 11 and 9 behind. 

terende stempler og omgives af en stærkt fliget 
ornamentik af knækkede oprulninger og akan-
tusbladværk. På den centrale del af lågets over-
side er fæstnet et 106 cm højt kors med pro-
filerede arme, i fladens fulde bredde, og en 
støbt, 63 cm høj Jesusfigur. Korsstammen fast-
holdes foroven og forneden med en dekoreret 
plade med en buste og evangelistnavne graveret 
med skriveskrift, hhv. »S. Matheus« og »Joha-
nes«. På volutindrammet plade over korsskæ-
ringen er med versaler ciseleret Jesumonogram. 
Nederst på låget er en plade med ramme og 
form som kistepladen, blot placeret på højkant, 

hvorpå med skriveskrift er indgraveret skrift-
sted (2. Tim. 4,7-8). 

Lågets sider er i hovedenden, under nitakket 
krone, smykket med det kragske våben, for-
oven flankeret af palmebladsbærende engle, i 
fodenden, under tilsvarende krone, af Edele 
Krags spejlmonogram. På hver langside er, un-
der femtakkede kroner (hvoraf de fleste er be-
skadigede), otte alliancevåbener, alle forsynet 
med rammer og asymmetriske bånd, hvorpå de 
pågældendes navne og titler er graveret med 
skriveskrift, begyndende i hovedenden med for-
ældrene og fordelt med de fædrene aner på he-
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Fig. 67. Gravlæggelsen. Emblem midt på heraldisk 
venstre side af Edele Krags kiste (nr. 8) (s. 4918). 
Henrik Wichmann fot. 1998. - The Entombment. Em-
blem on the left side of coffin no. 8. 

raldisk højre side, de mødrene på venstre.101 

Hver af kistens fire hjørner smykkes foroven 
med en udbanket og ciseleret, englelignende 
overkrop, der er kombineret med et støbt hoved 
af bronze med diamantdekoreret halsbånd.102 En 

Fig. 69. Emblem med terningkastende putto på ene 
gavl af kiste nr. 8, jfr . fig. 71 (s. 4917). Henrik Wich-
mann fot. 1998. - Emblem on coffin no. 8, a putto casting 
the die (cf. fig. 71). 

jerntap på issen røber en forsvunden top, mulig-
vis en flamme (fig. 73). I øvrigt smykkes siderne 
med rigt indrammede sindbilleder og bibelske 
scener. På hovedenden putto med Tornekran-
sen, på fodenden én, der udtrykker tilværelsens 

Fig. 68. Eksempler på alliancevåbener på Edele Krags kiste (nr. 8). Fra venstre Krag og Høg, Rosenkrantz og 
Gyldenstierne (nr. 3 og 4 på kistens heraldisk højre side), Sehested og Lykke, Ulfstand og Juel (nr. 14 og 13 på 
kistens venstre side) (s. 4918). Henrik Wichmann fot. 1998. - Examples of the heraldic achievements on Edele Krag's 
coffin (no. 8). From the left, Krag and Høg, Rosenkrantz and Gyldenstierne (nos. 3 and 4 on the coffin's heraldic right 
side), Sehested and Lykke, Ulfstand and Juel (nos. 14 and 13 on the coffin's left side). 
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Fig. 70. Kisteplade på kiste nr. 8, for Edele Krag, 
†1751 (s. 4916). Henrik Wichmann fot. 1998. - Brass 
coffin plate on coffin no. 8. 

Fig. 71. Fodenden af kiste nr. 8, med spejlmonogram 
for Edele Krag, †1751 (s. 4916). Henrik Wichmann 
fot. 1998. - Foot-end of Edele Krag's coffin (no. 8) with 
monogram, third wife of Frederik Krag (coffin no. 4). 

usikkerhed ved terningkast103 (fig. 69). Under 
en baldakin, hvis top dækker lågets kantprofil, 
er på midten af hver langside en scene fra Pas-
sionshistorien, på heraldisk venstre Gravlæggel-
sen (fig. 67), på højre Opstandelsen. Begge ste-
der flankeret af hhv. trompetblæsende, vinget 
kvindeskikkelse (Fama) og Døden fremstillet 
som mand med le og timeglas; desuden er der 
firpas med putti med lidelsesredskaber, flankeret 
af større, sæbebobleblæsende putti som for-
krænkelighedssymboler. 

Mange steder er der rester af rød staffering på 
metalbeklædningens skæltegnede bundflade og 
af forgyldning på fremtrædende steder, f.eks. 
kroner og våbener. 

Adskillige efterretninger godtgør, at Edele 
Krag, Frederik Krags tredje hustru, i sine godt 
20 år som enke med stor handlekraft styrede 
Stensballegård og samtidig tog vare på de kirker 
i omegnen, hvor hun var patron (jfr. f.eks. s. 
4701, 4733 og 4769). 

Kisten står i gravkrypten under koret. Mulig-
vis har den oprindelig været henstillet i tårnka-
pellet;104 herfra kan den måske, og senest i for-

bindelse med den omtalte ændring 1788-89, 
være blevet flyttet ned under koret. 

9) (Jfr. fig. 66), o. 1751, for baron Børge 
Kragh, *14. april 1695 på Stensballegård, 
t i l . dec. 1751 på Edelsholm på Endelave. 

Kisten, af eg, trapezformet, 207x92-84x60 
cm (jfr. fig. 74, 9), barokprofileret svarende til 
nr. 11, har svungne sider og hvælvet låg med 
karnisformede sider. Der er en bærehank i hver 
gavl, ved bunden. På lågets plane overside er i 
hovedenden fæstnet oval, hvælvet kisteplade af 
kobber, 23x20 cm, med slyngbåndsramme, 
omgivet af dobbeltsymmetrisk akantusblad-
værk. Indskriften er graveret med kursiv, nav-
nene med versaler i skriveskrift; personalia af-
sluttes med opbyggeligt vers, signeret »HA«.105 

Blystøbt Jesusfigur uden kors.106 Forneden 
Kragvåben, af kobber, under nitakket krone, 
flankeret af palmeblade og faner, nederst t rom-
mer og våben (jfr. nr. 7). Kisten står i gravkryp-
ten. 

10) (Jfr. fig. 66), o. 1755, kisten fornyet år 
1900 iflg. messingskilt på lågets hovedende, for 
baronesse Wibeche Cathrine Kragh, *28. maj 
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1696 på Stensballegård, †4. jan. 1755 smst., le-
vede siden sit 18. år i Roskilde adelige frøken-
kloster. 

Kisten, af eg, trapezformet, 207x97-86x75 
cm (jfr. fig. 74, 10), er barokprofileret med 
svungne sider og højt låg med karnisformede 
sider og messingbeslag på hjørnerne. På lågets 
plane overside er øverst et trækors, hvis kobber-
beklædning er bevaret foroven, uden krucifiks-
figur. I midten en oval, hvælvet kisteplade, af 
kobber, 22x19 cm, indskriften graveret med 
skriveskrift, navne med versaler, personalia af-
sluttes med to opbyggelige vers, hvor »Hendes 
Eneste Efterladte Frøken Søster« udtrykker sin 
fortrøstning ved, at de snart skal samles. Svagt 
asymmetrisk ramme af fliget bånd- og blad-

Fig. 72. Kisteplade på kiste nr. 11, for Charlotte Ama-
lie Krag, †1771 (s. 4919). Henrik Wichmann fot. 1998. 
- Coffin plate of gilded copper on coffin no. 11, for Char-
lotte Amalie Krag, the surviving grandchild of the chancel-
lor (coffin no. 2) and owner of the manor of Stensballegård 

from 1751 until her death in 1771. 

Fig. 73. Hjørnehoved på Edele Krags kiste (nr. 8) (s. 
4917). Henrik Wichmann fot. 1998. - One of the heads 
on the corners of coffin no. 8. 

værk, under femtakket krone, og flankeret af 
engle med dødningehoveder; forneden snoede 
bånd med frugt- og blomster. Nederst på låget 
familien Krags våben, under nitakket krone, 
med asymmetrisk, rokokopræget ramme. Ki-
sten står i gravkrypten. 

11) (Jfr. fig. 66), o. 1771, for baronesse Char-
lotta Amalia Kragh, *14. aug. 1702 på Stensbal-
legård, t i l . feb. 1771 smst. Hun indgik i sit 24. 
år i Roskilde adelige frøkenkloster, som hun 
forlod 1751 for »at indtage SteensballeGaard og 
Gods, som Hindes tilfaldne Ejedom og Sæde«. 
Samtidig blev hun den længstlevende af Griffen-
felds børnebørn. 

Kisten, af eg, svarer i størrelse og form til nr. 
9 (jfr. fig. 74, 11). På lågets plane overside er 
øverst en oval, hvælvet kisteplade (fig. 72), af 
forgyldt kobber, 23x19 cm, med indskrift i gra-
veret kursiv, navn med versaler. Personalia af-
sluttes med en forsikring om afdødes fromhed 
og oprigtighed samt fire opbyggelige vers, 
hvori Charlotte Amalie Krag selv giver udtryk 
for sin fortrøstning. Rammen, med femtakket 
krone, svarer omtrent til den på søsterens kiste 
(nr. 10). Herunder krucifiksfigur, blystøbt, uden 
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kors, og nederst Kragvåben under nitakket 
krone. Kisten står i gravkrypten under koret. 

En ikke lokaliseret, åben †præstebegravelse107 

blev sløjfet ved renoveringen 1788-89. 

Kirkegårdsmonumenter. 1) (Fig. 77), o. 1788, over 
sognedegn for Vær og Nebel menigheder, Peder 
Pedersen Ullerslev, *1720 i »FP«, †[21. april] 
1788 i Stensballe degnebolig.108 

Såkaldt bondegravsten, af gråbrun granit, 
svagt trapezformet, 139x49-45 cm, foroven 
smykket med spejlmonogram (Jesumono-
gram?), hvorunder den delvis ulæselige ind-
skrift, med indristede, lidt primitive versaler. 
Placeret i urnegravplænen, nord for koret. 

2) (Fig. 75), 1880erne, over ejere af Stensballe-
gård og familiemedlemmer: Baron Jens Carl 
Krag Juel Vind Arenfeldt,109 *12. okt. 1767, 
†12. maj 1855, og hustru Mette Johanne Reedtz 
(jfr. oblatæske), *14. marts 1770, †19. maj 1817, 
samt børn: baron Jens Holger, *20. nov. 1790, 
†19. aug. 1858, baron Friderik Sigfred, *2. nov. 
1791, †13. juli 1866, Sophie Catrine, *18. april 
1797, †25. juli 1876, og Elisabeth Eleonore Chri-
stine, *6. aug. 1806, †9. okt. 1881. 

Det nyklassicistiske monument , af bremer-
sandsten, i alt 257 cm højt, er tvedelt og placeret 
på en fod af tre trin. Et kors af hvid marmor 

kroner den øvre, sarkofagformede del, hvorpå, i 
et cirkulært felt, under en syvtakket krone, er 
anbragt slægtsvåbenet, flankeret af hesteproto-
mer (hoveder med hals). En halvcirkulær laur-
bærkrans, ophængt i bånd, danner bundramme 
for marmortavlen. På monumentets nedre, tra-
pezformede del, hvis sider er udformet som ste-
leimitationer, er indfældet en marmorplade med 
navnene indhugget i antikva med versaler. 

Monumentet er opstillet op ad nordre hegns-
mur, der på en strækning, som bagvæg for fa-
miliens gravsted, er øget i højde og afdækket 
med granitkvadre. På de tre andre sider omgives 
området af »solidt jerngitter i granitfod-
stykke«,110 renoveret 1998. 

3) O.1860, over sjælesørger for Vær og Nebel 
menigheder i 51 år Henrik Christopher Schmidt, 
*5. maj 1774 i Vær, †21. maj 1848 smst., samt 
hustruerne Anna Christiane Gamst, *[15.juni] 
1779 i København, †12. marts 1804 i Vær, og 
Adriette Brøndlund, *22. marts 1799 i Thisted, 
†25. juni 1860 i Horsens. 

På stenens modsatte side er indsat ældre plade: 
Over provst, sognepræst for Vær og Nebel me-
nigheder 1771-99, Jens [Henriksen] Schmidt, 
*10. jan. 1740 i Vardal, †16. aug. 1801 i Vær, og 
hustru Ida Barbara Hörup, *1748 på Lolland, 
†27. aug. 1791 i Vær.111 

Fig. 74. Skitsemæssige omrids 1:30 af voksenkisterne i kirken. KdeFL 1999. Tallene refererer til kisternes num-
merering i teksten (s. 4906f.). - Sketch of the church's coffins for adults. The numbers correspond to those in the text. 
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Fig. 75. Kirkegårdsmonument nr. 2, 1880erne, over ejere af Stensballegård, begyndende med baron Jens Carl 
Krag Juel Vind Arenfeldt og hustru Mette Johanne Reedtz, samt børn (s. 4920). Henrik Wichmann fot. 1998. -
Churchyard monument no. 2, erected in the 1880s to the owners and family of Stensballegård between 1792 and 1855. 

Den enkle sten, af rødlig granit, 143x66 cm, 
foroven tagformet afsluttet, mens tykkelsen af-
tager fra 40 til 30 cm, står over søn og far og har 
på hver side indfældet en foroven buet marmor-
plade med indskrift i fordybet antikva. Indskrif-

ten på Jens Henriksens plade indledes med »I 
kirkens skygge på dens nordre side«, hvorfor 
det utvivlsomt er sønnen, der har ladet dobbelt-
stenen fremstille. Personalia afsluttes med skrift-
sted (hhv. Rom. 6,23 og Hebr. 4,9). 
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Fig. 76. Gravsten, o. 1980, over kunstneren Mogens 
Zieler og hustru (s. 4922). Henrik Wichmann fot. 
1998. - Tombstone, c. 1980, of the artist Mogens Zieler 
and his wife, drawn by himself 

Står s a m m e n m e d nr . 4 og a n d r e på en plads, 
der på de t re sider kan tes a f lave fyr , v e d n o r d r e 
h e g n s m u r , vest f o r h o v e d p o r t e n . 

4) (Fig. 76), o . 1980, ove r k u n s t n e r e n M o g e n s 
Zieler , *[6. ma r t s ] 1905 [i K ø b e n h a v n ] , †[17. 
m a r t s ] 1983 [ i O d d e r ] , og h u s t r u B e n n i e [Birgi t] 
Zie ler [f. W i n g e Re imers ] , * [12 . jun i ] 1908 [i 
Skåde] , †[8. aug . ] 1979 [i Sondrup] . 1 1 2 

D e n r ek t angu lære , kan tp ro f i l e r ede , p lane 
s ten, a f g r å b r u n sands ten , 102x70 c m , har f o r -
o v e n f o r d y b e t felt m e d fami l i enavne t s initial 
s a m t en ka t , i relief, på n o p r e t b u n d . Står 
s a m m e sted s o m nr . 3 . 

K I L D E R O G H E N V I S N I N G E R 

Jfr. fortegnelse over arkivalier vedr. kirkerne i Gam-
mel Skanderborg amt i almindelighed s. 2874 samt 
forkortelser s. 2875. Fagordbog s. 15. 

NM: Håndskrift: F. Uldall: Om de danske Lands-
bykirker II, 1880 og 1901, s. 233-36. - Indberetninger 
ved Eigil Rothe 1899, V. Steffensen 1903 og Chr. 
Axel Jensen 1907 (Griffenfelds kiste), Mogens Larsen 

1971 (inventar), Lucien Hecklen og Jens Johansen 
1975 (inventar), Georg N. Kristiansen 1976 (epitaf), 
K. Larsen 1989 og 1998 (vægge og kalkmalerier), Pia 
Bennike og T. Bartholin 1998 (Griffenfelds lig og ki-
ste), S. Noerbel 1998 (*møbler fra †herskabsstol) og 
Irene Skals 1999 (tekstiler fra Griffenfelds kiste). 

Notebøger. NM: Søren Abildgaard IX, 1771 (inven-
tar og gravminder). N. L. Høyen VIII, 1830, s. 74 
(bygning, klokke). Henry Petersen I, 1890, s. 83-86 
og 96-101 (gravminder). 

Tegninger og opmålinger. NM: Epitaf og gravsten 
ved Søren Abildgaard 1771. Fontefod ved J. Magnus-
Petersen 1874. Griffenfelds kiste ved Chr. Axel Jensen 
1907. Gravsten, usign., udat. Kunstakademiets Biblio-
tek: Opmålingssæt og beskrivelse ved Else Bryndum 
1937. Kgl. bygningsinsp. Århus: Korresp. og tegninger 
siden 1919. LAVib: Ny dør til våbenhus 1901. Bygn. 
insp. Århus (B 239. 126). Byhistorisk Arkiv, Horsens: 
Tårnets spir 1857. Horsens Museum og Det National-

Fig. 77. Kirkegårdsmonument nr. 1, såkaldt bonde-
gravsten, over sognedegn Peder Pedersen Ullerslev, 
†1788 (s. 4920). Henrik Wichmann fot. 1998. -
Churchyard monument no. 1 (a so-called peasant grave-
stone) of the parish clerk Peder Pedersen Ullerslev, †1788. 
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historiske Museum på Frederiksborg: Gravkapel i tårn-
rummet, malerier af Chr. Tielemann-Petersen, hhv. 
1921 (inv.nr. H O M 1X8293) og 1909 (inv.nr. A 1887). 
1976 er kirken målt op af elever fra Byggeteknisk 
Højskole i Horsens. 

Litteratur: E. Egeberg: Væhr Kirke, i Søndagsbladet 
1898, s. 411-12, P. Martinussen: Griffenfeldts Grav, i 
samme 1907, s. 324, Chr. Christensen: Griffenfeldts 
Grav, i Krig og Fred 1909, s. 135, O. Norn: Bygme-
ster Anders Kruse, i Kulturminder 1944, særligt s. 
59-60, A.J. Geilager: Væhr Kirke og nogle af dens 
Præster, i ØJyHjemst. XVI, 1951, s. 104-12, Medd-
ÅrhSt. 1971, s. 79 (selveje), 1973, s. 77 (hovedrestau-
rering), 1976, s. 60 (inventaristandsættelse), 1992, s. 
134f. (indvendig restaurering), S. Fritz: Oblatæsken i 
Vær kirke, i Horsens Museums Årsskrift 1987-88, s. 
51-54, Landskabskontoret i Vejle amt: Kirkernes om-
givelser, 1989, s. 89, Holger Jørgensen: Horsens N ø r -
restrand, Horsens 1997. Jfr. desuden note 83. 

Historisk indledning ved Lars Bisgaard, beskrivelse 
af kirkegård, bygning og gravminder (med indled-
ning) ved Kjeld de Fine Licht, kalkmalerier, inventar 
og epitafier ved Sissel F. Plathe og orgel ved Ole Ole-
sen. Engelsk oversættelse ved Jean Olsen. 

Redaktionen, der er afsluttet marts 1999, har under 
arbejdet ført udbytterige og inspirerende samtaler 
med lokalhistorikeren Holger Jørgensen, historikeren 
Sebastian Olden-Jørgensen, der forbereder en mono-
grafi om Griffenfeld, og de heraldisk kyndige histori-
kere Nils G. Bartholdy og Knud Prange. 
1 DiplDan. 3. rk. I, nr. 32. Sognepræsten Ove var 
øjensynlig i familie med den daværende ejer af Stens-
ballegård. 
2 Repert. II, nr. 1987. 
3 DaMag. 4. rk. II, s. 40. I herredet svingede kirker-
nes bidrag mellem 8 og 22 mk. 
4 RA. DaKanc. Registerbøger over tiender i Fyns, 
Århus, Ribe og Viborg stifter til bortfæstelse. 
5 Lensmand Laurits Ebbesen havde 27. juni 1622 
meddelt, at kirken var bygfældig, KancBrevb. Smst. 
19. juni 1626 omtales Anne Friis' sag, og det fremgår, 
at hun var kirkeværge. Det aflæses tillige i disse år, at 
også Stensballegård var i dårlig forfatning, og at 
Anne Friis' økonomi overhovedet var anstrengt. 
6 KancBrevb. 10. sept. Stednavnet er usikkert. En sag 
om stolestader verserede i 1633, KancBrevb. 9. juli og 
22. oktober (den ene gang benævnes kirken »Stens-
balles«), jfr . ovf. s. 4351 ang. Åle kirke, hvor i hvert 
fald broderen Morten også var på færde som ejer af 
sognets hovedgård Bjerre. Mogens Pax' hustru, Sid-
sel Glambek, skrev sig til Værholm. 
7 Kronens Skøder 30. sept., j fr . ovf. s. 4701, 4733 og 
4769. 
8 Johan Jørgensen: Rentemester Henrik Müller, 1966, 
s. 122. 

9 LAVib. Århus bispearkiv. Adkomster på jura patro-
natus 1615-1712 (C3. 1152) og Specifikation af stiftets 
kirketiender og deres ejere 1690 (C3. 1164). 
10 Han anføres som ejer 1695 (foregående note). 
11 LAVib. Århus bispeark. Kirkesyn 1700-1803 (C3. 
1166-76). 
12 LAVib. Provsteark. Århus amts sdr. provsti. Syns-
prot. 1817-54 (C30I. 2). 
13 1998 er det på tale at sætte en lav hæk på den åbne 
strækning i sydsiden ud for våbenhuset. 
14 Abrahamsen: Orientering, s. 58: 2,8°. 
15 Op til sydsiden af dørens trinsten ligger en halv-
rund, ca. 20 cm tyk, på begge sider glathugget sten af 
grå granit med røde korn. Den er 75 cm høj og 143 
bred. F. Uldall har i sin beskrivelse af kirken, hvor 
stenen nævnes for første gang, spurgt sig selv, om 
den har fungeret som portalens tympanon. Forslaget 
forekommer imidlertid lidet sandsynligt. 
16 RA. DaKanc. 6 års kirkergsk... . l620. 
17 Holger Jørgensen, s. 306-07. 
18 LAVib. Provsteark. Voer hrd.s provsti. Adsk. sager 
1799-1812 (C30D. 9). 
19 LAVib. Godsark. Stensballegård. Breve (G354. 47). 
20 Foregående note. Til denne sag hører formentlig 
den tegning, der fra Glud museum er kommet til 
Horsens byarkiv. 
21 Holger Jørgensen, s. 208, formoder i fortsættelse af 
A.J. Geilager i ØJyHjemst. XVI, 1951, s. 105, at der 
har været en ældre tilbygning på samme sted, hvilket 
nu næppe lader sig afgøre. 
22 LAVib. Århus bispeark. Voer herredsbog 1661 (C3. 
1102). 
23 Kirkesyn (note 11) sammenholdt med DaAtlas, s. 
203-04. 
24 LAVib. Provsteark. Voer hrd.s provsti. Indk. breve 
1780-1812 (C30D. 7). 
25 Noterne 11 og 24. Stedets præst, provst Jens 
Schmidt, har i sine optegnelser 1788 noteret, at gehei-
merådinde Krag ønskede kirken underkastet en ho-
vedistandsættelse. Angående Anders Kruses arbejder 
jfr . O. Norn i Kulturminder 1944, s. 33-79 og Jacob 
B.Jensen: Arkitekten som bymatador, i Synligt og 
usynligt. Studier tilegnede Ot to Norn, Herning 1990, 
s. 237-50. I sidstnævnte artikel redegøres bl.a. for 
Kruses forbindelser til herregårdsbesiddere i omeg-
nen af Horsens. 
26 F.eks. E.Sloth Arentzen og Kjeld de Fine Licht: 
Kirker og bygninger fra Geodætisk Instituts arkiv, 
1974, s. 144 (1874). 
27 Når Trap: Danmark i sin første udgave, Speciel del 
II, s. 701, omkring midten af forrige århundrede, 
ubestemt anfører, at der findes spor efter tidligere 
overhvælvning, må oplysningen angå skibet. I dag 
findes her intet, som tyder i den retning, ej heller er 
hvælv fundet omtalt i de fa bevarede og gennem-
gåede kilder. 
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28 Jfr. f.eks. reskript af 29.juni 1804, der påbød træ-
gulv i forbindelse med præstens stol bag alteret, Kol-
derup-Rosenvinge: Reskripter og Forordninger III, 
1840, s. 294. 
29 Holger Jørgensen, s. 205, 229. 
30 LAVib. Århus bispeark. Kirke- og præstegårdssyn 
1830-35 (C3. 1177). 
31 Min. for Kirke- og undervisningsvæsenet. 1. kt. 
Journ.nr. B 924/76. 
32 LAVib. Provsteark. Voer-Nim hrdr. Synsprot. 
1855-1938 (C34. 3-4). 
33 Note 11. Samme flade karnisprofil genfindes på 
pulpiturerne. 
34 Jfr. Niels-Knud Liebgott: Dansk middelalderarkæ-
ologi, 1989, s. 154-65; Jes Wienberg: Gyldne altre, 
kirker og kritik, i hikuin 22, 1995, s. 63. 
35 1776 var hun blevet enke efter Jens Krag-Juel-Vind. 
Sammen havde ægteparret o. 1750 istandsat deres 
kirke i Halstedkloster (DK. Maribo s. 602f.). 
36 Året efter udførte F. L. Storch et maleri, Kristus i 
Emmaus, til nabokirken †Nebel, nu i Serridslev. 
37 Dateringen er tilsyneladende en fejllæsning for 
1578. 
38 Holger Jørgensen, s. 226, formoder, at hele kalken 
er en kopi af den i Serridslev og udført 1899-1900 af 
Rasmus Jensen, Horsens. 
39 Ulla Haastrup: Bemalede romanske døbefonte i det 
middelalderlige Danmark, i hikuin, 22, 1995, s. 7f. 
Fonten i Vær nævnt s. 24. 
40 N M . Korrespondanceark.: Brevveksling mellem 
malermester Rosenstand, Horsens, Høegh-Guldberg 
og Museet, sept.-nov. 1874. Provsten formodede, at 
de to dele hørte sammen. Sammenligning mellem de 
to deles relieffer, såvel stilistisk som håndværksmæs-
sigt, samt det forhold, at foden tilsyneladende er for 
lille til kummen, taler dog for, at fodstykket oprinde-
lig har hørt til en anden kumme. Før foden kom til 
kirken, havde den været omkring Nationalmuseet. 
41 N M . Korrespondanceark., brev af 22. okt. 1874. 
42 Jfr. Odense Vor Frue (DK. Odense s. 1103, note 
275). 
43 Skiltet er nu sekundært fæstnet med maskinsøm. 
44 Oversat af Peter Zeeberg. 
45 Erik Skov: Skriftemål og skriftestol, i Kirkens 
Bygning og Brug. Studier tilegnet Elna Møller, 1983, 
s. 109f. specielt s. 118. 
46 RA. KancBrevb. 22 okt. 1633, samt Indlæg til 
KancBrevb. 9.juli 1633. Tilsyneladende var den op-
rindelige fordeling af stolene, både til herskabet på 
Stensballegård og Værholm, gået i glemmebogen, og 
Mogens Pax havde disponeret over alle de øverste 
stole med våbenskjolde. 
47 J. M. Thiele: Danmarks Folkesagn, 1843, s. 373f. 
48 Holger Jørgensen, s. 213, formoder, at malerierne 
kunne være udført af kunstmaler Gregers Gjedsted, 
der (1710-53) fæstede Edelsholm på Endelave af baron 

Frederik Krag og boede der sammen med sidstnævn-
tes søn indtil dennes død 1753. 
49 Subbassen er udbygget med en ekstra oktav af hen-
syn til oktavkoplet P4'-P. 
50 Iflg. meddelelse fra kirken vil orglet antagelig blive 
flyttet til Volling kirke (Viborg amt). 
51 A. C. Zachariasen: Fortegnelse over leverede org-
ler, i Den Danske Orgelregistrant. 
52 På et ældre fotografi anes brystningen og orgelfaca-
den fra 1906. Facaden har antagelig været sammen-
komponeret med brystningens tredelte midtparti. 
53 Hans Nyholm: Kirkeklokker i Danmark, 1996. 
Værkstedet har også leveret en af klokkerne, dateret 
1631, i Assens på Fyn. 
54 RA. Rtk. Rgsk. indtil 1559. Fortegnelser over ind-
krævede klokker. 
5 5 1 løbet af 1700rne, med historikere som Ludvig 
Holberg og Caspar Peter Rothe som indflydelsesrige 
talerør, havde der til vide kredse udbredt sig en inter-
esse og gryende forståelse for Griffenfelds usædvan-
lige format og hans betydning bl.a. for Kongeloven, 
den tidlige enevældes statsadministration og hans 
fremtrædende rolle i landets bevægede udenrigspoli-
tik. Det første ydre udtryk for en nyvurdering turde 
være opstilling 1777 af Griffenfelds sten i »lysthaven« 
ved Jægerspris. Ove Høegh-Guldberg havde som 
statsminister taget initiativet til hele den bemærkel-
sesværdige samling af mindesmærker over betydelige 
skikkelser i vor historie. Griffenfelds sten var blandt 
dem, der blev truffet beslutning om allerede i anden 
etape, jfr . Hakon Lund: Mindelunden ved Jægerspris, 
Jægerspris 1976, bl.a. s. 21 og 86. 

En passant bemærkes, at i 1780erne sad den oven-
nævnte C. P. Rothe som ejer af hovedgården Urup 
(jfr. s. 4438), der ligger en halv snes kilometer fra 
Vær. 
56 Som den ultimative genoprejsning af Griffenfeld 
blev hans bronzestatue, udført af Carl Martin-Hansen, 
1922 opstillet i gården bag Kunstkammerbygningen i 
hjertet af hans gamle arbejdsplads, Slotsholmen. 

I sin bog, Griffenfeld, 1910, går Knud Fabricius så 
vidt som til at foreslå rigskanslerens kiste ført til Kø-
benhavn. 

Fig. 78. Detalje fra berettelssæt, mestermærker og 
Horsens-bymærke med årstallet 1737 under bunden 
(s. 4882). Henrik Wichmann fot. 1998. - Detail of the 
Communion set for the Sick, maker's mark and the 
Horsens mark with the date 1737 under the base. 



VÆR KIRKE 4925 

57 Jfr. epitaf i Hansted, s. 4852. 
58 Billedskærerarbejdet ser ud til at være udført af to 
forskellige billedskærere, hængestykket er formentlig 
gjort af mesteren selv, mens resten muligvis er blevet 
skåret af Søren Pedersen (†8. feb. 1694). Han blev ind-
skrevet som mester i Horsens snedkerlav 29. sept. 
1684, men har antagelig boet og arbejdet i byen før 
den tid, i det mindste fra 1681, da Arent Friederichsen 
Slache 14. dec. dette år var fadder ved hans søn Peders 
dåb. Ot to Norn: En dansk billedskærer fra senbarok-
ken, i Tilskueren, November 1937, s. 366-80, for-
moder, at Søren Pedersen var Peder Jensen Koldings 
direkte elev og identisk med den såkaldte »Fallingme-
ster«, og tilskriver ham flere arbejder i området (samt 
i Horsens klosterkirke). På baggrund af senere f rem-
komne arkivalske oplysninger, der dokumenterer at 
Søren Pedersen udførte hhv. altertavlen, prædike- og 
(skriftestolen) i Hundborg og skriftestolen i Janderup 
(DK. Thisted s. 437, 440f., 457), er epitafiet i Falling 
(s. 2734) atter tilskrevet Arent Friederichsen Slache. 
Se i øvrigt Vibeke Michelsen: Snedkere og billedskæ-
rere i Horsens snedkerlav 1603-1745, i Synligt og 
Usynligt, Studier tilegnet Ot to Norn, 1990, s. 132; 
Merete Bergild og Jens Jensen: Horsens-billedhug-
geren Arent Friederichsen Slache 1642-1709, i Års-
skrift fra Horsens Museum 1987-1988, s. 43-50, spe-
cielt s. 44. 
59 Jfr. †epitaf i Hansted, s. 4855. 
60 Hænder og tæer er formet af kit, og i stedet for 
pusterør er påsat nyere jernspiger. 
61 Rudolf Wittkower: Allegory and the Migration of 
symbols, Hampshire 1977, s. 159f. Se også Carsten 
Bach-Nielsen: Tidens tegn. Lidt om vanitasmotiver i 
1600-tallet, i Iconographisk Post, 1986/4, s. 1-12. 
62 Den kgl. Kobberstiksamling, København. Gengi-
vet bl.a. i John B. Knipping: Iconography of the 
Counter Reformation in the Netherlands. Leiden 
1974, bd. 1, s. 86, fig. 82. Samme figur er benyttet o. 
1680 i epitafierne, tilskrevet Arent Slache, over 
provst Hans Rasmussen Skjolde i Falling (s. 2734) og 
Christen Nielsen Thonboe (†1707) i Horsens kloster-
kirke. Derudover findes samme figur i to kirker i 
Randers amt, Dråby og Øster Tørslev. 
63 Rudolf Wittkower (note 61), s. 162f. Se også Car-
sten Bach-Nielsen: Dødens steder. Fire spejlinger af 
den førromanske død, i Kredsen, 56. årg., nr. 2, 
1990, s. 72f. 
64 Jfr. Sigrid Christie II, s. 168, fig. 347. 
65 1976 viste det sig, at personernes hoveder fra først 
af var større, men at de formentlig blev gjort mindre 
allerede før maleriet var færdigt. 
66 Ved den ældste overmaling var hængestykkets ind-
skrift opmalet og på postamentbjælken var en blad-
ranke i grøn lasur på uægte guld kantet med sort. 
Figurernes karnation var ændret til gråhvidt, mens 
dragter og ornamentik stod i blå og røde nuancer 

samt grøn lasur og forgyldning. Senest var påført 
rødt, blåt og hvidt på træskærerarbejdet samt for-
gyldning på hængestykkets indskrift og som under-
lag for postamentbjælkens grønne lasur. 
67 Jfr. Gregers Ulfstands sten i Fausing, Jensen: Grav-
sten, nr. 639. 
68 Knud Prange har meddelt, at rækkefølgen svarer til 
den, der angives i f.eks. DaAdÅrb. , senest CXI, 
1988, s. 639ff. Folmer Rosenkrantz tilhørte ikke slæg-
tens mest fremtrædende medlemmer, omend han 
som lensmand havde en vis position under Frederik 
II. Mandslinjen uddøde år 1600 med sønnen Gert. 
K. Barner: Familien Rosenkrantz' Historie I, 1874, s. 
126 og 221 (stamtavler) og II, ved A. Heise 1882, s. 6. 
69 Jensen: Gravsten II, 65-75, kat.nr. 634. 
70 Tilsvarende MarmDan, s. 181 og DaAtlas. II, 203. 
71 LAVib. Kirkebog (C412. 5). 
72 N. P. Østergaard: Prisbelønnede Landbrugere i 
Østjylland 1774-99. ØJyHjemst. Skriftrk. II, 1945, s. 
25, jfr . A. J. Geilager: Særlige Industrier i Væhr Sogn, 
i ÅrbÅrhSt. XIV, 1921, 71-84, om Stensballegårds 
gartnere, s. 73-74, delvis på grundlag af J. C. 
Schythe: Skanderborg Amt. Beskr. efter Opfordring 
af Det kgl. Landhusholdnings=Selskab, 1843, s. 527. 
Jfr. Mette Sophie Tikiøb i Lundum (gravsten nr. 4, s. 
4821). 
73 Jfr. J. Vellev: Billedhuggeren og arkitekten. Om 
gravstenene for to Horsenskunstnere: Jens Hiernøe 
og Anders Kruse, i Synligt og usynligt. Studier til-
egnede Ot to Norn. Herning 1990, s. 251-54. Fig. 2-4 
sammenstiller gartnerens sten med de to nært beslæg-
tede, hhv. Hiernøes (†1801) og Kruses (†1811). 
74 Iflg. HofmFund. II, 317, stod »paa Begravelset 
1701«. 
75 Ud over fig. 46 er denne tilstand i tårnkapellet fast-
holdt af Karl Jensen, i M. Galschiøt: Danmark i Skil-
dringer og Billeder af danske Forfattere og Kunstnere 
I, 1887, s. 359. Maleri fra 1921 af Christian Tilemann 
Petersen i Horsens museum (inv.nr. H O M 1X8293). 
76 Iflg. Luxdorphs Dagbøger II, ved E. Nyst røm, 
1925-30, s. 416, under 19.juli 1788, bad »frue Juell-
Wind ham gøre en inscription, dog efter hendes egen 
ide«. 
77 MarmDan. s. 182f. 
78 Blandt beslægtede kister fra samme periode kan 
nævnes Augusta Margrethe Marschalcks i Roskilde 
domkirke, Niels Jørgen Poulsen: Ove Skades Krypt i 
Roskilde Domkirke, i NMArb . 1976, s. 90, samt 
Henning Valkendorfs og Anne Brockenhuus' (begge 
†1658) og Margrethe Blomes (†1679) i S. Knuds kirke 
i Odense, DK. Odense, s. 839-42. 
79 Det tvedelte skjold med fugl og tre roser svarer til 
de (spejlvendte) seglaftryk i RA.s saml. Borgerlig 
Herold ved P. B. Grandjean og Ole Rostock 1980. 
80 Ældste publicerede gengivelse af indskriften er an-
tagelig MarmDan. I, 90. 
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81 I den sektion af Griffenfelds husholdningrgsk. 
blandt hans papirer i RA. (pk. 16), der er anlagt dagen 
efter hustruens død, anføres ikke udgift til selve træ-
kisten. Derimod optræder adskillige poster hørende 
hertil og til begravelsen, således under 28. maj 500 
søm »med våben på«, under 12. juni drikkepenge til 
snedkersvendene for »den salige frues kiste«, under 
2. aug. guldsmeden for en gravskrift til »den sal. 
frues ligkiste« og under 15. nov. sværdfegeren for 
håndgrebene »udi den sal. frues ligkiste at forgylde«. 
82 Jfr. DK. Kbh.By I, s. 656-58, og Søren Kaspersen i 
Forblommet antik. Studier tilegnede Hakon Lund, 
1988, s. 43-44. Det forekommer ikke nødvendigt at 
antage, at Karen Nansens kiste blev stående i kapel-
let, til dette 1732 erhvervedes af Helligåndskirken. 
83 Af den omfattende litteratur om Griffenfeld har 
navnlig været konsulteret: C. P. Rothe: Forsøg.. .Pe-
der Greve af Griffenfelds Liv og Levnet...I-II, 1747, 
Odin Wolff: Greve Peder Griffenfelds Levnet, 1820, 
Ot to Vaupell: Rigskansler Peder Griffenfeld I-II, 
1880-82, A. D. Jørgensen: Peter Schumacher Griffen-
feld I-II, 1893-94, Knud Fabricius: Griffenfeld, 1910, 
K. Caröe: Griffenfeld's Sygdomme og Død, i Fra Ar-
kiv og Museum, 4. serie, I, s. 97-110. 
84 Det er bemærkelsesværdigt, at kistepladerne skri-
ver hhv. 11. (øvre) og 12. (nedre). Den alment accep-
terede dato er 12. marts, som tillige fremgår af kor-
respondancen fra Trondhjem, der nævner søndag 
som dødsdagen (jfr. foregående note). 

Senest Holger Jørgensen, s. 230 og 255, meddeler 
den lokale efterretning om, at kisten ankom den 
16. juni 1699 til Vær, hvor en højtidelighed fandt sted 
3. november. 
85 Iflg. T. Bartholin 1998 »antagelig af nordisk oprin-
delse, bedømt ud fra veddets smalle årringe og høst-
vedszoner«. Til supplering af biografiernes skildrin-
ger af Griffenfelds død og bisættelse i Vor Frue kirke i 
Trondhjem (note 83) kan fra general Johan Vibes re-
degørelse, der er påskrevet den kgl. resolution af 
31. marts 1699 om dækning af udgifterne (i RA), be-
mærkes, at kisten, der med borter leveredes af sned-
ker Ole Jonsen, kostede 2 rdl. Beslag besørgedes af 
Jens Seested og staffering af Jonas Petersen. Jfr. »Små 
stykker« i Norsk HistTidsskr. 3. rk. I, 1890, 376-77. 
86 Bl.a. rammedekorationens bredde udelukker, at 
den ved en flytning er blevet vendt. Den usædvanlige 
læseretning kan referere til kistens oprindelige pla-
cering. 
87 Våbenet svarer til det på hans medalje fra 1674, 
G. Galster: Danske og norske Medailler og Jetons, 
1936, s. 72-75 med fig. 103. 
88 Denne tekst er antagelig forfattet efter Christian 
V.s død, der indtraf få måneder efter Griffenfelds. 
89 En botanisk undersøgelse af underlaget i kisten fo-
religger ikke, men tekstilerne er 1999 på Nationalmu-
seets bevaringsafdeling blevet gransket på grundlag 

af fotografier. I rapporten bemærkes bl.a., at »nær-
mest som støv ligger over ansigt, overkrop og lår de 
fuldstændigt nedbrudte rester af et tekstil. Støvet 
dækker tilsyneladende ikke hænderne.« På baggrund 
af et sådant ligklædes sædvanligvis meget hastige 
nedbrydning konkluderer restaureringstekniker Irene 
Skals, at liget næppe har været udsat for omflytning. 

Rapporten 1907 fremhæver, at Griffenfeld ligger »i 
en ikke usædvanlig stilling«, udstrakt, med hovedet 
vendt mod højre, og hænderne foldede over mellem-
gulvet; ind under dem er stukket en af lavendelbuket-
terne. Som en korrektion af målet fra 1907 blev le-
gemshøjden 1998 anslået til omkring 165 cm, hvilket 
svarer til det normale i perioden. På baggrund af 
Griffenfelds egen interesse for kraniestørrelser og 
-former skal her refereres, at kraniets omkreds på 52 
er normal, mens et kranieindeks på 65,3 cm er udtryk 
for en meget langskallet form ( j f r . f ig . 79). 
90 Note 12. Sognepræst H. C. Schmidts brev af 
31.juli 1822 til J. C. Riises Archiv for Historie og 
Geografi XXV, 1826, s. 94-96 (KglBibl., NyKgl-
Saml. fol. 1318 C), jfr . ØJyHjemst. XVI, 1951, s. 106. 
91 Emblemet med den faldne grif alluderer til Griffen-
felds våben fra tiden forud for adlingen, der modsat 
viser en stigende grif. Iflg. den klassiske forestillings-
verden færdedes fabeldyret på hyperboræernes vild-
marker, og det blev med norske fjelde som bag-
grund, at Peder Schumacher oplevede yderpunkterne 
i sit liv. 

A. Fog(h), der underskriver hele fremstillingen, 
må være Griffenfelds nevø, Albert, søn af Jørgen 
Fogh, der var blevet forvist til Århus. Som forlæg må 
han have benyttet et emblem, som spanieren Diego 
de Saavedra Fajardo offentliggjorde 1659, jfr . Emble-
mata, udg. af A. Henkel og A. Schöne, Stuttgart 
1967, sp. 31. Her sammenlignes to fyrster med hen-
holdsvis sol og måne, der normalt samvirker upå-
klageligt, mens der kan indtræde en katastrofe for 
tredje mand, når den ene dækker for den anden. 

Hvad der synes at være forlæg for kistens emblem 
sammen med tekst (på latin) til kistepladen er bevaret 
i RA. HåndskrSaml. I, Terkel Klevenfeldts papirer. 
Her optræder desuden en variant af emblemet og et 
vers på latin, der udtrykker samme tankegang med 
forvisningen om, at navnet bliver stående. 

Albert Fog har givetvis haft morbroderen og kusi-
nen i sine tanker på samme tid. 
92 Der er stavefejl i den franske tekst. Fuldmægtig 
Jens Ulf Jørgensen, Kirkeministeriet, og Sebastian 
Olden-Jørgensen har medvirket ved oversættelsen. 
93 Måske har der blot være tale om en fornyelse. 
H. Petersen, der 1890 gjorde notater om kisten, sam-
menligner den typologisk med Christian V.s og Fre-
derik IV.s sarkofager i Roskilde domkirke (DK. Kbh. 
Amt, s. 1875ff). 
94 H. Petersen blev 1890 af den stedlige præst fortalt, 
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Fig. 79. Peder Griffenfelds hoved i kiste nr. 2 (s. 4908 
og note 89). Henrik Wichmann fot. 1998. - Coffin no. 
2. The head of Chancellor Peder Griffenfeld. 

at Charlotte Amalie Griffenfeld oprindelig lå i en ki-
ste af bly. 
95 Der har ikke været mulighed for at åbne kisten. 
96 Nyere og formentlig uvedkommende er en sløjfe, 
af messingblik, hvorpå er indgraveret med en blan-
ding af skriveskrift og fraktur: »Fra Sæby kom-
mune«. 
97 Iflg. MarmDan. (note 77) var indskriften og et 
mindedigt forfattet af Christian Gersdorff, hvilket 
ikke omtales af Abildgaard. 
98 Ved at sammenholde med Abildgaards hastige 
skitse har Knud Prange kunnet angive den sandsyn-
lige, oprindelige rækkefølge på baronens stamtræ og 
samtidig konstatere, at de fædrene alliancevåbener 
har været placeret på kistens heraldisk højre side, de 
mødrene på den venstre. I modsætning til systemet 
på Edele Krags kiste (nr. 8) indgår både fædrene og 
mødrene våbener i rækkefølgen på hver side, men 
ligesom på Edele Krags kiste, og som noget temme-
lig usædvanligt, er våbenerne spejlvendte om kistens 
hovedakse, således at kvinden på venstre side går 
forud for manden. 
99 Man bemærker, at drengen er født fa måneder efter 
bedstefaderens død. Det citerede stykke fra Visd. 

stemmer ikke ganske overens med den nyligt ud-
komne (1998), autoriserede udgave af Det Gamle Te-
stamentes Apokryfe Bøger. 
100 Bl.a. ved dette træk viser kisten slægtskab med 
søsteren Vibekes knap en halv snes år yngre kiste i 
Kundby kirke (DK. Holbæk, s. 662). 
101 Mands- og kvindenavnene står symmetrisk om ki-
stens hovedakse. På heraldisk højre side, begyndende 
ved hovedenden: 
»1. Herr. Herr. Niels Kragh til Egeskov, Løgelved, 
Skiolddenna og Flintholm. Ridder, Ho. . . Geheime 
Raad og Förste 
Deputerede for Finan...(Læsningen usikker). 
2. Herr. HR Ot to Kragh til Wolbierg, Egeskow S 
Dan: Rigens Raad Og Kongel. Maistts: Befalings 
Mand Paa Riiber Huus 
Frue Frue Anna Rosenkrantz 
3. Herr. HR Niels Kragh til Wolbierg, Trudholm og 
agerskrog Dan: Rigs Raad. Landsdommere, i. Nørre 
Jydland og Hans Konl. Maitt. befalnings Mand: og-
ver Borglun Closter 
Frue Frue Jutte Höÿ 
4. Herr. HR Holger Rosenkrantz: til Glimminge og 
Demestrup etc. Kongl: Maytt: befalningsmand Paa 
Borringholm 
Frue Frue Lene Guldenstiern 
5. Herr. HR Mogens Kragh til Wolbierg Og Egeve-
krag 
Frue Frue Sophia Juel 
6. Herr. HR Stüge Hög til Vang 
Frue Frue Anna Uistand 
7. Herr. HR Axel Rosenkrantz til Glimminge og 
Orup 
Frue Frue Mette Grube 
8. Herr. HR Mogens Guldenstiern til Kiersgaard 
Frue Frue Helle Uhlfelt. 

På lågets heraldisk venstre side, begyndende ved 
hovedenden: 
A. Frue Frue Sophia Juel 
B. Frue Frue Margretha Uldfelt 
Her. HR Niels Juel til Torssing. Evingsholm og To-
sterup Ridder af Elefhant Kongl Maytts ghime Raade 
Og general Admiral lieutn Saa og President udy Ad-
miralitæts Collegio 
C. Frue Frue Sophia Sehested 
Herr Herr Erich Juel til Hundsbech Dan: Rigs Raad 
og Kongl: Maytts. Befalnings Mand Paa Borglum 
D. Frue Frue Wibeke Pudbus 
Herr Herr Knud Uhlfelt til Svenstrup Molrod og 
Wemmetofte Ridder af Elephant general en chef. I. 
Skaane og Kongl. Maytt. befalningsman paa Lands 
Crone Slot. 
E. Frue Frue Margrete Uistand 
Herr Herr Peder Juel til Alsland 
F. Frue Fru Anna Lücke 
Herr Herr Claus Sehested til Holmgaard, Reghave og 
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Hoyriis. kongl. marsk statholder paa Ossel og befal-
ningsmand paa Arensbierg 
G. Frue Frue Maren Urup 
Herr: HR: Christoff Uhlfelt til Svenstrup Ridder af 
Eleph. Dan. Rigs Raad og Kongl. befalningsmand til 
Helsingborg slot 
H. Frue Frue Anna Ulvstand 
Herr: HR: Claus Pudbus til Knorup, Wemmelöft 
Krapperup Barsbeck og Kavsholm«. 

Jfr. bl.a. anetavler og våbenskjolde i Krags kapel i 
Roskilde domkirke, DK. Kbh. Amt. s. 2115-22. 
102 Bl.a. på Edele Bielkes kiste fra 1700rnes første årti, 
i Ove Skades krypt i Roskilde domkirke, sidder be-
slægtede hjørnehoveder, Niels Jørgen Poulsen (note 
78), s. 97-98. 
103 Terningspil som billede på livets omskiftelighed er 
ikke usædvanlige fra 1600rne, jfr . Emblemata (note 
91), sp. 1120 ff. 
104 Placeringen nævnes ikke af Abildgaard. 
105 Initialerne kan antages at referere til sognepræsten 
på Endelave, Holger Jensen Assenius. Børge Krag, 
der beskrives som mentalt syg, tilbragte det meste af 
sit liv på denne ø, som hans far 1695 havde lagt under 

Stensballegård. Jfr. Holger Jørgensen 1997, s. 266-67. 
106 Denne og den anden »løse« Jesusfigur kan være 
byttet om. 
107 A. König: Historiske Meddelelser om Præsterne 
. . .Aarhuus Stift (KglBibl. NyKglSaml. 1194, 4°) og 
LAVib. Godsark. Stensballegård. Forsk. (G354. 29), 
jfr . A.J. Geilager, i ÅrbÅrhSt. III, 1910, s. 125f. og 
samme 1951, s. 108. 
108 Personalia suppleret efter A.J. Geilager: Skolevæ-
senet i Væhr og Nebel Sogne, i ÅrbÅrhSt. XII, 1919, 
142-63, navnlig s. 152 og 160. 
109 Jens Carl, der var barnebarn af Frederik Krag og 
Charlotte Amalie Griffenfeld, arvede Stensballegård 
efter sin fars død 1776. I hans periode som umyndig 
blev godset styret af hans mor, Sophie Magdalene 
von Gram (jfr. s. 4873). 
110 Sognepræsten F. Høegh-Guldbergs indb. af 5. maj 
1890 i N M . Her oplyses tillige, at der samme år er 
stiftet et legat til vedligeholdelse, jfr . Repertorium 
over Legater og milde Stiftelser i Danmark IV, 1898, 
s. 115. 
111 Suppl. efter Wiberg: Præstehist. 
112 Suppl. efter Weilbach: KunstLeks. 

S U M M A R Y 

The relatively small church in Vær was built c. 
1200 of granite ashlars without any special de-
tails, at least none have survived. The preserved 
north portal is exceptionally plain. In the period 
prior to the Reformation in 1536 additions were 
made of a porch to the south wall of the nave, 
and a small tower at the latter's west gable. 

Today the building bears in several ways the 
mark of alterations, particularly those made in 
the 18th century, after the church patron, owner 
of the nearby manor of Stensballegård, turned 
the simple chamber on the ground floor of the 
tower into a sepulchral chapel for himself and 
his family. A later owner of Stensballegård car-
ried out an extensive renewal in 1788-89 in the 
provincial neo-classical idiom of the period. In 
so far as the fabric was concerned, it included 
alterations to the porch's facade, the addition of 
an annex to the north wall (in connection with a 

†manorial gallery, removed in 1906), and alter-
ations to the interior of the church. The build-
ing's characteristic windows in the Gothic style 
date from the mid 19th century. 

The renewal of the 1780s was spurred on by a 
desire to give the sepulchral chapel in the tower 
a new function as a worthy setting for the last 
resting-place of Chancellor Peder Schumacher 
Griffenfeld (1635-99). 

Griffenfeld is a prominent figure in 17th-cen-
tury Danish history. Although not of noble 
birth he succeeded in reaching the highest post 
in the land directly answerable to the king. After 
four years at the zenith of his career he fell from 
power in 1676 during the political intrigues of 
those troubled times, and was forced to spend 
the rest of his life as a prisoner of the State. His 
daughter and son-in-law, Frederik Krag, who 
owned Stensballegård at that period, saw to it 
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Fig. 80. Udsnit af matrikelkort over Stensballegårds jorder 1:10.000. Målt 1782 af Daniel Wesenberg. Rettelser 
medtaget til 1862. Kopieret 1996 af Jørgen Wichmann. - Map of the area around the manor of Stensballegård. The 
church and the parsonage are located at the top of the map. 
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that his coffin was moved to Vær church where 
to begin with it was placed in the burial vault. In 
the course of the 1780s it was transferred to the 
sepulchral chapel at the west end of the nave. 
Public opinion has in more recent times contrib-
uted in different ways towards rehabilitating 
this fallen statesman. For example, the sepul-
chral chapel is nowadays known as the Griffen-
feld chapel, and it is the chief reason why there 
are always many visitors to the church. 

All that survives of the medieval furnishings 
is a Romanesque font composed of a basin, 
which has probably always stood in the church, 
and a base that possibly comes from a demol-
ished neighbouring church. That Vær church 
has once had one of the distinctive »golden al-
tars« is revealed by a little fragment from c. 1200 
which came to light in the chancel in 1972. The 
decades following the Reformation saw the ac-
quisition of new altar candlesticks and a baptis-
mal dish. Then after this the furnishings were 
influenced by the patrons of the church from 
Stensballegård. Gert Rosenkrantz (p. 4867) 
most likely donated the pulpit dated 1587, and 
in 1593 the †manorial pews bearing the coats of 
arms of himself, his sister, Birgitte Rosenkrantz, 
and of Anna Friis and her husband, Claus Niel-
sen Glambæk. Through Birgitte Rosenkrantz 
the manor of Stensballegård was inherited by 
her daughters, who married the brothers, Mor-
ten and Mogens Pax. The latter's son, Chris-
toffer Pax, gave the church a new bell in 1637. 

At the close of that century the above men-
tioned Frederik Krag and Chancellor Griffen-
feld's daughter, Charlotte Amalie, were respons-
ible for the renewal of the furnishings. In 1691, a 
year after their marriage, they donated new altar 
plate, used today at the neighbouring Serridslev 
church. In 1693 they gave a †font cover in mem-
ory of their son Erik, and two years later a chan-
delier, then in 1699 an altarpiece, also possibly 
an altar, to mark the birth of their son Peter on 
19. July. As mentioned the most extensive 
changes to the interior were carried out in 

1788-89, when Sophie Magdalene von Gram 
completed the memorial to Griffenfeld through 
her refurbishment of the interior. Most of the 
furniture was replaced with new, whereas one 
or two pieces were altered to suit contemporary 
taste. In the chancel, changes were made to the 
altarpiece, and a new confessional and parish 
clerk's pew were linked to the altar and altar-
piece by two portals. The Romanesque font had 
to make way for a smaller font of wood. A 
(†)manorial gallery was built on the north wall 
opposite the pulpit. It displayed paintings of the 
Evangelists, Salvator Mundi and Moses; these 
are now reused on the confessional and parish 
clerk's pew. 

†The manorial gallery was furnished with 
pieces of furniture in the Louis XVI style. In-
stead of a †west gallery, two new galleries with 
paintings of the apostles and prophets were in-
stalled along the south and north walls of the 
nave, which achieved an unobstructed view of 
the sepulchral chapel with the coffins of Griffen-
feld and Frederik Krag in the tower chamber. In 
1792 the next generation, Jens Carl Krag-Juel-
Vind and his wife, Mette Johanne Reedtz, do-
nated a new set of altar plate made by Nicolai 
Brandt of Horsens, a commissioned copy of the 
set from 1688. The fine small Communion set, 
c. 1800, for visitations to the Sick is by the hand 
of the same master craftsman. 

Today the whitewashed walls of the interior, 
and the pale nuances of dusty green and blue of 
the furnishings, with gilded detail here and 
there, are the colour scheme composed in 1975 
by Ernst Trier. Only the altar's earlier poly-
chromy in grey and reddish-brown, and the 
bright blue and gilding of the altarpiece bear 
witness to an older colour choice. At the refur-
bishment of 1788-89 the furnishings were 
painted white, pearl grey, greyish-green, shades 
of brown, and with touches of gilding. This 
polychromy, which can be followed through 
four layers, has been kept with minor variations 
until the present day. 



Fig. 1. Kirkegården set mod øst med monumentet over Frederik Ludvig Christian Beenfeldt (s. 4941) i for-
grunden. Henrik Wichmann fot. 1998. - The churchyard seen towards the east with the monument to Frederik Ludvig 
Christian Beenfeldt in the front. 

NEBEL †KIRKE 
V O E R H E R R E D 

Landsbyen er nævnt første gang i begyndelsen af 
1400rne,1 hvorimod sognet ikke omtales i de middel-

alderlige kilder. Kirken er anført 1524, da den bidrog 
med 15 mk. til ekstraskatten, den såkaldte lande-
hjælp, under Frederik I.2 

1572 bortforpagtedes kirketienden til Søren Mund 
på sognets hovedgård, Serridslevgård,3 der endnu på 
dette tidspunkt formelt hørte under Maribo kloster. 
De kendte forleninger af kirketienden gik til skiftende 
ejere af denne gård, om end de menige sognemænd 
også i perioder gjorde krav på den.4 1673 overgik 
patronatsretten til rentemester Henrik Müller til 
Stensballegård, der dette år erhvervede syv af her-

redets kirker sammen med gården Tyrrestrup i Sø-
vind sogn (jfr. s. 4701, 4733, 4769, 4867, 4974 og 
5001).5 Ved arvedelingen efter rentemesteren fulgte 
kun Nebel og Vær med Stensballegård (s. 4868), som 
bl.a. bevidnet 1695, da baron Frederik Krag anførtes 
som kirkens ejer.6 Alle senere indberetninger til bi-
spen og skøder på Stensballegård viser, at kirken ved-
blev at høre under denne gård, der 1748 ophøjedes til 
stamhus (jfr. s. 4868). I løbet af 1800rne tiltog kirkens 
forfald, og da en del af skibets hvælv styrtede ned 
august 1877, valgte kirkeejeren, lensgreve C. E. 
Krag-Juel-Vind-Frijs til Frijsenborg, at lade hele byg-
ningen nedrive og erstatte af en ny kirke, beliggende 

Danmarks Kirker, Århus 311 
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nordligere i sognet (se Serridslev kirke, s. 4951). Som 
en mindre radikal løsning foreslog de lokale syns-
mænd dog en ombygning af kirkeskibet fra grunden 
af 'i den gamle stil' for at svare til kirkens øvrige 
dele. Nedrivningen af kirken påbegyndtes i begyn-
delsen af 1878 og var afsluttet 1882. Våbenhuset be-
varedes som et ligkapel for kirkegården, der endnu 
anvendes af herboende medlemmer af sognet.7 

1720 solgtes annekspræstegården i Nebel til Peder 
Poulsen i Nebel, som på salgstidspunktet havde den i 
fæste.8 

Nebel var anneks til Vær, en ordning, der kendes 
fra 1584.9 

Sagn. Da der skulle bygges en kirke i Nebel sogn, 
kunne man ikke blive enige om, hvor den skulle 
ligge. En del ville have den i Serridslev, og dér be-
gyndte man at bygge; men alt, hvad der blev bygget 
op om dagen, rev troldene ned om natten. To sam-
menbundne får blev derpå sluppet løs, og hvor de 
lagde sig til hvile for natten, skulle kirken rejses. Få-
rene lejrede sig på brinken i Nebel, yderst i sognet, 
og på dette sted kom kirken til at stå.10 Kirkedøren i 
Nebel skulle i øvrigt efter traditionen hidrøre fra en 
røverkule i Jordkjælldskoven.11 

Kirkegården er smukt placeret på en højning i 
terrænet i bebyggelsens sydlige del nær den syd-
vendte skråning ned mod Nørrestrand ved ud-
løbet af Hansted å i Horsens fjord. Hovedad-
gangen er fra nord fra den vej forgrening, hvor 
vejene fra Serridslev i nord, Vær i øst og Hor-
sens i sydvest mødes (fig. 13). 

Kirkegården, der synes at have gamle grænser 
til alle sider, henligger for en dels vedkom-
mende i græs med enkelte stier og spredtlig-
gende gravsteder. Langs digets inderside vokser 
en række træer, der for de flestes vedkommende 
er de i 1902 af kirkeejerne plantede elmetræer.7 

Kirkegården hegnes af stablede diger af rå 
kamp. Dog udgøres den nordlige halvdel af 
grænsen mod vest siden 1898 af en af avlsbyg-
ningerne i den her beliggende gård.7 Af de hyp-
pige omtaler af oplægning af diget fremgår, at 
dette allerede 1616 var stablet af rå kamp.12 

Hovedadgangen er, som ovenfor nævnt, fra 
nord nær kirkegårdens nordvesthjørne. Køre-
porten flankeres af gule teglstenspiller, der pry-
des af forsænkede savskifter og foroven afsluttes 
af kraftigt udkragede, tagstensklædte pyramide-
afdækninger.13 Lågen er dobbeltfløjet og af sort-
malet smedejern. I tilknytning til den østre pille 

er en smal fodgængerlåge med tilsvarende sort-
malet fløj. I syddiget er nær østhjørnet en smal 
fodgængerlåge flankeret af hvidmalede stolper. 
Kirkegårdens indgange omtales første gang 
1615, da stetten var blæst ned og måtte genop-
mures.12 

Kirken lå på kirkegårdens nordre del med vå-
benhuset vendt mod indgangen og bebyggel-
sen. Efter nedrivningen blev tomten ryddet for 
byggematerialer og syldsten; grundplanen er 
markeret i terrænet med kantstillede gule tegl-
sten. 1957 planlagdes en markering ved plant-
ning af hække, men en sådan er endnu ikke ud-
ført.7 

B Y G N I N G 

Den 1878-82 nedrevne kirke af frådsten, der forment-
lig var opført o. 1200, bestod af kor og skib. Hertil 
var i senmiddelalderen føjet et tårn i vest, mens det -
endnu bevarede - våbenhus på skibets nordside op-
førtes 1862. 

Kirkens plan (fig. 2, 4) var præcist udstukket og 
udmærkede sig ved et bemærkelsesværdigt 
langstrakt kor - et træk, der ikke er ukendt 
blandt egnens kirker, sml. Ørridslev (s. 4735-
36). Samme sted genfindes en udvendig kor-
bredde, der, mod sædvane, er mindre end ski-
bets indvendige breddemål. Om en mulig pause 
i opførelsen, se ndf. Kor og skib havde omtrent 
samme murhøjde, der ved skibets nordøst-
hjørne androg ca. 4,7 m. 

Materialet i de kun godt en meter tykke mure 
var tilsyneladende overalt frådsten, både ude og 
inde. Blandt de få kendte dekorative detaljer er 
en frise af i alt 10 rundbuede blændinger øverst 
på korets nordmur (fig. 2-3, 6). I øst sluttede 
frisen sig til en smal og kun lidet fremsprin-
gende lisén ved hjørnet, mens de enkelte blæn-
dinger adskiltes af pilasterlignende søjlebundter 
sammensat af et vekslende antal småsøjler -
mellem fire og syv - med antydning af både 
kapitæler og baser (fig. 2-3 og 6). Mod vest af-
sluttedes frisen af et tilsvarende søjlebundt op 
mod hjørnet med skibet. Korets sydmur - og 
muligvis tillige østgavlen - har næppe manglet 
en tilsvarende dekoration, om hvis tilstedevæ-
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Fig. 2. Opstalt af nordsiden, plan (syd opad) og tværsnit set mod vest. 1:300. Sandsynligvis målt og tegnet af 
Jens Chr. Clausen 1877. I Ebbe Lehn Petersens arkiv. - Elevation of the north side, plan (south upwards) and 
cross-section towards the west. Survey and drawing probably by Jens Chr. Clausen. 

relse der dog savnes efterretning.14 En smal lisén 
på skibets nordøsthjørne, svarende til korets, 
antyder, at en lignende udsmykning af skibets 
langmure var påtænkt, men næppe udført, lige-

som den manglende videreførelse af frisen kan 
tolkes som et på traditionel vis placeret bygge-
skel ved triumfgavlen. Udformningen af frisen 
synes at mangle paralleller blandt de østjyske 

311* 
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Fig. 3. Udsnit af frise på korets nordside (s. 4934). 
Tegnet af Heinrich Hansen, u.å. I Nationalmuseet. -
Architectural frieze upon the north wall of the chancel. 

frådstenskirker, men udviser til gengæld en ikke 
ubetydelig lighed med friser på nogle af kridt-
stenskirkerne på Djursland - ikke mindst 
Lyngby kirke, hvor der i dele af dennes buefriser 
optræder beslægtede bundter af småsøjler15 -
samt på enkelte teglkirker, f.eks. Uvelse.16 Her-
udover registrerede N. L. Høyen på korets 
nordøsthjørne en sokkel sammensat af en kraftig 
kvartrundstav over spinkel skråkant.17 Hvilken 
udstrækning denne sokkel har haft, og i hvilken 
grad den var bevaret frem til nedrivningen, er 
uvist. 

Af kirkens døre var den søndre tilmuret og 
formentlig helt udvisket, mens den nordre var 
bevaret i brug, om end næppe i uændret form. 
Af bygningens oprindelige vinduer kendes kun 
et enkelt fra Høyens skitse af korets nordside.17 

Den relativt slanke, rundbuede og formentlig 
smigede åbning var lokaliseret til mellem 4. og 
5. friseblænding regnet fra øst; heraf fremgår, at 
koret sandsynligvis har haft to vinduesåbninger 
i hver langside. 

Det indre var fra opførelsen bredt proportio-
neret, idet skibets højde kun ubetydeligt over-
steg den halve bredde. Den rundbuede korbue, 
hvis vederlag markeredes af fremspringende 
kragbånd med affaset underside (fig. 5, 6), 
havde en samlet højde af o. 4,25 m. 

Ændringer og tilføjelser. I tiden o. 1500 erstatte-
des kirkens flade lofter af murede, ottedelte 
hvælv af den på egnen velkendte type. De for-
delte sig med to i koret og tre i skibet og blev 
båret af helstens gjord- og skjoldbuer, der ikke 

mindst for førstnævntes vedkommende var me-
get lavt spændte. Buerne hvilede på falsede væg-
piller og overgangen til disse markeredes af et 
skifte høje, afrundede kragbånd (fig. 5). 

Tårnet var sandsynligvis opført omtrent sam-
tidig med hvælvene, men i vid udstrækning om-
bygget 1862;7 således synes hele nordsiden stort 
set fornyet ved denne lejlighed.18 Byggemateria-
let var tegl, tilsyneladende hovedsagelig af mun-
kestensformat. Eneste adgang til det nederste af 
tårnets fire stokværk var fra nord ad en fladbuet 
dør i spidsbuet spejl. Det følgende stokværk op-
lystes, ligeledes fra nord, af en fladbuet glug. 
Neden for klokkestokværket prydedes murene, 
i hvert fald den nordre (sml. fig. 2), af et for-
sænket savskifte, og herover var til hver side to 
spidsbuede, falsede glamhuller. Gavlenes ud-
formning er ukendt. Tårnrummet var og havde 
formentlig altid været uden forbindelse med ski-
bet, jfr . ovf. 

Det endnu bevarede våbenhus opførtes foran 
skibets norddør 1862 - uden tvivl som erstat-
ning for et ældre, jfr. ndf. Bygningen er opført 
af tegl i moderne format og hvidkalket. Adgan-
gen er i nordgavlen gennem en spidsbuet, falset 
døråbning, der flankeres af to, ligeledes falsede, 
spidsbuede blændinger, og herover er i den i øv-
rigt glatte, kamtakkede gavl en tilsvarende ud-
formet luge som adgang til loftsrummet (fig. 2). 
Flankemurenes gesims prydes af et fremsprin-
gende savskifte. Våbenhusets indre, der oplyses 
af et spidsbuet vindue med støbejernsstel i hver 
flankemur, har fladt loft, beklædt med gipspla-
der, og teglgulv. Ved kirkens nedrivning fjerne-
des også den af våbenhuset dækkede del af ski-
bets nordside, som erstattedes af en lukkemur i 
tegl med en fladbuet replik af skibets norddør; 
denne tilmuredes 1917.7 Et ældre †våbenhus er 
tidligst nævnt 1616, da dets flankemure måtte 
flikkes.12 

Vedligeholdelse og nedrivning. I den senere del af 
1700rne nævnes flere vedligeholdelsesarbejder 
på kirken, der 1798 angives at være hovedre-
pareret få år tidligere.19 Efter en omfattende re-
paration 1853-54 fremstod kirken som 'en af de 
skønneste her på egnen',20 men allerede 1859 vi-
ste der sig problemer med sætninger i skibets 
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murværk, idet synet fremførte, at sydsiden 
burde have en støttepille og hængeværk, spænd-
træer og hanebjælker over hvælvingerne for-
nyes.21 Arbejdet synes ikke udført, og først 1866 
rejstes sydsidens to støttepiller,21 og de før-
nævnte omfattende udskiftninger, ligesom for-
stærkninger af tømmerværket blev gennem-
ført.7 

Under arbejdet 1877 med at syne skibets tag-
værk indvendigt, styrtede en bue i nordøsthjør-
net af skibets østre hvælvfag ned; det besluttedes 
herefter, jfr . historisk indledning, at nedrive kir-
ken helt og flytte den længere mod nord i sog-
net. Inden dette effektueredes, anmodede mini-
steriet for Kirke- og Undervisningsvæsenet di-
rektøren for De antikvariske Mindesmærkers 
Bevaring om at lade kirken aftegne og under-
søge antikvarisk ved bygningsinspektør 
L. A. Winstrup i Kolding, idet han skulle 'af-
tegne, hvad han finder så mærkeligt ved kirken, 
at det ikke bør gå tabt, uden at dog erindringen 
om det bevares.'22 Arbejdet hermed synes i 
praksis udført af ingeniør Jens Chr. Clausen, der 
også forestod opførelsen af den nye kirke (s. 
4951). Nedrivningen påbegyndtes i foråret 1878 
og var tilendebragt 1882.7 

Gulvene i koret og skibets midtergang var ved 
nedrivningen lagt med gule fliser, mens der i 
stolestaderne var gulv af gule tegl. Arbejdet her-
med var udført 1853-54.20 

Kirkens vinduer fornyedes 1853-54 og var alle 
spidsbuede, indadtil smigede åbninger med stø-
bejernsstel.23 1791 havde kirken, formentlig 
mod syd, fem vinduer, tre store og to mindre. 

Tagbeklædningen var overalt - som det endnu 
er tilfældet på våbenhuset - røde vingetegl. 
Frem til 1827 var koret blyklædt, men nævnte år 
nedtog kirkens ejer dette og erstattede beklæd-
ningen med tegl.20 

K A L K M A L E R I E R 

I sin beskrivelse af kirken (jfr. ovf.) anførte 
L. A. Winstrup, at der på gjordbuens ribber og 
hvælvingskapper enkelte steder fandtes »raat 
udførte Decorationer«. Som det fremgår af 
fig. 6, var udsmykningen af den på Århusegnen 
vanlige spinkle art fra tiden o. 1500, omfattende 
sparredekoration på ribber, firpasudsmykning 
på gjordbuens underside og krydsende halv-
rundbuer med prikblomster langs ribber og 

Fig. 4. Plan. 1:300. Tegnet af MN 2000 efter fig. 2. - Plan. 
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buer (jfr. bl.a. Søvind s. 5010f.), alt udført i rødt 
og gråsort.24 Derudover noteredes det, at der på 
sidemurene fandtes spredte farvespor. Dog var 
kalkpudsen her generelt så opløst, at »hvis Ma-
leri muligen har været anbragt, er det for lang 
Tid siden forsvundet.« 

I N V E N T A R 
Oversigt. Af middelalderligt inventar kender man kun 
til en romansk †døbefont, usædvanlig på egnen med 
sin arkadedekoration. Kirkens tilhørsforhold efter re-
formationen 1536, først til Serridslevgård og siden til 
Stensballegård afspejler sig til overflod i inventaret. 
Donationer kom således fra Søren Mund (†efter 
1580),25 sønnen Claus Mund (†før oktober 1603)26 og 
sønnesønnen Henrik Mund (†1675), der skænkede 
flere inventargenstande sammen med deres respek-
tive ægtefæller, Kirsten Clausdatter Glambek, Kir-
sten Jørgensdatter Harbou og Berete (Birgitte) Eriks-
datter Mormand (*alterbordsforside, †alterklæde, 

*altertavle, †kalk og †disk, *alterstager, †messehagel, 
*dåbsfad, †korgitter og *prædikestol). Jfr. også mu-
rede begravelser og s. 4940. I slutningen af 1600rne 
undergik den 'ganske forfaldne' kirke og dermed 
også inventaret en større istandsættelse på initiativ af 
baron Frederik Krag, jfr. *alterkalk og *disk. 

Mere gennemgribende reparationer af kirken og af 
inventaret er omtalt 1854 og 1874. Da nedrivningen 
efteråret 1877 var besluttet, var det oprindelig hen-
sigten at overføre alt inventar til den nye kirke.22 Ikke 
desto mindre valgte man siden hen at kassere både 
†døbefont og *prædikestol og erstatte disse med nye 
genstande. †Klokken var dog umiddelbart forinden 
blevet omstøbt. 

†Alterbord (jfr. fig. 2, 5), placeret ca. 1 m fra øst-
væggen. 

*Alterbordspanel, fra 1666 ifølge malet årstal på 
frisefeltet. Panelet, hvis skulpturer i lighed med 
altertavlens henføres til Koldingbilledskæreren 
Jens Mortensen, blev skænket af Henrik Mund 
til Serridslevgård og hustruen Berete (Birgitte 
Eriksdatter) Mormand, hvilket er markeret med 
ægteparrets sammenskrevne initialer på dydefi-
gur i panelets midterste arkade. Istandsat 1874.7 

1878 overført til Serridslev kirke (s. 4954). 
†Alterklæder. 1661 er omtalt et grønt fløjls-

klæde, der i lighed med flere andre inventargen-
stande var skænket af herskabet på Serridslev-
gård (jfr. ovf.).27 1791 nævnes klædet som ac-

ceptabelt.28 I forbindelse med en omfattende 
istandsættelse 1854 fik kirken et nyt kostbart al-
terklæde,20 vel identisk med det 1862 omtalte.7 

* Altertavle, ifølge malet påskrift på topstyk-
ket og sidevingerne skænket 1656 af Henrik 
Mund til Serridslevgård og Berete (Birgitte 
Eriksdatter) Mormand. Ligesom alterbordspa-
nelet tilskrevet Jens Mortensen. Donationen af 
den 'herlige nye altertavle til kirkens zirat' er 
anført allerede 1661.27 1702 omtales tavlen, lige-
som alter(bordet), som 'vel stafferet og ved 
magt i alle måder'.29 1791 er tilstanden fortsat 
forsvarlig.28 1873 fik alterbilledet dog prædikatet 
'ubrugeligt', og det erstattedes året efter med et 
*maleri af F. L. Storch med motivet Kristus i 
Emmaus, ligesom hele tavlen istandsattes.7 1878 
overført til Serridslev kirke (s.d.). 

†Altertavle , tidligst omtalt 1616, da Jens maler 
i Horsens malede og stafferede den 'af grunden 
op'.12 

* Altersølv. Kalk, disk og oblatæske, udført 1688 
af Marcus Resenhof, København og skænket 
1691 af baron Frederik Krag til Stensballegård 
og Charlotte Amalie Griffenfeld som markeret 
med ægteparrets kronede initialer. Disse gen-
stande fandtes 1702-68 i Vær kirke (1771 mulig-
vis midlertidigt i Nebel),30 hvorfra de perma-
nent overførtes til sidstnævnte kirke. Forment-
lig er dette sket o. 1792, da Vær kirke fik nyt 
altersølv (s. 4880f.). Siden 1878 i Serridslev 
kirke (s.d.). 

† Kalk og †disk, 1518 (sandsynligvis fejlagtigt 
for 1578, jfr . ndf.), skænket af Søren Mund til 
Serridslevgård og Kirsten Glambek. Omtalt 
1661-1771 i kirken.31 Kalken og muligvis også 
disken var smykket med giverindskrift for Sø-
ren Mund og Kirsten Glambek32 samt årstallet 
1518, sandsynligvis en fejlskrivning for 1578.33 

Endvidere fandtes antagelig ægteparrets våben-
skjolde på kalken. †Oblatæske. 1702 nævnes en 
lille æske af træ til oblater.29 

†Vinkande. 1702 opregnes en vinflaske af tin 
blandt kirkens beholdning.29 1862 er anført en 
kande af messing, muligvis overført til Serrid-
slev kirke,7 men siden, uvist dog hvilket år, er-
stattet af en porcelænskande (s. 4961). 

*Berettelsessæt, jfr . Vær kirke (s. 4881). 
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Fig. 5. Indre set mod øst. Tegnet af Heinrich Hansen, u.å. I Nationalmuseet. - Interior to the east 

*Alterstager, ifølge graveret indskrift skænket 
1592 af Claus Mund og Kirsten Jørgensdatter 
(Harbou); af messing. Omtalt 1661, 1702, 1791 
og 1862.34 1878 overført til Serridslev kirke. 
1854 anskaffedes 'nye smukke lys', antagelig 
bliklys.20 

†Alterbøger. 1614 blev en bibel og en alterbog 
nyindbundet.12 

†Messehagler. 1661 fandtes i kirken en ny brun 
hagel, skænket af herskabet på Serridslevgård,27 

antagelig Henrik Mund og Berete Mormand og 
efter al sandsynlighed identisk med den, der 
1702 karakteriseredes som 'halvslidt og af gam-
melt, ridset (dvs. riflet) brunt fløjl'. Hagelen var 
smykket med to forgyldte våbener (givernes) af 
sølv samt guldkniplinger.29 1834 overtog kirken 
en ældre hagel fra Vær kirke,20 antagelig ny an-
skaffet o. 1702 og udstyret med guldkniplinger 
(s. 4882). Sidstnævnte er omtalt 1862 og over-

førtes formentlig til Serridslev kirke, men kas-
seredes o. 1907. 

*Alterskranke, 1854, af støbt og bronzeret 
jern;20 forsynet med knælepuder af gult skind. 
Opstillet i retkant, jfr . fig. 2, 5. 1878 overført til 
Serridslev kirke (s.d.). †Alterskranke. 1791 i for-
svarlig stand;28 1834 fornyedes knæfaldet og ud-
stoppedes 1844.20 

†Døbefont (fig. 5, 6), romansk, af granit. 
Kummen, hvis fod manglede, var ca. 109 cm 
høj og ca. 95 cm i tvm. Den øvre, lave del havde 
lodrette sider, under mundingsranden inddelt af 
stave i otte felter, hvori var rundbuede arkader. 
Herunder indsnævredes kummen mod cirkulært 
†fodled. Nærmere paralleller lader sig ikke på-
vise.35 Fonten, der tidligst er nævnt 1661 og 
umiddelbart før kirkens nedrivning var placeret 
ved korbuens nordside (jfr. fig. 2, 5), betegne-
des dog af Winstrup36 som 'temmelig råt ud-
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ført ' . Til trods for en beslutning om det mod-
satte,22 overførtes den ikke til Serridslev kirke 
1878, men erstattedes af en ny 'ret smuk font ' 
(Uldall) af beton. Fontens senere skæbne er 
ukendt (jfr. s. 4962). 

*Dåbsfad, o. 1550, af messing, sydtysk, ifølge 
graveret indskrift og våbener på fanen skænket 
1650 af Henrik Mund og Berete Mormand. 
Endvidere mærket med initialer og våbener for 
Ove Lunge og Anne Maltesen Sehested, antage-
lig tidligere ejere af fadet. Tidligst nævnt 1661.27 

1878 overført til Serridslev kirke. 
†Korgitter, skænket 1660 af Henrik Mund og 

Berete Mormand.3 7 

*Prædikestol, o. 1600, ifølge skårne navnetræk 
og våbener skænket af Claus Mund og Kirsten 
Jørgensdatter Harbou.3 8 Den allerede 'noget 
brøstfældige' stol blev 1616 repareret af en sned-
ker og derpå stafferet 'af grunden op' af Jens 
maler fra Horsens.12 1834 fornyedes gulvet, og 
1874 oliemaledes den sammen med det øvrige 
inventar.7 Nedtaget 1878 og genopsat 1897, dog 
uden †opgang (en trappe på ti trin) i Voldby 
kirke, der ligeledes hørte under Frijsenborg (s. 
3518f.). 

*Stolestader, fornyet 185420 og for hovedpar-
tens vedkommende 1878 overført til Serridslev 
kirke, omend antagelig delvist renoveret ved 
denne lejlighed, jfr . s. 4964. †Stolestader. 1616 
udførtes fire rækker mandsstole, og 1618 afreg-
nedes for kvindestolene.12 Ved 1800rnes begyn-
delse anførtes behov for en istandsættelse af sto-
lene, bl.a. med nyt rækværk og gulv i kvinde-
stolene.39 1844 maledes staderne, efter at kvin-
destolene på ny var blevet forsynet med 'ryg-
stød'.20 

Knagerækker. 1865 opsattes en knagerække på 
våbenhusets østvæg, svarende til den på vest-
væggen.7 †Knagerækker. 1871 opsattes hvidma-
lede hatteknager på (syd)væggen ved mandssto-
lene.7 

†Skrifte- og degnestole. Skriftestolen blev 1616 
malet og repareret af Jens maler.12 1702 kaldtes 
både skrifte- og degnestolene for 'gamle',29 og 
begge havde 1791 behov for istandsættelse.28 To 
år senere udskiftedes den førstnævnte, men be-
tegnedes dog allerede 1803 som 'mådelig' og 

endnu 1811 som reparationstrængende.39 Senest 
nævnt 18647 og antagelig kasseret ved kirkens 
nedrivning 1878. 

†Herskabsstol. 1756 er nævnt 'hovstolen i kvin-
destolene', måske en særlig lukket stol for kvin-
delige medlemmer af Stensballegårds herskab.40 

†Skab. Et 'kirkeskab' blev 1616 malet af Jens 
maler.12 

†Pengebeholdere. 1702 er anført en pengetavle29, 
mens beholdningen 1862 omfattede to pengebøs-
ser af støbejern, måske svarende til Kattrups og 
Østbirks (s. 4722 og 4479).7 Antagelig overført 
til Serridslev kirke, men siden erstattet af nyere 
beholdere (s. 4964). 

†Dørfløj . 1616 udførtes en ny kirkeport. 
†Pulpitur (jfr. fig. 2). I kirkens vestende 'op 

imod tårngavlen' fandtes et pulpitur til Serrid-
slevgårds ejere, tidligst nævnt 1865, da trappen 
trængte til reparation.41 

†Salmenummertavler. Inventariet 1862 opreg-
ner fire »Psalmebredter« med numre. At 
dømme efter fig. 5 havde tavlerne volutsmykket 
topstykke og nummerbrikker til ophæng (jfr. 
eksempler i Vær, s. 4892f.). †Kirkestævnetavle, 
omtalt 1862.7 

†Ligbare. Omtalt 1702.29 

†Klokker. 1528-29 afgav kirken en klokke, der 
med alt tilbehør vejede 2,5 skippd. og 2 lispd.42 

1614 og 1618 repareredes den daværende 
klokke,12 vel den samme, der endnu 170229 og 
1791 fik et godt skudsmål.28 1877 ønskede man 
en ny og tilstrækkelig stor klokke, da den gamle 
var revnet.7 Sandsynligvis omstøbt til den nu-
værende i Serridslev kirke. †Klokkestolen fornye-
des o. 1839.20 

G R A V M I N D E R 

†Murede begravelser. Under altergulvet eller ne-
den for koret er omtalt to gravkrypter (muligvis 
ét sammenhængende rum), der opfyldtes o. 
1881,7 idet de bevarede kisteplader blev optaget 
og placeret i ligkapellet, 1992 dog overført til 
Serridslev kirke. Et nyere monument på kirke-
gården, placeret ved østenden af den markerede 
kirketomt, minder endnu om de to begravelser. 
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Fig. 6. Sammentegnet gengivelse af kragbånd på korbuen (s. 4936), romansk †døbefont (s.4939), kalkmalet 
dekoration, o. 1500, på hvælv (s. 4937) samt frise på korets nordmur (s. 4934). Tegning, sandsynligvis af Jens 
Chr. Clausen 1877. I Nationalmuseet. - Combined drawing of string course on the chancel arch, romanesque †font, 
wall-painting, c. 1500, upon vault and architectural frieze upon the north wall of the chancel. 

1) Begravelse under altergulvet for Claus og 
Henrik Mund og deres familie; nævnt endnu 
1768 som værende opfyldt med mange kister.43 

Hidrørende herfra er *kisteplader over Søren 
Mund (†1612), Marine Mund (†1626) samt plade 
med Mundfamiliens våben, i dag alle i Serrid-
slev kirke. Endvidere kendes indskrift på †ki-
steplade, o. 1675, over Hendrick (Henrik) Mund, 
*8. dec. 1601 på Serridslevgård som søn af Claus 
Mund og Kiersten Harboe (Kirsten Harbou), 
†l. juni 1675 smst. 

»Hand levede her ret Christelig, 
Hand døde og ret Saliglig. 

Hans ædle Siæl er i Guds Giemme, 
Hans ærlig Nafn vi ey bør glemme.«44 

2) Overhvælvet krypt, 4 alen bred og 7 alen lang 
(ca. 2,50x4,40 m), 1877 omtalt som placeret un-
der korets gulv med nedgang gennem lem fra 

samme, 175641 og 1768 dog anført som værende 
'neden for koret'.45 Heri var kister for Henrik 
Mule (†1742), hans 1. hustru og parrets børn. 

†Kisteplade, o. 1742, over Henrich (Henrik) 
Mule, *8.febr. 1683 på Serridslevgård, †6. jan. 
1742 smst. efter at have været gift to gange og 
have avlet fire børn, hvoraf 'hans sidste frue 
med en søn og en datter overlevede ham'. »I 
Guds Skiød nu Sielen æres, Kroppen her kun 
skal fortæres...«.46 Jfr. gravsten nr. 2. 

K I R K E G Å R D S M O N U M E N T E R 

Monument (fig. 1, 7-8), o. 1801, over Friderich 
(Frederik) Ludvig Christian Beenfeldt, »Kam-
merherre, Oberst, Landstaldmester, Medlem af 
det Genealogiske Heraldiske Selskab i Kiøben-
havn, Herre til Serritzlevgaard«, *19. juli 1741 
på Lammehave på Fyn, †21. aug. 1801, »til Sorg 
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Fig. 7. Alliancevåbener for Frederik Ludvig Christian 
Beenfeldt (†1801) og hustruen, Elisabeth Catharina de 
Lichtenberg (†1807) (s. 4942). Detalje af kirkegårds-
monument . Henrik Wichmann fot. 1998. - From 
churchyard monument, c. 1801, to Frederik Ludvig Chri-
stian Beenfeldt and his wife, Elisabeth Catharina de Lich-
tenberg. Detail. 

for Venner, Savn for Trængende, Tab for Uop-
dragne, Smerte for sin Elskte troefaste Ægte-
fælle Elisabeth Catharina Lichtenberg som til 
frydefuld Gienforeening ogsaa her nedlagdes 
Aar (1807 den 11(.) Sep.) (†4. april s.å.).« 

Det nyklassicistiske gravmæle er udført af 
hvidlig og gråflammet norsk marmor med en 
kerne af teglsten og sokkel af sandsten og er ca. 
310 cm højt. Indskrift med fordybet kursiv. På 
en lav plint er et podium i tre trin, hvoraf det 
øverste led er kvaderhugget. Herpå mellem-
stykke, hvori på forsiden er indfattet et relief i 
fladrundbuet arkade, forestillende Ceres, land-
væsenets gudinde, vendt mod højre med plov, 
overflødighedshorn og kornaks; på bagsiden et 
tværrektangulært relief med ægteparrets hjel-
mede alliancevåbener (fig.7). Over et profilled 
med en kraftig vulst rejser sig en obelisk med 
gravskrift, hvilende på et reliefsmykket posta-
ment, på forsiden med tværrektangulært relief 
med krigsarmaturer, på bagsiden med askeurne, 
indsat i rundbuet niche. 

I opbygning og enkeltheder (relieffet af Ce-
res) er monumentet beslægtet med Johannes 
Wiedewelts værker uden dog at finde direkte 
identitet med mesterens sikre arbejder.47 Selvom 
sikker viden om gravmælets ophavsmand sav-

nes, har navnlig Ceresrelieffet påfaldende lighed 
med de tilsvarende på to andre østjyske grav-
mæler over Lars de Thygeson, Hatting (o. 1803, 
Hatting hrd., Vejle amt) og Ole Johan Søltoft, 
Søvind (o. 1803, jfr. s. 5031). 

Ved kammerherreinde Beenfeldts dispositio-
ner blev 19. juli 1804, tre år før hendes død, hen-
lagt 300 rdl. til vedligeholdelse af familiens 
gravminde, der således allerede må have været 
opstillet på dette tidspunkt.48 1810 afregnedes 
for istandsættelse af monumentet, opmaling af 
indskriften samt for gitteret (nyudført eller re-
pareret?).49 1890 blev det atter istandsat, denne 
gang af billedhugger Niels Fjeldskov, der be-
mærkede marmorpartiernes beskadigede til-
stand efter en tidligere afrensning med saltsyre.7 

Da monumentet 1971 atter skønnedes at være i 
ringe forfatning, og dele af forsidens marmorre-
lief var brudt af, blev det nedtaget 1978 og en 
større istandsættelse på Nationalmuseet iværksat 
under konservator Vitus Nielsen, herunder en 
fornyelse af de forvitrede dele; genopstillet 
1980.50 1994 besluttedes en istandsættelse og be-
maling af jerngitteret.51 

Monumentet hegnes af samtidigt smedejerns-
gitter med partisaner, afvekslende med kugle-
smykkede opstandere, alt på fodstykke af gra-
nit. På kirkegårdens sydvestlige del. 

Gravsten. 1) (Fig. 9), o. 1625-50, over Rasmvs 
Christensøn (Rasmus Christensen), »som bode i 
Nebel« og var kirkeværge til sam[me?], †16•• 
med hustruen, Maren. 

Rødbrun kalksten, 176x100 cm, skriftfeltet 
stærkt udslidt. Indskrift med reliefversaler på 
stenens nedre del samt i randbort langs de lod-
rette sider og på figurfeltets bueslag. Hjørneme-
daljoner, foroven med ægteparrets portrætter i 
brystbillede, han med halvlangt hår (og skæg?), 
hun med tætsluttende konehue; begge har pibe-
krave; forneden ses dydefigurer, tv. Troen med 
kors og th. Håbet med anker. Herimellem kra-
nium, flankeret af våbenskjolde (vel ægtepar-
rets) i fligede kartoucherammer. På stenens øvre 
del er rundbuet arkade, båret af kannellerede pi-
lastre som ramme om den opstandne Kristus 
med sejrsfanen i skybræmme, jfr. beslægtet gen-
givelse af motivet i Tønning kirke (s. 4067). 
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Fig. 8. Kirkegårdsmonument, o. 1801, for Frederik Ludvig Christian Beenfeldt (†1801) og hustruen, Elisabeth 
Catharina de Lichtenberg (†1807) (s. 4942). Mogens Vedsø fot. 2000. - Churchyard monument, c. 1801, to Frederik 
Ludvig Christian Beenfeldt and his wife, Elisabeth Catharina de Lichtenberg. 
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Fig. 9. Gravsten nr. 1, o. 1625-50, over kirkeværge 
Rasmus Christensen (s. 4942). Henrik Wichmann fot. 
1998. - Tombstone no. 1, c. 1625-50, for the Church-
warden Rasmus Christensen. 

Gravstenen er formentlig identisk med den 
ene af to sten (jfr. nr. 2.), der var nedlagt i kirke-
gulvet og 1875 anbefaledes placeret med jernan-
kre i våbenhuset på hver side af den indvendige 
dør.7 Afrenset 1941. 1992 foresloges begge sten 
anbragt udvendig, jfr . den nuværende placering 
på ligkapellets (det daværende våbenhus') syd-
facade.7 

2) (Fig. 10), over Henric (Henrik) Mule, kan-
celliassessor, *8. febr. 1683 på Serridslevgård, 
†6. jan. 1742 smst. med sin første hustru, Maren 
Schive, datter af magister Niels Schive, tidligere 
rektor i Viborg Katedralskole, (begr. 23. dec. 
1725)52 og ægteparrets to børn, sønnen Jens 
Mule og en datter, »som med moderen døede i 
fødselen.« 

Figursten af lysgrå kalksten, 184x113 cm. Ind-
skrift i fordybede kursiverede versaler og kursiv 

Fig. 10. Gravsten nr. 2, o. 1742, over Henrik Mule 
(†1742) og hustruen, Maren Schive (s. 4944). Henrik 
Wichmann fot. 1998. - Tombstone no. 2, c. 1742, for 
Henrik Mule and his wife, Maren Schive. 

i tværovalt skriftfelt på stenens nedre del og i 
rammebort langs de fire sider. Volutsmykkede 
cirkelmedaljoner med de fire evangelister i hjør-
nerne, øverst tv. og th. S. Mattæus og S. Mar-
kus, forneden tv. og th. S. Lukas og S.Johannes. 
På hver side af et krucifiks, rejst over et død-
ningehoved, ses ægteparret i halvfigur og med 
sammenlagte hænder, tillige med deres to børn. 
Tv. ses Henrik Mule, vist med halvlangt lokket 
hår og knappet kjolefrakke med brede manchet-
ter og kort halsklud. Bag ham anes den afdøde 
søn, Jens Mule. Hustruen, Maren Schive, har 
tætsluttende konehue, hvorunder anes lin, og 
kjole med bred krave og manchetter samt plis-
seret skørt. I favnen holder hun et svøbelses-
barn, den spæde datter. Under skriftfeltet er 
endvidere gengivet det hjelmede våbenskjold 
for Mule. 
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Som det fremgår af en lang, blomstrende 
gravskrift udførtes stenen af Henrik Mules an-
den hustru (Maren Høstmark), der blev efter-
ladt som enke med to umyndige børn: 

»Midt i Nye Aars Glæden savnes 
Udi Engle Lav om favnes 

Livsens Sang I tree istemmer 
Et tree-dobbelt Suk os klemmer 

Mand og Fader for os tree 
Faar tree andre der at see 
Med vor ægte gode Ven 

Til vi syv giør eet igien.« 

Gravstenen var i lighed med nr. 1 placeret i gul-
vet, formentlig i nærheden af parrets murede 
begravelse neden for koret (jfr. s. 4941). 1875 
blev den, som nr. 1, optaget og anbragt i våben-
huset, afrenset 1941 og 1992 flyttet til bygnin-
gens sydfacade. 

*3) (Fig. 11), o. 1771, over »den salige barin 
Hans Nilssøn« (Hans Nielsen), * og † i Nebel 
1771. 

Såkaldt bondegravsten af granit, svagt trapez-
formet, 94x38(40) cm. Indskrift med fordybede 
versaler i skriftfelt med afskårne hjørner. Ne-
derst timeglas. 

1940 overført til Horsens Museum (mus. nr. 
3274) fra museet i Stensballe. 

Støbejernskors. På kirkegårdens sydvestre del er 
opstillet en række støbejernskors (jfr. fig. 12). 
Hertil kommer yderligere et antal fragmentarisk 
bevarede kors, henlagt i ligkapellet. 

1) O.1833, over Iohanne (Johanne) Nielsdat-
ter, *1794 i Ørridslev, g. 1° 1814 m. gårdmand 
Peder Andersen Due i Bleld, 2° 1828 med Niels 
Knudsen, †1833. 

143x77 cm, indskrift i reliefversaler og -anti-
kva. Korsarme afsluttes med trepas, øverst med 
relief af sommerfugl, på tværarmene med liljer. 
Nederst på korsstammen cirkulær indskrifts-
plade og relief af anker samt påskriften: »Stall-
knecht Horsens« i reliefversaler. Jfr. eksempel i 
Søvind (s. 5032).53 

Placeret på kirkegårdens sydvestre del. 
2) O.1836, over Ædel Margrethe Christians 

Datter, *1797 i Elling, †1O. nov. 1836 i Serrid-

slev. »Hendes Minde velsignes taknemmeligen 
af 4 efterladte Börn.« 

110x67 cm. Indskrift i reliefversaler og -anti-
kva. De hammerformede korsender er foroven 
prydet af relief af sommerfugl, i tværarmene af 
lilje. Nederst på korsstammen relief af anker og 
påskrift: »Stallknecht Horsens«. Korsfoden er 
smykket med en bladbort.54 

Nord for ligkapellet. 
3) O.1850, over gårdmand Iörgen (Jørgen) 

Hansen i Serridslev, *1795, †1850. »En sörgende 
Enke og 6 Börn föle Tabet af den ædle og virk-
somme Mand og Fader.« 

91x67,5 cm. Indskrift med reliefversaler og 
-antikva. Svarende til nr. 2; dog afbrækket un-
der ankerdekorationen. 

Henlagt i ligkapellet, hvor også den afbræk-
kede korsfod på granitsokkel findes. 

Fig. 11. *Gravsten nr. 3, o. 1771, over Hans Nielsen 
(s. 4945). Fot. Horsens Museum. - Tombstone no. 3, c. 
1771, to Hans Nielsen. 



4946 VOER HERRED 

Fig. 12. Række af støbejernskors, opstillet på kirke-
gårdens sydvestre del (s. 4945). Mogens Vedsø fot. 
2000. - Line of cast-iron crosses, placed upon the southern 
part of the churchyard. 

4) O.1852, over Bodil Enevoldsdatter Vin-
ther, *1803 i Tolstrup, g.m. Jens Moller i Eldrup 
i 3/4 år og m. gårdmand lens Iörgen (Jens Jørgen) 
Lauritsen i Serritslev i 24 år, †1852. 

142x77,5 cm. Indskrift i reliefversaler og -an-
tikva. Svarende til nr. 1. 

Placeret sydvest for ligkapellet. 
5) O.1853, over gårdmand Rasmus Jørgen 

Rasmusen [!], *12. april 1821 i Bleld, g. m. Ka-
ren Mathiasdatter 1841, †l. marts 1853, ligeledes 
i Bleld. »Hans Död begrædes af hans sörgende 
Enke, 5 uforsørgede Börn og hans gamle Foræl-
dre. « 

143x77 cm. Indskrift med reliefversaler og 
-antikva. Svarende til nr. 1. 

Placeret sydvest for ligkapellet. 
6) O. 1853, over Karen Rasmusdatter, *1824 i 

Skjold, g. m. gårdmand Søren Lauritsen i Ser-
ritzleff (Serridslev) i seks år, †1853. 

142x77 cm. Indskrift med reliefversaler og 
-antikva. Svarende til nr. 1. 

Placeret sydvest for ligkapellet. 
7) O.1855, over gårdmand Sören (Søren) 

Lauritzen, *1806 i Serritzlev (Serridslev), †1855 
smst. »Tvende Hustruer modtage ham hos Gud. 
Den tredie, Maren Laursdatter og 2 Börn af 
hans 2det Ægteskab beklage den virksomme og 
kjærlige Mand og Faders for tidlige Död.« 

142x77,5 cm. Indskrift med reliefversaler og 
-antikva. Svarende til nr. 1. 

Placeret sydvest for ligkapellet. 
8) O.1861, over gårdmand lens Iørgen (Jens 

Jørgen) Lauritzen, *1799 i Ørritslev, †1861 i Ser-
ridslev, g. m. Bodil Enevoldsdatter Vinther i 24 
år, »Fader til 2 forudgangne og 2 efterlevende 
Börn.« 

120x77,5 cm. Afbrækket under ankerdekora-
tionen. Indskrift med reliefversaler og -antikva. 
Svarende til nr. l . 

Henlagt i ligkapellet, den afbrækkede korsfod 
dog endnu placeret på kirkegården, sydvest for 
kapellet. 

9) Udateret. »Kirkesanger og Skolelærer I: A: 
Larsens Familiebegravelse.« 

37x38,5 cm. Indskrift med reliefversaler. Den 
æselrygbuede plade er smykket med liljedekora-
tion foroven samt stiliseret blomst i hvert 
hjørne. Beregnet til ophængning. 

Placeret sydvest for kapellet ved monument 
nr. 8. 

K I L D E R O G H E N V I S N I N G E R 
Jfr. fortegnelse over arkivalier vedr. kirkerne i Gam-
mel Skanderborg amt i almindelighed s. 2874 samt 
forkortelser s. 2875. Fagordbog s. 15. 

Ved embedet: Synsprot. 1862f. 
NM: Håndskrift: F. Uldall: Om de danske Lands-

bykirker, 1880, s. 237-38. - L. A. Winstrup, u.å. (fe-
bruar 1878) (bygning, kalkmalerier og inventar), Vi-
tus Nielsen 1971 (kirkegårdsmonument), O. Willum-
sen Krog 1977 (altersølv), Mogens Larsen 1987 (alter-
tavle). 

RA: Kirkeministeriet. 1. kt. j .nr. 3 Ø 1266, 1926 
(heri indberetning vedr. bygning, kalkmalerier, in-
ventar og murede begravelser af Jens Chr. Clausen 
4. nov. 1877). 

Notebøger, NM: Søren Abildgaard, X, 1771, s. 75 
(altertavle, altersølv, korgitter, begravelser). N. L. 
Høyen, V, 1830, s. 74 (bygningsdetaljer). 

Tegninger og opmålinger: NM: interiør og frise på 
korets nordside ved Heinrich Hansen (u.å.). Plan, 
opstalt og detaljer, usign. og u.å. (sandsynligvis ved 
Jens Chr. Clausen 1877). Måleblad med tagværk og 
bygningsdetaljer ved F. Uldall 1880 (?). Våbenhusets 
gavl, usign. 1992. Ebbe Lehn Petersens ark., Odense: 
Plan, opstalt og snit, usign. og u.å, (sandsynligvis 
ved Jens Chr. Clausen 1877). 

Litteratur: MeddÅrhSt. 1981, s. 125 (monument på 
kirkegård). Holger Jørgensen: Horsens Nørrestrand, 
Horsens 1997. 
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Historisk indledning ved Lars Bisgaard, beskrivelse 
af kirkegård og bygning ved Mogens Vedsø, kalk-
malerier, inventar og gravminder ved Birgitte Bøg-
gild Johannsen, støbejernskors dog ved Rikke Ilsted 
Kristiansen. Engelsk oversættelse ved Lotte Elkjær. 
Redaktionen afsluttet 2000. 
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IX, s. 75, refererer 1771 i en omtale af, at der på denne 
'alene (står) Krag våben dobbel eller 2 gange'. O m -
talen er anført øverst på den fragmentarisk bevarede 
tekstside under overskriften 'Nebel kirke' og før en 
kort angivelse af udvalgte genstande herfra, her-
iblandt den ndf. nævnte alterkalk og disk. Oplysnin-
gen kunne dog muligvis også henvise til Vær kirke, 
hvis inventar og gravminder beskrives såvel på de 
foregående som efterfølgende sider. 
31 Jfr. note 27 (1661) og 29 (1707, nævnt som 'gam-
meldags'). 1741 omtalt i MarmDan. II, s. 173 (uden 
angivelse af årstal), 1768 i DaAtlas IV, s. 204. Søren 
Abildgaard, IX, s. 75. Sidstnævnte omtaler dog også 
s. 62 under Vær kirke en kalk med samme giver-
navne, tilhørende våbener og årstallet 1518, forment-
lig den samme og næppe en samtidig pendant, om 
hvilket intet andet er nævnt i kilderne. At dømme 
herefter har Vær kirke og annekskirken i Nebel såle-
des 1771 midlertidigt byttet alterkalke, jfr . også ovf. 
32 Læsningen varierer blandt de i note 31 anførte kil-
der. Således har MarmDan. : »Söfren Mund Kiersten 
Glambeks« uden angivelse af årstal og nævnt alene på 
kalken; DaAtlas: »Søren Mund og Frue Kirsten 
Glambek 1518«, angivet på kalk og disk; Abildgaard: 
»Sören Mund og Frue Kirsten Glambek 1518«, an-
givet på kalk og disk, og samme (under Vær kirke): 
»Sören Mund og Kiersten Glambek 1518«, omtalt på 
kalken tillige med en aftegning af våbenskjolde for 
Mund og Glambek. 
33 Det fremgår, at Søren Mund og Kirsten Glambek 
var gift inden for t idsrummet 1564-73, jfr . DaAdÅrb. 
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VI, s. 193. Som nævnt ovf. erhvervede Søren Mund 
1572 kirketienden for kirken, og donationen kan mu-
ligvis have sammenhæng hermed. 
34 Jfr. note 27, 29, 28 og 12. 
35 Fonten er ikke beskrevet i Mackeprang: Døbe-
fonte, jfr . s. 262. 
36 N M . Top.ark. Indb. ved L. A. Winstrup (1878). 
37 DaAtlas, IV, s. 204. 
38 Claus Mund, der 1599 erhvervede Serridslevgård, 
var død før oktober 1603, jfr . KancBrevb. og note 26. 
39 LAVib. Provsteark. Voer hrd.s provsti. Adskillige 
sager 1799-1812 (C 30D.9). 
40 LAVib. Århus bispeark. Kirkesyn 1750-64 
(C3.1172). 
41 Jfr. note 7 samt indb. ved Jens Chr. Clausen 1877 
(note 22). 
42 RA. Rgsk. ældre end 1559. 108A. Liste over ind-
krævede klokker 1528-29. 
43 1661 omtales Claus Munds og Kirsten Harbous be-
gravelse under koret, jfr . Voer herredsbog (note 27); 
HofmFund. II, s. 323; DaAtlas IV, s. 204. 
44 MarmDan. II, 1741, s. 173. 
45 HofmFund. II, s. 323; DaAtlas IV, s. 204. 

46 HofmFund. II, s. 323. 
47 Jfr. også Karin Kryger: Allegori og borgerdyd. 
Studier i det nyklassicistiske gravmæle i Danmark 
1760-1820, 1985, s. 321f. Det er tilskrevet Wiedewelt, 
jfr . O. Norn i Danske Slotte og Herregårde, XV, 
1967, s. 123. 
48 LAVib. Århus bispeark. Korresp. Voer hrd. (C3. 
687). 
49 Jfr. Kryger (note 47), s. 322 med henvisning til 
LAVib. Eksekutorboet efter fru Beenfeldt. 
5 0 N M . Korresp.ark. 
51 Ved embedet. Synsprot. for Serridslev kirke og 
Nebel kapel. Istandsættelsen var endnu ikke gennem-
ført 1995. 
52 LAVib. Godsark. Stensballegårds ark. (G354.29), 
brev af 14. dec. 1725 fra Henrik Mule til baron Krag 
med tak for tilladelse til at nedsætte hustruens lig i 
Nebel 23. dec. s.å. Jfr. også Holger Jørgensen: Serrid-
slevgaards ejere, i Horsens Nørrestrand, Horsens 
1997, s. 172. 
53 Aase Faye: Danske Støbejernskors, udg. Jan Faye, 
1988, nr. 299 og 300. 
54 Jfr. Faye (note 53) nr. 105-06. 

Fig. 13. Området ved Nebel. 1:10.000. Opmålt 1777, 
suppleret 1783 af Wesenberg og 1817 af Hinrichsen. 
Kopieret af Birgitte Andreasen. - Map of the village. 
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SUMMARY 

The church, which was pulled down in 1878, 
originally comprised a chancel and a nave built 
c. 1200 of calcareous tufa. The ground-plan was 
characterized by a remarkably long chancel, a 
feature which is also known from other 
churches in the region, viz. Ørridslev. Another 
remarkable detail was a frieze of blind arcades 
on the upper part of the north wall of the chan-
cel, possibly repeated on the south wall and the 
east gable. This feature finds parallels amongst 
the limestone churches of Djursland, viz. 
Lyngby church and some brick-built churches 
(e.g. Uvelse in Zealand). C. 1500 five vaults 
were added. Finally - probably at the same time 
- a tower to the west was erected. The church 
underwent a number of restorations, viz. c. 
1790, 1853-54 and the latest in the 1860s when 
the tower was reconstructed, the porch rebuilt 
and two buttresses were erected on the south 
side. However, the vault and roof were still in a 
dilapidated condition, and in August 1877 a part 
of the nave's eastern vault collapsed. Conse-
quently it was decided to pull down the church 
and erect a new building in the northern part of 
the parish. 

Prior to demolition the engineer Jens 
Chr. Clausen and the Inspector of Buildings, 
L. A. Winstrup compiled a record and made 
drawings of the church at the request of the Di-
rector of The Inspectorate of Ancient and His-
torical Monuments. 

As registered by Winstrup, fragments of late 
medieval †mural paintings were found on the 
vaults and walls, all very characteristic of the 
Aarhus region c. 1500. 

The majority of the church's fittings were re-
moved to the new building in Serridslev in 
1878. As to the medieval furniture, the only 
known item was the Romanesque granite †font, 
decorated with arcades in a version quite un-
usual to the area. However, for reasons not 
known, the font was not transferred to Serrid-
slev, and its fate remains unaccounted for. After 

the Lutheran Reformation the church's attach-
ment to Serridslevgård and later to Stensballe-
gård is affirmed by various fittings as well as 
tomb monuments. Søren Mund (†after 1580), 
the son Claus Mund (†prior to October 1603) 
and grandson Henrik Mund (†1675) donated 
along with their spouses numerous items to the 
church, viz.*altar frontal, †altar cloth, *altar-
piece, †chalice and paten, *altar candlesticks, 
chasuble, *baptismal dish, †chancel screens, and 
*pulpit. The pulpit from the late 16th century (in 
1897 removed to Voldby church, p. 3518), is a 
well-carved example of renaissance craftsman-
ship, while the altar frontal and altar-piece from 
1666 and 1656 respectively, both are character-
istic works by the Kolding wood-carver, Jens 
Mortensen. 

Towards the end of the 17th century the rather 
dilapidated church underwent a major restora-
tion. The initiator was baron Frederik Krag. A 
chalice and paten from 1691, donated by the 
baron, - first used in the chapel-of-ease in Vær, 
were later on, probably c. 1792, transferred to 
Nebel. 

Major restorations of the church as well as the 
fittings are mentioned in 1854 and 1878. A new 
painting by F. L. Storch was added to the altar-
piece i 1878. 

The churchyard in Nebel with the adjoining 
mortuary was preserved after the demolition of 
the church in 1878. Quite a number of monu-
ments are still to be seen - amongst the most 
important being the neoclassic monument to 
Frederik Ludvig Christian Beenfeldt, c. 1801 
and the tombstones commemorating the 
churchwarden Rasmus Christensen, c. 1625-50 
as well as Henrik Mule and his wife Maren 
Schive, c. 1742. Furthermore a number of cast-
iron crosses from c. 1833-61 can be seen. Re-
cently a number of coffin plates from the first 
decades of the 17th century have been transferred 
to Serridslev church. 

Danmarks Kirker, Århus 312 





Fig. 1. Kirken set fra syd. Henrik Wichmann fot. 1999. - The church seen from the south, 

SERRIDSLEV KIRKE 
N E B E L S O G N 

Efter vedtagelsen af †Nebel kirkes nedrivning (s. 
4933) udarbejdede ingeniør Jens Chr. Clausen 
1877-78 en række tegninger til den nye bygning, der 
efter nogen debat inden for menigheden placeredes i 
Serridslev by.1 Opførelsen indledtes 5. april 1878 med 
fundamenteringen, allerede 28. aug. kunne spiret rej-
ses, og 17. nov. s.å. blev kirken indviet.2 Byggeriet 
gennemførtes i nært samarbejde med kirkeejeren, 
lensgreve C. E. Krag-Juel-Vind-Frijs til Frijsenborg 
(jfr. s. 4933), som selv finansierede byggeriet. Kir-

kens overgang til selveje skete 1. juli 1921. Serridslev 
er anneks til Vær. Sagn, j fr . †Nebel kirke (s. 4934). 

2000: Nebel sogn indgår i Århus stift og ligger i 
Horsens kommune, Vejle amtskommune. 

K i r k e n er placeret i den sydves t r e u d k a n t af den 
relat ivt h ø j t l i g g e n d e l andsby , hv is huse o v e r -
v e j e n d e fo rde le r sig langs den m e s t d i rek te af de 
m a n g e landeveje , s o m f o r b i n d e r H o r s e n s o g 

312* 



4952 VOER HERRED 

Fig. 2. Jens Chr. Clausen 1877: Forslag til kirke i Serridslev. Ved embedet. - Proposal for a new church. 

Århus. Efter at Oddervejen var ført over Stens-
ballesund, blev den valgte beliggenhed af den 
nye kirke trafikalt såre hensigtsmæssig og var 
samtidig central i sognet. På nordsiden af byga-
den var som byggegrund erhvervet et areal, der 
sikrede kirken en landskabelig fremtrædende 
plads. 

Kirkegården, hvortil Volmer Rud Nielsen, 
Horsens, 1967 udarbejdede et projekt for en be-
skeden udvidelse mod nordvest, hegnes siden 
1948 mod landevejen med vingeteglsafdækket 
mur af røde sten. I øvrigt kantes med tjørne-
hæk, mens der mod syd i østsiden er anlagt et 
stengærde. Inden for dette er for nylig sat plata-
ner i kombination med rhododendron. Hele kir-
kegårdsarealets vestside domineres af læhegn af 
avnbøg, røn og birk. I hovedindgangen, omtrent 
midt på sydsiden, hænger jerngitterfløje mellem 

tagstenshængte rødstenspiller (jfr. fig. 1). Des-
uden er der indkørsel i samme sides vestre ende 
og fodgængerlåge nær det nordvestre hjørne. 
Her befinder sig også ligkapellet, der er bygget 
1919 i samråd med den kgl. bygningsinspektør 
og udvidet 1957 efter tegning af H. P. Nielsen, 
Odder. 

Bygningen er rejst 1878 efter tegning af Jens 
Chr. Clausen, der ved midten af 1870erne var 
engageret i adskillige profane og kirkelige op-
gaver i Horsens og omegn (jfr. bl.a. s. 4003 og 
4864). Clausen udarbejdede en række forslag til 
den ønskede nybygning, der viser, at han af-
prøvede forskellige udformninger og flere af pe-
riodens stilistiske udtryk (fig. 2-3). Utvivlsomt i 
forståelse med grev Frijs og kommenteret af 
bygningsinspektør V. Th. Walther valgtes en ar-
kitektonisk relativt enkel plantype, og bygnin-
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gen iførtes nygotikkens klædedragt, der på det 
tidspunkt allerede var temmelig udbredt. 

Den behørigt orienterede kirke (fig. 4) består 
af et rektangulært skib omtrent i proportionen 1 
til 2. I det ydre er langmurene ved piller opdelt i 
fire fag, der i det indre modsvares af det næsten 
basilikale trælofts bjælkedisposition. I den østre 
ende tilslutter sig en overhvælvet, polygonal 
korudbygning (fig. 5), der står i forbindelse 
med langhuset ved en stor spidsbuet arkade (fig. 
6). Ved skibets modsatte ende rejser sig et kraf-
tigt tårn med et elegant pyramidespir, der op-
rindelig vistnok var beklædt med zink, men i 
midten af 1920rne fik kobbertag. Med jerntal på 
vestfacaden står kirkens opførelsesår. Tårnets 

underrum danner forhal med spidsbuet, falset 
portal på sydsiden, hvis tympanon smykkes 
med en cementstøbt Kristusmedaljon, model-
leret af billedhuggeren Niels Fjeldskov. En 
trappe i udbygningen på tårnets vestside fører 
op til pulpituret og orglet i den nedre mellem-
etage, der står i åben forbindelse med kirkerum-
met. 

Kirkens ydre, der på en fod af granit står i 
blank mur af røde sten, præges af hjørnepinakler 
og stræbepiller, der på tårnet når op til klok-
kestokværket. 

Det indre er i sine grundlæggende træk i be-
hold, omend der i tidens løb er foretaget æn-
dringer. Mest afgørende for rummet er vægge-

Fig. 3. Jens Chr. Clausen 1877: Forslag til kirke i Serridslev. Ved embedet. - Proposal for a new church. 
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Fig. 4. Grundplan 1:300. Målt og tegnet af KdeFL 1999 på grundlag af indre omrids ved Aage C. Nielsen og Poul 
Andersen 1969. - Ground-plan. 

nes hvidtning, som gennemførtes o. 1970 med 
Aage C. Nielsen og Poul Andersen som arkitek-
ter; tidligere stod også væggene i blank mur. 

Denne renovering foregik i sammenhæng 
med indlægning af centralvarme, ved hvilken 
lejlighed den ældre †kalorifer, der 1928 havde 
afløst to †kakkelovne ved triumfvæggen, blev 
fjernet. Ligeledes forsvandt de trægulve, der 
1936 var lagt under stolestaderne.3 I slutningen 
af 1980erne indledtes under ledelse af arkitekt-

Fig. 5. Kirken set fra øst. Henrik Wichmann fot. 
1999. - The church seen from the east. 

firmaet Vilhelmsen og Kristensen I/S den hidtil 
seneste istandsættelse, der endnu ikke er afslut-
tet. Foreløbig er væggenes ældre pudsbeklæd-
ning i våbenhuset og tårnrummet retableret 
1990.4 Korets hvælv, der oprindelig havde været 
farvet, står nu i hvidt med dekoration på sine 
profilerede ribber. Gulvet er fortsat belagt med 
de oprindelige teglstensfliser, mens vinduernes 
gule glas er udskiftet med klart. 

Bag altertavlen er med trævægge afskilret et 
præsteværelse, hvis kassetteloft, ligesom prædi-
kestolen og pulpituret, smykkes med firpaskva-
drat (fig. 32). 

I N V E N T A R 
Oversigt. I forbindelse med nedrivningen af †Nebel 
kirke 1878 overførtes hovedparten af inventaret til 
den nye kirkebygning, idet man dog i modstrid med 
den oprindelige beslutning valgte af anskaffe en ny 
døbefont og prædikestol, begge udført i nygotisk stil 
efter tegning af Jens Chr. Clausen. Antagelig er også 
stolestaderne blevet delvis fornyet. Klokken var 
umiddelbart forinden blevet omstøbt. En staffering 
af prædikestol, stolestader, orgel og det tilhørende 
pulpitur gennemførtes 1936. Seneste hovedistandsæt-
telse og bemaling af inventaret er gennemført 1971, 
da de førnævnte genstande bemaledes i tre grå nuan-
cer, suppleret med brunt i stolestadernes fyldinger, 
alt afstemt efter loftets og væggenes farvetoner.3 Al-
terbordet og -tavlen restaureredes 1994-95 og 2000. 

Alterbord (fig. 7-8), nyere trækasse, 204x116 cm, 
98 cm højt. Forsiden smykkes af et alterbordspa-
nel fra 1666, skænket af Henrik Mund til Serrid-
slevgård og hustruen Berete (Birgitte Eriksdat-
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Fig. 6. Indre set mod øst. Ældre fot. (antagelig før 1904) i Nebel sogns egnsmuseum. - Interior to the east, probably 
before 1904. 



4956 VOER HERRED 

Fig. 7. Kvindelig herme med timeglas. Detalje af al-
terbordsforside (s. 4956). Henrik Wichmann fot. 
1998. - Female herma with hourglass. Detail from frontal. 

ter) Mormand ifølge malet årstal og sammen-
skrevne initialer. Panelet er blevet tilskrevet 
Koldingbilledskæreren Jens Mortensen.5 

Panelet har tre arkadefelter med relieffer af 
dyder, indbyrdes adskilt af hermer. De konsol-
bårne dyder omfatter fra venstre mod højre: Hå-
bet med fugl, Troen med bog (korset i højre 
hånd mangler, jfr. hul i håndfladens lodrette 
del), vist i mindre størrelse og på en forhøjet 
konsol i forhold til de to øvrige, og endelig 
Styrken med brudt søjle over skulderen. Alle er 
udført efter Jacob Mathams stik af Hendrick 
Goltzius' velkendte dydeserie. Dyderne er ind-
fattet i rigt dekorerede portalrammer med æg-
gestavsdekoreret bueslag, båret af toskanske vo-
lut- og akantusprydede pilastre med kraftig en-
tasis og kartouchesmykkede baser; i sviklerne 
ses fuglepar, der dels er vendt mod midten (1. 
fag), dels vender sig fra hinanden (2. og 3. fag). 
De kvindelige hermer har attributter, der alle 

synes at hentyde til døden og livets forgængelig-
hed, fra venstre mod højre: blomsterkvist, rø-
gelsekar, timeglas (fig. 7) og dødningehoved.6 

Skafterne prydes af skjolde med løvehoveder, 
hvorfra hænger frynsebesat draperi. Kronfrisen 
hviler på tandsnitsmykket profil og afsluttes 
foroven af tungebort. 

Panelets figurudsmykning rummer et motiv-
forråd, der genfindes i flere værker, tilskrevet 
Jens Mortensen, jfr . også altertavlen fra 1656 
(s.d.). Det gælder dels de stående dydefigurer, 
udført efter Goltzius' forlæg, dels de løvehoved-
prydede hermer. Dersom det angivne årstal 1666 
står til troende, er der et interval på 10 år mellem 
de to værker, og forsiden er dermed det yngste, 
kendte arbejde, der lader sig tilskrive Kolding-
mesteren.7 

Alterbordspanelet er stafferet i brunt, lys oli-
vengrønt og rosa med detaljer i hvidt. Figurerne 
har hudfarvet karnation, rødbrunt hår og bro-
gede dragter i røde, rødorange, lys violette, blå 
og grønne nuancer samt hvidt. På konsollen un-
der den midterste dydefigur er de sammen-
skrevne monogrammer »HM BM« for Henrik 
Mund og Berete (Birgitte Eriksdatter) Mor-
mand. På panelets kronfrise er skriftsted med 
gylden fraktur på sort bund (SI. 91,14) og års-
tallet 1666. Bordets kortsider er grønstafferede 
med detaljer i rosa, gråt og hvidt. 

1878 overført fra Nebel kirke (s. 4938). Alter-
bordet og måske tillige altertavlen (s.d.) var 
muligvis 1936 genstand for en istandsættelse, jfr . 
antikvapåskrift på grå bund på et genanvendt 
fyldingspanel fra stolestaderne, henlagt i alter-
bordet (tidligere fæstnet på bordets inderside): 
»H. C.Koch . Maler. Hovedgaard. 22/7. 1936«. 
Se også stolestader mv. Bordet er senest afrenset 
1995.8 †Alterdug. 1878 er nævnt en 'smukt bro-
deret dug', skænket af kirkeejerens frue, grevin-
de Thyra Frijs. 

Altertavle (fig. 8-11, 30), ifølge malet indskrift 
skænket 1656 af Henrik Mund til Serridslevgård 
og Berete (Birgitte Eriksdatter) Mormand. I lig-
hed med alterbordsforsiden tilskrevet Jens Mor-
tensen.5 

Den overdådigt udsmykkede tavle består af et 
lavt postament, tredelt storstykke med sidevin-
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Fig. 8. Alter med alterbordspanel og altertavle, skænket hhv. 1666 og 1656 (s. 4954,4956). Henrik Wichmann 
fot. 1998. - The altar with frontal and altar-piece, donated in 1666 and 1656, respectively. 
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Fig. 9. Topstykke. Detalje af altertavle, skænket 1656 (s. 4958). Henrik Wichmann fot. 1998. - Top section. Detail 
of altar-piece, donated in 1656. 

ger og et lavt, gavlprydet topstykke. Postamen-
tet har løvehovedsmykkede fremspring, hvor-
imellem postamentfelt, indrammet af flammeli-
ste, og diminutive sidevinger, formet som op-
rullede kartoucher. 

Storstykket inddeles på hver side af det høj-
rektangulære midtfelt af dobbelte, korintise-
rende søjler med englesmykkede prydbælter, 
det yderste par med skjoldholdende figurer, 
iklædt kjortler, det inderste med nøgne små-
engle med spinkle stave (nagler(?), jfr. topstyk-
kets engle). Felterne mellem storsøjlerne er to-
delte, øverst med Moses ( fig. 10a) og Kristus 
som Verdensfrelser (Salvator Mundi,) hhv. tv. 
og th., nederst med Adam og Eva (fig. 10b) 
hhv. tv. og th., alle indsat i muslingeskalspry-
dede nicher, flankeret af mand- og kvindelige 
karyatider; i nichernes svikler er kerubhoveder. 
Selve storfeltets ramme har udskåret hulkel i 
gennembrudt arbejde mellem flammelister. Si-
devingerne (fig. 30) er trukket ud i fantasifulde, 
bruskværksprydede formationer, indrammet af 

havfruelignende væsener og smykket med de 
fædrene og mødrene våbener for hhv. Henrik 
Mund og Berete Mormand (tv. Mund og Har-
bou, th. Mormand og Lindenov). Under søj-
lerne og sidefelterne er hhv. kerubhovedsmyk-
kede kugleled og hængestykker med frugtop-
hæng. 

Topstykket (fig. 9) hviler på en kraftig, kar-
nisprofileret gesims med fladsnitsranker med 
blade og frugter. Over storstykkets midtfelt er 
vist Fugl Føniks, over venstre sidefelt Pelikanen, 
der hakker sit bryst til blods og over det højre en 
høne med kyllinger, alle Kristusallegorier og 
velkendte motiver fra Jens Mortensens billed-
verden.9 Krumknægte, smykket med kerubho-
veder. 

Over et volutindrammet, diminutivt top-
stykke rejser sig en kartouchefliget topgavl, 
flankeret af to mindre gavle af samme udform-
ning. Midtgavlen har fladrundbuet felt i dukat-
mønstret ramme, holdt af småengle, med en 
Korsfæstelsesscene, mens sidegavlene i tilsva-



SERRIDSLEV KIRKE 4959 

rende indramning viser Opstandelsen (tv.) og 
Bebudelsen (th.). Ni engle med lidelsesredska-
ber (enkelte mangler) kroner de tre gavle. 

Med storstykkets opbygning med dobbeltsøj-
ler følger altertavlen skemaet fra de Jens Mor-
tensen tilskrevne altertavler i Bested (DK. Ti-
sted, s. 563), Øster Nykirke (Nørvang hrd., 
Vejle amt) samt Vester Nykirke og Jerne (DK. 
Ribe amt, s. 1722, 982). Samtidig genfindes her 
en lang række motiver inden for Koldingme-
sterens repertoire, idet altertavlen i Serridslev 
dog med sin figurrigdom overgår alle de øvrige. 

Tavlen, hvis staffering senest er afrenset 1995, 
fremstår ligesom alterbordsforsiden med en rig 
polykromi, domineret af mørkbrunt, rødbrunt, 
lys olivengrønt og hvidt samt forgyldning på de 
arkitektoniske led og en broget staffering på de 
figurative dele. På fod- og topfeltet er forgyldte 
frakturindskrifter på sort grund, hhv. skriftsted 
med nadverordene (Luk. 24, v. 30-31) og gi-

verindskrift: »Gud til ære og Kiercken til pry-
delse oc andre til god Exsempel og effter Svn, 
haffuer Erlig oc velby: Mand Hendrich Mund til 
Seresløffgaard, oc hans Kiere Fru Fru Berete 
Mor Mand forærd denne alter Taffuel, med alt 
sin tilhøring A° 1656.« Over sidevingernes vå-
bener er på begge sider med hvide versaler malet 
de forklarende initialer »HMF oc (sammenskre-
vet) M«, angivelsen th. dog en fejl(-opmaling?) 
for »BMF oc M« (Berete Mormands fædrene og 
mødrene (våbener)). 

Storstykkets malerier. 1) Formentlig samtidigt 
med altertavlen, 115x95 cm, olie på træ, Nad-
veren efter kobberstukket forlæg af Magdalena 
de Passe.10 Billedet følger trofast dette forbil-
lede. Det gælder både for gengivelsen af figur-
gruppen omkring det rektangulære nadverbord, 
hvor Kristus er placeret midt for langsiden med 
Johannes ved sit bryst, og for udformningen af 
rummet bagved, kendetegnet bl.a. af en høj ni-

Fig. 10a-b. Detaljer af storstykke fra altertavle, skænket 1656 (s. 4958). a. Moses. b. Eva. Henrik Wichmann fot. 
1998. - Details of central section of altar-piece, donated in 1656. a. Moses, b. Eve. 
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Fig. 11. Kristus i Emaus. Altermaleri nr. 2, udført 
1874 af F. L. Storch (s. 4960). Henrik Wichmann fot. 
1998 (før istandsættelse). - Christ in Emaus. Painting 
no. 2 by F. L. Storch, 1874, from the central section of the 
altar-piece. 

bord og stolestader. Ved en besigtigelse 1987 
konstaterede konservator Mogens Larsen, at 
selve tavlens oprindelige farvelag kun var be-
varet i mindre omfang, hvorimod altermaleriet 
syntes intakt i væsentligt omfang under en se-
kundær opmaling. Tavlen istandsattes 1995, 
mens F. L. Storchs altermaleri er restaureret 
2000.8 

Altersølv. Kalk, disk og oblatæske (fig. 12-14), 
udført 1688 af Marcus Resenhof, København og 
skænket 1691 af baron Frederik Krag og dennes 
anden hustru, Charlotte Amalie Griffenfeld. 
Den 21 cm høje kalk (fig. 14) har cirkulær fod i 
to afsæt med bred fodplade og graverede dob-
beltriller. På skaftet er pånittet et ca. 7 cm højt, 
støbt krucifiks under midtdelt, flad knop. Bæ-
ger med skrå sider, hvorpå er indgraveret giver-
nes spejlmonogram: »FKCAG« for Frederik 
Krag og Charlotte Amalie Griffenfeld i kartou-
cheramme med frugtnedhæng, øverst smykket 
med syvtakket baron- eller friherrekrone. Ne-
derst giveråret: »1691«. På den vandrette fod-
plade fire stempler: mesterstempel for Marcus 

che som ramme omkring den centrale gruppe. 
Figurernes dragter i grønt, rødt, blågråt, brun-
rosa og mørkbrunt danner en broget kontrast til 
det mørkstemte interiør med dominans af grå, 
brune og mørkgrønne farvetoner. 

Nadverbilledet var i t idsrummet 1874-o. 
192611 erstattet af nr. 2. 

2) (Fig. 11), 1874,8 olie på lærred, 131x114 cm, 
Kristus i Emaus, udført af F. L. Storch, jfr. uda-
teret gentagelse af motivet i Øster Egede kirke 
(DK. Præstø, s. 567). Kristus og de to apostle er 
vist i et interiør ved nadverbordet. I baggrunden 
er gennem to arkadeåbninger udblik til land-
skab. Billedet domineres af en mørk helheds-
tone med enkelte stærkt belyste partier og bro-
gede farveaccenter (rød, blågrøn, gylden) i sce-
neriets centrale dele. Samtidig profilramme, be-
malet i sort, grønt og rødbrunt med forgyld-
ning. Ophængt på tårnrummets nordmur. 

Ud over udskiftningen af det sekundære alter-
maleri før 1926 (jfr. ovf.) var altertavlen mulig-
vis 1936 genstand for en istandsættelse, jfr. alter-

Fig. 12. Disk, udført 1688 af Marcus Resenhof, Kø-
benhavn, og af skænket 1691 af baron Frederik Krag 
og friherreinde Charlotte Amalie Griffenfeld (s. 
4961). Henrik Wichmann fot. 1998. - Paten, made in 
1688 by Marcus Resenhof, Copenhagen, and donated in 
1691 by Frederik Krag and Charlotte Amalie Griffenfeld. 
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Resenhof 1688 (Bøje I, 1979, nr. 140), Køben-
havnsmærke 1691, guardeinmærke for Conrad 
Ludolph og månedsmærke tvillingerne. Under 
fodpladen endvidere trambulérstik. 

Disken (fig. 12) er 15,5 cm i tvm. På den 2 cm 
brede fane er graveret cirkelkors og giverinitia-
ler under syvtakkede kroner, hhv. »BFK« for 
Baron Frederik Krag og »FCAG« for Friher-
reinde Charlotte Amalie Griffenfeld. Herimel-
lem giveråret: »1691«. Ingen stempler. 

Den tilhørende ovale oblatæske (fig. 13), 
12,5x10,5 cm, ca. 4 cm høj, har svagt hvælvet 
låg med pånittet støbt krucifiksfigur, nøje sva-
rende til kalkens. Tv. og th. ses givernes ind-
graverede, kronede initialer over krydsende pal-
megrene med båndsløjfe og giverår, svarende til 
disken. Under bunden fire stempler som kal-
kens (fig. 28). En nøje kopi af oblatæsken er i 
Vær (s. 4881), udført 1792, formentlig på det 
tidspunkt, da altersølvet fra 1691 overførtes til 
†Nebel kirke (s. 4938), jfr . også udformningen 
af den o. 1900 omstøbte kalk i Vær, dog med 
antagelig ældre krucifiks fra 1792. 

Fig. 13. Oblatæske, udført 1688 af Marcus Resenhof, 
København, og skænket 1691 af baron Frederik Krag 
og friherreinde Charlotte Amalie Griffenfeld (s. 
4961). Henrik Wichmann fot. 1998. - Wafer box, made 
in 1688 by Marcus Resenhof Copenhagen, and donated in 
1691 by Frederik Krag and Charlotte Amalie Griffenfeld. 

Fig. 14. Alterkalk, udført 1688 af Marcus Resenhof, 
København, og skænket 1691 af baron Frederik Krag 
og friherreinde Charlotte Amalie Griffenfeld (s. 
4960). Henrik Wichmann fot. 1998. - Chalice, made in 
1688 by Marcus Resenhof Copenhagen, and donated in 
1691 by Frederik Krag and Charlotte Amalie Griffenfeld. 

En nyforgyldning af kalken er udført 2000.8 

Vinskummeske, 1903, udført af Rasmus Jensen, 
Horsens, svarende til eksempler i Lundum og 
Hansted (s. 4812 og 4843, begge fra 1903). På 
laffet er et cirkelkors. På skeens bagside graveret 
ejerbetegnelse med skriveskrift: »Serridslev 
Kirke« samt tre stempler: mestermærke (Bøje 
II, 1982, nr. 6278), Københavnsmærke 1903 og 
guardeinmærke for Simon Groth. 

*Vinkande, af porcelæn, nævnt 1921. Antage-
lig identisk med eksemplar, opbevaret sammen 
med en pendant (vel fra Vær kirke, jfr. s. 4881) i 
præstegården. 

Berettelsessæt, jfr . Vær kirke (s. 4881). 
Alterstager (fig. 15-16), 1592 skænket af Claus 
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Fig. 15. Alterstage, skænket 1592 af Claus Mund og 
Kirsten Jørgensdatter Harbou (s. 4961). Henrik Wich-
mann fot. 1998. - Altar candlestick, donated in 1592 by 
Claus Mund and Kirsten Jørgensdatter Harbou. 

Fig. 16. Detalje af alterstage (s. 4962). Henrik Wich-
mann fot. 1998. - Detail of altar candlestick. 

Mund og Kirsten Jørgensdatter (Harbou), jfr . 
graveret indskrift og våbenskjolde. 51,5 cm 
høje, aftrappet fod i tre afsæt med graverede 
dobbeltriller. Cylinderskaft, leddelt af tre flade 
knopper, hvorimellem skaftringe. Høj lyseskål 
af profil, svarende til fodens. Nyere lysetorn af 
jern. På skaftets nedre del giverindskrift med 
fordybede versaler (n er vist spejlvendt): »Clavs 
Mvnd Kiersten Iørens datter /Iørns dater (Jør-
gensdatter)«. Herover parrets hjelmede våben-
skjolde (Mund over for Harbou) og årstallet 
1592 (fig. 16). Jfr. beslægtede stager, ligeledes 
skænket 1592, i Dover (s. 3163). 

Messehagel, 1907,8 af mørkerødt fløjl af vanlig 
skjoldform, kantet med guldgaloner; rygkors af 
ditto. Ikke i brug. 

Alterskranke, 1854, af støbejern. Opstillet i ret-
kant med afrundede hjørner. Palmet- og ranke-
smykkede, kannellerede søjler, jfr . Vær (s. 
4882). Bronzeret og brunmalet. Læderbetrukne 
knælepuder. 

Døbefonte. 1) (Fig. 17) romansk, med kumme 
af rødlig granit og nyere fod af lysgrå granit, 78 
cm høj. Den lave kumme, der måler 29 cm i 
dybden og 79 cm i tvm., tilhører en mindre 
gruppe blandt de østjyske løvefonte med paral-
leller i Voer (Randers amt) og Stjær (Framlev 
hrd., s. 2096), jfr. Mackeprang: Døbefonte, s. 
262f. Under den enkle mundingsrand er kum-
men ved en bladranke inddelt i fire felter, hvori 
er parvist modstillede figurer, hugget i lavt re-
lief, dels liggende eller stående løver med bag-
udvendte hoveder, spiraloprullede manker, 
lange tunger hængende ud af gabet og palmet-
duske på halerne, dels fugle med palmetkviste i 
næbbene, udbredte vinger og vifteformede ha-
ler. I sviklerne mellem figurfelterne er smukt 
formede palmetter. Den sekundære fod er til-
dannet som en enkel terningkapitæl. 

Fontens proveniens er ikke fuldt oplyst. Som 
nævnt s. 4939f. og ndf. foretrak man 1878 at 
lade en ny font udføre som erstatning for den 
romanske arkadesmykkede font i †Nebel kirke. 
1904 omtales kirkens font dog som en 'romansk 
granitdøbefont med relieffer'12 og atter 1921 som 
'en gammel granitdøbefont med ornamenter fra 
Nebel kirke, dog med ny fod' .8 Dette kunne 
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Fig. 17. Døbefont nr. 1, romansk, af granit (s. 4962). 
Henrik Wichmann fot. 1998. - Romanesque font, no.l, 
of granite. 

tyde på, at den løve- og fuglesmykkede font al-
lerede da var kommet til kirken, antagelig fra en 
anden af grevskabet Frijsenborgs talrige kir-
ker.13 Opstillet i skibets nordøstside neden for 
kortrappen. 

2) (Fig. 18), 1878, af cement. Fonten, der er 
formet i nygotisk stil, er 93 cm høj og omfatter 
en sekskantet fod med indknebet skaftled som 
overgang til den tolvkantede kumme, 27 cm 
dyb og 80 cm i tvm. Kummens arkadedekora-
tion, her dog spidsbuer med dekoration af fli-
gede blade, har mindelser om den kasserede ro-
manske font, jfr . fig. 5-6, s. 4839. Efter opstil-
lingen af nr. 1 ikke længere i brug; i ligkapellet. 

Dåbsfad (fig. 19), o. 1550, sydtysk, drevet og 
punslet arbejde af messing, ifølge graveret ind-
skrift og våbenskjolde skænket 1650 af Henrik 
Mund og Berete Mormand til Serridslevgård. 
63 cm i tvm. og 7 cm dybt. Bundens cirkelfelt 
rummer en fremstilling af Bebudelsen, indram-
met af utolket minuskelindskrift: »mivehve«. 
Herom er frise af hjorte og hunde, adskilt af 
småkviste med agernlignende vedhæng og gen-
taget på den 10 cm brede fane. Endvidere ind-
stemplede fligede blade og firbladsrosetter. Ty-
pemæssigt har fadet talrige paralleller, jfr . ek-

Fig. 18. Døbefont nr. 2, 1878 (s. 4963). Henrik Wich-
mann fot. 1998. - Font no. 2 from 1878. 

sempler i Framlev (s. 2050), Viby (s. 2140), Tiset 
(s. 2244), Veng (s. 3237) og Tvilum (s. 3425). På 
fanen er indgraveret givernes initialer og versal-
indskriften: »Anno 1650 gaf Hendric Mvnd 
(Henrik Mund) og Berrete Mor Mand (Berete 

Fig. 19. Dåbsfad, o. 1550, skænket 1650 af Henrik 
Mund og Berete Mormand (s. 4963). Henrik Wich-
mann fot. 1998. - Baptismal dish, c. 1550, donated in 
1650 by Henrik Mund and Berete Mormand. 
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Fig. 20. Prædikestol, 1878 (s. 4964). Henrik Wich-
mann fot. 1998. - Pulpit from 1878. 

Mormand) til Sereslef Gar (Serridslevgård) dete 
Beken til Nebel Kierke«, samt alliancevåbenerne 
for Mund og Mormand. Overfor ses initialer 
(»OL« og »AM«) og alliancevåbener for Ove 
Lunge (Dyre) til Odden, 1587-94 lensmand på 
Ålborghus (†1601) og Anne Maltesdatter Sehe-
sted (†1621), muligvis tidligere ejere af fadet. 

Dabskande ( j f r . fig. 24), ifølge stempel udført 
1969, om end efter påskrift skænket 1968 af sog-
nepræst S. M. Sørensen og hustru, af messing, 
35 cm høj. Pæreformet korpus på tre ben, bøjle-
hank. Nederst på korpus graveret giverindskrift 
med skriveskrift. Under bunden stempel for 
Hofstätter (Holger Hofstatter, Ålborg). †Dåbs-
kande, nævnt 1921.8 

Prædikestol (fig. 20), 1878. Nygotisk, med fem 
firpasdekorerede fyldingsfag. Tilhørende stav-
værksdekoreret rygskjold og opgang samt him-
mel med spirprydede fialer. Stafferet i tre blågrå 
nuancer i forbindelse med hovedistandsættelsen 
1971. En tidligere istandsættelse er nævnt 1936.14 

I skibets sydøstende. 
Stolestader (jfr. fig. 24), antagelig o. 1854, dog 

formentlig gennemgribende renoveret o. 1878; 
spidsbuede, fyldingsdekorerede gavle og høj-
rektangulære fyldingspaneler på ryglæn og en-
degavle. Stolegavlene er forsynet med messing-
lyseholdere, nævnt allerede 1879. Stafferet 
(1971) i tre blågrå farvetoner som det øvrige in-
ventar samt i brunt. 

Ifølge synsberetning 1879 var hovedparten af 
kirkens stole overført fra den gamle kirke.8 Ikke 
desto mindre betegnedes stoleværket 1880 som 
nyt ligesom prædikestolen (Uldall), vel som 
følge af en gennemgribende istandsættelse i for-
bindelse med genopstillingen. Efter orglets op-
stilling 1905 på pulpituret i kirkens vestende fik 
kirkeejerne anvist den øverste stol af kvindesto-
lene til herskabsstol.8 1935 fjernedes stolestader-
nes oprindelige låger, mens ryglænene skråtstil-
ledes.14 I tårnrummet opbevares dele af to kas-
serede stader. 

Bænke, nyere. Fire bænke, parvis ens, opbe-
vares i våbenhuset og tårnrummet. Gråmalede. 

Armstol til præsten, o. 1900, af bejdset eg, i 
forenklet nybarok, svarende til eksemplar i Vær 
(s. 4887), opstillet i korets nordside sammen 
med to borde hhv. i nord- og sydsiden. 

Pengebøsser, 1907, af messing. To ens af vanlig 
klokkeform med pengetragt, 24 cm høje, jfr . 
Vær (s. 4890). Omkring korpus er indgraveret 
med versaler: »Til de Fattige« samt kirkeejerens 
initialer, »MKIVF« for Mogens Krag-Juel-

Vind-Frijs, og årstallet 1907. I skibets vestende, 
flankerende indgangsdøren. Pengebøsserne har 
antagelig afløst to †pengeblokke af støbejern, 
nævnt i †Nebel kirke 1862 og formentlig over-
ført til den nye kirke (s. 4940). 

Dørfløje. 1-2) Antagelig 1878, fløjdøre, hver 
fløj med seks fyldinger, mellem skibet og tårn-
rummet samt ved hovedindgangen. 3) 1971, fyl-
dingsdøre i tårnrummet til trappehus. 
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Fig. 21. Orgel, 1972 med facade fra 1905 og orgelpulpitur, 1878, tidligere anvendt som herskabspulpitur (s. 
4965). Henrik Wichmann fot. 1998. - Organ from 1972 with facade from 1905 and organ pulpit from 1878, earlier used 
as a manorial pew. 

Orgel (fig. 21), 1972, med syv stemmer, ét 
manual og pedal, bygget af Bruno Christensen, 
Terkelsbøl, med genanvendelse af orgelfacaden 
fra 1905. Disposition: Manual: Principal 8', Ge-
dakt 8', Oktav 4', Rørfløjte 4', Oktav 2', Mix-
tur III. Pedal: Subbas 16'. Facaden er en lettere 
modificeret udgave af modelfacade III i Frederik 
Nielsens 'Pris-Fortegnelse over Kirke-Orgeler' 
(o. 1886)15 og består af et stort, spidsbuet cen-
tralfelt (med nye prospektpiber) og to høj rek-
tangulære sidefelter uden piber. Stafferet som 
det øvrige inventar i grå nuancer samt hvidt. I 
sidefelterne er indsat stof. På pulpitur i kirkens 
vestende. †Orgel, 1905, med seks stemmer, byg-
get af Emil Nielsen, Århus. Pneumatisk aktion 
og vindlade. Facaden er genanvendt i det nu-

værende orgel. Elektrisk blæser forefandtes 
ikke. Samme placering som nuværende orgel. 
Spillebordet var fritstående med vestvendt kla-
viatur. 

Orgelpulpitur (fig. 21) i skibets vestende, 1878, 
i nygotisk stil. På fodfeltets frise frakturindskrift 
i gult på mørkgrå bund (SI. 96, 2). Oprindelig 
anvendt som herskabspulpitur for kirkeejeren, 
om end fra første færd opsat med henblik på 
opstillingen af et orgel (Uldall). 

Salmenummertavler (jfr. fig. 24, 31), antagelig 
o. 1878. Fire ens i nygotisk ramme, beregnet til 
skydetal. Malet i tre gråblå farvetoner som det 
øvrige inventar; sorte tal på hvide nummerbrik-
ker. Som tidligst anført 1921 omfattede behold-
ningen fire tavler, formentlig disse.8 

Danmarks Kirker, Århus 313 
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Fig. 22. Lysekrone, skænket 1607 (antagelig fejlskriv-
ning for 1697) af »ØES« og »LHD«; hidrørende fra 
Bergens domkirke (s. 4966). Henrik Wichmann fot. 
1998. - Chandelier, donated in 1607 (probably 1697) by 
»ØES« (Østen Erichsen?) and »LHD« (Lucie Hansdat-
ter?), probably from the cathedral in Bergen. 

Belysning. Lysekrone (fig. 22), ifølge indgra-
veret årstal fra 1607 (antagelig 1697, jfr. ndf.) og 
skænket af ægteparret, »ØES« og »LHD« (an-
tagelig Østen Erichsen og Lucie Hansdatter 
(Oltmand), jfr. ndf.). Kronen var en donation 
fra kirkeejeren, grev Frijs til den nyindviede 
kirke 1878. 

3x6 S-svungne lysearme; balusterskaft, for-
oven med enkel ring, forneden med hænge-
kugle, afsluttet med profileret knop. På hænge-
kuglen er i hjerteformede skjolde indgraveret 
initialer, formentlig for giverne, »ØES« og 
»LHD«, samt årstallet 1607, sidstnævnte antage-
lig urigtigt for 1697. 

Den smukke barokkrone, der i sin form bl.a. 
finder paralleller i lysekronen i Vær kirke (s. 

4893, skænket 1695) hidrører fra domkirken i 
Bergen (1878) og ikke som en senere fejlagtig 
tradition vil vide, fra 'den nedlagte tyske kirke i 
Bergen' (1879), 'Bergens Tyskekirke' (dvs. Ma-
riakirken, 1904) eller 'Korskirken i Bergen' 
(1911).16 1712 og 1798 fandtes således i domkir-
ken en lysekrone med '3 rader og piber' op-
hængt neden for koret og skænket af en vis 
Østen Erichsen. Denne, der 1714 blev begravet i 
domkirken, blev 1694 gift med Lucie Hansdat-
ter (Oltmand), og parret kan derfor sandsynlig-
vis identificeres med lysekronens givere.17 

Hvorfor årstallet, der i dag tydeligt fremtræder 
som »1607«, er urigtigt anført, lader sig ikke 
umiddelbart forklare.18 Lysekronen er forment-
ligt afhændet fra den norske domkirke o. 1859 i 
forbindelse med installation af gas. I hvert fald 
fandtes den tilsyneladende ikke længere her ved 
inventariseringen 1862 og 1867.19 

I forbindelse med hovedistandsættelsen 1971 
af Serridslev kirke ophængtes et antal kuglepend-
ler med skærm af glas. Endvidere opsattes på 
væggene et antal dobbeltlampetter, ligeledes med 
kugleformet skærm.3 

Klokke (fig. 23), støbt 1877 af firmaet J. H. 
Hellerung og Haubergs maskin- og jernstøberi 

Fig. 23. Klokke, 1877 (s. 4966). Henrik Wichmann 
fot. 1998. - Bell from 1877. 
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Fig. 24. Indre set mod vest. Henrik Wichmann fot. 1999. - Interior to the west. 

313* 
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Fig. 26. Kisteplade nr. 2, 1626, over Maren Mund 
(†1626) (s. 4968). Henrik Wichmann fot. 1998. - Cof-

fin plate no. 2, 1626, for Maren Mund. 

Fig. 25. Kisteplade nr. 1, 1612, over Søren Mund 
(†1612) (s. 4968). Henrik Wichmann fot. 1998. - Cof-

fin plate no. 1, 1612, for Søren Mund. 

ifølge indskrift med relieftal og -versaler på 
klokkelegemet (jfr. også eksempel i Vitten 
kirke, s. 1796). 82 cm i tvm. Om halsen palmet-
frise. Ophængt i slyngebom. Klokken beslutte-
des anskaffet til †Nebel kirke kun få måneder før 
den fatale nedstyrtning af kirkens hvælv, da der 
var revner såvel i klokkelegemet som i kronen 
på den gamle †klokke.20 

Fig. 27. Kisteplade nr. 3, udateret, for medlem af fa-
milien Mund (s. 4968). Henrik Wichmann fot. 1998. 
- Coffin plate no. 3 for a member of the Mund family. 

Gravminder. 1992 overførtes tre kisteplader, alle 
af messing og i nyere tid monteret på træplader, 
fra ligkapellet på Nebel kirkegård, men oprinde-
lig hidrørende fra den †murede begravelse for 
familien Mund i †Nebel kirkes kor (s. 4940). 
Ophængt i tårnrummet. 

1) (Fig. 25), 1612, over Sørren Mvnd (Søren 
Mund), søn af Clavs Mvnd (Claus Mund) og 
Kirstien (Kirsten Jørgensdatter) Harboo (Har-
bou), †17. marts 1612 i København. 

20,5x41,5 cm. Skriftfelt med fordybede ver-
saler, i udtunget bort med spinkel rankeud-
smykning. 

2) (Fig. 26), 1626, over Marine (Maren) Mvnd 
(Mund), *1. søndag i advent (30. nov.) 1600 på 
Serridslevgård, †15. okt. 1626 på Kørupgård. 
21,5x31 cm. Skriftfelt udformet som nr. 1. 

3) (Fig. 27). Våbenskjold for medlem af fami-
lien Mund. Hjelmprydelsens øverste liljefor-
mede del mangler dog, jfr. aftryk på den sekun-
dære træplade. 52x20,5 cm. 

Kirkegårdsmonument. Bondegravsten (fig. 29), o. 
1769, over Mariane, * i Serridslev-Nebel sogn, 
†smst. 1769 i sit sjette år. 

Grå, storkornet granit, 86x42 cm. Gravskrift 
i fordybede versaler. Udsmykket med fordybet 
randstribe, afskårne hjørner og forenklet time-
glas indhugget ved nedre kant. 

Gravstenen, der er overført fra kirkegården i 
Nebel, er placeret ved korets sydside. 
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KILDER OG H E N V I S N I N G E R 
Jfr. fortegnelse over arkivalier vedr. kirkerne i Gam-
mel Skanderborg amt i almindelighed s. 2874 samt 
forkortelser s. 2875. Fagordbog s. 15. 

Ved embedet: Synsprot. 1878f. 
Nebel sogns egnsmuseum: Optegnelser og fotografier 

vedr. Serridslev kirke. 
NM: Håndskrift: F. Uldall: Om de danske lands-

bykirker, 1880, s. 237-38. - L. A. Winstrup, u.å. (fe-
bruar 1878) (inventar). - O. Villumsen Krog 1977 (al-
tersølv). - Mogens Larsen 1987 (altertavle). - Ole Al-
kærsig og Verner Thomsen 1993 (altertavle, alterma-
leri nr. 2, stoleværk og prædikestol, overvæggenes 
bemaling). - Sissel F. Plathe 1998-99 (inventar). -
Birgitte Bøggild Johannsen 1999-2000 (inventar og 
gravminder). - Puccio Speroni 2000 (altermaleri nr. 
2). - Jan Castella 2001 (altertavle og alterbordsfor-
side). 

RA. Kirkeministeriet, 1. kt. j .nr. 3 Ø 1266, 1926. 
Tegninger og opmålinger. Ved embedet: tegninger af 

Jens Chr. Clausen 1877-78. 
Litteratur: MeddÅrhSt. 1971 (hovedrestaurering); 

1990 (omfugning). Holger Jørgensen: Horsens N ø r -
restrand, 1997. 

Indledning ved Birgitte Bøggild Johannsen, beskri-
velse af kirkegård og bygning ved Kjeld de Fine 
Licht, inventar og gravminder ved Birgitte Bøggild 
Johannsen, orgel ved Ole Olesen. Engelsk oversæt-
telse ved Lotte Elkjær. Redaktionen afsluttet 2001. 

Fig. 29. Gravsten, o. 1769, over Mariane (†1769) (s. 
4968). Henrik Wichmann fot. 1998. - Tombstone, c. 
1769, to Mariane. 

Fig. 28. Stempler på underside af oblatæske (s. 4961). 
Henrik Wichmann fot. 1998. - Stamps upon the under 
side of wafer box. 

N O T E R 
1 Overvejelserne omkring kirkens opførelse fremgår 
dels af Synsprot. (ved embedet), dels af sagsakterne i 
RA. Kirkemin. 1. kt. j .nr. 3 0 1266, 1926. 
2 Jfr. Horsens Folkeblad, 18. nov. 1878. 
3 MeddÅrhSt. 1971, s. 78f. 
4 MeddÅrhSt. 1990, s. 143. 
5 Merete Bergild og Jens Jensen: »Nykirkemesteren« 
Jens Mortensen og hans træskærerarbejder i jyske kir-
ker omkring midten af 1600-tallet, Historisk Årbog 
for Ribe amt, 24, 1987, s. 34, 41ff. 
6 For kombinationen af blomster og timeglas som 
forkrænkelighedssymbol, jfr . Arthur Henkel og Al-
brecht Schöne: Emblemata, 1967, s. 1081. 
7 Tankevækkende nok daterer Bergild og Jensen 
(note 5), s. 41 uden nærmere argumentation både al-
tertavlen og alterbordsforsiden i »Nebel kirke« (dvs.: 
Serridslev kirke) til 1656, en datering, der kun er an-
ført på tavlen; begge opregner i øvrigt s. 34 altertav-
len som »det sidste værk, der kan tilskrives Jens Mor -
tensen«. Jfr. også samme i Weilbach: KunstLeks. 5, s. 
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Fig. 30. Sidevinge (s. 4958). Detalje af altertavle, 
skænket 1656. Henrik Wichmann fot. 1998. - Side 
wing. Detail of altar-piece, donated in 1656. 

446f. Alterbordsforsiden er den eneste kendte af 
denne inventartype fra Jens Mortensens hånd, idet 
den tilsvarende i Lønne kirke (o. 1650-52) sekundært 
er dannet af dele fra samme kirkes (†)altertavle (jfr. 
DK. Ribe, s. 1281f.). 

8 Ved embedet. Synsprot. 
9 Jfr. Bergild og Jensen (note 1), s. 36ff. 
10 Christie: Ikonografi, 2, s. 92. 
11 Maleriet var allerede før dette år udskiftet med nr. 
1, jfr . Trap, 4. udg., VII, 1926, s. 405. 
12 Trap, 3. udg., V, 1904, s. 255. 
13 En forespørgsel fra Nationalmuseet til Frijsenborg 
1940 om Serridslevfontens oprindelige hjemsted og 
tilsvarende om Nebelfontens skæbne var dog resul-
tatløs, jfr . N M . Korresp.ark. 
1 4Jfr. N M . Korresp.ark., Ved embedet, Synsprot.; 
Nebel sogns egnsmuseum. Tegninger udført af tøm-
rer Agnar Olesen. 
15 Pris-Fortegnelsen er udgivet i faksimile 1986 af Det 
danske Orgelselskab. En beslægtet †facade, i tættere 
overensstemmelse med modelfacaden, leveredes o. 
1903 af Frederik Nielsen til Lillerød kirke (DK. 
Frborg, s. 1975). 
16 Horsens Folkeblad 18. nov. 1878; Ved embedet. 
Synsprot. (ekstraordinært syn 9. juni 1879); Trap, 3. 
udg., V, 1904, s. 255; NoK. Bergen, II, s. 152. Både 
fra Korskirken og Mariakirken solgtes den ældre be-
holdning af lysekroner i 1800rne, i førstnævnte kirke 
1856 ved overgangen til gaslys (NoK. Bergen, II, s. 
151) og i den sidstnævnte før den store restaurering, 
der påbegyndtes 1863 (NoK. Bergen, I, s. 53, 112). 
Der er dog ingen lysekroner fra disse kirker, der kan 
bringes til at harmonere med de angivne giverinitialer 
fra den foreliggende krone. 
17 Venligst meddelt af førstearkivar ved Statsarkivet i 
Bergen, Christopher John Harris, der understreger, 
at der i Bergen i 1600-tallet kun fandtes én borger 
med initialerne »ØES«, nemlig skipper Østen Erich-
sen. For bistand takkes også professor Hans-Emil Li-
dén, Bergen. 
18 Mindre sandsynligt, men dog ikke udelukket, fore-
kommer det, at årstallet »1607« skulle være en fejl-
skrivning for »1706«. Dog modsiger kronens form, 
at giverinitialerne er anført på en lysekrone fra først-
nævnte år. 
19 Jfr. NoK. II, s. 86. De på fig. 49-50 gengivne kro-
ner, fotograferet før 1880, svarer ikke til kronen i Ser-
ridslev. 
20 Ved embedet. Synsprot. (Nebel kirke). 
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Fig. 31. Indre set mod øst. Henrik Wichmann fot. 1999. - Interior to the east. 

S U M M A R Y 

The church, designed by the engineeer Jens Chr. 
Clausen of Horsens, was built in 1878 as a re-
placement for the old church in Nebel. The 
work, financed by the entailed estate Stensballe-
gård belonging to count C.F. Krag-Juel-Vind-
Frijs to Frijsenborg, took only seven months, 
and the church was inaugurated on 17 Novem-
ber 1878. 

The building, situated in the south-west part 
of the relatively high placed village, consists of a 
rectangular nave with an adjoining polygonal 
chancel to the east and a tower to the west deco-
rated with a pyramid spire. The entrance on the 
south side is embellished with a concrete Christ 

medaillon by Niels Fjeldskov. Today the inte-
rior remains almost in its original condition. 
The walls, however, were painted white in 
1971. 

When the church at Nebel was demolished in 
1878 most of its fittings were transferred to the 
new building, including the highly ornamented 
altar-piece and frontal, both donated by Henrik 
Mund and Berete Mormand in 1656 and 1666 
respectively. Also from the old church is the 
prestigious altar plate (chalice, paten and wafer 
box) from 1688 by Marcus Resenhof from Co-
penhagen and donated in 1691 by the baron Fre-
derik Krag and Charlotte Amalie Griffenfeld, 
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probably originally a present to Vær church (s. 
4881). More recent fittings are the pulpit and the 
font in neo-gothic style as well as the major part 
of the pews, which underwent a thorough res-
toration after the transfer to the new church. 
However, c. 1900 the modern font was replaced 
by a Romanesque granite font (on a new base) 
of unknown provenance. Also worthy of men-
tion is a 18-branched chandelier marked with the 
year 1607 (for 1697(?)) and the donors' initials 

'ØES and LHD', a present from count Frijs to 
mark the inauguration of the new building, and 
apparently originating from the cathedral in 
Bergen, Norway. 

A tombstone c. 1769 as well as three coffin 
plates, c. 1612, 1626 and undated, commemo-
rating the members of the Mund family have 
recently been transferred from the mortuary in 
Nebel and the adjoining churchyard. 

Fig. 32. Loftet i præsteværelset (s. 4954). Henrik 
Wichmann fot. 1999. - The ceiling of the vestry. 



Fig. 1. Kirken set fra syd. Henrik Wichmann fot. 1998. - The church seen from the south. 

GANGSTED KIRKE 
V O E R H E R R E D 

Gårde i Gangsted og én i Elbæk nævnes et par gange i 
1400rne,1 og kirken omtales 1524,2 da den bidrog med 

12 mk. til Frederik I. s ekstraskat, den såkaldte lande-
hjælp. 

16063 tilhørte patronatsretten kongen, der dette år 
bortfæstede kirkens part af korntienden til en fru 
»Boudel« i Rådved i det nærliggende Hansted sogn, 

sandsynligvis Bodil Sørensdatter Mund på Rådved-
gård. 1631 klagede kirkeværgen Jens Jensen over 
denne (»Ifver Munds søster, afdøde fru Bodel 
Mund«), fordi hun ikke havde betalt sin afgift for året 
1627, og han derfor havde været nødsaget til at lægge 
ud.4 16305 var kirketienden fæstet bort til Morten Pax 
til Bjerre (jfr. s. 4351 og 4867) og 16466 til Laxmand 
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Gyldenstierne til Bjerre og Tyrrestrup (Søvind sogn). 
Da kronen 16737 som led i statens gældssanering efter 
svenskekrigene afstod Tyrrestrup til rentemester 
Henrik Müller, fulgte bl.a. Gangsted kirke med; her-
til føjedes den klausul, at denne og annekskirken i 
Søvind (s. 5001) skulle forblive hos Henrik Müllers 
arvinger. 17328 fik et barnebarn af rentemesteren be-
stemmelsen ophævet, og kirken forblev under Tyrre-
strup9 indtil 1. jan. 1911, da den overgik til selveje. 

161510 betalte kirken for fem tiggertegn til 'stakler' i 
sognet. 

2000: Gangsted sogn indgår i Århus stift og ligger i 
Gedved kommune, Vejle amtskommune. 

På en lav hævning i det højtliggende, åbne ager-
land i herredets centrale del står den for området 
temmelig typiske kirke frit, vest for landsbyen 
og en kort strækning nord for bebyggelsen El-
bæk, hvor dobbeltpastoratets præstegård tilsy-
neladende har befundet sig i århundreder. Kirke-
gården, der i midten af 1960erne er udvidet mod 
syd efter tegning af Volmer Rud Nielsen, Hor-
sens, hegnes med kampestensdige. Siden den 
første omtale 161510 er gærderne utallige gange 
lagt op og udbedret, senest i 1990erne. Det nye 
areal kantes i øst og syd med takshæk. Hoved-
m a n d e n sidder i østsiden, i tilslutning til gan-
gen forbi våbenhuset, og består af jerngitterfløje 
mellem granitstolper. Fløjene er vistnok fra 
1957, mens stolperne kan gå tilbage til 1879. 
Desuden er der indgang i nordvest ved graver-
huset og en fodgængerlåge i udvidelsesafsnittet i 
forbindelse med parkeringsplads. Indgangene 
nævnes første gang samtidig med hegnsmuren i 
anledning af, at †ristene skulle repareres. Des-
uden skulle træværket over og omkring den 
søndre fornyes. Voer herreds tingbog indehol-
der under året 1673 en beskrivelse af den trøstes-
løse tilstand, der mødte synsfolkene, da de »ef-
ter recessen« (1643) mødte frem for at besigtige 
kirken efter svenskekrigenes ophør. Hvad ind-
gangene angår, fandt de, at taget var væk og 
træværket forrådnet, også bommen og lænkerne 
var borte, og fjenden havde stjålet ristene.11 En 
menneskealder senere (1702) kunne man imid-
lertid notere, at porten havde sine to låger og i 
det hele taget var i orden.12 1826 omtales stakit-
porte.13 Da portens og lågens stolper skulle for-
nyes 1879, foretrak man granit frem for træ.14 

I kirkegårdens vestre side står midtpå et lig-
kapel, tegnet af H. P. Nielsen 1948, og ved det 
nordre hjørne et hus med materialrum, graver-
kontor etc. Den eksisterende teglhængte, hvid-
kalkede bygning er gentagne gange udvidet og 
ændret, siden et kulhus 1936 skulle placeres her i 
stedet for ved affaldskulen ved nordmurens 
østre ende. Efter en tilføjelse 1978 gennemførtes 
en større udvidelse og ombygning 1994 med 
Torben Knudsen som arkitekt. 183015 har man 
noteret, at der tidligere skal have ligget en †kir-
kelade nordvest for tårnet. 

For nylig er der langs hegnet sat ask og tjørn, 
efter at mange sygdomsramte elme måtte fældes 
i midten af 1990erne. Allerede 1833 slog synet til 
lyd for etablering af gange og plantning af 
hegn.13 I sidste halvdel af 1800rne fortsattes an-
læggelse af stier, og ældre blev udvidet. 1879 
skulle der plantes 39 elmetræer. 1791 oplyses, at 
skoleholderen, ligesom i Søvind, på kirkegår-
den havde fri græsning for en ko.16 

I vore dage ligger der omkring kirken ral, 
som nok går tilbage til 1959, da det vist blev lagt 
som afløsning for brolagt †fortov; et sådant stod 
1909 på synets dagsorden. 

B Y G N I N G 

Den enkle kirke består af kor og skib, der er rejst i 
tiden omkring år 1200. Hertil er der i senmiddelal-
deren føjet et våbenhus i syd og i vest et tårn, der 
oprindelig havde kamtakkede gavle i nord og syd. 
Korets krydshvælv går utvivlsomt tilbage til samme 
periode, men er senere blevet stærkt ommuret. 
Orienteringen har en mindre afvigelse mod syd.17 

Bygningen er afsat med et kvadratisk kor, mens 
skibet er for kort til at opnå den i øvrigt ud-
bredte proportion 1 til kvadratrod 3. Materialet 
er udvendig ret grofthugne granitkvadre lagt i 
skifter, der for nedre lags vedkommende, lige-
som skråkantsoklen, er fortløbende mellem kor 
og skib. Højden af de fire nederste skifter på 
nordsiden er 51, 44, 42 og 35 cm; på sydsiden er 
kun tre skifter gennemgående. Indvendig er 
murene sat med marksten, dog bemærkes i ski-
bets vestre ende en del (tiloversblevne?) kvadre. 
Ligeledes er åbningernes hjørner med væggen 
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Fig. 2. Kirken set fra sydvest. Ældre fot. i Lokalhistorisk arkiv. - The church seen from the south-west. 

opmuret med kvadre. Begge indgange, der er 
rektangulære og stort set ens, er i behold, nor-
dre tilmuret, søndre i brug. De sidder lidt skævt 
for hinanden, og begge steder løber soklen igen-
nem under åbningerne. Søndre portal er i faca-
den 232 cm høj og måler 104 cm mellem an-
slagsfremspringene; indvendig er størrelsen 
243x132 cm. Den nordre, der til begge sider står 
som niche, er udvendig 108 cm bred og på in-
dersiden 230x134 cm. Begge portalers enkle, 
27-30 cm høje kragbånd er forneden dekoreret 
med en 5 cm høj, hulet skråkant, hvorover er 
lagt de imponerende rektangulære overliggere. I 
facaden måler den nordre 47x213 cm, mens den 
søndre har en længde på 219 cm. 

Der har været tre vinduer i koret og muligvis 
kun ét i hver af skibets langsider; i alt synes der 
kun at være to i behold. Det ene sidder i korets 

nordside og er genåbnet på synets foranledning 
år 1900. Udvendig måler det 137x70 cm, ind-
vendig 132x69, mens lysningen er 25 cm bred. 
Vinduets ydre overligger er rundet, den indre er 
rektangulær (57x117 cm med hak i det ene 
hjørne ligesom den nedennævnte). Et vindue 
omtrent midt i skibets nordmur er lukket, men 
kendeligt på begge sider med en bredde på ca. 
70 cm. Sålbænkstenen her og i korvinduet har 
kun en beskeden nedhugning. En temmelig 
stor, rektangulær (70x138 cm) overligger af grå-
rød granit med 70 cm bred åbning ligger ved 
våbenhusgavlen; i det ene øvre hjørne iagttages 
som nævnt en retvinklet afhugning. 

Ændringer og tilføjelser. Som de fleste andre ste-
der er der i årtierne før reformationen 1536 gen-
nemført om- og udbygninger. I Gangsted har 
ændringerne omfattet hvælvslagning i koret og 
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Fig. 3. Kirken set fra nord. Henrik Wichmann fot. 1999. - The church seen from the north 

tilbygning af tårn og våbenhus. Korets enkle 
krydshvælv med halvstensribber er på vanlig 
måde udstyret med et afløbshul i hvert hjørne af 
rummet. Over den nordvestre ribbe er enkelte 
kamtrin. Det er bemærkelsesværdigt, at kun 
den østre kappe hviler på skjoldbue, hvilket 
bl.a. lader antage, at hvælvets opmuring har 
fundet sted samtidig med, at triumfbuen blev 
udvidet. Siderne i den nuværende åbning er del-
vis kvadersatte, formentlig med genanvendelse 
af blokke fra forgængeren. Synsfolkene 1673 no-
terede, at både hvælvet og korets østgavl var 
revnet, og 185013 var tilstanden her så sløj, at 
man foreskrev »omsætning« af hvælvet. 

Tårnet, hvis nordvestre hjørne hviler på en 

stor marksten med mærker efter en stenhuggers 
mejsel, er rejst af munkesten i munkeforbandt. I 
sine stærkt reparerede og over store partier skal-
murede facader indeholder det adskillige bånd af 
granitkvadre, der sandsynligvis stammer fra 
skibets vestgavl, hvori der samtidig med tårn-
byggeriet blev brudt en bred tårnbue. Tårnrum-
met, hvorfra synet 186018 beordrede »den gamle 
stenfont« flyttet, har i sine vægge et lag åbne 
bomhuller omkring 160 cm over gulvet. Det 
overdækkes med et temmelig kuplet, utvivl-
somt samtidigt, ottedelt hvælv med afløbshuller 
i hjørnerne. Nær midten er der et klokkerebs-
hul. I vestsiden har antagelig fra begyndelsen 
siddet et vindue, hvis nuværende form dog kun 



GANGSTED KIRKE 4977 

går tilbage til en generel vinduesfornyelse i 
1860erne. 

Mellemetagen og klokkestokværket, med 
fladbuede, falsede glamhuller, er hovedsagelig 
nymuret og røber ingen oprindelige træk. Også 
de spredte marksten i øverste stokværks vægge 
er genanvendte ved ommuring. Der er næppe 
tvivl om, at tårnet i begyndelsen var en halv 
eller en hel etage højere, og den ældste omtale, 
den ovf. nævnte synsindberetning 1673, noterer 
da også, at syv †kamtakker var faldet ned på syd-
siden.11 Desuden har synsfolkene bemærket, at 
der i mure og hvælv var alvorlige revner. I de få 
yngre omtaler optræder hverken gavle eller 
kamtakker, men revner i murværket volder 
fortsat problemer. På et tidspunkt er man gået 
radikalt til værks og har nedrevet gavlene, der 
øjensynlig har vendt mod syd og nord, samt 
tillige et parti af murkronen. 1889 læste F. Uldall 
i †vindfløj en »JS-CMJ 1782« (jfr. s. 4979f.). 
Dette årstal angiver det seneste tidspunkt for 
tårntagets ændring til den nuværende, opskal-
kede pyramideform. 1819 bemærkede synet, at 
der netop var lagt spåntag på tårnet, og 1842 
trængte dette til reparation og tjære, før det 1852 
blev afløst af skifer.13 Med Torben Knudsen som 
arkitekt lagdes der 1986 bly på toppen. 

Det enkle våbenhus er rejst af rå kamp med 
sekundært forhøjede mure. Væggenes øvre del 
er af mursten, hvilket samstemmer med beskri-
velser 1673 og 1791,19 der oplyser, at taggavlen 
og murene foroven var af bindingsværk. Den-

gang fandtes der hverken loft eller vinduer. 1844 
skulle der lægges loft,13 og 1862 ønskede synet 
etableret to små, »buede« vinduer (jfr. Søvind, 
s. 5009).14 Husets nuværende udseende med 
murede falsgesimser er formentlig frembragt 
ved en af disse lejligheder. En muret bænk er be-
varet i rummets østside. 

Fig. 5. Tværsnit i skibet set mod øst 1:150. Opmålt af 
Cathrine Gerner Hansen 1987, tegnet af KdeFL 1999. 
- Cross-section of the nave looking east 

Fig. 4. Grundplan 1:300. Opmålt af Cathrine Gerner Hansen 1987, tegnet af KdeFL 1999. - Ground-plan. 
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Fig. 6. Kirken set fra sydøst. Ældre fot. i Lokalhistorisk arkiv. - The church seen from the south-east. 

Den bygningsmæssige tilstand og vedligehol-
delse, ud over det refererede vedrørende tårn og 
våbenhus, er første gang nævnt 1661,20 da kirken 
beskrives som meget brøstfældig. Den flere 
gange nævnte synsforretning en halv snes år ef-
ter fæstnede sig ved mange revner i koret og 
tr iumfmuren og anførte, at skibets loftsbjælker 
var halvt forrådnede. Synet 1702 fandt bjælkerne 
i orden, men observerede adskillige mangler 
ved korets østgavl og træværk.12 Derimod var 
tilstanden 1750 upåklagelig, ligeledes 1803.21 I 
mellemtiden havde en hovedreparation fundet 
sted 1794, og endnu et par stykker nævnes 1807 
og 1832,22 begge gange uden nærmere redegø-
relse. Større istandsættelser af korgavlen er gen-
nemført 182413 og formentlig også efter 1850, da 
synet som nævnt ønskede hvælvet »omsat« og 
konstaterede, at gavlens søndre hjørne hældede. 

Ved en af disse lejligheder er korets østre tag-
gavl, og på et tidspunkt også skibets, blevet ud-
ført i bindingsværk, hvilket aflæses på ældre fo-
tografier. Ombygning af disse gavle og nedtag-

ning af det gipsloft i skibet, som tidligst er 
nævnt 1861,18 er blandt de punkter, som den kgl. 
bygningsinspektør udtalte sig om 1929. Flere 
gange siden har der været gjort tilløb til restau-
reringer (ved H.P. Nielsen, Odder, 1965, og ved 
Rolf Graae, København, 1982), før en større 
istandsættelse gennemførtes etapevis i midten af 
1980erne under ledelse af Torben Knudsen, 
Horsens. 

Gulvet, der består af sorte og gråhvide, støbte 
fliser, i hovedgangen kantet med en dekorativ 
bort, er lagt 1907,23 men udbedret ved kirkens 
hovedistandsættelse i midten af 1980erne. I sto-
lestaderne ligger træ, hvilket tidligst nævnes i 
synsprotokollens referat år 1900. Første omtale 
af gulv er fra 1673, da synsmændene konstate-
rede, at »det meste var væk eller i stykker«.11 

Åbenbart har materialet været mursten, som det 
udtrykkeligt fremgår 174724 og senere, 1862 
med den tilføjelse, at stenene i gangen lå på 
kant, i øvrigt på fladen. 

Vinduerne, der ligesom de samtidige i Søvind 
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Fig. 7. Indre set mod øst før 1907. Ældre fot. i Lokalhistorisk arkiv. - Interior to the east before 1907. 

er uden ydre false (undtagen i vest) og indven-
dig smigede, går tilbage til 1868. Det særlige syn 
1673 bemærkede, at dét i koret var »af gammel, 
tyk og sort glas, også de andre brøstfældige«. 
1803 ønskedes et større på nordsiden,22 og 1826 
bemærkede man, at gavlvinduet (formentlig i 
koret) og »det over våbenhuset« trængte til 
istandsættelse.13 Ved den nævnte hovedrepara-
tion 1832 fornyedes vinduerne, og synsproto-
kollens beskrivelse 1862 angiver deres antal til 
fire, svarende til det eksisterende. Spor på faca-
derne røber imidlertid dels, at der har været to 
vinduer på skibets sydside, dels at nogle af de 
ældre har været kendeligt større end de nuvæ-
rende. 

Tagene er senest fornyet i midten af 1980erne 
samtidig med, at tårnets spir blev blyhængt til 
afløsning af skiferdækket. Langt op i 1600rne 
har kirken øjensynlig været blytækket, bortset 
fra våbenhuset. Dog oplyses det 1617, at der på 
skibet var et afsnit, »hvorpå tilforn lå sten«, og 
1619 udførte Jacob blytækker fra Rye adskilligt 

arbejde.10 Præstens beskrivelse 179116 lader for-
mode, at tagene da var hængt med tegl, og med 
undtagelse af tårnpyramiden har dette været til-
fældet siden. En omfattende fornyelse fandt sted 
i 1920rne. 

Tagværkerne er af ældre, genanvendt egetøm-
mer undtagen i tårnet, hvor tømmeret over-
vejende er af fyr, suppleret med ældre stykker. I 
koret, med ét lag hanebånd, og i skibet er sam-
lingerne foretaget på spærfagenes østside. 1673 
var navnlig korets tagtømmer dårligt.12 

Siden 1960erne opvarmes kirken med elek-
triske radiatorer, efter at synet havde konstate-
ret, at †kaloriferen var defekt. Denne var måske 
fra 1917, da synet havde erklæret †kakkelovnen 
i skibets nordøstre hjørne (jfr. fig. 7) for ud-
tjent. 

Vindfløjen sidder på spirets topstang, der kro-
nes af fugl, og bærer årstallet 1893. Ved synet 
året før var behovet for en ny stang blevet frem-
ført. F. Uldall har bemærket, at den foregående 
fløj bar årstallet »1782« og initialerne »JS-CMJ« 
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Fig. 8. Indre set mod vest. Henrik Wichmann fot. 1998. - Interior to the west. 

for Ole Johan Søltoft og Cecilia Maria Juul (jfr. 
s. 4977). 

†KALKMALERIER 

I forbindelse med hovedistandsættelsen 1987-88 
afdækkedes fragmenter af eftermiddelalderlige 
kalkmalerier på korets østvæg, tilsyneladende 
rester forestillende et ophængt sortfarvet draperi 
omkring altertavlen med bræmme i blåt, møn-
stret med buetunger i sort streg.29 

GLASMALERI 

1932 indsattes et glasmaleri (jfr. fig. 8) i farvet 
glas i tårnrummets vindue, skænket af kirkens 

organist, N. Juhl Hansen og udført efter forslag 
af kunstmaler Bagger, Nationalmuseet.25 Gulig-
hvidt midtfelt indrammet af dekorativ knæk-
bort i gult, rødt og grønt. 

INVENTAR 
Oversigt. Kirkens ældste inventargenstand er den ro-
manske døbefont, der tilhører den såkaldte Horsens-
type blandt de østjyske løvefonte. Middelalderligt 
har formentlig også været et †korbuekrucifiks, som 
dog fandtes nedtaget ved 1700rnes begyndelse og si-
den hen forsvandt. 

Hen imod slutningen af 1500rne anskaffedes et par 
alterstager, mens kirken fik en ny altertavle o. 1600, 
en enkel tosøjletavle, beslægtet med andre eksempler 
i Østjylland. 1616 tilføjedes en fornem †messehagel af 
'brandgult ' fløjl, smykket med sølvsnore og broderet 
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Fig. 9. Indre set mod øst. Henrik Wichmann fot. 1998. - Interior to the east. 

med hvid og rød silke. Om kirken ved samme lejlig-
hed fik en prædikestol, er uvist. Denne, der siden 
erstattedes af den nuværende, er tidligst nævnt 1673. 
Under svenskekrigene havde inventaret fået en hård 
medfart, skadet som det var, bl.a. af regn og slud, der 
kom ind gennem sprækkerne i det hullede loft. 

Hvor Tyrrestrups ejere i 1600rne og 1700rnes første 
del især synes at have betænkt nabokirken, Søvind, 
rettede hovedgårdens daværende forpagterpar, Lau-
ritz Lauritzen Friis (†1699) og Gedske Lucasdatter 
(†1705) deres gavmildhed mod Gangsted kirke, hvis 
altertavle på deres initiativ blev istandsat og forskøn-
net med nye arkitektoniske led, en række figurskulp-
turer og malerier i storfelt og topstykke. Parret fandt, 
antagelig sammen med Bertel Fædder, Gedske Lucas-
datters første ægtemand og Lauritz Friis' forgænger 
på Tyrrestrup, deres sidste hvilested i koret (s. 4995). 
Samtidig hermed skænkede fru Bodil, enke efter kir-
kens præst Oluf Rytter, et dåbsfad. 

Antagelig i forbindelse med kirkens hovedrepara-
tion 1794 (jfr. s. 4978) fornyedes prædikestolen, hvis 
forgænger 1791 var blevet betegnet som 'meget må-
delig'. 1821 nymaledes alteret og de øverste stole, og 
istandsættelserne videreførtes i 1830rne, da stolene 
nystafferedes og en ny klokke anskaffedes, skænket 
1837 af ejerparret på Tyrrestrup, Ole Johan Søltoft og 
Henriette Christiane Emilie, f. Fischer, kun tre år ef-
ter parrets donation af en klokke til Søvind kirke (s. 
5024). Samtidig synes gennemført en flytning af den 
middelalderlige døbefont fra koret til tårnrummet, 
idet en 'transportabel' font foresloges anskaffet, vel 
på den gamles oprindelige plads. Først o. 1862 fik den 
gamle font atter plads ved koret, nu ved korbuens 
nordvange. I 1860erne renoveredes eller fornyedes 
stolene og alterskranken, mens altersølvet, der alle-
rede 1852 var suppleret med en ny kalk og disk udført 
af Rasmus Petersen fra Horsens samt muligvis en 
porcelænsalterkande, forøgedes yderligere med en 

Danmarks Kirker, Århus 314 

4981 



4982 VOER HERRED 

oblatæske af samme materiale; hertil kom en dåbs-
kande af tin. 

Et lynnedslag i kirken 1894, der havde ramt alter-
tavlen og delvist beskadiget denne, var baggrunden 
for anskaffelsen af et nyt maleri i storfeltet, udført 
1895 som en kopi efter et maleri af Carl Bloch af en 
slægtning til Tyrrestrups ejere, Lucie Friis. 

1904 fornyedes stolene efter tegning af Hector 
Estrup, og 1926 fik kirken et orgel. 1929 nymaledes 
inventaret, og nye lysekroner til elektrisk lys (instal-
leret 1926) opsattes i stedet for ældre ringkroner. 
Disse blev dog atter taget i brug efter en renovering 
1969. 1932 udførtes prædikestolens figurmalerier ved 
kunstneren Hjalte Skovgaard, Blandt de seneste årti-
ers nyanskaffelser skal fremhæves oblatæske og alter-
kande, skænket 1973 af Johanne Henriette Pedersen, 
et nyt orgel, opsat 1976 og en præsterækketavle fra 
1993. 

Inventaret er præget af lyse farver i nuancer af grå 
og brun, resultatet af en hovedistandsættelse 1987-88, 
da altertavlen ligesom kirkens stoleværk og orgel 
blev afrenset og nymalet. 

Alterbord (jfr. fig. 10), antagelig nyere, af tegl 
med pudsbeklædning; bordplade af træ; ca. 95 
cm højt, 146 cm bredt og 79 cm dybt. 

Alterklæde, nyere, af mørkeblåt, lærredsvævet 
uld. †Alterklæder. 1615 anskaffedes 5 alen fint 
dvælg (groftvævet lærred) til en alterdug.10 1661 
betegnedes klædet som nyt,20 men manglede 
1673,11 en mangel, der i hvert fald 1791 var ud-
bedret.16 1821 og atter 1853 fornyedes alterets 
beklædning, sidstnævnte år karakteriseret som 
et smukt nyt alterklæde,13 vel identisk med det 
1862 omtalte klæde af rødt fløjl.14 1885 anbe-
faledes nyanskaffelse af et alterklæde af rødt uld-
fløjl med guldkors, måske det omhæng af rødt 
silkefløjl med guldfrynser, der nævnes 1905.14 

Altertavle (fig. 10-12), o. 1600, af eg med nyere 
tilføjelser af fyr; ændret og suppleret o. 1699 på 
initiativ af Lauritz Friis og dennes hustru, Ged-
ske Lucasdatter (fodstykkets konsolhoveder, 
storstykkets figurer og søjler, topstykket med 
tilhørende figurer, staffering) og atter 1895-96 
(storstykkets maleri, snedkermæssige supplerin-
ger, staffering). 

I sin oprindelige skikkelse har tavlen antagelig 
været beslægtet med en type, repræsenteret med 
eksempler i Brabrand (s. 1526), Ølsted (s. 1729), 
Dover (s. 3158), Veng (s. 3233), Tulstrup (s. 
3694) og Ovsted (s. 4564).26 Kernen udgøres af 

en tosøjletavle med volutsvungne storvinger. 
Fodstykket har profillisteindrammet fodfelt 
mellem tilsvarende indrammede fremspring, 
smykket med sekundære englehovedprydede 
konsoller. På fremspringene står storstykkets 
toskanske søjler (skafterne fornyet o. 1699, kapi-
tæler og fodstykker 1895-96) foran listeindram-
mede felter. Foran søjlerne er placeret frifigurer, 
tv. Moses (tidligere th., jfr . fig. 12) med Lovens 
Tavler i venstre hånd og ved højre fod. Indhak i 
den sidstnævnte tavle vidner om den ændrede 
placering. Th. (oprindelig tv.) står Kristus med 
løftet, velsignende højre hånd og jordkugle med 
flammelignende top i venstre hånd. Storvin-
gerne, som antagelig oprindelig har været lavere 
placeret end i dag, er formet som spiralvolutter 
med bladværk samt løvehoved og -fødder i re-
lief (fig. 11). Frisefeltet har metoper og triglyffer 
mellem fremspring, smykket med profil-
listeindrammede felter. Topstykket har søjlein-
drammet arkadefelt med maleri, flankeret af 
bladdekorerede, volutsmykkede sidepartier 
(muligvis ændrede 1895-96, jfr. fig. 12), og kro-
nes af trekantgavl, dannet af dobbeltvolutter, 
hvorimellem konsol som postament for den op-
standne Kristus, om end vist med krumstav i 
stedet for oprindelig †korsstav; vaser med kug-
leknop er anbragt på attikaens fremspring (tid-
ligere på hovedgesimsens nedre †profilled, jfr. 
fig. 12). På fremspringene af storstykkets ho-
vedgesims står englebørn, hhv. med lanse (i 
nord) og (afbrækket) stav (i syd); sidstnævnte 
attribut er antagelig sekundært tilføjet 1895-96, 
jfr . fig. 12. 

Tavlen gennemgik 1895-96 en omfattende 
snedker- og malermæssig istandsættelse, hvor-
fra den nuværende bemaling - bortset fra senere 
afrensninger - hidrører. Rammeværket er brunt 
med sort og guld på lister samt gråt i felterne og 
rød og grøn lak på sølvbronze på storvingerne. 
Søjlerne er blålaserede med forgyldte kapitæler. 
Figurerne har hudfarvet karnation, brunt hår og 
skæg samt dragter i rødbrunt og grønt med for-
gyldning af detaljer. I fodfeltet er skriftsted 
(Joh. 1,14) med gylden antikva på sort bund. På 
indskriftfeltets bagside læstes 1982 en delvis ud-
visket indskrift: »1863 blev Kirken (forsynet) 
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Fig. 10. Altertavle, o. 1600, med tilføjelser fra o. 1699 og maleri fra 1895 (s. 4982). Henrik Wichmann fot. 1998. -
Altar-piece, c. 1600, with additions from c. 1699 and painting from 1895. 
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Fig. 11. Detalje af sidevinge. Udsnit af altertavle (fig. 
10) (s. 4982). Henrik Wichmann fot. 1998. - Detail of 
wing from altar-piece (fig. 10). 

med nye Bænke (...) Alteret«.27 På selve posta-
mentets bagside er fæstnet en ældre tavle med 
indskrift i to vers med gul skriveskrift på sort 
bund over ældre versalindskrift: 

»See hvor Altertavlen staaer 
prydet nu i Gangsted Chor! 

Salig Fedder skal og Friis 
Derfor dette takkeviss 

Skrives til Amindels her 
Som med Gedske Lucas der 

Begges dydig Hustru lod 
Paa dens mangel raade Bod 
Gid at hver en Kierke lem 

Vilde efterfølge dem 
Udi Godhed for dend Sted 

Som hans Gud vil æres ved.« 

Altertavlen har to malerier, hhv. i storfelt og 
topfelt. Storstykkets maleri, 1895, olie på lærred, 
107x94 cm, er udført af Lucie Friis som kopi af 
Carl Blochs Den hellige Nat, en fremstilling af 
Hyrdernes Tilbedelse (1867, Bedekammeret i 
Frederiksborg slotskirke, jfr. DK Frborg, s. 
1885f.). Maleriet er som sit forlæg udført i clair 
obscure med en bevidst kontrastvirkning mel-
lem mørkstemte, brunlige partier og enkelte 
stærkt oplyste områder (Jesusbarnet, Marias 
skikkelse). 

Storfeltets maleri blev efter kirkeejeren, Chri-
stian Søltofts ønske udført af dennes niece, frk. 
Lucie Friis, der var uddannet hos Mimi Larsen, 
f. Schwarzkopf og Julius Paulsen.28 

(†)Maleri i storfelt, antagelig o. 1699, forestil-
lende Nadveren. Betegnet af J. Magnus-Peter-
sen som 'meget tarveligt' (jfr. fig. 12) og kas-
seret 1894. Opbevaredes 1902 på Glibinggård.29 

Maleriets bagklædning, der nu er henlagt på kir-
keloftet, har følgende oplysende indskrifter, 
malet med hvid skriveskrift på sort bund: 
»Anno 1821 blev Nedgangen til Gedske Lucas-
datter og hendes tvende Mænds Begravelse til-
muret da Kisterne vare sammenfaldne og hen-
des Mindestien opsat i Muren lige for Kirke-
døren«. »Aar 1848 er Altertavlen malet af 
A. Schumann i Horsens«. 

Maleri i topfelt, o. 1699, olie på lærred, 48x29 
cm, forestillende Korsfæstelsen. Foran en 
uvejrshimmel hænger Kristus med svagt bøjede 
knæ på korset, flankeret af Maria og Johannes 
Evangelisten. I baggrunden anes Jerusalems by-
mur og tårne. Maleriet er udført efter stikforlæg 
af Hieronimus Wierix.30 

Altertavlens omskiftelige historie kan delvis 
følges gennem skiftende synsberetninger, der 
supplerer udsagnene fra de ovennævnte ind-
skrifter og en konservatorindberetning 1982 ved 
Mogens Larsen. Tavlen lader sig stilistisk datere 
til 1600rnes begyndelse. En staffering, vel fra 
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tavlens tilblivelsestid, er påvist på storstykket 
og de tilhørende storvinger, udført med smal-
teblåt (i felter og på storvingernes rankeværk), 
forgyldning (profillister), rødt (storvingernes 
bund, fremspringenes sider) og vistnok brunt 
(rammeværk). Tavlen er tidligst omtalt 1702, da 
den, 'hvorpå intet skrift kan læses', (blev) for-
bedret for tre år siden (dvs.1699) med to store 
og tre små træbilleder, givet af salig Laurids 
Friis, som tillige med altertavlen endnu er ustaf-
ferede'.12 Som det underbygges af den ældre 
indskrifttavle (jfr. ovf.), oprindelig i fodfeltet, 
lod Lauritz Friis (†1699) sammen med sin efter-
ladte hustru, Gedske Lucasdatter og yderligere 
til erindring om dennes første ægtemand, Bertil 
Fædder, tavlen udsmykke med i alt fem figurer, 
dvs. storstykkets Moses og Kristus samt top-
stykkets Verdensherre og engle. Antagelig sam-
hørende med denne istandsættelse var storfeltets 
søjler, postamentets englehovedsmykkede kon-
soller og selve topstykkets arkitektoniske ind-
ramning. I samme forbindelse nystafferedes tav-
len, efter alt at dømme med dominans af gråt og 
sort samt forgyldning og enkelte farveaccenter i 
blåt og rødt. Figurernes karnation var hvidlig 
med brunt hår og gult skæg, klædedragten grå 
og hvid. 

1747 noteredes et hul 'i skilleriet', vel i storfel-
tets maleri. 1821 blev altertavlen opmålet samti-
dig med tilmuringen af Gedske Lucasdatters og 
hendes gemalers begravelse og flytningen af den 
tilhørende mindesten (jfr. den ovennævnte ind-
skrift og s. 4993, 4995). 

1848 nystafferedes altertavlen i gråhvidt og 
ultramarinblåt af A. Schumann, Horsens (jfr. 
indskrift), der samtidig antagelig opmalede 
selve storstykket, som det anbefaledes, idet 
'glorien om Frelserens hoved (var) så uheldig og 
med så grelle og afstikkende farver', at den 
burde males ligesom den, der fandtes i Søvind 
kirke (s. 5013).13 1863 opmaledes tavlen på ny 
(jfr. indskrift).14 

1894 blev altertavlen delvist ødelagt ved et 
lynnedslag. Provstesynet anbefalede, at den helt 
kasseredes, men efter indsigelse såvel fra kirke-
ejeren som fra J. Magnus-Petersen, der fandt 
både ornamenter og figurer, navnlig topstyk-

Fig. 12. Altertavle. Tegning af J. Magnus-Petersen 
1894 (s. 4982). - Altar-piece. Drawing by J.Magnus-
Petersen. 

kets to engle 'frisk behandlede', valgte man un-
der ledelse af arkitekt Hector Estrup at under-
kaste tavlen en gennemgribende restaurering. 
Ved denne lejlighed ændredes placeringen af 
storstykkets figurer, ligesom storsøjlerne anta-
gelig fik nye drejede kapitæler og fodstykker. 
Endvidere fornyedes en række profillister og 
postamentfeltets indskrift. Som kronen på vær-
ket indsattes det nye altermaleri 1895, mens ma-
lerfirmaet Warnich & Møller, Horsens, 1896 gav 
tavlen den nuværende staffering, jfr. indskrift 
med sort antikva på storstykkets bagside. 1988 
blev altertavlen afrenset og nystafferet med bi-
beholdelse af den ældre farveholdning.31 

Altersølv. Kalk (fig. 13) og disk, 1852, udført af 
Rasmus Petersen, Horsens. Den 20 cm høje 
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Fig. 13. Alterkalk, 1852, udført af Rasmus Petersen, 
Horsens (s. 4985). Henrik Wichmann fot. 1998. -
Chalice, 1852, made by Rasmus Petersen, Horsens. 

kalk, der ganske svarer til den i nabokirken, Sø-
vind (s. 5014), har cirkulær fod med skråtstillet 
fodplade og på oversiden drevet udsmykning af 
otte buetunger; på en af tungerne er fæstnet et 
støbt krucifiks. Indknebne skaftled omkring ot-
tesidet knop og klokkeformet bæger. Under 
bunden er fire stempler, tre mestermærker for 
Rasmus Petersen (Bøje II, 1982, nr. 6257, 6258 
og 6259) og bymærke for Horsens (Bøje II, 
1982, nr. 6110). Endvidere indprikket årstal: 
»1852« og graveret ejerbetegnelse i antikva: 
»Gangsted Kirke.« - Den tilhørende disk, 12,5 
cm i tvm., har samme stempler og ejerbeteg-
nelse som kalken. †Kalk og disk. 1618 indkøbtes 
to skind til en pose 'at føre alterkalk og disk i'.10 

Nævnt 1661,20 1673,11 170212 og 1822; sidst-
nævnte år bemærkedes det, at kalken var uden 
indskrift, mens der på disken var anført: »Gang-
sted Kirke«.15 1853 noteredes det, at kalken og 
disken fandtes restaureret på en smagfuld måde; 
formentlig er begge blevet omsmeltet til de nu-
værende.13 

Oblatæsker. *1) Tidligst omtalt 1862,14 af sort 
porcelæn med guldkors. 13,5 cm høj, under 
bunden firmamærke for Bing og Grøndahl. O p -
bevares i præstegården. Jfr. eksemplar i Søvind 
kirke (s. 5016). 2) (Fig. 14), 1973, udført af 
Frantz Hingelberg, Århus, efter tegning af Jørn 
Hingelberg;32 ifølge graveret versalindskrift ne-
derst på æsken skænket af Johanne Henriette Pe-
dersen, Søvind. Den 9,5 cm høje æske har hvæl-
vet låg, smykket med en kugleformet knop, 
hvilende i et firbladet blomsterbæger. Under 
bunden mestermærke og lødighedsstempel for 
sterlingsølv samt ejerbetegnelse som kalk og 
disk. †Oblatæske, af træ, nævnt 1702.12 

Vinkander. *1) Tidligst nævnt 1862,14 af sort 
porcelæn med guldkors; 33 cm høj, jfr. Søvind 
(s. 5016). Under bunden mærke for Den konge-
lige Porcelænsfabrik og formermærke, »M«. 

Fig. 14. Oblatæske, 1973, udført af Jørn og Frantz 
Hingelberg, Århus (s. 4986). Henrik Wichmann fot. 
1998. - Wafer box, 1973, made by Jørn and Frantz Hin-
gelberg, Århus. 
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Fig. 15. Vinkande, 1973, udført af Jørn og Frantz Hin-
gelberg, Århus (s. 4986). Henrik Wichmann fot. 
1998. - Wine jug, 1973, made by Jørn and Frantz Hingel-
berg, Århus. 

Fig. 16. Alterstage, antagelig 1500rnes slutning (s. 
4987). Henrik Wichmann fot. 1998. - Altar candlestick. 

Opbevares i præstegården. 2) (Fig. 15), 1973, 
udført af Jørn og Frantz Hingelberg som oblat-
æsken og skænket af samme giver. 26 cm høj, 
med pæreformet, slankt korpus og låg, udfor-
met som oblatæskens. På foden giverindskrift 
som dennes; under bunden stempler og ejerbe-
tegnelse, svarende til ovennævnte. †Vinkande. 
1615 anskaffedes en lille tinflaske til messevi-
nen,10 måske den samme, der endnu omtaltes 
1702 med rummålet: en potte.16 

Berettelsessæt, jfr . Søvind (s. 5016). †Berettelses-
sæt. 1822 var nævnt et gammelt og 'forslidt' sy-
gesæt af tin, der erstattedes med det nuvæ-
rende.15 

Alterstager (fig. 16), antagelig fra 1500rnes 
slutning, af messing, 42 cm høje. Klokkeformet 
fod og skaft i fire afsæt, bestående af ægformet 
knop, kort baluster, skive og fladtrykt skiveled, 
indbyrdes adskilt af indknebne led. Beslægtede 
eksempler i Røgen (s. 3554) og Åle (s. 4369). 
Lav skål med lysetorn af jern. Under foden ind-
graveret ejerbetegnelse i antikva: »Gangsted 
Kirke 38«. Tidligst omtalt 1661.20 

Syvarmet lysestage, nyere,33 af messing. Så-
kaldt 'Titusstage', 42 cm høj. På det nederste led 
af den ottekantede, aftrappede fod er mester-
stempel med versaler: »Erstad Aarhus«. I niche i 
skibets nordmur. 
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†Messehagler. 1616 indkøbtes 8 alen 'brand-
gult' fløjl til en messehagel samt 2 alen hvid silke 
til korset på samme, foruden sølvsnore og 1 lod 
rød silke(-tråd). Hertil kom skrædderens syløn 
på 3 mk.10 Formentlig identisk med hagelen af 
'gult blommet plys', omtalt 1702 tillige med en 
ditto, af rød, blomstret taft med kors af brede 
guld- og sølvgaloner.12 1862 havde kirken en 
sort fløjlshagel med guldkors og ditto kanter.14 

1962 henstilledes det, at man anskaffede en ny 
messehagel og tilhørende skjorte.14 

Alterskranke, o. 1862,34 med drejede balustre. 
Håndlisten brunmalet, balustrene grå med for-
gyldte skaftringe og kapitæler. Opstillet som tre 
sider af firkant med afskårne hjørner. 

Døbefont (fig. 17), romansk, af granit, kum-
men rød- og sortnistret, foden af mere ensartet 
rødlig sten. Samlet højde 87 cm. Den 48 cm høje 
kumme, 81 cm i tvm., af uregelmæssig halv-
kugleform, har 2x2 parvist modstillede løver 
med palmetduskede haler, adskilt af bladranke-
spiral; forneden bort af buetunger. En tovsno-
ning smykker mundingsranden og kummens 
fod og indrammer endvidere bladornamen-
terne. Den keglestubformede, 39 cm høje fod 

Fig. 17. Romansk døbefont (s. 4988). Henrik Wich-
mann fot. 1998. - Romanesque font. 

har øverst en kraftig vulst og herunder en otte-
leddet dekoration af fembladede palmetter mel-
lem spiraler, indbyrdes sammenholdt af ringe. 

Fonten tilhører den såkaldte Horsenstype af 
de østjyske løvefonte (Mackeprang: Døbefonte, 
s. 258, 260), jfr . især fontene i Gosmer (s. 2770), 
Gylling (s. 2826) og Hansted (s. 4845). 

1829 beklagede man, at fonten var 'særdeles 
ubekvemt (...) placeret' oppe ved alteret og an-
befalede den flyttet til hjørnet af den øverste 
kvindestol, dvs. østligst i skibets nordside.13 Til-
syneladende blev beslutningen ændret, og fon-
ten flyttedes i stedet for til tårnrummet, hvor 
den registreredes ('den gamle stenfont') I860.18 

Til gengæld fremhævedes 1830 behovet for at 
anskaffe en 'transportabel' font »formedelst Kir-
kens Locale«. Nødvendigheden af en midlerti-
dig font, betegnet et »passende Døbe-Apparat«, 
fremhævedes endnu 1832.13 Det er dog uvist, 
hvorvidt dette realiseredes. 1860 og endnu 1862 
foreslås flytningen af den romanske font fra tår-
net til nordre side af indgangen til koret, dvs. til 
korbuens nordvange.18 1890 anbefaledes fonten 
renset for oliemaling og 1899 yderligere for 
grøn skimmel.14 1926 rykkedes den ud fra væg-
gen, formentlig til den nuværende placering un-
der korbuens midte.14 †Fontelåg. 1673 fremhæ-
vedes manglen af et låg til døbefonten, 'hvor-
over den forfalder.'11 

Dåbsfad (fig. 18), o. 1700, skænket af Bodil, 
salig hr. Oluf Rytters (sognepræst i Søvind og 
Gangsted, Oluf Rasmussen Rytter, †1690);12 af 
messing. 44,5 cm i tvm., 6 cm bred fane. Den 
glatte fane har indgraveret bomærke eller initia-
ler (sammenskrevet C og I (eller D) mellem to 
stjerner). Under bunden sekundært indridset 
ejerbetegnelse som alterkalk. 1952 anbefaledes 
anskaffelsen af nyt dåbsfad, hvilket dog tilsyne-
ladende ikke realiseredes.14 

Dåbskande (fig. 19), o. 1862,14 af tin, 24 cm 
højt, pæreformet korpus, nøje svarende til ek-
semplar i Søvind (s. 5018). Under bunden ind-
ridset ejerbetegnelse. 

†Korbuekrucifiks, af træ, er omtalt 1702 ('et 
krucifiks (...), som Vor Herre på korset stå på, 
som tilforn var ophængt i kirken og nu står på 
gulvet.').12 
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Prædikestol (fig. 20), antagelig o. 1800, med 
malet figurudsmykning af Hjalte Skovgaard fra 
1932, bekostet af højskoleforstander Johs. Elbek 
og hustru; af eg. 

Stolen omfatter fire fag, opdelt af vandret 
profilliste med diamantbosser i høje arkade-
smykkede storfelter og lave, tværrektangulære 
topfelter mellem dobbelte pilastre; disse krones i 
storfelterne af kugleprydede stave, i topfelterne 
af kuglekapitæler. Den rigt profilerede kronge-
sims har tandsnitsfrise, mens fodlisten bl.a. 
smykkes af en knækbåndfrise. Kurven hviler på 
en ottekantet bærestolpe. Antagelig samtidig 
opgang, der dog sekundært (o. 1926) er forsynet 
med panel, inddelt med lister i tre fag. Også 
stolens mægler synes tilføjet. 

Som konstateret ved en konservatorundersø-
gelse 1982 har stolen fire farvelag. Det nuvæ-
rende, der hidrører fra 1929 og 1932 (figurud-
smykning), omfatter grågrøn staffering af fyl-
dingsfelter med rammeværk i nuancer af brunt, 
lysegrå pilastre samt profilled i blåt, gulbrunt og 
gråt med forgyldning. Bærestolpen er blå, mens 
opgangen har blå og grå nuancer med detaljer i 
gulbrunt og guld. I arkadefelterne ses Hjalte 

Fig. 19. Dåbskande, o. 1862 (s. 4988). Henrik Wich-
mann fot. 1998. - Baptismal ewer, c. 1862. 

Fig. 18. Dåbsfad, o. 1700, skænket af Bodil, enke ef-
ter sognepræst Oluf Rasmussen Rytter (s. 4988). 
Henrik Wichmann fot. 1998. - Baptismal dish, c. 1700, 
donated by Bodil, widow of the vicar, Oluf Rasmussen 
Rytter. 

Skovgaards udsmykning med de fire evangeli-
ster, malet som firvingede serafer, omend med 
hovederne vist som de respektive symboldyr el-
ler -væsener, fra øst mod vest: Lukas, Mattæus, 
Johannes og Markus, hhv. på rødlig, blå, okker-
gul og hvid grund. Ved oksens højre klov er 
årstallet »1932« malet med sort samt en seks-
bladet roset og et omvendt »N« eller »H«. Top-
felternes versalindskrifter er malet med hvidt på 
bundfarven og med tekst, der refererer til feltet 
umiddelbart nedenunder: »Lukas evangeliet vi-
ser os at Herren er Jesus Frelseren som oksen 
tienede«, »Matthæus evangeliet viser os at Her-
ren er Kristus fra Himlen nedstegen som men-
neske«, »Johannes evangeliet viser os at Herren 
er Guds søn der som ørnen stiger mod det høje« 
og »Markus evangeliet viser os at Herren er Vor 
Herre, løven over Juda stamme.« 

Prædikestolen, som sandsynligvis udførtes ef-
ter 1791 (jfr. ndf.), havde oprindelig en doden-
koprød staffering, suppleret med forgyldning 
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på profilled. Spor efter en afstregning på felterne 
antyder en mulig ældre †udsmykning. På under-
siden af opgangstrinet ses de sammenskrevne 
initialer: »MPN« i sølvbronze. Over denne staf-
fering ses en gråhvid og mørkgrå staffering, 
svarende til altertavlens, måske hidrørende fra 
en bemaling 1821, 1832-33 eller 1848 (jfr. ovf.). 
En gulligbrun egetræsådring herover stammer 
antagelig fra en istandsættelse 1863 (nyopmalet 
og lakeret 1904). 1926 fornyedes opgangen,14 

1929 nymaledes selve stolen,25 mens figurud-
smykningen som nævnt ovf. tilføjedes 1932. 
Samtidig flyttedes den tre tommer frem. 

†Prædikestol. 1673 savnedes en †himmel, 'ef-
tersom alt loftet står åben'.11 1791 betegnedes 
prædikestolen, der var opstillet på en muret fod 
som 'meget mådelig', og det understregedes, at 
den behøvede reparation. Opgangen karakteri-
seredes dog som 'simpel, men passende'.16 

Fig. 20. Prædikestol, antagelig o. 1800, med malerier, 
1932, af Hjalte Skovgaard (s. 4989). Henrik Wich-
mann fot. 1998. - Pulpit, probably c. 1800, with paint-
ings, 1932, by Hjalte Skovgaard. 

Stoleværk (fig. 8-9), 1904, dog med genanven-
delse af ældre dele, udført efter forslag af Hector 
Estrup; af fyr. De enkle stole har gavle med pro-
fillisteindrammede fyldinger og kronedes oprin-
delig af trekantede topstykker (jfr. fig. 21), fjer-
net 1929.25 Eksemplarer af (†)gavle opbevares på 
skibets loft. Ved indgangen til våbenhuset ses to 
firefags panelstykker, begge hidrørende fra det 
ældre stoleværk. Det mod øst er inddelt i felter 
med påstiftede lister, mens det mod vest er ri-
gere udstyret med fyldinger i karnisprofileret 
rammeværk (oprindelig forside, i dag bagside) 
og med afplattede fyldinger i kvartrund ramme-
værksprofil (nuværende forside, oprindelig bag-
side). 

Stoleværket står i blå- og lysgråt med detaljer 
i to gulbrune nuancer, hidrørende fra kirkens 
istandsættelse 1987-88.14 Herunder er 1982 af 
konservator Mogens Larsen påvist to farvelag: 
en staffering i grå nuancer med rødfarvning af 
lister, antagelig fra 1929, foruden en ældre med 
grågrønne felter i brunt rammeværk og okker-
gult listeværk samt dæmpet blåt og lysgråt i tre-
kantfelterne, vel stammende fra stolenes udfø-
relse 1904. På ældre, genanvendte dele påvistes 
yderligere tre farvelag, ældst en dodenkoprød 
bemaling, vel fra o. 1800, hvorover en gråhvid 
staffering fra 1821 eller 1832-33 (jfr. ndf.) og en 
gullig egetræsådring fra 1863, jfr. prædikestolen. 

†Stoleværk. 1616 indkøbtes to fyrrelægter til 
karlestolene og 1617-18 yderligere et antal fyrre-
deller til kirkeskamlerne. Samtidig aflønnedes 
en snedker og to tømrere for stolenes færdig-
gørelse.10 1673 noteredes det, at både mands- og 
kvindestolene manglede nyt gulv og skamler, 
ligesom de generelt karakteriseredes som gamle 
og brøstfældige.11 Endnu 1702 betegnede man 
kvindestolene som 'nedsunkne'.12 1791 havde 
stolene, der alle omtaltes som åbne og med 
hvert stade indrettet til tre gårdbeboere, atter 
behov for reparation.16 Nymalinger fandt sted 
1821, 1832-3313 og atter 1863. Antallet var da i alt 
44 stader med rygstød.14 

†Præstestol. Tidligst nævnt 1791 og da beteg-
net som 'forsvarlig',16 men må også have eksi-
steret før den tid som pendant til degnestolen 
(s.d.). 1862 omtales en fast stol ved alterets 
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Fig. 21. Indre set mod øst efter 1904 og før 1929. Ældre fot. i N M . - Interior to the east shortly after 1904 and before 
1929. 

nordside til præstens benyttelse. Stolen anbefa-
ledes dog s.å. indskrænket til det halve. 1865 
placeredes et grønt gardin på en jernstang foran 
stolen; forhænget fornyedes 1903 (jfr. fig. 7, 
21).14 Fjernet o. 1930 og erstattet med †armstol. 

†Degnestol. 1673 savnede stolen et gardin, li-
gesom det underliggende gulv manglede sten.11 

Nævnt 1862 og 1865, sidstnævnte år i forbin-
delse med en afrensning. 1890 omtales en bræd-
debeklædning under forsiden. Et grønt forhæng 
af uldstof, svarende til præstestolens, ophængtes 
1903, jfr . fig. 7, 21.14 Placeret i korets sydøst-
hjørne og antagelig fjernet samtidig med oven-
nævnte. 

†Præstekonens stol. Tidligst omtalt 1673.11 An-
tagelig identisk med lukket stol til præsternes 
familie, nævnt 1862, vel den øverste kvindestol, 
der 1865 afrensedes for farve ligesom degnesto-
len.14 

Nyere bænk i våbenhuset, placeret langs vest-
væggen. Blågrå staffering. 1864 foresloges en 

bænk 'til de syngende børn' anbragt ved korets 
sydside,14 måske identisk med (†)bænk på loftet, 
forsynet med udskårne ben. 

Skab, nyere, af kvartcirkulær grundplan. 
Hvidlig staffering. I våbenhusets sydvesthjørne. 

Pengebøsse (fig. 31), tidligst omtalt 1862, af 
messing. Firkantet med pengetragt; låge på for-
siden. På fodlisten med fordybet fraktur: »Kir-
kebösse«. Placeret vest for indgangsdøren. 
†Pengebøsse, nævnt 1862 og vel svarende til 

ovennævnte.14 

Dørfløje. 1) O. 1905, af eg. Allerede 1897 og 
atter 1905 anbefaledes anskaffelsen af en ny, 
dobbelt dørfløj i plankekarm til våbenhuset,14 

antagelig identisk med døren mellem våbenhus 
og skib. 2) 1971, af eg med lakering; udført af 
snedkermester Niels Madsen, Søvind.14 I våben-
huset. 

Orgel (jfr. fig. 8), 1976, med fem stemmer, ét 
manual og pedal, bygget af Marcussen & Søn. 
Disposition: Manual: Gedakt 8', Principal 4', 
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Fig. 22. Lysekrone, o. 1900, af smedejern (s. 4992). 
Henrik Wichmann fot. 1998. - Chandelier, c. 1900. 

Rørfløjte 4', Oktav 2'. Pedal: Subbas 16'. Kop-
pel M-P. Dobbeltfacaden med to rundbuede pi-
befelter er genanvendt fra det tidligere †orgel; 
spillebordet er opstillet fritstående mellem de to 
huse, med østvendt klaviatur. Malet i samklang 
med det øvrige inventar i blå- og lysgråt med 
detaljer i gulbrunt. I tårnrummet, flankerende 
vestvinduet. †Orgel, 1926,14 med fire stemmer, 
bygget af A. C. Zachariasen, Århus. Disposi-
tion: Bordone 16', Principale 8', Salicionale 8', 
Flauto 4'; oktavkoppel, svelle. Pneumatisk ak-
tion; vindladesystem: keglevindlade. Facaden, 
der er genanvendt i det nuværende orgel, havde 
attrappiber af sølvbronzeret zink. Spillebordet 
var som nu anbragt fritstående mellem de to 
huse, med østvendt klaviatur. I tårnrummet. 

Salmenummertavler. 1) (Jfr. fig. 21), antagelig 
identisk med én af i alt tre tavler, nævnt 1862 og 
beskrevet som sortmalede.14 I dag med lys grå 
staffering og påmalede indskrifter i hvidt med 
antikva, kursiv og versaler. Henlagt på kirkens 
loft. 2-3) (Jfr. fig. 7), 1868, rektangulære, med 
seks rum til indskudsbrikker. Henlagt på kir-
kens loft. 4-5) (Jfr. fig. 8-9), 1927, trepasformet 
topstykke og hængestykke med kors i firpas. 
Beregnet til hængetal af messing. En ældre li-

steinddeling er sekundært fjernet. Indskrifter 
med hvid skriveskrift. Lysgrå staffering over 
oprindelig brunfernisering. Ophængt på tr iumf-
væggens nordside og skibets sydmur. †Salme-
nummertavler. To eksemplarer som nr. 1, nævnt 
1862, ses ikke længere. 

Præsterækketavle, 1993, med udskåret ramme, 
formet som salmenummertavlerne. Buet midt-
parti med ligebenet trepaskors i cirkelslag; til-
svarende, mindre kors i de fire hjørner. Nederst 
guilloche (båndslyng). Grå og hvidlig staffering 
med forgyldning af rammeliste. Mørkgrå ind-
skrift i antikva. 

Lysekroner. 1-3) (Fig. 22), o. 1900, af smede-
jern med messingovertræk. Enkel ringkrone 
med ni lysearme til stearinlys og et tilsvarende 
antal hjerteformede nedhæng. Genopsat 1969 ef-
ter at være blevet nedtaget 1929. Ved nyopsæt-
ningen erstattedes en ældre guldbronzering med 
et overtræk af messing, mens en kultrådspære 
anbragtes midt i kransen.35 Ophængt i skibet. 
4-5) 1929, af træ. Sekskantet stjerne, monteret 
med elektriske pærer. Staffering i gråt, rødt og 
blåt med forgyldning og -sølvning. På bagsiden 
malet: »P. J. B. 1929«. 1969 erstattet af oven-
nævnte. På våbenhusets loft. 

Fig. 23. Klokke, 1837, støbt af Carl Frederik Weiss, 
Horsens (s. 4993). Henrik Wichmann fot. 1998. -
Bell, cast in 1837 by Carl Frederik Weiss, Horsens. 
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En *lysekrone, erhvervet o. 1908 fra Reballe-
gård og ophængt i tårnrummet, overførtes 1975 
til Søvind kirke (s. 5023). 

Lampetter. 1) Af træ med malet årstal 1929 og 
initialer som lysekroner nr. 4-5, samt Kristus-
monogram. Staffering som lysekroner nr. 4-5. 
På våbenhusloftet. 

2-4) 1968, af smedejern. Tre lysearme. Grå-
hvid staffering. Udfør t efter forbillede i †lam-
pet, tidligere i kirken, af firmaet Fogh og Mø-
rup (»Gangsted-lampetten«).35 

Kandelabre. Tre nyere stager, af smedejern, en 
trearmet og to syvarmede, er placeret i ligkapel-
let. 

Klokke (fig. 23), 1837, ifølge indskrift i relief-
versaler på den ene side af klokkelegemet støbt i 
Horsens af Carl Frederik Weiss og skænket af 
Ole Johan Søltoft og hustru, Henriette Christi-
ane Emilie (Fischer), jfr . klokke i Søvind (s. 
5024). Om halsen dobbelt ornamentbånd, for-
neden tre spinkle lister. På legemet endvidere 
Frederik VI.s kronede monogram. 

Ophængt i slyngebom. Den øverste del af 
klokkestolen var tidligere sammenbygget med 
spirets tagværk, hvilket nødvendiggjorde en 
ombygning 1998.36 

†Klokker. 1528-29 afleveredes en klokke med 
en samlet vægt på 2 skippund (320 kg).37 1619 
købtes jern til klokkeakslen.10 Klokken nævntes 
både 1661,20 170212 og 1791,16 sidstnævnte år dog 
med den tilføjelse, at den ikke hørte til de bedste 
i lyden. Endnu 1831 udskiftedes akslen, men 
kun få år senere omstøbtes klokken til den nu-
værende.13 

G R A V M I N D E R 

Mindetavler. 1) (Fig. 24), o. 1695 med tilføjelser 
o. 1705,38 over Bartholus Fædderus (Bertel Fæd-
der, †før 13.juni 1694)39 og Laurentius Friis/ 
(Lauridtz Friis) fra Ribe (Lauritz Lauritzen 
Friis), (†1699 i sit 39. år) samt begges hustru, 
Gedschenia Lucæ F:(ilia)/ (Gieske Lvc./as)d:(at-
ter) (Gedske Lucasdatter), †ll. sept. 1705 i sit 54. 
år.) 

Indskrifttavle af sort kalksten, rektangulær 
med afskårne hjørner, 115x70 cm. Indskrift med 
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Fig. 24. Mindetavle nr. 1, o. 1695, for Bertel Fædder 
(†før 1694), Lauritz Friis (†1699) og Gedske Lucas-
datter (†1705) (s. 4993). Henrik Wichmann fot. 1998. 
- Epitaph no. 1, o. 1695, for Bertel Fædder, Lauritz Friis 
and Gedske Lucasdatter. 

fordybede versaler, navne dog med kursiverede 
versaler. Efter skriftsted (Es. 26,20) blom-
strende latinsk gravskrift, signeret L. F. (Lauritz 
Friis): 

Kan hænde du spørger, 
Du gæst, 

Hvorfor bautastenen er opsat i dette sovekammer? 
For at 

der i din erindring skal indprentes 
mindet 

om trefoldige sjæle. 
Thi til erindring om 
den f romt hensovede 

meget retskafne mand 
Bertel Fædder 

besørgede 
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Lauritz Friis fra Ribe 
og 

Gedske Lucasdatter 
begges 

yndige hustru, 
(alle) fæller i ægteseng og grav, 

dette hvilested 
opført for dem selv og deres slægt 

i året 1695 
for at det engang skulle modtage deres levninger. 

Gå bort, vandringsmand 
og 

bed om, at jorden må være dem let, 
de, som ikke var til tynge for nogen. 

Lad ingen hånd være så grum, at den ikke tillader 
deres ben at hvile urørte her. 

Fig. 26. Kistekrucifiks fra 1600rnes anden halvdel (s. 
4995). Henrik Wichmann fot. 1998. - Coffin crucifix, 
second half of the 17th century. 

Mindetavlen over Gedske Lucasdatter og hen-
des to ægtemænd har antagelig oprindelig været 
anbragt i koret nær familiens murede begravelse 
(jfr. ndf.) og deres fornemme donation, kirkens 
altertavle (s.d.). 1821 valgte man imidlertid at 
tilmure begravelsen og flyttede samtidig epita-
fiet til en niche i skibets nordvæg lige over for 
indgangen,40 hvor det endnu findes. 

2) (Fig. 25), 1866, af cement. Jfr. eksempel i 
Søvind (s. 5025). Opsat over to faldne krigere 
fra Gangsted sogn, »som i Aaret 1864 hengave 
Livet for Fodelandet«, Mads Nielsen og Hans 
Mortensen, begge †18. april 1864 ved Dybbøl. 
Skriftfelt med indskrift i fordybet, forgyldt anti-
kva i ramme med svungent topstykke. Relief-
dekorationer af korslagte Dannebrogsfaner og 
geværer med bajonetter, herover kasket. På si-
derne laurbærgrene og forneden kanon, flanke-
ret af opstablede kanonkugler. På skibets nord-
væg. 

†Murede begravelser. 1) (Jfr. fig. 4-5). I forbin-
delse med istandsættelsen 1965-66 påvistes en 

Fig. 25. Mindetavle nr. 2, 1866, for to soldater fra 
Gangsted sogn, faldet i krigen 1864 (s. 4994). Henrik 
Wichmann fot. 1998. - Epitaph no. 2, c. 1866 for two 
soldiers, killed in the war of 1864. 
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Fig. 27. Gravsten, o. 1809, over Frederik Gram Jord-
høy (†1809) og hustru, Cathrine Borgen (s. 4995). 
Henrik Wichmann fot. 1998. - Tombstone, c. 1809, of 
Frederik Gram Jordhøy and his wife, Cathrine Borgen. 

hvælvet begravelse i skibets midtgang, ca. 
2,5x3,5 m. I rummet registreredes to store del-
vist sammensunkne voksenkister samt tre bar-
nekister. Blandt kistepladerne, der ved en un-
dersøgelse 1966 skønnedes at hidrøre fra tiden 
1650-80,41 fremdroges et *kistekrucifiks af jern-
blik (fig. 26), 52 cm højt. Nu i præstegården. 
Identifikationen af gravkapellets indehavere er 
uvis. Ud fra kistepladernes formodede datering 
kunne man gisne om, at medlemmer af Henrik 
Müllers familie var begravet her.42 Selv hvilede 
han og hustruen, Sophie Hansdatter dog i S. Ni-
colaj kirke i København (DK Kbh. By, 1, s. 
579f.). 

Fig. 28. Støbejernskors nr. 1, o. 1834, over Thøger 
Ditlev Brøchner (†1834) (s. 4996). Henrik Wichmann 
fot. 1998. - Cast-iron cross no. 1, c. 1834, to Thøger 
Ditlev Brøchner. 

2) Et hvælvet gravkammer for Lauritz Laurit-
zen Friis (†1699) og Gedske Lucasdatter (†1705) 
samt antagelig også for Bertel Fædder (†1695) 
var indrettet under korgulvet. 1705 testamen-
terede sidstnævnte 50 rdl., hvis renter skulle til-
falde sognepræsten til gengæld for, at han ved-
ligeholdt 'legatstifterens og hendes anden mands 
begravelse'.43 1821 tilmuredes begravelsen, da 
kisterne var sammenfaldne (jfr. også indskrift 
fra altertavlens bagside s. 4984).13 

Kirkegårdsmonumenter. Gravsten (fig. 27), o. 
1809, over Frederich (Frederik) Gram Jordhøy, 
præst for Gangsted og Søvind menigheder samt 
provst i Voer herred, (*17. juli 1742, †27. marts 
1809) med hustru, Cathrine Borgen. 

Gravsten af rødlig sandsten, 190x129 cm, på 
sokkel af granitkvadre; indskrift, delvist erode-
ret, i fordybet kursiv, indrammet af dobbelt 
randstribe. 

Placeret vest for tårnet. 
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Fig. 29. Støbejernskors nr. 2, o. 1839, over Hans 
Brøchner (†1839) (s. 4996). Henrik Wichmann fot. 
1998. - Cast-iron cross no. 2, c. 1839, to Hans Brøchner. 

Støbejernskors. 1) (Fig. 28), o. 1834, over Thø-
ger Ditlev Brøchner, *3. april 1823, †29.juli 
1834. 

Det ca. 72 cm høje kors (foden er ikke synlig) 
har indskrift i reliefversaler og hammerformede 
korsender, øverst med symmetrisk bladorna-
ment.44 

På kirkegården vest for tårnet. 
2) (Fig. 29), o. 1839, over Hans Brøchner, 

præst for Gangsted og Søvind menigheder, 
*7. okt. 1776, †27. juni 1839. 

Det ca. 108 cm høje kors (foden er ikke syn-
lig) har indskrift med reliefversaler; over perso-
nalia skriftsted (2 Tim. 4,28). Trepasformede 
korsender med reliefornament af lilje, flankeret 
af takkede blade, jfr . parallel i Tørring (o. 
1838(?), s. 4421).45 

På kirkegården vest for tårnet. 
3) (Fig. 30), o. 1862, over Ane Sophie Brøch-

ner, *11. sept. 1783, †31. aug. 1862 (hustru til 
sognepræst Hans Brøchner, jfr. ovf.). 

Navn og skriftsted (Åb. 14,13) i forhøjet anti-
kva. Korsenderne på det 85 cm høje kors (foden 
ikke synlig) afsluttes med tilspidsede trepas, 
hvori palmetter og roset. Jfr. eksempler i Sønder 
Vissing (o. 1865, s. 3837) og Tolstrup (o. 1834, s. 
4795), sidstnævnte signeret »Stallknecht, Hor-

46 sens«. 
På kirkegården vest for tårnet. 

K I L D E R O G H E N V I S N I N G E R 

Jfr. fortegnelse over arkivalier vedr. kirkerne i Gam-
mel Skanderborg amt i almindelighed s. 2874 samt 
forkortelser s. 2875. Fagordbog s. 15. 

LAVib: Retsbetjenteark. Voer herreds tingbog, syn 
10. jan. 1673 (B64A). 

Ved embedet: Synsprotokol 1862ff. 
Lokalhistorisk arkiv for Aaes, Gangsted & Søvind: 

Optegnelser og fotografier. 
NM: Håndskrift: F. Uldall: Om de danske Lands-

bykirker V, 1889, s. 210-13. - Indberetninger ved 
J. Magnus-Petersen 1894 (altertavle), Johs. Elbek 1911 
(gravsten), Mogens Larsen 1982 (inventar), Søren 
Weitemeyer 1995 (altersølv), Sissel F. Plathe 1998-99 

Fig. 30. Støbejernskors nr. 3, o. 1862, over Ane So-
phie Brøchner (†1862) (s. 4996). - Cast-iron cross no. 3, 
c. 1862, to Ane Sophie Brøchner. 
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(inventar), Birgitte Bøggild Johannsen 1999-2000 (in-
ventar og gravminder). 

Tegninger og opmålinger: NM: Altertavle ved 
J. Magnus-Petersen 1894. To ark gnidebilleder af in-
skription på gravsten ved Johs. Elbek 1911. Kgl. Byg-
ningsinsp. Århus: Korresp. og tegninger siden 1925. 
Horsens Museum: Korresp. og tegninger (Hector 
Estrup) 1894-1904. 

Litteratur: Th. Madsen: Af Sognepræst Hans 
Brøchners Optegnelser i Gangsted Kirkebog, Årb-
ÅrhSt. XII, 1919, s. 56-79, MeddÅrhSt. 1971, s. 80-81 
(ny belysning), 1973, s. 77 (nyt altersæt), 1977, s. 
56-57 (nyt orgel), 1986, s. 108 (tage), 1988, s. 132-33 
(restaurering), 1995, s. 168 (ombygn. af redskabs-
rum), 1998, s. 116 (ombygn. af klokkestol, rep. af 
tårn). 

Historisk indledning ved Lars Bisgaard, beskrivelse 
af kirkegård og bygning ved Kjeld de Fine Licht, 
kalkmalerier, inventar og gravminder ved Birgitte 
Bøggild Johannsen og orgel ved Ole Olesen. Engelsk 
oversættelse ved Lotte Elkjær. Redaktionen afsluttet 
2000. 

1 ÆldDaArkReg. I, s. 173 og II, s. 136. Det hedder 
om den ene gård, som tilhørte biskoppen i Århus, at 
allerede hans oldefar havde ejet den. På dette grund-
lag har Svend Aakjær i sin udgave af Kong Valdemars 
Jordebog, N. 58, formodet, at bispen har holdt sys-
selting i Gangsted. 
2 DaMag. 4. rk. II, s. 40. 
3 KancBrevb. 9. marts. 
4 KancBrevb. 20. nov. Heri omtaltes Bodil Mund, 
der netop var afgået ved døden 1631, som bosiddende 
i Horsens. Værgen beklagede samtidig, at han ikke 
havde råd til at gå rettens vej. 
5 KancBrevb. 29. juli. 
6 8. Okt . forleninger af kongetienden iflg. samme: 11. 
sept. 1566, 20. sept. 1570 og 6. nov. 1573 til Mogens 
Pedersen Galt til Tyrrestrup, 2. dec. 1591 til dennes 
svigerinde, enke efter Gjord Petersen Galt, Regitse 
Rosenkrantz. 3. jan. 1612 modtog ægteparrets datter 
Ingeborg Galt livstidsbrev på kongetienden, der 6. 
feb. 1635 gik til Henrik Mund til Serridslevgård i na-
bosognet Nebel. 
7 Kronens Skøder 30. sept. 
8 Kronens Skøder 10. marts. 
9 1737 solgtes gården til Hans Christensen Juul fra 
Assens (jfr. s. 5001), hvis datter Cecilia Maria overtog 
gård og kirke 1770 (LAVib. Landstingets skøde- og 
panteprot. 1731-37, f. 712 og 1768-72, f. 468). Samme 
år blev hun gift med godsfuldmægtig, senere kam-
merråd Ole Johan Søltoft, og parrets eneste søn, 
Christian, arvede ejendommen 1797 (LAVib. Århus 
bispeark. Kirkenes jura patronatus 1756-88 (C3. 1154) 
og Sager vedr. køb og salg af kirker 1789-1805 (C3. 

1150)). 1895 anføres proprietær C. Søltoft til Glibing-
gård (Søvind sogn) som ejer, jfr .RA. Kultusmin. 1. 
kt., j .nr. VV 512, 1895. 
10 RA. DaKanc. B 184. Seks års kirkeregnskaber ... 
1620. 
11 LAVib. Retsbetjenteark. Voer herreds tingbog, syn 
10. jan. 1673 (B64A). 
12 LAVib. Århus bispeark. Kirkesyn 1700-12 
(C3.1166). 
13 LAVib. Provsteark. Århus amts sdr. provsti. Syns-
prot. 1817-54 (C30.I2). 
14 Ved embedet. Synsprot. 1862f. 
15 LAVib. Præsteark. Gangsted-Søvind kirkebog 
1792-1813 (C413.3). 
16 LAVib. Provsteark. Voer hrd. Indk. breve 1780-
1812 (C30D.7). 
17 Abrahamsen: Orientering, s. 56: 6,8. 
18 LAVib. Provsteark. Voer-Nim hrd. Synsprot. 
1855-88 (C34.3). 
19 Jfr. synsberetning 1673 (note 11) samt Indk. breve 
(note 16). 
20 LAVib. Århus bispeark. Voer herredsbog 1661 (C3. 
1102). 

Fig. 31. Pengebøsse, o. 1862 (s. 4991). Henrik Wich-
mann fot. 1998. - Collecting-box, c. 1862. 

Danmarks Kirker, Århus 315 
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21 Jfr. note 12 og LAVib. Århus bispeark. Kirkesyn 
1750-64, 1789-1803 (C3.1172, 1175-76). 
22 Jfr. note 21 og 13 samt LAVib. Provsteark. Voer 
hrd. Adsk. sager 1799-1812 (C30D.9). 
23 LAVib. Provsteark. Voer-Nim hrd. synsprot. 1889-
1939 (C34.4). 
24 LAVib. Århus bispeark. Kirkesyn 1739-49 
(C3.1171). 
25 Ved embedet. Gangsted Sogns menighedsråds for-
handlingsprot. 
26 Jfr. P. Bang Termansen: Fra Museets kirkelige Af-
deling, ÅrbGlBy, 1939-40, s. 9-15. 
27 N M . Top.ark. Indb. 1982 ved Mogens Larsen. 
28 RA. Kultusministeriet. 1. kt., j .nr. VV 512, 1895. 
2 9 N M . Korresp.ark. 
30 Jfr. Marie Mauquay-Hendrickx: Les estampes des 
Wierix, II, Bruxelles 1979, nr. 156. 
31 MeddÅrhSt. 1988, s. 132-33. 
32 MeddÅrhSt. 1973, s. 77. 
33 Tidligst nævnt i Synsprot. 1965, jfr . note 14. 
34 Skranken anbefaledes 1862 omlagt og udvidet, jfr . 
Synsprot. (note 14). 
35 MeddÅrhSt. 1971, s. 80-81. 
36 MeddÅrhSt. 1998, s. 116. 
37 Rgsk. ældre end 1559. 108A. Liste over indkrævede 
klokker 1528-29. 
38 Gravskriften er - uden den afsluttende personal-

historiske del, der er skrevet på dansk - anført i P. 
Terpager: Inscriptiones Ripenses latinæ (...), 1702, s. 
66f. Terpager og Lauritz Friis var nære venner. 
39 Gedske Lucasdatters andet ægteskab blev indgået 
denne dato, jfr . HofmFund. II, s. 315. 
40 Jfr. Hans Brøchners optegnelser (note 15) og Syns-
prot. (note 14). 
41 Jfr. aviskronik 16. okt. 1966, signeret »M.R.M.« i 
Lokalhistorisk arkiv for Aaes, Gangsted & Søvind. 
Avisens navn er ikke anført. 
42 Müllers barnebarn, Christian Carl Müller og hu-
struen Anna Lasson var ifølge HofmFund II, s. 300, 
begravet i Søvind kirke, der prydedes af den af ægte-
parret skænkede altertavle (s. 5013). Parrets kister er 
dog ikke påvist. 
43 HofmFund. II, s. 315f.; efter tilmuringen af graven 
skulle renterne anvendes til vedligeholdelse af famili-
ens epitafium (se ovf.), jfr . reskript fra Danske Kan-
celli 6. april 1841 i LAVib. Provstiark., her citeret efter 
afskrift i Embeds arkivet. 
44 Jfr. Aase Faye: Danske støbejernskors, udg. Jan 
Faye, 1988, kat. nr. 205-06, type B. 
45 Jfr. Faye (note 44), kat.nr. 206-07. Typen er gen-
givet på priskurant, o. 1895, fra Anker Heegaards 
jernstøberi, Frederiksværk, jfr. smst. s. 215 og fig. 
331, nr. 82. 
46 Faye (note 44), kat.nr. 196. 

Fig.32. Gangsted 1:10.000. Opmålt 1817 af J.W. A m -
mundsen, rettelser medtaget til 1856. Kopieret 1982 
af Birgitte Andreasen. - Map of the village. 
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Fig. 33. Kirken set fra syd. Ældre fot. i Lokalhistorisk arkiv for Aaes, Gangsted & Søvind. - The church seen from 
the south. 

SUMMARY 

The simple building consisting of chancel and 
nave, was erected c. 1200. During the late mid-
dle ages a porch was added to the south, and a 
tower to the west, originally with corbie gables 
to the north and south. The cross-vault in the 
chancel undoubtedly dates from this period as 
well, but was later substantially rebuilt. The 
condition and maintenance of the building is not 
referred to in the sources until 1661. In 1673 pa-
tronage of the church was granted to the owner 
of Tyrrestrup, Henrik Müller. During the next 
two centuries, under this patronage, a large 
number of restoration works were carried out, 
viz. the chancel gable in 1824 and again c. 1850. 
In 1911 the church became financially independ-
ant. Other restoration works have been carried 
out in the 20th century, the latest during the 
1980s under the supervision of the architect Tor-
ben Knudsen from Horsens. 

Fragments from a post-medieval mural deco-
ration on the east wall of the chancel were ex-
posed in 1987-88. 

The oldest item of furniture is the Romanes-
que granite font belonging to the so-called 
Horsens type, an example of the eastern Jutland 
lion fonts. The chancel-arch †crucifix may have 
been of medieval origin, and hung in the church 
until the beginning of the 18th century. 

After the Reformation in 1536 the church ac-
quired a pair of candlesticks, and in the begin-
ning of the next century an altar-piece as well as 
a †chasuble of yellow velvet. It is not known 
when the pulpit was acquired, but the first writ-
ten record is from 1673. About 1700 the altar-
piece underwent a comprehensive restoration 
and sculptures and paintings were added on the 
initiative of the tenants of Tyrrestrup, Lauritz 
Lauritzen Friis and Gedske Lucasdatter. They 

315* 



5000 
VOER HERRED 

were both buried c. 1700 in the chancel, in a 
crypt, along with the latter's first husband, Ber-
tel Fædder (viz. the memorial with a Latin ep-
itaph written by Lauritz Friis, p. 4993). At this 
time Bodil, widow of the vicar Oluf Rytter, do-
nated a baptismal dish to the church. 

The present pulpit was probably acquired in 
connection with a major restoration c. 1794. 
During the 19th century the church was fur-
nished with a new bell (1837), altar chalice and 
wafer box, both of porcelain, acquired c. 1862. 

In 1894 the church was struck by lightning and 
this led to the procurement of a new altar paint-
ing by Lucie Friis, after a copy of Carl Bloch's 
painting of the Adoration of the Shepherds from 
the Oratory of the Frederiksborg Castle 
Church. In 1904 the chairs were renewed ac-
cording to designs by Hector Estrup, and a new 
organ was installed in 1926 (renewed in 1976). In 
1932 the pulpit was decorated with figure paint-
ings by Hjalte Skovgaard. 



Fig. 1. Kirken set fra sydøst. KdeFL fot. 1998. - The church seen from the south-east. 

SØVIND KIRKE 
V O E R H E R R E D 

Første omtale af sogn og landsby stammer fra 1426, 
da et skel mellem Søvind Kær og Haldrup Kær blev 
lagt fast.1 Kirken er nævnt 1524, da den bidrog med 
15 mk. til den såkaldte landehjælp.2 

Tidligste vidnesbyrd om kirkens ejerforhold er fra 
1572,3 da den tilhørte kronen, som havde kirketien-
den bortfæstet til sognepræsten, Niels Frandsen i El-

bæk.4 1646 var både kirke- og kongetienden fæstet 
bort til Laxmand Gyldenstierne, ejer af sognets ho-
vedgård, Tyrrestrup.5 Patronatsretten overgik til Tyr-
restrups ejer 1673, da kongen afgav den til renteme-
ster Henrik Müller.6 Herefter lå kirken under denne 
gård (blandt kirkeejere skal nævnes Hans Christensen 
Juul, jfr . bl.a. †gravkapel, og familien Søltoft, jfr . 
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gravminder samt Gangsted kirke, s. 4981), indtil den 
overgik til selveje 1. jan. 1911. 

Sognet er anneks til Gangsted, hvilket tidligst frem-
går 1584, da sognepræsten, ovennævnte Niels Frand-
sen, deltog i prins Christians hyldning i Viborg.7 

Nogle gårde i Gangsted sogn overførtes 1570 til Sø-
vind.8 Det omfangsrige voldsted, Torupvolde, ligger i 
den del af Søvind sogn, som tidligere udgjorde Ås 
sogn (jfr. s. 5038). 

16159 betalte kirken for tiggertegn til seks 'stakler' i 
sognet. 

Ved restaureringsarbejder 1975 gjordes i koret fund 
af smågenstande (nu i NM, inv.nr. D 29-105) og møn-
ter (NM. FP. 3468), heriblandt en såkaldt Danne-
brogsmønt fra Valdemar den Stores tid. 

Sagn. Om Peder Ebbesen Galt til Tyrrestrup (Peder 
Ibsen, Peer Yvs), hvis gravsten findes i kirken (s. 
5026), hed det i folkemunde, at han på grund af sit 
ugudelige levned blev taget af Fanden, og familien 
derfor 'for at skjule denne skammelige elendighed' 
ved begravelsen kom sten i ligkisten.10 

2000: Søvind sogn indgår i Århus stift og ligger i 
Gedved kommune, Vejle amtskommune. 

Søvind sogn er relativt stort og langstrakt, hvil-
ket hænger sammen med, at det i nord omfatter 
det for længst nedlagte Ås sogn (jfr. s. 5038). 
Kirken ligger derfor i områdets søndre del, der 
strækker sig fra kuperet moræneland til flade 
arealer på nordsiden af Horsens f jord inden for 
Værsø. I ældre tid (jfr. fig. 53) samlede lands-
byens huse sig i to grupper, adskilt af et lavt-
liggende, fugtigt engdrag, hvorigennem Søvind 
bæk strømmer og passerer nær kirkegården på 
vej mod fjorden. I dag er kirken helt omkranset 
af huse, hvilket er en situation, der går tilbage i 
tiden, omend bebyggelsen 1788 var mere spredt 
end den nuværende. Degnens nedennævnte bo-
lig er antagelig identisk med et af †husene i kir-
kegårdens skel. 

På alle sider undtagen i nord omgives kirke-
gården af brudstensmure, hvor en smal vej siden 
1943 danner 'rundkørsel' langs murens yderside. 
Mindre udvidelser har fundet sted 1884 i nord, 
1914 i vest og 1926-27 i nord. I 1900rnes be-
gyndelse indledtes de ældre, græskronede sten-
digers etapevise afløsning med tagstensafdæk-
kede brudstensmure, begyndende i øst, 1933 
fortsat i sydsiden og ført frem til indkørslen i 
vest.11 Siden den første omtale af hegning 16159 

har området været indesluttet med stengærde, 

hvor nedstyrtede strækninger jævnligt måtte 
lægges op. Der er en indgang mod hvert ver-
denshjørne. Indkørsler i øst og vest, fodgænger-
låger i nord og syd. I den nuværende udform-
ning med jerntremmefløje er alle af ny eller ny-
ere dato, søndre er således etableret 1932, nordre 
og vestre fornyet i 1980erne. I den sydøstre ind-
gang er lågerne ophængt på lave, teglhængte 
piller, i den nordøstre på høje rødstenspiller, 
mens der i porten ved ligkapellet er benyttet 
granitstolper til bæring. Indgange nævnes tid-
ligst 1616,9 da der indkøbtes egetræ til en †rist i 
øst og én i vest. 174912 klagede adskillige bønder 
over kirkeejeren Hans Christensen Juul (jfr. s. 
5001 og †gravkapel) og anførte bl.a., at han 
havde ladet nedrive en muret †portal, hvor de 'så 
dejligt kunnet stå i ly, når de kom til kirken i 
ondt vejr'. 180513 nævnes en lille †låge ved deg-
nens †hus (jfr. ovf.). Senere i samme århundrede 
omtales indgange jævnligt i anledning af æn-
dringer eller fornyelser. 

To indbyrdes forskudte, sammenbyggede, 
hvidkalkede og teglhængte huse ved vestre ind-
kørsel indeholder kapel og graverrum m.v. og 
går i sin kerne vist tilbage til 1919. 

Beplantningen udgøres af birk langs hegnets 
nordre halvdel, mens der for nylig er fældet ad-
skillige elme. 182814 noterede synet, at der stod 
træer hele vejen rundt, mens alléer førte fra ind-
gangene frem til våbenhuset. 1870 afløstes pop-
ler af elm, der fjernedes 1933, hvorefter plante-
des røn. Det fremgår af præstens kortfattede be-
skrivelse 1791,15 at degnen havde græsning på 
kirkegården for en ko. Forskellige regulerings-
aktiviteter har fundet sted i de sidste 100 år, ind-
ledt 1891 med grusning af hovedgangen mellem 
østre og vestre indkørsler; 1910 skulle en sti 
langs diget i vest og nord omlægges. Stenpikket 
fortov omkring kirken er lagt i 1990erne, mens 
en græsrabat skulle fjernes 1898. Urneplænen er 
fra begyndelsen af 1980erne.11 

B Y G N I N G 
Kirken, der i sin nuværende skikkelse indeholder 
mange for Østjylland karakteristiske træk, må være 
rejst o. år 1200 med facader af granitkvadre og bag-
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Fig. 2. Kirken set fra nordøst med Søltofternes gravsted i forgrunden. Henrik Wichmann fot. 1999. - The church 
seen from the north-east with the monument for the Søltoft family in the foreground. 

mure af marksten. O. år 1500 og i årtierne frem til 
reformationen 1536 er gennemført en betydelig om-
dannelse ved indbygning af hvælv og tilføjelse af tårn 
og våbenhus. O.1580 opførte Gjord Pedersen Galt til 
Tyrrestrup ved korets sydside et †gravkapel, der sløj-
fedes i 1740rne. Orienteringen har en ubetydelig af-
vigelse mod syd.16 

G r u n d p l a n e n i k i rkens op r inde l ige afsnit , k o r og 
skib, er tyde l igv is afsat på g r u n d l a g af kvadra te r , 
h v o r e f t e r m u r e n på sk r åkan t sokke l e r rejst m e d 
den n æ v n t e , i o m r å d e t u d b r e d t e materialeforde-
l ing m e d t i ldanne t g ran i t u d v e n d i g og r å i n d -
vend ig ; åbn inge rnes h j ø r n e r m e d v æ g g e n e r sat 
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Fig. 3. Grundplan 1:300. Opmålt af Mads Hjuler og Kurt P. Lorenzen 1987, tegnet af KdeFL 1999. - Ground-
plan. 

med kvadre. Soklen er ødelagt ved det søndre 
hjørne mellem kor og skib, hvilket kan være en 
konsekvens af brand (jfr. gulve). Skibets delvis 
bevarede vestgavl viser på sin østside, at de ud-
valgte, overvejende hovedstore marksten er lagt 
med tendens til horisontale lag (fig. 6), og at der 
er pakket med småsten i fugerne. Heri indgår 
stumper af tegl. I samme gavls facadeside op-
træder enkelte frådstensblokke. 

Fig. 4. Tværsnit i skibet set mod øst 1:150. Opmålt af 
Mads Hjuler og Kurt P. Lorenzen 1987, tegnet af 
KdeFL 1999. - Cross-section of the nave looking east. 

Skibet har to indgange, begge rektangulære. 
Den søndre er bevaret i brug, dog er anslags-
fremspringene fjernet. Den nordre, der aflæses 
på begge sider, står tilmuret. Udvendig måler 
dørhullet 205x110 cm over den gennemløbende 
sokkel, og her er i vestsiden bevaret anslags-
fremspringets enkle, 29 cm høje kragsten, der 
forneden smykkes med rundstav. Uden tvivl 
har vinduernes antal været det gængse med tre i 
koret og to i hver af skibets langmure. Ingen er 
bevaret i brug, men et tilmuret spores i hver side 
af skibet, hvor det nordre udvendig måler 
132x72 cm og har halvrund overligger. F. Uldall 
bemærker, at ved begge vinduer er sålbænken 
udført med to kvadre. En overligger er placeret 
i kirkegårdens søndre mur, og i sin udaterede 
kirkebeskrivelse bemærker M. R. Mikkelsen, at 
to andre, hvoraf den ene før 1927 blev fundet i 
en grav uden for kirkens sydmur, er blevet slået 
i stykker. 

En ikke nærmere lokaliseret, oprindelig, 60 
cm dyb niche (45x45 cm), placeret med bund 50 
cm over gulv i korets sydvæg og antagelig be-
nyttet som piscina, er observeret under kirkens 
restaurering 1975-76. 

Ændringer og tilføjelser i middelalderens seneste 
årtier har utvivlsomt fulgt det sædvanlige skema 
bl.a. ved, at første etape har bestået i indbyg-
ning af hvælv. Antagelig har arbejdet været ind-
ledt i koret. Det iagttages, at udformningen af 
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Fig. 5. Kirken set fra nord. KdeFl fot. 1998. - The church seen from the north. 

hvert af kirkens hvælvfag med otte halvstens-
ribber er så ensartet, endda indbefattende det i 
tårnrummet, at hele hvælvarbejdet må være 
gennemført på én gang. Desuden er tårnrum-
mets hvælv tilsyneladende samhørende med 
væggene, hvilket lader antage, at i hvert fald 
tårnets nedre del har udgjort et afsnit af samme 
byggeprogram. Til dette indtryk bidrager navn-
lig, at der såvel mod korbuen som ved tårnbuen 
ikke er anlagt skjoldbuer. Begge steder hviler de 
respektive hvælv i false i væggene, hvilket for 
korbuens vedkommende nok angiver en delvis 
ommuring i forbindelse med åbningens samti-
dige udvidelse. De hvælvbærende piller i skibets 
vestre hjørner synes desuden at være i forbandt 
med murværket i tårnåbningens vanger. 

I øvrigt er hvælvene normale og temmelig 
kuplede halvstenshvælv uden overribber. De 
hviler på falsede hjørne- og vægpiller, hvor ve-
derlag er markeret med et fremkraget skifte, der 
er affaset foroven og forneden. Det er bemær-
kelsesværdigt, at skjoldbuerne ved skibets lang-
vægge kun er en halv sten brede. Muligvis er det 
midterste fremspring på gjordbuepillerne bort-
hugget, mens selve buen er ejendommelig ved 
at være falset. De fleste af hjørnernes afløbshul-
ler står stadig åbne, og i skibets sydvestre hjørne 
skimtes en tilmuret (†)lem. Det er usikkert, om 
trækbjælkerne i skibet går tilbage til opførelses-
tiden. Nogle huller nær toppen af det østre fag 
synes at vidne om, at der her, da hvælvslag-
ningen fandt sted, løb klokkereb til en †tagrytter. 
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Overhvælvningen har medført blænding af 
skibets vestre vinduer. 

Tårnet, der som nævnt må være samtidigt 
med hvælvene i skibet, er tre stokværk højt og 
opført af munkesten i stabilt munkeforbandt. I 
facaderne, der mod syd og vest præges af senere 
tiders skalmuringer, indgår granitkvadre. Disse 
hidrører utvivlsomt fra skibets vestgavl, hvor 
der som nævnt samtidig blev brudt en åbning 
for tårnbuen. Indvendig, særlig i mellemstok-
værket, iagttages det fortrinlige murerarbejde, 
der er afsluttet med fugernes ridsning (jfr. fig. 

7). 
Det kvadratiske tårnrum, der i næsten fuld 

bredde står i åben forbindelse med skibet, over-
dækkes med et hvælv, der som omtalt svarer til 
kirkens øvrige og hviler på forlæg i væggene. 
En falset og spidsbuet, dog i vægplanet tagfor-
met overdækket døråbning i rummets sydside 
er ved hovedrestaureringen 1974-75 delvis gen-
åbnet og fremtræder som indvendig niche. 
Denne indgang, der har adskillige paralleller i 
omegnen (jfr. f. eks. Hylke, s. 4632, Vedslet, s. 
4676 og Ørridslev, s. 4738), kan ikke længere 
aflæses i det stærkt fornyede facademurværk. I 
vestsiden af tårnrummet har der formentlig fra 
begyndelsen siddet et vindue; åbningens nuvæ-
rende udformning er imidlertid et resultat af æn-
dringer i tidens løb. 

Mellemetagen har i hver side et lag af gen-
nemgående, i nyere tid udvendigt lukkede bjæl-
kehuller, der på vanlig vis i bygningens hjørner 
forløber skråt gennem muren (jfr. f.eks. Bjer-
ager, s. 2496, fig. 4). I nordsiden er der en blæn-
det, 67 cm bred døråbning, der har givet direkte 
adgang til tårnets øvre stokværk, således som 
det fortsat fungerer mange steder i stiftet. Luk-
ningen, der er bindig med facaden, er foretaget 
med små sten, dvs. i nyere tid, hvilket samstem-
mer med et udsagn, der lader formode, at ind-
gangen fungerede endnu 1825.14 Det kan for-
bavse i betragtning af, at dørhullet på indersiden 
næsten blokeres af tårnrummets hvælv. Her har 
det været nødvendigt at behugge den ene side 
kraftigt for at muliggøre passage. Det er van-
skeligt at tolke situationen anderledes, end at et 
eller andet er gået galt i planlægningen. 

I etagens sydside sidder to lysglugger over 
hinanden, den nedre, der er tilmuret udvendig, 
er placeret i væggens midte, den øvre lidt for-
skudt mod øst. Begge sidder indvendig i ensar-
tede, fladbuede nicher. Den øvre måler i væg-
planet 85x105 cm, selve den fladbuede lysåb-
ning, der udvendig omgives af spidsbuet spejl, 
er 70x45 cm. 

Som bæring for klokkestokværkets østmur 
og taggavl er mellem nord- og sydvæggen mu-
ret et spidsbuet, 64 cm bredt stik af hele sten (jfr. 
fig. 7). Ved begge vederlag er der truffet foran-
staltning for placering af den forskalling, der an-
vendtes under stikkets opmuring. 

Klokkestokværket har mod hvert verdens-
hjørne et dobbelt glamhul, der udvendig sidder i 
rundbuet spejl. De enkle, ca. 56 cm brede, rund-
buede åbninger er hvert sted indvendig placeret 
i fladbuede nicher (150x165 cm), og hele ud-
formningen er en skrabet udgave af den type, 
der er udbredt i stiftet og antagelig kan have 
hentet sin inspiration i domkirketårnets glam-
huller (s. 237). 

Mens den vestre taggavl udvendig er fornyet, 
senest 1958, er den østre i hovedtræk bevaret, 
omend der forneden i begge sider registreres 
ommuringer. Den smykkes med fire højblæn-
dinger på fælles fodlinie, de to ydre svagt spids-
buede, mens hver af de andre to foroven afslut-
tes med dobbelt spærstik, der i midten bæres af 
aftrappet konsol. Øverst en cirkelblænding. 

Fra nyere tid skal kun nævnes, at der 175817 

var en revne i murværket. 
Våbenhuset er rejst ved skibets sydside til trods 

for, at præstegården og hovedparten af lands-
byens huse, i hvert fald i nyere tid, har ligget 
nord for kirken. Den enkle bygning er opført af 
marksten på en syld af kamp, der flere steder 
træder frem. Væggene røber en forhøjelse, der 
sandsynligvis har fundet sted 1619 og er udført 
af Christian Hiort, der nogle år før var beskæfti-
get med tagarbejde ved kirken.9 Udvendig, 
hvor langsiderne afsluttes med nyere falsgesim-
ser, indgår i vestsiden et lag af kvadre. På tag-
gavlens inderside aflæses to, udvendig tilmurede 
smååbninger, den ene over den anden. På loftet 
står skibets facade kalket. Ved hver langvæg er 
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en muret bænk, hvis ringe dybde og glatte forside 
forklares bl.a. ved ommuring o. 1911. De to 
rundbuede vinduer med jernstel, der i gavlen 
flankerer den udvidede dør og er karakteristiske 
for provstiet, skriver sig, ligesom et gipsloft, fra 
1861. Vinduernes form er ændret 1870.11 

Et grundmuret †gravkapel ved korets sydside, 
opført o. 1580 af Tyrrestrups ejer Gjord Peder-
sen Galt og hans hustru Regitse Rosenkrantz, er 
sløjfet i 1740rne. Dets plads aflæses ved en godt 
2 m lang afbrydelse af soklen og en omfattende 
fornyelse af murværket ovenover. Hertil slutter 
sig en strækning af det østre hjørne med væggen 
i den åbning, hvormed kapellet stod i forbin-
delse med det indre af koret. M. R. Mikkelsen 
meddeler, at der ved gravninger på kirkegården 
er fundet rester af munkestensmurværk, tagsten 
og et dybtliggende murstensgulv. Synet 1673 
beskriver 'den adelige begravelse' som ganske 
brøstfældig.18 I øvrigt kendes bygningen fra den 
retstrætte, der opstod efter nedrivningen.10 

Heraf fremgår, at ægteparrets initialer, GG og 
RR, skrevet med jernbogstaver, stod på den 
sydvendte gavl samt, at tilbygningen var 'hæftet 
til kirken med jernankre', hvorfor den i sin for-

Fig. 6. Udsnit af østsiden af skibets vestre taggavl (s. 
5004). KdeFL fot. 1998. - Section of the east side of the 
western gable of the nave. 

Fig. 7. Udsnit af østvæggen i tårnets mellemstokværk 
(s. 5006). KdeFL fot. 1998. - Section of the east wall in 
the second storey of the tower. 

faldne stand truede med at drage kirkemuren 
med sig (jfr. gravminder). Det Jesumonogram 
af smedejern, der sidder på korets østgavl og 
tidligst er bemærket af F. Uldall, kan stamme 
fra den forsvundne gravbygning. 

Kirkens tilstand og vedligeholdelse i nyere tid 
nævnes første gang ved herredsbogens bemærk-
ning 1661 om bygfældighed med den tilføjelse, 
at situationen var værre i Gangsted.19 Synet 1673 
udmaler de mangler og mange ødelæggelser, 
der var indtruffet under svenskekrigene.18 Se-
nere foreligger der kun synenes karakteristik af 
bygningen som god eller forsvarlig. Hans 
Brøchner fremhæver i sin beretning om den al-
lerede nævnte kirkeejer Hans Christensen Juul, 
at denne (o. 1770) efterlod kirken i 'forbedret 
tilstand og gældfri'.10 1836 supplerede man bille-
det ved at skrive, at ejeren holder kirken i 'pyn-
telig stand', hvorfor den var 'et indbydende og 
hyggeligt sted for den offentlige kultus'. 1847 
observerede synet, at muren i korets sydøstre 
hjørne var ude af lod, og det beskrev skibets 
østre taggavl som faldefærdig og farlig. Nogle 
år senere iværksattes reparationer, og det kan 
være ved denne lejlighed, at de to nicher i korets 
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Fig. 8. Indre, set mod vest. Henrik Wichmann fot. 1998. - Interior to the west. 

gavlvæg blev etableret.14 1865 mente synet, at 
'bjælken i midten' (af skibet) burde ombyttes 
med en jernstang, hvilket tilsyneladende gen-
nemførtes. Det er derfor nærliggende at for-
mode, at der i hvert fag oprindelig har været to 
trækbjælker. Under ledelse af Jørgen Malling og 
Jens Wilhelmsen underkastedes kirken 1974-75 
en hovedistandsættelse, der ude og inde frem-
bragte den nuværende skikkelse. 

Gulvene består i koret af sekskantede, gule 
teglfliser, hvor omridset af Galternes flyttede 
gravsten (s. 5027) er markeret med mursten på 
kant; i skibet og i våbenhuset ligger gullige 
mursten på fladen, lagt henholdsvis i sildebens-
mønster og i par, der vekselvis drejes 90°. U n -

der stolestaderne og i det meste af tårnrummet 
er træ. 

Under hovedistandsættelsen 1974-75 konsta-
teredes i koret rester af det oprindelige mørtel-
gulv. Over den relativt tynde mørtelhorisont lå 
et kompakt, op til 12 cm tykt, 'fast sammen-
pakket lag, der bestod af trækul, brændte ler-
stumper og jernslagger' (jfr. ovf. om brandspor 
på soklen). Under det nuværende gulv ligger 
fyldlag af sand. 

Den ældste efterretning om gulve stammer 
fra 1673 og noterer, at der både i kor og skib lå 
mursten.18 År 170020 ønskede synet dem omlagt 
overalt; også 1791 fremgår, at materialet da var 
mursten, og synsprotokollens beskrivelse 1862 
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Fig. 9. Indre, set mod øst. Henrik Wichmann fot. 1998. - Interior to the east. 

oplyser, at stenene i gangen stod på kant og el-
lers lå på fladen. 1865 nævnes fliser. Et angreb af 
råd foranledigede i begyndelsen af 1900rne, at 
stengulvene blev fornyet samtidig med, at der 
lagdes træ i stolestaderne. Ved denne lejlighed 
anføres lysgule, bornholmske fliser. 

Vinduerne, der alle er rundbuede, indvendig 
smigede og påfaldende ved udvendig at være 
uden fals, er i deres nuværende udformning ind-
sat successivt i 1860erne som følge af synets hen-
stillinger til trods for, at de fleste var fornyet så 
sent som 1851. Rester af disse ældre vinduer ses i 
både nord- og sydsiden af skibets østre fag; i 
nord én åbning øst for den nuværende, i syd en 
på hver side af det i brug værende vindue. Det 

vestre af disse vinduer ses at have været falset 
udvendig, smiget og overdækket af fladbue ind-
vendig. Åbningen er ved indsætning af det nu-
værende vindue blændet med tynde lukkemure i 
såvel ydre som indre murflugt; på bagsiden af 
sidstnævnte læses: »Niels Henriksen og Niels 
Christian Jørgensen 1870«, i skriveskrift med 
blyant. Første omtale af vinduer er fra 1821, da 
synet noterede, at der netop var indsat '5 aldeles 
nye'.14 1827 blev vinduet i tårnrummet renove-
ret. 

Tagene, der har brunmalede vindskeder og 
sugfjæl, er overalt hængt med vingetegl, der er 
lagt op i 1980erne. Ved denne lejlighed forsvandt 
blyet fra korets nordside, hvor det 1791 nævnes 
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Fig. 10. Labyrintlignende båndornament. Detalje af 
†kalkmaleri fra 1500rnes første tredjedel, i korets 
nordkappe (s. 5011). Charles Gallefant fot. 1975. -La-
byrintine ornament. Detail of †mural decoration from the 

first third of the 16th century, in the northern bay of the 
chancel. 

særskilt til forskel fra de øvrige tagflader, hvor 
der lå tagsten.15 

Tagene omtales første gang 1616, da alle synes 
at have været af bly. I hvert fald arbejdede til-
syneladende den ovennævnte Christian Hiort 
dette år selvanden i 28 dage med oplægning af 
bly. Regnskabsposten tilføjer, at blyet var købt 
hos Peder glarmester i Horsens, og at blyme-
steren blev hentet i Tamdrup.9 1673 nævnes også 
bly på tårnet.18 År 1700 konstaterede synet, at 
blyet for en stor del behøvede omstøbning, og 
at tagtømmeret var dårligt. 1758 omtales tagsten 
på skibet,17 og en notits i synsprotokollen for 
1811 nævner spån på våbenhuset. 

I 1980erne blev også tagværkerne sat i stand 
og delvis renoverede. Såvel i kor som skib er 
tømmeret af eg, i skibet samlet og nummereret 
(begyndende i vest) på sydsiden, spærene er af 

nyere dato. Ældre stykker er genanvendt som 
hanebånd. 

Opvarmningen foregår siden 1972 med elek-
trisk ophedet luft, der blæses ind fra kalorifer-
graven, som ikke længere benyttes til sit op-
rindelige formål. Med henvisning til lov af 
7. juni 1872 opstilledes to år senere en †kakkel-
ovn ved midtpillen i skibets nordside. En snes år 
efter ønskedes ovnen fornyet, og 1918 installere-
des †kalorifer, østligt i skibets nordside. 

†KALKMALERIER 
1899 undersøgte konservator Eigil Rothe frem-
komne spor af senmiddelalderlige hvælvdekora-
tioner, hhv. sparredekorationer på hvælvribber, 
buefriser over gjord- og skjoldbuer og enkle 
blomsterudsmykninger i kapperne samt en tre-
kantfrise på kormurens vestside over korbuen. 
Da dekorationerne, der udelukkende var af or-

Fig. 11. Figurscene. Detalje af †kalkmaleri fra 
1500rnes første tredjedel, på skibets nordvæg (s. 
5012). Charles Gallefant fot. 1975. - Figurative paint-
ing. Detail of †mural decoration from the first third of the 
16th century. 
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Fig. 12. †Kalkmalet dekoration fra 1500rnes første tredjedel i skibets 1. og 2. hvælvfag, set mod øst (s. 5010). 
Charles Gallefant fot. 1975. †Mural decorations from the first third of the 16th century in the first and second bay of the 
ship, looking east. 

namental art, ikke skønnedes at have tilstrække-
lig interesse, overhvidtedes disse på ny. I for-
bindelse med afbankning af kalk 1975 afdæk-
kede konservator Robert Smalley atter hvælv-
dekorationerne tillige med en række figurud-
smykninger, både på hvælvkapperne og på 
nordvæggen af skibets 2. fag. Bortset fra den 
sidstnævnte, der blev aftrukket og deponeret på 
Nationalmuseet, tildækkedes alt igen. 

Af de fremdragne kalkmalerier, der antagelig 
stammer fra 1500rnes første tredjedel, (fig. 
10-12, 48) var hvælvdekorationen af Århuseg-
nens sædvanlige spinkle art i rødbrunt og grå-
sort, her omfattende en udmaling af ribberne 
med sparrer, indrammet af krydsende halvrund-
buer med prikblomster, langs midtribberne dog 
af spinkle stængler med firbladede blomster. 
Langs gjord- og skjoldbuerne var krydsende 
rundbuer. Mellem skibets 1. og 2. fag sås en 

firpasdekoration, indrammet af grenkviste. I 
hvælvtoppene anedes enkle rosetter, dog var i 
tårnfaget en ottebladet roset. Omkring hvælv-
huller i sviklerne var fantasimasker eller brøle-
hoveder. 

Af særlige motiver fandtes følgende: I korets 
østkappe sås mod nord biskop Niels Clausens 
(†1531) våben på gråsort bund over to mindre, 
uidentificerede bomærkeskjolde, ligeledes grå-
sorte (fig. 48); mod syd var en vase, hvori en 
busket buket med trekantede blomster, beslæg-
tet med eksempler i Hvilsted (s. 2600), Adslev 
(s. 3108) og Tåning (s. 4602). Nordkappen 
havde et enkelt labyrintlignende båndornament 
(fig. 10).21 I skibets 1. fag var i nordkappen en 
passerroset, mens der i syd fandtes en fremstil-
ling af ræven, som hænges af to gæs som alle-
gori på 'den omvendte verden' (mundus inver-
sus) eller måske en hentydning til 'den falske 
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prædikant ' (jfr. også Århus domki rke (s. 436), 
Spørr ing (s. 1678) og Tåning (s. 4602)).22 I tårn-
fagets vestkappe sås inden for en zigzagmønstret 
r a m m e en sammensat passerroset, ud fo rme t 
som en karvesnitsroset (jfr. eksempler i bl.a. 
Adslev (s. 3108), Veng (s. 3225) og Tønning (s. 
4054)). 

Af udmal inger på skibets vægge skal særligt 
nævnes f ragmenter af en figurudsmykning i to 
zoner over hinanden, adskilt af en trekantfrise, 
afdækket 1975 på nordvæggen af skibets første 
fag (fig. 11). Øvers t anedes en hest (med ry t -
ter?), nederst en figurgruppe, omfa t tende en 
person med turban eller mitral ignende hovedbe-
klædning (en biskop?), der syntes at s trække 
hånden ud m o d et barn. Bag sidstnævnte stod 
en kvinde med oprakte a rme og med en flad-
puldet hat på hovedet . Et †udsnit, ca. 200x40 
cm, blev af t rukket og anvendtes midlert idigt på 
Nat ionalmuseet som undervisningsmateriale for 
konservatorer under uddannelse.2 3 Endelig af-
dækkedes et par indvielseskors på korbuens no r -
dre vange og på sydvæggen i skibets 1. fag. 

I N V E N T A R 

Oversigt. Af kirkens middelalderlige inventar er be-
varet den romanske døbefont. Endvidere kan alter-
stagerne, der oprindelig har stået på tre ben eller fød-
der, være fra senmiddelalderen. Fra kilderne kendes 
endelig eksistensen af en †kalk, skænket 1517 som 
sjælegave af en vis Borgward. Om identiteten af 
denne og af Ivar Eriksen, der ligeledes er nævnt i 
kalkens indskrift, og om personernes mulige tilknyt-
ning til sognet vides dog intet sikkert. 

Den lutherske nyordning efter reformationen 
(1536) sætter sig tidligst præg i anskaffelsen af et 
dåbsfad o. 1550 og en prædikestol 1575. Sidstnævnte 
var en donation fra Tyrrestrups daværende ejere, 
Gjord Petersen Galt og Regitse Rosenkrantz (jfr. også 
†gravkapel s. 5007). 

Urolighederne under svenskekrigene - navnlig po-
lakkernes hårdhændede fremfærd - gik, som bevid-
net i herredsbogen 1661 og tingbogen 1673 (jfr. s. 
5007), ikke mindst ud over inventaret, der blev efter-
ladt i en ruineret tilstand, bl.a. med sønderhuggen 
prædikestol, bortrøvede alterklæder, væltede kirke-
stole og opbrudte låse på døre og skabslåger. 

Tyrrestrups ejere, som fra 1673-1911 havde patro-
natsretten over kirken, har på adskillige områder sat 
deres præg på inventaret, ligesom en række gravmin-

der vidner om hovedgårdens tilknytning til Søvind 
(s. 5025ff.). Tidligste vidnesbyrd var en †lysearm, 
smykket med giverindskrift for Karen Henningsdat-
ter Pogwisch, enke efter rentemester Henrik Müllers 
søn, Jørgen Müller (†1690). Ægteparrets søn og svi-
gerdatter, Christian Carl Müller og Anna Lasson, 
skænkede 1723 en ny altertavle med tilhørende maleri 
af Nadveren, nært beslægtet med altertavlen i Uth 
kirke. I samme århundrede suppleredes inventaret 
med herskabsstole, et †pulpitur og en (†)ligbåre 
(1748), og 1789 betegnedes kirken som 'fuldkommen 
uden mangler', hvilket sigtede både til bygning og 
inventar. Også i 1800rne var skudsmålet fremdeles 
upåklageligt (jfr. s. 5007). 

I Ole Johan Søltofts ejertid (1825-88) undergik kir-
ken adskillige forbedringer. 1834 ophængtes en ny 
klokke, støbt af I. C. og H. Gamst 1834, ligesom in-
teriøret forskønnedes ved fjernelse af det ældre pulpi-
tur, opmaling af prædikestolen og ved tilføjelsen o. 
1841 af alterklæde og messehagel af fløjl samt o. 1852 
af en ny kalk og disk, udført af Rasmus Petersen, 
Horsens. 1866 gennemførtes endnu en større istand-
sættelse på Ole Johan Søltofts initiativ, som anført på 
mindetavlen over Hans Christensen Juul og familie 
(s. 5025), herunder opsætning af en ny alterskranke 
og nye præste- samt degnestole. Kort forinden (o. 
1862) anskaffedes en dåbskande og en oblatæske samt 
et kirkeskib. Som kronen på værket nymaledes og 
ferniseredes træværket. 

I tiden umiddelbart før kirkens overgang til selveje 
(1911) fornyedes stolestaderne 1907, og samme år op-
sattes et orgel på et pulpitur i tårnrummet. 1929-30 
restaureredes altertavlen og prædikestolen, ligesom 
det øvrige inventar nymaledes. I forbindelse med ho-
vedistandsættelsen 1974-75 fik kirken et nyt orgel. En 
testamentarisk gave til kirken 1990 har inden for det 
seneste årti foranlediget en ændring og delvis forny-
else af korets møblering, herunder en sløjfning af de 
ældre præste- og degnestole. 

Kirkens nuværende farveholdning med dominans 
af blågrønne, blågrå, brune og sorte nuancer blev 
fastlagt i forbindelse med restaureringen 1929-30 i en 
bestræbelse på at harmonisere inventarets bemaling 
med de genfremdragne farver på altertavlen. Ved 
istandsættelsen fjernedes en ældre egetræsbemaling, 
antagelig fra 1866. Inventaret er senest opmalet i for-
bindelse med hovedistandsættelsen 1974-75. 

Alterbord (jfr. fig. 15), nyere, af fyr, 177,5x99 
cm, 96 cm højt . Bordplade, 1993, af matlakeret 
eg, 185x106 cm.11 

†Alterborde. 1) Middelalderligt, af granit med 
pudsbeklædning, ca. 70 cm fra bagvæg. Ved ud -
gravning i koret 1975 f remdroges fundamente t 
heraf, der bestod af håndstore sten i mørtel , 
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Fig. 13. Indre, set mod øst. Ældre fot. (før 1929). - Interior to the east before 1929. 

samt nederste skifte af selve bordet. 2) 1673 om-
taltes alteret (dvs. vel både alterbord og -tavle) 
som værende af træ og karakteriseredes som 
gammelt og brøstfældigt.18 

Alterklæde (jfr. fig. 15), 1993, udført af Berit 
Hjelholt, Vust; håndvævet af hør og uld i nuan-
cer af rødligt, gyldent, blågråt, grønt og rå-
hvidt. Forsiden viser et kors, der udgår fra en 
formation af flammer, en henvisning til Den 
brændende Tornebusk med udgangspunkt i al-
tertavlens Mosesfigur. †Alterklæder. Klædet 
manglede 1673, idet det var 'bortrøvet af polak-
kerne'.18 1791 omtaltes det som godt, muligvis 
identisk med fløjlsomhæng, nævnt 1841.14 1853 
nyanskaffet, vel identisk med klædet, der 1862 
beskrives som værende af rødt fløjl. Fornyet 
1905 og forsynet med 1½ tomme bred guldga-
lon.11 Et yngre klæde af blåt fløjl erstattedes 1975 
af beklædning med karrygult stof, svarende til 
alterskrankens puder. 

Altertavlen (fig. 14-15), ifølge malet påskrift 
udført 1723 og skænket af kirkeejeren, Christian 

Carl Müller til Tyrrestrup og hans hustru, Anna 
Lassohn (Lasson). 

Tavlen har en enkel, arkitektonisk opbygning 
med postament, hvorpå kerubhovedsmykkede 
fremspring og diminutive volutdannede side-
vinger; s tors tykke, hvori maleri (s.d), indram-
met af korintiske pilastre, foran hvilke står frifi-
gurer, tv. Kristus som Verdensfrelser (Salvator 
Mundi) med korsprydet jordkugle og Moses 
(th.) med Lovens Tavler. Muligvis har også 
storstykket haft †sidevinger, svarende til fod-
stykket;24 dog ses ikke sikre spor heraf. Over et 
frisefelt, kronet af en kraftig, profileret gesims, 
er et smallere segmentbuet topstykke, hvori ses 
givernes hjelmprydede alliancevåbener. Øverst 
et enkelt kors på fod, flankeret af to engle. Det 
kvalitetetsbetonede arbejde, navnlig mht. figu-
rerne, kan antagelig tilskrives Horsensbilled-
skæreren Christian Jürgensen Hansen Skov (jfr. 
epitafiet over Frederik Krag, o. 1728, i Vær, s. 
4904 og fløjdør til Frederik Gersdorffs kapel, o. 
1724 i Hunderup, jfr. DK. Ribe, s. 3194ff.).25 

Danmarks Kirker, Århus 316 
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Fig. 14. Altertavle, 1723, med ældre (før 1929) be-
maling (s. 5014). Kr. Due fot. 1924. - Altar-piece, 
1723, with older painting (before 1929). 

Stafferingen, der efter en istandsættelse 1929 
(se ndf.) i hovedsagen er identisk med den op-
rindelige, illuderer marmor i forskellige farver 
(sort, grå, mørkrød og hvidlig) med forgyld-
ning af detaljer og anvendelse af blåt, hvidt, 
gult, mørkegråt og rødt på kantlister, jord-
kugle, lovtavler og våbenskjolde. På postament-
og frisefelt er indskrifter med forgyldt kursiv på 
sort bund, forneden nadverordene i to spalter, 
foroven giverindskriften. 

Storstykkets maleri, 109x85 cm, olie på lær-
red, viser Nadveren efter forlæg af Marten de 
Vos.26 Kristus og de 12 apostle er samlet om-
kring et firkantet bord i et interiør, på hvis bag-
væg en retkantet portalindramning med sine ko-
rintiske pilastre udgør et ekko af selve tavlens 
arkitektoniske ramme. Farveholdningen domi-
neres af enkelte stærke lokalfarver (rød, blå, 
grøn, gul og hvid) i figurernes dragter, kontra-
steret med mere dæmpede toner i baggrunden 

(brun, grå, mørkegrøn og sort). Blandt de for-
skellige versioner af det anvendte forlæg er ma-
leriet nærmest beslægtet med det formentlig 
samtidige i U th (Bjerge hrd., Vejle amt).27 

I forbindelse med kirkens hovedreparation 
1866 blev tavlen snedkermæssigt istandsat samt 
malet og ferniseret. Postamentfeltets nadverord 
erstattedes med en indskrift i fraktur: »Givet og 
udgydt for Eder til Syndernes Forladelse.«, 
mens frisefeltet dækkedes af en mæanderbort 
(jfr. fig. 14). Efter forslag af Kr. Due 1924 blev 
tavlen 1929 gennemgribende restaureret af Povl 
Jensen, hvilket er markeret med en hvidmalet 
versalindskrift på bagsiden. De udskårne dele, 
der både bestod af fyr og elm, konserveredes og 
suppleredes, mens den oprindelige staffering 
blev afdækket, bl.a. på postament- og frisefel-
terne, eller rekonstrueret. 1991 diskuteredes en 
udskiftning af altermaleriet.28 †Altertavle. Jfr. 
†alterbord nr. 2. 

Altersølv. Kalk (fig. 16) og disk, o. 1852, udført 
af Rasmus Petersen, Horsens, og svarende til de 
tilsvarende genstande i Gangsted (s. 4985f.). 
Den 21 cm høje kalk har cirkulær fod med skråt-
stillet fodplade og drevet udsmykning af bue-
tunger på oversiden; på en af disse er pånittet 5 
cm højt, støbt krucifiks. Ottesidet knop mellem 
indknebne skaftled og klokkeformet bæger. 
Under bunden fire mestermærker for Rasmus 
Petersen, Horsens (Bøje II, 1982, nr. 6257, 6258 
og 2x6259). Endvidere indridset ejermærke med 
kursiv: »Søvind kirke/38«. 1852 anførtes behov 
for en rummeligere kalk,14 og et nyt eksemplar 
er derfor antagelig anskaffet på dette tidspunkt 
tillige med en ny disk (fig. 49), tvm. 12,5 cm. 
Under bunden to mestermærker (Bøje, II, 1982, 
nr. 6259) samt ejermærke som kalken. 

†Kalk (fig. 17), ifølge indskrift på foden skæn-
ket 1517 af Borckord (Borkward) som sjælegave 
for ham selv, hans forældre og for Ivar Eriksen. 
Af sølv med forgyldning både ind- og udven-
dig.15 Indskriften, der tidligst registreredes 1768 
(DaAtlas, IV, s. 204) samt 1771 af Søren Abild-
gaard, aftegnedes 1808 af sognepræsten Frederik 
Gram Jordhøy til Oldsagscommissionen.29 Gi-
verindskriften, som var udført med majuskler, 
lød: »Hv(n)c calice(m) fecit fie(ri) Borckord 
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Fig. 15. Alter med alterklæde, udført 1993 af Berit Hjelholt, og altertavle, 1723, skænket af Christian Carl Müller 
til Tyrrestrup og Anna Lasson (s. 5012f.). Henrik Wichmann fot. 1998. - Altar with cloth from 1993 by Berit 
Hjelholt and altar-piece from 1723, a donation from Christian Carl Müller and Anna Lasson. 

316* 



5016 
VOER HERRED 

graveret med versaler, og mærke som kalk og 
disk. 2) O.1862,11 af sort porcelæn med guld-
kors og -kanter; 13,6 cm i tvm. og 6 cm høj 
(oblatæske) og 33 cm høj (vinkande). Kanden, 
der hidrører fra Den kgl. Porcelænsfabrik, fand-
tes allerede 1862, da det dette år anbefaledes at 
anskaffe en æske af sølv eller porcelæn. Sidst-
nævnte har mærke for Bing og Grøndahl. 

† Vinkander. 1615 anføres en udgift til omstøb-
ning af en gammel tinflaske.9 

Berettelsessæt (fig. 20), ifølge påskrift skænket 
1811 til Elbæk pastorat af provst F. G. (Frederik 
Gram) Jordhøys enke og hans arvinger; udført 
af Nicolai Brandt, Horsens. Sættet, der omfatter 
fire dele og nøje svarer til eksempler i Kattrup 
(1798, s. 4715) og Vær (o. 1800, s. 4881f.), har en 
samlet højde på 13 cm; heraf er kalken 5,5 cm 
høj, disken 7 cm i tvm., oblatæske og vinflaske 
8,5 cm høj. På flaskens korpus er pånittet en 
støbt Kristusfigur på indgraveret kors. Under 

Fig. 16. Alterkalk, udført o. 1852 af Rasmus Petersen, 
Horsens (s. 5014). Henrik Wichmann fot. 1998. -
Chalice, made c. 1852 by Rasmus Petersen, Horsens. 

p(ro) salvte a(n)i(m)e sve et a(n)i(m)a(rum) 
p(are)ntv(m) svo(rvm) et a(n)i(m)a(!) Ivari Erici 
an(n)o d(omi)ni 1517. Orate (pro) evm« (Denne 
kalk lod Borkward udføre til frelse for sin egen 
sjæl, sine forældres sjæle og for Ivar Eriksens 
sjæl i det Herrens år 1517. Bed for ham). Sidst-
nævnte kunne muligvis identificeres med Iver 
Eriksen Fasti, g .m. Sophie Mogensen Galt, dat-
ter af Mogens Ebbesen til Tyrrestrup (og faster 
til Peder Ebbesen, jfr. s. 5012).30 Kalken (for-
mentlig denne) er senest omtalt 1852, jfr . ovf. 
†Disk. Tidligst nævnt 1661 sammen med alter-

kalk.19 Antagelig som denne kasseret o. 1852. 
Oblatæske og vinkande. 1) (Fig. 18-19), 1966, 

udført af Helga og Bent Exner, oblatæsken 12,5 
cm i tvm. og 6 cm høj, vinkanden 15 cm høj. 
Under bunden lødigheds- og mesterstempel, 
sidstnævnte med versaler, samt ejermærke, ind-

Fig. 17. Indskrift på †kalk, skænket 1517 af Borkward 
(s. 5016). Tegning af Frederik Gram Jordhøy 1808. -
Inscription upon †chalice, donated 1517 by Borkward. 
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flaskens bund mesterstempel for Nicolai Brandt 
(Bøje, II, 1982, nr. 6190). På diskens fane er ind-
prikket med skriveskrift »Givet til Elbæk Pasto-
rat af Provst F. G. Jordhöis enke og hans Arvin-
ger. 1811.« I nyere læderfutteral. Sættet anven-
des både i Gangsted og Søvind kirker. †Syge-
kalk, omtalt 1791 og ligesom ovennævnte an-
vendt både her og i Gangsted kirke.15 

Vinskummeske (fig. 50), anskaffet 1965, af 
sølv.11 16 cm lang med lige skaft og cirkulær laf 
med huller i korsform. På bagsiden fabrika-
tionsstempel (»HAN«) og lødighedsmærke for 
sterlingsølv. 

Alterstager. 1-2) (Fig. 21), o. 1500, 40,5 cm 
høje. Som det fremgår af spor under fodskålene, 
har stagerne oprindelig stået på tre ben eller fød-
der (se også ndf.). Ens profilerede fod- og lyse-
skåle samt konisk skaft med tre midtdelte led af 
spidsovalt tværsnit, jfr. beslægtede stager i 
Voldby (s. 3517). Lysetorn af jern. Under foden 
indridset ejermærke som kalk m.v. Tidligst om-
talt 1661.19 1673 bemærkedes det, at to fødder 
manglede fra den ene stage.18 3) Femarmet, o. 
1900, af støbejern med fod og skaft formet i ju -
gendpræget bølgeornamentik. Spor af bronze-
ring. På våbenhusloftet. 4) Syv stage (»Grundt-
vigsstage«), 1927, udført af Knud Eibye, 
Odense; 56,5 cm høj, på ottekantet fod, der går 
over i cirkulært led, smykket med akantusde-
koration. I niche i tårnets sydvæg. 

†Messehagler. 1661 er omtalt 'en gammel for-
slidt messehagel',19 og messeklæderne fik endnu 
1673 samme skudsmål.18 1791 betegnedes messe-
tøjet dog som 'godt'.15 1841 anskaffedes messe-
hagel og -skjorte efter henstilling fra Danske 
Kancelli, der påpegede, at sådanne burde findes 
ved enhver kirke; førstnævnte var forsynet med 
guldborter og ditto kors.14 1862 registreredes en 
sort fløjlshagel samt en tilhørende messeskjorte 
af fint, hvidt lærred (cambric). Hagelen erstatte-
des 1867 af en ny af silkefløjl med rygkors af 
guldbrokade, skænket af kirkeejeren. 1912 fand-
tes en fløjlsmessehagel i kirken (samme?).11 

Alterskranke, skænket 1866 af Ole Johan Søl-
toft (jfr. indskrift på epitafium s. 5026). Af halv-
cirkulær form med lakeret håndliste og balustre 
med blågrøn staffering. 

Fig. 18. Oblatæske, udført 1966 af Helga og Bent Ex-
ner (s. 5016). Henrik Wichmann fot. 1998. - Wafer 
box, 1966, made by Helga and Bent Exner. 

Fig. 19. Vinkande, udført 1966, af Helga og Bent Ex-
ner (s. 5016). Henrik Wichmann fot. 1998. - Wine jug, 
1966, made by Helga and Bent Exner. 
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Døbefont (fig. 24), romansk, af grovkornet 
grålig, foden af rødlig granit; 95 cm høj. Den 
glathuggede kumme, 75 cm i tvm., har svagt 
indadskrånende sider med en mindre konkavitet 
ved kummens øvre del samt vulst ved overgang 
til foden. Keglestubformet, 38 cm høj fod med 
arkaderække, båret af piller med høj trapezfor-
met base og kapitæl, formet som en bred tvær-
stav. Ved overgang til kummen attisk profilled 
og vulst. Både på kumme og fod er spor efter 
grålig farve, antagelig rester af den nyere oliebe-
maling, som afrensedes 1895.11 

1865 placeredes fonten, der sammen med et 
tilhørende fad tidligst er omtalt 1791,17 'i kor-
døren lige oven for den øverste kvindestol', an-
tagelig den placering syd for (†)præstestolen 
(s.d.), der er angivet 1890 (fig. 36). Efter en se- Fig. 21. Alterstager, o. 1500 (s. 5017). Henrik Wich-

mann fot. 1998. - Altar candlesticks from c. 1500. 

Fig. 20. Berettelsessæt, udført af Nicolai Brandt, 
Horsens og skænket 1811 af Frederik Gram Jordhøys 
familie (s. 5016). Henrik Wichmann fot. 1998. - Chal-
ice for the Sick, made by Nicolai Brandt and donated 1811 
by the family of Frederik Gram Jordhøy. 

nere placering, delvist indmuret ved korbuens 
nordre vange, flyttedes fonten 1972 et stykke ud 
fra væggen.31 Et forslag 1991 om en placering 
under buens midte er ikke realiseret. 

Dåbsfad (fig. 23), o. 1550, af messing; sydtysk 
eller nederlandsk, i drevet og punslet arbejde, 
tvm. 56 cm, dybde 6,5 cm. Fadet har i bunden et 
cirkulært felt, indrammet af bred bort med seks 
granatæblelignende frugter imellem fliget blad-
værk (jfr. parallel i Frydendal kirke, Holbæk 
amt, DK Holbæk s. 859). Herom et skriftbånd 
med minuskier, tilsyneladende en vanskeligt 
tydbar indskrift, gentaget fire gange (vistnok 
»mivehve«, jfr. Falling (s. 2729), Træden (s. 
4091), Nørre Snede (s. 4236) og Serridslev (s. 
4963)). Yderst en dekorativ bladbort, dannet af 
ens, symmetrisk opbyggede ornamenter med 
krydsende stilke, samlet i en hjerteformet frugt-
knude, hvorfra udgår småblomster og fligede 
blade, svarende til fadene i Falling og Nørre 
Snede (se ovf.). På den 6,5 cm brede fane er fire 
borter, dannet af indstemplede liljer og blomster 
mellem bladbånd. Indskriften blev 1808 aftegnet 
af Frederik Gram Jordhøy.2 9 

Dåbskande (fig. 22), antagelig anskaffet 1891,11 

af fortinnet kobber, 32 cm høj. Kugleformet, 
midtdelt korpus, cylindrisk hals, fladt låg, 
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Fig. 22. Dåbskande, antagelig anskaffet 1891 (s. 
5018). Henrik Wichmann fot. 1998. - Baptismal ewer, 
probably acquired in 1891. 

hvorpå støbt kors, samt svungen hank. †Dåbs-
kande. 1862 anbefaledes anskaffelsen af en kande 
af passende form, forsynet med 'låg af tin eller 
anden metal til at bringe døbevandet i'.11 

Prædikestol (fig. 25-26), med skåret årstal 1575 
og våbenskjolde for Tyrrestrups ejere, Gjord 
Petersen Galt og Regitse Rosenkrantz. 

Kurven har fire fag med udskårne fyldinger i 
lavt relief og tværdeles lidt over midten af pro-
filliste; øverst tandsnit. Imellem de enkelte fyl-
dinger er dobbeltbalustre. De øvre fyldinger vi-
ser fra øst mod vest: 1-2) Våbenskjolde, vendt 
mod hinanden i courtoisie (fig. 25a-b), for Galt 
(Gjord Petersen Galt, nr.l), markeret med ves-
selhornsmykket hjelm og for Rosenkrantz (Re-
gitse Rosenkrantz, nr. 2), angivet med hjelm, 
prydet af vesselhorn, besat med og midtdelt af 
påfuglefjer, samt smykket med krans af roser. 
En ujævnhed i skjoldene tyder på, at der op-
rindelig var skårne våbenmærker, der dog er er-
stattet af bemaling, jfr. ndf. 3) Akantusmontant 
med kerubhoved, udgående fra kalklignende 
blomsterbæger. 4) Akantusornament med en-
kelte volutter. Forneden ses: 5) Akantusmontant 
med større og mindre volutpar og midtstængel 
med blomst, hvorfra udgår støvdragere. Iden-
tisk med 7). 6) Akantusornament med dobbelt 

Fig. 23. Dåbsfad, o. 1550 (s. 5018). Henrik Wichmann 
fot. 1998. - Baptismal dish, c. 1550. 

Fig. 24. Romansk døbefont af granit (s. 5018). Henrik 
Wichmann fot. 1998. - Romanesque font. 
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volutpar. Identisk med nr. 8). På fodlisten årstal 
samt latinsk ordsprog med reliefversaler; rhom-
beformede skilletegn: »Si Deus pro nobis quis 
contra nos 75« (Hvis Gud er med os, hvem er da 
imod os (15)75).32 I sin opbygning med rækker 
af fyldinger, tværdelt af profilliste og adskilt af 
dobbelte balustersøjler, er stolen nært beslægtet 
med prædikestolene i Falling (s. 2730f.) og Store 
Dalby (Vejle amt). Ornamentfelterne svarer 
nøje til sidstnævntes og har endvidere slægtskab 
med prædikestolen i nabokirken, Vær (s. 
4885f.). Nyere bærestolpe, svarende til Vær kir-
kes (jfr. s. 4885f.), og opgang med profilind-
rammede fyldinger. 

Stolens bemaling, der er nøje afstemt efter al-
tertavlens, domineres af blågrå, gråmarmore-
rede, brune og sorte farveaccenter, suppleret 
med sølv og guld. Våbenskjoldene har rød de-
koration med Jesumonogram over årstallet: 
(15)75. Fodlistens indskrift er forgyldt på sort 
grund. En partiel undersøgelse af en af våben-
fyldingerne, gennemført 1924 af Kr. Due, godt-
gjorde, at der fandtes i alt fire farvelag: et lag 

egetræsmaling over en art mahogniådring og et 
lag i to grå nuancer over en oprindelig, delvis 
staffering. Heraf fandtes mørkrød staffering af 
skjoldet med lys mønjerød bemaling af mono-
gram, årstal og kantliste. 

1673 nævntes, at prædikestolens bund var 
sønderhugget af polakkerne; endvidere bemær-
kedes, at der ingen himmel fandtes.18 183214 og 
1862 omtales opmalinger af stolen, senest med 
oliefarve og lak. 1869 anbefaledes stolen flyttet 
tilbage til pillen mod øst med opgang fra ko-
ret.11 1930 nystafferedes prædikestolen i har-
moni med altertavlen. 

Stolestader (fig. 8-9, 27), 1907, med genanven-
delse af ældre dele (se ndf.). Glatte gavle med 
topstykker udskåret i trekløverform og svagt 
skråtstillede ryglæn med tværrektangulære 
spejlfyldinger. Panelerne ved indgangen har 6x2 
fyldinger af uens størrelse med rhombeudsmyk-
ning i relief på de øvre felter. 

Stafferingen i blågrøn, gråblå og sort samt 
lysbrun hidrører fra en istandsættelse 1930. I 
samme forbindelse blev fremdraget ældre ind-

Fig. 25a-b. Våbenskjolde for Gjord Petersen Galt og Regitse Rosenkrantz (s. 5020). Detalje af prædikestol. 
Henrik Wichmann fot. 1998. - Coats of arms for Gjord Petersen Galt and Regitse Rosenkrantz. Detail of pulpit. 
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Fig. 26. Prædikestol, skænket 1575 af Gjord Petersen Galt til Tyrrestrup og Regitse Rosenkrantz (s. 5019). 
Henrik Wichmann fot. 1998. - Pulpit, donated in 1575 by Gjord Petersen Galt and Regitse Rosenkrantz, owners of 
Tyrrestrup. 

ridsede navnetræk og årstal på den første stol tv. 
for indgangen: »AJ 178•«; »LAH D. 4 JUNII 
1713«; »RSS 1669«. Ved *ernelse 1972 af et tid-
ligere koksfyr i skibets nordside (s. 5010) blev 
stolestaderne retableret på dettes plads.31 

†Stolestader. 1617 indkøbtes tre savdeller til 
stole og skamler.9 1673 betegnedes stolene som 
gamle og brøstfældige, og efter polakkernes 
hærgen stod størstedelen af kirkestolene yder-
mere på skrå.18 1791 var stolene i god stand.15 

Herskabsstol, (jfr. fig. 28), 1700rne. Indhegnet 
af panelværk med sekskantede spejlfyldinger, 
hhv. tre fag af omtrent ens bredde mod vest, tre 
mod nord, hvoraf det midterste og bredeste er 
oplukkeligt, samt et enkelt smalt fag mod øst, 
sammenføjet med prædikestolsopgangen. Staf-
fering i nuancer af blågrøn, gråblå og lysbrun. 

Stolen og en samtidig (†)pendant i nord om-
taltes 1791 som sæder for kirkeejeren og var på 
daværende tidspunkt udstyret med en himmel 
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Fig. 27. Genanvendte paneler fra stolestader, 1907 (s. 
5020f.). Henrik Wichmann fot. 1998. - Re-used panels 

from pews, 1901. 

eller overbygning, dog med åbne huller i stedet 
for vinduer.15 Denne del anbefaledes fjernet 
1855.33 I forbindelse med flytningen af prædi-
kestolen og dennes opgang 1869 foresloges den 
øverste mandsstol forandret hermed,11 hvilket 
vel sigter til den ovennævnte sammenbygning 
mellem stolen og opgangen. (†)Herskabsstol. En 
pendant til den eksisterende stol var opstillet ved 
nordmuren i skibets østligste fag, jfr . fig. 13. At 
dømme herefter omfattede stolen kun to fag i 
bredden, antagelig de endnu bevarede fyldings-
dekorerede paneler, der er henlagt på våbenhus-
loftet. Blågrå staffering. Fjernet i nyere tid, mu-
ligvis i forbindelse med kirkens hovedistandsæt-
telse 1929-30. 

(†)Skrifte- og degnestole (jfr. fig. 36 og 51), op-
sat 1866 ifølge indskrift på epitafium (s. 5026). 
De identiske stole, der var placeret i koret hhv. 
ved nord- og sydmuren 'på samme måde som i 
Nebel kirke',11 havde begge fyldingsdekorerede 
paneler mod alteret, indgang i østsiden og en 
overbygning med gardinophæng. Begge blev 
nedtaget 1994. Fragmenter med blå og grå staf-
fering henlagt på våbenhusloftet. †Skrifte- og 
degnestole. Omtalt 1851, da bagklædningen anbe-
faledes oliemalet.14 1862 nævnes to faste stole til 

præstens afbenyttelse samt en degnestol i ko-
ret.11 Muligvis har den førstnævnte således væ-
ret todelt. 

Et antal Kaare Klint-stole af eg med rørfletsæ-
der er opstillet i koret, i herskabsstolen (s.d.) 
samt i kirkens vestende. Bænke. Fire nyere, 
enkle bænke er opstillet i tårnrummet samt i ka-
pellet. 

†Skabe. 1673 noteredes en manglende nøgle til 
'det ene skab, som kalk, disk, messeklæder og 
hvad der hører til alteret, skal forvares i.'18 Et 
geværskab, 1700rne(?), for landmilitsen, med til-
hørende bænke, beregnet for dem, 'der mødte 
ved kirken til eksercitsen og ønskede at bivåne 
gudstjensten', blev sekundært omdannet til et 
pulpitur (s.d).10 

Pengebøsse, skænket 1975 af Ellen Jørgensen 
som angivet med fordybede versaler på mes-
singskilt; af lakeret eg med pengeslids foroven. 
Placeret øst for indgangen. To †pengebøsser, 
nævnt 1862 og 1912;11 af blik med sort bemaling. 

Fig. 28. Herskabsstol, 1700rne (s. 5021). Henrik 
Wichmann fot. 1998. - Manorial pew from the 18th cen-
tury. 
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Dørfløje. 1-2) 1953, efter tegning af arkitekt 
Hans Nielsen, Odder. Opsat i våbenhuset, samt 
mellem dette og skibet. 

†Pulpitur(er). Tidligst nævnt 1673, da trappen 
hertil omtaltes som forfalden og tre tilhørende 
stole som værende itu.18 Det kan være dette eller 
snarere et yngre, der angiveligt blev ombygget 
af et tidligere geværskab (s.d.). Antagelig i kir-
kens vestende. 1781 var det i upåklagelig stand, 
men blev 1832 nedrevet, og 'kirken blev ved 
samme lejlighed betydelig forskønnet'.10 

Orgel (jfr. fig. 8), 1975, af standardtype »Is-
høj«, med seks stemmer, ét manual og pedal, 
bygget af Th. Frobenius & Sønner, Kgs. 
Lyngby. Disposition: Manual: Rørfløjte 8', 
Principal 4', Gedaktfløjte 4', Spidsfløjte 2', O k -
tav 1'. Pedal: Subbas 16'. Bemaling i to lysegrå 
nuancer. I tårnrummet. (†)Orgel (fig. 29), 1907,11 

med fire stemmer, bygget af Joh. P. Andresen & 
Co., Ringkøbing. Disposition: Bordun 16' (fra 
F), Principal 8', Gedacht 8', Fugara 4'; oktav-
koppel. Pneumatisk aktion, keglevindlade. Den 
tredelte gotiserende facade, kronet med trekant-
gavl, var sammenbygget med pulpiturbrystnin-
gen; den opbevares nu på kirkeloftet. På (†)or-
gelpulpitur i tårnrummet. 

Salmenummertavler. 1) (Jfr. fig. 30), tidligst 
nævnt 1862. Enkle sortmalede trætavler med 
buet topstykke; sekundært (efter o. 1930) for-
synet med gylden frakturpåskrift »Daab« og 
»Altergang« og hængetal af messing. Af en op-
rindelig beholdning på fire er to †tavler kasseret. 
2) (Fig. 9 og 30), o. 1927.11 Af træ, nu med hæn-
getal af messing. Spidsbuet ramme med hæn-
gestykke, smykket med trekløverformet orna-
ment. Staffering i to blågrønne nuancer. Den 
oprindelige (†)indsats (jfr. fig. 13), efter 1971 
henlagt på våbenhusloftet, havde korset kors i 
cirkelslag flankeret af trefligede ornamenter, alt i 
relief. Herunder vandrette lister med malet frak-
turpåskrift »Før Prædiken« og »Efter Prædi-
ken«. Grå og blå staffering. Ophæng til tal. 

Lysekroner. 1) (Fig. 31), erhvervet til Gangsted 
kirke o. 1908 fra Reballegård.11 Nyere barok-
kopi, af messing, med seks S-grenede lysearme, 
hver med to lys, samt seks øvre refleksblomster. 
Tolvkantet hængekugle, hvorpå graveret ejer-

Fig. 29. (†)Orgel, 1907, bygget af Joh. P. Andresen & 
Co., Ringkøbing (s. 5023). Annelise Olesen fot. 
1974. - (†)Organ, built in 1907 by Joh. P.Andresen & 
Co., Ringkøbing. 

Fig. 30. Salmenummertavler nr.1-2 (s. 5023). Henrik 
Wichmann fot. 1998. - Psalm and hymn boards nos. 1-2. 
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agterstavn. Skroget stafferet i sort, hvid og grå 
med gyldne og røde detaljer. Istandsat før 1952 
og atter 1975.11 Ophængt i skibets 2. fag. 

Ligbare (fig. 32), med malet årstal 1748. Sort-
malet med lysere kanter, årstal hvidmalet. På 
våbenhusloftet, hvor den allerede anførtes 
1912.11 †Ligbåre. Nævnt 1673 som ganske for-
falden.18 

Klokke (fig. 34), 1834, ifølge indskrift i relief-
versaler øverst på halsen »Støbt af I. C. & 
H. Gamst Kiøbenhavn Anno 1834« og bekostet, 
som anført med fordybede versaler på selve 
klokkelegemet, af »O:J:S: og H:C:E:F: (Ole Jo-
han Søltoft og Henriette Christiane Emilie Fi-
scher) til Tyrrestrup«. 85 cm i tvm. Over skrift-
bånd spinkel bladranke, indrammet af perlestav 
og profilliste (jfr. Kattrup (1831), s. 4725). O p -
hængt i vuggebom, mærket »Aug. Nielsen 
Thubalca Roslev, 1948«. På tårnloftet er henlagt 
ældre (†)vuggebom, der kasseredes ovennævnte 

Fig. 31. Lysekrone, erhvervet o. 1908 fra Reballegård 
(s. 5023). Henrik Wichmann fot. 1998. - Chandelier, 
acquired c. 1908 from Reballegård. 

mærke som altersølvet (s.d.), og balusterskaft. 
1975 overført fra Gangsted kirke (s. 4993). Vest-
ligst i skibet. 2) Nyere (før o. 1930, jfr. fig. 8), 
seksarmet med to lys i hver samt seks pynte-
arme, balusterskaft og hængekugle. 1976 om-
dannet til elektricitet. Østligst i skibet. †Lyse-
krone af glas, nævnt 1862.11 

Kandelabre, o. 1954, af smedejern. Udført af 
kunstsmedemester Th. M. Andersen.11 I ligka-
pellet. Enkle væglampetter, opsat på skibets 
vægge 1976. †Lysearm. Smykket med giverind-
skriften »Karen Pogwisch« for Karen Hen-
ningsdatter Pogwisch, daværende kirkeejer og 
enke efter Jørgen Müller (†1690). Opsat på mu-
ren ved degnestolen, dvs. i korets sydside.34 

Kirkeskib (fig. 33), nævnt 1862. Tomastet 
skonnert, »Søeridderen«, efter traditionen 
skænket som votivgave af unavngiven skipper 
efter havsnød uden for Vorsø og udført som 
model af hans eget skib.35 Springende hest som 
galionsfigur. Navn påmalet med hvid fraktur på 

Fig. 32. Ligbåre, 1748 (s. 5024). Henrik Wichmann 
fot. 1998. - Bier from 1748. 
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Fig. 33. Kirkeskib, »Søeridderen«, o. 1862 (s. 5024). 
Henrik Wichmann fot. 1998. - Ship, »Søeridderen« 

from c. 1862. 

år ved klokkens omhængning. Ved samme lej-
lighed fik klokken, der var stærkt medtaget i 
lejerne efter minderingningen for Christian X, 
ny knebel og kuglelejer.36 †Klokker. I forbindelse 
med klokkeskatten 1528-29 måtte kirken afle-
vere en klokke, der med 'al jernfang' (dvs. op-
hæng) vejede 1,5 skippund.37 1661 nævnes en 
klokke,19 hvis ophæng dog 1673 betegnes som 
forfaldent.18 Klokken fik endnu 1791 skudsmålet 
'meget god', men var få år efter, ifølge kirkesy-
net 1799, i ubrugelig stand.15 Antagelig er det 
dog den samme klokke, der 1832 nævnes som 
værende løs.14 

Klokkestol, antagelig middelalderlig, af galge-
form med skråstivere, samlet med dyvler. 1862 
blev indlagt to bjælker under stolen, ligesom 
den forsynedes med yderligere to skråstivere.11 

Fig. 34. Klokke, 1834, støbt af I. C. & H. Gamst, Kø-
benhavn (s. 5024). Henrik Wichmann fot. 1998. -
Bell, cast in 1834 by I. C. & H. Gamst, Copenhagen. 

G R A V M I N D E R 

Mindetavler. 1) (Fig. 37), o. 1769, over Hans 
Christensen Juul til Tyrrestrup, Wischum (Vi-
skum) og Himmestrup, *22. marts 1695 på Er-
holm på Fyn, †2. okt. 1769 på Tyrrestrup, med 
hustruen, Elisabeth Clausdatter, *11. juni 1696 i 
Bariøse på Fyn, †8. maj 1766 efter »et kiærligt 
Ægteskab (på) henved 50 Aar. Og af samme 
saae 8 Børn, 1 Søn og 7 Døttre og 30 Børne 
Børn«. Monumentet blev opsat af de syv efter-
levende børn. 

Mindetavle af fyrretræ, 190x101,5 cm. Det 
nyklassicistisk prægede epitafium omfatter en 
rundbuet tavle, hvilende på et retkantet fod-
stykke, hvorpå flammevaser, alt båret af en bred 
konsol med guttæ (dråber).38 Indskrift med for-
dybede versaler på ophængt draperi. Herover 
reliefmedaljon med en sæbebobbelblæsende 
putto, en i 16- og 1700rnes kunst velkendt alle-
gori på livets forkrænkelighed.39 Som randskrift 
er angivet med fordybede versaler: »Til Kirkens 
Prydelse, de Dødes Ihukommelse, de Levendes 
Mindelse.« Ægteparret blev begravet under al-
tergulvet som angivet på epitafiet. 
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ken blev malet.« 1870 flyttedes monumentet fra 
skibets nordvæg til sin nuværende placering 
overfor på sydvæggen, som en pendant til min-
detavle nr. 2.111974 blev epitafiet underkastet en 
snedkermæssig istandsættelse og rensning ved 
Georg N. Kristiansen. 

2) (Fig. 35), 1866, af cement, 200x101 cm. Jfr. 
eksempel i Gangsted (s. 4994). Opsat over syv 
»faldne Krigere af Søvind Sogn som i Aarene 
1850 og 1864 hengave Livet for Fodelandet«.40 

Skriftfelt med indskrift i fordybet, forgyldt anti-
kva, indrammet af rundbuet arkade, hvis bue-
slag dannes af laurbærbånd. Svungent topstykke 
med relief af korslagte Dannebrogsfaner og ge-
værer med påsatte bajonetter, hvorover kasket. 
På skibets nordvæg, ophængt på midterpillen. 

Gravsten. 1) (Fig. 38, 40), 1500rnes sidste fjer-
dedel, over Peder Ebsin (Ebbesen Galt) til Bir-
kels (Birkelse), †•••• (mellem 3. og 10. april 
1548) på Palsgård, begr. 23. april s.å., og hu-
struen, Ingeborg Giortz daater (Gjordsdatter 
Drefeld), †15. april 1551 på Tyrrestrup, begr. 10. 
juni s.å. Endvidere ægteparrets søn og arving, 
Mogens Galt, †6. april 1575 på Tyrrestrup, begr. 
24. maj s.å. 

Fig. 35. Mindetavle nr. 2, 1866, over syv soldater, 
faldne i krigene 1850 og 1864 (s. 5026). Henrik Wich-
mann fot. 1998. - Memorial tablet from 1866 to seven 
soldiers, killed during the wars in 1850 and 1864. 

Monumentet er stafferet som marmor, den 
arkitektoniske del i mørkgråt, skriftfelt og me-
daljon i lysgråt, vaserne i gullighvidt samt ind-
skrifterne i sort, alt pålagt et ældre, vel oprinde-
ligt farvelag i blågråt og hvidligt med svag mar-
morering samt forgyldning af detaljer. Den nu-
værende staffering hidrører fra 1866, som an-
givet med sort skriveskrift på postamentets 
vandrette overside: »I Aaret 1866 blev af Herr 
Ole Johan Söltoft til Tyrrestrup Kirken under-
kastet en stor Reperatur hvorved de nye støbte 
Vinduer i Koret indsattes, et nyt Knæfald, samt 
Præste og Degnestolene opsattes, og hele Kir-

Fig. 36. Plan af koret med alterbord, knæfald, 
(†)skrifte- og degnestol samt ligsten over Peder Ebbe-
sen (s. 5022, 5026). Skitse ved Chr. Søltoft 1890. -
Plan of the chancel with indication of the altar, the altar-
rail, the (†)confessional, the chair for the manorial clerk and 
the tombstone for Peder Ebbesen. 



SØVIND KIRKE 5027 

Fig. 37. Mindetavle nr. 1, o. 1769, over Hans Christensen Juul (†1769) og Elisabeth Clausdatter (†1766) (s. 5025). 
Henrik Wichmann fot. 1998. - Epitaph no. 1, c. 1769, to Hans Christensen Juul and Elisabeth Clausdatter. 

Figursten af lysgrå kalksten med enkelte mør-
kere, porfyragtige pletter, 244(263)x205 cm. 
Opsat på cementsokkel, nedre venstre hjørne 
påsat med cement. Stenen bærer præg af slid 
som følge af den tidligere placering i korgulvet. 
Indskrift med fordybede versaler i fodfeltet. 
Ægteparret og deres søn er placeret under en 
tredelt, rundbuet arkade, der i midten støttes af 

kerubhovedsmykkede konsoller, mens siderne 
hviler på joniske pilastre, hver med fire ane-
skjolde for hhv. Peder Ebbesens og Ingeborg 
Gjordsdatters formødre i tre generationer. Yder-
ligere 2x4 aneskjolde for ægteparrets forældre 
og bedstemødre smykker topfeltet som indram-
ning af medaljon med Jesumonogram.41 Tilba-
getrukket inden for figurfeltet (omend med al-
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Stenen var indtil 1895 placeret i korgulvet 
foran alterskranken (jfr. fig. 36), men blev dette 
år opsat på tårnrummets nordvæg på National-
museets foranledning, hvilket anførtes dels på 
en †plade i korgulvet, dels på en malet †ind-
skrifttavle.28 Den oprindelige plads markeres i 
dag i gulvet med mursten på kant (s. 5008). 

2) (Fig. 39), o. 1608, over Rasmvs Knudze(n) 
på Wvors (Rasmus Knudsen til Vorsø),43 

†7. nov. 1608, i sit 91. år, med hustruen Mette 
Niels Datter (Nielsdatter), †••••. 

Grå kalksten, 185x131 cm. Indskrift med for-
dybede versaler, enkelte sammenskrevne, i 
skriftfeltets øverste halvdel. Fordybet randstribe 
og hjørnemedaljoner med evangelistsymboler, 
øverst th. og tv. »S. Math(æus)« og »S. 
Marc(us)«, forneden tv. og th. »S. Lvca(s)« og 
»S. Iohann(es)«. 

Gravstenen var indtil o. 1900 placeret i skibets 
gulv omtrent ud for våbenhusdøren. Den blev 

Fig. 38. Gravsten nr. 1 over Peder Ebbesen Galt, In-
geborg Gjordsdatter Drefeld og Mogens Galt (s. 
5026). Tegning af Søren Abildgaard 1771. - Tombstone 
no. 1 for Peder Ebbesen Galt, Ingeborg Gjordsdatter Dre-

feld and Mogens Galt. 

buerne overlappende pilastrene) står de tre per-
soner, hustruen i midten i enkedragt uden 
smykker, med venstre hånd lagt over højre, 
flankeret af ægtemanden og sønnen i omtrent 
identisk fremtoning med rustning og strids-
sværd; faderen lægger højre hånd på hoften og 
fatter med venstre om sværdskæftet, mens søn-
nen holder det lange sværd lodret mellem be-
nene. Begges hjelme er placeret ved deres fød-
der, hhv. tv. og th. for midterfiguren. 

Gravstenen er udført efter Mogens Galts død, 
snarest hen imod århundredets slutning at 
dømme efter den relativt frie, mindre skemati-
ske figurgengivelse. Typemæssigt er navnlig de 
hjelmede anevåbener beslægtet med eksempler 
på Fyn og Sjælland fra o. 1600, hvilket har ført 
til en mestertilskrivning til 'en vandrende 
svend', der har passeret det i tredje fjerdedel af 
1500rne dominerende Århusværksted.42 

Fig. 39. Gravsten nr. 2, o. 1608, over Rasmus Knud-
sen til Vorsø (†1608) og hustruen Mette Nielsdatter 
(s. 5028). Henrik Wichmann fot. 1998. - Tombstone 
no. 2, c. 1608, for Rasmus Knudsen, owner of Vorsø and 
his wife Mette Nielsdatter. 
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Fig. 40. Gravsten nr. 1, 1500rnes sidste fjerdedel, over ægteparret Peder Ebbesen Galt (†1548) og Ingeborg 
Gjordsdatter Drefeld (†1551) samt deres søn, Mogens Galt (†1575) (s. 5026). Henrik Wichmann fot. 1998. -
Tombstone, last quarter of the 16th century, to Peder Ebbesen Galt, Ingeborg Gjordsdatter Drefeld and Mogens Galt. 

Danmarks Kirker, Århus 317 
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Fig. 41. Familiegravsted for familien Søltoft (s. 5030f.). Henrik Wichmann fot. 1998. - Memorial to the family 
Søltoft. 

antagelig optaget i forbindelse med fornyelsen 
af gulvene 1907 (jfr. s. 5008).11 I dag indmuret i 
tårnrummets sydvæg. 

†Eftermiddelalderlige begravelser. I forbindelse 
med retssagen mod Hans Christensen Juul 1751 
beskyldtes kirkeejeren bl.a. for i forbindelse 
med nedrivningen af Galternes gravkapel (s. 
5007) at have plyndret ligkisterne og for en 
'værre end hedensk behandling af ligene'. De 
eksisterende ni ligkister i kapellet blev brækket 
itu, for at egeplankerne og de tilhørende kiste-
plader og -beslag kunne udnyttes på anden vis, 
alt imens nogle af ligene, der var 'hårde som 
mumier ' , tilsyneladende for en tid lå blottede, 
heriblandt den senest nedsatte i begravelsen, en 
officersenke, fru Schach fra Kattrup.44 

Kirkegårdsmonumenter. Nordøst for kirken 
indrettede eller nyistandsatte Christian Søltoft 
o. 1824 et familiegravsted (jfr. fig. 41) over sin 
slægt og Tyrrestrups ejere siden 1770.45 Grav-
stedet indhegnes af granitpiller, hvorimellem 
kæder. I centrum er placeret stelen over stam-
faderen og -moderen, Ole Johan Søltoft og hu-
stru, Cecilia Maria, f. Juul (jfr. ndf. nr. 3) foran 
initiativtagerens egen og hans hustrus gravsten 
(nr. 4), mens to ældre gravsten for to kvindelige 
slægtninge er anbragt foran stelen (nr. 1-2). 
Herom er grupperet i alt 10 gravmonumenter af 
varierende form og alder for yngre medlemmer 
af familien. Disse er dog ikke beskrevet ndf. 

1) (Fig. 42), o. 1786, over Johanne Justine Søl-
toft, *2. nov. 1723 i Nørre Snede præstegård 
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som datter af Christian Søltoft, provst i Vrads 
hrd. og sognepræst i Nørre Snede og Ejstrup, 
med hustru Dorothea Kirstine Bang, †8. dec. 
1786 på Tyrrestrup som enke efter hhv. Søren 
Sørensen (†1755) og hr. Iver Dalsgaard (†1771), 
begge ejere af Råstrupgård i Thy. 

»Veemods Taarer, Graad som flyder, 
f romme Enke paa din Grav, 

Ach, den skildrer svagt de Lyder, 
som din Vandel straalte af.«46 

Gravsten af grå kalksten, 182x112 cm, stærkt 
forvitret overflade. Indskrift med fordybet kur-
siv. Skriftfeltet flankeres af båndophæng med 
frugter og blomster; forneden korslagt laurbær-
gren og kornneg. 

2) (Fig. 43), o. 1791, over Anne Cathrine Juul, 
*17. maj 1722 på Hindsgavl, begr. 17. jan. 1791, 
søster til Cecilie Marie Juul (jfr. nr. 3). 

Gravsten af rødlig sandsten, 158x122 cm, 
stærkt forvitret overflade.46 Indskrift med for-
dybet kursiv. Skriftfeltet flankeres af bladran-
ker, foroven ses Kristus med sejrsfane i sky-
bræmme, flankeret af kugleformede røgelsekar, 
forneden en krans med bladroset, laurbærgren 
og palmekvist.47 

3) (Fig. 44), o. 1803, over kammerråd Ole Jo-
han Søltoft, »Tyrrestrup Gaards og Godses 
uforglemmelige Eyer«, *1733, †(3.juni) 1802, 
og hustruen Cecilia Maria, f. Juul, *1733, †(11. 
jan.) 1803. »De beste Forældre helliges dette 
Minde af en taknemmelig Søn, C. Søltoft«. 

Det nyklassicistiske monument, af gråflam-
met marmor, rødlig kalksten og grå og rødlig, 
storkornet granit, er 350 cm højt og sammensat 
af flere dele. På et trinpodium med tre trin er 
obelisk med urneniche, hvilende på et kvaderfu-

Fig. 42. Kirkegårdsmonument nr. 1, o. 1786 over Jo-
hanne Justine Søltoft (†1786) (s. 5030). Henrik Wich-
mann fot. 1998. - Churchyard monument no. 1, c. 1786, 
to Johanne Justine Søltoft. 

Fig. 43. Kirkegårdsmonument nr. 2, o. 1791, over 
Anne Cathrine Juul (†1791) (s. 5031). Henrik Wich-
mann fot. 1998. - Churchyard monument no. 2, c. 1791, 
to Anne Cathrine Juul. 

317* 
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Fig. 44. Kirkegårdsmonument nr. 3, o. 1803, over 
Ole Johan Søltoft (†1802) og Cecilia Maria, f. Juul 
(†1803) (s. 5031). Henrik Wichmann fot. 1998. -
Churchyard monument no. 3, c. 1803, to Ole Johan Søl-
toft and Cecilia Maria Juul. 

get postament, hvorover et reliefprydet mel-
lemstykke. På bagsiden af dette parti er en ind-
skriftplade. Indskrift med fordybet kursiv. For-
sidens relief (fig. 52) viser Ceres, landvæsenets 
gudinde, karakteriseret som en siddende 
kvinde, der støtter sig til en plov og favner et 
kornneg. Relieffet er beslægtet med de tilsva-
rende på monumenterne over Frederik Ludvig 
Christian Beenfeldt, Nebel (†1801, s. 4941) og 
over Lars de Thygeson, (Hatting kirke, Vejle 
amt). Gravmælernes ophavsmand er ikke kendt. 

Fig. 45. Kirkegårdsmonument nr. 4, o. 1825, over 
Christian Søltoft (†1825) og hustruen Øllegaard 
Charlotte Søltoft, f. Madsen (s. 5032). Henrik Wich-
mann fot. 1998. - Churchyard monument no. 4, c. 1825, 
to Christian Søltoft and his wife, Øllegaard Charlotte Søl-
toft, née Madsen. 

Motivisk har eksemplerne i Søvind og Nebel 
navnlig lighed med Johannes Wiedewelts relief 
af Ceres fra 1801 på Morten Quistgaards monu-
ment, Boeslund (DK. Sorø, s. 764), men afviger 
dog noget i figurbehandlingen.48 

4) (Fig. 45), o. 1825, over kancellisekretær 
Christian Søltoft, *30. okt. 1771 på Tyrrestrup, 
†17. marts 1825, med hustruen gennem 16 år, 
Øllegaard Charlotte Søltoft, f. Møller, 
(*14. april 1777), †14. april 1820. 

Gravsten af rødlig sandsten, 191x127 cm. Ind-
skrift med fordybet kursiv. 

Støbejernskors. 1) (Fig. 46), o. 1851, over Si-
mon Sørensen, *10. aug. 1812 i Lykkensgård på 
Toftum mark, †3. maj 1851 i Reballegård. »En 
Søn modtager ham hisset og en efterlat Hustru 
og Datter savner her en høit elsket og kierlig 
Ægtemage og Fader(,) vor Trøst er at samles 
hisset«. 

Det 133 cm høje kors har indskrift med relief-
versaler; tværoval indskriftplade og trepasfor-
met afslutning af korsenderne, øverst med relief 
af sommerfugl og på tværarmene af små roset-
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Fig. 46. Støbejernskors nr. 1, o. 1851, over Simon 
Sørensen (†1851) (s. 5032). Henrik Wichmann fot. 
1998. - Cast-iron cross no. 1, c. 1851, to Simon Sørensen. 

ter. N e d e r s t på k o r s s t a m m e n er a n f ø r t »Stall-
k n e c h t / H o r s e n s « . 4 9 

På k i r k e g å r d e n øst f o r k i rken . 
2) (Fig. 47), o. 1857, ove r »Medchr i s t en« Si-

m o n M a d s e n , *14. m a j 1792 i Ås , †23. sept . 1857 
sms t . 

D e t 104 c m h ø j e k o r s har i ndsk r i f t m e d re -
l iefkurs iv . F e m t a k k e d e ko r sende r , øvers t m e d 
relief af l au rbærk rans , på t v æ r a r m e n e af b l a d o r -
n a m e n t og f o r n e d e n af b i k u b e . J f r . paralleller i 
L i n n e r u p (o. 1865, s. 4325) og H y l k e (o. 1868, s. 
4656), s i d s tnævn te s ignere t »M & J« fo r M ø l l e r 
& J o c h u m s e n , H o r s e n s j e rn s tøbe r i . 5 0 

På k i r k e g å r d e n sydves t f o r k i rken . 
3) (Fig. 47), o. 1861, ove r »Medkr i s t en« Jens 

M a d s e n , *1786 i Ås , †1O. febr . 1861 sms t . 
Kor s , 87 cm h ø j t (nedre del a f lodre t k o r s -

s t a m m e m a n g l e r ) . F e m t a k k e d e ko r sende r , 
øve r s t m e d relief a f h å n d t r y k , på t v æ r a r m e n e a f 
l i l j eo rnamen t og f o r n e d e n a f g r e n k o r s . 

På k i r k e g å r d e n sydves t f o r k i rken . 

Fig. 47. Støbejernskors nr. 2-3, o. 1857, over Simon 
Madsen (†1857) og o. 1861, over Jens Madsen (s. 
5033). Henrik Wichmann fot. 1998. - Cast-iron crosses 
nos. 2-3, c. 1857, to Simon Madsen and c. 1861, to Jens 
Madsen. 

K I L D E R O G H E N V I S N I N G E R 

Jfr. fortegnelse over arkivalier vedr. kirkerne i Gam-
mel Skanderborg amt almindelighed s. 2874 samt 
forkortelser s. 2875. Fagordbog s. 15. 

LAVib: Retsbetjenteark. Voer herreds tingbog, syn 
10. jan. 1673 (B64A). 

Ved embedet: Synsprotokol 1862ff. 
Søvind-Gangsted lokalhistoriske ark.: M. R. Mikkel-

sen: Beskrivelse af Søvind kirke o.a. (maskinskrevet 
manuskipt) o.a. 

NM: Håndskrift: F. Uldall: Om de danske Lands-
bykirker IV, 1887, s. 234-37. - Indberetninger ved 
sognepræst Frederik Gram Jordhøy 1808 (indskrift på 
kalk), Chr. Søltoft 1890 (gravsten), Eigil Rothe 1899 
(kalkmalerier), Chr. Axel Jensen 1907 (gravsten), Kr. 
Due 1924 (altertavle, prædikestol), Povl Jensen 1930 
(altertavle, prædikestol), Robert Smalley 1975 (kalk-
malerier), Georg N. Kristiansen 1973 og 1974 (grav-
minder), Birgit Als Hansen 1975 (udgravning i ko-
ret), Sissel F. Plathe 1998-99 og Birgitte Bøggild Jo-
hannsen 2000 (inventar og gravminder). 

Tegninger og opmålinger: NM: Gravsten ved Søren 
Abildgaard, 1771. Skitse af font, usigneret, 1902. Kgl. 
Bygningsinsp. Århus: Korresp. og tegninger siden 1906. 
Horsens Museum: Tegninger vedr. stolestader m.m. 

Litteratur: Hans Brøchner: Tyrrestrup efter Hjem-
mel og Sagn, JySaml. IV, 1872-73, s. 47-77. Medd-
ÅrhSt. 1973, s. 78 (nyt varmeanlæg), 1976, s. 61-62 
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Fig. 48. Biskop Niels Clausens våbenskjold og en 
blomstervase. Detalje af †kalkmaleri fra 1500rnes før-
ste tredjedel, i korets østkappe (s. 5011). Charles Gal-
lefant fot. 1975. - Bishop Niels Clausen's coat of arms 
and a flowerpot. Detail of †mural decoration from the first 
third of the 16th century, in the east bay of the chancel. 

(restaurering), 1984, s. 121 (nye tagsten), 1990, s. 145 
(udvidelse af kapel). 

Historisk indledning ved Lars Bisgaard, beskrivelse 
af kirkegård og bygning ved Kjeld de Fine Licht med 
enkelte tilføjelser ved Mogens Vedsø, kalkmalerier, 
inventar og gravminder ved Birgitte Bøggild Johann-
sen og orgel ved Ole Olesen. Engelsk oversættelse 
ved Lotte Elkjær. Redaktionen afsluttet 2000. 

N O T E R 
1 ÆldDaArkReg. I, s. 178. Tyrrestrup kirke, der næv-
nes 1315 (DiplDan. 2. rk. VII, nr. 313f.) identificeres 
med Tystrup kirke ved Christiansfeld. 
2 DaMag. 4. rk. II, s. 40. 
3 RA. DaKanc. B 134. Registerbøger over tiender i 
Fyns, Århus, Ribe og Viborg stifter til bortfæstelse. 
Kongetienden var 1566 givet i fæste til Mogens Pe-
dersen Galt til Tyrrestrup, jfr . KancBrevb. 11. sept. 
1614 anføres Regitse Rosenkrantz, enke efter Gjord 
Petersen Galt, som indehaver af tienden, og året efter 
var ejeren ægteparrets datter, Ingeborg Gjordsdatter 
Galt, jfr . RA. DaKanc. B 184. Seks års kirkeregn-
skaber ... 1620. Jfr. også Gangsted kirke, s. 4973, ang. 
senere forleninger. 
4 Elbæk præstegårds selvstændige beliggenhed i for-
hold til sognekirkerne kan f. eks. sammenlignes med 
Sneptrup præstegårds placering mellem Tåning og 
Ovsted, s. 4585. År 1600 (KancBrevb. 14. marts) var 
præstegården brændt, hvorefter Niels Frandsen fik 
bevilget to års kongetiende af Vedslet sogn. 
5 KancBrevb. 8. okt. Jfr. samme: 24. maj og 11 juni 
1626, 10. sept. 1630, 13. dec. 1633, 14. jan. 1634 og 6. 
feb. 1635. 

6 Kronens Skøder 30. sept. 
7 KirkehistSaml. 3. rk. II, s. 209. 
8 KancBrevb. 18. april. 
9 RA. DaKanc. B 184. Seks års kirkeregnskaber ... 
1620. 
10 Hans Brøchner: Tyrrestrup efter Hjemmel og Sagn 
(nedskrevet 1837), JySaml. IV, 1872-73, s. 50ff. Jfr. 
også Hans Brøchners notater i LAVib. Præsteark. 
Gangsted-Søvind kirkebog 1738-1813 (C413.2-3). 
11 Ved embedet. Synsprot. 1862f. 
12 LAVib. Amtsark. Skanderborg og Åkær amter 
1661-1799. Indk. breve (B5C.103); jfr . også Brøchner 
(note 10), s. 52, 67. 
13 LAVib. Provsteark. Voer hrd. Adsk. sager 1799-
1812 (C30D.9). 
14 LAVib. Provsteark. Århus amts sdr. provsti. Syns-
prot. 1817-54 (C30I.2). 
15 LAVib. Provsteark. Voer hrd. Indk. breve 1780-
1812 (C30D.7). 
16 Abrahamsen: Orientering, s. 57: 2,1°. 
17 LAVib. Århus bispeark. Kirkesyn 1750-64 
(C3.1172). 
18 LAVib. Retsbetjenteark. Voer hrd.s tingbog, syn 
10. jan. 1673 (B64A). 
19 LAVib. Århus bispeark. Voer herredsbog 1661 
(C3.1102). 
20 LAVib. Århus bispeark. Kirkesyn 1700-12 
(C3.1166). 
21 Jfr. udarbejdede labyrinter i Skørring (s. 1931), 
Gylling (s. 2820) og Bryrup (s. 3918). 
22 Jfr. Ulla Haastrup i Danske kalkmalerier, 6, Kbh. 
1992, nr. 49, s. 208-11. 

Fig. 49. Disk, o. 1852, udført af Rasmus Petersen, 
Horsens (s. 5016). Henrik Wichmann fot. 1998. - Pa-
ten, c. 1852, made by Rasmus Petersen, Horsens. 
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Fig. 50. Vinskummeske, anskaffet 1965 (s. 5017). 
Henrik Wichmann fot. 1998. - Spoon, acquired in 1965. 

23 Fragmentet synes siden gået tabt. Venligst meddelt 
af konservator Isabelle Brajer. 
24 Jfr. også indb. af Povl Jensen 1930. 
23 Denne tilskrivning er venligst foreslået af Jens Jen-
sen Bergild. 
26 Kobberstik af enten H. van Luyck eller Hieronimus 
Wierix, jfr . Marie Mauquay-Hendrickx: Les estam-
pes des Wierix, II, Bruxelles 1979, nr. 146. (I) A 360. 
Forlægget ses også anvendt i den nærliggende kirke, 
Hansted (1721, s. 4840); endvidere i Veng (o. 1700, s. 
3234), i U th (Bjerge hrd., Vejle amt, o.1724) og i 
Grindsted (1740, signeret J. A. Stentzel, jfr . DK Ribe, 
s. 2242). 
27 Ifølge Trap, Vejle amt, bd. 21, s. 948 er alterma-
leriet i U th udført i Thranes manér (dvs. af Jens, Ras-
mus eller Mogens Christian Thrane). Det benyttede 
forlæg ses dog ikke anvendt af disse, men benyttes 
hyppigt i 1600rne, jfr . bl.a. Veng (s. 3234). Det kan 
derfor ikke ganske udelukkes, at altermaleriet stam-
mer fra 1600rne og alene blev nystafferet og reno-
veret o. 1723. For denne tolkning takkes Jens Jensen 
Bergild. 
2 8 N M . Korresp.ark. 
29 Jfr. også Danske præsters indberetninger til Old-
sagskommissionen af 1807. Nord- og Østjylland, 
red. Christian Adamsen og Vivi Jensen, Højbjerg 
1996, s. 341f. Indskriften er desuden gengivet i Hans 
Brøchners optegnelser, indlagt i Gangsted-Søvind 
kirkebog 1738-93 (LAVib. Præsteark. (C413.2)). 
30 Jfr. anmærkning til Brøchner (note 10), s. 83, hvor 
der - dog ubevisligt - foreslås en forbindelse mellem 
de på kalken nævnte personer og Torupgård (senere 
Torupvolde), beliggende i Søvind sogn. M. R. Mik-
kelsen: Torupvolde, ØjyHjemst . XXVII, 1962, s. 
62-65, refererer Brøchners omtale af et gammelt 
sagn, ifølge hvilket Peder Ebbesen skulle have om-
bragt herremanden på Torupvolde, der var hans svi-

gerfar eller morbror, nemlig Thor (Truid) Ulfstand. 
Sidstnævnte ejede imidlertid Torup i Skåne (Malmø-
hus len) og var ikke direkte i familie med Peder Ebbe-
sen. 
31 MeddÅrhSt. 1973, s. 78. 
32 Jfr. Hans Walther (udg.): Proverbia sententiaeque 
latinitatis medii aevi, II/4, Göttingen 1966, s. 868f. 
33 LAVib. Provsteark. Voer-Nim hrd.s provsti. Syns-
prot. (C34.3). 
34 Brøchner (note 10), s. 60. 
35 Jfr. Henningsen: Kirkeskibe. Skbg., s. 109 og op-
tegnelser ved embedet. 
36 Indb. ved M. R. Mikkelsen. 
37 RA. Rgsk. ældre end 1559. 108A. Liste over ind-
krævede klokker 1528-29. 
38 Jfr. Karin Kryger: Allegori og Borgerdyd. Studier i 
det nyklassicistiske gravmæle i Danmark 1760-1820, 
Kbh. 1985, s. 225, 322. 
39 Jfr. f.eks. anvendelsen på epitafierne over Jens Pe-
dersen Bay, 1678-81, i Vær (s. 4897), over Hans Ras-
mussen Skiolde, o. 1680, i Falling (s. 2736) samt over 
Christen Nielsen Thonboe, o. 1707, i Horsens klo-
sterkirke, her dog i den mest gængse version efter 
Henrik Goltzius' kobberstik fra 1594. Jfr. også moti-
vet på Edele Krags kiste, o. 1751, i Vær kirke (s. 
4916). For motivet generelt, se Carsten Bach-Nielsen: 
Tidens tegn. Lidt om vanitasmotiver i 1600-tallet, 
Iconographisk Post, 4, 1986, s. 1-12. Relieffet i Sø-
vind savner det for allegorien så vigtige betydnings-
bærende led, dødningehovedet. 
40 Søren Laursen af Toftum, †2. okt. 1850 ved Fre-
deriksstad; Jens Simonsen af Aaes, †4. okt. 1850 

Fig. 51. (†)Skriftestol, opsat 1866 (s. 5022). Hans 
Stiesdal fot. 1971. - (†)Confessional pew from 1866. 
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smst.; Jens Jensen af Søvind, †22. dec. 1850 på lazaret-
tet i Haderslev; Jens Sørensen af Toftum, †3. febr. 
1864 ved Bustrup; Rasmus Udbye af Søvind, 
†28. marts 1864 ved Dybbøl; Søren Rasmussen af 
Hyldkroggården, †18. april 1864 ved Dybbøl; Peder 
Rasmussen, ligeledes af Hyldkroggården, †18. april 
1864 smst. 
41 Jfr. Brøchner (note 10), s. 47 med ledsagende for-
klaring ved C. Th. Engelstoft til ligstenens anerække. 
42 Jensen: Gravsten II, 83, kat.nr. 681. 
43 Om Vorsø, der tidligere ejedes af Galtfamilien på 
Tyrrestrup, jfr . M. R. Mikkelsen: Vorsø. Træk af 
øens historie og natur, ØJyHjemst. 1961, s. 97. 
44 Brøchner (note 10) s. 67 
45 Jfr. omtale 1824 i Synsprot. (note 14) af det meget 
'pyntelige og net istandsatte' familiegravsted. Endvi-

dere anmærkninger til Brøchner (note 10), s. 73ff. 
46 Indskriften er gengivet i en ældre afskrift ved Marie 
B. Søltoft, jfr . maskinskrevet manuskript. Ved embe-
det. 
47 I manuskript (note 46) refereres Hans Brøchners 
beretning om, at afdøde begravedes inde i kirken. 
Herimod hævdede dog indberetterens fader, at stenen 
havde ligget på kirkegården, så længe han kunne hu-
ske. 
48 Kryger (note 38), s. 321 anfører, at det er vanskeligt 
at fmde slående paralleller blandt Wiedewelts arbejder 
til monumentet i Nebel. Gravmælet i Søvind er dog 
ikke nævnt i ovennævnte værk. 
49 Aase Faye: Danske Støbejernskors, udg. Jan Faye, 
1985, kat.nr. 300. 
50 Faye (note 49), kat.nr. 119. 

Fig. 52. Ceres (s. 5032). Detalje af kirkegårdsmonu-
ment nr. 3. Henrik Wichmann fot. 1998. - Ceres. De-
tail of churchyard monument no. 3. 

S U M M A R Y 

T h e c h u r c h i s p r o b a b l y bui l t in the b e g i n n i n g o f 
the 13th cen tu ry . T h e wal ls are o f g ran i t e ashlars 
ou t s ide and ins ide of f ield s tones . In the decades 
p r i o r to the R e f o r m a t i o n in 1536 the c h u r c h w a s 
rebui l t . Vaults w e r e added , f o l l o w e d by a t o w e r 
and p o r c h . C. 1580 a (sepulchral) †chapel w a s 
a d d e d (demol i shed d u r i n g the 1740s) to the 
s o u t h side o f t he chancel . T h e in i ta tor w a s 
G j o r d Pe te r sen Gai t o f T y r r e s t r u p . 

A f t e r t he w a r s against S w e d e n (1657-60) the 
c h u r c h w a s lef t in a d i lap ida ted cond i t i on and 

d u r i n g the 18th and 19th centur ies i t w a s re -
pa i red b y the o w n e r s o f T y r r e s t r u p (to w h o m 
p a t r o n a g e of the c h u r c h h a d passed in 1673). 
T h e latest c o m p r e h e n s i v e r e s to ra t ion w a s car -
r ied o u t in 1974-75. 

†Mura l pa in t ings w e r e u n c o v e r e d 1899 and 
1975 on the vaul t s and pa r t o f the the wal ls , and 
a f t e r w a r d s r e - w h i t e w a s h e d . T h e late med ieva l 
pa in t ings are character is t ic o f t he Å r h u s r eg ion 
w i t h decora t ions on the vau l t r ibs, viz. c h e v r o n s 
f r a m e d by fr iezes o f arcs and s imp le f l o w e r s . 
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Fig. 53. Området ved Søvind 1:10.000. Sammentegning ved Jørgen Wichmann 1996 af kort over Søvind m.v. og 
Brigsted bys jorder, målt af henholdsvis Jens Grouleff 1788 og J. W. Ammundsen 1818. Rettelser medtaget til 
1857 og 1862. - Map of the village. 

Amongst special motives to be seen were a coat 
of arms for bishop Niels Clausen (†1531) and a 
depiction of the fox being hanged by the geese 
as an allegory on the opposite world (mundus 
inversus). 

The oldest fittings comprise a Romanesque 
granite font as well as a chalice (known from the 
sources) which was donated in 1517 by a certain 
Borkward as frankalmoin for him and Iver 
Eriksen, probably persons whith especially 
strong ties to the parish. The Lutheran Refor-
mation in 1536 is reflected in the acquisition of a 
new baptismal dish c. 1550, and a pulpit donated 
in 1575 by the owners of Tyrrestrup. Their in-
fluence on graves and churchyard monuments 
can be seen in the tombstone (c. 1575) com-
memorating Peder Ebbesen and his family, and 
in the memorial for members of the Søltoft fam-

ily. The owners of Tyrrestrup continued to ex-
ert influence during the period of 1673-1911 as 
patrons of the church. As to the fittings, special 
attention should be drawn to the altar-piece do-
nated in 1723, and to the manorial pews and 
†pew galleries, also from the 1700s. From the 
19th century onwards, items worthy of special 
note include a bell (1834), †altar cloth and †cha-
subles (c. 1841), chalice and paten (c. 1852), new 
altar rails, as well as †priest's chair and †chairs 
for parish clerks (c. 1866), organ and pews (c. 
1907). 

In 1911 the church became financially inde-
pendant and 1929-30 a comprehensive restora-
tion and repainting of the altar-piece, pulpit 
pews, etc. was carried out. In 1974-75 the 
church acquired a new organ in connection with 
the latest major restoration. 



ÅS †KIRKE 
S Ø V I N D S O G N 

Kirken nævnes første og eneste gang 1524, da 
den betalte 8 mk. - det mindste beløb fra Voer 
herred - til landehjælpen, Frederik I.s ekstra-
skat.1 Sognet omtales 1531, da der gjordes mark-
skel mellem Tvingstrup og Ås sognemark.2 Ås 
er imidlertid ikke anført i Christian III.s klem-
mebreve 1555,3 og da hverken kirken eller sog-
net siden omtales i kilderne, må man formode, 
at kirken allerede da var nedlagt. 

Dette bekræftes indirekte af et brev, dateret 
20. nov. 1550, fra Christian III til fru Ingeborg, 
enke efter Peder Ebbesen Galt (†1548), den før-
ste lensmand på Århusbispens gårde, Århusgård 

og Åkjær. Det fremgår heraf, at kongen (efter 
skadeserstatning) frafaldt sine krav mod fami-
lien. Sagen var blevet rejst, fordi Peder Ebbesen 
havde misbrugt sin stilling og bl.a. ladet ned-
bryde en række kirker og kapeller i stiftet for 
selv at benytte sten, bly, kalk og tømmer her-
fra.4 Brevet specificerer ikke kirkerne, men i be-
tragtning af, at Peder Ebbesens hovedgård Tyr-
restrup, som ligger i sognet, rummer et stort 
materiale af genanvendte kvadersten med kirke-
lig proveniens (se ndf.), forekommer det mere 
end sandsynligt, at Ås kirke var blandt de guds-
huse, som lensmanden lod sløjfe.5 

Sagn. En mundtlig tradition, nedskrevet før-
ste gang 1837, viser, at Peder Ebbesen Galt 
havde rygte som en ond og hensynsløs person 
(jfr. Søvind s. 5002). En juleaften dræbte han sin 
svigerfader, der ejede Torupvolde ved Toftum i 
sognet, fordi den gamle bebrejdede ham, at han 
havde nedrevet 18 kirker, heriblandt Ås. Endnu 
kaldtes en plads syd for byen for Ås kirkegård. 
Materialerne fra kirkerne brugte han til at op-
bygge sin gård Tyrrestrup.6 

Kirken, som formentlig har været en lille ro-
mansk kvaderstensbygning (se ndf.), har stået 
på et markant bakkedrag syd for den nuværende 
landsby (jfr. fig. 1). Endnu 1837, da pastor 
Brøchner nedskrev sin beretning, kunne kirkens 
grundvold erkendes. Den angaves at være »om-
trent 16 Alen bred og lidt over dobbelt saa 
lang«, dvs. ca. 10x21 m, men herudover siges 
intet om den nærmere disposition. Da tomten 
besigtigedes ved herredsbeskrivelsen 1894, var 
de mange rullesten, der dannede grunden, bort-
kørt; derimod opgravedes ofte skeletter på bak-
kehældet mod nord, hvor kirkegården har lig-

Fig. 1. Udsnit af matrikelkort over Ås bys jorder 
1:10.000. Målt før 1800, rettelser medtaget til 1857. 
Tegnet af Jørgen Wichmann 1996. Kirkens beliggen-
hed markeret med stjerne. - Map of the village, * marks 
the site of the demolished medieval church. 
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get. 1959 rejste en kreds af landsbyens beboere 
på kirkebakken en mindesten, af granit med føl-
gende indskrift i fordybede versaler: »Paa ban-
ken her stod Aaes kirke til omkring 1536«.7 

*Granitmateriale, romansk. På herregården 
Tyrrestrup, ca. 2,5 km syd for Ås, ses et stort 
antal granitkvadre, fortrinsvis placeret i sokler, 
der tillige med kældrene er de eneste bevarede 
levn af Peder Ebbesens anlæg fra o. 1540.8 Fore-
komsten af k rumme apsiskvadre, stiksten og mu-
ligvis en vinduesoverligger? foruden de nedenfor 
specificerede led dokumenterer, at der er tale om 
genanvendt materiale fra en eller flere ned-
brudte, romanske kirker - helt i overensstem-
melse med kongens anklager. Det ville være 
særdeles nærliggende, om dette materiale i det 
mindste delvis stammede fra Ås kirke, men 
hvor mange og hvilke af de forhåndenværende 
kvadre dette gælder, lader sig naturligvis ikke 
afgøre. 

Kragsten (fig. 2) 55x28x27 cm, med profil 
sammensat af platter, hvorunder hulkel og ne-
derst en række mindre bånd; hjørnerne marke-
res af mandshoveder. Profilet fortsætter på den 
ene kortside, og dimensionerne taget i betragt-
ning hidrører stenen antagelig fra den venstre 
vange af en portal. Indmuret i gårdens nordøstre 
hjørne. 

Helgengrav? En kvader, 44x32 cm, som nu 
springer 14 cm frem for murflugten, har i mid-
ten et 2 cm dybt, kvadratisk felt (sidelængde: 9 
cm), i hvis bund en lille cirkulær fordybning. 

Fig. 2. Profileret *kragsten, formentlig fra portal, nu 
på Tyrrestrup (s. 5039). 1:10. Tegnet efter skitse af 
KdeFl 1998. - Moulded *string course, now at Tyrrestrup 
manor. 

Fig. 3. Fragment af romansk ^gravsten, nu på Tyrre-
strup (s. 5039). Hans Henrik Engqvist fot. 1955. -
Fragment of Romanesque *tombstone, now at Tyrrestrup 
manor. 

Muligvis en alterbordssten med relikviegemme? 
Indmuret i hovedfløjens indgangsrisalit, syd for 
døren. 

(†)Gravsten (fig. 3), 58x30 cm. Fragment, 
øvre del af hovedfelt med groft kontureret pro-
cessionskors, et Georgskors på kugle over tov-
stavsstang, indrammet af dobbelt tovstav (kun 
venstre og dele af øvre ramme er bevaret). Ste-
nen er nært beslægtet med eksempler i Kolt (s. 
2192, nr. 2), Randlev (s. 2486, nr. 1-2), Odder 
(s. 2571, nr. 1) og Hylke (s. 4654, nr. 4), sig-
nerede eller tilskrevne arbejder af den østjyske 
stenhugger, Elui. Indmuret i hovedfløjens sok-
kel på gårdsiden, syd for midtrisalit. 

Redaktion ved Lars Bisgaard, Birgitte Bøggild Jo-
hannsen og Hugo Johannsen 2000. 

N O T E R 
1 DaMag. 4. rk. II, s. 40. 
2 ÆldDaArkReg. I, s. 193. 
3 Danske Kirkelove I, s. 452f. 
4 Danske Kirkelove I, s. 303. 
5 Sigurd Elkjær: Nedbrudte Kirker i Århus Amt, 
ÅrbÅrhSt. XI, 1918, s. 122, 125. 
6 Tyrrestrup efter Hjemmel og Sagn, JySaml. IV, 
1872-73, s. 50f.; Thiele: Danmarks Folkesagn I, s. 
316f.; Tang Kristensen: Danske Sagn IV, nr. 523-24. 
7 M. R. Mikkelsen, i Horsens Folkeblad, 9. okt. 1959; 
smst. 12. okt. 
8 Otto Norn, i Aage Rousell, red.: Danske slotte og 
herregårde (2. udg.), 15, 1967, s. lOlff. 
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VOER HERRED 

SUMMARY 

The church and the parish are mentioned only 
twice, viz. in 1524 and 1531. Shortly after the 
Reformation in 1536 the church was demol-
ished, probably by the lord lieutenant Peder Eb-
besen Galt (†1548). In any event his widow had 
to pay compensation to the King, because her 
husband had abused his position by using the 
building-materials from a number of demol-
ished churches and chapels in the Diocese of 
Aarhus for private purposes. His corrupt repu-
tation is reflected in a number of legends, 
which, amongst others, tell that he pulled down 
18 churches, and used the materials for Tyrre-
strup, his manor in the parish. 

The church, a small Romanesque building of 
granite ashlars, was situated south of the village 
upon a hill (cf. fig. 1). The foundations mea-

suring c. 10x21 m according to records from 
1837, were still discernable. Towards the end of 
the 19th century all traces had disappeared apart 
from the human remains from the tombs in the 
churchyard, which from time to time were ex-
cavated from the north slope. 

At Tyrrestrup, a few kilometres south of Ås, 
the manor contains several Romanesque *gran-
ite ashlars, probably taken from the church in 
As by Peder Ebbesen. The material, whose 
place of origin cannot be established with cer-
tainty, comprises, besides common ashlars, 
more specific ones such as apse stones, key 
stones, probably a window-lintel as well as the 
stones described in detail viz. an impost block 
(fig. 2), an altar stone with a confessio(?) and a 
tombstone (fig. 3). 
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NIM HERRED. Udsnit af Videnskabernes selskabs kort over Havreballegaard m. fl. amter, reduceret, sam
mensat og tegnet af O. Warberg 1787, stukket af Nicolai Angelo 1789.
 Herredet talte dengang  som nu  seks sogne, hvis middelalderlige kirker alle er bevaret: Tam
drup, Nim, Underup, Hvirring og Hornborg samt øen Endelave i Kattegat (uden for kortfeltet). 
Boring i herredets vestre del udgjorde tidligere et selvstændigt sogn med egen kirke, der blev ned
brudt på reformationstiden, hvorefter sognet deltes mellem Hvirring og Hornborg. Også et senmid
delalderligt vejkapel (eller brokapel) ved overgangen over Gudenåen ved Brestenbro (Nim sogn) 
er revet ned på reformationstiden. Kortet viser bl.a. Tamdrup Bisgård (Tamdrup sogn) og Rask ho
vedgård (Hvirring sogn). Nord for Boring er 190612 udgravet tomten af en middelalderlig her
regård, Boringholm, fra 1300rne.
 Herredet strækker sig fra Store Hansted Å i nordøst til Uldum Kær i sydvest, og fra den øvre Gudenå 
i nordvest til Bygholm Å i sydøst. Det storformede, frugtbare morænelandskab går længst i vest over 
i istidens randbakker og de herfra udgående små hedesletter i retning af Gudenåen.  Map of the Nim 
district around 1787.



HISTORISK INDLEDNING. Kirken i Tamdrup, der 
er opført o. 1125 (jfr. s. 5084) omtales i de skriftlige 
kilder (i formen ‘Thummæthorp’)1 første gang 1345,2 
da den sammen med præst og degn modtog et min
dre pengebeløb som sjælegave af Århuskanniken Pe
der Jensen.3 Stednavnet optræder dog allerede 1279, da 
Århusbispen attesterede et brev i Tamdrup (Thomæ
thorp); men det fremgår ikke, om handlingen foregik 
i kirken eller i sognets store gård, der i hvert fald fra 
senmiddelalderen har ligget lidt syd for kirken og båret 
navnet Tamdrup Bisgård (1486 »Bischobs gaard«).4 Om 
sporene efter en tidligmiddelalderlig †stormandsgård 
vest for kirken se s. 5047.
 Ved ekstraskatten 1524 til Frederik I betalte kirken 
22 mk., mere end nogen anden i Nim hrd.5 At det var 
et rigt præstekald fremgår også af det forhold, at Tam
drup i senmiddelalderen blev eftertragtet af embedsjæ
gere, som gik til paven selv for at få brev på det. Såle
des pålagde paven 1460 tre bisper at overdrage sogne

kirken i Tamdrup til Ribekanniken Peder Wulff, skønt 
han i forvejen havde et kald i Århus stift.6 1485 havde 
en A. Henriksen haft kaldet i ti år, selvom han samti
dig (og uden dispensation) besad et tysk kald, hvorfor 
paven gav kirken til præsten Peder Gris fra Roskil
de stift.7 1494 blev Århusbispens provst (official) i Hor
sens frataget kaldet, der i stedet ‘med samt dets annek
ser Hatting og Korning’ blev givet til kanniken Mik
kel Mogensen ved Århus domkirke.8 Hverken han eller 
endnu en ‘brevholder’, præsten Jens Olufsen fra Viborg,9 
opnåede dog kaldet, som paven endelig 1497, efter præ
sten Sørens død, lovede til ærkedegnen i Viborg, Jens 
Andersen Beldenak, den senere så navnkundige Oden
sebisp.10

 Kirkens fornemme præg og udstyr tyder sammen 
med den nære beliggenhed af en storgård på et gam
melt tilhørsforhold til konge og bispemagten. Hvis 
patronatsretten oprindelig har været kongelig, hvad man 
må tro, bør denne ret velsagtens allerede i højmiddel

TAMDRUP KIRKE
NIM HERRED

Fig. 1. Kirken i landskabet set fra nordøst. Otto Norn fot. 1943. – The church in the landscape seen from the north east. 1943.
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alderen være overgået til Århusbispen, under hvis ho
vedgård i Tamdrup der 1544 lå 27 ejendomme i sog
net.11 Pavebrevet 1494 antyder et meget udstrakt pa
storat, siden også sognene Hatting og Korning i nabo
herredet nævnes som annekser til Tamdrup.
 Hertil kan være kommet indtægter fra valfart(?), der 
ganske vist ikke er belagt skriftligt, så lidt som en lokal 
dyrkelse af den S. Poppo, der omvendte kong Harald 
Blåtand, og som har en hovedrolle i udsmykningen på 
kirkens *(†)gyldne alter fra o. 1200. Poppos optræden 
her tyder dog bestemt på, at kirken har været indviet 
til S. Poppo, eventuelt i forening med Johannes Dø
beren, hvis historie synes at have været udførligt skil
dret i kalkmalerier fra o. 1125 på korets vægge. Kun et 
enkelt træk ved bygningen (arkadeåbningen over kor
buen, jfr. s. 5078) lader muligvis formode, at kirken har 
været valfartskirke og dermed kan have haft et større 
(vikar)præsteskab.12 Målet for en sådan valfart kunne 
dels have været S. Poppo eller snarere dele af ham (re
likvier). Men i betragtning af Poppolegendens ud
formning på det gyldne alter vil en sådan eksklusiv lo
kal kult13 næppe være tænkelig uden elementer af en 
mindekirke for landets kristning ved den konge, som 
Poppo omvendte, og hvis øjensynligt kongelige arvta
gere optræder som givere af de gyldne alterprydelser. 
Ligeledes er en sådan kult vanskeligt tænkelig uden en 
lokal tradition for, at jernbyrd og kongedåb skulle være 
foregået netop i Tamdrup.
 Hvordan det end har forholdt sig før reformationen, 
så kom kirken 1536 i kongens eje,14 og den tilhørte 
endnu 1666 kongen, inden den kort før 167515 blev af
hændet til Mogens Friis, greve af det nyoprettede grev
skab Frijsenborg, hvortil også den nærliggende herre
gård Boller hørte. Kirken fulgte herefter Frijsenborg 
(jfr. jernankre i tårnet 1779 for Erhard WedelFriis og 
Christine Sophie Friis), indtil grevinde Sophie Magda
lene Friis 1803 solgte kirketienden med én halvpart til 
Ole Mandix til Tamdrup Bisgård og én til sognets øv
rige beboere.16 Samtidig generhvervede kongen kalds
retten. Kirken overgik til selveje 1912.17

 Formentlig som et vidnesbyrd om det meget store 
middelalderlige pastorat, der som nævnt også omfattede 
Hatting og Korning, havde sognet endnu 1566 præst 
fælles med Hvirring, Hornborg og Underup.18 Efter at 
Underup dette år blev lagt til Nim, var Tamdrup i de 
følgende år (sammen med Hornborg) anneks til Hvir
ring, indtil sognet 1742 blev et selvstændigt pastorat.
 Kirketienden af det frugtbare sogn udgjorde i begyn
delsen af 1600rne hele 46 ørter korn19 og var meget ef
tertragtet. Efter at kongen 1582 havde givet lensmanden 
på Bygholm, Niels Skram, brev på forpagtning af tien
den, bad sognemændene gentagne gange om (igen) at 
måtte få forpagtningen og tilbød at betale 40 øksne i 
indfæstning, hvis de måtte beholde forpagtningen i ‘en 
mands tid’.20 Deres ønske synes at være blevet opfyldt, 
idet bonden Christen Pedersen i Vrønding 1605 – på 

sognemændenes vegne – fik stadfæstelsesbrev på tien
den på livstid.21 – Der var 1661 60 gårde i sognet,22 og 
ved folketællingen 1801 705 indbyggere.
 Et kildevæld 400 m nordøst for Tamdrup Bisgård, i 
en skovklædt bakkeskråning, er i nyeste tid blevet op
fattet som en mulig helligkilde(?) og sat i forbindelse med 
kong Harald Blåtands dåb.23

 Mønter. I gulvet fandtes 1934 en mecklenburgsk hul
penning fra o. 1400,24 og i forbindelse med den arkæo
logiske undersøgelse i koret 1967 (jfr. ndf.) fremkom 
otte mønter, heraf seks danske middelalderlige. Ældst 
var en mønt slået under Valdemar I i Slesvig. To norske 
mønter var slået under Frederik III.25

 2002: Tamdrup sogn indgår i Århus stift og ligger i 
Horsens kommune, Vejle amtskommune.

HISTORISK BAGGRUND. De få og spredte skrift
lige kilder rummer i realiteten ingen forklaring på til
stedeværelsen af en så stor, tidlig og rigt udstyret ba
silikakirke i Tamdrup. Overvejelserne om kirkens for
mål, bygherrer og velyndere har derfor hovedsagelig 
måttet hvile på monumentets egne udsagn i samspil 
med forskellige hypoteser. J. B. Løffler, der 1881 som 
den første publicerede en beskrivelse af den store og 
særegne kirkebygning, så – på baggrund af den nær
liggende Bisgård – Århusbisperne som kirkens byg
herrer.26 Herimod indvendte Francis Beckett 1924, at 
denne gårds tilknytning til bisperne jo først var be
vidnet i senmiddelalderen, ligesom han fandt, at bispe
stolen i den ældre middelalder måtte have været for 
fattig til et byggeri som Tamdrup kirke; snarere ville 
han tiltro det ‘en herremand’.27 Heri var Poul Nørlund 
1926 for så vidt enig, men pegede specielt på kongen, 
idet han retorisk spurgte: ‘hvem skulle ellers have kun
net magte en sådan opgave?’28

 Når Nørlund så kongemagten som grundlægger, 
skyldes det ikke kun bygningens ærværdighed og stør
relse. Et væsentligt moment var pladerne fra kirkens 
*(†)gyldne alter fra o. 1200, hvoraf nogle fremstår som 
skildringer af klerken Poppos jernbyrd og den følgen
de dåb af Harald Blåtand 95865 (s. 5124, fig. 91) som 
skildret i den saksiske munk Widukinds krønike få år 
efter. Nørlund henviste til samme Haralds runesten i 
Jelling, rejst som minde over hans kristning af Dan
mark. Og han opfattede Tamdruppladernes beret
ning om kristningen som tilsvarende ‘historisk’, lige
som han bag den antog et lignende ‘lokalt eller na
tionalt motiv’, der ville være vanskeligt at tiltro an
dre end kongemagten. Dette fandt Nørlund bestyrket 
af midtpladens øjensynlige fremstilling af en dronning 
som alterets hovedstifter (fig. 101a). Endelig fandt han 
tanken om Tamdrup som et tidligt kongeligt centrum 
yderligere bekræftet ved fundet 1934 af kirkens op
rindelige kalkmalerier (s. 5097ff.), der svarer til Jel
lings, og som han derfor 1944 tilskrev et værksted i 
tilknytning til Jellings gamle kongsgård.29

HISTORISK INDLEDNING
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 C. G. Schultz, der 1937 ville datere kirken så tidligt 
som o. 1050 (jfr. s. 5058), tilførte 1952 spørgsmålene 
om kirkens baggrund et nyt moment, idet han foreslog, 
at den havde været rejst som en art ‘hovedkirke’ i en 
tidlig kirkelig organisation.30 Og 1954 udsendte sog
nepræsten Rudolf Volf den første af en række inspi
rerende artikler om kirken, der i væsentlig grad bygger 
videre på Nørlund. Sammenfattende gælder, at hvad 
Poul Nørlund forsigtigt antydede, her blev sagt uden 
forbehold og iblandet en god del fri fantasi. Kirken 
var – efter Volfs opfattelse – kong Haralds ‘minde
kirke’, rejst netop i Tamdrup, hvor hans omvendelse 
og dåb havde fundet sted. Tilsvarende var alteret et 
‘mindealter’, som Volf først daterede (iflg. Nørlund) til 
120025, men som han derpå ville føre tilbage til mid
ten af 1000tallet og formode stiftet af Sven Estridsen 
(†1076) og hans moder Estrid.31

 I 1968 vendte Tage E. Christiansen sig klart imod 
et sådant mindeaspekt ved kirken. Alterets ‘historiske 
plader’ havde ikke Harald Blåtand som hovedperson, 
men derimod Poppo, der måtte have været genstand 
for en lokal kult. For denne opfattelse, som allerede var 
antydet af Francis Beckett 1919,32 fremførte Christian
sen det argument, at man ikke på et så højhelligt stykke 
kirkeinventar, som der her var tale om, havde kunnet 
afbilde rent ‘historiske’ tildragelser, men kun scener 
af Jesu liv og til en vis grad af helgeners. I konsekvens 
heraf holdt Christiansen det endelig for sandsynligt, at 

de syv ‘historiske plader’, som han benævnte ‘Poppole
genden’, ikke havde haft plads på den egentlige alter
udsmykning, men snarere på et helgenskrin med Pop
pos relikvier.33

 Fremhævelsen af Poppo, hvortil Christiansen bl.a. har 
været inspireret af historikeren Sture Bolins behand
ling af Poppohistoriens skriftlige overlevering,34 inde
bar yderligere et element til forklaring af kirkens stør
relse og udstyr: nemlig store formodede indtægter ved 
valfart.35 Christiansen tog ikke direkte stilling til kir
kens oprindelige status som kongelig eller biskoppelig. 
Men han nedtonede stærkt den sammenkobling mel
lem Tamdrup og Jelling, som Nørlund havde foretaget 
(og med ham Volf). Efter Tage E. Christiansens opfat
telse havde vikingekongesædet i Jelling ikke bevaret sin 
stilling som væsentligt kongeligt center ret langt ind i 
middelalderen. Skulle man foreslå en lokalitet, der også 
kunne tænkes som oprindelsessted for egnens roman
ske kalkmaleri og metalkunst, måtte det ifølge ham sna
rere være Tamdrup selv med sin langt større kirkebyg
ning.36

 Rudolf Volf fastholdt 1970 sine synspunker og po
lemiserede imod Tage E. Christiansens teori om et hel
genskrin for S. Poppo.37 Endelig blev en række af spørgs
målene 1991 taget op i bogen ‘Tamdrup Kirke og gård’, 
der var afledt af den arkæologiske påvisning af en ‘stor
mandsgård’ i området umiddelbart nordvest for kirken 
(jfr. ndf. og fig. 6).38 Denne gård opfattede Ole Schiør
ring som en forgænger til Bisgård, ligesom han i det 
hele taget ville se Tamdrup i nær sammenhæng med 
bispestolen i Århus. Schiørring forestillede sig, at der 
samtidig med den ældre storgård havde eksisteret en æl
dre trækirke med relikvier af S. Poppo, som siden var 
overført til den nuværende kirke.39 I samme publika
tion var Olaf Olsen mest tilbøjelig til at pege på kon
gen som kirkens bygherre. Og en berettiget undren 
over de store og bekostelige senmiddelalderlige bygge
arbejder ved kirken gav ham yderligere anledning til at 
slutte op om Tage E. Christiansens tanke om en Pop
pokult som bærer af stedets omfattende kirkebyggeri.40 
Også IngerLise Kolstrup fulgte i det væsentlige Tage E. 
Christiansen. Men hendes afsnit i bogen, omhandlende 
det gyldne alter, har bibragt diskussionen en interessant 
jævnførelse mellem fremstillingen af den danske kon
ges dåb og afbildninger af kejser Konstantins og kong 
Klodevigs omvendelseshistorier og dåb. Også fremstil
lingerne af de sidste indgår i helgenlegender, hhv. i pave 
Sylvesters og ærkebiskop Remegius’ legende. Men sam
tidig er det på sin vis fyrsten, der reelt har hovedrollen, 
idet han ved sin dåb lægger grunden til et kristent rige 
og indvies til kamp for troens udbredelse.41

 Ligesom denne rolle i kejserdømmets mytologi til
hørte Konstantin, og i det franske kongedømmes Klo
devig, må den i det danske riges mytologi have været 
tillagt Harald Blåtand eller – som en sen tradition om
kring Saxo vil det – hans søn Sven Tveskæg.42 Denne 

Fig. 2. Poppos jernbyrd forud for Harald Blåtands dåb 
95865. *Plade fra kirkens *(†)gyldne alter, o. 1200, 
gengivet efter tegning i Danmarks Riges Historie 
1898. – The Ordeal of Poppo before the Baptism of Harald 
Bluetooth c. 958/65. *Panel from the *(†)golden altar of the 
church, c. 1200, after drawing in Danmarks Riges Historie 
1898.



5046

erkendelse må siges at slå bro mellem de forfattere, der 
som Christiansen lagde entydig vægt på Poppodyrkelsen, 
og andre, der som Nørlund og Volf alene så et minde
aspekt for kongerigets kristning i Tamdrup kirke og dens 
udstyr. Der må være tale om to sider af samme sag.
 Som det tegner sig, kan og må flere faktorer have spil
let med i opførelsen af den store og rigt udstyrede kirke. 
Dens placering i herredet og det store middelalderlige 
pastorat taler for, at der som i Jelling har været tale om 
en art tidlig dåbskirke – en teori, som finder understøt
telse deri, at begge kirker efter deres tidlige kalkmale
rier at dømme har haft en særlig dyrkelse af Johannes 
Døberen. En egentlig bekræftelse af teorien vil selvsagt 
kun være mulig ved udgravning af én eller flere store 
trækirker, som det er sket i Jelling (jfr. †trækirke(?), s. 
5062).43 En sådan vigtig rolle i det tidligkristne landskab 
ville passe godt med det mindeaspekt, som de gyldne 
plader må rumme, og som er vanskeligt tænkeligt uden 
en stedlig tradition om, at kong Haralds/Svens omven
delse skulle have fundet sted netop i Tamdrup.44

 Ordene ‘mindekirke’ eller ‘votivkirke’ er vel ikke 
ganske autoriserede, for så vidt som man herved me
ner noget andet og mere end det ‘sjæleminde’ (memo
ria), der spillede så stor en rolle i middelalderens døde
kult.45 Et sådant aspekt af både minde og manifestation 
har imidlertid gjort sig gældende ved adskillige kirke
grundlæggelser. Efter at have erobret England i slaget 
ved Ashingdon 1020 opførte Knud den Store således 
en kirke på stedet,46 ligesom Vilhelm Erobreren siden 
anlagde klosteret ‘Battle Abbey’ på slagmarken ved Ha
stings, hvor han 1066 havde vundet Englands krone.47 
Også herhjemme kendes sådanne slagmarkskirker som 
øjensynligt det kapel, der rejstes på Grathe Hede syd 
for Viborg, hvor Valdemar den Store 1157 sikrede mag
ten for sig og sit dynasti.48 Og et påfaldende personligt 
mindeaspekt var knyttet til Slangerup kirke, som Erik 
Ejegod (†1103) ifølge Saxo havde ladet opføre med al
teret præcis på det sted, hvor han selv var blevet født; til 
kirken knyttedes der noget senere et nonnekloster.49

 I lyset heraf er det klart, at en begivenhed som Dan
marks kristning, der jo var så væsentlig for tidens krø
nikeskrivere, kan have givet anledning til en lokal kult, 
hvor det kirkeligt relikviemæssige gik i ét med en me
re ‘historisk’ og dynastisk manifestation. Dette ville for
klare de fleste af Tamdrup kirkes gåder. Men man må 
i givet fald stadig undre sig over, at stedet og dets be
tydning skulle være gået så ganske tabt i den skriftlige 
overlevering.
 Den mest markante manifestation af stedet har gjort 
sig gældende o. 1125 med opførelsen af den vældige kir

ke og dens fulde udsmykning med kalkmalerier i rhin
landsk tradition. Bag dette kunne man tænke sig kong 
Niels (110334) og vel den biskop Ulvkil af Århus, som 
faldt i slaget ved Fodevig 1134 sammen med kongens 
søn Magnus og flere andre bisper. Nielslinjens neder
lag, også på længere sigt, kan have været medbestem
mende for, at Tamdrup ikke fik nogen klostergrund
læggelse, hvad stedet vel ellers må have været bestemt 
til.50

 Stiftelsen af et gyldent alter o. 1200 falder smukt i for
længelse af arbejderne o. 1125, men det bør noteres, 
at den dog må have repræsenteret en væsentlig mindre 
donation.51 Den synes, efter stifterbillederne at dømme, 
nok at kunne have haft en dronning i spidsen, men 
hendes optræden uden kongelig gemal antyder, at hun 
i givet fald ikke var regerende; ja, kronen forhindrer vel 
strengt taget ikke, at der kun var tale om en hertug
inde.52 Som foreslået af Poul Nørlund kunne der være 
tale om Valdemar den Stores enke, Sofie (†1198), eller 
om en af de dronninger, Valdemarslinjen havde ‘detro
niseret’, således Sven Grathes enkedronning, Adelheid, 
eller Knud Magnussens, om hvem vi ikke ved, hvor 
længe de levede.53 Tanken om, at alterstifterne kan have 
tilhørt en ‘forkert’ dynastisk linje, kunne måske finde 
bestyrkelse derved, at de gyldne pladers ‘Poppolegen
de’ nok knytter nært an til Saxos sagsfremstilling, men 
synes ganske fri for hans antityske tendens.54 I øvrigt ud
viser pladerne på dette punkt ændringer og rettelser, der 
antyder, at man i forbindelse med guldsmedens arbejde 
ikke blot holdt sig til en skreven legende om Poppo
underet, men åbenbart har formet og broderet på den 
undervejs (jfr. s. 5128).
 Hvorom alting er, så fremstår det gyldne alter og en 
række samtidige gravsten med interessante navne og 
indskrifter (s. 5147f.) som de senest påviselige vidnes
byrd om en aristokratisk tilstedeværelse og bevågenhed 
i Tamdrup. Stedet synes under bisperne sunket ned til 
et almindeligt regionalt valfartssted, der var henvist til 
at eksistere af jordtilliggende, tiender og de troendes of
fergaver. Det må noteres, at det middelalderlige pasto
rats udstrækning nok har bidraget til præsteskabets gode 
indtægter, men ikke uden videre til kirkebygningen, der 
kun har haft faste indtægter af selve sognet. Denne kon
statering styrker vel det ovennævnte argument, at kir
kens størrelse og gotiske modernisering næsten forud
sætter valfart og valfartsindtægter. At en sådan formodet 
valfart er aldeles unævnt i de skriftlige kilder, må dog 
stadig undre og nære den tvivl, som synes at skulle for
bindes med noget nær enhver teori om den gådefulde 
kirkes baggrund.55

HISTORISK BAGGRUND
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Den store kirke ligger frit i det bakkede landskab 
7 km vestnordvest for Horsens. Den er rejst på et 
bakkedrag (fig. 6), der strækker sig østvest og om
kring kirken når en højde af 77 m over havet. Sog
net, hvis lermuldede jorder regnes blandt de bedste 
på egnen, afgrænses mod nord af Hansted Å, mod 
syd af Bygholm Å. Nogle hundrede meter nord 
for kirken løber landevejen HorsensNr. Snede, 
og ved foden af banken, syd for kirken, ligger den
nes nærmeste nabo, Tamdrup Bisgård, der – som 
nævnt – i middelalderen tilhørte Århus bispestol.
 Middelalderlig †bebyggelse vest for kirken. Ved arkæo
logiske udgravninger 198390, foretaget af muse
erne i Vejle og Horsens, påvistes på markerne vest 
og nordvest for kirkegården (jfr. fig. 6) spor af en 
bebyggelse fra sen vikingetid og tidlig middelal

der.38 Det drejer sig dels om et større træhus, 19 
m langt og orienteret østvest, og et grubehus, dels 
om et par mindre huse, som sandsynligvis alle har 
været i brug samtidig i sidste halvdel af 1000tallet 
og begyndelsen af 1100rne. Yngre spor blev ikke 
fundet. De stolpebyggede huse, der har haft vægge 
af flettede grene og ler, synes ikke at udgøre dele 
af en landsby og blev i stedet tolket som hørende 
til en †stormandsgård, et muligvis meget stort gård
anlæg med bygningerne liggende på en række. 
Dateringen til ind i 1100rne muliggør ifølge ud
graverne, at gården kan have været beboet endnu 
på det tidspunkt, da den nuværende kirke blev op
ført.
 Tolkningen af bygningslevnene som et gårdan
læg fra tidlig middelalder har naturligt rejst spørgs

BELIGGENHED OG KIRKEGÅRD

Fig. 3. Kirken set fra sydøst. Jesper Weng fot. 2001. – The church seen from the south east.
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målet om sammenhængen mellem stormandsgård 
og kirke. Gården kan ikke have repræsenteret det 
sted i Tamdrup, hvor Århusbispen signerede sit 
brev 1279 – bygningerne var da for længst revet 
ned. Men det udelukker ikke, at stormandsgården, 
hvortil der kan have hørt en trækirke (jfr. s. 5062), 
kan have været en forgænger for den senere bi
spegård. Gården kan – enten direkte eller efter en 
tid at have ligget et andet sted – være flyttet til 
den grund, hvor nu Tamdrup Bisgård ligger.
 Den langstrakte, rektangulære kirkegård56 (jfr. fig. 
4 og 5) følger bakkekammen og er som denne 
ori enteret øst sydøstvestnordvest, mens kirken 
kun har en mindre afvigelse mod syd og ligger 
‘skævt’ i forhold til kirkegården. Det store an
læg, ca. 175×80 m, hvis areal 1862 blev anslået 
til 2½ tdr. land,17 har bevaret sine grænser, såle
des som de fremgår af matrikelkortet 1818 (fig. 
4). Til trods for kirkegårdens betydelige størrelse 

er det ik ke umiddelbart muligt at påvise en ud
videlse, der i givet fald formodentlig skal søges i 
vest.
 Hegnet består af stensatte jorddiger, hvoraf kun det 
nordre er gammelt, mens de øvrige er omsat og 
reguleret i nyeste tid. Norddiget (fig. 136), der 
slynger sig en smule, er 1,52 m bredt og foruden 
græs bevokset med mos, bregner og digitalis; på 
ydersiden ses om foråret vintergæk og dorotea
lilje. En ældre bestand af elmetræer inden for di
gerne, fra 1890erne,17 fældes i disse år på grund 
af elmesygen og afløses af lind, plantet o. 1980. 
Digerne i øst, syd og vest ledsages på indersiden 
af en klippet hæk af seljerøn. – En murer og to 
håndlangere brugte 1618/19 syv dage på at ‘op
lægge kirkegårdsmuren’, hvortil der brugtes 16 
læs kampesten.57

 Indgange. Kirkegårdens hovedindgang i vest, der i 
sin nuværende skikkelse vist er fra o. 1950, består 

Fig. 4. Matrikelkort 1:10.000 af Tamdrup Bisgårds jorder, visende kirken og herregården, samt mindre dele af 
Vrønding og Kørup bys jorder. Målt af A. K. Mandix 1818 og kopieret af P. Slebsager. Tegnet af Jørgen Wichmann 
2001. – Land registry map 1:10,000 of the lands of Tamdrup Bisgård, showing the church and the manor house, as well as 
small parts of the lands of the villages of Vrønding and Kørup. 1818.

BELIGGENHED OG KIRKEGÅRD
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af køreport og låge, lukket med jerngitterfløje, 
som er ophængt i murede og hvidtede piller, af
sluttet i pyramider. Et indgangsparti østligst i syd
diget er udformet på samme måde. En lille låge 
med jerngitterfløj i det østre dige, nær det nor
dre hjørne, gav indtil nedlæggelsen af en kirkesti 
år 2000 adgang for kirkegængere, som skød gen
vej over marken fra landevejen. – Om ældre †ind-
gange haves kun sporadiske oplysninger, og kun i 
enkelte tilfælde er det muligt at identificere de 
pågældende porte og låger. En indgang i nord, 
176158 betegnet som ’nordre kirkelåge’, stod mu
ligvis i forbindelse med den nedlagte anneksgård 
(se ndf.). Den var udformet som en muret †por-
tal (‘porthvælving’), hvoraf der 1820 endnu fand
tes ‘ruiner’.59 En snedker betaltes 1618/19 for at 
reparere ‘kirkeporten’,57 uden at det nævnes hvil
ken. Den vestre port synes 1761 at have været tøm
ret, mens den østre låge var muret.58 1803 var por
te og låger ‘gjort af nyt’,58 men ved synet 1820 var 
de tømrede indgange så forfaldne, at kirkegården, 
der var ‘på fri mark’, stod åben for kreaturer. Ved 
vestsiden var kun en gammel stolpe og ved ind
gangen i syd ‘hverken stolper eller stakitter’.59

 En urnefællesgrav og urneafdeling syd for kirken 
er anlagt 2001 efter tegning af landskabsarkitek
terne Nielsen og Wad, Skanderborg.
 Bygninger på og ved kirkegården (jfr. fig. 5). Et 
lig kapel i kirkegårdens nordvestre hjørne er opført 
1930.17 Det er en teglhængt og hvidtet bygning 
med svære stræbepiller ved hjørnerne og en stor 
rundbuet dør i sydgavlen. Der er toiletter i den nor
dre ende. En graverbolig, 1918 omtalt som ‘klokke
rens hus’ (jfr. s. 5151), i vestskellet syd for indgangen, 
er 1990 indrettet til mandskabshus med værksted 
og fyrrum (ark. Torben Knudsen m. fl.). Det er et 
hvidtet og teglhængt hus med afvalmede gavle.
 †Bygninger. Et ‘kalkhus’, til opbevaring af byg
ningskalk, nævnes 1614, da Johan murmand ar
bejdede på det,19 og igen 1618/19, da døren blev 
repareret.57 Huset, der formodentlig har været rejst 
på kirkegården, er muligvis identisk med et bindings-
værkshus, hvis stensyld 1933 blev fundet lidt syd for 
langhusets sydside, ud for midterste støttepille (jfr. 
fig. 43). Nordmuren har stået 3,54 m syd for kirken, 
og det fremgik, at huset var opført, efter at et søndre 
†våbenhus var nedbrudt, muligvis under genanven
delse af dele af dettes fundament (jfr. s. 5087).

Fig. 5. Luftfoto af kirken og kirkegården set fra syd. Sylvest Jensen fot. 1947 i KglBibl. – Aerial photograph of the 
church and the churchyard seen from the south. 1947.
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 Indtil begyndelsen af 1700rne lå ‘tæt norden for 
kirkegården’ den såkaldte ‘anneksgård’, dvs. Hvir
ringpræstens annekspræstegård. Grunden er an
givet endnu på matrikelkortet 1818 (fig. 4), men 
ved en prøvegravning på stedet 1986 fandtes kun 
teglstensbrokker og ingen spor af ældre bebyggel
se.38 Gården omtales i 1500rne som Tamdrupgård, 
fra 1683 som Tamdrup Anneksgård. Den bestod 
o. 1700 af fire længer og var da delt i to halvgår
de med hver deres fæstebonde. Under kirkens re
paration 170102 logerede håndværkerne i går
den. Den blev kort tid efter overtaget af ejeren af 
Tamdrup Bisgård, Frederik Svane, som lagde den 

under hovedgården og lod bygningerne nedtage, 
så der kun blev et bindingsværkshus tilbage. Det
te blev endelig nedbrudt 1750.60

 Kirkestalde. Sognefolkene bad 1761 om, at der 
måtte blive opsat et ‘skjul’ til deres heste af gam
melt ubrugeligt tømmer fra tårnet. Huset skulle 
rejses på det sted, hvor der før havde været en 
degnebolig.58 Sidstnævntes beliggenhed kendes ik
ke, men der er muligvis tale om ovennævnte bin
dingsværkshus på anneksgårdens tomt. – En lang 
staldbygning af træ, uden for kirkegårdens vest
indgang, ses på luftfotoet 1947 (fig. 5). Stalden var 
fjernet inden 1965.

Fig. 6. Plan 1:5.000 over arkæologiske udgravninger i området omkring kirken med frem
dragelse af middelalderlig †bebyggelse (s. 5047). Efter Ole Schiørring (red.): Tamdrup. Kirke 
og gård, 1991. – Plan 1:5,000 of archaeological excavations in the area around the church, emphasiz-
ing medieval †settlement.
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OVERSIGT. Kirken, der højst sandsynligt har haft en 
forgænger af træ, er en stor og ganske velbevaret fråd
stensbygning fra o. 1125, udformet som en basilika 
med kor og treskibet langhus, der oprindelig har haft 
apsider mod øst. Til dette romanske anlæg er i senmid
delalderen føjet et våbenhus i nord og et stort tårn i 
vest; langhuset er ombygget og forsynet med hvælv og 
koret udvidet med et sakristi i øst.
 Kirken er formentlig opført i ét stræk inden for nogle 
få år med koret og langhusets østende som første etape. 
Langhuset er udstukket under ét, og fundamenterne var 
oprindelig bestemt til at bære en mur af samme tykkel
se som koret; men efter opmuringen af den østre fjer
dedel af sideskibsmurene reducerede man tykkelsen, så 
den nederste del af murene i vestenden indvendig kom 
til at stå som en bænk.
 Koret har som det eneste parti en facadeudsmyk
ning, bestående af liséndelte, rundbuede blændinger; 
men som noget ret usædvanligt har denne arkitekto

niske deko ration ikke omfattet korets østende, der er 
uden hjørneliséner. Korapsiden, der er nedrevet få 
år før reformationen, blev påvist arkæologisk 1933 
og er yderligere undersøgt ved en udgravning 2001.
 Det romanske langhus, hvis gav le formodentlig var 
afsluttet med murede kamme, har haft døre i syd og 
nord og antagelig også vest. De lave sideskibe var spar
somt oplyst med kun to vinduer i hver side og et en
kelt vindue i vestenden. I højkirkemurene var der et 
ulige antal vinduer, fem i syd og fire i nord. I midtski
bet, der var dækket af et fladt bjælkeloft, var murene 
båret af tolv lave piller, seks i hver side, hvoraf hver 
anden er fjernet i forbindelse med hvælvslagningen i 
1400rne. Bevaret er fem rundpiller og en firkantet, den 
nordvestre. Af de manglende piller påvistes ved restau
reringen 193334 kun de firkantede plinte, der har bå
ret pillerne, hvorfor der foreligger den mulighed, at 
rummet har haft skiftevis runde og firkantede piller, 
såkaldt støtteveksel. En usædvanlig åbning i langhusets 

BYGNING

Fig. 7. Kirken set fra sydvest. Jesper Weng fot. 2001. – The church seen from the south west.
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østgavl, over korbuen og oprindelig synlig fra midtski
bet, har åbnet sig til korets loftsrum. Den rundbuede 
åbning, der øverst var overskåret af loftsbjælken, er tek
nisk set en aflastningsbue; men den kan have været ind
rettet under hensyn til de omgivende kalkmalerier – må
ske til at rumme en skulptur (Kristi Himmelfart?) – eller 
af særlige liturgiske grunde (fremvisning af relikvier). 
I modsatte ende har der formodentlig været et tømret 
vestpulpitur, hvilende på afsæt i arkademurene.
 Rækkefølgen i de omfattende, senmiddelalderlige byg
gearbejder, der må have strakt sig over mindst et par ge
nerationer, kan anslås med nogenlunde sikkerhed. Vå
benhuset ved skibets nordside og sandsynligvis også et 
senere nedbrudt søndre våbenhus er ældre end skibets 
ombygning, ligesom også korhvælvet kan være det. 
Herefter har byggearbejderne i hovedsagen strakt sig fra 
vest mod øst. Tårnet er opført, mens midtskibet endnu 
stod med sin gamle taghøjde, måske o. 1463, da kirkens 
store klokke blev anskaffet. Trapperummet var oprin
delig delt i to etager, og den tykke sydmur har sand
synligvis indeholdt en trappe. Herefter tog man – for
mentlig ca. 14751500 – fat på langhuset, hvis yder
mure blev betydeligt forhøjet og forstærket med støt
tepiller, og der indbyggedes hvælv, begyndende med 
sideskibene og afsluttet med midtskibet, i hvis sydvestre 
hjørne der opførtes en spindeltrappe i et selvstændigt 
trappehus (nedrevet 1933). I forbindelse med hvælv
slagningen fjernede man som nævnt hver anden pille 
i midtskibets mure og gennembrød nye, store arkader 
til sideskibene. Rummet fik hermed nærmest karakter 
af en hallekirke, idet sideskibenes hvælv kun er spændt 
lidt lavere end midtskibets. Et stort fælles tag, der dæk
ker både højkirke og sideskibe, må i de følgende to år
hundreder have hvilet på tømrede konstruktioner over 
de romanske højkirkemure, idet disse først er ført op til 
nuværende højde 170102.
 Inden 1520 (jfr. kalkmalerier) blev apsiden skilt fra 
kor et og indrettet til et lille snævert sakristi ved en luk
kemur foran apsidens åbning. Denne tværgående mur, 
der udfylder korhvælvets østre skjoldbue, var oprindelig 
forsynet med en dør ved alterets nordside. Over alter
bordet, der på grund af døren var trukket mod syd, er 
skillevæggen forsynet med to små retkantede glugger, 
en slags ‘squints’, anbragt i forskelligt niveau, men sym
metrisk omkring bordets midte. Gluggernes funktion er 
svært begribelig, men de skal måske ses i lyset af lignen
de forhold i Sahl kirke (Ringkøbing amt), hvor glugger
ne har haft sammenhæng med en sekundær opsætning 
af et gyldent alter. Apsiden er nedrevet kort tid efter, da 
koret blev forlænget med et egentligt og større sakristi 
mod øst. Ved denne udvidelse bevarede man skillevæg
gen, som i begyndelsen af 1600rne – ved opsætningen 
af kirkens renæssancealtertavle – blev forsynet med to 
nye døre, flankerende det udvidede alterbord.
 Ved en omfattende restaurering 193334 (ark. Viggo 
Norn) retablerede man sideskibenes alternicher, fjerne

de spindeltrappen i midtskibets vestende og opførte et 
nyt trappehus ved tårnets sydside. Foran syddøren fand
tes fundamenterne til det nedbrudte våbenhus og tæt 
ved kirkens sydside syldstenene til et ligeledes forsvun
det bindingsværkshus, måske et kalkhus, der omtales i 
kilderne i begyndelsen af 1600rne. Den velholdte kir
ke er udvendig senest istandsat 199598 (ark. Mogens 
Svenning); en indvendig istandsættelse ved samme ar
kitekt er påbegyndt 2001.
 Kirkens orientering har som nævnt en mindre afvi
gelse mod syd.

FORSKNINGSHISTORIE. Det var den unge Ran
dersarkitekt, den arkæologisk interesserede Fritz Uldall 
(18391921), der som den første gjorde opmærksom på 
den usædvanlige kirke.61 I et brev 11. juni 187062 til 
Direktionen for de antikvariske Mindesmærkers Beva
ring beretter Uldall om pladerne fra kirkens gyldne 
alter og skriver så: ‘Selve kirkens bygning er resterne af 
en fuldkommen basilika, der lader sig kende i de fleste 
enkeltheder og som sådan har mere end almindelig 
interesse’. Han gør kort rede for bygningens bestand
dele: ‘midtskib og tvende sideskibe samt særskilt kor’, 
og nævner pillerne, der bærer højkirkens mure, og de 
tilmurede sidealternicher. Videre fremholder han som 
noget ‘særdeles interessant’ åbningen i langhusets øst
gavl, som han beskriver som ‘en dobbelt korbue’; slut
telig foreslår han, at koret mod øst har haft en apsis.
 Direktionen takkede og bad Uldall levere tegninger af 
kirken. Disse indsendtes i september 1872 og omfattede 
foruden plan, opstalter og snit (fig. 9) også opmålinger 
af arkitektoniske detaljer: korets facadeudsmykning, syd
døren, midtskibets rundpiller, sidealternicherne og åb
ningen over korbuen (fig. 10). I en beskrivelse, et utrykt 
manuskript fra1873,63 uddybede Uldall sin tidligere re
degørelse og beretter om de undersøgelser, han havde 
foretaget. Trods ødelæggelser i forbindelse med hvæl
venes indbygning ‘vel omtrent på reformationstiden’ er 
man stadig i stand til næsten overalt at følge ‘de gamle 
og særdeles mærkelige spor’. Ifølge hans opfattelse hav
de midtskibsmurene hver været båret af tre lave piller 
(de bevarede), hvis mellemværende rundbuer senere var 
ændret til spidsbuer. Han beskriver den nordvestre64 pil
le som firkantet, men har på planen (fig. 9e) tegnet den 
som en rundpille. Over midtskibets hvælv var der ty
delige spor af de små romanske vinduer, efter hans for
mening fire i hver side, svarende til de ‘fire gamle rund
buer’.65 Åbningen over korbuen, mente han, kunne ha
ve indeholdt et krucifiks, båret af en bjælke, som var 
indmuret i åbningens østside. De tilmurede sidealterni
cher ville igen let kunne åbnes; han havde – dog uden 
resultat – ladet grave udvendig for at finde spor efter de 
formodede apsider. Bygningens sokkel havde én skrå
kant, til dels skjult under det høje jordsmon, der navnlig 
på sydsiden var vokset så betydeligt, at den lukkede syd
dør var alt for lav til at kunne tjene som indgang.
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 Ligesom sine samtidige opfattede Uldall de gotiske 
ændringer som en forringelse af den romanske byg
ning. Navnlig skadede det dens udseende, at det store 
tag var ført ned over såvel højkirke som sideskibe. 
Kirken ville – efter hans mening – kunne vinde sær
deles meget ved ‘en ombygning i sin oprindelige stil’.
 Ej heller middelalderarkæologen og arkitekten J. B. 
Løffler (18431904) havde forståelse for den gotiske om
bygning, som han betegnede som en ‘hensynsløs med
fart’. Han var den første, der publicerede kirken (1881)26 
og medtog den 1883 i oversigten over Danmarks ældste 
kirkearkitektur.66 Intetsteds nævner han i øvrigt Uldall, 
hvis tegninger han må have kendt. Selv undersøgte og 
opmålte Løffler kirken 187779 (fig. 1213), og hans 
eg ne tegninger dannede forlæg for J. MagnusPetersens 
stik, der ledsagede begge afhandlinger.
 Løffler beskrev kirken som en ‘treskibet søjle
 basilika, hvor kor og sideskibe endte i halvrun de alter
bygninger’. Han hæftede sig ved den uforholdsmæs
sigt store afstand mellem pillerne i midtskibets mure 
og antog, at hver anden ‘søjle’ var blevet fjernet, så der 
oprindelig havde været det dobbelte antal arkader (jfr. 
fig. 13bc). At der med en enkelt undtagelse var tale 
om kun ‘runde søjler’, var enestående for Danmark. 
Endvidere påpegede han, at højkirkens vinduer, som 
han opregnede til fire i nord og fem i syd, var anbragt 
uden hensyn til arkadernes placering. Løffler fandt, at 
kirkens opførelsestid måtte sættes til ‘det 12. århund

redes første årtier’. Bygningen havde i hele sin an
ordning betydelig lighed med Roskilde Vor Frue. Til 
trods for dens mishandling frembød kirken ved hele 
sit anlæg og ‘den primitive bygningsmåde’ betydelig 
interesse, og den var – så vidt han kunne skønne – 
det ældste af Danmarks mere anseelige monumenter 
fra den romanske periode.
 Francis Beckett (18681943) pegede 192427 som Løff
ler på lighederne mellem Vor Frue kirke i Roskilde 
og Tamdrup, som han antog var opført o. 1100. Han 
fandt, at de to kirker lignede hinanden på så afgørende 
punkter, at ligheden ikke blot kunne skyldes samtidig
hed; de er omtrent lige lange, de er treskibede uden 
tværskib, og i begge kirker afsluttes såvel kor som si
deskibe med apsis. Men mens midtskibet i Roskilde 
Vor Frue alene har firkantede piller, bæres det i Tam
drup af ‘korte rundsøjler og af firkantede piller (hvoraf 
dog kun én er bevaret)’, et træk som måtte stamme fra 
saksisk arkitektur. Beckett var altså åben over for den 
tanke, at pillerne i Tamdrup kunne have haft en veks
lende udformning – at der kunne have været mere end 
én firkantet pille. I de dekorative led var der i begge kir
ker kun brugt skråkantede afslutninger: i kapitælerne 
over pillerne og i åbningernes kragbånd.
 Inden kirken 193334 gennemgik en omfatten de re
staurering ved arkitekt Viggo Norn (18791967), blev 
bygningen 1928 målt op af Con ny P. Krage, hvis tegnin
ger (fig. 21, 23) af Nationalmuseet blev udlånt til Norn 

Fig. 8. Kirken set fra nordøst o. 1900. Ældre foto i kirken. – The church seen from the north east c. 1900.
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Fig. 9ac. Opmålinger 1:300 ved F. Uldall 1872. a. Opstalt af kirkens nordside. b. Tværsnit gennem langhus (BB) set 
mod vest. c. Tværsnit gennem langhus (AA) set mod øst. – a-c. Scale drawings 1:300 by F. Uldall 1872. a. Elevation of 
the north side of the church. b. Cross-section through nave (B-B) looking west. c. Cross-section through nave (A-A) looking east. 
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Fig. 9de. Opmålinger 1:300 ved F. Uldall 1872. d. Længdesnit (CC) set mod syd. e. Grundplan med angivelse af 
længde og tværsnit (syd opad). – d-e. Scale drawings 1:300 by F. Uldall 1872. d. Longitudinal (C-C) section looking 
south. e. Ground plan (south uppermost). 
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Danmarks Kirker, Århus

TAMDRUP KIRKE

og dannede grundlag for hans restaureringsforslag. Den 
travlt optagne arkitekt, der tillige var kgl. bygningsin
spektør, lod i forbindelse med restaureringen foretage 
udgravninger for at klarlægge apsidernes udformning 
og forholdene omkring arkademurene. Foruden et sæt 
tegninger, der viser kirken efter restaureringen (fig. 27), 
leverede han sammen med en kortfattet beretning67 om 
sine arbejder en række rekonstruktionstegninger (fig. 
14) med forslag til den romanske kirkes udseende. Først 
som en gammel mand skrev han 1961 og 196268 to 
korte artikler om sine iagttagelser i kirken, den ene 
en redegørelse for de vinduesrammer, han havde ladet 
udtage af de romanske åbninger. Norn fastslog, at ko

rets apside havde været betydeligt mindre end antaget 
af Løffler, og at korets østende havde stået uden hjør
neliséner. Han gjorde opmærksom på de fortykkede 
murpartier i sideskibenes østende og foreslog som en 
mulighed, at kirken oprinde lig var tænkt som et ét
skibet anlæg, planlagt med kors arme. Over midtskibets 
strækmure fremdrog han sporene efter de plinter, der 
havde støttet de borttagne piller og nåede frem til, at 
der ikke – som foreslået af Løffler – var plads til et sy
vende par piller i skibets vestende. Her påviste han, at 
arkaderækkerne havde været afsluttet med fremsprin
gende murpartier, vinkelret på vestgavlen. Som Løff
ler tog han for givet, at de fjernede piller alle havde 
været runde.69 Norn opfattede bygningen som en ‘ho
vedkirke i Jylland’, der arkitektonisk kunne sammen
lignes med Vor Frue kirke i Roskilde og kirken i Dalby 
(i Skåne). Formerne (de runde søjler), der var i slægt 
med den ‘oldkristelige basilika’, talte nærmest til gunst 
for, at Tamdrup var ældst og dermed måske ‘den ældste 
bevarede kirkebygning her i landet’.
 Roskilde Vor Frue kirke blev i de samme år under
søgt af arkitekt C. G. Schultz (190558). I en stor af
handling 193770 sammenlignede han Roskildekirken 
(som han daterer til o. 1080) med Tamdrup og fandt, at 
sidstnævnte var ‘forbavsende arkaisk’. Mest påfaldende 
var midtskibsvæggene (fig. 15), for mens vinduerne i 
Vor Frue og Dalby er nogenlunde komponeret sam
men med arkadefagene, var der i Tamdrup ‘ikke det 

Fig. 10af. Opmålinger af bygningsdetaljer ved F. Ul
dall 1872. a. Blændingsdekoration i korets sydside (s. 
5068). b. Opstalt af syddør set udefra (s. 5074). c. Op
stalt af rundpille i midtskibets arkademure (s. 5080). 
d. Døbefont (s. 5139) e. Øvre del af tilmuret apsisåb
ning i nordre sideskib (s. 5084). f. Arkadeåbning mel
lem skib og kor over korbuen (s. 5078). – a-f. Scale 
drawings of construction details by F. Uldall 1872. a. Recess 
decoration in the south side of the chancel. b. Elevation of 
south door seen from the outside. c. Elevation of column in 
arcade wall of central nave. d. Font. e. Upper part of walled-
up apse opening in north side-aisle. f. Arcade bay between 
nave and chancel above chancel arch.
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Fig. 11. Kirken set fra nordøst, tegnet af J. B. Løffler 1878. – The church seen from the north east, 1878.
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mindste sammenspil’ mellem de små lysåbninger og 
‘de ængsteligt lave, trykkede arkader’, og ej heller det 
samme antal vinduer. Dette var for Schultz så meget 
desto mærkeligere, fordi kirken er så stor; og uden at 
kunne give noget afgørende bevis var han tilbøjelig til 
at opfatte den som ældre end Vor Frue – til ‘tiden hen 
imod 1050’. Hermed blev kirken placeret i en nøgle
stilling inden for hele den tidlige stenarkitektur i Dan
mark, og den blev forløber for alt senere byggeri. I 
fyndige småartikler 195271 skærpede han sine syns
punkter: kirkerne i Roskilde og Tamdrup svarede mht. 
mål og plandisposition påfaldende til hinanden ; virke
lig afvigende var blot, at arkaderne i Vor Frue havde 
været båret af firkantede piller. Tamdrups stilpræg og 
størrelse kunne kun forklares ved, at den som Starup 
(DK. SJyll., s. 397) måtte være rejst engang i 1000tal
let som ‘en slags hovedkirke, om hvis funktion intet 
sikkert kan vides’. Schultz accepterede Norns rekon
struktionsforslag og regnede med seks runde piller 
i hver arkaderække; den firkantede pille forblev for 
ham et ‘snurrigt, uforklarligt forhold’.
 Harald Langberg72 – og andre med ham73 – fulgte 
Schultz i hans tidlige datering af kirken. Langberg 
foreslog (1955) endvidere, at Tamdrup – som Vor Frue 
i Roskilde og kirkerne i Dalby og Asmild – havde haft 
en ‘tribune’ i vestenden.72

 Den mest dybtgående vurdering af Norns og 
Schultz’ resultater skyldes den hamburgske kunsthisto
riker, Hubert Krins (*1937), der i sin afhandling 1968 
om det ældste danske stenbyggeri tog kritisk stilling til 
kirkens udformning og arkitek toniske forudsætninger.74 
Krins afviste, at korets øst ende kunne have stået uden 

hjørneliséner (en sådan løsning ville være fremmed for 
romansk byggekunst!) og mente i nordsiden at finde 
belæg for endnu en rundbueblænding, nemlig et lille 
kragled på østsiden af den østlige lisén (jfr. fig. 26). Han 
satte tillige spørgsmål ved Norns rekonstruktion af ap
siden (jfr. fig. 14), som han ikke mente ville kunne 
bringes i fornuftig overensstemmelse med korets blæn
dingsdekoration. Han åbnede for den mulighed, at det 
apsisfundament, som Norn havde fremdraget, kunne 
hidrøre fra en tidligere bygning, og i stedet foreslog han 
en større og østligere liggende apsis. Derimod godtog 
han Norns forslag til arkademurenes udformning (med 
rundpiller og fremspringende murpartier i vest) og 
fandt det sandsynligt, at der over disse ‘murtunger’ hav
de befundet sig et pulpitur.75

 De fortykkede murpartier østligt i sideskibene op
fattede Krins som tydelige spor efter en ændring af 
kirkens plan og foreslog, at man måske først havde 
planlagt en étskibet korskirke;76 men det kunne også 
være et tværskib, der bare ikke trådte frem i side
skibsmurene. Med dette som udgangspunkt forestillede 
han sig kirken opført i tre faser: 1) korapsis, 2) kor 
og østre del af langhusets ydermure og 3) det basili
kale langhus. At kirken var beslægtet med Roskilde 
Vor Frue fandt han bekræftet af både grundplan, byg
gemateriale, den anvendte teknik (forekomsten af silde
bensmuring) og vinduernes frie placering (der dog gik 
langt videre end i Vor Frue), men også mht. størrelse 
lignede de to bygninger hinanden. Dog burde man ik
ke overse forskellene, først og fremmest pillernes form 
og det afvigende måleforhold mellem sideskibenes og 
midtskibets bredde.77

Fig. 12. Grundplan 1:300, målt og tegnet af J. B. Løffler 1878. – Ground plan 1:300, 1878.
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Fig. 13ac. Opmålinger 1:150 ved J. B. Løffl er 1877 og 1879. a. Tværsnit gennem langhus set mod øst. b. LængdeOpmålinger 1:150 ved J. B. Løffler 1877 og 1879. a. Tværsnit gennem langhus set mod øst. b. Længde
snit gennem søndre sideskib set mod nord, med rekonstruktion af romanske arkader. c. Udsnit af arkademuren, 
rekonstruktion set fra midtskibet. – a-c. Scale drawings 1:150, 1877 and 1879. a. Cross-section through nave looking east. 
b. Longitudinal section through south side-aisle looking north, with reconstruction of Romanesque arcades. c. Section of arcade 
walls, reconstruction, seen from the central aisle.

 Krins fremdrog flere udenlandske eksempler (i Bur
gund, England og Norge)78 på treskibede anlæg, der 
var båret af rundpiller, men måtte indrømme, at Tam
drup – med sine korte, undersætsige piller – kun havde 
få berøringspunkter med disse kirker. Nærmest fore
kom ham rundpillerne i Asmild kirke, men der veks
lede de med kvadratiske piller. Han afviste Schultz’ tid

lige datering (o. 1050), der ville gøre den ældre end 
Roskilde Vor Frue. Tværtimod havde Tamdrup netop 
som forudsætning Sven Nordmands byggeri i Roskil
de og havde derudover formodentlig modtaget impul
ser fra andre jyske byggerier, f.eks. kirken i Asmild. 
Tamdrup kunne derfor tidligst være opført ved udgan
gen af 1000tallet.
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 Udgravninger og undersøgelser. Ved en lille udgravning i 
koret, foran alterbordet, udført af arkitekt Ebbe Norn 
1954, påvistes to små stolpehuller, der af sognepræst Ru
dolf Volf forsøgsvis blev tolket som levn af et såkaldt 
‘ambociborium’.81 Ved en fornyet undersøgelse på 
samme sted ved Olaf Olsen 1967 fandtes yderligere 
fem stolpe eller stokkehuller. Om samtlige huller 
kunne han imidlertid konkludere, at de hørte til opfø
relsen af stenkirken og hverken havde relation til tidli
gere bygninger på stedet eller til inventar i den ståen
de kirke. Ved samme undersøgelse påviste han, at der før 
korets opførelse var foretaget en betydelig opfyldning 
af terrænet.82 En mindre udgravning 1974 (også ved 
Olaf Olsen) i tårnrummet, lige inden for tårnarka
den, fik som resultat, at der øjensynligt har været en 
vestdør i det romanske skib.83

 I forbindelse med kirkens seneste restaurering fore
tog Thomas Bertelsen 2001-02 arkæologiske udgrav
ninger, dels i sakristiets gulv, dels i skibets vestende. 
I sakristiet fremdrog han fundamentet til den roman
ske korgavl og †apsis, hvis grundplan hermed er ende
ligt klarlagt. Under arbejdet fandtes rester af begravel
ser, der var ældre end stenkirken. Udhugninger i mur
værket bekræftede Viggo Norns opfattelse, at koret var 
uden hjørneliséner. Og en undersøgelse af muren bag 
alteret fastslog, at den var opført som lukkemur, mens 
apsiden endnu stod her.84 En udgravning i skibets vest
ende under nordvestre arkade efterprøvede Norns iagt
tagelser ved blotlægningen af gulvet 1933 og frembrag
te nye oplysninger om gulvniveau, strækmurenes kon
struktion og om arkademurens tilslutning til vestvæg
gen. Udgravninger langs væggene viste, at langhusets 
fundamenter oprindelig var bestemt til at bære en mur 
af samme tykkelse som korets, men at man i vestenden 
havde reduceret tykkelsen, så den nederste del af mu
rene indvendig kom til at stå som en bænk.85

Fig. 14ae. Rekonstruktion af den romanske basilika 
1:300. a. Opstalt af kirkens sydside. b. Tværsnit gen
nem langhus set mod øst. c. Opstalt af kirkens østside. 
d. Længdesnit set mod nord. e. Grundplan. Tegnet af 
Viggo Norn 1934. I Horsens Museum. – a-e. Recon-
struction of the Romanesque basilica, 1:300. a. Elevation of 
the south side of the church. b. Cross-section through nave 
looking east. c. Elevation of the east side of the church. 
d.Longitudinal section looking north. e. Ground plan. Drawn 
by Viggo Norn 1934.

 Hugo Johannsens forslag 1981, at kirken muligvis 
først var opført ‘nogle årtier inde i 1100tallet’,79 be
kræftedes to år senere ved en dendrokronologisk analyse 
af to vinduesrammer, som Viggo Norn havde ladet ud
tage, dels af koret og dels af højkirken (jfr. s. 5077). 
Analysen viste, at begge rammer formentlig var frem
stillet i de første årtier af 1100rne, og yderligere kunne 
det oplyses, at de tilsyneladende var udført samtidigt. 
Denne vigtige oplysning fik 1991 Henrik Græbe til – 
i den seneste behandling af kirken80 – at konkludere, at 
der dermed ‘ikke har været den store tidsforskel mel
lem korets og skibets opførelse’. I et forord til samme 
værk fremhævede Olaf Olsen den tekniske kvalitet i 
byggeriet og i de romanske kalkmalerier, men fandt, at 
dette kvalitetsarbejde stod i et underligt misforhold til 
den primitive arkitektur, hvor navnlig arkaderne i ski
bet var så lave, at de gav kirkerummet ‘en undersætsig, 
kælderagtig karakter’. Forklaringen kunne være, fore
slog han, at kirken var rejst af danske håndværkere, der 
nok havde lært sig at tildanne og opmure bygningsste
nene, men ikke havde nået at tilegne sig den nødven
dige forståelse for arkitekturen. De fremmede bygme
stre var blevet sendt for tidligt hjem!40

Fig. 15. Fagdelingen i midtskibets vægge i Tamdrup sammenlignet med Roskilde Vor Frue og kirken i Dalby 
(Skåne). Rekonstruktion tegnet af C. G. Schultz (s. 5057). 1:200. Efter Aarbøger for Nordisk Oldkyndighed og 
Historie 1937. – Bays in the walls of the nave in Tamdrup compared with Roskilde Church of Our Lady and the church in 
Dalby (Scania). Reconstruction drawn by C. G. Schultz. 1:200. 1937.
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†Trækirke(?). Ved ovennævnte udgravning 2001 
fandtes i de opfyldningslag, hvori apsidens fun
dament er opbygget (jfr. s. 5070), knoglerester af 
både børn og voksne, som viser, at der har været 
foretaget begravelser på stedet før stenkirkens op
førelse.86 Begravelserne gør det sandsynligt, at der 
har ligget en †kirke (formodentlig af træ) på om
rådet forud for stenkirken. En sådan ældre kirke 
skal rimeligvis ses i sammenhæng med den om
talte tidligmiddelalderlige bebyggelse nordvest for 
kirke gården (jfr. s. 5047).87

DET ROMANSKE ANLÆG

Trods de ændringer, som kirken har undergået, er 
den romanske bygning stadig bevaret i sine ho
vedtræk, og den er efter kirken i Venge den bedst 
bevarede af vore tidlige stenkirker. Tilbage er så
ledes hele grundplanen bortset fra apsiderne, hvis 
placering og udformning dog kendes fra udgrav
ninger. Også kirkens oprindelige opstalt er vel
belyst, idet såvel korets flankemure som sideski
benes og højkirkens mure er bevaret til murkro
nen; intakt er tillige hele langhusets østgavl, mens 
vestgavlen er nedrevet til lidt under gavlfoden i 
forbindelse med tårnbyggeriet, da der tillige blev 
brudt en arkade til tårnrummet.

 Byggeriets planlægning og afvikling. Bortset fra en 
vis skævhed i sammenkoblingen af kor og lang
hus er anlægget præget af en så betydelig regel
mæssighed, at der må have foreligget en overord
net plan og et fast program ved byggeriets begyn
delse. Kirken synes at være opført under ét og 
sandsynligvis inden for få år; i hvert fald har ko
ret og højkirkemurene været under opførelse på 
nogenlunde samme tid (jfr. *vinduesrammer s. 
5077). Arbejdet må være indledt i øst med koret 
og skibets østende, hvor murene holder samme 
tykkelse og er sværere end i langhusets vestre 
tre fjerdedele. Viggo Norn og Hubert Krins har 
som nævnt (s. 5057 og 5058) søgt at forklare 
den afvigende murtykkelse som resultatet af en 
ændring af kirkens grundplan (fra et étskibet 
anlæg med korsarme til en treskibet basilika); 
men undersøgelserne 200102 viste, at funda
menterne er udstukket under ét, og at langhu
sets grundplan har ligget fast fra første færd; blot 
har man – måske af besparelsesgrunde – reduce
ret murtykkelsen i vest (jfr. s. 5070). Yderligere 
kunne det iagttages, at strækmurene, som bærer 
midtskibets piller, er udlagt, efter at man var gået 
i gang med at opføre ydermurene.88 Også lang
husets apsider er muligvis først bygget, efter at 
de omgivende mure var rejst.
 Om planen gælder, at koret (i modsætning til 
f.eks. Roskilde Vor Frue og Erik Ejegods kirke 
i Slangerup) har samme bredde som midtskibet. 
Som følge heraf har der kun været levnet be
grænset plads til sideskibenes apsider, hvis ‘inder
sider’ (som i Asmild) har stødt ind mod koret.
 Den anvendte måleenhed ved opførelsen af byg
ningen er øjensynligt en fod på ca. 28,5-29 cm, 
et mål, der ligger tæt på den enhed, der senere 
blev betegnet som en ‘jysk fod’.89 Dette mål kan 
udledes af proportionerne i facadeudsmykningen 
i korets nordside, der er opmuret med betydelig 
nøjagtighed (jfr. s. 5068 og fig. 26). Bredden af 
en rundbuet blænding (114115 cm) svarer såle
des til fire gange lisénens bredde (2829 cm); el
ler udtrykt på en anden måde: en lisén forholder 
sig til en blænding som 1:4.90 Målt med denne 
enhed kan murtykkelsen i korets udgravede øst
gavl og i apsiden (ca. 114 cm over soklen) opfat
tes som 4 fod.

Fig. 16. Principskitse af det formodede system ved af
sætningen af langhusets indre. De små fuldt optrukne 
kvadrater svarer til plinterne under midtskibets piller. 
Den anvendte måleenhed er en fod på 28,529 cm (s. 
5062f.). Tegnet af Marianne Nielsen 2002 efter udkast 
af Niels Jørgen Poulsen. – Outline sketch of the presumed 
system of marking out the interior of the nave. The small, 
unbroken squares correspond to the plinths below the nave 
pillars. The measuring unit used was a ‘foot’ of 28.5-29 cm.
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Fig. 17. Grundplan 1:300. Tegnet af Marianne Nielsen 2002 efter opmåling af Conny P. Krage 1928, suppleret af 
Viggo Norn 1934 og Niels Jørgen Poulsen 2001. – Ground plan 2002, 1:300.

Fig. 18. Grundplan af den romanske kirke 1:300. Rekonstruktionsforslag tegnet af Thomas Bertelsen 2002. – 
Ground plan of the Romanesque church, 1:300. Proposed reconstruction.

 Proportioner. Planen i det treskibede langhus, der 
– imod hensigten – smalner lidt ind mod vest, sy
nes udtænkt og udstukket efter et ret enkelt prin
cip (fig. 16) under anvendelse af proportionsfor
holdene 5:6 og 5:12 og tilsyneladende med brug 
af den ovennævnte måleenhed. De to arkademure 
deler huset på langs, så midtskibet, målt fra midten 
af arkademurene, i princippet er dobbelt så bredt 

som sideskibene. Den indbyrdes afstand mellem 
pillerne, de bevarede og de manglende,91 kan – 
målt fra disses centrum – beregnes til 283293 cm, 
mens afstanden mellem de to parallelle rækker – 
igen regnet fra pillernes centrum – er 675690 
cm.92 Sammenholdes disse tal med den oven
nævnte måleenhed (en fodlængde på ca. 28,529 
cm), må pillerne opfattes som anbragt med en ind
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byrdes afstand på 10 fod,93 mens der er 24 fod mel
lem de to rækker. Disse for en middelalderlig byg
mester let anvendelige mål kan yderligere reduce
res til proportionen 5:12. Midtskibet må antages 
at have været afsat som fire rektangler (fire ‘dob
beltfag’) med siderne 20×24 fod (5:6); dog er det 
vestre dobbeltfag lidt smallere.
 Byggegrunden. Den naturlige bund under den 
knap 34 m lange kirke består af gult, lerholdigt 
sand, hvorover der ligger et 3040 cm tykt muld
lag, som må opfattes som den oprindelige muld
flade. Før byggeriet havde terrænet et let fald (ca. 
40 cm) mod øst. Når koret alligevel kom til at 
ligge højere end skibet, og når skibets gulv skrå
ner mod vest, så skyldes det, at terrænet under ko
ret er påført et tykt opfyldningslag på 6070 cm, be
stående af blandede jordlag, fordi man ønskede at 
hæve koret i forhold til skibet. Fundamentsgrøf
ten under korets sydmur er først gravet efter denne 
betydelige hævning af terrænet, mens fundamen
tet under korets apside synes opbygget i opfyld
ningslaget samtidig med at dette blev udlagt. Koret 

Fig. 19. Tværsnit 1:150 af langhuset set mod øst. Korrigeret og tegnet af Thomas Bertelsen 2001 efter opmåling 
ved Viggo Norn o. 1930. – Cross-section 1:150 of nave looking east.

er i dag hævet to trin over skibet, hvis gulv falder 
godt 30 cm vestover. Skibets oprindelige gulv, der 
ligger 3040 cm under den nuværende gulvflade, 
har haft et tilsvarende fald mod vest.94

 Fundamentet er gennemgående 6090 cm dybt 
og består af hovedstore og større kampesten (op til 
50 cm i tvm.), som – uden bindemiddel – er lagt i 
firefem lag. Over stenfundamentet og som bund 
for frådstenssoklen ligger et tyndt afretningslag af 
udstøbt kalkmørtel, der vel oprindelig har ligget i 
samme niveau som det omgivende terræn, så fråd
stenssoklen har rejst sig umiddelbart over jords
monnet. Men gennem århundrederne skete der 
en så betydelig terrænopfyldning, at jorden på den 
omgivende kirkegård kom til at ligge langt op ad 
ydermurene, og soklen på det nærmeste blev skjult 
og derfor ikke kunne indtegnes på opmålingerne 
1928 (jfr. fig. 21). Viggo Norn valgte 1933 at af
grave 0,51 m af terrænet omkring kirken, i det 
sydøstre hjørne mellem kor og skib endog 1,2 m. 
Ved denne afgravning blev ikke blot soklen lagt 
fri, men under koret og under langhusets nordsi
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Fig. 20. Længdesnit 1:150, udsnit med triumfmuren set 
mod syd. Over korbuen ses den nu delvis tilmurede 
arkadeåbning, der fra højkirken har åbnet sig til korets 
loftsrum (s. 5078). Den romanske gavl har formodent
lig været afsluttet med en muret kam (s. 5079). Tegnet 
af Marianne Nielsen 2002 efter opmålinger ved Viggo 
Norn o. 1930 og 1934, suppleret af Niels Jørgen Poul
sen 2001. – Cross-section 1:150 of chancel wall looking 
south. Above the chancel arch one sees the now partly walled-
up arcade bay, which once opened up from the nave to the 
chancel loft. The Romanesque gable was probably terminated 
with a crest.

de kom også det øverste lag af kampestensfunda
mentet frem i lyset. Mindst er der tilsyneladen de 
gravet af terrænet ved langhusets vestende, hvor 
op mod 0,5 m af frådstenssoklen stadig er dæk
ket. Dette afspejler muligvis forholdene i senmid
delalderen forud for tårnets tilbygning.95

 Soklen, der oprindelig helt overvejende har væ
ret af frådsten, er i den østre del af kirken udfor
met som en dobbeltsokkel med skråkant, mens den i 
langhusets vestende sandsynligvis kun har haft en 
enkelt skråkant. Efter mange istandsættelser, senest 
1933 og 1995, bærer det porøse materiale præg 
af i lang tid at have ligget under terræn, og sok
len er mange steder læderet og repareret med tegl. 
Bedst oplyst er – efter udgravningen 2001 – for
holdene i korets nedbrudte apsis (fig. 24 og 129), 
hvor soklen har bestået af fire frådstensskifter med 
en samlet højde på ca. 40 cm. De to skråkantled, 
adskilt af et retkantet skifte, springer tilsammen 
ca. 15 cm frem fra murplanet, og mellem neder
ste skråkant og fundamentet er der kun et enkelt 
skifte. – Mens dobbeltsoklen under korets sydside 
trods ommuringer synes at have bevaret sin ho
vedform, der lader sig sammenføje med de frem
dragne rester af apsidens sokkel, er det vanske
ligere at sammenkæde apsidens sokkel med den 
stærkt fremspringende sokkel i korets nordside, 
der i dag nærmest står som en bænk, indtil 30 cm 
bred. Af denne er kun bevaret et enkelt skråkantet 
led, der i niveau svarer til en fortsættelse af dob
beltsoklens nedre led. Som vist på tegningen (fig. 
25) er det muligt, at det øvre skråkantled ikke har 
været ført igennem på korets nordside.
 På langhusets nordside, øst for våbenhuset, 
springer dobbeltsoklen 1518 cm frem og er over 
en ny stenbro 6070 cm høj; men som nævnt sy
nes det nedre parti her at være en del af selve sten
fundamentet. Mindre fremtrædende er soklen på 
skibets sydside, hvor den (delvis fornyet i munke
sten) er ca. 50 cm høj omkring den tilmurede dør 
(jfr. fig. 43). Under langhusets vestside, nær det 
sydvestre hjørne, har den nu næsten helt skjulte 
sokkel bevaret et enkelt skråkantled i den nuvæ
rende jordoverflade. Soklen, der her er ca. 50 cm 
høj, er muret af fire frådstensskifter.
 Materialer og teknik. Murene er opført som kas
semur af frådsten, der – overvejende i langhuset – 

er suppleret med mindre partier af jern-al. Fråd
stenen kan ifølge Viggo Norn være brudt i nær
heden, i en dalsænkning omkring en kilde nord 
for kirken.67

 Kassemurens opbygning kunne ved udgravnin
gen 2001 studeres i den nederste del af korets ned
revne apsis. Her er den indvendige frådstensbe
klædning bevaret i tre skifters højde (jfr. fig. 24), i 
et niveau svarende til den udvendige sokkel. Kvad
rene, der er muret i regelmæssige skifter, er her ty
pisk 10 cm høje, 3550 cm lange og 2035 cm 
dybe. Fugerne er ca. 1 cm brede og udført i en 
hård, grovkornet kalkmørtel. Murkernen består af 
rå marksten (1030 cm i tvm.) samt lidt flint og 
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Fig. 21ac. Opmålinger 1:300 før kirkens restaurering 193334. a. Opstalt af kirkens sydside. b. Opstalt af kirkens 
østside. c. Opstalt af kirkens vestside. Målt og tegnet af Conny P. Krage 1928. – a-c. Scale drawings 1:300 before the 
restoration of the church in 1933-34. a. Elevation of the south side of the church. b. Elevation of the east side of the church. c. 
Elevation of the west side of the church.
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Fig. 21de. Opmålinger 1:300 før kirkens restaurering 193334. d. Opstalt af kirkens nordside. e. Grundplan. Målt 
og tegnet af Conny P. Krage 1928. – d-e. Scale drawings 1:300 before the restoration of the church in 1933-34. d. Elevation 
of the north side of the church. e. Ground plan.
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stumper af frådsten i en hård, lysgrå mørtel. Mens 
de udvendige pudslag var gået tabt, havde de ind
vendige facadesten bevaret et lag gullighvid kalk-
puds, ca. 1 cm tykt.84 – Den jernholdige al synes 
navnlig brugt i langhusets nordside – både ude og 
inde. 2001 sås det, at indervæggen næsten udeluk
kende er af al, både det østre, fortykkede murparti 
og vægfladen i 2. hvælvfag. Skifterne er her 1015 
cm høje, og den rødfarvede al er stærkt jernholdig. 
Herudover er jernal konsekvent anvendt i rund
pillernes baser, hvor skaftet til gengæld overvejen
de er af frådsten (jfr. s. 5081).
 Et godt indtryk af byggematerialerne og den 
anvendte teknik får man tillige i tagrummene. I 
langhusets østre gavltrekant (fig. 36) er de grå
gule frådstenskvadre muret i skifter på 715 cen
timeters højde. Murfladen er plan, og skifterne 
er nogenlunde vandret gennemløbende; enkelte 
skæve skifter er søgt rettet op. I muren ses nogle 
få marksten og, især på gavlens østside, lidt jernal 
med samme skiftehøjde. Tre bomhuller96 på vestsi
den er ladt åbne. I korets sydvæg, over hvælvet, 
er frådstensformaterne til gengæld meget tynde, 
kun 46 cm høje. I højkirkens sydvæg ses bag den 
afskallede puds et parti med skråt stillede kvadre, 
som er muret i sildebensmønster (fig. 22), adskilt af 
tynde, vandrette skifter.

 I midtskibets overvægge ses det, at fugerne un
der opmuringen er glattet og ridset med skeen. 
Også en første pudsning var kvaderridset, og denne 
berapning synes at være den finish, hvormed byg
mesteren har afleveret det færdige byggeri, hvoref
ter kalkmalerne kunne tage fat (jfr. s. 5104).
 Frådsten er stedvis genbrugt i de senmiddelalder
lige teglstensmure. Øverst i det forhøjede, nordre 
sideskib, og især i dettes vestre del, ses således stør
re partier af frådsten, her i ret store blokke. Disse 
kvadre, der er indtil en halv meter lange og 1015 
cm høje, må formodes at stamme fra det fjernede 
murværk ved gennembrydningen af større arka
der mellem midtskib og sideskibe. Frådstenskvadre 
i sakristiets gavlspids (bagmuren) kan til gengæld 
stamme fra korgavlen.
 Kor og †apsis. Af koret, der udvendig målt har 
været på det nærmeste kvadratisk, er foruden tri
umfmuren med korbuen bevaret de to flankemu
re, oprindelig hver med to vinduer.97

 Korets flankemure – men overraskende nok ik
ke hjørnerne – prydes som den eneste del af det 
romanske anlæg af en facadeudsmykning, bestående 
af liséndelte rundbueblændinger. Udsmykningen 
er forstyrret i syd (fig. 124), men velbevaret i nord 
(fig. 26). Murene optages hver af fire blændinger 
med vinduerne (lidt skævt) anbragt i hhv. 1. og 3. 
blænding. Blændingerne er ca. 7 cm dybe, og 
buernes vederlag er markeret ved små kragled 
med skrå underkant, som kun springer frem i si
derne.98 I nordsiden holder de fire blændinger 
nøjagtig samme bredde, 11415 cm, svarende til 
fire gange bredden af en lisén (jfr. måleenhed s. 
5062). I den kortere sydmur er blændingerne lidt 
smallere. De afsluttende og bredere liséner mod 
skibet måler 80 cm i nord og 70 cm i syd.
 Udsmykningen omfatter som nævnt ikke ko
rets østre parti, men er afbrudt ca. en meter fra 
hjørnerne, umiddelbart øst for den lisén, som ind
rammer østre blænding. Her er murplanet trukket 
tilbage til et niveau, der svarer til bunden i blæn
dingerne. I nord, hvor murværket er bedst bevaret, 
er østre lisén ganske vist forsynet med et kragled 
også på østsiden – som en vederlagsmarkering for 
endnu en bue; men dette blændingsfag har dog al
drig været udført, og i stedet er lisénen ført lodret 
op til murkronen.99

Fig. 22. Frådstensmurværk i sildebensmønster i højkir
kens sydvæg (s. 5068). Jesper Weng fot. 2001. – Calcare-
ous tufa masonry in herringbone pattern in the south wall of 
the nave.
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Fig. 23ac. Opmålinger 1:300 før kirkens restaurering 193334. a. Længdesnit set mod syd. b. Tværsnit gennem 
langhus set mod vest. c. Tværsnit gennem langhus set mod øst. Målt og tegnet af Conny P. Krage 1928. – a-c. Scale 
drawings 1:300 before the restoration of the church in 1933-34. a. Longitudinal section looking south. b. Cross-section through 
nave looking west. c. Cross-section through nave looking east.
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apsider i sideskibene. Over fundamentet er ind
vendig bevaret tre skifter frådstenskvadre og ud
vendig i samme niveau rester af den skråkantede 
dobbeltsokkel (jfr. fig. 129). Der kan intet siges 
om den videre opbygning eller om åbninger. På 
rekonstruktionen (fig. 25) er der foreslået et vin
due i øst, anbragt i en arkitektonisk dekoration 
med blændinger og liséner svarende til korets. En 
sådan facadeudsmykning ville i nogen grad have 
kompenseret for korets manglende hjørneliséner.
 Langhuset, bestående af midtskib og sideskibe, er 
bevaret i sin helhed, bortset fra apsiderne og midt
skibets vestre gavltrekant. Ved den senmiddelal
derlige ombygning blev midtskibets arkademure 
gennembrudt af nye store arkader, hvorved hver 
anden af de romanske piller blev fjernet, men ar
bejdet udførtes med så stor teknisk behændig
hed, at højkirkemurene forblev intakte.
 At sideskibene oprindelig var meget lave, frem
går umiddelbart af vinduernes placering med 
top punktet i de rundbuede åbninger kun ca. 2,75 
m over soklen. Selv om de øverste skifter er fjer
net i for bindelse med murenes forhøjelse, kan 
man omtrent an slå beliggenheden af den roman
ske murkrone.101

 Murtykkelsen i sideskibene svarer i østenden 
nogenlunde til korets flankemure (ca. 1,21,3 m), 
men er i de vestre tre fjerdedele og i vestmuren 
noget mindre, idet væggene, ca. 6 m fra østhjør
nerne, træder 0,250,30 m tilbage. Øst endens for-
tykkede murpartier afsluttes nu 2,12,3 m over gul
vet – lidt under de store, fornyede vinduer; men 
de svære mure, hvis vestre del sløres af de ind
byggede hvælvpiller, har formodentlig været ført 
helt op til den oprindelige murkrone. Undersø
gelser i gulvet 200102 viste, at fundamenterne 
holder samme bredde i skibets fulde længde, og 
at murene i vestpartiet oprindelig var bestemt til 
at være af samme tykkelse som i østenden. Over 
kampestensfundamentet er muren ført op til tre 
skifters højde (svarende til et niveau nogle cen
timeter under nuværende gulvhøjde); men her
over har man reduceret tykkelsen, måske for at 
spare materialer. 102 Den nedre, tykke del af mu
ren kom herefter til at stå som en †bænk, der løb 
langs væggene i vestenden af kirken, og som me
get vel kan have tjent som siddeplads.

 †Apsidens fundament, påvist af Viggo Norn 
1934 (jfr. fig. 14), er genfremdraget 2001 (fig. 24 
og 128).100 Den krumme bygning har udvendig – 
over soklen – været ca. 4,6 m bred, mens åbnin
gen indvendig var ca. 2,75 m bred. Centrum for 
cirkelslaget ligger omtrent midt i korets østmur, 
og apsiden har trådt lidt længere frem end de to 

Fig. 24. Plan 1:100 af de fremdragne dele af korets 
nedbrudte østmur og apsis (s. 5070). Målt og tegnet af 
Thomas Bertelsen 2001. – Plan 1:100 of the identified 
parts of the demolished east wall of the chancel and apse.

Fig. 25. Plan af romansk kor og apsis med mulige spor 
af †alterbord (nr. 2, s. 5113) 1:100. Rekonstruktion ved 
Thomas Bertelsen 2001. – Plan of Romanesque chancel 
and apse 1:100. Reconstruction 2001.
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Fig. 26. Korets nordside med facadeudsmykning (s. 5068) og th. langhusets nordre apsis (s. 5071). Jesper Weng fot. 
2001. – North side of the chancel with facade decoration and (right) the north apse of the old nave.

 Ved nordvæggens istandsættelse 2001 sås der in
gen videre forskel i murværket, idet der både i 
det fortykkede murparti og i den tyndere mur vest 
herfor fortrinsvis er brugt jernalkvadre, som i far
ve og forarbejdning er næsten ens. Anvendelsen 
af samme byggemateriale rimer godt med den an
tagelse, at der kun har været en ringe tidsafstand 
mellem færdiggørelsen af skibets østende og op
muringen af vestenden.
 Sideskibenes nedbrudte og delvis tilmurede (†)ap-
sider, hvis altre (jfr. s. 5113) formodentlig har væ
ret i brug indtil reformationstiden, står siden 
193334 markeret som rundbuede blændinger i 
det indre (jfr. fig. 38); udvendig fremdrog og re
konstruerede man soklen i den sydlige apsis og 
genskabte den nordlige som en replik af den syd
lige. Begge de la ve, krumme murpartier blev 1991 
afdækket med et zinktag (jfr. fig. 26).

 Udgravninger 1933 foran sideskibene (fig. 29) 
viste, at den nordre apsis var fjernet til funda
mentet, mens der af den søndre var bevaret det 
meste af den skråkantede dobbeltsokkel, men 
kun nogle få kvadre af skifterne herover. Soklen 
er i princippet udført på samme måde som den i 
korets sydside og i dennes apsis, men ligger ca.15 
cm lavere. Apsiderne har kun været svagt frem
trædende, og udvendig har den krumme mur 
sluttet sig til korets flankemure ca. 30 cm fra 
hjørnet mod skibet, der således har været skjult. 
Samme planløsning kendes fra flere ældre, treski
bede anlæg, således bl.a. Asmild.103 Apsiderne må 
ligesom sideskibene have haft en ganske lav tag
hældning (jfr. s. 5094). Om apsidernes indre, se s. 
5084.
 Højkirkemurene, der siden den senmiddelalder
lige ombygning er dækket af det store fælles tag, 
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Fig. 27ac. Opmålinger 1:300 efter kirkens restaurering 193334. a. Opstalt af kirkens sydside. b. Opstalt af kirkens 
østside. c. Opstalt af kirkens vestside. Tegnet af Viggo Norn 1934 efter opmåling af Conny P. Krage 1928. I Horsens 
Museum. – a-c. Scale drawings 1:300 after the restoration of the church in 1933-34. a. Elevation of the south side of the 
church. b. Elevation of the east side of the church. c. Elevation of the west side of the church.
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Danmarks Kirker, Århus

TAMDRUP KIRKE

Fig. 27df. Opmålinger 1:300 efter kirkens restaurering 193334. d. Længdesnit set mod syd. e. Tværsnit gennem 
langhus set mod vest. f. Tværsnit gennem langhus set mod øst. Tegnet af Viggo Norn 1934 efter opmåling af 
Conny P. Krage 1928. I Horsens Museum. – d-f. Scale drawings 1:300 after the restoration of the church in 1933-34. d. 
Longitudinal section looking south. e. Cross-section through nave looking west. f. Cross-section through nave looking west.
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står som nævnt intakte bortset fra den vestre gavl
trekant (om murkronens oprindelige niveau jfr. 
†lofter s. 5095). Murtykkelsen er noget mindre 
end i sideskibene, kun ca. 0,75 m. Partier af de 

pudsede og kalkmalerismykkede vægge er som 
nævnt muret i sildebensmønster. Murenes yder
sider, der nu er tilgængelige fra sideskibenes lofts
rum, dækkes af så megen puds, at murværket ikke 
nærmere kan undersøges. Vinduerne, der beskri
ves nedenfor, er lukket i forbindelse med hvælv
slagningen; først på et meget senere tidspunkt, 
170102, er flankemurene blevet forhøjet med 
knap halvanden meter (jfr. s. 5094).
 Døre. Langhusets to døre er anbragt på den tra
ditionelle plads vestligt i langmurene; foruden dis
se to har der formodentlig været en dør midt i 
vestgavlen, der er opslugt af tårnarkaden. Mens 
nord døren er udvidet og ændret i forbindelse med 
den senmiddelalderlige ombygning, har syddøren 
(fig. 28 og 43) bevaret sin oprindelige form. Den 
rundbuede åbning, der er tilmuret i den indre 
halvdel, måler udvendig ca. 250×108 cm og smyk
kes af svagt fremspringende kragbånd af frådsten, 
der ligesom i sidealternicherne er ført rundt om 
hjørnerne. Bunden i døren, der oprindelig kan ha
ve ligget noget lavere, befinder sig i dag i samme 
niveau som o. 1500 – at dømme efter gulvniveauet 
i det nedbrudte søndre †våbenhus (jfr. s. 5087).104

 †Vestdør(?). Ved udgravningen 197483 blev der 
midt i vestsiden fundet spor, der snarest skal tol

Fig. 28. Skibets syddør set udefra (s. 5074). Jesper Weng 
fot. 2001. – South door of the nave seen from the outside.
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Fig. 29. Plan og opstalt 1:100 af langhusets nedbrudte apsider efter udgravning, vest opad (s. 5071). Målt og tegnet 
af  Viggo Norn 1933. I Horsens Museum. – Plan and elevation 1:100 of the demolished apses of the nave after excavation 
(west uppermost). 1933.
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Fig. 30. Kirken set fra nord. Jesper Weng fot. 2001. – The church seen from the north.

kes som en dør. I bunden af tårnbuen var der over 
kampestensfundamentet bevaret to til tre skifter 
frådsten, hvoraf dog formodentlig kun det øver
ste har ligget over terræn. Adskilt af et mellem
rum sås i hver side to frådstensblokke, der sand
synligvis har udgjort hjørnerne i en 110 cm bred 
døråbning.105

 Vinduer. Kirken har været oplyst af rundbuede 
og dobbeltsmigede vinduer, hvis antal og forde
ling stort set er kendt. Der har været to åbninger 
i hver side af koret og kun to i hver af sideskibe
nes langmure øst for dørene; sideskibene har dog 
muligvis tillige fået lys gennem vinduer i vestmu
ren. I højkirken er ni(!) vinduer fordelt med fem 
i sydsiden og fire i nord. Hvis der har været vin

duer i midtskibets vestende, kan disse kun have 
været anbragt over den formodede vestdør (bag 
pulpituret?) i det murparti, som senere blev op
slugt af tårnarkaden. Midtskibets tagrum belyses 
af en lille retkantet åbning i den østre gavltrekant, 
og der kan meget vel have været en tilsvarende 
i vestenden. De forsvundne apsider har sandsyn
ligvis hver haft ét vindue.
 Vinduernes disponering. Mens formen i de beva
rede åbninger er den traditionelle romanske, om 
end siderne kun er let smigede, er vinduernes an
bringelse og disponering usædvanlig. Korets vin
duer, der af hensyn til langhusets apsider er truk
ket mod øst, er således inden for deres respekti
ve facadeblændinger rykket hhv. lidt mod øst og 
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vest.106 I langhuset må sideskibene med deres små, 
lavtsiddende åbninger nærmest have henligget i 
halvmørke. Vinduerne her er placeret på samme 
måde i syd og nord, men – som det også gælder 
for højkirkevinduerne – uden hensyntagen til ryt
men i midtskibets piller og arkader.
 Mest besynderligt er dog det ulige antal vin
duer i højkirken (fem i syd og fire i nord). Det 
østre par sidder lige over for hinanden, og i hver 
række er vinduerne anbragt med nogenlunde 
samme respektive afstand, så der mellem vindu
ernes centrum er hhv. ca. 3,8 m i syd og ca. 4,5 
m i nord. Om grunden til den særegne dispone
ring kan der kun gisnes. Det kan være ønsket 
om at få mest lys ind fra syd (solsiden); men det 
kan vel også skyldes hensynet til de kalkmalerier, 
der måske allerede var planlagt. En kendsgerning 
er det i hvert fald, at Korsfæstelsesscenen (jfr. 
fig. 58) er malet midt mellem de to midterste 
vinduer i nordsiden med korset stående præcis 
midt i scenen og med kors træet brydende den 
ovenliggende mæanderfrise. Denne centrale sce
ne er hermed placeret lige over for det midterste 

vindue i sydsiden, ved hvis vestre karm Nadve
ren var malet (jfr. s. 5101).
 I koret står de to nordvinduer siden 1933 som 
udvendige blændinger (det vestre tillige som en 
indvendig blænding); de måler i udvendig mur
flugt ca. 160×63 cm, og den smigede bund lig
ger 2,2 m over soklen. Af den vestre åbning (fig. 
31) udtog man 1933 resterne af den indmurede 
*vinduesramme (jfr. ndf. nr. 1). I sydsiden er det 
østre vindue markeret ved en svag indridsning i 
muren, mens det vestre er næsten helt ødelagt 
ved gennembrydningen af en ny stor åbning. De 
to østre vinduer er muret til, senest i forbindelse 
med hvælvslagningen.
 Sideskibenes små vinduer (90×60 cm i udven
dig murflugt) er anbragt betydeligt lavere end ko
rets åbninger med bunden kun 1,8 m over soklen. 
Det nordvestre (fig. 32), der undersøgtes 1933, står 
siden da som en indvendig niche, dækket af et ki
lestensstik. I lysningen, der kun måler 68×35 cm, 
sås aftrykket af den bortrådnede træramme. De øv
rige tilmurede åbninger er påvist og markeret i 
murværket af Norn 1933. En tilmuret åbning i 
vestmuren, 2,53,4 m fra det ydre nordvest re hjør
ne og med en teglstensmuret kurvehanks bue, kan 
være et omdannet vindue, der har givet lys til nor
dre sideskib.107 Der har formodentlig været et til
svarende vindue i vestenden af søndre sideskib.
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Fig. 32. Romansk vindue vestligt i nordre sideskibs 
nordside (s. 5076). Plansnit, opstalt set indefra og snit 
set mod vest. 1:40. Opmåling ved Viggo Norn 1933. 
I Horsens Museum. – Romanesque window westward on 
the north side of the north side-aisle. Sectional plan, elevation 
seen from within and section looking west. 1:40.

Fig. 31. Romansk vindue i korets nordside (s. 5076), 
før udtagelsen af *vinduesramme (nr.1, s. 5078), den
drokronologisk dateret til o. 1125 (s. 5096). Plansnit, 
opstalt set indefra og snit set mod vest. 1:40. Opmåling 
og rekonstruktion ved Viggo Norn 1933. I Horsens 
Museum. – Romanesque window on the north side of the 
chancel, before the *window frame was removed, dendrochro-
nologically dated to c. 1125. Sectional plan, elevation seen 
from within and section looking west, 1:40.
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 Højkirkens vinduer måler i udvendig flugt ca. 
125×63 cm og er dermed lidt lavere end åbnin
gerne i koret. De var anbragt med bunden ca. 0,3 
m over sideskibenes tage og med bueslaget ca. 
0,5 m under murkronen. Åbningerne, der er til
muret i forbindelse med den senmiddelalderlige 
ombygning, dækkes indvendig til dels af hvælv
kapperne. Det vestre vindue i sydsiden er for den 
øvre halvdels vedkommende ødelagt ved udvidel
se til en loftsdør, men ellers er vinduernes rundbu

Fig. 33. Romansk vindue i højkirkens sydside, det 
midterste af fem (jfr. fig. 34 og s. 5077), før udtagelsen 
af *vinduesramme (nr. 2, s. 5078), dendrokronologisk 
dateret til o. 1125 (s. 5096). Plansnit (nord nedad), op
stalter set indefra og udefra og snit set mod øst, nederst 
med angivelse af sideskibets tagspær (s. 5095) og øverst 
med rekonstruktionsforslag til midtskibets tagværk (s. 
5094). 1:40. Opmåling og rekonstruktion ved Viggo 
Norn 1933. I Horsens Museum. – Romanesque window 
on the south side of the nave, the midmost of five, before the 
*window frame was removed, dendrochronologically dated to 
c. 1125. Sectional plan (north lowest), elevations seen from 
within and outside and section looking east; bottom, with in-
dication of the side-aisle rafters; top, with reconstruction pro-
posal for the central-aisle roofing, 1:40.

ede afslutning synlig overalt. Bedst bevaret er det 
(tilmurede) vestre vindue i nord og det midterste 
i syd (fig. 33 og 34), der blev genåbnet og under
søgt 1933, og hvoraf rester af *vinduesrammen er 
udtaget (jfr. ndf. nr. 2).
 De to *vinduesrammer (jfr. fig. 31 og 33), der si
den 1933 opbevares i Horsens Museum, er begge 
sandsynligvis fremstillet o. 1125 (jfr. dendrokro
nologiske analyser s. 5096). De er konstrueret på 
stort set samme måde og har hver været udført 
af fire stykker spejlkløvet eller spejlskåret egetræ, 
hvoraf det nederste af sidestykkerne er forrådnet 
og bundstykkerne helt forsvundet.108 Dog kan for
men bestemmes efter aftrykket i murlivet, der 
for højkirkevinduets vedkommende stadig er fuldt 
tilgængeligt.109 Stykkerne, der gennemgående er 
3,54 cm tykke, har bladede samlinger og nagler 
af egetræ. I det øvre karmstykke er udført en bue 
svarende nogenlunde til vinduets form. Udstem
ninger viser, at hver ramme på ydersiden har haft 
to krydsende sprosser, ca. 5 cm brede, som har op
delt lysningen i fire lige store dele. Der er ingen 

Fig. 34. Romansk vinduesåbning i højkirkens sydvæg 
med rille efter udtaget *vinduesramme (jfr. fig. 33 og 
s. 5077). Jesper Weng fot. 2001. – Romanesque window 
opening in the south wall of the nave with a groove from a 
removed *window frame (cf. fig. 33).
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false til fastgørelse af glas, sådan som det f.eks. ses 
på en bevaret ramme fra Beder kirke (jfr. s. 2289), 
hvorfor man kan antage, at ruderne har været ind
fattet i bly, som – det viser talrige sømhuller – har 
været sømmet på trærammens yderside.110

 1) (Fig. 31). Ramme udtaget af det vestre vin
due i korets nordside. Lysningens bredde er 39 
cm, mens den murede åbning er 45 cm. Sidestyk
kerne er begge forrådnet forneden, og af det østre 
stykke er nu kun den øvre del bevaret.111 Overlig
geren, som har 67 cm fremspringende ‘vinger’ til 
forankringen i murlivet, er bortrådnet på midten 
omkring buens toppunkt, hvor den lodrette træ
sprosse har været fæstnet. I den bladede samling i 
vestre side er bevaret en rest af naglen, i den østre 
ses kun hullet. I vestre sidestykke (9,5×4,0 cm) 
er bevaret en rest af den påbladede tværsprosse 
(5,0×1,5 cm), der er ført igennem til rammens 
yderkant. Sprossen er fastgjort med en trænagle, 
hvoraf en rest er tilbage. Langs lysningen ses huller 
efter søm (Horsens Museum inv.nr. 3016).
 2) (Fig. 33). Ramme udtaget af det midterste vin
due i højkirkens sydside. Lysningens bredde er 42,5 
cm, mens den murede åbning er ca. 45 cm. I beg
ge sidestykker (ca. 11×3,5 cm), der er bortråd
net forneden, ses på ydersiden udstemninger til 
tværsprossen (5,0×1,5 cm) og rester af naglerne. 
Midt i den buede overligger, hvis sammenføjning 
med nagle er bevaret i vestre side, ses udstem
ningen til lodsprossen, der har holdt samme di
mensioner. Langs lysningen ses huller efter talrige 
søm, der dog sagtens kan være slået i af flere gan
ge i forbindelse med glassets fornyelse (Horsens 
Museum inv.nr. 3899).112

 Indre. Den velbevarede, brede, runde korbue 
(fig. 35) dækkes af et kilestensstik og er forsynet 
med enkle kragbånd med nedadvendt skråkant.
 I triumfvæggen umiddelbart over korbuen og 
delvis rækkende op i gavltrekanten er en usæd
vanlig arkadeåbning (fig.19, 20, 36 og 130), der fra 
højkirken – i niveau med vinduerne – har åbnet 
sig til korets loftsrum. Den rundbuede åbning, 
der øverst har været overskåret af skibets træloft, 
måler 245×155/160 cm; bunden ligger kun 0,80 
m over korbuen (5,4 m over skibets gulv). Åb
ningen er i dag kun tilgængelig i tagrummet; 
den er (i vestre murflugt) delvis lukket med en 
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halvstensmur af munkesten, muret i forbindelse 
med hvælvslagningen.
 Arkadeåbningen er som korbuen udført med 
betydelig omhu. Den dækkes af et stik, hvis kile
sten er ca. 35 cm lange, og kragbåndene, der er af
faset på undersiden, svarer helt til korbuens, blot 
er skalaen afstemt efter det mindre format. I bue
slaget ses partier af en glittet puds, der formentlig 
har dækket fladerne i hele åbningen. Buen har på 
vestsiden – lidt over kragbåndene – været over
skåret af skibets østre loftsbjælke (20 cm høj), der 
har hvilet i et murfremspring ved gavlfoden (jfr. 
†lofter). På østsiden har korets træloft ligget lidt 
under åbningens bund; i niveau med skibets lofts
bjælke har buen mod korets tagrum været kryd
set af en tværgående, indmuret bjælke (23×16 
cm), formentlig et hanebånd i korets ældste tag
værk (jfr. †tagværker).
 Den rundbuede åbning har teknisk set fungeret 
som en aflastningsbue, der letter vægten på kor
buen og leder det lodrette tryk ud til siderne.113 
Men dens centrale placering, dens synlighed fra 
kirkegulvet, og den omhu, hvormed den er ud
ført, viser, at åbningen også må have haft et an
det og egentligt formål, hvorom vi i dag kun kan 
gisne.114 Den kan være indrettet under hensynta
gen til de omgivende kalkmalerier,115 hvis scener 
fra Jesu lidelseshistorie muligvis har kulmineret på 
triumfvæggen med en skulptur (Kristi Himmel
fart?) stående i arkadeåbningen (s. 5106).116 Men 
den kan også have tjent et liturgisk formål og, 
selv om der ikke har været meget rum over koret 
bagved,117 have været brugt til fremvisning af re
likvier (levninger af S. Poppo?).118

 Midtskibets østre taggavl (fig. 19, 20 og 36) er som 
nævnt bevaret til spidsen, der befinder sig ca. 2 m 
under den nuværende gavlspids, og er indkapslet i 
den senmiddelalderlige forhøjelse. At dømme efter 
aftryk af både bjælker og spær er gavlen først op
muret, efter at tømmeret var rejst. Gavlmuren, der 
i korbuen er ca. 110 cm tyk, aftrappes opad og er 
øverst ca. 80 cm. På østsiden er der et tilbagespring 
130 cm under gavlfoden, (svarende til 55 cm over 
bunden i den ovennævnte aflastningsbue), og på 
vestsiden springer muren 1214 cm tilbage ved 
selve gavlfoden, svarende til den romanske mur
krone. En indad smiget glug øverst oppe dækkes af 
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en rund bue i det ydre og er retkantet i det indre, 
hvor åbningen måler 70×40 cm.
 †Gavlkamme. Gavlene har efter alt at dømme 
været afsluttet med murede kamme. I midtski
bets østre gavltrekant (jfr. fig. 36) rager murker
nen nemlig så betydeligt op over aftrykket af de 
indmurede spær (jfr. †tagværker),119 at kernen må 
have trådt frem over tagfladen og være en rest af 
en muret kam. Denne (formodentlig glatte) kam 
synes at have haft en tykkelse svarende til gav
len, ca. 0,8 m. Lignende kamme har sandsynligvis 
også afsluttet koret og midtskibets vestgavl og kan 
vel også have markeret sideskibenes halvgavle.

 I langhuset var midtskibets arkademure i hver side 
båret af seks relativt lave piller, hvilende på kraftige 
plinter, der igen stod på solidt funderede strækmu
re (jfr. ndf.). Plinterne, der nu er skjult af gulvet, 
var oprindelig fuldt synlige i rummet. Af de 6+6 
piller er som nævnt bevaret tre i hver side, mens 
et lignende antal er fjernet under den senmid
delalderlige ombygning. De to østre arkader har 
sandsynligvis sluttet sig til (retkantede) halvpiller 
ved østvæggen, nu indkapslet i gotisk murværk. 
I vest var arkademurene afsluttet med fremsprin
gende, lidt fortykkede vægpiller, der kan have bå
ret et †pulpitur (jfr. ndf.). – En analyse af propor

Fig. 35. Indre set mod øst før restaurering. Jesper Weng fot. 2001. – Interior looking east before restoration.
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tionerne (s. 5062f.) synes som nævnt at vise, at 
pillerne er afsat efter et enkelt princip, så de – reg
net fra centrum – har stået med en indbyrdes af
stand af 10 fod, idet plinterne måler 4×4 fod, og 
bredden af de oprindelige arkader, målt ved gul
vet, har været kun 6 fod.
 Strækmurene (jfr. fig. 41), der bærer pillerne, er 
opført over et ca. 60 cm dybt fundament af store 
kam pesten. De er anlagt som en ca. 140 cm bred 

kas semur af tildannede frådstenskvadre, et skifte 
højt; kernen består af kampesten, og bindemidlet 
er ler, der også er brugt som et afretningslag over 
fundamentet.120

 Af de bevarede piller er fem runde og én firkan
tet (den nordvestre). Pillernes inderside (imod 
midtskibet) skjules af de gotiske hvælvpiller, 
mens de er fuldt synlige imod sideskibene. Rund-
pillerne (fig. 39 og 40bc), der kun har mindre 
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Fig. 36. Langhusets østre gavl set fra midtskibets loft (jfr. fig. 19, 20, 130 og s. 5078). I midten den øvre del af ar
kadeåbningen mellem højkirken og korets loftsrum (s. 5078). Over gavltrekanten ses den opragende murkerne, der 
må være en rest af en muret kam (s. 5079). Jesper Weng fot. 2001. – East gable of the nave seen from the ceiling of the 
central aisle. Centre: the upper part of the arcade opening between the nave and the chancel loft. Above the gable triangle, one 
can see the projecting core of a wall, which must be the remains of a crest (cf. figs. 19, 20, 130).
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variationer i højde og udførelse, er muret af fråd
sten og dækkes af kvadratiske, lave, lidt ‘pladeag
tige’ kapitæler, der er 1718 cm høje og nederst 
forsynet med en hulkel. De kun mandshøje, ko
nisk smalnende skafter, hvoraf nogle har tendens 
til entasis, er ved foden ca. 95 cm i tværmål, un
der kapitælet ca. 85 cm. Pillerne hviler på cir
kulære baser, udført af jernal og udformet som 
et retkantet led med en lille omløbende indrids
ning på den lodrette side. De kvadratiske plinter 
er opmuret af frådstenskvadre direkte på stræk
muren.
 Den nordvestre, firkantede pille (fig. 40a) måler i 
planet ca. 80×80 cm og hviler på en 65 cm høj 
dobbeltsokkel af frådsten, hvis øverste led er skrå
kantet. Det nedre, retkantede led, der er opført di
rekte på strækmuren, måler i planet ca. 120×120 
cm og er lidt større end rundpillernes plinter. Sel
ve pillen er muret af frådsten, bortset fra de øver
ste tre skifter, der er af al. En lille retkantet niche i 
pillens nordside, i næstøverste skifte og med bund 

ca. 1,8 m over oprindeligt gulvniveau, er senere 
udfyldt og tillukket med marksten.121

 De fjernede †piller. Ved blotlægning af midtskibets 
strækmure1933 (jfr. foto fig. 50) fandt Viggo Norn 
efter eget udsagn ‘tydelige spor af de manglende 
søjler’,67 uden dog at gøre nærmere rede for disse 
spor. På en plan (fig. 41) er de seks fjernede piller 
markeret som kvadrater, der må angive aftrykket 
af de forsvundne plinter (eller sokler). Derimod 
kan der intet sikkert siges om pillernes opbyg
ning og form. Når Norn i sine rekonstruktioner 
af den romanske kirke (fig. 14) ligesom Løffler 
foreslog, at de manglende piller alle havde været 
runde – en antagelse, hvori han senere blev fulgt 
af Krins (jfr. s. 5058) – skyldes dette altså ikke 
egent lige iagttagelser.122

 På det foreliggende, usikre grundlag må det væ
re en nærliggende mulighed, at de manglende pil
ler – eller nogle af dem – har været kvadratiske, 
således som jo allerede én af de bevarede er det. 

Fig. 38. Søndre sideskibs tilmurede apsis set indvendig 
under restaurering (s. 5071, 5084, alterbordet s. 5113). 
Niels Jørgen Poulsen fot. 2001. – Walled-up apse of south 
side-aisle seen from the inside during restoration.

Fig. 37. Vægpille i vestenden af søndre arkademur, mu
ligvis støtte for et †pulpitur (s. 5084). Jesper Weng fot. 
2001. – Pilaster at western end of south arcade wall, possibly 
a support for a †gallery.
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At basilikaen alene skulle have stået med runde 
piller, ville nemlig være en absolut undtagelse, der 
savner paralleller blandt de øvrige treskibede an
læg i Danmark. Det almindelige er enten firkan
tede piller (således Vor Frue i Roskilde og S. 
Knuds kirke i Odense) eller vekslende kvadrati
ske og runde piller, såkaldt ‘støtteveksel’ (jfr. As
mild (Viborg Amt) og de yngre kirker i Vester
vig (DK. Tisted, s. 609) og Starup (DK. SJyll. , s. 
397)). På rekonstruktionen af Tamdrups oprinde
lige plan (fig. 18) er de manglende piller som en 
mulighed indtegnet firkantede. Hermed er pil
lernes rytme ganske vist ‘forkert’, idet man ved 
støtteveksel normalt finder de firkantede (‘stær
ke’) piller i planens hoveddelingspunkter, dvs. i 
planens (latente) kvadratinddeling. Men netop for 
både Starup og Vestervig gælder, at heller ikke de 
har ægte støtteveksel. Med forslaget om vekslende 
støtter i Tamdrup bliver anomalien i vestenden123 

ikke så påfaldende, som hidtil fremstillet, og med 
både runde og firkantede piller behøver vi ikke 
søge forbilleder blandt udenlandske søjlebasilikaer.
 Om formen af de borthuggede †arkader, der gav 
adgang mellem midtskib og sideskibe, kan der kun 
gisnes. Løffler og med ham Norn har naturligt op
fattet disse som rundbuede (jfr. fig. 13 og 14) med 
vederlag direkte på pillernes kapitæler.
 Arkademurenes afslutning i vest. Mens Løffler (jfr. 
fig. 12) regnede med syv piller og otte arkader i 
hver side, nåede Norn frem til, at der kun var plads 
til seks piller med syv arkader (jfr. fig. 14), idet 
arkademurene i vest var afsluttet med fremsprin
gende, fortykkede (†)vægpiller.124 Frådstenspillerne 
(fig. 37), der er stærkt reduceret i forbindelse med 
gennembrydningen af de gotiske arkader og nu 
delvis indkapslet i hvælvene, har oprindelig strakt 
sig ca. 2,65 m ud fra vestgavlen, hvad der netop gav 
plads til en arkade, der i bredden har svaret til de 

Fig. 39. Langhusets søndre arkademur set mod vest under restaurering. Niels Jørgen Poulsen fot. 2001. – South 
arcade wall of nave looking west during restoration.
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Fig. 41. Plan 1:200 af udgravning i langhuset 193334. De afdækkede strækmure under midtskibets romanske piller 
er indtegnet. Mellem de seks bevarede piller ses aftrykket af de plinter (eller sokler), der har båret de seks fjernede 
piller (s. 5081), og i vestenden de to vægpiller, som kan have båret et †pulpitur (s. 5082f.). Usigneret blyantstegning 
i Horsens Museum. – Plan 1:200 of excavation in the nave, 1933-34. The uncovered wall sections below the Romanesque 
pillars of the nave are drawn in. Between the six preserved pillars one sees the impression of the plinths (or bases) that bore the 
six removed pillars, and at the western end the pilasters which may have borne a †gallery.

Fig. 40ac. Udvalgte romanUdvalgte roman
ske piller i midtskibet, plan
snit og opstalt 1:50. a. Vestre, 
firkantede pille i nordre ar
kademur, set fra nord. b. Ve
stre rundpille i søndre arka
demur, set fra syd. c. Østre 
rundpille i søndre arkade
mur, set fra syd (s. 5080f.). 
Målt og tegnet af Thomas 
Bertelsen 2002. – a-c. Select-Select-
ed Romanesque pillars in the 
nave, sectional plan and eleva-
tion 1:50. a. Western rectangu-
lar pier in northern arcade wall, 
seen from the north. b. Western 
round column in south arcade 
wall seen from the south. c. East-
ern round column in south ar-
cade wall, seen from the south.
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øvrige romanske arkader. Det interessante ved de 
næsten helt forsvundne murpartier er imidlertid, 
at de har været betydelig tykkere (ca.1,2 m) end 
højkirkemurene (der kun er ca. 0,75 m) og har 
trådt frem i forhold til den ovenliggende mur bå
de mod midtskibet og sideskibene.125 Højden på 
de to vægpiller har som minimum været 3 m.
 De fremspringende vægpiller forklares bedst 
som støtte for et †vestpulpitur, således som det al
lerede er foreslået af Harald Langberg og Hubert 
Krins (jfr. s. 5058). Et sådant galleri kan i sin enk
leste udformning blot have bestået af tømmer, der 
hvilede på afsæt i de fortykkede murpartier; men 
det kan også have været båret af en eller to piller 
i kirkens vestende inden for den formodede vest
dør. Pulpituret har næppe været tilgængeligt ude
fra, men må have haft adgang via en indvendig 
trappe. Og det kan vel ikke helt afvises, at placerin
gen af en senmiddelalderlig †spindeltrappe i midt
skibets sydvesthjørne (s. 5091) var bestemt af, at 
der tidligere fandtes en trappe i netop denne ende 
af skibet – en trappe der i givet fald har ført op til 
et galleri og herfra videre til loftrummet.126 Et in
dicium for et vestpulpitur er muligvis også det for
hold, at det sengotiske tårnrum var delt i to etager 
med en indskudt, øvre etage, hvis gulv var skudt 
frem i tårnbuen (jfr. s. 5088). Denne etageadskil
lelse kan have sluttet sig til et foranstående pulpitur 
eller have været indrettet som afløser for et sådant 
pulpitur hørende til det romanske an læg.
 Sideskibenes apsider står nu i det indre som rund
buede, flade blændinger, ca. 3,5×2 m og 30 cm dy
be.127 De krumme nicher, der ved væggen dækkes 
af et kilestensstik, må oprindelig have haft (støbte) 
halvkuppelhvælv. De har kragbånd, hvis skrå un
derkant har samme profil som korbuens kragbånd, 
men til forskel fra korbuen er båndene ført om på 
vestsiden (jfr. syddøren). Alternicherne klinger ar
kitektonisk kun dårligt sammen med midtskibets 
arkader og piller, hvis kapitæler befinder sig mere 
end en halv meter under nichernes kragbånd. – 
Nær alternicherne er der i sideskibenes østre hjør
ner (hhv. i sydøst og nordøst) en slank retkantet 
pille af frådsten, ca. 20×40 cm og nu afbrudt i ni
veau med kragbåndene.128 Pillerne, hvis funktion 
ikke er endeligt klarlagt, blev af Krins (jfr. s. 5058) 
opfattet som forlæg for aldrig opførte hvælv.

SAMMENFATNING. Datering. Enhver vurdering af 
kirkens alder må nødvendigvis tage udgangspunkt i den 
dendrokronologiske analyse af de to vinduesrammer 
(jfr. s. 5096), der som resultat fik, at det anvendte træ må 
være fældet i de første årtier af 1100rne, eller udtrykt 
med en vis usikkerhedsmargin: o. 1125. Da det yderli
gere er sandsynligt, at træet i de to rammer er fældet (og 
tilvirket) samtidig, må vi tro, at de to vinduer er indsat 
i muren (i korets nordside og i højkirkens sydside) på 
nogenlunde samme tidspunkt. Disse oplysninger giver 
et vigtigt fingerpeg om arbejdets gang og må lede til 
den konklusion, at kor og skib er afsluttet omtrent sam
tidig.
 Arkitektoniske forudsætninger. Det forhold, at lang
huset er udstukket under ét, og at langmurene ne
derst holder samme tykkelse (jfr. s. 5062, 5070), viser, 
at bygningen fra første færd var tænkt som en treski
bet basilika. Med en datering til o. 1125 må kirken 
henregnes til 2. generation af vore tidlige stenkirker, 
opført på et tidspunkt, da byggeriet af f.eks. domkir
kerne i Lund og Odense var vidt fremskredent. Den 
er klart yngre end Vor Frue kirke i Roskilde, der – 
selvom den ikke nødvendigvis har været et direkte 
forbillede – er en god repræsentant for de større, tre
skibede anlæg, der allerede var rejst og indviet, da 
håndværkerne tog fat i Tamdrup. En anden parallel er 
kirken i Asmild ved Viborg, der dog ikke er så velbe
varet som kirken i Tamdrup.
 Om bygmesterens baggrund kan vi kun gisne. Tek
nisk set er der tale om godt arbejde, hvad der fremgår 
alene af den kendsgerning, at den snart 900årige byg
ning stadig står her. Mindre overbevisende er måske dens 
arkitektoniske udformning. Arkademurene har unægte
lig et sært undersætsigt præg – også selv om man tager 
i betragtning, at langhusets gulv oprindelig har ligget 
3040 cm lavere – ligesom det ulige antal vinduer i 
højkirkemurene må undre. Om arkitekten tør vi dog 
tro, at han har kunnet både måle og tegne. Det bør 
ikke overraske, at han øjensynligt har benyttet en af ti
dens gængse måleenheder (en fod på 28,529 cm), og 
egentlig heller ikke, at de mere komplicerede dele af 
byggeriet, arkademurene med deres faste rytme mel
lem pille og arkade, lader sig opløse i enkle målforhold 
og proportioner.
 Billedet af kirken med de lavstammede rundpiller som 
et fjernt ekko af den mediterrane basilikas søjlerække 
lader sig næppe opretholde, idet det langt fra er sikkert, 
at midtskibet har været båret af kun runde piller. Kir
ken kan meget vel – som det jævnaldrende, treskibede 
anlæg i Asmild og den yngre kirke i Starup – have haft 
piller af vekslende udformning, såkaldt støtteveksel, så
ledes som også kirken i Vestervig har det.
 Det er rimeligt at tro, at arkitekturen og den kalk
malede udsmykning til en vis grad har været koor
dineret, ja, bygningens uregelmæssige præg kan må
ske netop forklares ud fra hensynet til og samspillet 
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Fig. 42. Rekonstruktion af den romanske kirkes indre set mod øst. Forslag ved Thomas Bertelsen 2002. – Reconstruc-
tion of the interior of the Romanesque church looking east. Proposal by Thomas Bertelsen, 2002.

med de malerier, der snart fulgte efter, og som i dag 
betegnes som et af de største kendte billedprogram
mer nord for Alperne. Man kan således have ønsket 
at skaffe plads til de to gennemløbende friser over de 
lavt spændte buer, ligesom placeringen af de enkelte 
scener kan have været bestemmende for vinduernes 
anbringelse (Korsfæstelsen midt på nordvæggen) og 
for etableringen af den særegne åbning over korbuen. 

Selv om vi ikke kender bygherren, må vi tro, at byg
geriet er foregået under teologisk tilsyn, og at arki
tekturen primært skulle spejle og tjene bygningens 
religiøse funktion. At der bag planlægningen også kan 
have ligget symbolske overvejelser, antydes af piller
nes antal: to rækker med hver seks piller (de tolv 
apostle), adskilt af syv arkader, et andet vigtigt tal i 
den kristne symbolik.129
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SENMIDDELALDERLIGE TILFØJELSER 
OG ÆNDRINGER

Af ændringer af frådstenskirken før den store om
bygning har vi kun kendskab til en fornyelse af 
(dele af) langhusets tagværk i 1430rne (jfr. gotisk 
(†)tagværk s. 5095). Det er interessant at konsta
tere, at langhuset bevarede sine små romanske åb
ninger uændret helt indtil ombygningen, måske 
bortset fra vinduerne i sideskibenes vestende.
 De omfattende senmiddelalderlige byggearbej
der er alle af munkesten i munkeforbandt, idet der 
kun enkelte steder (øverst i sideskibene og i sa
kristiets gavltrekant) er genbrugt frådsten fra ned
brudte dele af den romanske kirke. Rækkefølgen af 
de forskellige arbejder, der må have strakt sig over 
mindst et par generationer, kan anslås med nogen
lunde sikkerhed. Våbenhuset ved skibets nordside 
er tilføjet inden skibets ombygning, måske ved mid
ten af 1400rne, og også et søndre †våbenhus, hvis 
fundamenter blev påtruffet 1933, var formodent
lig ældre end skibets ombygning – ligesom kor

hvælvet kan være det. Herefter synes arbejderne 
i hovedsagen at have strakt sig fra vest mod øst. 
Tårnet er således opført, mens midtskibet endnu 
stod med sit selvstændige tagværk, formentlig kort 
tid før 1463, da kirkens store klokke blev anskaf
fet. I langhuset er sideskibene tydeligvis forhø
jede og overhvælvede, inden der blev indbygget 
hvælv i midtskibet, et arbejde, der kan være fore
gået ca. 14751500. Inden 1520 (jfr. kalkmalerier) 
blev apsiden skilt fra koret ved en lukkemur og 
indrettet til et lille sakristi. Apsiden blev revet ned 
kort tid efter, da koret – vel lige før reformationen 
– blev forlænget med et egentligt sakristi i øst.
 Våbenhuset foran norddøren er som nævnt kom
met til inden sideskibets forhøjelse.130 Flankemu
rene, der afsluttes med en afrundet falsgesims, er 
to sten tykke, gavlmuren tre sten. Den fladbuede 
(tidligere spidsbuede) dør i gavlen var udvidet al
lerede inden 1933, da den fik sin nuværende form. 
Rummet, der dækkes af et bjælkeloft, får lys gen
nem lavtsiddende fladbuede og falsede vinduer, 
ét i hver side, hvori der indsattes støbejernsram
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Fig. 43. Plan og snit 1:100 af fundamenter til senmiddelalderligt †våbenhus foran syddøren (s. 5087) samt stensyld 
til et yngre, fritliggende †bindingsværkshus, muligvis et ‘kalkhus’ til opbevaring af bygningskalk (s. 5049). Målt og 
tegnet af Viggo Norn 1933. I Horsens Museum. – Plan and section 1:100 of foundations of Late Medieval †porch in front 
of the south door and stone sill for a later, separate †half-timbered house, possibly a ‘limehouse’ for storage of construction lime.
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Fig. 44. Kirken set fra syd. Niels Jørgen Poulsen fot. 2001. – The church seen from the south.

mer 1862.17 Den blændingsprydede gavltrekant, 
hvis kamme var nedtaget 1761,58 blev 1933 gen
opmuret med syv brynede takker. Samtidig retab
lerede man fem nedskårne højblændinger, der nu 
alle står med fladbuede afslutninger.
 Også et senmiddelalderligt †våbenhus foran syd
døren var formodentlig ældre end langhusets om
bygning. Fundamenterne (fig. 43), der blev par
tielt blotlagt ved afgravning af terrænet 1933, vi
ser, at det har været et lille, ret spinkelt hus, ind
vendig kun ca. 3,5 m bredt.131 Over en syld af 
kampesten var af murværket i øst kun bevaret et 
afretningslag med et skifte af bindere (stenstørrel
se ca. 24×12×7 cm). Gulvet, der lå ca. 0,5 m un
der skibets sokkelkant, var lagt af munkesten i et 
smukt sildebensmønster. Langs siderne sås rester 
af †vægbænke af kampesten, bedst bevaret i øst. 
Huset er formodentlig nedbrudt senest o. 1600, 
da det gav plads for et fritliggende †bindings
værkshus (et †kalkhus(?), jfr. s. 5049), hvis stensyld 
overlejrede våbenhusets sydøsthjørne. Efter vå
benhusets nedrivning opførtes vest for skibets 

dør en støttepille, trukket lidt mod vest af hensyn 
til døråbningen.
 Korhvælvet er et gængs sengotisk krydshvælv (jfr. 
fig. 67), hvilende på falsede hjørnepiller, som kun 
ved de dobbelte kragled adskiller sig fra midtski
bets hvælv. De helstens skjoldbuer er runde i 
syd og nord, svagt spidsende i øst og vest; ribber
ne er nederst af kvarte sten og herover af halve 
sten. Der er spygatter i alle hjørner, bortset fra det 
nordvestre, og sydligst i østre kappe ses et hul med 
slid fra et (klokke)reb, formodentlig hørende til en 
†messeklokke. Det rundbuede vindue midt i korets 
sydside, der må være udført samtidig med hvæl
vet, har samme form og udviklingshistorie som de 
noget større og højere placerede vinduer i skibets 
sydside.
 Tårn. Det magtfulde, fire stokværk høje tårn er 
som nævnt formodentlig rejst kort tid forud for 
ophængningen af den store klokke (støbt 1463). 
Den store bygning, der i hvert fald siden 1600rne 
har været dækket af et pyramidetag (‘spir’), præ
ges i det ydre af en reparation 1779, da det fik sin 



5088 BYGNING • SENMIDDELALDERLIGE TILFØJELSER OG ÆNDRINGER

nuværende skikkelse med en kraftig, barok gesims. 
Planen er omtrent kvadratisk; østmuren hviler på 
skibets vestmur, og bredden har været bestemt af 
højkirken, der – da tårnet blev bygget – endnu 
rej ste sig over sideskibenes tage. Flankemurene er 
usædvanlig kraftige. Nordmuren måler i tykkel
sen 1,8 m og sydmuren endog 2,5 m – eller så 
meget, at tykkelsen højst sandsynlig har været be
stemt af en ligeløbet †trappe(?) i murlivet. En så
dan trappe kan have haft udvendig adgang i den 
nu skalmurede sydside og har måske udmundet i 
tårnrummets indskudte etage, hvor der ses en til
muret åbning i sydvæggen (jfr. ndf.).132 Tårnets 
mure, der er af munkesten i munkeskifte, hviler i 
syd på en meget uregelmæssig syld af rejste kam
pesten og i det sydvestre hjørne på en stor lig
gende granitblok. I vestsiden indgår nederst 45 
tildannede kvadre. Facaderne præges af omfatten
de skalmuringer med små, gule sten, således hele 
syd og vestsiden, der – bortset fra vinduet i tårn
rummets vestside og de fornyede glamhuller – nu 
er helt uden åbninger. Denne ombygning må væ
re foretaget »1779«, angivet med jerntal øverst på 
vestsiden, på initiativ af kirkeejeren Erhard Wedel
Friis, hvis forbogstaver, ligeledes i jern »EWF« er 
opsat sammen med hustruens »CSF« (for Chri
stine Sophie Friis). I nord og øst er de gamle fa
cader i hovedsagen intakte indtil en meter under 
gesimsen, idet det nordvestre hjørne dog er helt 
ommuret og nu træder frem med en skarp, i sik
sak forløbende søm.
 Bedst bevaret er østmuren, der som nævnt hviler 
på det romanske midtskibs vestmur, som er ned
brudt til 0,4 m under gavlfoden. I denne side om
fatter munkestensmurværket endnu det oprinde
lige glamhul, der giver et indtryk af det gotiske 
formsprog: det er en stor, bred, spidsbuet og dob
beltfalset åbning (i murflugten 2,2×1,9 m). Mu
rerarbejdet i den relativt tynde mur (1,2 m), der 
er bestemt af skibets murtykkelse, iagttages bedst 
fra skibets loftsrum. Her ses åbne bomhuller i hvert 
11. skifte, og det fremgår, at tårnet er rejst, mens 
skibet endnu stod i sin gamle skikkelse, idet mu
ren er muret op imod tagværket, før dette blev for
højet.
 Indvendig er tårnrummet, der efter alt at dømme 
har indeholdt en øvre etage, trukket mere end en 

halv meter mod nord på grund af den tykke 
sydmur. Rummet åbner sig i hele sin bredde 
mod skibet med en høj spids bue – brudt igen
nem frådstensmuren – og dækkes af et samtidigt 
krydshvælv, hvis halvstensribber nederst er muret 
med kvarte sten. Det høje rum (mere end 7 m til 
hvælvspidsen) må oprindelig have været delt i to 
etager, idet væggen i de kraftige flankemure ca. 3,9 
m over gulvet er trukket 30 cm tilbage. Dette til
bagespring, der er i to afsæt (to halve sten), har for
modentlig båret en †etageadskillelse(?), som også har 
strakt sig ud i tårnarkaden, hvor to tilbagetrukne 
skifter i begge vanger kan have båret indlagte bjæl
ker. (Om loftets mulige sammenhæng med et æl
dre †pulpitur i skibets vestende se s. 5084). Et stort, 
rundbuet vindue i vest, med jernramme fra 1933, 
er falset i det ydre, og indvendig er de smigede si
der ført helt ned til gulvet. Med sin placering og 
størrelse må vinduet oprindelig have givet lys også 
til tårnrummets øvre etage. Her ses midt i hver 
flankemur – over de tilbagespringen de vægflader 
– tilmurede, fladbuede åbninger. Den nordre, der 
også spores udvendig, er et vindue (indvendig 0,9 
m bredt, udvendig 0,6 m), mens den søndre – i 
den fortykkede mur – som nævnt kan være en 
dør, der har ledt ind til en trappe i murlivet.
 Der er siden 1934 adgang til de øvre stokværk 
via en moderne spindeltrappe i et selvstændigt trap-
pehus ved tårnets sydside i hjørnet mod skibet, op
ført af mursten efter tegning af Viggo Norn. Tid
ligere kom man op i tårnet via skibets loft, hvortil 
der var adgang ad en †spindeltrappe i midtskibets 
sydvesthjørne (jfr. ndf.).
 Over tårnrummet findes tre etager, adskilt af 
bjælkelofter: to mellemstokværk og øverst et klok
kestokværk. Mens øst og vestmuren kun træder 
lidt tilbage – i højde med klokkestokværkets gulv 
– aftrappes de svære flankemure trinvis op igen
nem hele tårnet. Nedre mellemstokværk har op
rindelig åbnet sig mod skibets tagrum med en 
stor, spidsbuet aflastningsbue, der dækkes af et 
kraftigt, smukt udført stik, dannet af 1½ +1 sten. 
Åbningen er, formodentlig o. 1600, udmuret i 
østre murflugt med en 1½ sten tyk mur i kryds
skifte; i denne lukkemur er anbragt en fladbuet 
dør, falset på vestsiden. – Samme stokværk får lys 
gennem en glug vestligt i nordsiden, den oven
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værende etage gennem en fladbuet åbning midt i 
samme side. Indvendig er munkestensmurværket 
intakt indtil bunden af klokkestokværket. Dette 
stokværk, ommuret 1779, har som nævnt kun be
varet ét af de oprindelige glamhuller, det østre. De 
tre fornyede huller er store, rundbuede og ligelø
bede åbninger, falsede på ydersiden.
 Ombygningen 1779 gav tårnet sit nuværende, 
barokke præg med næsten ubrudte facader, afslut
tet med en kraftig, rigt profileret gesims og dæk
ket af et svejfet pyramidetag. Taget, der tidligere 
var tækket med spån, fik blytag 1927. Det prydes 
siden 1838 af en stor, blyklædt kugle (diameter 
0,6 m), der opsattes, efter at lynild 21. juni 1836 
havde ødelagt en †vindfløj (s.d.).59 – Den oprin
delige tagform kendes ikke; men tårnet, der 1614 

‘mangesteds var nedfalden’,19 har højst sandsyn
ligt oprindelig haft sadeltag, vel med gavle i øst 
og vest. Et ‘spir’ (over tårnet – efter sammenhæn
gen at dømme) nævnes dog allerede 1676/77 som 
‘nedfalden og øde’.133 1761 var alt træværk i ‘tår
net og spiret’ råddent og burde fornyes.58

 Langhusets ombygning, der på det nærmeste om
skabte dette til en sengotisk hallekirke af købstads
størrelse, er som nævnt indledt med sideskibene, 
der må være blevet forhøjet og overhvælvet før 
midtskibet. Ved ombygningen tog man udgangs
punkt i den eksisterende arkitektur og inddelte 
langhuset i fire fag, hvorved ét nyt, gotisk fag 
kom til at svare til to romanske. Fagdelingen ac
centueredes i det ydre med støttepiller og store, 
højtsiddende vinduesåbninger – en inddeling, der 

Fig. 45. Indre set mod øst under restaurering. Jesper Weng fot. 2001. – Interior looking east during restoration.
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dog kun er konsekvent gennemført i syd. Byg
gearbejdet, der sluttelig bragte de tre skibe un
der ét fælles tag, har været en sammenhængende, 
kontinuerlig proces, som kan have strakt sig over 
nogen tid i perioden ca. 14751500. Det forekom
mer velovervejet, nøje planlagt, og viser bygme
steren som en mand med betydelig teknisk ind
sigt og kunnen. Navnlig må det imponere, at man 
ved gennembrydningen af de nye arkader var i 
stand til at bevare de romanske højkirkemure, 
uden at disse led overlast.
 Ved ombygningen forhøjede man sideskibene til 
omtrent det dobbelte. Murene er helt overvejende 
af munkesten, muret i munkeskifte, men øverst i 
nordsiden og til dels også i syd er genbrugt en del 
frådsten (jfr. s. 5068), der må have været frigjort 
efter nedbrydningen af vestgavlen og gennem
brydningen af de nye arkader. I nordfacaden sås 

før 1933 et lag nu tilmurede bomhuller til stilladser 
(jfr. fig. 21), hvis niveau ændrede sig vestover af 
hensyn til det allerede tilføjede våbenhus.
 Det kan også være hensynet til våbenhuset, der 
gjorde, at man i nord nøjedes med to støttepiller, 
mens der i syd gennemførtes en fagdeling med 
fire (senere fem) piller,134 hvoraf de yderste, om
kring hjørnerne, er diagonalt stillede. Pillerne, der 
gentagne gange er ommuret, hviler på en syld af 
kampesten og skråner indad opefter. Overdæk
ningernes top ligger ca. en halv meter under mur
kronen. Kun den sydvestre pille samt den nedre 
del af de to nordre er af munkesten og gamle, mens 
de øvrige (senest) er nymuret ved Viggo Norn 
1933, da pillerne igen (jfr. ndf.) blev tækket med 
bly. Ifølge kirkesynet 1801 var ‘alle udvendige si
depiller revnede fra kirkebygningen’.58 De hav
de endnu 1862 alle blytag,17 ligesom også de to 

Fig. 46. Nordre sideskibs indre set mod øst før seneste restaurering. Jesper Weng fot. 
2000. – Interior of north side-aisle looking east before restoration.
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ved sakristiets gavl, men var efter ommuringer o. 
1900 dækket med forskellige materialer: de nor
dre med bly, den sydvestre med tegl, mens de øv
rige var afdækket med cement.
 Som et led i langhusets ombygning blev øst
gavlen forhøjet og sammenbygget til én stor gavl-
trekant, hvis toppunkt ligger ca. 2 m over den ro
manske gavlspids. På grund af den betydelige for
højelse af flankemurene blev hældningen i de 
nye store tagflader noget lavere end i det roman
ske midtskib, hvis gamle gavltrekant står indkaps
let i den nye (jfr. 19 og 36). Halvgavlen over nor
dre sideskibs vestende kronedes indtil 1933 af en 
muret †kam med seks brynede takker. Tilsvarende 
kamme har vel tidligere også prydet søndre halv
gavl og østre gavltrekant.
 De store, rundbuede vinduer i skibets langsider 
er falsede i det ydre og smigede indadtil. Vindu
erne, der fik deres nuværende form 1933 (jfr. s. 
5096), har omtrent samme størrelse som de gam
le (ca. 3,0×1,6 m i ydre flugt), men sad oprin
delig betydeligt højere, så de indvendig tangere
de skjoldbuernes underside. Bedst belyst er for
holdene omkring de to nordvinduer, hvis gamle 
skikkelse – sådan som denne kan spores i murvær
ket – også må have været gældende for de tre vin
duer i syd. Højtsiddende stik 0,8 m over de nu
værende viser, at de dobbeltfalsede åbninger op
rindelig strakte sig op til en halv meter under tag
skægget. Bunden lå tidligere tilsvarende højere (i 
et niveau svarende til den romanske murkrone). – 
I vestenden af begge sideskibe ses i de forhøjede 
partier tilmurede, fladbuede (†)vinduer, der har væ
ret smigede invendig.
 Hvælvslagningen i sideskibene er foregået sidelø
bende med forhøjelsen. De 2×4 fag krydshvælv 
hviler på halvstens spidse skjoldbuer langs yder
væggene og på kraftige, spidse gjordbuer, der mod 
ydermurene udgår fra retkantede vægpiller135 og 
mod midtskibet tager afsæt i de romanske pillers 
kapitæler. De to sten tykke gjordbuer er i tagrum
mene vandret afsluttede og ført op til samme ni
veau som de forhøjede ydermure, med hvilke de 
er muret i forbandt.
 Gennembrydningen af nye, store spidsbuede ar
kader til midtskibet må være foretaget fag for 
fag, efter at arkademurene først var forankret med 

ydermurene ved hjælp af sideskibenes gjordbuer. 
Ved dette krævende arbejde fjernede man som 
nævnt hver anden af de romanske piller og lod de 
teglmurede stik i de nye åbninger tage afsæt i de 
tilbageværende piller. Toppunktet i de gotiske ar
kader ligger godt 6 m over gulvniveau, eller så 
højt, at de i flere tilfælde har ødelagt bunden af de 
romanske højkirkevinduer. Ved gennembrydnin
gen af den vestre arkade i søndre række måtte der 
tages hensyn til †spindeltrappen (se ovf.), hvorfor 
denne arkade blev både smallere og lavere end den 
modsvarende i nord.
 Arbejdet i langhuset er afsluttet med indbyg
ningen af fire fag krydshvælv i midtskibet. De hviler 
på falsede piller og på spidse helstens skjold og 
gjordbuer. I pillerne er vederlaget markeret med 
et enkelt retkantet kragled.
 Den omtalte †spindeltrappe i midtskibets sydvest
hjørne (jfr. fig. 21e, 23ab og 47), der blev brudt 
ned 1933, må have været opmuret samtidig med 

Fig. 47. Indre set mod vest før restaureringen 193334. 
Syd for †orglet (s. 5145) ses det nu nedbrudte †trap
pehus (s. 5091). Viggo Norn fot. 1930. – Interior looking 
west before the restoration in 1933-34. South of the †organ 
one sees the now demolished †stairwell.

321*
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hvælvene. Trappen, der udmundede i tagrum
met, var indbygget i en slags indendørs trap
pehus,136 hvis nordside flugtede med tårnbuens 
søndre vange, og hvis sydside stødte ind imod 
den reducerede, romanske vægpille. Der var ad
gang gennem en fladbuet og falset dør i øst, 
og det polygonale trapperum oplystes af tre lys
sprækker i nordsiden, anbragt over hinanden nær 
skibets vestmur. I kirkesynet 1761 betegnes ‘sten
trappetrinene’ som ‘optrådte’.58 Efter nedtagnin
gen 1933 murede man en hvælvpille på dens 
plads og udfyldte hullet i hvælvet.

Fig. 48. Rekonstruktion af det senmiddelalderlige al
terbords oprindelige fremtræden (s. 5112) og af luk
kemuren før apsidens nedrivning (jfr. fig. 49). Skraveret 
plan (øst opad) og opstalt af vestside (s. 5092). 1:100. 
Tegnet af Thomas Bertelsen 2001. – Reconstruction of 
the Late Medieval altar and of the enclosing wall before the 
demolition of the apse (cf. fig. 49). Hatched plan (east up-
permost) and elevation of west side, 1:100.

 Korvæg og sakristi. Muren, der skiller kor og sa
kristi, er oprindelig opført som en lukkemur (fig. 
48, 49 og 69) foran apsiden, der inden 1520 (jfr. 
kalkmalerier) blev skilt fra som et lille snævert rum 
og i en kort periode – indtil apsiden snart efter 
blev fjernet – må have fungeret som sakristi.137 
Muren, der er én sten tyk og udfylder den østre 
skjoldbue, er opført i ét med det sengotiske alter
bord, som i sin første skikkelse kun udgjorde de 
søndre tre fjerdedele af det nuværende bord (jfr. 
alterborde). Der var adgang gennem en nu tilmu
ret, fladbuet †dør138 nord for alteret, som på grund 
af manglende plads blev trukket mod syd i for
hold til korets midtakse. Omkring alter og dør var 
lukkemuren – indtil 2 m over gulvet – fortykket 
med en halv sten. Denne indrammende murfor
tykkelse, der som selve lukkemuren bærer spor af 
kalkmalerier (jfr. s. 5108 og fig. 69), er i dag kun 
bevaret over det udvidede alterbord, men har op
rindelig været bredere og muligvis fyldt en sten 
mere på hver side.
 Over alterbordet er skillevæggen forsynet med 
to små retkantede glugger, fire skifter høje, place
ret i forskelligt niveau, men symmetrisk omkring 
det senmiddelalderlige bords midte. De to åbnin
ger, hvoraf den nedre er anbragt under et 1,5 
m bredt, spidsbuet helstens aflastningsstik, er let 
smigede på østsiden og drejet, så de peger mod 
midten af apsisrundin gen og mod korets sydvest
hjørne. Gluggerne min der i deres form om de 
små forbindelsesåbninger, ‘squints’, der er almin
delige i engelske kirker, men kan dårligt have 
haft samme funktion. Deres brug må betegnes 
som ukendt, men de skal måske ses i lyset af lig
nende forhold i Sahl kirke (Ringkøbing amt), 
hvor gluggerne har haft sammenhæng med en 
sekundær opsætning af et gyldent alter (jfr. s. 
5134). Her flankerede de et krucifiks og formid
lede lyset fra apsiden.28

 Sakristiet ved korets østende er formodentlig 
opført i det sidste årti før reformationen. Det 
er en hvælvet tilbygning med diagonalt stillede 
støttepiller ved de udvendige hjørner. Murene 
hviler på en syld af kampesten, og af skiftegan
gen i nordvæggen fremgår det, at opførelsen er 
påbegyndt, mens apsiden og den romanske kor
gavl endnu stod her. Først da murene nåede godt 
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Fig. 49. Opmålinger 1:100 af alterbordet (s. 5112) og korets østvæg, en lukkemur fra ca. 150020, oprindelig opført 
foran apsisåbningen (jfr. fig. 48 og 69). Skraveret plan (øst opad) og herover (fra venstre): snit set mod nord, opstalt 
af vestside og opstalt af østside (s. 5092 ). Målt og tegnet af Thomas Bertelsen 2001. – Scale drawings 1:100 of altar 
and east wall of chancel, an enclosing wall from c. 1500-20, originally built in front of the apse opening (cf. figs. 48 and 69). 
Hatched plan (east uppermost) and above (from left): Section looking north, elevation of west side and elevation of east side.

og vel mandshøjde, nedbrød man apsis og slut
tede flankemurene til korets østende.139 Indtil 
1933 sås i nordsiden tre lag bomhuller. Tilbygnin
gen var – af et sakristi at være – et lysfyldt rum 
med store rundbuede vinduer i både øst og syd, 
udvendig falsede og indvendig smigede. Af disse 
er det søndre muret til i 1870erne (jfr. fig. 9de, 
12). Flankemurene afsluttes med en falsgesims, 
og gavltrekanten prydes af en blændingsdekora
tion, bestående af fem brede, skråt afskårne høj-
blændinger, der adskilles af halvstens piller og rej
ser sig over et vandret bånd. I gavlspidsens ned
re halvdel er bagmuren af genanvendte frådsten, 
der vel er hentet fra korets nedbrudte gavl og fra 
apsiden. Krydshvælvet, der udspringer af væg
gene, er forsynet med halvstens overribber, hvi
lende på fladen og med trinkamme i de nedre 
partier.

EFTERMIDDELALDERLIGE 
 ÆNDRINGER

De to fladbuede døre, der flankerer alteret og fører 
ind til sakristiet (jfr. fig. 49, 69), er formodentlig 
etableret i forbindelse med anskaffelsen af kirkens 
renæssancealtertavle i begyndelsen af 1600rne. 
Samtidig blev alterbordet udvidet mod nord (jfr. s. 
5112) og den oprindelige dør muret til.
 Af større reparationer nævner regnskaberne en 
istandsættelse af tårnet 1614/15 ved Johan mur
mand.19 En synsforretning ca. 1676/77 – efter kir
kens overgang til grevskabet Frijsenborg – viser, 
at bygningen, navnlig tårnet og blytaget, da var ret 
forfalden.133

 En istandsættelse 1701-02, omtalt en passant af 
godsforvalteren på Boller, Peder Møller,60 har sand
synligvis været af betydeligt omfang. Den må ha
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ve omfattet tårnet, som ifølge kirkesynet 1700 ud
vendig var ‘ganske brøstfældig’,140 og dertil en om
bygning af langhusets tagværk med tilhørende for
højelse af højkirkemurene. En årringsdatering af 
en bindbjælke over midtskibet bekræfter, at det på
gældende tømmer er fældet netop ca. 1702 (jfr. s. 
5096). Forhøjelsen af de romanske højkirkemure med 
knap 1,5 m er udført af relativt små, røde teglsten 
(2526×11,512×57 cm), der er muret i kryds
skifte. Nederst i de forhøjede murpartier er som 
ankerbjælker indlagt syv ældre bjælker, der tidligere 
må have indgået i et gotisk tagværk (jfr. s. 5095). 
En dør vestligst i hver mur forbinder midtskibets 
tagrum med sideskibenes. Bunden i de fladbuede 
åbninger, der er ca. 65 cm brede, er hugget ned i 
det romanske murværk, hvorved det vestre af syd
sidens højkirkevinduer er delvist ødelagt.141

 Ifølge kirkesynet 1761 var gulvet meget optrådt 
og burde omlægges med nye sten; i hvælvinger
ne var der store åbninger og sprækker.58 Samme 
syn fandt 1786, at kirken efter tårnets reparation 
1779 (jfr. s. 5089) var i en ‘meget smuk og god 
stand’; men 1801 beklagede man igen bygnin
gens dårlige forfatning. Den var overalt ‘både ind 
og udvendig af en forfalden mørk og sørgelig ud
seende’, 58 og bedre blev det foreløbig ikke, efter 
at ejeren af Bisgård sammen med sognets øvrige 
beboe re 1803 havde overtaget ejerskabet. Først 
1824 blev taget fornyet, murværket istandsat og 
vinduerne forbedret.59 En væsentlig ændring 
af bygningens fremtræden var indsættelsen 1869 
af støbejernsrammer i vinduerne, hvis åbninger 
muligvis allerede 1839 var blevet sænket. Samti
dig blev murene pudset både ude og inde.17

 Viggo Norns hovedrestaurering 1933-34 respek
terede helt de gotiske former, idet det indvendige 
trappehus dog blev fjernet. Mange års opfyldnings
lag omkring kirken blev gravet bort, og bygnin
gen underkastedes en almindelig istandsættelse på 
mur og tag. Der kom igen bly på alle tage, vin
duesrammerne blev udskiftet, og der blev lagt nyt 
gulv. En ny hovedrestaurering (ark. Mogens Sven
ning) omfattede 1995-98 kirkens udvendige dele 
og 2001-02 også de indvendige. Dette arbejde be
står i en almindelig istandsættelse under bevarelse 
af det udseende, som kirken fik ved restaurerin
gen i 1930rne.

 Tagværkerne bærer præg af fornyelser og delvis 
udskiftning i flere omgange. De tolv spærfag over 
kor og sakristi har et lag hanebånd, korte stivere 
og spærsko. Tømmeret, der har bladede samlinger, 
er nummereret i to afsnit, fra hhv. øst og vest. En 
del spær og bånd er fornyet i fyr og forstærket med 
krydsbånd i fyr.
 Langhusets store tømmerkonstruktion, der hvi
ler på højkirkemurene, er i sin nuværende skik
kelse formodentlig lagt op i forbindelse med mu
renes forhøjelse 170102 (jfr. s. ovf. og dendro
kronologisk datering s. 5096).
 Romanske †tagværker. Et bevaret aftryk i østsi
den af midtskibets gavltrekant (jfr. fig. 20, 130 og 
s. 5078) antyder, at korets oprindelige tagværk har 
været af en type med hanebånd, der har ligget i 
omtrent samme niveau som i det nuværende, for

Fig. 50. Udgravning i langhuset 1933. Fremdraget er 
midtskibets søndre strækmur under 2. arkade, set fra 
vest. Det lyse felt i midten er aftrykket af en plint, der 
har båret den fjernede pille (s. 5081f.). Viggo Norn fot. 
1933. – Excavation in the nave, 1933. The southern wall 
section from the central aisle below the second arcade, seen from 
the west, has been uncovered. The light area in the middle is 
the impression of a plinth that bore the removed pillar.
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nyede tagværk. Sporet af den indmurede bjælke 
viser, at der har været tale om tømmer af bety
delige dimensioner (23×16 cm). I gavltrekantens 
vestside (fig. 36) er der foruden en loftsbjælke 
aftryk af midtskibets østre spærfag, der som nævnt 
har været rejst, inden man murede gavltrekanten. 
Spærene har været trukket 67 cm ind over gavl
spidsen, der at dømme efter den opragende mur
kerne har været afsluttet med en muret kam (jfr. s. 
5079).142 Taghældningen har efter spæraftrykket 
at dømme været relativt lav, med en grundvinkel 
på ca. 47º og en topvinkel på ca. 86º. Tagfladerne 
har tilsyneladende haft et udhæng på mere end 
en halv meter, så betydeligt, at Norn i sin rekon
struktion (vinduessnit fig. 33) foreslog, at tagvær
ket havde haft spærsko, hvilende oven på mur
remmene, der igen hvilede på bjælkerne. Der er 
dog næppe grund til at betvivle, at spærfagene har 
bestået af en almindelig trekantkonstruktion, som 
blot har strakt sig et godt stykke ud over muren. 
Der kendes således andre eksempler på romanske 
bygninger med betydeligt udhæng.143

 Sideskibene har været dækket af halvtage med 
en meget lav hældning, en grundvinkel på kun ca. 
25º. Huller i højkirkens sydmur, 3040 cm under 
vinduernes underkant og knap 2 m under mur
kronen, viser at spærene (eller i hvert fald nogle af 
dem) har været stukket ind i muren.144 Mest op
lysende er sporene omkring og under det mid
terste (tredje) vindue (jfr. fig. 33). Her har et af 
hullerne indeholdt et stykke skråt nedadgående 
tømmer, kun 12×8 cm. Andre huller har rummet 
vandret indstukne bjælker (bomme?). Indhugge
de, vandrette riller langs murfladen viser, at tag
beklædningen sandsynligvis har ligget ca. 15 cm 
over de ovennævnte huller.
 Tømmer fra et gotisk (†)tagværk(?). De syv bjæl
ker, der er genanvendt som ankerbjælker i de 
170102 forhøjede højkirkemure (s. 5094) kan 
dendrokronologisk dateres til 1430rne (jfr. s. 5096), 
og de er således ældre end den senmiddelalderli
ge ombygning. Udstemninger viser, at tømmeret 
tidligere må have indgået i en tagkonstruktion, 
og det stammer sandsynligvis fra en fornyelse af 
(dele af ) det romanske †tagværk.
 Ved langhusets ombygning blev de tre skibe som 
nævnt samlet under ét stort tag. Indtil højkirke

murenes forhøjelse 170102 har tagværket efter alt 
at dømme været båret af store langstole, der var 
rejst over de romanske murkroner.
 Tagbeklædning. Kirken har siden 193334 igen 
tage af bly. Blyet var formentlig enerådende end
nu i 1600rne, men blev i de følgende århundreder 
suppleret med – og efterhånden afløst af – træspån 
og tegl. Ifølge regnskaberne indkøbtes 1618/19 et 
større parti bly i Horsens, og en ‘blymester’ fra Rye 
arbejdede på kirken med sine folk i 14 dage.57 Ved 
synet 1676 var ‘våbenhusets tække for størstede
len øde’, og over den øvrige del af kirken var bly
taget så brøstfældigt, ‘at (regn)vandet rødner (råd
ner) hvælvingerne i kirken’.133 1761 var blytaget i 
god stand, mens en del af spånene på tårn og skib 
var blæst af; 1803 trængte spåntækningen overalt 
på skibet igen til reparation.58 1820 omtales spån
tag på tårnet og på skibets vestre del, mens den 
østre ende havde stentag.59 Inden 1862 fik kirken 
overalt tage af røde sten, der udgjorde tagmateri
alet indtil 1933. Kun tårnspiret bevarede sit spån
tag, der blev liggende indtil 1927, da det afløstes 
af bly.17

 †Lofter. Kor og midtskib i det romanske anlæg 
var efter alt at dømme dækket af flade trælofter. 
Mens sporene er gået tabt i koret, er i midtski
bet bevaret aftrykket af den østre loftsbjælke, der 
har hvilet i det omtalte tilbagespring ved gavlfo
den (jfr. fig. 20 og s. 5078) og var ca. 20 cm høj. 
Bjælken overskærer som nævnt den rundbuede 
åbning over korbuen, hvad der kunne tale imod 
et fladt træloft, mens det forhold, at gavltrekanten 
– modsat vægfladerne under gavlfoden – ikke er 
pudset synes at bekræfte, at rummet har været 
fladt afdækket.145

 Om overdækningen af sideskibene kan intet sik
kert siges. Viggo Norn foreslog i sin rekonstruk
tion (fig. 14b), at de lave skibe ikke har haft 
egentlige lofter, men været været åbne imod de 
svagt skrånende tagflader. De små retkantede pil
ler ved de fortykkede murpartier i hhv. sydøstre 
og nordøstre hjørne blev af Hubert Krins opfattet 
som forlæg for aldrig fuldførte hvælv (jfr. ovf. s. 
5058).
 Gulve. Gule klinker, der 1934 blev lagt over et 
tykt cementlag, afløses 2002 af gule mursten i møn
stre, hvilende på fladen.
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 Middelalderlige †mørtelgulve. Ved udgravningerne 
2001 blotlagdes i apsis og i skibet partier af kirkens 
middelalderlige mørtelgulve. Disse har været for
nyet i flere omgange og fremtrådte ved fremdragel
sen som fløjlsbløde, bulede kalklag, præget af man
ge års slid. Det ældste gulv har hvilet på et stabilise
rende underlag af håndstore sten, hvorover der lig
ger et 515 cm tykt afretningslag af knust frådsten; 
trædefladen har været dannet af et tyndt lag kalk
mørtel, hvis overflade i apsiden flugter med un
derkanten af kvaderbeklædningens nederste skifte. 
Over dette gulv findes i det mindste yderligere to 
mørtelgulve, adskilt af sorte smudslag.146

 Mørtelgulvene må senest i forbindelse med den 
senmiddelalderlige ombygning være afløst af †mur-
stensgulve, således som det har kunnet iagttages i 
det nedbrudte søndre †våbenhus, hvor murstenene 
er lagt i smukke sildebensmønstre (jfr. s. 5087). – 
En murermester og hans karl betaltes 1618 for at 
‘færdige på kirkegulvet’.57 Gulvene var 1761 me
get ‘optrådte’, og 1795 var hele gulvet ‘fra alteret til 
klokketårnet både inde i stolene og i alle tre gange 
fulde af huller og løse sten’. I midtgangen og nor
dre gang forstyrredes trafikken yderligere af sam
mensunkne ‘åbne begravelser’.58 1849 blev gulvene 
helt lagt om, og 1851 lagdes brændte fliser i koret.59 
1903 kom der beton og linoleum under stolene.17

 Vinduer. Som nævnt (s. 5091) var skibets fem 
sengotiske vinduer anbragt noget højere end de 
nuværende åbninger. Sænkningen af vinduerne 
er muligvis foretaget allerede før indsættelsen af 
støbejernsrammer 1869 – måske 1839, da synet 
påbød, at tre vinduer skulle ‘fordybes’ med ca. 1 
alen.147 Spor i murværket viser, at buerne over de 
tre åbninger i skibets sydside og over korets syd
vindue i 161700rne var ændret til kurvehanks
form. Samtlige vinduer, de fem i skibet og ét i 
hhv. kor, sakristi og tårnrum, fik deres nuværen
de form 1933, da rammer med jernsprosser af
løste støbejernsrammer fra 1869 og følgende 
år.17 De sidstnævnte, der svarede til dem i Horn
borg og havde små rhombeformede ruder, ud
fyldte ikke de gamle lysninger, hvis øverste tred
jedel fremtrådte som et muret spejl (jfr. opmåling 
1928, fig. 21). Norn lod 1933 spejlene udmure 
og åbningerne afslutte med de nuværende, lave
residdende stik.

 Opvarmning. Kirken har været opvarmet siden 
1879, da der efter synets påbud skulle opstilles 
to store †kakkelovne til koks (såkaldte ‘fisteriske 
cindersovne’), én i østenden af hvert sideskib med 
aftræk gennem muren og en skorsten over skibets 
østgavl. Der blev dog muligvis kun opstillet én 
ovn, i det nordøstre hjørne, hvortil der refereres 
1893. Denne blev 1900 udskiftet med en †kalo
rifer på samme sted.17 Et dampanlæg fra 1933 – 
med kedlen placeret i en støbt grube nord for ski
bet og med rørfremføring til radiatorerne langs 
væggene i store støbte kanaler i gulvet – afløstes 
1987 af et elektrisk varmeanlæg med rørovne un
der stolene og planovne i eksisterende radiator
nicher. Anlægget er under udskiftning 2002.
 Dendrokronologiske undersøgelser. Nationalmuse
ets Naturvidenskabelige Undersøgelser (ved Niels 
Bonde) har 1983 foretaget analyser af to roman
ske vinduesrammer og 1990 af fire ankerbjælker 
og en bindbjælke i midtskibets tagrum.148

 1) Analysen af de to romanske *vinduesram
mer, nu i Horsens Museum (jfr. s. 5077), viste, 
at de seks bevarede træstykker alle lod sig datere. 
Sidste bevarede årring i ramme nr. 1 (korets 
nordside) er fra 1079, i ramme nr. 2 (højkirkens 
sydside) fra 1084. Træstykkerne, hvoraf der kun 
er bevaret kerneved, har tilsyneladende samme 
fældningstidspunkt, og dette kan tidligst ligge o. 
1104.149 Men da der mangler både splintved og et 
ukendt antal årringe af kerneved, må fældnings
tidspunktet sandsynligvis ligge længere fremme i 
1100rne, af Niels Bonde 1990 formuleret som ‘i 
første halvdel af det 12. århundrede’.150

 2) Analyserne af boreprøver (alle med splintved) 
fra fire tømmerstykker, brugt som ankerbjælker151 i 
de forhøjede, teglstensmurede partier af højkirke
murene (jfr. s. 509495), gav som resultat, at tøm
meret stammer fra træer, der er fældet i 1430rne.
 3) En analyse af en bindbjælke i midtskibets tag
værk (nr. 6 fra vest, jfr. s. 5094) viste, at tømme
ret stammer fra et træ, som er fældet ca. 1702.
 †Vindfløj. ‘Fløjstangen’ og det øverste af spærene 
i spiret brændte 21. juni 1836 som følge af lyn
ild. Af frygt for nye lynnedslag opsattes i stedet en 
kugle.59

 Kirken står 2002 overalt, ude og inde, hvidkal
ket og har som nævnt blytækte tage og spir.

BYGNING
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Ifølge F. Uldall, der besøgte kirken 1870, var der 
1869 fremkommet ‘flere kalkmalerier’ i kirken, 
hvoraf han navnlig fandt korbuens af interesse. 
Også sideskibenes alternicher havde haft en de
koration, ‘som nu formodentlig vil blive fuld
kommen afdækket, da murerne er i færd med at 
afskrabe kirkens indre flader for at undgå fugtig
hed’. Som den første opdagede Uldall ved samme 
lejlighed endvidere, at der over højkirkens og ko

rets hvælvinger fandtes spor af ‘den oprindelige 
dekoration’.152 Det, der var fundet nede i kirken, 
blev atter overkalket. Men 1881 kunne J. B. Løff
ler ‘trods overkalkningen skimte to ret anseelige 
figurer på triumfbuens underflade’, ligesom også 
han over hvælvene iagttog ‘svage farvespor’ flere 
steder på højkirkens mure.26 Her så og aftegnede 
Chr. Axel Jensen også et maleri 1933 – forud 
for restaureringen 1934, da man nede i kirken 

KALKMALERIER

Fig. 51. Majestas Domini, kalkmaleri fra o. 1125 i korbuetoppen (s. 5099). Jesper Weng fot. 2001. – Christ in Majesty, 
mural from c. 1125 at top of chancel arch.
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gjorde større fund. Her afdækkedes malerier fra 
150020 i korhvælvet, et samtidigt maleri frem
kom uoverkalket bag altertavlen på korets øst
væg, mens der i korbuen fandtes en interessant 
tidligromansk fremstilling af Kains og Abels of
fer. Malerierne stod delvis frilagte indtil 1940, 
da korbuens og korhvælvets malerier blev istand
sat, mens det sengotiske maleri på korets østvæg 
fik lov at stå uoverkalket bag altertavlen. Efter at 
der 1965 atter var gjort opmærksom på sporene 
af romanske malerier over hvælvene på overvæg
gene,153 blev resterne her søgt frilagt og doku
menteret ved arbejder 1973, der bl.a. tilvejebrag
te kalker af de hovedsagelig meget svage maleri
spor (jfr. fig. 58).154 200102 er de eksisterende 
udsmykninger blevet genistandsat. Samtidig er der 
på triumfvæggen og korets nordvæg fremkom
met yderligere rester af den romanske udsmyk
ning, hvoraf førstnævnte til dels er istandsat, mens 
korets forventes tildækket. Og rundt om i kirke
rummet er der konstateret beskedne malerispor 
fra forskellig tid, som atter er overkalkede.
 1) (Fig. 5164), o. 1125, en romansk dekorati
on, der er blandt landets tidligste, og som har sit 
nærmeste sidestykke i de nu ødelagte malerier på 

korvægge ne i Jelling kirke (Vejle amt).155 Maleri
erne er kendetegnet ved højtidsfuld strenghed, en 
stiv ceremoniel gestik, ekstremt stiliserede dragtfol
der og de korative elementer, der indskrænker sig 
til geometriske borter. Kun i korbuen og et par 
steder på overvæggene er der egentlige farver og 
farverester i behold. Ellers er det over hvælvene 
alene grundtegningen, som kan iagttages, ofte kun 
den indledende grundridsning. Og sporene må til 
dels observeres igennem nyere kalklag, der ikke 
ganske har kunnet fjernes ved 1970ernes arbejder.
 I koret ses over hvælvet på nordvæggen og nord
ligst på vestvæggen rester af en 58 cm høj kron
frise i form af en mæanderbort (felterne 6×6 
cm), der udgøres af røde vandrette og gule lod
rette linjer, og som nedadtil afsluttes af en 6 cm 
bred rød stribe.156 Herunder ses østligst på nord
væggen et par røde taggavle med gul kant, der 
har hørt til en figurscene øst for det blændede 
vindue.
 Af en tilstødende scene vest for vinduet er der 
2002 under hvælvingen afdækket et †parti, som 
med støtte i de forsvundne malerier i Jelling, 
må opfattes som en rest af Johannes Døberens Fød-
sel (fig. 52).157 Det afdækkede parti (55×70 cm) 
fremkom østligst op imod den gotiske skjoldbue 
og det bag buen skjulte vindue. Partiet afgrænses 
her af et 7 cm bredt bånd i okker, der følger vin
duets vestre karm. Vest herfor ses brystpartiet af to 
personer, der står bag nogle bølgede aftegninger, 
der må have markeret fodenden af en seng, som 
den ses på scenen med Johannes Døberens Fød
sel i Jelling. Begge personer har opmærksomhe
den vendt mod vest, hvor man må have set Elisa
beth ligge i sengen med barnet, mens Zacharias 
har skrevet Johannes’ navn. Den østligste af per
sonerne, hvis hoved var dækket af hvælvet, bar 
en grøn klædning med dragtbånd og holdt ven
stre hånd op for brystet. Den vestligste var en 
kvinde med langt hår, kappe og højre hånd løftet 
foran brystet. Det tomme ansigt fremstod ægfor
met med en omgivende ydre kontur, der kan have 
været en glorie. I så fald må den fremstillede have 
været Maria i færd med at hjælpe sin ældre kusine 
med fødslen. Østligst ses lidt af et kapitæl og over 
kvinden en stump af et bueslag. Scenen har således 
– ligesom Jellings – udspillet sig under arkader. Og 

Fig. 52. Kalkmalet †parti på korets nordvæg, o. 1125, 
der ud fra sammenligning med †malerierne i Jelling 
kirke må opfattes som hørende til en fremstilling af Jo
hannes Døberens Fødsel (s. 5098). Kalke af Peder BølKalke af Peder Bøl
lingtoft 2002. – Painted †section of north wall of chancel, c. 
1125, which must be regarded, on the basis of a comparison 
with the †paintings in Jelling Church, as belonging to a scene of 
the Birth of John the Baptist.

KALKMALERIER



5099TAMDRUP KIRKE

da fødselsscenen i Jelling har samme plads vest for 
nordvæggens østlige vindue, er det muligt, at hele 
serien har været den samme i Tamdrup. Rimelig
vis har der som i Jelling kun været tale om én bil
ledfrise i koret, ca. 160 cm høj, med en nedre af
grænsning i højde med vinduernes sålbænke.
 I korbuen, hvor malerierne som nævnt er bedst 
i behold, er malet Kains og Abels offer (fig. 5354). 
Fra hver side af buen rækker Kain (i syd) og Abel 
deres offergaver frem mod øst (alteret) og op 
imod Majestas Domini, der viser sig i en medal
jon i buetoppen med højre hånd løftet til velsig
nelse og modtagelse imod Abel. Motivet kantes af 
okkerfarvede randstriber langs korbuens kanter, 
og under de to ofrende brødre (140 cm høje), 
ses buerester, der hidrører fra yderligere medal
joner forneden i korbuen. Maleriets baggrund er 

nu overalt farveløs, men har oprindelig snarest 
været grå. Topmedaljonen (fig. 51) er sammensat 
af fire ringe, de ydre rødbrune, de indre oprin
delig mønjerøde (nu gråbrune). Majestas Domini 
er vist som halvfigur, højre hånd er som nævnt 
hævet velsignende, den venstre bærer en bog med 
grøn kant og spænder, som er vist perspektivisk. 
Gloriens kors bryder glorieskiven, øvre korsarm 
endog den tilstødende randstribe. Det rødbrune 
hår er fyldigt og falder i lokker ud over skuld
rene. Ansigtet er ægformet med kort trevlet ha
geskæg samt rester af et stort højre øje og en 
lang lige næse. Den langærmede kjortel er okker
gul med hvide felter, kappen er hvid, og folderne 
er overalt strengt stiliserede til mønstre af tætlig
gende parallelle linjer, der danner kantede og let 
svungne figurer.

Fig. 5354. Abels (tv.) og Kains offer, kalkmaleri fra o. 1125 i korbuen (s. 5099). Egmont Lind fot. 1941. – Sacrifice 
of Cain and Abel (left), mural from c. 1125 in chancel arch.
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 Kain og Abel indrammes af brede, svagt gullige 
striber. Begge står frontalt, idet kun hovedet og 
favnen med den løftede offergave er vendt mod 
Gudfader. Fødderne er udadvendte og armene 
ses ikke, idet de er indhyllet i kappen, der ærbø
digt er lagt under offeret. Dragtfolderne svarer 
til Majestasbilledets, idet der endvidere på Abel 
ses mandelformede aftegninger, på Kain trekan
tede og dråbeformede figurer. Abel (fig. 53) har 
kort bølget hår, ansigtstrækkene er forsvundet 
som også en del af brystpartiet og lammets ho
ved. Den fodside kjortel er okkerfarvet med hvi
de felter, kappen hvid med okkerfarvet bræmme, 
og hoserne er grønne, mens et skærf fremtræder 
okkerfarvet. Kain (fig. 54) har fyldigt, okkerfarvet 
og buklet hår, og af ansigtet ses vistnok øjnenes 

nedre afgrænsning. Kjortlen er hvid med møn
jerød bræmme, kappen er grøn med okkerfarvet 
søm, hoserne grønne. Korbuedekorationen står i 
princippet, som den er fundet, dog er der foreta
get en vis udbedring og supplering, hvor kontu
rer og dele af farveflader var gået tabt.158

 I skibet er der 2001 på triumfvæggen afdækket 
og istandsat en rest af nedre frises udsmykning 
umiddelbart nord for korbuens nordvange og 
helt op til den gotiske skjoldbue (fig. 55). Her ses, 
under dele af en bred mæanderbort, det forreste 
af en stående engel vendt imod korbuen. Den 
ene vinge strækker sig imod syd under mæander
borten. Venstre hånd er løftet med to udstrakte 
‘talende’ fingre under den højre, som også ses rakt 
frem med en bevaret pegefinger. Ud for hænder

Fig. 5556. Kalkmalerifragmenter på triumfvæggen, o. 1125 (s. 5100f.). 55. Engel nord for korbuen. Som det 
fremgår er et par sten af den gotiske hvælving, der tv. skjuler maleriet, blevet fjernet for af frilægge hovedet. 56. 
Indmåling af triumfvæggens fragmenter og rekonstruktion af den kalkmalede udsmyknings opbygning med to 
mæanderborter. Kalke og opmåling ved Peder Bøllingtoft 2002. – Triumphal wall mural fragments, c. 1125. 55. Angel 
north of the chancel arch. As will be evident, a couple of bricks from the Gothic arch which conceals the painting (left) have been 
taken out to expose the head of the figure. 56. Triumphal wall fragments and reconstruction of the structure of the mural with 
two separating Greek borders. Scale drawing, partly after tracing.

KALKMALERIER
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ne ses rester af spidse bølgetunger, der ligner en 
signatur for ild og måske kan skyldes, at englen 
har svunget er røgelseskar ind mod korbuen.159 
Af klædningen ses spredte linjepartier svarende til 
dragttegningen i korbuen, fodpartiet mangler, og 
figurhøjden må derfor have været lidt mere end 
de konstaterbare 120 cm. Hovedet, der har væ
ret dækket af den gotiske hvælvbue, er bragt til 
syne ved fjernelse af nogle af buestenene. Det 
hælder lidt fremad, ansigtet fremtræder tomt, og 
omkring det ses en glorie. Scenen har grøn bag
grund med en blå randstribe (lapis lazuli), og 
englevingens øvre del fremtræder rød med tyde
lig angivelse af fjerene. Den manglende vinge må 
have strakt sig ned bag englen, såldedes at der 
næppe har været plads til flere figurer i feltet (jfr. 
fig. 56). Tilstedeværelsen af en engel her ved kor
buen må som Kains og Abels offer forstås eucha
ristisk, dvs. i relation til messen, hvis bønner eng
lene bringer til himlen.160 
 Triumfvæggens øvrige †malerirester måtte efter 
fremdragelsen 2001 atter tildækkes, idet så at si
ge alt havde været afdækket før (vel 1869) med 
ødelæggelse til følge. Stumperne kunne først og 
fremmest give oplysning om triumfvæggens op
deling i to billedfriser, ca. 160 cm høje (fig. 56). 
Nedre frise med den bevarede engel umiddelbart 
nord for korbuen gav som nævnt næppe plads for 
mere end én figur ved hver side (vel to engle). 
Frisen, hvoraf der i øvrigt kun sås spredte far
vepartier, adskiltes fra den øvre af nævnte brede 
mæanderbort, der må have tangeret korbuetop
pen og oventil givet plads for en eventuel bort 
omkring den herværende arkadeåbning. Ej heller 
af den øvrige frise var andet end småfragmenter 
i behold. Den har udgjort to store felter på hver 
side af arkadeåbningen. De øvre partier af disse 
felter findes over hvælvingerne, hvor der øverst 
og nordligst, 25 cm fra murhjørnet, er bevaret 
svage rester af et lille stykke formodet arkitektur 
i rød og gul kontur, 33×18 cm, vistnok med for
ridsning til et pyramidetag.
 På midtskibets overvægge forløber malerierne i 
højkirkezonen, afbrudt af fem vinduer i syd og 
fire i nord (jfr. fig. 58). Vinduerne har øjensynligt 
været indrammet af en 7 cm bred hvid stribe, der 
er i behold ved nordsidens vestligste vindue; end

videre findes flere steder langs murkronen en ca. 
45 cm høj kronfrise i form af en mæanderbort 
i mørk og lys okker (fig. 62). En billedfrise her
under har været 160 cm høj, idet den nedre af
grænsning et sted midt på nordvæggen kan kon
stateres som endnu en mæanderfrise af forment
lig samme bredde som kronfrisen. Billedfrisen 
rummer mere eller mindre sikkert tolkede sce
ner fra Jesu Lidelseshistorie, der synes at skulle læses 
langs sydvæggen imod vest og fortsætte på nord
væggen imod øst.
 På midtskibets sydvæg findes der intet øst for 
hvælvlommen omkring det midterste vindue.161 
Her ses vest for vinduet under et stykke velbeva

Fig. 57. Bønnen i Getsemane(?), kalkmaleri fra o. 1125 
på midtskibets overvæg i syd (s. 5102). Jesper Weng fot. 
2001. – The Agony in the Garden(?), mural from c. 1125 
on the upper wall of the nave in the south.
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ret mæanderbort beskedne rester af Nadveren. Er
kendelig er et stykke af bordfladen (130 cm) og 
lidt af en nedhængende dug med kantede folder. 
På bordet står en tydelig grøn kalk, og bag det 
ses klædedraperi fra nogle figurer.162 En glorieret 
person noget vest for kalken synes vendt imod 
vest, og foran ham aner man i bordhøjde rester af 
et hoved i profil med rødt hår (Judas?).
 Vest herfor, mellem de to vestlige vinduer, spo
res øjensynligt to scener. Af den østlige ses øverst 
under mæanderborten en mod øst vendt halvfi
gur med korsglorie: Jesus, som velsigner med høj
re hånd; snarest har der været tale om Fodtvæt-
ningen.163 Den vestlige scene er snarest Bønnen i 
Getsemane (fig. 57). En stående Jesus (med kors
glorie) løfter sin hånd velsignende mod en knæ
lende eller siddende mand med glorie og krøllet 
hår (Peter?),164 en scene, der allerede blev iagttaget 
af Chr. Axel Jensen 1933.165

 Mens intet nu erkendes på vestvæggen, hvis øv
re del er nedbrudt i forbindelse med tårnbygge
riet, er der på midtskibets nordvæg bevaret forteg
ninger til flere omfattende scener. Mellem de to 
vestlige vinduer ses en scene, der må opfattes som 
Korsegangen. Jesus bærer i overensstemmelse med 
ottonsk billedtradition ikke selv sit kors, men står 
eller går midt i en lang række af mænd (fig. 
5960), der har runde og spidse jødehatte, bølget 
og buklet hår og bærer samme fodside klædnin
ger med snævre ærmer som korbuens Kain og 
Abel. Jesus, med korsglorie, bærer lændeklæde og 
løfter sin højre hånd til gestus foran brystet, mens 

den venstre øjensynligt rækkes eller trækkes i 
scenernes læseretning. Lændeklædet har et mar
keret bånd eller bælte om hofterne og en ned
hængende snip midtfor. På overkroppen er nø
genheden angivet ved en enkel tegning af bryst 
og mellemgulv. De nærmest stående jøder ved 
Jesu højre side løfter hænderne imod ham som 
til trussel eller slag, og allerforrest ses øjensynligt 
Simon af Kyrene med et løftet kors af beskeden 
størrelse, hvoraf nu kun den lodrette stamme er i 
behold.166

 Mellem nordvæggens to midterste vinduer ses 
Korsfæstelsen (fig. 6162) med korset stående præ
cis midt i scenen midt på skibets nordvæg. Korset, 
der bryder mæanderfrisen foroven, har målt ca. 
220×210 cm og er fremstillet med affasede kanter 
og en let perspektivisk tværarm øverst, der udgør 
skrifttavlen til Pilati ord (Titulus).167 Jesus, der er 
næsten legemsstor, ca. 140 cm høj, er vist stående 
foran korset med hovedet let sænket imod højre, 
udaddrejede fødder og armene vandret udstrakte. 
Hans hoved er bart, det fyldige hår lægger sig ud 
over skuldrene, og ved hagen ses et kort trevlet 
skæg. Krop og arme har stiliseret anatomi, mens 
man af lændeklædet kun aner nogle tætliggende 
lodrette foldelinjer. Fire små bødler er i færd med 
fastnaglingen. De to står på stiger bag korset og 
bøjer sig ud mod dets ender, idet de med den ene 
hånd holder en nagle, mens de med den anden 
løfter en hammer for at slå naglen gennem den 
åbne håndflade. Disse to bødler har buklet hår og 
lange klædninger; af de to andre ved fødderne er 

Fig. 58. Kalkmalerier fra o. 1125 på midtskibets overvæg i nord, sammentegnet efter kalker. Mellem de vestlige 
vinduer (tv.) ses Korsegangen (jfr. fig. 5960), mellem de midterste Korsfæstelsen (fig. 6162) og mellem de østlige 
konturer af Korsnedtagelsen (tv.) samt Gravlæggelsen (fig. 6364). Især for Korsnedtagelsen er kalken ufuldstændig, 
og det samme gælder kronfrisens mæander, hvoraf en del mere er bevaret. Tegnet efter kalker af Kirsten Trampedach 
og Henrik Græbe 1973. – Murals from c. 1125 on the upper wall of the nave in the north, composite drawing after tracings. 
Between the west windows (left) the Bearing of the Cross can be seen (cf. figs. 59-60); between the middle windows, the Cruci-
fixion (figs. 61-62); and between the east windows the contours of the Deposition (left) and the Entombment (figs. 63-64). The 
Deposition in particular is incomplete, and the same is true of the key pattern of the crown frieze, more of which is preserved.
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mindre i behold, men man kan dog se det meste 
af en tilsvarende i øst, mens man i vest blot aner 
en hånd med naglen sat imod højre fods svang. 
Under korset til højre for Jesus står en tilsvaren
de, men lidt større mand, der må være Longinus, 
idet der fra hans hævede højre hånd udgår en lin
je (lansen) imod Jesu side. Symmetrisk på modsat 
side af korset er enkelte dragtfolder måske en 
rest af Stefaton (med eddikesvampen), men ellers 
er der her intet bevaret. Derimod ses bag Longi
nus to rækker jøder, af hvilke de forreste løfter 
hænderne mod korset, én pegende med to fing
re. Scenens kombination af Korsslagningen med 
kronologisk senere elementer i Korsfæstelsen er 
usædvanlig, men har bl.a. en nær hjemlig parallel 
i de lidt yngre kalkmalerier i Råsted kirke (Ran
ders amt).168

 Mellem nordvæggens to østligste vinduer findes 
rester af to scener, af hvilke den vestlige har været 
noget smallere end den østlige. Den vestlige scene 
må tolkes som Korsnedtagelsen. Som i Korsfæstel
sen bryder Jesu hoved den øvre mæanderbort – 
her hældende mod højre skulder og med rester af 
korsglorien. Af motivet anes i øvrigt korsets affa
sede tværarm (17 cm bred, ca. 150 cm lang), der
under rester af Jesu legeme, der øjensynligt løftes 
ned af en stående figur (Nikodemus), mens den 
korsfæstedes skråt udstrakte højre arm gribes af en 
utydelig skikkelse med glorie (Maria).169 Øst her
for ser man øjensynligt Gravlæggelsen (fig. 6364) 

fremstillet under en stor symmetrisk arkitekturop
bygning (graven), der netop bryder mæanderbor
ten foroven. Selve scenen er næsten afslidt, idet 
man dog nederst ser Jesu indhyllede legeme, om
viklet med et mønster af krydsende linnedbånd.170 

Fig. 60. Korsegangen, kalkmaleri fra o. 1125 på midt
skibets overvæg i nord (s. 5102). Udsnit med Jesus (jfr. 
fig. 59). Mogens Larsen fot. 1973. – The Bearing of the 
Cross, mural from c. 1125 on the upper wall of the nave in 
the north . Detail with Jesus (cf. fig. 59).

Fig. 59. Korsegangen, kalkmaleri fra o. 1125 på midtskibets overvæg i nord (s. 5102). Helhed efter kalke (jfr. fig. 
60). – The Bearing of the Cross, mural from c. 1125 on the upper wall of the nave in the north. Whole painting, after tracing 
(cf. fig. 60).
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Måske anes også østligst noget af en fremoverbøjet 
person med buklet hår.
 Endelig ses mellem det østligste vindue og tri
umfgavlen enkelte spredte farvespor under rester 
af mæanderborten. Her har været plads for endnu 
én eller to scener, der må have afsluttet passions
beretningen, hvis den da ikke har været fortsat på 
triumfvæggen.
 Teknik. En allerede eksisterende kvaderridset 
puds (jfr. s. 5068), vel lagt af bygmesteren, er til 
dels fjernet af hensyn til maleripudsens binding. 
Denne er gennemgående meget ren, blandet af 
udvasket sand og en kalk (54%), der formentlig er 
brændt af frådsten og derfor har givet pudsen en 
gullig farve. Maleripudsen er påført med ske til en 
noget ujævn, blødt bulet og glittet overflade. På 
triumfmuren og i triumfbuen, hvor pudsen er lidt 
grovere end på skibets langmure, er pudsen lagt 
op i én omgang, hvorefter der er malet på dens 
glittede overflade. I koret og på skibets vægge sy
nes teknikken at have været en lidt anden, idet 
pudsen her, efter optørring, synes at være blevet 
kalket, hvis da ikke det er glitningen, der har truk
ket kalken frem i overfladen. Derpå ses motiver
ne her forberedt ved opridsning i kalken, først 
målemærker og linjer til felternes rammeindde
ling,171 derpå en egentlig konturtegning af figu
rer, arkitektur mm. Endelig har man overalt fore

taget den første konturmaling med hovedsagelig 
gult og rødbrunt og derpå lagt de egentlige farver. 
Som nævnt er det over hvælvene praktisk taget 
alene forridsning og fortegning, som er i behold, 
den første især erkendelig ved fotografering i si
delys. Maleriernes baggrundsfarve har i korbuen 
og på triumfvæggen været en grøn kobberfarve. 
For udsmykningen i øvrigt findes ingen spor af 
egentlig bundfarve, og figurerne må derfor anta
ges at have stået imod en hvidgrå kalkbund.172 Af 
egentlige farver er, som det fremgår, konstateret 
mørk og lys okker, gult, hvidt, grønt, mønjerødt 
og på triumfvæggen blåt (lapis lazuli).173

 Malerværkstedet. Ved fremkomsten af korbuens 
dekoration 1934 konstateredes det umiddelbart, 
at der her var tale om et arbejde af samme ma
lerværksted som de tabte malerier i Jelling kirke, 
der efter fremdragelse 1874 var blevet nedhugget 
og nymalet, men forinden dokumenteret i akva
reller.174 Sammenhængen med udsmykningen i 
Jelling er ikke blevet mindre overbevisende efter 
den delvise afdækning af overvæggenes malerier 
1973 og frilægningerne 200102. For vi finder 
her ikke blot samme ægformede hoveder som i 
Jelling, samme korsglorier, samme buklede hår og 
samme geometrisk kantede dragtfolder, men også 
den samme brede mæanderbort og samme veks
lende typer af jødehatte, foruden nært beslægtede 

Fig. 61. Korsfæstelsen, kalkmaleri fra o. 1125 på midtskibets overvæg i nord (s. 5102). Helhed efter kalke (jfr. fig. 62). 
– The Crucifixion, mural from c. 1125 on the upper wall of the nave in the north. Whole painting after tracing (cf. fig. 62).
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Danmarks Kirker, Århus

TAMDRUP KIRKE

arkitektoniske indfatninger af scenerne.175 I vær
ket Danmarks Romanske Kalkmalerier henførte 
Poul Nørlund 1944 kun disse to kirkers maleri
er til Jellingværkstedet, men arbejdede derudover 
med en lidt bredere gruppering, ‘Den Ældre Jel
linggruppe’, hvortil han tillige regnede de nært
stående malerier af Kains og Abels offer i Ør
ridslev kirke nord for Horsens, hvor figurerne vi
ser en anderledes bevægelse (s. 4742f.).176 Mens 
Nørlund gerne er blevet fulgt med hensyn til 
Ørridslevmaleriernes særstilling,177 har to senere 
malerifund været så beskedne, at de ikke har til
ladt nogen vurdering af, om de skulle tilskrives 

Jellingværkstedet selv eller en bredere ‘Ældre Jel
linggruppe’. Det drejer sig om nogle 1960 fund
ne fragmenter i Vrigsted kirke (Vejle amt) og en 
malerirest, der fremkom ved udgravningen af den 
gamle domkirkekrypt under Vor Frue kirke i År
hus 1955 (s. 1090 med fig. 62).
 Nylige malerifund i Vrigsted og Ørridslev gør 
det vanskeligt at opretholde en særstilling for Ør
ridslev.178 De bevarede ansigter dér må ligesom et 
ansigt med samme lige næse og mørkt indfatte
de øjne i Vrigsted være det bedste bud på, hvor
dan de forsvundne ansigter i Tamdrup kan have 
set ud. ’Den Ældre Jellinggruppe’ har repræsente

322

Fig. 62. Korsfæstelsen, kalkmaleri fra o. 1125 på midtskibets overvæg i nord (s. 5102). Udsnit (jfr. fig. 61), Jesper 
Weng fot. 2001. – The Crucifixion, mural from c. 1125 on the upper wall of the nave in the north. Detail (cf. fig. 61).
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ret ét værkstedsmiljø, som må have fungeret over 
flere årtier og have haft sin basis et ukendt sted 
i virkeområdet.179 Poul Nørlunds henlæggelse af 
værkstedet til Jellings gamle kongsgård er af flere 
grunde mindre sandsynlig, især efter at Tage E. 
Christiansen 1968 har påpeget, at der savnes nær
mere kildegrundlag for en kongsgård i Jelling 
endnu i 1100rne.180 Selv antydede han, at man 
da snarere kunne forestille sig Tamdrup som et 
center for tidens kunst (jfr. s. 5045), men nok så 
sandsynlig er vel bispebyen Århus, hvor malerne 
må have haft adgang til de håndskrifter, der har 
dannet forlæg for malerierne.181

 Program. Udsmykningen har, hvad angår ud
strækning, kun få samtidige sidestykker nord for 
Alperne; de bedst bevarede vel i S. Georgkirken på 
øen Reichenau ved Konstanz.182 Hovedbilledet i 
Tamdrup har været at finde i den nu forsvundne 
apsides halvkuppelhvælv, der må formodes at ha
ve rummet en monumental Majestas Domini.183 
Ligesom denne har korbuens bevarede offermo
tiv vist hen til messeofferet, idet Kain og Abel re
præsenterer hhv den dårlige og den gode alter
gæst.184

 Koret har øjensynligt kun haft én figurfrise, der 
efter det bevarede parti på nordvæggen at døm
me som i Jelling må have fremstillet Johannes 
Døberens historie under arkader. Derimod har 
midtskibet haft to sådanne friser, hhv. på triumf
væggen og på langmurene over arkaderne. Alle 

friser kan meget vel have haft samme højde som 
den formodede i koret (ca. 160 cm),185 og alle 
kantedes af mæanderfriser, der øjensynligt løb 
væggene rundt. For triumfvæggens vedkommen
de kendes intet til øvre frises motiver, ud over at 
de kan have udgjort begyndelsen (i syd) og af
slutningen på passionsprogrammet i midtskibets 
øvre frise. Ej heller tanken med triumfvæggens 
arkadeåbning imellem motiverne kendes. Den 
kunne, som antydet, have rummet en udskåret fi
gur (Himmelfarten?),186 eller have tjent til lejlig
hedsvis fremvisning af relikvier (jfr. s. 5078). Når 
det gælder triumfvæggens nedre frise, må den 
fundne engel i nord have vist hen til korbuens 
krucifiks og messeofferet som led i en himmelsk 
liturgi.187

 På midtskibets langvægge har den øvre frise, 
som nævnt, fremstillet Jesu lidelseshistorie med 
begyndelse i sydøst, formentlig fortsættende på 
vestvæggen, og afsluttende i nordøst. Det synes at 
være meget bevidst, når Korsfæstelsen er anbragt 
præcis midt på nordvæggen næsten lige over for 
Nadveren.188 Når det gælder den ukendte nedre 
frise, kunne man gætte på, at den har vist Jesu 
barndomshistorie. Ej heller om sideskibene vi
des, som det fremgår, noget konkret, men der er 
grund til at tro, at i det mindste de to forsvundne 
apsider har haft maleri.
 Datering og stil. Da kalkmaleripudsen som nævnt 
ikke er væggenes første, kunne man tænke sig, 

Fig. 63. Gravlæggelsen, kalkmaleri fra o. 1125 på midtskibets overvæg i nord. Nederst ses Jesu legeme indhyldet 
og omvundet med krydsende linnedbånd (s. 5103). Helhed efter kalke (jfr. fig. 64). – The Entombment, mural from 
c. 1125 on the upper wall of the nave in the north. Bottom, the body of Jesus wrapped in crossed linen bands. Whole painting 
after tracing (cf. fig. 64).
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at bygningen har stået længere tid med sin første 
kvaderridsede berapning (jfr. s. 5068), inden ma
lerne rykkede ind. Det er dog næppe sandsyn
ligt,189 og malerierne må derfor som den den
drokronologisk daterede bygning henføres til o. 
1125. Stilistisk har Jellingværkstedet udspring i 
ottonsk og især senottonsk kunst, der er karak
teriseret ved en højtidsfuld, skematiseret og upla
stisk figurtegning med dragtfolder, som er stiv
net i rent ornamentale former. Stilen giver sig til 
kende i det kølnske bogmaleri fra o. 10751100 
og i kalkmalerier fra samme tid i domkirken i 
Xanten i Rhinlandet og Hildesheim i det nær
mere Saksen.190 I denne kunst er klædefolderne 
imidlertid nok ekstremt kantede, men ikke ‘par
cellerede’ i lukkede ‘celler’ som ved de østjyske 
malerier. Denne parcellering slår øjensynligt først 

igennem med guldsmeden Roger von Helmars
hausens arbejder fra o. 1100, hvor de stiliserede 
dragter er forbundet med en ny stærk bevægelse i 
figurerne som udslag af en italobyzantinsk in
spiration, der ved denne tid slog op over Euro
pa.191 Når den nye bevægelse nok spores i Ør
ridslevs, men ikke i Jellings og Tamdrups male
rier, vidner det vel om, at disse er ældst blandt 
gruppens malerier.192 Malerne i Tamdrup må så
ledes have trukket på gamle ottonske traditioner 
iblandet nyere signaler fra tiden o. 1100, hvis til
stedeværelse også stilistisk rimer udmærket med 
en datering o. 1125.193

 2) 150020 (fig. 6567), hovedsagelig i koret, 
hvor der i hvælvet findes scener af Adams og Evas 
historie. Malerierne var ved frilægningen 1934 
ret ødelagte, hvorfor der 1940 blev foretaget en 

Fig. 64. Gravlæggelsen, kalkmaleri fra o. 1125 på midtskibets overvæg i nord. Nederst ses Jesu legeme indhyldet og 
omvundet med krydsende linnedbånd (s. 5103). Udsnit (jfr. fig. 63). Mogens Larsen fot. 1973. – The Entombment, 
mural from c. 1125 on the upper wall of the nave in the north. Bottom, the body of Jesus wrapped in crossed linen bands. Detail. 
(cf. fig. 63).
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supplering og optrækning af konturer. Hvælvets 
dekorative udsmykning er holdt i en rødbrun 
farve. Ribberne smykkes foroven af tynde spar
rer, forneden af rankeværk, og på skjoldbuernes 
forkanter ses ranker og bladornamenter, der sted
vis er snoet om en stav. Topornamentet er en stor 
rosetagtig blomst af en type, som kendes i be
slægtet form fra bl.a. Århus domkirke (s. 452). 
Som baggrund for scenerne ses tynde sekstak
kede stjerner, ofte med prikker mellem takkerne, 
og jordsmon er angivet dels ved græs, dels ved en 
krydsskravering, der viser malernes kendskab til 
trykte træsnitforlæg.
 Beretningen indledes i den nordre kappe med 
Formaningen af Adam og Eva. De to første menne
sker har været malet til venstre, men er ødelagt ved 
en nypudsning. I kappens højre del står Vorherre 
med løftet højre hånd (fig. 66). Han er iført rød
brun kofte med hætte, de bare fødder peger udad, 
og omkring glorien slynger sig et gråsort skrift

bånd med minusklerne: »Deus Dominus« (Gud 
Herren). Bag ved Vorherre ses en trekantet afteg
ning, og til bevoksningen omkring ham hører træ
er med rødbrune stammer og grønne kroner.194

 I østkappen findes spredte rester af Syndefaldet. 
I midten ses den grønne krone af Kundskabens 
Træ. Til venstre herfor aner man Marias hoved og 
lidt af hendes ben samt til højre for træet tilsva
rende rester af Adam. Begge har gult hår. Nederst 
i søndre flig ses endvidere resterne af et korset 
kors eller et bomærke af nogenlunde sådan en 
form, tegnet med gul okker.
 Sydkappen viser Uddrivelsen af Paradiset (fig. 67). 
Dets port er vist længst til venstre som et stort 
stykke arkitektur i rødbrunt, sortgråt og gult. 
Foran porten står keruben med sværdet hævet i 
sin højre hånd og driver Adam og Eva foran sig. 
Adam ser sig tilbage, mens han vistnok fortvivlet 
kradser sig på brystet. Både han og Eva, der er 
noget dårligere bevaret, skjuler deres blusel med 

Fig. 6566. 65. Eva arbejder efter Uddrivelsen, kalkmaleri fra 150020 i korhvælvets vestkappe (s. 5108). 66. Gud
faders formaning af Adam og Eva, udsnit med den bevarede Gudfader. Kalkmaleri fra 150020 i korhvælvets nord
kappe (s. 5108). Harald Borre fot. 1940. – 65. Eve toiling after the Expulsion, mural from 1500-20 in the west cell of the 
chancel vault. 66. God the Father admonishes Adam and Eve, detail with God the Father preserved. Mural from 1500-20 in 
the north cell of the chancel vault.
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en stor bladdusk, og foran dem i løvværket ses 
øjensynligt et blomsterbæger med en djævel.195

 Endelig har Adams og Evas arbejde været fremstil
let i vestkappen, men heraf er kun Eva i kappens 
venstre del i behold (fig. 65). Hun er vist siddende 
på en gul, perspektivisk ’hældende’ skammel i færd 
med at spinde og bærer rødbrun kjole samt en stor 
modepræget håropsætning. Såvel håret som det på 
tenen anbragte hør er sortgråt, nu noget udbed
ret. Det nu manglende billede af den arbejdende 
Adam må have været i kappens højre del.
 På korets østvæg bag altertavlen findes der på 
lukkemuren mod †apsiden (jfr. s 5092), lige under 
hvælvbuen (fig. 69), et rødt rankeværk med våben 

for Århusbispen Niels Clausen Skade (14901520). 
Skjoldet er afrundet forneden, og dets to ryg mod 
ryg stillede halvmåner står på en mørk bund. Her
til slutter sig i nord rester af en stående S. Peter med 
bog i højre hånd og en stor nøgle i den venstre; 
det ses, at den nu hovedløse figur har båret grå 
kappe og en grøn kjortel. I syd anes rester af en 
tilsvarende person, formentlig Paulus. Malerierne 
bag altertavlen har aldrig været overkalket eller re
staureret. De var som nævnt fremme 1934 og atter 
2001, og de synes, som det fremgår, at have fortsat 
nedad som en art alterprydelse (jfr. s. 5134).196

 Til samme udsmykning hørte formentlig de 
nævnte †malerier, der 1869 blev fundet i skibet 

Fig. 67. Uddrivelsen af Paradiset, kalkmaleri fra 150020 i korhvælvets sydkappe (s. 5108). Jesper Weng fot. 2001. – 
The Expulsion from Paradise, mural from 1500-20 in the south cell of the chancel vault.
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ved sidealternicherne, og nogle småfragmenter, der 
fremkom i skibet 2001. I nordre sideskibs 2. fag 
sås farvespor på nordvæggen, måske fra et figurma
leri.197 Tilsvarende kunne iagttages på vestsiden af 
2. nordre arkadepille fra øst, på pillen overfor i syd 
(østfladen) samt på sydvæggen i søndre sideskibs 1. 
fag (ornamentik).198

 Sonderingerne 2001 tyder således på, at udsmyk
ningen fra 150020 foruden koret også har omfat
tet skibets vægge, men derimod ikke skibets hvælv, 
der helt synes at have savnet egentlig middelalder
maling (jfr. dog ndf. †nr. 2). Udsmykningen kan 
henføres til det såkaldte Åleværksted, der må have 
haft sit udgangspunkt ved Århus domkirke, og som 
især karakteriseres ved ansigternes egenartet butte
de fysiognomier. Værkstedets hovedværk er male
rierne i Åle kirke (s. 4361ff.), mens andre arbejder 
kan nævnes i Skanderup, Østbirk og måske Stil
ling kirker (s. 2903, 2954, 4449ff.).199 Niels Clau
sen Skades våben ses også i Stilling, og værkstedets 
brug af de såkaldte komulesko (i Åle) antyder, at 

malerierne i Tamdrup ligeledes bør dateres til den 
senere del af bisp ens virketid.
 †Kalkmalerier. 1) Måske fra 1200rne stammede 
en fremstilling af to modvendte fugle, der 2001 
var delvis afdækket i nordre sideskibs østfag på 
murfortykkelsen ca. 130 cm over gulvet og 140 
cm fra hvælvpillen i vest. Den vestre var tegnet i 
grå streg med tydelig angivelse af vinge, hale (her
på røde pletter) og en lang hals, hvorimod hove
det var gået tabt. Af den østre fugl var kun bevaret 
hovedet, halsen og dele af en vinge. Det meget 
svagt erkendelige maleri var udført på hvidtekalk, 
der lå oven på en glittet romansk puds.
 2) 14751500(?). I nordre sideskibs østhvælv 
konstateredes 2001 rester af en minuskelindskrift, 
hvoraf man læste: »…rl(?)orm(?)…«. Indskriften, 
der efter sin art og placering kan have rummet en 
datering af skibets ombygning og hvælvslagning, 
var udført i sort med ca. 5 cm høje bogstaver. 
Indskriften fandtes ca. 1 m fra skjoldbuens top og 
35 cm fra den nordre ribbe.

KALKMALERIER
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Oversigt. Samtidig med den tidligromanske bygning 
er kun to sidealterborde af frådsten foran sideskibenes 
nedrevne apsider. Lidt yngre, fra o. 1175, er kirkens dø
befont, der her er tilskrevet stenmesteren ‘Esge’, mens 
*pladerne fra kirkens gyldne alter må dateres o. 1200. 
De har dels udgjort en alterbordsforside (et frontale) 
med afbildning af bl.a. guldsmeden og to stiftere, dels 
har de vistnok hørt til en skærmagtig opbygning ved 
højalterbordets bagkant (et retabel) med en fremstilling 
af Poppolegenden. Senmiddelalderen er repræsenteret 
ved klokken fra 1463 med navnet »Johannes« (støbe
rens?) og højalterbordet, der kan dateres til o.150020.
 Alterstagerne er fra o. 1550, ligeledes det sydtyske dåbs
fad, der dog først er anskaffet til kirken 1834. Som så ofte 
er hovedinventaret fra Christian IV.s tid, idet altertavle 
og prædikestol begge er fra 160025 og udført af samme 
snedker. Altersølvet fra 1718 skyldes Mogens Thomme
sen Løwenhertz, Horsens, og er en gave fra degnen Peder 
Rasmussen Dahl og hans hustru Maren Thomasdatter, 
mens et sygesæt fra 1779 er udført af Knud Rasmussen 

Brandt, ligeledes fra Horsens, og skænket af Peter Nikolaj 
Vellejus og hans hustru Marie Stauning.
 Fra o. 1750 stammer et sæt ældre altermalerier. Den 
nuværende udsmykning af altertavle og prædikestol ud
gøres af såkaldte ‘brandmalerier’, udført af billedhug
ger Niels W. Fjeldskov hhv. 1875 og 1873. På prædike
stolen afløste de en opsætning i felterne af det gyldne 
alters plader, der blev ‘opdaget’ 1870 og 1873 indsendt 
til Nationalmuseet.
 Kirkerummets fremtræden har sit præg fra restaure-
ringen 1934, da det fik sine nuværende stolestader, der 
som alt træinventar er lyst stafferet i grønt, rødt, gråt, 
brunt, sølv og guld. Om ældre istandsættelser vides kun 
lidt. De nævnte tidligere altermalerier må vidne om ar
bejder midt i 1700rne. 1795 sagdes altertavlens tilstand 
at være til ‘anstød og vansir’, hvilket måtte gentages 
helt frem til 1831, da både tavle og prædikestol blev ma
let. 1849 lod man stoleværket forny, en ny staffering af 
alt træinventar fandt sted 1863, og 1892 blev det afren
set og ‘moderat bonet’ (jfr. fig. 47).

INVENTAR

Fig. 68. Poppolegenden, udsnit (jfr. fig. 89) af *plade nr. 25 fra et *(†)inventarstykke (B) af ukendt art, snarest et 
retabel, o. 1200 (s.5124). Poppos jernbyrd. I NM. Jesper Weng fot. 2002. – The Poppo legend, detail (cf. fig. 89) of *panel 
No. 25 from an *(†)inventory item (B) of unknown type, most likely a retable, c. 1200. The Ordeal of Poppo. 
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Højalterbordet (fig. 69) er i sin kerne sengotisk, 
fra begyndelsen af 1500rne, men er 160025 ud
videt ca. 60 cm mod nord, ligesom bordfladens 
bagerste del da forsynedes med en 10 cm høj på
muring som basis for den nuværende altertavle. 
Alt er muret af munkesten op imod og sammen 
med korets østvæg foran sakristiet. Bordet måler 
nu 100×235 cm, 106/116 cm i højden, og dæk
kes i det væsentlige af berapning. Dets oprinde
lige, søndre del, der synes opmuret i munkeskif
te, måler 180×100 cm og er 106 cm høj. Hertil 
hører i syd, et skifte under overkanten og 45 cm 
fra forkanten, en 22 cm dyb niche, 20×24 cm, og 
fortil en 23 cm dyb niche (11×10 cm), der sid
der ét skifte under forkanten og må have udgjort 

et relikviegemme (sepulcrum). Fra første færd har 
gemmet siddet næsten midt i det oprindelige 
bord,200 der, som det fremgår, af hensyn til en sam
tidig †dør til det bagvedliggende sakristi, er opført 
lidt forskudt imod syd i forhold til korets midt
akse (jfr. s. 5092 og fig. 48). Sin nuværende akse
faste fremtræden fik alterbordet først med renæs
sancetidens udvidelse imod nord, der skete på 
bekostning af den nævnte dør (fig. 49). Det oprin
delige alterbords nære sammenhæng med luk
kemuren bagved betyder, at også bordet må da
teres af murens kalkmalerier med våben for bi
skop Niels Clausen Skade (14901520, jfr. s. 5108 
og fig. 69). Murens gennembrydende glugger og 
malede motiver viser ydermere, at alterbordet 

Fig. 69. Alterbord, 150020, med en sekundær trinforhøjelse bagtil som underbyg
ning for den nuværende altertavle fra o. 160025 og en samtidig udvidelse mod nord, 
der er sket på bekostning af en †dør i lukkemuren bagved fra 150020 (s. 5092, 5112, 
jfr. fig. 48, 49). Jesper Weng fot. 2001. – Altar, 1500-20, with a secondary raised ledge at 
the back as support for the present altarpiece from c. 1600-25 and a contemporary extension to 
the north, done at the expense of a †door in the enclosing wall at the back from 1500-20.

INVENTAR
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ikke kan have båret nogen traditionel sengotisk 
altertavle (fig. 48, jfr. s. 5092).
 †Højalterborde. 1) Der er ved udgravningerne i 
apsiden 1934 og 2001 ikke fundet faste spor af 
det oprindelige højalterbord, der kan have stået 
lidt foran apsiden, nogenlunde på det nuværen
des plads, eller eventuelt i apsiden som et muligt 
nr. 2.
 2?) Udgravningen 2001 frilagde under lukke
muren en nordsydgående række kvadre af fråd
sten på en kampestensfundering, der af udgraveren 
er tolket som en del af murkernen fra et senmid
delalderligt alter (jfr. fig. 2425). Kvadrene, der kan 
repræsentere genbrug fra nr. 1, var groft tilhug
gede, 1011 cm høje, 1726 cm brede, af ukendt 
længde, og de var opmuret og dækket af en kalk
mørtel, hvori der stedvis sås flækker af teglsten. 
Mens fundamentet var afbrudt i nord, kunne man 
i syd erkende dets mulige afslutning 38 cm fra ap
sidevæggen. Herudfra har udgraveren anslået bor
dets længde til ca. 2 m, mens bredden hovedsage
lig er søgt anslået ud fra analoge forhold i side
apsiderne (jfr. ndf.).201 Det formodede alterfunda
ment, der var knyttet til apsidens næstyngste gulv, 
kunne dog også tænkes simpelt hen at være funda
ment til lukkemuren. Jfr. i øvrigt om højalterfor
hold s. 5112.
 Sidealterborde. Nedbrydnigen af sideskibenes ap
sider har sparet det forreste af de alterborde, der 

Fig. 70. *(†)Frontale fra o. 1200 (A), sammenstillet af 22 bevarede reliefplader i overensstemmelse med rekonstruk
tion ved Tage E. Christiansen (s. 5114, jfr. fig. 71). I NM. Jesper Weng fot. 2001. – *(†)Frontal from c. 1200 (A), 
composed of 22 preserved relief panels in accordance with reconstruction by Tage E. Christiansen (cf. fig. 71).

har stået delvis inde i apsiderne (jfr. s. 5071 og 
fig. 29 og 38). Bordene er opmuret som blokaltre 
af frådsten, men materialet kan kun pletvis iagtta
ges, idet bordene nu er overpudsede og kalkede. 
Til højden skal muligvis lægges en nu manglen
de bordplade (mensa).202 Det søndre bord er 118 cm 
bredt, 78 cm højt og nu 83 cm dybt med et par 
afskalninger, der lader ældre pudslag synlige. Det 
nordre bord er 115 cm bredt, 75 cm højt og nu 36 
cm dybt. Her er frådstenen stedvis synlig.
 Et *(†)gyldent alter fra o. 1200 (fig. 70ff.) er kun 
delvis bevaret, dog rekonstruerbart, men svarer i 
princippet til sådanne pragtaltre fra andre jyske 
kirker som Lisbjerg, Odder (s. 1400ff., 2536ff.), 
Sahl, Stadil (Ringkøbing amt) og Kværn i Syd
slesvig.203 Bevaret er hovedsagelig selve de opdrev
ne og forgyldte kobberplader, der så at sige alle er 
stærkt beklippede som følge af sekundær anven
delse 160025 som pryd på prædikestolen (jfr. s. 
5141f.). Efter at være konstateret her 1870, blev 
pladerne 1873 indsendt til Nationalmuseet, hvor 
de forblev fæstnet på prædikestolspanelet indtil 
189697, da en istandsættelse fandt sted.204

 Ud af de 29 plader udgør en stor firpasformet 
med Majestas Domini og fire dertil afpassede min
dre plader med evangelisternes symboler midtpar
tiet i en alterbordsforside, også kaldet et frontale (fig. 
70). Af de øvrige, retkantede plader har 17 moti
ver af Jesu liv, mens de syv skiller sig ud ved at 
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vise en række enestående scener af kong Harald 
Blåtands omvendelse og dåb ved præsten Poppos 
jernbyrd 95865 (fig. 8891), som den er skildret 
i Widukind af Corveys kun få år yngre krønike 
(96768). I disse scener, der øjensynligt afsluttes 
med en alterstiftelse, er det som nævnt uvist (s. 
5045), om den afbildede konge reelt er tænkt som 
Harald Blåtand eller hans søn Sven Tveskæg, da 
højmiddelalderens historieskrivning på dette og 
andre punkter er fuld af modsigelser. Disse såkaldt 
‘historiske plader’, der ved deres nationalhistori
ske emne har påkaldt sig særlig interesse, ville æl
dre kunstforskere placere i ét og samme frontale 
som de øvrige.205 Heroverfor har Tage E. Christi
ansen 1968 påvist, at en sådan rekonstruktion ikke 
er mulig. Det frontale, hvis midtparti med Majestas 
Domini er bevaret, har herudover alene omfattet 
de 17 nytestamentlige plader samt en manglende 
med Jesu Fødsel (jfr. fig. 71). De ‘historiske plader’ 

har derfor haft en anden placering, ifølge Tage E. 
Christiansen snarest på et helgenskrin med reli
kvier af den S. Poppo, som vandt helgenværdig
heden gennem sin mirakuløse omvendelse af da
nernes konge og folk.206 Denne sidste formod
ning hviler på den erkendelse, at pladerne med 
kong Haralds/Svens omvendelse kan siges ikke 
at have kongen som egentlig hovedperson, men 
derimod S. Poppo (jfr. s. 5045), der da også efter 
sin dåd ses nogenlunde konsekvent udstyret med 
glorie. Disse plader er altså grundlæggende ikke 
historiske, men tilhører den hagiografiske genre 
af helgenlevneder. Deres skildring bør altså be
nævnes ‘Poppolegenden’, uanset om en sådan nu 
har foreligget i skriftlig form, og uanset at pladerne 
tillige udgør en manifestation af den pågældende 
konges fromme indsats (jfr. s. 5045, 5128f.).
 I det følgende vil pladerne blive beskrevet i 
en fortløbende nummerering, der først omfatter 
de 22 plader tilhørende det af Tage E. Christian
sen rekonstruerede frontale (A). Derefter beskri
ves Poppolegendens syv plader som tilhørende et 
ukendt inventarstykke (B), der kunne være det af 
Christiansen formodede helgenskrin, men som 
også kan have været endnu et frontale eller må
ske snarere en ret lav alterprydelse ved alterbor
dets bagkant, et såkaldt retabel.207 Herefter rede
gøres for nogle ornamentrester (C), der både kan 
have tilhørt A og B, ligesom det gælder for nog
le ganske små stumper forgyldt kobber (D), der 
er fremkommet i apsidens gulv 2001. Endelig 
fremlægges Poppolegendens tekstbaggrund, inden 
der i seks afsluttende afsnit søges redegjort samlet 
for en række spørgsmål angående kirkens gyldne 
prydelser og deres historie.
 A. Et *(†)frontale fra o. 1200 (fig. 70), at døm
me efter småfigurer på midtpladen stiftet af en 
dronning eller hertuginde og en snarest gejstlig 
mand, ligesom en vistnok yngre mand under Kri
sti fødder kan være værkets guldsmed, måske en 
munk (fig. 72, 100101). Bevaret er 22 opdrevne, 
graverede og forgyldte kobberplader, mens ram
meværket er gået tabt tillige med dets ornament
borter mm. bortset fra ovennævnte mulige rester. 
Konstruktionsmæssigt har frontalet sluttet sig til 
det nogenlunde samtidige i Sahl kirke (Ringkø
bing amt) og må på baggrund heraf rekonstrueres 

Fig. 71. *(†)Frontale fra o. 1200 (A), numrene refererer 
til de bevarede pladers beskrivelse (s. 5116ff., jfr. fig. 
70). 1. Majestas Domini. 25. Evangelistsymboler. 6. 
Bebudelsen. 7. Besøgelsen. 8. Hyrderne på Marken. 9 
Helligtrekonger for Herodes. 10. Kongernes Tilbedel
se. 11. Fremstillingen i Templet. 12. Flugten til Egyp
ten. 13. Jesu Dåb. 14. Jesu første Fristelse. 15. Jesu anden 
Fristelse. 16. Forklarelsen på Bjerget. 17. Indtoget i Je
rusalem. 18. Fodtvætningen. 19. Judaskysset. 20. Pisk
ningen. 21. Korsfæstelsen. 22. Nedfarten til Dødsriget. 
Efter Tage E. Christiansen 1968, let ændret ved Mari
anne Nielsen 2001. – *(†)Frontal from c. 1200 (A). The 
numbers refer to the description of the preserved panels (cf. fig. 
70). 1. Christ in Majesty. 2-5. Symbols of the Evangelists. 
6. The Annunciation. 7. The Visitation. 8. The Shepherds in 
the Field. 9 The Three Kings before Herod. 10. The Adora-
tion of the Magi. 11. The Presentation in the Temple. 12. The 
Flight into Egypt. 13. The Baptism of Jesus. 14. The First 
Temptation of Jesus. 15. The Second Temptation of Jesus. 16. 
The Transfiguration. 17. The Entry into Jerusalem. 18. The 
Washing of the Feet. 19. The Kiss of Judas. 20. The Scourg-
ing. 21. The Crucifixion. 22. The Descent into Hell.

INVENTAR • DET GYLDNE ALTER
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Fig. 72. Majestas Domini og evangelistsymboler, *plader nr. 15 fra *(†)frontale, o. 1200 (A) (s. 5116f., jfr. fig. 71). 
I NM. Jesper Weng fot. 2002. – Christ in Majesty and the Symbols of the Evangelists, *panels 1-5 from *(†)frontal, c. 
1200 (A).
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med tre rækker à seks felter omkring et firpasfor
met midtfelt med Majestas Domini og fire dertil 
hørende småplader med evangelistsymboler (fig. 
7071). Pladernes beklipning og vort manglende 
kendskab til rammeværk og revler gør vurderin
gen af frontalets proportioner usikker. De retkan
tede plader har som største kendte mål 20,1×17,9 
cm og var næppe meget større, altså formentlig 
svagt højrektangulære. Af kanterne har ca. 1 cm 
været udgjort af en glat rand med små sømhuller 
for pladernes påsømning til rammeværket. Dette 
taget i betragtning har frontalet formentlig målt ca. 

228×105 cm og synes at skulle rekonstrueres som 
på tegningen (fig. 71), hvortil pladernes numre re
fererer.208 Her er antaget en læseretning fra venstre 
mod højre begyndende i øvre række, hvorved en 
nu manglende †plade af Jesu Fødsel må have hørt 
til i øvre rækkes tredje felt. Andre fordelinger er 
også mulige, således en afvikling af Barndomshi
storien i felterne tv. for Majestasfiguren og med 
Lidelseshistorien th., som det kendes fra det sven
ske Broddetorpsalter.209 Alle plader, men i særlig 
grad Majestaspladen (nr. 1), har en graveret detal
jering af især ansigter, hår og klædedragt. Fremstil
lingerne er udtryksfuldt fortællende med tæt ryn
kede og rytmisk bølgende dragtfolder, hvis hæn
gende snipper stedvis løftes op af vinden, mens 
der om fødderne kan dannes pølleagtige foldefor
løb (nr. 1, 7). Hovederne er karakteristiske ved de
res runde øjne, buede bryn, ofte ret lange næser 
og afrundede hager. Bortset fra i Fodtvætningen og 
Piskningen (nr. 18, 20) bærer Jesus overalt en kors
glorie, og det samme er – noget usædvanligt – til
fældet med Bebudelsesscenens Gabriel (nr. 6); de 
hellige personer i øvrigt har vekselvis almindelige 
glatte glorier og såkaldt ‘riflede glorier’ eller ‘mus
lingglorier’. En lignende usikkerhed eller inkon
sekvens spores med hensyn til skriftbånd, der kun 
bruges i få scener og næppe har været påført skrift. 
Når det gælder den almene ikonografiske bag
grund for de enkelte motiver, henvises til Poul 
Nørlunds udførlige analyse af de gyldne altres bil
ledfremstillinger.210 Et antal reparationer må være 
foretaget allerede i værkstedet.211 Sekundære ska
der derimod ses som klemning og masning af mo
tivdele (især hoveder) og i form af store vilkårligt 
anbragte sømhuller fra fæstnelsen til prædikestolen.
 1) Majestas Domini (fig. 72), tronende i et firpas, 
44,2×29,8 cm, med flankerende stiftere og fron
talets formodede mester udstrakt under fødderne, 
alt undtagen den sidste kantet af en spinkel perle
bort. Kristus sidder rank og frontalt med fødderne 
sat parallelt på en fodskammel, knæene er adskilt, 
højre hånd løftet velsignende, og venstre hånd hol
der imod knæet Livets Bog, hvis bind har et stort, 
graveret firblad med omgivende bort af ovale og 
runde figurer. Korsglorien kantes af en perlebort, 
og det aflange ansigt har hvælvede bryn, store man
delformede øjne, lang lige næse og en bister mund 

INVENTAR • DET GYLDNE ALTER

Fig. 73. Mattæusenglen, *plade nr. 2 fra *(†)frontale o. 
1200 (s. 5118, jfr. fig. 71, 72). Jesper Weng fot. 2002. – 
Angel of St. Matthew, *panel 2 from *(†)frontal, c. 1200.
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101ab), der optager hver sin af firpassets sidetun
ger, og som af visse forskere har været opfattet som 
Maria (tv.) og Johannes Døberen.212 Begge står i 
orantstilling med let bøjet ryg og hænderne løftet 
op foran hovedet i ærefrygt og tilbedelse. Ved Kri
sti højre side står øjensynligt en dronning eller 
hertuginde (fig. 101a) med krone, hovedlin, kappe 
og fodsid kjole, ved hans venstre en vistnok ældre 
mand (fig. 101b) med blottet hoved, fuldskæg, langt 
hår samt ligeledes en fodsid klædning, snarest en 
gejstlig person. Endelig ligger nederst under fod
skamlen en lille og åbenbart yngre mand (fig. 
100ab), udstrakt i ydmyg bøn (proskynese).213 Han 
holder hænderne op foran hovedet, der er vist i 
profil; både det korte hår (med antydet tonsur?) og 
den fodside dragt leder tanken hen på en gejstlig.

Fig. 74ab. Majestas Domini, hovedet (jfr. fig. 72), set forfra (tv.) og fra bagsiden. Næsen er udført som en lille re
paration, og det uforgyldte parti omkring issen må endnu i værkstedet have været dækket af en sekundær plade, 
vel for at tilføje en kongekrone (s. 5118). Jesper Weng fot. 2001. – Christ in Majesty, head, seen from the front (left) and 
from the back. The nose has been done as a small repair, and the ungilded part around the scalp must already have been covered 
by a secondary plate in the workshop, presumably in order to add a crown.

med nedadvendte vige. Fuldskægget er kort, og 
det midtdelte hår lader ørerne synlige og falder i 
bølger ned bag skuldrene. Tunikaen har ved hal
sen og ærmegabene borter med graverede firblade 
(ved halsen) og ovale figurer, og borten med fir
blade gentages let varieret som kantning på kap
pen. Den dækker brystets venstre del og er fra høj
re ført ind foran kroppen, hvorfra stoffet falder ned 
over højre ben med en svajet søm forløbende fra 
foden og op over venstre knæ. Ligesom glorien 
giver sig til kende derved, at firpassets øvre tunge 
har form af en styltebue, har fodskamlen givet den 
nedre en mere kantet form. Fodskamlen, med kan
tende stjernebort, går i ét med tronen, der fremtræ
der perspektivisk med fremspringende sæde for
oven. Ud for dette ses de to nævnte stiftere (fig. 



5118

 Næsten alle flader har graveret udsmykning. Så
ledes har firpassets baggrund kvaderridsning, klæ
dedragt, glorie mm. har hovedsagelig en fin skra
vering, mens Majestasfigurens kropsdele er gen
nemarbejdet med nøje gengivelse af detaljer som 
hår skæg og negle. Hans isseparti har godtnok 
denne gravering, men savner som den øvre del af 
glorien forgyldning, ligesom gloriens korsarm her 
er udført som en pånittet reparation (3,2×3,8 cm). 
Den rimeligste forklaring på den manglende for
gyldning må være, at endnu en plade her har sid
det ovenpå, idet man under arbejdet har ønsket 
Majestasfiguren forsynet med †kongekrone, som 
man bl.a. ser det på alteret i Sahl; tre nittehuller kan 
have tjent til kronens fæstnelse. Ændringen er for
mentlig sket allerede i værkstedet, og det samme 
må givetvis gælde et par istandsættelser som følge 
af gennembrydninger under pladens udbankning. 
En reparation ses således på kappens bort mellem 
figurens underben, en anden i ansigtets højeste 
parti, hvor næse og moustache udgør en egen på
nittet plade (fig. 74a). Majestaspladen er åbenbart 

Fig. 75. Besøgelsen, *plade nr. 7 fra *(†)frontale, o. 1200 
(s. 5118, jfr. fig. 70, 71). Tv. formentlig Zacharias, om
kring hvis hoved man ser guldsmedens forridsning. 
Jesper Weng fot. 2002. – The Visitation, *panel 7 from 
*(†)frontal, c. 1200. Left, probably Zacharias, around whose 
head one can see the goldsmith’s preliminary outline.
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slet ikke beklippet, idet den hele vejen rundt har 
en op til 1 cm bred glat rand med små sømhul
ler fra fæstnelsen til rammeværket. De sekundære 
sømhuller fra 160025 er her som i alle de føl
gende plader større (tvm. 0,3 cm) og er ofte sju
sket ført igennem det egentlige relief.
 25) Evangelisternes symboler (fig. 7273). De 
fire plader er kun partielt beklippet, men er dertil 
lettere skadet ved afbrækning. Den enkelte plade 
har et retvinklet hjørne fjernest fra midtpladen, 
mens siderne ind mod denne udgør to bueseg
menter som afpasning til firpasset. Af disse er det 
indre buesegment oprindeligt, mens det ydre er 
fremkommet, da pladerne af hensyn til pladsen på 
prædikestolsfeltet måtte rykkes tættere ind om fir
passet (jfr. fig. 71, 111). Symbolvæsnerne vender 
alle kroppen og evangeliebogen (Johannesørnen 
dog et skriftbånd) bort fra firpassets Majestas, men 
drejer samtidig hovedet imod ham. De øvre er 
Mattæusenglen (tv.) (fig. 73), 16×10,4 cm, og 
Johannes ørnen (th.), 15×11,1 cm, mens de ned
re tilsvarende er Markusløven, 16,5×10,4, og Lu
kasoksen, 20,1×11,2 cm, der begge bærer bogen 
med det ene forben. Pladernes forgyldning fore
kommer lysere end de øvriges.
 6) Bebudelsen (fig. 76), stærkt beskåret, især 
foroven og forneden, hvorved underbenene og 
dele af glorierne nu mangler, 12,8×15,9 cm. Ga
briel, der noget usædvanligt bærer korsglorie, 
kommer ind fra venstre med højre hånd løftet 
til hilsen, mens venstre hånd samler kappens stof 
foran kroppen. Af englevingerne har beskærin
gen kun levnet en stump. Maria, med riflet glo
rie, bøjer hovedet ydmygt og løfter sine hænder 
i orantstilling med håndfladerne frem, idet høj
rehånden ‘bærer’ en nærmest svævende stav, som 
Gabriel har rakt hende. Mellem de to ses Marias 
læsepult som en snoet søjle med selve pulten per
spektivisk løftet, så man ser den opslåede bog. Pla
den savner gravering.
 7) Besøgelsen (fig. 75), en smule beskåret for
oven, forneden og i højre side, 19,5×16,9 cm. De 
to hellige kvinder står i tæt favntag, Elisabeth tv. 
med armene om Maria og hovedet bøjet hengi
vent frem. Begge bærer hovedlin, lang kappe og 
en fodsid kjole, hvis stof lægger sig krøllet om fød
derne. Marias kappe kantes af borter med grave
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rede stjerner. Bag hende ses beklippede rester af 
en arkitekturopbygning med snoede og leddelte 
søjler. Bag Elisabeth står tv. en moden mand med 
fuldskæg, spids hue og en fodsid dragt, som han 
løfter op i med venstre hånd, mens han med den 
højre gør en talende gestus. Formentlig er der tale 
om Zacharias, som er vidne til kvindernes hem
melighedsfulde glæde.214 Omkring hans hoved ses 
guldsmedens forridsning.
 8) Hyrderne på Marken (fig. 77), stærkt beklip
pet, bortset fra foroven, 13,8×15,4 cm. En engel 
svarende til Bebudelsesenglen (jfr. fig. 76) kom
mer ind fra venstre med højre hånd løftet vel
signende imod to hyrder, der bærer hovedtøj i 
form af en kabuds. Begge rækker venstre hånd 
opefter, hvor stjernen dog ikke ses; den forreste 
holder i sin højre hånd en stav, den bagerste er 
klemt delvis ukendelig. Pladen savner gravering. 
 9) Helligtrekongers besøg hos Herodes (fig. 99). 
Pladen er især beskåret ved siderne, 20,1×15,5 
cm. Kongerne, iført fornemme opslidsede dragter 
og tiaralignende huer, kommer ind fra venstre i 
så tæt en klynge, at man af den bagerste kun kan 
se hovedbeklædningen. De to andre, af hvilke den 
forreste træder frem med elegant krydsede ben, 
løfter begge hænderne talende imod Herodes, der 
sidder let vendt imod dem og gør en tilsvarende 
talegestus med sin venstre hånd, mens han i den 

højre holder et dragent sværd. Herodes er barho
vedet, panden lav, øjnene ret små. Til fuldskægget 
hører en stor moustache, og benene er sat med 
adskilte knæ og de samlede fødder på en cirkulær 
fodstøtte. I øvre højre hjørne er til pladen nittet 
en reparation, 3×7,2 cm, der dog næppe har be
tydet nogen ændring i forhold til den originale, 
uforgyldte plade nedenunder (fig. 99b).215 Repa
rationen er nu kun løst fæstnet langs underkan
ten med fire nitter.
 10) Kongernes Tilbedelse (fig. 98). Især beskå
ret ved siderne, 19,5×15,1 cm. Atter står kongerne 
i en tæt gruppe til venstre, nu iført flade huer; to 
holder en skål eller æske frem, idet kappens stof er 
lagt ærefrygtigt imellem. Maria, med riflet glorie, 
sekundært fortrykket ansigt, langt hovedklæde og 
stofrig kjole, sidder på en rigt forsiret trone næ
sten i profil og gør med sin fremrakte højre hånd 
en talende gestus imod kongerne. Med venstre 
støtter hun barnet, der sidder nærmest svævende 
over hendes skød og i sin venstre hånd holder en 
bog, mens den højre er hævet velsignende. Stal
den er antydet ved to bueslag over hhv. konger
ne og Maria, hvis barn er udført på en pånittet 
plade for sig, 8,2×3,7 cm (fig. 98b).216

 11) Fremstillingen i Templet (fig. 78). Pladen er 
især beskåret foroven og forneden, 18,3×17,1 cm. 
Maria (tv.) rækker Simeon Jesusbarnet, der står 

Fig. 7677. Bebudelsen (tv.) og Hyrderne på marken, *plader nr. 6 og 8 fra *(†)frontale, o. 1200 (s. 511819, jfr. fig. 
70, 71). Jesper Weng fot. 2002. – The Annunciation (left) and the Shepherds in the Field, *panels 6 and 8 from *(†)frontal, 
c. 1200.
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Fig. 78ab. Fremstillingen i Templet, *plade nr. 11 fra *(†)frontale o. 1200 (s. 5119, jfr. s. 70, 71). a. Forsiden. b. Bag
siden. Jesper Weng fot. 200102. – The Presentation in the Temple, *panel 11 from *(†)frontal, c. 1200. a. Front. b. Back.
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som en lille voksen på et perspektivisk vist alter 
med en omløbende geometrisk bort og et rigt 
klædeomhæng; bag Maria står Josef og samler 
kappen om sig (figuren noget skadet af tryk). Alle 
er barhovedede og bærer rige fodside gevandter, 
Marias kjole med nedre diamantbort. Jesusbarnet 
har en lille korsglorie, de øvrige riflede glorier.
 12) Flugten til Egypten (fig. 79). Beklippet, især 
forneden og i venstre side, 19,3×16,4 cm. Josef, 
med en tøjbylt på den ene skulder og en palme
gren hvilende mod den anden, går forrest og fø
rer ved armen Maria, der rider på æslet siddende 
frontalt i forhold til beskueren med barnet på høj
re knæ. Det sidevendte barn ser op på moderen 
og fører kærtegnende sin venstre hånd til hendes 
kind; barnet har lagt højre hånd, som gribes af 
moderen, på hendes hjerte. Josef, der her savner 
glorie, men bærer hue, ser tilbage på Maria og 
barnet, der følges af endnu en person, måske den 
’gode røver’, der ifølge legenden viste familien 
vej.217 Bag de rejsende stikker eksotiske planter op, 
og under æslets bug kigger et lille drageagtigt dyr 
frem med et skriftbånd. Dragen må henvise til den 
apokryfe beretning om, hvordan familien søgte 
hvile i en hule, der viste sig at huse drager, som det 
hellige barn imidlertid formåede at tæmme.218

 13) Jesu Dåb (fig. 80), noget beskåret på alle 
kanter, 17,4×16,6 cm. Den nøgne Jesus, med 
fuldskæg og langt bølget hår, står i Jordans bøl
ger til livet, idet han vender sig let imod Johan
nes (tv.) og hæver højre hånd velsignende op for 
brystet. Johannes Døberen, med riflet glorie og 
kraftigt fuldskæg, har delvis blottet overkrop, idet 
han alene bærer en kappe. Johannes er i øvrigt 
udført efter samme forlæg som bebudelsesenglen 
(jfr. fig. 76) med højre hånd løftet over Jesu hoved 
og den venstre samlende kappen foran livet. Over 
Jesu korsglorie anes det forreste af en nedfarende 
Helligåndsdue, og bag ham står en hjælpende en
gel med kjortel.
 14) Jesu første Fristelse (fig. 133), lidt beklip
pet på alle sider, 19,7×15,4 cm. Den dyriske djæ
vel, dog med menneskelige arme og hænder, går 
frem mod Jesus, idet den med venstre hånd pe
ger ned mod de sten, som den vil, at Jesus skal 
gøre til brød. Højre djævlehånd er med en stor 
løftet finger rakt frem mod Jesu hoved, der sy
nes at vige bagud, mens han med venstre hånd 
gør en gestus, som er mere talende end afvisen
de. Det åbne djævlegab blotter to rækker skarpe 
tænder, hvorfra overtalelsens lange tunge stikker 
ud forneden.
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Fig. 79. Flugten til Egypten, *plade nr. 12 fra *(†)frontale o. 1200 (s. 5120, jfr. fig. 70, 71). Jesper Weng fot. 2002. – 
The Flight into Egypt, *panel 12 from *(†)frontal, c. 1200.

 15) Jesu anden Fristelse (fig. 134), lidt beklippet 
på alle sider, 19,4×15,4 cm. Den onde, nu også 
lodden, forsøger forgæves at få Jesus til at springe 
ned fra templet, der er vist som en prægtig byg
ning i tre etager med et lille kors på gavlen. Djæ

velen, hvis grimasse er både lokkende og truende, 
er gået halvt ned i knæ og løfter højre hånd ma
nende, mens den i sin venstre hæver en lille stav. 
Jesus står højt på tempeltaget med højre hånd løf
tet belærende, et skriftbånd i den venstre, bene
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ne krydsede og dragten dramatisk flagrende. Bag 
djævelen ses dele af et træ. Jesu hoved er for den 
øvre dels vedkommende klemt sammen.
 16) Forklarelsen på Bjerget (fig. 82). Pladen 
er stærkt beskåret, mindst i højre side, 16,8×16,9 

cm. Jesus står midtfor på toppen af et bjerg med 
en bog i venstre hånd og den højre løftet til ta
lende gestus foran brystet. Han flankeres af Mo
ses (tv.) og Elias, der begge bærer korsglorie og er 
vist som oldinge med lange skæg.219 Elias hæver 
højre hånd til gestus, Moses bærer Lovens Tavler i 
venstre hånd, højre hånd er ført op til skægget, og 
benene er krydsede. Omkring og mellem de tre 
er vist en stråleglans, og under deres fødder ses tre 
små liggende skikkelser, de tre forfærdede apostle 
Peter, Jakob og Johannes, som Jesus tog med op 
på bjerget. Mens Peter, med tydelig tonsur, ligger 
næsegrus, ser de to andre opad.
 17) Indtoget i Jerusalem (fig. 81, 83), beskåret 
i alle sider, mindst i den venstre, 18,3×17,9 cm. 
Jesus, ridende på æslet og med højre hånd løftet 
til velsignelse, er nået frem til byen, hvis port 
er vist som et højt stykke arkitektur med en væl
dig udkragning foroven. Heroppe ses hovederne 
af nogle mennesker, og længere nede rækker en 
mand med jødehat sig ud og breder sin kappe på 
jorden foran æslet. Under æslet ligger en anden 
udbredt kappe, og bag Jesus ses en gruppe på tre 
apostle, den forreste med bog og talende gestus.
 18) Fodtvætningen (fig. 84), især beskåret for
neden, 18,5×16,7 cm. Peter sidder med kryd
sede ben på en fornem stol eller bænk, mens Je
sus bøjer sig over en døbefontlignende kumme i 
færd med at vaske hans venstre fod.220 Peter smøger 
med venstre hånd sine klæder op over foden og 
gør med den højre en talende gestus imod Jesus. 
Bag Peter ses en klynge af stående apostle med 
fælles glorie, og rummets arkitektur er angivet 
ved to spinkle arkader bag Jesus.
 19) Judaskysset (fig. 85), en del beskåret, mindst 
i venstre side, 17,2×15,2 cm. Jesus (tv.) står af
klaret med højre hånd løftet talende, mens Judas 
lægger venstre arm på hans skulder og rækker sit 
hoved frem til kys. Ligesom de øvrige er han vist 
i profil. Over Judas ses en hånd og et hoved, der 
efter frisuren må være Peters, og bag Judas bærer 
den forreste af flere soldater en fakkel, mens man 
som følge af beskæringen kun ser dele af en min
dre mand med hævet højre arm.
 20) Piskningen (fig. 86), en del beklippet på alle 
sider, 18,3×14,7 cm. Jesus, her uden korsglorie, 
er bundet nøgen til marterpælen, mens to bød

Fig. 80. Jesu Dåb. *Plade nr. 13 fra *(†)frontale o. 1200 
(s. 5120). Jesper Weng fot. 2002. – The Baptism of Jesus. 
*Panel 13 from *(†)frontal, c. 1200.
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Fig. 81. Indtoget i Jerusalem, *plade nr. 17 fra *(†)fron
tale o. 1200 (s. 5122). Bagsiden (jfr. fig. 83). Jesper Weng 
fot. 2001. – The Entry into Jerusalem, *panel no. 17 from 
*†frontal c. 1200. Back (cf. fig. 83).
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ler med jødehatte trakterer ham fra hver sin side. 
Begge bødler drejer sig for at lægge hele kroppen 
i slaget, som de fører med begge hænder. Bød
len til venstre har nu mistet sin svøbe ved beskæ
ring, den anden, som er skægløs, fører sit redskab 
bag sig, så man af det kun ser noget, der ligner en 
grentop, stikke op.
 21) Korsfæstelsen (fig. 87), beskåret overalt, 
mindst i venstre side, 19×15,5 cm. Jesus hænger 
i lange, smalle og skrånende arme med hovedet 
hældende imod højre skulder, hoften er en smule 
forskudt mod venstre, knæene mod højre, og de 
let udaddrejede fødder er sat på et suppedaneum 
(en fodstøtte) af form som et perspektivisk tvær
bræt. Nagler er ikke vist, ej heller på de opaddreje
de hænder, og det knælange lændeklæde er kantet 
med en graveret bort og folderigt draperet med et 
spidst overhæng midtfor. Under korset, der kan

tes af perler eller ædelstene, står Maria (tv.) og 
Johannes sørgende, hun vrider hænderne foran 
brystet, mens han fører højre hånd til kinden.221

Over korsets tværarme ses det nederste af to i øv
rigt bortklippede medaljoner, der formentlig har 
rummet billeder af solen og månen.
 22) Nedfarten til Dødsriget (fig. 135), beklip
pet overalt, mindst i venstre side, 17,2×16,2 cm. 
Jesus (th.) går frem med krydsende ben, hovedet 
bøjet fremover og højre hånd (med stav) pegende 
mod Lucifer, der løfter venstre hånd afværgende 
for at spærre adgangen til Dødsriget. Djævelen, 
med tungen hængende ud af gabet, holder med 
venstre hånd ved sin hale, men ses ikke tydeligt 
bundet til en bagved stående leddelt søjle.
 B. *(†)Et inventarstykke af ukendt art, snarest et 
retabel, muligvis dog et skrin eller et frontale, hvoraf 
er bevaret syv plader med motiver, som gengiver 

323*

Fig. 8287. Forklarelsen på Bjerget (øverst tv.), Indtoget i Jerusalem, Fodtvætningen, Judaskysset (forneden tv.), 
Piskningen og Korsfæstelsen. *Plader nr. 1621 fra *(†)frontale o. 1200 (s. 512223, jfr. fig. 70, 71). Jesper Weng fot. 
2002. – The Transfiguration (top left), the Entry into Jerusalem, the Washing of the Feet, the Kiss of Judas (bottom left), the 
Scourging and the Crucifixion. *Panels 16-21 from *(†)frontal, c. 1200.
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Poppolegenden og diverse messe og stiftelsescere
monier (fig. 8894). Pladerne svarer i format, for
mer og bevaring til frontalets retkantede relieffer. 
Deres rækkefølge er langtfra sikker, end ikke når 
det gælder de egentlige Popposcener. De går nok 
i sidste ende tilbage til Widukinds beretning om 
danernes kristning (skrevet 96768), men har de
res nære sidestykker i mere samtidige tyske, danske, 
norske, islandske og svenske skrifter, der bringer hi
storien i meget forskellige udgaver. Mens disse tek
ster har karakter af historiske krøniker, sagaer og år
bøger, måtte man som direkte forlæg for Tamdrups 
Poppolegende umiddelbart formode et S. Poppos 
helgenlevned, altså et hagiografisk skrift. Om et så
dant har eksisteret er uvist og omtvistet.222 Sture 
Bolin, der 1931 som den første analyserede Pop
potraditionen, var tilbøjelig til at tro på eksistensen 
af en sådan tabt kilde. Dette er siden modsagt af 
Lene Demidoff, der 1973 i stedet har formodet 
en rigt forgrenet mundtlig legendedannelse, som 
bl.a. skulle give sig udslag på Tamdruppladerne.223

 Pladerne beskrives her i en rækkefølge, der næ
sten svarer til den af Poul Nørlund og Harald 
Langberg foreslåede og afviger lidt mere fra Tage 
E. Christiansens og Rudolf Volfs.224

 23) En biskop (ærkebiskop?) (fig. 88), som sø
ger at omvende kong Harald Blåtand/Sven Tve
skæg; pladen er en del beklippet, mindst i højre 
side, 19,3×17 cm. Bispen (tv.), med stav i venstre 
hånd (dens hoved mangler), står frontalt, idet han 
vender overkrop og hoved imod Harald/Sven og 
med højre hånd peger bydende mod kongen, der 
løfter hænderne til modsigelse, den højre med 
hævet pegefinger. Bispen bærer fuldt skrud, men 
mangler huen som følge af pladens beklipning, 
der også synes at have berøvet kongen det meste 
af en hovedbeklædning.225 Kongen, med langt 
lokket skæg, knælang kjortel og en fodsid kappe 
fæstnet for brystet, står mere naturligt med væg
ten hvilende på højre fod, der ses fra siden. Bag 
bispen, der bærer fuldskæg og derfor ikke kan 
være Poppo (jfr. følgende plader),226 står en skæg
løs mand med højre hånd løftet engageret, efter 
al sandsynlighed Poppo. En arkade, der omgiver 
kongen, angiver, at scenen foregår indendørs.
 24) Poppos jernbyrd (fig. 68, 89), især beklippet 
foroven og i venstre side, 20,9×16,6 cm; pladens 

nedre fjerdedel har været klippet fra, men er påsat 
med lodninger 189697. Den unge og skægløse 
Poppo, der er vist i løstsiddende, opbundet dragt, 
har bare fødder og en lav tætsiddende hue på ho
vedet. Han rækker sin højre hånd med den glo
ende handske ind over et flammende bål, mens 
han løfter sin venstre hånd i en forklarende ge
stus. På hver side af bålet står en kanneleret, om
snoet søjle med kransekageagtig afslutning, der må 
forstås som ‘ildbukke’ eller de ‘Ligna’, som hørte 
til ved tidens retslige jernbyrd.227 Over handsken 
kommer herrens velsignende hånd til syne, og hele 
scenen foregår under en trekløverbue, der hviler 
på søjler med skjoldkapitæler.
 25) Poppo viser kongen den glødende handske 
(fig. 90). Pladen er beskåret på alle sider, 20,7×17,4 
cm. Foran kongen, der troner (th.) nærmest som 
Herodes på nr. 9, jfr. fig. 99 (men med en firkan
tet fodskammel), står Poppo og løfter i sin ven
stre hånd handsken, der kranses af små ildtunger. 
I sin højre holder han en bog imod kroppen, og 
den nu maste hues hængebånd må skulle angive, 
at Poppo vandt bispeværdigheden ved sit under. 
Kongen sidder med krydsede ben, et liljescepter 
i venstre hånd og den højre slået ud i en talende 
gestus; han bærer et hovedtøj med krydsgraveret 
kant og på benene en art ‘gamacher‘.228 Bag Pop
po har pladen et glat parti, og bag kongen anes re
ster af arkitektur. Poppos manglende glorie bety
der, at scenen af Tage E. Christiansen placeres før 
jernbyrden (nr. 24) og tolkes som Poppo, der viser 
kongen handsken forud for underet; en opfattel
se, der ville indebære, at serien fremstiller Poppo 
som bisp inden underet.229 Så vidtgående slutnin
ger bør dog næppe drages af gloriers tilstedevæ
relse, der nok var vigtig, men som også synes un
derkastet en vis grad af tilfældighed.230

 26) Kong Haralds/Svens dåb (fig. 91). Pladen er 
stærkt beskåret, 19,8×15,2 cm. Den nøgne konge 
(th.) ses halvt nedsænket i et stort, ‘bødkret’ kar, 
vistnok oprindelig med begge hænder (den ven
stre er afklippet) løftet i adorantstilling mod Poppo, 
som står vendt imod kongen med begge hænder 
løftet manende over ham.231 Poppo bærer nu riflet 
glorie og en bispeklædning, der ved en påsat plade 
(19,5×7,2 cm) er ændret fra et ærkebiskoppeligt 
skrud med tydeligt pallium, som ses bagtil.232

INVENTAR • DET GYLDNE ALTER
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Fig. 8891. Poppolegenden, fire *plader (nr. 2326) fra et *(†)inventarstykke af ukendt art (B), snarest et retabel, 
o. 1200 (s. 5124). 88. En biskop (ærkebiskop?) søger at omvende kong Harald Blåtand/Sven Tveskæg. 89. Poppos 
jernbyrd. 90. Poppo viser kongen den gloende handske. 91. Kong Haralds/Svens dåb. I NM. Jesper Weng fot. 2002. 
– The Poppo legend, four *panels (Nos. 23-26) from an *(†)inventory item (B) of unknown type, most likely a retable, c. 
1200. 88. A bishop (archbishop?) attempting to convert King Harald Bluetooth/Sweyn Forkbeard. 89. The Ordeal of Poppo. 
90. Poppo shows the King the red hot glove. 91. Baptism of King Harald/Sweyn Forkbeard.
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 27) Fejring af messe (fig. 92). Pladen er især 
beskåret foroven, hvor bl.a. hovederne mangler, 
15,3×15,3 cm. I midten står en ærkebiskop i fuldt 
skrud og velsigner kalken, som han løfter i venstre 
hånd foran et alterbord (th.), der vises stærkt per
spektivisk. På bordet står disken med hostie, og ved 
dets fjerneste kant rejser sig den bevarede nedre 
del af et alterkrucifiks.233 Af krucifiksfiguren er 
alene benene med udaddrejede fødder i behold. 
Bag den celebrerende ærkebisp ses endnu en hø
jere gejstlig, snarest en biskop (vel Poppo), der for
an sig holder en opslået bog.
 28) Kong Harald/Sven viser kirken sin tilslut
ning og hengivenhed (fig. 93, 97). Pladen er især 
beklippet i siderne og foroven, 15,8×12,3 cm. 
Kongen (tv.) knæler, vistnok barhovedet, og med 
hænderne samlet i bøn foran et ambociborium, 
et alter, hvis baldakin (ciborium) samtidig tjener 
som en art prædikestol (ambo).234 Oppe på am
boen, der hviler på slanke søjler, og hvis forside 
har karakter af et frontale, ser man brystpartiet 
af en ærkebisp stående med hånden på brystnin
gen. Alteret nedenunder er omhængt af et klæde, 
og på bordets flade ses kalken, kalkdugen samt et 
lille kors. Bag kongen er der øjensynligt rester af 
en person eller et forhæng, og ved hans fødder en 
lille arkaderække samt derover spirende vækster 
(Troens?).235

Fig. 9294. Poppolegendens øjensynlige fortsættelse, tre *plader (nr. 2729) fra et *(†)inventarstykke af ukendt art 
(B), snarest et retabel, o. 1200 (s. 5126). 92. Fejring af messe. 93. Kong Harald Blåtand/Sven Tveskæg viser kirken sin 
tilslutning og hengivenhed (jfr. fig. 97). 94. Stiftelse af et frontale. I NM. Jesper Weng fot. 2002. – Apparent continua-
tion of the Poppo legend, three *panels (Nos. 27-29) from an *(†)inventory item (B) of unknown type, most likely a retable, c. 
1200. 92. Celebration of Mass. 93. King Harald Bluetooth/Sweyn Forkbeard shows his allegiance and devotion to the Church 
(cf. fig. 97). 94. Foundation of a frontal.

 29) Stiftelse af et frontale (fig. 94). Pladen er især 
beklippet forneden og foroven, hvor hovederne 
mangler, 15,6×16,2 cm. To stiftere, en mand (tv.) 
og en kvinde, holder imellem sig et frontale, som 
de øjensynligt er ved at anbringe foran et klæde
omhængt alter imellem dem. Med de fjerneste 
hænder griber stifterne om frontalets nedre ram
mestykke; han støtter endvidere frontalets øvre 
parti, hun den firpasformede midtplade, hvis Ma
jestashoved er angivet. I øvrigt har frontalet ret
kantede relieffelter i tre rækker som det delvis 
bevarede frontale (A). Af mandens hoved er i 
det væsentlige bevaret skægget, der i lighed med 
den øvrige fremtoning minder stærkt om kongen 
som han fremtræder på de andre scener. Kvinden, 
vel hans dronning, bærer fodsid kjole med lange 
ærmer og har vistnok dertil haft et hovedlin.
 C. Ornamentrester (fig. 9596) i form af kobber
bånd og stykker, der har været sekundært brugt 
til pladernes fæstnelse på prædikestolen (jfr. fig. 
111), og som oprindelig har udgjort borter på 
frontalet (A) og/eller på inventarstykket (B). Or
namentikken danner intetsteds relief, idet den 
alene er udført ved gravering og pålægning af 
den mørke ‘brunfernis’, der spiller så væsentlig en 
rolle ved især de ældste gyldne altre.236

 Ornamentresterne er følgende: a). Et 33 cm langt 
og 6 cm bredt bånd, 189697 sammensat af fire 
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strimler. Det har rester af en rankebort (fig. 95), 
der står graveret og forgyldt på en mørk bund 
af brunfernis; hvor 1800rnes egetræsfarve dækker 
forgyldningen, ses forgraveringen hovedsagelig kun 
i strejflys. Ranken danner runde slyng med ele
gant bladværk, der bl.a. omfatter klaser, aksformede 
skud, ribber med perlestave og lange tråde med 
støvknapper eller småfrugter. Bortens nærmeste si
destykke findes på Sindbjergalterets rammeværk, 
men er lidt rigere udformet.237 Afskæring foroven 
og forneden viser, at borten har været noget bre
dere, og i alle tilfælde er bredden så stor, at or
namentstykket, hvis det stammer fra frontalet, må 
have tilhørt dets rammeværk.238 b). Yderligere fire 
strimler, der ligeledes har tjent til pladernes vand
rette fæstnelse på prædikestolen, synes uden orna
mentik. c). To længere strimler – ligeledes uden or
namentik –, som har tjent til lodret fæstnelse, samt 
syv småstumper. En af de lange strimler (45,5 cm) 
har rester af forristning for ranker som a), og i en af 
dem ses ristet et lille tårn med tre vinduer og keg
letag.239 d). Endelig har fem uregelmæssigt tilklip
pede stykker tjent som ‘maske’ om Majestaspladen, 
da den sad på prædikestolen (jfr. fig. 111). På disse 
stykker ses rester af en rankebort (fig. 96), der er 
nært beslægtet med den ovennævnte a), men hvis 
kontrastvirkning er modsat: Ornamenterne står i 
brunfernis på en blank kobberbund, og forridsning 
er i øvrigt kun foretaget stedvis. Stykkerne måler 
i længden 13,523 cm og synes at måtte rekon
strueres som dele af en 11 cm bred bort. Dennes 
betydelige bredde har efter Tage E. Christiansens 
mening ikke tilladt borten plads i noget frontale, 
ligesom han i bladborternes forskellige teknik så 
et vidnesbyrd om, at de stammede fra forskellige 
inventarstykker.240 Ræsonnementet er væsentligt, 
men vel næppe ganske bindende.241

 D. I alt ti små irrede kobberfragmenter med spor 
af forgyldning, fundet 2001 i korapsiden. Det ene 
stykke er muligvis en nitte, 9 mm lang, de andre 
består af kobberblik, 49 mm; tykkelsen, 0,51 
mm, må være noget øget ved korrosionen. Styk
kerne, der fandtes i forbindelse med sekundære 
gulvlag,242 kan hidrøre fra A eller B (materiale
tykkelsen er den samme), eller kunne for den sags 
skyld være rester af et helt tredje stykke inventar 
i forbindelse med højalteret.

Fig. 95. *Ornamentrester (s. 5127) fra *(†)frontale (A, 
jfr. fig. 7071) og/eller et *(†)inventarstykke af ukendt 
art (B, jfr. fig. 8894). Udsnit af rankebort (a), der er 
rekonstrueret af fire kobberbånd. I NM. Jesper Weng 
fot. 2001. – *Ornament traces from *(†)frontal (A, cf. figs. 
70-71) and/or an *(†)inventory item of unknown type (B, 
cf. figs. 88-94). Detail and drawing of vine border (a), recon-
structed from four copper bands.

Fig. 96. *Ornamentrester (s. 5127) fra *(†)frontale (A, 
jfr. fig. 7071) og/eller et *(†)inventarstykke af ukendt 
art (B, jfr. fig. 8894). Stumper af en bredere rankebort 
(d). I NM. Jesper Weng fot. 2001. – *Ornament traces from 
*(†)frontal (A, cf. figs. 70-71) and/or an *(†)inventory item of 
unknown type (B, cf. figs. 88-94). Fragments of a wider vine 
border (d).
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Popposcenernes tekstbaggrund. Det er som nævnt ikke mu
ligt at knytte de under det formodede retabel (B) be
skrevne fremstillinger til noget enkelt kendt skriftligt 
forlæg, idet beretningens elementer synes at knytte an 
til forskellige traditioner, der ikke alle kendes i skriftlig 
form. Vi må her tage udgangspunkt i de mere speci
fikke elementer, således jernhandsken, Poppos status 
før og efter underet, samt tilstedeværelsen af en ærke
biskop.
 Gudsbevisets genstand var hos Widukind blot et ‘glø
dende jern’. De tekster, der svarende til Tamdrup taler 
om en handske, er få og sene, således Saxo o. 1200, der 
lader Poppo stikke sin arm i handsken helt ‘til albuen’. 
Saxo må have hentet handsken fra tyske kilder, således 
fra en teksttilføjelse til Adam af Bremens gamle værk 
(Scolion 20) og/eller fra værket Gesta Trevorum (Ær
kebiskopperne af Triers historie), der blev skrevet o. 
1150, og hvori Poppo tidligst optræder med hand
ske.243

 Tilsvarende er teksterne uenige om Poppos status 
før og efter underet. Hos Widukind var Poppo en 
klerk, der ‘nu’ (altså da Widukind skrev) var ‘regulær 
munk og biskop’. Adam af Bremen, der altid fremhæ
ver de HamborgBremenske ærkebiskoppers rolle, lod 
o. 1075 Poppo være en vis og from mand, der var kej
serens og Hamborgærkebispens udsending til Nor
den samt indviet biskop i Slesvig.244 På grund af unde
ret skulle tusinder være blevet troende, ligesom »Pop
pos navn endnu i dag tit lovprises hos danerne og i 
deres kirker. Nogle hævder, at dette gik for sig i Ri
be, andre at det var i Hedeby, som kaldes Slesvig«. På 
grundlag heraf omtalte også nordiske kilder Poppo 
som biskop. Gerne fremstod han som bisp allerede 
før sin jernbyrd, således i den engelske gejstlige Æl
noth’s Knud den Helliges legende (o. 1122), i Roskil
dekrøniken (o. 1138), der udtrykkeligt knyttede Poppo 
til Slesvig og endelig hos den islandske historiskriver 
Snorre (o. 11781241), som i Olav Tryggvesøns Saga 
ville vide, at jernbyrden skulle have fundet sted på 
øen Mors i Limfjorden.245 Saxo, derimod, lader klart 
først Poppo opnå bispeværdigheden efter underet, idet 
ærkebiskop Adaldag af Bremen højtideligt skulle have 
indviet ham til biskop i Århus.
 Tilstedeværelse af en ærkebisp ved jernbyrden fore
kommer ikke i andre tekster end den nævnte Gesta 
Trevorum, som identificerer Poppo med en ærkebisp 
Poppo af Trier (101547), der skulle være draget 
nordpå for at omvende danernes stamme. Poppos ry 
sagdes ifølge kilden endnu at være levende i Danmark, 
hvor han dyrkedes under navnet Ansgar, ligesom hans 
grav i Trier ofte blev besøgt af danskere.223

 Jernbyrdens udførelse med en handske knytter utve
tydigt Poppolegenden i Tamdrup til Saxo og de to ty
ske kilder, som han på dette punkt er afhængig af. Af 
disse kan Gesta Trevorum nok begrunde en ærkebiskop; 
men at pladernes ærkebisp skulle være ment som ærke

biskop af Trier, er næppe muligt, så meget mere som 
han tydeligvis ikke er identisk med Poppo. Nærmest 
skildringen i Tamdrup står således Adam af Bremen
tilføjelsen og Saxo, der også begge rummer det øjen
synligt for pladerne kendetegnende element, at det er 
gennem underet, at Poppo opnår bispeværdighed.246

 Spørgsmålet bliver da, hvem der er pladernes ær
kebisp? Poul Nørlunds forslag, at det på seriens første 
plade (nr. 23, fig. 88) måske kunne være »Bremerbi
spen«, der prædikede for kongen, synes helt nærliggen
de og bør vel udstrækkes til at gælde ærkebisperne også 
på de følgende plader (nr. 26, 27, 28).247 Nok nævner 
ingen bevaret kilde, at en HamborgBremenærkebisp 
skulle have taget personlig del i Poppos mission. Men 
elementet kan bygge på tabte kilder, såsom en eventuel 
stedlig legendedannelse, der på dette punkt kunne have 
spundet videre på f.eks. Adam af Bremens hovedtekst 
med dens understregning af ærkebispens rolle i Pop
pos mission. Og der er vel den mulighed, at guldsme
dens billedliggørelse af beretningen i sig selv har været 
med til at skabe dens elementer, idet ærkebispens op
træden er indført som et træk, der giver dramatik og 
sikrer tilstedeværelsen af den højeste kirkelige autori
tet til at ophøje Poppo og give kirkens velsignelse til 
konge og folk. Den usikkerhed, der åbenbart har rådet 
med hensyn til døberens status på pladen med kon
gens dåb (nr. 26, fig. 91), kunne med andre ord vise 
hen til en situation, hvor legenden har taget form så at 
sige i guldsmedeværkstedet.
 Poppolegendens beretning på pladerne kan således 
antages at have været nogenlunde denne: Poppo kom 
til Danmark i følge med ærkebispen af HamborgBre
men, der forgæves prøvede at omvende kongen, Harald 
Blåtand/Sven Tveskæg (nr. 23, fig. 88). Poppo stod da 
frem og bar jernbyrd med en glødende handske (nr. 24, 
fig. 89), som han derpå foreviste kongen tillige med sin 
uskadte hånd (nr. 25, fig. 90). Poppo, der efter underet 
vises som en hellig biskop,248 omvendte herved kongen 
og gav ham dåben (nr. 26, fig. 91).
 For de sidste tre plader (nr. 2729) savnes al nærmere 
skriftlig vejledning. Poul Nørlund ville ikke udelukke, 
at en eller flere viste ‘lokale tamdrupske begiven
heder’. Således kunne frontalestiftelsen (nr. 29) sim
pelt hen vise stiftelsen o. 1200 af selve det frontale, 
han mente pladerne havde indgået i. Mest hældede 
han dog til at anskue de tre scener som en mere eller 
mindre direkte fortsættelse af Poppolegenden, et syns
punkt, som også Tage E. Christiansen delte, og som vel 
vanskeligt lader sig anfægte.249

 Er dette rigtigt, må de tre plader i sig selv være et 
indicium for en lokal legendedannelse. Deres scener er 
antagelig broderinger over Widukinds slutord, der blev 
gentaget i lignende almene ordvalg hos senere forfat
tere: »Derover omvendte kongen sig, besluttede at ære 
Kristus alene som Gud, og bød de folk, han herskede 
over, at forkaste afguderne, og han viste senere præster
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ne og Guds tjenere skyldig ære«. De tre sceners ræk
kefølge er som nævnt usikker. Som den første kun ne 
man tænke sig messefejringen (nr. 27), hvorved bre
merærkebispen og en biskop (vel Poppo) indfører sa
kramentet hos danerne. Herefter lader kongen sig un
dervise af ærkebispen og viser kirken sin hengivenhed 
(nr. 28),250 hvorefter han som en god kristen fyrste anvi
ser sit folk vejen ved at begave kirken med et prægtigt 
frontale (nr. 29).
 Den sidste scene kunne blot alment vise hen til 
kongens gaver af denne art til landets kirker. Men sand
synligere er det vel, at fremstillingen også mere specifikt 
har refereret til en stiftelse i selve Tamdrup. Her ville 
vel at mærke ikke være tale om den af Nørlund over
vejede lokale stiftelse af det bevarede alter, men deri
mod om en ældre stiftelse tillagt Harald Blåtand eller 
Sven Tveskæg (jfr. ndf.).

Fig. 97. Kong Harald Blåtand/Sven Tveskæg viser kir
ken sin tilslutning og hengivenhed, bagside af *plade 
nr. 28 fra et *(†) inventarstykke af ukendt art (B), sna rest 
et retabel, o. 1200 (s. 5126, jfr. fig. 93). Jesper Weng fot. 
2001. – King Harald Bluetooth/Sweyn Forkbeard showing 
the church his allegiance and devotion. Back of *panel 28 
from an *(†) inventory item (B) of unknown type, most like-
ly a retable, c. 1200 (cf. fig. 93).

Teknik. Reliefpladerne er udført i den siden an
tikken kendte opdrivningsteknik (repoussé), såle
des som den er beskrevet o. 1100 af munken ‘The
ophilus’,236 der formentlig er identisk med guld
smeden Roger af Helmarshausen (jfr. s. 5107). 
Metallet er hamret tyndt ud i passende smidige 
plader, hvorefter man forpå med en gravstik har 
indridset motivernes konturer som en styrende 
fortegning. Dernæst er udarbejdelsen af det egent
lige relief begyndt, bagfra og indimellem forfra 
med brug af hamre, krumjern og af og til glød
ning af metallet til smidiggørelse af især de høje
ste reliefpartier. Det færdige relief skulle, når der 
som her var tale om kobber (og ikke guld eller 
sølv), pudses grundigt med en uldklud og sand in
den graveringen af finere detaljer og en afslutten
de forgyldning og eventuel påbrænding af såkaldt 
brunfernis, en mørk belægning som kontrast til 
guldet. Som en sidste behandling foreslog Theo
philus, at bagsidernes reliefhulinger fyldtes med et 
stabiliserende stof, bestående af voks iblandet sand 
og tegljordssmulder.251

 For Tamdruppladernes vedkommende ses der 
ingen teknisk forskel mellem frontalets reliefpla
der (A) og Poppolegendens (B), ligesom alle ret
kantede felter må skønnes at have holdt samme 
mål. Kobberet er som i de øvrige gyldne altre 
rent, ca. 99% kobber, 1% bly mv. Pladetykkelsen 
er ca. 0,5 mm, reliefhøjden varierer imellem blot 
ca. 1 cm (nr. 8, 10, 16, 23, 27) og op til ca. 2 cm 
(12, 14, 17). Theophilus’ råd om altid at drive ho
vederne højest op, er langtfra konsekvent fulgt. 

Således har pladerne med Flugten til Egypten og 
Indtoget i Jerusalen (nr. 12, 17) den største reli
efhøjde i de tykbugede æsler. Når forridsningen 
er fulgt ved det efterfølgende opdrivningsarbej
de, vil den normalt ikke kunne spores. Her ses 
den da også kun stedvis, således i Besøgelsen (nr. 
7) omkring Zacharias’ hoved (fig. 75), hvor guld
smeden har sjusket, og ved Kongernes besøg hos 
Herodes (nr. 9), hvor et pladestykke over hans 
hoved er efterladt halvgjort, fordi man af en eller 
anden grund har valgt at lægge et nyt stykke over 
(fig. 99). De steder, hvor nye pladestykker er nit
tet på, må især opfattes som reparationer som føl
ge af opståede gennembrydninger i metallet eller 
som forholdsregler til at imødegå en sådan gen
nembrydning (nr. 10). Som nævnt kan der dog 
også være tale om mere ikonografisk bestemte 
indgreb. Således må midtpladens (nr. 1) ændrin
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ger ved Majestashovedets isse og glorie snarest 
skyldes ønsket om at give figuren en †konge
krone (fig. 74), ligesom ændringen ved kong 
Haralds/Svens dåb (nr. 26) vel nok skyldes guld
smedens usikkerhed med hensyn til Poppos rolle 
og status. Guldsmeden har tydeligvis benyttet sig 
af visse standardtyper, både når det gælder ansig
terne, dragternes foldekast og selve figurfremstil
lingen; således går den bebudende Gabriels frem
skriden, med højre hånd løftet og den venstre 
samlende kappen, igen også hos en engel ved 
markens hyrder (fig. 7677), ligesom den ses me
re eller mindre let genkendelig andetsteds. Da 
hovedparten af reliefarbejdet er foregået fra bag
siden, kan guldsmedens samlede intention med 
fremstillingen træde nok så klart frem bagpå (fig. 
74b, 78b, 81, 97, 98b), ligesom megen teknik 
bedst studeres herfra. Her kan det således iagtta
ges, hvordan klædefolderne er ridset op som skar
pe grater, der siden er suppleret med gravering 
forfra. Graveringen gør sig som nævnt stærkest 

Fig. 98ab. Kongernes tilbedelse, *plade nr. 10 fra *(†)frontale o. 1200. Jesusbarnet er udført på en særskilt påsat 
plade (s. 5119, jfr. fig. 70, 71). a. Forsiden. b. Bagsiden. Jesper Weng fot. 200102. – The Adoration of the Magi, *panel 
10 from *(†)frontal c. 1200. The Christ Child has been executed on a specially attached plate. a. Front. b. Back.

gældende på Majestasrelieffet (nr. 1), hvor man 
også bedst får indtryk af repertoiret af skraverin
ger og borter (fig. 72). Helt uden gravering er, 
som det fremgår, pladerne nr. 6 og 8. Prikgrave
ring ses anvendt i form af enkelte punkter, således 
som øjenpupiller, derimod ikke som en egentlig 
fladedækning (opus punctile).252 Forgyldningen, 
der er lagt som en lueforgyldning, fremtræder 
ensartet, når bortses fra de fire plader med evan
gelistsymbolerne (nr. 25), hvis guld har en lysere 
og mere gul tone, der må skyldes et vist indhold 
af sølv (jfr. fig. 72). Stanser er ikke benyttet, og 
brunfernis er, som det fremgår, kun anvendt på 
ornamentstykkerne, hvilket svarer til situationen 
på alteret fra Sindbjerg. Bagsidernes hulinger sav
ner spor af fyldmasse og fremtræder brunrødt 
korroderede, stedvis med spor efter et polérmid
del (kaldet krokus), der består af bolus og engelsk 
rødt, og som må stamme fra 189697.253

 Guldsmed og værksted. Arbejdets fællespræg er så 
åbenlyst, at alle plader må formodes udført af én 
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Fig. 99ab. Helligtrekonger for Herodes, *plade nr. 9 fra *(†)frontale, o. 1200 (s. 5119, jfr. fig. 70, 71). a. Helhed. b. 
Udsnit, hvor sekundær plade ved Herodes’ hoved er aftaget; på det oprindelige pladestykke ses let afvigende for
ridsning. Jesper Weng fot. 2001. – The Three Kings before Herod, *panel 9 from *(†)frontal, c. 1200). a. Whole. b. Detail 
where secondary plate at the head of Herod has been removed; on the original piece of the panel one can see a slightly different 
preliminary outline.

og samme guldsmed, der dog udmærket kan have 
haft hjælpere. Mest selvstændigt markerer sig vel 
evangelistsymbolerne (nr. 25), der synes nok så 
elegant udførte, og hvis forgyldning som nævnt 
er afvigende. Guldsmeden, som åbenbart findes 
afbildet under Majestasrelieffet (fig. 100), har gi
vetvis udført både frontalet (A) og Poppolegen
dens relieffer (B), og han formodes af Francis 
Beckett og Poul Nørlund tilknyttet samme værk
sted som mesteren for det lidt ældre gyldne 
alter fra Sindbjerg kirke (Vejle amt). Trods åben
lyse forskelle er en værkstedssammenhæng med 
Sindbjergalteret ret utvetydig og bidrager til det 
indtryk, at guldsmeden har hørt til i det østjyske 
område.254 Med udgangspunkt i den formodede 
mesters liggende billede opfattede Nørlund ham 
som en gejstlig eller snarest en munk,255 hvilket 
ikke ville være urimeligt i lyset af samtidens euro
pæiske vidnesbyrd om gejstlige guldsmede.256

 Datering og stil. Ligesom Francis Beckett, der 
1919 ville datere pladerne 11701200,257 hæftede 

Poul Nørlund sig 1926 ved scenernes overfyldt
hed (horror vacui), der sammen med det kraftful
de udtryk gav dem ‘en mere barbarisk og rustik 
karakter end vore øvrige alterprydelser’. Dette, 
i forening med stedvis antikverede træk som det 
næsten ottonske i den krumryggede konge på 
plade nr. 28 (fig. 93, 97), måtte give indtryk af 
en guldsmed, der har virket i et provinsielt og 
noget retarderet kunstmiljø.258 Samtidig fremhæ
vede Nørlund imidlertid guldsmeden som lidt af 
en personlighed, en storartet dramatisk fortæller 
med særegen evne til midt i personmylderet at 
skabe en plasticitet og monumentalitet af en karak
ter som i 1200rnes kunst.259

 Nørlund lagde som dateringsfundamentet en ana
lyse af scenernes ikonografiske typer, der hovedsa
gelig tilslutter sig de lidt yngre gyldne altres, og som 
i lighed med ornamentikkens yppige bladværk ta
ler imod en udførelse før 1100rnes senere del.260 
Når det gælder en nærmere datering, var Nørlund 
med god grund usikker. Mens hans tekstafsnit sy
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Fig. 100ab. Den formodede guldsmed udstrakt under fødderne af Majestas Domini (s. 5116, 5133f.), udsnit af 
*plade nr. 1 (jfr. fig. 72). a. Set fra forsiden. b. Fra bagsiden. Jesper Weng fot. 200102. – The presumed goldsmith 
prostrate at the feet of Christ in Majesty, detail of *panel 1 (cf. fig. 72). a. Seen from the front. b. From the back.

nes at måtte tages til indtægt for dateringsmulighe
der på begge sider af 1200, hældede han i sin afslut
tende sammenfatning til en tidsfæstelse 120025.261 
Formentlig er pladerne snarere blevet til efter 1200 
end før. Den her givne datering, o. 1200, er fore
trukket for sin rummelighed, idet den ikke udeluk
ker en udførelse lidt før 1200.
 Dateringsproblemet er nært forbundet med 
spørgsmålet om forudsætningerne for pladernes 
stilpræg, som Poul Nørlund benævnte ‘den dra
matiske stil’. Han mente især at finde dens for
billeder i Vest og Sydfrankrig og tænkte sig im
pulserne formidlet via Hærvejen og de store pil
grimsruter.262 Nørlund pegede imidlertid også på 
en noget nærmere inspirationsmulighed i Rhin 
og Maasområdets blomstrende metalkunst. At for
udsætningerne snarest bør søges i dette område, 
bekræftes bl.a. af de riflede glorier og af ansigts
typen, der virker udpræget ‘maaslandsk’, som den 
ses allerede på det tidligste store skrin i Visé, Saint
Martin, fra o. 113040.263 Også foldernes svung, 
der til dels må gå tilbage til byzantinske forbilleder, 
kan have forudsætninger i Rhin og Maasområ
det, hvor Nørlund endvidere fandt sidestykker til 
de pølleagtige folder om en del figurers fødder på 
S. Heriberts skrin i KölnDeutz fra o. 1170, et af 
de mange værker, der har været tilskrevet guld
smeden Godefroid (de Claire) fra Huy.264 Andre 
træk ved dette skrins draperigengivelse er deri
mod i det væsentlige ukendte på Tamdruppla

derne, således de ‘klæbende’ folder såvel som næ
sten enhver form for knæk i foldekast og sømfor
løb. Sådanne ‘mangler’ kunne skyldes en forenk
ling af formerne undervejs.265 Men det ser mere 
ud til, at Tamdrupguldsmeden har været ved at 
tilegne sig den klassicerende ‘rillefoldestil’, der 
optrådte før 1185 hos den såkaldte ‘Petrusmester’ 
på Servatiusskrinet i Maastricht, og som kom til 
fuld udfoldelse på Karlsskrinet i Aachen, der er 
færdiggjort i årene frem mod 1215.266

 Inventarstykkernes art og placering. Mens ældre for
skere henførte alle 29 plader til ét stort frontale 
eller ‘gyldent alter’,267 kunne Tage E. Christiansen 
som nævnt 1968 overbevisende rekonstruere et 
mindre frontale af de 22 (A, fig. 71). Hans eget svar 
på spørgsmålet, hvilket inventarstykke de sidste syv 
plader (B) havde smykket, var med god grund tø
vende. Han nævnte den mulighed, at de kunne 
have hørt til i et mindre frontale ved et af kirkens 
sidealterborde, men var mest tilbøjelig til at hen
føre dem til højalteret. Her kunne de have smyk
ket bordets sider, et retabel ved dets bagkant, eller 
de kunne have haft plads på et husformet helgen
skrins skrå tagflader. Selv var Christiansen mest 
optaget af den sidste mulighed, bl.a. ud fra sin tan
ke om Tamdrup som et valfartsmål for S. Poppo.268 
Siden har Rudolf Volf 1970 talt for de syv pladers 
placering i et retabel,269 mens IngerLise Kolstrup 
1991 har tilsluttet sig Christiansens tanke om, at 
de skulle have hørt til på et helgenskrin.270
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Fig. 101ab. Formodede stiftere (s. 5044ff., 5117, 5133), 
udsnit af *plade nr. 1 med Majestas Domini (jfr. fig. 
72). a. Kronebærende kvinde (en dronning?). b. En for
mentlig gejstlig mand. Jesper Weng fot. 2001. – Pre-
sumed founders, detail of *panel 1 with Christ in Majesty 
(cf. fig. 72). a. Woman wearing a crown (a queen?). b. A pre-
sumed cleric.

 At frontalet (A) har hørt til kirkens romanske 
†højalterbord, må anses for sandsynligt. Men det 
skal samtidig bemærkes, at dette alterbord ikke ken
des, og at senere højalterborde har været så me
get kortere end frontalets rekonstruerede ca. 228 
cm, at der i almindelighed kan sættes spørgsmåls
tegn ved dets tilhørsforhold til højalteret (jfr. s. 
511213). De 2001 i apsiden fundne kobberfrag
menter (D) udgør nok et lille moment til fordel 
for frontalets tilknytning til højalteret, men de
res ubestemmelighed gør deres udsagnskraft be
grænset. En anden mulighed for frontalet kunne 
være, at det i stedet har tilhørt et helligkorsalter 
foran korbuen.
 Usikkerheden om frontalets plads, gør det yder
ligere svært at argumentere, når det gælder karak
teren af Poppopladernes (B) oprindelige inven
tarstykke. Det er således rigtigt, at man på Rhin
Maaslandets store skrin kan se tilsvarende hel
genscener på de skrå tagflader. Ganske vist synes 
pladerne her gennemgående rektangulære. Men i 
det mindste ét rekonstruerbart skrin, S. Bertuin’s 
i Malonne fra o. 1202, synes at have haft kvadrati
ske plader med helgenscener, og noget tilsvarende 
kunne således tænkes på et eventuelt skrin i Tam
drup.271 Når man alligevel må hælde til tanken 
om et retabel i Tamdrup, skyldes det især den sto
re overensstemmelse imellem samtlige retkantede 
pladers udførelse og størrelse. Dette taler for, at 
alle er udført til ét stort inventarstykke, en alter
prydelse i form af et frontale med tilhørende re
tabel.272 Dette ville svare til samhørigheden fron
taleretabel ved de gyldne altre fra Lisbjerg, Sahl 
og Broddetorp (Sverige). Nok ville et retabel i 
Tamdrup tilhøre en fra disse afvigende type med 
helgenscener. Men metalklædte retabler med så
danne scener er ikke ukendte i de vesteuropæi
ske områder, hvorfra guldsmeden i øvrigt synes at 
have hentet faglig inspiration.273

 Stiftelse. I hvert fald når det gælder frontalet 
(A), kan stiftelsen belyses af Majestaspladens (nr. 1) 
småfigurer (fig. 72, 100101), der som nævnt må 
opfattes som to stiftere med en vel nok af dem en
gageret guldsmed.274 Afbildning af så mange per
soner, som havde hver deres del i en stiftelse, var 
ikke ualmindeligt på tidens altre. Nævnes kan et 
broderet alterklæde (antependium) fra nonneklo

steret i Rupertsberg ved Rhinen (o. 1230), hvor 
man ud for fødderne af en central Majestasfigur 
ser fremstillinger af ærkebisp Sigfrid af Eppstein 
(tv.) og hertuginde Agnes af Lothringen (begge i 
proskynese), bag dem yderligere et par verdslige 
herrer i bøn samt nederst abedissen Elisa omgivet 
af ti navngivne nonner, der kan have medvirket 
ved broderiet.275 Hverken i Rupertsberg eller an
detsteds ser man øjensynligt som i Tamdrup, at stif
tere har trængt sig helt inden for en Majestasfigurs 
mandorla eller firpas. Når dette er tilfældet her, 
kan det vel være et ønske fra bestillerne; at man 
ved udførelsen har været opmærksom på forhol
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levæggen bag alteret med dets murfremspring 
omkring døren og alterbordet og to smalle åb
ninger derover giver imidlertid intet indlysende 
bud på en konkret placering (fig. 48). Muråbnin
gerne har ganske vist en art sidestykker netop i 
Sahl kirkes tilsvarende skillevæg bag ved alteret, 
hvor to åbninger sad bag det sekundært hævede 
alterretabels Maria og Johannesfigurer og åben
bart skulle belyse dem bagfra. En sådan funk
tion må man imidlertid afvise i Tamdrup, hvor 
muråbningerne er skrå og forekommer ret ufor
klarlige (jfr. s. 5092). Forudsat at de havde en 
funktion, må den nedre have forhindret en op
sætning af frontalet på murfremspringet, idet det 
da ville have dækket åbningen, ligesom bordets 
bredde ikke indbyder til nogen opsætning direk
te oven på det.
 Det asymmetrisk anbragte højalterbord med til
hørende vægarrangement fra o. 1500 er så usæd
vanligt, at det ikke blot vanskeliggør en rimelig 
placering af det gamle frontale. Det tillader hel
ler ikke tidens alternative normalløsning, en træ
skåren, figurrig højaltertavle. I lyset heraf er det 
jo tænkeligt, at alterprydelsen ud over de øvre 
partiers kalkmaleri har bestået af det gyldne al
ters plader i ny opsætning og indfatning. Hertil 
må anføres, at pladerne ikke synes at udvise huller 
fra flere end de to nævnte påsømninger o. 1200 
og 160025. Men man kunne i senmiddelalderen 
have genbrugt de gamle huller.
 Tanken om, at kirkens gyldne inventarstykker 
endnu i middelalderen kunne være blevet adskilt 
og måske nymonteret (i mindre tavler?), finder 
måske en vis bekræftelse i deres tidligste omtale. 
I en konfiskationsliste fra reformationstiden, der 
på Sjælland og Fyn opregner adskillige forgyldte 
kobbertavler, nævnes i Jylland alene, at der »i Tan
derop Kirke er mange forgylte Stycker aff Kop
per«. At denne betegnelse ‘stykker’, skulle vise 
hen til, at kirkens gyldne prydelser allerede da var 
adsplittet i løse plader, benægtes ganske vist af Ta
ge E. Christiansen.282 Men forståelsen ‘løse eller 
mindre stykker’ må siges at være den mest nær
liggende og gjordes da også gældende allerede hos 
Poul Nørlund.283 Som listens eneste indførsel er 
stykkerne i Tamdrup bevaret og har altså undgå
et kongens efterstræbelse. Måske har de i en el

det, ses deraf, at billedet af den formodede guld
smed bevidst synes anbragt uden for den perle
stav, der løber firpasset rundt og således afgrænser 
den himmelske sfære. En medvirkende forklaring 
til stifternes placering inde i selve firpasset kunne 
være, at de har været afdøde, da frontalet udfør
tes, og således har repræsenteret længst forgangne 
fundatorer; herfor kunne måske også deres ado
rerende gestus tale.276 I så fald kunne kvinden være 
næsten en hvilken som helst dronning (eller her
tuginde) før o. 1200.277 Mest sandsynligt er det dog 
nok, at de to stiftere i lighed med den formo
dede guldsmed skal forstås som samtidige fra o. 
1200. Også i dette tilfælde synes nærmere identi
fikation som nævnt umulig (jfr. s. 5046). Men der 
kunne, som foreslået af Nørlund, være tale om 
Knud VI.s dronning, Gertrud af Saksen (†1197), 
eller måske Valdemar den Stores enke, Sophie 
af Novgorod (†1198) i forening med en stedlig 
præst eller kongelig kapellan.278

 Hvordan frontalets stiftelse end er kommet til, 
så har den formentlig også omfattet Poppoplader
ne (B) og fragmenterne (C) og (D). Det gælder 
især, hvis Poppopladerne som formodet har til
hørt et retabel, og da uanset at en af pladerne (nr. 
29) viser en egen stiftelsesscene.279 Skulle de syv 
plader i stedet have tilhørt et helgenskrin eller 
yderligere et frontale, så er deres tids og hånd
værksmæssige tilknytning til frontalet (A) så en
tydig, at de i alle tilfælde må tilskrives samme 
ukendte stiftermiljø omkring Tamdrupbasilikaen.
 Senere historie. Stykkernes karakter er af en 
art, der naturligst knytter dem til højalteret, nær 
hvilket da også de små kobberfragmenter (D) er 
fundet. Som det fremgår, haves imidlertid ingen 
nærmere viden om det oprindelige højalterbord 
(†nr. 1). Et muligt senere (†nr. 2) har i givet fald 
været for kort til frontalet, og det samme gælder 
med sikkerhed det nuværende alterbords oprin
delige kerne (fig. 69), der er opført i begyndelsen 
af 1500rne og kun måler ca. 175 cm imod fron
talets beregnede ca. 228 cm. Ved denne tid kan 
frontalet således ikke have haft plads foran alter
bordet.280 Dette kunne betyde, at frontalet nu var 
flyttet op over alteret, en udvikling, der kendes 
fra udlandet, og som herhjemme er dokumen
teret for det gyldne alter i Sahl kirke.281 Skil
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ler anden form indgået i alterprydelsen, indtil de 
med genanvendelsen 160025 fik plads i prædi
kestolens felter (jfr. s. 5141).
 Alterbordsforside (jfr. fig. 104), 1986, udført efter 
tegning af arkitekt Jens Vilhelmsen som ramme 
om galvanoplastiske kopier af kirkens *gyldne pla
der fra romansk tid (jfr. ovf.).284 Rammeværket, 
der er af moseeg, har retkantede, glatte felter for 
de enkelte plader og er farvesat med gylden bund 
og staffering som altertavlens ved Mogens Larsen 
og Karsten V. Larsen. De 29 pladekopier er opsat 
som genkaldelse af kirkens gyldne alter i form af 
et bredt frontale med Majestas Domini, flankeret 
af alle 24 sceniske plader i tre rækker; de såkaldt 
’historiske plader’ har plads i den øvre række. De 
galvanoplastiske plader er oprindelig udført til en 
lignende (†)alterbordsforside, der var tegnet af arki
tekt Viggo Norn, og som opsattes i kirken 1934. 
Da var kun pladen med Majestasrelieffet på plads 
medsamt de ‘historiske’ plader, der er skænket af 
Nationalmuseet og udført af billedhuggeren Wil
liam Larsen. Han har også udført pladerne med 
evangelisternes symboler, der er skænket af en pri
vat giver 1935, mens de resterende plader først 
er udført af konservator B. Brorson Christensen 
1959, da alteret højtideligt blev genindviet i an
ledning af det formodede 1000år for Harald Blå
tands dåb.285 Alterbordsforsiden fra 1934 var op
bygget som en forenklet udgave af et romansk 
frontale med pladekopierne opsat i samme orden 
som nu; to smalle felter over og under Majestas 
Domini rummede versalskriften: »Anno Domini 
MDCCCCXXXIV« (I det Herrens år 1934). Ef
ter at der i 1960erne var konstateret svamp i alter
bordsforsidens træværk, blev det kasseret og plade
kopierne midlertidigt opsat på en glat plade over
trukket med blåt klæde.286 
 †Alterklæder. 1700 var alterklædet forslidt og 
‘utjenligt’.140 1824 var en ny ‘alterbeklædning’ an
skaffet, og 1847 ønskedes klædet opfarvet.59 1862 
var alterklædet af rødt plys med ægte guldgalo
ner, og 1884 anskaffede man et nyt af uldfløjl med 
kors af ægte guldbrokade.17

 Altertavle (fig. 104), 160025, udført af samme 
snedker som prædikestolen. Tavlen er arkitekto
nisk opbygget, storstykket tredelt med kantende 
søjler, topstykket kvadratisk med en lille topgavl, 

og alt indfattes af vinger i form af rulleværkskar
toucher med frugtklaser. De slanke joniske søjler 
med beslagværksprydbælte hviler på postament
fremspring med beslagværk, bosser (på siderne) og 
løvehoved. Storfelterne, af hvilke det midterste er 
lidt bredere, indfattes (som topfeltet) af tandsnit
lister, og storvingerne bærer små vasespir. Frisen 
brydes over søjlerne af fremspring med engle
hoved, og en forkrøppet tandsnitliste ledsager 
storgesimsen, der yderst bærer frifigurer af ba
sunblæsende engle på plinte med diamantbosser 
(fig. 102). Topfeltet kantes af joniske kvindeher
mer med frugtbundt på skaftet, og topvingerne 
har medaljon med englehoved (fig. 102). Topfrisen 
svarer til storfrisen og bærer små vasespir på frem
springene såvel som på topgavlen, der rummer et 
englehoved, mens de skrå sider bærer volutbøjler.
 Tavlens staffering er fra 1934 i lysegrønt, lyse
rødt, gråt, brunt, sølv og guld. Søjlerne har en ly
serød marmorering, og indskrifterne står forgyldte 
på brun bund. Sidefelterne rummer en versalind
skrift med Nadverindstiftelsesordene, »Vor Herre 
Jesus Kristus i den Nat… saa ofte som I drikker 
det til min Ihukommelse«. De øvrige indskrifter 
er med kursivskrift. I topfrisen læses: »Jeg er Op
standelsen og Livet. John. 11 v. 25«, i storfrisen: 
»Saaledes elskede Gud Verden… John. 3 v. 16«, og i 
postamentfelterne fra nord: »Mig er given al Magt 
… Matth. 20 v. 18«, »Kommer hid til mig alle… 
Matth. 11 v. 28« samt »Se jeg er med eder alle 
Dage… Matth. 20 v. 20«. Bag på tavlen er anført 
med rødt: »Kirkens Inventar malet 1934 P. J. Bag
ger«.
 Malerifelterne rummer siden 1875 såkaldte ‘træ
relieffer’ eller ‘brandmalerier’, træplader med mo
tiver, som er indskåret med huljern og derefter 
sværtet med sort; en teknik, som kort forinden var 
introduceret til nyudsmykning af prædikestolens 
felter (jfr. ndf.). Arbejdet må som prædikestolens 
skyldes billedhugger Niels W. Fjeldskov.287 I stor
feltet ses Korsfæstelsen med de hellige kvinder, i 
topfeltet Himmelfarten. Begge fremstillinger gen
tager i moderniseret form motiverne på tavlens 
ældre malerier fra o. 1750, der er malet i olie på 
fyrrepanel og nu ophængt i sideskibenes gamle al
ternicher (Korsfæstelsen i nord). Storfeltets maleri 
af Korsfæstelsen (fig. 131), 134×75 cm, viser Jesus 
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Fig. 104. Alterparti. Altertavle, 160025, med ‘brandma
lerier’ ved Niels W. Fjeldskov 1875 (s. 5135). Alterbords
forside, 1986, med 193459 udførte galvanoplastiske ko
pier af pladerne fra det *(†)gyldne alter (s. 5135). Ud
formningen går tilbage til en (†)alterbordsforside udført 
1934 efter tegning af arkitekt Viggo Norn. Jesper Weng 
fot. 2000. – Altar. Altarpiece, 1600-25, with ‘pokerwork’ by 
Niels W. Fjeldskov, 1875. Altar front, 1986, with galvanoplas-
tic copies made in 1934-59 of the panels from the *(†)golden 
altar. The design is derived from an (†)altar front executed in 
1934 after a drawing by the architect Viggo Norn.

Fig. 102. Altertavle, 160025, udsnit med topvinge, 
kvindeherme og basunengel (s. 5135). Jesper Weng fot. 
2000. – Altarpiece, 1600-25, detail with top wing, female 
herm and cherub.

Fig. 103. Tidligere altermaleri, Opstandelsen, midten af 
1700rne (s. 5136). Jesper Weng fot. 2000. – Former altar 
painting, the Resurrection, mid-1700s.

hængende dybt i armene, mens Maria står neden
for i sorg og Maria Magdalene omfavner korsets 
fod. Kvinderne er iført blå, røde og grønne ge

vandter, og scenen er et øde bakkeland med mør
ke dramatiske skyer. Under motivet ses et brunt 
skriftfelt med gul frakturskrift: »Ligesom Moses 
ophøiede Slangen i Ørken, saa bør det Menne
skens Søn at ophøies. Joh. 3. C. 14. V«. Topmaleriets 
fremstilling af Himmelfarten (fig. 103), 86×78 cm, 
viser Jesus svævende i en stråleglans, mens tre ara
bisk udseende mænd ser bevæget til. De to male
rier har nu brunmalede profilrammer fra 1875.
 Som følge af fuldstændige afrensninger af træet 
i 18 og 1900rne kendes der intet til tavlens æl
dre farver, ligesom vi intet ved om dens maleri
er før det bevarede sæt fra o. 1750 kom til. Male
riet af Korsfæstelsen (fig. 131) har et sidestykke i 
Føvling kirke (s. 4030). 1795 sagdes tavlen at være 
til ‘anstød og vansir’; hvis den ikke skulle aldeles 
forfalde, måtte den have eftersyn, maling og af
pudsning. Det var ikke sket 1800, da den kaldtes 
‘ældgammel’,58 ej heller 1824 og 1827, da tavlen 
stadig var trængende. Endelig 1831 blev den ma
let,59 måske af A. Schumann, Horsens,288 og side
felterne forsynet med indskrifter, der 1862 næv
nes som ‘Lovens ti bud’ og ‘Evangelierne’.17 At
ter 1863 blev tavlen malet, og 1875 fik den som 
nævnt erstattet sine ‘slette malerier’ med de nu
værende ‘i den kunstart, der er brugt på prædi
kestolen’.289 1892 lod man tavlen afrense, så træet 
stod mørkt med en ‘moderat boning’ og forgyldte 
sirater, alt ‘efter MagnusPetersens anvisning’ (jfr. 
fig. 127).289 Endelig har altertavlen 1934 fået sin 
nuværende fremtræden.
 Om et eventuelt helgenskrin(?) med S. Poppos re
likvier se s. 5132.
 En kombineret alterbaldakin og ‘prædikestol’ 
gengivet på det (†)gyldne alters plade nr. 28 (fig. 
93, 97) har ført til den antagelse, at et sådant am-
bo-ciborium(?) skulle have eksisteret i kirken (jfr. s. 
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Fig. 105. Alterkalk, 1718, udført af Mogens Thomme
sen Løwenhertz, Horsens, som gave fra degnen Peder 
Rasmussen Dahl og hans hustru Maren Thomasdatter 
(s. 5138). Jesper Weng fot. 2000. – Chalice, 1718, made 
by Mogens Thommesen Løwenhertz, Horsens, as a gift from 
the parish clerk Peder Rasmussen Dahl and his wife Maren 
Thomasdatter.

Fig. 106. Sygesæt, 1779, udført af Knud Rasmussen 
Brandt, Horsens, som en gave fra Peter Nikolaj Vellejus 
og Maren Stauning (s. 5138). Jesper Weng fot. 2001. – 
Chalice and paten for the sick, 1779, made by Knud Ras-
mussen Brandt, Horsens, a gift from Peter Nikolaj Vellejus 
and Maren Stauning.
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5126). Begrundelsen er svag, og den arkæologi
ske udgravning i koret 1967 kunne ikke påvise 
stolpehuller efter en sådan opbygning.
 Altersølv, 1718, udført af Mogens Thommesen 
Løwenhertz som en gave fra degnen Peder Ras
mussen Dahl og hans hustru Maren Thomasdat
ter. Disken fornyet o. 1850. Kalken (fig. 105), 21 
cm høj, har ottetunget fod med rudeformede or
namenter i mødet mellem tungerne. En tunget 
krave danner overgang til det cylindriske skaftled, 
knoppen er af gotisk type, flad og øjensynligt for
nyet.290 Det stejle bæger, der har nyere indsats 
med tud, bærer på siden en trelinjet indskrift med 
graveret skriveskrift: »A(nn)o 1718 Hauer Ma
gister Jesper Norup Proust ouer Niim Herridt 

Ladet Denne Kalch og Disk BeKoste For Tyue 
Rixdaler Som af Degnen Til Tandrup Peder Ras
musön Dahl og Hans Hustru Maren Thomædat
ter Vare Aar 1717 udlouedt og ForLods af deris 
Boe Til Dette Brug efter Begiering indtagne«. På 
standpladen ses Løwenhertz’ lidt utydelige stem
pel (Bøje nr. 6124 eller 6127). Disken, tvm. 14 
cm, er glat med graveret fanekors og på undersi
den stempel for guldsmed Erik Christensen Lind 
i Horsens (Bøje nr. 6242) samt nyere gravering: 
»Tamdrup Kirke«. 1891 trængte kalken til grundig 
reparation og forgyldning indvendig.17

 †Altersølv. 1700 havde kirken kun en kalk og 
disk af tin,140 formentlig som følge af plyndring i 
svenskekrigenes tid.
 Oblatæske og alterkande er af sort porcelæn med 
guldkors fra Den Kgl. Porcelænsfabrik, kanden er 
tidligst nævnt i inventariet 1862, æsken anskaffet 
kort herefter.17

 Sygesæt (fig. 106), 1779, udført af Knud Ras
mussen Brandt i Horsens som en gave fra Peter 
Nikolaj Vellejus og hans hustru Maren Stauning. 
Kalken, 12 cm høj, har sekstunget fod, cylinder
skaft, linseformet profileret knop og halvkugle
bæger med graveret konturlinje under mundin
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Fig. 107. Alterstager, o. 1550 (s. 5139). Jesper Weng fot. 
2000. – Altar candlesticks, c. 1550.

gen. Foden udgør en hul vinbeholder, der op
rindelig må have været afskruelig. Under bun
den ses Knud Rasmussen Brandts stempel (Bøje 
nr. 6143) samt givernes navne i prikgraveret skri
veskrift: »Peter Nicolai Wellejus Maren Stauning 
1779«. Disken, tvm. 7,5 cm, har i fordybningen 
to graverede cirkelslag, på fanen et cirkelkors 
samt en omløbende, tolinjet indskrift med grave
ret skriveskrift: »Til Siæle Vederqvegelse, For Sog
nets Sengeliggende. Da ingen Kalk tilforn var, ieg 
denne her nu givet har 1779 P. N. Wellejus M. 
Stauning«. På fanens underside ses samme stem
pel som kalkens. Til sættet hører et samtidigt eller 
lidt yngre sortmalet futteral af drejet, blødt træ.
 Alterstager (fig. 107), o. 1550, 48 cm høje, af go
tisk form med fod, hvilende på tre ben, og cylin
derskaft, der har trekoblet skaftring på midten. 
Lysetornene er fornyet i jern. Foruden de to sta
ger fandtes 1862 endnu en †stage af malm.17 Nyere 
syvstage, 52 cm høj.
 Alterkrucifiks, 1881, af fyrretræ med profileret 
sokkel, 57 cm højt. Kristusfiguren, af gotisk type, 
er forgyldt og det spinkle kors sort som soklen, der 
har røde og forgyldte profiler. Under soklen er no
teret med blyant: »Thorved Petersen 2/2 1881«.
 Messehagler, tre nyere i farverne rød, hvid og vio
let. †Messehagler. 1700 var messehaglen forslidt og 
‘utjenlig’,140 1800 kaldtes den ‘gammel, falmet og 
vansirende’,58og 1824 var en ny hagel anskaffet.59 
1862 havde kirken en hagel af rødt plys med æg
te guldgaloner,17 og 1895 ønskedes anskaffet en ny 
af rødbrunt silkefløjl, idet dog det tidligere ryg
kors skulle repareres og genbruges.17

 Alterskranke, 1852, tresidet med buede hjørner 
og spinkle balustre. Håndlisten er i blank eg, hyl
den gråmalet, balustrene sorte, og knæfaldet har 
grønt betræk. Skrankens udformning kaldtes 1852 
‘smagfuld’.59 1862 blev den beskrevet som et git
ter foran alteret af poleret træ med drejede balu
stre og knæfald for 16 personer. 1863 blev alter
skranken betrukket med rødt fløjl, og 1884 over
vejedes det at forny den.17

 Døbefont (fig. 110), o. 1175, af granit, et smukt og 
fornemt arbejde, der har givet navn til en egen 
fontetype, ‘Tamdrupgruppen’, som i formerne står 
den klassiske Sjørslevgruppe af løvefonte ganske 
nær (Mackeprang: Døbefonte, s. 55, 59, 292ff.). 

Fonten er af rødlig sten, delvis nedsat i gulvet og 
nu 83 cm høj, kummens tvm. 81 cm. Foden har 
form af en søjlebase med vulstindfattede skjold
felter og små hjørnehoveder, der ved en kort 
hjørnevulst er forbundet med en øvre, omløben
de vulst. Felterne rummer velhuggede relieffer af 
eng le og løver, der på grund af fontens nedsænk
ning i gulvet mangler de nedre ca. 10 cm. I syd 
ses en løve med stor haledusk (fig. 109), i øst en 
tilsvarende, der spiser af sin haledusk. I vest ses en 
engel i halvfigur med udbredte vinger, den åbne 
højre hånd løftet og den venstre ført til hagen, og 
i nord en tilsvarende engel med armene ført ud 
under vingerne. Den halvkugleformede kumme 
har under en omløbende, frodig bølgeranke reli
effer af de fire evangelistsymboler, alle med evan
geliebøger og et skriftbånd under sig. Symbol
væsenerne står parvist modvendte, med bøgerne 
holdt frem imellem sig. Mattæusenglen, der som 
den eneste er vist frontalt, står over for Johannes
ørnen, Lukasoksen over for Markusløven. Oksen 
(fig. 108), der mere ligner en grif, har på sin bog 
siddende et lille mandshoved med moustache, der 
formentlig skal repræsentere dåbskandidaten.291 
Dyrehalerne løber langs kummens nederste del 
og kommer op mellem dyrene som flotte duske. 

324*
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Langs kummens rand løber en spinkel vulst, for
dybningen er harmonisk, og spredt på fonten ses 
rester af sort farve og kalk.292

 Kummens evangelistsymboler giver teologisk 
god mening, men er ikonografisk en sjældenhed 
på døbefonte.293 Foruden udhugningens karakter – 
ikke mindst rankernes – er det fodens udformning 

med engle og løver, der knytter fonten til de klas
siske løvefontes Sjørslevtype; en nærmest tilsvaren
de fod ses på den prægtige løvefont i Sjørslev (Vi
borg amt).294 Sammenhængen fik Mackeprang til 
i sit døbefontværk 1941 at formode, at det var 
‘Sjørslevmesteren selv eller en af hans allerdygtig
ste folk’, der havde udført fonten i Tamdrup, li
gesom han antog, at dens mester kunne have stået 
for de nært beslægtede fonte i Føvling (s. 4032) og 
Løsning (Vejle amt). Da Mackeprang 1948 udgav 
sit værk om jyske granitportaler, så han ligheds
punkter mellem Tamdrupfonten og en gruppe 
af disse portaler.295 Ad denne vej gik Otto Norn 
1968 med god grund et stykke videre, idet han 
direkte knyttede både de nævnte løvefonte og 
Tamdrupfonten til de østjyske billedportaler, som 
er forbundet med det formodede stenmesternavn 
»Esge« på Stjær kirkes sydportal (s. 2089ff.).296

 Tilstedeværelsen af skriftbånd uden indhugget 
på skrift er blot ét blandt mange vidnesbyrd om, at 
den romanske skulptur oprindelig var bemalet; må
ske er det også bemalingen, der har rådet bod på 
evangelisternes nuværende mangel på glorier. 1863 
ønskedes fonten befriet for maling, 1872 stod den 
fri af gulvet (fig. 10d), og 1889 skulle den renses for 
oliemaling. Fonten stod da i korets nordvesthjør
ne (‘et hjørne bag korbuen’) og ønskedes flyttet ud 
midt i koret ‘på et solidt muret fundament’, hvor 
fonten siden har haft plads (dog uden fundament).17 
Den vil med restaureringen 2002 blive hævet fri 
af gulvet, således at foden bliver fuldt synlig.
 Dåbsfad, o. 1550, sydtysk, tvm. 54 cm, svarende 
til fade i bl.a. Ansager og Hunderup kirker (DK. 
Ribe, s. 1583, 3180). Fadets bund har cirkelmedal
jon med Bebudelsen, der omgives af en ulæselig 
minuskelindskrift, en bølgeranke og en stemplet 
bort. På fanen en frise med hjort og hund samt 
to indgraverede bomærkeskjolde (vel fra 1600rne) 
for et ægtepar; over hans (til heraldisk højre) læses 
initialerne »HB«, herunder »PHS« og over hendes 
»KMD«. Disse gamle ejermærker rimer godt med, 
at fadet først vides erhvervet af kirken 1834.59

 †Dåbsfad. 1700 manglede et ‘døbebækken’,140 og 
1834 måtte kirkens ‘ældgamle, skrøbelige og utæt
te døbefad’ fornyes.59

 Dåbskander. 1) 1862, af tin, 25 cm høj, urnefor
met med svungen hank og et lille låg, der ender i 

Fig. 108. Døbefont, o. 1175, udsnit med Lukasoksen og 
Markusløven holdende deres bøger. På oksens bog ses 
et mandshoved med moustache, der formentlig repræ
senterer dåbskandidaten (s.5139). Jesper Weng fot. 2001. 
– Font, c. 1175, detail with Ox of St. Luke and Lion of St. 
Mark holding their gospels. On the Ox's gospel we see a male 
head with a moustache, probably representing the catechumen.

Fig. 109. Døbefont, o. 1175, udsnit. Det øverste af lø
ve med stor busket hale over ryggen (s. 5139). Jesper 
Weng fot. 2001. – Font, c. 1175, detail. Upper part of lion.
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Fig. 110. Døbefont af granit, o. 1175, tilskrevet stenmesteren Esge (s. 5139). Jesper 
Weng fot. 2001. – Font of granite, c. 1175, attributed to the stone-carver Esge.

et snoet spir. 2) 1987, af messing, 25 cm høj, med 
kraftigt udbugende korpus og cylindrisk hals, der 
prydes af et kors. Under bunden er graveret: »Ga
ve til Tamdrup kirke 1987«.
 Prædikestol (fig. 112), 160025, udført af sam
me snedker som altertavlen og indtil 1873 smyk
ket med *pladerne fra kirkens gyldne alter i fel
terne. Stolen har fem fag med højrektangulære 
felter, der adskilles af korintiske søjler med pryd
bælte i form af beslagværk. Felterne indfattes af 
tandsnit, og postament og frise har profilindfatte
de felter. Under og over søjlerne har postament 
og frise fremspring med oprindelige diamant
bosser på siderne; derimod er forsidernes påsatte 
dekoration fornyet i første del af 1700rne, på 

frisen i form af englehoveder, på postamentet som 
bladrosetter. Tilsvarende fornyet er hængestyk
kerne, der består af diademhoveder i båndakan
tus, og som adskilles af drueklaser under posta
mentfremspringene. Gesimsen ledsages af tand
snit. Prædikestolen står i skibets sydside op imod 
vestsiden af anden pille fra øst på en retkantet, 
profileret bærestolpe, der stammer fra restaure
ringen 1934. Den svungne opgang er fra 1903,17 
og en nyere læsepult har form af en åben bog.
 Også træværkets farver er fra 1934 i lyserødt, 
lysegrønt, gråt, brunt, sølv og guld svarende til 
altertavlens; bærestolpe og opgang står med grå 
marmorering. Felterne har ‘brandmalerier’, der er 
opsat 1873 som Nationalmuseets erstatning for 
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det gyldne alters *plader, der blev aftaget samme 
år og indsendt til museet. ‘Malerierne’, indskåret 
med huljern og sværtet med sort, viser Kristus 
mellem apostlene Mattæus og Markus (i nord) og 
Lukas og Johannes, alle udført af billedhugger 
Niels W. Fjeldskov efter Thorvaldsens figurer i Kø
benhavns Domkirke (DK. Kbh. By, s. 214ff.).297

 En †himmel over prædikestolen var 1700 ‘ned
falden’.140 Stolen har formentlig haft samme plads 
som nu i 1761, da der taltes om ‘den søndre bue 
(dvs. i søndre sideskib) neden for prædikestolen’.58 
Himlen, der åbenbart var blevet opsat igen, var 
1803 endeligt borttaget, så at man kun så en 
krog efter den i hvælvingen; samtidig sagdes sto
len at være meget forfalden og dens sirater ned
faldne.58 1820 kaldtes stolens †trappe ubekvem, 
1831 blev prædikestolen malet.59 1862 nævntes 
den som ‘anbragt ca. midt i kirken med opgang 
fra søndre sidegang’.17 Ved en nymaling 1863 blev 
alt overstrøget med egetræsfarve, også de forgyld
te kobberrelieffer fra o. 1200 i felterne.
 Kobberrelieffernes tilstedeværelse (jfr. s. 5113ff.) og 
betydning blev konstateret af F. Uldall, der 1870 

Fig. 111ac. Tre stykker *panel fra prædikestolsfelter, 16001625, med genbrugte plader fra det *(†)gyldne alter, o. 
1200 (s. 5113ff., 5142). Panelet med Majestasrelieffet (b) har hørt til i prædikestolens midtfelt. I NM. NationalmuI NM. Nationalmu
seet fot. før 1896. – Three pieces of *panel from pulpit sections, 1600-1625, with re-used panels from the *(†)golden altar, c. 
1200. The panel with the Christ in Majesty relief (b) belonged in the middle section of the pulpit.

indberettede til Nationalmuseet om nogle ‘meget 
betydelige Rester af en af de gamle catholske Al
tertavler af drevne Kobberplader’, der nu var ‘an
bragt i fyldingerne af Prædikestolen’. Ved at skra
be i oliemalingen kom han ind til forgyldningen, 
og han kunne endvidere oplyse, at reliefferne sad 
fordelt i alle fem storfelter med Majestaspladen og 
evangelistpladerne på den midterste. 1873 blev al
le pladerne med det tilhørende fyldingspanel ind
sendt til Nationalmuseet, hvor man fjernede over
malingen, men lod reliefferne sidde på de fem pa
neler indtil 189697 (jfr. s. 5113).298 Mens paneler
nes respektive pladser i prædikestolens felter ikke 
kendes, bortset fra at Majestaspladen har siddet i 
midtfeltet (jfr. ovf.), er pladernes anbringelse på 
panelerne dokumenteret af en række fotografier 
(jfr. fig. 111ac). Billedet af det nævnte midtpanel 
(fig. 111b) viser, hvordan prædikestolens snedker 
havde indfattet dets reliefplader i en ‘maske’ af or
namentplader. Af opsætningen ses også, hvorfor 
det ikke har været nødvendigt for ham at beskæ
re Majestaspladen, mens evangelistpladerne måtte 
rykkes nærmere midtpladen i opnedgående ret
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Fig. 112. Prædikestol, 160025 (s. 5141). Jesper Weng fot. 2000. – Pulpit, 1600-25.

ning og derfor er beskåret ind mod feltets midte. 
På samme måde er de 4×6 retkantede plader i 
de fire øvrige felter beklippet alt efter pladsen 
og ‘befæstede med ²⁄³ tomme brede kobberbånd, 
der med kobbernagler er fastslåede over plader
nes sammenstødende rande’ (jfr. s. 5127 og fig. 
95).299 Prædikestolsfelterne har tydeligvis ikke væ
ret målsat til pladerne, idet disse som nævnt er 
groft tilpassede, ligesom de sekundære kobbersøm 
stedvis er slået ufølsomt gennem selve relieffet. På 
det tv. viste felt (fig. 111a) ses seks nogenlunde 
ens tilskårne plader, de fem med motiver fra Jesu 
Dåb og hans voksenliv (ovf. nr. 16, 22, 13, 19, 
15), det sidste fra Poppolegenden (nr. 23). På fel

tet th., der rummer en blanding af scener fra Jesu 
liv og fra Poppolegenden (nr. 29, 27, 11, 26, 25, 
14), er snedkeren tydeligvis begyndt fra neden og 
har ødslet med pladsen, hvorved de to øvre pla
der er beskåret næsten til ukendelighed. Et fjerde 
felt rummede to scener fra Poppolegenden (nr. 
24, 28) over fire fra Jesu Lidelseshistorie (nr. 18, 
21, 17, 20), mens det femte alene havde motiver 
fra Barndomshistorien (nr. 8, 6, 12, 9, 7, 10).300

 Som erstatning for de reliefprydede felter fik 
prædikestolen som nævnt 1873 de nuværende ‘ma
lerier’. 1890 lod man stolen afrense for farver, og 
1893 fik træet ligesom altertavlen en mørk bo
ning og lidt forgyldning.289 Endelig blev prædi
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kestolen forsynet med den eksisterende ‘cirkel
trappe’ 1903,17 hvorefter fotografier (jfr. fig. 127) 
viser udseendet frem til istandsættelsen 1934.
 Stolestaderne, fra 1934, er opsat i fire rækker, med 
kortere bænke i sideskibene. Stolene har let skrå 
fyldingsryglæn, 130 cm høje gavle i enkle renæs
sanceformer og er forsynet med udtrækssæder. 
Samtidig bemaling i gråtoner, hvidt, sort og beige.
 †Stolestader. 1618 betalte værgerne for »nogel
le Schammeler (stole) vdi Thornitt at ferdige«.57 
1761 var stolene i god stand, dog manglede et sted 

et hængsel til en låge, og 1795 var femseks stole 
bag kirkedøren ‘mod tårnet’ nedfaldne og ubru
gelige.58 1845 trængte øverste mandsstol i sydsi
den til nyt fodstykke, og 1846 var gulvet i en af 
de lukkede stole (kaldet ‘indelukkede’) itu, mens de 
syv nederste stole i sydsiden måtte kasseres. 1847 
blev alle kirkens stole udsat til fornyelse, men ar
bejdet kom på grund af krigen ikke i gang før 
1849, da man opsatte de stader, der kendes fra pla
ner og ældre fotografier (jfr. fig. 47, 127).59 De var 
kompakt opsat med fyldingslåger og glatte gavle 

Fig. 113. Interiør set mod vest. Jesper Weng fot. 2001. – Interior looking west.
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med udsvejfet top. Som nu dannede staderne fi
re rækker, de to i midtskibet havde 1862 hver 22 
stader, ‘sidegangenes’ hver 25, og i alt rummede 
kirken da 94 stader med siddeplads til over 500 
personer.301 1863 blev stolene overmalet med ege
træsfarve, atter 1891 (jfr. fig. 127), og 1917 skul
le midtskibets stader på ny repareres og males.17

 †Skrifte og præstestole. 1831 var skriftestolens ind
retning i sakristiet ‘mindre passende’, hvorfor man 
ønskede den anbragt ‘på østre side med behørigt 
gelænder og knælebænk i en halvcirkel’. Den ny 
indretning, der 1834 kaldtes ‘mere hensigtsmæs
sig’,59 gav ifølge kirkebeskrivelsen 1862 plads for 
20 personer på knæfaldet;302 senest omtalt 1870, 
da skriftestolen fik fornyet ‘både brædde og mur
stensgulvet’.17

 En †degnestol manglede 1761 et bræt, ligesom sto
len stod løs og skulle have fødderne ‘heftet’.58 At
ter 1824 var degnestolen defekt,59 og efter at den 
1891 var blevet egetræsmalet, ønskedes den fjer
net fra sin plads i korbuen og anbragt i ‘de to øver
ste mandfolkestole’ med døren i den anden fyl
ding fra midtgangen.17

 †Skabe. 1862 nævntes et ‘fastslået’ skab med lås 
og nøgle til altertøjet samt yderligere et skab til 
messeklæderne.17

 To pengebøsser er anskaffet 1951. 1862 nævnte 
inventariet tre †pengebøsser af blik for de fattiges 
kasse, og 1891 blev kirkebøsserne ved indgangs
døren repareret med bibeholdelse af den gamle ind
skrift.17

 †Dørfløje. 1831 blev døren til sakristiet ‘ved al
terets nordre side’ forsynet med en ny dørfløj, hvor
imod en sådan manglede i den søndre dør.59 1886 
kasserede man ‘den ydre kirkedør’, dvs. våbenhu
sets dørfløj.17

 †Pulpiturer, se orgler og s. 5084.
 Orgel, 1974, 303 med 15 stemmer og én trans
mission, to manualer og pedal, bygget af Mar
cussen & Søn, Åbenrå. Disposition: Hovedværk: 
Principal 8', Rørfløjte 8', Oktav 4', Spidsfløjte 
4', Flachfløjte 2', Mixtur IV. Overværk: Gedakt 
8', Rørfløjte 4', Principal 2', Quint 1¹/³', Cymbel 
II, Krumhorn 8'; tremulant, svelle. Pedal: Subbas 
16', Oktav 8' (transmission), Gedakt 8', Fagot 16'. 
Kop ler: OVHV, HVP, OVP.304 Facaden er teg
net af orgelbyggeriet. I tårnrummet.

Fig. 114. Klokke, 1463, med påkaldelse af Maria og 
formodet støbernavn »Johannes« (s. 5146). Jesper Weng 
fot. 2001. – Bell, 1463, with invocation of the Virgin and 
presumed bell-founder’s name “Johannes”.

 †Orgel, o. 1909, oprindelig med fem stemmer, 
bygget af Horsens Orgelbyggeri ved M. Søren
sen. Disposition:305 Bordun 16', Principal 8', Ge
dakt 8', Fugara 8', Oktav 4'; oktavkoppel, svelle. 
Pneumatisk aktion, bælgventilvindlade. Ombyg
get og udvidet 1934 af Marcussen & Søn, Åben
rå. Efter ombygningen havde orglet følgende ba
rokprægede disposition (10 stemmer og én trans
mission, to manualer, pedal): Manual I: Bordun 
16', Principal 8' (facadepiber 1934, resten o. 1909), 
Gedakt 8', Oktav 4', Mixtur IV (1934). Manual 
II: Rørfløjte 8' (1934), Fugara 8', Gemshorn 4' 
(1934), Oktav 2' (1934), Scharf III (1934). Pedal: 
Subbas 16' (transmission). Kopler: III, IP, IIP. 
Manualomfang: Cf ''', pedalomfang: Cd'. 1 fri
kombination, tutti. Pneumatisk aktion, keglevind
lade (man. I) og bælgventilvindlade (man. II). En 
elektrisk blæser installeredes 1934. Den oprin
delige facade (fig. 47)306 udskiftedes med en ny 
og større 1934. Den ny facade fik klingende og 
stumme prospektpiber af sølvbronzeret zink i en 
uindrammet opstilling.307 Oprindelig på højtsid



5146 INVENTAR

dende pulpitur i tårnrummet, fra 1934 på podi
um sammesteds.308

 †Salmenummertavler, 1934, seks ens, rektangulære, 
100×68 cm, til sorte hængecifre og bogstaver. Tav
lerne har spinkel profileret indfatning og en samti
dig bemaling i gråt, hvidt og beige. †Salmenummer-
tavler. 1884 anskaffedes fire ‘oliemalede salmetavler 
med indskudsnumre’,17 der på ældre fotografier (jfr. 
fig. 127) fremtræder med en kronende, korsprydet 
rundgavl, hvid frakturskrift og egetræsmaling.
 Malerier, jfr. tidligere altermalerier under alter
tavle. Et †billede (maleri?) ses på et fotografi fra o. 
1920 (i NM) opsat nord for korbuen over en sal
menummertavle. Det forestillede en mand som 
knæstykke, vist i forklaret lys og positur.
 Lysekroner, 1934, fire ens store kroner i barok
stil, ophængt i midtskibet. Kronerne er leveret af 
Knud Eibye, Odense. De to forreste bærer på hæn
gekuglen indskriften: »Skænket 1934 af Kresten 
Tisgaard og Hustru Ane f. Rasmussen, Vrønding«. 
Ved væggene otte samtidige lampetter i renæssan
cestil. O. 1900 hang der en række †lysekroner til 
petroleum i midtskibet (jfr. fig. 127).
 Kirkeskib, 1937, fregatten »Havfruen« af type fra 
o. 1825, 32 kanoner, skroget sortmalet med guld
bronze under vandlinjen, ca. 122 cm langt. Byg
get af kapt. B. Cl. Jensen, Ribe, ophængt i som

meren 1937 som en gave fra menigheden.309 Op
hængt midt i nordre sideskib.
 †Ligbårer. 1618 bekostedes en ny ligbåre,57 og 
1800 omtaltes kirkens ligbåre som forfalden.58

 Klokke (fig. 114), 1463, tvm. 115 cm, med nav
net »Johannes«, der formentlig er støberens (Ul
dall: Kirkeklokker, s. 90). Den store klokke har li
ster ved overgangen mellem legeme og slagring 
samt dobbeltlister, der kanter halsens minuskel
indskrift: »maria anno d(omi)ni mcdlxiii profesto 
b(ea)ti olavi martiris ioha(nne)s« (Maria. I Her
rens år 1463 på den salige martyr Olufs aften (28. 
juli) Johannes). Hankene er tovsnoede, og klok
ken hænger i en slyngebom af eg. 1618 blev der 
givet jern til klokken,57 og 1853 ønskedes den, 
da den hang usikkert, nedtaget og genophængt.59 
1862 sagdes klokken at have en ‘for en landsby
kirke ualmindelig størrelse med en særdeles god 
klang’, der kunne høres i vid afstand.17

 Endnu en middelalderlig †klokke blev afleveret 
ved klokkeskatten 152829. Den vejede med jern
fang 3 skpd. 2 lpd.310

 Den svære klokkestol, der optager to etager, er 
formentlig tårnets oprindelige, af kraftigt egetræ, 
hver opstander med hele syv skråstivere (jfr. fig. 
27d). Dele er udskiftet med fyr, bl.a. 1830, da 
klokkestolen blev ‘fornyet’.311
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Kirken, hvis gamle gravsten siden 1895 og 1934 
hovedsagelig er samlet i og ved våbenhuset, har 
en af landets bedste samlinger af romanske lig
sten med indskrift (nr. 13).312 Fire gravsten fra 
161700rne (nr. 57 samt kirkegårdsmonument 
nr. 1) lå 1918 samlet i kirkegårdens nordøstre 
hjørne. Blandt en række såkaldte bondegravsten 
fra tiden o. 1800 har én (kirkegårdsmonument nr. 
5) den gravtræsform, der går tilbage til de fore
gående århundreders kirkegårdsmonumenter af 
træ.313

 Gravsten. 1) (Fig. 115), romansk, formentlig o. 
1200, over Bardo Tygesen og (hans hustru?) Bri
da (Brigida). Af rødlig granit, svagt trapezformet, 

98×39/35 cm, med stejl skråkant og indhugget 
processionskors. Korset har svagt trapezformede 
arme og cirkel i korsskæringen, og det står på en 
Golgatahøj, der udgøres af tre koncentriske halv
cirkler. Indskriftens indhuggede majuskler løber 
skråkanten rundt (peripatetisk) og ses dertil på 
korsstaven samt flankerende denne. Indskriften 
synes delvis ulæselig, hvilket dels kan skyldes for
kortelser, dels at stenhuggeren har været analfa
bet og ikke har forstået sit forlæg. Indskriften be
gynder på skråkanten nederst i højre side, hvor 
man langs siden og hovedenden læser: »Bardo fi
lius Tuco(nis) iacet/ sub lapide« (Bardo Tygesen 
ligger under stenen). Fortsættelsen langs højre si

Fig. 115116. Romanske gravsten, o. 1200 (s. 514748). 115. Gravsten nr. 1, over Bardo Tygesen og (hans hustru?) 
Brida. 116. Gravsten nr. 2, over Margaretha …datter(?). Jesper Weng fot 2000 og Egmont Lind 1943. – Romanesque 
tomb stones, c. 1200. 115. Tombstone No. 1, to Bardo Tygesen and (his wife?) Brida. 116. Tombstone No. 2, to Margaretha 
…datter(?).

GRAVMINDER
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de og fodenden kan kun gengives med store for
behold: »ben et te re best bari… iusi/ stiaseh hel«. 
På korsstammen læses lige så usikkert: »tuc egie 
ta… tnnel«, og i hovedenden ud for øvre kors
arm og parallelt med denne: »..o/ pise«, samt ud 

for korsstaven tilsvarende: »Brida/ Bardo«.314 Bar
do er den latinske form af det nordiske mandsnavn 
Barthi, Brida eller Brigida, et kvindenavn, der vist
nok går tilbage til den irske helgeninde Brigida, og 
som ellers kun kendes i et enkelt tilfælde herhjem
me, og da som nonnenavn, et navn, som måske 
først er givet ved optagelsen som nonne.315 Bridas 
anførelse over for Bardo, hvorved de to navne flan
kerer korsstaven, lader formode, at Brida har været 
en hustru; ganske udelukkes kan det dog næppe, 
at der i stedet er tale om en påkaldelse af helgenin
den.316 Stenen, der synes at datere sig epigrafisk 
til perioden 11501225,317 har sit nærmeste side
stykke i nr. 2, der formentlig skyldes samme sten
hugger. Processionskorset er som motiv alminde
ligt på romanske gravsten, ikke mindst i Østjyl
land, hvor det eksempelvis findes på en gravsten 
fra Vor Frue kirke i Århus, stiftets gamle domkirke 
(s. 1228 med fig. 174) og på en række monumen
ter, der er tilskrevet stenmesteren Elui.318 Stenen 
må oprindelig have ligget på kirkegården eller 
eventuelt i kirkens gulv. Sammen med nr. 2 var 
den indtil 1893 brugt som grundsten under vå
benhusets yderhjørner. Efter udtagning dette år 
fik den 1895 sin nuværende plads, indmuret i vå
benhusets sydvæg øst for døren.17

 2) (Fig. 116), romansk, formentlig o. 1200, over 
Margareta …datter(?). Af gråsort granit, svagt tra
pezformet, 119×49/35 cm, med et i lavt relief ud
hugget processionskors. Det har form af et Georgs
kors, og staven ender i en spids tap. Indskrift med 
indhuggede majuskler i fire linjer, de to over kor
set, de to under: »hic iacet:/ Marga/reta: filicact« 
(her ligger Margareta…?). Det sidste, åbenbart me
ningsløse ord antyder, at stenhuggeren selv var an
alfabet og har misforstået sit forlæg. Fornavnets ef
terfølgelse af (vel nok) »fili[a]« (datter) kunne tyde 
på et fadernavn i genitiv, men hvilket lader sig 
næppe sige.319 Stenen er nært beslægtet med nr. 
1 og må oprindelig have ligget som denne. Indtil 
1893 lå den sammen med nr. 1 som grundsten un
der våbenhusets yderhjørner. Efter udtagning det
te år fik stenen 1895 sin nuværende plads, indmu
ret i våbenhusets sydvæg vest for døren.17

 3) (Fig. 117), romansk, formentlig o. 1200, over 
Geti (Gøti) Fod.320 Af grålig granit, svagt trapez
formet, 189×75/72 cm, med omløbende skråkant 

Fig. 117. Gravsten nr. 3, romansk fra o. 1200 (s. 5148), 
over Gøti Fod. Jesper Weng fot. 2001. – Tombstone No. 
3, Romanesque, from c. 1200, to Gøti Fod.
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og et i svagt relief hugget processionskors. Det har 
form af et Georgskors med svajede arme og en 
indflettet ring, mens korsstaven forneden ender 
i en spids tap. Tolinjet indskrift med indhuggede 
majuskler omkring den øvre korsarm: »hic iacet/ 
Geti Fote«. Den afdøde må formodes at være fa
der til den Peter Gøti Sun Fot eller Fod, hvis lig
nende gravsten – dennes kors også med indflettet 
ring og utvivlsomt af samme stenmester – findes 
på herregården Boller i Uth sogn (Vejle amt).321 
Korsets udformning som ringkors med indflettet 
ring322 optræder yderligere på romanske gravsten 
i Århus domkirke, Kolt, Holme og Malling kirker 
(s. 754, 2192, 2211, 2331) samt på en sten i Se
den (Odense amt) og en særlig fornem i Roskilde 
domkirke.323 Gravstenen må oprindelig have lig
get på kirkegården eller eventuelt i kirkens gulv. 

Den var indmuret i tårnrummets sydvæg indtil 
1934, da den fik sin nuværende plads, liggende 
på en lav cementunderbygning ved våbenhusets 
vestvæg.
 4) 1200rne, af rødlig granit, nu 165×65/50 cm. 
Et stykke af stenens ene side mangler, men den 
må også oprindelig have været trapezformet. På 
de bevarede kanter ses rester af en omløbende 
skråfas. Oversiden fremtræder glat, måske med 
svage spor efter sekundær indhugget versalskrift 
fra o. 1800. Foran våbenhusdøren som ydertrin.
 En gravsten fra o. 1650 er genanvendt som kir
kegårdsmonument, se kirkegårdsmonument nr. 1.
 5) (Fig. 118), o. 1650(?), genanvendt o. 1827, 
over Steen Hasselbalch, *31. maj 1771, †23. nov. 
1827, og »hans föerste Hustrue« Johanne Marie 
Kruuse, *21. juni 1775, †22. maj 1813.

Fig. 118119. 118. Gravsten nr. 5, o. 1650, genanvendt o. 1827, over Steen Hasselbalch (†1827) og hustru Johanne 
Marie Kruse (†1813) (s. 5149). 119. Gravsten nr. 6, 1780, over Jens Olufsen Mandix (†1744) og hustru Else Maria 
Jørgensdatter Thorup (†1743) (s. 5150). Jesper Weng fot. 2000.  118. Tombstone No. 5, c. 1650, re-used c. 1827, to 
Steen Hasselbalch (†1827) and wife Johanne Marie Kruse (†1813). 119.Tombstone No. 6, 1780, to Jens Olufsen Mandix 
(†1744) and wife Else Maria Jørgensdatter Thorup (†1743).
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 Gravsten af rød, gotlandsk kalksten, 173×107 
cm, udformningen beslægtet med gravsten over 
Rasmus Rasmussen Balle, fra o. 1653, i Haldum 
kirke (s. 1812). Det højrektangulære skriftfelt med 
den sekundære gravskrift i fordybet kursiv er svej
fet forneden og krones af et kerubhoved. Stenens 
hjørner har medailloner med evangelisterne sid
dende i profil ved arbejdet. I øvre højre hjørne 
ses Lukas, de øvrige er ikke genkendelige, og to af 
medaillonerne er stærkt ødelagte. Stenen er rev
net diagonalt i nedre højre hjørne. Opsat mod vå
benhusets nordvæg øst for døren på støbt funda
ment og fastholdt med jernkramper.
 6) (Fig. 119), 1780, »Til Ære Minde Over Mine 
Salig Forældre, Som boede og Döde paa Tamdrup 
Bisgaard«, Jens Olufsøn Mandix, †8. april 1744, 48 
år gammel, og Else Maria Jørgensdot(ter) Thorup, 
†27. marts 1743, 48 år gammel. Gravskriftens af
slutning lader forstå, at stenen er lagt af sønnen 

Oluf Mandix, dateret »Tamdrup Bisgaard den 24. 
Novemb(er) 1780«.
 Gravsten af rød sandsten, 180×117 cm. Høj
rektangulært skriftfelt med afskårne hjørner. Ind
skrift med fordybet kursiv, personalia og bibelske 
navne dog med kursiverede versaler. Over skrift
feltet ses en firebladet blomst med bladornament, 
under feltet en muslingeskal og i hjørnerne ro
cailler. Stenen kantes af en dobbelt ramme, den in
dre med skråhugning, den ydre med rifling. Op
sat mod våbenhusets vestvæg syd for vinduet på 
støbt fundament og fastholdt med jernkramper.
 7) (Fig. 120), 1781, over »J... ..[r]istian M[an]dix«, 
†1763, og broderen »Jens ..[r]istian Mandix«, 
*1764, †1778, »bege ere föde og döde paa Tam
drup Bisgaard«. Gravskriften meddeler, at stenen 
er lagt af »Deres efterlatte Forældre«, Oluf Jensen 
Mandix og Bodel Magretha Frÿdens... 1781.
 Gravsten af rød sandsten, 176×119 cm. Ind
skrift med fordybede versaler, personalia med kur
siverede versaler. Skriftfeltet omsluttes af rokoko

Fig. 120. Gravsten nr. 7, 1781, over brødrene Mandix 
(†1763 og †1778) (s. 5150). Jesper Weng fot. 2000. – 
Tombstone No. 7, 1781, to the brothers Mandix (†1763 
and †1778).

Fig. 121. Kirkegårdsmonument nr. 1, oprindelig en 
gravsten fra o. 1650, genanvendt o. 1827 over skole
lærer Hans Rasmussen Hornbech (†1827) og hustru 
Mette Marie, f. Bruun (†1882) (s. 5151). Jesper Weng 
fot. 2000. – Churchyard monument No. 1, originally a 
tombstone from c. 1650, re-used c. 1827 for schoolmaster 
Hans Rasmussen Hornbech (†1827) and wife Mette Marie, 
née Bruun (†1882).
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ramme med blomster og bladornamentik. Hjør
neprydelser i form af kerubhoveder foroven, ro
cailler forneden. Under skriftfeltet et mindre felt 
med skriftsted (Joh. 3, 4) i fordybet kursiv. Stenen 
har dobbelt ramme, den indre med rifling, den 
ydre profileret. Dele af skriftfeltets øvre del og ro
kokorammen er forvitret. Opsat mod våbenhu
sets vestvæg nord for vinduet på støbt fundament 
og fastholdt med jernkramper.
 Kirkegårdsmonumenter. 1) (Fig. 121), en gravsten 
fra o. 1650, genanvendt o. 1827, over »Skolelærer 
og Kirkesanger« Hans Rasmussen Hornbech, 
*18. sept. 1774 i Hornborg, †13. sept. 1827 i 
Vinten, og <Mette Marie, f. Bruun, *27. marts 
1791(?) i Enner, †27. marts 1882 i Vrønding>. 
»De som kjendte dit Værd savne dig, din efterlad
te Hustrue erindrer dig hver Dag med Taarer«.
 Gravsten af rødlig kalksten, 195×122 cm. Ud
smykningen er overalt oprindelig. Udsvejfet skrift
felt i kartoucheramme med fligede bladknopper 
og den sekundære gravskrift i fordybet kursiv. I et 
topfelt ses Kristus med sejrsfane, flankeret af to sol
dater under buet ramme med oprindelig indskrift: 
»Jeg er Opstandelsen (og Livet) siger Christus. hvo 
som troer paa mig skal ikke se Døden« (Joh. 11, 
25). Derunder to englehoveder. Forneden rektan
gulært skriftfelt med sekundær indskrift i fordy
bede versaler. Hjørnemedailloner med evangelist
symboler og navne anført med oprindelig fordybet 
kursiv. Foroven ses »Sant. Matthæus« (t.v.), »Sant. 
Marcus«, forneden »Sant. Lucas« (tv.) og »Sant. Jo
hannes«. På kirkegården sydøst for kirken.
 2) O. 1785, over Hans Bodsen Colding, [sog
nepræst i Tamdrup], *1723, †1785, med hustruen 
[Else Colding, †10. juni 1808, 72 år gammel].324 
Gravsten af rødlig sandsten, 191×102 cm. Den 
svagt buede sten har profileret kant og riflede si
der. Næsten udslidt indskrift med fordybet kursiv. 
På kirkegården sydøst for kirken, nær ved diget.
 3) (Fig. 122), o. 1800, over »Den salige Kone C. 
P. D.«, *1733 i Kørup, †1804(?).325 Såkaldt bonde
gravsten af storkornet, rødlig granit, 146×37 cm. 
Den nu rektangulære sten, der er afkortet i ho
vedenden, var oprindelig halvrundt afsluttet, og 
stenens fordybede kantstriber har muligvis fortsat 
på en nu manglende del. Indskrift med fordybede 
versaler i hele stenens bredde, nederst timeglas. 

1918 lå stenen sammen med nr. 7 som trappesten 
ved hoveddøren til klokkerens hus (jfr. s. 5049). 
1934 flyttet til sin nuværende placering som tær
skelsten nordligst i våbenhusdøren. Den har fået 
nævnte afkortning i forbindelse med flytningen.326

 4) O. 1800(?), over ukendt. Fragment af grav
sten af rødlig granit, 67×44 cm. Stenen har ind
hugget dekoration i to felter, omkranset af for
dybet randstribe. I 1918 sås endnu i hvert felt ‘et 
mandelformet skriftfelt med kors foroven og en 
sløjfe forneden’, mens indskriften allerede da var 
ulæselig. Placeret som trappetrin foran syddøren 
til graverhuset. Stenen er kun delvist synlig.
 5) O. 1800, af granit, såkaldt bondegravsten 
af form som et gravtræ med let trapezform, 
178×44/37 cm; hovedenden er 44 cm høj, fod

Fig. 122. Kirkegårdsmonument nr. 3 og 7, o. 1800 og o. 
1810, over en kvinde med initialerne C. P. D. (†1804?) 
samt over R. L. K. (†1783) og en ukendt (†1810) (s. 
515152). Jesper Weng fot. 2000. – Churchyard monu-
ments Nos. 3 and 7, c. 1800 and c. 1810, to a woman with 
the initials C. P. D. (†1804?) and to R. L. K. (†1783) and 
an unknown person (†1810).



5152

enden 39 cm.327 Stenens omløbende plint er lidt 
højere i den afrundede hovedende end i foden
den, der nu fremtræder lodret afskåret. Stenen 
ligger vest for våbenhuset parallelt med dets mur.
 6) O. 1802, over Anna Borgen, f. Stauning, 
*1722 i Horsens, †1802 i Kørup, »Var Hustrue 
for 2de Præstemænd avlede 3de Börn med den 
förste og 4re med den sidste«. Gravsten af rød 
sandsten, 191×90 cm. Den svagt buede sten har 
profileret kant. Indskrift med fordybet kursiv. På 
kirkegården nord for kirken.
 7) (Fig. 122), o. 1810, over »R. L. K.«, †11. [nov.] 
1783, og ukendt †[2. okt. 1810].328 Såkaldt bon
degravsten af storkornet, rødlig granit, 142×46 
cm. Svarende til nr. 3 og som denne oprindelig 
halvrundt afsluttet foroven. Næsten udslidt ind
skrift i hele stenens bredde med fordybede ver
saler, nederst timeglas. 1918 placeret som trappe
sten ved klokkerens hus sammen med nr. 3, 1934 
flyttet til sin nuværende placering som tærskel
sten sydligst i våbenhusdøren.329

 8) O. 1832, over Iens Pedersen Borgen, *1757 
i Møborg, †1832 i Kørup, med hustruen <Elisa
beth Sophie Borgen, f. Colding, *1760, †1838>. 
»I 47 Aar var han Sognepræst for Tamdrup Me

nighed i 47 Aar levede han i det lykkeligste Æg
teskab med Elisabeth Sophie Colding«. Gravsten 
af rødlig sandsten, 189×125 cm. Den svagt buede 
sten har profileret kant og rifling på siderne. Ind
skrift med fordybet kursiv. På kirkegården sydøst 
for kirken, nær ved diget.
 9) (Fig. 123), o. 1859, over Sophie Funder, f. Bas
se, †16. nov. 1859. ‘Grotte’ af grå sandsten på tilsva
rende sokkel, 77×67 cm. Det glatslebne bred ovale 
skriftfelt omkranses af vedbenddekoration på nop
ret bund. Indskrift med fordybet antikva, persona
lia dog med versaler, over indskriften et fordybet 
kors, alt udfyldt med sort. På bagsiden vedbendde
koration omkring et skriftfelt med nopret bund og 
indskriften »Hisset« i fordybede versaler. I nedre 
højre hjørne relief af en hånd pegende mod øvre 
venstre hjørne og indskriften. Placeret sydøst for 
kirken på Basses familiegravsted.
 1011) O. 192831, over Henrik Louis Blauen
feldt, sognepræst i Tamdrup, *28. nov. 1859 i 
Koldshave præstegård, †23. juni 1928 i Køben
havn, og (hustru) Kirstine Elisabeth Johanne Blau
enfeldt, f. Vahl, *10. dec. 1867 i Århus, †15. sept. 
1931 i København.
 To ensdannede steler af rødlig granit, hhv. 
133×94 cm og 130,5×95 cm. Hver stele har 
bred ovalt poleret skriftfelt med indskrift i fordy
bet antikva, udfyldt med sort. Placeret på gravsted 
sydøst for kirken, hvor der desuden findes et mo
nument over »Jenny«. Gravstedet er indhegnet af 
et hvidmalet støbejernsgitter med enkeltlåge, deko
reret af en bladranke.
 12) O. 1942, over Karen Sørensen, syerske i 
Horsens, *15. febr. 1868 i Vinten, †30. maj 1942 i 
Horsens, »Herren var min Styrke og Raadgiver«. 
Klassicerende monument af hvid, upoleret mar
mor, 77×69,5 cm, med indrammet, ovalt skrift
felt ‘ophængt’ i bånd, der er bundet i en sløjfe 
over feltet og fæstnet til laurbærkranse. Indskrift 
med fordybet kursiv. Placeret i lapidarium syd
vest for kirken.
 Støbejernskors. På kirkegården findes 14 støbe
jernskors fra perioden o. 183666, flere med sig
natur for Horsensstøberier.
 16) (Fig. 124), seks sortmalede støbejernskors 
nedfældet i granit, opstillet ved korets sydmur på 
et i øvrigt nedlagt gravsted.

Fig. 123. Kirkegårdsmonument nr. 9, o. 1859, over So
phie Funder, f. Basse (†1859) (s. 5152). Niels Jørgen 
Poulsen fot. 2001. – Churchyard monument No. 9, c. 
1859, to Sophie Funder, née Basse (†1859).

GRAVMINDER
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 1) O. 1836, over gårdmand Otto Jensen, Vrøn
ding, *1770, †1836, »gift 1809 med Ane Elisb. 
Christensen og 1812 med Ane Marie Iensen (jfr. 
nr. 4); Fader til 3 Sönner og 1 Datter«. 109×66 cm. 
De hammerformede korsender har øverst en som
merfugl, hver af tværarmene et bladornament. For
neden på korsstammen et anker, derunder støberi
ets signatur »Stallknecht Horsens«.330 Svarende til 
nr. 14 (jfr. fig 126). Indskrift med antikva, persona
lia samt mindeord med versaler.
 2) O. 1854, over Ane Marie Sørensen, *26. juli 
1841, †4. april 1854. Svarende til nr. 1, indskriften 
afsluttet af skriftsted (Mark. 10, 14).
 3) O. 1858, over gårdmand Laurs Callesen, 
*1812 i Troelstrup, †1858 (i Vrønding), »gift i 
Vrönding 1837« (jfr. nr. 4). Svarende til nr. 1.
 4) O. 1860, over »Enken« Ane Marie Jensen, 
Vrønding, *1790, †1860, »gift 1812 med Otto 

Iensen (jfr. nr. 1), og 1837 med Laurs Callesen 
(jfr. nr. 3); Moder til 1 Sön og 1 Datter«. Svarende 
til nr. 1.
 5) O. 1863, over »Pigen Ane Elisabeth Chri
stensen«, *6. feb. 1841 i Haurum, †14. dec. 1863 
i Vrønding. 119×73 cm. Korsender i form af sti
liseret musling.331 Øverst på korsstammen hånd
tryk, forneden anker, derunder signaturen »M&J« 
for støberiet Møller og Jochumsen i Horsens.332 
Indskrift med kursiv, der afsluttes af skriftsted (2. 
Tim. 2, 11).
 6) O. 1866, over Lene Laursen, *18. maj 1863 
i Enner, †1. jan. 1866. 79×43,5 cm, hammer
formede korsender med bladornament foroven. 
Indskrift med antikva, personalia med versaler.
 712) Seks sortmalede støbejernskors, opstil
let på et gravsted nordøst for kirken, indhegnet 
af sortmalet støbejernsgitter med enkeltlåge.

Fig. 124. Seks støbejernskors (nr. 16) på nedlagt gravsted ved korets sydmur (s. 5152f.). Jesper Weng fot. 2000. – 
Six cast-iron crosses (Nos. 1-6) on a disused tomb by the south wall of the chancel.
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Fig. 125126. 125. Støbejernskors nr. 13, o.1851, over Jens Jensen Ballegaard (†1851) (s. 5154). 126. Støbejernskors 
nr. 14, o. 1866, over Ane Katrine Jensen (†1866) (s. 5154). Niels Jørgen Poulsen fot. 2001.  125. Cast-iron cross No. 
13, c. 1851, to Jens Jensen Ballegaard (†1851). 126. Cast-iron cross No. 14, c. 1866, to Ane Katrine Jensen (†1866).

 7) O. 1839, over Ane Nielsdatter Galthen, 
*9. maj 1756, †8. nov. 1839. »Ved Jesu Christi 
Troe Du fandt i Afskedstimen Tröst og Roe«. 
90×75 cm. Trekløverformede korsender, foroven 
en sommerfugl, forneden anker. Indskrift med 
antikva, personalia med versaler.
 8) O. 1843, over Ida Margrethe Andersen, f. Gal
then, *10. nov. 1788, †17. dec. 1843. »I Livets Prø
vestund du stred, med Troe og Haab og Kjerlig
hed«. 113×75,5 cm. Som nr. 7, dog nederst på 
korsstammen »Støbt i Horsens« og med støberisig
naturen »Stallknecht«.333 Indskrift med versaler og 
antikva.
 9) O. 1845, over Niels Christian Andreas An9) O. 1845, over Niels Christian Andreas An
dersen, *25. nov. 1844, †1. jan. 1845. 79×44 cm. 
Hammerformede korsender med bladornament 
foroven.334 Indskrift med versaler, på korsfoden 
støberisignaturen »ST«, vel for Stallknecht.335 Del 
af korsfoden afbrækket.
 10) O. 1847, over Christiane Madsen, *21. juli 
1837, †30. april 1847. 79×44 cm, svarende til nr. 9.

 11) O. 1851, over Niels Christian Zachæus 
Andreas Andersen, *23. aug. 1850, †26. marts 
1851. Svarende til nr. 9. Indskrift med versaler.
 12) O. 1854, over Karen Marie Nielsen, *1826, 
†1854. Svarende til nr. 9. Indskrift dog med goti
serende bogstaver.
 På kirkegården er yderligere to støbejerns kors:
 13) (Fig. 125), o. 1851, over Iens Iensen Bal
legaard, *5. jan.1785 »paa Ballegaard i Hornborg 
Sogn«, †20. nov. 1851 i Vrønding, »Ægtede Mdm. 
Hornbæch sammesteds d.15 spt. 1833«. 119×81 
cm. De klokkeformede korsender har foroven en 
sommerfugl. Forneden ses en laurbærkrans og i 
hver tværarm to seksbladede rosetter. Indskrift 
med versaler, der som dekorationen er optrukket 
med sølvfarve. Sydøst for kirken, nær diget.
 14) (Fig. 126), o. 1866, over Ane Katrine Ien
sen, *20. okt. 1848 på Katrinesminde, †3. nov. 
1866 sammesteds. Svarende til nr. 1. Indskriften 
afsluttet af skriftsted (Joh. 11, 25). Nord for kir
ken på familiegravsted.

GRAVMINDER
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Fig. 127. Interiør set mod øst o. 1910. Foto ved kirken. – Interior looking east, c. 1910.

Jfr. fortegnelse over arkivalier vedr. kirkerne i Gammel 
Skanderborg amt i almindelighed s. 2874 samt forkor
telser s. 2875. Fagordbog s. 15. Endvidere er benyttet:
 Ved embedet: Synsprotokol 1862ff. – Frijsenborg gods-
arkiv, Hammel. Løbenr. 266. Syn over grevskabet efter 
Mogens Friis (†1675). – RA. Lensregnskaber. Stjern
holm len. Rgsk. 161421.
 NM: Håndskrift: F. Uldall: Om de danske landsby
kirker I, 1873, s. 35558. – Notebøger: Viggo Norn 
I (192935), s. 27ff., 43ff., 117 og 131f.; C. M. Smidt 
LXXXII, s. 1. – Indberetninger: Anonym 1909 (grav
sten), A. ClaudiHansen 1912 (bygning), Chr. Axel 
Jensen 1933 (notat, kalkmaleri), 1934 (kalkmalerier, 
inventar og gravminder) og samme 1934 (notat om 
fremdragning af apsis og om arkademurenes tilslutning 
i vest), Viggo Norn 1935 (redegørelse for arkæologiske 
iagttagelser under restaureringen 193334 med kom
mentarer af Chr. Axel Jensen; et hæfte med notater 
192934 er kladde til denne indb.), Egmont Lind 1934 
(kalkmalerier), Harald Borre 1940 (kalkmalerier), Erik 
Moltke 1948 (romanske gravsten), Olaf Olsen 1967 
(udgravning i koret) og 1974 (udgravning i tårnrum
met), Mogens Larsen 197273 (kalkmalerier), Birgit 

Als Hansen 1981 (fundamentet under skibets sydvestre 
hjørne), Niels Bonde 1983 (dendrokronologisk under
søgelse af vinduesrammer) og 1990 (dendrokronologi
ske undersøgelser af vinduesrammer og tagtømmer), 
Kirsten Trampedach og Peder Bøllingtoft 1995 (kalk
malerier), Mogens Svenning 1995 (bygningsarkæolo
giske registreringer ved udvendig istandsættelse), Hen
rik Græbe 1996 (fundamenter), Rikke Ilsted Kristian
sen 2000 (gravminder), Kirsten Trampedach 2001 (no
tat vedr. kalkmaleri), Thomas Bertelsen 2001 (arkæo
logiske undersøgelser af korgavl og apsis), samme 2001 
(undersøgelse af skibets højkirkemure) og 2002 (arkæ
ologiske undersøgelser i skibet).
 Tegninger og opmålinger: NM: Plan, opstalter og snit af 
bygning samt opmåling af bygningsdetaljer ved F. Ul
dall 1872. Tegninger af kirke og døbefont; plan, opstal
ter og snit af bygning og rekonstruktionsforslag ved J. 
B. Løffler 187779. To tegninger af romanske gravsten 
ved J. MagnusPetersen 1895. Plan, opstalter og snit af 
bygning ved Conny P. Krage 1928. Skitse af romansk 
kalkmaleri (Bønnen i Getsemane?) ved Chr. Axel Jen
sen i notat 1933. Opmålinger af romanske vindues
rammer ved Viggo Norn 1934. Opmålinger af udgrav
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ning 1967. Fire måleblade af udgravning 1974. Opmå
linger af udgravninger i sakristi og skib samt af korvæg 
og alterbord (med rekonstruktionsforslag) og roman
ske piller ved Thomas Bertelsen 200102. Tegning ef
ter kalker af romanske kalkmalerier ved Torben Hjelm 
u.å. – Horsens Museum: Opmålinger af bygning (plan, 
opstalter og snit) før og efter restaureringen 193334; 
forslag til samme restaurering, bl.a. nyt trappehus; op
målinger af fundamenter til skibets †apsider og søndre 
†våbenhus; opmålinger af romanske vinduesrammer; 
rekonstruktion af den romanske basilika – alt ved Vig
go Norn 193034. Opmåling af udgravning i langhu
set 193334, usigneret blyantstegning.
 Litteratur : J. B. Løffler: Tamdrup Kirke, ÅrbOldkHist. 
1881, s. 6978. R. Volf: Tamdrup kirke og dens gyldne 
alter, ØJyHjemst. 1954, s. 6177. Samme: Tamdrup kir
ke og dens gyldne alter, Vejle Amts Aarbog 1960, s. 
1862. Samme: Jelling og Tamdrup, Vejle Amts Aarbog 
1970, s. 119170. Viggo Norn: Romanske kirkevindu
er på Horsens Museum. Årsskrift for Horsens Muse
um 1961, s. 38. Samme: Tamdrup Kirke. Årsskrift for 
Horsens Museum 1962, s. 78. Hubert Krins: Die früh
en Steinkirchen Dänemarks, (Dissertation) Hamburg 
1968, s. 6772. Tage E. Christiansen: De gyldne altre 
I. Tamdruppladerne. ÅrbOldkHist.1968, s. 153205. 
Henrik Græbe: Kalkmalerier i Tamdrup kirke, NM
Arb. 1973, s. 19395. Mogens Larsen: Tamdrup kirkes 
kalkmalerier, Meddelelser om konservering 4, 1974, 
s. 107114. Ole Schiørring (red.): Tamdrup. Kirke 
og gård, Horsens 1991. Heri: Olaf Olsen: Det gå
defulde Tamdrup, 710; Ole Schiørring: Tamdrup, s. 
1123; Henrik Græbe: Kirkebygningen, s. 2544, sam
me: Kalkmalerierne, s. 4565; IngerLise Kolstrup: In
ventar, s. 6789; Bodil Møller Knudsen: Kirkegården, s. 
91101; Steen Hvass, Orla Madsen og Dorthe Kaldal 
Mikkelsen: Den ældste gård, s. 103114; Jens Laursen: 
Tamdrup Bisgård, s. 11539.

Historisk indledning ved Lars Bisgaard og Niels Jør
gen Poulsen, afsnit om kirkens historiske baggrund 
ved Ebbe Nyborg, beskrivelse af kirkegård og bygning 
ved Niels Jørgen Poulsen, kalkmalerier og inventar 
ved Ebbe Nyborg og Ole Olesen (orgler), gravminder 
ved Ebbe Nyborg (middelalderlige) og Rikke Ilsted 
Kristiansen. Engelsk oversættelse ved James Manley. 
Redaktionssekretær Annelise Olesen. Teknisk og gra
fisk tilrettelæggelse Mogens Vedsø under medvirken af 
Rikke Ilsted Kristiansen. Redaktionen afsluttet 2002.

1 Stednavnet Tamdrup er antagelig afledt af det old
danske mandsnavn Tomi, en kort form af Thormund.
2 DiplDan. 3. rk. II, nr. 147.
3 Peder Jensen stammede fra nabosognet Nim.
4 ÆldDaArkReg. II, 1860, s. 166. Om Tamdrup Bisgård 
i almindelighed, se Jens Laursen: Tamdrup Bis gaards 
1000års Krønike, i ÅrbÅrhSt. 1990/91, s. 10110, og 

samme: Tamdrup Bisgård, i Ole Schiørring (red.): Tam
drup. Kirke og gård, Horsens 1991, s. 11539.
5 DaMag. IV 2, s. 40.
6 ActaPont. VII, nr. 5930 og III, nr. 2196.
7 ActaPont. IV, nr. 2927.
8 ActaPont. V, nr. 3396. Jfr. Troels Dahlerup: Det danske 
sysselprovsti i middelalderen, 1968, s. 272.
9 ActaPont. V, nr. 3470.
10 ActaPont. V, nr. 3585. Yderligere en sognepræst, Hans 
Eriksen, er nævnt 1509. Jfr. Repert. 2. rk. VI, nr. 
11249.
11 Århusgård og Åkær lens jordebog 1544, s. 4850 og 
116 med note 24.
12 Jfr. eksempelvis valfartskirken i Karup (Viborg amt), 
der iflg. traditionen skal have haft 12 præster; dette kan 
til dels bekræftes ved de bevarede korstoles antal.
13 S. Poppo kendes ikke andetsteds fra.
14 Kongen lagde 1542 dele af kongetienden til latinsko
len i Horsens og dennes rektor, jfr. DaKanc.Reg. 7. ju
ni 1542. – Foruden betydelige tiendeindtægter mod
tog kirken afgifter af hele syv ‘kirkegårde’ i sognet, 
mens præsten havde indtægten af anneksgården ved 
kir ken (s. 5050). Jfr. KancBrevb. 4. aug. 1565 og Hans 
H. Fussing: Stiernholm len 16031661, 1951, s. 24f., 
28587 og 289.
15 RA. DaKanc. AII 3. nr. 29. Efterretninger om ejerne 
af kirker og kirketiender i Danmark, iht. forordning 
af 8. nov. 1726, samt Frijsenborg godsarkiv, Hammel, 
løbenummer 266. Syn over grevskabet efter Mogens 
Friis (†1675).
16 LAVib. Århus bispeark. Sager vedr. køb og salg af 
kirker 17891805 (C 3.1150).
17 Synsprot. 1862ff.
18 KancBrevb. 24. dec. 1566. De fire sogne opregnes 
med Tamdrup først, hvilket kunne antyde, at Tamdrup 
på det tidspunkt var hovedsogn.
19 RA. Lensregnskaber. Stjernholm len. Rgsk. 1614 21.
20 KancBrevb. 16. dec. 1582.
21 KancBrevb. 14. aug. 1605. Samme Christen Pedersen 
optræder 1614 – sammen med Søren Pedersen i Vin
ten – som kirkeværge (jfr. note 19).
22 LAVib. Århus bispeark. Nim herredsbog 1661 (C 
3.1089).
23 Svane: Helligkilder, s. 238.
24 Mønten opbevares i Horsens Museum (F.P. 1836).
25 Mønterne opbevares i NM, Den kgl. Mønt og Me
daillesamling (F.P. 3363).
26 J. B. Løffler: Tamdrup Kirke. ÅrbOldkHist. 1881, s. 
6978.
27 Beckett: DaKunst. I, s. 45.
28 Poul Nørlund: Gyldne Altre. Jysk Metalkunst fra Val
demarstiden, 1926, 2. udg. Højbjerg 1968, med tillæg 
»Fyrretyve Aar« ved Tage E. Christiansen, s. 17376 
(herefter: Christiansen 1968a).
29 Ibid. NørlundLind: Kalkmalerier, s. 62, 144ff. Tids
fæstelsen 95865 for Haralds omvendelse gives bl.a. 
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i en samtidig levnedsskildring af ærkebiskop Bruno 
af Køln, hvori tildragelsen behandles kortere end hos 
Widukind.
30 Harald Langberg (red.): Hvem byggede hvad, 1952, 
s. 374, 387.
31 Rudolf Volf: Tamdrup Kirke og dens gyldne Alter. 
ØJyHjemst. 1954, s. 6177 og samme: Tamdrup kirke 
og dens gyldne alter. Vejle Amts Aarbog 1960, s. 1862. 
Endvidere: Kumlerne i Jelling. Vejle Amts Aarbog 1966, 
s. 132150. I artiklen 1954 foresloges Haralds dåb fore
taget i et stort trækar på den senere Bisgårds gårds
plads.
32 Francis Beckett: Værksteds og Aldersbestemmelse 
for kobberdrevne Alterprydelser i Danmark. Tidskrift 
för Konstvetenskap, 1919, s. 140ff. Heraf fremgår, at 
Beckett da har betragtet Tamdrup som en art kultsted, 
ligesom han 1924 talte om alterets plader med ‘Poppo
Legenden’. Beckett: DaKunst. I, s. 224.
33 Tage E. Christiansen: De gyldne Altre 1. Tamdrup
Pladerne. ÅrbOldkHist. 1968, s. 153205 (herefter: 
Christiansen 1968b). Artiklen har s. 187 med note 66 
en udførlig tilbagevisning af Volfs synspunkter.
34 Sture Bolin: Om Nordens äldsta Historieforskning, 
Lund 1931, s. 63112. Der gås her ikke nærmere ind på 
Tamdruppladerne end konstateringen (s. 79): ‘Att Pop
po dyrkats i detta land (Danmark) tycks styrkas även av 
en framställing på en jysk altertavla från tiden omkring 
1200’.
35 Christiansen 1968b (note 33) anfører s. 196: ‘Har 
Tamdrup Kirke ikke været en Valfartskirke, er dens 
Skæbne simpelthen uforklarlig’.
36 Christiansen 1968b (note 33), s. 188ff., hvor det (no
te 72) påvises, at Nørlund ved en fejl er kommet til at 
henlægge Harald Kesjas drab 1135 til en kongsgård i 
Jelling. Selv om en sådan ikke er nævnt dette år, står 
det dog fast, at Jelling endnu anførtes som kongelev 
1231. Jfr. Ebbe Nyborg: Kirkernes indretning og skat
te. Vejle Amts Aarbog 1999, s. 145f. med note 55.
37 R. Volf: Jelling og Tamdrup. Vejle Amts Aarbog 1970, 
s. 11970.
38 Se Steen Hvass, Orla Madsen og Dorthe Kaldal 
Mikkelsen: Den ældste gård, i Ole Schiørring (red.): 
Tamdrup. Kirke og gård, Horsens 1991, s. 103114.
39 Ole Schiørring: Tamdrup, i Ole Schiørring (red.): 
Tamdrup. Kirke og gård, Horsens 1991, s. 1123.
40 Olaf Olsen: Det gådefulde Tamdrup, i Ole Schiør
ring (red.): Tamdrup. Kirke og gård, Horsens 1991, s. 
710.
41 IngerLise Kolstrup: Inventar, i Ole Schiørring (red.): 
Tamdrup. Kirke og gård, Horsens 1991, s. 6782. Her 
henvises som et sidestykke til det skånske romanske 
‘Konstantinskors’ (bronze), der foruden kejserens om
vendelseshistorie viser ham stående i fuld figur på 
korsstammens bagside (modsat den korsfæstede).
42 Hos den tyske historieskriver Adam af Bremen (o. 
1075) knyttes Poppohistorien til den svenske konge 

Erik Sejrsæl, der på det pågældende tidspunkt skulle 
have regeret også i Danmark. Historiens overførsel fra 
Harald Blåtand til Sven Tveskæg følger en tendens i 
vurderingen af de to konger, der kan føres tilbage til 
historieskriveren Sven Aggesen. Se Nørlund 1926 (no
te 28), s. 170 med note 3 og Inge SkovgaardPetersen: 
Sven Tveskæg i den ældste danske historiografi. Mid
delalderstudier tilegnede Aksel E. Christensen, 1966, 
s.138.
43 Jfr. Ebbe Nyborg: Kirke, sognedannelse og bebyggel
se, hikuin nr. 12, s. 28ff. Jellings karakter af tidlig dåbs
kirke fremgår ikke blot af de udgravede tidlige trækir
ker, men også af stenkirkens kalkmalerier, hvis frem
stilling af Johannes Døberens historie viser, at han må 
have været kirkens værnehelgen som en særlig ‘dåbs
helgen’.
44 I så fald må det dog stadig undre, at ingen skriftlige 
kilder nævner Tamdrup som stedet for omvendelsen, 
men derimod Slesvig, Ribe, Isøre (ved Rørvig) og 
Limfjordsøen Mors. Jfr. s. 5128f.
45 Se Memoria. Der geschichtliche Zeugniswert des li
turgischen Gedenkens, udg. Karl Schmid & Joachim 
Wollasch, München 1984, og Christiane Sauer: Fun
datio et Memoria. Stifter und Klostergründer im Bild, 
1100 bis 1350, Göttingen 1993. For Danmark senest 
Birgitte Bøggild Johannsen: »Fore wor (…) siæle be
stands og salighetz skild«. Om kongelige stiftelser og 
sjælegaver fra kong Hans’ og dronning Christines tid. 
KirkehistSaml. 1999, s. 749.
46 Se Søren Balle: Ulf Jarl og drabet i Roskilde. Histo
risk årbog for Roskilde amt, 1983, s. 50ff.
47 Klosterkirkens højalter blev efter Vilhelms ønske 
rejst præcis på det sted, hvor hans modstander kong 
Harold Godwinson var faldet.
48 Se Jens Vellev: Kongekapellet på Grathe Hede. Om 
gamle og nye undersøgelser. P.S. 2 (Postscriptum til 
kulturhistoriske undersøgelser på Viborgegnen), Vi
borg 1996, s. 1748. Man kunne hævde, at et sådant 
kapel alene var rejst over valpladsens døde og til bod 
og andagt for dem. Mindeaspektet kommer dog tyde
ligt frem derved, at kong Valdemar lod sin faldne rival, 
Sven ‘Grathe’, jorde i eller ved kapellet, ligesom han 
samtidig grundlagde det rige kloster i Vitskøl som en 
udtrykkelig tak for sejren. Ligesom det var alminde
ligt at markere drabssteder med kors, kunne de faldne 
mindes ved opførelsen af kirker eller kapeller, således 
på kong Erik Glippings drabssted ved Finderup. Se 
Svend E. Albrechtsen: Mordstedet, Skalk 1971, 6, s. 
1115.
49 DK. Frborg, s. 2021, 2119ff.
50 Det kan vel næppe ganske afvises, at et kloster har 
eksisteret i 1100rne, men det måtte i givet fald være 
nedlagt allerede i 1200rne, da Tamdrup ikke optræder 
i de fra denne tid bevarede testamenter med gaver til 
alle Jyllands klostre. En så tidlig nedlæggelse af et klo
ster ville i øvrigt være vanskeligt tænkelig, uden at dets 
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godsmasse omkring Tamdrup siden røbede sig i form 
af et tilliggende til et andet kloster.
51 Således er gyldne altre kendt fra adskillige af tidens 
også mindre spektakulære sognekirker. Jfr. Christiansen 
1968a (note 28), s. 9*ff.
52 Jfr. Jan Svanberg: Furstebilder från Folkungatid, Ska
raborg u.å. (1986), der 97ff. anfører svenske hertug 
og hertugindekroner i form af en lavere udgave af 
de kongeliges. Eksemplerne er dog først fra tiden o. 
1300, og af tidlige danske hertugindebilleder kendes 
kun meget få. Jfr. Danske kongelige Sigiller, samlede af 
Henry Petersen og udgivne af A. Thiset, 1917, nr. 18, 
Sophia af Rostock (1237) og nr. 129a, Sophia af Lan
geland (1297), begge med lille krone. Se generelt G. 
Tellenbach: Über Herzogskronen und Herzogshüte im 
Mittelalter, Deutsches Archiv für Geschichte des Mit
telalters V, 1941, s. 55ff.
53 Nørlund 1926 (note 28), s. 174f. Nielslinjen repræ
senteredes i årtierne hen imod 1200 af Knud Magnus
sens magtfulde sønner Valdemar og Niels, der begge 
havde jysk tilknytning (Niels især til Århusområdet), 
men der vides intet om kvinder af linjen. En oversigt 
over tidens medlemmer af kongelige sidelinjer og stor
mandsklaner, hvoraf flere bar navn af hertuger, findes i 
Lars Hermanson: Släkt, vänner och makt. En studie av 
elitens politiska kultur i 1100tallets Danmark, Göte
borg 2000.
54 Herom bl.a. Bolin 1931 (note 34), s. 79ff., 87f. Hvor 
meget man kan lægge heri, er vel uvist. Men det er 
åbenlyst, at man inden for de tabende dynastiske linjer 

udviste større tilbøjelighed til at indordne sig tyske al
liancer og lensoverhøjhed. Jfr. i øvrigt Ebbe Nyborg: 
Harald Hen, i værket Danske Kongegrave, red. Karin 
Kryger (under trykning 2002).
55 Man må eksempelvis undre sig over, at jyske annaler 
som Rydårbogen og Ribeannalerne, så forlægsbundne 
de end er, refererer til Poppohistorien uden et ord om 
hans hellighed, endsige om nogen kirke eller kult i 
Tamdrup. Manglen på skriftlige vidnesbyrd må dog ses 
i lyset af, at også uomtvistelige valfartssteder kan være 
meget tyndt belagt i middelalderen. De fleste beret
ninger er efterreformatoriske og beskæftiger sig med 
steder, der var forbundet med helligkilder. Se Susanne 
Andersen: Helligkilder og valfart. Fromhed & verdslig
hed i middelalder og renæssance. Festskrift til Thelma 
Jexlev, Odense 1985, s. 3244.
56 Om kirkegården i almindelighed se Bodil Møller 
Knudsen: Kirkegården, i Ole Schiørring (red.): Tam
drup. Kirke og gård, Horsens 1991, s. 91101.
57 RA. DaKanc. B 184e. Seks års kirkeregnskaber 
161420. Stjernholm len.
58 LAVib. Århus bispearkiv. Kirkesyn 17501803 (C 
3.117276).
59 LAVib. Århus amts søndre provsti. Synsprot. 181754 
(C 30I.2).
60 Jens Laursen: Tamdrup Bisgård, i Ole Schiørring 
(red.): Tamdrup. Kirke og gård, Horsens 1991, s. 
11539.
61 I Trap Danmarks 1. udgave (1859) hedder det om 
Tamdrup kirke blot, at den er blandt Jyllands største 
landsbykirker. – F. Uldall stod 1869 for ombygningen af 
kirken i Uth (Vejle amt), der er en treskibet renæssan
cebygning.
62 Brev fra F. Uldall 11. juni 1870 i NM.s korrespondan
cearkiv.
63 F. Uldall: Om de danske Landsbykirker I, 1873, s. 
35558.
64 Uldall skiver fejlagtig den ‘sydvestlige pille’.
65 På lændesnittet (fig. 9d) er sydsidens vinduer dog an
givet ret vilkårligt.
66 J. B. Løffler: Udsigt over Danmarks Kirkebygninger 
fra den tidligere Middelalder, 1883, s. 3945.
67 Maskinskrevet indb. (i NM) om kirken ved Viggo 
Norn 1935, ledsaget af små blyantskommentarer af ven
nen, museumsinspektør Chr. Axel Jensen, som havde 
besøgt Tamdrup under restaureringen 193334.
68 Viggo Norn: Romanske kirkevinduer på Horsens 
Museum, i Årsskrift for Horsens Museum 1961, s. 38, 
og samme: Tamdrup Kirke, samme årsskrift 1962, s. 78.
69 At den 12. pille var firkantet og ikke rund som de el
leve tillagde Norn en mulig symbolsk betydning: Hvis 
søjlerne symboliserede apostlene, kunne den ene fir
kantede være symbolet for Judas.
70 C. G. Schultz: Vor Frue i Roskilde, i ÅrbOldkHist 
1937, s. 187253, især s. 211ff.
71 Harald Langberg (red.): Hvem byggede hvad, 1952, 

Fig. 128. Den nedbrudte korapside under udgravning, 
set fra nordøst (s. 5070). Jesper Weng fot. 2001. – The 
demolished chancel apse during excavation, seen from the 
north east.
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s. 348f. og 386f. Artiklerne er optrykt uændret i 2. udg. 
1969 og 1971.
72 Harald Langberg: Danmarks bygningskultur I, 1955, 
s. 44f.
73 Rudolf Volf 1960 (note 31), s. 1862, Ulla Haastrup: 
Romansk tid, i Hakon Lund og Knud Millech (red.): 
Danmarks bygningskunst, 1963, s. 94f. og Otto Norn i 
Trap Danmark, 5. udg. (Skanderborg amt 1964).
74 Hubert Krins: Die frühen Steinkirchen Dänemarks, 
(Dissertation) Hamburg 1968, s. 6772. Forfatterens 
maskinskrevne manuskript samt to mapper med foto
grafier findes i NM.
75 For at finde mulige paralleller til et sådant vestpul
pitur (Westempore) måtte Krins dog søge langt om
kring: til stiftskirken i Beromünster i Schweiz og til 
kirken i Wing i Buckinghamshire i England (jfr. hans 
note 318 (s. 174)).
76 Som også foreslået af Otto Norn i Trap Danmark 
(jfr. note 73).
77 Dette forhold angiver Krins i Vor Frue som 1:2,42, i 
Tamdrup som 1:1,95.
78 Krins 1968 (note 74), s. 175, noterne 33234.
79 Hugo Johannsen og Claus M. Smidt: Kirkens huse, i 
Danmarks arkitektur, 1981, s. 19.
80 Henrik Græbe: Kirkebygningen, i Ole Schiørring 
(red.): Tamdrup. Kirke og gård, Horsens 1991, s. 2544.
81 Rudolf Volf 1960 (note 31), s. 37.
82 Indb. ved Olaf Olsen 1967 (i NM).
83 Indb. ved Olaf Olsen 1974 (i NM).
84 Indb. ved Thomas Bertelsen 2001 (i NM).
85 Indb. ved Thomas Bertelsen 2002 (i NM).
86 Indb. ved Thomas Bertelsen 2001 (i NM). – Foruden 
de løse knoglerester under selve fundamentet fandtes 
en barnegrav i ‘rene’ jordlag umiddelbart øst for apsi
den. Skelettet havde hovedet i vest, mens underkrop
pen, der lå under sakristiets østgavl, var drejet i nord
lig retning. Det var udgraverens klare opfattelse, at be
gravelsen var ældre end stenkirken. En C14 analyse af 
knoglerne daterer dog skelettet til 13301440. (Under
søgelse ved Jan Heinemeier, Århus Universitet).
87 Nogle små stolpehuller, der ved udgravningen 1967 
blev undersøgt under korgulvet, havde som nævnt ik
ke relation til tidligere bygninger på stedet.
88 Ved udgravningen i skibets vestende 2001 fandtes o ver 
muldlaget et affaldslag af knust frådsten, der var skåret 
af fundamentsgrøften til midtskibets nordre strækmur. 
Disse byggelag stammer sandsynligvis fra skibets yder
mure.
89 Jfr. Marianne Nielsen og Niels Jørgen Poulsen: På 
sporet af den ‘jyske fod’. Om måleenheder i jyske, ro
manske kirker, herunder Ribe domkirke, i Hugo Jo
hannsen (red.): Kirkens bygning og brug. Studier tileg
net Elna Møller, 1983, s. 4158.
90 Målt over et samlet stræk er de fire bevarede blæn
dinger og liséner tilsammen 572 cm, hvilket giver en 
fodlængde på 28,6 cm (572:20 = 28,6).

91 De manglende piller kendes kun fra de plinter, der 
har båret dem (jfr. s. 5081).
92 Den indbyrdes afstand mellem de bevarede piller i 
hver række, målt fra disses centrum, er i den lidt kor
tere nordside hhv. 565 cm (de to vestre piller) og 580 
cm (de to østre), i sydsiden hhv. 580 cm (de to vestre 
piller) og 585 (de to østre). Indskyder vi i tanken de 
manglende piller, fremgår det, at de seks piller i hver 
række er afsat med en indbyrdes afstand på mellem 283 
og 293 cm. Afstanden mellem midten i de to arkade
mure er i øst 690 cm, i vest 675 cm.
93 Plinterne, der bærer rundpillerne, måler gennemgå
ende 116×116 cm (= 4×4 fod à 29 cm). De oprinde
lige arkadeåbninger (målt mellem plinterne) kan såle
des beregnes til 6 fod.
94 Indb. ved Olaf Olsen 1967 og Thomas Bertelsen 2001 
og 2002 (i NM).
95 Viggo Norns notebog. Indb. ved Olaf Olsen 1967 og 
1974, Birgit Als Hansen 1981, Henrik Græbe 1996 og 
Thomas Bertelsen 2001 (i NM).
96 Mål: 1218×1215 cm.
97 I sydsiden er den romanske sokkel og muren her
over bevaret i fuld længde, om end hjørnet er sløret. 
I nord er den romanske sokkel – ved tilslutningen af 
sakristiet – afbrudt næsten en meter fra det nordøstre 
hjørne og erstattet af en syld af rejste kampesten. Men 
frådstensmurværket herover er romansk, og hjørnet, 
ca. 1 m øst for den østre lisén, stod efter frihugning 
2001 skarpt og velbevaret. En lodret ‘søm’ øst herfor, af 
bl.a. små udkragende marksten, udfylder partiet mellem 
hjørnet og sakristiets teglstensmur.
98 Også i frådstenspartiet af Sønder Nærå kirke (Oden
se amt) har pilastrene ensidige kragbånd, og vinduerne 
er anbragt lidt skævt i blændingerne.
99 En udhugning omkring nordøstre hjørne 2001 
godtgjorde, at forholdene – sådan som de kan iagttages 
i dag – ikke skyldes reparationer eller forstyrrelser, men 
at frådstensmuren aldrig har haft en afsluttende blæn
ding endsige hjørnelisén.

Fig. 129. Snit 1:10 af soklen under apsiden i koret (s. 
5065, 5070). Målt og tegnet af Thomas Bertelsen 2001. 
– Section, 1:10, of the base below the apse in the chancel.
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100 Indb. ved Th. Bertelsen 2001 (i NM). Apsidens fun
dament blev 1934 kun delvis undersøgt af Norn, hvor
for hans opfattelse af dens udformning (jfr. fig. 14) på 
væsentlige punkter har kunnet korigeres.
101 Norn regner i sin rekonstruktion (fig. 14) med, at 
murkronen har ligget 0,5 m over vinduerne (altså 3,25 
m over soklen), men i sydsiden er der dog bevaret fråd
stensmurværk indtil 3,30 m over soklen.
102 Således foreslået allerede af Chr. Axel Jensen i notat 
1934.
103 Jfr. Hans Krongaard Kristensen: Middelalderbyen 
Viborg, 1987, s. 62f. og Jens Vellev: Asmild Klosterkirke 
i 900 år, Højbjerg 1990, s. 14f.
104 Inden terrænafgravningen 1933 var jordsmonnet 
vokset til 0,7 m over dette niveau.
105 De to frådstensblokke var brudt i flere stykker. 
Den nordre har været 40 cm bred og mindst 48 cm 
dyb, den søndre 60 cm bred og mindst 50 cm dyb. 
Blokkene var væsentlig bredere og dybere end de til
stødende kvadre i samme skifte, der kun var indtil 20 
cm brede og 30 cm dybe.
106 En mulig forklaring på korvinduernes anbringelse 
kunne være ønsket om at trække det østre vinduespar 
så langt mod øst (og mod alteret) som muligt.
107 Bunden ligger i samme niveau som sideskibenes 
vinduer.
108 NM’s Naturvidenskabelige Undersøgelser. Indb. ved 
Niels Bonde 1983.
109 En opmåling ved Niels Jørgen Poulsen 2001 af det
te vindue viser tillige, at trærammen er skrumpet som 
følge af indtørring.
110 Om andre romanske vinduesrammer, jfr. Thomas 
Bertelsen: En romansk vinduesramme fra Bjernede 
kirke, i Bygningsarkæologiske studier, 19992000, s. 
712.
111 Opmålingen af vinduesrammen, mens denne end
nu var på plads, viser, at endnu to partier af det østre 
karmstykke var bevaret. Disse (stærkt forrådnede styk
ker?) er formodentlig gået til ved udtagningen.
112 I betragtning af, at vinduerne har været i brug i hen 
ved 400 år, må glasset formodes at have været udskiftet 
indtil flere gange.
113 Om andre aflastningsbuer, anlagt umiddelbart over 
korbuen, se f. eks. Sønder Jernløse, Vallekilde og Tveje 
Merløse (DK. Holbæk, s. 133, 2481 og 2959).
114 At buen overskæres af loftsbjælken kunne måske tale 
til fordel for, at den som arkaderne i Tveje Merløse 
kirkes vestgalleri (jfr. DK. Holbæk, s. 2962ff.) har været 
delvis lukket og udfyldt med en arkitektonisk under
deling med mindre åbninger. Af en sådan underdeling 
ses dog ingen spor.
115 Den étskibede kirke i Estuna i Uppland (Sverige) 
har en tilsvarende, dog noget mindre åbning mellem 
skibet og korets tagrum. Åbningen var tidligere synlig 
fra rummet, og da der i 1200 udførtes kalkmalerier, 
blev disse på triumfvæggen komponeret under hen

syntagen til (dør)åbningen. Jfr. SvK. vol. 110, Uppland 
bd. V:6 (1966), s. 700 og 706.
116 Trods den tværgående loftsbjælke ville åbningen væ
re stor nok til at rumme en mandshøj figur.
117 Arkadeåbningens placering svarer til nogle usædvan
lige åbninger over korbuen, der andre steder i Nord
europa har ledt ind til et østgalleri eller kapel over ko
ret (jfr. Eric Fernie: Chambers over Sanctuaries in Ro
manesque Churches, under trykning i Hafnia 2002). 
– Kirken i Deerhurst i Gloucestershire i England (fra 
1000tallet) havde et kammer over koret med en bue
åbning i vestsiden, som ledte ud til et træpulpitur i ski
bets østende, der modsvaredes af et vestpulpitur, tilgæn
geligt fra tårnet. – I Dønnes kirke i Helgeland, Nord
norge, (fra 1200rne) findes over koret et loftsrum, som 
har haft forbindelse med et lektorium over korbuen 
(jfr. HansEmil Lidén: Norsk middelaldersk steinarki
tektur, i hikuin 1983, s. 10607 og Lena Liepe: Medie
val stone churches of Nothern Norway, Tromsø 2001, 
s. 22f. og 49f.).
118 I kirken i Les SaintesMariesdelaMer i Provence 
(Frankrig) er der over koret indrettet et ‘østgalleri’, der 
åbner sig mod skibet med en rundbuet åbning, som 
normalt er lukket med et træjalousi. Her opbevares et 
relikvieskrin, der på kirkens festdage hejses ned i kir
ken gennem åbningen, hvorefter det opstilles på alte
ret. Jfr. William Anderson: Les SaintesMariesdela
Mer, i Hävd och Hembygd, Svenska Fornminnesför
eningens Årsskrift, Sthlm. 1923, s. 96104, og Diction
naire des Églises de France, Éditions Robert Laffont 
1966, bd. II, D, s. 14041.
119 Øverst i gavlspidsens nordside rager murkernen (af 
små markesten) 4050 cm op bag spærets underside 
(målt vinkelret).
120 Strækmurene blotlagdes i fuld længde af Norn 1933. 
Fundamentet og konstruktionen af den vestre del af den 
nordre mur er nærmere undersøgt af Thomas Bertelsen 
ved en udgravning 2001. Jfr. indb. ved samme 2002 (i 
NM).
121 Den tilmurede niche, der blev åbnet og undersøgt 
1955, måler 20×15 cm og er 50 cm dyb. Den er blevet 
opfattet som et opbevaringssted for relikvier. Jfr. RuJfr. Ru
dolf Volf 1960 (note 31), s. 34.
122 At Norn ikke har fundet entydigt belæg for piller
nes form, viser hans bemærkning om den nordvestre 
pille. Denne måtte efter hans opfattelse være den ene
ste firkantede…‘idet det ikke ses, at der er mulighed 
for at gennemføre nogen rytmisk inddeling med (fir
kantede) piller mellem de bevarede (runde) søjler’ (jfr. 
note 67).
123 Med hhv. en kvadratisk og en rund pille.
124 Aftrykket af pillerne blev 1933 påvist i grunden, 
den nordre vægpille er genudgravet 2001. Jfr. indb. ved 
Thomas Bertelsen 2002 (i NM).
125 I den bevarede rest af søndre vægpille, som i dag 
springer 1,01,2 m frem fra gavlen, er der på nordsiden 
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bevaret lidt af en skråkantet sokkel. Den nordre pille 
har – i det mindste på nord og sydsiden – ikke haft en 
tilsvarende sokkel.
126 Under alle omstændigheder har man haft behov for 
at kunne komme op i midtskibets tagrum, hvortil der 
ikke har været adgang via sideskibene.
127 Nederst er nicherne dog åbne ind til altrenes bag
side.
128 Den nordre pille er i gotisk tid forhøjet med mun
kesten for at danne støtte for det indbyggede hvælv.
129 Hugo Johannsen og Claus M. Smidt 1981 (note 79), 
s. 94109, og Marianne Nielsen og Niels Jørgen Poul
sen 1983 (note 89) s. 55, note 42.
130 Ved opførelsen af våbenhuset tilmurede man det 
vestligste af de to romanske vinduer i sideskibet. At vå
benhuset er ældre end langhusets forhøjelse, fremgår 
dels af den manglende støttepille i skibets nordside, 
dels af et spring i rækken af bomhuller, der indtil 1933 
kunne iagttages i det forhøjede parti af skibets mur.
131 Våbenhuset kendes alene fra udgravningen og op
målingen 1933.
132 Om andre ligeløbstrapper på egnen se f.eks. Østbirk 
(s. 4443), Ovsted (s. 4556) og Underup.
133 Frijsenborg godsarkiv, Hammel. Løbenummer 266. 
Syn over grevskabet efter Mogens Friis, (†1675).
134 Pillen vest for syddøren, der er trukket lidt mod 
vest, kan først være opført efter nedrivningen af det 
søndre †våbenhus.
135 De to østre vægpiller hviler på de fortykkede mur
partier.
136 Jfr. en lignende indendørs trappe i skibets nordve
stre hjørne i Ølsted kirke (Vejle amt).
137 Om lukkemure og afskilring af apsis jfr. Nørre Sne
de (s. 4219) og nabokirken Hvirring. Fænomenet er 
ret udbredt i Thy, jfr. f. eks. Tømmerby (DK. Tisted, s. 
172). I Kværkeby (Sorø amt) er den detaljerige lukke
mur undersøgt og retableret 1981 (DK. Sorø, s. 497f.).
138 Døren er falset på østsiden. Syd for dørfalsen og gå
ende i ét med denne ses (på skillevæggens bagside) en 
stor, retkantet og flad niche (ca. 150×125 cm), nu ud
muret.
139 Herved fremkom der i nordsiden en ‘søm’ af bl.a. 
små udkragende marksten, der udfylder partiet mellem 
hjørnet og sakristiets teglstensmur.
140 LAVib. Århus bispearkiv. Kirkesyn 170012 (C 
3.1166).
141 Indb. om skibets højkirkemure ved Thomas Bertel
sen 2001 (i NM).
142 I skibets vestende er gavltrekanten fjernet. Af tårnets 
østmur fremgår det, at tårnet er bygget op imod midt
skibets tagværk, og at dette har haft samme højde og 
hældning som i østenden
143 Jfr. f.eks. koret i Keldby kirke, DK. Præstø, s. 958.
144 Når tilsvarende huller mangler i nordsiden, skyldes 
det, at hvælvkapperne her er ført højere op og har 
skjult sporene.

145 Man kan dog ikke udelukke den mulighed, at gavl
trekanterne, selv med en åben tagstol, har stået upud
set. Tilstedeværelsen af loftsbjælken forhindrer ikke i 
sig selv en åben tagstol. En sådan kan udmærket have 
været båret af et antal frie bjælker, hvor den østre (og 
vestre) har ligget umiddelbart op imod gavlvæggen.
146 Indb. ved Thomas Bertelsen 2001 og 2002 (i NM).
147 LAVib. Århus bispearkiv 17421845. Tamdrup (C 
3.634).
148 NM’s Naturvidenskabelige Undersøgelser. Indb. ved 
Niels Bonde 1983 og 1990 (i NM).

Fig. 130. Blyantsskitse af østsiden af triumfgavlen set fra 
korets loftsrum (jfr. fig. 20, 36). Den rundbuede arka
deåbning (s. 5078) er på vestsiden delvis tilmuret i for
bindelse med indbygningen af hvælv i skibet. På gav
lens østside ses lidt over kragbåndene aftrykket af en 
tværgående bjælke, formodentlig et hanebånd fra ko
rets romanske tagværk. Buen har på vestsiden i sam
me niveau været overskåret af skibets østre loftsbjælke, 
der har hvilet i et murfremspring (s. 5094f.). Fra Viggo 
Norns notebog (I, 192935). – Pencil sketch of the east 
side of the chancel gable seen from the chancel loft (cf. figs. 20, 
36). The round-arched arcade bay was partly walled up on 
the west side in connection with the building of vaults in the 
nave. On the east side of the gable one sees, just above the 
cordons, the impression of a transverse beam, probably a tie 
beam from the Romanesque roofing of the chancel. The arch 
on the west side at the same level was cut across by the eastern 
ceiling beam of the nave, which rested on a ledge.
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149 Dvs. sidste bevarede årring +20 (det formodede an
tal årringe i splintveddet).
150 Indb. ved Niels Bonde 1990 (i NM).
151 Ankerbjælke nr. 1, 2, 4 og 5 fra vest.
152 Uldall 1870 og 1873 (note 62 og 63).
153 Volf 1970 (note 37), s. 120ff. Fundet gjordes af viceFundet gjordes af vice
skoleinspektør Olaf Aastrup, Vejle.
154 Jfr. Henrik Græbe: Kalkmalerier i Tamdrup kirke, 
NMArb. 1973, s. 193195. Arbejderne foretoges af Ulla 
Haastrup, Henrik Græbe, Kirsten Trampedach og Mo
gens Larsen (kalkerne er senere kasseret). Enkelte sup
plerende kalker er 1978 taget af Ulla Haastrup og stu
derende ved Konservatorskolen samt senere ved Peder 
Bøllingtoft.
155 NørlundLind: Kalkmalerier, s. 50ff., 291f.
156 Med mindre der i borten også skulle have indgået 
krydsende linjer, må den således have haft karakter af 
et gitterværk eller en art enkel ‘mønsterflade’. Jfr. SuJfr. Su
sanne Stangier: Ornamentstudien innerhalb der däni
schen romanischen Wandmalerei, Skjern 1995, s. 26ff.
157 Partiets tolkning i lyset af Jellingmalerierne skyldes 
Kirsten Trampedach. Jfr. Ulla Haastrup 1986 (note 
164), s. 66ff.
158 Det er således ikke rigtigt, når NørlundLind: Kalk
malerier, s. 291, oplyser, at malerierne alene er konser
veret og hærdet, mens intet er tilføjet. Jfr. NM. Indb. 
ved Harald Borre 1940 samt Henrik Græbe: Kalkma
lerierne, i Ole Schiørring (red.): Tamdrup. Kirke og 
gård, Horsens 1991, s. 4563.
159 Bølgetungerne i forening med håndstillingen for
anledigede ved afdækningen 200102 den tanke, at der 
kunne være tale om en fremstilling af S. Poppo. Den
ne teori var anledningen til, at hovedet søgtes frilagt 
ved fjernelse af hvælvsten. Herved fremkom imidlertid 
nok en glorie, men ved finafdækning også en engle
vinge, der aflivede Poppoteorien. Bølgetunger af sam
me art ses eksempelvis som signatur for ild i de ro
manske kalkmalerier i Schwarzrheindorf i Rhinlandet. 
Se Otto Demus: Romanische Wandmalerei, München 
1968, s.182f. med pl. 200.
160 Lignende kalkmalede engle, der står inde i korbuen 
og har hyldet triumfkrucifikset, kendes fra Skellebjerg 
kirke o. 1250. (DK. Holbæk amt, s. 1032f. med fig. 
8ab).
161 Nærmest triumfmuren er stenene for en del blot
tede, mens malerierne i lommen mellem de to østligste 
vinduer synes skjult af overkalkninger.
162 Når kalken har bevaret farver, skyldes det, at partiet 
omkring den har været beskyttet af hvælvbuen.
163 Dette sandsynliggøres dels af rækkefølgen, dels kun
ne Jesu talegestus forstås ud fra ottonske maleriers 
vægt på samtalen mellem Jesus og Peter i Fodtvæt
ningsscenen. Se Gertrud Schiller: Ikonographie der 
christlichen Kunst 2, Gütersloh 1968, s. 56ff. med fig. 
13032.
164 Se Ulla Haastrup i Danske Kalkmalerier, Romansk 

tid 10801175, 1986, s. 7481 og Gertrud Schiller 
1968 (note 163), s. 58ff. med fig. 14648.
165 NM. Notat af Chr. Axel Jensen (med skitse) fra be
søg i kirken 11. okt. 1933, hvor også mæanderborten 
ovenover omtales, ligesom han nævner malerisporene 
på korets overvægge.
166 Således Ulla Haastrup 1986 (note 164), der henviser 
til ottonske fremstillinger af Korsegangen, hvor korset 
på denne vis bæres af en forangående Simon af Ky
rene. Henrik Græbe 1991 (jfr. note 158) opfatter sce
nen som Jesus, der fremvises for folket (Ecce Homo). 
Denne tolkning er dog ikke mulig, da dette motiv 
først kendes fra 1400rne, se Schiller 1968 (note 163), 
s. 84ff.
167 Udformningen med en øvre tværarm kendes i 
1100rne, men viser især tilbage til karolingisk og ot
tonsk tradition. Se Schiller 1968 (note 163) fig. 378ff. 
samt 458 for et (udskåret) krucifiks fra Køln.
168 Haastrup 1986 (note 164) og samme: Die romani
schen Wandmalereien in Råsted. Ikonographie, Bild
programm und Theater. Hafnia 1972, s. 96ff. Når det 
gælder korsets og Kristusfigurens holdning og ud
formning, kan nævnes en række nære ottonske paral
leller (alle ligeledes ukronede), såsom en krucifiksfigur 
fra Ringelsheim, et graveret sølvkors i Mainz og et 
bogbind i stiftskirken i Säckigen. Måske det nærmeste 
kalkmalede sidestykke findes i S. Angelo in Formis i 
Italien (o. 1075). Se Schiller 1968 (note 163), fig. 348 
og Bernward von Hildesheim und das Zeitalter der 
Ottonen, udg. Michael Brandt & Arne Eggebrecht, 
Hildesheim 1993, Bd. 1, s. 18586 og bd. 2, s. 156, 
496f.
169 Motivet kan især genkendes på grund af en gam
mel og ret fast ikonografisk tradition, der herhjemme 
er bedst repræsenteret på Ribe domkirkes Kathoved
dør (DK. Ribe, s. 218ff.). Jfr. Håstrup 1986 (note 164) 
og Schiller 1968 (note 163), s. 177ff.
170 Jfr. Haastrup 1986 (note 164), der jævnfører med 
motivets fremstilling i de note 168 nævnte kalkmale
rier i San Angelo in Formis i Syditalien.
171 Der ses således målemærker for korsets anbringelse 
præcis midt mellem nordvæggens højkirkevinduer i 
korsfæstelsesscenen.
172 NørlundLind: Kalkmalerier, s. 291, antog for kor
buen en grå baggrund, men kunne ikke konstatere 
nogen baggrundsfarve, end ikke ved ultraviolet belys
ning.
173 Se nærmere i Mogens Larsen: Tamdrup kirkes kalk
malerier. Meddelelser om konservering 4, 1974, s. 
107114, samme i Danske Kalkmalerier. Romansk tid 
10801175, s. 72f. samt Græbe 1991 (note 158). Yder
ligere oplysninger skyldes Peder Bøllingtoft.
174 NørlundLind: Kalkmalerier, s. 50ff., 297f. Maleri
erne opfattedes som fremstillinger af Jesu Barndomshi
storie indtil de 1972 blev overbevisende omtolket som 
scener af Johannes Døberens legende. Se Ulla Haa
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strup: Johannes i Jelling, Skalk, 1972, 2, s. 18ff. og sam
me 1986 (note 164), s. 6671.
175 Forskelle i forhold til Jelling er bl.a. en lidt rigere 
palet med blå bundfarve i Jelling.
176 NørlundLind: Kalkmalerier, s. 58ff., 290f., hvor det 
foreslås, at Ørridslevmaleren har ’fået sin opdragelse i 
Jelling’. For malerierne i Ørridslev har Aron Anders
son 1968 foreslået den plausible datering o. 1140. Se 
samme: The Art of Scandinavia II, London, New York, 
Sydney, Toronto 1968, s. 243.
177 Således Haastrup 1986 (note 164) s. 53, Aron An
dersson1968 (note 176), s. 243, Græbe 1991 (note 
158) og Søren Kaspersen: Helmarshausen oder andere 
Quellen? Betrachtungen zur dänischen Wandmalerei 
im 12. Jahrhundert. Helmarshausen und das Evangeliar 
Heinrichs des Löwen, Göttingen 1992, s. 6567.
178 Således er i Vrigsted kirke fundet en smal rankebort, 
der kendes helt tilsvarende i Ørridslev. I Ørridslev er 
der endvidere over korets hvælv iagttaget rester af en 
figurfrise under arkader som i Jelling. Se s. 4743 og jfr. 
Nyborg 1999 (note 36), s. 142ff. Allerede Beckett: Da
Kunst. henførte 1926 Jellings og Ørridslevs malerier til 
samme malere.
179 For værkstedets enhed og virke langt ind i 1100rne 
se Nyborg 1999 (note 36) samt Ebbe Nyborg og Met
te Kristine Jensen: Messeoffer, gralsriddere og snakke
kvinder, NMArb. 1998, s. 63ff.
180 Se s. 5045 og nærmere Christiansen 1968b (note 
33), s. 189.
181 Nyborg 1999 (note 36). Et problem ved Århus som 
hjemsted er, at ingen af gruppens malerier er fundet 
nord eller vest for byen.
182 Jfr. Græbe 1991 (note 158) og Josef & Konrad 
Hecht: Die frühmittelalterliche Wandmalerei des Bo
denseegebietes, Sigmaringen 1979, I, s. 65146.
183 Rester af en sådan Majestas er 2000 afdækket i Vrig
sted kirkes apsis.
184 Søren Kaspersen: Kains og Abels offer i dansk ro
mansk vægmaleri, Imagines Medievales, Uppsala 1983, 
s. 211ff.
185 For langhusets nedre frise haves ingen viden om 
højden, men ca. 160 cm ville udgøre en naturlig ana
logi til frisen forneden på triumfvæggen og være godt 
i overensstemmelse med den forhåndenværende plads.
186 Således har korbuen nedenunder givetvis rummet 
en skulptur i form af korbuekrucifikset, der har ind
gået i det i øvrigt malede program. Jfr. Ebbe Nyborg: 
Korbue, krucifiks og bueretabel, hikuin nr. 14, 1988, 
s. 135ff. Allerede Uldall 1873 (note 63) nævnte mulig
heden af, at den øvre bue kunne have været prydet af 
et krucifiks.
187 Jfr. Reallexikon zur deutschen Kunstgeschichte Bd. 
V, Stuttgart 1967, Art. Engel, s.379ff.
188 Det note 168 nævnte maleri af Korsfæstelsen i S. 
Angelo in Formis har interessant nok samme plads 
midt på basilikaens nordvæg som led i en passionsserie. 

Se Otto Demus: Romanische Wandmalerei, München 
1968, s. 114ff. med pl. 17.
189 Den første pudsning med kvaderridsning må for
mentlig opfattes som den finish, hvormed bygmeste
ren afleverede det færdige byggeri.
190 Haastrup 1986 (note 164), Græbe 1991 (note 158) 
og Kaspersen 1992 (note 177), de to sidste med vide
re henvisninger. Allerede Beckett: DaKunst I, s. 266ff. 
pegede 1926 på lighederne mellem Jellingbillederne 
og malerierne i Hildesheim domkirke, der ligesom 
Xanten domkirkes nu er forsvundet. Jfr. også Johnny 
Roos val: Romansk Konst, Sthlm. 1930, s. 356ff.
191 Kaspersen 1992 (note 177), der som udtryk for for
midlingen nævner et formentlig italiensk kalkmaleri i 
S. Gereons kirke i Køln.
192 Her kan henføres til argumentationen allerede i 
Nør lundLind: Kalkmalerier, s. 59, hvor der imidlertid 
tales om stilimpulser via Sydfrankrig, Burgund og Bel
gien.
193 Dateringen svarer stort set til værkstedets tidsfæ
stelse i Beckett: DaKunst I, s. 266ff. og NørlundLind: 
Kalkmalerier, s. 50ff., 291f., 297f. I tilslutning til ældre 
arkitekturhistoriske dateringer af kirken (jfr. s. 5057f.) 
har R.Volf også villet sætte kalkmalerierne så tidligt 
som o. 1050, idet han 1970 (jfr. note 37, s. 154ff.) støt
tede sig til paralleller i den såkaldte Bernwardinske 
kunst i Hildesheim (jfr. herom note 168). Kirkebyg
ningens dendrokronologiske datering 1983 har ikke 
afholdt kunsthistorikere fra tidsfæstelser før og o. 1100. 
1986 ville Ulla Haastrup i værket Danske kalkmale
rier (note 164) datere Tamdrups og Jellings malerier 
10801100 (Ørridslevs o. 1100), mens Knud Krogh i 
samme værk (s. 64f.) fremhævede den naturvidenska
belige datering og talte for en tilkomst i de første årtier 
af 1100rne. Enig i denne tidsfæstelse er også Henrik 
Græbe 1991 (note 158) og Ebbe Nyborg 1999 (note 
36), hhv. o. 1120 og 1125, mens Søren Kaspersen 1992 
(note 177) henfører værkstedet til før 1100 om end 
’ind i 1100rnes første årti…, hvis ikke ligefrem hele 
dets virke er faldet efter 1100’.
194 Et fotografi ved Harald Borre 1940 (i NM) viser 
motivet før restaurering, meget tyndt, men dog med 
detaljerne erkendelige.
195 Fotografier ved Harald Borre 1940 viser motivet før 
restaurering. Af porten og englen var kun mindre par
tier i behold. Om rekonstruktionens rigtighed er der 
dog næppe tvivl.
196 Der var forslag om funktion som en art altertavle 
allerede i Chr. Axel Jensens indb.1934 (i NM). Jfr. i øv
rigt om en sådan kalkmalet højalterudsmykning i Jets
mark kirke (Hjørring amt) Peter Pentz i Danske Kalk
malerier. Gotik 13751475, 1985, nr. 66.
197 Det afdækkede felt med sort, mørkerødt og gul ok
ker på en tyk kalksvumning, målte 7×10 cm og sad ca. 
230 cm over gulvet 80 cm fra østre hvælvpille.
198 På pillen i nord sås grønt med sorte konturer, rødt 
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og gråt, på den søndre grålige og lyserøde toner, og 
på sydvæggen var der hovedsagelig tale om mørkerød 
farve, der fandtes ca.120 cm over gulvet og ca. 370 cm 
fra østvæggen.
199 Søren Kaspersen i Danske Kalkmalerier. Sengotik 
15001536, 1992, s. 17477, hvor der også fremhæves 
lighedspunkter med malerier i bl.a. Ö. Hoby (Skåne) 
og S. Annas kapel ved Stubbekøbing kirke (DK. Ma
ribo, s. 272).
200 I bordets nuværende skikkelse findes nichen 128 
cm fra den nordre kant, 98 cm fra den søndre.
201 NM. Indb. ved Thomas Bertelsen 2001. Det kon
stateres her, at en placering delvis inde i apsiden ville 
svare til forholdene ved sidealtrene. Rekonstruktionen 
(fig. 25) ville give en afstand på 38 cm til passage bag 
om alteret.
202 Jfr. Christiansen 1968b (note 33), s. 181 med note 
54.
203 Se generelt Beckett 1919 (note 32), Nørlund 1926 
(note 28), Harald Langberg: Gyldne Billeder, 1979, 
samt Poul GrinderHansen, Gérard Franceschi og As
ger Jorn: Nordens gyldne billeder fra ældre middelal
der, 1999.
204 Inv.nr. D 801. Jfr. W. Mollerup: Nationalmuseets an
den Afdeling, Redegørelse for dens Virksomhed siden 
1892, 1908, s. XIII.
205 Således Ivar Hertzsprungs rekonstruktion til Natio
nalmuseets nyopstilling 1911, Poul Nørlund 1926 (no
te 28), s. 155 med pl. VI, der blev bestemmende for 
1930rnes nyopstilling i museet, og den rekonstrukti
on, der 1934ff. brugtes ved opsætningen af pladekopier 
i Tamdrup kirke (jfr. ndf.). Se nærmere Christiansen 
1968b (note 33), s. 154ff.
206 Christiansen 1968b (note 33), s. 17496.
207 Denne rekonstruktionsmulighed har især haft en 
fortaler i R. Volf 1970 (note 37), s. 138ff.
208 Christiansen 1968b (note 33), s. 15374. RekonRekon
struktionen hviler på den forudsætning, at firpassets 
ramme har grebet ind over de tilstødende revler, at 
de retkantede plader oprindelig har målt 20 × 20 cm, 
at de ydre rammestykker har målt 13 cm i bredden 
og revlerne 8 cm, mens felterne har været indfattet af 
skrålister med en bredde af 1,5 cm.
209 Jfr. Christiansen 1968b (note 33), s. 173f.
210 Nørlund 1926 (jfr. note 28), s. 2748.
211 Jfr. Nørlund (note 28), s. 160 med note 1 og Lang
berg 1979 (note 203), s. 27f. udførligt med hensyn til 
plade nr. 25.
212 Beckett: DaKunst, s. 224, opfattede nok figurerne 
som Maria og Johannes Døberen, men fæstnede sig 
samtidig ved det påfaldende i en Maria med krone, jfr. 
Christiansen 1968b (note 33), s. 178ff. Kronen kunne 
forklares derved, at Maria tillige personificerede kir
ken som en MariaEcclesia, jfr. Britta Bergh: Den sör
jande Maria med drottningkrona, Iconographisk Post 
4, 1996, s. 112. Væsentlig for tolkningen af figurerne 

som stiftere er deres ydmyge kropsholdning og mang
lende glorier.
213 Stifterfigurerne er 12,3 og 11,6 cm høje, den for
modede guldsmed 7,9 cm. For begrebet proskynese se 
Lexikon des Mittelalters VII, 199496, s. 266.
214 Således Nørlund 1926 (note 28).
215 Mens der originalt har været en arkadebue omkring 
Herodes’ hoved, ses på den påsatte plade en art elliptisk 
aftegning, hvis øvre spids eller runding mangler som 
følge af beskæring. Måske har reparationens årsag lig
get i den fraklippede del af hjørnet, hvor et parti kan 
være brækket af under arbejdet.
216 Det underliggende pladeparti er kun tilgængeligt 
fra bagsiden, hvis manglende bearbejdning tyder på, at 
der ikke har været tale om nogen reparation, men sna
rere et ønske om at udarbejde den detaljerige barnefi
gur særskilt på en selvstændig plade.
217 Familiens ledsagere til Ægypten er ofte svært be
stemmelige, jfr. E. Kirchbaums Lexikon der christliE. Kirchbaums Lexikon der christli
chen Ikonographie, Rom, Freiburg, Basel, Wien 1970, 
art. Flucht nach Ägypten.
218 Dette såkaldte ‘Drageunder’ er meget sjældent frem
stillet. Det nævnes således ikke af Schiller 1968 (jfr. note 
163), mens Kirchbaum (note 217) kun oplyser om en 
enkelt parallel i form af et italiensk relief på domkirkefa
caden i Orvieto. For teksten, der findes i det såkaldt uæg
te Mattæusevangelium, se Jacobs Forevangelium og Det 
uægte Matthæusevangelium. Oversat og udgivet med 
indledning og billeder af Knud Banning, 1980, s. 51.
219 Ved Elias ses rest af forridsning, idet hans nedre 
dragt bort i fortegning er ført uden for figuren.
220 Karrets kumme form er almindelig, idet man teolo
gisk satte Fodtvætningen i forbindelse med Dåbens sa
kramente og syndens tilgivelse. Se Schiller 1968 (note 
163), s. 52f. med illustrationer s. 337, 351ff.
221 Ved Johannes’ glorie ses lidt af dens forridsning.
222 Kun en enkelt bevaret tekst har øjensynligt en så
dan legendekarakter, nemlig Poppolegendens gengi
velse i Ett fornsvensk Legendarium, vol. 2, udg. George 
Stephens, Sthlm. (1858), s. 267.
223 Bolin 1931 (note 34), s. 63112. Lene Demidoff: 
The Poppo Legend. Medieval Scandinavia 6, 1973, 
s. 3967. I disse to bidrag fi ndes alle kildesteder genI disse to bidrag findes alle kildesteder gen
givet For hovedparten kan endvidere henvises til 
danske oversættelser: Widukinds Sachserkrønike paa 
dansk ved I. P. Jacobsen, 1910, s. 122ff. Adam af Bre
men: De Hamburgske Ærkebispers Historie, oversat 
af Carsten L. Henrichsen, 1930, s. 87, 99f. Ælnoths 
Krønike, oversat og kommenteret af Erling Albrecht
sen, Odense 1984, s. 29. Roskildekrøniken, oversat 
og kommenteret af Michael Gelting, Højbjerg 1979, 
s. 18f. Saxos Danmarks Historie, oversat af Peter 
Zeeberg, 2000, 2, s. 28f. Ryd Klosters Årbog i kul
turhistorisk belysning ved Rikke Agnete Olsen, Høj
bjerg 1989, s. 41.
224 For den sidste, se Volf 1960 (note 31), s. 28ff. og 
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1970 (note 37), s. 142ff., hvor rækkefølgen er noget 
ændret i forhold til 1960.
225 Der anes lidt krydsgravering, som antyder, at kon
gen kan have båret et hovedtøj som på nr. 25.
226 Jfr. Nørlund 1926 (note 28), s. 171.
227 Christiansen 1968b (note 33), s. 184ff. med note 63. 
Jfr. KultHistLeks. art. Gudsdom samt Robert Barlett: 
Trial by fire and water. The Medieval Judical Ordeal, 
Oxford 1988, s. 1333.
228 En tilsvarende kongelig benbeklædning ses på nr. 
28. Jfr. Nørlund 1926 (note 28), s. 159.
229 Christiansen 1968b (note 33), s. 183ff., hvor Pop
pos manglende bispedragt under jernbyrden forklares 
noget søgt med, at han skulle have afført sig den for
inden. Handskens tunger vil Christiansen forklare som 
‘en nimbus, der antyder, hvilken afgørende rolle der er 
tiltænkt den som et redskab i Guds tjeneste’.
230 Jfr. øvrige plader, således nr. 6, hvor Gabriel er vist 
uden glorie, og nr. 18 og 20, hvor endog Jesus savner 
en sådan.
231 Om dåbskarrets type, der må være hentet fra tidens 
miniaturer, se Christiansen 1968b (note 33), s. 187 
med note 66. Typen kan evt. være hentet fra fremstil
linger af kejser Konstantins eller kong Klodevigs dåb, 
jfr. ovf. s. 5045.
232 Langberg 1979 (note 203), s. 27ff. med fotografier 
af bagsiden og palliet.
233 I Christiansen 1968b (note 33) udtrykkes s. 175 en 
vel nok unødvendig tvivl, om der her er tale om et 
alter, idet »Opbygningen ingen som helst lighed har 
med et alterbord«.
234 Om ambociborier se Nørlund 1926 (note 28), s. 
11ff. med fig. 1112 og Christiansen 1968b (note 33), 
s. 176f. med note 43.
235 Historikeren Sven Aggesen fortalte o. 1185, hvor
dan Sven Tveskæg efter sin dåb skulle have påbudt, at 
»det guddommelige ords sædekorn skulle udsås vidt og 
bredt over hele hans herskerområde«. Sven Aggesens 
Historiske Skrifter, oversat af M. Cl. Gertz, genoptryk 
1967, s. 57.
236 Jfr. Nørlund 1926 (note 28), s. 22ff., Christiansen 
1968a (note 28), s. *7f., Andreas Oldeberg: Metalltek nik 
under vikingatid och medeltid, Sthlm. 1966, s. 224ff. 
og A. Lemeunier: Le Vernis Brun. Splendeurs du decor 
dans l’orfevrerie mosane, sammenfatning af (utrykt) 
doktorafhandling ved universitetet i Liège 1987.
237 Jfr. Nørlund 1926 (note 28), s. 170.
238 Stykket er siden 189697 fæstnet til en tøndepind.
239 De fire førstnævnte måler 2832,5 cm, de lange 
5356 cm, mens de syv stumper måler 819,5 cm og er 
0,81,6 cm brede. Jfr. Christiansen 1968b (note 33), s. 
198ff., hvor stumperne dog ikke nævnes.
240 Christiansen 1968b (note 33), s. 198ff. Her nævnes 
ni borter samt et da manglende ganske lille stykke.
241 Således har Lisbjergfrontalets rammeværk en bort, 
der er 7,5 cm bred og må ses i lyset af, at frontalet som 

helhed er mindre end Tamdrups. Ranker i brunfernis på 
blank bund synes uden sidestykke på de danske altre.
242 NM. Indb. ved Thomas Bertelsen 2001. Stumperne 
har her nr. X, 1113.
243 Jfr. note 227. Handskens optræden her skyldes mu
ligvis en sproglig misforståelse, se Demidoff 1973 (note 
223), s. 49.
244 Adam af Bremen lader omvendelsen gælde den 
svenske kong Erik Sejrsæl, der da også skal have regeret 
i Danmark. Adams kronologi og version af den poli
tiske sammenhæng er i øvrigt også ren konstruktion. 
Se senest Niels Lund: Harald Blåtands død, Roskilde 
1998.
245 Snorre er ud over Rydårbogens forfatter (o. 1300) 
den eneste, som udtrykkeligt nævner kongens dåb. 
Da denne dog, som også i de øvrige kilder, må være 
stiltiende forudsat, ligger der ikke heri noget vidnes
byrd om, at man i Tamdrup nødvendigvis har kendt til 
Snorres tekst.
246 Om Tage E. Christiansens afvigende opfattelse, at 
Poppo vises som biskop allerede før jernbyrden, se s. 
5124 med noterne 22930. Christiansen følges af De
midoff 1973 (note 223), s. 50.
247 Når bispen på nr. 23 savner pallium (hvoraf Nør
lunds ‘Bremerbisp’), må det formentlig skyldes en in
konsekvens, som ikke er ualmindelig på pladerne. Alt 
tyder på, at han er den samme som de følgende pladers 
ærkebisp.
248 Jfr. s. 5124 med noterne 22930.
249 Nørlund 1926 (note 28), s. 172, og Christiansen 
1968b (note 33), s. 174ff., der ikke mindst fæstnede sig 
ved den knælende konges og mandlige frontalestifters 
åbenbare lighed med de foregående pladers konge, og 
som direkte anførte, at det drejede sig om Harald Blå
tand og hans dronning, der skænkede et frontale. Volf 
1960 (note 31), s. 51ff. og 1970 (note 37), s. 136ff. 
opfattede frontalestifterne som de samme, som han 
mente at se afbildet på frontalets Majestasrelief, nemlig 
Sven Estridsen og hans mor, Estrid.
250 Jfr. note 235, der antyder kendskab til Sven Agge
sens historie og vel lader kongens fromhedshandling se 
i sammenhæng med en almen udbredelse af troen.
251 Theophilus On Divers Arts, translated from latin by 
John G. Hawthorne and Cyril Stanley Smith (1972), 
2. udg. New York 1979, s. 150ff. Jfr. også Nørlund 
1926 (note 28), s. 21f., Oldeberg 1966 (note 236), s. 
129ff., Ornamenta Ecclesiae. Kunst und Künstler der 
Romanik, udg. Anton Legner, Köln 1985, I, s. 348ff. 
samt Robert Didier og Albert Lemeunier: La chasse 
de Saint Hadelin de CellesVise. Tresors d’art religieux 
au Pays de Vise et Saint Hadelin, Vise 1988, s. 112ff., 
145f.
252 En sådan ses eksempelvis på altrene fra Odder (re
tablet), Ølst og i Stadil.
253 Analyserapport ved Hans Nyström i Karen Stemann 
Petersens indb. 1980 (i NM).



5166

254 Beckett 1919 (note 32), s. 140ff. og Nørlund 1926 
(note 28), 156ff., der daterer Sindbjergalteret 11751200. 
Sindbjergpladerne er mere ensartet flade i relieffet, men 
der er lighedspunkter i gevandtbehandlingen, i figurer
nes vekslen mellem glatte og riflede glorier, i brugen af 
perleborter og i den ret udstrakte brug af gravering, der 
er særegen for arbejderne i Sindbjerg og Tamdrup. Et 
fælles træk ligger også i, at brunfernis forekommer ale
ne på ornamentborterne, der er ganske nært beslæg
tede, men som jo for Tamdrups vedkommende ikke 
kan knyttes sikkert til frontalet, jfr. ovf. (C).
255 Poul Nørlund: Stormandstyper fra Valdemarstiden, 
NMArb 1935, s. 16f. Jfr. også Nørlund 1926 (note 28), 
s. 173, og Christiansen 1968b (note 33), s. 178ff.
256 Om guldsmedehåndværkets udøvere, der er bedre 
belyst end andre højmiddelalderlige håndværkere, se 
Richard Karcher: Das deutsche Goldschmiedehand
werk bis ins 15. Jahrhundert, Leipzig 1911, s. 28ff. og 
Peter Cornelius Clausen: Goldschmiede des Mittelal
ters, Zeitschrift für Kunstgeschichte 1978, s. 46ff.
257 Beckett 1919 (note 32), s. 140ff. Han så pladerne 
og deres dateringsspørgsmål i nær sammenhæng med 
Sindbjergalteret og gik især ind på en diskussion om, 
hvorvidt dets forudsætninger skulle være engelske.
258 Nørlunds påpegning af sådanne anakronismer var 
med til at give Rudolf Volf afsæt til sine forsøg på at 
datere pladerne tilbage til 1000tallet. Se s. 5045 med 
note 31.
259 Nørlund 1926 (note 28), s. 155ff.
260 Nørlund 1926 (note 28), s. 26ff. Som et konkret da
teringsvidnesbyrd nævnes Jesu Dåb (nr. 13), hvor dåbs
englens parate kjortel er et træk, som ikke synes iko
nografisk kendt før o. 1150.
261 Nørlund 1926 (note 28), s. 155ff., 205.
262 Nørlund 1926 (note 28), s. 163ff., der især jævnfører 
med kalkmalerier i Montmorillon og et stenrelief i St. 
Gilles du Gard.
263 De riflede glorier er et udpræget rhinlandsk træk. 
For ansigtstyperne jfr. Peter Lasko: Ars Sacra 8001200 
(1972), 2. udg. New Haven and London 1994, s. 188ff., 
Didier og Lemeunier 1988 (note 251), især s. 173ff. 
samt J. J. M. Timmers: De kunst van het Maasland, As
sen 1971, s. 313ff.
264 Nørlund 1926 (note 28), s. 163ff., jfr. plade nr. 1, 
7 og Lasko (note 263), s. 203. Foldemotivet ses også 
noget senere, således på ærkebiskop Wichmann von 
Seeburgs bronzestøbte gravfigur fra årene efter 1198 
i Magdeburgs domkirke. Se: Der Magdeburger Dom, 
udg. Ernst Ullmann, Leipzig 1989, fig. 27.
265 Jfr. Lasko 1994 (note 263), s. 190ff. og specielt s. 256. 
De klæbende eller ‘fugtige’ folder kaldes her ‘damp
fold’. I Skandinavien har også betegnelsen ‘blærefold’ 
været anvendt.
266 Lasko (note 263), s. 200ff., og specielt Renate Kroos: 
Der Schrein des Heiligen Servatius in Maastricht, 
München 1985, s. 103ff. Det bedste hjemlige eksempel 

på en stil som Tamdruppladernes er vel nok de skån
ske kalkmalerier i Bjäresjö kirke. Herom, se A CataHerom, se A Cata
logue of WallPaintings in the Churches of Medieval 
Denmark 11001600, Scania Halland Blekinge, Volume 
Four: ArtHistorical Survey, Copenhagen 1982, s. 23ff.
267 En undtagelse danner for så vidt Løffler 1881 (note 
26), der s. 77 henviste til, at eventuelle, overskydende 
plader kunne have hørt til sidealtrenes udsmykning.
268 Christiansen 1968b (note 33), s. 181ff., 195f.
269 Volf 1970 (note 37), s. 137ff., der bl.a. begrundede 
sin antagelse med, at han ved frontalestiftelsen (plade 
29) mente her at kunne iagttage et lavt retabel over 
frontalets bagkant.
270 Kolstrup 1991 (note 41), s. 79ff., hvor der jævnføres 
med S. Albinusskrinet i S. Pantaleon i Køln.
271 Didier og Lemeunier 1988 (note 251), s. 100f.
272 Naturligvis kunne også et skrin være udført, ikke 
blot i samme arbejdsgang som frontalet, men også med 
afstemte plademål. Tilskyndelsen til det sidste har dog 
været langt mindre end ved en opbygning, der som 
frontaleretabel har skullet opleves helt koordineret. 
Med i billedet må også den konstaterede forskel i or
namentresternes (C) teknik, som Tage E. Christiansen 
ville se som vidnesbyrd om tilhørsforhold til to for
skelligartede inventarstykker. Dette argument er som 
nævnt næppe bindende.
273 Således det fra en tegning kendte S. Remaclus reta
bel fra klosteret i Stavelot (Belgien). Et retabel i Tam
drup kunne måske i opbygning have mindet om et 
mindre retabel fra S. Castor i Coblenz, der nu er i Clu
nyMuseet i Paris. Se Lasko (note 263), s. 193f., 200ff. 
med fig. 264 og 271.
274 Om afvigende tolkninger, se ovf. s. 5117 med note 
212.
275 Antependiet befinder sig i Musées Royaux d’Art 
et d’Histoire i Bruxelles. Se Die Zeit der Staufer. GeSe Die Zeit der Staufer. Ge
schichte – Kunst – Kultur. Katalog der Ausstellung 
Stuttgart 1977, udg. Reiner Haussherr, I, s. 805ff., II 
Abb. 599. Se også Sauer 1993 (note 45), s. 312f. samt 
Ornamenta Ecclesia. Kunst und Künstler der RomaKunst und Künstler der Roma
nik. Katalog zur Ausstellung des SchnütgenMuseums, 
Köln 1985, udg. Anton Legner, 1, s. 117ff. og 187ff. 
med talrige eksempler på afbildede stiftere og hånd
værksmestre.
276 Mens stiftere normalt afbildes i ydmyg bøn eller 
frembærende gaver, er den adorerende gestus med op
rakte arme sjælden og synes i nogle tilfælde at kunne 
kendetegne allerede afdøde velgørere. Se f.eks. titelside i 
det såkaldte Elisabeth Psalter fra o. 1200, gengivet i Joan 
A. Holladay: Herman of Thuringia as patron of the arts: 
a case study, Journal of Medieval History 1990, s. 203.
277 Jfr. at Volf 1960 (note 31), s. 51ff. og 1970 (note 37), 
s. 152ff. opfattede stifterne som Estrid og Sven Estrid
sen, men ud fra den urigtige forudsætning, at alteret 
skulle tilhøre midten af 1000tallet. Jfr. Christiansen 
1968b (note 33), s. 180 med note 52.
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278 Nørlund 1926 (note 28), s. 173ff. Om Sofia, senest 
John Lind: De russiske ægteskaber, i HistT. 1992, s. 
256ff. Se i øvrigt Christiansen 1968b (note 33), s. 178ff.
279 Denne scene må som nævnt anses for ‘historisk’, jfr. 
ovf. s. 5128f.
280 Når Christiansen 1968b (note 33), s. 159 og 196 
med note 96 nærmest hælder til den modsatte opfat
telse, skyldes det selvsagt ukendskab til undersøgelser
ne 2001.
281 Christiansen 1968a (note 28), s. 6* med fig 4*. Det 
kendteste vesteuropæiske eksempel er Karl den Skal
dedes (82377) frontale i SaintDenis (Paris), der o. 
1500 var flyttet op på alterbordet, kronet af et kors. 
Se bl.a. Julian Gardner: »Ante et super altare…« From 
Antependium to Altarpiece. Das Aschaffenburger TaDas Aschaffenburger Ta
felbild. Studien zur Tafelmalerei des 13. Jahrhunderts, 
München 1996, s. 2540, og Andrew Martindale: Al
tarpieces in Italy during the 13th century. Norwegian 
Medieval Altar Frontals and related Material, Roma 
1995, s. 3746.
282 Christiansen 1968b (note 33), s. 153, 196ff. med 
publicering af konfiskationslisten.
283 Nørlund 1926 (note 28), s. 8, 155.
284 Tamdrup kirkes gyldne alter. MeddÅrhSt. 1987, s. 
120. Snedkerarbejdet skyldes den tidligere menigheds
rådsformand, tømrermester Hans Madsen.
285 Jfr. ‘Kirkelig begivenhed af usædvanlig art. I 
1000året for kong Harald Blaatands dåb genindvies 
det gyldne alter i Tamdrup kirke’, Menighedsrådenes 
blad 1959, s. 171.
286 Jfr. Christiansen 1968b (note 33), s. 158 med note 
14.
287 NM. Kvittering i korrespondancearkiv. Jfr. Kolstrup 
1991 (note 41), s. 88ff.
288 Jfr. opmaling af nævnte Korsfæstelsesmaleri i Føv
ling kirke, s. 4030 med fig. 23.
289 LAVib. VoerNim hrdr.s provsti. Synsprot. 18551938 
(C 34.34).
290 På knoppens overside anes et utydeligt stempel med 
to bogstaver, det første vistnok et »R«.
291 Jfr. Kolstrup 1991 (note 41), s. 6789.
292 Jfr. Ulla Haastrup: Bemalede romanske døbefonte i 
det middelalderlige Danmark, hikuin 22, 1995, s. 23.
293 Mackeprang: Døbefonte nævner s. 59 yderligere 
evangelistsymboler på fonten i Svenstrup (Ålborg amt) 
og (mere usikkert) på fonten i Vonsbæk (DK. Sjyll, s. 
513).
294 Mackeprang: Døbefonte, s. 55, 192, og om de klas
siske løvefonte s. 23356. Den bedste afbildning af 
Sjørslevfonten findes i Otto Norn: Jysk Granit, 1968, 
pl. 45f.
295 Mackeprang: Granitportaler, s. 152f.
296 Norn 1968 (note 294), s. 20 og senest Nyborg 1999 
(note 36), s. 137 med note 21. Når Mackeprang ikke 
selv udviklede disse sammenhænge, må det bl.a. skyl
des en dispositionsmæssig bundethed i værkerne.

297 NM. Brev af 30/5 1873 fra F. Uldall, der nævner 
Fjeldskovs regning for arbejdet til museets direktion. 
Jfr. Kolstrup 1991 (note 41), s. 88ff.
298 NM. Inv.nr. D 801.
299 NM. Indførsel i museumsprotokollen 1873.
300 Jfr. i øvrigt Christiansen 1968b (note 33), s. 157f. 
Prædikestolens træfelter, der 189697 fik aftaget me
talpladerne, har ikke 2001 kunnet lokaliseres i NM.
301 Note 17. Midtgangens bredde angives til 6 fod og 5 
tommer, sidegangenes til 4 fod og 9 tommer i syd og 
4 fod i nord.
302 Jfr. Erik Skov: Skriftemål og skriftestol, i Kirkens 
bygning og brug. Studier tilegnet Elna Møller, 1983, s. 
118ff.
303 Nyt orgel i Tamdrup kirke. MeddÅrhSt. 1975, s. 62f. 
Oplysninger fra Marcussen & Søns arkiv er fremskaffet 
af orgelbygger Marius Braune.
304 Den oprindeligt uligesvævende temperering efter 

Fig. 131. Tidligere altermaleri, Korsfæstelsen, midten af 
1700rne (s. 5135). Jesper Weng fot. 2000. – Former altar 
painting, the Crucifixion, mid-1700s.
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O. Oussorens opskrift er i tidens løb blevet udjævnet 
(iflg. meddelelse fra orgelbygger Marius Braune).
305 Registrene anføres med de navne, der var gældende 
efter udvidelsen 1934.
306 Det synes at fremgå af fotografiet (fig. 47), at orglet 
oprindelig havde fritstående spillebord; organisten har 
muligvis siddet med ansigtet vendt mod kirken.
307 Facadetegning findes i Marcussen & Søns arkiv.
308 Yderligere oplysninger om kirkens orgler findes i 
Den Danske Orgelregistrant og på dennes inter net
hjemmeside.
309 Henningsen: Kirkeskibe, s. 109.
310 RA. Rtk. Rgsk. Indtil 1559. 152829. Fortegnelse 
over indkrævede klokker.
311 LAVib. Århus bispeark. Kirke og præstegårdssyn 
183035 (C 3.1177).
312 Jfr. Rudolf Volf: De romanske gravsten i Tamdrup 
kirke, i Vejle Amts Årbog 1980, s. 4160. Den største 
samling, ikke mindre end 9 beskrevne sten, findes ved 
Vestervigs gamle klosterkirke. Se DK. Tisted, s. 644ff.
313 Kai Uldall: Gravtræ og gravramme, NMArb. 1931, 
s. 41ff., stenen nævnt s. 52.
314 Læsningen følger i det væsentlige Erik Moltkes 
indb. 1940 (i NM), der også ligger til grund for bogsta
vernes opmaling på stenen. Chr. Axel Jensen læste i sin 
indb.1934 smst. den uforståelige langside og fodende 
således: »hen et le re nest habeat ivci«, mens indskriften 
på korsstaven læstes: »tvmtvhie racentie«. Yderligere af
vigende er Thorkild Hinrichsens læsning, der imidler
tid ikke er foretaget på stedet, men efter fotografi. Se 
Hinrichsen: Grabsteine, IV, s. 973.
315 Danmarks gamle Personnavne, udg. af Gunnar 
Knudsen og Marius Kristensen under medvirkning af 
Rikard Hornby, 193640, I, sp. 162. For et responsum 
angående navnene på kirkens romanske gravsten tak
kes Bent Jørgensen.
316 En fremstilling af S. Brigida optræder på det gyldne 
alter fra Lisbjerg kirke (s. 1406 med fig. 19).
317 Hinrichsen: Grabsteine, IV, s. 973. Jfr. Peter CaJfr. Peter Ca
relli: En kapitalistisk anda. Kulturella förändringar i 
1100tallets Danmark, Lund 2001, s. 319ff. med over
sigt over epigrafiske dateringer af romanske gravsten, 
fig. 324.
318 Se Løffler: Gravsten, s. 9ff. (hvor Tamdrup kirkes ro

manske gravsten ikke er medtaget), ovenfor (Årh. amt), 
s. 2192, 2486, nr. 2, 2571, nr. 23, samt Vibeke Michel
sens art. Elui i Weilbach: KunstLeks.
319 Læsningen følger her Erik Moltkes indb. 1940 (i 
NM), der også ligger til grund for optrækningen af ste
nens indskrift. Læsningen »Filia Petri« (Pedersdatter) er 
foreslået i Chr. Axel Jensens indb. 1934 (smst.), mens 
Bjørn Kornerup i et responsum til Rudolf Volf har 
foreslået læsningen »cvnt«, der evt. skulle dække over 
navnet Knud, altså »Knudsdatter«. Se i øvrigt Rudolf 
Volf i Horsens Folkeblad 18. juni 1955 og samme 1980 
(note 312), der s. 49ff. vil opfatte og læse stenen som 
lagt over Sven Tveskægs datter Estrid Margareta.
320 Geti findes så tyndt belagt som mandsnavn i Dan
mark, at det må opfattes som en variant af det alminde
ligere Gøti; jfr. nedennævnte sten på Boller herregård.
321 Løffler: Gravsten, s. 20. Sammenstillingen af de to 
sten, se Beckett: DaKunst I, s. 243. Se i øvrigt Hinrich
sen: Grabsteine, IV, s. 979, 998.
322 Om ringkorset og dets udvikling se Joanna Wolska: 
Ringkors från Gotlands medeltid, Udevalla 1997, s. 35ff.
323 Løffler: Gravsten, fig. 20, 23 samt DK. Kbh. Amt, s. 
2011 nr. 2.
324 Suppleret efter anonym indberetning 1909 (i NM).
325 Firetallet har karakter af et halvt ottetal, idet dets 
øvre bue mangler.
326 En skitsemæssig tegning af stenens oprindelige form 
samt angivelse af dens oprindelige mål (155×40 cm) 
findes i Poul Nørlunds indberetning 1918 (i NM).
327 Jfr. Uldall 1931 (note 313), s. 52. Stenen opfattes i 
Erik Moltkes indb. 1940 (i NM), som romansk, ligele
des i Hinrichsen: Grabsteine, IV, s. 975.
328 Suppleret efter indb. af Poul Nørlund 1918 (i NM).
329 En skitsemæssig tegning af stenens oprindelige form 
samt angivelse af dens oprindelige mål (157×47,5 cm) 
findes i Poul Nørlund indberetning 1918 (i NM).
330 Aase Faye: Danske Støbejernskors, udg. af Jan Faye, 
1988, nr. 105.
331 Faye (note 330), nr. 160.
332 Faye (note 330), s. 218.
333 Faye (note 330), nr. 273.
334 Faye (note 330), nr. 106.
335 Støberiet bag signaturen »ST« er ikke noteret i Faye 
(note 330), s. 218.
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Danmarks Kirker, Århus

Fig. 132. Kirken og Tamdrup Bisgård set i landskabet fra vest. Jesper Weng fot. 2001. – The church and Tamdrup Bisgård 
seen in the landscape from the west.

The church, situated seven kilometres north west 
of Horsens, was built around 1125. With its size 
and its wealth of treasures from the High Middle 
Ages, it is one of the most interesting churches 
in Denmark – but also one of the most enigmat
ic. There is regrettably little reliable historical in
formation from the earliest period. The earliest 
mention of the church is in connection with 
a gift from an Århus canon in 1345, although 
the placename is mentioned as early as 1279, 
when the Bishop of Århus witnessed a letter in 
‘Thomæthorp’. It is not evident whether he did 
so in the large manor house of the parish, which 
has at least since the Late Middle Ages lain south 
of the church as an episcopal manor called Tam
drup Bisgård (fig. 132) (Bisgård = Bishop’s Man
or). The manor may earlier have been located 
north west of the church site, where archaeologi
cal excavations in 198390 have demonstrated a 
‘large residence’ from the latter half of the elev
enth century and the beginning of the twelfth 
centu ry. In the Late Middle Ages the advowson 
may have been episcopal. But the prosperous 
benefice, which appears to have been the seat for 
a very large cure, seems to a great extent to have 
been in the hands of placehunters with papal 

com missions. With the Reformation the patron
age would have passed to the King, and around 
16751803 it belonged to the counts of Frijsen
borg.
 The few, scattered written sources in fact offer 
no explanation of the existence of such a large 
and richly furnished basilica church (by Danish 
standards) in Tamdrup. The bishops are unlikely 
to have been the original founders. It is more 
likely to have been a Royal foundation, and may 
be considerably older than the present church 
and have served as a kind of minster or missio
nizing church. In that case there would be a 
clear parallel with the more southerly ancient 
Royal seat in Jelling, where King Harald Blue
tooth marked the christianization of the country 
with his large runic stone and the building of a 
substantial minster church of wood. 
 These conjectures draw particular support from 
the representations on the *(†)golden altar of the 
church from c. 1200 (cf. pp. 5113ff.). Seven of 
the pa nels are depictions of how the cleric Poppo 
(or ‘Poppa’) converted King Harald Bluetooth c. 
958/65 by undergoing the ordeal by fire, as re
counted a few years later in the chronicle of the 
Saxon monk Widukind (figs. 8894). The story 
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of this dramatic event was later told repeatedly 
in varied forms by chroniclers in Denmark and 
abroad. Closest to the scene shown on the Tam
drup panels, where the ordeal can be seen to take 
the form of wearing a redhot glove (figs. 68, 89), 
are the versions in Saxo Grammaticus’ Gesta Da-
norum and a later addition to Adam of Bremen’s 
history (c. 1075) – both accounts, like the panels, 
from c. 1200. By contrast, no preserved sources 
are known for the continuation of the story on 
the Tamdrup panels, where we apparently see the 
Danish King showing the church his humble al
legiance and donating the rich gifts (figs. 9294).
 That Poppo’s ordeal, according to the Tamdrup 
panels, won him both a bishopric and sainthood 
is evident from his bishop’s robes and halo. How
ever, the role of the King is also so prominent 
that it looks like an attempt to give Harald Blue
tooth or his son Sweyn Forkbeard (†1013) the 
status of a kind of Danish Constantine in the 
mythology of the Danish monarchy. The reason 
Sweyn Forkbeard has also been proposed as the 
King on the Tamdrup panels is that the Poppo 
story, in the Danish historiography of the High 
Middle Ages – for example in Saxo , was often 
transferred from King Harald to him.
 The representation of the story of the otherwise 
unknown ‘St. Poppo’ in Tamdrup seems to suggest 
as a background a special local cult with pilgrim
ages, which might help to explain the large, rich 
building, and in fact implies that, locally at least, 
Tamdrup was singled out as the locus of the tri
umph of Christianity in Denmark. And the ‘na
tional’ character and implications of such a cult 
must be a crucial argument in favour of a Royal 
foundation and continued patronage. We may 
compare this to William the Conqueror’s Battle 
Abbey, founded on the battlefield at Hastings, 
where he had won the crown of England in 1066, 
or to Valdemar the Great’s foundation of Vitskøl 
Abbey out of gratitude for the victory on Grathe 
Heath in 1157, when he won the monarchy of 
Denmark for himself and his line. 
 The erection of the present church building in 
Tamdrup may very well have been the work of 
King Niels (110334). And the idea of Royal pa
tronage is presumably supported by the founder’s 

pictures on the golden altar from c. 1200, since 
here, in the most prestigious place on the right 
of the Christ in Majesty, we see a crowned wom
an – probably a queen, or perhaps a duchess 
(fig. 101a). She could be Valdemar the Great’s 
widow, Sophia of Novgorod (†1198). But per
haps we should seek a more likely foundress in 
the branches of the Royal family that were de
throned after 1157 – and possibly among the de
scendants of King Niels. 
 The association with a losing branch in the 
struggles for the throne in the 1100s would at 
least offer one explanation of why no monastery 
was ever attached to the church. And it would 
make it easier to understand why in the Late 
Middle Ages the place appears to have become 
a shrine of primarily local significance, although 
probably with some pilgrimage. 
 Reasonably consistent as these arguments seem, 
it must be emphasized that they are based more 
or less exclusively on the presumed implications 
of the building itself and it ornamentation. The 
written evidence of Poppo’s ordeal locates it var
iously in Schleswig, in Ribe, on the island of 
Mors (North Jutland) and at the Isøre Thing 
(Zealand), while Tamdrup is not mentioned at 
all. The sources are equally silent about any pil
grimage to Tamdrup, in the Late as in the Early 
Middle Ages. The place thus still presents a fasci
nating mystery. 

THE CHURCH BUILDING. The church, 
which has preoccupied art historians since 1870, 
is a large, very well preserved calcareous tufa 
building, with a dendrochronological dating to c. 
1125. It takes the form of a basilica with a chan
cel and a threeaisled nave, originally with apses 
at the eastern end (fig. 18). To this Romanesque 
complex a porch was added in the north and a 
large tower in the west in the Late Middle Ages; 
the nave was rebuilt and furnished with vaulting 
and the chancel was extended with a sacristy in 
the east (fig. 17).
 The church very likely had a predecessor of 
wood, since the archaeological excavations in 2001 
were able to establish that there had been burials at 
the site before the building of the stone church.

ENGLISH SUMMARY
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 The Romanesque basilica was probably built 
in one continuous process within a few years, 
with the chancel and the eastern end of the nave 
as the first stage. A dendrochronological analysis 
(1983) of two window frames – from the north 
side of the chancel and the south side of the nave 
– shows that the wood used was felled in the first 
decades of the 1100s. And since the wood in the 
two window frames seems to have been felled at 
the same time, we must assume that the chancel 
and nave were finished at about the same time. In 
the nave the foundations were originally designed 
to bear a wall of the same thickness as the chancel; 
but after the construction of the eastern quarter 
of the side aisle walls the thickness was reduced, 
so that the lowest part of the walls at the western 
end on the inside was left standing as a bench. 
 The chancel is the only part of the church to 
have facade ornamentation, consisting of round
arched recesses divided by pilasters; but as a high
ly unusual feature this architectural decoration 
was not used at the eastern end of the chancel, 
which is without corner pilasters. The chancel 
apse, which was demolished a few years before 
the Reformation, is known from an excavation 
in 2001.
 The nave, whose gables were probably termi
nated with masonry crests, had doors in the south 
and north and presumably also in the west. The 
low sideaisles were sparingly illuminated with 
just two windows in each side and a single win
dow in the western end. In the nave walls there 
was an odd number of windows, five in the south 
and four in the north. In the central nave, which 
was covered by a flat timbered ceiling, the walls 
were borne by twelve low pillars, six on each 
side, every second of which was removed in con
nection with the vaulting in the 1400s. What has 
been preserved is five round columns and one 
rectangular pier, the northwestern one. From the 
missing pillars a restoration in 193334 was only 
able to demonstrate the square plinths that had 
borne the piers, which means that it is possible 
that the interior had alternating round columns 
and square piers – socalled alternating supports 
(cf. figs. 18, 42). An unusual opening in the east 
gable of the nave, above the chancel arch and 

originally visible from the central nave, opened 
on to the chancel loft (figs. 19, 20). The round
arched opening, cut across at the top by the ceil
ing beam, is technically a relieving arch; but it 
may have been put there for the sake of the sur
rounding murals – perhaps to hold a sculpture 
(the Ascension?), or for special liturgical reasons 
(the display of relics?). At the opposite end there 
was probably a timbered west gallery, resting on 
ledges in the arcade walls. 
 The chronology of the extensive Late Medi
eval construction phases can be estimated with 
reasonable certainty. The porch at the north side 
of the nave and probably also a later demolished 
southern porch are older than the rebuilding of 
the nave, and this may also be true of the chancel 
vaulting. After this the construction stages main
ly went from west to east. The tower was built 
while the central aisle still stood with its old roof 
height, perhaps around 1463, when the large bell 
of the church was acquired. The tower interior 
was originally divided into two floors, and the 
thick south wall probably contained a staircase. 
After this work began – probably c. 14751500 
– on the nave, whose outer walls were consider
ably heightened and reinforced with buttresses, 
and vaults were built in, beginning with the side 
aisles and ending with the central aisle. In the 
southwestern corner of this a spiral staircase was 
built in an independent stairwell (demolished in 
1933). In connection with the vaulting, as men
tioned above, every other pillar was removed in 
the nave walls and new large arcades were broken 
through to the sideaisles. The interior thus more 
or less took on the character of a hall church, in
asmuch as the arches of the sideaisles only have a 
slightly lower span than those of the central aisle. 
Since the rebuilding the three aisles of the nave 
have been covered by a large common roof. 
 Before 1520 (cf. the murals) the apse was sepa
rated from the chancel and accommodated a 
small narrow sacristy by a closing wall in front of 
the opening of the apse (fig. 48). The transverse 
wall was originally furnished with a door at 
the north side of the altar. Above the altar, 
which because of the door was pulled towards 
the south, the partition wall is furnished with 
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two small straightedged peepholes, a kind of 
‘squints’ placed at different levels, but symmetri
cally around the middle of the altar. The function 
of these peepholes is difficult to understand, but 
they should perhaps be viewed in the light of a 
similar situation in Sahl Church, where the peep
holes were connected with the secondary erec
tion of a golden altar. The apse was demolished 
shortly afterwards, when the chancel was extend
ed with a larger sacristy towards the east. With 
this expansion the partition wall was retained, 
and at the beginning of the 1600s – when the 
Renaissance altarpiece of the church was set up 
– it was given two new doors, flanking the ex
tended altar (fig. 49).
 In a comprehensive restoration in 193334 (ar
chitect: Viggo Norn) the altar niches of the side
aisles were reestablished and a new stairwell was 
built on the south side of the tower. The church 
exterior was refurbished in 199598 (architect: 
Mogens Svenning); the same architect carried 
out interior refurbishing in 200102.
 Architectural background: In older research the 
building was dated to the middle of the eleventh 
century, and much was made of its ‘primitive’ fea
tures. With a dating to c. 1125 the church must be 
assigned to the second generation of the Danish 
stone churches, built at a time when the construc
tion of the cathedrals in Lund and Odense, for 
example, was well advanced. It is clearly younger 
than the Church of Our Lady in Roskilde, which 
– although it is not necessarily a direct model – 
is a good representative of the large threeaisled 
churches that had already been erected and con
secrated in Denmark when the craftsmen went to 
work in Tamdrup. Another parallel is the church 
in Asmild near Viborg, which is however not as 
well preserved as the church in Tamdrup.
 Technically speaking it exhibits fine construc
tion work; the architectural design is perhaps less 
convincing. The arcade walls undeniably have a 
strangely stocky appearance – even when one al
lows for the fact that the floor of the nave was 
originally 3040 cm lower than at present. 
 It should not surprise us that the architect ap
pears to have used one of the standard measuring 
units of the age (a ‘foot’ of 28.529 cm), nor that 

the more complex parts of the construction, the 
nave with its regular rhythm of pillar and arcade, 
can be broken down into simple dimensions and 
proportions (fig. 16).
 It is reasonable to believe that the architecture 
and the murals were to some extent coordinated 
– indeed the ‘primitive’ look of the building can 
perhaps be explained precisely on the basis of 
consideration for and interplay with the paintings 
that soon followed. It may for example have been 
the intention to create space for the two continu
ous friezes above the lowslung arches, while the 
placing of the individual scenes may have deter
mined the placing of the windows (Crucifixion 
in the middle of the north wall, fig. 58) and the 
establishment of the peculiar opening above the 
chancel arch. The number of pillars hints that 
there may have been symbolic considerations be
hind the planning: two rows with six pillars each 
(the twelve apostles), separated by seven arcades, 
another important figure in Christian symbolism. 

MURALS. The church has murals from two pe
riods. Their presence was earliest ascertained in 
1869 and they were mainly uncovered in 1934, 
1973 and 200102. 
 1) The oldest paintings, from c. 1125, were exe
cuted shortly after the completion of the basilica, 
and must have covered most of the interior of the 
building. The main work preserved is the repre
sentation in the chancel arch of the sacrifice of 
Cain and Abel (figs. 5354) as a eucharistic motif 
associated with the entrance to the chancel. Re
lated to this, on the east wall of the nave, are the 
remains of an angel standing north of the chancel 
arch (fig. 55) probably honouring the now lost 
holy rood (cf. fig. 56).
 The remaining decorations are above the Late 
Medieval arches on the upper walls, but only 
the preliminary drawing has been preserved. In 
the chancel one can make out some architectur
al features, but otherwise the traces of painting 
can only be seen on the central nave walls, where 
there were once two friezes, the upper one a cycle 
of scenes from the life of Christ below a broad 
keypattern border. This appears to have begun 
in the easternmost part of the south wall. In the 

ENGLISH SUMMARY



5173

middle of this we see small traces of the Last Sup
per, then what appears to be the Washing of the 
Feet and the Agony in the Garden (fig. 57). The 
pictures are slightly better preserved in the north 
(cf. fig. 58ff.). Here, between the two westernmost 
windows, there is a crossbearing scene where Si
mon of Cyrene seems to be carrying the small 
cross in front, after an Ottonian model, while Je
sus is led forth by Jews with characteristic curly 
hair and Jewish hats (figs. 5960). This scene is fol
lowed in the middle of the north wall by a Cru
cifixion scene (figs. 6162), showing small men 
hammering on the Cross, and at the same time 
Longinus with the lance and a figure who must 
be Stephaton. Farther to the east one glimpses 
traces of the Deposition and farthest east the En
tombment. Here one notes in particular a rich 
architectural border which again recalls Ottonian 
art, as well as what appears to be Jesus lying at 
the bottom swathed in crossed linen bands (figs. 
6364). Finally, we now see only a fragment of ar
chitecture northernmost on the east wall where 
the frieze must have culminated above the chan
cel arch. Here there was apparently room for two 
scenes flanking the present arcade opening (fig. 
56), which may have contained the focus of the 
painted frieze in the form of some sort of sculp
ture (the Ascension?). Finally it should be men
tioned that in 2002 a †fragment was found on the 
north wall of the chancel (fig. 52) probably re
presenting the birth of St. John the Baptist (to be 
compared with a corresponding scene in Jelling). 
The fragment will probably be covered again.
 The technique of the paintings must be des
ignated al secco, since the yellowish and rather 
uneven grounding has had time to dry before 
the actual painting work was done. This began 
with a preliminary outlining and pointingup of 
contours. Identifiable colours are dark and light 
ochre, yellow, white, green and minium red. In 
the chancel arch one can make out a green back
ground colour, and on the nave walls the back
ground consists of whitewash. The decorations 
are by the same workshop as the murals in †Jel
ling, Ørridslev, Vrigsted and perhaps the older 
St. Nikolaj Cathedral in Århus. Stylistically the 
representations derive from Ottonian, especially 

Late Ottonian art of the kind that can be seen in 
Cologne illuminations from the second half of the 
eleventh century, and which is known from con
temporary †murals in Xanten and Hildesheim. 
The Jutland painting’s oddly ‘bundled’ drapery 
might further indicate knowledge of the gold
smith Roger von Helmarshausen’s works from 
the time around 1100, which would accord ex
cellently with the dendrochronological dating of 
Tamdrup Church to c. 1125.
 2) The later murals, from 1500-20, are only pre
served in the chancel. The vaulting here has a se
ries of representations of the story of Adam and 
Eve. From the northern cell’s Admonition of Ad
am and Eve, only God the Father is preserved 
(fig. 66). In the east one can make out the Tree of 
Knowledge and traces of the Fall; the south cell 
has a well preserved picture of the Expulsion (fig. 
67), and in the west cell a toiling Eve is pre
served (fig. 65). Finally, high on the east wall, cov
ered by the altarpiece, are the remains of a St. Pe
ter and the arms of Bishop Niels Clausen Skade 
(14901520). The decoration, which exhibits de
pendence on the paintings in Århus Cathedral, 
can be attributed to the socalled Åle workshop, 
which was also active in the nearby churches in 
Åle, Skanderup, Østbirk and perhaps Stilling.

*(†)GOLDEN ALTAR. The golden altar of the 
church, from c. 1200, is only partially preserved, 
but would have corresponded to similar mag
nificent altars from other Jutland churches such 
as Lisbjerg, Odder, Sahl, Stadil and Kværn. The 
main parts preserved are the actual embossed and 
gilded copper panels, which are practically all se
verely trimmed as a result of secondary use as or
namentation on the pulpit in 16001625. After 
being identified there in 1870 the panels were 
sent in 1873 to the National Museum, where 
they were repaired in 189697.
 Of the total of 29 panels, a large quatrefoil
formed one with Christ in Majesty and four 
smaller related panels with the symbols of the 
evangelists form the central section of a frontal 
or antependium. The other 17 panels, with subjects 
from the infancy and passion of Christ, measured 
at least 20.1×17.9 cm, and the frontal can be re
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constructed on the basis of the related one in Sahl 
church with the reliefs in three rows, c. 228×105 
cm (figs. 7071). The Christ in Majesty is flanked 
by two presumed founders (figs. 72, 101), on His 
right side a crowned woman, a queen or duchess, 
on His left a longbearded man, apparently a cler
ic. Neither of those depicted has been identified. 
On the other hand, a small man who looks like 
a monk (figs. 72, 100), prostrated below the foot
stool of the Christ figure, is presumably the gold
smith. Of the narrative scenes, only one, the Na
tivity, seems to be missing. A rare iconographic 
detail of the Flight into Egypt (fig. 79) is a dragon
like animal with a scroll below the belly of the ass. 
This must refer to the story in PseudoMatthew of 
how the Holy Family sought refuge in a cave that 
turned out to be the home of dragons, which the 
Holy Child was however able to tame. 
 Some traces of ornamentation in the form of 
gilded copper bands and pieces of copper (figs. 
9596) may originally have formed borders on 
the framing of the frontal. But they may also have 
belonged to another unknown item of inventory, 

which would then most likely have been a *(†)re-
table. From this, seven reliefs (figs. 8894) have 
been preserved, corresponding in size and exe
cution to the Christ scenes of the frontal and 
showing how St. Poppo undergoes the ordeal by 
fire and converts King Harald Bluetooth/Sweyn 
Forkbeard, who then grants the church rich gifts. 
The sequence is uncertain, but must be fairly 
fixed for the four scenes placed first (figs. 8891), 
since they are based in all essentials on the con
version story as we know it from Widukind and 
later authors. The situation is different with the 
last three scenes (figs. 9294), which may be based 
on a local tradition about Royal gifts to Tamdrup 
Church.
 The metalworking technique used corresponds 
in all essentials to what has been described by 
Theophilus. In a number of places one sees prelim
inary outlining for the embossing (cf. figs. 75,99), 
and there are several examples of repairs and altera
tions done on specially rivetedon plates (figs. 74, 
91, 98, 99). Final engraving with finer detail, bor
ders etc., is most evident in the Christ in Majesty 

Fig. 133134. Jesu første Fristelse (tv.) og Jesu anden Fristelse. *Plader nr. 1415 fra *(†)frontale o. 1200 (s. 5120f.). 
Jesper Weng fot. 2001. – The First Temptation of Jesus (left) and the Second Temptation of Jesus. *Panels 14-15 from *(†)fron-
tal, c. 1200.
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relief. Brown varnish was not used on the reliefs 
themselves, only on the ornamental pieces, which 
corresponds to the situation on the closely related 
golden altar from Sindbjerg Church.
 All things considered, it must be the work of the 
same workshop as the slightly older frontal from the 
nearby Sindbjerg Church. However, the goldsmith 
was not the same, since our master has worked 
in higher relief in an animated, more expressive 
style, with an effect that is at once rustic and very 
monumental. The background should probably be 
sought in the metal art of the Rhine and Maas 
area in the latter part of the 1100s, work like St. 
Heribert’s shrine in CologneDeutz, attributed to 
Godefroid de Claire (or de Huy). The absence of 
‘damp folds’ might on the one hand be due to 
simplification, on the other to some sort of influ
ence from the new, classicizing ‘muldenfalten’ style 
from the time around 1200.
 Although the panels with the Poppo legend 
could conceivably belong to a reliquary with his 
remains (as proposed by the Danish historian Tage 
E. Christiansen), the common features of the re
liefs and the uniform dimensions of the rectan
gular ones suggest that everything was made for 
the same assemblage: a golden altar consisting of 
frontal and retable. The latter could be imagined 
as a more modest version of the socalled ‘Pente
cost retable’ in the Cluny Museum in Paris or the 
St. Remaclus †retable in Stavelot (Belgium). 
 The †high altar for which the golden altar must 
be presumed to have been made is not known, 
but the connection of the panels with the high 
altar seems to be supported by the find of a num
ber of small fragments of copper plate with gild
ing in the apse floor in 2001. Perhaps they got 
into the floor even before or concurrently with 
the erection of the present altar at the beginning 
of the 1500s (figs. 48, 69). At all events the pro
portions of the frontal do not accord with this, 
nor does the altar or the wall above it leave 
room for an old retable of the length of the 
frontal. There is therefore much to indicate that 
the golden altar had already been dismantled be
fore the Reformation in 1536. A confiscation list 
from this time can perhaps be interpreted along 
the same lines, since in listing the valuables of the 

church it says the following: “in Tamdrup Church 
there are many gilded pieces of copper”.

OTHER INVENTORY. This comprises a few 
other medieval pieces. Contemporary with the 
Romanesque building are two sidealtars in front 
of the demolished apses of the sideaisles. The 
font (fig. 110), attributed to the master stone
carver ‘Esge’, is only a little younger, while the 
Late Middle Ages are represented by a bell (fig. 
114) with the date 1463 and the name ‘Johannes’ 
(the bell founder?) and by the brick high altar, 
which was originally smaller and stood slightly 
displaced to the south (cf. figs. 48, 69).
 The altar candlesticks are from c. 1550 (fig. 
107), as is the South German baptismal dish, 
which was however only acquired for the church 
in 1834. As so often, the main inventory is from 
the age of King Christian IV: the altarpiece and 
pulpit are both from 160025 and were made by 
the same cabinetmaker (figs. 104, 112). The altar 
plate (cf. fig. 105) from 1718 was made by Mo
gens Thommesen Løwenhertz in Horsens and 
was a gift from the parish clerk Peder Rasmus
sen Dahl and his wife Maren Thomasdatter. From 
c. 1750 comes a set of older altar paintings (figs. 

TAMDRUP CHURCH

Fig. 135. Nedfarten til Dødsriget. *Plade nr. 22 fra 
*(†)frontale o. 1200 (s. 5123). Jesper Weng fot. 2001. 
– The Descent into Hell. *Panel 22 from *(†)frontal, c. 
1200.
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Fig. 136. Nordre kirkegårdsdige set fra ydersiden mod 
øst (s. 5048). Niels Jørgen Poulsen fot. 2001. – North 
wall of the churchyard seen from the outside looking east.
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103, 137). The present decoration of altarpiece 
and pulpit consists of socalled ‘pokerwork’ done 
by the sculptor Niels Fjeldskov in 1875 and 1873 
respectively. On the pulpit this replaced the gold
en altar *panels, which as mentioned above were 
‘discovered’ there in 1870 and sent in to the Na
tional Museum in 1873 (cf. fig. 111).
 The appearance of the church interior has been 
much affected by its restoration in 1934, when 
the altar was furnished with a frontal with copies 
of the *panels from the golden altar (renewed in 
1986). At the same time the present pews were in
stalled, and all the wooden furnishings were poly
chromed brightly in green, red, grey, brown, sil
ver and gold. About older refurbishings we know 
very little. The earlier altar paintings mentioned 
testify to work done in the mid1700s. In 1795 
the state of the altarpiece was said to be ‘a dis
grace and a blemish’, and this judgement had to 
be repeated until as late as 1831, when the altar
piece and pulpit were painted. In 1849 the seat
ing was renewed, the wooden furnishings were 

repainted in 1863, and in 1892 they were cleaned 
and ‘moderately polished’.

GRAVES AND MONUMENTS. Particularly 
worth singling out are three Romanesque gran
ite tombstones from c. 1200 with interesting in
scriptions (figs. 115117). The first was laid over 
Bardo Tygesen and apparently a wife, ‘Brida’ or 
Brigida, rare evidence of Scandinavian naming 
after the Irish saint. The second stone bears the 
name ‘Margareta ...datter’, while the third be
longs to a ‘Geti Fod’, who was apparently the fa
ther of a ‘Peter Gøti Sun Fot’, whose tombstone 
can be found at the nearby Boller Manor. 
 Two tombstones from the mid1600s are anon
ymous, as they were reused with new inscrip
tions in the 1800s (figs. 118, 121), and two Ro
coco stones were laid over members of the Man
dix family of Tamdrup Bisgaard. The churchyard 
monuments included several of the region’s so
called ‘peasant tombstones’ of granite from the 
time around 1800.



Danmarks Kirker, Århus

Kirken omtales første gang 1345, da den modtog ½ mk. 
sølv som sjælegave af Århuskanniken Peder Jen sen, der 
stammede fra Nim (jfr. også Tamdrup).1

 Nim herred optræder i Kong Valdemars Jordebog 
1231 og vurderes her til en årlig afgift på 12 mk. rent 
sølv.2 Kongen synes at have været en betydelig jord
ejer, og i forbindelse med opgøret efter mordet på Erik 
Klipping 1286 sagdes det om godset i Nim, at det hav
de været forlenet til marsk Stig.3 Sognet regnedes i mid
delalderen som ‘kongelev’ (krongods)4 og udgjorde i 
151600rne en egen lille enhed, Nim birk, som 1525 
hørte under Bygholm, fra 1596 under Skanderborg 
len (jfr. prædikestol 1614 og gravsten for birkefoged 
Christopher Holgersen, †1622).5 Det er sandsynligt, at 
kongen allerede inden reformationen har ejet kirken; 
herpå peger muligvis det forhold, at kirken 1524 blev 

NIM KIRKE
NIM HERRED

undtaget for ekstraskatten til Frederik I, idet den på 
et tidligere tidspunkt skulle have betalt 10 mk.6 Tilsy
net med kirken førtes i 1600rne fra Skanderborg slot. 
Som det er tilfældet med andre kirker i området, næv
nes amt mand Grabow i Skanderborg som køber ved 
en auktion 1710,7 men denne overdragelse er ikke op
taget i Kronens Skøder. Sognet var i begyndelsen af 
1700rne en del af det skanderborgske rytterdistrikt.8

 Kirken kom i privat eje, da kongen 1726 solgte den 
til sognepræst Hans Jørgensen Seidelin til Ovsted og 
Tåning,9 som 1747 overdrog den til sin efterfølger, Ni
colai Langballe.10 Inden 1766 var patronatsretten afhæn
det til forpagteren af gården Tammestrup (Ovsted sogn), 
Enevold Hviid, hvis enke ejede kirken endnu 1786 (jfr. 
tagbeklædning og inventar). 1809 ejedes den af Peder 
Hviid i Nim Lundgård. Ved en auktion 1822 købtes 

Fig. 1. Kirken set fra sydøst. Jesper Weng fot. 2000. – The church seen from the south east.
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Fig. 2. Matrikelkort af Nim by 1:10.000. Opmålt 1818 af M. Schmidt, rettelser medtaget til 1860. Tegnet af Birgitte 
Andreasen. Den indhegnede kirkegård vestligst i byen er angivet med små kors, selve kirken er ikke indtegnet. – 
Land registry map of Nim village. Surveyed in 1818, corrections included for 1860 edition. The enclosed churchyard in the 
westernmost part of the village is indicated by small crosses. The church itself is not drawn in.

kir ken af Johan Frederik Cramer, købmand i Horsens 
(†1831, jfr. kirkegårdsmonument nr. 2), og af exam. jur. 
Frisch, ejer af gården Bolund i sognet.11 1850 nævnes 
flere kirkeejere, heriblandt proprietær Frisch12 Kirken 
overgik til selveje 1911.13

 Sognet har siden 1566 haft Underup som anneks. 
Sognepræsten Steffen Nielsen fik 1578 kongetienden 
af Nim sogn til sit underhold og til at holde kapellan 
for.14

 En kongelig jagthytte i Nim Skov ved Eslund Bjerg 
nævnes flere gange under Frederik II og Christian IV. 
Den blev ødelagt under krigen 1644, og lensmanden 
over Skanderborg, Anders Bille, fik 1653 ordre til at 
la de bygningen nedbryde og anvende ‘sten og andre 
tjenlige materialer’ til reparation af Nim kirke.15

 Nim og Underup sogne led under den fjendtlige be
sættelse under kejserkrigen. Lensregnskaberne oplyser, 
at sognene, der lå ved adelvejen, hvor ‘fjenden drog 
frem og tilbage’, endnu 1630 var ude af stand til at yde 
tiende.16

 2002: Nim sogn indgår i Århus stift og ligger i Bræd
strup kommune, Vejle amtskommune.

Kirken er rejst på en banke i den vestlige del af 
landsbyen, der er den eneste by i sognet. Fra kir
kegården er der en vid udsigt mod vest ud over 
Gudenådalen. Landevejen mellem Horsens og Sil
keborg løber umiddelbart nord om kirkegården, 

og kirkesynet brugte 179517 denne beliggenhed 
som et argument for, at kirken blev sat i stand, 
idet man fandt, at det forfaldne tårn var ‘til spot 
for de rejsende’.18 Præstegården lidt øst for kirken, 
der på matrikelkortet 1818 (fig. 2) er vist som et 
stort firfløjet anlæg, er stadig i behold; kun nor
dre længe er fjernet. Vestre staldlænge bruges nu 
som konfirmandstue og graverkontor, og syd for 
denne længe er ved opfyldning af en lille dam ind
rettet parkeringsplads. Stuehuset i syd er bygget 
1859 efter en brand 1857; det tjente til beboelse 
for præsten indtil 1940, da der opførtes en frit
liggende præstebolig længere mod syd (ark. Wil
helm Th. Klemann).19 Sognets gamle skole syd for 
kirkegården var i brug indtil 1960erne.
 Kirkegården på den kuplede banke (jfr. fig. 3) 
har bevaret sine gamle grænser mod syd, vest og 
nord, sådan som disse fremgår af matrikelkor
tet 1818. Den er udvidet mod øst o. 190013 og 
igen i 1940rne, sidste gang i forbindelse med en 
omlægning af vejen (Præstevænget) mellem Hvir
ring og Underup. Hegnet bestod oprindelig af bre
de †stendiger, hvis materialer er genbrugt i cement
afdækkede kløvstensmure, som er opsat o. 190010, 
det østre afsnit i 1940rne.13 Af stendiget er nu kun 
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bevaret den østre del af det søndre dige. Kløv
stensmurene, der tjener til at fastholde det stærkt 
faldende terræn, ledsages indvendig af klippede 
hække: navr mod syd og liguster mod vest og 
nord. Disse har afløst ‘dobbelte’ tjørnehække, der 
i 1900rnes første del også hegnede kirkegården 
mod øst, efter at det gamle østdige var fjernet. 
Ældre stynede popler langs kirkegårdens nordmur 
er i 1980erne afløst af lind.
 Indgangene, der er fornyet samtidig med opfø
relsen af kløvstensmurene, består af porte i nord 
og øst og en låge i syd, alle lukket af jerngitter
fløje. Den nordre port, fra o. 1910, har røde, mu
rede piller, afsluttet med svejfede pyramider af ce
ment over dobbelte gesimsled. I den samtidige lå
ge mod syd – ved en trappe, der fører ned til den 
gamle skolegård – er gitterfløjen fæstnet i kløv
stensmuren, hvis hjørner er markeret som små 
tinder. Den østre port, fra 1940rne, har svære, ce
mentafdækkede piller af granit.13

 †Indgangene bestod i ældre tid af en tømret og 
overdækket port i nord – vel på den nuværendes 
plads, en låge i syddiget og én i det gamle østdige. 

Disse omtales 180117 og 188413 som ‘stakitport og 
låger’. Porten i nord, der ifølge regnskabet var 
ny lavet 1682,20 manglede 171921 sit ‘overtække’ 
og ligeledes lågerne. Indgangene fornyedes fra tid 
til anden, porten således 1869, og de blev i slut
ningen af 1800rne strøget med oliemaling (1893, 
lysegrå stenfarve).13 En †kirkerist nævnes 1704.22

 Et ligkapel (jfr. fig. 3) i kirkegårdens sydøsthjør
ne er opført før kirkegårdsudvidelsen, forment
lig i mellemkrigstiden. Rødstensbygningen, hvis 
gavle i nord og syd er muret med strømskifter, 
svarer nøje til kapellet i Underup og er ligesom 
dette (o. 1965) udvidet mod syd ved indretning 
af toiletter.23

Fig. 3. Luftfoto af kirken og kirkegården set fra sydøst. Sylvest Jensen fot. 1947 i KglBibl. – Aerial photograph of the 
church and churchyard seen from the south east.

BYGNING

Kirken er en lille romansk kvaderstensbygning, bestå
ende af kor og skib. Hertil er der i senmiddelalderen, 
muligvis først i tiden omkring reformationen, føjet et 
tårn i vest og et våbenhus i syd. Tårnet blev ved en 
ombygning 1798 reduceret til to stokværk. Koret er 
solret orienteret, mens skibet, der slutter sig ‘skævt’ til 
koret, har nogen afvigelse mod syd.
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I kvaderstenskirken ses en egentlig sokkel (med 
skråkant) kun ved skibets vesthjørner, og oprin
delig har formodentlig kun skibets vestende haft 
sokkel, dog er det nederste, retkantede granit
skifte i korets nordside trukket et par centimeter 
frem. De indre vægflader i både kor og skib hæl
der stærkt udad. Korets østmur er helt ombygget 
i 1800rne, og kvadrene i øvrigt bærer præg af at 
være omsat i flere omgange, senest i forbindelse 
med en restaurering 1988. Kvaderstensfacaderne 
består af ti skifter i koret og elleve i skibet. Høj
den varierer fra skifte til skifte; højest og smuk
kest er andet skifte, regnet nedefra, der udgøres 
af en serie store, veltilhuggede kvadre, 55 cm hø
je (svarende til 2 såkaldte ‘jyske’ fod). Murker

nen består af hånd og hovedstore marksten, der 
kan iagttages i tårnrummets østside, skibets gamle 
vestmur. Her lod man ved opførelsen af tårnet – 
efter at have fjernet kvadrene – murkernen stå rå 
og ubehandlet omkring den nymurede tårnbue.
 Koret har oprindelig haft tre vinduer, et i hver 
side, mens der muligvis kun har været ét vindue 
i hver af skibets langsider; i skibets nordside næv
nes således 186913 et ‘meget lille vindue’, der sam
me år blev udvidet og erstattet af det nuværende 
støbejernsvindue. Af disse romanske åbninger er 
kun bevaret vinduet i korets nordside, der er an
bragt over 6. kvaderstensskifte. Det blev tilmuret 
1871,24 men er delvist genåbnet 1988 og frem
træder nu som en ud og indvendig blænding (ud
vendig bredde: 83 cm). Overliggeren, der er en 
monolit med vandret overside, er forsynet med 
en lodfuge midt i rundingen. Siderne er af almin
delige bygningskvadre, og vinduet har ingen sær
lig sålbænksten.
 Tre ‘løse’ vinduesoverliggere i og omkring kirken 
må stamme fra de gamle åbninger. En monolit 
o verligger (fig. 25), nu liggende på jorden øst for 
kapellet, har afrundet overside, og åbningen er ca. 
82 cm bred. En tilsvarende overligger er indsat ne
derst i tårnets sydmur med den runde overside 
nedad (bredde godt 80 cm). Herover er indmuret 
en ‘halv’ overligger, svarende til den ene halvdel 
i korets nordvindue og som denne med vandret 
overside.
 Den indvendige del af et såkaldt spedalskhedsvin-
due er 1988 fremdraget i korets sydvæg nær det 
sydvestre hjørne. Den lille lavtsiddende og ret
kantede åbning, hvis bund befinder sig 80 cm 

Fig. 4. Plan 1:300. Målt af John Bennetzen 
1989, suppleret af Niels Jørgen Poulsen og teg
net af Marianne Nielsen 2001. – Plan.

Fig. 5. Tværsnit 1:150 gennem skibet set mod øst. Målt 
af John Bennetzen 1989, tegnet af Marianne Nielsen 
2001. – Cross-section through the nave looking east.



5181NIM KIRKE

over nuværende gulv, måler 56×68 cm. Siderne 
er smigede, og lysningen er kun 17 cm bred. Ud
vendig er den rundbuede åbning lukket i forbin
delse med murens omsætning, og granitoverlig
geren er flyttet 2 m mod øst, hvor den er indsat 
under korets sydvindue. Overliggeren har på un
dersiden en lille rund bue, 20 cm bred og nu ud
fyldt med cement. Spedalskhedsvinduet må i det 
ydre have lignet et i Hvirring kirkes kor. Åbnin
gens lave placering forklares med, at nadveren 
skulle kunne rækkes ud på kirkegården til kom
munikanter, der var forment adgang til kirken.
 De to retkantede døre er begge udvendig 113 
cm brede (4 fod); den søndre er stadig i brug, 
mens den nordre er tilmuret og står som ud 
og indvendige nicher. Åbningerne, der bryder det 

kun svagt antydede sokkelled, dækkes af stenbjæl
ker.
 Indre. Væggene er af marksten, og kun den hø
je, rundbuede koråbning er af kvadre, som 187413 
blev renset for hvidtekalk. Buen dannes af ti ki
lesten og smykkes af kragbånd, der begge er affa
set på undersiden, men ellers individuelt udfor
met imod åbningen. Den nordre har over skrå
kanten et felt med en dobbelt hulsnoet tovstav, 
den søndre to enkelte tovstave, som er adskilt af 
et tagrygformet led. Endefladerne mod skibet 
(fig. 8 og 9) har dyrefigurer i lavt relief. I nord 
ses en medaljon med en løve, der løfter sin hale 
over ryggen, bøjer sin lange hals og stikker en 
mægtig tunge ud af flaben. Løven i syd, der er 
uden indramning, er knap så elegant hugget, og 

Fig. 6. Kirken set fra nordøst. Jesper Weng fot. 2000. – The church seen from the north east.

327'



5182 NIM HERRED

den buskede haledusk kan minde om en blom
sterknop.25

 En gemmeniche i korets nordvæg måler 32×30 
cm og er 40 cm dyb; bunden ligger 134 cm over 
nuværende gulv.
 Rummene dækkes af flade trælofter, hvis bjæl
ker er fornyet i fyr, bortset fra fire egebjælker i 
koret.
 Ændringer og tilføjelser. Vinduesudvidelser. Nordsi
dens romanske åbninger synes at have været i be
hold indtil o. 1870 (jfr. ovf.), mens sydsidens må 
være udvidet i løbet af middelalderen. 1862 – før 
indsættelsen af de nuværende støbejernsrammer 
– var der i korets sydside et ‘lille firkantet vin
due’ og i skibets sydside to ‘forholdsvis store bu
ede vinduer’ med små blyindfattede ruder, 3 alen 
over gulvet.13 Af de to sidstnævnte, der rimelig
vis har fået deres form i 151600rne, blev det 
østre opslugt af det eksisterende støbejernsvindue 
1871. Det vestre (†)vindue, der blev tilmuret, er 
fremdraget igen ved restaureringen 1990 og står 
nu som en stor og dyb indvendig niche med smi

gede sider. Åbningens fladrunde bue er antydet 
i det ydre; bunden er skjult ved våbenhusets for
højelse 1921. – Det kan ikke afgøres, hvornår 
norddøren er tilmuret. I tiden efter reformatio
nen er der i triumfmuren, syd for korbuen, brudt 
en gennemgang til prædikestolen.
 Det lave tårn, der som nævnt mistede sit øver
ste stokværk ved en ombygning 1798, er mulig
vis først opført i tiden omkring reformationen, 
idet det til dels er bygget af kvadre, som må være 
ført hertil fra en anden kirke. Det fremtræder nu 
i den skikkelse, det fik 1798, med gavle i øst og 
vest med afbrudte gesimser og let svejfede tagfla
der. De hvidtede mure er i syd og vest af gen
anvendte romanske granitkvadre indtil et niveau 
svarende til skibets murkrone, mens nordsiden er 
af rå kamp og øverst af munkesten i munkeskifte. 
Østmuren, der hviler på skibets vestmur, er om
muret med små mursten ved ombygningen 1798, 
og samme slags sten er brugt øverst i syd og vest.
 I kvaderstenspartiet indgår foruden to roman
ske vinduesoverliggere (jfr. ovf.) også en sokkel

Fig. 7. Kirken set fra sydøst 1912, før våbenhusets forhøjelse. Chr. Axel Jensen fot. – The church seen from the south 
east in 1912, before the raising of the porch.
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sten og en gavlkvader. Der er brugt så mange 
kvadre, at de ikke alle kan stamme fra skibets vest
gavl, men må være ført hertil fra en anden ro
mansk bygning. Hvilken vides ikke, men det kun
ne måske være én af de kirker (eller kapeller), som 
stiftslensmanden Peder Ebbesen Galt (†1548) lod 
nedrive.26

 Tårnrummet, der dækkes af et bjælkeloft, har 
vægge af marksten. Den runde tårnbue er af mun
kesten, mens østvæggen (skibets vestside) står rå 
og ubehandlet efter nedtagningen af kvadrene; i 
hjørnerne ses enkelte kvadre på plads. Rummet 
får lys gennem et rundbuet vindue i vest, hvori 
der 1870 er indsat et støbejernsvindue, som aflø
ste en retkantet træramme.13 I sydvæggen er en 
fladbuet, døragtig niche, men det er svært at af
gøre, om den nogensinde har været brugt som 
dør. – Der er adgang til den øvre etage, det tid
ligere mellemstokværk, via en tømret trappe i 
tårnrummets sydside. Her er væggene af mun
kesten i munkeskifte, og i vest, fire skifter under 
loftet, ses bunden af, hvad der formodentlig har 
været glamhullerne i det nu forsvundne klokke
stokværk. Klokkerne hænger i tagrummet, i hvis 
vestgavl der er en stor rundbuet åbning; i østgav
len er en mindre retkantet åbning i nord og et 
lille rundt vindue i syd.
 Tårnet, der også før nedskæringen 1798 havde 
sadeltag med gavle i øst og vest, var længe i 

en dårlig forfatning. Ifølge regnskaberne indsatte 
Niels og Jens murmand 1710 fire store ankre og 
opmurede nordre og søndre side indvendig, ‘som 
var ganske forfaldne’.22 Det hjalp dog ikke stort, 
for allerede 171527 noterede synet, at murene var 
‘ganske gennemrevnede fra øverst til nederst bå
de i den vestre og østre kant’, og det følgende år 
var tårnet så forfaldent, at ‘man ikke ved, hvornår 
det falder ned’.8 Det blev repareret, men nævntes 
1795 igen i en så dårlig stand, at det ifølge syns
mændene var ‘til spot for de rejsende’, som pas
serede kirken. Det omtales efter nedskæringen 
og ombygningen 1798 som ‘det af nyt opførte 
tårn’.17

 Våbenhuset ved skibets sydside, hvis kerne for
mentlig er senmiddelalderlig, er flere gange æn
dret og 192113 forhøjet med knap en meter. Mu
rene i det oprindeligt meget lave hus (jfr. fig. 7) 
målte mindre end 2 m, og det tegltækte tag nåede 
kun til skibets murkrone. Murene er nederst af 
kløvet kamp og munkesten (i vest over en syld 
af små kampesten) og herover af små mursten, 
som formodentlig stammer fra en ombygning i 
sidste del af 1700rne. Forhøjelsen 1921 er fore
taget med mursten i normalstørrelse. Murene af
sluttes med en gesims, der er ført om og afbrudt 
på gavlsiden. Døren er udvidet 1921, da også et 
vindue i østsiden, indsat o. 1862, blev forhøjet.13 
Træloftet er malet gråt, og i gulvet ligger gule, 

Fig. 89. Nordre og søndre korbuekragbånd med relieffer af dyrefigurer (s. 5181). Jesper Weng fot. 2000. – Northern 
and southern chancel cordon with animal reliefs.
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kvadratiske fliser. Huset, der oprindelig var uden 
vinduesåbning, trængte 176117 til reparation på 
mur og tag. 1833 var tømmeret nedtaget, og 1844 
ønskede synet loftet omlagt.12 Loftsbjælkerne lå 
indtil 1921 så lavt, at de dækkede det øverste af 
døråbningen til skibet.
 †Gulve. Murstensgulvet i skibet manglede 1715 
100 sten og betegnedes som ‘ujævn og nedsun
ket’.27 1802 var belægningen i skibets midtgang 
og under mandsstolene ‘opbrudt og sunket’ på 
grund af en ‘åben begravelse’ (jfr. †muret begra
velse).17 Gulvene i skib og tårn bestod 1862 af 
mursten lagt på fladen, i koret af ‘murfliser’. Ef
ter optagningen af to gravsten 1875 blev også gul
vene i skib og tårnrum belagt med brændte fliser. 
Murstensgulve under stolestaderne, fornyet 1894, 
blev 1903 erstattet af bræddegulve, lagt over et 
betondække.13

 Lofter. En ny bjælke skulle 169320 indlægges ‘ne
den for korsdøren’ (dvs. i skibets østende) i stedet 
for en ‘gammel og forrådnet’. Synet fandt 1851, 
at de umalede loftsfjæle gav kirken et ‘uhygge
ligt udseende’ og foreslog, at loftet blev grundet 
med oliefarve. Man valgte dog 185312 i stedet at 
opsætte et gipsloft, der dækkede kor og skib ind
til 1903, da der oplagdes et nyt, malet brædde
dække.13

 Vedligeholdelse og istandsættelser. Som nævnt i 
den historiske indledning fik lensmanden 1653 
or dre til at bruge byggematerialer fra den ned
brudte kongelige jagthytte til reparation af kir
ken,15 uden det dog er muligt at afgøre i hvilken 
udstrækning ordren er blevet efterkommet. Kva
derstensmurværket blev fra tid til anden omsat. 
1700 var således en del ‘hugne sten’ (kvadre) i kor 
og skib skredet ud og måtte sættes om. Ifølge sy
net var kirken 180628 i god stand, men for ud for 
en hovedreparation 1823 omtales den som ‘denne i 
mange henseender højst brøstfældige kirke’: Gulv
belægningen var sunket sammen, og buen over 
op gangen til prædikestolen truede med nedstyrt
ning.12 Skibets østre gavltrekant, der en tid hav
de været af bindingsværk, blev ommuret i tegl 
1862, og 1869 blev skibets nordøstre hjørne om
sat fra grunden. I de samme år blev også korets 
østmur ombygget og reduceret i tykkelsen. Den 
er udvendig af granitkvadre, men indvendig helt 

af tegl, og også gavltrekanten er af tegl. Kvader
stensfacaderne rensedes o. 1890 for hvidtekalk, 
og fugerne blev trukket op med cement.13 I for
bindelse med en indvendig istandsættelse 195859 
(ark. Helge Andreassen, Vejle) blev der lagt et nyt 
gulv af gule mursten.
 Ved en hovedrestaurering 1986-91 (ark. Vilhelm
sen, Marxen og BechJensen) blev det udvendi
ge murværk istandsat. Indvendig fjernede man et 
tykt lag cement nederst på skibets vægge. Kir
ken står i dag med tegltækte tage og blankt mur
værk. Hvidtet er foruden tårn og våbenhus tegl
stenspartierne omkring vinduerne og de ligele
des teglstensmurede gavltrekanter. Indvendig er 
væggene hvidtede. Bjælkelofterne er gråmalede, 
i kor og midtgang ligger gule mursten på fladen, 
og under stolene er der trægulv.
 Tagværkerne er alle nyere og af fyrretræ, bortset 
fra koret, der har bevaret et formentlig middel
alderligt egetagværk. De fem spærfag (det 6. og 
østre er fornyet) har korte stivere og et lag hane
bjælker. De tappede og bladede samlinger er på 
østsiden nummereret med øksehugne stregnum
re fra vest mod øst. I skibets tagværk er hanebån
dene til dels af genanvendt egetømmer.
 Tagbeklædning. Tagene er overalt tækket med vin
getegl. Korets sydside og en del af nordsiden hav
de endnu i 1700rne blytag, indtil kirkeejeren, 
Ene vold Hviids enke, Birgitte, 1784 fik bevilling 
til at nedtage blyet og lade det erstatte med sten
tag.29

 Opvarmning. En ovn, som efter synets påbud 
1880 blev opsat i skibets nordøstre hjørne, var 
udformet som en muret ‘magasinovn’ (jfr. fig. 23). 
Den store ovn, der i grundplanen målte 98×142 
cm og havde aftræk gennem en skorsten i ski
bets østgavl, blev 1913 udskiftet med en cylin
drisk ‘kirkeovn’ sammesteds, der o. 1965 afløstes 
af et nyt varmeanlæg med oliefyr i kapelbygnin
gen.
 †Klokkeophæng. Klokken var i begyndelsen af 
1800rne og frem til 1846 anbragt i et ophæng 
ved korgavlen.12

 †Kalkmalerier. Under restaureringen 1990 frem
kom fragmentariske rester af kalkmalede dekora
tioner fra to perioder. Disse blev efter undersø
gelse igen overhvidtet.
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 1) O. 1500, en labyrint(?). Efter nedbankning 
af cementpuds midt på skibets nordvæg sås frag
menter af en geometrisk dekoration i gråt og 
rødt, muligvis en labyrint. Udsmykningen be
stod nederst indtil 0,75 m over gulvniveau af 
krydsende lod og vandrette streger og herover af 
bueslag i vekslende farver.30

 2) 1700rne(?). På triumfvæggen var under træ
loftet malet et rødt bånd på okkergul bund. En 
lignende udsmykning har kantet gennemgangen 
til prædikestolen.

Fig.10. Indre set mod øst. Jesper Weng fot. 2000. – Interior looking east.

INVENTAR

Oversigt. Det ældste inventarstykke er en romansk dø
befont med en sjælden fremstilling af en skorpion el
ler krabbe. Alterbordet er senmiddelalderligt ligesom 
et smukt korbuekrucifiks, mens renæssancetiden er re
præsenteret af en enkel alterbordsforside fra o. 1590 og 
af prædikestolen, der er skænket 1614 af birkefogeden 
Christopher Holgersen og hans hustru Marine, hvis bil
leder ses på deres gravsten (nr. 1) i våbenhuset. Alter
stagerne, i enkel barokstil, er anskaffet o. 1700, dåbsfa
det, fra o. 1575, er kommet til kirken 1829, mens alter
sølvet er leveret 1857 af Erik Christensen Lind, Hor
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sens. Som alterprydelse tjener et maleri, Nadveren, 
ud ført 1837 af Horsensmaleren A. Schumann; det var 
190759 afløst af et maleri efter Carl Bloch, Kristus i 
Getsemane, der nu er ophængt i kirken. En klokke er 
støbt 1849 af H. Gamst & H. C. Lund i København.
 Sin nuværende fremtræden skylder kirkerummet 
istandsættelser 1959 og 199091, da inventaret blev far
vesat af Bent Jacobsen. Ældre istandsættelser blev fore
taget bl.a. o. 1780, da alt blev nymalet, og 1786, da kir
keejeren Enevold Hviids enke lod indsætte nye og ‘me
get smukke’ †stolestader. Til det daværende inventar 
hørte en interessant sengotisk †altertavle, der blev kas
seret 1837. 1864 blev staderne malet med egetræsfarve, 
der herefter bredte sig på inventaret. De nuværende sto
lestader er indsat ved en mindre istandsættelse 1904.

Alterbordet er muret af granitkvadre,13 157×120 
cm, 99 cm højt. Placeringen imod korets østvæg 
(jfr. fig. 4) antyder, at det er senmiddelalderligt; men 
det er muret af romanske kvadre, der kan stamme 
fra kirkens oprindelige alter. Bordets murværk er 
nu utilgængeligt, idet siderne står glatpudsede.
 Alterbordsforside (jfr. fig. 10), o. 1590, af fyr, 
96×148 cm, med tre høje profilfyldinger og be
maling fra 199091. Felterne står gråbrune med 
gyldne lister, rammeværket i dodenkop. O. 1910 
stod træet afslidt med rester af rød farve og en 
‘simplere, mørkere roset i midten’. Bordet dæk
kedes da også ved siderne af enkelt †panel, der 
fjernedes ved en istandsættelse 1959. Herved blev 
en del mørnet træ udskiftet, ligesom det kunne 
skønnes, at panelet oprindelig havde stået uma
let. 1761 var ‘alterbordet’, dvs. dets panel, ‘ikke for
svarligt’,31 og tilsvarende manglede man 1829 et 
‘passende bord’.12 1959 fik træet en nystaffering i 
brunrøde og grå toner, som 199091 er afløst af 
de nuværende farver.
 †Alterklæder. 1681 havde kirken et gammelt al
terklæde af linned,20 1719 var klædet af silke,32 
1761 manglede et alterklæde,31 og 1861 ønskedes 
klædet fornyet. 24 1862 var det sort, og 1898 an
skaffedes et nyt af plys, som fik påsat korset fra 
den gamle messehagel.13 Klædet kendes fra foto
grafier (jfr. fig. 23).
 Alterprydelsen (fig. 11) er et maleri, Nadveren, 
udført 1837 af A. Schumann, Horsens, i olie på 
træ, 132×157 cm (lysningen). I et stort rum med 
brun søjlearkitektur ses bordet fra en skrå vinkel 
og Jesus siddende med en talende gestus ved dets 

fjerneste langside. De bænkede apostle bærer blå, 
grønne og især røde dragter, mens et hængeklæ
de bag Jesus er grønt. Maleriet har en samtidig, 
bred profilramme af fyr, der krones af en lav tre
kantgavl og hviler på et predellalignende fodstyk
ke fra 1959, da tavlen igen fik sin plads på alteret. 
Træværket har bemaling fra 199091 i brungråt 
og dodenkop med lidt forgyldning, mens gavlfel
tet rummer en hvid skive i stråleglans. På alter
prydelsens bagside læses i sort skriveskrift: »1837 
blev Altertavlen malet af A. Schumann, Horsens« 
(jfr. s. 3893 med note 37).
 1837 noterede kirkesynet, at en ny altertavle 
var anskaffet, ‘hvilken dog burde stilles noget hø
jere’,12 og 1862 nævntes, at tavlen forestillede 
Den hellige Nadver. 1886 ønskedes den kasseret, 
men kirkeejernes økonomiske situation tilsagde, 
at man nøjedes med at udskifte rammen.13 Dette 
skete dog ikke, men 1907 måtte hele alterprydel
sen vige til fordel for nedenfor nævnte maleri og 
blev i stedet ophængt på tårnrummets nordvæg, 
idet et eventuelt fodstykke herved er blevet fjer
net. Ved genopsætningen 1959 blev maleriet be
friet for et tykt fernislag, mens man på trævær
ket stort set bibeholdt den forefundne bemaling 
fra 1837 i rødbrunt med lidt guld, der var let 
opmalet sidst i 1800rne. Til opmalingen hørte i 
trekantgavlen en stråleglans med Jahves navn på 
hebraisk, hvorunder man fremdrog og istandsatte 
det oprindelige motiv fra 1837, et Jahveøje i strå
leglans. Da dette ikke faldt i menighedens smag, 
fik motivet en modificeret fremtræden som en 
lys skive, bibeholdt 199091, da træet fik sine 
nuværende farver.
 Den tidligere alterprydelse fra 1907 (jfr. fig. 23) 
er et maleri, Kristus i Getsemane, malet af E. M. 
Wegener efter Carl Blochs altermaleri i S. Hans 
Kirke i Odense (DK. Odense, s. 1351).33 Maleriet 
er udført i olie på lærred, 126×95 cm, og bærer 
påskriften: »Copie efter C. Bloch 1907«. Det er 
indsat i en samtidig portalopbygning i nyrenæs
sancestil, udført efter tegning af Viggo Norn; den 
står i blank eg med indskårne versaler på fodstyk
ket: »Fader ske ikke min men din Villie«.34 Efter 
istandsættelse 1959 opsat på tårnrummets sydvæg.
 †Altertavle, senmiddelalderlig, beskrevet af teg
neren Søren Abildgaard i 1770e rne, der udtrykke
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ligt kaldte den ‘katolsk’.35 »Midt udi«, dvs. i midt
skabet, sås i billedhuggerarbejde »Christum ned
tagen af Korset, og nogle Helgen Billeder«. Også 
på ‘fløjdørene’ fandtes et par helgener, ‘såsom S. 
Jørgen og en kvindelig helgen med en blomster
krans på hovedet, udslagent hår, og i venstre hånd 
et hængende bæger samt et drengebarn stående 
ved siden’.36 Når Abildgaard for midtskabets ved
kommende udtrykkeligt taler om billedhugger
arbejde, kunne det tyde på, at fløjenes helgener 
har været malede, hvilket også kunne ligge i be
nævnelsen ‘fløjdøre’. Hovedmotivet, ‘Kristus ned
taget af korset’, synes at kunne forstås dels som 
en Korsnedtagelse, dels eventuelt som en begræ
delsesscene, en Pietá; begge motiver kendes fra 
midtfelter i bevarede senmiddelalderlige altertav
ler.37 Helgeninden, hvis beskrivelse Abildgaard har 

Fig. 11. Altermaleri, Nadveren, udført 1837 af A. Schumann, Horsens (s. 5186). Jesper Weng fot. 2000. – Altarpiece. 
The Last Supper. Painted in 1837 by A. Schumann, Horsens.

vedføjet en lillebitte skitse af hendes ‘bæger’, har 
givetvis været S. Dorothea, idet bægeret må være 
en mistolkning af den kurv med frugter og ro
ser, hun har fået rakt af den ved siden af stående 
dreng.38 1719 nævtes tavlen som gammel,32 1786 
blev den som det øvrige inventar nymalet,17 og 
1834 var ‘hængslerne på altertavlens fløje forru
stede’.12 Kasseret 1837.
 Altersølv (fig. 12), 1857, leveret af guldsmed 
Erik Christensen Lind, Horsens. Kalken, 19 cm 
høj, har cirkulær fod, balusterformet skaft med 
linseformet midtled og et højt svajet bæger, der 
bærer omløbende skriveskrift: »Denne Kalk er 
bekostet af Kirkeeierne til Nim Kirke Aar 1857«. 
På standkanten ses endvidere prikgraveret : »Vog 
19½ Lod«, og under foden det gentagne stempel 
for guldsmeden (Bøje 6242). Disken, tvm. 14 cm, 
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Fig. 1213. 12. Altersølv, udført 1857 af Erik Christensen Lind, Horsens (s. 5187). 13. Alterstager, o. 1700, nævnt 
1704 som nye (s. 5189). Jesper Weng fot. 2000. – 12. Altar silver, made in 1857 by Erik Christensen Lind, Horsens. 13. 
Altar candlesticks, c. 1700, mentioned in 1704 as new.

er glat og bærer på fanen indskrift med graveret 
skriveskrift: »Nim Kirke 1857«. På fanens under
side læses prikgraveret »Vog 6½ Lod« og midt un
der skålen ses samme (gentagne) stempel som på 
kalken.
 †Altersølv, 1573. En kalk og disk af sølv med 
årstallet »1573« nævnes tidligst i inventariet 1681, 
da disk og bæger var forgyldte.20

 En oblatæske af sort porcelæn med guldkors 
fra Den kongelige Porcelænsfabrik nævnes tid
ligst 1862. En tilsvarende alterkande er anskaffet 
1894 som afløser for en ældre †alterkande,13 der 
også var af sort porcelæn, og som var indkøbt 
1857.24

 Et sygesæt, anskaffet o. 1980, opbevares i etui af 
imiteret læder.

Fig. 1415. Dåbsfad, o. 1575, sydtysk (s. 5190). 14. Helhed. 15. Udsnit med våbener for Albert Maltesen Viffert og 
Magdalene Emmekesdatter. Jesper Weng fot. 2000. – Baptismal dish, c. 1575, south German. 14. Complete. 15. Section 
with arms of Albert Maltesen Viffert and Magdalene Emmekesdatter.
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 Alterstager (fig. 13), o. 1700, af messingblik, 35 cm 
høje. Foden er stærkt profileret, skaftet cylindrisk 
med to store, let fladtrykte kugleled. Lysetorne
ne er fornyet i jern. Stagerne nævnes 1704 som 
store og nye.22 Et sæt ældre †alterstager var ifølge 
inventariet 1681 af træ ‘med jernplader’.20 Nyere 
syvstage, 51 cm høj.
 Messehagel, o. 1900, af rødt fløjl med gyldent 
rygkors og kantning af guldagramaner. Hagelen 
er konserveret 1980.13 †Messehagler. Mens inven
tariet 1681 ikke nævner nogen hagel, optrådte 
der 1683 en hagel af ‘blommet stribet atlask 
med grønt kors omsat med guldknipling’.20 1719 
var hagelen gammel og ‘af silketøj’.32 En hagel, 
der 1845 kaldtes gammel og forslidt,12 brændte 
1857 sammen med præstegården, hvorfor en ny 
af ‘plydsfløjl’ ønskedes anskaffet.24 1862 var mes
sehagelen af rødt silkefløjl.13

 Alterskranken fra 1862 er tresidet med drejede 
balustre og bemaling fra 199091 i blågrønt med 
lidt guld. Knæfaldet har betræk i dodenkop. 1862 
kaldtes skranken et ‘anordningsmæssigt knæfald 
med drejede og bronzerede balustre med poleret 
overstykke’. 1886 blev skranken gjort lavere ved 
en afkortning af balustrene foroven, og 1905 fik 
knæfaldet en ny beklædning med mørkerødt sil
keplyds.13 Samtidig knæleskammel til præsten.
 †Alterskranke. Den 1862 udskiftede skranke var 
af den ældre type, der gik ‘i lige linie fra væg til 
væg’.13

 Døbefont (fig. 17), romansk, af granit, 77 cm 
høj, en efterligning af løvefontenes klassiske type 
(Mackeprang: Døbefonte, s. 252ff.), måske hugget 
af samme stenhugger som fonten i Vindelev (Vejle 
amt).39 Foden har form af en kvadratisk plint med 
en skråt formidlet overgang til skaftets cirkulære 
form; skråfladerne kantes af rundstave. Kummen, 
af let rødlig granit, udgør en halvkugle, tvm. 66 
cm, hvis sider smykkes af en skorpion eller krabbe 
samt tre løver, af hvilke de to har fælles hoved, idet 
de danner et såkaldt bikorporat (fig. 16). I mod
sætning til de klassiske løvefonte er der her tale 
om et lavt relief i to niveauer (basrelief), løvernes 
manker er angivet som enkelt indhuggede linjer, 
og deres hoveder er ikke – som normalt – men
neskelige, men nok så dyriske med små runde øj
ne og et særegent ‘hageskæg’, der genfindes i Vin

delev. Skorpionen eller krabben, der som løverne 
kan repræsentere både Kristus og Satan, opfatte
des af Mackeprang som et Livstræ, en tolkning, 
der ville rime godt med løvefontenes almene iko
nografi, men som er vanskeligt forenelig med mo
tivets udformning.40 Langs kummens rand løber 
hele vejen rundt en bølgeranke med spiralslyng; 
fordybningen er harmonisk.

Fig. 17. Døbefont, romansk, af granit (s. 5189). Jesper 
Weng fot. 2001. – Font, Romanesque, of granite.

Fig. 16. Døbefont, udsnit med dobbeltløver (s. 5189). 
Jesper Weng fot. 2000. – Font, section with double lions.
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 Kirkens ‘stenfont’ nævnes tidligst 1681.20 1863 
og atter 1874 ønskedes fonten renset for kalk og 
gammel farve. 1891 stod den ‘i hjørnet bag ved 
korbuen’, dvs. i korets nordvesthjørne, hvorfra den 
ønskedes flyttet hen i selve buen ‘tæt op ad den nes 
nordside’. Her stod fonten, indtil den 1959 blev 
flyttet til sin nuværende plads i skibets nordøst
hjørne.
 Dåbsfad (fig. 14), o. 1575, sydtysk, tvm. 54 cm, 
først erhvervet af kirken 1829.12 Mens fanen 
bærer ulæselig minuskelindskrift, prydes fordyb
ningen af en frise med springende hjorte om
kring en central hvirvelroset. Midt i denne er 
gra veret alliancevåbener med initialerer »AM« og 
»ME« (fig. 15) for Albert Maltesen Viffert (omtalt 
153686) og hans hustru Magdalene Emmekes
datter (slægten Emmiksen).41 Dette adelige par, 
der således har været fadets første ejere, synes ik
ke at have haft tilknytning til egnen. †Dåbsfad. 
1701 savnede kirken et ‘dåbsbækken’,27 hvorfor 

man 1717 købte et ‘kobberfad til dåbsstenen’,8 
der bl.a. nævnes i inventariet 1719.32

 Dåbskande, 1951, af messing, 34 cm høj, med 
korsprydet kuglekorpus. Under bunden læses: 
»Skænket til Nim Kirke af Menighedsraadet i Aa
ret 1951«.
 Korbuekrucifiks (fig. 19), o. 1475, korset er fra 
begyndelsen af 1800rne ligesom armene og fød
derne. Figuren, 98 cm høj, hænger i udstrakte ar
me, hvis stærkt skrå stilling formentlig er en følge 
af fornyelsen. Hovedet hælder mod højre skulder, 
benene er strakte med højrefoden lagt over den 
venstre; fodfornyelsen omfatter benet til ca. 10 cm 
over anklerne. Hovedet (fig. 18) bærer en snoet 
tornekrone, der har mistet sine indborede torne, 
håret danner to lokker på skuldrene, fuldskægget 
er tvedelt, øjnene lukkede, næsen lang og slank. 
Den udspændte krop er naturalistisk modelleret 

Fig. 19. Korbuekrucifiks, o. 1475 (s. 5190). Jesper Weng 
fot. 2000. – Rood, c. 1475.

Fig. 18. Kristushoved, udsnit af korbuekrucifiks fra 
o. 1475 (s. 5190). Restaureringsfoto 1992. – Head of 
Christ, detail of rood from c. 1475. Restoration photo 1992.
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med et gabende spydsår i højre side. Lændeklæ
det er kort og stramt bundet med en lille snip 
mellem benene, de fornyede fødder og hænder 
krummet sammen. Bagsiden savner huling, lige
som issen mangler den vanlige nedboring. Kor
set, 166×100 cm, er glat med et stort udsvejfet 
skriftbånd foroven.
 Krucifiksets bemaling er fra 1904, hudfarven grå 
med lidt blod, tornekronen grøn, hår og skæg 
brunt, lændeklædet forgyldt, korset sort, Pilati ord 
anført med sorte versaler. Under disse farver er 
der ved en gennemgribende istandsættelse 1959 
konstateret et farvelag, samtidigt med 1800rnes 
fornyelser, men intet ældre.

 Korbuekrucifikset har nærtstående sidestykker 
i området, således i Kolt kirke og i Hundslund, 
hvor figuren dog er noget grovere skåret (s. 2188, 
2666). Endnu 1862 havde krucifikset sin gamle 
plads ‘over indgangen til koret’. Efter reparation 
1904 fik det sin nuværende placering på skibets 
nordvæg.13 En rent konserverende istandsættelse 
er foretaget 199091.
 Prædikestol (fig. 22), 1614, skænket af birkefoged 
Christopher Holgersen og hans hustru, Marine 
Pedersdatter (jfr. gravsten nr. 1). Prædikestolen har 
fem fag arkadefelter, idet sydfaget imod væggen 
dog blot udgør et retkantet felt. Felterne flankeres 
af korintiserende søjler med akantusprydbælte og 

Fig. 20. Indre set mod vest. Jesper Weng fot. 2000. – Interior looking west.
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særegne kapitæler, der vokser lige ud af de kanne
lerede skafter, og som på abakus er forsynet med 
tandsnit. Arkaderne (fig. 21) har profilerede pila
stre og kapitæler, og bueslaget ledsages af tandsnit 
og æggestav, mens sviklerne udfyldes af engleho
veder. Over det midterste felt er påsat våbener 
for stolens givere (fig. 21); Christopher Holgersens 
fremtræder som en variation af Rosenkrantzvå
benet, hustruen Marine Pedersdatters har, foruden 
en halvmåne, Gjødeslægtens syvtakkede stjerne 
(efter hendes farmor).42 Under og over søjlerne 
har postament og frise fremspring med små pryd
felter. På postamentet har disse fortil et løvehoved, 
ved siderne pyramidebosser, der ses tilsvarende på 
frisens fremspring, mens disse fortil har diadem
hoveder. Fremspringene kanter frisens og posta
mentets profil indrammede felter, der er tomme, 
bortset fra, at postamentets midtfelt rummer års
tallet (reliefversaler): »Anno 1614«. Bogstaver og tal 
er nu for nyede og pålimede, men må antagelig gå 

tilbage til oprindelige.43 Gesimsen ledsages af tand
snitlister, og dækplanken er fornyet ved istandsæt
telsen 199091. En læsepult er nyere.
 Prædikestolen er nystafferet 199091 med do
denkop som grundfarve og hertil lysebrunt, sort, 
rødt, blågrønt og lidt forgyldning på siraterne og 
årstallet. Stolen er opsat i skibets sydøsthjørne; den 
bæres af fire beslag i væggen og har opgang igen
nem triumfmuren.
 Prædikestolens plads er formentlig den oprin
delige. 1719 kaldtes stolen gammel,32 og 1786 lod 
kirkeejeren Enevold Hviids enke den ‘smukt male’ 
tillige med det øvrige inventar.17 1822 truede ‘den 
hvælvede bue over opgangen til prædikestolen 
med nedstyrtning’,12 1862 kaldtes stolen ‘ret kønt 
udarbejdet’ med våbener for ‘Christopher Holger
sen Ulfstand og Maren Pedersdatter’ samt ‘de fire 
evangelister’, uden tvivl som †malerier i arkadefel
terne. 1865 blev prædikestolen oliemalet og for
gyldt, og 1891 lod man den ved en reparation ren
se for al gammel bemaling,13 således at den frem
stod i blankt egetræ, blot forsynet med lidt guld på 
siraterne. Således ses prædikestolen på et fotografi 
fra 1912 (fig. 23) stående på en bærestolpe.
 Stolestaderne er fra 190413 med let skrånende, gen
nembrudte ryglæn og plankegavle, der har påsat
te ‘armlæn’ og lister samt en afrundet afslutning 
med messinglysestage. Bemaling fra 199091 i do
denkop og blågrønt. Samtidige med staderne er 
nogle gråmalede bænke og en armstol i blank eg til 
præsten.
 †Stolestader nævnes tidligst 1688, da der indsat
tes seks nye stole i kirken.20 1719 var stolene ‘uden 
brøstfældighed’,32 og 1786 lod kirkens ejer den for
syne med ‘ganske nye og meget smukke stole’.17 
1862 fandtes i kor og skib 40 faste stole og seks 
bænke til at flytte. Stolenes længde var 3½ alen, 
rygstødene havde fylding, og fra rygstød til ryg
stød var der kun én alen. 1864 ønskedes stolene 
egetræsmalet, og 1880 måtte den øverste kvinde
stol borttages af hensyn til kakkelovnen.13

 En †skrifte- og præstestol nævntes 1715 stående 
i korets nordside, hvor det regnede ned i den;27 
1786 blev stolen malet32 tillige med en †degnestol, 
som formentlig stod som pendant i korets syd
side. Den nævnes tidligst 171932 og blev borttaget 
1861.24

Fig. 21. Prædikestolsfag med våbener for giverne Chri
stopher Holgersen og hans hustru, Marine Pedersdat
ter (s. 5192). Jesper Weng fot. 2001. – Pulpit panel with 
arms of the donors, Christopher Holgersen and his wife, Ma-
rine Pedersdatter.



5193NIM KIRKE

Danmarks Kirker, Århus

 En pengeblok er i sin kerne fra o. 1750, men er 
fornyet i 1900rne, bortset fra beslagene. Blokken 
er af fyr, 71 cm høj, med to vandrette jernbeslag 
og et jerndække med pengetragt. Bemaling i gråt 
med sortgrå beslag. 1862 stod kirkeblokken ‘nede 
i kirken lige for indgangen’,13 nu ved indgangs
døren i skibet.
 †Pengetavler. 1716 manglede de fattiges pengetav
le, ligeledes 1719.27 1844 ønskedes en pengetavle 
anskaffet.12 Inventariet 1862 nævner en †klingpung 
og to †pengebøsser af blik ‘til milde gaver’.13

 Orgel, 1961, af standardtype ‘Ishøj’, oprindelig 
med fire stemmer, bygget af Th. Frobenius & 
Co., Kgs. Lyngby. Udvidet 2001 af Th. FrobeniLyngby. Udvidet 2001 af Th. Frobeni
us & Sønner. Disposition (seks stemmer, ét manu
al og pedal): Principal 8' (2001), Gedakt 8', Ok

tav 4', Rørfløjte 4', Oktav 2'. Pedal: Subbas 16'. 
Koppel MP. I tårnrummet. †Orgel, med én stem
me, anskaffet brugt 1904, bygmester ubekendt. 
På samtidigt †pulpitur i tårnrummet med facaden 
indfældet i brystningen og spillebordet i orgelhu
sets nordre gavl.
 Salmenummertavler. 1) Formentlig 1906,13 98×65 
cm, til skydenumre, med profilramme og lille top
gavl; gråmalet. Nu på kirkeloftet. 24)1959, tre ens, 
74×46 cm, med hængecifre af metal. Gråmalede 
med sort versalskrift. Opsat på skibets vægge. Fire 
†salmenummertavler anføres i inventariet 1862.13

 Maleri, se tidligere alterprydelse.
 Lysekroner, o. 1925, to ens, af messing, i histo
riserende former. En ældre †lysekrone til petro
leum hang 1912 i skibet (jfr. fig. 23).

Fig. 22. Prædikestol, 1614, skænket af birkefoged Christopher Holgersen og hans hustru, Marine Pedersdatter (s. 
5191). Jesper Weng fot. 2000. – Pulpit, 1614, donated by the bailiff Christopher Holgersen and his wife, Marine Pedersdatter.
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 †Ligbårer. Inventariet 1681 anfører en ligbåre, 
1689 blev en ny forfærdiget,20 måske den, der op
træder i inventariet 1719.32

 Klokker. 1) 1849, tvm. 65 cm, med profilering 
ved overgangen mellem legeme og slagring. Om 
halsen løber en akantusbort og derunder et bånd 
med reliefversalerne: »Støbt af H. Gamst & H. C. 
Lund Kiøbenhavn 1849«. Ny slyngebom af eg.
2) 1990, tvm. 104 cm, smykket med borter af vin
løv, om halsen reliefversalerne: »Skænket af An
ders Madsen« samt modsat: »Støbt til Nim kirke 
1990 af Paccard i Frankrig«. På legemet tilsvaren
de: »Søg mig så skal I leve«. Ny slyngebom af eg.
 †Klokker. 1) Ved klokkeskatten 1528 måtte kir
ken afgive en klokke med knebel, der med an
det ‘jernfang’ vejede et skippd. og seks lispd.44 
2) Nævnt i inventarierne fra 1681.20 1797 havde 
tårnets forfald foranlediget, at klokken fik en pla
cering, som hindrede den i at ringe ‘til lyd over 
byen eller sognet’.17 Klokken, der 1801 ydermere 

var revnet,17 hang herefter indtil 1846 i et klok
keophæng ved korgavlen. Dette år lovede kirke
ejeren snarest at ombytte den ‘lille og svagtlyden
de klokke’ med en større og mere klangfuld,12 
hvilket skete 1849.
 Klokkestole. Klokke nr. 1 har sin plads i kirkens 
gamle klokkestol af eg, måske fra 141500rne, men 
med en del fornyelser, således fra 1890, da den blev 
forsynet med to nye ‘egefodstykker’.13 Klokke nr. 
2 har sin egen nye klokkestol fra 1990.

GRAVMINDER

Gravsten. 1) (Fig. 24), o. 1622, over »erlig oc vel
agt Mand« (birkefoged Christopher Holgersen, 
†1622) i »Ni[m]«, (og hans hustru Marine Peders
datter) (jfr. prædikestol).42 »De fik sammen… og 
tre døtre«.45 Rødgrå kalksten, 195×123 cm, med 
en ret afslidt fremstilling af ægteparret stående i 
en dobbelt arkade, han med overskæg og kortstud

Fig. 23. Indre set mod øst 1912. Chr. Axel Jensen fot. – Interior looking east, 1912.
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Fig. 24. Gravsten nr. 1, o. 1622, over birkefoged Chri
stopher Holgersen (†1622) og hans hustru Marine Pe
dersdatter (s. 5194). Jesper Weng fot. 2000. – Tombstone 
no. 1, c. 1622, of the bailiff Christopher Holgersen (†1622) 
and his wife Marine Pedersdatter.

set fuldskæg. De afdøde er let vendt imod hinan
den, bedende, begge bærer pibekrave, hun endvi
dere lang kjole, kappe og kriget hue, han en kor
tere kappe, der slutter i højde med knæbukserne. 
Arkadens bueslag hviler på små volutkonsoller og 
løber midtfor ud i et englehoved med højt pla
cerede vinger. Mens midtsviklen rummer et ti
meglas, ses i de ydre svikler små dydefigurer, Hå
bet (tv.) og Retfærdigheden med sværd og vægt
skål samt de tidligere læsbare versaler: »[justi]tia« 
(Retfædighed).46 Forneden rummer et perlestavs
indfattet skriftfelt i hele stenens bred de den næsten 
udslidte gravskrift. Den er udført med reliefversa
ler og afsluttes midtfor med parrets stærkt ødelag
te våbener, der dog ses at have svaret til prædike
stolens. Gravstenen tilhører en ty pe, der er udbredt 
i Østjylland, og som formentlig skyldes en sten
hugger i Århus.47 1875 lå stenen i skibets midt
gang øst for nr. 2 og flyttedes derfra til våbenhu
set, hvor den blev opsat på nordvæggen vest for 
døren.24 Nu ved våbenhusets vestvæg.
 2) O. 1775, i rokokostil, over ukendte. Rødlig 
kalksten, 212×152 cm, med højovalt skriftfelt, 
der krones af englehoved. I de øvre svikler svæver 
trompetblæsende engle, i de nedre flankerer sid
dende genier (det venstre med kranium) et min
dre, højovalt skriftfelt, der – som hovedfeltet – er 
ganske udslidt. 1875 lå stenen i skibets midtgang 
vest for nr. 1 og ønskedes enten ‘ganske borttaget’ 
eller ‘skubbet op foran korsdøren’.13 Nu opsat på 
kirkegården imod ligkapellets østmur.
 †Muret begravelse. 1802 var skibets gulv under 
mandsstolene ‘opbrudt og sunket’ på grund af en 
brøstfældig begravelse nedenunder,17 formentlig 
den begravelse for gården Bolund, der 1821 vold
te tilsvarende problemer.12

 Kirkegårdsmonumenter. 1) (Fig. 26), o. 1800, over 
ukendte, en såkaldt bondegravsten af rødlig gra
nit af form som et gravtræ, 170×47 cm, 39 cm 
høj. Kun stenens hovedende har gravtræets halv
cylindriske form og prydes af et højovalt skrift
felt (nu tomt), hvorfra udgår volutranker. Herfra 
skråner stenen imod fodenden og en hulkelpry
det sokkel, idet der på skråfladen ses et stiliseret 
relief af et menneske med store ører og pindeag
tige arme samlet over brystet, formentlig den af
døde. I hovedendens gavl findes tilsvarende en 

men neskebuste, formentlig en kvinde, der har 
ud bredte arme; af ansigtet anes kun munden 
og en ‘udgravet’ næse. Stenen ligger på kirkegår
dens østlige del, fremhævet ved en omgivende 
brostensbelægning.
 2) O. 1831, over Iohan Frederik Cramer, for
hen borger og [hand]elsmand i Horsens, *19 feb. 
1758 i [D…sbachske] i Tyskland, †14 juli 1831 i 
hans alders 7[4] år, og [Marie] Sophie Cramer 
født [N]euhaus.46 Rød sandsten, 192×95 cm, 
med profileret kant, indlagte hjørnerosetter af 
hvid marmor samt forneden en tilsvarende ind
lagt plade med håndtryk. Gravskrift med indhug
gede versaler i hele stenens bredde; næsten ulæ
seligt gravvers. Beliggende syd for skibet på un
derbygning af cement.
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Jfr. fortegnelse over arkivalier vedr. kirkerne i Gammel 
Skanderborg amt i almindelighed s. 2874 samt forkor
telser s. 2875. Fagordbog s. 15. Endvidere er benyttet:
 Ved embedet: Synsprotokol 1862ff.
 NM: Håndskrift: F. Uldall: Om de danske Landsby
kirker IV, 1888, s. 39698. – Notebøger: Søren Abild
gaard IX, 1771, s. 20. – Indberetninger ved Chr. Axel 
Jensen 1912 (bygning, inventar og gravminder), Ge
org N. Kristiansen 1959 (altertavle, alterbordsforside, 
krucifiks), Kirsten Trampedach 1990 (kalkmalerier), 
Bent Jacobsen 1992 (inventar), Rikke Ilsted Kristian
sen 2001 (gravminder).
 Tegninger og opmålinger: NM: Gravsten ved Søren 
Abildgaard. Opmåling af altertavle, usigneret. Plan, snit 
og opstalt af bygning ved Vilhelmsen og Kristensen 
1984. Plan og tværsnit af bygning ved John Bennetzen 
1989.
 Litteratur: Sigurd Elkjær: En illegitim adelsslægt på 
Horsensegnen. ÅrbÅrhSt. 1965, s. 4153.

Historisk indledning ved Lars Bisgaard og Niels Jørgen 
Poulsen, beskrivelse af kirkegård og bygning ved Niels 
Jørgen Poulsen, inventar og gravminder ved Ebbe Ny
borg og Ole Olesen (orgler). Redaktionssekretær An
nelise Ole sen. Teknisk og grafisk tilrettelæggelse ved 
Mogens Vedsø. Engelsk oversættelse ved James Manley. 
Redaktionen afsluttet 2001.

1 DiplDan. 3. rk. II, nr. 147. Også præsten og degnen blev 
betænkt.
2 Kong Valdemars Jordebog, udg. ved Svend Aakjær 
192645, I, s. 6.
3 DiplDan. 2. rk. VI, nr. 149.
4 Kong Valdemars Jordebog (note 2) I, s. 116. Jfr. se nest 
Ole Fenger: Kongelev og krongods. HistT bd. 100, 
2000, s. 25784.
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(C 3.2439).
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1756 88 (C 3.1154); Kirkernes istandsættelse m.m. 
180423 (C 3.1151) og Sager vedr. kirkeejere 183744 
(C 3.1156).
12 LAVib. Århus amts søndre provsti. Synsprot. 181754 
(C 30 I.2).
13 Synsprot. 1862ff.
14 KancBrevb. 24. dec. 1566 og 9. nov. 1578.
15 RA. DaKanc. B 81. Jyske tegnelser 8. april 1653.
16 Sigurd Elkjær: En illegitim adelsslægt på Horsenseg
nen. ÅrbÅrhSt. 1965, s. 4153.
17 LAVib. Århus bispeark. Kirkesyn 175064 og 1777 
1803 (C 3. 1172 og 117476).
18 Jfr. Anst kirke (DK Ribe, s. 2464), hvor kongen 1588 
ønskede rejst et tårn, fordi kirken lå ved en alfarvej.
19 Tegninger ved embedet.
20 RA. Rtk. Rev. rgsk. (Erslev gruppe 7). Århus stifts 
rgsk. 168094 og 168284.
21 LAVib. Århus bispeark. Kirkesyn 171926 (C 3. 
1168).
22 LAVib. Århus bispeark. Kirkergsk. og lign. vedr. land
sogne 16711712 (C 3.2434).
23 Korrespondance i NM.
24 LAVib. VoerNim hrdr.s provsti. Synsprot. 18551939 
(C 34.34).
25 Dyrefigurer (løver) på korbuekragstenenes endefla
der kendes også i Skejby (s. 1372), Hasle (s. 1502), Lyng
by (s. 1616) og Alling (s. 3658).
26 Danske Kirkelove I, s. 303.
27 LAVib. Århus bispeark. Kirkesyn 170026 (C 3. 
116668).
28 LAVib. Århus bispeark. Kirkernes istandsættelse m.m. 
180423 (C 3.1151).
29 LAVib. Århus bispeark. Nim hrd., NimUnderup 
sog ne 17321844 (C 3.633).
30 Jfr. labyrinter i Skørring (s. 1931), Gylling (s. 2820) 
og Bryrup (s. 3918). Om labyrinter, se Karen Sorgen
frey, i Danske Kalkmalerier. Sengotik 14751500, red. 
af Ulla Haastrup, nr. 35, og Jørgen Thordrup: Fra trane
dans til hækkeløb. Af labyrinternes indviklede historie, 
i ICO. Den iconografiske Post, 1976, s. 2336.
31 LAVib. Århus bispeark. Kirkesyn 175064 (C 3. 
1172).
32 LAVib. Århus bispeark. Kirkerne på ryttergodserne 
171324 (C 3.1155).

Fig. 25. Romansk vinduesoverligger, liggende løst ved 
ligkapellet (s. 5180). Jesper Weng fot. 2000. – Roman-
esque lintel, lying loose by the mortuary chapel.

KILDER OG HENVISNINGER
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33 Ved et brev (i Glyptoteket, København) gav Blochs 
arvinger 1907 Einar Wegener tilladelse til at kopiere 
mo tivet til Nim kirke. Venligst meddelt af Karin Kry
ger. Jfr. i øvrigt Nina Damsgaard: Det danske altertav
lemaleri i 1800tallet og dets forhold til samtidige re
ligiøse strømninger. Konferensafhandling (utrykt) ved 
Århus Universitet 1979, s. XXIII.
34 Tegninger i Horsens Museum, Viggo Norns arkiv. 
Her ligger i alt 6 tegninger, de to færdige, med blankt 
malerifelt og bærende indskriften »Fred være med 
E der«, de fire på kalkepapir. Af disse har de to skitseret 
et malet motiv (Kongernes Tilbedelse?) og bærer ind
skriften: »Søger først Guds Rige«.
35 Søren Abildgaard, notebog IX, 20ff.
36 Søren Abildgaards beskrivelse af tavlen (note 35) ly
der i sin helhed: »AlterTavlen er Catolsk midt udi er 
i Billedhugger Arbejd forestillet Christum nedtagen af 
Korset, og nogle Helgen Billeder, i Fløj Dørrene ere 
og et Par Hælgene saasom St. Jørgen og en anden 
Qvinde Hælgen med en Blomster Krantz p Hovedet 
udslaget Haar, og i Venstre en hængende Beggere [teg
ning] i Haanden og et Drængebarn staaende ved Si
den«.
37 Korsnedtagelsen således fra altertavlen i Tårnborg kir
ke (DK. Sorø, s. 286ff.), Pietámotivet fra en sidealter
tavle i Lem kirke (Randers amt).
38 NielsKnud Liebgott: Hellige mænd og kvinder, s. 
160; se nærmere Joseph Braun: Tracht und Attributte 
der Heiligen in der deutschen Kunst, Stuttgart 1943, s. 
195f.
39 Fonten synes endvidere at stå i gæld til den noget 
bed re udførte i Grædstrup kirke, der bærer formodet 
signatur med mandsnavnene »Skalmi« og »Wiget« (s. 
3952f.).
40 Jfr. M. W. Tisdall: God’s Beasts. Identify and under
stand Animals in Church Carvings, Plymouth 1998, s. 
52ff. og for livstræet Lise Gotfredsen og Hans Jørgen 

Frederiksen: Troens billeder. Romansk kunst i Dan
mark, Gjellerup 1988, s. 96ff.
41 Knud Prange: Heraldik og Historie, 2. udg., 1977, s. 
55f.
42 Begge ægtefæller var ‘halvadelige’. Han var barn af 
Holger Ottesen Rosenkrantz til Boller m.m. og en 
Kirsten Nielsdatter, hun af Peder Eriksen i Kørup (af 
slægten Gjødesen på Rask) og en ukendt mor. Se Si
gurd Elkjær (note 16).
43 Jfr. Chr. Axel Jensens indb. 1912, da indskriften havde 
samme fornyede karakter som nu.
44 RA Reg. 108A, nr. 21. Rgsk. Ældre end 1559. For
tegnelse over indkrævede klokker. Jfr. Poul Grinder
Hansen, Klokkekonfiskationer i 16. og 17. århundrede. 
Arv og Eje 198384, s. 21328.
45 Om ægteparrets børn og stedbørn, se Sigurd Elkjær 
(note 16), s. 44ff.
46 Indskriften suppleret efter indb. ved Chr. Axel Jensen 
1912 i NM.
47 Jfr. eksempelvis s. 2276ff., s. 2641ff. (gravsten i Mår
slet, nr. 3, og Torrild, nr. 23).

Fig. 26. Kirkegårdsmonument nr. 1, o. 1800, over 
ukendte (s. 5195). Jesper Weng fot. 2000. – Churchyard 
monument no. 1, c. 1800, deceased unknown.
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Nim church is a small Romanesque ashlar build
ing from c. 1200 consisting of chancel and nave. 
A tower in the west and a porch in the south 
were added in the Late Middle Ages, or possibly 
as late as the time around the Reformation. The 
chancel originally had three windows, one in 
each side, while there may only have been one 
window in each of the long sides of the nave. 
Three looselying granite lintels in and around 
the church must come from these windows. 
The in side section of a socalled ‘lepers window’ 
(hagioscope) was revealed in 1988 in the south 
wall of the chancel. It is a small, lowlying open
ing whose bottom is only 0.8 m above the 
present floor. The round rood arch is decorated 
with cordons whose end surfaces towards the 
nave have animal figures (lions) in low relief. The 
low tower, which lost its top floor during re
building in 1798, is partly built in granite ashlars, 
which must have been brought here from an
other church, perhaps one of the churches or 
chapels that the high sheriff of the diocese Peder 
Ebbesen Galten (†1548) had demolished. Dur
ing a restoration in 1990, in the north wall of 
the nave, fragmentary remains of murals showing 
what must be regarded as a labyrinth were un
covered.
 The oldest item of inventory in the church is 
a Romanesque font in granite with a rare re
presentation of a scorpion or crab. The com
munion table is Late Medieval, as is a beautiful 
rood, and from the same period came an †altar
piece known from a description of the 1770s. 

In the central panel one saw ‘the Deposition of 
Christ from the Cross and some images of saints’; 
on the ‘wings’ a few saints ‘such as St. George and 
a female saint with a floral wreath on her head, 
her hair down and in her left hand a hanging 
cup, with a boy child at her side’ (St. Dorothea).
 The Renaissance is represented by a simple al
tar frontal of c. 1590 and by the pulpit, donated 
in 1614 by the bailiff Christopher Holgersen and 
his wife Marine. Their images can be seen on the 
tombstone (no. 1) in the porch. The altar candle
sticks, in a simple Baroque style, were acquired c. 
1700; the baptismal dish, from c. 1575, came to 
the church in 1829, while the altar silver was sup
plied in 1857 by Erik Christensen Lind of Hor
sens. The altar is further decorated with a paint
ing, The Last Supper, done in 1837 by the Hor
sens painter A. Schumann. In 190759 the altar 
decoration was a painting after Carl Bloch’s The 
Agony in the Garden, which now hangs in the 
church. A bell was cast in 1849 by H. Gamst & 
H. C. Lund in Copenhagen.
 The church interior owes its present appearance 
to refurbishings in 1959 and 199091, when the 
inventory was coloured by Bent Jacobsen. Older 
refurbishings include one carried out around 
1780, when everything was repainted, and one 
in 1786, when the widow of the patron of the 
church, Enevold Hviid, had new and ‘very beau
tiful’ †pews installed. In 1864 these were painted 
to look like oak, and this practice was later ex
tended to the inventory. The present pews were 
installed during a minor refurbishing in 1904.

SUMMARY



 

VOR FRUE †KAPEL VED BRESTENBRO
NIM SOGN

(1395-1423) og ‘renoveret’ af efterfølgeren, bi-
skop Ulrik (1423-49).2 Det er muligvis til dels 
oprettet for kongelige gaver til biskop Bo, idet 
et tingsvidne, udstedt på Nim herredsting 1467, 
bekræfter, at kong Erik (af Pommern) og dron-
ning Margrete (1397-1412) af kronens gods gav 
en toft og en eng, som lå østen for præstegården i 
»Brøstenbrouff«.3 Kapellet, omtalt som Vor Frue i 
»Brøstænbro«, blev 1456 betænkt i Niels Gylden-
stiernes testamente med en skilling grot.4 1461 
nævnes en præst, Jens Mortensen af Brestenbro, 

Ved overgangen over Gudenåen ved Brestenbro 
lå i senmiddelalderen et vejkapel (eller brokapel) 
med egen præst og kirkegård, indviet til Vor Frue. 
Det vigtige overgangssted benyttedes af rejsende 
mellem Horsens og Viborg, og her har været en 
bro i det mindste siden 1400rnes begyndelse og 
før da et vadested, som arkæologisk kan føres til-
bage til 1000-tallet.1

 Kapellet, der må være oprettet o. 1400, var 
i følge et tabt dokument fra 1426 (registreret 
på Åkær slot 1591) grundlagt af biskop Bo 

Fig. 1. Gundenåen ved Brestenbro set mod sydøst. Det nedbrudte kapel har ligget bag træerne til højre. Jesper Weng 
fot. 2001. – The Gudenå river at Brestenbro, looking south east. The ruined chapel was behind the trees on the right.
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og o. 1500 tales om et jordstykke syd for Vor Frue 
kapels gård i Brestenbro,5 måske den ovennævnte 
præstegård.
 Kapellet må være nedlagt i forbindelse med re-
formationen. I de følgende århundreder benyt-
tedes tomten som stenbrud, og i den folkeli ge 
overlevering huskedes stedet som ‘den gamle kir-
kegård’, der sattes i forbindelse med en helligkil-
de, Vor Frue kilde,6 nævnt i midten af 1700rne af 
både Hans de Hofman7 og Erich Pontoppidan.8

 Kapellets †bygning, hvoraf der nu ikke er syn-
lige spor, har ligget ca. 50 m syd for åens nuvæ-
rende løb, vest for vejen og den tidligere Bresten-
bro kros bygninger. Nær tomten og næsten oven 
på denne er opført et nyere hus, Åvej 48. Kirke-
gården, der kunne påvises endnu i slutningen af 
1800rne, blev 1895 beskrevet som en indhegnet 
plads, 3 til 4 skæpper land stor (dvs. knap en halv 

tønde land eller 2-2.500 kvadratmeter), begræn-
set mod nord af engen. Ruinen lå nordligt på den 
indhegnede plads og var ‘en større bygning’ af 
teglsten, orienteret øst-vest, hvoraf der stadig sås 
mur, kalkstumper og tagsten.9

 Efter at tomten længe havde været anvendt 
som stenbrud og til grustagning, hvorved et stør-
re antal skeletter var kommet for dagen, foretog 
Nationalmuseet 1917 en mindre udgravning ved 
C. M. Smidt.10 Tilbage var da kun den vestre del 
af et øst-vest orienteret fundament, der nok må 
opfattes som kapellets sydmur. Bygningen havde 
i det mindste været ca. 17 m lang og støttet af 
piller på sydsiden med en indbyrdes afstand af ca. 
6 m. Fundamentet bestod af tre lag store kampe-
sten uden bindemiddel; kun på opragende sten 
sås rester af kalkmørtel. Omkring fundamentet 
fandtes brokker af røde munkesten med målene 

Fig. 2. Fundamentet af kapellets formodede sydmur set fra vest. C. M. Smidt fot. 1917. – The foundation of what was 
presumably the south wall of the chapel, seen from the west.
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Fig. 3. Plan af kapellets bygningsrester samt af nærmeste omgivelser. Huset til højre er senere nedrevet. 1:300. Målt 
og tegnet af C. M. Smidt 1917. – Plan of the chapel remains and closest surroundings 1917.

28,5×13,5×9,5 cm. En samling kampesten ca. 
10 m nord for den omtalte mur blev tolket som 
resterne af endnu et fundament til en i øvrigt 
ukendt bygning(sdel).
 De mange grave i og omkring kapellet var ori-
enteret med hovedet i vest. På et mandsskellet (på 
planen mærket M) fandtes en sølvmønt, slået efter 
1405 af Erik af Pommern.11 Mønten, en trepen-
ning eller sterling, var nedlagt i munden på den af-
døde og øjensynligt medgivet som ‘færgepenge’.12

 En romansk døbefont af granit, der indtil o. 1850 
stod ved kroen, tjener siden 1933 som font i Søn-
der Vissing kirke (jfr. s. 3826 med fig. 24), efter at 
den i de mellemværende år havde stået i en have 
i Føvling. Døbefonten, der i kroen brugtes som 
vandtrug, mentes at stamme fra Vor Frue kapel. 
Dette er dog tvivlsomt, idet fonten ikke kan være 
udført til kapellet, der – som det fremgår – er et 

par århundreder yngre, og i øvrigt savnes belæg 
for, at kapellet har haft dåbsret.
 En indskriftsten, fra 1736, af granit, er opstillet 
ved vejen foran den tidligere kro. Den afrundede 
marksten, ca. 0,7×0,7 m, er hugget plan på den 
ene side, hvor der med versaler er hugget nav-
nene på forhenværende krofolk: »Maria Trige og 
H(ans) Wibye 1736«.13

VOR FRUE †KAPEL VED BRESTENBRO 

Redaktion (2002) ved Niels Jørgen Poulsen, historisk 
indledning under medvirken af Lars Bisgaard.
1 Anders Horsbøl Nielsen: Udgravninger ved Vor Fru-
es kapel i Brestenbro, i Årsskrift for Brædstrupegnens 
Hjemstavnsforening 2000, s. 68-71. – Ved en udgrav-
ning på stedet 1998 fandtes foruden dybt nedskårne 
vejspor en stensat brønd.
2 ÆldDaArkReg. II, s. 165 (A 471). Det omtales her 
som »Bröstrum bro capell«.
3 ÆldDaArkReg. V, s. 107.
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4 DaMag. 3. rk. III, s. 299. Kapellet i Brestenbro er 
sam men med valfartskirken S. Søren i Rye den eneste 
gejstlige institution i Århus stift, uden for byerne, som 
fik ga ver – muligvis et fingerpeg om stedets betyd-
ning.
5 Fru Eline Gøyes Jordebog, udg. af A. Thiset, 1892, s. 
276.
6 Jfr. August F. Schmidt: Danmarks Helligkilder, 1926, 
s. 149 og Siegfred Svane: Danske Helligkilder, 1984, s. 
238.
7 HofmFund. II, s. 263, IV, s. 759.
8 DaAtlas IV, 199.

9 Nissen Ramten: Helligkilder i Nørrejylland nr. 129. 
Manuskript i NM.
10 C. M. Smidt: Kapellet ved Brestenbro, i ÅrbÅrhSt. 
1919, s. 123-41.
11 Mønten er registreret i NM under indkomne genstan-
de 1917 som D 9329. Den indgår siden 1988 i Mønt-
samlingen smst.
12 Jfr. Keld Grinder-Hansen: Penge til færgemanden? 
Mønter i dødekulten, i NMArb. 1988, s. 115-26.
13 Hans Wibye fik bevilling som kroholder i Bresten-
bro 1730, jfr. efterladte notater ved Svend Nørregaard 
Hansen i Horsens Museum.

Fig. 4. Udsnit af matrikelkort 1:10.000 af Nim bys jorder, visende om-
rådet omkring Brestenbro med kapeltomten angivet ved ×. Målt af 
M. Schmidt 1818, tegnet af C. M. Smidt 1918. – Detail of land registry 
map 1818 of the lands belonging to the village of Nim, showing the area around 
Brestenbro with the chapel ruin marked by ×.
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Kirken er nævnt første gang 1345, da den ligesom an-
dre kirker på egnen modtog en testamentarisk gave fra 
Århus-kanniken Peder Jensen, der stammede fra Nim.1 
Ved ekstraskatten 1524 bidrog kirken med 12 mk., 
det laveste i herredet, når man ser bort fra den senere 
nedlagte Boring †kirke.2 En †klokke (s.d.) blev afgivet 
1528-29.
 Fra reformationstiden, da kongen overtog kirken,3 var 
kirketienden – som det var almindeligt – bortforpagtet 
til egnens adelige4 og senere også til sognets beboere,5 
mens tilsynet blev ført af lensmanden over Skanderborg, 
senere af lensmanden over Stjernholm.6 Sognet – og 
dermed kirken – var i begyndelsen af 1700rne en del af 
det skanderborgske rytterdistrikt.7

 Kirken kom i privat eje, da den (dvs. kirketiende og 
lidt jordtilliggende, men uden kaldsret) ved auktion 
1721 solgtes til amtsforvalter Hans Justesen i Skander-
borg.8 Han ejede endnu kirken 1734 (jfr. hans initialer 
HJ på dåbsfadet), men afhændede den herefter til sin 

svoger, amtsforvalter Ulrich Christian Schandorff, lige-
ledes Skanderborg.9 Fra dennes enke, Charlotte Amalia 
Schandorff (jfr. alterdisk), kom kirken ved auktion 1758 
til Hans Marcussen til Rask (jfr. alterkalk),10 der 1764 
solgte den videre til Peder Pedersen i Bredvad Mølle 
(Træden sogn). Kirken fulgte nu denne mølle, under 
bl.a. ejerne Jens Sørensen og Peder Kingo, indtil den 
1811 solgtes til Mathias Rahbæk, Underup Anneks-
gård. Han ejede kirken til 1827, da den blev overtaget 
af sognets tiendeydere i fællesskab.11 De nævnte kirke-
ejere har dog muligvis kun besiddet en del af kirketien-
den, der også før 1827 synes at have været delt på flere 
hænder.9 Endnu 1912 anså man ejendomsforholdet til 
kirken som uafklaret. Den overgik til selveje 1929.12

 Sognet havde præst fælles med Tamdrup, Hvirring 
og Hornborg indtil 1566, da det blev anneks til Nim, 
et forhold, der har eksisteret lige siden.13

 2002: Underup sogn indgår i Århus stift og ligger i 
Brædstrup kommune, Vejle amtskommune.

Fig. 1. Kirken i landskabet set fra Ilhøj. Jesper Weng fot. 2001. – The church in the landscape seen from Ilhøj. 
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Fig. 2. Matrikelkort af Underup by 1:10.000. Opmålt 
1783 af I. C. V. Løffler. Tegnet af Birgitte Andreasen. – 
Land registry map of Underup. Surveyed in 1783.

Sognet afgrænses mod vest af Gudenåen og den 
vestligste af de tre Vestbirksøer. Fra kirken, der er 
rejst nogenlunde midt i sognet, er der en storslået 
udsigt over istidslandskabet med vældige bakke-
drag, som krones af bronzealderhøje. Mod syd-
vest ses Ilhøj og mod nordøst en stor gruppe af 
høje ved Vorbjerg. Kirken selv er opført på sydsi-
den af en banke, hvis højeste punkt findes på et 
plateau nord for kirken, og udelukkes kan det vel 
ikke, at der også her har ligget en oldtidshøj. Den 
øst-vest orienterede landsbygade passerer foden 
af banken, og den lille by strækker sig herfra mod 
øst. Kirkens nærmeste nabo er den gamle skole 
sydøst for kirkegården.
 Kirkegården (fig. 5), der hegnes af stendiger til alle 
sider, omfatter plateauet nord for kirken og skrå-
ningen syd for denne. Den har bevaret sine gamle 
skel, sådan som de kendes fra matrikelkortet 1783 
(fig. 2). Kun i den sydlige del er der 1965 foreta-
get en mindre udvidelse, hvorved diget blev flyt-
tet mod syd, og der indrettedes parkeringsplads 
mellem kirkegården og gaden. I det nordre afsnit 
følger diget bakkekammen rundt, så den lang-
strakte kirkegård her nærmest er tungeformet. 
Fra diget falder terrænet brat mod nord og øst, 
og set fra markerne og engen (jfr. fig. 6 og 11) 
kan den frit beliggende kirkegård virke helt fæst-
ningsagtig.
 De græsgroede diger, der er sat med sten på 
begge sider, var 1911 af provstesynet udset til at 
skulle omdannes til kløvstensmure, således som det 
i årene forinden var sket ved nabokirkerne i Nim 

og Træden.14 Dette blev dog forhindret ved ma-
lerinden Elise Konstantin-Hansens mellemkomst. 
I et brev til Nationalmuseet 1913,15 vedlagt en 
akvarel af det maleriske anlæg (fig. 11), fremhæ-
vede hun stendigets landskabelige og kulturhisto-
riske værdier, og et særligt syn, nedsat af ministe-
riet, anbefalede 1917, at diget blev bevaret.16

 Kirkegårdens hovedindgang er en køreport øst-
ligt i syddiget, der lukkes af galvaniserede jernfløje 
fra 1967. En låge i vestdiget ud til en oplagrings-
plads er udført på samme måde, mens en nordre 
låge lukkes af en træfløj mellem to rejste kampe-
sten. – †Indgange. En tømret port, formodentlig i 
syddiget, var 1715 ‘ganske nedblæst’.17 1857 øn-
skede synet en ny indgang ‘vest om skolen’, vel på 
den nuværendes plads.18 Her var der 1893 en ma-
let ‘stakitport’, mens to andre indgange, vel i vest 
og nord, var lukket med drejelige ‘svingler’.12

 Kirkegårdens nordre del er nu næsten uden be-
gravelser og ligger hen i græs. Beplantningen er 
begrænset og af nyere dato, således en række un-
ge lindetræer. Elise Konstantin-Hansen anså det 
1913 som en kvalitet, at der var næsten frit indsyn 
fra nord. En del træer, der var kommet til inden 
1947 (jfr. fig. 5), er siden blevet fældet. Synet an-
befalede 1867, at marken på de nærmeste tre alen 
fra diget ikke blev dyrket af hensyn til digets stabi-
litet. Inden for det gamle syddige var der fra gam-
mel tid en vandfyldt grøft, som o. 1900 blev lagt i 
rør.12 På en nyindrettet urnegravplads i det sydlige 
afsnit er opstillet en kampesten med korstegn.
 Et ligkapel (jfr. fig. 5) i kirkegårdens sydøstre 
hjørne må som et tilsvarende i Nim være opført 
i mellemkrigstiden. Det er en rødstensbygning 
med gavle i nord og syd, udvidet i sydenden 1967 
med kedelrum og toiletter og 1986 indrettet med 
opholdsrum for graveren. Et ældre †redskabsskur 
var opført 1920.12

 En mindesten sydøst for koret er sat 1991 over 
den franske kvinde Gabrielle Couderon Philip-
pe de Bercon (1791-1855) fra Arleux ved Ca-
lais. Hun hjembragtes efter Napoleonskrigene af 
en dansk soldat, Anders Rasmussen (1788-1845), 
på hesten Messingjens, og de boede fra 1819 i 
landsbyen Torp. Hendes historie er brugt af Steen 
Steensen Blicher som motiv i novellen ‘Messing-
jens’ i samlingen E Bindstouw (1842).19
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Fig. 3. Plan 1:300. Målt af John 
Bennetzen 1989, suppleret af 
Niels Jørgen Poulsen og teg-
net af Marianne Nielsen 2002. 
– Plan.

Fig. 4. Tværsnit 1:150 gennem skibet set mod øst. Målt 
af John Bennetzen 1989, tegnet af Marianne Nielsen 
2002. – Cross-section through the nave, looking east.

BYGNING

Kirken er en romansk kvaderstensbygning, bestående 
af kor og skib, som på et tidligt tidspunkt er forlænget i 
vest. Hertil er der i senmiddelalderen føjet et tårn i vest 
og et våbenhus i syd, det sidste er senere stærkt ændret. 
Orienteringen afviger ca. 10º mod syd.

Den velbevarede kvaderstensbygning, hvoraf skibet 
oprindelig må have været 4-5 m kortere, har en 
regelmæssig plan med rette vinkler. Skibet er re-
lativt højt: to kvaderskifter (0,75 m) højere end 
koret. Den romanske arkitektur giver sig nu bedst 
til kende i den smukt udformede triumfbue, hvis 
bredde er en tredjedel af triumfvæggen.
 Den anvendte måleenhed synes at være en fod 
på ca. 28,5 cm. Målt med denne enhed er skibets 
mure 4 fod tykke, mens springet mellem kor og 
skib er 3 fod. Koret, der over soklen er 685 cm 
bredt, må være afsat som 24 fod i bredden og ski-
bet som 30 fod.
 Materialer og teknik. Byggeriet er – som det var 
almindeligt – påbegyndt østfra, og i første om-
gang har man opført koret og skibets østende, 
der er muret i forbandt. Kvaderstensmurene, der 
hviler på en skråkantsokkel, udgøres i koret af ni 
skifter, muret i regelmæssige, vandrette skifter. De 
største formater er som vanligt brugt forneden; 
flere er ret lange, en kvader i 5. skifte østligst i ko-
rets sydside er således 1,6 m lang. Korgavlen, hvor 
sporene af vinduet er helt udslettet (jfr. ndf.), er 
stærkt forstyrret ved en omsætning af kvadrene 
1854, da gavlspidsen samtidig blev ommuret med 
små teglsten.

 Skiftegangen holder samme takt i skibets østen-
de (11 skifter), hvis hjørner dog nederst er af sto-
re, rejste blokke (i syd 108 cm høj og i nord 105 
cm), svarende til to skifter. Der er brugt store for-
mater nederst i langmurene indtil 5-6 m fra hjør-
nerne, svarende til en første etape i byggeriet. Vest 
for denne (sandsynligvis kun korte) afbrydelse og 
indtil dørene er langmurene af mindre kvadre, i 
alt 13 skifter.
 Skibets vestende, også af granitkvadre over en 
skråkantet sokkel, må derimod være resultatet af 
en forlængelse, som er foretaget endnu i romansk 
tid. Udvidelsen giver sig kun svagt til kende, og 
det er i dag ikke muligt præcist at bestemme ski-
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Fig. 5. Luftfoto af kirken og kirkegården set fra sydvest. Sylvest Jensen fot. 1947 i KglBibl. – Aerial photograph of the 
church and the churchyard seen from the south west. 

bets oprindelige udstrækning;20 men dets længde 
og dørenes placering (lidt skævt i forhold til hin-
anden og relativt langt fra vestgavlen) må sam-
men med en aftrapning af soklen indicere, at der 
er foretaget en udvidelse. I nordsiden (fig. 8) ses 
et spring i skiftegangen ca. 1 m øst for den til-
murede dør, i syd dækkes det tilsvarende parti 
af våbenhuset. De to døråbninger bryder begge 
soklen, men vest for dørene ligger skråkantsoklen 
hhv. 8 cm (syd) og 12 cm lavere. Denne aftrap-
ning skyldes terrænets fald mod vest, men sænk-
ningen må være foretaget i forbindelse med en 
forlængelse. Norddøren, der sidder ca. 1 m vestli-
gere end syddøren, er formentlig flyttet ved ud-
videlsen, mens syddøren er forblevet på sin gamle 
plads. I det sydvestre hjørne har sokkelkvaderen 
skråkant på begge sider, og stenen må være den 
gamle, som er flyttet. I nordvest er hjørnet kun 
skråkantet på nordsiden.21

 Koret har oprindelig haft tre vinduer, et i hver 
side, mens det ikke er muligt at afgøre, hvor man-

ge lysåbninger der har været i skibet. Der er nu 
kun bevaret et vindue i hhv. korets og skibets 
nordside, og de står begge som udvendige, rund-
buede blændinger. Vinduerne, der er anbragt over 
hhv. 5. og 8. kvaderskifte, dækkes af monolite 
overliggere, skibets med afrundet overside, og har 
smigede sider af almindelige bygningskvadre. Vin-
duet i koret måler 117×64 cm, og det i skibet 
120×72 cm. Mens korvinduet formentlig var 
tilmuret længe forinden, blev vinduet i skibets 
nordside først lukket 1905, da det afløstes af et 
større vindue længere mod vest. Ved F. Uldalls be-
søg i kirken 1888 sås i korets ombyggede østgavl 
endnu indvendige spor af det gamle østvindue. 
Løse †vindueskvadre fra andre romanske åbninger 
lå 1912 vest for tårnet, heriblandt flere smigsten 
og to overliggere.22

 Af dørene, der som nævnt begge bryder soklen, 
er den tilmurede norddør sandsynligvis rykket lidt 
mod vest i forbindelse med skibets forlængelse. 
Døren (fig. 10), der har været 114 cm bred (4 fod), 
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Fig. 6. Kirken og kirkegården set fra sydøst. Victor Hermansen fot. 1938. – The church and churchyard seen from the 
south east.

spores nu kun udvendig, hvor østkarmen er in-
takt, mens vestsiden er ødelagt. Stenbjælken, der 
har dækket den retkantede åbning, er brækket i to 
dele. Den 125 cm brede syddør (fig. 9), der stadig 
er i brug, dækkes af en tagformet monolit, svagt 
buet på undersiden. Dækstenen er formentlig først 
indsat o. 1900 i forbindelse med hævningen af vå-
benhusets loft. Ifølge Uldall var døren 1888 afslut-
tet med en nyere, flad murstensbue. Vestkarmen er 
af fem hjørnehugne kvadre, mens østsiden udgøres 
af en rejst karmsten over en mindre kvader. Dør-
anslaget er bevaret, men den dobbelte dørfløj er 
nu anbragt i flugt med indervæggen.
 Mens korets gavlspids som nævnt er ommuret 
i tegl, har skibet bevaret sin østre gavltrekant, af 
rå kampesten i en fed kalkmørtel. En nyere gen-
nembrydning giver adgang fra skibets loft til ko-
rets. Skibets vestre gavlspids, der står pudset på 
begge sider, kan være den oprindelige, idet kva-
derbeklædningen dog er fjernet på vestsiden i 
forbindelse med tårnets opførelse.

 I det indre står væggene siden o. 1900 glatte og 
cementpudsede, så alle spor af ældre enkeltheder 
er skjult. Til gengæld blev granitkvadrene i den 
smukt udførte, rundbuede koråbning (fig. 21) i 
1880erne renset for kalk.12 Buen dannes af ti ki-
lesten og smykkes af fremspringende kragbånd, 
hvis skråkantede underside indeholder en rund-
stav (fig. 26). Rummene dækkes af flade trælofter, 
hvis bjælker er fornyet i fyr, bortset fra enkelte 
egebjælker i skibet. Her er bjælkerne fremdraget 
igen 1998-99, efter at loftet siden 1890erne hav-
de stået gipset.
 Ændringer og tilføjelser. De to tilbygninger, tårn 
og våbenhus, er uden sikkert daterende detaljer, 
men må være føjet til i senmiddelalderen.
 Det lave, stærkt ombyggede tårn er oprindelig 
opført af munkesten, dog nederst i nordsiden un-
der anvendelse af 12 skifter granitkvadre, der er 
hentet fra skibets vestside. De tre frie mure hviler 
på en sokkel af granit uden profil. Efter gentag-
ne reparationer blev hele syd- og vestsiden samt 



5208 NIM HERRED

Fig. 7. Kirken set fra syd. Jesper Weng fot. 2001. – The church seen from the south. 

den østre gavlspids 1948 skalmuret med nye tegl-
sten (ark. H. Ehlers, Brædstrup), så ældre munke-
stensmurværk i dag kun ses i nordsiden. Her stod 
endnu i begyndelsen af 1900rne de mange bom-
huller åbne (jfr. fig. 25). Det beskedne tårn har re-
lativt tykke mure, hvoraf den søndre indeholder 
en ligeløbet trappe (se ndf.). En spidsbuet arkade 
med rundede kragbånd forbinder skibet med det 
snævre tårnrum, der dækkes af et krydshvælv. Et 
rundbuet, udvendig falset vindue i vestsiden har 
fået sin nuværende form ved ombygningen 1948. 
Vinduet, der en tid havde været tilmuret, ønske-
des genåbnet 1824.23 Tårnrummet benyttedes i 
1800rne som materialrum og var skilt fra kir ken 
ved en knap 2 m høj trævæg, der blev fjernet kort 
efter 1903.12

 Der er adgang til den øvre del af tårnet ad 
den omtalte, ligeløbede trappe i sydmuren, hvortil 

man kommer ind gennem en rundbuet dør, om-
muret 1948. Trappen i den 60 cm brede skakt, 
nu med trin af cement, udmunder i mellemstok-
værkets sydvestre hjørne, hvor murværket er i 
munkestensformater og lagt i krydsforbandt. Fra 
mellemstokværket, der er uden ydre åbninger og 
dækkes af et betondæk, er der gennem skibets 
vest gavl adgang til kirkens lofter via en fladbuet, 
falset dør, der formodentlig er samtidig med tår-
nets opførelse. Klokkestokværket, der ligger i ni-
veau med skibets tagryg, er indvendig ommuret, 
bortset fra mindre partier i øst og nord. De rund-
buede, falsede glamhuller efterligner ældre lydhul-
ler, dog blev de to østre, oprindeligt meget små 
åbninger (én på hver side skibets tagryg) 1948 for-
størret og bragt i overensstemmelse med glamhul-
lerne i de øvrige sider, ét i hvert verdenshjørne. 
Tårnet dækkes af et sadeltag med gavle i øst og 



5209UNDERUP KIRKE

Danmarks Kirker, Århus 329

vest. Gavlspidserne er senest ommuret 1948, efter 
at de en tid havde stået i bindingsværk, og hver 
havde været forsynet med en lysåbning. – Efter 
at vestgavlen var repareret i 1680erne, var tårnet 
ifølge synet 1715 igen ‘ganske igennem revnet fra 
det øverste og næsten til jorden, både på vestre 
og søndre side’, og 1719 mente synsmændene, at 
det stod ‘på fald hver time’.17 Trods sikring med 
jernankre og ankerbjælker fortsatte tårnet med at 
give problemer, og 1862 viste en måling, at syd-
siden hældede næsten 8 tommer (20 cm) udad.12

 Våbenhuset foran skibets syddør nævnes første 
gang 1682.24 Gammel (senmiddelalderlig) er nu 
kun kernen i østmuren, der udvendig blev skal-
muret med nye teglsten 1890, efter at vestsiden 
og gavlen med den rundbuede dør var helt for-
nyet et par år forinden. Det teglhængte hus, der 
prydes af tandsnitgesimser, stod i blank mur ind-

til o. 1950 og har siden været hvidtet. Et vindue 
i østsiden blev 1862 forsynet med en rundbuet 
støbejernsramme. Træloftet, der tidligere lå så lavt, 
at det øverst overskar døren til skibet, blev o. 
1900 omdannet til en art åben tagstol, svarende 
til våbenhuset i Hvirring.12

 Vedligeholdelse og istandsættelser. En ‘tømmer-
mand’ betaltes 1682-83 for at udskifte ti gamle 
bjælker og fire spær over skibet, og samtidig re-
parerede en ‘murmand’ skibets østgavl, som var 
‘ganske forfalden’.24 Ifølge kirkesynet 1700 var 
blytaget ‘næsten utjenlig til at ligge’, og en stor 
del af granitkvadrene (‘de hugne sten på kirkens 
mur’) var udskredne. To år senere, 1702, fandtes 
kirken endnu ‘i samme slette tilstand’. Skibets 
sydvestre hjørne synes i disse år at have været 
sikret med en †støttepille. Som tag på pillen be-
høvedes 1719 6 à 7 træfjæle, ‘da tagsten ikke kun-

Fig. 8. Skibet set fra nord. Jesper Weng fot. 2001. – The nave seen from the north. 
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ne fæstnes derpå’.17 Antikvaren Søren Abildga-
ard, der besøgte Underup 1771, betegnede kir-
ken som ‘ringe og uanselig’,25 men 1786 meddel-
te synet, at kirken havde været under reparation 
tre år forinden og nu intet fejlede.26 Korgavlen 
blev 1854 ommuret fra grunden, dvs. kvaderste-
nene blev omsat, mens gavltrekanten herover, der 
tidligere havde været af utilhugne (‘udannede’) 
kampesten, blev nymuret i tegl.23 En generation 
senere, i 1880-90erne, rensede man facaderne for 
hvidtekalk og fugede med cement; og indvendig 
blev væggene, 1890 i koret og 1908 i skibet, ‘ret-
tet op’ og ligeledes pudset med cement, hvorved, 
som nævnt, alle ældre spor af vinduer m.m. blev 
dækket.12

 Vinduer. Sydsidens tre støbejernsrammer, i rund-
buede, falsede åbninger, er indsat 1875, vinduet 
midt i skibets nordside 1905, efter at den ro-
manske åbning øst herfor (‘et lille vindue med 
tre ruder’) var blevet tilmuret.12 – Kirken havde 
1862 tre †vinduer i sydsiden, vel på de nuværen-

des plads. Åbningerne, med rammer af træ, var af 
ulig størrelse: korvinduet målte 4½×3 fod, skibets 
hhv. 5×3½ og 4½×2½ fod.
 †Gulve. Der blev i 1700rne klaget over det 
u jævne murstensgulv (jfr. †begravelse, s. 5220). 
1862 var der endnu murstensgulv i skibet, men 
store, kvadratiske teglstensfliser i koret. 1908 lag-
de man sorte og hvide, diagonalt stillede fliser i 
skibet (jfr. fig. 20), 1913 tillige i koret.12 Bræd-
degulvene under stolene blev fornyet 1967 i for-
bindelse med indlægning af centralvarme.
 Lofter. 1862 stod bræddeloftet blåmalet. Loftet 
over koret skulle 1886 lægges af nye, pløjede fyr-
refjæle, der skulle stryges med en lysegrå oliema-
ling mage til kirkens øvrige loft. 1889 fortsattes 
arbejdet i skibet, hvor brædderne skulle ‘omplø-
jes og sammendrives’ og herefter sammen med 
koret oliemales med en ‘gul-agtig stenfarve’. Kir-
keejerne kunne dog vælge mellem at lade loftet 
male eller gipse. Resultatet blev, at korloftet 1891 
blev malet med en ‘mørk stenfarve’, mens skibet 

Fig. 9. Syddøren set fra våbenhuset (s. 5207). Jesper 
Weng fot. 2001. – The south door seen from the porch.

Fig. 10. Den tilmurede norddør (s. 5206). Jesper Weng 
fot. 2001. – The bricked-up north door.
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reret på vestsiden, fra øst mod vest, med skårne 
og øksehugne numre. I skibets nyere tagværk, af 
fyr, er enkelte gamle egespær brugt som hane-
bjælker.
 Tagbeklædning. Kor og skib blev 1980 som nævnt 
igen tækket med bly, efter at kirken siden 1827 
havde været dækket med tegl.9 – Blytaget blev 
1618 ‘forbedret’ på begge sider af en blytækker, 
der blev hentet i Rye.27 Fra og med slutningen af 
1600rne var en del af blybeklædningen udskiftet 
med tagsten, og kirken stod indtil 1827 med blan-
dede materialer, bly og tegl, uagtet at kirkeejeren, 
møller Jens Sørensen, Bredvad Mølle, 1796 havde 
fået myndighedernes tilladelse til at lade blyet er-
statte med ‘forsvarligt stentag’.28 Dette synes imid-
lertid ikke at være sket, for 1825 betegnes taget 

fik det †gipsloft (jfr. fig. 20), der dækkede rummet 
i de følgende mere end hundrede år.12

 I forbindelse med en restaurering 1980 (ark. Jens 
Vilhelmsen) foretoges en undermuring af den 
vestlige del af skibets sydmur, korets østgavl blev 
renset for puds og hvidtekalk, og kor og skib 
fik blytag. Ved den seneste restaurering 1998-99 
(ark. Mogens Svenning) omsatte man kvadrene 
i den vestligste del af skibets nordfacade. Indven-
dig blev flisegulvene afløst af gule, kantstillede 
mursten, lagt i mønstre, og i skibet blev gipsloftet 
nedtaget og bjælkerne igen draget frem.
 Af tagværkerne er kun korets middelalderligt. 
Det består af seks spærfag med et lag hanebånd, 
med bladede og tappede samlinger; korte, lod-
rette stivere er fjernet. Egetømmeret er numme-

Fig. 11. Kirken og kirkegården set fra nord. Akvarel af Elise Konstantin-Hansen 1913 (s. 5204). – The church and 
churchyard seen from the north. Water-colour by Elise Konstantin-Hansen, 1913.

329*
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som ‘totalt forfaldent for sten og understrygning 
og tildels tækket med langhalm,’ og det bly, der 
endnu lå på korets sydside, var sunket.23 – Tårn og 
våbenhus er nu som tidligere tækket med tagsten. 
Et bræddetag over våbenhuset, nævnt 1826, øn-
skedes 1835 afløst af et stentag.23

 Opvarmning. Kirken opvarmes siden 1967 af et 
oliefyret centralvarmeanlæg, opstillet i kapelbyg-
ningen. – En †kakkelovn, opsat 1883 i skibets 
nordøsthjørne, skulle efter synets påbud 1909 
males hvid; den blev fornyet 1953.12 En skorsten 

over skibets østgavl er nedtaget i forbindelse med 
indretning af centralvarme 1967.
 Kirken står i dag med blytag, kun tårn og våben-
hus er tækket med tegl. Kvaderstensfacaderne står 
i blank mur, og hvidtet er nu kun – foruden tårn 
og våbenhus – korets og skibets gavlspidser. Ind-
vendig er alt hvidtet, bortset fra korbuen og syd-
dørens granitindfatning. Trælofterne er malet grå.
 †Kalkmalerier. 1893 blev korets ‘bagvæg’ bag det 
nyopsatte alterbillede malet med grålilla kalkfar-
ve.12

Fig. 12. Indre set mod øst. Jesper Weng fot. 2001. – Interior looking east.
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INVENTAR

Oversigt. Samtidig med den romanske bygning er kun 
den romanske granitfont, der er af den sjældne tønde-
formede type; en kun lidt yngre senromansk †klokke 
er omstøbt 1891. Det mest markante inventarstykke er 
prædikestolen, et lokalt arbejde i ungrenæssancestil 
fra o. 1580, med initialerne »FS« for Frederik II og 
dronning Sofie og våbener for et giverægtepar, som 
næppe lader sig identificere med sikkerhed. Dåbsfadet 
bærer årstallet 1734 under kirkeejerens spejlmonogram 
»HJ«, ligesom også altersølvet stammer fra midten af 
1700rne. Disken er udført 1750 af Anders Pedersen 
Schanderup, Skanderborg, og bærer initialer for Char-
lotte Amalia Schandorff, mens kalken er udført 1764 
af Knud Rasmussen Brandt, Horsens, som en gave fra 
‘Hans Marcussens frue på Rask’.
 Indretningen fremtræder med altermaleri fra 1891, 
udført af Anker Lund efter Anton Dorph, og stole-
stader i sydvestjysk ‘Ribestil’ fra 1908. Inventarets nu-
værende udseende skyldes den seneste restaurering 
1998-99, da det blev nystafferet i grå toner, doden-
kop, blåt og lidt forgyldning. Prædikestolen har dog en 
lidt ældre farvesætning med rød bund for skæringerne; 
farvesætningen skyldes Ingolf Røjbæk og går tilbage 
til en restaurering 1965, da prædikestolen atter fik sin 
gamle opgang igennem triumfmuren.
 Den ældre †altertavle havde ‘fløjdøre’ og må derfor 
have været middelalderlig eller snarere fra reformati-
onsårhundredet. O. 1770 sagdes tavlen at være ‘for-
dærvet med det hæsligste malerarbejde’. 1838 fik den 
nyt alterbillede, ‘Kristus med kalken’ af P. H. Linde-
gaard, 1842 blev prædikestolen nødtørftigt restaureret, 
o. 1850 synes †stolestaderne fornyet; i de følgende år-
tier bredte egetræsmalingen sig på inventaret.

Alterbordet er et panelværk af fyr fra 1892, 161×62 
cm, 112 cm højt, udført efter tegning af Hector 
Estrup. Panelet har glat frise over kvadratiske pro-
filfyldinger, én glat ved kortsiderne, mens forsi-
dens tre fyldinger har udskåret kors mellem alfa 
og omega. Bordpladen er nyere, af egetræ, pa-
nelets bemaling i hvidt og to toner af gråt fra 
1998-99.
 †Alterbord. 1862 sagdes ‘alteret’ at være 4½ fod 
bredt, ‘anbragt 3¾ fod fra gavlen’, og 1892 øn-
skede man et nyt alterbord af egetræ udført ved 
samme arkitekt, som da havde ‘konstrueret’ alter-
tavlen; bordet skulle samtidig rykkes ¾ alen til-
bage imod østvæggen.12

 †Alterklæder. 1681/82 anførtes et gammelt ‘lin-
ned alterklæde’, der optrådte i inventarierne ind-

til 1692.24 1700 ‘fattedes kirken alterklæde’,17 og 
1850 anskaffedes et nyt ‘anordningsmæssigt’ klæ-
de.23

 Alterprydelsen (fig. 13) er et maleri fra 1891, Van-
dringen til Emaus, udført af Anker Lund efter 
Anton Dorphs billede i Emmauskirken i Køben-
havn.12 Maleriet er rundbuet, 101×74 cm, ud-
ført i olie på lærred i klare farver. Det indfattes 
af en enkel portalopbygning med pilastre og lav, 
korsprydet trekantgavl i nyklassicistisk stil, udført 
efter tegning af Hector Estrup.29 Bemaling fra 
1998-99 i to grå toner og dodenkop med lidt 
guld. I fodfeltet indskrift med forgyldte versaler 
på sort bund: »Bliv hos os, thi det er mod af-

Fig. 13. Altermaleri, Vandringen til Emmaus, udført af 
Anker Lund 1891 efter Anton Dorph. Indfatningen 
udført efter tegning af Hector Estrup (s. 5213). Jesper 
Weng fot. 2000. – Altar painting. The Journey to Emmaus, 
by Anker Lund, 1891, after Anton Dorph. Framing after a 
drawing by Hector Estrup.
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ten… Luc. 24.29«. Forud for alterprydelsens an-
skaffelse udtalte kirkesynet 1891, at maleriet ger-
ne måtte være en kopi, ‘da kirkeejerne de se-
neste år har haft forholdsvis store udgifter med 
kirken’.12 Ingolf Røjbæks staffering 1965 havde 
lysebrun bundfarve, blåt, hvidt og forgyldning.
 †Altertavle. 1716 var altertavlen ‘øde og uden 
staffering’,17 og 1771 fandt antikvaren Søren 
Abildgaard altertavlen liden af bygning, ‘med 
fløjdøre, men fordærvet med det hæsligste ma-
lerarbejde’.25 Fløjdørene tyder på, at tavlen har 
været middelalderlig eller snarere tidlig-luthersk 
fra 1500rne. 1837 fandt kirkesynet, at ‘den gamle 
og upassende altertavle’ kunne trænge til opma-
ling. Det var sket 1838,23 da der også blev indsat 
et nyt alterbillede, ‘Kristus med kalken’, udført af 
P. H. Lindegaard. 1891 fandt synet altertavens bil-
lede ‘i høj grad anstødeligt‘ og ønskede alt ud-
skiftet.12

 Altersølvet (fig. 14) er fra midten af 1700rne 
og skyldes forskellige guldsmede og givere. Kal-

ken, med årstal 1764, er udført af Knud Rasmus-
sen Brandt, Horsens, som en gave fra kirkeeje-
ren ‘kancelliråd Hans Marcussens frue på Rask’. 
Kalken er 19,5 cm høj, foden sekstunget med 
en lille støbt krucifiksfigur fæstnet til et graveret 
kors på en af tungerne. Staftledene er seksside-
de, knoppen sekstunget med graveret skravering 
på tungerne og mellemfaldende rudebosser, hvis 
graverede versaler tilsammen danner navnet: »Ie-
susN« (Jesus (fra) Nazaret). Det stejle bæger kan-
tes langs randen af et bånd med graveret kur-
sivskrift: »Dette Bæger er Foræret Til Underop 
Kirche af Hr. Cancelie Raad Marcusens Frue 
paa Rasch 1ste Januarii 1764«. På standpladen ses 
guldsmedens stempel (Bøje 6145). Til kalken hø-
rer en nyere indsats med tud. Den lidt ældre disk 
fra 1750 bærer initialer for kirkeejeren Charlotte 
Amalia Schandorff, enke efter amtsforvalter Ul-
rich Christian Schandorff (jfr. historisk indl. og 
s. 4016, 4031) samt stempel for Anders Pedersen 
Schanderup i Skanderborg.30 Disken måler 17 
cm i tvm., har cirkelkors på fanen og er noget 
bulet. På undersiden ses guldsmedens stempel 
(Bøje 6291) og den graverede kursivindskrift: 
»C. A. S. 1750. Underup Kierche Disch«. En 

Fig. 14. Altersølv, midten af 1700rne (s. 5214). Kalken 
er udført 1764 af Knud Rasmussen Brandt, Horsens, 
som gave fra kancelliråd Hans Marcussens frue på 
Rask. Disken bærer årstallet 1750 samt giverinitialer 
C. A. S. og er leveret af Anders Pedersen Schanderup i 
Skanderborg. Jesper Weng fot. 2000. – Altar silver, mid-
1700s. The chalice was made in 1764 by Knud Rasmussen 
Brandt, Horsens, as a gift from ‘Counsellor Hans Marcussen’s 
wife of Rask’. The paten bears the date 1750 and the do-
nor’s initials C. A. S. and was supplied by Anders Pedersen 
Schanderup in Skanderborg. 

Fig. 15. Dåbsfad, 1734, med spejlmonogram for give-
ren HJ (s. 5215). Jesper Weng fot. 2000. – Baptismal 
dish, 1734, with back-to-back monogram of the donor HJ.
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efterretning om *altersølv i privateje er tvivl-
som.31

 †Altersølv. 1681/82 anførtes ‘kalk og disk af 
messing, nu ubrugelige’.24 1701 manglede kirken 
altersølv,32 ligeledes 1716.17

 Som oblatæske bruges en enkel dåse. En †alter-
kande af sort porcelæn anførtes 1862. En ske har 
guardeinmærke for Johannes Siggaard, Køben-
havn (1932-60), samt stempel »R. Jensen«. Den 
har spinkelt skaft og cirkulær laf med graveret 
kors.
 Alterstager, fra 1862,12 af messing, 36 cm høje, 
med klokkefod og balusterskaft. †Alterstager. In-
ventariet 1681-82 anfører et par fortinnede jern-
lysestager,24 der 1715 kaldtes gamle og forruste-
de.17 Nyere syvstage, 39 cm høj, er skænket 1930 
af Mine og Andreas Andersen til Kollerup Møl-
le.
 †Messehagler. 1700 manglede kirken hagel.17 
1837 var hagelen ikke i den bedste stand, ‘men 
det hedder, at den brugtes ikke’. Året efter blev 
messeklæderne fornyet,23 og 1859 ønskedes ha-
gelen fornyet i ‘rød silke eller plydsfløjl’.18 Det 
skete 1861, og atter 1915 måtte der indkøbes en 
ny hagel.12

 Alterskranke, 1889, hesteskoformet med støbe-
jernsbalustre. Håndliste og hylde står gråmalede, 
og knæfaldet har betræk i mørk okker. Skranken 
havde oprindelig buet plan og har først fået sin 
nuværende form 1919.12 †Alterskranke. 1862 dan-
nede knæfaldet en bue foran alteret af 16 fods 
længde.12

 Døbefont (fig. 16), romansk, af granit, tilhørende 
den cylindriske eller tøndeformede type, der er 
usædvanlig uden for Sjælland (Mackeprang: Dø-
befonte, s. 29). Fonten er af rødgrå granit, 69 cm 
høj, hugget i én sten og i hvert fald nu uden 
fod. Fontens nedre del er ret groft tildannet og 
trukket ind som en art skaft, mens den egentlige 
kumme, tvm. 69 cm, har lodrette, glatte sider og 
langs mundingsranden en spinkel rundstav mel-
lem to hulstave. Stenen har rester af kalk og 
hvid farve. Fonten omtales tidligst i inventariet 
1681-82 som ‘en bar stenfont’.24 1862 stod fon-
ten i kordøren ‘ved den højre side’,12 formentlig 
som den stod 1912 i koret lige nord for korbuen 
(jfr. fig. 20). Nu i skibets nordøsthjørne.

 Dåbsfad (fig. 15), 1734, med monogram for gi-
veren, kirkeejeren amtsforvalter Hans Justesen. 
Fadet er glat, tvm. 51 cm, fanen med spejlmono-
gram »HJ« over årstallet »1734« og langs randen 
graveret indskrift med kursiv: »Hvo som troer og 
bliver døbt, hand skal blive salig, men hvo som 
iche troer, hand skal fordømmes. Marc: 16 w. 16«. 
Fadet nævntes 1862 som ‘et stort messingfad med 
navnetræk’.12 †Dåbsfade. 1701 manglede ‘døbe-
bækken’, ligeledes 1715.17

 Dåbskande, nyere, skænket af Mette og Niels 
Peder Mortensen, Torp Søgård. Kanden er af 
messing, 36 cm høj, med kugleformet korpus, 
der prydes af hammerkors.
 Prædikestol (fig. 17), o. 1580, et arbejde i landlig 
ungrenæssance med kongeligt monogram og vå-
bener for de usikkert identificerede givere. Kur-
ven har fem høje og smalle arkadefag, der kantes 
af kannelerede hjørnepilastre. Arkadernes ligele-
des kannelerede pilastre med profilkapitæler bæ-
rer spinkle bueslag med tandsnit, et enkelt over 
et dobbelt. Imellem disse bueslag er der små ho-
veder i en cirkelmedaljon, hvis tandsnit synes at 
gøre de fremstillede til kronede konger. Selve fel-

Fig. 16. Døbefont, romansk, af granit (s. 5215). Jesper 
Weng fot. 2000. – Font, Romanesque, of granite.
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terne har lignende dekorationer. Fra nord ses: 1) 
(Fig. 18) medaljon med Jesumonogram over et 
lille skægget mandshoved, hvorfra der i et bånd 
hænger en blomsterroset. 2) (Fig. 18) medaljon 
med skægget mandshoved, der bærer hat med 
puld og kvast; herunder en blomstermedaljon, 
hvorfra to hornagtige volutter står i vejret. 3) (Fig. 
17) medaljon med sammenskrevne versaler »FS«, 
for Frederik II og dronning Sofie, over et våben 
med stjerne over tre bølger. 4) (Fig. 17) Engle-
hoved med basun over et Lange-Munk-våben. 5) 
Viltert akantusløv, hvori man ser et mandshoved 
på et jonisk kapitæl.
 Vandrette profillister adskiller storfelterne fra 
postamentet og den noget højere frise, der har 
kannelerede fremspring. Postamentets fremspring 
er glatte, og dets felter rummer en svært forståelig 
latinsk indskrift med reliefversaler: »… mente/ 

vere/ ri omni/bvs ex/posita« (… i sindet at fryg-
te det, der bliver udsagt for alle). Endelig er der i 
frisefelterne motiver i stil med storfelternes: 1) Et 
jonisk kapitæl bærende et mandshoved i medal-
jon, hvortil to flankerende akantusranker danner 
‘vinger’. 2) Englehoved fra hvis mund udgår to 
fløjter til siderne. 3) Englehoved. 4) Englehoved 
med én fløjte. 5) Et skægget hoved i medaljon. 
Over profilgesimsen er dækpladen fornyet ved 
en istandsættelse 1965, da også en læsepult kom 
til.33 Prædikestolen står i skibets sydøsthjørne på 
en femsidet muret og hvidtet underbygning fra 
1965 og har da atter fået sin gamle opgang gen-
nem triumfvæggen. Også stafferingen er fra 1965 
i gråt med rød bund for skæringerne. Skrift og 
sirater har forgyldning, mens rosetter og skjolde 
står i blåt.
 Af prædikestolens givere må kvinden have væ-
ret en Lange-Munk, manden en Juel, Harbou, 
Rekhals eller Krabbe af Husby. Der synes ikke at 
være oplagte kombinationer af disse slægter med 
tilknytning til sognet, men som mulighed kunne 
nævnes Jørgen Juel til Låge (Sindbjerg sogn, Vejle 
amt) og hans hustru Anne Munk.34 Medmindre 
prædikestolen skulle være hidført andetstedsfra, 

Fig. 17. Prædikestol, o. 1580, med Frederik II.s og dron-
ning Sofies navnetræk og givervåbener for (formentlig) 
Juel (stjernevåben) og Lange-Munk (s. 5215). Jesper 
Weng fot. 2000. – Pulpit, c. 1580 with King Frederik II’s 
and Queen Sofie’s monograms and the arms of the donors, 
(probably) Juel (star arm) and Lange-Munk.

Fig. 18. Prædikestol, o. 1580, udsnit (s. 5216). Jesper 
Weng fot. 2000. – Pulpit, c. 1580, detail.
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må den fra første færd have stået på sin nuværen-
de plads med opgang gennem triumfmuren. Den 
fandtes 1833 ‘meget gammel og kunne behøve 
fornyelse’. 1842 blev opgangen gennem triumf-
muren afløst af en trappe langs samme mur, og 
prædikestolen blev ‘udvidet’.23 Udvidelsen om-
fattede et ekstra †fag i nord og skyldtes, at prædi-
kestolen af hensyn til den nye opgang blev drejet 
ind mod sydvæggen, hvorved to af fagene og de-
res dekorationer blev skjult.
 1862 stod prædikestolen samme sted som nu, 
men havde †opgang ‘i skibet’.12 Således ses den 
også på fotografier fra 1912 (jfr. fig. 20), der viser 
den med smalt ekstrafag i nord, enkel opgang og 
en simpel underbygning af glat panel. Stolen stod 
da egetræsmalet med gyldne sirater. Sin nuværen-
de fremtræden har den fået 1965, da man kon-
staterede og genåbnede den gamle opgang gen-
nem triumfmuren. Samtidig fjernedes det ekstra 
fag fra 1842 og kurven drejedes fri af sydvæg-
gen.
 Stolestader, 1908, med skrå fyldingsryglæn og 
gavle, der på sydvestjysk vis er udformet som et 
rammeværk med to fyldinger og småspir. De til-
hørende paneler har profilfyldinger i to rækker. 
Staffering fra 1998-99 i to grå toner samt blåt og 
lidt forgyldning. På en stol, der nu er sat på lof-
tet, ses ældre bemaling, dels i gråt, dels egetræsåd-
ring. En armstol af egetræ til præsten er anskaffet 
1894.
 †Stolestader. 1618-19 betaltes for en ‘tylt tørre 
savdeller’ til stole i tårnrummet.27 1850 ønskedes 
samtlige kirkestole fornyet,23 1862 fandtes der i 
kirken 35 stader ‘uden fylding’ (låge). De var syv 
fod lange med 2½ fods afstand mellem rygstø-
dene og havde en 6 fod bred midtgang mellem 
rækkerne. Samme år anbragtes der fodskamler i 
stolene, og samtidig ønskedes eftersyn af de stole, 
‘der ikke kan lukkes’. 1866 opsatte man på væg-
gen over mandsstolene en dobbelt række †hatte-
knager, som derpå blev hvidmalet. 1905 ønskedes 
staderne fornyet, ikke som hidtil med endestyk-
ker langs ydervæggene, men med panel svarende 
til stoleryggenes.12

 †Herskabsstole, vel fra renæssancetiden. 1771 op-
lyste Søren Abildgaard, at der på de øverste (østlig-
ste) mandsstole fandtes udskåret to våbener, som 

han gengav i tegning (fig. 28).25 Den viser for 
manden (dexter) halvmåne og en seksoddet stjer-
ne, for kvinden noget, der ligner to halve roser. Vå-
benerne kan være unøjagtigt aftegnede og synes i 
hvert fald ukendte.35

 En †skrifte- og præstestol i koret nævnes 1802, 
da ‘taget’ over den var brøstfældigt.36 1862 dan-
nede den pendant med †degnestolen ‘ved hver 
side af kordøren’, idet skriftestolen formentlig ef-
ter sædvane stod i nord. Stolen fjernedes 1894, 
idet den blev erstattet af ovennævnte armstol.12

 En †degnestol stod 1862 i korindgangen som 
pendant til †skrifte- og præstestolen, formentlig 
i syd. Fjernet 1894, da degnen i stedet fik anvist 
plads i den forreste mandsstol.12

 †Pengeblok. 1833 ønskedes anskaffet en ‘tavle-
blok’ til tavlepengenes opbevaring.23

 Pengebøsser (fig. 19), o. 1880, to ens af jernblik 
med oval plan og pengetragt, 15 cm høje, fæstnet 
til et let hvælvet højovalt vægskjold, 48×32 cm. 
Sortmalede med indskrifter i hvid antikva. Selve 
bøsserne er begge påskrevet: »De fattiges Bøsse«, 
skjoldene henholdsvis: »Saligt er det at give, hel-
lere end at tage. Ap.G: 20,35« og: »Giver, saa skal 
Eder gives. Luc: 6,38«. Bøsserne flankerer ind-
gangen i skibet.

Fig. 19. Pengebøsse, o. 1880 (s. 5217). Jesper Weng fot. 
2000. – Collection box, c. 1880.
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 †Pengetavle. En fattigtavle, der anførtes i inven-
tariet 1716, manglede 1718. 1720 nævntes også 
en †klingpung som manglende.17

 Orgel, 1983, med seks stemmer, ét manual og pe-
dal, bygget af Bruno Christensen, Terkelsbøl. Dis-
position: Manual: Principal 8', Gedakt 8', Oktav 
4', Rørfløjte 4', Oktav 2'. Pedal: Subbas 16'. Kop-Pedal: Subbas 16'. Kop-Kop-
pel M-P. Facaden er tegnet af orgelbyggeriet. I 
tårnrum met. *Orgel (fig. 27), o. 1908, med fire 
stemmer, bygget af Joh.P. Andresen & Co., Ring-
købing. Disposition: Manual: Bordun 16' (fra F), 
Principal 8', Gedakt 8', Fugara 4'; oktavkoppel. 
Pneumatisk aktion, keglevindlade. I tårnrummet, 

med facade i nygotisk stil og sydvendt spillebord. 
Instrumentet, der var anskaffet ved indsamling i 
sognet, blev 1983 overført til Ringkøbing Muse-
um, hvor det siden 1984 har indgået i den faste ud-
stilling.37 Det benyttes lejlighedsvis til koncerter.38

 Salmenummertavler. 1) O. 1850, udformet som 
en planke med spidsgavl, 69×32 cm. Hængecifre 
af letmetal, gråmalet med sort kursivskrift:  »Daab« 
og »Altergang«. På triumfvæggen nord for kor-
buen. 2-4) 1909,12 i nyklassicistisk stil med øvre 
og nedre profillister samt hængecifre, 70×57 cm. 
Gråmalede. †Salmenummertavler. 1866 ønskedes 
salmenummertavlerne opmalet.12

Fig. 20. Indre set mod øst. Chr. Axel Jensen fot. 1912. – Interior seen towards the east.



5219 

 Lysekroner. 1) 1919, i barokstil, hængekuglen 
med givernavn graveret i skriveskrift: »Erindring 
fra Ole Peter Enevoldsen, Torp, 1919«. Oprinde-
lig i koret, nu ophængt i våbenhuset. 2-3) To ens, 
skænket 1979,12 i barokstil, ophængt i skibet.
 1958 ønskedes ophængt et kirkeskib af type fra 
slutningen af 1500rne, udført efter tegning af 
museumsbestyrer D. A. Jensen, Glud. Planen kom 
ikke til udførelse.
 En †ligbåre nævntes i inventariet 1681-82.
 Klokke, 1891, tvm. 75 cm, med profilering om 
halsen, slagringen og legemets nedre del. Midt 
på legemet ses en medaljon med støberiets navn 

i versaler: »J. Stallknecht Horsens«. Ophængt i 
slyngebom af egetræ.
 †Klokker. 1) (Fig. 22), 1200-50, tvm. 76 cm, 
af senromansk form med tre profilribber under 
kronen, to ved overgangen mellem legeme og 
slagring. Øskenen til kneblen var støbt i ét med 
klokken og havde rektangulær form og rundt 
tværsnit (Uldall: Kirkeklokker, s. 11). Klokken, 
der vejede 328 kg, var ifølge Frits Uldall af en 
usædvanlig fin metalblanding. Den nævntes i tår-
net 1681-82,24 1801 var den revnet36 og den måt-
te 1888 nedtages på grund af rustangreb og for-
synes med ny aksel m.m. Omstøbt 1889.12

Fig. 21. Korbuen (s. 5207) og skibet set fra øst. Jesper Weng fot. 2001. – The chancel 
arch and the nave seen from the east.
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 2) Middelalderlig, inddraget ved klokkeskatten 
1528-29. Klokken vejede med jernfang 2½ skip-
pd. og 2 lispd.39

 Klokkestolen er nyere, af fyr. †Klokkestol. 1716 
var tømmerværket, ‘hvor klokken hænger’, brøst-
fældigt.17

GRAVMINDER

En eftermiddelalderlig †begravelse ‘midt i kirken’ 
rummede muligvis medlemmer af familien 
Koppelov, der boede på Underup Kjærsgaard 
1710-35.9 Gravkrypten var 1795 så gammel, at 
lugerne var i stykker og måtte repareres, idet åb-
ningen forårsagede ‘stor trækvind’ i kirken. Lige-
ledes var gulvet over begravelsen opbrudt, både 
i mands- og kvindestolene, og var ‘så ganske for-
dærvet, at der opstår en fugtig stank, som berø-
ver kirkegængerne lysten til at søge Guds hus’.26 
Gravrummet blev opfyldt 1844 og kisterne ned-
sat på kirkegården.
 Kirkegårdsmonumenter. 1) (Fig. 23), o. 1763, over 
knapfabrikant i Horsens, Chresten Nielssen El-
kier, †1763 i Underop i sin alders 69. år. Han le-

Fig. 22. †Klokke, senromansk, 1200-50 (s. 5219). Op-
måling ved Frits Uldall før omstøbning 1889. – †Bell, 
Late Romanesque, 1200-50. Scale drawing by Frits Uldall 
before recasting in 1889.

vede med sin hustru Anne Magrete Mechelsdater 
udi 11 år, 5 måneder, 2 uger og 3 dage.40 Af rødlig 
granit, rektangulær, 150×65 cm, helt udfyldt af 
den indhuggede, ubehjælpsomme versalsindkrift, 
som kantes af en rammelinje. Stenen lå som trap-
pesten i våbenhusets dør indtil 1907, da den fik 
sin nuværende plads, indsat i våbenhusets vest-
væg.
 2) (Fig. 24), o. 1800, over [Jø]rgen Nielsen, 
*1723 i »…bir[g]« (Vorbjerg?), †1800 (samme-
steds). Af den videre gravskrift, vel over en hu-
stru, læses hovedsagelig »(T)orp Søgaard 18. juli 
1836. Fred over Støvet…«. Af rødgrå granit med 
udformning som nr. 1, 161×55/55, og ligeledes 
med indhugget versalindskrift, hvorover er ind-
hugget et Jesumonogram, nederst et timeglas. 
1967 anbragt syd for skibet, siden 1996 på kirke-
gården syd for koret mellem nr. 3 og 4.
 3) (Fig. 24), o. 1800, over ukendte. Rødgrå gra-
nitsten, af form som et gravtræ med plint, der 
skråner fra hovedenden imod øst, hvor stenen er 
afbrudt, 120×32 cm, 38 cm høj. I hovedenden ses 
et reliefhoved, tilsyneladende med et bredt smil; 
bruddet i øst holdes sammen af et jernbånd. Ste-
nens flade er ujævn, muligvis med svage spor af 
indhuggede versaler. Den var 1943 indsat i kirke-
diget,41 1967 anbragt syd for skibet, siden 1996 
på kirkegården syd for koret, nord for nr. 2.
 4) (Fig. 24), o. 1826, over ukendt mand med 
initialerne »PES«, *1748 i »T«, †1826 i »S«. Ind-
skriften består af initialer og forkortelser, der 
formentlig kan opløses således: »H(er) u(nder) 
h(viler)/PES/f(ødt) i T/1748/d(ød) i S/1826«. 
Rødgrå granitsten af form som et gravtræ med 
plint, der skråner imod vest, 169×30 cm, 29 cm 
høj. Indskrift med indhuggede versaler og ved 
begge ender et reliefhugget hoved. Stenen sås 
1943 i kirkediget, 1967 anbragt syd for skibet,42 
siden 1996 på kirkegården syd for koret, liggende 
syd for nr. 2.
 Et støbejernskors fra o. 1847 er sat over den øm-
me moder og kærlige ægtefælle Mette Sørens-
datter, *9. feb. 1815 i Lundum, †8. jan. 1847 på 
Torp Søgaard. Sortmalet kors med trepasender, 
98 cm højt, med versalskrift og sommerfugl for-
oven, laurbærkrans forneden. På kirkegården syd 
for kirken.
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Fig. 24. Parti af kirkegården syd for koret med kirke-
gårdsmonumenterne nr. 2-4, alle af granit, nr. 3 og 4 
(de to yderste) af form som gravtræer (s. 5220). Jesper 
Weng fot. 2001. – Part of the churchyard south of the chan-
cel with the churchyard monuments nos. 2-4, all in granite, 
nos. 3 and 4 (the two outermost) formed as grave trees.

Fig. 23. Kirkegårdsmonument nr. 1, o. 1763, over Chri-
sten Nielsen Elkjær (†1763) (s. 5220). Jesper Weng fot. 
2000. – Churchyard monument no. 1, c. 1763, to Christen 
Nielsen Elkjær (†1763).

KILDER OG HENVISNINGER

Jfr. fortegnelse over arkivalier vedr. kirkerne i Gammel 
Skanderborg amt i almindelighed s. 2874 samt forkor-
telser s. 2875. Fagordbog s. 15. Endvidere er benyttet:
 Ved embedet: Synsprotokol 1862ff.
 NM: Håndskrift: F. Uldall: Om de danske Landsby-
kirker V, 1888, s. 1-4. – Notebøger: Søren Abildgaard 
IX, 1771, s. 22. – Indberetninger ved Chr. Axel Jensen 
1912 (bygning, inventar, gravminder), Knud Høgsbro 
Østergaard 1964 (kirkegårdsmonument), arkitekterne 
Birch & Svenning 1997 (projektbeskrivelse af istand-
sættelsen 1998-99), Rikke Ilsted Kristiansen 2001 
(gravminder).
 Tegninger og opmålinger: NM: Opmåling af †klokke 
ved Frits Uldall o. 1891. Tegning af døbefont ved Mar-
tin Andersen 1902. Akvarel af kirken fra nord ved Elise 
Konstantin-Hansen 1913. Tegning af kirkegårdsmonu-

ment (nr. 3) ved Knud Høgsbro Østergaard 1964 (i 
indberetning). Plan og tværsnit af bygning ved John 
Bennetzen 1989. Tryk af plan af kirkegården ved Hans 
Jørgen Nielsen 1991.
 Litteratur: Aage Simonsen: Horsens og Omegns Kir-
ker, Horsens 1924, s. 109-10. Helge Andreassen: (Re-
staureringen af) Underup kirke, MeddÅrhSt. 1967, s. 
59-61.

Historisk indledning ved Lars Bisgaard og Niels Jørgen 
Poulsen, beskrivelse af kirkegård og bygning ved Niels 
Jørgen Poulsen, inventar og gravminder ved Ebbe Ny-
borg og Ole Olesen (orgler). Redaktionssekretær An-
nelise Olesen. Teknisk og grafisk tilrettelæggelse ved 
Mogens Vedsø. Engelsk oversættelse ved James Manley. 
Redaktionen afsluttet 2002.

1 DiplDan. 3. rk. II, nr. 147. Kirken fik 1 sk. grot, præsten 
1 sk. sterling og kirketjeneren ½ sk. sterling.
2 DaMag. 4, II, s. 40.
3 Barbara Splidsdatter (Fasti), enke efter Iver Sørensen 
Rask (Gødesen) til Rask (Hvirring sogn), fik 1565 
pantebrev på kronens rettigheder af kirkegodset i Nim 
herred, heriblandt en gård i Underup (vel anneksgår-
den). Jfr. KancBrevb. 4. aug. 1565. Sml. også Hans H. 
Fussing: Stiernholm len 1603-1661. Studier i kron-
godsets forvaltning, 1951, s. 286.
4 Niels Skram til Urup (Østbirk sogn) fik 1591 for-
pagtningen af både konge- og kirketienden, der tidli-
gere havde været overladt til Claus Glambek til Rask 
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(Hvirring sogn), som nu var død. Niels Skram klage-
de 1593 over, at tienderne var sat for højt, hvilket skul-
le være sket, mens Christoffer Skaaning (borgmester 
i Horsens 1548-78) havde tienderne i pant. Jfr. Kanc-
Brevb. 24. febr. 1591 og 11. juni 1593.
5 Peder Lassen i Vorbjerg og Rasmus Jensen i Torp for-
pagtede 1621 – på sognemændenes vegne – både kon-
gens og kirkens part af tienden. Allerede fra 1605 hav-
de sognemændene kongetienden i forpagtning. Fuss-Fuss-
ing (note 3), s. 289.
6 Fussing (note 3), s. 24ff., og RA. DaKanc B 184e. Seks 
års kirkergsk. 1614-20. Stjernholm len.

Fig. 26. Nordre korbuekragbånd, profil 1:10 (s. 5207). 
Målt af Niels Jørgen Poulsen og tegnet af Marianne 
Nielsen 2002. – North chancel arch cordon, profile.

7 Jfr. de bevarede kirkeregnskaber 1717-18: LAVib. År-
hus bispeark. Rgsk. for rytterdistrikternes kirker 1716- 
23 (C 3.2439).
8 Kronens Skøder IV, s. 267.
9 Jfr. duplikeret folder om kirken, forfattet af Jens Balle 
Jepsen samt hans efterladte papirer i Brædstrup Hjem-
stavnsforening, Brædstrup.
10 LAVib. Landstingets skøde- og panteprot. 1758-63, 
f. 44.
11 LAVib. Landstingets skøde- og panteprot. 1772-76, 
f. 507; Århus bispeark. Nim hrd. Nim-Underup 1732- 
1844 (C 3.633), Kirkernes istandsættelse m.m. 1804-23 
(C 3.1151) og Sager vedr. kirkeejere 1837-44 (C 3. 
1156), samt Jens Balle Jepsens studier (note 9).
12 Synsprot. 1862ff.
13 KancBrevb. 24. dec. 1566.
14 Synsprot. 1862ff. Omdannelsen af digerne til kløv-
stensmure ønskedes foretaget i forbindelse med en ud-
videlse af kirkegården mod nordøst og nordvest ved 
opfyldning af skænterne.
15 Brev fra Elise Konstantin-Hansen 17. sept. 1913 (i 
NM).
16 Medlemmerne af det særlige syn, hvis erklæring fin-
des i afskrift i synsprotokollen, var arkitekterne Hack 
Kampmann og Axel Berg samt Nationalmuseets direk-
tør, M. Mackeprang.
17 LAVib. Århus bispeark. Kirkesyn 1700-26 (C 3.1166- 
68).
18 LAVib. Voer og Nim hrdr.s synsprot. 1855-1938 (C 
34.3-4).
19 Jfr. Harald Petersen: Den historiske baggrund for 
Blichers Messingjensnovelle. ØJyHjemst. Årgang 35, 
1970, s. 135-41, og Bent Østergaard: Erindringer fra 
Napoleonskrigene. Historisk Årbog fra Randers amt. 
Årgang 81, 1987, s. 63-80. – Gabrielle og Anders Ras-
mussens gravsted udpegedes tidligere på kirkegårdens 
søndre del.
20 Indvendig står væggene pudset og udelukker nær-
mere iagttagelser. En udgravning i gulvet vil formo-
dentlig kunne afsløre fundamentet til den første vest-
gavl.
21 En læderet sokkelsten 0,8 m vest for norddøren kun-
ne være den oprindelige hjørnekvader.
22 Indb. ved Chr. Axel Jensen 1912 (i NM). Vindues-
kvadrene, der mærkeligt nok ikke omtales af F. Uldall, 
har forgæves været eftersøgt.
23 LAVib. Århus amts søndre provsti. Synsprot. 1817-54 
(C 30I.2).
24 RA. Rtk. Rev. rgsk. Århus stifts kirkers rgsk. 1680- 
94.
25 Søren Abildgaards notebog nr. IX, 1771, s. 22 (i 
NM).
26 LAVib. Århus bispeark. Kirkesyn 1777-88 (C 3. 
1174).
27 RA. DaKanc. B 184e. Seks års kirkergsk. 1614-1620. 
Stjernholm len.

Fig. 25. Tårnet set fra nordøst (s. 5207). Chr. Axel Jen-Chr. Axel Jen-
sen fot. 1912. – The tower seen from the north east.



5223 

Fig. 27. Indre set mod vest med *orgel, o. 1908 (s. 
5218). Chr. Axel Jensen fot. 1912. – Interior looking west, 
1912.
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28 LAVib. Århus bispeark. Nim hrd. Nim-Underup 
1732-1844 (C 3.633).
29 Fem tegninger med forslag opbevares i Horsens Mu-

seum. Tegningerne er mærket ‘1891’, de tre er farve-
lagte.
30 Sven Fritz: Anders Pedersen Schanderup, guldsmed 
i Skanderborg 1744-65 og Johan Albertus  Schiøtz, 
guldsmed i Århus 1759-60, ÅrbGlBy. 1976, s. 60.
31 Iflg. et udateret notat i NM (o. 1960?) skulle en ‘al-
terkalk fra Underup kirke’ da befinde sig i gammel fa-
milieeje i Søborg ved København. Materialet angives 
som messing, højden 12 cm, hvorfor der højest kan 
være tale om en sygekalk.
32 RA. DaKanc. D 19. Koncepter og indlæg til sjælland-
ske registre 1699-1771, 1701 nr. 73.
33 Restaureringen udførtes af malermester Rode, 
Bræd strup. Se MeddÅrhSt. 1966, s. 61.
34 Jørgen Juel levede 1586. Som en anden mulighed 
nævner Knud Prange i et heraldisk responsum (i NM) 
Iver Kjeldsen Juel til Stubbergård (Sevel sogn, Ringkø-
bing amt) og hans hustru Mette Munk (†1589).
35 Et responsum med diskussion af diverse muligheder 
ved Knud Prange 2002 findes i NM.
36 LAVib. Århus bispeark. Kirkesyn 1799-1803 (C 3. 
1176).
37 FRAM 1984, s. 134.
38 Yderligere oplysninger om kirkens orgler findes i Den 
Danske Orgelregistrant og på dennes internet-hjem-
meside.
39 RA Reg. 108A, nr. 21. Rgsk. indtil 1559. Fortegnel-Rgsk. indtil 1559. Fortegnel-
se over indkrævede klokker. Jfr. Poul Grinder-Hansen: 
Danske klokkekonfiskationer i 16. og 17. århundrede, 
Arv og Eje 1983-84, s. 213-28.
40 Jfr. Søren Peder Elkjær: Slægts- og Barndomsminder 
fra Horsensegnen, ÅrbÅrhSt. 1931, s. 161.
41 Peter Bang Termansen: Gravstene på Horsensegnen, 
ÅrbGlBy. 1978, s. 17.
42 Jfr. Termansen 1978 (note 41), der har en noget afvi-
gende læsning med årstal ‘1778’.

Fig. 28. Uidentificerede våbener på †herskabsstol (s. 
5217). Aftegning i Søren Abildgaards notebog 1771. 
– Unidentified arms on †family pew. Drawing in Søren 
Abildgaard’s notebook, 1771.
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Underup church is a Romanesque ashlar buil-
ding from c. 1200, consisting of a chancel and 
a nave already extended in the Romanesque pe-
riod by 4-5 m in the west. To this a tower in the 
west and a porch in the south were subsequent-
ly added in the Late Middle Ages. Of the ori-
ginal windows one has been preserved in the 
north side of the chancel, and one in the north 
side of the nave. Both have been bricked up and 
now stand as external round-arched filled reces-
ses. The north door, which has also been bricked 
up and partly destroyed, was probably shifted a 
little to the west in connection with the leng-
thening of the nave, while the south door, which 
is still in use, has remained in its old place. The 
well-shaped chancel arch is ornamented with 
cordons whose chamfered underside includes an 
astragal. The low tower was faced in 1948 on the 
south and west sides. Access to the upper part 
of the tower is through a straight stairway in the 
south wall. In 1980 chancel and nave were again 
roofed with lead after the church had been roo-
fed since 1827 with tiles. There are still roofing 
tiles on the tower and porch.
 Of the inventory only the large barrel-shaped 
font is as old as the building. A little later, from 
1200-50, was a †bell that was recast in 1891. The 
most striking item of inventory is the pulpit, a 
work in the rural Early Renaissance style of c. 
1580, with the initials “FS” for King Frederik II 
and Queen Sofie as well as two aristocratic coats 
of arms which have not been safely identified. 
The baptismal dish bears the date 1734 below the 
donor’s back-to-back monogram “HJ”, and the 

altar silver too comes from the mid-1700s. The 
paten, made in 1750 by Anders Pedersen Schan-
derup of Skanderborg, bears the initials of Char-
lotte Amalia Schandorff, while the chalice was 
made in 1764 by Knud Rasmussen Brandt in 
Horsens as a gift from ‘Hans Marcussen’s wife of 
Rask’.
 The church now appears with an altar painting 
from 1891 by Anker Lund after Anton Dorph, 
and pews in the South West Jutland ‘Ribe style’ 
from 1908. The present appearance of the in-
ventory is due to the most recent restoration in 
1998-99, when it was redecorated in grey  shades, 
caput mortuum, blue and a little gilding. The 
pulpit does however have some slightly older po-
lychroming (with a red ground for the carvings), 
which was done by Ingolf Røjbæk and goes back 
to a restoration in 1965, when the old ascent to 
the pulpit through the chancel wall was re-estab-
lished. The older †altarpiece had ‘leaved doors’ 
and must therefore have been medieval or rather 
from the Reformation century. Around 1770 the 
altarpiece was said to have been ‘ruined with the 
ugliest paintwork’.
 In 1838 the altarpiece was given a new paint-
ing, ‘Christ with the Chalice’ by P. H. Linde gaard, 
and in 1842 the pulpit was given a makeshift 
restoration. Around 1850 the pews seem to have 
been renewed, and over the next few decades oak 
graining spread through the inventory.
 The sepulchral monuments consist mainly of four 
so-called ‘peasant tombstones’ of granite from the 
decades around 1800. Two of these take the form 
of grave trees.

SUMMARY



Danmarks Kirker, Århus

Landsby og præst er nævnt første gang 1323, da præ-
sten hed Asser.1 Præsten Mads nævnes 13282 og kirken 
1447, da den modtog en gård i Horsens som sjælegave 
fra Oluf Nielsen i Honum i sognet.3

 1572 disponerede kongen som patron over kirketi-
enden ved at forpagte den til Claus Glambek til Rask i 
sognet,4 der o. 1589 foretog byggearbejder ved kirken 
og indrettede koret for sin begravelse. 1650 ansøgte 
en senere ejer af Rask, Christoffer Pax, kongen om at 
måtte få patronatsret til kirken,5 men da Pax samme 
år blev myrdet, blev hans andragende ikke til noget. 

HVIRRING KIRKE
NIM HERRED

Kirken tilhørte endnu kongen, da den kort før 16756 
sammen med Tamdrup og Hornborg blev afhændet 
til Mogens Friis, greve af det nyoprettede grevskab 
Frijsenborg, hvortil også den nærliggende herregård 
Boller hørte.7 O. 1726 administreredes kirkerne under 
Boller (jfr. kalkens Reventlowvåben for enkegrevinde 
Sophie Christine von Reventlow til Boller og Møgel-
kjær). Kirken blev 1763 frasolgt Frijsenborg til justits-
råd, amtsforvalter Emanuel Thygesen,8 der 1755 hav-
de erhvervet hovedgården, det senere stamhus Mat-
trup i Tyrsting hrd. (jfr. initialer for ham og brorsøn-

Fig. 1. Kirken set fra nordøst. Jesper Weng fot. 2001. – The church seen from the north east.
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nen, Thyge de Thygeson, på tårnet).9 Kirken forblev 
under Mattrup indtil stamhusets ophævelse og godsets 
opsplitning 1828; herefter ejedes den af Det Thyge-
senske Fideikommis, hvis seneste besidder var enke-
grevinde C. F. S. Brockenhuus-Schack, før den over-
gik til selveje 1913.10

 1590 klagede kirkeværgerne over, at der var bygget 
så meget på kirken (Glambeks arbejder?), at den var 
blevet bragt i stor gæld, som nu søgtes afhjulpet ved, 
at andre kirker i Bygholm len skulle betale til den.11 
1631 hed det, at kirken var brøstfældig, og at kirkerne 
i Hatting og Bjerre herreder skulle træde hjælpende 
til.12 Efter Jyllands besættelse under kejserkrigen ind-
berettede præsten 1629, at præstegården var brændt to 
gange.13

 I forbindelse med nedlæggelsen af Boring †kirke 
ved midten af 1500rne blev den ene halvdel af dette 
sogn, omfattende Boring by, lagt til Hvirring sogn (jfr. 
s. 5273). Under den første præst efter reformationen, 
Peder Lauridsen (†1566), var Hvirring en tid hoved-
sogn for et stort pastorat, som omfattede hele Nim 

herred med undtagelse af Endelave. Inden Peder Lau-
ridsens død var Nim blevet et selvstændigt pastorat, 
som efter hans død fik Underup som anneks. Pa-
storatet omfattede herefter Hvirring med annekserne 
Hornborg og Tamdrup. Sidstnævnte udskiltes som et 
selvstændigt pastorat 1742, og siden har Hvirring alene 
haft Hornborg som anneks.14

 Ved mindre arkæologiske undersøgelser 1987 fremkom 
i apsiden og tårnrummet *løsfund i form af stumper 
af tagtegl og en gulvflise, af vinduesglas, et gyldent al-
ter og af andre inventardele. Hertil kommer en række 
‘indbragte’ *løsfund, således gråbrændte potteskår, et 
grønglaseret kandeskår og 13 mønter.15 Fundene befin-
der sig alle i Nationalmuseet.16

 Sagn. Herremanden på Rask skulle have fået en vis-
sen arm, fordi han nedbrød Boring kirke (jfr. s. 5274) 
og brugte stenene til Hvirring kirkes ombygning. Han 
kan ses spøge på egnen mellem de to kirker.17

 2002: Hvirring sogn indgår siden 1971 i Haderslev 
stift (tidligere Århus stift) og ligger i Tørring-Uldum 
kommune, Vejle amtskommune.

Fig. 2. Matrikelkort af Hvirring by, 1:10.000. Opmålt 
1805 af Melgaard, rettelser medtaget til 1860. Tegnet 
af Birgitte Andreasen. – Land registry map of Hvirring. 
Surveyed in 1805, corrections added until 1860.

Kirken ligger nordligst i landsbyen, tæt ved ve-
jen mellem Horsens og Nørre Snede. Omgivel-
serne er rige på oldtidshøje; en høj uden for 
kir kegårdens gamle norddige er sløjfet senest i 
forbindelse med kirkegårdens udvidelse 1881, 
mens to gravhøje vest for kirkegården er over-
pløjet efter 1870.18 Nærmeste nabo mod syd er 
præstegården, hvis bygning fra 1971 har afløst et 
gårdanlæg fra 1875. Matrikelkortet 1805 (fig. 2) 
viser den ældre gård, der var et stort, firfløjet an-
læg.
 Kirkegården består af tre afsnit. Ældst er områ-
det omkring kirken, der har bevaret sine gamle 
skel mod øst, syd og vest, markeret med stendiger, 
mens norddiget er flyttet i forbindelse med den 
omtalte udvidelse mod nord 1881 (fig. 3). 1979 
er etableret et nyt afsnit mod øst (ark. Rud Niel-
sen), omgivet af græsklædte jorddiger. Denne del 
af kirkegården blev anlagt som en selvstændig 
gravlund, men er 1997 forbundet med de to æl-
dre afsnit med nyopkastede diger. To parkerings-
pladser, én i nordøst ved Horsensvejen og én syd-
vest for kirkegården på vestsiden af landevejen, 
omgives af tilsvarende jorddiger.
 Indgange. Kirkegårdens hovedindgang vestligst 
i det søndre dige er en køreport med kunstfær-
dige jerngitterfløje fra 1938 mellem rejste kam-
pestensstøtter. En tilsvarende ganglåge findes i 
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det udflyttede norddige. En låge midt i syddi-
get (til præstegården) og en låge sydligst i det 
gamle østdige lukkes af jerngitterfløje fra 1979. 
– †Indgange. Den gamle port, der stod på den 
nuværendes plads, synes i ældre tid at have væ-
ret muret af tegl; ‘porten og lågens mur’ var såle-
des 1676 ‘ganske nedfalden’.6 En tegning af ma-
leren A. Fritz, fra 1862,19 viser port og låge med 
kugleafsluttede støtter, antagelig af træ. ‘Sta-
kitporten med låger’ skulle efter synets ønske 
1897 fornyes efter tegning og 1904 males lyse-
grå.10 En indgang i det gamle norddige nævnes 
1848.20

 Kirkegården, hvortil der er frit indblik fra de 
omgivende marker i øst og vest, ligger i læ af de 
mange store træer i præstegårdshaven umiddel-
bart syd for diget. Inden for vestdiget er der et 
læbælte af røn, plantet 1963, og inden for nord-
diget står en række ældre asketræer, som formo-
dentlig er kommet til 1891, da synet påbød, at 
der blev plantet omkring alle tre sider af det nye, 
nordre afsnit. Endnu 1939 var der store træer 
mellem den ‘ny og den gamle kirkegård’. En æl-

dre beplantning af elmetræer er fældet fra og med 
1986 på grund af elmesyge.10

 Et ligkapel uden for porten i kirkegårdens syd-
vestre hjørne er opført 1929.10 Det er en hvid-
kalket bygning, med gavle i nord og syd, hvori 
der 1971 er indrettet toiletter. Et redskabshus i rø-
de sten syd for det østre afsnit er fra 1979.

Fig. 3. Luftfoto af kirken og kirkegården set fra sydøst. Sylvest Jensen fot. 1947 i KglBibl. – Aerial photo of church and 
churchyard seen from the south east. 1947.

BYGNING

Kirken er en statelig kvaderstensbygning, vel fra o. 
1200, bestående af skib og kor med apsis. Mens apsiden 
er noget ombygget, er den øvrige kirke overordentlig 
velbevaret; det fine romanske anlæg har således bevaret 
næsten alle nordsidens vinduer såvel som korbue og 
portaler. Tårnet ved skibets vestende er føjet til i sen-
middelalderen, men spor i gulv og murværk viser, at 
der forud var opført et lille †styltetårn eller klokkeop-
hæng på samme sted. Også våbenhuset må være tilfø-
jet i senmiddelalderen, samtidig med at apsiden blev 
skilt fra koret og indrettet til sakristi. Hvælvene i koret 
og skibets østende er indbygget o. 1497 (jfr. †kalkma-
lerier), mens hvælvene i vestenden øjensynligt først er 
kommet til 1589 i forbindelse med de byggearbejder, 
som Claus Glambek lod foretage. Orienteringen har 
nogen afvigelse mod nord.
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Byggegrunden. Terrænet under og omkring kir-
ken falder svagt mod øst og nord, idet kirke-
gårdens højeste punkt ligger sydvest for kirken. 
Niveauforskellen har bevirket, at apsidens sokkel 
ligger lavere end korets, og at korets sokkel i 
nordsiden – men ikke i sydsiden – ligger lavere 
end skibets.
 Plan og proportioner. Det romanske anlæg er næ-
sten 34 m langt og hører dermed til blandt de 
største kvaderstenskirker i Jylland.21 Apsiden er 
relativt lille og lav, og dens halvcirkelslag er ud-
stukket med centrum i korets yderside. Skibet, 
der er 7 m højt, er udvendig målt afsat som to 
kvadrater, mens koret i udvendig længde mangler 
lidt i at udgøre et kvadrat. Hjørnerne har rette 
vinkler, og håndværksmæssigt er der tale om fint 
arbejde. Det må derfor undre, at springet mellem 
korets og skibets mure ikke er af samme størrelse, 
men er ca. en halv fod mindre i nord (86 cm mod 

100 cm i syd). I det hele taget er det, som om 
bygmesteren har haft svært ved at bringe skibets 
syd- og nordside på en fælles formel; triumfmu-
ren er således noget tykkere i nord (147 cm mod 
137 cm i syd, målt under kragbåndene). Facader-
ne er disponeret med højt siddende vinduer, to 
i korets langsider og fire i hver af skibets sider. 
De to rundbuede portaler er anbragt mellem de 
vestlige vinduespar, der – i forhold til de øvrige 
vinduer – er rykket lidt fra hinanden. Som noget 
ret usædvanligt for en kvaderstenskirke er alle åb-
ninger, ikke blot dørene men også vinduerne, af-
sluttet med buestik af kilesten, et træk bygningen 
har fælles med kirken i Øster Snede (Vejle amt). 
Efter vinduernes retablering 1917 brydes det ro-
manske helhedsindtryk i nordsiden nu kun af de 
svejfede tage, hvoraf navnlig korets er ret stærkt 
opskalket.
 Materialer og teknik. I murenes beklædning af 
veltildannede granitkvadre indgår enkelte kvadre 
af lysegrå sandsten, således to i 2. skifte øst for 
syddøren, den ene hjørnehugget. Også nogle af 
kilestenene i korbuen synes at være af sandsten. 
I triumfvæggen er små partier mellem granitbe-
klædningen af frådsten, ligesom frådstenskalk for-
mentlig også har været anvendt til fremstilling af 
mørtlen.
 Bygningens sokkel er forskelligt udformet un-
der de tre afsnit (fig. 53b). Den ombyggede apsis 
(se ndf.) hviler på en stejl, lettere hulkelet skrå-
kant; i koret er soklen ret fremspringende og har 
rundstav, mens den i skibet er afsluttet med en 
mindre fremtrædende skråkant. I korets østside er 
soklen stejlt skråkantet svarende til apsidens, hvil-
ket kunne skyldes en omdannelse og tilpasning i 
forbindelse med apsidens ombygning. Således er 
rundstaven i korets østhjørner affaset, så den slut-
ter sig til gavlsidens skråkant. Apsidens sokkel be-
finder sig 25-28 cm under korets. Soklerne under 
kor og skib ligger i sydsiden i samme niveau, ski-
bets næsten dækket af jord; i nordsiden ligger ko-
rets sokkel 34 cm lavere end skibets. Også sten-
formaterne skiller sig ud under de enkelte afsnit. 
I apsis og kor er der brugt mindre kvadre, mens 
sokkelstenene i skibet er meget lange: flere er 
over 1,5 m, nogle næsten 2 m og den længste, 
midt i skibets sydside, 2,34 m lang.

Fig. 4. Tværsnit 1:150 af skibet set mod øst. Tegnet 2002 
af Marianne Nielsen efter opmåling af Peter Duun 
Andersen 2002, suppleret af Niels Jørgen Poulsen. – 
Cross-section of the nave looking east.
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 Byggefaser. Der er ikke forbandt mellem kor og 
skib (jfr. fig. 7), og skifterne i de to afsnit varierer 
meget i højden – med relativt små kvadre i koret 
og ret store og høje i skibet. Vi må tro, at bygge-
riet – som det var almindeligt – er indledt østfra 
med koret, hvorefter man er fortsat vestover med 
skibet og har fuldført murene under ét. Vinduer-
ne i kor og skib ligner nemlig hinanden så meget, 
at de må være udført nogenlunde samtidig – og 
af de samme håndværkere. Skibets mure er tyk-
kere end korets (ca. 145 mod 125 cm), og triumf-

muren er på østsiden over vederlagshøjde trukket 
ca. 20 cm tilbage (jfr. længdesnit fig. 5). Manglen-
de forbandt også mellem apsis og kor, hvor skif-
terne er af omtrent samme højde, kan antyde, at 
apsiden først er føjet til, efter at koret var rejst.
 Kvadrene i kor og skib er – som nævnt uden 
at være i forbandt – muret i smukke, gennemlø-
bende skifter. I koret består facaderne af i alt 17 
skifter af middelhøjde (i sydsidens 2. og 7. skifte 
og i nordsidens nederste skifte er der fortrinsvis 
benyttet ‘højkantsformater’). I skibet (fig. 1 og 7), 

Fig. 5-6. Opmålinger 1:300. 5.Længdesnit af kirken. Tegnet 2002 af Marianne Nielsen efter opmåling af John Ben-
netzen 1990. 6. Plan. Tegnet 2002 af Marianne Nielsen efter opmåling af Mogens Clemmensen 1917 og Rolf Graae 
1985, suppleret af Niels Jørgen Poulsen. – 5. Longitudinal section of the church. 6. Plan.
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der er et skifte højere end koret, er formaterne så 
store, at facaderne udgøres af kun 15 skifter. Over 
skråkantsoklen måler de første fire skifter i hver 
langmur tilsammen 198 cm, hvoraf det nederste 
skifte er 65 cm højt (et par steder delt i to halve 
skifter). Men i modsætning til soklen er der i ski-
bets mure kun enkelte steder brugt specielt lange 
formater; en kvader nederst i sydsiden måler dog 
195 cm, mens den meget smukt tildannede, ve-
stre hjørnekvader i samme skifte (fig. 9) er 186 
cm lang.
 Den forholdsvis lave apsis, hvis sokkel som 
nævnt afviger fra korets, er ændret og ombyg-
get i det mindste to gange: i 1400rne, da den 
fik ribbehvælv (jfr. s. 5236), og 1853, da den ud-

vendige kvaderstensbeklædning blev sat om og 
delvis fornyet. Kvadrene var da – ifølge provste-
synet –‘gledet fra hinanden så mange steder’, at 
‘rundmuren’ truede med at falde ned; den skul-
le derfor tages ned og genopbygges på en solid 
grundvold.20 En del af de krumme kvadre er un-
derligt afbanede og må være hugget i forbindelse 
med denne reparation, ligesom også en vinkel-
hugget plan kvader i sydsiden (en del af en ro-
mansk sålbænk?) kan være indsat ved samme lej-
lighed. Da apsidens inderside synes intakt, over-
vejende bestående af krumme, ‘konkave’ kvad-
re,22 må vi tro, at de to vinduer, det ene et lavt 
placeret cirkelvindue (jfr. ndf.), sidder på deres 
gamle plads.

Fig. 7. Kirken set fra nord. Jesper Weng fot. 2001. – The church seen from the north.
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 Stenhuggerfelt. I en kvader i korets sydside, i skif-
tet over soklen, er udhugget en skålformet for-
dybning (jfr. fig. 10) med en diameter på 12 cm.23

 Vinduer. Det smalle, dobbeltsmigede vindue 
midt i apsis adskiller sig fra de øvrige åbninger 
ved at være dækket af en monolit overligger.24 Den-
ne er dog brækket på midten og de to dele ‘pres-
set’ lidt sammen, så vinduet nu er svagt spidsbuet. 
Siderne er ude og inde af tildannede bygnings-
kvadre. Vinduet var som den eneste romanske åb-
ning endnu i brug ved F. Uldalls besøg 1887.
 Der er som nævnt to vinduer i hver side af 
koret og fire i hver side af skibet. Nordsidens er 
intakte eller rekonstruerede efter sikre spor; i syd-
siden, hvor kun korets østre er bevaret, er der til-

strækkelige spor til at dokumentere, at fordelin-
gen har været den samme som i nord. De bred-
smigede åbninger er placeret højt – med bunden 
i lysningen hhv. 3,6 m (kor) og 4,3 m (skib) over 
soklen. Proportionerne er nogenlunde de sam-
me, idet skibets åbninger – som det er sædvane 
– er større end korets. Målt ved udvendig mur-
flugt er korvinduerne 155×92 cm og skibets vin-
duer 180×114 cm, mens lysningerne, der er pla-
ceret midt mellem ydermur og indervæg, holder 
samme mål, 95×40 cm, i både kor og skib. For-
holdet mellem bredde og højde er altså ca. 1:2½.
 Vinduerne er ude og inde afdækket med bue-
stik af kilesten, idet der er brugt tre eller fire ki-
lesten over korets vinduer og fem over skibets 

Fig. 8. Kirken set fra sydøst. Jesper Weng fot. 2001. – The church seen from the south east.
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noget større vinduer. Kilestenene er ret lange og 
danner også på oversiden en smuk rund bue. 
Korvinduernes sider, der er af almindelige byg-
ningskvadre (østre karm i det nordøstre vindue 
dog af en rejst kvader), svarer til 11.-13. skifte. 
Mens korets vinduer er uden sålbænke, har ski-
bets vinduer dybt nedhuggede sålbænke, dannet 
af to sten og anbragt i 9. skifte.
 Ved en retablering 1917 (ark. Mogens Clem-
mensen) genskabtes alle de romanske åbninger i 
nordsiden. Nye er her – mere eller mindre – ko-
rets vestre vindue og 2. og 4. i skibet. I sydsiden 
har koret som nævnt bevaret det østre vindue, nu 
tilmuret i den indre halvdel,25 mens det vestre er 
opslugt af et yngre og større vindue. Forsvundet 
er også skibets to østre vinduer i sydsiden, mens 
man indvendig (i det eksisterende vindue) spo-
rer den vestre karm af det 3. vindue. Skibets ve-
stre vindue er bevaret intakt indvendig (dog til-
muret); udvendig, hvor vinduet er udslettet ved 
omsætning af kvadrene, ses i 9. skifte – lidt for-
skudt mod vest – endnu åbningens sålbænk (ved 
smigen 114 cm bred),26 hugget i én sten, der 
nu er vendt op og ned. – En løst liggende ki-
lesten i kirkegårdens sydøstre hjørne (i smigen 
30/18×42 cm) må stamme fra buestikket over et 
af de ødelagte vinduer.
 To lavt siddende, specielt udformede vinduer 
må begge have haft særlige funktioner. Et cirkelvin-

due i apsidens sydside nær koret synes således at 
have været knyttet til højalteret. Det runde vin-
due er udvendig dannet af to kvadre; det måler 
i murflugten 57 cm i diameter med underkant 
192 cm over soklen, mens lysningen, 32 cm in-
de, kun er 28 cm i diameter.27 Indvendig er den 
smigede åbning retkantet, 67×72 cm, med skrå-
nende bund og underkant kun 103 cm over nu-
værende gulvniveau. Vinduet må have ledt lyset 
direkte mod alteret med dets bjergkrystal-tårne 
(jfr. s. 5244 og fig. 26a), og er i øvrigt placeret så 
lavt, at man udefra, stående på et trin, har kunnet 
se alteret. 28

 En lille åbning (fig. 10) vestligt i korets sydmur 
er et såkaldt spedalskhedsvindue, beregnet til at 
nadveren skulle kunne rækkes ud på kirkegården 
til kommunikanter, der var forment adgang til 

Fig. 9. Hjørnekvadre i skibets sydvesthjørne (s. 5230). 
Målestokken angiver 1 m. Niels Jørgen Poulsen fot. 
2002. – Corner ashlars in the southwestern corner of the 
nave. The scale shows 1 m.

Fig. 10. Korets sydside med spedalskhedsvindue (s. 
5232). Jesper Weng fot. 2001. – South side of the chancel 
with lepers’ window.
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kirken. Vinduet, der er tilmuret i indre halvdel, 
står udvendig som en smiget, rundbuet niche, 
65×30 cm ved murflugten og med bund kun 116 
cm over soklen, dvs. over 3. skifte. Den snævre 
lysning, kun 13 cm bred, sidder 16 cm fra faca-
den. Siderne består af selvstændige, ‘rejste’ kvadre, 
og buen er udhugget i én sten. Indvendig, hvor 
den tilmurede åbning til dels er skjult bag et pa-
nel, sidder den profilerede granit-overligger (ca. 
110 cm lang) stadig på plads med underkant 147 
cm over nuværende gulv. Overliggeren, hvis pro-
fil kunne minde om korets rundstavs-sokkel, vi-
ser, at åbningen indadtil har været retkantet, så-
ledes som det også er tilfældet med det nyfrem-
dragne spedalskhedsvindue i nabokirken Nim (s. 
5180).
 De to døre (fig. 11 og 13) er rundbuede portaler 
med tympanon og er udformet på samme, enkle 
måde. De lodrette sider bryder skråkantsoklen og 
prydes af kragbånd, som er ført om på forsiden. 
Under den runde bue med stik af kilesten er 
tympanet trukket ca. 40 cm tilbage fra facaden, så 

det fremtræder som et forsænket spejl over selve 
den retkantede åbning. Siderne udgøres af hjør-
nehugne kvadre, svarende til bygningens første 
fire skifter, og må altså være tilvirket på bygge-
pladsen. Karmen (døranslaget) er i forbandt med 
den ydre åbning, og i begge døre ses vinkelhugne 
kvadre. Dørene er også indvendig af kvadre, af-
dækket med en stenbjælke.
 I norddøren (fig. 11) måler den retkantede åb-
ning 228×129 cm. De profilerede kragbånd in-
deholder hver to tovsnoninger, snoet hver sin vej. 
Buestikket består af seks kilesten. I tympanet (fig. 
12, 52) er mellem dobbelte streger indristet en 
(akantus)ranke, der kan minde om frisen i nordre 
korbuekragbånd (jfr. fig. 15). Det halvcirkulære 
felt herunder tredeles ved to bueslag, igen med 
dobbelte streger, og i sviklen mellem de to buer 
er med pikhammeren udhugget et lille træ.29 Dø-
ren er genåbnet 1894, efter at den en tid havde 
været tilmuret. De dobbelte dørfløje sidder nu 
på indersiden af anslaget. – Syddøren (fig. 13) sva-
rer i udførelsen til den nordre, blot er åbningen 
kun 125 cm bred og er derfor ikke, som synet 
ønskede det 1882,10 udvidet i bredden. Af de to 
omløbende kragbånd svarer det vestre til de to 
i nordsiden, mens det østre er lidt enklere i sin 
udformning og uden tovsnoning. Buen dannes af 
syv kilesten, og tympanonfeltet herunder frem-
træder glat. De dobbelte dørfløje sidder nu i flugt 
med indervæggene.

Fig. 12. Norddørens tympanon, jfr. fig. 52 (s. 5233). Jes-Jes-
per Weng fot. 2001. – Tympanon of the north door, cf. fig. 
52.

Fig. 11. Skibets norddør (s. 5233). Jesper Weng fot. 
2001. – North door of the nave.
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 I det indre er væggene helt overvejende af rå 
og kløvet kamp, bortset fra dørenes og vinduer-
nes omgivelser, der er af tildannede kvadre. Apsi-
dens krumme bagmur er nederst af kløvet kamp, 
men herover af kvadre, som også er brugt i ko-
rets østvæg og triumfmurens vestside. Apsisåbnin-
gens runde bue er – uden vederlagsmarkeringer 
– dannet af kilesten. Stikket synes fuldt bevaret 
på vestsiden mod koret, men er muligvis til dels 
erstattet af tegl på østsiden i forbindelse med ind-
muringen af et nyt hvælv i apsiden og opførelsen 
af en lukkemur (jfr. ndf.). Et par kilesten af granit, 
indsat i korets østre overvæg (synlige over hvæl-
vet), kan stamme fra apsisbuen.
 Den høje, velproportionerede korbue (fig. 14) 
er forsynet med en skråkantsokkel, der er ført om 
på triumfmurens vestside. Den runde bue har ki-
lestensstik, og vederlaget markeres af rigt profile-
rede kragbånd, anbragt hele 3,3 m over soklen. I 
nordre kragbånd (fig. 15, 16) er øverst udhugget 
en tredelt frise med stiliserede ranker, der min-

der om den indristede ranke i norddørens tym-
panon (jfr. fig. 12). Det særegne, søndre kragbånd 
(fig. 15, 17) er rigt udsmykket og vandret tre-
delt. Øverst ses i relief en egentlig akantusranke 
og nederst på rundstaven to ‘gennembrudte’ mo-
tiver: i østre halvdel en båndfletning, udgående 
fra et lille hoved, og i vestre en ringkæde eller 
‘hjertekæde’, i midten knyttet sammen med en 
knude. Ringkæder med hjerteformede led ken-
des i Danmark kun enkelte steder i bygningsud-
smykningen.30 Det interessante ved kragstenen i 
Hvirring er imidlertid kombinationen af de tre 
motiver: akantusranke, båndfletning og ringkæ-
de. Denne sjældne kombination genfindes på dø-
befontene i Tvilum (s. 3424) og Vejerslev (Vi-
borg amt), der sammen med nabofonten i Gjern 
(s. 3333), hvor hjertekæden er enerådende, af 
Mackeprang tilskrives den samme stenmester.31 
Måske er det også denne mester eller dette værk-
sted, der har udført kragbåndene i Hvirring og 
udsmykningen på nordportalens tympanon. For 
både båndfletningen og hjertekæden gælder, at 
motivet må være overført fra træ til sten og tidli-
gere kan have været brugt i trækirkerne.32

 †Sidealternicher. Under restaureringen 1987 
fremkom i triumfvæggen på hver side af korbuen 
rester af to tilmurede, lavtsiddende og rundbuede 
alternicher. Den nordre var ret forstyrret, mens 
den søndre og bedre bevarede kunne undersø-
ges nærmere.33 Den halvcylindriske niche havde 
sider og bund af tildannede granitkvadre og var 
dækket af en halvkuppel, der mod vægplanet var 
dannet af tre kilesten. Bunden lå kun 0,7 m over 
gulvet, og åbningen, der var 0,7 m dyb, målte 
i vægplanet ca. 1,2×1,2 m.34 Tilmuringen med 
munkesten er sandsynligvis foretaget i forbindel-
se med opførelsen af hvælvpillerne (o. 1497). Ni-
cherne blev 1987 muret til igen og er i dag ikke 
umiddelbart synlige.
 Rummene var oprindelig dækket med flade 
†trælofter. Enkelte oversavede loftsbjælker af ege-
træ fra 1400rne tjener nu som spærsko (jfr. tag-
værker). Apsiden har højst sandsynligt været dæk-
ket af et støbt †halvkuppelhvælv, der i 1400rne er 
afløst af det nuværende hvælv (jfr. ndf.).
 Den romanske kirkes tre gavltrekanter har været 
beklædt med kvadre. Korgavlen er allerede tidligt 

Fig.13. Skibets syddør, set fra våbenhuset (s. 5233). Jes-Jes-
per Weng fot. 2001. – South door of the nave seen from the 
porch.
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blevet stærkt forstyret. Skibets østgavl er helt for-
nyet 1886,10 mens partier af vestgavlens ommu-
rede beklædning stadig kan ses fra tårnets mel-
lemstokværk. Her har kvadrene været nedtaget 
inden opførelsen af det første †tårn (jfr. s. 5237). I 
det ommurede parti indgår i spredt orden adskil-
lige skråt afskårne gavlkvadre. Andre gavlkvadre er 
brugt nederst i tårnets sydmur ved tilmuringen af 
en døråbning og én i våbenhusets vestside. Tag-
hældningen synes at have været den gængse lave 
med en grundvinkel på ca. 45º.

 Senmiddelalderlige ændringer og tilføjelser. Formo-
dentlig ved midten af 1400rne – og inden hvælv-
slagningen i koret – blev apsiden skilt fra koret 
og indrettet til sakristi (jfr. Tamdrup s. 5092). Ind-
bygningen af hvælv i koret og skibets østende 
kan ved kalkmalede årstal dateres til o. 1497 (jfr. 
†kalkmalerier), hvorimod de vestre hvælvfag, der 
er uden kalkmalerier, formentlig først er muret 
på initiativ af Claus Glambek 1589. Våbenhuset 
og tårnet, der ikke kan nærmere dateres, er kom-
met til i senmiddealderen, men inden da havde 

Fig. 14. Indre set mod vest. Jesper Weng fot. 2001. – Interior looking west. 
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der som nævnt allerede været rejst et lille †tårn 
eller klokkeophæng ved skibets vestgavl.
 Korvæg og sakristi. Apsidens omdannelse til sa-
kristi er foretaget i forbindelse med en ombyg-
ning i 1400rne, hvorunder apsiden fik teglstens-
hvælv. Korrundingen blev i apsisbuen skilt fra 
koret med en lukkemur, der siden 1919 optages af 
Joakim Skovgaards store kalkmaleri (jfr. fig. 24). 
Denne skillevæg, der nu har to kurvehanksbu-
ede døråbninger, én på hver side af alterbordet, 
er nederst halvanden sten tyk, og øverst – i ni-
veau med apsis-hvælvet – blot en halvstensmur, 
der på bagsiden støttes af tre små halvstenspiller 
(jfr. længdesnit fig. 5). Af de to døre synes kun den 
nordre at være oprindelig, mens den søndre for-
mentlig er kommet til o. 1600,35 da også nord-
døren har fået sin nuværende form (jfr. sakristi-
dørene i Tamdrup s. 5092-93). – Apsidens hvælv 
er i forbandt med den ommurede apsisbue og 
tredeles ved to skarpryggede ribber, der mødes i 
et punkt bag lukkemuren.36 Kapperne, der er af 
halve sten, udspringer lidt bag apsisvæggens mur-
flugt. Tagrummet – og dermed hvælvets overside 
– er utilgængeligt.
 Hvælvene, der er krydshvælv af gængs østjysk 
type, fordeler sig med et fag i koret og fire i ski-
bet. Korhvælvet og i det mindste det første fag i 
skibet er som nævnt indbygget o. 1497 (jfr. †kalk-
malerier), mens hvælvene i vestenden – der er 
uden kalkmalerier, men ellers helt ligner de øvri-
ge – øjensynlig først er kommet til 1589 i forbin-

delse med de byggearbejder, som Claus Glam-
bek lod foretage (jfr. ndf.).37 Ifølge en inskrip-
tion på en tidligere †dørfløj (s. 5254) roser han 
sig nemlig af også at have ladet »Huellinger Mv-
re Ofver Al Kierken«.38 Formuleringen ‘over al 
kirken’ skal da formodentlig forstås således, at 
han fuldførte hvælvslagningen i hele kirken, idet 
hvælvene indtil da kun havde omfattet en del af 
rummet (østenden).39

 Samtlige hvælv hviler på falsede hjørne- og 
vægpiller med enkle kragled og helstens skjoldbu-
er. Korhvælvet har på grund af rummets størrelse 
runde skjoldbuer i syd og nord og svagt spidsende 
buer i øst og vest. Hvælvene i skibet svarer til ko-
rets, blot sidder kragbåndene højere (jfr. længde-
snit), og langsidernes skjoldbuer er spidse, mens 
endevæggenes buer og gjordbuerne er runde. Ved 
hvælvslagningen i skibet respekterede man de fire 
vinduer og dørstederne. Eneste væsentlige forskel 
mellem de enkelte hvælvfag er tilsyneladende, at 
3. og 4. fag er spændt lidt højere end de to østre. 
Denne forskel kunne forklares ved, at kun de to 
sidste hvælv er indbygget 1589. En vis bekræftelse 
for denne antagelse er muligvis tilstedeværelsen af 
et cirkulært hul40 midt i 2. fags vestre kappe, der kan 
have givet adgang til tagrummet, mens vestenden 
endnu stod med fladt bjælkeloft. Endnu et hvælv-
hul (retkantet, træindfattet og tilmuret med små 
sten) findes i 4. fag, i søndre kappes østre svikkel. 
– Stenene er overalt i munkestensformater,41 og 
ingen af hvælvene har overribber.

Fig. 15. Nordre og søndre korbuekragbånd (s. 5234). 1:10. Målt og tegnet af A. Claudi-Hansen 1912. – North and 
south chancel arch cordons.
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 Tårnet, hvis mure oprindelig har været højere, 
har haft pyramidespir siden 1700rne, senest for-
nyet 1862 (se ndf.). Tårnet er rejst vest for skibet, 
idet østmuren hviler på en højt placeret, spids af-
lastningsbue42 foran skibets gavltrekant (jfr. læng-
desnit fig. 5), en løsning, der muligvis har været 
bestemt af det ældre †tårn (se ndf.). De tre øv-
rige mure er nederst, indtil 2-3 m over grunden, 
af granitkvadre, vel hentet fra skibets gennem-
brudte vestgavl, og herover af munkesten; oprin-
deligt murværk ses nu kun i nordfacaden, idet 
hele syd- og vestsiden er skalmuret med små sten 
i 1700rne.
 En anselig, fladbuet †dør i sydmurens kvader-
parti, indvendig 2,5 m høj, er tilmuret i det ydre 
under anvendelse af blandede materialer, herun-
der skråt tilhuggede gavlkvadre.43 Den indvendi-
ge dørniche bruges nu som skab. Tårnrummets 
bagmure er nederst af kampesten og herover af 
munkesten i munkeforbandt, der også er brugt i 
vangerne i den store, rundbuede arkade, som for-
binder tårnet med skibet. Tårnrummet dækkes af 
et samtidigt krydshvælv, der hviler i væggene.44 
Et †trappehul i nordre hvælvkappe er tilmuret 
1968 ved retableringen af en udvendig, tømret 
fritrappe ved tårnets nordside. Denne fører op til 
en lille fladbuet dør i et højt, spidsbuet spejl, der 
leder ind til mellemstokværket. 1886 var der ad-
gang samme vej ad en stige.45 Tårnets eneste åb-
ninger er nu klokkestokværkets retkantede og li-
geløbede glamhuller, der øverst overskæres af en 
gesims fra 1700rne. Der er ét lydhul mod de tre 
verdenshjørner, men to i øst: ét på hver side af 
skibets tagryg, der når helt op til tårnets tagskæg.

 Skalmuringen og ombygningen af tårnet må 
være foretaget »1778«, som angivet med jerntal 
på tårnets sydside, og på initiativ af kirkeejeren, 
Thyge de Thygeson til Mattrup, hvis initialer 
»TT« i jern er opsat over årstallet.46 På vestsiden 
ses initialerne »ET« for hans farbroder, Emanuel 
Thygesen, der kort før sin død 1764 havde over-
taget kirken.
 Tårnet var oprindelig dækket af et †sadeltag, 
vel med gavle i øst og vest.47 Dette blev ved om-
bygningen 1778 afløst af et †pyramidespir, som 
snart efter, allerede i 1787, blev forsynet med en 
†lanterne, hvorved spiret efter sigende blev 7 alen 
højere.48 Den gennembrudte, firesidede lanterne 
kendes fra et maleri (fig. 20) fra kort tid før ned-
tagelsen. Lanternen var klædt med bly, mens py-
ramidestubben, der oprindelig havde tag af træ-
spån, var tækket med tagsten. Det nuværende py-
ramidespir, fra 1862, var indtil 1956 tækket med 
skifer, siden med bly efter at man havde overvejet 
en kobberbeklædning. Over spiret er 1997 opsat 
et forgyldt kors, udført af smedemester Svend B. 
Lauritsen, Hvirring. Dette afløste et ældre og 
spinklere kors, nedtaget 1956.
 †Tårn. På det nuværende tårns plads stod tid-
ligere et lille †styltetårn eller måske blot et †klok-
keophæng, af hvis flankemure (eller piller) der er 
rester i skibets vestgavl (synlige fra mellemstok-
værket). Tårnet målte 5 m i bredden (nord-syd), 
det trådte kun ca.1,5 m frem fra skibets vestgavl 
og har været åbent i vestsiden. I tårnrummets 
gulv afdækkedes 1987 fundamenterne til de to 

Fig. 16. Nordre korbuekragbånd (s. 5234). Ebbe Ny-Ebbe Ny-
borg fot. 2002. – North chancel arch cordons.

Fig. 17. Udsnit af søndre korbuekragbånd (s. 5234). Eb-Eb-
be Nyborg fot. 2002. – Part of south chancel arch cordons.
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korte flankemure, hvis indersider forløb parallelt 
med tårnets nord- og sydmur, hhv. 1,0-1,1 m og 
1,1-1,2 m fra væggen og havde en indbyrdes af-
stand af 2,5 m. Fundamenterne, der fortsatte ind 
under de nuværende tårnmure, var af genanvend-
te granitkvadre og sluttede begge 1,5 m fra ski-
bets vestmur.15 De har båret de to ovennævnte 
mure eller piller, hvis rester befinder sig 6,5-7,5 
m over gulvet (jfr. længdesnit fig. 5). Disse består 
af både kampesten og munkesten og er fæstnet 
i skibets gavltrekant, hvis granitbeklædning som 
nævnt er ommuret, måske netop i forbindelse 
med opførelsen af dette første tårn. De afhuggede 
mure har været 1,25 m brede og sidder i en af-
stand af 2,65 m.
 Det senmiddelalderlige våbenhus (fig. 49), hvis 
‘spærværk’ nævnes 1676,6 er af hvidtede munke-
sten over to skifter granitkvadre. I den glatte gavl 
over den rundbuede, falsede dør er en lille (nu 

tilmuret) oval åbning, der tyder på en ombygning 
i 1700rne. Et vindue i østsiden fik støbejernsram-
me 1862.10 Indvendig lå bjælkeloftet tidligere så 
lavt, at det dækkede for skibets portal. Loftet blev 
1890 omdannet til en art åben tagstol (jfr. fig. 13), 
i princippet svarende til våbenhuset i Underup. 
Samtidig blev gulvet sænket, så soklen omkring 
portalen blev frilagt. Loftets bræddebeklædning 
står rødmalet, og i gulvet ligger sekskantede, gule 
fliser.
 Byggearbejderne 1589 blev sat i værk af sognets 
førstemand, Claus Glambek til Rask Hovedgård, 
men må helt eller delvist have været finansieret 
via kirkens egne midler (kirketienden), der var 
bestyret af kirkeværgerne. I den omtalte indskrift 
på den nu forsvundne †dørfløj (s. 5254) medde-
ler Glambek, at han 1589 har ladet mure hvælv 
i hele kirken, hvilket som nævnt dog kun kan 
have omfattet skibets vestende. Hvælvslagningen 

Fig. 18. Kirken set fra sydøst o. 1900. Foto i NM. – The church seen from the south east, c. 1900.
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er rimeligvis foregået samtidig med indretnin-
gen af den gravkrypt i koret, hvor Glambek to år 
senere, 1591, blev begravet (jfr. s. 5261), og det er 
vel muligt, at dette arbejde har haft karakter af en 
slags ‘betaling’ for indretningen af gravkrypten.49 
Hvad der i øvrigt blev udført af arbejder er uvist, 
men prædikestolen (s. 5251) kan være kommet 
til i denne forbindelse. Allerede 1590 – altså in-
den Glambeks død – berettede kirkeværgerne, 
at kirken var kommet i en anselig gæld, 250 dl., 
efter ‘at de forgangent år havde bygget meget på 
deres sognekirke både i den ene og anden må-
de’.50 Kongen bad 1590 lensmanden sørge for, 
at alle de kirker i Bygholm len, der kunne afse 
midler hertil, skulle komme kirken til hjælp. At 
dette ikke er sket i tilstrækkeligt omfang, fremgår 
af et fornyet påbud fra kongen 1593; og her op-
lyses det tillige, at værgerne havde sat sig i per-
sonlig gæld på kirkens vegne.51 Igen 1631 blev 

kirkerne i Hatting og Bjerre herreder anmodet 
om at hjælpe Hvirring kirke, der (endnu) var 
‘brøstfældig og i stor gæld’.12

 Vedligeholdelse og istandsættelser. Efter Frijsen-
borgs overtagelse af kirken afholdtes et syn 1676, 
som bl.a. viste, at vinduerne var meget brøstfæl-
dige.6 1700 fandt synet, at tårnet var ‘ganske bøst-
fældigt, både på tække, tømmer og mur’, men 
1702 meldtes kirken ‘i forsvarlig god stand’.52 Iføl-
ge degnen Herlov Dalhoffs optegnelser 1769-91 
lod kirkeejeren Thyge de Thygeson udføre en 
større reparation 1781, der skulle have kostet ham 
over 1200 dl. Hele ‘storkirken’ (skibet) fik nyt 
tømmer, og taget blev gjort 2 alen højere end 
tidligere. Fornyelsen blev foretaget til trods for, 
at tømmeret to gange tidligere under den forrige 
kirkeejer, grev Christian Friis, havde ‘været ned-
taget til hvælvingerne.’ I stedet for tagsten, der 
‘vansirede’ kirken, blev der oplagt bly for 516 dl. 

Fig. 19. Kirken set fra nord kort tid før restaureringen 1917-19. Mogens Clemmensen fot. – The church seen from 
the north shortly before the restoration in 1917-19.
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Murene blev spækket og kirken kalket indven-
dig, efter at den kun havde været hvidtet én gang 
i Dalhoffs tid som degn (34 år).53 – Kirkens ud-
seende ved midten af 1800rne fremgår af et ma-
leri af Andreas Fritz (fig. 20),54 der må være ma-
let kort tid før lanternens nedtagelse 1862. Den 
hvidkalkede bygning står med blandede tagmate-
rialer, og vinduerne i korets sydside er endnu ik-
ke reguleret: det udvidede, vestre vindue har træ-
karm, og det østre, romanske vindue er stadig 
å bent.
 Apsiden blev som nævnt istandsat 1853. Dette 
skete formentlig uden medvirken af en sagkyn-
dig bygmester eller arkitekt; men i den følgende 
generation gjorde den voksende antikvariske in-
teresse og arkæologiske kundskab sig gældende. 
1885 påbød provsten, at kvaderstensfacaderne 
blev renset for puds og kalk, 55 og efter påvisnin-
gen af nordportalen afholdtes et særligt syn 1886, 

bl.a. under deltagelse af kgl. bygningsinspektør 
V. Th. Walter. I referatet kaldes kirken for ‘en af 
de ældste, største og skønneste i provstiet’, og sy-
net fandt, at ydermurene ‘under kyndig ledelse’ 
endnu kunne bringes tilbage til deres oprinde-
lige form til trods for de reparationer, der i tidens 
løb var foretaget ‘uden fornøden kunstforstandig 
indsigt’.10 I de følgende år blev terrænet afgravet 
omkring kirken, så soklen igen trådte frem; nord-
døren blev genåbnet og skibets østgavl ommuret 
og forsynet med en ny kvaderbeklædning. Ind-
vendig blev korbuens kvadre renset for kalk, 
hvorimod et ønske om at fjerne den ‘vansirende’ 
lukkemur mellem kor og apsis ikke blev efter-
kommet. Til gengæld fik vinduerne nye, store og 
spidsbuede støbejernsrammer, én i hver side af 
koret, tre i skibets sydside og to i nordsiden. Her-
efter fremtrådte bygningen, som det fremgår af 
fotografierne fig. 18 og 19.

Fig. 20. Kirken set fra syd ved midten af 1800rne, før lanternens nedtagelse 1862 (s. 5237, 5240). Affotografering 
af maleri (udsnit) ved Andreas Fritz. I privateje. – The church seen from the south in the mid-1800s, before the †lanterns 
were taken down in 1862. Photograph of a painting (detail) by Andreas Fritz.
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Danmarks Kirker, Århus

 Ved en restaurering 1917-19 under ledelse af 
arkitekt Mogens Clemmensen genskabtes hele 
nordsidens flotte række af romanske vinduer, idet 
de bevarede blev genåbnet, og de manglende 
genskabt (jfr. s. 5232). I sydsiden indsattes runde, 
blyindfattede vinduer i de gamle falsede åbnin-
ger, der vel har fået deres form i 16-1700rne. 
De blyindfattede ruder er udskiftet ved den se-
neste restaurering 1986-87 (arkitekt Rolf Graae), 
som tillige omfattede en reparation og rensning 
af vægge og hvælv og udskiftning af gulvene.
 Tagværkerne over kor og skib er omsat og for-
nyet flere gange i nyere tid. Tømmeret er overve-
jende af fyr, idet der dog som spærsko og hane-
bånd er genanvendt egetømmer fra 1400rne og 
1700rne (jfr. dendrokronologisk analyse, se ndf.). 
Der er to lag hanebånd i koret og tre i skibet. 
Apsidens tagværk er ikke tilgængeligt.
 Tagbeklædning. Alle tagflader er siden 1982 igen 
klædt med bly, undtagen våbenhuset, der har 
tag af tegl. – Bly har formodentlig overalt været 
det oprindelige materiale, men afløstes i løbet af 
16-1700rne af tegl. Skibet fik ved Thyge de Thy-
gesons foranstaltning blytag igen allerede 1781,53 
mens koret beholdt sit tegltag indtil 1982. Tårn-
spiret blev som nævnt klædt med bly 1956, der 
afløste et skifertag fra 1862. Synet ønskede 1676, 
at våbenhuset fik nyt tag af sten i stedet for ‘nogle 
gamle fjæl, der har fungeret som tække’.6

 Gulvene, der er lagt 1986-87, består af gule, 
sekskantede fliser i midtgang og tårnrum, mens 
der er trægulv under bænkene. I kor og apsis er 
der af hensyn til det kalkmalede alterparti lagt 
røde teglsten på fladen. Samtidig sænkedes gulvet 
for at Glambæk-gravstenen i nordvæggen kunne 
frilægges. – Der var 1862 †murstensgulv i midt-
gangen og brændte fliser i koret.10

 En dendrokronologisk analyse af tagværkernes 
egetømmer 2002 omfattede otte prøver fra ko-
ret og ti fra skibet, alle afsavede skiver af spærsko. 
Prøverne viste, at tagværkerne i både kor og skib 
indeholder tømmer fra egetræer, der er fældet ca. 
1420-25, skibet tillige tømmer fra o. 1754 og o. 
1781.56

 Kirken var uden opvarmning indtil 1876, da der 
blev opstillet to kakkelovne i skibet. Disse ønske-
des 1878 skærmet af zinkplader, og 1889 skulle 

de renses for rust og males hvide. Ovnene blev 
1917 afløst af en kalorifer i skibets nordøsthjørne 
med kedelrum i en kælder uden for bygningen. 
Her er 1968 installeret oliefyr, og kaloriferen er 
fjernet.10

 Efter sandblæsning af skibets sydfacade og kor-
gavlen 1968 står kvaderstenspartierne i dag over-
alt i blank mur; kun gesimserne og de tegl-
stensmurede partier omkring sydsidens vinduer 
er hvidtede ligesom også våbenhus og tårn. Ind-
vendig er kirken hvidtet overalt bortset, fra kor-
buen.

KALKMALERIER m.m.

Kalkmalerier. Som alterprydelse tjener på korets 
østvæg et stort kalkmaleri, Kristi Opstandelse 
(fig. 24), udført 1919 af Joakim Skovgaard og sig-
neret »I. S. 1919«. Den opstandne Frelser står i 
en lysende mandorla med flagrende rød kappe, 
idet han holder armene udstrakt over en scene 
med mennesker, der forlader deres grave bistået 
af engle. Forneden, lige over alteret, læses med 

Fig. 21. Udsnit af †kalkmalet dekoration (nr. 1), en vase 
med ‘markblomster’ og årstallet »1497«. I korets østkap-
pe (s. 5242). Mogens Larsen fot. 1987. – Detail of †mural 
decoration, a vase of ‘wild flowers’ and the date “1497”. In 
the east severy of the chancel.

331



5242 NIM HERRED

hvide versaler på rød bund: »Da jorderigs grund-
volde bæve, af himmelbasunen opkaldte, nyskab-
te fra graven sig hæve, forklarede Herrens ud-
valgte«. Til udsmykningen slutter sig enkle deko-
rationer på korets nord- og sydmur, bestående af 
rød-sorte linjeforløb langs skjoldbuer og vægpa-
neler samt en medaljon med et Jesumonogram 
øverst på nordvæggen. Yderligere slutter sig til 
kalkdekorationen, der er istandsat 1991, et maleri 
af Korslammet, der er udført i olie på træ på al-
terbordsforsiden (jfr. s. 5244).
 †Kalkmalerier. 1771 stod øjensynligt endnu 
to kalkmalede adelsvåbener fra renæssancetiden 
fremme (jfr. †nr. 2). 1987 og 1991 er undersøgt 
rester af andet kalkmaleri, dels en hvælvdekora-
tion med årstal »1497«, dels vægudsmykning med 
draperi fra 1700rne. Det fundne blev atter over-
kalket.
 1) 1497. En ornamental hvælvudsmykning re-
gistreredes i korhvælvet og skibets østhvælv, men 
har ikke omfattet de øvrige hvælv i skibet. Den 
sluttede sig i karakter til den almindelige østjyske 
‘Markblomstmalers’ udsmykninger.57

 I koret var dekorationen fremme 1987. Her 
havde ribberne en rødbrun sparredekoration på 
alle sider, udført således, at sparrespidsen var for-
længet i en lille streg. Langs skjoldbuerne var der 
malet grå og røde krydsende bueslag med opad-
vendte åbninger, og de sammenstillede buer mar-
keredes ved små prikker. Endelig var i den østre 
kappe malet en lille hankvase med den karakteri-
stiske ‘markblomstbuket’, der gælder for maleres 
signatur (fig. 21). Den ligner en riskost, der dels 
er forsynet med trekantede blade, dels med klaser 
af små cirkulære blomster. Umiddelbart syd for 
buketten læstes som det ses af fotografiet årstallet 
»1497«.
 I skibets østhvælv var dekorationen fremme 
1991. Her sås i østkappen ca. 60 cm over korbuen 
en tilsvarende vase med en vældig vifte af for-
grenede blomsterstilke. Den længste endte i en 
blomst, de kortere i en sort trekant. Som eneste 
farve angives i øvrigt rød, og lige syd for vasen 
læstes samme årstal som i korhvælvet »1497«. Det 
fundne parti omfattede ca. 120×120 cm.
 2) O. 1575. 1771 så Søren Abildgaard over ‘kor-
døren’ (korbuen) våbener for Claus Glambek og 

hans hustru Birgitte Rosenkrantz samt deres nav-
ne anført nedenunder (jfr. †dørfløj, †herskabsstol 
nr. 1, gravsten nr. 1 og gravkrypter).
 3) Formentlig 1700rne. Draperirester på skibets 
nordvæg, hvor de må have markeret pladsen for 
epitafier. Bedst bevaret var det fundne i østfaget, 
hvor der sås rødt klæde med sorte foldestriber 
og hvide frynsekanter forneden. Dette draperi 
må være udført 1722 til Mourids Hansen Høy-
ers epitafium (s. 5256). I tredje fag havde klædet 
været blågråt, mens foldekast og måske også en 
mønstertegning var malet i gult og sort.
 4) 1800rne. 1842 maledes et gevandt på muren 
bag †altertavlen,20 og 1897 blev samme væg tre 
gange oliemalet i lys lilla (jfr. fig. 36).10

 Planlagt glasmaleri. 1941 stilledes forslag om et 
glasmaleri, Kristi Opstandelse, i apsidens østvin-
due. Det skulle udføres af den flamske maler og 
kirkekunstner, pater Franz Vervoort, Vejle, men 
kom ikke til udførelse.

INVENTAR

Oversigt. Fra samme tid som den romanske bygning er 
døbefonten, der viser slægtskab med den cylindriske 
type, samt en sjælden piscina af granit. Fra romansk tid 
er også nogle smårester af et *(†)gyldent alter og andet 
gulvfundet alterudstyr som en stump af et formodet 
relikvieskrin og dele af et røgelseskar, der dog må date-
res til 1300rne (i NM).58 Middelalderligt er endvidere 
højalterbordet, der må stamme fra o. 1500 og kan være 
muret af kvadre fra det oprindelige alterbord.
 Prædikestolen, fra o. 1590, var indtil 1757 opsat som 
en lektorieprædikestol i eller foran korbuen. Klokken 
er fra 1639 og bærer initialer og støbermærke for klok-
kestøber Jørgen Hansen i Århus. Altersølvet er i sin 
kerne fra 1699, udført af Johan Henriksen Plum, År-
hus, men er nu stærkt sammenstykket. Kalkens bæger 
er således fornyet o. 1730 og forsynet med det Revent-
lowske grevevåben for kirkeejerne på Boller.
 Det øvrige inventar stammer fra 18-1900rne. Syge-
sættet skyldles således enten Mouritz Angel Wendel-
boe, Ebeltoft (1842-95), eller eventuelt hans far, Lars 
Wendelboe, der virkede i Horsens ca. 1802-19. En fat-
tigbøsse bærer årstallet 1844, mens et tidligere alter-
maleri, ‘Kristus velsigner menigheden’ stammer fra o. 
1885.
 Istandsættelser. Ved den seneste istandsættelse 1987 er 
alt inventar konserveret uden andre ændringer end en 
vis afstemning af træværkets bemaling i hovedsagelig 
rødt med lidt grønt, gråt og forgyldning. Indretningens 
præg går tilbage til istandsættelsen 1917-19, da den 
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kun bygningen, idet degnen Herlov Dalhoff efter ar-
bejderne kunne fastslå, at ‘nu vansiredes kirken (kun) af 
altertavlen, -klædet og prædikestolen’. 1786 ønskedes 
en opmaling af †altertavlen, der vistnok var senmiddel-
alderlig, idet den rummede ‘tre antikviteter’ (katolske 
figurer?). De udskiftedes efter 1803 med et †alterma-
leri, der senere omtaltes som ‘vansirende’. Ved en række 
arbejder 1837 og de følgende år nedtog man et †pulpi-
tur i koret, og man gav rummet en nymaling, fra hvil-
ken et maleri af evangelisten Johannes er i behold på 
prædikestolen. O. 1850 må der være opsat nye †stole-
stader, 1866 maledes der med egetræsfarve i kirken, og 
med istandsættelsen 1917-19 har inventaret som nævnt 
i det væsentlige fået sin nuværende fremtræden.

nuværende alterprydelse skabtes som et kalkmaleri af 
den opstandne Frelser, udført af Joakim Skovgaard. Ved 
samme lejlighed blev det eksisterende stoleværk sat ind 
og alt farvesat med en rød grundfarve af kunstneren 
og hans søn, J. Th. Skovgaard, der udførte et maleri på 
alterbordsforsiden.
 Hvælvslagningen 1589 (jfr. s. 5236, 5238) blev sam-
me år mindet på en †dørfløj og synes at være fulgt op 
af en indvendig istandsættelse, der bl.a. må have om-
fattet opsætning af lektorieprædikestolen. Dens nedta-
gelse 1757 skyldtes, at præsten Peder Holst fandt den 
for høj for sit ‘svimle hoved’; han måtte øjensynligt, 
for at få den taget ned, skænke en †alterskranke og 
et †korgitter. En restaurering 1781 omfattede åbenbart 

Fig. 22. Indre set mod øst. Jesper Weng fot. 2001. – Interior looking east.
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Alterbord (fig. 23), senmiddelalderligt, 166×115 
cm, 116 cm højt, muret op imod apsidens samti-
dige lukkemur af romanske granitkvadre, der kan 
stamme fra kirkens oprindelige alterbord. De sto-
re kvadre er sat i tre skifter, fortil med fire sten, 
ved siderne tre. Oversiden udgøres til dels af tegl 
i munkestensformat, lagt på fladen, og midti fin-
des en fordybning, 22×22 cm, 9 cm dyb, der 
formentlig angiver †helgengravens placering. For-
dybningen er nu delvis opfyldt med en berap-
ning, som dækker hele bordets overside. Siderne 
er derimod kalkede, kortsiderne med en sort far-
ve, mens forsiden 1919 har været udnyttet til et 
forarbejde (i grønt og sort) for J. Th. Skovgaards 
malede alterbordsforside (jfr. ndf.).
 Alterbordspanelet (jfr. fig. 24), som nu skjuler det 
middelalderlige alterbord, er fra 1919, udført af 
fyr, 193×125, 105 cm højt (målt fra trægulvet). 
Bordet har sokkel og på hver af de tre sider en 
enkel profilfylding. Den samtidige bemaling af J. 
Th. Skovgaard, der slutter sig til faderens kalkma-
lede alterprydelse og vel er udført efter faderens 
tegning (jfr. ovf.), er centreret om en medaljon 
med korslam midt i forsidens fylding. Den ind-
fattes af vinløv på blå bund, profilerne står lyse-
røde, rammeværket grønt, mens kortsidernes fyl-

dinger har samme vinløv som forsiden med bru-
ne drueklaser.
 †Alterbordspanel. Frem til 1917-19 dækkedes al-
terbordet af panel og en †alterbordsforside, som 
ifølge Chr. Axel Jensen kunne være ‘et gotisk an-
temensale’, hvis bagside var vendt udad, og som 
stod ‘gråligt marmoreret’. Når forsiden kasseredes 
ved restaureringen 1917-19, tyder det vel på, at 
den ikke har været slet så gammel.
 †Alterklæder. 1614-15 nævntes i kirken et alter-
klæde,59 og 1842 taltes om anskaffelse af et nyt.60 
1862 havde kirken et sort alterklæde af fløjl med 
sølvkors, som man 1882 ville have farvet rødt og 
‘guldtresserne’ derpå atter påsat. Et 1895 indkøbt 
alterklæde bar øjensynligt et gyldent kors (jfr. fig. 
36).10

 Som alterprydelse tjener siden 1919 Joakim Skov-
gaards kalkmaleri af Den opstandne Frelser på 
væggen over alterbordet (fig. 24, s. 5241).
 Af den tidligere (†)alterprydelse, en altertavle fra 
o. 1885, er bevaret det usignerede maleri, ‘Kristus 
velsignende menigheden’, der skyldes Andreas 
Fritz (†1906).61 Det er udført i olie på lærred, 
150×124 cm (lysningen), og viser Jesus siddende 
på en klippesten med højre hånd løftet velsignen-
de; hans dragt er mørkt rød og blå, himlen klart 
blå. Rammeværket, der nu alene kendes fra et fo-
tografi af kirkens indre (fig. 36), havde historise-
rende former, en lav topgavl med akroterier samt 
et kronende kors; træet stod øjensynlig egetræs-
malet med en kalkmalet toning af væggen bag-
ved (jfr. fig. 36). Om tavlen udtalte Joakim Skov-
gaard 1919, at han ‘ikke følte varmt for den’ og i 
øvrigt fandt, at den kunne ophænges andetsteds 
i kirken.62 Det skete kun for maleriets vedkom-
mende, idet rammeværket blev kasseret. Maleriet, 
i kraftig egetræsramme med bladværk fra o. 1919, 
hang indtil 1987 over skibets sydindgang, men er 
nu flyttet til væggen lidt vest derfor.
 †Alterprydelser. 1) Ved gulvundersøgelsen 1987 
fremkom i koret og apsiden fund, der må opfat-
tes som rester af et *(†)gyldent alter fra o. 1200 (jfr. 
Tamdrup s. 5113ff.), og som nu er i Nationalmu-
seet.58 Alle stykker er af kobber og næsten alle 
med spor af forgyldning (fig. 26):
 a) Et 17 cm højt forgyldt spir med afsluttende, 
indfattet bjergkrystal (fig. 26a), der har nære si-

Fig. 23. Alterbord, senmiddelalderligt, muret af roman-
ske granitkvadre (s. 5244). – Communion table, Late Me-
dieval, in Romanesque granite ashlars.
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destykker i en lidt anden konstruktion fra Malt 
kirke (DK. Ribe, s. 2822). Til forskel fra disse er 
skaftet her udført i et ret svært pladestykke, 1 cm 
bredt, ca. 2 mm tykt, 13,9 cm langt, som spidser 
til forneden i en tap, der må have tjent til fæst-
nelse. Foroven danner en enkel profil overgang 
til indfatningen, der fortil omslutter stenen med 
10 (oprindelig 11) tunger. Bagtil danner indfat-
ningen en sløjfe med en højoval åbning, 2,3×1,5 
cm, der har tilladt lyset bagfra at skinne igennem 
bjergkrystallen, som er højoval, 3,2×2,2 cm, ca. 
1,5 cm tyk. Et konvekst svaj på skaftets nedre del 
er formentlig fremkommet sekundært.
 b) Et lille konisk kobberstykke uden spor af 
forgyldning (fig. 26b), 1,8 cm langt, tvm. 0,8/0,4 
cm, kunne stamme fra et lignenede spir, i så fald 

dog af en konstruktion nærmere beslægtet med 
Malt-spirene. Som et af disse har stykket rester af 
en trækerne (eg?).
 c) Et større stykke tynd kobberplade (fig. 26c), 
uregelmæssigt i formen, 9×6,4 cm, 0,4 mm tykt; 
fladt, ubearbejdet, men med det meste af en kors- 
eller krydsform markeret ved forgyldning lagt på 
en lidt bredere stribe af brunering (brunfernis?). 
Forsiden i øvrigt er som bagsiden grønfarvet af 
korrosion. Ved en af kors- eller krydsarmene ses 
et ganske lille hul efter påsømning.
 d) I alt 31 tynde og hovedsagelig ganske små 
stykker kobberplade (fig. 26d) med rester af en for 
det meste fladedækkende forgyldning; tykkelse ca. 
0,5 m.m. Flere af stykkerne har buede former og 
opbøjede kanter, der kunne antyde en eventuel 

Fig. 24. Alterparti med kalkmaleri, Kristi Opstandelse, udført af Joakim Skovgaard 1919 (s. 5241, 5244). Jesper Weng 
fot. 2000. – Detail of altar with mural, The Resurrection, by Joakim Skovgaard, 1919.
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opbankning i relief. Megen bøjning må dog skyl-
des sekundær mishandling. Det største stykke er 
en lang tynd plade, 9,9×1,4 cm, mens det næst-
største, der måler 5,4×4,1 cm, har to huller efter 
påsømning; det ene er brutalt åbnet ved metallets 
afrivning.
 Stykkerne a. og muligvis b. må som i Malt for-
stås som dele af en retabelopbygning, idet sådanne 
spirs formål må have været at få lyset fra apsidens 
østvindue til at spille videre gennem krystaller-
ne.63 De mange pladestykker c-d kan også stam-
me fra retablet eller fra et frontale (en alterbords-
forside), som næsten må forudsættes ved eksi-
stensen af et retabel. Stykket c synes med sit store 
rudemønster(?) at kunne have dannet baggrund 
for figurer af ikke ubetydeligt format. Pladernes 
mangel på utvetydige spor af opdrivning og gra-
vering gør det imidlertid usikkert, om det gyldne 
alter som i Tamdrup har haft opdrevne relieffer, 
ligesom det ikke kan udelukkes, at nogle af kob-
berpladerne stammer fra andre samtidige †inven-
tarstykker i koret (jfr. *(†)relikvieskrin?). Rester-
nes søndrede karakter tyder på, at alteret, som 
øjensynligt i Malt, er ødelagt ved plyndring, må-
ske i 1300rne. I hvert fald tyder nedenstående 

†alterprydelse nr. 2 på, at det gyldne alter ikke 
fandtes i senmiddelalderen.
 2) En altertavle, der i sin kerne kan have været 
sengotisk, men som ved sine tidligste omtaler 
må formodes at have været en del ændret. Om 
tavlen, der 1786 ønskedes ‘opmalet’, hed det sig 
1803, at den var fra ‘oldtiden’(!). Den vurderedes 
i øvrigt til at have været ‘meget smuk’, ligesom 
den ‘burde hjælpes at ej den skønne maling og 
tre antikviteter af datidens smag ej skulle gå for-
loren’.64 De tre særligt nævnte ‘antikviteter’ har 
rimeligvis været udskårne gotiske figurer. De er 
i så fald engang i de følgende årtier blevet ud-
skiftet med et maleri, der 1847 havde plads ‘på 
kirkens altertavle’. Det kaldtes da ‘vansirende’ og 
ønskedes borttaget og erstattet med et ‘skønne-
re’.20 Tavlen omtales senest 1862.65

 Altersølvet (fig. 27) består af dele fra forskellig 
tid, men er i sin kerne fra 1699, udført af Johan 
Henriksen Plum, Århus. Kalken, 24 cm høj, har 
sekstunget fod med profileret standkant og har 
på en af tungerne et lille støbt krucifiks, 3,5 cm 
højt. Foden er drevet stejlt op imod de sekssi-
dede skaftled, hvis graverede vinduer tyder på, at 
de som knoppen er genbrugt fra en ældre sen-

Fig. 25a-e. Løsfundne rester af *(†)alterudstyr, fundet i korets og apsidens gulv 1987 (s. 5249). a. Tv. prydsøm af 
kobber, der formentlig har tilhørt et *(†)relikvieskrin med emalje fra 1100rne. b. Formodet rest af hængsel, fra 
*(†)relikvieskrin(?). Th. herfor: c. *Bogbeslag af kobber, formentlig fra *(†)alterbog fra 1200rne. d. Th. tre bronze-
stykker fra *(†)røgelseskar, formentlig fra 1300rne. e. Forneden *griffel af kobber, formentlig fra 11-1200rne. Jesper 
Weng fot. 2002. – a-e. Stray finds of remains of *(†)altar furnishings, found in the floor of the chancel and apse in 1987. a. 
Left, ornamental copper nail which probably belonged to a *(†)reliquary with enamelling from the 1100s. b. Presumed remnant 
of hinge from *(†)reliquary(?). Right of this: c. *Book mountings in copper, presumably from a *(†)missal of the 1200s. d. Right: 
Three pieces of bronze from a *(†)thurible, probably of the 1300s. e. Below: *stylus of copper, presumably from the 11-1200s.
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gotisk kalk. Knoppen er sekstunget med mellem-
faldende rudebosser, der er fornyede (1891?), og 
hvis graverede versaler tilsammen danner ordet: 
»Jesus«. Det stejle bæger har graveret våben for 
enkegrevinde Sophie Christine von Reventlow 
til Boller (jfr. s. 5225). Bægeret er 1865 forhøjet 
med tre cm.10 På standpladen findes guldsme-
dens gentagne stempel (Bøje 5863) samt et 
stempel med årstal »1699«. Disken, der forment-

lig er fra 1891, skyldes Rasmus Jensen, som var 
guldsmed i Horsens 1867-1922. Den er glat, 
tvm. 15 cm, fanen har graveret cirkelkors, og 
under bunden ses foruden guldsmedens stem-
pel (Bøje 6281) sikkerhedsgraveringen: »Hvir-
ring Kirke«. 1822 var kalken ‘brækket på stil-
ken’ og behøvede en snarlig reparation.20 Atter 
1842,66 1865 og 1891 måtte altersølvet istand-
sættes.10

Fig. 26a-d. Rester af *(†)gyldent alter af forgyldt kobber, fremkommet i korets og apsidens gulv 1987 (s. 5244). 
a. Tv. spir med bjergkrystal, der må stamme fra alterets retabel. b) Th. herfor en mulig rest af lignende spir, dog 
af en anden konstruktion, med trækerne. c. Øverst th. et større stykke kobberplade med et kors- eller krydstegn, 
markeret ved forgyldning og brunering. d. Herunder 31 mindre stykker kobberplade med hovedsagelig fladedæk-
kende forgyldning. I NM. John Lee fot. 2002. – a-d. Remains of *(†)golden altar of gilt copper, uncovered in the floor of 
the chancel and apse in 1987. a. Left, spire with rock crystal, which must come from the altar retable. b) Right of this, possible 
remnant of a similar spire, but with a different construction, with wooden core. c. Top right, a large piece of copper plate with a 
cross symbol, with marks of gilding and bronzing. d. Below this, 31 small pieces of copper plate mainly with surface gilding.
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 Alterkander. 1-2) To kander i sort porcelæn 
med guldkors fra Bing og Grøndahl er fra den 
senere del af 1800rne; den ene var anskaffet in-
den 1862.10 Kanderne har forskellig størrelse, den 
mindre er noget skadet. Ude af brug. 3). Af sølv, 
1918, med svajet korpus, tud, låg med gæk, og 
på korpus stort Georgskors, 24 cm høj. Køben-
havnsk arbejde, under bunden graveret »Hvirring 
Kirke 1918«.
 Oblatæsker. 1) Af sort porcelæn fra Bing og 
Grøndahl, formentlig anskaffet i slutningen af 
1800rne. Ude af brug. 2) Af sølv, 1918, firpasfor-
met med mellemfaldende spidser, tvm. 11 cm, 4 
cm høj. Under bunden samme påskrift som den 
samtidige alterkande. Københavnsk arbejde mær-
ket »HJ. Christensen«.
 Til alterkande nr. 3 og oblatæske nr. 2 slutter sig 
en ske af sølv fra 1918 med graveret Georgskors 

på bladet. Københavnsk arbejde med prikgrave-
ring »Hvirring Kirke«.
 Et sygesæt (fig. 28) består af dele fra forskellig 
tid. Kalken er formentlig fra anden halvdel af 
1800rne og udført af Mouritz Angel Wendelboe, 
der virkede i Ebeltoft 1842-95. Den er 11 cm 
høj, af enkel bægerform med aftrappet fod, der er 
hul og kan rumme oblater bag en aftagelig plade 
med fingergreb. På standkanten ses et gentaget 
stempel, snarest for Mouritz Angel Wendelboe 
(Bøje 5804). Da han var søn af guldsmeden Lars 
Wendelboe, der virkede i Horsens ca. 1802-19, 
foreligger dog den mulighed, at mesteren faktisk 
er faderen, og at kalken er udført i 1800rnes be-
gyndelse.67 Disken er fra begyndelsen af 1900rne 
(1918? jfr. alterkande nr. 3), tvm. 8 cm, glat, un-
dersiden forsynet med en lille hængslet oblatbe-
holder. Stemplet »A. Jensen«. Til sygesættet hører 
endvidere en 6 cm høj kugleformet vinflaske fra 
o. 1900, udført til at hvile i bægeret, samt et fut-
teral af imiteret læder fra samme tid.
 Alterstager. 1) Vistnok 1918, af messing, i barok-
former med balusterformet skaft, 48 cm høje. På 

Fig. 27. Altersølv, i sin kerne fra 1699, udført af guld-
smed Johan Henriksen Plum, Århus, men sammenflik-
ket og delvis fornyet. Kalkens knop og skaftled er sen-
gotiske, det 1865 forhøjede bæger forsynet med vå-
ben for kirkeejeren, enkegrevinde Sophie Christine 
von Reventlow til Boller, mens disken er nygjort 1891 
af Rasmus Jensen, Horsens (s. 5246). Jesper Weng fot. 
2000. – Altar silver, basically from 1699, by the goldsmith 
Johan Henriksen Plum, Århus, but pieced together and partly 
renewed. The chalice knop and stem are Late Gothic, the 
cup, heightened in 1865, bears the arms of the church owner, 
the Dowager Countess Sophie Christine von Reventlow of 
Boller, while the paten was renewed in 1891 by Rasmus 
Jensen, Horsens.

Fig. 28. Sygesæt fra 1800rne, kalken med stempel for 
Mouritz Angel Wendelboe, der var guldsmed i Ebel-
toft 1842-95, eller for hans far, Lars Wendelboe, virk-
som i Horsens ca. 1802-19. Disken vistnok fra 1918 
(s. 5248). Jesper Weng fot. 2000. – Chalice and paten for 
the sick from the 1800s; the chalice with the stamp of Mou-
ritz Angel Wendelboe, who was a goldsmith in Ebeltoft in 
1842-95, or his father, Lars Wendelboe, active in Horsens c. 
1802-19. The paten appears to be from 1918.
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foden mærket: »Erstad Aarhus«. 2) Nyere, af mes-
sing, spinkle, 43 cm høje. 3) Nyere, drejet i træ, til 
daglig brug. En nyere syvstage er fra kirken over-
ført til præstegården.
 †Alterstager. 1823 var ‘alterlysestagerne‘ i styk-
ker,20 og 1862 nævntes to malmstager, vel dem, 
der stod på alteret o. 1895 (jfr. fig. 36).10

 Alterkrucifiks (fig. 29), o. 1885, med ældre Kri-
stusfigur af bly, der må stamme fra 1700rne og ha-
ve tilhørt et kistekrucifiks (jfr. gravkrypter). Den 
støbte figur, 33 cm høj, hænger i skrånende arme, 
kroppen er velmodelleret, og hovedet bærer en 
flettet tornekrone. Korset og dets fod har enkle 
former, udført i blank eg.
 *(†)Relikvieskrin(?). Ved gulvundersøgelsen 1987 
i kor og apsis var blandt fundene et storhovedet 
kobbersøm med forgyldning, 2 cm langt, samt en 
formodet rest af et hængsel, 2,2 cm langt (fig. 
25a-b). Sømmets hoved, 0,7×0,7 cm, udvider sig 
konisk og danner yderst en afrundet prydknop, 
på hvis ydre del forgyldningen er slidt af. Der må 
være tale om et prydsøm, som de kendes på skrin 
fra førromansk og romansk tid, og som efterlig-
ner de perler, der er almindelige på tilsvarende by-
zantinske arbejder.68 Ikke mindst ligner sømmet 
dem, der findes på en række bærealteragtige emal-
jeskrin, af hvilke et næsten fuldstændigt eksemplar, 
fundet i Frøslev mose i Sønderjylland, nu befinder 
sig i Nationalmuseet. På disse skrin, der findes på 
museer i Vesteuropa og Amerika, sidder sådanne 
prydknopper tæt rundt langs kanterne.69 Skrine-
nes datering er usikker, idet forslagene strækker sig 
imellem 1000-tallet og begyndelsen af 1200rne. 
Poul Nørlunds datering til 1075-1150 synes nu 
ret alment accepteret om end med en tendens til 
at opfatte skrinene som lidt yngre, fra 1100rne. 
Også hans forslag om deres oprindelse i det dan-
ske område har vundet gehør, men dette spørgs-
mål er ligeledes omdiskuteret, idet tillige Nord-
tyskland og England er på tale.70 En formodet rest 
af et hængsel (fig. 25b) kunne eventuelt også have 
hørt til et sådant skrin. I Nationalmuseet.58

 *(†)Alterbog(?). Fra en sådan stammer forment-
lig et *beslag af kobber (fig. 25c), der er frem-
kommet 1987 ved gulvundersøgelsen i kor og 
apsis. Det er næsten kvadratisk, 3,5×3,2 cm, ca. 
0,6 mm tykt, med tungede sider og en halvrund 

fremspringende prydbosse midtpå. I de fire hjør-
ner ses huller til fæstnelse, i to af dem rust fra 
jernsøm. Beslaget er beslægtet med dem, der pry-
der bindet på Øm Klosters Krønike, og kan må-
ske dateres til 1200rne.71 I Nationalmuseet.58

 *Griffel eller stylus af kobber (fig. 25e), nu 11,5 
cm lang, idet selve spidsen er knækket af; den 
modsatte ende, hovedet, er på vanlig vis fladet ud 
som et lille trekantet redskab til glatning. Griflen, 
der har et nært jordfundet sidestykke fra Lund, 
tyder på, at præsten ved denne tid har brugt en 
lille †vokstavle til notater og små regnskaber.72 I 
Nationalmuseet.
 *(†)Røgelseskar. Bevaret er tre stumper, der er 
fundet i korets og apsidens gulvlag 1987 (fig. 25d). 
De er af bronze med en godstykkelse af 0,4 cm. 
To af stykkerne, 3,9×2,1 cm og 3,4×1,9 cm, har 
krummet form som et røgelseskars underskål, 
mens det tredje, 2,5×1,9 cm, ved sin udformning 
leverer et sikkert vidnesbyrd om, at der har været 
tale om et sådant kar. Det drejer sig om toppen 

Fig. 29. Alterkrucifiks, o. 1900, med ældre Kristusfigur 
af bly, der må stamme fra et kistekrucifiks fra 1700rne 
(s. 5249, 5264). Jesper Weng fot. 2000. – Altar crucifix, 
c. 1900, with older Christ figure in lead, which must come 
from a coffin crucifix of the 1700s.
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af en korsprydet gotisk spidsgavl, der har prydet 
overskålen til et røgelseskar som eksempelvis det 
fuldt bevarede fra Falkerslev kirke (DK. Maribo, 
s. 1453). Røgelseskarret må antagelig dateres til 
1300rne. I Nationalmuseet.58

 †Messehagler. 1614-15 nævntes en messehagel 
af fløjl,59 1700 savnedes hagel,52 og 1899 ønske-
des anskaffet en ny af højrødt silkefløjl.10

 Alterskranke, 1865, tresidet med drejede balu-
stre, der ligesom hylden står med en grå be-
maling; håndlisten er rød, knæfaldet betrukket 
med sortgråt uldstof. 1865 taltes om et nyt knæ-
fald ‘som tre sider af en firkant’, hvis balustre 
blev ‘bronzemalede’. 1905 fik skranken betræk 
af mørkerødt silkefløjl, der var mage til alterklæ-
dets.10 †Alterskranke, vistnok 1757, i hvert fald var 
‘det malede’ derpå bekostet dette år af sognepræst 

Peder Holst, fordi han da fik lov til på egen be-
kostning at nedtage prædikestolen fra korbuen 
(jfr. prædikestol).53 1821 var kirkens knæfald ‘hul-
let og for smalt’, og 1842 ønskedes det betrukket 
med læder.20

 Døbefont (fig. 30), romansk, af granit, i slægt med 
de på Sjælland almindelige tøndeformede eller 
cylindriske fonte (Mackeprang: Døbefonte, s. 29). 
Fonten, 90 cm høj, består dog som vanligt af både 
en fod og en kummedel. Foden, af sort granit, har 
form af en flad keglestub med antydning af en 
omløbende vulst foroven. Kummen, tvm. 71 cm, 
er af rødlig granit. Den har et kun svagt ind-
trukket skaft med attisk profil over platte, hvor-
over den egentlige kumme rejser sig med næsten 
lodrette sider og to riller under mundingsran-
den. Denne har tydelig lågfals, og fordybningen 
er harmonisk, bunden med en cirkulær forsænk-
ning, 24 cm i tvm., 3 cm dyb. Kummen har kalk-
spor, men synes i øvrigt noget ophugget. Fon-
ten, der er beslægtet med Underup kirkes, står 
siden 1880 ved korbuens nordside.10 1842 ønske-
des fonten marmoreret,20 1889 skulle den renses 
for ‘oliefarve’.10 1912 hvilede kummen på et mu-
ret fodstykke, mens Chr. Axel Jensen noterede 
sig, at foden var opsat i præstegårdens have. De to 
dele er formentlig genforenet i forbindelse med 
restaureringen 1917-19.
 Dåbsfad, 1918, af messing, tvm. 63 cm. Fadet har 
i fordybningen en opdrevet medaljon med Jesu-
monogram, på fanen en liljebort samt den grave-
rede indskrift: »Hvirring Kirke 1918«. †Dåbsfade. 
1701 savnedes ‘dåbsbækken’,73 og 1842 ønskedes 
dåbsfadet fortinnet.20 1862 anførte inventariet et 
dåbsfad af kobber, der 1865 måtte fortinnes, mens 
man 1868 ønskede anskaffet et nyt af ‘messing el-
ler andet passende materiale’.10

 Dåbskande, 1918, sammenhørende med dåbsfa-
det. Kanden er 34 cm høj med kraftigt korpus, 
der smykkes af Jesumonogram. 1868 ønskedes 
anskaffet en †dåbskande af tin.
 En romansk piscina (fig. 31) af granit er 2000 
bragt ind fra kirkegården og opsat mod korets 
østvæg syd for alteret. Stenen har form af en 
halvcylinder (radius 23 cm), 78 cm høj, hvis glat-
te, buede side vender ud imod kirkerummet. 
Oversiden udgør en lav kumme med omløben-

Fig. 30. Døbefont, romansk, af granit. Foden henstod 
længe i præstegårdshaven, men er tilbageført til kirken, 
vistnok 1917-19 (s. 5250). Jesper Weng fot. 2000. – 
Font, Romanesque, of granite. The base stood for a long time 
in the rectory garden, but was restored to the church, appar-
ently in 1917-19. 



5251HVIRRING KIRKE

de kant, hvorfra det skråner svagt mod afløbshul-
let, der har halvcirkulær plan (tvm. 6 cm) og er 
ført hele vejen ned gennem stenen. I kummen er 
indhugget fem radiære riller, der har skullet lede 
vaskevand m.m. mod afløbet i muren. Af type er 
der tale om en sjælden, såkaldt pillepiscina, der 
har en god parallel fra Vor Frue kirke i Ålborg.74 
Piscinaen lå 1930 ud for kirkens nordside, siden 
har den ligget i kirkegårdens sydøstlige del indtil 
2000.
 Et †korgitter stammede vistnok fra 1752 og var 
skænket af sognepræsten Peder Holst, da »Chor 
Gerigtet« ligesom †alterskranken bar en indskrift 
fra dette år om præstens bekostning i anledning 
af, at han havde fået lov at nedtage prædikestolen 
fra korbuen.53

 Prædikestol (fig. 33), o. 1590, oprindelig af lek-
torietype, opsat foran korbuen. Prædikestolen be-
står nu af fire arkadefag og har på hjørnerne 
kannelerede halvsøjler med profilbase og -kapi-
tæl. Arkadernes listeværk er fornyet, antagelig o. 
1837, i form af fyrretræsprofiler, der ikke mar-
kerer noget vederlag. Selve bueslaget ledsages af 
tungekant, og i vægfeltet anes aftryk af de op-
rindelige lister med vederlag (fig. 34).Vandrette 
profiler kanter postamentet og den lidt lavere fri-
se, der begge brydes af fremspring med profilfyl-
ding. Mens frisefelterne er glatte, har postament-
felterne reliefskåret akantusornamentik af karak-
teristisk ungrenæssancekarakter. Fra opgangen ses 
en ranke, der danner et sjovt dyr, herefter en 
symmetrisk ranke med englehoved (fig. 32), ran-
ker udgående fra en vase og endelig ranker, der 
danner volutter. Under postamentet afslutter en 
tandsnitliste kurven, hvis nedre profiler og gesims 
stammer fra en istandsættelse 1917-19. Prædike-
stolen står ved skibets sydvæg umiddelbart vest 
for den østligste hvælvpille og hviler på en otte-
sidet, profileret bærestolpe fra 1917-19. Opgan-
gen, der slutter sig til fra øst langs væggen, og hvis 
panel har to rhombefyldinger, stammer fra 1866. 
Det samme gør muligvis en læsepult af form som 
en åben bog, der dog godt kan være ældre.
 Bemalingen fra 1987 søger tilnærmelse til en 
farvesætning fra 1917-19. Grundfarven er rød, 
der suppleres af grønt, gråt på søjleskafterne og 
en forgyldning af lister, bueslag og løvværk. Fel-

terne nærmest opgangen rummer skriftsteder fra 
1917-19, nymalet med hvid frakturskrift; fra op-
gangen læses: »Om nogen elsker mig… 1. Iohs: 
14-23«, »Lader Christi Ord boe rigeligen… Col: 
3,16« og »Vi prædike Christum Guds Kraft…1. 
Cor: 1,24«. I vægfeltet, der er halvt skjult, er o. 
1987 fremdraget et maleri fra o. 1837 af evange-
listen Johannes stående med kalken på en blågrå 
bund (fig. 34). I feltets hjørne ses en afdæknings-
prøve med gulbrun egetræsmaling fra 1866.
 Prædikestolen udgjorde en lektorieprædikestol 
i eller foran korbuen indtil 1757, da præsten 
Peder Holst fik lov til på egen bekostning at 
nedtage den fra sin plads »over Chors Dørren«, 
idet det var ‘et for højt sted for hans svimle 

Fig. 31. Romansk piscina af granit, genopsat i kirken 
2000 (s. 5250). Ebbe Nyborg fot. 2002. – Romanesque 
piscina of granite, restored to the church in 2000.
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hoved’; herom meddelte †indskrifter siden såvel 
på †korgitte ret som på †alterskranken (jfr. s. 
5250f.).53 Prædikestolen må i sin opbygning ha-
ve svaret til de bevarede lektorieprædikestole i 
Tise og Ulfborg kirker (hhv. Hjørring og Ring-
købing amt).75 Den eksisterende kurv må have 
dannet brystningens midtfremspring, mens de 
tilhørende †sidepaneler m.m. må være kasseret 
ved nedtagningen, hvis da ikke materialerne 
fandt genanvendelse (jfr. †pulpitur). 1832 kald-
tes prædikestolen løs og usikker.20 En istandsæt-
telse og maling må være sket o. 1837. 1862 stod 
prædikestolen som nu ved skibets sydvæg, ‘uden 
himmel’ og havde i felterne malerier af de fire 
evangelister,10 som må være kommet til o. 1837 
(jfr. fig. 34). 1866 blev den udvidet med ét fag 
i nord (atter fjernet 1917-19) og fik sin nuvæ-
rende opgang langs væggen, hvorefter alt blev 
malet med egetræsfarve, felterne med ‘passende 
bibelsprog’ (jfr. fig. 36).10

 1912 iagttog Chr. Axel Jensen aftryk af arkade-
felternes gamle listeværk med vederlag. Han men-
te, at †bærestolpen kunne være stolens oprinde-
lige, men fandt den stærkt omdannet. Alt stod da 
egetræsmalet med en smule forgyldning og ‘gule 
skriftsprog’ i felterne. Den efterfølgende istand-
sættelse 1917-19 medførte megen fornyelse og 
en nymaling i rødt, grønt, gråt (søjleskafter) samt 
forgyldning og indskrifter som nu. 1963 kunne 
der ved afdækningsprøver iagttages grå og gråblå 

farver, vel fra o. 1837, men intet ældre. Det sam-
me var tilfældet ved stolens seneste istandsættelse 
1987, der har givet den sit nuværende udseende.
 Stolestaderne er fra 1917-19, med let skrånende 
ryglæn (delvis fra 1987) og kraftige plankegavle, 
122 cm høje, med cirkelformet afslutning. Her-
på er udskåret vekselvis cirkelkors og blomsterro-
set i let varieret udformning. Øst for prædikesto-
len er bænkene langsgående opsat, med fyldings-
panel mellem gavlene, og til stoleværket hører 
overalt vægpanel med fyldinger. Bemaling i rødt 
fra 1987 med bibeholdelse af broget staffering og 
guld fra 1917-19 på gavlenes udskæringer. I vå-
benhuset og koret findes enkle vægbænke, i ko-
ret desuden en nybarok armstol til præsten (fra 
1917-19?) med mørkebrunt læderbetræk.

Fig. 33. Prædikestol, o. 1590, oprindelig opsat som lek-
torieprædikestol i eller foran korbuen (s. 5251). Jesper 
Weng fot. 2000. – Pulpit, c. 1590, originally erected as a 
lectorium pulpit in or in front of the chancel arch.

Fig. 32. Prædikestol, o. 1590, udsnit af postament med 
rankeværk og englehoved (s. 5251). Jesper Weng fot. 
2000. – Pulpit, c. 1590, detail of pedestal with pampre and 
head of angel.
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 †Stolestader. Kirkens renæssancestader var mu-
ligvis samtidige med †herskabsstolene forrest fra 
o. 1575 (jfr. ndf.).1700 trængte størstedelen af 
kirkens stole til reparation,52 1822 var nogle sto-
le i kvindesiden ‘løse’, og 1841 var de så foræl-
dede, skrøbelige og ‘i henseende til form så uhyg-
gelige og uensartede’, at de burde undergå total 
forandring.20 Dette må være sket snart efter. 1862 
rummede skibet i hver side 22 stolestader, der var 
forsynet med låger og fodskamler samt malet i 
egetræsfarve. 1874 anskaffedes tre egetræsmalede 
bænke, tre alen lange, til anbringelse i kirkens ho-
vedgang, ‘da der ved ikke aldeles sjældne lejlighe-
der er stærkt brug for dem’. Herefter kendes sta-
dernes fremtræden fra fotografier (jfr. fig. 36), der 
viser et enkelt stoleværk fra første del af 1800rne, 
formentlig o. 1850. Ryglænene udgjordes af lod-
ret rammeværk, gavlene var rundbuede med lidt 
lister, og mellem dem ses enkle fyldingslåger (fig. 
36). 1896 blev stolenes låger borttaget på grund 

af den støj, som forårsagedes af deres ‘op- og iluk-
ning’.10 1916 blev staderne beskrevet som ‘gode 
og stærke, men ubekvemme, grimme og træn-
gende til maling’, hvorfor der blev afsat et større 
beløb til deres fornyelse.76

 †Skrifte- og præstestole. 1803 var skriftestolen, 
især dens knæleskamler, aldeles ubrugelig, og måt-
te ‘for det meste fornys’.64 Endnu 1806 afvente-
des en forbedring af stolen,77 der må have stået i 
koret eller sakristiet indtil engang midt i 1800rne 
(1865?). Præstestolen afløstes af en †armstol, der 
1901 blev repareret, poleret og forsynet med læ-
derbetræk.10

  En †degnestol i koret nævntes 1862, da den 
var ‘indrettet til tre personer’. 1865 ønskedes den 
fjernet fra koret, og i stedet anvistes skolelærerne 
plads i de to forreste mandsstole, der blev ‘om-
dannet efter denne bestemmelse’.10

 †Herskabsstole for ejerne af Rask: 1) O. 1575, 
opsat forrest i skibets staderækker af Claus Glam-
bek til Rask og hans hustru Birgitte Rosenkrantz 
(jfr. †kalkmalerier nr. 2, †dørfløj, gravsten nr. 1 
og gravkrypter). Af Søren Abildgaards beskrivelse 
1771 fremgår, at stolene smykkedes af parrets vå-
bener: ‘På det øverste stolestade på mandssiden 
er i træ udskåren Glambeks og Rosenkrantz’ vå-
ben; ...på herskabets stolestade til kvindesiden er 
i træ udskåren Gyldenstiernes og Rosenkrantz’ 
våben’.78 2) Efter 1771 synes stolene afløst af en 

Fig. 34. Prædikestolsfelt med rester af maleri af evange-
listen Johannes, fra 1837 eller derefter (s. 5251f.). Mo-Mo-
gens Larsen fot. 1987. – Pulpit panel with remains of a 
painting of St. John the Evangelist, from 1837 or later.

Fig. 35. Fattigbøsse af blik, 1844 (s. 5254). Jesper Weng 
fot. 2000. – Poor-box of tin, 1844.
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lukket stol med loft, dør og vinduer forrest i ski-
bets nordside. Et ønske om forandring af her-
skabsstolen 1837 begrundedes nemlig med, at 
den betog alle i kvindestolene udsigten til koret 
og alteret.20

 Et indmuret †skab nævntes 1842.
 †Pengetavle. 1769 nævntes ‘de fattiges tavle’, 
hvori der dette år indkom 6 rdl. 3 sk.79

 Pengebøsse (fig. 35), 1844, af blik, cylindrisk, 
18 cm høj, låget er hvælvet, med pengeslids og 
lukkes med to overfaldslukker. Herunder læses i 
mørk skriveskrift; »Hvirring og Hornborgs Fat-
tigbøsse 1844«. Bøssen i øvrigt har grøn bema-
ling (noget opmalet) med en brun og grøn blom-
sterranke langs overkanten. †Pengebøsser. Foruden 
den bevarede nævntes 1862 endnu en fattigbøsse. 
1907 ønskedes anskaffet to nye pengebøsser.10

 †Dørfløj, 1589, i ‘kirke-døren’, utvivlsomt ski-
bets sydportal, med følgende inskription i ‘ind-

hugget’ skrift: »Anno 1589 Lod Velbørdige Mand 
Claus Glambeck Til Rask Oc Sin Kæere Fru Ber-
gitte Rosenkrantz Denne Dør Giør Oc Huel-
linger Mvre Ofver Al Kierken«. Dørfløjen, der 
blev bortsolgt ved auktion o. 1850 som gammelt 
skrammel, fandtes siden hos en boelsmand på 
Honum Mark, hvorfra den siden er forsvundet.80

 Et †pulpitur i koret kan have stammet fra 
1600rne, men kan også have været yngre og ek-
sempelvis opført 1757 af materiale fra den da 
nedtagne lektorieprædikestol (jfr. ovf.). Det er 
tidligst omtalt 1822 som ‘pulpituret i koret’. Da 
var ‘brystværnet’ løst, og 1837 ønskede synet at få 
nedtaget ‘et over koret anbragt ubrugeligt pulpi-
tur’,20 hvilket må være sket ved kirkens restaure-
ring samme år.
 Orgel, 1967, med 10 stemmer, to manualer og 
pedal, bygget af Marcussen & Søn, Åbenrå. Dis-
position: Hovedværk: Rørfløjte 8', Principal 4', 

Fig. 36. Indre set mod øst o. 1895. Foto i NM. – Interior looking east, c. 1895.
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Gemshorn 2', Mixtur IV. Brystværk: Gedakt 8', 
Rørfløjte 4', Principal 2', Nasat 1 1/3', svelle 
(trinbetjente låger). Pedal: Subbas 16', Gedakt 8'. 
Kopler: BV-HV, HV-P, BV-P. Tegnet af Hans Ge-
org Skovgaard i samarbejde med orgelbyggeriet. 
I tårnrummet. En del af midlerne til anskaffelsen 
blev skænket af Mette Marie Pedersen. †Orgel, 
1906, med seks stemmer, bygget af Joh. P. Andre-
sen & Co., Ringkøbing. Orglet havde antagelig 
pneumatisk aktion. På podium i tårnrummet.81

 Salmenummertavler, 1856, fem ens, 106×64 cm, 
med udsvejfet topstykke og skydenumre af træ 
i seks rækker. Rød bemaling med grønt og lidt 
forgyldning fra 1987 samt påskrift i sorte versaler 
på hvid bund; en af tavlerne har dog bibeholdt 
en ældre påskrift med fraktur. 1856 ønskede man 
anskaffet fire salmenummertavler,82 af hvilke én 
hvidmalet ses på et fotografi af kirkens indre fra 
o. 1895 (fig. 36).
 En præsterækketavle, vistnok fra 1987, udgøres af 
en marmoragtig mørk sten, 102×143 cm, hvor-
på der i gylden antikvaskrift er påmalet navne 
på præsterne til Hvirring, Tamdrup og Hornborg 
fra reformationen til 1742, derefter præsterne til 
Hvirring og Hornborg. Opsat på tårnrummets 
nordvæg.
 Kirkestævnetavle, o. 1875, et tyndt sortmalet 
bræt, 25×18 cm, med hvid skriveskrift: »Der er 
Kirkestævne«. Ophængt i våbenhuset.

 Lysekroner, nyere, fire ens i barokformer med 
kronende dobbeltørn. Ophængt i skibet, to øst 
for kirkeskibet (jfr. ndf.) og to vest for.
 Kirkeskib, »Enhjørningen«, 1942, ophængt 1944, 
en kopi af Jens Munks tremastede orlogsfregat 
fra 1619, bygget af C. Skeel-Gerhardt, Søborg, 
og skænket til kirken af Hakon Lund til minde 
om forældrene, gartner Jens Johansen og Maren-
tine Lund.83 Skibet er 157 cm langt, gallionsfigu-
ren forestiller en enhjørning, og på agterspejlet ses 
over skibets navn det kongelige monogram »C4«. 
Skroget står i blankt lakeret træ, vandlinjen er hvid, 
bunden grøn. På dækket en metalplade med på-
skriften: »Til Minde om Jens og Marentine Lund, 
Hvirring, 1943«.
 Klokke (fig. 38), 1639, tvm. 83 cm, støbt i kir-
ken på foranledning af Christoffer Pax til Rask 
af Jørgen Hansen, klokkestøber i Århus, hvis ini-
tialer og støbermærke ses på klokken (fig. 37).84 
Den har stærkt profileret slagring og om halsen 
et tolinjet skriftbånd med enkeltvis påsatte versa-

Fig. 38. Klokke, 1639, anskaffet på foranledning af 
Christoffer Pax til Rask og støbt af Jørgen Hansen, 
klokkestøber i Århus (s. 5255, jfr. fig. 37). Jesper Weng 
fot. 2000. – Bell, 1639, acquired on the initiative of Christ-
offer Pax of Rask and founded by Jørgen Hansen, a bell 
founder in Århus (cf. fig. 37).

Fig. 37. Udsnit af klokke fra 1639 med initialer og stø-
bermærke for Jørgen Hansen, klokkestøber i Århus (s. 
5255). Jens Jørgen Frimand fot. 1983. – Detail of bell 
from 1639 with initials and founder’s mark of Jørgen Han-
sen, a bell founder in Århus.
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ler, mærker og ornamenter, der afsluttes nedentil 
af en bladbort med liljespidser. En hånd markerer 
indskriftens begyndelse: »Anno 1639 den 14. Ivly 
hafver erlig oc velbyrdige Mand Crestofer Pacsk 
til Rask ladet denne Klocke omstøbe i Hvireng 
Kierck. M. I. H. K. S«. Under de afsluttende initia-M. I. H. K. S«. Under de afsluttende initia-Under de afsluttende initia-
ler, der må opløses: Mester Jørgen Hansen Klokke 
Støber, indfatter borten et lille felt med støberens 
mærke, et skjold med en kirkeklokke (fig. 37). 
Hankene er glatte, og klokken, der 1787 var sat 
ned på (tårn)hvælvingen,53 er ophængt i en vug-
gebom af eg, mærket 1955.
 †Klokker. 1) Middelalderlig. Ved klokkeskatten 
1528-29 indkrævedes fra kirken en klokke, som 
‘med al jernfang’ vejede 2 skippd. 5 lispd.85 2) 
Nævnt indirekte 1618-19, da der anskaffedes et 
20 alen langt klokkereb.86 Benyttet ved støbnin-
gen af den nuværende klokke 1639.
 Klokkestolen er af fyr.

GRAVMINDER

Epitafium (fig. 39), o. 1722. »Her udi chorit hvi-
ler…« Movrids Hanssøn Højer, herre til Rask, 
*3. juni 1636 i Høier, †20. aug. 1722 på Rask, 
tillige med hans hustru »dend ædle, ærerige og 
Gudelskende matrone Gjertrud Movrids Datter 
Borchast«, *4. nov. 1644 i Gunderup præstegård, 
†11. maj 1709 på Rask. De avlede sammen ti 
børn, fire sønner og seks døtre. Gravskriften af-
sluttes med gravvers:

»Stat Vandrings mand og sæt din Stav
Ved bege de afdødis grav
Og dette drag til Sinde

at ærlighed som luttret guld
I deris Dyrebare muld
har efter lat sit minde«

Stort epitafium i akantusbarok, ca. 385×260 cm, 
tilskrevet Jørgen Arentsen Slache i Horsens.87 Det 
består af en sort stentavle, 115×87 cm, i kraftig 
profileret træramme, der igen er indfattet af træ-
skåret akantusløv med udskårne frifigurer. Den 
centrale tavle er udformet som en gravsten med 
højovalt skriftfelt, der efter gravskriftens reliefver-
saler rummer gravverset i reliefkursiv. Skriftfeltet 
omgives af en fint udhugget laurbærkrans, og dets 
profilramme smykkes af drueløv og båndakantus. 

Ved siderne bærer akantusløvet yderst konsoller 
med dydefigurer, Håbet tv. (fig. 40) og Troen, og 
foroven sidder to putti med hhv. kranium og ti-
meglas på segmentgavle, flankerende en kronen-
de topfigur af Den opstandne Frelser med kor-
set. Over stentavlen findes i løvværket et højovalt 
topfelt i laurbærkrans, og nedenunder et bredo-
valt fodfelt med en rundstavsramme, der er om-
vundet med blomsterranke.
 Epitafiets staffering er den oprindelige, som al-
drig har været overmalet, men er konserveret 
1987. Bladværk og blomster står forgyldte med 
røde, grønne og hvide enkeltheder, ornament-
bunden er gråblå, og indskrifterne står forgyldte 
på sort bund. I topfeltet en indskrift med skri-
veskrift: »Exordium Job. Cap. V Vers 26. Du skal 
komme til Graven i Good alderdom, lige som 
en Næg (Neg) Optagis i sin Tiid«. I fodfeltet til-
svarende: »Texten Johannis cap….Vers 48 (1, 47). 
See, sandelig en Israelit, i Huilken er icke Suig«. 
Epitafiet hænger siden 1987 på skibets nordvæg i 
2. fag fra øst.
 Epitafiet knytter sig til begravelser i koret (jfr. 
gravkrypter), men må fra første færd have haft 
plads på nordvæggen i skibets østfag, over stedet 
for Rasks †herskabsstole. Her er 1987 konstate-
ret rester af et kalkmalet †draperi, der må have 
været malet bag epitafiet (se †kalkmaleri nr. 3). 
1823 trængte det til at ‘befæstes’, og 1852 om-
taltes det som et gammelt og forfaldent epitafi-
um på kirkens nordre side, som burde nedtages, 
hvis ingen efterlevende familie ville påtage sig 
en istandsættelse.20 Det samme gentoges 1878, 
da epitafiets plads nævntes som ‘over den øverste 
dobbelte fruentimmerstol’ (jfr. fig. 36).82 Af hen-
syn til en ny kalorifer måtte epitafiet 1919 flyt-
tes til skibets sydvæg nærmest våbenhusdøren. 
En vis oppudsning må være foretaget i forbin-
delse med flytningen, men først 1987 er epitafiet 
sat grundigt i stand og flyttet til skibets nordvæg 
i 2. fag fra øst – altså nær den oprindelige place-
ring.
 †Epitafier. To †epitafier fra 1600rne har haft 
plads på skibets nordvæg i de tre vestlige fag. Et 
kalkmalet †draperi fra 1700rne, konstateret i det 
vestre fag, kan have hørt til ét af dem (jfr. †kalk-
maleri nr. 3).
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Danmarks Kirker, Århus

Fig. 39. Epitafium, o. 1722, over Mourids Hansen Høyer (†1722), herre til Rask, og hans hustru Gertrud Mou-
ridsdatter Borchast (†1709) (s. 5256). Jesper Weng fot. 2000. – Sepulchral tablet, c. 1722, to Mourids Hansen Høyer 
(†1722), Lord of Rask, and his wife Gertrud Mouridsdatter Borchast (†1709).

332
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 1) O. 1668, over sognepræst Claus Christensen 
Hvirring (jfr. gravsten nr. 3). Epitafiet skal have 
haft form af en ‘mindesten’ over ham, ‘indsat i 
nordre side af kirkens indre mur’, vel på skibets 
nordvæg. Stedet var 1936 ‘overkalket’, således at 
tavlen ikke mere kunne påvises.88

 2) O. 1696, over sognepræst Sejer Andersen 
Bonde. Hans epitafium var opsat på ‘kirkens nor-
dre væg’, men blev siden nedtaget ‘formedelst 
forfaldenhed’.89

 Gravsten. Af kirkens gamle gravsten har de tre 
ældste (nr. 1-3) altid haft plads i kirken. Også af 
de øvrige kan nogle oprindelig have ligget i kir-
kegulvet, men er på et tidspunkt lagt ud på kirke-
gården. Her så Chr. Axel Jensen 1912 flere ‘flade 

ligsten’ fra 1750-1800 og nævnte specielt roko-
kostenen nr. 4. 1987 er alle sten blevet konserve-
ret og de udeliggende bragt indenfor. Bortset fra 
nr. 1, der nu er opsat ved væggen over sin tilhø-
rende begravelse i koret, og nr. 2, der ligger som 
tærskelsten i indgangen, er alle hele sten opsat 
langs væggene i tårnrummet, fæstnet med ankre 
af bronze.
 1) (Fig. 41), o. 1591, over Clavs Glambeck til 
R[a]sck, †14. jan. 1591 på Rask, med sin kære 
hustru Ber[gitte] Rose[nkrantz] samt deres døt-
re jomfru Mergrete og jomfru Kirstine Glam-
beck.90

 Figursten af sort kalksten, 324×160 cm, der 
skyldes tidens største og fremmeste jyske grav-
stensværksted, formentlig i Århus. Det fornemme 
monument, der er noget skadet af afskalning, vi-
ser ægteparret stående i fuld figur under en dob-
beltarkade med delvis afskallet jonisk midtkonsol. 
De er let vendt imod hinanden, han iført rust-
ning, stående med let udadrettede fødder, højre 
hånd i siden og den venstre hvilende om grebet 
på et stort slagsværd. Claus Glambeks ansigt er 
ret ødelagt, men det fremgår, at han er barhove-
det med fuldskæg og lange knebelsbarter. Birgit-
te Rosenkrantz bærer enkedragt, hvorfor stenen 
kan være lidt yngre end mandens dødsår 1591. 
Hendes velbevarede ansigt (fig. 43) er, svarende 
til hendes alder, en ung piges. Hun står rank med 
hænder og underarme lagt sammen foran livet. 
Sløret og den højhalsede kjole når gulvet, og en 
langærmet inderkjole har svære prydbånd ved 
håndledene. Ved Claus Glambeks fødder står hans 
fjerprydede stridshjelm og mellem ægtefællerne 
deres to små døtre (fig. 42), der indtager samme 
positur som moderen og har tilsvarende kjoler; 
dog har de i stedet for enkesløret en tætsiddende 
hue og pibekrave.
 Dobbeltarkaden, med profilerede og let løftede 
bueslag, bæres af joniske pilastre, der smykkes af i 
alt 16 reliefhugne anevåbener, og hviler på høje 
plinter med mauresker, som vokser ud af en va-
se; i sviklerne ses tre stærkt ødelagte kerubhove-
der. Indskrifterne er i reliefversaler, nu kun delvis 
læselige. Den egentlige gravskrift ses i et fodfelt 
mellem plinterne, mens der i yderligere et bredt 
felt over arkaderne er anført et bibelcitat med 

Fig. 40. Dydefigur, Håbet, udsnit af epitafium o. 1722 
(s. 5256, jfr. fig. 39). Jesper Weng fot. 2000. – Figure of 
the Virtue, Hope, detail of sepulchral tablet, c. 1722 (cf. fig. 
39).
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pyntelige reliefversaler: »Jeg veed at min Frelser 
lever… Iob xix«
 Birgitte Rosenkrantz’ enkedragt betyder næp-
pe, at stenen er udført længe efter mandens død 
1591. Den er tilskrevet et stort jysk stenhugger-
værksted, hvis arbejder ligger i forlængelse af ne-
derlænderen Gert van Groningens (†1577) vær-
ker på Kronborg og i Øresundsområdet (Jensen: 
Gravsten II, s. 41ff).91

 Stenen lå oprindelig i korgulvets nordlige del 
over den murede krypt med begravelsen (jfr. 
ndf.). Her omtaltes endnu 1886 ‘den gamle lig-
sten i korets gulv ved den nordre væg’, som da 
ønskedes anbragt på sin nuværende plads stående 
ved korets nordvæg øst for vinduet. Arbejdet ud-
førtes 1889 ‘med indhug og kramper i væggen’. 
1899 ønskede man den indmurede sten renset.10

 2) O. 1650, muligvis over sognepræst Christen 
Pedersen (†1630). Rødlig kalksten, 193×140 cm, 
næsten udslidt, med rester af hjørnemedaljoner, 
der rummer store tulipanagtige blomster i fladt 
relief. Stenens midtparti har haft et stort skrift-
felt, der nu kun har rester af øjensynligt se-
kundær indhugget versalskrift ved siderne, hvor 
man bl.a. læser: »…rup/…for/… 1732/…berg/
…re/… 1740«. Nu brugt som gulvsten inden for 
skibets syddør, delt af trinnet. Om præsten Chri-
sten Pedersens gravsten (†nr. 2) vides, at den op-
rindelig lå i kirkegulvet sammen med sønnens 
(nr. 3) og faderens (†nr. 1), men at den siden sam-
men med sidstnævnte blev flyttet ned foran kir-
kedøren med dørtrinnet ‘liggende hen over’.92

 3) (Fig. 44), 1665, med latinsk indskrift fra o. 
1668 over »Ossa M(agistri) Claudii Christiani 
Hverringii (benene af magister Claus Christen-
sen Hvirring)«, præst i Hvirring, Tamdrup og 
Hornborg kirker og provst i Nim hrd. fra 1659 
til 1668. Med dem hviler også benene af hans 
hustru Kirstine Torkilsdatter, †26. aug. 1664 i en 
alder af 36 år efter at have været nævnte mands 
hustru i omkring tre år og have født to børn (jfr. 
†epitafium nr. 1).93

 Rød kalksten, 119×113 cm, med gravskrift i 
højrektangulært skriftfelt, der optager næsten he-
le stenens højde. Det holders frem af to flanke-
rende relieffigurer, der står foran joniske pilastre 
med den nærmeste hånd lagt oven på skriftfel-

tet. Til venstre står Kristus som Salvator Mundi 
med korsæblet i højre hånd, til højre Moses med 
Lovens Tavler. På de attisk profilerede baser læses 
forneden hhv. »credite« og »servate« (tro og ad-
lyd). Over og under skriftfeltet ses små volutor-
namenter, det øvre med maske, og i stenens hjør-
ner er indhugget årstallet »1665«. Gravskriften 
er med reliefversaler, basernes påskrift med ind-
huggede versaler. Fragment af stenens højre side 
mangler.
  Stenen skal have ligget i kirkegulvet imellem 
faderens (†nr. 2) og farfaderens (†nr. 1) begge 

Fig. 41. Gravsten nr. 1, o. 1591, over Claus Glambek til 
Rask (†1591) og Birgitte Rosenkrantz samt deres to 
døt re (s. 5258). Jesper Weng fot. 2000. – Tombstone no. 
1, c. 1591, of Claus Glambek of Rask (†1591) and Birgitte 
Rosenkrantz and their two daughters.

332*
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Fig. 42-43. Gravsten nr. 1, o. 1591, udsnit (s. 5258). 42. Døtrene Margrete og Kirstine, begge døde som femårige. 
43. Birgitte Rosenkrantz. Jesper Weng fot. 2000. – Tombstone no.1, c. 1591, details. 42. The daughters, Margrete and 
Kir stine, both died at the age of five. 43. Birgitte Rosenkrantz (cf. fig. 41). 

sognepræster (jfr. også nr. 2). 1936 lå stenen i 
tårngulvet skjult under orglet. Siden 1987 er den 
opsat imod tårnrummets sydvæg.92

 4) (Fig. 45), o. 1766, over Maren Hansdatter 
(Klunker), *1699 i Ri…, †10. dec. 1766 i Hver-
ring (sic!) præstegård, gift første gang 1718 med 
Hans… i Søllerød, anden gang 1728 med Ras-
mus (Jensen Stage), præst i Snostrup i (Sjæl)land.94 
Afsluttende gravvers, hvoraf bl.a. kan læses:»… 
/Gudsfrygt dyd og ærlighed/ Korset lovligen at 
bære/…«.
 Rødlig sandsten, 179×119 cm, med rester af 
indhugget indskrift (versaler, gravverset kursiv) 
i stort svejfet skriftfelt, hvis hjørner giver plads 
for velhuggede rocailler med blomster. Stenen 
har omløbende ramme med rifling og profileret 
kant. 1912 henlå den på kirkegården, siden 1987 
opsat imod tårnrummets vestvæg.
 5) (Fig. 46), o. 1778, over »et paa Jorden helligt 
og kiærligt Ægte Par I Himlen herligt og saligt 
Engle Par«, Mouritz Moyer (Mejer) Thygesen, 
†4. maj 1778 »i Hans 59de Aar«, sognepræst for 
K[l]o[vborg] og Græstrup m[enigheder i 4 år], si-
den for Hv[irring] og Hornborg i 16 år, og (hans 

hustru) [Agathe] Elisabeth Stage, †30 jan. 1768.95 
De levede sammen i 8 år, fik fem børn, hvorefter 
han levede 10 år som enkemand. Et afsluttende 
gravvers lyder.

»Vor Samling för var Kort og Kiærligt
Vor Samling nu er Hvile-fuld

Vor Samling bliver Ævig h[erligt]
For Si[æ]l[en] i fork[laret Muld]«.96

 Lysegrå kalksten, 175×126 cm. Indskrift med 
fordybet kursiv i hele stenens bredde. De konkavt 
afskårne hjørner prydes af lidt bistre kerubhove-
der, hvis krøller er udført med brug af stenbor 
(fig. 55). Stenen er revnet skråt igennem fra øvre 
venstre hjørne. Den lå 1912 på kirkegården og er 
siden 1987 opsat imod tårnrummets sydvæg.
 6) (Fig. 47), o. 1809, over Amalia Elisabeth Bech-
mann, f. Brasch, født i København, †17. juli 1809 
i Hvirring præstegård, 27 år gl. Af fortsættelsen af 
gravskriften fremgår, at stenen er sat til et minde 
»For Hendes Venner og Veninder Udi Hvirring og 
Hornborg Sogne; Hvoriblandt Hendes efterleven-
de Børn 3 Sønner 2 Døttre Tilligemed Deres Fa-
der Hans Gram Bechmann, Consistorialraad«.
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Fig. 44. Gravsten nr. 3, 1665, over magister Claus Chri-
stensen (†1668), præst i Hvirring, Tamdrup og Horn-
borg kirker, provst i Nim hrd. 1659-68, samt over hans 
hustru, Kirstine Torkilsdatter (†1664, 36 år gammel) (s. 
5259). Jesper Weng fot. 2000. – Tombstone no. 3, 1665, 
of Claus Christensen (†1668), rector of Hvirring, Tamdrup 
and Hornborg churches, dean of Nim district 1659-68, and 
of his wife, Kirstine Torkilsdatter (†1664, aged 36).

Fig. 45. Gravsten nr. 4, o. 1766, over Maren Hansdatter 
(Klunker) (†1766 i Hvirring præstegård) (s. 5260). Je-Je-
sper Weng fot. 2000. – Tombstone no. 4, c. 1766, of Maren 
Hansdatter (Klunker) (†1766 in Hvirring rectory).

 Rødlig sandsten, 192×128 cm. Stenen har pro-
fileret kant og let ophøjet skriftfelt med indskrift 
i fordybet kursiv, der indledes og afsluttes med 
skriftsted (Ps. 111, 10 og Matt. 5, (8)). 1912 på 
kirkegården, siden 1987 opsat imod tårnrummets 
vestvæg.
 7) O. 1835, over Iacob Ienstrup (Jelstrup), (ka-
pellan) til Hvirring og Horn[borg], *20. jan. 
1800, †9.(?) febr. 1835.97 Gravsten af grå kalksten, 
132×79 cm, svært læselig indskrift med indhug-
gede versaler i hele stenens bredde. Afsluttende 
citat fra »Matt. 5. c. v. 8«. Den stærkt forvitrede 
sten står op imod tårnrummets nordvæg, vest-
ligst.
 †Gravsten. 1) O. 1603, over sognepræst Peder 
Jensen Borup, [*1540, †1603]. Stenen lå i kirkens 
gulv sammen med hans søns og sønnesøns, begge 
sognepræster (nr. 3, jfr. nr. 2 og †nr. 2), og skal 
siden sammen med sønnens have været flyttet til 
en plads foran kirkedøren. Her sås ‘den anselige 
ligsten’ endnu 1925, stærkt udslidt, men endnu 
med præstens fødsels- og dødsår kendelige.14

 2) O. 1630, over sognepræst Christen Pedersen 
Hvirring. Stenen lå i kirkens gulv sammen med 
faderens og sønnens, begge sognepræster (jfr. nr. 
3 og †nr. 1), og skal siden sammen med faderens 
være flyttet ned foran kirkedøren med ‘dørtrin-
net liggende hen over’.14 Denne placering gør 
det muligt, at stenen er identisk med den udslidte 
gravsten nr. 2, selv om denne synes noget yngre 
end 1630.
 To Gravkrypter er i renæssancetiden indrettet 
under korgulvet til ejerne af Rask (fig. 48). Den 
nordre (nr. 1) må være udført o. 1589 af Claus 
Glambek til Rask og Birgitte Rosenkrantz, hvis 
gravsten (nr. 1) lå ovenover indtil 1889, og hvis 
lig måske stadig ligger i den. Andre, der vides 
begravet i krypterne, er Mourids Hansen Højer 
og hans hustru Gertrud Mouridsdatter Borchast 
(jfr. epitafium). Mens krypt nr. 2 formentlig blev 
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Fig. 46. Gravsten nr. 5, o. 1778, over Mouritz Mejer 
Thygesen (†1778), sognepræst i Klovborg og Græd-
strup sogne, siden i Hvirring sogn i 16 år, og hans hu-
stru, Elisabeth Stage (†1768) (s. 5260). Jesper Weng fot. 
2000. – Tombstone no. 5, c. 1778, of Mouritz Mejer Thy-
gesen (†1778), rector of Klovborg and Grædstrup parishes, 
later of Hvirring parish for 16 years, and his wife, Elisabeth 
Stage (†1768).

tømt o. 1900, og kisterne nedsat på kirkegården, 
er nr. 1 først opdaget 1940. Dens kisterester blev 
da øjensynligt nedsat samme sted på kirkegården 
som begravelserne fra nr. 2, idet en mindesten 
syd for våbenhuset bærer indskriften: »Begrave-
de i Kirkens Krypt gennem Tiderne. Jordede her 
1940«.
  1) O. 1591, nu med lig (uden kister), der 
som nævnt kan være Claus Glambek til Rask og 
hans hustru Birgitte Rosenkrantz (jfr. inventar 
og gravsten nr. 1). Krypten, som findes i korets 
nordlige del (fig. 48), er muret af marksten og 
munketegl, 230×120 cm, 120 cm høj, og dækkes 
af et fladbuet hvælv af tegl. Markstenene findes 
især i vestvæggen og i nord, og ved sydvæggen 
ses midtfor et pilleagtigt fremspring. På lergulvet 
i det smalle rum ligger skeletter af en mand og 
en kvinde (jfr. fig. 54) med hovederne i vest og 

armene ned langs siden, mandsskelettet (Claus 
Glambek?) i nord. I fodenden henligger en træ-
plade med bærering, 50×40 cm, der må stamme 
fra en af rummets to †kister, som fandtes stående 
oven på hinanden ved kryptens åbning 1940. 
Begge kister var af fyr og havde enkel kasseform, 
men de var så ødelagte, at der kun kunne tages 
mål af den øvre, 197×53, 42 cm høj. Kisterne 
havde været betrukket med læder, der for den 
øverstes vedkommende blot var sømmet på langs 
kanterne, mens den underste havde haft et rude-
mønster af læderlidser med fem søm i krydsene. 
Gavle og langsider var forsynet med små bære-
ringe i jern. Den omstændighed, at mandsskelet-
tet fandtes i den øvre kiste, må bestyrke en tvivl 
om, at de to skulle være rummets første beboere, 
da Claus Glambek jo døde først. Efter undersø-
gelsen 1940 blev kisternes rester som nævnt ned-
sat på kirkegården, mens de to lig fik deres nuvæ-

Fig. 47. Gravsten nr. 6, o. 1809, over Amalia Elisabeth 
Bechmann, f. Brasch (†1809) (s. 5260). Jesper Weng 
fot. 2000. – Tombstone no. 6, c. 1809, of Amalia Elisabeth 
Bechmann, née Brasch (†1809) .
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rende plads på rummets gulv, udlagt af en læge. 
En adgang i vest er brudt 1940, da man opdage-
de krypten under arbejder med kirkens varme-
anlæg. Rummet lader sig stadig bese ved åbning 
af en kraftig stenlem i korgulvet.
 2) I korets midtgulv, yngre end nr. 1, da den 
af hensyn til denne er en smule forskudt imod 
syd, ca. 400×375 cm, 185 cm høj (jfr. fig. 48). 

Krypten er muret af munketegl, sidevæggene er 
kun 50-90 cm høje, og loftet udgøres af et fladt 
spændt tøndehvælv. I syd findes en tragtformet 
luftåbning, 105×107 cm, og gulvet havde bænke 
af romanske granitkvadre til kisternes opsætning 
øst-vest i rummets østlige del. Østvæggen er nu 
gennembrudt, den vestre næsten fjernet af var-
mekanaler, der også har ødelagt en oprindelig 

Fig. 48. Plan og snit af gravkrypt nr. 1 og 2 fra o. 1589 og derefter (s. 5261). 1:100. Farvelagt opmåling ved Peter 
Linde 1940. – Plan and section of Burial Crypts nos. 1 and 2 from c. 1589 and later.
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trappe. 1803 savnede †lugerne over ‘Rasks begra-
velse’ hængsler og var usikre at gå på. Og 1842 
blev nedgangen til den allerede tilmurede be-
gravelse opfyldt.20 Rummet har nu adgang ad 
en trappe gennem en nyere gennembrydning i 
hvælvet, og væggene står med en hvid berapning. 
I forbindelse med rummets tømning o. 1900 blev 
en kristusfigur af bly fra et kistekrucifiks gen-
brugt på et alterkrucifiks (s. 5249 med fig. 29). 
†Kisterne i øvrigt blev nedsat på kirkegården.
 Kirkegårdsmonumenter. Tre af disse har form af 
såkaldte bondegravsten og er nu henlagt på kir-
kegården syd for tårnet (fig. 49). Stenene ligger 
parallelt, nogenlunde nord-syd. De to (nr. 3-4) 
fandtes her allerede 1917 (foto i NM), mens den 
tredje (nr. 1) først synes at være kommet til veje 
efter 1950.98

 1) (Fig. 49), o. 1808, over »T. L. S.«, *1749 i 
Tøring, †1808 i Boring. ‘Gravtræ’ af rødlig gra-
nit, 130 cm langt, 29 cm højt, med plint og ind-
skrift med fordybede versaler, der forneden af-
sluttes med et udhugget timeglas. Gravtræet har 
rette ender, mens fodenden er glat, på hoveden-

den ses et skiveornament. Indskrift og dekoration 
er i nyere tid udfyldt med sort farve. På kirkegår-
den syd for tårnet, østligst.
 2) (Fig. 50), o. 1810, over »Herre til Rask« An-
dreas Emanuel Biørn., *26. juni 1759 på The-
strup, †2. marts 1810 på Rask, »Blev Gift d: 29 
Sept. 1805 med Charlotte Nicoline Qvotrup og 
Fader til tvende Børn. Hans efterlevende Æg-
tefælle Lod for Ham Opreise dette Venskabs 
Taknem(m)elighed og Kiærligheds Minde«.
 Stele i nyklassicistisk stil af Gjellebækmarmor 
med topstykke af Nexøsandsten, 231 cm høj. Et 
profileret fodstykke på støbt fundament bærer 
plinten, der har refendfugning og en niche med 
urne. Herover har stelen form af en cippus med 

Fig. 49. Våbenhus, senmiddelalderligt (s. 5238), med 
foranliggende kirkegårdsmonumenter nr. 1, 3 og 4, så-
kaldte ‘bondegravsten’ af granit fra o. 1808, o. 1815 og 
o. 1838 (s. 5264f.). Jesper Weng fot. 2000. – Porch, Late 
Medieval, with Churchyard Monuments nos.1, 3 and 4 in 
front, so-called ‘peasant tombstones’ of granite from c. 1808, 
c. 1815 and c. 1838.

Fig. 50. Kirkegårdsmonument nr. 2, o. 1810, over herre 
til Rask, Andreas Emanuel Bjørn (†1810), rejst af hu-
struen Charlotte Nicoline Kvortrup som et »Venskabs 
Taknem(m)elighed og Kiærligheds Minde« (s. 5264). 
Niels Jørgen Poulsen fot. 2002. – Churchyard Monument 
no. 2, c. 1810, to the Lord of Rask, Andreas Emanuel Bjørn 
(†1810), erected by his wife Charlotte Nicoline Kvortrup as 
a “Token of Friendship, Gratitude and Love”.
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profileret gesims og en lav trekantgavl, der som 
akroterierne har ornamentik i lavt relief. Det 
let ophøjede skriftfelt krones af guttae (‘dråber’) 
og har en sortoptrukket indskrift med fordybet 
kursiv og skriveskrift. Monumentet er istandsat 
1992. På kirkegården nord for skibets norddør.
 3) (Fig. 49), o. 1815, over Anne Masdater, *1748 
i Høyen, †1815 i Raskmølle. ‘Gravtræ’ af rødlig 
granit, 150 cm langt og 32 cm højt. Som nr. 1, 
dog med knogler forneden foruden timeglas, li-
gesom begge enderne (hovedenden skrå) smyk-
kes af et hoved i relief. På kirkegården syd for tår-
net, midterst.
 4) (Fig. 49), o. 1838, over Niels Ienssen, *1760 
i Borring, †1838 i Rask Mølle. ‘Gravtræ’ af rødlig 
granit, 130 cm langt og 29 cm højt. Som nr. 2; 
hovedendens reliefhoved er udpræget ‘udgravet’ i 
stenen. På kirkegården syd for tårnet, vestligst.
 Støbejernskors. På kirkegården findes seks sort-
malede støbejernskors fra perioden o. 1856-72.
 1) O. 1856, over skolelærer Iens Christian Sva-
ne, *11. okt. 1769 i Uldum, †8. maj 1856 i Ho-
num. 86×61 cm. Spidse, trekløverformede kors-
ender, foroven putto, forneden bikube. Indskrift 
med versaler. Opstillet sydøstligst på kirkegår-
den.
 2) (Fig. 51), o. 1856, over »Gaardm. og Dbrm. 
Frands Pedersens Hustro« Berit Kirstine Peders-
datter, *4. nov. 1797 i Hvirring, †13. sept. 1856, 
»7 Sønner og 1 Datter hvile ved hendes Side«. 
120×81 cm. Trefligede korsender med sommer-
fugl foroven, bladornament i tværarmene. Ne-
derst på korsstammen et anker, derunder støbe-
riets signatur »Stallknecht Horsens«.99 Indskrift 
med antikva, personalia med versaler. Opstillet på 
granitplint på samme gravsted syd for kirken som 
ægtemandens (nr. 4).
 3) O. 1863, over Mette Kathrine Nielsdatter, 
*10. april 1828 i Hornborg, »gift med Søren Iør-
gensen paa Rask Mark«, †16. marts 1863 »der-
steds«. 98×67 cm. Hammerformede korsender, 
foroven håndtryk, i tværarmene bladornament. 
Nederst på korsstammen et anker. Indskrift med 
versaler. Opstillet sydøstligst på kirkegården.
 4) (Fig. 51), o. 1864, over »forhenværende Sog-
nefoged Dannebrogsmand« Frands Petersen, *11. 
nov. 1779 i Hvirring, †23. aug. 1864 samme-

steds, »5 Sønner og 1 Datter begræder Savnet 
af en kjærlig Fader«. 120×81 cm. Trekløverfor-
mede korsender med håndtryk foroven, i tvær-
armene bladornament. Forneden ubestemmelig 
figur og støberiets signatur »M J« for Møller og 
Jochumsen.99 Indskrift med kursiv. Opstillet på 
granitplint på samme gravsted syd for kirken som 
hustruens (nr. 2).
 5) O. 1865, over Karen Frandsdatter, *23. marts 
1814 i Honum, †27. febr. 1865 sammesteds. 
118×66 cm. De trefligede korsender har et hånd-
tryk foroven, i tværarmene bladornament. Ne-
derst på korsstammen et anker. Indskrift med an-
tikva, personalia med versaler. På korsfoden stø-
beriets signatur »Stallknecht Horsens«.99 Opstillet 
østligst på kirkegården.
 6) O. 1872, over Anders Peter Hansen, *27. 
febr. 1814 i Havrum, †18. aug. 1872 i Honum. 
118×71,5 cm. De femfligede korsender har et 
håndtryk foroven, i tværarmene bladornament. 
Nederst på korsstammen et anker.100 Indskrift 
med kursiv. Opstillet østligst på kirkegården.

Fig. 51. Støbejernskors nr. 2, o. 1856, og nr. 4, o. 1864, 
over hhv. Berit Kirstine Pedersdatter (†1856), og hen-
des mand, fhv. sognefoged, Dannebrogsmand Frands 
Petersen (†1864) (s. 5265). Jesper Weng fot. 2000. – 
Cast Iron Crosses nos. 2, c. 1856 and 4, c. 1864, commemo-
rating Berit Kirstine Pedersdatter (†1856), and her husband, 
the former parish executive officer and holder of the Order of 
the Dannebrog, Frands Petersen (†1864).
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Jfr. fortegnelse over arkivalier vedr. kirkerne i Gammel 
Skanderborg amt i almindelighed s. 2874 samt forkor-
telser s. 2875. Fagordbog s. 15. Endvidere er benyttet:
 Ved embedet: Synsprotokol 1862ff.
 Frijsenborg godsarkiv, Hammel: Skifte 1763 (nr. 143). 
Syn over grevskabet efter Mogens Friis (†1675) (nr. 
266).
 NM. Håndskrift: F. Uldall: Om de danske Landsby-
kirker IV, 1887, s. 382-88. – Notebøger: Søren Abild-
gaard IX, 1771, s. 18-20. Indberetninger: Chr. Axel 
Jensen (1912) (bygning, inventar og gravminder), usig-
neret notat 1930 (med skitse af piscina), Peter Linde 
1940 (gravkrypter), Georg N. Kristiansen 1963 (præ-
dikestol), Finn Andersen 1984 (kirkens omgivelser), 
Tycho Clemmensen 1987 (gravsten), Birgit Als Han-
sen 1987 (gulvundersøgelser), Mogens Larsen 1987 
(bygning, sidealterniche), Karsten Larsen 1991 (kalk-
maleri, inventar, epitafium), Leif Vognsen 1992 (kirke-
gårdsmonument nr. 4), Jens Johansen 1996 (alterskran-
ke), Rikke Ilsted Kristiansen 2001-02 (gravminder) og 
Niels Bonde 2002 (dendrokronologisk undersøgelse af 
tagværk).
 Tegninger og opmålinger: NM: Opmåling af nordportal 
(u. navn og år). Opmålinger af korbuekragbånd, tym-
panon og spedalskhedsvindue ved A. Claudi-Hansen 
1912. Plan af kirken (ufærdig) ved Mogens Clemmen-
sen (ca. 1917). Tegning af våben på alterkalk samt af 
gravkrypter, fund og kranier ved Peter Linde 1940. 
Tryk af plan af kirken (restaureringsforslag) ved Rolf 
Graae 1985. Opmåling af udgravningsfelter i apsis 
og tårnrum samt oversigtsplan ved Birgit Als Hansen 
1987. Opmåling af sidealterniche ved Mogens Larsen 
1987. Længdesnit af kirken ved John Bennetzen 1990. 
Tværsnit af skib ved Peter Duun Andersen 2002.
 Litteratur: Sigurd Elkjær: Nim Herreds Præster 
1536-1660, ÅrbÅrhSt. 1925, s. 103-16, samme: Af Deg-
nen Herlov Dalhoffs Optegnelser II, ÅrbÅrhSt. 1929, 
s. 42-47, og samme: Nim Herreds Præster efter 1660, 
ÅrbÅrhSt. 1936, s. 30-79. H. G. Skovgaard: Hvirring 
kirke (redegørelse for restaureringen 1957), Medd-
ÅrhSt. 1967, s. 61f.
 Historisk indledning ved Lars Bisgaard og Niels Jør-
gen Poulsen. Beskrivelse af kirkegård og bygning ved 
Niels Jørgen Poulsen, kalkmalerier og inventar ved 
Ebbe Nyborg og Ole Olesen (orgler) samt gravminder 
ved Ebbe Nyborg og Rikke Ilsted Kristiansen. Redak-
tionssekretær Annelise Olesen. Teknisk og grafisk til-
rettelæggelse ved Mogens Vedsø. Engelsk oversættelse 
ved James Manley. Redaktionen afsluttet 2002.

1 DiplDan. 2. rk. IX, nr. 32, 33, 64.
2 DiplDan. 2. rk. X, nr. 87. Årstallet kan være fejlskrift 
for 1398, Jfr. ÆldDaArkReg. III, s. 325 (C 19).
3 ÆldDaArkReg. II, s. 55 (B 378). Gården i Horsens 

havde været beboet af Herman Bager; dens videre 
skæbne kendes ikke.
4 RA. DaKanc. B 134. Registerbøger over tiender i 
Fyns, Ribe og Viborg stifter til bortfæstelse. Jfr. Kanc-
Brevb. 3. nov. 1574 og 22. feb. 1591, da Glambeks enke, 
Birgitte Rosenkrantz, overtog tienden.
5 KancBrevb. 21. maj 1650.
6 Frijsenborg godsarkiv, Hammel. Syn ca. 1676-77 over 
grevskabet efter Mogens Friis (†1675) (nr. 266).
7 LAVib. Århus bispeark. Specifikation af stiftets kirke-
tiender og deres ejere 1690 I, Århusgård, Stjernholm 
og Kalø amter (C 3.1162).
8 Frijsenborg godsarkiv, Hammel. Skifte 1763 (nr. 
143).
9 RA. DaKanc. A 29. Efterretning om ejerne af kirker 
og kirketiender i Danmark i henhold til Forordning 
8. nov 1726 (1726-97). 1765 blev kirken indskrevet 
i Mattrups jordebog (LAVib. Landstingets skøde- og 
panteprot. 1763-68, fol. 314).
10 Synsprot. 1862ff.
11 KancBrevb. 31. juli 1590, jfr. også 7. juni 1593. Gæl-
den anførtes til 259 dl.
12 KancBrevb. 28. juli 1631.
13 KancBrevb. 27. nov. 1629. Endvidere breve af 17. feb. 
1630, 6. feb. 1632 og 1. april 1634.
14 Jfr. Sigurd Elkjær: Nim herreds præster 1536-1660, 
i ÅrbÅrhSt., 1925, s. 103-16, og samme : Nim herreds 
præster efter 1660, ÅrbÅrhSt., 1936, s. 30-79. – I Nim 
herredsbog 1661 (LAVib. Århus bispeark. C 3.1089) 
oplyser den senere præst Claus Christensen Hvirring 
(†1668), at Peder Lauridsen var præst i hele syv sogne, 
nemlig Hvirring, Tamdrup, Hornborg, Boring, Nim, 
Underup og Brestenbro. Heraf var †Brestenbro dog 
blot et kapel (jfr. s. 5199), og †Boring (s. 5273) blev 
snart nedlagt. Som påvist af Sigurd Elkjær (1936, s. 30 
f.) er Peder Lauridsen i den trykte udgave af Kancel-
liets Brevbøger (24. dec. 1566) fejlagtigt nævnt som 
Laurids Pedersen.
15 Indb. ved Birgit Als Hansen 1987 (i NM).
16 Inv. nr. 188/87. Af ‘indbragte’ genstande kan endvi-
dere nævnes et brudstykke af en slibesten, 9 cm lang, og 
11 vistnok sammenhørende skår af en stentøjsflaske.
17 J. M. Thiele: Danmarks Folkesagn, N 92-93. Anført 
i DaAtlas II, 1, s. 240 og hos Tang Kristensen: Danske 
Sagn III, 2 B 11.
18 Jfr. rapport, Hvirring Kirkes omgivelser, udarbejdet 
for menighedsrådet af landskabsarkitekt Finn Ander-
sen, Fredericia 1984.
19 Fotostat hos gdr. Knud Frandsen, Hvirring.
20 LAVib. Århus amts søndre provsti. Synsprot. 1817-54 
(C 30 I.2).
21 Blandt østjyske kirker af kvadersten overgås Hvir-
ring i længde af Øster Snede (Vejle amt), hvor kor og 
skib måler knap 32 m. Den største landsbykirke af kva-

KILDER OG HENVISNINGER
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Fig. 53a-b. Romanske granitprofiler 1:10. a. Nordre og søndre korbuekragbånd, set mod øst (s. 5234). b. Sokkel 
under hhv. apsis, kor og skib (s. 5228). Målt af Peter Duun Andersen og Niels Jørgen Poulsen, tegnet af Marianne 
Nielsen 2002. – Romanesque granite profiles. a. Northern and southern chancel arch cordons looking east. b. Base under apse, 
chancel and nave respectively.

dersten i Jylland er formentlig Vamdrup (Ribe amt), 
der oprindelig har haft en længde på hen ved 40 m. 
Nustrup (Haderslev amt) er 39 m lang, men her er kor 
og apsis ombygget i senromansk-unggotisk tid. Hiller-
slev og Hvidbjerg kirker (Tisted amt), begge med ap-
sis, er 34 m lange.
22 De glathugne kvadre fortsætter indvendig ned til 0,9 
m under nuværende gulv. Jfr. indb. ved Birgit Als Han-
sen 1987 (i NM).
23 Jfr. et lignende felt i Vejen †kirke (DK. Ribe, s. 
2884).
24 Der ses her bort fra de to vinduer med særlige funk-
tioner: cirkelvinduet i apsis og et spedalskhedsvindue i 
korets sydside.
25 Vinduet var endnu 1862 åbent (jfr. fig. 20), men var 

herefter frem til 1917 tilmuret i ydre halvdel.
26 Vel svarende til 4 fod à 28,5 cm.
27 Diameteren i den cirkulære åbning synes udvendig 
at være 2 fod, i lysningen 1 fod.
28 Om lavt siddende vinduer i apsis og deres samspil 
med alteret, jfr. Otto Norn: At se det usynlige, 1982, s. 
48f.
29 Mackeprang: Granitportaler, s. 132 og 269-70.
30 Mackeprang: Granitportaler, s. 278.
31 Mackeprang: Døbefonte, s. 47-48 og 338-39.
32 Mackeprang: Granitportaler, s. 334. – Om ringkæ-
der og båndfletning, se endvidere Lennart Karlsson: 
Romansk träornamentik i Sverige. Acta Universitatis 
Stockholmiensis. Stockholm Studies in History of Art 
bd. 27, Stockholm 1976, s. 141ff.

Fig. 52. Norddørens tympanon (s. 5233). 1:20. Jfr. fig. 12. Målt og tegnet af A. Claudi-Hansen 1912. – Tympanon of 
the north door. Cf. fig. 12.

a b
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33 Indb. ved Mogens Larsen 1987 (i NM) med skitse-
mæssig opmåling.
34 Det må overraske, at nicherne, der har flankeret den 
høje, statelige korbue, i modsætning til f.eks. alterni-
cherne i Øster Snede kirke (Vejle amt) har været så 
relativt lave. Jfr. dog også de lavt anbragte nicher i 
Outrup kirke på Mors (Tisted amt), fremdraget 1974.
35 I syddørens nordkarm er nederst bevaret en 30 cm 
høj murklods, der stikker 15 cm ind i åbningen.
36 Et brudstykke af en ribbesten, fundet ved udgrav-
ning i gulvet 1987, stammer formodentlig fra hvælv-
byggeriet. Jfr. indb. ved Birgit Als Hansen 1987 (i 
NM).
37 Da der ikke kan påpeges noget klart byggeskel mel-
lem hvælvene i skibets øst- og vestende, er samtlige 
hvælvpiller på planen (fig. 6) skraveret med signaturen 
for gotik.
38 Det er formodentlig samme indskrift på kirkedøren, 
der ligger til grund for oplysningerne i DaAtlas (IV, s. 
138) 1768, hvor det hedder: ‘Han (Glambek) lod byg-
ge hvælvingerne i kirken af den i Boring by nedbrudte 
kirkes stene’, jfr. s. 5274.

39 Jfr. Henne kirke i Vestjylland (DK. Ribe, s. 1244) og 
Lerup kirke (Hjørring amt), hvor hvælvslagningen al-
drig blev fuldført.
40 Den tilmurede åbning har muret munding. Om cir-
kulære hvælvhuller i øvrigt, se: Århus domkirke (s. 
255), Sabro (s. 1867), Borum (s. 1990) og Kolt (s. 
2179).
41 Stenstørrelsen er i koret typisk 27-28×8-8,5 cm, i 
skibets 2. fag 29×9 cm og i 4. fag 27,5×9 cm. – Stene-
ne bærer ikke præg af at være genbrugt, hvorfor tradi-
tionen om, at de skulle være hentet fra den nedbrudte 
kirke i Boring (jfr. note 38), formodentlig må afvises.
42 Aflastningsbuen er falset på vestsiden.
43 Jfr. en tilsvarende dør i nordsiden af Haldum kirkes 
tårn, hvor tårnets østmur også hviler på en aflastnings-
bue (s. 1802).
44 I mørtlen i hvælvlommerne over hvælvet ses fine af-
løbsskåle.
45 F. Uldall: Om de danske Landsbykirker IV, 1887, s. 
382-88.
46 Thyge Thygesen blev 1776 adlet under navnet Thyge 
de Thygeson.
47 En gavl var revnet 1676 (jfr. note 6).
48 Sigurd Elkjær: Af Degnen Herlov Dalhoffs Opteg-
nelser II (1769-91), ÅrbÅrhSt. 1929, s. 42-47, og LA-
Vib. Kirkesyn 1777-88 (C 3.1174).
49 Jfr. adelsfruen Anne Grubbes gave til Sønder Omme 
kirke 1619 efter indretningen af en gravkrypt i kirkens 
kor. Jfr. Niels Jørgen Poulsen: Jyske kirker på Christian 
IV.s tid. Seks års kirkeregnskaber 1614-20 fra Jelling 
syssel, i NMArb. 1980, s. 56-66, især s. 63-66.
50 KancBrevb. 31. juli 1590. Kirkeværgernes navne op-
lyses ikke, hvorfor man må tro, at de har været meni-
ge sognemænd. Hvis Claus Glambek selv havde været 
værge, havde hans navn formodentlig været nævnt.
51 KancBrevb. 7. juni 1593.
52 LAVib. Århus bispeark. Kirkesyn 1700-12 (C 3. 
1166).
53 Jfr. Elkjær 1929 (note 48).
54 Maleren og fotografen Andreas Fritz (1828-1906) 
var søn af sognepræst Niels Fritz og er vokset op i præ-
stegården. Jfr. også altermaleri s. 5244.
55 I synsprot. 1862ff. henvises til ministeriets skrivelse 
af 1. maj 1882.
56 Indb. ved Niels Bonde 2002. (I NM).
57 Se Niels M. Saxtorph: Kalkmalede ornamenter i År-
hus Stift o. 1500. Et forsøg på gruppering og datering. 
ÅrbOldkHist. 1976, s. 140-149.
58 Inv.nr. 188/87.
59 RA. Lensrgsk. Stjernholm len. Kirkergsk. 1614-15.
60 LAVib. Voer-Nim hrdr.s provsti. Hvirring-Hornborg 
kirker 1833-47 (C 33A.10).
61 Elkjær 1936 (note 14), s. 78. Andreas Fritz har leveret 
et lignende billede til Hørning kirke (Randers amt).
62 LAVib. Hvirring-Hornborg præsteark., div. dok. 
1800-1920.

Fig. 54. Kranier i gravkrypt nr. 1, o. 1589, muligvis 
Claus Glambek til Rask (øverst) og hans hustru Bir-
gitte Rosenkrantz (s. 5262, jfr. gravsten nr. 1, fig. 41). 
Tegning af Peter Linde 1940. - Skulls in Burial Crypt 
no. 1, c. 1589, possibly Claus Glambek of Rask (top) and 
his wife Birgitte Rosenkrantz (cf. tombstone no. 1, fig. 41).
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63 Jfr. Knud J. Krogh: Gyldent alter, glasmalerier og an-
dre fund fra Malt kirkes kor, Årbøger fra Ribe Amt 
1971, s. 513-47.
64 LAVib. Århus bispeark. Kirkesyn 1777-1803 (C 
3.1174-76).
65 Synsprot. 1862ff. Inventariet opfører her ‘et alter og 
alterbillede forestillende…’, men skriveren har ikke af-
sluttet sætningen.
66 Jfr. note 60.
67 Iflg. Bøje kendes der ikke stempler for faderen, men 
de kunne tænkes identiske med sønnens. I alle tilfælde 
må sættets tilvirkning af en Horsensmester anses for 
nok så sandsynlig, som at man skulle have henvendt sig 
helt i Ebeltoft.
68 For eksempler på førromanske skrin, se eksempelvis 
Das Gandersheimer Runenkästchen. Internationales 
Kolloqvium 1999, Braunschweig 2000.
69 Grundlæggende Poul Nørlund: An early Group of 
enameled Reliquaries. Its Dating and Provenance. I 
Acta Archaeologica 1933, s. 1-32. Han hævder s. 9, at 
der ikke skulle være tale om egentlige søm, idet knop-
perne skulle være ‘without a shank’, men det synes 
modsagt af de tydelige fæstnelseshuller, hvor knopper 
mangler på skrinet.
70 Nørlund 1933 (note 69). De bedste afbildninger af 
alle skrinene findes hos Poul Svensson: Frøslevskrinet, 
Flensborg 1981, der s. 68ff. taler for en slesvigsk op-
rindelse af dette, mens Niels-Knud Liebgott: Middel-
alderens Emaljekunst, 1986, s. 17ff., står ret alene med 
sin henføring af skrinene til spansk produktion. Det 
seneste danske bidrag er Hans Ole Matthiesen og Jør-
gen Smidt-Jensen: Frøslevskrinet – er rejsen nu endt?, i 
Sønderjyske Årbøger 1993, s. 5-27, hvor skrinene da-
teres så tidligt som til 1000-tallets første halvdel. For 
en nyere international opsamling, se Heinrich der Lö-
we und seine Zeit. Herrschaft und Repräsentation der 
Welfen 1125-1235, udg. Jochen Luckhardt og Franz 
Niehoff, München 1995, bd. 2, s. 239f., hvor Regine 
Marth daterer et skrin i Berlin til første halvdel af 
1100rne og antager det udført i Nordtyskland eller 
Danmark.
71 Se Alice Madsen: Brødrenes Bogskab – særudstil-
ling om den middelalderlige bogkultur på Øm Kloster 
Museum. Øm Kloster Museum, Nyhedsbrev 2002 nr. 
1, s. 7ff. med illustration s. 9, samt kataloget Levende 
ord og billeder. Den middelalderlige bogkultur i Dan-
mark, red. Erik Pedersen, 1999, s. 41.
72 Se Gunhild Øeby Nielsen: Læse- og skriveredska-
ber. Genstande relateret til læse- og skrivekunst i Dan-
marks middelalder. Specialeafhandling fra Århus Uni-
versitet 1995, Århus 1996. Heri nærtstående griffel fra 
Lund (kat. nr. 4). Jfr. også Ornamenta Ecclesia. Kunst 
und Künstler der Romanik. Katalog zur Ausstellung, 
Köln 1985, bd. 1, s. 285ff.
73 RA. DaKanc. D 19. Koncepter og indlæg til sjæl-
landske registre 1699-1771, 1701 nr. 73.

74 Piscinaen i Ålborg er afbildet i Erik Johansen, Bodil 
Møller Knudsen og Jan Kock: Fra Aalborgs fødsel 
til Grevens Fejde 1534. Aalborgs Historie 1, Aalborg 
1992, s. 276. Alment, se KultHistLeks., artikel Piscina.
75 Se Marie-Louise Jørgensen: Lektorieprædikestole i 
Østdanmark. Kirkens bygning og brug, Studier tilegnet 
Elna Møller, 1983, s. 89-108, og Ebbe Nyborg: Lek-
torieprædikestole og katekismusaltertavler. Tro og bil-
de i Norden i Reformasjonens århundre, Oslo 1988, s. 
223-52.
76 Beløbet skulle udlægges af midler hidrørende fra sog-
nets tiendeafløsning. Herimod protesterede den tidlige-
re kirketiendeejer, enkegrevinde Brockenhuus-Schack, 
til Kultusministeriet, men hun tabte siden i retten. Sa-
gen er refereret i Berlingske Tidende 16. febr. 1916.
77 LAVib. Århus bispeark. Kirkernes istandsættelser 
m.m. 1804-23 (C 3.1151).
78 Søren Abildgaards notebog IX, 1771, 18-20.
79 Sigurd Elkjær: Fattigvæsnet i Hvirring-Hornborg 
1769-1814. ÅrbÅrhSt. 1929, s. 86.
80 Afskriften skyldes den unge Sigurd Elkjær, der som 
dreng selv havde set ‘den gamle egeplanke’ hos boels-
manden, men som siden forgæves havde eftersøgt dør-
fløjen. En anden og mindre præcis afskrift er taget af 
degnen Herlov Dalhoff i årene 1769-91. Se Sigurd El-
kjær 1929 (note 48), s. 44.

Fig. 55. Englehoved, udsnit af gravsten nr. 5, o. 1778 
(jfr. fig. 46), over sognepræst Mouritz Mejer Thygesen 
og hans hustru Elisabeth Stage (s. 5260). Jesper Weng 
fot. 2000. - Head of angel, detail of Tombstone no. 5, c. 
1778, of rector Mouritz Mejer Thygesen and his wife Elisa-
beth Stage (cf. fig. 46).
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81 Yderligere oplysninger om kirkens orgler findes i 
Den Danske Orgelregistrant og på dennes inter net-
hjemmeside.
82 LAVib. Voer-Nim hrdr.s provsti. Synsprot. 1855-1938 
(C 34.3-4).
83 Henning Thalund: Kirkeskibe i Haderslev Stift, Ha-
derslev 1999, s. 52. Kirkeskibet pryder bogens forside. 
Jfr. også Henningsen: Kirkeskibe, s. 106.
84 Vibeke Michelsen; Jørgen Hansen, klokkestøber i 
Århus og Kalundborg. Arv og Eje 1983-84, 1986, s. 
83-104.
85 RA. Reg. 108A, nr 11. Rgsk. indtil 1559. Fortegnel-
se over indkrævede klokker. Jfr. Poul Grinder-Hansen: 
Danske klokkekonfiskationer i 16. og 17. århundrede. 
Arv og Eje 1983-84, 1986, s. 213-228.
86 RA. DaKanc. B 184e. Seks års kirkergsk. 1614-20. 
Stjernholm len.
87 Otto Norn: En dansk Billedskærer fra Senbarok-
ken. Tilskueren, nov. 1937, s. 366-80. Vibeke Michel-
sen: Snedkere og billedskærere i Horsens snedkerlav 
1603-1745. I Synligt og usynligt. Studier tilegnede Ot-
to Norn, 1990, s. 132f.
88 Elkjær 1936 (note 14), s. 39 med henv. til Liber da-
ticus.
89 Elkjær 1936 (note 14), s. 41 med henv. til Liber da-
ticus.
90 Begge døtre døde fem år gamle. DaAdÅrb. IV, 1897, 
s. 19.
91 Jfr. Birgitte Bøggild Johannsen og Hugo Johannsen: 
Ny dansk kunsthistorie bd. 2, 1993: Kongens kunst, 
s. 52f., 70. Nære sidestykker til stenen kan nævnes i 
Flynder kirke, o. 1574 (Ringkøbing amt), Århus dom-
kirke, o. 1577 (s. 771, gravsten nr. 20), Østbirk kirke, 
1579 og o. 1580 (s. 4489ff.), Vær kirke, fra 1580erne 

(s. 4899ff. og i Hammel kirke, o. 1608 (s. 3476ff.). Se i 
øvrigt nærmere, Jensen: Gravsten II, s. 41-80.
92 Sigurd Elkjær 1936 (note 14), s. 39 med henvisning 
til Liber daticus.
93 Indskriften lyder: »Ossa M(agistri) Claudii Christi-
ani Hverringii ecclesiarvm Hverring Tamdrvp Horn-
borg parochi et districtus Niim præpositi ab an(n)o 
1659 ad an(num) 1668 cum ossibus uxoris charissimæ 
Kirstinæ Torchilli f(iliæ) qvæ circiter triennium dicti 
mariti conivx duos partvs enixa et ad annos 36 nata pie 
exspiravit anno 1664 die XXVI aug(usti) molliter hic 
vna cvbant gloriosam singvla resvrrectionem exspec-
tantia« (Benene af Magister Claus Christensen Hvir-
ring, sognepræst i Hvirring, Tamdrup og Hornborg 
kirke og provst i Nim herred fra 1659 til 1668, og be-
nene af hans kære hustru Kirstine Torkilsdatter, som ef-
ter at have været den nævnte mands hustru i omkring 
tre år og født to børn, i en alder af 36 år fromt udån-
dede d. 26. august 1664, hviler her blidt sammen og 
afventer hver for sig den glorværdige genopstandelse).
94 Supplerende oplysninger efter Wiberg: Præstehist.
95 Ifølge Wiberg: Præstehist. døde hun 30. juli.
96 Såvel vers som gravskrift suppleret efter Elkjær 1936 
(note 14), s. 62.
97 Jacob Jelstrup, der var kapellan for Christian Julius 
Wittendorph, døde ifølge Elkjær 1936 (note 14) 10. 
feb. 1835.
98 Peter Bang Termansen: Gravstene på Horsenseg-
nen. Købstadsmuseet »Den gamle By«, Årbog 1987, s. 
22-23, og Chr. Heilskov: Vandmøller i Århus og Skan-
derborg amter, ÅrbÅrhSt. 1947, s. 94.
99 Aase Faye: Danske støbejernskors, 1988, s. 216.
100 Aase Faye: Danske støbejernskors, 1988, s. 97 med 
fig. 122.
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Hvirring church is an imposing Romanesque 
ashlar building, probably from c. 1200, consisting 
of nave and chancel with apse. While the apse 
has been rebuilt somewhat, the remainder of 
the church is extraordinarily well preserved; for 
example, all the Romanesque windows of the 
north side have been preserved or could be re-
constructed (1917-19) on the basis of safe indi-
cations. Preserved too are both doors of the nave 
and the tall, beautiful chancel arch with its cor-
dons. Two small, low windows once had special 
functions: a circular window in the south side of 
the apse seems to have been related to the high 
altar; and an opening in the south wall of the 
chancel is a so-called lepers’ window (cf. Nim 
Church, p. 5198). The tower at the west end of 
the nave was added in the Late Middle Ages, 
while traces in the floor and masonry show that 
before this a small †stilt tower or bell frame had 
been erected. The porch too must be from the 
Late Middle Ages, when the apse too was sepa-
rated from the chancel and furnished as a sacri-
sty. The vaults in the chancel and the eastern end 
of the nave were incorporated around 1497 (cf. 
†murals), while the matching vaults in the west 
end of the nave appear only to have been added 
in 1589 in connection with the building work 
that the local Lord of the Manor, Claus Glam-
bek, had done. Since 1982 all the roofs have again 
been leaded except that of the porch, which has 
a tile roof. The tower has been topped since the 
1700s by a pyramidal spire.
 Murals: The purpose of altar decoration is 
served by a large mural of The Resurrection on 
the east wall of the chancel, painted in 1919 by 
Joakim Skovgaard. The remains of older †murals 
were investigated in 1987 and 1991, for example 
a decoration depicting wild flowers and the date 
‘1497’ on the chancel vault and in the east vault 
of the nave.
 Of the fittings a few items are from the same 
time as the Romanesque building, for example 
the almost cylindrical font of granite and a rare 
piscina of the same material. Furthermore, *re-
mains have been found in the floor of a *(†)gold-

en altar with a spired retable from c. 1200, an 
*ornamental nail, which perhaps belonged to 
an *(†)enamelled reliquary of the 1100s, *book 
mountings, a *stylus and parts of a *(†)thurible 
from the 1300s. Another medieval item is the 
communion table, which must be from c. 1500 
and may have been built with ashlars from the 
original communion table.
 The pulpit, from c. 1590, was placed until 1757 
as a ‘lectorium pulpit’ in or in front of the chan-
cel arch. The bell is from 1639 and bears the 
initials and founder’s mark of the bell founder 
Jørgen Hansen in Århus. The altar silver is basi-
cally from 1699, made by Johan Henriksen Plum, 
Århus, but has now been much pieced together. 
The other fittings come from the 19th-20th cen-
tury. The chalice and paten for the sick are for ex-
ample either by Mouritz Angel Wendelboe, Eb-
eltoft (1842-95) or perhaps his father, Lars Wen-
delboe, who was active in Horsens c. 1802-19. A 
poor-box bears the date 1844, while a former altar 
painting, Jesus Blessing the Congregation, is from c. 
1885.
 During the last restoration in 1987 the co-
lours of the church interior were slightly modi-
fied to match better. Otherwise the appearance 
of the interior in all essentials goes back to the 
work done in 1917-19, when the altar decora-
tion became the above-mentioned Christ mural, 
and new pews were installed.
 The lectorium pulpit was taken down from the 
chancel arch in 1757, as the rector, Peder Holst, 
allegedly considered it too high for his ‘dizzy 
head’. In 1786 a wish was expressed for the †al-
tarpiece to be painted up. Fundamentally it ap-
pears to have been Late Medieval, since it includ-
ed what were called ‘three antiquities’ (Catholic 
figures?). After 1803 this was replaced by an †al-
tar painting that was later described as ‘disfigur-
ing’. In work carried out in 1837 and over the 
next few years a †choir loft was taken down, new 
†pews were installed, and the fittings were re-
painted. Of this work a painting of St. John the 
Evangelist with the Chalice is still preserved on the 
pulpit.

SUMMARY.
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 The sepulchral monuments relate not least to the 
manor of the parish, Rask, whose two burial crypts 
are below the chancel. The oldest of these is relat-
ed to the figural tombstone from c. 1591 of Claus 
Glambeck of Rask and his wife Birgitte Rosen-
krantz, which was carved by a large Jutland monu-
mental workshop. A later owner-couple, Mourids 
Hansen Højer and Gertrud Mouridsdatter Bor-

chast, are commemorated by a carved wooden Ba-
roque sepulchral tablet, attributed to Jørgen Ar-
entsen Slache in Horsens. Finally, in the tower a 
number of tombstones from the 16-1800s have 
been set up, while in the churchyard there is a Clas-
sicist monument from c. 1810 to Andreas Emanu-
el Bjørn of Rask and three simple ‘peasant tomb-
stones’ of granite from the first part of the 1800s.



 

Danmarks Kirker, Århus

Boring by syd for den befæstede †stormandsgård 
Boringholm1 havde i middelalderen sin egen kir-
ke, der blev nedlagt en tid efter reformationen. 
De skriftlige oplysninger om kirken og sognet, 
der senere blev delt mellem Hvirring og Horn-
borg, er sparsomme og sene. Kirken nævnes før-
ste gang 1524, da den ydede det beskedne beløb 
af 8 mk. til den ekstraskat, som Frederik I pålagde 
landets kirker.2 Ved klokkeskatten 1528-29 måtte 
kirken afgive én af sine klokker (se ndf.). Efter 
reformationen udgjorde sognet endnu en tid en 
del af det store pastorat, der med Hvirring som 
hovedsogn omfattede det meste af Nim herred.3 

BORING †KIRKE
HVIRRING SOGN

Nedlæggelsen synes at være sket under sogne-
præst Peder Lauridsen (†1566),4 og kirken omta-
les da også 1548 som ‘den øde kirke ved Navlha-
le’ (dvs. Rask Mølle).5 Hundrede år senere (her-
redsbogen 1661) huskede man det dog sådan, at 
sognet først skulle være nedlagt i sognepræst Pe-
der Jensen Borups tid (1566-1603), da den ene 
halvdel blev lagt til Hvirring og den anden til 
Hornborg.6

 †Kirkebygningen har stået på den såkaldte Kir-
kebakke umiddelbart syd for Boring by (jfr. ma-
trikelkortet 1790, fig. 2). Den fredede banke7 (fig. 
1), der ikke er nærmere undersøgt, fremtræder i 

Fig. 1. Kirkebakken i Boring set fra nord. Niels Jørgen Poulsen fot. 2002. – The church hill in Boring seen from the 
north.
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dag som en kuplet høj, ca. 60×30 m og med så 
stejle sider, at man må spørge sig, om den ikke til 
dels er menneskeskabt.8 Af tomten, der ligger helt 
i græs, anes i grønsværen kun konturerne af byg-
ningen, der har været orienteret øst-vest, og det 
kan ikke uden en arkæologisk udgravning afgø-
res, om den (som foreslået i Trap: Danmark) har 
haft romansk plantype. En mergelgrav i bankens 
sydlige (og vestlige?) del har muligvis opslugt de-
le af bygningen.
 En tradition, optegnet i 1700rne,9 vil vide, at 
kirken skal være nedbrudt af Claus Glambek til 
Rask (†1591), der af stenene lod bygge hvælvin-
ger i Hvirring kirke (jfr. også sagnet s. 5226). 
Overleveringen kan meget vel være rigtig, for så 
vidt som Glambek 1589 lod udføre en del arbej-
der i Hvirring, men hvælvstenene er dog næppe 
hentet i Boring (jfr. s. 5236). Der var i 1700rne 
endnu ‘kendetegn’ af den nedbrudte kirke på ste-
det.9

 Sagn. Den gamle Skanderborg-Ribe-vej, ‘Val-
demars vej’, gik over ‘Kapelbank’ ved Boring kir-
ke. De vejfarende søgte gerne ind i kirken, for 
at bede deres helgen hjælpe dem videre over Ul-
dum kær, ‘Gudenkær’, hvor vejen dengang var 
ufremkommelig.10

 En mindesten på kirkebakken bærer indskriften 
»Her laa Boring Kirke til Aar 1536. Fredet 1949«. 
Banken var tidligere beplantet med asketræer, og 

beskrives 1975 som ‘en af Danmarks smukkeste 
kirketomter’.11

 †Inventar. En †klokke, der med jernfang vejede 
2 skippd., blev som nævnt inddraget ved klok-
keskatten 1528-29.12 Afgivelsen af en klokke må 
indicere, at kirken hidtil havde haft i det mindste 
to klokker.13

 Kirkens ‘lysestager’ skal efter traditionen være i 
privateje på egnen,10 men et fotografi af den på-
gældende stage (i NM) viser, at den er langt se-
nere end kirken.14

Fig. 2. Matrikelkort af Boring by 1:10.000. Opmålt 
af Wesenberg 1790, rettelser medtaget til 1860. Teg-
net af Birgitte Andreasen. Kirketomten, syd for byen, 
er angivet med ×. – Land registry map of Boring. Sur�Sur�
veyed in 1790, corrections added until 1860. The †church 
is marked by ×.

Redaktion (2002) ved Niels Jørgen Poulsen og Ebbe 
Nyborg.

1 Den forsvundne stormandsgård Boringholm, opført 
o. 1368, er udgravet 1906-12. Jan Kock og Else Roes-
dahl (red.): Boringholm voldsted. (Under udgivelse 
ved Jydsk Arkæologisk Selskab 2002).
2 DaMag. 4 II, 40.
3 Jfr. Sigurd Elkjær: Nim herreds præster 1536-1660. 
ÅrbÅrhSt. 1925, s. 103-16, og samme: Nim herreds 
præster efter 1660. ÅrbÅrhSt. 1936, s. 30-79. I Nim her-
redsbog 1661 oplyser sognepræsten i Hvirring, Claus 
Christensen Hvirring (†1668), at den første præst efter 
reformationen, Peder Lauridsen (†1566), var præst i syv 
sogne, nemlig Hvirring, Tamdrup, Hornborg, Boring, 
Nim, Underup og Brestenbro. Jfr. LAVib. Århus bispe-
ark. Nim herredsbog 1661 (C 3.1089).
4 Han nævnes efter sin død 1566 (i KancBrevb. 24. dec. 
1566, fejlagtigt som Laurids Pedersen) som præst til 
Tam drup, Hvirring, Hornborg og Underup – og altså 
ikke længere til Boring, der da må være nedlagt.
5 Sigurd Elkjær: Nedbrudte Kirker i Aarhus Amt, Årb-
ÅrhSt. 1918, s. 125f. – Elkjær anfører desværre ikke 
nærmere sin kilde.
6 Sognepræst Claus Christensen Hvirring i Nim her-
redsbog 1661 (jfr. note 3).
7 Fredningsdeklaration godkendt af fredningsnævnet 
28. juni 1949. Fredningen på matriklen nr. 20a andra-
ger 1830 kvadratmeter.
8 Jfr. også den nærliggende Ølsted kirke, Vejle amt, der 
synes at være rejst på en kunstig højning.
9 DaAtlas IV, 1768, s. 138.
10 Elkjær 1918 (note 5).
11 Tage E. Christiansen i brev 24. juni 1975 til Rigsan-
tikvarens Fortidsmindeforvaltning.
12 RA. Reg. 108A, nr. 11. Rgsk. indtil 1559. Forteg-Rgsk. indtil 1559. Forteg-
nelse over indkrævede klokker.
13 Jfr. Poul Grinder Hansen: Danske klokkekonfiska-
tioner i 16. og 17. århundrede. Arv og Eje 1983-84, s. 
13-28.
14 Messingstagen har barokformer og er ikke af en type 
til kirkelig brug.



I sommeren før første verdenskrigs udbrud 1914 
overvejede man at opføre en kirke med egen kir-
kegård mellem Boring og Rask Mølle.
 To sæt tegninger ved arkitekt Viggo Norn 1914, 
nu i Horsens Museum,1 viser, at kirken skulle lig-
ge på en bakke øst for den gamle landevej mel-
lem Uldum og Rask Mølle, lidt nord for det sted, 
hvor vejen drejer fra til Boring.2 Tegningerne be-
står dels af et rentegnet ‘Forslag til en kirke i Bo-
ring’ (fig. 1, 2 og 4), signeret og dateret ‘V. Norn, 
Horsens den 3. juli 1914’, dels en blyantsskitse 
(fig. 3) til en alternativ bygning (en korskirke).
 Det rentegnede forslag (fig. 1, 2 og 4) viser et 
langhus med et lille polygonalt afsluttet kor i øst 
og et tårn i vest med stejlt pyramidespir. Kirken 
var i alt 25 m lang og orienteret med tårn og ho-

vedindgang ud mod vejen. Den var tænkt som en 
teglstensbygning på en sokkel af kløvede sten og 
med tegltag. Der var stræbepiller ved det tredelt 
afsluttede kor, som havde afvalmet tag, mens ski-
bets østgavl var accentueret med en muret kam. 
Åbningerne var falsede og fladbuede, og døren 
anbragt under et spids spejl. Der var fladt træloft 
i skibet og hvælv i koret.
 Det alternative skitseforslag (fig. 3) viser en kir-
ke af samme størrelse, men udformet som en 
hvælvet korskirke med kamtakkede gavle, et lille 
kor i øst og et traditionelt, østdansk, gotisk tårn 
i vest med sadeltag. Forslaget har store ligheder 
med kirken i Lønne (jfr. DK. Ribe, s. 1275f.), som 
blev opført af arkitekt J. Magdahl Nielsen 1904 
og samme år publiceret i Architekten.3

PROJEKT TIL KIRKE VED BORING
HVIRRING SOGN

Fig. 1. Forslag til kirke ved Boring ved Viggo Norn, 1914. Tegning i Horsens Museum. 1:300. – Proposal 
for a church at Boring by the architect Viggo Norn, 1914.
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Fig. 2. Forslag til kirke ved Boring ved 
Viggo Norn, 1914. Tegning i Horsens 
Museum. 1:300. – Proposal for a church at 
Boring by the architect Viggo Norn, 1914.
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Fig. 3. Alternativt forslag til kirke ved Boring 
ved Viggo Norn,1914. Skitse i Horsens Mu-Skitse i Horsens Mu-
seum. 1:300. – Alternative proposal for a church 
at Boring by the architect Viggo Norn, 1914.
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Redaktion (2002) ved Niels Jørgen Poulsen.

1 Horsens Museum. Tegninger nr. 10A.
2 Projektet til en ny kirke nær Boring har tilsynela-
dende ikke afsat sig øvrige spor. Det er formodentlig 
blevet skrinlagt på grund af verdenskrigen.

3 J. Magdahl Nielsen: Lønne Kirke, Architekten VII, 
1904, s. 53-57. – Mht. til den skitserede kirkes indre 
sml. også kirkerne på Reersø (DK. Holbæk, s. 1293f.), 
opført 1903-04 af arkitekt Søren Lemche efter tegnin-
ger af Valdemar Koch (†1902), og i Vester Løve (DK. 
Holbæk, s. 1149f.), opført 1911-12 af Søren Lemche.

Fig. 4. Forslag til kirke ved Boring ved Viggo Norn, 1914. Situa-
tionsplan i Horsens Museum. – Proposal for a church at Boring by the 
architect Viggo Norn, 1914.



Sognet og en præst ved navn Peder er nævnt 13231 og 
kirken 1524, da den blev afkrævet 18 mk. til Frederik 
I.s ekstraskat, den såkaldte landehjælp.2

 Hornborg har siden reformationen været anneks til 
Hvirring, og kirkens ejendomshistorie er i samme lan-
ge periode identisk med Hvirring kirkes: den var i 
kongeligt eje indtil ca. 1675, tilhørte herefter grevska-
bet Frijsenborg og fra 1763 stamhuset Mattrup (jfr. 
den historiske indledning til Hvirring s. 5225). Kirken 
overgik til selveje 1914.3

 I forbindelse med nedlæggelsen af Boring †kirke 
ved midten af 1500rne blev en del af dette sogn lagt til 
Hornborg (jfr. s. 5273).
 Kongen udøvede sin patronatsret over kirken ved 
1572 at give kirketienden i forpagtning til Claus 
Glambek til Rask i hovedsognet Hvirring.4 Knap 

var Glambek død, før menige sognemænd anmode-
de om at måtte overtage forpagtningen, og selv om 
kongen var velvilligt indstillet, havde han overset den 
forret, som Claus Glambeks enke, Birgitte Rosen-
krantz havde, hvorfor hun i stedet overtog forlenin-
gen 1591.5

 Præst og skoleholder fandt 1803, at kirken var for 
lille,6 og igen 1880 påpegede nogle af sognets beboere, 
at kirken var utilstrækkelig til den voksende menighed 
(jfr. s. 5284).3

 En stilling som kaldskapellan, oprettet 1873, blev 
1914 ændret til residerende kapellan. Stillingen er ned-
lagt 1986.
 2002: Hornborg sogn indgår siden 1971 Haderslev 
stift (tidligere i Århus stift) og ligger i Tørring-Uldum 
kommune, Vejle amtskommune.

HORNBORG KIRKE
NIM HERRED

Fig. 1. Kirken set fra nordøst. Jesper Weng fot. 2001. – The church seen from the north east.
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Kirken ligger i landsbyens nordre del på et for-
holdsvis lavt terræn, der skråner mod nord ned 
mod Bygholm Å. Fra kirken er der en smuk ud-
sigt mod nordøst og øst til tårnene i Tamdrup og 
Korning. Kirkegården (fig. 5), der hegnes af dob-
belte stendiger, har bevaret sine gamle skel undta-
gen imod øst. Her blev kirkegården udvidet 19053 
og diget flyttet frem til vejen mod Flemming. De 
øvrige diger er reguleret og omsat; bedst bevaret 
er det kraftfulde norddige, hvori der indgår flere 
meget store kampesten. En parkeringsplads nord 
for kirkegården er anlagt 1967.3 En tidligere ka�
pellanbolig syd for kirkegården, opført 1932, er af-
hændet 1993. – Ifølge synet var halvdelen af kir-
kegården 1867 ubrugelig på grund af vand i gra-
vene, hvorfor der det følgende år udførtes dræ-
ningsarbejder, ligesom der blev drænet ved ibrug-
tagningen af det nye areal 1905.3

 Indgangene består af to porte med låger, hhv. 
sydligst i vestdiget og midt i østdiget. Portene, der 
har hvidtede og teglhængte piller, er formentlig 
kommet til i forbindelse med kirkegårdens udvi-
delse 1905. De lukkes af kunstfærdige jerngitre i 
tysk halvfabrikata, der o. 2000 har afløst fløje af 
træ. Den ældre, tømrede †hovedindgang i vestdiget 
ses på et foto fra o. 1900 (fig. 7). Den bestod af 
port og ganglåge, lukket af tremmefløje, der var 
ophængt i stolper med profilerede kapitæler. Det 
var formodentlig en ‘kirkeport’ på samme plads, 
der 1830 trængte til forbedring,7 og som 1868 
blev repareret og oliemalet.3

 Et læhegn af seljerøn inden for norddiget er 
plantet o. 1940 og nu fuldt udvokset. Der er op-
stammet rødtjørn langs de øvrige diger og enkel-
te yngre egetræer spredt på kirkegården. – Den 
ønskedes 1848 ‘planeret (dvs. reguleret) og for-
skønnet’ ved plantning,7 og igen 1880 ønskede 
medlemmer af menigheden, at den blev omlagt 
med flere gange, og at gamle træer blev fældet. 
1902 ryddede man en række popler langs det 
gamle østdige, og 1914 påbød synet, at hækkene 
omkring gravstederne blev klippet ned til 1 alens 
højde og ½ alens bredde.3

 Urnebegravelse. En »Fælles urnehave« (således 
benævnt på en lille kampesten) er 1991 indrettet 
nord for tårnet (landskabsarkitekt Finn Andersen). 
På den græsklædte begravelse er rejst en kam-
pesten med kors.
 Et redskabshus med toiletter og graverkontor i 
kirkegårdens nordvestre hjørne er opført 1985 
(arkitektfirmaet Birch & Svenning). Den hvidte-
de og teglhængte bygning, med gavle i øst og 
vest, er 2000 forlænget mod øst. – Et †nødtørftshus 
ønskedes 1929 erstattet med et ligkapel,3 hvilket 
dog ikke blev til noget, da man valgte at opføre 
et tårn med kapel. Huset blev i stedet afløst af en 
†redskabs� og toiletbygning nordvest for kirken (jfr. 
fig. 5), nedrevet 1985.
 †Klokkestabler. Klokken hang i en tømret sta-
bel på kirkegården indtil 1910, da den anbragtes i 
den kullede kirkes vestgavl. Stablen stod ved ned-
tagningen 1910 nord for kirken, nær vestdiget, og 

Fig. 2. Matrikelkort af Hornborg 
by 1:10.000. Opmålt 1783 af We-
sterholt, rettelser medtaget til 1859. 
Tegnet af Birgitte Andreasen. – Land 
registry map of Hornborg. Surveyed 
1783, corrections added until 1859.
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var da en konstruktion med fire stolper, dækket 
med et pyramidetag (taget anes på fig. 7). Den er 
formodentlig fornyet flere gange og blev beteg-
net med forskellige udtryk: således 16188 ‘tøm-
merværket, som klokken hænger udi’, 18297 og 
18579 ‘klokkestilladset’, 1862 ‘et stativ af egetræ’ 
og 1867 som ‘klokkestolen’.3 – Fra 1910 og til 
opførelsen af tårnet 1931 hang klokken i et glam-
hul øverst i skibets vestgavl, skærmet af et lille 
halvtag (jfr. fig. 10).

BYGNING

Kirken er en romansk frådstensbygning bestående af 
kor og skib. Hertil er i 16-1700rne føjet et våbenhus i 
syd og 1931 et tårn i vest med underliggende ligkapel. 
Orienteringen er omtrent solret.

Den romanske bygning, der er rejst på en svag høj-
ning på kirkegården, er et ikke ubetydeligt an-
læg, knap 27 m langt og skibet med godt 5 m 
høje mure. Murene er bevaret i deres helhed, 
bortset fra vestgavlen, hvor kun de ydre hjørner 
blev ladt urørte ved tårnets opførelse 1931. Men 
åbningerne er tilmuret eller ændret, så der af op-
rindelige detaljer i dag kun er korbuen tilbage, 
hvorfor den pudsede og hvidtede bygning kan 
virke noget anonym og uden den store udsagns-
kraft.
 Planen er nogenlunde regelmæssigt udstukket, 
det kvadratiske kor dog med en mindre skæv-
hed. Skibet, der er 70 cm højere end koret, be-
står – udvendig målt – af to kvadrater. Ved afsæt-

ningen synes man at have benyttet en tredeling, 
idet skibet fraregnet triumfmuren er dobbelt så 
langt som koret incl. triumfmuren. Murtykkelsen 
er 128 cm ved syddøren, mens springet mellem 
korets og skibets facader er 75-78 cm.
 Materialerne består helt overvejende af frådsten, 
som sine steder, vist mest i de nedre skifter, er 
suppleret med lidt jern�al. Murene er rejst uden 
egentlig sokkel; derimod træder fundamentets 
øverste del, bestående af små kvadre af jern-al, 

Fig. 3. Plan 1:300. Målt af 
John Bennetzen 1991, teg-
net af Marianne Nielsen 
2002. – Plan.

Fig. 4. Tværsnit 1:150 gennem skibet set mod øst. Målt 
af John Bennetzen 1991, tegnet af Marianne Nielsen 
2002. – Cross�section through the nave looking east.
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frem under korets øst- og nordside. Fundamentet 
ses tydeligst i øst, hvor det er 15 cm højt og træ-
der tilsvarende frem; i nordsiden er fremspringet 
kun nogle få cm. – Ved opmuringen synes fråd-
stenene hovedsagelig at være anvendt i 10-15 cm 
høje skifter, dvs. i de naturlige formater, som la-
gene har haft i bruddet. Men flere steder, bl.a. 
i korets øst- og sydside, fornemmer man under 
puds og hvidtekalk bælter af ‘rejste’ blokke, 20-30 
cm høje. Facaderne er overalt pudsede og hvid-
tede, også det lille parti af skibets sydmur, der 
kan ses fra våbenhusloftet. Et vist indtryk af byg-
gematerialerne kan man dog få i korets ommu-
rede gavltrekant (se ndf.), hvor den nedre del er 
af genanvendte frådsten. Her og i skibets østgavl 
ses det tillige, at den støbte murkerne er af små 
ukløvede kampesten sammen med enkelte større 
sten.
 Dørene er på vanlig vis anbragt vestligt i skibets 
langsider, den nordre er tilmuret. Begge indgange 
har formodentlig været rundbuede, men syddø-
ren, der er udvidet i siderne, er nu vandret af-
dækket. Norddørens runde bue sås endnu tyde-

ligt o. 1910 (jfr. fig. 10); nu er sporene udvisket, 
og indvendig skjules åbningen, der er tilmuret 
med kvadre og små teglsten, delvis af det tidligere 
altermaleri.
 Vinduer. Koret har haft i alt tre vinduer, ét i 
hver side, og skibet formodentlig to i hver lang-
side. Af disse er sydsidens for længst opslugt af 
større vinduer, mens nordsidens små åbninger er 
tilmuret o. 1871, da der blev gennembrudt et nyt 
stort vindue med støbejernsramme midt i skibet. 
Det tidligere tilmurede vindue i korgavlen er re-
konstrueret ved genåbningen 1973, da det blev 
udstyret med et glasmaleri (fig. 12). Den rund-
buede åbning synes udvidet i både lysningen og 
de smigede sider og måler nu 2,0×1,5 m ved 
indvendig murflugt. Vinduet var tilmuret inden 
1862,3 sandsynligvis langt tidligere. Det stod før 
1973 som en udvendig blænding.
 Nordsidens tre tilmurede †vinduer, hvoraf ko-
rets er trukket noget mod øst, spores nu kun svagt 
i murværket. De betegnedes 1803 som ‘små’,6 og 
havde formodentlig i store træk bevaret deres ro-
manske skikkelse, da de blev tilmuret o. 1871. 

Fig. 5. Luftfoto af kirken og kirkegården set fra sydvest. Sylvest Jensen fot. 1947. I KglBibl. – Aerial photograph of the 
church and churchyard seen from the south west.
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Synsprotokollen angiver 1862 målene i de træ-
indfattede lysninger, og vinduet i koret målte da 
ca. 95×50 cm, de to vinduer i skibet ca. 110×50 
cm. – Et lille, retkantet †vindue vest for norddøren 
var indsat (i 16-1700rne?) af hensyn til et †pulpi-
tur i skibets vestende. Vinduet var tilmuret 1803,6 
men blev senere genåbnet, og målte 1862 ca. 
80×110 cm i lysningen.3 Det betegnedes 1882 
som et ‘højst upassende vindue mod nord under 
pulpituret’9 og blev i de følgende år udskiftet 
med to små rundbuede støbejernsvinduer i vest-
gavlen (jfr. ndf.).
 Gavltrekanter. Korets gavlspids er, formentlig i 
senmiddelalderen, ommuret med munkesten, idet 
der dog nederst, indtil 1 m over gavlfoden, er 
genanvendt frådsten sammen med lidt jernholdig 
al, kamp og tegl. Gavlen er aftrappet på indersi-
den, og foden er trukket ca. 25 cm tilbage fra den 
indre murflugt, hvorved den romanske murkerne 

er blottet. Skibets østgavl blev i 1800rne nedta-
get til gavlfoden og erstattet af en ny trekant med 
en stor rundbuet åbning. Den nye gavlspids, der 
flugter med østsiden, er af små sten og kun 1½ 
sten tyk.
 Skibets †vestgavl (jfr. fig. 7 og 10) blev som nævnt 
nedtaget til grunden ved tårnets opførelse 1931, 
idet hjørnerne dog blev tilbage. Gavlen var mu-
ligvis noget ommuret og indeholdt ved nedrivnin-
gen et højtsiddende støbejernsvindue,10 der gav lys 
til kirkerummet over †pulpituret, mens de nævnte 
to små lavtsiddende vinduer, indsat efter 1882, gav 
lys under pulpituret (jfr. s. 5293). Øverst i gavl-
spidsen var 1910 brudt et †glamhul til klokken (jfr. 
s. 5281). På samme sted sad tidligere et lille rundt 
støbejernsvindue.
 Indre. Den runde korbue er smykket med pro-
filerede kragbånd af frådsten, 17 cm høje. Rum-
met dækkes nu som tidligere af flade trælofter, hvis 

Fig. 6. Kirken set fra sydøst. Jesper Weng fot. 2001. – The church seen from the south east.
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bjælker ligger med betydelig afstand. Bjælkerne 
i koret er fornyet i fyr, skibets er beklædt med 
profilerede brædder.
 Ændringer og tilføjelser. Kirken bevarede længe 
sin romanske skikkelse. Våbenhuset er først opført 
en tid efter reformationen, og kirken har øjen-
synligt været kullet indtil 1931. Sydsidens vindu-
er blev formodentlig udvidet allerede i middel-
alderen, mens de små vinduer i nord var i brug 
indtil 1871.
 Våbenhuset foran syddøren er uden daterende 
detaljer og er vel føjet til i 16-1700rne. Den lille 
hvidtede og teglhængte bygning er opført af tegl-
sten i små formater, og murene afsluttes med 
en lille falsgesims. Den fladbuede og falsede dør 
er betydeligt udvidet, vistnok i forbindelse med 
indsætning af dobbelte dørfløje 1882.9 Et rund-
buet støbejernsvindue i østsiden er formodentlig 
kommet til i samme omgang. Huset trængte 1830 
til ‘forbedring’;7 1894 ønskede synet to murede 
beholdere til kul og sand fjernet.3

 Planer om udvidelse 1880. I et brev til kirkesynet 
1880 påpegede 23 sognebørn, at kirken var ved 
at være for lille til ‘den voksende menighed’. Til 
trods for, at menigheden var den største i Voer 
og Nim herreder, havde sognet den ‘mindste og 
simpleste kirke’. Man fandt, at der var for få sid-
depladser, og at gangen var for snæver, og dertil 
kom, at kirkeklokken næppe kunne høres i den 
nærmeste gård. Synet foreslog samme år kirke-
ejeren, at skibet blev forlænget med 8 alen (ca. 5 
m), og at der opførtes et lille særskilt klokketårn 
ved vestenden. Kirkeejeren afslog dog at påtage 
sig denne udvidelse, der ville koste 18.000 kr., 
og efter nogle års hvile blev sagen 1887 stillet i 
bero. Klokken blev som nævnt ophængt i skibets 
vestgavl 1910. Det var ønsket om et ligkapel, der 
1930 gav stødet til opførelsen af et tårn med ka-
pel.3

 Tårnet ved skibets vestende er tilbygget 1931 
(jerntal på vestgavlen) efter tegninger af arkitekt 
N. G. Jensen, Horsens.11 Den enkle, hvidtede byg-

Fig. 7. Kirken og kirkegården set fra sydvest o. 1900. Postkort i NM. – Church and churchyard seen from the south west, 
c. 1900.
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ning, tre stokværk høj, har sadeltag med gavle i 
øst og vest. Nederst er med indgang fra vest ind-
rettet et ligkapel, hvis gulv ligger lidt under terræn. 
Ved opførelsen nedrev man som nævnt skibets 
vestgavl, og det højtliggende tårnrum, der tjener 
til orgelpodium, åbner sig mod skibet med en 
stor rundbuet arkade. Såvel tårnrum som mellem-
stokværk dækkes af bjælkelofter. Tømrede trapper 
fører op til klokkestokværket, der har dobbelte, 
rundbuede og falsede glamhuller til alle sider.
 †Tårn(?). Ved opførelsen af tårnet 1931 stødte 
man efter arkitektens oplysninger på rester af et 
fundament, som efter hans formening bekræfte-
de en antagelse af, at kirken tidligere skulle have 
haft et tårn.11 Der foreligger dog ikke yderligere 
oplysninger om de pågældende fundamentrester.
 Vedligeholdelse og istandsættelser. De bevarede 
regnskaber nævner 1614-15 Niels Jensen i Horn-
borg som kirkeværge, 1618-19 Peder Terkelsen 
og Thomas Pedersen.12 Den førstnævnte indkøbte 
1614 4½ skippund bly til ‘kirkens behov’, mens de 
to sidste 1618 sørgede for klokkens reparation og 

forbedring af klokkestablen, hvortil der var udgif-
ter til bly og vognleje. Et syn afholdt 1676-77 – 
efter grevskabet Frijsenborgs overtagelse af kirken 
– viste, at blytaget på sydsiden var fyldt med små 
huller og burde omstøbes.13 Ved en reparation af 
taget 1697 blev sognemændene pålagt at hente 
tagsten helt i Frijsenborg. Murermester Mads 
Boring fra Dagnæs,14 der forestod arbejdet og 
tog imod vognene på kirkegården, krævede af 
mændene, at den enkelte skulle svare for de tag-
sten, som var beskadiget under transporten. Dette 
nægtede dog Iver Iversen fra Kalhave. Det udvik-
lede sig til et slagsmål mellem ham og mureren, 
og sagen blev senere indbragt for herredstinget.15

 Synet noterede 1700, at tagbly og blybrædder 
var brøstfældige, og at loftet måtte ‘ganske om-
lægges’.16 Kirken blev repareret kort tid før, den 
1763 blev solgt fra Frijsenborg.17 Den var ifølge 
synet endnu 1801 ‘ud- og indvendig i meget god 
stand’.6 Men allerede 1803 havde synet meget 
at indvende: nordsidens vinduer var små, loftet 
i koret var utæt og kirken i almindelighed ‘me-

Fig. 8. Kirken set fra sydøst o. 1920. Foto i NM. – Church seen from the south east, c.1920.
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get fugtig og fuld af en ret ubehagelig, rå dunst’.6 
Synet fandt 1831 igen mange mangler, navnlig 
på taget (se ndf.), og 1832 og 1836 gennemgik 
kirken ‘omfattende reparationer’.7 1857 blev der 
drænet rundt om kirken og anlagt et brolagt for-
tov.9

 I den ovennævnte henvendelse til kirkesynet 
1880 fandt de 23 medlemmer af menigheden, at 
træloftet var upassende til ‘et Guds hus’, og at det 
måtte dækkes med gips; og planen samme år om 
en udvidelse af kirken indeholdt da også et for-
slag om et gipsloft, malet med ‘passende limfarver 
i kassetter’. Dette blev dog ikke – så lidt som ud-
videlsen – til noget.3

 Tårnbyggeriet berørte kun i begrænset omfang 
den øvrige kirke. En restaurering 1943 (ark. Viggo 
Norn) omfattede foruden inventaret også gulv 
og tag.3 Ved en indvendig restaurering 1973 under 
ledelse af arkitekt E. Lerbech-Sørensen (jfr. glas-

maleri og alterbord) blev korets østvindue gen-
åbnet (jfr. ovf.), og der blev lagt nyt gulv.18

 Sydsidens tre rundbuede støbejernsvinduer er 
indsat 1865, efter at man det foregående år hav-
de indsat et lignende vindue i skibets vestende. 
O. 1871 anbragtes et nyt og tilsvarende omtrent 
midt i skibets nordside, i hvilken forbindelse man 
som nævnt tilmurede de små romanske åbnin-
ger. – De tidligere †vinduer i sydsiden havde træ-
rammer; vinduet i koret målte ifølge beskrivelsen 
1862 ca. 185×100 cm, de to i skibet ca. 190×105 
cm, og vinduet i vestgavlen ca. 190×125 cm.3

 Tagværkerne i kor og skib er fornyet i fyr, idet 
der dog, navnlig i skibet, er anvendt ældre ege-
tømmer, således ældre spær med mange udstem-
ninger.
 Tagbeklædning. Kor og skib er tækket med bly, 
idet koret, efter længe at have haft tegltag, 1988 
igen fik blytag. Der er tagsten på våbenhus og 

Fig. 9. Indre set mod øst 1910. Chr. Axel Jensen fot. – Interior looking east, 1910.
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tårn. – Tagene har formodentlig oprindelig over-
alt været af bly, men senest fra 1600rne var dele 
af kor og skib tækket med tegl (jfr. ovf. ‘pligt-
kørslen’ med tagsten fra Frijsenborg 1697). 1821 
nævnes bly på skibet og tagsten på koret. 1830 
nedtog man 12 fag bly fra skibets sydside og op-
lagde – uden tilladelse – tagsten i stedet. Kan-
celliet befalede 1837, at der igen blev lagt bly,7 
hvilket dog først skete 1845, da der blev indkøbt 
bly for 966 dl.19 1858 nævnes igen bly på korets 
nordside,9 men inden 1862 var der lagt tagsten, 
og koret havde tegltag, indtil det 1988 igen fik 
blytag.3

 Gulvene er 1973 belagt med små gule, sekskan-
tede fliser. Korets østre del og partiet inden for al-
terskranken er hævet et trin og belagt med tilsva-
rende fliser i et mønster sammen med små kva-
dratiske. Et trin mellem kor og skib er af granit. 
Der er trægulv under stolene.
 Kirken har haft opvarmning siden 1875, da der 
blev anskaffet to ‘magasinovne’ (kakkelovne), som 

blev opstillet hhv. i skibets nordøsthjørne og ved 
sydvæggen øst for døren. Disse blev 1907 erstat-
tet af nye kakkelovne (jfr. fig. 9), som var i brug til 
1936, da der installeredes en kalorifer af fabrika-
tet Hess. Denne afløstes 1969 af et oliefyret luft-
varmeanlæg med fyr i redskabsbygningen.3

 Kirken står i dag hvidtet ude og inde. Bjælke-
lofternes farve, der 1973 blev afstemt efter sto-
lestaderne og det øvrige inventar, er siden 1993 
holdt i en mere dæmpet, grå-lilla skala, svarende 
til stolenes.
 Et glasmaleri i korets østvindue (jfr. fig. 12), ud-
ført 1973 af Jens Urup Jensen,20 er efter hær-
værk fornyet 1997 og nu forsynet med signatu-
ren »Urup 1973 + 97« (jfr. alterparti ndf.). Ruden 
består af 500 glasstykker i changerende gult og 
rødt, der ifølge kunstneren skal repræsentere brø-
dets og vinens farver. Fra neden stiger linjer op, 
som munder ud i kornakslignende, øverst drue-
lignende former. Glasarbejdet er udført i Brdr. 
Freses værksted.21

Fig. 10. Kirken set fra nordvest 1910. Chr. Axel Jensen fot. – Church seen from the north west, 1910.
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INVENTAR

Oversigt. Kirkens ældste stykke er som vanligt den ro-
manske døbefont, der har mistet sin fod 1917. Den 
enkle prædikestol er fra 1600rne, alterstagerne fra o. 
1650, mens altersølvet er skænket 1728 af Anne Hø-
jer, enke efter Chresten Jensen Greis. Klokken er ifølge 
indskrift støbt 1835 af Carl Frederik Weis, og af nyere 
inventar kan nævnes to altermalerier, udført 1872 af 
Poul Andreas Lüders, Århus, og 1916 af Troels Trier ef-
ter forlæg af Joakim Skovgaard. Det nuværende alter-
parti med krucifiks og frontale i messing skyldes Jens 
Urup Jensen 1973 og knytter sig til samme kunstners 
glasmosaikrude i østvinduet ovenover (jfr. s. 5287).
 Ved en restaurering 1973, der muliggjordes ved te-
stamentarisk gave fra gårdejer i Flemming, Thomas Pe-
ter Sørensen, fornyedes endvidere alterskranke og sto-
lestader, mens Jens Urup Jensen farvesatte træinven-

taret i lilla, orange og cremede toner. Denne farve-
holdning er noget dæmpet af Karsten V. Larsen ved 
inventarets seneste restaurering 1993, således at de do-
minerende farver nu er gråt, blåt og rødt.
 Om ældre istandsættelser vides kun lidt. En maling af 
†altertavlen 1786 omfattede øjensynligt også prædike-
stolen. I 1820rne kaldtes tavlen ‘ældgammel, ormstuk-
ken og mådelig’, mens †alterbordet angiveligt var ‘så 
forældet og svagt’, at det næppe kunne bære altersta-
gerne! Sammenfattende noterede kirkesynet 1831: ‘Alt 
det indvendige i denne kirke er mangelfuldt’. 1860 
ønskedes prædikestol og altertavle malet med ‘passen-
de farve’, mens inventaret i øvrigt skulle egetræsmales, 
således en †præstestol og en †degnestol i koret samt 
et †pulpitur i vestenden. En 1872 anskaffet nygotisk 
(†)altertavle blev ved en istandsættelse 1916 erstattet 
af Troels Triers ovennævnte maleri. Endelig har kirken 
været underkastet en indvendig restaurering 1943.

Fig. 11. Indre set mod øst. Jesper Weng fot. 2001. – Interior looking east.
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Danmarks Kirker, Århus

Alterbordet skyldes – som hele alterpartiet – Jens 
Urup Jensen 1973 (fig. 11, 17). Bordet er af lys 
eg, 180×82 cm, 102 cm højt, med kraftig bord-
plade i samme materiale og bagtil indbygget skab 
og boks. En tilhørende alterbordsforside er støbt i 
messing og smykkes af korsdannende strømme i 
relief.22

 †Alterborde. 1803 var alterbordet et gammelt og 
ormstukkent panelværk,6 og 1829 omtales det 
som så ‘forældet og svagt’, at det vanskeligt kunne 
bære lysestagerne.7 Efter en fornyelse, der synes 
sket 1857 eller 1872, blev alterbordet 1916 ryk-
ket frem og repareret, og 1943 udførtes et nyt i 
egetræ.3

 †Alterklæder. 1846 ønskedes anskaffet et nyt 
klæde af fløjl,7 og 1862 var klædet af sort fløjl 
med sølvkors. 1866 ønskedes et nyt af silke- eller 
uldfløjl med kors af ægte guldbrokade, men det 
var ikke sket 1874, da man besluttede sig for en 
billigere løsning med genbrug af korsets og kan-
ternes brokade ‘om de findes hele’. 1893 ønske-
des et gyldent kors anbragt fortil på klædet, der 
ses på et fotografi 1910 (fig. 9).3

 Alterprydelsen er fra 1973, udført af Jens Urup 
Jensen som et spinkelt kors af messing, 55 cm 
højt, med menneskelignende associeringer såsom 
hænder og naglegab.23 Korset står på en enkel 
bogstol i samme materiale.22

 Tidligere alterprydelser. 1) 1872, en nygotisk (†)al-
tertavle, hvoraf er bevaret maleriet (fig. 14), Kri-
stus med tornekrone, udført af Poul Andreas Lü-
ders, Århus, efter Guido Reni (†1642).24 Billedet, 
olie på lærred, 122×79 cm, viser Jesus stående 
under en lysebrun arkade, lidelsesfuldt, med rød 
kappe og hænderne krydset for brystet. Maleri-
ets †indfatning havde form af en tavle i nygotisk 
stil (jfr. fig. 9), tredelt, med seks søjler, postament 
og en høj krabbeprydet spidsgavl kronet af kors. 
Kirkesynet ønskede 1872 skaffet et ‘passende al-
terbillede’, som skulle svare til det nye i Tåning 
kirke, udført i samme størrelse og af samme maler 
(jfr. s. 4607).3 Alterprydelsen blev 1916 ophængt 
på skibets nordvæg. 1943 eller kort derefter er 
det egetræsmalede rammeværk blevet kasseret og 
maleriet forsynet med sin nuværende glatte ram-
me af mørkbejdset træ. Det er ophængt på skibets 
sydvæg, vestligst.

 2) (Fig. 13) et maleri fra 1916, Den gode Hyrde, 
udført af Troels Trier som kopi efter Joakim Skov-
gaard.25 Maleriet, der er en gave fra gårdejer Sø-
ren Lauritsen i Hornborg, er udført i olie på lær-
red og har klare lyse farver og en kraftig ramme i 
skønvirkestil. Den udgøres af en bred profil med 
kantende, krabbeagtige vinger og oventil en kre-
nelering omkring medaljon med malet Kristus-
monogram. Fra de fire hjørner udspringer kva-
dratiske plader med småmalerier af evangelister-
nes symboler. Rammeværket, der står i mørknet 
eg med forgyldt skrift og sirater, svarer til Skov-
gaards maleriers i bl.a. Gørlev Valgmenighedskirke 
(DK. Holbæk, s. 1213-15) og Valgmeninghedskir-
ken i Holstebro (DK. Ringkøbing, s. 319-21).
 †Altertavle, snarest fra renæssance- eller barok-
tiden. 1786 ønskedes tavlen opmalet, og 1803 
kaldtes den gammel, ormstukken, rådden og fal-
defærdig.6 1821 var alterbilledet (‘alterbladet’) 
ormstukket og ‘slidt på malingen’, og et årligt 
gentaget krav om tavlens fornyelse førte kun til 
en nødtørftig reparation 1829. Kirkesynet fandt 
kun tavlen ‘tilkittet i hullerne’, og opmalingen 

Fig. 12. Glasmaleri i korets østvindue, udført 1973 
(1997) af Jens Urup Jensen (s. 5287). Karsten Vikkelsø 
Larsen fot. 1993. – Stained glass in the east window of the 
chancel, 1973 (1997), by Jens Urup Jensen.
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var foretaget ‘uden al smag med sort og hvid far-
ve’. Tavlen manglede også maleri, idet dens ‘ind-
vendige firkant’ 1837 var aldeles tom og ønske-
des forsynet med en figur eller en inskription. 
I stedet blev der samme år indsat et maleri af 
Nadveren,7 der omtaltes som kirkens alterprydel-
se 1862.3 Et ønske om at tavlen skulle oliemales 
med passende farve fremsattes 1860.9

 Altersølv (fig. 15), 1728, ifølge indskrift skænket 
af Anne Højer, enke efter Chresten Jensen Greis. 
Kalken, 19 cm høj, har titunget fod med stjerne-
agtige ornamenter. Skaftledene er konkave, den 
flade knop sekstunget med mellemfaldende rude-
bosser, som dekoreres af skravering. Bægeret er let 
udsvajet med omløbende indskrift i graveret kur-
siv: »Anne Höÿer Sl Chresten Jensen Greises Haf-
ver For Ærrit Denne Kalch og Desk Til Horren-
borg Kierch 1728«. Nyere sikkerhedsgravering: 
»Hornborg Kirke«, som også findes på disken, tvm. 
14 cm, der er glat med et lille cirkelkors på fa-
nen.
 †Altersølv. 1700 havde kirken kun kalk og disk 
af tin,16 utvivlsomt som følge af svenskekrigenes 
plyndringer.

Fig. 13. Maleri, Den gode hyrde, udført af Troels Trier 
1916 efter Joakim Skovgaard. Tidligere alterprydelse nr. 
2 (s. 5289). Jesper Weng fot. 2000. – Painting: The Good 
Shepherd, by Troels Trier, 1916, after Joakim Skovgaard. For�
mer altar decoration no. 2.

 En oblatæske fra 1996 er cylindrisk, tvm. 9 cm, 
3,3 cm høj, med cirkelkors på låget. Under bun-
den mærket »Rimer Haandarbejde Måløv Dan-
mark« og »Hornborg Kirke 1/10 1996«. †Oblatæ�
ske og †alterkande af porcelæn, vel fra slutningen 
af 1800rne, fandtes begge endnu 1963.3 En ob-
latæske af porcelæn eller sølv ønskedes anskaffet 
1862.3

 Alterstager (fig. 16), o. 1650, 44 cm høje, med 
kraftigt profileret fod, balusterskaft og lysetorn, 
der er fornyet i jern. I fodskålen nyere gravering: 
»Hornborg Kirke«. En nyere syvstage, 51 cm høj, 
er skænket af Marie Nicolaisen i Kalhave og si-
den 1993 opsat ved triumfmuren, på en hylde 
nord for korbuen. Tidligere på alterbordet.
 †Messehagler. 1846 anskaffedes en hagel,19 vel 
den, der nævntes 1862; 1879 ønskedes anskaffet 

Fig. 14. Maleri, Kristus med tornekrone, udført 1872 af 
Poul Andreas Lüders, Århus, efter Guido Reni. Tidli-
gere alterprydelse nr. 1 (s. 5289). Jesper Weng fot. 2000. 
– Painting: Christ Crowned with Thorns, 1872, by Poul 
Andreas Lüders, Århus, after Guido Reni. Former altar deco�
ration no. 1.
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en hagel af silkefløjl, idet den gamle sølvbesæt-
ning dog kunne bruges igen.3

 Alterskranke, 1973, halvcirkulær med hvidma-
lede metalstivere og håndliste med hylde af lyst 
blankt træ. En ældre alterskranke fra 1916, tresidet 
med drejede balustre og grå bemaling (jfr. fig. 9) 
er nu på kirkeloftet.
 †Alterskranker. 1803 fandtes knæfaldet for alte-
ret såvel som ‘tralværket’ for kommunikanterne 
ganske forfaldent.6 1862 omtaltes skranken som 
et trægelænder med knæfald. 1868 blev skranken 
malet og bronzeret, og 1893 fik den nyt betræk.3 
En knæleskammel til præsten er fra 1973, med 
lysebrunt læderbetræk. En ældre †knæleskammel 
omtales tidligst 1862.3

 Døbefonte 1) (fig. 17), romansk, af granit, foden 
fornyet 1963, 78 cm høj.26 Kummen er af rød-
sort granit, cylindrisk med konisk underdel, tvm. 
78 cm. Kanten er lidt bulet, fordybningen har-
monisk. Den fornyede fod, af mørk granit, er 
cylindrisk med grov overflade. Fontens oprinde-
lige †fod eksisterede indtil 1917 og kendes fra en 
skitse 1902 i NM. Foden var øjensynligt lav, ko-
nisk og glat med en øvre vulst ved overgangen til 
kummen. Skitsen er påtegnet fontens daværende 
højde, 80 cm. En rensning af fonten for maling 
skete 1889.3 Mens man 1917 kasserede foden, 

blev kummen bevaret og var frem til 1963 hen-
sat i tårnrummet. Efter udførelsen af den nye fod 
dette år fik fonten sin nuværende plads i koret 
midt for alteret.
 2) 1917, af granit, 97 cm høj, udført efter teg-
ning af Mogens Clemmensen. Foden er konisk 
svajet med omløbende vulst oventil, kummen 
halvkugleformet med en omløbende vulst langs 
mundignsranden. Ved korbuens nordside indtil 
1963, da den flyttedes til ligkapellet i tårnrum-
met.
 Dåbsfad, o. 1910, af en mørk metallegering, tvm. 
80 cm, glat med halvkuglefordybning. †Dåbsfade. 
1862 havde fonten et ‘kobberfad’, der måtte for-
tinnes 1865, og som tre år efter ønskedes udskif-
tet. 1902 havde kirken et dåbsfad af tin, der 1908 
ønskedes ‘oprettet og pudset’.3 En dåbskande, fra 
o. 1868, er af tin, 31 cm høj, med korsprydet låg. 
Under bunden nyere påskrift: »Hornborg Kirke« 
(ingen stempler). 1862 og atter 1868 ønskedes 
anskaffet en ‘tinkande af passende form med låg 
til døbevandet’.3

 Prædikestol (fig. 19), 1600rne, i fire fag med ret-
kantede profilfelter. De flankeres på hjørnerne af 
kannelerede halvsøjler med attiske baser samt ka-

Fig. 15. Altersølv, 1728, skænket af Anne Højer, enke 
efter Chresten Jensen Greis (s. 5290). Jesper Weng fot. 
2001. – Altar silver, 1728, donated by Anne Højer, widow 
of Chresten Jensen Greis.

Fig. 16. Alterstager, o. 1650 (s. 5290). Jesper Weng fot. 
2001. – Altar candlesticks, c. 1650.

334*
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pitæler, som består af et tilsvarende led med dob-
beltbosser. Postamentet og den noget lavere frise 
kantes af vandrette profilled (delvis fornyede) og 
brydes af fremspring over og under halvsøjlerne; 
postamentets fremspring har fyldingsfelt, frisens 
er glatte. Stolen står i skibets sydøsthjørne og hvi-
ler på en profileret stolpe, der som opgangen med 
to fyldingsfag stammer fra en restaurering 1943. 
Fra en lidt ældre istandsættelse 1916 hidrører sto-
lens nedre karnisled, mens dens gulv og dæk-
planke er fornyet ved den seneste istandsættelse 
1993. Ved denne lejlighed har man også rekon-
strueret halvsøjlen nærmest opgangen med til-
hørende fremspring, idet der her siden 1800rne 
havde været indskudt et glat bræt.
  Fra istandsættelsen 1993 stammer også stolens 
bemaling, der dog i nogen grad følger en ældre 
farvesætning fra 1973. Træværket står med to grå 
toner samt blåt, rødt, sort og forgyldning, ind-

skrifterne i forgyldte versaler på sort bund. I fel-
terne læses (fra opgangen) citater fra Rom. 10,17, 
Kol. 3,18, Ef. 2,8, Rom. 15,9 samt i postamentet 
fra Rom. 10,8.
 Prædikestolen er med sine enkle landlige re-
næssanceformer vanskelig at datere, da der kan 
være tale om betydelig stilforsinkelse. En under-
søgelse af farvelagene 1943 viste inderst på træet 
en lys blågrøn strygefarve, stafferet med gult, der 
næppe var ældre end slutningen af 1700rne, og 
som snarest stammer fra 1786 (jfr. †altertavle). 
1860 ønskedes stolen malet med oliefarve. 1862, 
da den nævntes på samme sted som nu, havde 
den behov for at blive ‘afstøttet’ med en stolpe 
af egetræ. 1867 blev den ‘opmalet og forgyldt’, 
hvorefter dens udseende kendes fra fotografier 
(jfr. fig. 9), der viser den afrenset med mørk fer-
nisering og †opgang med panel i fem fag langs 
triumfvæggen, vel fra 1867. 1916 blev prædike-
stolen atter restaureret med en ny ‘underdel og 
gulv’, til hvis bevarede karnisled der sluttede sig 
en panelunderbygning. Endvidere fik stolen ege-
træsmaling med gyldne lister og i felterne følgen-
de bibelcitater i gylden frakturskrift (fra opgan-
gen): Mark. 16,15, Luk. 11,28, Joh. 8,47. Ved en 
restaurering 1943 fik prædikestolen foruden sin 
nuværende opgang og bærestolpe en bemaling i 
lyse toner, der 1973 måtte vige for en moder-
nistisk farvesætning ved Jens Urup Jensen i for-
trinsvis røde, lilla og cremede nuancer. De sene-
ste arbejder 1993 har foruden opgangsfagets re-
konstruktion omfattet en grundig snedkermæssig 
istandsættelse, inden alt er stafferet i de nuværen-
de farver.
 Stolestaderne er fra 1973 med let skrå fyldings-
ryglæn og plankegavle, der over en spinkel profil 
har afslutning i spærform, tilføjet 1993. Bema-
lingen fra 1993 svarer til prædikestolens og har 
afløst Jens Urup Jensens fra 1973. To gråmalede 
bænke fra o. 1880 står ved våbenhusets vægge, to 
andre på orgelforhøjningen. En armstol til præ-
sten, fra o. 1900, er udført i nybarok stil og står i 
blank eg.
 †Stolestader. 1825 manglede en stoledør hæng-
sler,7 og 1860 ønskedes stoleværket malet med 
egetræsfarve.9 1862 fandtes på †pulpituret 2×6 
stader, 1865 blev der over mandsstolene opsat to 

Fig.17. Døbefont, romansk, af granit (s. 5291), i bag-
grunden alterparti (s. 5289). Jesper Weng fot. 2000. – 
Romanesque font in granite; part of the altar in the back�
ground.
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rækker †hatteknager (jfr. fig. 9), og 1880 blev stole-
ne ‘omdannet’ og to kvindestole fjernet fra koret. 
1882 fjernede man af hensyn til en ny †degnestol 
(nr. 2) de tre øverste mandsstole foran prædike-
stolen. Herefter viser fotografier (jfr. fig. 9) ege-
træsmalede stader med afrundet afsluttede plan-
kegavle. 1943 skete der atter små ændringer ved 
bænkene, mens gavlene blev fornyet i næsten de 
samme former.
 †Skrifte� og præstestole. Mens kirken 1821 havde 
savnet skriftestol,7 taltes 1860 om maling af præ-
stestolen,9 der 1862 kaldtes en ‘indelukket stol i 
koret til præsten’; 1903 blev en servante anskaffet 
til præsens stol.3

 †Degnestole. 1) Efter at kirken 1821 havde sav-
net en stol til degnen,7 taltes 1860 om maling af 
degnestolen med egetræsfarve.9 Den stod 1862 
i koret og havde plads til tre personer; 1879 var 
degnestolen brøstfældig.3 2) Den ønskedes der-

for 1879 erstattet af en ny ‘med pulte til sognets 
tre skolelærere’. Den skulle stå i korets sydvest-
hjørne ‘fra prædikestolens opgang og i en bue til 
et punkt på den søndre korvæg’. Herfra blev sto-
len 1882 af pladshensyn flyttet til skibets sydside 
lige foran prædikestolen.3 Her anes degnestolen 
på et fotografi 1910, udstyret med fyldingspanel 
ud imod midtgangen (jfr. fig. 9).
 Pengebøsser, to ens, nyere, er opsat ved døren i 
skibet.
 †Pulpitur i kirkens vestende. 1803 trængte kir-
kens pulpitur til opmaling og til ‘lysning fra det 
tilforn værende men siden tilmurede vindue’ (jfr. 
s. 5283).6 1821 var gulvet i pulpituret ‘forrådnet’, 
hvorfor det blev istandsat 1824.7 1860 ønskedes 
pulpituret malet med egetræsfarve.9 1862 nævn-
tes det i kirkens vestende, 11 alen ‘vidt’ (bredt) 6 
alen dybt, med 2×6 stolestader, der havde låger 
og fodskamler. 1865 ønskedes pulpituret forsynet 

Fig. 18. Indre set mod vest. Jesper Weng fot. 2001. – Interior looking west.
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med rækværk om op- og nedgangen. Vestendens 
pulpitur fandtes formentlig indtil 1931 (jfr. †or-
gel).
 Orgel, 1967, med 7 stemmer, 1 manual og pe-
dal, bygget af Marcussen & Søn, Åbenrå. Dispo-
sition: Manual: Gedakt 8', Spidsgamba 8', Prin-
cipal 4', Rørfløjte 4', Oktav 2', Mixtur III. Pedal: 
Subbas 16'. Koppel M-P. Facaden er tegnet af 
Esben Klint og står malet som stoleværket. Op-
sat på forhøjning i tårnrummet, med vestvendt 
spillebord. †Orgel, 1905, bygget af Joh. P. An-
dresen & Co., Ringkøbing, skænket af gårdejer 
Thomas Lauritsen, Hornborg. På †pulpitur i ski-
bets vestende. 1931, i forbindelse med kirketår-
nets bygning, blev orglet udvidet af Th. Frobe-
nius & Co. og flyttet til forhøjningen i det nye 
tårnrum.27

 Salmenummertavler, 1899, tre ens, 96×64 cm, til 
skydenumre af træ med sorte cifre. Tavlerne, der 
foroven og forneden afsluttes af profillister, har 
bemaling fra 1993 som prædikestolens. Oprin-
delig havde tavlerne en lav, svejfet gavl (fjernet 
1972?) og en mørk egetræsmaling (jfr. fig. 9).
 †Salmenummertavler. 1854 ønskede man anskaf-
fet fire salmenummertavler,9 der nævnes i inven-
tariet 1862.3

 Mindetavle, sat over en soldat, faldet 1864: 
»Denne tavle er sat til erindring om Iesper Ras-
mussen, menig af 9. Regiment, föd i Hornborg; 
han faldt i kampen for konge og fædreland i 
Dyböl-Skandser 18. april 1864: 23½ aar gl. Ei 
blev det forundt forældre at kiende stedet hvor 
han nedlagdes, derfor satte slægt og venner ham 
dette minde. Fred med dit stöv!«. Hvid mar-
mortavle, 58×41 cm, helt optaget af indhugget, 
forgyldt versalskrift. Indmuret i skibets nord-
væg.
 O. 1920 ophængte man i kirken den ‘gamle 
smukke’ †fane for våbenbrødrene fra 1848 og 
1864, af hvilke der efter Genforeningen kun var 
én tilbage i sognet.28

 Malerier, se tidligere altertavler.
 Lysekroner, tre ens i renæssancestil, de to anskaf-
fet 1916, den tredje nyere; ophængt i skibet. Tre 
ældre †lysekroner til petroleum må være anskaffet 
o. 1900 (jfr. fig. 9). To såkaldte ‘PH-kogler’ funge-
rede 1972-93.

 Klokke, 1835, tvm. 69 cm, stærkt profileret, om 
halsen bladborter og indskrift med reliefversaler: 
»Gud alene æren anno 1835«. På legemet ses til-
svarende Frederik VI.s kronede initialer samt or-
dene »Støbt i Horsens af Carl Frederik Weiss 
mdcccxxxv«. Ophængt i nyere slyngebom.
 †Klokker. 1618-19 betaltes for ‘klokken at la-
de bebinde’, da dens jern var ‘ganske forfaldent’. 
Der blev betalt særskilt for at vinde klokken ‘op 
og under’ og for at forbedre dens træophæng.8 
I januar 1833 gik klokken i stykker, hvorfor 
dens stumper var lagt frem ved kirkesynet sam-
me år.7 Synet resolverede, at det ‘ville være i hø-
jeste grad uforsvarligt at lade Hornborg kirke 
være uden klokke’,29 hvorefter en ny blev bestilt 
1835.19

 Klokkestolen er af fyr og samtidig med tårnet 
fra 1931. Før dets opførelse hang klokken og de 
ældre †klokker i †stabler hhv. gavlophæng (jfr. s. 
5280).

Fig. 19. Prædikestol, 1600rne (s. 5291). Jesper Weng 
fot. 2000. – Pulpit, 1600s.
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GRAVMINDER

Gravsten (fig. 20), o. 1784, over ‘den i livet velæd-
le’ Søren Wilstrup, *1714 i Nørre Wilstrup, †1781 
i Klags Mølle, og hans hustru ‘velædle madam-
me’ Marren RasmusDatter Møller, *1714 i Klags 
Mølle, forenet ved ægteskab 1750, †1784 (jfr. 
†begravelse og †kisteplade). De blev velsignede 
med to sønner og en datter, af hvilke den ene søn 
var død. Gravvers:

»Nyd Helliggiorte Par den løn i Ævighed
Den Ærens Kroene og den høie Salighed

som Jesus har bestemt for dydige og from(m)e
naar Livet slukkes ud og tidens løb er omme«

Rød kalksten, 181×117 cm, med indhugget kur-
siv i stort hammerformet felt, der krones af den 
opstandne Frelser. Han flankeres af to vaser på 
feltets hammerudvidelser, der prydes af en skive-
bosse, og hvorfra der hænger bånd med laurbær, 
korslagte knogler og timeglas. Nederst laurbær-
krans med le og kornneg. Stenen, der oprindelig 
må have ligget over parrets †begravelse (jfr. ndf.), 
skal indtil engang i 1900rne have været henlagt 
i kirkediget. Herfra flyttedes den til et gravsted 
på kirkegården, hvor den lå 1985. Nu i kirkens 
ligkapel under tårnrummet, opsat imod vestvæg-
gen syd for døren.30

 Fra deres †begravelse, hvis sted i kirken ikke er 
oplyst, kendes ordlyden af hustruens †kisteplade. 
Maren Wilstrup, født Møller, »Hun saae denne 
Verdens Lÿs A(nn)o 1714«, ægtede 1750 velædle 
Søren Wilstrup, blev moder til to sønner og en 
datter, af hvilke en søn er hensovet. Hendes kær-
liggjorte mand forlod verden 18. april 1781, hun 
gik til evigheden 15. feb. 1784. Gravvers.31

 Kirkegårdsmonumenter. *1) (Fig. 21), o. 1785, over 
Niels Jensen Brund, *1698 i Kalhave, hvor han 
boede, †1785 sammesteds i sin alders 87. år. Så-
kaldt bondegravsten af granit,32 af form som et 
hvælvet gravtræ på en lav plint, 145×33/25 cm. 
Hele den hvælvede flade dækkes af indhugget 
versalskrift, der indledes med et Jesumonogram 
og nederst afsluttes med timeglas. Hovedendens 
gavl prydes af et reliefhugget hoved, fodenden af 
en art fremstående arkade med et indhugget kryds 
(Kristusmonogram?). Stenen, der må stamme fra 

kirken, stod 1927 sammen med nr. 2 på Klaks 
Mølle i sognet ved siden af trappen. Samme år er-
hvervet af Horsens Museum (inv.nr. 2204).
 *2) (Fig. 22), o. 1794, over salig Cresten Cre-
stensen, *1734 i Harrehus, kom til Kalhave 1761 
og 1781 i ægteskab med Karen Terkeldatter. De 
fik syv døtre og en søn, hvoraf fire levede, †1794. 
Såkaldt bondegravsten af granit af form som et 
hvælvet gravtræ på en høj plint, der er delvis af-
brudt sammen med fodenden, nu 147×31 cm. 
Hele den hvælvede flade dækkes af indhugget 
versalskrift, som afsluttes med et timeglas. Ho-
vedendens gavl prydes af et reliefhugget hoved. 
Stenen, der må stamme fra kirken, stod 1927 
sammen med nr. 1 på Klaks Mølle i sognet. 
Samme år erhvervet af Horsens Museum (inv.nr. 
2205).

Fig. 20. Gravsten, o. 1784, over Søren Wilstrup (†1781) 
og hans hustru Maren Rasmusdatter Møller (†1784) 
(s. 5295). Ebbe Nyborg fot. 2002. – Tombstone, c. 1784, 
of Søren Wilstrup (†1781) and his wife Maren Rasmusdat�
ter Møller (†1784).
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 3) O. 1800, over ukendt, såkaldt bondegravsten 
af sortgrå granit, let trapezformet med kantrille, 
156×63/53 cm. Det ulæselige skriftfelt krones 
af en art sløjfe og har elipseformet afgrænsning, 
mens et englehoved af renæssancetype og et ti-
meglas afslutter forneden. Stenen ligger sammen 
med nr. 4 på et familiegravsted syd for koret.
 4) O. 1800, over ukendt, såkaldt bondegravsten, 
af rødlig granit, let trapezformet med kantrille, 
154×55/48 cm. Øverst ses indhugget sol med 
udstående trekanter, nederst et stort timeglas samt 
vifteagtige ornamenter i hjørnerne. Indskriften 
spores ikke og kan eventuelt alene have været 
malet. På familiegravsted syd for koret sammen 
med nr. 3.
 5-6) O. 1800, over ukendte, to såkaldte bon-
degravsten af granit af form som gravtræer, med 
plint, svagt trapezformede. Stenene er opsat som 
‘piller’ eller ‘kanonløb’ i siderne af tårnets vest-
portal, delvis nedgravede. Synlige er ca. 65 cm af 
stenene, hvis fodender vender i vejret og krones 
af kuglebosser.
 7) (Fig. 23), o. 1807, »Her under hvile den i 
livet var nu sal(ig) JAS fød i Hornb(org) a(nn)o 
1732 og døde same sted 1807«. Såkaldt bonde-
gravsten af grå granit med form som et gravtræ. 
Stenen, der har lav plint, er svagt trapezformet 

og aftager i højden imod fodenden, 153×38/29 
cm, hovedenden 28 cm høj. Enderne er glatte og 
let skrånende. Indskrift med indhuggede versaler 
(nu sort optrukne), indledt med et indristet Jesu-
monogram og afsluttet med timeglas. Stenen, der 
ligger lige syd for tårnet, har adskillige sidestyk-
ker på egnen (jfr. s. 5264f.).
 8) (Fig. 24), o. 1850, med sekundær eller ny-
gjort indskrift over Mads Jensen og hustru Male-
ne Jørgensdatter. Monumentet består af en sme-
dejernsstang med volutbøjler, der holder en hjer-
teformet skriftplade med liljeformet, korsprydet 
afslutning. Den hvidmalede plade anfører de af-
dødes data med sort ubehjælpsom antikvaskrift, 
som næppe kan være oprindelig. På gravsted 
nord for tårnet.
 Støbejernskors. 1) O. 1846, over gårdmand Seier 
Petersen, *9. juni 1779 i Hornborg, †28. dec. 
1846. Korset,116×82 cm, har trekløverender i 
nygotisk stil, indskrift med versaler og et anker på 
korsstammen. På foden ses fabriksnavnet »Stal-
knecht Horsens«. Nord for tårnet ved graverhu-
set.33

 2) O. 1857, over Birthe Kirstine Michelsdatter, 
*3. jan. 1783 i Hornborg, †3. april 1857. Som nr. 
1, opsat ved siden af dette.
 3) O. 1869, over Karen Møller, *2. aug. 1847, 
†15. sept. 1869. Som nr. 1, dog med frakturskrift. 
Nordøst for koret.

Fig. 21. *Kirkegårdsmonument nr. 1, såkaldt bonde-
gravsten, o. 1785, over Niels Jensen Brund (†1785) (s. 
5295). Niels Elswing fot. 1992. I Horsens Museum. 
– *Churchyard Monument no.1, a so�called peasant tomb�
stone, c. 1785, of Niels Jensen Brund (†1785).

Fig. 22. *Kirkegårdsmonument nr. 2, såkaldt bonde-
gravsten, o. 1794, over Christen Christensen (†1794) og 
hans hustru Karen Terkelsdatter (s. 5295). Niels Elswing 
fot. 1992. I Horsens Museum. – *Churchyard Monument 
no. 2, a so�called peasant tombstone, c. 1794, of Christen 
Christensen (†1794) and his wife Karen Terkelsdatter.
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KILDER OG HENVISNINGER

Jfr. fortegnelse over arkivalier vedr. kirkerne i Gammel 
Skanderborg amt i almindelighed s. 2874 samt forkor-
telser s. 2875. Fagordbog s. 15. Endvidere er benyttet:
 Ved embedet: Synsprotokol 1862ff.
 Frijsenborg godsarkiv, Hammel: Skifte 1763 (nr. 143). 
Syn over grevskabet efter Mogens Friis 1675 (nr. 266).
 NM: Indberetninger: Georg N. Kristiansen 1943 
(prædikestol), Lars Ammitzbøll 1985 (gravminder), 
Karsten Vikkelsø Larsen 1993 (prædikestol).
 Tegninger og opmålinger: NM: Tegning af døbefont ved 
J. K. Jensen 1902. Plan og tværsnit af bygning ved John 
Bennetzen 1991.
 Litteratur: N. G. Jensen: Restaurering af Hornborg 
kirke ved Horsens, Bygmesteren 1934, s. 268-70. Hol-
ger C. Jacobsen: Hornborg kirkes restaurering, Hader-
slev Stiftsårbog 1973, s. 104-07. Jens Urup Jensen: Ud-
smykningsarbejdet i Hornborg kirke, Haderslev Stifts-
årbog 1973, s. 108-10. Anders Kjær og Jytte Betak: 
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Fig. 23. Kirkegårdsmonument nr. 7, o. 1807, over »JAS« 
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ment no. 7, c. 1807, to “JAS”.

Fig. 24. Kirkegårdsmonument nr. 8, o. 1850, med se-
kundær eller nygjort indskrift over Mads Jensen og 
hustru Malene Jørgensdatter (s. 5296). Jesper Weng fot. 
2001. – Churchyard Monument no. 8, c. 1850, with second�
ary or new inscription commemorating Mads Jensen and his 
wife Malene Jørgensdatter.

3 Synsprot. 1862ff.
4 RA. DaKanc. B 134. Registerbøger på tiender i Fyns, 
Århus, Ribe og Viborg stifter til bortfæstelse (jfr. Kanc-
Brevb. 3. nov. 1574).
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re orienteret, for allerede 22. feb. samme år udstedte 
han i stedet fæstebrev til Birgitte Rosenkrantz.
6 LAVib. Århus bispeark. Kirkesyn 1777-1803 (C 3. 
1174-76).
7 LAVib. Århus amts søndre provsti. Synsprot. 1817-54 
(C 30I.2).
8 RA. DaKanc. B 184e. Seks års kirkergsk. 1614-20. 
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9 LAVib. Voer-Nim hrdr.s provsti. Protokol 1855-1938 
(C 34.3-4).
10 Indsat efter synets ønske 1864. Jfr. synsprot. 1862ff.
11 N. G. Jensen: Restaurering af Hornborg kirke ved 
Horsens, Bygmesteren 1934, s. 268-70.
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12 Note 8. Jfr. også RA. Lensregnskaber. Stjernholm len 
1614-15. Kirkergsk.
13 Frijsenborg godsarkiv, Hammel. Syn ca. 1676-77 
over grevskabet efter Mogens Friis (†1675) (nr. 266).
14 Tyrsted sogn, Vejle amt.
15 LAVib. Voer-Nim hrdr.s justitsprotokol 1695-1700 
(15. okt. 1697). Sagen, hvis udfald ikke kendes, er refe-
reret af Anders Kjær og Jytte Betak: Hornborg kirke 
(under trykning 2002).
16 LAVib. Århus bispeark. Kirkesyn 1700-12 (C 3. 
1166).
17 Frijsenborg godsarkiv, Hammel. Skifte 1763 (nr. 143).
18 Holger C. Jacobsen: Hornborg kirkes restaurering, 
Haderslev Stiftsårbog 1973, s. 104-07.
19 LAVib. Voer-Nim hrdr.s provsti. Hvirring-Hornborg 
kirker 1833-47 (C 33A.10).
20 Kunstneren har 1987 foretaget navneskift til Jens 
Christian Urup.
21 Jens Urup Jensen: Udsmykningen i Hornborg kirke, 
Haderslev Stiftsårbog 1973, s. 108-10.
22 Støbearbejdet skyldes Leif Jensens broncestøberi.
23 Krucifikset slutter sig til samme kunstners arbejde i 
Vedbæk kirke nord for København.

24 Jfr. D. Stephen Pepper: Guido Reni. A complete ca-
talogue of his works with an introductory text. Oxford 
1984. Kat. Nr. 188.
25 Motivet valgtes af menighedsrådet, der som anden 
prioritet havde Niels Skovgaards ‘Hyrden i kamp med 
ulven’ og som den tredje Joakim Skovgaards ‘Hyrden 
finder Lammet’.
26 Fonten er ikke omtalt i Mackeprang: Døbefonte.
27 Yderligere oplysninger om kirkens orgler findes i Den 
Danske Orgelregistrant og på dennes internet-hjem-
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28 Aage Simonsen: Horsens og Omegns Kirker, 1924, 
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29 LAVib. Århus bispeark. Kirke- og præstegårdssyn 
1830-35 (C 3.1177).
30 Indb. ved Lars Ammitzbøll 1985 (i NM).
31 Gammel afskrift vedlagt Lars Ammitzbølls indb. 1985 
(i NM).
32 Jfr. også for følgende sten af samme type, Peter 
Bang Termansen: Gravstene på Horsensegnen. ÅrbGl-
By. 1987, s. 13-28.
33 Jfr. Aase Faye: Danske Støbejernskors, 1988, s. 102 
(nr. 195).

Hornborg church is a Romanesque calcareous 
tufa building consisting of chancel and nave. In 
the 17th-18th century a porch was added on the 
south side, and as late as 1931 a tower was built in 
the west. The walls of chancel and nave are pre-
served intact, apart from the west gable; but doors 
and windows have been bricked up or changed, 
so of the original details only the round chancel 
arch is left. The walls were built with no base and 
in the masonry the calcareous tufa bricks appear 
to have been used mainly in courses 10-15 cm 
high, that is in the natural formats the layers had 
in the quarry. The interior is covered with flat 
beamed ceilings, and the church is roofed with 
lead, there are roofing tiles on the porch and 
tower. The bell once hung in a free-standing bell 
frame in the churchyard, then in 1910-31 in a 
belfry light in the west gable of the church.
 Fittings: As is often the case, the oldest item in 
the church is the Romanesque granite font, the 
base of which was renewed in 1963. The simple 

pulpit is from the 1600s, the altar candlesticks 
from c. 1650, while the altar silver was donated 
in 1728 by Anne Højer, the widow of Chresten 
Jensen Greis. According to the inscription the 
bell was founded in 1835 by Carl Frederik Weis. 
More recent inventory that can be mentioned 
includes two former altarpieces painted respec-
tively in 1872 by Poul Andreas Lüders, Århus, 
and in 1916 by Troels Trier after Joakim Skov-
gaard. The present altar with crucifix and brass 
frontal is the work of Jens Urup Jensen, 1973 
(1997).
 In former times the church interior had a 
poor appearance. In the 1820s the †altarpiece was 
called ‘ancient, wormy and mediocre’, while the 
†altar itself was ‘so old and feeble’ that it could 
hardly bear the candlesticks!
 Among the sepulchral monuments it is worth 
mentioning the so-called ‘peasant tombstones’ in 
granite from the decades around 1800, two of 
which are now in the Horsens Museum.

SUMMARY



Øen Endelave tilhørte i middelalderen kongen. Afgif-
ten var ansat til 20 mk. i Kong Valdemars Jordebog 
fra 1231.1 Middelalderen igennem var den i lange pe-
rioder pantsat til forskellige herrer, 1253 til hertug Al-
brecht af Braunschweig, 1406 til hr. Mogens Munk, 
1472-84 til hofmester Erik Ottesen Rosenkrantz til 
Boller, 1497 til fru Anne, enke efter dennes søn, Hol-
ger Eriksen Rosenkrantz, og endnu fra Kong Hans’ 
tid og frem til reformationen til de katolske bisper i 
Århus.2 Kirken er på intet tidspunkt omtalt, heller ikke 
i forbindelse med ekstraskatten 1524.
 En præst nævnes første gang 1555, da han fik tillagt 
dele af kongetienden.3 På dette tidspunkt var ø og 
kirke blevet en del af dronning Dorotheas livgeding.4 
14. aug. 1608 forpagtede kongen kirketienden ud til 
skriveren på Åkjær, Mikkel Pedersen fra gården Kan-
ne i Hvilsted sogn (Hads hrd.).5 Under Skånske Krig 
(1675-79), da kongen var i akut pengenød, solgtes hele 
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øen 10. maj 1677 med birkeret, kirketiende, jus patro-
natus og kaldsret samt herligheden af præstegård, deg-
nebol og hele kirken til amtmanden på Åkjær, Chri-
stoffer Sehested til Nislevgård, som fik tilladelse til at 
oprette en adelig sædegård på Endelave.6 Planerne blev 
imidlertid aldrig virkeliggjort, og 1694 købte kongen 
øen og kirken tilbage, men kun for 1695 at videresælge 
dem til baron Frederik Krag til Stensballegård øst for 
Horsens (jfr. alterkalk og (†)altertavle).7 Kirken fulgte 
nu de næste hundrede år gårdens skiftende ejere, ind-
til den 1796 solgtes til major ved det slesvigske rytteri-
regiment Georg Ditlev Schildknecht (jfr. †herskabs-
stol, kirkegårdsmonument), der året efter fik lov til at 
oprette gården Louisenlund på Endelave af to tidligere 
bondegårde.8 Kirken fulgte nu Louisenlund, sidst be-
vidnet 1850.9 Den overgik til selveje 22. juni 1910.10

 2002: Endelave sogn indgår i Århus stift og ligger i 
Horsens kommune, Vejle amtskommune.

Fig. 1. Kirken set fra sydøst. HJ fot. 2002. – The church seen from the south east.
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Kirken ligger på flad mark i den vestre ende af 
Endelave by, helt ud til nordstranden og mellem 
de to gadekær ved landsbyens øst-vestgående ho-
vedfærdselsåre (jfr. fig. 2 og 3). Præsteboligen lig-
ger øst for det østre gadekær, lige ved siden af 
en firlænget gård, der tidligere var præstegård (jfr. 
fig. 2), herefter bolig for præstegårdsforpagteren 
og nu i stuehuset rummer øens museum. Umid-
delbart sydvest for kirkegården står den tidligere 
skole, som 1905 flyttedes til en ny bygning i by-
ens østre del.
 Kirkegårdens hegn og indgange. Kirkegården, der 
1830 blev planeret,11 hegnes mod stranden af et 
halvanden meter højt glacis over en dæmning, 
etableret i vinteren 1946.10 På dette udsatte sted 
siges hegnet i 1840 at være ‘helt uforsvarligt’ 
og ønskedes opført af sten. Formentlig skete det 
dog ikke, for 1848 var jordvolden mod havet 
skredet ned og blev året efter atter opkastet.11 De 
tre øvrige sider har formentlig altid haft kam-
pestensdiger,12 som mod øst og vest er omsat 
o. 1970 og lagt i mørtel. Vestdiget har derimod 
karakter af en befæstning omkring en kerne af 
jord. 1880 ønskede man at afgrave dets sydvestre 
del samt hjørnet, hvis bredde var uforholdsmæs-
sig stor.10

 Hovedindgangen mod syd består af køreport 
og fodgængerlåge mellem grå granitsteler, af hvil-
ke den midterste mod vejen bærer indhugget 
årstal »1869« og initialerne J J H for den ukend-
te giver. Fløjene er sortmalede jerntremmelåger 
og er fornyet 1977 ifølge aluminiumsplade med 
følgende graverede indskrift: »Skænket af Mary 
Christensen 1977. IR«. Vestligst i syddiget er en 
fodgængerlåge, som lukkes af en fløj svarende 
til hovedindgangens; dog ophængt i jernstolper. 
Denne låge, som tidligere gav adgang fra skolen 
sydvest for kirken, havde mistet sin hovedfunk-
tion ved flytningen af skolen og ønskedes 1920 
lukket. En ‘stærk opinion’ herimod forhindrede 
imidlertid gennemførelsen.10 Endelig er der midt 
i det østre dige, formentlig samtidig med dettes 
omsætning o. 1970, etableret en stente med fire 
trin på hver side.
 Bygninger m.m. på kirkegården. En hvidkalket, 
teglhængt bygning inden for østdigets nordre 
del (jfr. fig. 42) er opført o. 1995 efter tegnin-
ger af De Jyske Arkitekter. Bygningen rum-
mer inden for nordgavlen kontor mv. for gra-
veren, offentligt toilet i midten og mod syd 
et kisterum. Nord for kirken, mellem koret og 
diget er ved samme tid indrettet redskabsbyg-

Fig. 2. Endelave by 1:10.000. Opmålt af M. Schmidt 1818, omtegnet 1862 af Glahn. Kopieret af Birgitte Andreasen. 
– Map of the village. Surveyed 1818, corrections added until 1862.
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ning ved udvidelse af et eksisterende (†)nød-
tørftshus, der 1964 omtales som ‘tarveligt og 
lidet pynteligt’.
 Et †klokkehus, formentlig en fritstående klok-
kestabel, omtales tidligst 1687 som et ‘træværk 
uden for kirken’.13 1700 skulle klokkehuset hjæl-
pes;14 men blev muligvis afløst af en tagrytter 
(jfr. s. 5307). Omtalen 1820 af et ‘stillads’, hvori 
klokken havde hængt indtil indflytning i østgav-
len,11 kunne tyde på, at en fritstående klokkesta-
bel ikke desto mindre var bevaret funktionsdyg-
tig indtil da.
 Beplantning. På norddiget vokser et læhegn be-
stående af elm, tjørn, hyld og nyplantet born-
holmsk røn, som gradvis skal afløse de sygdoms-
ramte elmetræer fra o. 1948.15 På den søndre del 
af det vestre dige er en vildtvoksende blanding af 
bl.a. bukketorn og humle. I 1947 hegnedes øst- 
og sydsiden (jfr. fig. 3) af popler, som formentlig 
er fjernet i forbindelse med omsætningen af di-
gerne.

BYGNING

Den middelalderlige kirke er uden nærmere daterende 
enkeltheder, men antagelig fra periodens senere del i 
lighed med andre gudshuse på vore småøer, eksempel-
vis øerne i Horsens Fjord, Alrø (s. 2843) og Hjarnø 
(Vejle amt). Den oprindelige kerne udgøres af kor og 
skib, der dog næppe er samtidige. Et våbenhus er til-
føjet på sydsiden foran skibets eneste dør, muligvis i 
1500rne.
 Allerede 1676 klagede man over kirkens lidenhed, 
som umuliggjorde plads til alle kirkegængere – et for-
hold, som søgtes afhjulpet på forskellig vis, bl.a. ved 
udvidelse af skibet på korets bekostning, formentlig 
gennemført ved en ombygning 1707. Som led i en 
hovedrestaurering 1931 tilføjedes et tårn i vest samti-
dig med opførelsen af en ny triumfmur mellem kor og 
skib. Orienteringen er omtrent solret.

Kor og skib er opført efter midten af 1300rne. 
Materialet er marksten over en syld af samme 
materiale, der udvendig træder frem under ko-
rets mure, men kun stedvis for skibets vedkom-
mende. Fra våbenhusets loftsrum ses enkelte tegl-

Fig. 3. Luftfoto af kirken og kirkegården, set fra sydvest. Sylvest Jensen fot. 1947. KglBibl. – Aerial view of the 
church.
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brokker i det pudsede og hvidtede murværk, hvis 
krone er afrettet med tegl.
 De to afsnit er næppe jævngamle – et forhold, 
som antydes af såvel korets relativt store bredde 
som afvigelsen fra en fælles flugt i sydmurene. 
Formentlig er skibet ældst og kan en tid have 
stået alene. Fælles for de to afsnit er fraværet af 
vinduer, både på den mørke, forblæste nordside 
og i korets østgavl. Det bemærkes også, at de vin-
duesløse nordmure er spinklere end de tilsvaren-
de mod syd, hvor kirkens få åbninger af ældre 
dato er indsat.
 Den eneste oprindelige detalje er skibets dør, 
en fladbuet, teglmuret åbning med udvendig fals 
og indvendig anslagsniche (jfr. fig. 10 og 32). Ski-
bets østgavl med †triumfmur ud for hjørnerne er 
fjernet ved ombygningen 1707.
 Våbenhuset, muligvis tilføjet engang i reforma-
tionsårhundredet, nævnes tidligst 1676.16 Mate-
rialet er marksten over en udvendig synlig syld, 
og i flankemurene ses, at tilbygningen over et skel 
ca. 2,2 m over jordsmon, er forhøjet med tegl-
sten. Gavlen med den fladbuede dør er fornyet 
med små mursten, og indtil hovedrestaureringen 
1931 var døren flankeret af to små vinduer med 
støbejernsstel, indsat o. 1878,10 formentlig sam-
tidig med den cirkulære glug i taggavlen. 1931 
blev de to støbejernsvinduer fjernet og åbninger-
ne blændet til fordel for et lille fladbuet og ud-
vendig falset vindue i vestmuren; et savskifte, som 
markerede gavlfoden blev ligeledes udmuret.
 Tårnet er opført 1931 efter tegninger af kgl. 
bygningsinspektør Viggo Norn, Horsens (sml. 
Åle, s. 4358), som forestod den samtidige hoved-

restaurering af kirken. Materialet er små gule 
sten, lagt i krydsskifte. Tårnrummet, som forbin-
des med skibet ved en bred, rundbuet arkade, har 
givet kirken øget stoleplads som kompensation 
for det samtidigt fjernede vestpulpitur. Rummet, 
der står med bjælkeloft, svarende til kor og skib, 
belyses af fladbuede, udvendigt falsede vinduer 
– et i hver af sidemurene. I modsætning til ski-
bets oprindelige vestgavl, som fjernedes ved tår-
nets opførelse, er tårnrummets vestside vindues-
løs, idet her er udsparet en rundbuet vægniche, 
hvori opgangen til et †orgelpulpitur tidligere var 
anlagt.
 Tårnet rummer en samtidig fyrkælder, hvortil 
nedgangen sker via et trappeløb udvendig langs 
sydmuren. Opgangen til de øvre stokværk, som 
arkitekten oprindelig havde foreslået henlagt til 
et trappetårn på nordsiden (jfr. fig. 6-7), sker via 
våbenhusets og skibets loftsrum. Fra det mørke 
mellemstokværk giver en trappe adgang til klok-
kestokværket, som åbner sig med fladbuede, ud-
vendigt falsede glamhuller mod alle fire verdens-
hjørner. De nord-sydvendte taggavle er glatte og 
krones af toptinder.
 Et †trappehus østligst på skibets nordside med 
opgang til †herskabsstol (s. 5323), formentlig fra 
o. 1800, ønskedes 1850 fornyet. Tilbygningen, 
som da kaldtes ‘skuret over opgangen til pulpi-
turet’,11 blev fjernet 1890 kort tid efter stolens 
nedtagning. Tilbygningen, der 1888 var revnet og 
ønskedes hvidtet, var antagelig af bindingsværk 
med halvstens tavl.10

 Eftermiddelalderlige ændringer og vedligeholdelse. 
Kirkens tilstand efter 1600rnes krige var bedrø-

Fig. 4. Grundplan 1:300. Opmålt af HJ og 
Mogens Vedsø 2001, tegnet af HJ 2002. – 
Plan.
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Fig. 5. Opmålinger. 1:300. (s. 5307) Facader, snit og plan. Målt og tegnet af Viggo Norn 1924. I Horsens Museum. 
− Scale drawings, 1924. Facades to the south and west. Cross�sections looking west and east. Plan.
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Fig. 6. Projekt til tårn og sakristi (s. 5307). 1:300. Facadeopstalt og plan. Tegnet af Viggo Norn 1931. I Horsens 
Museum. – Proposal for tower and sacristy, 1931. Elevation of the south facade and plan.
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Danmarks Kirker, Århus

Fig. 7. Projekt til tårn og sakristi (s. 5307). 1:300. Facadeopstalt og snit. Tegnet af Viggo Norn 1931. I Horsens 
Museum. – Proposal for tower and sacristy, 1931. Elevation of the north facade, cross� and longitudinal sections.

335
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velig, hvilket med stor tydelighed fremgår af syns-
forretningerne i hhv. 1673 (13. dec.) og 1676 
(21. okt.):16 Tagstenene var meget forfaldne, da de 
havde ligget i mange år uden at blive repareret 
med kalk og lægter, ligesom sugfjælene behøvede 
fornyelser. Som følge af tagenes manglende ved-
ligeholdelse var loftsbrædderne rådne og ‘ganske 
farlige at sidde under’.
 Man klagede endvidere over, at kirken var så 
lille, at af øens ca. 380 indbyggere (kvinder, børn 
og tjenestefolk iberegnet) var der kun plads til 
116 personer i stolene og hen ved 50 stående på 
gulvet. 214 personer kunne således ikke få plads 
‘men må blive uden for på kirkegården, og når 
det er vådt vejrlig bliver den største del af menig-
heden borte, uanset at kirken ligger midt i byen, 
fordi de ikke ved enten de kan komme til at sidde 
eller stå’. Præsten håbede derfor, at kongen ville 
begave kirken med en lille sum penge fra en af 
de kirker i Skanderborg amt, der har ‘midler til 
den arme kirkes (for)størrelse og store brøstfæl-
dighed’.
 Først efter at kirken var blevet privatiseret og i 
1695 erhvervet af baron Frederik Krag til Stens-

ballegård, blev der taget initiativ til at forbedre 
kirkens tilstand, men endnu 1702 var brøstfæl-
digheden ikke afhjulpet.14 Der var således behov 
for reparation af indgangene til kirkegården og 
våbenhuset foruden af klokkehuset samt gulv og 
stole i det indre.
 Ved en hovedreparation 1707 blev kirkebygnin-
gen endelig ‘mesten fra grunden op’ repareret.14 
En nærmere specifikation af arbejdet savnes, men 
i betragtning af de tidligere fremhævede plads-
problemer, forekommer det sandsynligt, at skibets 
udvidelse på korets bekostning er gennemført ved 
denne lejlighed. Indgrebet omfattede nedbryd-
ning af triumfgavlen, der erstattedes af en spink-
lere skillemur, flyttet ca. 2 m ind i koret. Den ny 
†triumfvæg forsvandt ved restaureringen 1931, 
men kendes fra opmålinger og fotografier (jfr. fig. 
5, 9 og 45). Den åbnede sig i en rund korbue og 
omfattede desuden i væggens søndre del en lige-
ledes rundbuet opgang til prædikestolen; begge 
åbninger med falset stik mod skibet. Overgangen 
mellem triumfvæggen og det oprindelige, bredere 
skib var etableret ved behugning af korets side-
vægge.

Fig. 8. Kirken set fra sydøst. Tranebjerg fot. o. 1900. – The church seen from the south east, c. 1900.
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 Efter fjernelsen af skibets østgavl har man lagt 
begge afsnit under samme tag, ligesom flytningen 
af triumfvæggen har medført ændringer i vindu-
ernes plads. Således blev skibets søndre vindue nu 
trukket så langt som muligt østover af hensyn til 
belysningen på prædikestolen, ligesom korets en-
lige sydvindue formentlig også er rykket mod øst 
som led i denne omdisponering af kirkens indre.
 Endelig kan forhøjelsen af våbenhuset og for-
nyelsen af dettes gavl være endnu et led i restau-
reringen 1707, og ifølge Pontoppidan havde kir-
ken senere i århundredet »et lidet smukt Spir paa 
den vestre Ende af Ryg=Aasen«.17 Hvis ‘spiret’ 
var en †tagrytter(?) og ikke blot en vindfløj, kan 
dette led vel også skyldes baron Krag, der ifølge 
samme Pontoppidan havde kirken »næsten af nye 
opbygget 1707«.
 Hovedrestaureringen 1931 er gennemført efter teg-
ninger ved kgl. bygningsinspektør Viggo Norn, 

Horsens, der allerede 1924 havde opmålt kirken 
(fig. 5). Planerne, hvis mest iøjnefaldende en-
kelthed var tilføjelsen af et tårn, synes imidlertid 
at gå endnu længere tilbage. Achton Friis, som 
besøgte øen 1922 fik således forevist et maleri, 
som viste kirken med et planlagt tårn – en tilfø-
jelse han fandt særdeles kritisabel.18 Norns teg-
ninger, som er dateret april 1931, viser et pro-
jekt, som dog på en række punkter modificere-
des, idet såvel et planlagt sakristi som et trappe-
hus på tårnets nordside bortfaldt. Foruden tår-
net omfattede fornyelsen en ny triumfvæg, der 
i modstrid med projektet indføjedes vestligst i 
koret og ikke i flugt med skibets hjørner. Korets 
taggavl, som var af bindingsværk (jfr. fig. 8) og 
1921 betegnedes som skrøbelig,10 nymuredes, li-
gesom tagværker og tagbeklædning reguleredes 
i pagt med det ændrede forhold mellem kor og 
skib.

Fig. 9. Indre set mod øst. Foto o. 1900. I NM. – Interior to the east, c. 1900.
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 Gulvene blev fornyet med gule klinker, mens 
der i stolestaderne og inden for alterskranken 
lagdes bræddegulve. Vinduerne, af hvilke skibets 
enlige lysåbning flyttedes mod vest, blev alle ny-
murede med fladbuede stik og afsprodsede træ-
karme. I våbenhuset, som efter opgivelsen af trap-
pehuset udstyredes med en loftstrappe i sydvest-
hjørnet, blændedes gavlens to vinduer og et en-
kelt fladbuet indmuredes i vestsiden.
 Restaureringen øgede antallet af pladser til 
kirkegængerne,19og ved synet 1932 kunne man 
med tilfredshed notere, at ‘kirken er nu en fryd 
for øen, og et smukt sted for menigheden at sam-
les til gudstjeneste’.10

 Den seneste større restaurering projekteredes 
1964 af arkitekterne Aksel Skov og Aage Kristen-
sen, Århus, og omfattede for bygningens vedkom-
mende hovedsagelig en omlægning af gulvene, 
istandsættelse af murværket, herunder skalmuring 
af korets taggavl, samt installering af nyt varmean-
læg. Kirken kunne genåbnes 22. okt. 1967.
 Kirkens gulve udgøres siden hovedrestaurerin-
gen 1931 af gule Hasleklinker, lagt på fladen 
uden fuge. I stolestaderne er der gulve af ludbe-

handlet fyrretræ, en fornyelse fra 1967, gennem-
ført samtidig med omlægningen af klinkegulve-
ne. Korgulvet er hævet et trin over skibets gulv, 
der ligger to trin lavere end gulvet i våbenhuset.
 †Gulve. 1850 ønskede man kampestensgulvet i 
stolene optaget og erstattet af mursten, svarende 
til belægningen i gangen, der var fornyet 1846.11 
1855 nævnes, at kirkens begravelser bør opfyldes, 
og gulvet omlægges med ‘fliser’, formentlig mur-
sten20 – et ønske, som gentages 1889. 1910 forny-
edes skibets gulv, og i stolestaderne lagdes bræd-
degulv på betonunderlag. O. 1948 udskiftedes det 
ormædte trægulv bag alterskranken til fordel for 
et klinkegulv svarende til kirkens øvrige.10

 Kirkens vinduer har afsprodsede trærammer, 
indsat i fladbuede, falsede åbninger med smigede 
vanger mod det indre. De stammer fra hovedre-
staureringen 1931, og afløste de hidtidige rund-
buede †vinduer med støbejernsstel (jfr. fig. 5 og 
8), af hvilke skibets gavlvindue bortfaldt som føl-
ge af tårnets opførelse.21 Disse vinduer var indsat 
1867 i overensstemmelse med bestemmelserne i 
kirkesynsloven af 1861,10 og efterfulgtes for vå-
benhusets vedkommende af to små rundbuede 
støbejernsvinduer i gavlen,22 hvis konturer end-
nu er synlige efter tilmuringen 1931.
 Både skibets og korets sydvinduer sad påfal-
dende østligt, og deres placering må have været 
en følge af triumfvæggens flytning. Efter opfø-
relsen 1931 af den nuværende gavl længere mod 
vest blev skibets nye sydvindue derfor rykket 
vestover. Om den konkrete udformning af de æl-
dre vinduer hedder det 1838 lakonisk: ‘Alle me-
get forældede, delvis utætte, dunkle og forbrænd-
te, bør alle udskiftes’.11

 Lofter. Samtlige afsnit har bjælkelofter, hvis 
bjælker er beklædt med brædder.
 Tagværker og �beklædning. Mens tårnets fyrretræs-
tagværk er samtidigt med denne bygningsdel fra 
1931, rummer tagværkerne over de øvrige afsnit 
en blanding af gammelt og nyt. Således er korets 
gavlspær af eg, med udstemninger til to lag ha-
nebånd, og med et sæt spærstivere, svarende til 
det eksisterende tagværk af fyr. Også skibets tag-
værk er hovedsagelig af fyr, om end med adskilli-
ge genanvendte dele af eg, alt nummereret fra øst 
mod vest. Endelig har våbenhuset et fyrretræs-

Fig. 10. Våbenhusets indre set fra skibet (s. 5302). I bag-
grunden gravsten nr. 1 (jfr. fig. 37, s. 5327) og flanke-
rende døren to pengebøsser (jfr. fig. 30, s. 5323). HJ 
fot. 2002. – Interior of the porch seen from the nave. In the 
background tombstone no. 1 (cf. fig. 37) and flanking the door 
two collection boxes (cf. fig. 30).
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tagværk med skråstivere, som har afløst et lag ha-
nebånd; dog viser gavlspæret, af eg, at tagstolen 
her tidligere havde to lag hanebånd.
 Tagene er tækket med røde vingetegl og ud-
hænget lukkes af sugfjæle, nu afsluttet med små 
gavlkonsoller fra 1931. Denne tagbeklædning ræk-
ker i det mindste tilbage til 1600rne. 1673 behø-
vede man 100 tagsten til kirketaget og ½ tylvt (d.e. 
seks brædder) til sugfjæle. Endnu 1676 var største-
delen af tagstenene, både over kirken og våbenhu-
set, meget forfaldne, fordi ‘de har ligget mange år 
uden nogen reparation med kalk og lægter’.16

 Kirken står i dag hvidkalket ude som inde; ta-
gene er hængte med røde vingetegl og bjælkelof-
terne er gråmalede.
 (†)Vindfløj. Den vindfløj, som på ældre gengi-
velser af kirken (jfr. fig. 5, 8 og 49) hæver sig over 
skibets vestgavl, er fra o. 189510 og siden tårnets 
opførelse 1931 henstillet på loftet. Selve fløjen 
(fig. 12) er af kobber, hvori er udstanset Jesumo-
nogram, flankeret af Alfa og Omega. Den afløste 
en ældre †vindfløj, som 1834 var ‘krummet og 
forrustet’.11 1894 opgav man at reparere den. 10

 Opvarmning. Kirken har oliefyret centralvarme-
anlæg med radiatorer, installeret 1967 som afløser 
for tårnkælderens kalorifer fra hovedrestaurerin-
gen 1931. Indtil da var kirken opvarmet med en 
†kakkelovn, opstillet i skibets nordøstre hjørne 
og skjult i et muret ‘hus’ (jfr. fig. 9, 45) af en type, 

som fandt anvendelse i flere andre østjyske kirker, 
f. eks. Vedslet (s. 4680).
 Kalkmaleri. I forbindelse med renoveringen af 
kirkens vægge 1967 fremdroges på korets nord-
væg indristede cirkelslag til et senmiddelalderligt 
indvielseskors af hjultypen (fig. 11), hvis farver 
var slidt bort.23

 †Kalkmalerier. I forbindelse med altertavlens 
modernisering o.1707 har man antagelig ladet 
den indramme af et kalkmalet draperi, som 1879 
ønskedes fornyet med limfarve.10 Det forsvandt 
samtidig med altertavlen 1902, men ses på to æl-
dre fotografier (jfr. fig. 9, 29).

Fig. 11. Indristet indvielseskors på korets nordvæg (s. 
5309). Jesper Weng fot. 2001. – Carved consecration cross.

INVENTAR

Oversigt. Indtil o. 1900 var det lille kirkerum tæt pak-
ket med inventar (fig. 9, 29). Bortset fra den noget ano-
nyme og stærkt ophuggede døbefont stammer inven-
taret helt og holdent fra efterreformatorisk tid. Ældst 
og muligvis fra o. 1550 er en jernbunden dør. Prædi-
kestolen fra o. 1575 synes i sin oprindelige skikkelse 
at have været opstillet foran triumfvæggen som en så-
kaldt lektorieprædikestol. Af nyindretningen fra refor-
mationsårhundredet er ydermere bevaret fløjene fra en 
lidt yngre (†)altertavle. Herpå har man under senere 
overmalinger bl.a. fremdraget den kendte lutherske al-
legori af Mennesket mellem Loven og Evangeliet, ba-
seret på titelbladet til Christian III.s bibel fra 1550.
 O. 1707 blev altertavlen overmalet med nye fremstil-
linger, af hvilke Nadveren og de fire evangelister nu 
er ophængt i skibet, mens to af de nye fløjmalerier er 
bevaret på bagsiderne over de delvis synlige første ud-
malinger. Altertavlens nystaffering var led i kirkeeje-

Fig. 12. (†)Vindfløj o. 1895 (s. 5309). HJ fot. 2002. – 
(†)Weathervane, c. 1895.
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ren Frederik Krags gennemgribende fornyelse af kir-
ken med en omdisponering af triumfvæggen, hvorved 
lektorieprædikestolens kurv flyttedes til skibets sydøst-
hjørne med opgang via en åbning i den nye triumf-
væg. Andre vidnesbyrd om kirkens genopretning efter 
dens forarmede tilstand i kølvandet på svenskekrigene 
(jfr. s. 5306) er alterstagerne, skænket 1696 af Niels 
Sørensen Gylling og hustruen Karen Nielsdatter; end-
videre alterkalken fra 1697 med giverindskrift for ba-
ron Frederik Krag og dennes anden hustru, friherrein-
de Charlotte Amalie Griffenfeld. Endelig kan en fon-
tehimmel, som nu opbevares på loftet, vel tænkes at 
stamme fra hovedrestaureringen o. 1707.
 Et †herskabspulpitur i nordøsthjørnet vis a vis præ-
dikestolen er formentlig opstillet i begyndelsen af 
1800rne på foranledning af øens nye ejere, familien 
Schildknecht. Stolen, der fjernedes 1890, havde egen 
udvendig opgang tæt ved familiegravstedet.
 I 1900rne er kirkerummets hele stemning og ka-
rakter blevet stærkt ændret. Forandringerne indledtes 
med anskafffelsen af en ny altertavle 1902 samtidig 
med nedtagningen af den gamle fløjaltertavle og fjer-
nelsen af korets præste- og degnestole, af hvilke den 

sidstnævnte antagelig var anskaffet i 1500rnes sidste 
tredjedel. I århundredets andet og tredje årti fortsatte 
fornyelserne med opstilling af nye stolestader og et 
vestpulpitur, mens en privat velgører udstyrede kir-
ken med lysekroner og præsterækketavle. Disse og an-
dre nyanskaffelser indgik i det udvidede og omdispo-
nerede kirkerum, som var resultat af kirkens ombyg-
ning 1931, da triumfvæggen fremrykkedes og vesttår-
net tilføjedes med plads til stolestader og et mindre 
pulpitur (til et harmonium). I 1943 opsattes på al-
tertavlen fløjene fra renæssancetavlen, der siden 1902 
havde ligget på loftet. Også evangelistmalerierne fra 
den gamle tavle fremdroges og blev opsat på bryst-
værnet af tårnrummets pulpitur, mens storfeltets nad-
vermaleri siden 1902 havde været ophængt på skibets 
nordvæg. Ved den seneste hovedistandsættelse i 1967 
er grundtrækkene i det 1931 ændrede kirkerum fast-
holdt; dog veg tårnrummets pulpitur pladsen for et 
orgel, hvorved evangelistmalerierne i stedet måtte op-
hænges på skibets sydvæg. Endelig blev rummets far-
veholdning ændret, bl.a. ved en nystaffering med lyse 
grå farver af stolestaderne, der hidtil havde stået med 
egetræsådring.

Fig. 13. Indre set mod øst. HJ fot. 2002. – Interior to the east.
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Alterbord (jfr. fig. 14), nyere, af fyr, 137×45 cm, 
101 cm højt.
 †Alterborde. 1) Middelalderligt(?), muret. 1673 og 
atter 1676 foresloges det at beklæde alterbordet 
med brædder, da det var så ujævnt, at præsten kun 
‘med stor farlighed kunne betjene sakramenter-
ne, som han måtte stille på et lille bræt’.16 2) O. 
1707(?), af brædder. 1884 ønskedes alteret (d.e. al-

terbordet) forkortet otte tommer i bredden for at 
få mere plads.10

 Alterklæde (jfr. fig. 45), nyere, af rødt fløjl med 
kors af guldgaloner. Alterdugen kantes af forstyk-
ker (remser), som udskiftes efter kirkeåret. Såle-
des benyttes i tiden fra faste til påske og pinse en 
remse (jfr. fig. 14), hvorpå er broderet en række 
symboler (Korslam, kors, druer, Helligåndsdue og 

Fig. 14. Altertavle 1902, tegnet af Hector Estrup og med samtidigt maleri af Rudolf Rud-Petersen (s. 5312). Fløjene 
fra den tidligere (†)altertavle, o. 1590, er monteret 1943 (s. 5313). Jesper Weng fot. 2001. – Altarpiece, 1902, by Hector 
Estrup with contemporary painting by Rudolf Rud�Petersen. The wings of the earlier (†)altarpiece from c. 1590 were set up in 
1943.
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Guds hånd) under følgende indskrift med store 
skønskriftbogstaver: »Vort lam har sejret. Lad os 
følge det«. De andre forstykker viser: a) guldbro-
derede kors, vekslende med vinløv (høstgudstje-
neste), b) broderede kors med trepasender, for-
stykke og dug i ét samt c) kniplet med kors i tre-
pas, signeret B(enny) K(rogh) 95.
 †Alterklæder. 1616 købtes lærred til et alter-
klæde.24 1687 opregnes et nyt alterklæde af fin 
rød skarlagen med silkefrynser. Endvidere en 
fin alterdug med kniplinger, skænket af kirke-
ejeren Christoffer Sehested og hustru.13 1838 og 

atter 1854 ønskedes nyt alterklæde af rødt fløjl,11 
hvilket omsider gennemførtes 1862.10 Siden 
1885 har det røde fløjlsalterklæde, der fornye-
des 1892 og 1928, været smykket af guldbroka-
deskors.
 Altertavle (fig. 14), 1902, nyrenæssance, af eg, 
tegnet af arkitekt Hector Estrup, Horsens, skåret 
af snedker Martin Jensen, Endelave, og udsmyk-
ket med samtidigt, signeret maleri ved Rudolf 
Rud-Petersen; 1943 suppleret med to malerifløje 
fra kirkens (†)altertavle fra o. 1590 med dele af en 
nystaffering fra o. 1707 (se ndf.).

Fig. 15a-b. Forsider af fløje fra (†)altertavle o.1590, jfr. fig. 9 og 29. a. Nordfløj: Mennesket mellem Loven og 
Evangeliet (s. 5314). b. Sydfløj: Opstandelsen (s. 5314). Roberto Fortuna fot. 1998. – Fronts of wings from (†)altarpiece, 
c. 1590; cf. figs. 9 and 29. a. North wing: Mankind between the Law and the Gospel. b. South wing: The Resurrection.
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 Tavlen er formet som en forenklet gentagelse 
af den gamle (†)renæssancetavle med storfelt på 
lavt fodstykke, flankeret af kannelerede, korin-
tiske søjler, hvorover arkadesmykket, gavlkronet 
topstykke med drejede kuglespir og volutter. I 
gesimsens og fodstykkets frisefelter er med versa-
ler indskåret citater fra Lukasevangeliet (Luk. 10, 
41-42) som kommentarer til storfeltets maleri.
 Tavlen står i lakeret og poleret træ med for-
gyldning af profiler, kapitæler og indskrifter. Stor-
stykkets maleri, olie på lærred, 112×104,5 cm, 
forestiller Jesus’ besøg hos Martha og Maria og 

er udført af Rudolf Rud-Petersen, hvis signatur 
»RUDP-1902« læses nederst til højre. Scenen, 
som røber inspiration fra kunstnerens italienske 
studieår, er henlagt til en sydlandsk søjleloggia, 
som ligger badet i sollys. Afvigende i karakteren 
er topstykkets fire evangelisttegn med tilhørende 
navne, skrevet med versaler på hvide skriftbånd: 
»Mattæos«, »Markus«, »Lukas« og »Johannes«.
 (†)Altertavle (fig. 15-16), o. 1590, udformet som 
en trefløjet opbygning med spinkle korintiske 
søjler, flankerende storstykket og med bevægeli-
ge sidefløje. Lavt fodstykke med søjlepostamenter 

Fig. 16a-b. Bagsider af fløje fra (†)altertavle o. 1590, hvis fremstillinger hovedsagelig dækkes af malerier fra tavlens 
modernisering o. 1707, jfr. fig. 17-20. a. Nordfløj: Korsfæstelsen (s. 5315). b. Sydfløj: Korsnedtagelsen (s. 5315). 
Roberto Fortuna fot. 1998. – Backs of wings from (†)altarpiece, c. 1590, most of the pictures covered by paintings from the 
modernization of the altarpiece c. 1707; cf. figs. 17�20. a. North wing: The Crucifixion. b. South wing: The Deposition.
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og arkadesmykket, gavlkronet topstykke. Bevaret 
er de to sidefløje, som indgår i den nuværende al-
tertavle, om end til dels med sekundær bemaling. 
Storstykkets udsmykning er derimod forsvundet 
senest o. 1707 (jfr. ndf.), mens dele af den dekora-
tive indfatning (søjlerne, postamentfylding) end-
nu registreredes 1939.25

 De to fløje, som i tiden o. 1900-39 henlå på 
kirkens loft, blev restaureret 1940-42 af Einar V. 
Jensen, Køge. Den sekundære bemaling af for-
siderne fjernedes efter registrering (jfr. fig. 17, 
18a-b), mens den bevaredes på bagsiden over det 
delvis synlige første malerilag (fig. 16a-b). 1998 
blev fløjene genkonserveret af Nationalmuseet.
 Sidefløjene, 144,5×75,5 cm, er samlet af tynde 
egebrædder i karnisprofileret ramme (skråkant for-
neden). Både for- og bagside er bemalet med 
oliefarver over tyndt kridtlag og viser fortællende 
fremstillinger over tværrektangulære indskriftfelter 
med bibelsteder, udført med gylden eller sølvfarvet 
fraktur eller versaler på sort bund inden for rødlig 
ramme; på rammeværket er konstateret levn af ro-
setter i sølv og guld samt maureskeornamenter.
 Fløjenes for- og bagsider kombinerer parvist 
gammel- og nytestamentlige motiver i pagt med 
samtidens forkærlighed for typologiske sammen-
stillinger. Forsidernes motiver er følgende: 1) Nord-
fløjen (fig. 15a) viser en allegori over mennesket 
på skillevejen mellem Loven og Evangeliet, mel-
lem Synd og Nåde.26 Fremstillingen bygger an-
tagelig på titelbladet fra Christian III.s bibel fra 
1550, men stærkt forenklet og stedvis ændret.27 
Således er træsnittets turbanklædte profet her af-
løst af ypperstepræsten Aron med mitraprydet ti-
ara, ædelstensbesat brystskjold etc. (2 Mos. 28 og 
39). Endvidere er forlæggets fremstilling af isra-
elitterne og kobberslangen udeladt. Dette synes at 
bero på en misforståelse fra malerens side; i hvert 
fald hentyder det tilhørende citat fra Johanne-
sevangeliet netop specifikt til dette gammeltesta-
mentlige forvarsel om Kristi frelsebringende of-
ferdød på korset: »Lige som Moses ophøyede en 
Hugorm i Ørken/ saa bør Men(ni)skens Søn op-
høyis / paa det at alle de som tro paa hanem/Icke 
skulle fortabis/Men haffue det euige Liiff. Iohan-
nis 3.« 2) Sydfløjen (fig. 15b) gengiver Opstan-
delsen med Kristus stående på sarkofagen, mens 

de romerske gravvogtere er vist dels sovende, dels 
flygtende i rædsel. Skriftfeltet på fyldingens nedre 
del svarer formelt til behandlingen i nord og gen-
giver følgende bibelsted: »Jeg er opstand(e)lsen oc 
liffuit/ Huo som tror paa mig hand skal leffue, al-
ligeuel at hand døer. Oc huo som leffuer oc tror 
paa mig/ hand skal aldri dø. Ioh(annes) XI«.
 Bagsidernes motiver er følgende: 1) Nordfløjen 
(fig. 16a) har under det sekundære maleri af Kors-
fæstelsen haft en fremstilling af Isaks ofring. Dette 
fremgår af det forklarende bibelsted, som er an-
bragt analogt med forsidens og hvoraf følgende er 
synligt: »Abraham trode Gvd oc [det] /er re[gnet] 
h[annem til]/ retfe[rdighed] Ro[m. 4,6]. Forme-
delst troen ofrete/ Abraham Isa[k] lere I«. I mod-
sætning til forsidens fraktur er teksten her skrevet 
med sølvfarvede versaler på sort grund.
 I fyldingsfeltets øverste venstre hjørne er et 
mindre parti af det sekundære maleri afskallet og 
viser vingerne af den engel, Gud sendte ned fra 
himlen for at standse Abraham. 2) Sydfløjen (fig. 
16b) har haft en fremstilling af Jesu dåb, hvoraf 
enkelte fragmenter er synlige omtrent midt i bil-
ledet under afskalninger i det sekundære maleri: 
Kristi profilvendte, skæggede ansigt ud for et 
ben, tilhørende den knælende Johannes Døber, 
der overhælder Kristi hoved med vand fra Jor-
danfloden.
 Identifikationen fremgår desuden af den del-
vist bevarede kommentar, formelt behandlet som 
skriftstedet på nordfløjens bagside og formentlig 
fra Joh. 3,5: »[Vd]en saa er at noge[n]/ bliffver 
fød aff wand o[c]/ [a]anden da [ka]nd hand icke/ 
komm[e ind i Guds rige]«.
 Emnet for den oprindelige udsmykning af 
†storfeltet, der kan have rummet en korsfæstel-
sesfremstilling, kendes ikke; men topstykkets tre-
kantgavl viste ved nedtagelsen (jfr. fig. 29) et 
†maleri, forestillende et brystbillede af Gud Fa-
der med jordkuglen og højre hånd løftet i velsig-
nende gestus. Selvom denne fremstilling må for-
modes at stamme fra tavlens ommaling o. 1707, 
er motivet så karakteristisk for vor kirkelige re-
næssancekunst, at der meget vel kan være tale om 
en gentagelse af den oprindelige fremstilling.
 Sammenfatning. Med sine spinkle søjler, der var 
af samme højde som de bevarede fløje, fremtråd-
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te tavlen som et provinsielt arbejde, upåvirket af 
højrenæssancens modnere former. Fastholdelsen 
af den middelalderlige fløjkonstruktion kendes 
fra andre af vore tidlige, efterreformatoriske alter-
tavler, og det samme gælder billedvalget, som for-
uden den lutherske allegori over Loven og Evan-
geliet omfattede karakteristiske præfigurations-
motiver som Isaks ofring og Jesu dåb. 28

 Modernisering o. 1707. Som led i kirkens reno-
vering under Frederik Krags patronat (s. 5299) 
er renæssancetavlen blevet moderniseret, først 
og fremmest ved en nyopmaling, således at den 
ved synsforretningen 1716 kunne beskrives som 
en ‘smuk stafferet altertavle’.14 Hovedtrækkene i 
denne fornyelse var indsættelsen af nye malerier 
i storfeltet og topstykket samt overmaling af de 
øvrige. Hovedparten af malerierne er bevaret el-
ler kendt gennem fotografier:
  Storfeltets maleri (fig. 20) blev skånet ved ned-
tagningen af den gamle tavle o. 1900 og ophængt 

på skibet nordvæg. Maleriet, 98×105 cm, som er 
lavere end fløjene, er udført med olie på to vand-
ret sammensatte planker. Emnet er Nadveren, ma-
let efter kobberstik af Michel Natalis (1610-68) 
efter Abraham van Diepenbeeck (1596-1675) fra 
Antwerpen, der udførte forlæg i Rubenstraditio-
nen for den blomstrende nederlandske reproduk-
tionsindustri. I forbindelse med kirkens hovedre-
staurering blev maleriet 1932 indsat i en ferni-
seret egetræsramme med tandsnit samt forgyldte 
hjørnerosetter, ifølge indskårne versaler og årstal 
på bagsiden (»E-KP1932«) skænket af Emil og 
Kirstine Petersen, jfr. alterskranke, præsterække-
tavle og lysekroner. Den ældre billedramme, grå-
malet over egetræsådring, henligger på loftet.
 Af sidefløjenes (†)malerier er bagsidernes endnu 
delvist bevaret, mens forsidernes blev fjernet 
1939-42 efter forudgående fotografering. På 
forsiden af nordre fløj var malet Gravlæggelsen 
(fig. 18a), mens søndre fløj viste Opstandelsen 

Fig. 17-18a-b. Forside af fløje fra (†)altertavle o. 1590, med †malerier fra tavlens modernisering o. 1707. 17. Nord-
fløjen: Prøveafdækning af ‘Mennesket mellem Loven og Evangeliet’ (jfr. fi g. 15a og s. 5314) 18a. Nordfl øjen: Grav- (jfr. fig. 15a og s. 5314) 18a. Nordfl øjen: Grav- 18a. Nordfløjen: Grav-
læggelsen (s. 5315). 18b. Sydfløjen: Opstandelsen (s. 5315). Ejnar V. Jensen fot. 1939. – Front of wings of (†)altarpiece, 
c. 1590, with †paintings from the modernization of the altarpiece, c. 1707. 17. North wing: Uncovering of ‘Mankind between 
the Law and the Gospel’ (cf. fig. 15a). 18a. North wing: The Entombment. 18b. South wing: The Resurrection.
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(fig. 18b). Bagsiderne viser mod nord Korsfæ-
stelsen (fig. 16a), mod syd Korsnedtagelsen (fig. 
16b).
 Som forlæg for alle fire malerier har maleren 
benyttet kobberstik fra en passionsserie, stukket 
af Hieronymus Wierix (1553-1619) fra Antwer-
pen.29 Dog er Korsfæstelsen moderniseret ved 
at ændre forlæggets frontale fremstilling af den 
korsfæstede til en gengivelse af Kristus i døds-
øjeblikket (Luk. 23, 44f.). Forbilledet er Rubens’ 
berømte fremstilling fra 1631, stukket af Paulus 
Pontius, som netop viser frelserens forpinte le-
geme, hængende i næsten lodret oprakte arme, 
mens solen formørkes af skymasserne.30

 Topstykkets malerier (fig. 19a-d) er malet med 
olie på træ, 29×20 cm, over en lysegrå bund uden 
kridt. De fire evangelister er gengivet som bryst-
billeder, og synlige malekanter viser, at de oprin-
delig har været rektangulære og først sekundært 
er tilpasset topstykkets arkadefelter. Efter opsæt-
ningen af den nye altertavle 1902 henlå maleri-
erne på loftet, men opsattes 1931 på brystværnet 
af pulpituret i det nye tårnrum. Efter pulpiturets 
nedtagning 1967 ophængt på stolestadernes ind-
gangspanel, efter restaureringen 1998 monteret 
på plade, ophængt på skibets sydvæg.
 En †fremstilling i gavltrekanten af den velsig-
nende Gud Fader eller Kristus (jfr. fig. 29) var 
muligvis en opmaling af det oprindelige motiv 
på samme sted, jfr. ovf.

 Af rammeværkets bemaling var storstykkets 
søjlepostamenter bemalet med †våbener for pa-
tronen, baron Frederik Krag og dennes tredje 
hustru, Edel Krag. Endnu 1939 opbevaredes et 
af disse †postamentfelter hos købmand Mathies 
Christiansen. Det viste Krag-slægtens våben, tre 
sorte krager på hvid grund, indrammet af kryd-
sende grønne palmegrene og kronet af syvtakket, 
forgyldt krone; øverst guldmalede initialer F E K 
for Fru Edel Krag. Det andet postamentfelt har 
utvivlsomt rummet Kragvåbenet med baronens 
initialer (jfr. fig. 9, 29).
 Behov for reparation nævnes i første halvdel 
af 1800rne,31 og 1876 trængte både træværk og 
maleri til reparation ‘ved en kyndig hånd’.10 Det 
fremgår af de gamle fotografier (jfr. fig. 9, 29), 
at storstykkets postament i slutningen af 1800rne 
havde en indskrift (nadverordene?) med store 
skønskriftbogstaver, som formentlig var en del af 
den ønskede nystaffering. Sidstnævnte signalere-
des endvidere ved følgende påskrift i evangelisten 
Lukas’ bog (jfr. fig. 19c) med sorte skønskrift-
bogstaver: ‘Denne altertavle blev i 1876 restau-
reret’. De andre overmalinger og retoucher, som 
er konstateret ved senere restaureringer stammer 
formentlig også delvis fra 1876-restaureringen; 
dog siges Nadvermaleriet ved forundersøgelsen 
1939 at være opmalet ved ovennævnte købmand 
Christiansen. Den oprindelige renæssancetavle 
blev kasseret 1899, da træværket fandtes at være 

Fig. 19a-d. Evangelisterne. Malerier indsat i den o. 1707 moderniserede (†)altertavle, jfr. fig. 29. Nu ophængt på 
skibets sydvæg (s. 5316). Roberto Fortuna fot. 1998. – The Evangelists. Paintings inserted in the (†)altarpiece, modernized 
c. 1707; cf. fig. 29 . Now on the south wall of the nave.
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brøstfældigt ligesom billederne skønnedes ‘uden 
kunstnerisk værdi’. Man forventede ministeriets 
tilladelse til at ‘anbringe en god kopi af et an-
erkendt kunstværk’, mens rammen skulle udfø-
res efter tegning af en kirkebygningskyndig arki-
tekt.10

 Altersølv. Kalk (fig. 21), ifølge påskrift på bæge-
ret skænket 1697 af kirkeejeren Frederik Krag og 
dennes anden hustru, Charlotte Amalie Griffen-
feld, men muligvis sekundært ændret ved repara-
tion. Den 22 cm høje kalk har cirkulær fodplade 
i to afsæt på bred standkant og et støbt krucifiks 
loddet på dens øvre kegleformede del, som vir-
ker fremmed for tidens norm. Dette gælder også 
skaftet, hvis knop med glatte bosser og profillister 
mod de tilgrænsende led imiterer senmiddelalde-

rens og renæssancens form. Bægeret har skrå si-
der og under mundingsprofilen følgende grave-
rede versalindskrift omkring Krag–våbenet under 
friherrekrone og mellem krydsende palmegrene: 
»Anno 1697 haver her baron Friderich Kragh til 
Stens Balle Gaard og Fr(u) friherinde Charlotte 
Amalia Griffen Felt foræred denne kalck og di-
sck samt oblate eske til Ende Lavve kierke Gud 
til ære og landbyggerne paa landet til nytte«. In-
gen stempler. Kalken opbevares sammen med den 
formentlig senere tilkomne disk og oblatæske i et 
futteral af egetræ fra 1800rne.
 Disk (jfr. fig. 21), o. 1800, forgyldt, 13,6 cm i 
tvm. På fanen graveret hjulkors og i bundens op-
advendte side et uidentificeret stempel som et ‘P’ 
(fig. 48).

Fig. 20. Nadveren. Maleri, indsat i storstykket i den o. 1707 moderniserede (†)altertavle fra o. 1590, jfr. fig. 9, 29. 
Siden 1902 ophængt på skibets nordvæg (s. 5315). Roberto Fortuna fot. 1998. – The Eucharist. Painting, inserted in 
the main panel of the (†)altarpiece from c. 1590, modernized c. 1707; cf. figs. 9, 29. Has hung since 1902 on the north wall 
of the nave.
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 Oblatæsker. 1) (Fig. 22), 17-1800rne, oval, 8,7 
cm bred og 2,6 cm høj. Den glatte, indvendigt 
forgyldte dåse har standkant og mundingsprofil. 
2) (Fig. 23), o. 1922, af sølvplet, oval, 13,8 cm 
bred og 8,3 cm høj (inkl. knop). Terrinformet 
med korsformet knop på låget. Under bunden tre 
stempler: »N«, »Gero« og to tårne. 32

 †Altersølv. 1) †Kalk og disk, 1616, anskaffet hos 
M… Guldsmed, Horsens, formedelst 14 rdl., hvor-

af 10½ var arbejdsløn.24 1658 stjal svenskerne både 
kalk og disk, men tabte disken, som blev fundet af 
Christen tiemrer (tømrer). Sølvkalken måtte deri-
mod erstattes af en †tinkalk.33 2) †Disk, 1697, skæn-
ket af kirkens patroner ifølge indskriften på bæge-
ret af den bevarede alterkalk (jfr. ovf.). 3) †Oblatæ-
ske, 1697, skænket af kirkens patroner, jfr. ovf.
 Vinskummeske, o. 1900, af sølv, med snoet skaft 
og afsluttende englehoved.
 *Vinkande, o. 1875, af sort porcelæn med guld-
kors og -kanter, fra Den kgl. Porcelænsfabrik. Ses 
på ældre fotografier (jfr. fig. 9, 29), nu i Endelave 
Museum (inv.nr. 0370).
 Berettelsessæt, 1967(?), af sterlingsølv, udført af 
T. Linder-Madsen, Viby Sj. Kalken er 14, 2 cm 
høj, disken 9,6 cm i tvm. og oblatæsken 6,5 cm i 
tvm. og 3,6 cm høj. Alle har følgende graverede 
versaler under bunden: »T.L.M. Sterling 925.S.« 
†Berettelsessæt. 1) 1616 nævnes en kalk og disk af 
tin foruden det ovennævnte sæt af sølv.24 2) Et 
»lidet altertøj til sygeberetning« ønskedes 1832.11 
Ønsket opfyldtes dog først 1862, da man anskaf-
fede et af sølv.20

 Alterstager (fig. 24), ifølge påskrift skænket 1696. 
De 42 cm høje stager har på den kraftige fods 
fladtrykte midtdel graverede versalindskrifter på 
punslet baggrund, hhv. »Niels Sofren[son] Gyl-
ling. Anno 1696.« og »Karien Niels Dochter. An-Anno 1696.« og »Karien Niels Dochter. An-An-
no 1696«. Nært beslægtede med alterstager fra 
Lisbjerg, skænket 1705 (s. 1413).
 †Alterstager. 1616 nævnes to alterstager af træ,24 
som 1676 var »ganske forfulede og forraadne«,16 
og 1687 tilmed ormstukne.13

Fig. 21. Alterkalk og disk. Kalken er skænket 1697 af 
kirkeejeren, baron Frederik Krag og dennes anden hu-
stru, friherreinde Charlotte Amalie Griffenfeld. Disken 
er formentlig yngre (s. 5317). Jesper Weng fot. 2001. – 
Chalice and paten. Chalice donated in 1697 by the church 
owner Baron Frederik Krag and his second wife, Charlotte 
Amalie Griffenfeld. The paten is probably later.

Fig. 22-23. 22. Oblatæske nr. 1, 17-1800rne (s. 5318). 23. Oblatæske nr. 2, o. 1922 (s. 5318). Jesper Weng fot. 2001. 
– 22. Wafer box no. 1, 17�1800s. 23. Wafer box no. 2, c. 1922.
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 Syvarmet lysestage (fig. 25), o. 1925, 56 cm høj, 
af messing, i skønvirkestil.
 †Røgelsekar(?). Inventariet 1687 opregner et 
‘gammelt ildkar’.13

 Messehagler. 1) 1902, af højrødt silkefløjl med 
kors og kanter af guldbrokade; korset kan være 
overført fra den 1862 anskaffede messehagel.34 
Nyere silkefoer. 2) O.1970, af grønfarvet hørlær-
red, udsmykket med gyldengule aks på forsiden 
og tilsvarende grønlige på ryggen. Grønt silke-
foer.
 †Messehagler. 1617 indkøbtes i Horsens følgen-
de materialer til en messehagel: 8 alen fin »Cöller 
(kølner?) blommet Caffa«, 11 lod fin guldknip-
ling, 6½ alen høfarvet »backerall« og 1 lod silke. 
Foruden materialer og arbejdsløn betalte man 
et bud, der hentede tøjet i Viborg(!).24 Muligvis 
den samme af ‘rød, blommet fløjl’, som nævnes 
1687;13 men i hvert fald havde kirken 1716 ‘en 
smuk ny messehagel’, der tillige med en mes-
seskjorte var bekostet 1712.14 1832 savnedes de 
sædvanlige messeklæder; men 1838 var messeha-
gel og -skjorte nyanskaffede, omend det siges, at 
de ikke blev benyttet.11 1862 havde ejerne an-
skaffet en ny, af rødt fløjl med besætning af guld-
brokade.10

 Alterskranke. Ifølge indskårne versaler og årstal 
»E & KP 1931« på bagsiden af baluster ved nor-
dre låge skænket af Emil og Kirstine Petersen, 
jfr. billedramme, præsterækketavle og lysekroner. 
Skranken, hvis halvcirkulære forløb, brydes af lå-
ger mod korets sidevægge, har udsavede, mørk-
bejdsede balustre af egetræ. Knæfaldet har be-
træk af rødt fløjl med guldfrynser. – †Alterskran�
ker. 1820 var gelænderet løst ved alterfoden og 
beklædningen på knæfaldet i mådelig forfatning. 
Trods gentagen påtale var gelænderet endnu 1838 
løst og ønskedes befæstet; men 1854 fandt synet, 
at skrankerne burde fornyes med nye hynder til 
knæfaldet.11 En ny alterskranke af jernstænger 
med volutter ved knæfaldet og håndliste af træ 
blev muligvis opsat o. 1860. En sådan skranke 
med låger ud for midtergangen ses på ældre foto-
grafier (jfr. fig.9, 29 og 45); 1873 ønskedes knæ-
faldet udvidet indtil ½ alens bredde og forsynet 
med ny stoppet læderhynde. 1897 blev gelænde-
ret malet og bronzeret, mens knæfaldet fornyedes 
med ny polstring.10

Fig. 24. Alterstager, skænket 1696 af Niels Sørensen 
Gylling og hustruen Karen Nielsdatter (s. 5318) Jesper 
Weng fot. 2001. – Altar candlesticks, donated in 1696 by 
Niels Sørensen Gylling and his wife Karen Nielsdatter.

Fig. 25. Syvarmet lysestage, o. 1925 (s. 5319). Jesper 
Weng fot. 2001. – Seven�branched candlestick, c. 1925.
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 Døbefont (fig. 26), romansk, af grovkornet, grålig 
granit; 81 cm høj. Den glathuggede kumme, 66 
cm i tvm., har svagt udadskrånende sider og 
en vulst over platte ved overgangen til foden. 
Sidstnævnte har form som et terningkapitæl, og 
hele fonten er ‘ubarmhjertigt’ ophugget 1931 
ifølge årstal, indhugget på skjoldfladen mod syd. 
1676 manglede døbefonten såvel ‘beklædning’ 
som bækken,16 mens det 1834 påpegedes, at den 
gamle ‘massive’ font stod på et for kommunio-
nen (d.e. altergangen) såre ubekvemt sted, hvor-

for man burde anskaffe en ‘portativ’ font.11 1889 
skulle den afrenses i henhold til cirkulære af 23. 
maj s.å., og 1900 flyttedes den til korbuens nor-
dre vange på muret fundament (jfr. fig. 45). Efter 
ophugningen ved kirkens restaurering 1931 flyt-
tedes fonten til nuværende plads i korets vestre 
del, midt for korbuen.
 Dåbsfad, 1878, af messing, udført af kobber-
smed, C.(G.?) L. Nielsen, Horsens. Det glatte fad, 
som er 62 cm i tvm., har på fanens underside en 
plade, hvorpå smedens navn med graveret skrive-
skrift samt indstemplet årstal. 1676 (se ovf.) og 
1702 manglede et ‘bækken’ til fonten.14

  Dåbskander. *1), 1862, af tin, 32 cm høj. Kan-
den, hvis form svarer til den samtidige alterkande 
af porcelæn, har på forsiden af korpus et uudfyldt 
felt, markeret af indgraverede dobbeltlinjer. Kan-
den er formentlig anskaffet umiddelbart efter, at 
synet 1862 havde påpeget behovet for en dåbs-
kande af tin eller andet metal – et behov, som året 
efter var imødekommet.10 I Endelave Museum 
(inv.nr. 0369). 2) (Fig. 27), 1976, af sterlingsølv, 
udført af Allan Scharff, København. 27 cm høj 
og med følgende indskrift, stemplet med versaler 
under bunden: »1976 Scharff smykkeform. 925S. 
Denmark«.

Fig. 26. Romansk døbefont, af granit, med fontelåg fra 
o. 1700 (s. 5320). Jesper Weng fot. 2001. – Romanesque 
font of granite with wooden cover, c. 1700.

Fig. 27. Dåbskande, udført 1976 af Allan Scharff, Kø-
benhavn (s. 5320). Jesper Weng fot. 2001.– Baptismal 
ewer, made by Allan Scharff, Copenhagen, 1976.
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  Fontelåg (eller �himmel) (fig. 26 ), o. 1700, af fyr, 
70 cm høj, inkl. drejet topkugle. Låget har man-
gesidet (16) kegleform med sekundære lister over 
stødene. Et tømret kryds i den åbne bund, 69 cm 
i tvm., er ligeledes en fornyelse, og der er ikke 
spor efter profileret lukkebrædt. Der er levn af 
to stafferinger, af hvilke den oprindelige er en 
grå marmorering med rød og sort top, mens den 
nuværende er en grå-brunlig marmorering med 
rød og sort top. Låget, som har et sidestykke i 
Linå (s. 3288) er af middelalderform, jfr. Arild og 
Bramminge (DK. SJyll, s. 1273 og DK. Ribe, s. 
3080) og repræsenter antagelig den art ‘beklæd-
ning’ af fonten, som savnedes 1676.
 Prædikestol (fig. 28), o. 1575. Kurven har syv 
fag, af hvilke det yderste i hver side er nyere. Fa-
gene adskilles af kannelerede pilastre med profil-
kapitæler og tværdeles af en gesims med negle-
snit. Den nedre række fyldinger smykkes af folde-
værk med hjerteformede gennembrydninger og 
volutafslutninger omkring akantusmontant for-
oven.35 I den øvre række smalfyldinger er der in-
den for profilrammerne skåret et spinkelt ranke-
ornament. Af de senere tilføjede fag er det søndre 
mod ydervæggen glat, mens det nordre nærmest 
korbuen har nyskåret foldeværk forneden, mens 
smalfyldingens rankeværk foroven er påmalet, ik-
ke skåret.
 Af de fem bevarede fag er de tre midterste 
bredere end de to flankerende. Det forekommer 
derfor rimeligt at antage en oprindelig opstilling 
på et lektorium med et regelmæssigt, karnaplig-
nende fremspring foran korbuen.36 Ved den se-
nere flytning til skibets sydøstre hjørne, hvor op-
gangen via en muråbning er bibeholdt, har man 
åbenbart suppleret og omdisponeret fagene. 1870 
indrettedes en ny trappe med fire trin og vange.10 
Det er muligvis dette arrangement, som ses på 
ældre fotografier (jfr. fig.9), da stolen sad højere 
og en anelse længere mod vest, hvorfor der mel-
lem den nuværende kurv og triumfvæggen var 
indskudt en kort trappe med tilhørende vange 
i samme højde som kurven; sidstnævnte hvilede 
på en bærestolpe med skråknægte. O. 1912 æn-
drede man opstillingen af stolen, som ønskedes 
sænket og forsynet med ny trappe.20 Kurven blev 
nu flyttet ind til triumfvæggen og i lavere højde 

understøttet af en tømret kasse, mens trappen an-
bragtes i koret op til åbningen i triumfvæggen 
(jfr. fig. 45). Ved restaureringen 1931 og etable-
ringen af den nye triumfvæg sløjfedes trappen i 
koret og erstattedes af trin i murlivet, mens selve 
stolen anbragtes på en tømret underdel af staf-
brædder, som fulgte kurvens samtidigt regulere-
de grundplan. Muligvis hidrører de supplerende 
yderfag fra denne ændring.
 Ved kirkens restaurering 1967 fjernedes den 
tømrede underdel til fordel for en bærebjælke 
med skråstøtter, udført som en genskabelse af den 
tidligere (jfr. fig. 13).
 1716 stod stolen med farver og guld;14 men 
den nuværende staffering er nyere og domineres 
af en lysere og en mørkere grøn; baggrunden i 
fyldingerne er cinnober, mens visse detaljer så-
som lister og tandsnit er fremhævet med guld.
 Et krucifiks (jfr. fig.28), nyere, messingstøbt og 
monteret på kors af sortbejdset træ. Skænket i 
1934 af pastorinde Hornbech og ophængt på tri-
umfvæggens søndre del ved siden af prædike-
stolsdøren.

Fig. 28. Prædikestol o. 1575 (s. 5320). Jesper Weng fot. 
2001. – Pulpit, c. 1575.
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 Stolestader, 1900rnes første årtier, formentlig 
anskaffet kort tid efter ønsket om stolenes forny-
else 1910 (jfr. fig. 9 og 29).10 Gavlene har ram-
meværk med fyldinger og småspir af sydvestjysk 
type (jfr. f.eks. Underup, s. 5217); ryglæn med fyl-
dinger. Stafferet i tre grå nuancer, muligvis ved 
hovedistandsættelsen 1967, men oprindelig ege-
træsådrede, jfr. bænk på tårnloftet.
 †Stolestader. Kirkens 27 stole siges 1676 at væ-
re ‘ødelagte’; 16 men endnu 1700 var de meget 
brøstfældige.14 1820 manglede bænke til skole-
ungdommmen i koret, og stolene på pulpituret 
havde behov for reparation. Ti stole i nordræk-
ken over for indgangen manglede 1845 rygstød, 
og året efter ønskedes samtlige stole opmalet i en 
passende farve.11 Endnu i begyndelsen af 1900rne 
havde kirken et stolesæt, bestående af gavle med 
trepasformet afslutning og fyldingslåger (jfr. fig. 
9 og 29) – et sæt, som kan have fået denne 
form umiddelbart forud for ønsket om opmaling 
i 1840rne. På gavltoppene anes en malet num-
merering.

 En armstol til præsten er anskaffet umiddelbart 
efter, at man i 1900 ønskede koret tømt for di-
verse stole.20 Den er formentlig identisk med den 
armlænestol af poleret bøgetræ, udstyret med læ-
derhynde, som besluttedes anskaffet samme år.10 
Nu med betræk af rødt fløjl.
 †Skriftestol, antagelig fra 1600rnes første del. I 
1854 behøvedes et nyt forhæng for præstens stol, 
en lukket skriftestol i korets nordside,11 hvis ud-
smykning med æggestavsgesims og kannelerede 
pilastre endnu anes på de gamle interiørfotogra-
fier (jfr. fig. 29).37 Borttaget o. 1900,10 da præstens 
og kirkesangerens faste stole ved alteret ønskedes 
fjernet sammen med stolestaderne inden for kor-
buen – sidstnævnte antagelig bænkene til skole-
ungdommen (jfr. ovf.).
 †Degnestol, o. 1575, med rosetformet udsmyk-
ning på de halvrunde gavlender. Ifølge ældre fo-
tografier (jfr. fig. 9) opstillet i koret ved alterets 
sydside. Fjernet o. 1900 sammen med skrifte-
stolen og skoleungdommens bænke (jfr. ovf.). 
Som afløsning ønskedes indrettet en ny plads 

Fig. 29. Indre set mod øst. Foto før 1890. I NM. – Interior to the east, before 1890. 
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til kirkesangeren i et af de øverste stolesta der, 
som skulle udvides og forsynes med skråbræt og 
gulv.10

 Pengebøsser (fig. 30), 1800rnes slutning, af blik, 
med tragt i låget, der ved hængelås er fæstnet 
til beholderen. Sidstnævnte er monteret på ovalt 
blikskjold. De to bøsser er sortmalede; på skjoldet 
bibelsteder, malet med gylden skriveskrift: »Giver 
saa skal Eder gives. Luc 6,38« og »Saligt er det at 
give hellere end at tage. Ap: G: 20,35«. Ophængt 
i skibet, på hver side af døren, førstnævnte mod 
øst, sidstnævnte mod vest.
 Dørfløje. 1) (Fig. 32a-b), formentlig o. 1550, be-
stående af tre egeplanker, beslået på ydersiden med 
lod- og vandrette jernbånd, som stedvis er bortru-
stet. Kasselås af smedejern (fig. 46) med låseblik og 
gribering på ydersiden; en tilsvarende gribering 
på indersiden er tilføjet o. 1894.10 Indersidens rev-
ler er fjernet i forbindelse med flytning af fløjen til 
dørens yderfals. De oprindelige stabler i vestvan-
gen af den indre anslagsniche er bevaret.
 Fløjen, som 1898 besluttedes malet med mat 
egetræsfarve,10 står nu afrenset og fremviser på 
ydersiden en række bomærkelignende indrids-
ninger. Mellem skib og våbenhus.
 2) 1931, af eg, beslået med vand- og lodrette 
jernbånd i stil med den gamle fløj. I våbenhusets 
sydmur.
 †Pulpiturer. 1) 1707, muligvis i forbindelse med 
kirkens ombygning, har man søgt at afhjælpe kir-
kens pladsbehov ved opførelse af et eller flere 
pulpiturer. Den tidligste omtale er fra 1742, da 
kirkens pulpiturer og stole med bjælker og loft 
sagdes at være i forsvarlig stand.38 Et af disse var 
anbragt i skibets vestende, mens et andet kan ha-
ve været opbygget langs nordvæggen, hvor en 
herskabsstol (se ndf.) med sikkerhed fandtes i 
1800rne. Vestpulpiturets facade har været under-
støttet af stolper (jfr. fig. 29), men herudover er 
dets udformning ukendt.
 2) O. 1910 synes opsat et nyt vestpulpitur, an-
tagelig i forbindelse med udskiftningen af stole-
værket. Ifølge opmålingen 1924 (jfr. fig. 5) var 
opgangen en trappe langs vestgavlens søndre del.
 3) 1931 måtte det hidtidige vestpulpitur ned-
tages som følge af tårnets opførelse. I stedet ind-
rettedes her efter tegninger af Viggo Norn (jfr. 

fig. 6-7) et nyt af ringere dybde og understøttet 
af stolper, primært med henblik på genopstilling 
af harmoniet, der havde haft plads på det forrige 
pulpitur. Facaden lukkedes af et brystværnspanel, 
i hvis fyldinger man senere anbragte fire evange-
listmalerier fra den (†)altertavle (s. 5316), som si-
den 1902 havde henligget på loftet. Resten af pa-
nelets udsmykning skyldtes den lokale købmand. 
Pulpituret nedtoges ved kirkens hovedistandsæt-
telse 1967.
 †Herskabspulpitur (jfr. fig. 29), o. 1800, opbyg-
get i skibets nordøstre hjørne. Ifølge fotografiet 
hvilede det på afkantede stolper og havde bryst-
værnspanel med spejlfyldinger. Muligvis var det 
udstyret med vinduer, der kunne skydes op. Ad-
gangen skete gennem en åbning i nordmuren, og 
den tilhørende opgangstrappe var beskyttet af et 
udvendigt †vindfang (s. 5302). Brystpanelet stod 
umiddelbart før pulpiturets nedtagning med ege-
træsådring og gesimserne malet i en lysere farve.
 Opbygningen svarer til en type, der var særdeles 
udbredt i 1700rne og tiden o. 1800. Formentlig 

Fig. 30. Pengebøsse, 1800rnes slutning (s. 5323). Jesper 
Weng fot. 2001. – Collection box, end of 1800s.
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er det opstillet i forbindelse med major Schild-
knechts køb af kirken 1796 og oprettelsen af 
Louisenlund året efter. Det omtales tidligst 1833, 
da ‘majorindens stol kunne trænge til opmaling’. 
Ved synet 1851 fandtes kirken i god stand, und-
tagen den for privat regning bekostede lukkede 
opgang til Schildknechts stol, som var meget 
brøstfældig, åben og en kilde til træk.11 1890 fjer-
nedes både stol og opgang, og åbningen tilmure-
des, idet man samtidig fremhævede, at ‘kan nogen 
enkelt mand bevise sin ret til at benytte den nu-
værende pulpiturstol, kan han i henhold til kir-
kesynsloven forlange sig anvist særligt stolestade 
nede i kirken’.10

 Orgel, 1967, med fire stemmer, bygget af Th. 
Frobenius & Sønner, Kgs. Lyngby. Disposition: 
Gedakt 8', Principal 4', Rørfløjte 4', Oktav 2'. 

Tegnet af Aksel Skov og Aage Kristensen. Malet 
i tre grå nuancer, svarende til stolestaderne. Ved 
tårnrummets vestvæg.
 †Harmonium (jfr. fig. 9), skænket 1891 eller 
1892 og opstillet i skibets nordøstre hjørne for-
an det samtidige kakkelovnsaflukke (jfr. opvarm-
ning s. 5309).20 1913 ønskedes det flyttet til det 
nye vestpulpitur for at undgå fugtskader.10 Et har-
moniumstopstykke (fig. 47) med sølvbronzerede 
attrappiber, muligvis anskaffet i forbindelse med 
flytningen, opbevares på kirkeloftet.
 Salmenummertavler. 1) (Fig. 33), 1800rne, bestå-
ende af to brædder, samlet med revler på bagsi-
den og forsynet med ophængningshul foroven. 
Sortmalede med hvid delestreg på midten. Be-
regnet til påskrift med kridt (jfr. fig. 9, 29). Fire 
tavler, nu på kirkeloftet.

Fig. 31. Indre set mod vest. HJ fot. 2002. – Interior to the west.
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Danmarks Kirker, Århus

 2) O. 1925, af fyr, firkantede med indskårne 
versaler »Før Prædiken« og »Efter Prædiken« på 
de vandrette rammestykker over fyldingsfelterne, 
hvori messingtal på søm. De to tavler står siden 
1967 gråmalede med sorte fyldingsfelter.
 Præsterækketavle (fig. 34), 1930, med navne på 
kirkens præster siden reformationen. Ifølge ind-
skårne versaler og årstal på bagsiden af hænge-
stykket »E & K Petersen Anno 1930« skænket 
af Emil og Kirstine Petersen, jfr. maleriramme 
(s. 5315), alterskranke og lysekroner. Egetræs-
rammen omkring fyrretræsfyldingen er i renæs-
sancestil med kannelerede søjler, trekantfronton 
med tandsnit og volutformet hængestykke. På de 
vandrette rammestykker er med versaler indskå-
ret et citat fra Hebr. 13,7, mens frontonen smyk-

kes af strålesol. Selve tavlen har gylden antikva på 
sort grund, mens rammen står i blankt, ferniseret 
træ med indskrift og detaljer fremhævet i guld. På 
skibets sydvæg.
 Kirkestævnetavle, o. 1900; sortmalet trætavle med 
hvidmalet antikva: »Kirkestævne«. På våbenhu-
sets væg, øst for døren.
 Lysekroner. 1-3) 1927–28, ensdannede barok-
kopier af messing, med otte S-formede lysearme, 
prydet af profilhoved og delfiner. Balusterstangen 
ender i flakt ørn, og på hængekuglerne ses giver-
indskrifter med graveret skriveskrift: »Til Minde 
om Andrea Margrethe Petersen, født 1906, død 
1911. Julen 1927« (næstvestligst i midtergangen), 
»Til Minde om Metha Kirstine Petersen, født 
1900, død 1925. Julen 1927« (vestligst i midter-

Fig. 32a-b. Jernbunden dørfløj fra 1500rne (s. 5323). a. Yderside. .b. Inderside. Jesper Weng fot. 2001. – Iron�bound 
door, 1500s. a. Front. b. Back.
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gangen) og »Emil og Kirstine Petersen den 8 Juni 
1928« (østligst i midtergangen). 4) 1931, som nr. 
1-3, men større. På hængekuglen læses: »Kirstine 
og Emil Petersen 1931. Med Tak til Gud« (næst-
østligst i midtergangen).
 To kandelabre, fra år 2000, af sortmalet jern, 
med kræmmerhusformet lyseskål og cirkelformet 
fod. Smedet af Poul Bækkelund. Benyttes i kiste-
rummet og koret i forbindelse med bisættelser.
 †Belysning. 1884 eller 1885 anskaffedes ‘fem 
smukke hængelamper til aftengudstjeneste samt 
nogle lampetter’.10 En af disse petroleumslamper, 
ophængt i kæder, ses i koret på det ældste interiør-
fotografi (fig. 29). 1906 ophængtes de fem lamper 
i sortmalede jernstænger med messingkugler, så-
ledes som det fremgår af et fotografi fra 1914.39 
Her ses endvidere to af lampetterne (den ene ved 
prædikestolen) som endnu 1928 (jfr. fig. 45) var i 
brug.
 Kirkeskibe. 1) (Fig. 35), o. 1880, navnløst fuld-
skib, udført af bedstemand Søren Sørensen (‘Vil-
der Søren’), der 1883 forliste med et Horsens-

skib; skænket af pastor H. P. Christensen, som 
året forinden havde købt skibsmodellen. Ændret 
o. 1906, o. 1928 og 1948, da købmand Mathies 
Christiansen forlængede skroget og nyriggede 
det. Senest istandsat 1959.40 Det sortmalede skrog 
er kobberforhudet under vandlinjen og har hvid 
linje ved kanonportene. Agterspejlet smykkes af 
rigsvåbenet. Ophængt vestligst i skibet.
 2) (Fig. 36), 1958, linjeskibet Dannebrog (1850), 
bygget og skænket af museumsbestyrer Alfred 
Jensen, Glud.41 Det sorte skrog, som er grønmalet 
under vandlinjen, har hvid stribe ved kanonpor-
tene. Ophængt østligst i skibet
 †Kirkeskibe. 1716 var et orlogsskib ophængt i 
kirken,14 og 1768 fandtes her to små udtaklede 
skibe.17

Fig. 33. Salmenummertavle, 1800rne, jfr. fig. 9, 29 (s. 
5324). Jesper Weng fot. 2001. – Hymn board, 1800s.

Fig. 34. Præsterækketavle, 1930 (s. 5325). Jesper Weng 
fot. 2001. – Board listing incumbents, 1930.
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 En hatteknage, o. 1865, af træ, gråmalet, 1967 
ophængt på våbenhusets østvæg (jfr. fig. 10). Der 
er formentlig tale om en af de hvidmalede kna-
ger, som 1865 ønskedes ophængt over mandfol-
kestolene (jfr. fig. 9)10 og 1967 genbenyttedes ef-
ter at have været henlagt på loftet, hvor der fort-
sat findes tre egetræsmalede knager. I stedet fjer-
nedes våbenhusets †jernknager på bræt, muligvis 
det arrangement, som blev påbudt 1862 og 1863 
i medfør af kirkesynsloven.10

 En gammel †ligbåre nævnes 1687.13

 Klokke, ifølge versalindskrift foroven på klok-
kelegemet støbt 1831 af I. C. og H. Gamst, Kø-
benhavn. Ophængt i slyngebom, i klokkestol af 
jern, samtidig med tårnets opførelse 1931. Indtil 
da hang den i en åbning i korets gavlspids (jfr. fig. 
8, 49), hvilket i 1830rne gav anledning til ønsker 
om tilbageføring til en fritstående klokkestol, dels 
af hensyn til lydens udbredelse, dels for at undgå 
revnedannelser og slagregn på alteret! 1843 var 
ophænget forbedret og muligheden for beskadi-
gelse af bygningen afbødet.11

  En †klokke af uvis alder omtales tidligst 1820, 
da den uden tilladelse var flyttet fra en †klokke-
stol (s.d.) på kirkegården til åbningen i korgavlen. 
1830 omtales den som revnet.11

GRAVMINDER

Gravsten. 1) (Fig. 37), o. 1650, figursten af rødlig 
Ølandssten, 179×113 cm, antagelig over præsten 
Jørgen Iversen Leirskov, †1654, og hans to hustru-
er, af hvilke navnet »Maren«, for den sidste, Ma-
ren Justdatter af Gylling, endnu læses i fodfeltets 
næsten nedslidte indskrift i reliefversaler. Storfeltet 
viser præsten, stående med front mod beskueren, 
holdende en bog i hænderne foran brystet. De to 
hustruer er vendt mod ham og holder hænderne 
samlet i bedestilling; to kerubhoveder ses mellem 
de afdødes ansigter. Stenen har hjørnemedaljoner 
med evangelistsymboler over skriftbånd med nav-
nene. Mellem de øvre medaljoner ses tre helt 
udslidte skjolde. I forbindelse med nedtagningen 
af herskabspulpituret og tilmuringen af opgangen 
hertil 1890 flyttedes stenen fra sin oprindelige 
plads i korgulvet (jfr. fig. 29) til østenden af skibets 
nordvæg, hvor den ses på flere interiørfotografier 
(jfr. fig. 9).42 I forbindelse med restaureringen 1967 
flyttedes den til sin nuværende plads på våbenhu-
sets gavlvæg, øst for indgangsdøren (jfr. fig. 10).

Fig. 35. Kirkeskib, o. 1880, senere ombygget (s. 5326). 
Jesper Weng fot. 2001. – Ship, c. 1880, later altered.

Fig. 36. Kirkeskib, 1958, linjeskibet »Dannebrog« (s. 
5326). Jesper Weng fot. 2001. – Ship, 1958, the man�o’�
war “Dannebrog” (1850).
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 2) (Fig. 38), o. 1650-75, genbrugt med sekun-
dær indskrift o. 1827. Rødlig kalksten, 176×121,5 
cm. Den oprindelige randskrift med reliefversa-
ler: »Iohanes 3. Saa elste(!) Gvd verden…« (Joh. 
3,16) refererer til stenens relief af Opstandelsen, 
som er indrammet af et volutbåret bueslag. Hjør-
nerne, af hvilke det nederste til venstre er halvt 
afslået, markeres af medaljoner, hvori siddende 
evangelister med deres tegn. Mellem det nederste 
par ses to udslidte våbenskjolde.
 I midtfeltet sekundær personindskrift i fordy-
bet kursiv over Jens Holger Assenius, »født af 
Præstefolk paa Endelave« 11. nov. 1738. Selv var 
han præst her i 49 år og 5½ måned. Han »resig-

nerede« 1816, men døde først 1827, 88½ år gam-
mel. Endvidere over hans hustru, Else Stauning, 
*15. sept. 1733 i Horsens, gift 23. okt. 1769, †6. 
jan. 1788 samt over hans søster, jomfru Dorthea 
Marie Assenius, *1741 på Endelave, †1822, 81 år 
gammel.
 Stenen, der oprindelig har ligget i kirken, er 
formentlig ved den sekundære anvendelse lagt på 
kirkegården; siden 1931(?) indmuret i våbenhu-
sets østmur.
 3) (Fig. 39), o. 1776, over agtbare og fornem-
me skipper Niels Jensen Gylling, *2. marts 1709, 
på Endelauge, †16. maj 1776, med hustruen, den 
gudfrygtige og dydige matrone, Johanne Jens Da-

Fig. 37-38. 37. Gravsten nr. 1, o. 1650, formentlig over præsten Jørgen Iversen Leirskov (†1654) med sine to 
hustruer (s. 5327). 38. Gravsten nr. 2, o. 1650-75, med sekundær indskrift for præsten Jens Holger Assenius (†1827) 
med hustruen Else Stauning (†1788) og søsteren, jomfru Dorthea Marie Assenius (†1822). Nu indmuret i våben-
husets østmur (s. 5328). Jesper Weng fot. 2001. – Tombstone no. 1, c. 1650, probably of the minister Jørgen Iversen Leirskov 
(†1654) and his two wives. 38. Tombstone no. 2, c. 1650�75, with secondary inscription for the minister Jens Holger Assenius 
(†1827), his wife Else Stauning (†1788) and his sister Dorthea Marie Assenius (†1822). Now set in the east wall of the 
porch.
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atter Endelauge, *13. maj 1723, †2. okt. 1766. De 
levede i ægteskab 23 år, og avlede tilsammen seks 
sønner og en datter.
 Den rødlige kalksten, 149×106 cm, prydes af 
svejfet skriftfelt med fordybet kursiv; personnav-
nene dog med kursiverede versaler. Indskriften 
afsluttes af følgende gravvers:

»Her Sover vi nu sødt udi vor Sovekammer
Vi slap nu vel her ud fra Verdens Sorg og Jammer

Her er vor Jordisch=Deel
I Jordens muld lagt ned
Til det med Siælen hist
Skal ingaae udi Fred.«

Skriftfeltets øverste del viser relief af den op-
standne Kristus med sejrsfanen, mens hjørnefel-
terne inden for stenens profilerede kant rummer 
rocaillelignende bladværk. Oprindelig i kirken, 
hvorfra den er udflyttet engang i 1800rne; nu på 
kirkegården, sydøst for koret.
 Gravfliser. (Fig. 40), o. 1769, over Søren Jensen, 
*27. juli 1690 »her« (d.e. på Endelave) †7. okt. 
1769, foged »her paa Landet i 29 Aar«, forhen 
skriver i 27, gift i 49 år og seks måneder med 
Kirsten Knuds Datter, *26. nov. 1696, †18. april 

1769, »af Gud velsignede med 9 børn, 5 Søner 
og 4 Døttre«. Sammensat af fire mindre, grå kalk-
stensfliser, 46×44 cm, indskrift med fordybet kur-
siv og kursiverede versaler, fremhævet med sort 
farve. Oprindelig i gulvet over begravelsen, nu 
opstillet i våbenhuset.
 Kirkegårdsmonumenter. På et smalt jordstykke 
nord for kirken er ud for skibet indrettet et 
familiegravsted for ejeren af Louisenlund, major 
Schildknecht og hans efterkommere. Det er for-
mentlig etableret o. 1868, og den noget ugæst-
milde, forblæste plads skyldes vel ønsket om at 
placere gravstedet i umiddelbar nærhed af den 
udvendige opgang til familiens pulpitur (s. 5302). 
Gravstedet hegnes mod nord og vest af en blank 
kløvstensmur, afdækket med udadvendte vinge-
tegl. På de to andre sider udgøres indhegningen 
af et sølvbronzeret støbejernsgitter. Gravstedet 
rummer i alt syv monumenter, hvoraf kun de to 
ældste (nr. 1 og 2) beskrives her:
 1) (Fig. 41), o. 1868(?), over Georg Ditlev 
Schildknecht, major og eskadronchef, ejer af En-

Fig. 39. Gravsten nr. 3, o. 1776, over skipper Niels Jen-
sen Gylling (†1776) med hustruen Johanne Jensdatter 
Endelave (†1766). Nu på kirkegården (s. 5329). Jesper 
Weng fot. 2001. – Tombstone no. 3, c. 1776, of the sea 
captain Niels Jensen Gylling (†1776) and his wife Johanne 
Jensdatter Endelave (†1766). Now in the churchyard.

Fig. 40. Gravfliser, o.1769, over foged Søren Jensen 
(†1769) og hustruen Kirsten Knudsdatter (†1769). Nu 
opstillet i våbenhuset (s. 5329). Jesper Weng fot. 2001. 
– Tomb slabs, c. 1769, of the bailiff Søren Jensen (†1769) 
and his wife Kirsten Knudsdatter (†1769). Now mounted 
in the porch.
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delave, *1741, †1800, samt over børnebørnene 
Georg D. V. Schildknecht, *7. dec. 1832, †9. dec. 
1844, Carl J. A. Schildknecht, *25. juli 1834, †12. 
jan. 1858 og Amalie C. J. Schildknecht, *1. sept. 
1836, †15. jan. 1858.
 Grotte af sandsten, 67×64 cm, smykket af efeu 
og med indfældet skrifttavle samt kronende kors, 
begge dele af hvid marmor. Den sortmalede ind-
skrift i fordybet antikva og versaler sluttes med 
ordene: »Hviler i Fred, I Elskelige!!«. Stenen, der 
er stærkt forvitret og repareret med cement, står 
østligst op ad nordmuren.
 2) O. 1868(?), over Johan Daniel Schildknecht, 
proprie[tær], *1793, †11.dec. 1881 og over hu-
struen Ane Margrethe Nicoline Schildknecht, 
født Nørgaard, *22. juni 1804, †17. nov. 1868.
 Grotte af sandsten, svarende til nr. 1. Opstillet 
midt for nordmuren.
 Andre monumenter: 3) (Fig. 42), o. 1867, over præ-
sten Erik Assenius Bache, *1814, †1867, præst på 

Endelave i 14 år. Grotte af sandsten, 60,5×48,5 
cm, med forsænket indskrifttavle (39×31 cm, in-
skription i fordybet antikva) og kronende kors, 
begge dele af hvid marmor og svarende til nr. 1 og 
2. Personindskriften afsluttes med følgende vers:

»Vel, du gode og tro Tjener!
Du var tro i det Lidet

Jeg vil sætte dig over meget
Gaa ind til din Herres Glæde.«

På kirkegården, i hjørnet mellem våbenhus og 
skib.
 4) (Fig. 43), o. 1876, over regimentskirurg Fritz 
Sannom, *1808, †1876. Monumentet udgøres af 
en ca. 100 cm høj grå granitblok med røde og hvi-
de årer. Heri en indskrifttavle af hvid marmor med 
sortmalet, fordybet antikva, hvidt marmorkors og 
to bisquitmedaljoner efter Thorvaldsens ‘Dagen’ og 
‘Natten’. Medaljonerne er fornyet efter genopstil-

Fig. 41. Kirkegårdsmonument nr. 1, o. 1868(?) over 
Georg Ditlev Schildknecht (†1800) og hans børne-
børn. På familiegravstedet nord for skibet (s. 5329) HJ 
fot. 2002. – Churchyard monument no.1, c. 1868(?), to 
Georg Ditlev Schildknecht (†1800) and his grandchildren. 
On the family tomb north of the nave.

Fig. 42. Kirkegårdsmonument nr. 3, o. 1867, over præ-
sten Erik Assenius Bache (†1867) (s. 5330). HJ fot. 
2002. - Churchyard monument no. 3, 1867, to the minister 
Erik Assenius Bache (†1867).
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ling af stenen, der i en årrække havde været benyt-
tet i stengærdet. På kirkegården sydvest for kirken.
 5) O. 1877, over pastorinde Louise Grønbech, 
f. Mattat, *1820, †1877. Gravsten af rødåret gra-
nit, 130×82 cm, let affaset og med fordybet ram-
melinje omkring indskriftens fordybede versaler. 
På kirkegården, syd for skibet, sammen med en 
række andre ældre og yngre begravelser for kir-
kens præster, jfr. nr. 3.
 Støbejernskors. 1–2) (Fig. 44), o. 1876, over Ane 
Knudsen, f. Hansen, *1805, †1872 samt æg-
temanden, gårdejer Søren Knudsen, *28. okt. 
1802, †29. febr. 1876. De to ens, 141 cm høje 
kors er fæstnet til stenfod. Personalia og min-
devers med reliefversaler og -antikva. Omløben-
de kantstav og korsender, formet som gennem-
brudte kaprifolieblomster med frøkapsler; for-
neden på korsstammen under personindskriften 
et anker. 43 Sølvfarvede. På kirkegården sydvest 
for kirken.

KILDER OG HENVISNINGER

Jfr. fortegnelse over arkivalier vedr. kirkerne i Gammel 
Skanderborg amt i almindelighed s. 2874 samt forkor-
telser s. 2875. Fagordbog s. 15.
 Ved embedet: Synsprotokol 1862ff.
 LAVib: Retsbetjenteark. Endelave tingbog, syn 13. 
dec. 1673; Godsarkiver. Stensballegård godsarkiv. En-
delave. Stedsmålsbog, syn 21. okt. 1676.
 NM: Indberetninger ved Einar V. Jensen 1939, 1940 
og 1943 (inventar, undersøgelse af altertavlefløje med 
restaureringsforslag og restaurering af altertavlefløje 
samt evangelistmalerier ), Karl Søndergaard Nielsen & 
Verner Thomsen 1994 (altertavle og nadvermaleri), Jan 
Brøndsted & Stephanie Noerbel 1998 (altertavlens si-
defløje og topstykke, nadvermaleri og evangelistbille-
der ), Rikke Ilsted Kristiansen 2001 (inventar og grav-
minder), Annelise Olesen 2001 (kirkens omgivelser og 
inventar).
 Tegninger og opmålinger: NM: Forslag til nyindretning 
(plan og længdesnit) ved Aksel Skov og Aage Kristen-
sen 1967 (kopi). Horsens Museum: Plan, snit og facader 
ved Viggo Norn 1924 (16A-2.1). – Plan, snit og fa-
cader i henh. til ombygningsprojekt ved Viggo Norn, 
april 1931 (16A-2.2.-3.2).
 Litteratur: MeddÅrhSt. 1968, s. 49f. (hovedistandsæt-
telse 1967), 1996, s. 153 (nyt kapel og depot på kirke-
gården).

Historisk indledning ved Lars Bisgaard, beskrivelse af 
kirkegård, bygning, inventar og gravminder ved Hugo 

Fig. 43. Kirkegårdsmonument nr. 4, o. 1876, over regi-
mentskirurg Fritz Sannom (†1876) (s. 5330). HJ fot. 
2002. – Churchyard monument no. 4, c. 1876, to the regi�
mental surgeon Fritz Sannom (†1876).

Fig. 44. Støbejernskors nr. 1-2, o. 1876, over gårdejer 
Søren Knudsen (†1876) og hustruen Ane Knudsen 
(†1872) (s. 5331). HJ fot. 2001. – Cast iron crosses nos. 
1�2, c. 1876, commemorating the farmer Søren Knudsen 
(†1876) and his wife Ane Knudsen (†1872).
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Johannsen, orgel ved Ole Olesen. Redaktionssekretær 
Annelise Olesen. Teknisk og grafisk tilrettelæggelse ved 
Mogens Vedsø. Engelsk oversættelse ved James Manley. 
Redaktionen afsluttet 2002.

1 Kong Valdemars Jordebog, udg. Svend Aakjær. 1926- 
45, II, s. 53, 58 og 214f.
2 DiplDan. 1.rk. I, nr. 132; DaMag. 2, VI, s. 236; Repert. 
II, nr. 3097, 5508 og 8392; Frederik I.s Registranter, s. 
9, 191, 244, 270, 304, 441 og 474.
3 KirkehistSaml. 3. rk. III, s. 363. Det drejede sig i alt 
om 2 pd. korn.
4 DaKancReg., s. 381 (3. april 1548).
5 KancBrevb.
6 Kronens Skøder II, s. 445f. Kongen havde tidligere 
udlagt sine indtægter af øen til private, men uden bir-
keret og patronatsret, således 18. juli 1661 til Frederik 
og Christian Banner til Rødkilde og 8. juli 1667 efter 
tilbagekøb 19. marts samme år til hof- og overjæger-
mester Vincents Joachim Hahn, se samme, s. 253f., 
257f.
7 Kronens Skøder III, s. 124, 138f.
8 RA. DaKanc. A 29. Efterretninger om Ejerne af Kir-Efterretninger om Ejerne af Kir-
ker og Kirketiender i Danmark, i Henhold til Forord-
ning 1726, 8. Novbr. 1726-97.
9 LAVib. Århus bispeark. Sager vedr. køb og salg af kir-
ker 1789-1805 (C 3.1150) og Sager vedr. kirkeejere 

1837-1844 (C 3.1156). Skødet beror i LAVib. Lands-
tingets skøde- og panteprot. 1793-99, fol. 559.
10 Ved embedet. Synsprot. 1862ff.
11 LAVib. Provsteark. Århus sdr. provsti. Synsprot. 1817- 
54 (C 30.1-2).
12 1613-15 fik en murer betaling for at oplægge kir-
ke gårdsmuren, jfr. RA. DaKanc. B 184. Seks års kir-
kergsk. 1614-20. Stjernholm len.
13 LAVib. Hads herredsbog 1687 (C 4.1104).
14 LAVib. Århus bispeark. Kirkesyn 1700-16 (C 3.1166- 
67).
15 Ved synet 1948 besluttedes at plante elme på nord-
digets vestre del, hvor den eksisterende beplantning af 
bukketorn tillod det. Ved embedet. Synsprot. 1862ff.
16 LAVib. Stensballegård godsarkiv. Endelave. Stedmåls-
bog.
17 DaAtlas IV, s. 251.
18 Ifølge Friis udgjorde øens missionsfolk drivkraften 
bag indsamlingen af midler til opførelsen af et klokke-
tårn, som var illustreret på et maleri. Forfatteren men-
te, at den karakteristiske kullede kirke ville lide ubode-
lig skade, såfremt planen gennemførtes, og det »selv om 
man tager en ordentlig Arkitekt dertil. Og en ordentlig 
Arkitekt vil vel næppe lægge Haand og Navn til en 
sådan Gærning«, jfr. Achton Friis: De Danskes Øer II, 
1927, s. 161f.
19 En sammenligning mellem grundplanerne fra 1924 

Fig. 45. Indre set mod øst. Foto o. 1930. I NM. – Interior to the east, c. 1930. 
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og 1931 (jfr. fig. 5 og 6) viser, at antallet af stole øgedes 
fra 22 til 36, hvorved det 1924 anførte behov for yder-
ligere ca. 50 pladser var imødekommet, jfr. Ved embe-
det. Synsprot. 1862ff.
20 LAVib. Voer-Nim hrdr.s prot. 1855-1938.
21 Støbejernsrammerne er bevaret og henstår nu i fyr-
kælderen under tårnet.
22 LAVib. Voer-Nim hrdr.s prot. 1855-1938. Ønsket om 
vinduesbelysning i det hidtil mørke våbenhus fremsat-
tes allerede 1862, men gennemførtes først 1878, jfr. Ved 
embedet. Synsprot. 1862ff.
23 Blandt eksemplerne på indridsning med passer af 
fortegning til indvielseskors kan nævnes Røsnæs (DK. 
Holbæk, s. 1357f.).
24 RA. DaKanc. B 184. Seks års kirkergsk. 1614-20. 
Stjernholm len.
25 Søjlerne opbevaredes hos byens snedker, formentlig 
altertavlens mester, Martin Jensen, mens byens køb-
mand, Mathies Christiansen, besad en af postamentfyl-
dingerne med sekundær bemaling.
26 Jfr. Carsten Bach-Nielsen: Cranachs Pragmaleri 
af mennesket mellem lov og evangelium som ud-
tryk for det lutherske menneskesyn, i Tro og bilde i 
Norden i Reformasjonens århundre, red. af Martin 
Blindheim, Erla Hohler og Louise Lillie, Oslo 1991, 
s. 65-83.
27 Træsnittet i den ældste danske bibel er lånt fra Er-
hard Altdorfers titelblad til Det nye Testamente på ne-
dertysk, udgivet i Lübeck 1533, jfr. Birgitte Bøggild 
Johannsen & Hugo Johannsen: Kongens Kunst (Ny 
dansk Kunsthistorie 2), 1993, s. 31-33. Om træsnittene 
fra Christian III.s bibel som forbilleder for dansk kir-

kekunst, se M. Mackeprang: Illustrationerne i Chr. III.s 
Bibel som Forlæg for Kalkmalerier, KirkehistSaml. 6. 
rk., VI, 1950, s. 385f.
28 I Tisted amt er eksempelvis registreret et betydeligt 
antal lutherske fløjaltertavler fra slutningen af 1500rne, 
jfr. DK. Tisted, s. 1080f.
29 Jfr. Marie Mauquoy-Hendrix: Les Estampes des 
Wierix I, Bruxelles 1978, s. 21ff., pl. 19.
30 Jfr. Michael Viktor Schwarz: Der Kupferstich »Le 
Christ au Coup de Poing«: Rubens antwortet Mi-
chelangelo, i Wiener Jahrbuch für Kunstgeschichte 
XLIII, 1990, s. 112-28; et bemærkelsesværdigt hjemligt 
eksempel på indflydelsen fra Rubens’ formel er sølv-
krucifikset på Christian IV.s kiste i Roskilde Domkir-
ke, jfr. DK. Kbh. Amt, s. 1862.
31 1838 var enkelte stykker løse, og tavlen trængte til 
reparation. 1846 gentoges ønsket om reparation og 
‘fernisering’, jfr. LAVib. Provsteark. Århus sdr. provsti. 
Synsprot. 1817-54 (C 30.1-2).
32 Ved synet 1922 ønskedes en oblatæske anskaffet. Å ret 
efter gentoges ønsket, jfr. LAVib. Voer-Nim hrdr.s prot. 
1855–1938.
33 Dette nævnes tidligst ved synet 1676, jfr. LAVib. 
Stensballegård godsarkiv. Endelave. Stedsmålsbog. Der-
næst i inventariet 1687, hvorfra oplysningen om finde-
mandens identitet, jfr. LAVib. Hads herredsbog 1687 
(C 3.1104).
34 Således ønskedes 1883 en ny messehagel, som det 
ældre kors af guldborter kunne anbringes på. 1902 
hedder det dog blot, at en ny hagel af højrødt silkefløjl 
med kors og galoner af guldbrokade er anskaffet, jfr. 
Ved embedet. Synsprot. 1862ff.
35 Foldeværk med sådanne karakteristiske hjerteforme-
de gennembrydninger kendes f.eks. fra stolestaderne i 
Nr. Nebel fra 1576 (DK. Ribe, s. 1203).
36 Lektorieprædikestolen synes at have været særdeles 
udbredt blandt vore tidligreformatoriske prædikesto-
le, jfr. Marie-Louise Jørgensen: Lektorieprædikestole i 
Østdanmark, i Kirkens bygning og brug. Studier tileg-
net Elna Møller, 1983, s. 89-108; Ebbe Nyborg: Lek-

Fig. 46. Lås på jernbunden dør, jfr. fig. 32b (s. 5323). 
Jesper Weng fot. 2001. – Lock on iron�bound door; cf. fig. 
32b.

Fig. 47. Topstykke med attrappiber, fra †harmonium (s. 
5324). Annelise Olesen fot. 2001. – Top piece with simu�
lated organ pipes, from †harmonium.
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torieprædikestole og katekismusaltertavler. Om inven-
tarfornyelse i de sydvestjyske kirker i reformationsår-
hundredet, i Tro og bilde i Norden i Reformasjonens 
århundre, red. Martin Blindheim, Erla Hohler og Lou-
ise Lillie, Oslo 1991, s. 223-53.
37 Om sådanne præstestoles funktion og fjernelse i takt 
med skriftemålets ophør, se Erik Skov: Skriftemål og 
skriftestol, i Kirkens bygning og brug. Studier tilegnet 
Elna Møller, 1983, s. 109-26.
38 LAVib. Bispeark. Kirkesyn. 1739-49 (C 3.1171).
39 Ved embedet. Postkort af kirkerummet, der er festklædt 
i anledning af forsvarsbrødrenes gudstjeneste 1914.
40 Henningsen: Kirkeskibe. Skbg., s. 104. En seddel som 
fandtes ved istandsættelsen 1959, udført af museums-
bestyrer Alfr. Jensen, Glud, rummer oplysningerne om 

de forskellige ændringer, som bl.a. var resultat af kritik 
af rigning og dimensioner.
41 Jfr. Vejle Amts Folkeblad, 10. marts 1958.
42 1889 ønskedes to ligsten i gulvet foran koret optaget. 
Den ene skulle indmures i væggen på den eksisterende 
pulpiturstols plads, den anden i nordre side af korbuen. 
Året efter siges det, at sidstnævnte ved optagelsen var 
så medtaget, at den ikke kunne indsættes i muren, jfr. 
Ved embedet. Synsprot. 1862ff.
43 Beslægtede støbjernskors kendes bl.a. fra Dover (s. 
3175, nr. 3), Ovsted (s. 4581, nr. 5), Tåning (s. 4619, nr. 
3) og Ørridslev (s. 4763, nr. 10, 13, 14 og 15), leveret af 
firmaerne Møller & Jochumsen og Stallknecht, begge 
Horsens. Jfr. Aase Faye: Danske Støbejernskors, 1988, s. 
138 (nr. 327–29).

Fig. 48. Uidentificeret stempel på alterdisk (s. 5317, 
jfr. fig. 21). Jesper Weng fot. 2001. – Mark for unknown 
maker on paten.
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Like other small islands, the island of Endelave, 
which belonged to the Crown during the Mid-
dle Ages, probably first acquired a church in the 
Late Middle Ages – no earlier than the mid-four-
teenth century. The church, which lies close to 
the north beach in the village of Endelave, was 
built of fieldstone with no windows to the north. 
The only original detail is the door with its seg-
mental arch, since both the chancel arch and the 
windows have been changed several times. The 
porch on the south side may have been added in 
the 1500s.
 After the wars with Sweden in the 1600s the 
church was in a state of severe decay, and in 1707 

Baron Frederik Krag, who had bought the is-
land from the King in 1695, took the initiative 
for a radical refurbishing, involving among other 
things the removal of the chancel gable to make 
room for a modest expansion of the nave at the 
expense of the chancel.
 In 1910 the church gained economic inde-
pendence and in 1931 it was again expanded 
with the erection of a tower as well as the instal-
lation of new windows – all after drawings by the 
Horsens architect Viggo Norn. The most recent 
major repair was in 1967.
 The oldest items of inventory are a baptismal 
font of granite – Romanesque, judging from the 

SUMMARY

Fig. 49. Kirken set fra strandengen i nordøst. Pennetegning af Johannes Larsen 1922. Efter Achton Friis: De danskes 
Øer, 1927. – The church seen from the meadow in the north east.
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form – and an iron-bound door leaf, presumably 
from the 1500s. Of much greater interest are the 
pulpit and the remains of an altarpiece, both re-
flecting the new requirements of the Lutheran 
Reformation in 1536 as regards the church in-
terior. The form of the pulpit from c. 1575 sug-
gests that it may originally have been set up right 
in front of the chancel arch as a so-called ‘lecto-
rium’ pulpit. Of the altarpiece from c. 1590 only 
two wings are now preserved, with paintings of 
Mankind between the Law and the Gospel, Abraham 
and Isaac, the Resurrection and the Baptism of Jesus 
– the first of these a Lutheran allegory, closely re-
lated to the illustration on the title page (Erhard 
Altdorfer, 1533) of Christian III.s Bible (1550).
 In 1697 the church owner, Baron Frederik 
Krag, had his own name and that of his second 
wife, Charlotte Amalie Griffenfeld, inscribed on 
the bowl of the preserved chalice, but the paten 
and wafer box donated at the same time have 
been lost. In connection with the above-men-
tioned major repairs of the church building in 
1707 Krag had the Renaissance altarpiece re-
painted. From this modernization the altarpiece 
still has the Eucharist painting of the main panel 
and the Evangelist pictures of the top piece, both 
hanging on the walls of the nave; in addition, on 
the backs of the side wings of the altarpiece there 
are remains of the Crucifixion and the Deposition, 
while the front pictures of the Entombment and 
the Resurrection were removed in 1939 with the 
uncovering of the Renaissance paintings.
 Two older photographs (figs. 9, 29) capture 
the impression of the small inventory-packed 
church before the scrapping of old furnishings 

began around 1900, culminating in the main 
restoration and the building of the tower in 
1931. In the chancel the altarpiece disappeared 
as well as the minister’s and parish clerk’s seats; 
in the nave the owners’ seats, pews and gallery. 
Thus the present altarpiece is from 1902, while 
the pews, the board listing the incumbents, the 
chandeliers etc. were obtained and donated in 
the course of the second and third decades of 
the twentieth century. In 1943 the altarpiece was 
supplemented with the old side wings, which 
had lain in the loft since 1902. The Evangelist 
portraits of the top piece, too, were restored to 
their former dignity, while a font canopy, prob-
ably also donated by Frederik Krag, is still kept 
in the loft.
 Sepulchral monuments: After 1900 a number of 
tombstones and tomb slabs from the floors of 
the church were moved out to the porch and 
the churchyard. The oldest of these are the tomb-
stone of the minister Jørgen Hansen Leirskov 
(†1554) and a slightly younger stone with a sec-
ondary inscription to his colleague Jens Holger 
Assenius (†1827), set partly in the south wall 
of the porch and partly outside in its east wall. 
Tiles from the bailiff Søren Jensen’s family tomb 
(†1769) have been set up in the porch, while a 
stone commemorating the sea captain Niels Jen-
sen Gylling (†1776) now lies in the churchyard, 
southeast of the chancel. North of the nave, close 
to where there was once a passage up to the 
owner’s family gallery, there is a tomb for the 
families Schildknecht and Hoe from the manor 
of Louisenlund – the island’s last private church 
owners.
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Oversigt. I bunden af Horsens Fjord ligger et næs, 
mod nord afgrænset af Nørrestrand, mod sydvest 
af Bygholm Å og mod øst af Stensballesund. På 
denne halvø – i læ af bakkerne og beskyttet af 
fjordens mange flak – finder man byen, der har 
navngivet den brede østjyske fjord.1

 Selve bynavnet, Horsens, som tidligst optræder 
i kilder fra 1100'erne, består i sin ældste version 
af to led, hvoraf det sidste med tiden har mistet 
sin oprindelige form (»Hors(e)-nes«, »Hors-næs«, 
»Hors-nisse«). 2 Første led refererer til ordet 

»hors«, dvs. hest, og netop hesten udgør hoved-
figuren i byens segl (jfr. fig. 4,6), der 1368 for 
første gang ses benyttet som mærke for ‘vort 
(by)fællesskab’ (»nostre communitatis«).3 Sidste 
led, »næs«, hentyder naturligt til bebyggelsens pla-
cering i landskabet som beskrevet ovenfor. Den 
nuværende form vinder hævd fra 1500'erne. 
 Beliggenheden i landskabet har været gunstig, 
både med hensyn til de naturgivne ressourcer og 
til kommunikationen med omverdenen. Alt i alt 
har dette udgjort et stabilt vækstgrundlag for så-

KIRKERNE I HORSENS
NOTER s. 5359

Fig. 1. Prospekt af Horsens set fra nordøst 1835. Oliemaleri af Ole Mathiasen Bøgh. I Horsens Museum. – View of 
Horsens from the north east, 1835. Oil painting in Horsens Museum.
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 De kongelige ejendomsforhold i byen lader sig 
endvidere belyse i relation til Horsens Vor Frue 
Kirke og S. Ibs Kapel eller Kirke (siden 1797 Vor 
Frelsers Kirke og i det følgende betegnet således). 
1418 modtog johanniternes prior i Antvorskov 
Kloster pavelig bekræftelse på rettighederne over 
disse kirker med henvisning til en 67 år ældre 
tilladelse fra Valdemar Atterdag, ‘sand patron for 
denne sognekirke og dette kapel’ (»verus patro-
nus ipsarum ecclesie parrochialis et capelle eas-
dem«), vedrørende kirkernes indlemmelse i or-
denen, ‘hvad angår patronatet og den kongelige 
grundlæggelse’ (»que de patronatu et fundatione 
regali existunt«). Dette aktstykke viser, at begge 
kirker var grundlagt og opført på kongeligt ini-
tiativ og dermed vel også på kongelig ejendom.11 
De seneste arkæologiske fund i Stjernholmkvar-
teret af et grubehus fra vikingetiden kunne tolkes 
som del af en stormandsgård, der siden dannede 
udgangspunkt for en tidligmiddelalderlig kongs-
gård, selvom denne sidste ikke er sikkert påvist.12 
Mht. en tilsvarende kongelig ejendom i bymid-
ten, jfr. s. 5373.
 En fyldestgørende redegørelse for de kirkelige 
forhold i byen i den ældste tid vanskeliggøres 
på samme måde af det sparsomme kildemateriale 
– arkæologisk såvel som skriftligt. Usikkerheden 
har gennem årene givet sig et håndgribeligt ud-
tryk i den omfattende debat om identificeringen, 
lokaliseringen og dateringen af Horsens’ ældste 
sognekirke.13 De seneste udgravninger i området 
ved det middelalderlige johanniterkloster (Ole 
Wormsgade 8-10) med fund af grave (de ældste 
antagelig fra 11-1200'erne) og af spredte fråd-
stensbrokker, vel fra en bygning af dette materia-
le, kunne støtte teorien om placeringen af en kir-
ke, antagelig sognekirken Vor Frue Kirke, dersom 
man antager, at den var opført af dette materiale, 
svarende til de – antagelig allerede i 1300'erne – 
nedlagte romanske frådstenskirker i Lovby og Ti-
rup, beliggende på det senere Bygholms marker, 
hhv. nord og syd for Bygholm Å. (De sidstnævn-
te beskrives nærmere under Hatting Kirke (Hat-
ting Hrd., Vejle Amt).14 Mod hypotesen om en 
sognekirke af frådsten taler dog tilstedeværelsen 
i Horsens Klosterkirke af romanske bygnings-
skulpturer af granit, som det er nærliggende at 

vel agerbrug og husdyrhold som handel. Et tidligt 
og usædvanligt vidnesbyrd om Horsens' handels-
mæssige betydning er således en omtale af byen 
(»Horshant«) i et arabisk værk fra 1100'ernes mid-
te med karakteristikken: ‘en lille smuk by’.4

 De seneste års arkæologiske udforskning af den 
nuværende bymidte har afdækket værdifulde vid-
nesbyrd om områdets tidligste bebyggelse, der 
kan føres tilbage til 900'erne.5 Ældst er spor i 
Borgergade, øst for byens nuværende torv, hvor-
til kommer fund vest herfor, i Søndergade, af en 
gravplads af ikke ubetydelig størrelse, antagelig 
fra overgangstiden mellem hedenskab og kristen-
dom. Om en bebyggelse af bymæssig art har der 
dog næppe været tale på dette tidspunkt, og en 
egentlig bydannelse er muligvis først opstået i lø-
bet af 1100'erne, hvor fund i samme område el-
ler længere mod vest afspejler begyndende hånd-
værksaktivitet og handelssamkvem med omver-
denen. 6 Dog savnes endnu et sammenhængende 
billede af udstrækningen og strukturen af denne 
bebyggelse.
 Vor viden om kongemagtens og kirkens tilste-
deværelse i byen i den tidlige fase er tilsvarende 
spinkel. Mønter fra Svend Grathes (1146-57) og 
Valdemar den Stores (1157-82) tid med indskrif-
terne hhv. »Hors« og »Regis Horsenes« (kongens 
Horsens) vidner om byens status ved 1100'ernes 
midte som udmøntningssted under kongens myn-
dighed. Måske er møntudstedelsen ligefrem flyt-
tet til Horsens fra en anden jysk by i de borger-
krigsplagede år under kong Svend. Ifølge Kong 
Valdemars jordebog (1231) betalte byen ‘skat af 
mønten’, og Horsens har i hvert fald på det tids-
punkt fungeret som et af de større omvekslings-
steder i Jylland.7 Derudover fastlagde Jordebogen 
byens ydelser til kongen som to nætters militær-
tjeneste og 60 mk. i afgift til befrielse for leding, 
en relativt høj afgift i forhold til andre jyske by-
er.8 Horsens har som middelalderens byer i øvrigt 
været underlagt en særlig kongelig overhøjhed 
(‘regaleret’).9 Til de kongelige rettighedsområder 
eller besiddelser hørte også arealer omkring Hor-
sens, foruden Hansted og Nim Hrdr. som nævnt 
i Jordebogen (jfr. s. 4825 og 5177), tillige med de 
omliggende marker, der i løbet af middelalderen 
blev overladt byens indbyggere.10 
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sætte i forbindelse med den kongelige tilladelse 
1540 til at anvende materialer fra den nedrevne 
gamle sognekirke (Vor Frue Kirke) ved opbyg-
ningen af byens nye sognekirke (denne), jfr. også 
ndf.15 Med hensyn til materialet af romanske gra-
nitskulpturer mv. i Vor Frelsers Kirke, der tidli-
gere er blevet tolket som levn fra byens første 
sognekirke, må disse snarere tolkes som rester fra 
en forgænger på samme sted som den nuværende 
teglstenskirke fra o. 1225 (jfr. s. 5400).16

 Hvad angår de skriftlige belæg for identifika-
tionen af byens sognekirke med Vor Frue Kirke, 
senere lagt ind under S. Hans Kloster, skal disse 
kort resumeres ndf. Dog vil en fyldig redegørel-
se følge i afsnittet om byens forsvundne kirker. 

Blandt kilderne er to, der ikke tidligere har væ-
ret inddraget i diskussionen. Placeringen uden 
for byen, dvs. uden for byvolden (jfr. ndf.), frem-
går utvetydigt af et pavebrev fra 1480.17 Tilknyt-
ningen til det efter 1351 etablerede johanniter-
kloster bekræftes såvel af dette som af det ovf. 
nævnte brev fra 1418. At den gamle sognekirke 
med stor sandsynlighed skal identificeres med 
kirken ved S. Hans Kloster, anlagt øst for Grå-
brødre Kloster ved den nuværende Stjernholms-
gade, understøttes yderligere af kilder fra 1500'er-
ne. Det gælder således Christen Skrams testa-
mente 1519, der i sin opregning af gaver til alle 
byens kirkelige institutioner og gejstlige anfører 
Vor Frue, hans gravkirke, som den første – og 

Fig. 2. Kort over Horsens, tegnet af Marianne Nielsen 2003 på grundlag af byplankort i Horsens Kommuneatlas, 
1991. De i Danmarks Kirker beskrevne kirker er markeret med tallene 1-7, kirkegårdene med bogstaverne A-C.: 
1. Vor Frelsers Kirke. 2. Klosterkirken. 3. Hospitalskirken. 4. Vestermark Kirke (kirkesalen i Horsens Statsfængsel). 
5. S. Josephs Kirke. 6. Getsemane Kirke. 7. Sønderbro Kirke. A. Nordre Kirkegård. B. Østre Kirkegård. C. Vestre 
Kirkegård. – Map of Horsens, drawn by Marianne Nielsen in 2003 on the basis of a town plan in Horsens Kommuneatlas, 
1991. The churches described in Danmarks Kirker are marked with the figures 1-7, the churchyards with the letters A-C: 
1. Church of Our Saviour. 2. Klosterkirken. 3. The Hospital Church. 4. Vestermark Church (the church hall in Horsens 
State Prison). 5. St. Joseph's Church. 6. Gethsemane Church. 7. Sønderbro Church. A. North Churchyard. B. The Eastern 
Churchyard. C. The Western Churchyard.
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største – modtager sammen med prioren og præ-
sterne samme sted, efterfulgt af Gråbrødre Klo-
ster og de øvrige kendte kirker og kapeller i by-
en, men, sigende nok, uden nævnelse af S. Hans 
Klosterkirke, som må være underforstået ved den 
ovenstående omtale.18 At Christen Skram vit-
terlig blev begravet i den daværende ‘Korsbrød-
re Klosterkirke’ (identisk med Vor Frue Kirke) 
fremgår af en senere beretning fra 1500'erne, vist-
nok nedskrevet af sønnedatteren Olive Skram. 
Liget blev nemlig siden hen overført til Østbirk 
Kirke, ‘da førnævnte Korsbrødre Kloster blev 
ødelagt’.19 Hermed må hentydes til den ovf. om-
talte nedrivning 1540 af ‘den gamle kirke, som 
kaldes Vor Frue Kirke’.20

 Vor Frue Kirke stod som nævnt ligesom Vor 
Frelsers Kirke (S. Ibs Kapel) under kongeligt pa-
tronat, men havde en overordnet sognekirkelig 
status, hvilket – omend ikke nødvendigvis – kun-
ne medvirke til at understrege dens højere ælde i 
forhold til sidstnævnte. Denne sognestatus bibe-
holdtes, da kirken 1351 blev overladt til johan-
niterne og dermed antagelig fik en dobbeltfunk-
tion som sogne- og klosterkirke for det nyetable-
rede kloster.21

BYEN OG KIRKERNE I HØJ- OG 
SENMIDDELALDEREN

Fra 1200'erne optræder Horsens regelmæssigt 
i de skriftlige kilder. Af Øm Klosters krønike 
fremgår, at Horsens fungerede som udskibnings-
havn for klostrets landbrugsvarer, ligesom mun-
kene ejede en gård i byen.22 Endvidere udstedte 
både kongen og Århusbispen breve her ved slut-
ningen af århundredet.23 Administrativt markerer 
byen sig 1305 som en retslig enhed og medbe-
segler af et brev, udstedt af sidstnævnte; før 1317 
havde Horsens sin selvstændige byret (»lex ci-
vitatis Horsnes«) og o. 1368 sit eget segl (jfr. 
ovf.).24 Byens privilegier er først nævnt knap 100 
år senere (1442), men kan meget vel være æl-
dre.25 Fastlæggelsen af en topografisk struktur, 
dvs. etableringen af et sammenhængende gadenet 
og en befæstning eller grænsedragning mod op-
landet, hører ligeledes til i dette tidsrum, således 
som de arkæologiske undersøgelser har vist.26 Og 

både kirke, kongemagt og byfællesskabet bidrog 
aktivt til at præge byens fysiognomi.
 En  vigtig begivenhed for byens struktur var på-
begyndelsen o. 1225 i bymidten af en statelig tre-
skibet teglstenskirke med dobbelttårnsanlæg og 
herskabspulpitur i vest, den nuværende Vor Frel-
sers Kirke (jfr. ndf.). Det kan imidlertid som ovf. 
nævnt ikke udelukkes, at teglstenskirken var en 
ombygning af en eller flere ældre forgængere på 
dette sted, som i lighed med området ved Vor 
Frue Kirke var kongelig ejendom. Samtidig er 
det påfaldende, at denne kirke til trods for sin 
monumentale udformning helt frem til 1480 (og 
også siden – efter reformationen) som omtalt ovf. 
måtte ‘nøjes’ med en underordnet status som ka-
pel i forhold til den gamle, relativt perifert be-
liggende sognekirke, jfr. s. 5354 og 5368. Dette 
gjaldt antagelig også i forbindelse med begravel-
ser, selvom der dog i teorien har kunnet dis-
penseres for reglerne, så længe jordfæstelsespenge 
og sjælegaver svaredes til sognekirken.27 En ind-
skrifttavle, ophængt i Vor Frelsers Kirke og tid-
ligst omtalt 1755, nævner »Jomfru Mariæ Kirke-
gaard« ved Torvet, der nedlagdes 1575, jfr. s. 5377 
og ndf.28 Dette kunne tolkes som vidnesbyrd om 
eksistensen af en filialkirkegård ved kapellet, be-
nævnt efter selve sognekirken. At dømme efter 
de ganske få fund af grave i området har anven-
delsen dog været yderst sparsom, jfr. ndf. og s. 
5380. Alt i alt kaster forholdet mellem Vor Frue 
og Vor Frelsers Kirke imidlertid lys over den 
tidlige bydannelse i Horsens, hvis sognestruktur 
således kunne repræsentere et overgangsstadium 
mellem de ældre byers og de tilhørende landom-
råders sognerigdom, og bygrundlæggelserne ef-
ter 1200. I de sidstnævnte gjorde strammere reg-
ler for nyoprettelse af sognekirker sig gældende.29 
Uvisheden om, hvilken status – om nogen – de 
tidlige kirker i Lovby og Tirup indtog i forhold 
til Vor Frue Kirke, gør det dog vanskeligt at tegne 
et dækkende billede af situationen.
 Indtrykket af begravelsesforholdene i højmid-
delalderens bykerne kompliceres yderligere af til-
stedeværelsen af grave, vistnok fra 1200'ernes 
midte, påvist under det tidligere rådhus, i dag By-
historisk Arkiv i Søndergade (nr. 26). Disse vid-
ner om tilstedeværelsen af endnu en kirkegård, 
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muligvis ligeledes i anneksforhold til sognekirken 
eller tilknyttet en anden institution med begra-
velsesret, måske byens forsvundne, middelalderli-
ge Helligåndshus med tilhørende kapel.30 Det skal 
dog anføres her, at selve institutionen først næv-
nes 1509, mens kapellet alene er direkte omtalt 
1541.31

 Et vidnesbyrd om Horsens’ status i 1200'ernes 
anden del var etableringen af et tiggermunkeklo-
ster, Gråbrødre Kloster i byens østlige udkant på 
grundlag af en donation 1261 fra ridder Niels 
til Barritskov. Gaven er udførligt omtalt i Peder 
Olsens Gråbrødrekrønike fra 1500'ernes begyn-
delse, vel efter et udtog af det originale gave-
brev, der var brændt før 1497.32 Med mindre den 
sekundært overleverede beretning har ajourført 

de topografiske betegnelser, giver teksten vigtige 
oplysninger om byens daværende topografiske 
struktur, idet de skænkede arealer nøje præcise-
redes i forhold både til en række navngivne gader 
og til byens grav i øst (»fossata civitatis«, forment-
lig ved den nuværende Havneallé, jfr. også ovf.). 
 O. 1300 synes den eksisterende bebyggelse og 
de nye byområder mod vest reguleret efter en 
samlet plan, hvorunder en torveplads syd for Vor 
Frelsers Kirke og en række gader (vigtigst Søn-
dergade, Nørregade og Kattesund) blev udstuk-
ket.33 En lokal befæstning i form af en voldgrav 
slog inden for et kort tidsrum (måske i 1300'er-
nes første årtier) en beskyttende ring omkring 
Vor Frelsers Kirke og området nord herfor (jfr. 
fig. 5, s. 5373).34 Anlægget må antagelig tolkes 

Fig. 3. Kort over det ældre Horsens; udsnit af kort 1858 i Trap, 1. udg. 1860, jfr. fig. 8. De i Danmarks Kirker 
beskrevne middelalderlige kirker, kapeller og klostre er markeret med tallene 1-7: 1. †Vor Frue Kirke, senere †S. 
Hans Kirke med †Johanniterkloster (senere Stjernholm Slot). 2. Vor Frelsers Kirke (S. Ibs Kirke). 3. Klosterkirken 
med †Gråbrødre Kloster. 4. †S. Jørgensgård, senere Hospitalskirken. 5. †Helligåndshus (?). 6. †Helligkorskapel. 7. 
†Kapel på Bygholm, jfr. fig. 2. Nr. 8 angiver †kapel i Det Russiske Palæ på Torvet. – Map of old Horsens, cut of a 
map 1858 in Trap, 1st ed., 1860, cf. fig. 8. The medieval churches, chapels and monasteries described in Danmarks Kirker 
are marked with the figures 1-7: 1. †Vor Frue Kirke (Church of Our Lady), later †St. Hans Church with the †Johannite 
Monastery (later Stjernholm Castle). 2. Church of Our Saviour (St. Ib's Church). 3. The monastery church Klosterkirken with 
the †Franciscan Monastery. 4. †St. Jørgen's Court, later the Hospital Church. 5. †House of the Holy Ghost (?). 6. †Holy 
Cross Chapel. 7. †Chapel on Bygholm, cf. fig. 2. No. 8 is marked as the †chapel in the Russian Residence on the Square.
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som udtryk for et politisk modsætningsforhold, 
måske mellem kongemagten på den ene side og 
den lokale befolkning på den anden. Det har 
således været nærliggende at knytte eksistensen 
af denne befæstning og opførelsen vest for byen 
af Bygholm (fra 1333 nævnt som bolig for kon-
gens lensmand) sammen med kilderne vedr. Erik 
Menveds nedkæmpning 1313 af de jyske bøn-
ders opstand på Hatting Mark vest for byen.35 
Ifølge Ribeårbogen skal kongen have ført sin 
hær ind i Horsens og her bygget en borg. Et 
kapel på Bygholm er ganske vist først omtalt i 
1600'ernes begyndelse, men kan meget vel være 
betydeligt ældre.36

 Pestens hærgen i byen ved 1300'ernes midte 
har antagelig været medvirkende årsag til en re-
organisering af byens kirkelige institutioner. Som 
nævnt ovf. fik johanniterne, repræsenteret ved 
prioren i Antvorskov Kloster, 1351 af Valdemar 
Atterdag overladt patronatsretten til de konge-
lige kirker, Vor Frue og Vor Frelsers Kirke, da 
begge på dette tidspunkt var vakante – vel efter 
pesten.37 Med inkorporationen, som fik pavelig 
stadfæstelse 1418, fulgte en tilladelse for ordenens 
forstander til at udøve en sognepræsts funktioner 
i Vor Frue Kirke (1351-1480) – en rettighed, der 
siden hen (1480-o. 1532) overførtes til Vor Frel-
sers Kirke.38 En sognepræst i Horsens (»rectore 
ecclesie in Horsnisse«) er tidligst nævnt 1360, for 
øvrigt af samme navn, Bernhard, som johanniter-
nes kommandør i byen, omtalt 1390.39

 Arkæologiske undersøgelser af S. Hans Kloster, 
det senere Stjernholm Slot, har dog endnu ikke 
afdækket anlæggets præcise omfang og de en-
kelte bygningers alder eller funktion, jfr. ovf. Et 
hospital er nævnt 1542 på kirkegården, syd for 
klostrets kirke (Vor Frue).40 En omtale i Mogens 
Gøyes testamente 1514 af en donation til at »vd 
øge (dvs. udbygge) i den nye Kierke« kunne tol-
kes som vidnesbyrd om etableringen af en helt 
ny kirke eller en omfattende ombygning af den 
ældre på dette sene tidspunkt.41 Uanset hvad, er 
det en tankevækkende melding om en mulig ‘op-
rustning’ af den nu degraderede sognekirke efter 
sogneomlægningen 1480. 
 Foruden af klostrets hospital og af Helligånds-
huset varetoges omsorgen for de spedalske af by-

ens S. Jørgensgård med tilhørende kirke, placeret i 
den sydvestlige udkant nær broen over Bygholm 
Å. Denne institution synes også at have stået i 
et vist afhængighedsforhold til S. Hans Kloster.42 
Gården er tidligst nævnt 1493, men kan meget 
vel være væsentligt ældre.43 
 Derudover nævnes 1519 et Hellig Kors Kapel, 
beliggende ved det østlige skel af Bygholms nord-
lige ladegårdsmark (Lovby mark).44 1544 solgtes 
endelig materialer fra ‘et kapel ved broen vest 
for byen’ til Horsens borgmester.45 At dømme ef-
ter beliggenheden kan kapellet enten identifice-
res med det ovennævnte eller være knyttet til S. 
Jørgensgården, måske et fremskudt vejkapel ved 
denne institution. Dog kan det ikke udelukkes, at 
det drejer sig om et – i kilderne i øvrigt – uom-
talt kapel. 
 Af det yderst begrænsede antal kendte hånd-
værkergilder og tilsvarende sammenslutninger fra 
senmiddelalderen lader ingen sig i øvrigt med 
sikkerhed knytte til nogen bestemt blandt byens 
kirker, kapeller eller altre.46

 Blandt særlige tildragelser i Horsens’ historie, 
der i løbet af middelalderen også kan have berørt 
kirkerne, skal endelig nævnes en række brande 
og ødelæggelser, dels 1247 under opgøret mel-
lem Erik Plovpenning og hertug Abel, dels 1285 
i forbindelse med nordmændenes angreb på by-
en.47 En større brand o. 1450 i byen eller specielt 
ved Vor Frelsers Kirke lader sig udlede af arkæo-
logiske spor ved denne kirke (jfr. s. 5441). Dette 
kunne muligvis være baggrunden for omtalen i 
byprivilegiet 1442 og i Christian I's privilegie-
brev fra 1452 af et behov for at ‘forbedre’ byen.48 
1497 nævnes Klosterkirken som ‘nyligt hærget af 
brand’, hvilket teoretisk set også kunne referere 
til en større bybrand. En omfattende katastrofe 
for hele byen synes under alle omstændigheder 
at have været den store brand 1540, da Horsens 
opnåede fritagelse for skatter i hele fire år.49

KIRKELIGE INSTITUTIONER EFTER 
REFORMATIONEN

Den lutherske nyordning af det religiøse liv i 
forbindelse med reformationen greb drastisk ind 
i både antal af og funktionsområder for byens 
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kirkelige institutioner. Inddragelsen af kirkegod-
set under kronen og herunder konfiskationen af 
kostbarheder har naturligvis berørt såvel klostre 
som kirker i Horsens, men konkret vides der kun 
lidt herom.50 Dertil kom kravet om tilbageleve-
ring af gods, skænket af private i forbindelse med 
messe-, alter- eller kapelstiftelser.
 Allerede 1530 forvarsledes en overdragelse af 
ejendomme fra Gråbrødre Kloster til byens magi-
strat, ‘når munkene ... var ude’. 29. december 1532, 

på den hellige martyr, S. Thomas af Canterburys 
dag, blev munkene fordrevet fra klostret, angive-
ligt med rigshofmester Mogens Gøye som den 
aktive kraft og ‘forfølger af alle, som levede hæ-
derligt’.51 Klostrets gods var kort forinden, i no-
vember 1532, blevet overladt til byens borgme-
stre, råd og sognemenighed. Selve kirken blev ud-
peget til en ny sognekirke, mens klosterbygnin-
gerne herefter skulle rumme præstebolig, skole 
og et hospital for fattige, vanføre og syge.52

Fig. 4. Kort over Horsens fra Peder Hansen Resen, Atlas Danicus, Kbh. 1677. Vor Frelser Kirke (St. Ibs Kircke eller 
Torfve Kircke) ses som nr. 10, Klosterkirken (St. Hansis(!) eller Kloster Kircke) som nr. 15, Stjernholm Slot som 
nr. 17 og Bygholm Slot som nr. 23. Hospitalet er ikke afmærket, men ses i kortets øvre halvdel, midtfor, på højre 
side af Hospitalsgade (Proust-Gaden), angivet som nr. 5. – Map of Horsens from Peder Hansen Resen, Atlas Danicus, 
Copenhagen 1677. Vor Frelsers Kirke (Church of Our Saviour) can be seen as no. 10, the monastery church Klosterkirken as 
no. 15, Stjernholm Castle as no. 17 and Bygholm Castle as no. 23. The hospital is not marked, but can be seen in the middle 
of the upper half of the map to the right of the street Hospitalsgade (Proust-Gaden), marked as no. 5.
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 S. Hans Kloster fik samme år, 1532, Mogens 
Gøye som verdslig tilsynsførende, men er under 
alle omstændigheder blevet sækulariseret efter 
1536.53 Fra 1537 og de følgende år pantsattes 
klostret til forskellige, indtil det 1575 ‘med byg-
ning, kirke og kirkegård’ solgtes til statholderen 
i Nørrejylland, rigsråd Holger Rosenkrantz til 
Boller umiddelbart inden dennes død.54 Klostret 
ændrede herefter navn til Stjernholm Slot efter 
Holger Rosenkrantz' hustru, Karen Gyldenstjer-
ne.55 Forinden havde de brandplagede Horsens-
borgere 1540 fået tilladelse til at nedrive den 
gamle Vor Frue Kirke ‘og nyde dens kalk, sten, 
klokker, tømmer og andet’ til opbygningen af de-
res sognekirke (jfr. ovf.). Derimod blev hospitalet 
på klostrets kirkegård syd for kirken 1542 over-
ladt til det nyoprettede Almindelig Hospital i År-
hus.56 Omtalen af klostrets kirke d.å. og endnu 
1575 kan som nævnt ovf. enten referere til re-
sterne af den middelalderlige bygning eller til 
en yngre afløser, som var under bygning 1514. 
Hvornår denne og kirkegården ophørte med at 
fungere, fremgår ikke. 
 Reorganiseringen af byens socialforsorg og ho-
spitalsvæsen foregik i flere faser. Beslutningen 
1532 om at indrette et hospital i det nedlagte 
Gråbrødre Kloster omstødtes tilsyneladende alle-
rede 1541 ved oprettelsen af det århusianske ho-
spital, der fik tillagt ‘alt det gods, rente og rettig-
hed’, der hidtil havde hørt under ‘de Helliggejst 
huse og hospitaler i Randers og Horsens’. Sam-
tidig skulle alle fattige og syge herfra overflyttes 
til det nye hospital.57 Dermed må hentydes til 
beboerne, ikke bare i Helligåndshuset, men også i 
Gråbrødre Klosters hospital og i S. Jørgensgården, 
efterfulgt året efter af de syge i S. Hans Klosters 
hospital (jfr. ovf.).
 Centraliseringen af det østjyske hospitalsvæsen 
i Århus viste sig dog snart efter uhensigtsmæs-
sig.58 Allerede 1560 gav kongen befaling til at 
genopbygge Horsens Hospital, ‘der i nogle år har 
været øde’ og tillægge gods fra Århus til dets 
drift.59 Hospitalet og en tilhørende kirkesal (s.d.) 
indrettedes formentlig i den nedlagte S. Jørgens-
gård. Selve bygningen nyopførtes med materia-
ler, leveret af Holger Rosenkrantz, der også 1570 
fik befaling til på hospitalet at levere det af ham 

i S. Hans Kloster modtagne inventarium, som 
var ‘gammelt og for en stor del fordærvet’ og 
nu skulle overdrages de fattige.60 Året forinden, 
1569, var Torsted Kirke (Hatting Hrd., Vejle 
Amt), der tidligere havde hørt under S. Jørgens-
gården, blevet lagt til hospitalet, og embederne 
som hospitalspræst og sognepræst i Torsted blev 
forenet.61 
 Vor Frelsers Kirke, der allerede før 1532 synes 
at have stået åben for den lutherske forkyndelse, 
måtte ved S. Hans Klosters sækularisering og ny-
ordningen af Gråbrødre Klosterkirke d.å. atter op-
give sin funktion som sognekirke. Hermed etab-
leredes bysognet, administrativt betegnet ‘Hor-
sens kirke’, men i praksis omfattende to kirker 
– en ordning, der skulle vare helt frem til 1904. 
Udelukkes kan det dog ikke, at kirken endnu i en 
overgangsperiode har betjent sognefolket.62 Men 
det er under alle omstændigheder vanskeligt at 
forklare, hvorfor man i forbindelse med ændrin-
gen fravalgte den centralt beliggende, væsentlig 
større bygning, der var udstyret med tårn med 
udsigtsplads til byens vægtere og klokker, bl.a. by-
ens stormklokke, til fordel for den mindre kirke i 
byens østlige udkant – forhold, der i de følgende 
godt 250 år skulle volde sognemenigheden man-
ge praktiske problemer (se ndf.). Som anneks til 
Klosterkirken kom Vor Frelsers Kirke både ad-
ministrativt og liturgisk til at stå i skyggen af den-
ne, og dens reducerede status kan vel tidligst aflæ-
ses af, at den allerede 1558 og 1569 på lensmand 
Holger Rosenkrantz' bud måtte afgive både bly 
fra kirkens orgelpiber og tagsten til andet brug.63

 Sognets to kirker betjentes af en sognepræst 
og en kapellan med højmesser om søndagen i 
Klosterkirken og ugeprædikener om torsdagen 
i Vor Frelsers Kirke ved den førstnævnte, mens 
kapellanen holdt froprædikener om søndagen og 
ugeprædikener om onsdagen i sidstnævnte kirke; 
hertil kom aftensangsprædikener smst.64 Begra-
velser og skriftemål foregik i begge kirker, lige-
som byens borgere havde stadeplads i både den 
ene og den anden kirke.65 Sognepræsten havde 
fra 1532 og endnu 1582 sin fribolig (præstegård) 
i en af Gråbrødre Klosters bygninger, måske pla-
ceret ved Klosterkirkens nordvesthjørne. 1623 ses 
dette privilegium dog at være bortfaldet.66
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 Som kirkegård for Horsens by efter reforma-
tionen blev Klosterkirkens kirkegård efter alt at 
dømme enerådende efter nedlæggelsen af de øv-
rige middelalderlige kirkegårde, d.e. begravelses-
pladsen ved Vor Frue (S. Hans Kloster), Hellig-
åndshuset(?) og formentlig også den ved S. Jør-
gensgården samt sidst, men ikke mindst »Jomfru 
Mariæ Kirkegaard« ved Vor Frelsers Kirke, der 
ifølge en forsvunden mindetavle i sidstnævnte 
kirke 1575 dels ‘blev gjort til torv’, dels bebygget, 
jfr. ovf., s. 5377 og 5553.
 Tilsynet med sognets økonomi, der hvilede på 
et ret beskedent grundlag af ‘visse’ (dvs. faste) 
indtægter, forvaltedes af byens magistrat gennem 
særligt udpegede kirkeværger. Til indkomsterne 
føjedes dog gennem årene betydelige private do-
nationer, ikke mindst i forbindelse med større 
istandsættelser eller inventaranskaffelser.67 Store 
ulykker og ødelæggelser, som bybranden 1586, 
eller krigsurolighederne i de følgende par år-
hundreder har naturligvis fremkaldt ekstraordi-
nære behov for gennemgribende reparationer el-

ler præget de økonomiske forhold, også for kir-
kerne.68 Mht. kaldsretten til præsteembederne lå 
denne i den første tid hos Magistraten og me-
nigheden i fællesskab, siden 1660 hos kongen.69 
Fra midten af 1600'erne og indtil begyndelsen 
af 1800'erne var sognepræsteembedet i Horsens 
forenet med hvervet som provst for Nim Hrd.70 I 
tiden frem til 1660 varetog lensmanden på Byg-
holm (fra 1616 på Stjernholm Slot), kronens ret-
tigheder over byen og dens sognekirker. Det da-
værende kapel på Bygholm blev nedlagt senest 
1618, jfr. ovf., og lensmanden søgte herefter by-
ens kirker. Siden 1660 hørte det overordnede til-
syn med kirkernes økonomi og vedligeholdelse 
under Stiftsøvrigheden, dvs. stiftamtmanden og 
biskoppen i Århus. 
 Blandt særlige indslag i byens liv, der også 
prægede kirkerne, var det 1724-1842 indkvarte-
rede militære mandskab, det holstenske rytterre-
giment (senere betegnet Det slevigske Kyrassér-
regiment).71 Endvidere det russiske eksilhof, der i 
tidsrummet 1780-1807 havde domicil og desuden 

Fig. 5. Prospekt af Horsens 1749 set fra syd. Radering af P. I. Grønvold. – View of Horsens 1749 from the south.
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et midlertidigt russisk-ortodokst kapel i den af C. 
F. Harsdorff ombyggede dobbeltejendom, Palæet, 
på Torvet (nr. 2-4). Et begravelseskapel for hoffets 
medlemmer indrettedes dog 1782ff. ved Kloster-
kirken (s.d.), mens hoffets personale havde kirke-
stole, ikke blot i Klosterkirken og Vor Frelsers Kir-
ke, men også i Hospitalskirken (s.d.). Palæet var 
endelig 1810-29 residens for prinsesse Charlotte 
Frederikke, prins Christian Frederiks (Christian 
VIII) separerede gemalinde, og hendes hof.

KIRKELIGE FORHOLD I NYERE TID

Et akut behov for en omfattende hovedrepara-
tion af Vor Frelsers Kirke i 1790'ernes begyndelse 
var baggrunden for en vidtgående forandring af 
de kirkelige forhold i byen. En medvirkende år-
sag til dette kan dog også have været Horsens' 
– siden 1780 – nyvundne status som ‘residensby’ 
for det russiske hof, jfr. ovf.

 April 1793 foreslog kirkeværgen, Frederik Win-
ther med støtte fra Kirkeinspektionen, at det eks-
traordinære behov for reparationsudgifter til den-
ne kirke, der kun lejlighedsvis var i anvendelse, 
kun ne motivere en administrativ ændring, således 
at Vor Frelsers Kirke blev hovedkirke og Kloster-
kirken reduceredes til et »Mosulæum« (mausolæ-
um, dvs. en begravelseskirke) og ‘reservekirke’.72 
Som fremhævet en snes år senere af antikvaren 
Chr. Molbech undgik denne kirke dog til al lykke 
at dele skæbne med sin »arme Søster« , Gråbrødre 
Kirke i Odense, der dømtes til nedrivning 1805 
(DK Odense 1775), ligesom »andre slige  høist 
o ver flødige Bygninger, som kun ere en unyttig 
Byrde for den Jord, de staae paa, hvor man efter en 
svensk historisk Professors Mening, langt hellere 
maatte lægge Kartofler, eller plante Træer«.73

 Fordelene ved Vor Frelsers Kirke var indlysen-
de. I første række faldt den centrale placering i 
byen, den direkte adgang fra Torvet og kirkerum-

Fig. 6. Kort over Horsens. Kobberstik af Jonas Haas efter D. C. Fester fra Erik Pontoppidan og Hans de Hofman, 
Den Danske Atlas IV, Kbh. 1768. Vor Frelsers Kirke, Klosterkirken og Hospitalet er afmærket som nr. 12, 16 og 4. – 
Map of Horsens. Copper engraving from Erik Pontoppidan and Hans de Hofman, Den Danske Atlas IV, Copenhagen 1768. 
Vor Frelsers Kirke (Church of Our Saviour), Klosterkirken and the Hospital are marked as nos. 12, 16 and 4.
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mets større omfang lige i øjnene, og det kan som 
nævnt ovf. undre, at disse forhold ikke allerede i 
1500'erne havde medvirket til at bevare bygnin-
gens sognekirkestatus. Hertil kom – helt i oplys-
ningstidens ånd – en række argumenter, der ved 
siden af hensynet til bekvemmeligheden frem-
hævede sundheden og skønheden i forandrin-
gen. Anført blev således de ‘beklumrede’ forhold 
i den lavere, tætpakkede Klosterkirke, som dog 
ved sin bekvemme placering i udkanten af byen 
mod den åbne sø var bedre skikket som grav-
plads end Vor Frelser, der lå inde i byen, ‘udelukt 
fra den friere luft’. Værd at nævne var også Vor 
Frelsers tårn, »den eneste og største Zirat i Byen, 
et Mærke for de Søefarende og Vagtstædet for 
 Taarn-Vægterne« og den fri beliggenhed mod 
»een af Byens skiønneste Pladser«. For at pryde 
den nye hovedkirkes indre foresloges de smukke-
ste af Klosterkirkens inventargenstande overført 
hertil (se s. 5369) som supplement til en række 

fornyelser. Deriblandt var alterpartiet, som efter 
ændringen ifølge en samtidig vurdering forekom 
»henrivende skiønt og andagtsvækkende«.74 Sidst, 
men langt fra mindst, var den økonomiske side-
gevinst ved salg af det nu stærkt udvidede antal 
stolepladser i Vor Frelsers. Til gengæld skulle be-
gravelser i kirken definitivt ophøre.
 17. jan. – med reskript 24. jan. – 1794 forelå den 
kongelige godkendelse af forslaget, og 19. febr. 
1797 kunne biskop Hector Janson genindvie den 
renoverede kirke, der nu »i stedet for det gamle 
Catholske Navn St: Ibs Kirke« fik »et mere pas-
sende, Frelserens Kirke«.75 Reduktionen af Klo-
sterkirkens funktion som ramme alene om begra-
velser og ‘hvad forretninger, der kunne forefalde’, 
kan være en medvirkende årsag til nedlæggelsen 
1803 af kapellaniet, da dette s.å. blev vakant. Be-
slutningen ændredes dog til en sammenlægning af 
den hidtidige stilling som kapellan med embedet 
som hospitalspræst (nu dog fraregnet sognekaldet 

Fig. 7. Prospekt af Horsens set fra sydvest. Kobberstik af Alexia de Lode 1762 fra Erik Pontoppidan og Hans de 
Hofman, Den Danske Atlas IV, Kbh. 1768. – View of Horsens from the south west.
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i Torsted Kirke).76 Fra 1818 ydede en ordineret 
kateket bistand til byens præster.77 
 Anvendelsen af Klosterkirken og den tilhø-
rende kirkegård begrænsedes i de følgende årti-
er. Befolkningstilvæksten i byen nødvendiggjor-
de oprettelsen af en assistenskirkegård (oprinde-
lig Nordre Kirkegård, senere Gl. Kirkegård, indviet 
1835), anlagt i byens nordre udkant ved Katte-
sund og suppleret 1876 med endnu en kirkegård 
på Sundvej (Østre Kirkegård). Kirken fungerede 
dog fortsat som ligkapel i forbindelse med be-
gravelser på disse kirkegårde.78 Hertil kom, at sel-
ve bygningen lejlighedsvis benyttedes til militæ-
re formål (krudtdepot m.m.), således 1801-23 og 
under Treårskrigen (1848-50).79 Endelig var Klo-

sterkirken vikarkirke i forbindelse med hovedre-
staureringen af Vor Frelsers Kirke 1864-66 og 
1879-81.
 Byens kraftige vækst og det øgede befolknings-
tal gav fra anden halvdel af 1800'erne naturligt 
nok anledning til at overveje en sognedeling.80 
En gennemgribende restaurering af Klosterkir-
ken, afsluttet 1894, aktualiserede debatten om 
kirkens fremtidige brug, og i det følgende årti 
anvendtes den atter – afvekslende med Vor Frel-
sers Kirke – til gudstjenester. Sognedelingen mel-
lem byens to kirker gennemførtes dog, men først 
1904 på Kultusministeriets initiativ. En nord-syd-
gående grænse mellem de to nye sogne, Vor 
Frelsers Sogn mod vest og Kloster Sogn mod øst, 

Fig. 8. Kort over Horsens By 1858 med vignetter af de vigtigste historiske bygninger. Trykt i 1. udgave af Traps 
Danmarksbeskrivelse. – Map of Horsens 1858 with vignettes of the most important historical buildings.
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blev trukket fra landevejen mod Vejle i syd, langs 
åen til Levysgade, Jessensgade, Søndergade, over 
Torvet, gennem Gavlgade, Nørregade, Skolegade, 
Kildegade, Møllegade, Nørretorv og Nørrebro-
gade til Skanderborg landevej og byens grænse 
mod nord. Til hver kirke knyttedes en sognepræst 
og en residerende kapellan.81 Ved udskillelse af 
Kloster Sogns område syd for Bygholm Å opret-
tedes 1971 byens tredje sogn, Sønderbro Sogn, 
der fik egen kirke, Sønderbro Kirke, indviet s.å. 
Denne og de ndf. nævnte kirker beskrives efter-
følgende. Året efter, 1972, overførtes et areal om-
kring Langmarkskvarteret fra Kloster sogn til Vor 
Frelsers sogn.82

 Ved siden af sognekirkerne indrettedes 1853 et 
kapel (siden 1975 betegnet Vestermark Kirke) med 

tilknyttet præsteembede ved den nyopførte straf-
feanstalt (Horsens Tugthus, fra 1933 Statsfængs-
let). En lille katolsk menighed, der kunne føre 
sine rødder tilbage til en gruppe flamske kedel-
førere fra Luikgestel i Brabant, etableret i byen 
siden 1764, fik 1872 eget kapel (indtil 1874 på 
Søndergade 47, fra 1874 på Nørregade 19) og 
1896 selvstændig Kirke, S. Josephs Kirke i Nørre-
gade. Også metodisterne, der siden 1878 havde 
holdt deres første forsamlinger i byen, fik i disse 
år et kapel (1881 i Vimmelskaftet 8), der 1906 
afløstes af Getsemane Kirke, Gammel Jernbanega-
de 34. 1939 anlagdes endelig byens tredje kirke-
gård, Vestre Kirkegård, ved Silkeborgvej. Et tilhø-
rende kapel med krematorium opførtes s.å. (arki-
tekt: Viggo Norn).

1 Afsnittet om kirkerne i Horsens er redigeret af Lars 
Bisgaard og Birgitte Bøggild Johannsen. Fremstillingen 
bygger generelt på den righoldige lokalhistoriske litte-
ratur, jfr. de vigtigste sammenfatninger i O. Fabricius, 
Horsens Kjøbstads Beskrivelse og Historie, Odense 1879 
(Fabricius); Aage Simonsen, Horsens og Omegnens Kirker, 
Kbh. 1924 (Simonsen); Torkil Baumgarten, Det gamle 
Horsens og Horsens Slægter, Horsens 1925 (Baum garten); 
N. F. S. Dahl og C. E. T. Engsig-Karup, Den evangelisk-
lutherske Kirke i Horsens 1532 – 17. November – 1932, 
Horsens 1932 (Den ev.-luth. Kirke); Blade af Horsens Hi-
storie. Træk af Horsens By-Krønike gennem 500 Aar I, red. 
Carl Th. Jørgensen, Horsens 1942; J. K. Jensen, Byen og 
dens Patricierfamilier i det 16., 17. og 18. Aarhundrede. Bla-
de af Horsens Købstads Historie II, Horsens 1944 (Jensen 
1944); Sv. Aage Bay, »Horsens ældste sogne kirke«, Årb-
ÅrhSt 1952, 23-40 (Bay 1952); Claus Andreasen, Tho-
mas W. Lassen, Per Kristian Madsen og Ole Schiør-
ring, »Horsens – en middelalderbys udvikling«, hikuin 
3, 1977, 41-58 (Andreasen m.fl. 1977); Carl Th. Jørgen-
sen, Hundrede Horsens-år 1870-1970. Tiden mellem fortid 
og fremtid, Horsens 1977; Rektor Jens Hansen's Efterret-
ning om Horsens 1755, udg. Thomas W. Lassen, Horsens 
1978; Sv. Aage Bay, Horsens historie indtil 1837, Horsens 
1982 (Bay, Horsens historie); Sv. Aage Bay, »Menigheden 
i Horsens 1785-1820«, ÅrbÅrhSt 1986-87, 58-94 (Bay, 
Menigheden I); Bodil Møller Knudsen og Ole Schiør-
ring, Fra grubehus til grillbar. Horsens i 1000 år, Horsens 

1992 (Møller Knudsen og Schiørring); Sv. Aage Bay, 
»Menigheden i Horsens 1820-1884«, ÅrbÅrhSt 1994, 
103-57 og »Menigheden i Horsens 1884-1920«, Årb-
ÅrhSt 1995-96, 75-110 (begge genoptrykt i Sv. Aage 
Bay, Menigheden i Horsens 1820-1920, Horsens 1996) 
(Bay, Menigheden II); Ole Schiørring, »Byudvikling i 
det middelalderlige Horsens«, Vejle Amts Årbog 1998, 
28-43; Ole Schiørring, »En middelalderby forandrer sig 
– hovedresultater fra ti års udgravninger i Horsens«, 
KUML (Årbog for Jysk Arkæologisk Selskab) 2000, 
113-49 (Schiørring 2000); Ole Schiørring, Kend din by. 
Huse og mennesker i Horsens, red. Bodil Møller Knudsen, 
Horsens 2001; Eigil Holm, Horsensegnens kirker, Århus 
2002. Jfr. også Dansk lokalbiografi. Vejle Amt I, udg. Ben-
dix Bech-Thostrup m.fl., Kbh. 1986, 245ff.
2 Anders Bjerrum, Stednavne i Århus og Skanderborg 
amter (Danmarks Stednavne nr. 12), Kbh. 1964, 10. I 
den ældre antikvariske litteratur knyttedes forstavelsen, 
hors, sammen med beretningen om sagnkongen, Ho-
ther, der skulle have grundlagt en by i Jylland, og byen 
betegnedes således undertiden Hothersnæs, jfr. Resen 
100f.; MarmDan 122; HofmFund II, 161; DaAtlas IV, 
122f. Danmarks Stednavne nr. 10 nævner endvidere det 
af substantivet hors afledte mandsnavn, Horsi.
3 DiplDan 3, VIII nr. 219 (26. aug. 1368). Om seglet, 
der viser en gående hest på baggrund af et træ, måske 
en lind, jfr. Fabricius (note 1) 7 og Poul Bredo Grand-
jean, Danske Købstæders Segl, Kbh. 1937, 25.

NOTER
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4 Harris Birkeland, Nordens historie i Middelalderen etter 
arabiske kilder, Oslo 1954, 67, 73 og planche I.
5 For en sammenfattende redegørelse, jfr. Schiørring 
2000 (note 1). Fund af et grubehus fra vikingetiden 
i forbindelse med udgravninger i Stjernholmkvarteret 
(Ole Wormsgade 8-10) 2002 har senest kastet lys over 
vikingetidsbebyggelsens udstrækning, jfr. Horsens Mu-
seum, HOM mus.nr. 1697.
6 Jfr. Schiørring 2000 (note 1) 123f.
7 Horsens kan dog ikke på samme måde som Viborg, 
Ribe, Slesvig og til dels Randers udvise kontinuitet 
som møntsted. Se P. Hauberg, »Myntforhold og Ud-
myntninger i Danmark indtil 1146« og samme, »Dan-
marks Myntvæsen i Tidsrummet1146-1241«, Det kon-
gelige Danske Videnskabernes Selskabs Skrifter; historisk og 
filologisk Afdeling 6, V, Kbh. 1906, 1-266 og 311-382. 
Svend Grathes mønt fra Horsens, der i ældre litteratur 
blev henført til Svend Estridsens tid, jfr. Fabricius 4 og J. 
K. Jensen, »Købstadens Oprindelse og Middelalderhi-
storie«, Blade af Horsens Historie (note 1) 4, er identisk 
i udseende med den, der i samme tidsrum udstedtes i 
Hjørring. Kun bynavnet veksler. Valdemar den Stores 
mønt har samme indskrift som mønter udstedt i Ran-
ders, jfr. samme, 314-15. Bay, Horsens historie 9 angiver 
ukorrekt, at mønten skulle være fra Valdemar Sejrs 
tid. Kong Valdemars Jordebog I, udg. Svend Aakjær, Kbh. 
1926-43, 6.
8 Kong Valdemars Jordebog (note 7) 6, 53. Horsens og 
Århus betalte tilsammen 80 mk. i ledingsafløsning, dvs. 
heraf 20 mk. fra Århus, hvorimod Randers ydede 40 
mk. og Ribe og Viborg 120 mk. hver, jfr. også Jordebog 
II, 55, 62, 191f., 537-39. 1231 anføres Horsens under 
Hatting Hrd., men stod siden som købstad uden for 
herredsinddelingen. Det er muligvis et sigende finger-
peg om en by af betragtelig alder, at hele tre herreder 
mødtes omkring Horsens, fra nord Voer Hrd., fra vest 
Nim Hrd. og fra syd Hatting Hrd.
9 Jfr. Ole Fenger, »Kongelev og krongods«, HistT 100, 
2000, 257-84. Ebbe Nyborg, »Kirke og sogn i højmid-
delalderens by«, Middelalderen (Danske Bystudier 1), Sø-
ren Bitsch Christensen (red.), Århus 2004 (under tryk-
ning).
10 Jfr. Horsens købstadsprivilegier, stadfæstet 1442 af 
Christoffer af Bayern, ratificeret på ny 1452 af Chri-
stian I og atter 1542 (med omtale af Lovby Mark) af 
Christian III, jfr. Repert I, nr. 7286 (29. nov. 1442), II, 
nr. 184 (17. nov. 1452) og DaKancReg 18. juni 1542.
11 ActaPont VII, nr. 5681 (23. marts 1418 med henvis-
ning til Valdemar Atterdags overdragelse 1351). Brevet, 
der er mangelfuldt overleveret med en række lakuner, 
blev udgivet i ovennævnte Acta Pont 1943 og inddro-
ges vistnok tidligst i den lokalhistoriske forskning af 
Otto Norn, Vor Frelsers Kirke i Horsens (Ældre Dansk 
Arkitektur 2), Kbh. 1948, 6. Uafhængigt af Norn og 
interessant nok med en væsentlig anderledes konklusi-
on fremhævede lokalhistorikeren Svend Aage Bay akt-

stykket, tidligst i »Ikke Lovby – men St. Mariæ Kirke 
var Horsens ældste Sognekirke«, Horsens Folkeblad, 13. 
aug. 1950; jfr. også brev fra Bay til Norn 20. dec. 1950, 
i NM. Top.ark. Herom desuden ndf. s. 5386. Om tolk-
ningen af forholdet mellem Vor Frue Kirke og S. Ibs 
Kapel (Vor Frelsers Kirke), se endvidere Bay 1952, 
24ff. og 39 note 13. Bay (27ff.) argumenterer for tilste-
deværelsen af en kongsgård, anlagt o. 1150 på næsset 
mellem Nørrestrand, Stensballesund og Horsens Fjord, 
på hvis jorder byen var vokset frem. Som sæde for kon-
gens foged skulle gården være opgivet efter 1320, da 
Bygholm anlagdes. Den 1991-93 påviste voldgrav på 
Torvet syd for Vor Frelsers Kirke, jfr. ndf., kan tolkes 
som en befæstning omkring en kongsgård, om end da-
teringen til 1200'erne som anført hos Møller Knudsen 
og Schiørring 16f., siden er revideret til 1300'ernes første 
del, jfr. Schiørring 2000 131-33. Omtalen i Øm Klosters 
krønike af nedbrændingen 1247 af »curiam nostram 
Horsnes«, jfr. Scriptores minores historiæ Danici medii ævi 
II, Kbh. 1922, 197 og ndf. refererer sandsynligvis til 
en af klostrets ejendomme i byen, se også ndf. og 
4589 vedr. den tilsvarende omtale af klostrets gård i Tå-
ning. Hvorvidt ejendommen, betegnet Horsnæsgård, 
før denne episode og tillige efter dens omtale 1264 har 
været i kongens eje, som hævdet af bl.a. H. U. Ram-
sing, »Bidrag til Horsens Historie i Middelalderen«, 
 ÅrbÅrhSt 1933, 66f. og Jensen (note 7) 7f., er ganske 
ubevisligt, se herom også Bay 1952.
12 Udgravningsrapport, Horsens Museum ved Marie F. 
Klemmensen (jfr. note 5) 10.
13 En oversigt over de ældre synspunkter findes hos 
Bay 1952. Jfr. endvidere Andreasen m.fl. 1977; Schiør-
ring 2000. En detaljeret forskningsredegørelse følger 
under afsnittet om †Vor Frue Kirke.
14 Om Lovby og Tirup Kirker, jfr. Bay 1952, s. 40, note 
68, Bay, Horsens historie 14 og Jacob Kieffer-Olsen, Jes-
per L. Boldsen og Peter Pentz, »En nyfunden Kirke ved 
Bygholm«, Vejle Amts Årbog 1986, 24-51.
15 DaKancReg. (28. juni 1540).
16 For denne teori, jfr. også Møller Knudsen og Schiørring 
17.
17 ActaPont IV, nr. 2779 (19. april 1480).
18 Jfr. afskrift i Jens Bircherods dagbøger (februar 1673), 
i KglBibl. NyKglSaml. 1986c, 4°. Testamentet er tidligst 
publiceret i Lars Bisgaard, Tjenesteideal og fromheds ideal. 
Studier i adelens tænkemåde i dansk senmiddelalder, Århus 
1988, 156.
19 Overførslen af Christen Skrams og hans to hustruers 
lig gennemførtes af sønnen, Peder Skram, jfr. s. 4504 og 
DaMag 3, III, 1851, 82.
20 En omtale i Kronens skøder af kirken i det tidligere 
johanniterkloster endnu så sent som 1575 kunne enten 
hentyde til en senmiddelalderlig afløser for Vor Frue 
Kirke, måske den nye kirke, der i Mogens Gøyes te-
stamente 1514 nævnes som værende ‘i bygning’, eller 
blot en reference til resterne af den o. 1540 helt eller 
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delvis nedrevne bygning. RA. DaKanc. B78. Jyske reg. 
I, 297b. Skødets omtale af klostrets gods ‘med bygning, 
kirke og kirkegård’ er ikke medtaget i udgaven af Kro-
nens Skøder I, 297, jfr. også Bay 1952, 40, note 63. Kir-
kegården, som efter sognets overførsel 1532 til Kloster-
kirken vel næppe har været i funktion, omtales bl.a. 
1542 (DaKancReg (29. april 1542)). Jfr. også s. 5376, 
5380. Vdr. Mogens Gøyes testamente 1514, jfr. RA. 
Håndskriftsaml. I. Klevenfeldts saml. Pk. 26.
21 ActaPont VII, nr. 5681, pavelig bekræftelse 23. marts 
1418 til Antvorskov Klosters prior på Valdemar Atter-
dags overdragelsesbrev fra 1351 på ‘Jomfru Maria Sog-
nekirke og S. Jakobs Kapel i Horsens, Århus Stift’, der 
begge lægges under prioratet. Inkorporeringen af sog-
nekirken under johanniterklostret med bibeholdelse 
af sognefunktionen og tilføjelse af en bifunktion som 
klosterkirke finder paralleller bl.a. i Ribe, Viborg og 
Odense, jfr. DK Ribe 831, 840f.; Hans Krongaard Kri-
stensen, Middelalderbyen Viborg, Århus 1987, 61; DK 
Odense 1221.
22 Scriptores minores (note 11) 238, jfr. også ovf. Tidligere 
i krøniken er s. 197 omtalt klostrets heste på Inæs syd 
for Horsens fjord.
23 DiplDan 2, I, nr. 318; 2, II, nr. 217; 2, III, nr. 96 og 
318; 2, IV, nr. 68 og 2,V, nr. 81.
24 DiplDan 2,V, nr. 178 (»cives«); også nr. 365. Om by-
retten, identisk med den slesvigske og anvendt som 
paradigme for Ebeltoft, jfr. Lauritz Nielsen, Danmarks 
middelalderlige Haandskrifter, Kbh. 1937, 105; Bay, Hor-
sens historie 18.
25 Repert I, nr. 7286 (29. nov. 1442). Jfr. også note 10.
26 Schiørring 2000 126ff. Det jordbyggede anlæg, der 
omfattede en vold og en grav, henføres her til 1300'er-
ne, men kan være ældre, jfr. omtalen i gavebrevet fra 
1261 ndf.
27 Nyborg (note 9). Jfr. også N. J. G. Pounds, A History 
of the English Parish. The Culture of Religion from Augu-
stine to Victoria, Cambridge 2000, 148, 220-22.
28 Rektor Jens Hansen's Efterretning (note 1) 47. At affær-
dige omtalen som ‘fejlagtig’ forekommer ikke rimeligt, 
jfr. Andreasen m.fl. 1977, 43.
29 Jfr. Nyborg (note 9), der som en parallel til Horsens 
fremhæver Kalundborg. Også her havde den monu-
mentale femtårnede kirke i højbyen endnu o. 1500 sta-
tus som kapel eller anneks under den væsentlig mindre 
markante S. Olai kirke (DK Holbæk 3303ff.).
30 Udgravningen under Rådhuset og Rådhushaven 
gennemførtes 1922 og 1938-39, jfr. Aage Simonsen, »En 
Udgravning i den gamle Bydel i Horsens«,  ÅrbÅrhSt 
XIX, 1926, 124-29 og Jensen (note 7) 63. Begravelser 
blev til dels påtruffet under et munkestensgulv inden 
for fundamenterne af en aflang bygning, opført i mun-
kesten på granitsokkel, måske levn af den ældre rådhus-
bygning (opført 1585); gravenes orientering afveg dog 
fra fundamenterne. Dels fandtes murede grave med ho-
vedrum, svarende til »de, der blev afdækket i Øm Klo-

sterkirkes ruiner«, i et område syd for Rådhuset. An-
dreasen m.fl. 1977 45ff. tolker fundet som spor af kirke-
gården ved Vor Frue Kirke, nedlagt 1540, og identifi-
cerer bygningslevnene med den gamle sognekirke, hvis 
funktioner mellem 1418 og 1480 var overgået til S. Ibs 
Kapel (Vor Frelsers Kirke), mens bygningen af johan-
niterne blev overladt til Helligåndshusets brug. Selvom 
institutionens afhængighed af johanniterne ikke lader 
sig afvise, jfr. ndf., kan teorien om en ‘indenbys’ sogne-
kirke, som argumenteret for ovf., næppe opretholdes.
31 DaMag 1, VI, 187 (»Helligesthuss ibidem (dvs. i 
Horsens)»); 3, VI, 312 (»sancte spiritus capell wdij 
Horsens»). 1468 nævner et brevudtog »Helgens gaard 
i Horszens», hvilket dog i princippet lige så vel kunne 
henvise til det hospital, byens S. Hans Kloster drev, 
jfr. ndf., ÆldDaArkReg II, 155 samt afsnittet om byens 
forsvundne middelalderkirker.
32 Scriptores minores (note 11) 297f ; ActaPont nr. 3574 
(20. maj 1497) med den pavelige stadfæstelse på klo-
strets ejendom. Tilsvarende tilladelser blev s.å. givet til 
gråbrødreklostrene i Næstved og Kalundborg, jfr. nr. 
3575 og 3577. Jfr. om gavebrevet også Jørgen Nybo 
Rasmussen, Broder Peder Olsen som de danske franciskane-
res historieskriver (Skrifter udg. af Det Historiske Institut 
ved Københavns Universitet VI), Kbh. 1976, 77, 140. 
Muligvis støttede Peder Olsen sig til en indskrift, sva-
rende f.eks. til den endnu bevarede Ystadtavle, som 
foreslået af Johs. Lindbæk, De danske Franciskanerklostre, 
Kbh. 1914, 140. Jfr. også den forsvundne indskrifttavle 
i Odense Gråbrødre Klosterkirke (DK Odense 1820f.), 
der dog ligesom Ystadtavlen nævner både den væsent-
lige indvielsesdag og den celebrerende gejstlighed.
33 Schiørring 2000 126.
34 Schiørring 2000 131-33.
35 Jfr. Danmarks middelalderlige annaler, udg. Erik Kro-
man, Kbh. 1980, 266; om opstanden, se også DiplDan 
2,VII, nr. 87 og 89; Arild Huitfeldt, Danmarckis Riges 
Krønicke (1604), Kbh. 1977, 171ff.
36 De oprørske bønder pålagdes 1313 at medvirke ved 
opbygning af fæstningsanlæg, jfr. DiplDan 2,VII, nr. 89. 
Huitfeldt (note 35) 175 nævner opførelsen af Bygholm 
»eller haffvuer verit it andet der vdi Byen er wbevist« 
som resultat heraf, men noterer dog, 285, at Bygholm 
som følge af bestemmelserne i Christoffer II's hånd-
fæstning atter blev nedbrudt o. 1320. Bygholm er tid-
ligst nævnt i samtidige kilder 1333, jfr. DiplDan 2, XI, 
nr. 75. Om kapellet, jfr. Hans H. Fussing, Stiernholm Len 
1603-1661, Kbh. 1951, 113f. En kapellan her er omtalt 
1458 (Repert II, nr. 830 (6. april 1458)); mht. til den 
kirkelige betjening blev denne 1560 varetaget af sog-
nepræsten i Hatting (KancBrevb (24. okt. 1560)).
37 Nedlæggelsen af Lovby og Tirup sognekirker i 
1300'erne kan ligeledes være begrundet i pestkatastro-
fen, men kan også have haft sammenhæng med anlæg-
get af Bygholm i århundredets første del, jfr. Kieffer-
Olsen m. fl. (note 14) 48.
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38 Om overdragelse af de sognepræstlige funktioner til 
herreklostrene, jfr. Anne Riising, Danmarks middelalder-
lige prædiken, Kbh. 1969, 23. Da indtægten oversteg 4 
mk. sølv, skulle paven godkende inkorporationen.
39 DiplDan 3, V, nr. 336 (17. juni 1360); 4, IV, nr. 208 
(20. april 1390).
40 DaKancReg 29. april 1542.
41 RA. Håndskriftsaml. I. Klevenfeldts saml. Pk. 26.
42 Jfr. overdragelsen fra S. Hans Klosters prior og me-
nige munke til Horsens by af en mark og eng, som lå 
til S. Jørgensgård øst og vest for alvejen, således som 
det stadfæstedes af Christian III 1540, Fabricius (note 1) 
127. Blandt Horsens Hospitals indtægter omtales end-
nu i HofmFund II, 235, stadepenge fra hver fiskervogn, 
der kom til S. Hans marked, i henhold til et tingsvidne 
fra 1514. Dette kunne ligeledes hidrøre fra S. Jørgens-
gårdens aktiver, uden at det dog nødvendigvis afspejler 
en forbindelse til johanniterne. Hvorvidt johanniterne 
også udstrakte deres indflydelse til Helligåndshuset, jfr. 
Fabricius (note 1) 129, er ikke dokumenteret.
43 Jfr. ActaPont V, nr. 3366 (10. juli 1493). Møller Knudsen 
og Schiørring (note 1) 33f.; Schiørring 2000 (note 1) 127. 
Om den tidligste omtale, antagelig 1502 og ikke som 
tidligere anført 1492, jfr. redegørelsen for S. Jørgensgår-
dens Kirke i afsnittet om byens forsvundne kirker.
44 Jfr. Det kgl. rettertings domme I, udg. Troels Dahlerup 
I, Kbh. 1959, 716.
45 KancBrevb 1. juli 1552.
46 Kendt er et segl fra smedegildet med gengivelse af 
smedegildets skytshelgen, S. Peter (NM, inv.nr. 21308). 
1532 anmodede Vor Frue kompagni kongen om be-
skyttelse af deres kirkegods, hvilket de fik. En af deres 
oldermænd hed da Anders ‘skomager’, hvilket kunne 
pege på en tilknytning til skomagergildet, jfr. Frederik 
I.s Registranter 471; Lars Bisgaard, Gildernes religiøse rolle 
i Danmarks senmiddelalder, Odense 2001, 34. Fabricius 
(note 1) 417 foreslår på baggrund af kilder fra 1600'er-
ne, at byen også har haft et S. Gertrudsgilde og et køb-
mandsgilde med papegøjeskydning. Til belysning af 
det kirkelige liv i byen i øvrigt skal nævnes, at dron-
ning Christine ved et besøg i Horsens 25. april 1505 
påhørte tre forskellige messer (for Kristi fem sår, for 
S. Laurentius og for Vor Frue) – hvor fremgår imidler-
tid ikke, jfr. Dronning Christines Hofholdningsregnskaber, 
udg. William Christensen, Kbh. 1904, 192.
47 Jfr. Scriptores minores (note 11) 197 og årbøgerne fra
Lund og Essenbæk i Kroman (note 33) 67, 282.
48 Jfr. note 10 og Repert II, nr. 184 (17. nov. 1452); end-
videre Fabricius (note 1) 12.
49 ActaPont VI, nr. 3574; DaKancReg. Om senere by-
brande, jfr. ndf.
50 Som optakt til Gråbrødre Klosters sækularisering 
1532 nævner beretningen om munkenes fordrivelse, 
at Mogens Gøye opfordrede byens borgere til at brin-
ge kongen ‘monstranserne og kalkene fra kirkerne i 
Horsens’, for at han kunne sælge dem, jfr. Scriptores mi-

nores (note 11) 366. Frederik I's befalede konfiskation 
af klokker 1526, der også omfattede købstadskirker og 
klostre, har naturligvis berørt Horsens, selvom intet 
dog er registreret herfra, jfr. Victor Hermansen, Klok-
keskatterne af 1526 og 1601, utrykt manuskript i NM 
(Redaktionen af Danmarks Kirker), med en oversigt 
over de bevarede registraturer i RA. Rgsk.indtil 1559 
(1580). Fortegnelser over indkrævede klokker, 1528-29 
(Reg. 108A, nr. 11, 1-8); Poul Grinder-Hansen, »Dan-
ske klokkekonfiskationer i 16. og 17. århundrede«, 
Klokker (temanummer). Arv og Eje 1983-84, 213-228. 
Blandt klokker, der skånedes, var bl.a. Helligåndshusets, 
som Axel Nielsen Rosenkrantz til Stensballe 1532 an-
søgte Århusbispen Ove Bille om tilladelse til at erhver-
ve, jfr. A. Heise, Familien Rosenkrantz's Historie II, Kbh. 
1882, 130. Vor Frelsers Kirke modtog – måske som 
udtryk for, at kirken selv havde afgivet klokker – 1564 
en konfiskeret klokke fra det nedlagte Ring Kloster (s. 
4667), jfr. KancBrevb (8. dec. 1564) og ndf. s. 5563. Dog 
havde kirken 1565 en større beholdning på ikke min-
dre end fire eller fem, jfr. ndf. Om kostbarhedskonfi-
skationerne under Frederik I, se generelt Holger Fr. 
Rørdam, »Beskatning og Plyndring af Kirkerne i Fre-
derik I's Tid«, KirkehistSaml II,4, 1867-68, 26-45.
51 Frederik I.s Registranter (17. juli 1530); Scriptores mino-
res (note 11) 366-67; jfr. også Krøniken om Graabrødre-
nes fordrivelse fra deres klostre i Danmark, udg. Henning 
Heilesen, Kbh. 1967, 73.
52 Frederik I.s Registranter (17. nov. 1532).
53 Priorerne i S. Hans Kloster og Helligåndsklostret 
i Randers havde 1532 klaget over, at visse personer 
uden dom og ret havde frarøvet klostrene deres gårde 
og gods. Kongen forbød handlemåden og bad derfor 
Mogens Gøye om at tage ‘fornævnte klosters (klostres) 
gods i forsvar, indtil kongen selv kunne komme til ste-
de’ og ‘gøre en anden skikkelse’ på forholdene, jfr. Fre-
derik I.s Registranter 469-70.
54 RA. DaKanc B 78. Jyske reg. I, 279b, jfr. også note 
18. Om de skiftende pantehavere til 1575, jfr. Poul 
Rasmussen, »Jordegods, som tilhørte St. Hans kloster i 
Horsens 1536-1585«, ØJyHjemst 21, 1956, 66-70. Sid-
ste indehaver af pantet var Holger Rosenkrantz, jfr. 
KancBrevb som ovf. og 3. apr. 1571, 29. jan. 1575.
55 Om betegnelsen, Stjernholm, der tidligst synes an-
ført efter Holger Rosenkrantz' død, jfr. KancBrevb 3. 
juli 1591; 1. juli 1592; Danmarks Stednavne (note 2) 7.
56 DaKancReg 29. april 1542.
57 DaKancReg 12. nov. 1541. Jfr. også Mariane og C. J. T. 
Thomsen, Aarhus Hospital i Det tidligere Sortebrødreklo-
ster, Aarhus 1942, 19, 91.
58 To år før, 1558, oprettedes et selvstændigt hospital i 
Randers, jfr. KancBrevb 10. dec. 1558.
59 KancBrevb 8. maj 1560.
60 KancBrevb 9. april 1570. Om nyere redegørelse vedr. 
hospitalets historie, jfr. den efterfølgende beskrivelse af 
Horsens Hospitalskirke.
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61 KancBrevb 21. april 1569.
62 Jfr. omtalen 1532 af en daglig sjælemesse, der ‘i lang 
tid ikke er holdt’, dog formentlig på grund af de luther-
ske rørelser og ikke begrundet i sogneændringen, Frede-
rik I.s Registranter 464, 471. Om de lutherske reforma-
torer, Peter Borgsmed, der allerede 1530 var prædikant i 
Horsens, og Peder Storm, som 1537 var medunderskri-
ver af Kirkeordinansen, jfr. Vilhelm Marstrand, »Hor-
sens Kirker og Præster 1532-1700«, ÅrbÅrhSt XXIII, 
1930, 26-39 og Richardt Riis, »Tre klostres skæbne«, 
Vejle Amts Årbog 1998, 57-61. Hvorvidt en sammenlæg-
ning af Vor Frelsers og Klosterkirkens sogn i realiteten 
først fandt sted 1548, som anført af denne, s. 31, lader 
sig dog ikke deducere ud fra omtalen af Anne, hr. Her-
manns efterleverske, der 1548 fik stadfæstelse på at ny-
de den præstegård, han havde overladt hende i byen, 
jfr. DaKancReg 21. jan. 1548. Præstegården er antagelig 
identisk med den ovf. omtalte ved Klosterkirken og ik-
ke den nedlagte Vor Frues som hævdet af Marstrand.
63 LAVib. Kirkeinsp.ark. Horsens kirkes stolebog. (C 621 
-7). Jfr. s. 5368 og 5546.
64 Fabricius (note 1) 82ff. Denne gudstjenesteordning er 
bevidnet allerede 1609. Om præsternes lønninger og 
bolig, jfr. samme, 84-89.
65 1630 blev det således fastslået, at ingen kunne have 
stadeplads i Klosterkirken, uden at de forinden havde 
erhvervet sig en plads i Vor Frelsers Kirke, jfr. LAVib. 
Kirkeinsp.ark. Horsens Kirkers Kirkestole (C 621-10). 
Registreringen af stolepladsernes ejere fulgte ved mid-
ten af 1700'erne byens rodeinddeling, jfr. LAVib. Bispe-
ark. Rgsk. (C 3-2385-88). Tilsyneladende var der dog 
ikke tale om en uofficiel deling af menighedens med-
lemmer mellem de to kirker ud fra deres bopæl hhv. i 
Nørre- og Søndergades roder.
66 Fabricius (note 1) 85, 88f.
67 Jfr. Fabricius (note 1) 74-82. En særligt tyngende ud-
giftspost, der hvilede på kirkekassen, var vedligeholdel-
sespligten af byens Latinskole, jfr. Fabricius 138ff.
68 Om bybranden, jfr. KancBrevb 17. aug. 1586, 5. jan., 
8. febr. og 29. marts 1587. Om senere brande 1724 og 
1726, jfr. Bay, Horsens historie 114. Byen var flere gange 
i 1600'erne ramt af besættelser og krigsuroligheder, så-
ledes 1627-29, 1644-45 og 1657-60, mens de senere 
krige snarere indirekte prægede bylivet gennem øgede 
beskatninger.
69 Jfr. Fabricius (note 1) 94f. Om præsternes indtægter i 
øvrigt, se samme, 82-89.
70 Tidligst Gjord (Gothardt) Pedersen, sognepræst 
1629-50 og provst fra 1642 og Peder Rasmussen Ryt-

ter, provst 1668, jfr. Marstrand (note 62) 36f. (fra 1659-68 
beklædtes provsteembedet dog af sognepræsten i Hvir-
ring, Claus Christensen Hvirring, jfr. s. 5259). Senest var 
Christian Brøndsted, der 1785-1822 var sognepræst i 
Horsens, provst 1786. 1806 ændredes provstiordningen, 
jfr. Harald Jørgensen, Lokaladministrationen i Danmark 
(Administrationshistoriske studier), Kbh. 1985, 232ff.
71 Om Horsens som garnisonsby, jfr. senest Sv. Aage 
Bay, »Di Haassens Hæjstfolk, Horsens som garnisonsby 
fra 1724-1842«, Vejle Amts Årbog, 1980, 104-46. Under 
indkvarteringen af franske og spanske tropper i byen 
1808 afholdtes her katolske gudstjenester, dog ikke i 
kirkerne, jfr. samme 131.
72 Om systemskiftet, jfr. også s. 5369. De vigtigste sags-
akter er RA.DaKanc F 20. Koncepter og indlæg til Jy-
ske tegnelser, nr. 18 (indlæg fra kirkeværgen 6. april 
1793; fra Kirkeinsp. 22. juli 1793; fra Stiftsøvr. 26. aug. 
1793; forestilling med kgl. approbation 17. jan. 1794); 
F 19. Jyske tegnelser (kgl. res. 24. jan. 1794). Endvidere 
Rtk. 244.22. Bygningskontoret. Kopibog, nr. 237 (28. 
sept. 1793; 21. dec. 1793).
73 Chr. Molbech, Ungdomsvandringer i mit Fødeland II, 
Kbh. 1815, 236. Også senere i 1800'erne ytredes frygt 
for Klosterkirkens skæbne, ikke mindst i lyset af kir-
kens tiltagende forfald og »uanstændige Tilstand«, jfr. 
Trap 1. udg., Kbh. 1860, 633.
74 LAVib. Bispeark. Rgsk. (C 3-2372).
75 RA. DaKanc F20. Indlæg til Jyske Tegnelser 1796, nr. 
301 (6. dec. 1796).
76 Bay, Menigheden I (note 1) 76-80.
77 Bay, Menigheden II (note 1) 84f. Embedet nedlagdes 
1882, jfr. samme 139.
78 Indtil 1888, iflg. Paul Nedergaard, Dansk Præste- og 
Sognehistorie VII (Aarhus Stift), Kbh. 1966, 339.
79 Jfr. redegørelse fra Ulrik Frederik Rosing 4. sept. 
1823, LAVib. Bispeark. Indk. breve (C 3-511). 6. sept. 
1849 betaltes for rengøring ved kirkens anvendelse af 
fjendtlige tropper, jfr. Bispeark. Rgsk. (C 3-2382).
80 Iflg. Bay, Menigheden II (note 1) 133f. drøftedes sog-
nedelingen allerede o. 1859 i forbindelse med overve-
jelser om at nedlægge kateketembedet.
81 Jfr. Bay, Menigheden II (note 1) 86-88. 1925 oprette-
des et ekstra kaldskapellani ved Klosterkirken, jfr. Den 
ev.-luth. Kirke (note 1) 76. I kirkelig henseende be-
tegnedes perioden frem til 1930'erne også som »Hor-
sens kirkelige guldalder«, se også Nedergaard (note 78) 
326ff., Bay, Menigheden II (note 1) 95ff. og Jørgensen, 
Hundrede Horsens-år (note 1) 169-75.
82 Horsens Avis 2. aug. 1972.
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On the northern side of Horsens Fjord, farthest 
in, a spit of land projects. It is demarcated by the 
river Bygholm Å to the south west, Nørrestrand 
to the north and Stensballesund to the east. On 
this peninsula – sheltered by the hills and pro-
tected by the many flats of the fjord – one finds 
the town that has given its name to this wide East 
Jutland fjord.
 Although the name of the town, Horsens, 
is first mentioned in sources from the 1100s, 
archaeological research in recent years in the 
present-day town centre has shown that settle-
ment at the spot can be traced back to the 900s. 
In the 1100s the town was called ‘Kongens Hors-
ens’ (The King's Horsens), a minting centre un-
der the authority of the Crown, and according to 
the land registry Kong Valdemars Jordebog (1231) 
it paid relatively high duties to the Crown com-
pared with other Jutland towns. The King pre-
sumably also had property of his own in the 
town.
 Our knowledge of the churches from the old-
est period is extremely limited. The parish church 
of the town, Vor Frue Kirke (The Church of Our 
Lady) was probably on the eastern outskirts of the 
settlement, where a monastery of the Order of St. 
John of Malta had been established by the mid-
1300s. However, the age and exact location of the 
church have not yet been established archaeologi-
cally. It is just as uncertain whether the still-pre-
served brick church Vor Frelsers Kirke (the Church 
of Our Saviour, originally consecrated to St. Ib, 
i.e. St. James, and built c. 1225), had one or more 
predecessors. As mentioned, by 1418 (1351), both 
churches were under Royal patronage.
 The building of the latter of these as a stately 
three-aisled church with twin towers and a pri-
vate gallery was an element of crucial impor-
tance in the settlement of the town, which how-
ever only took on a more permanent structure 
in the course of this and the following century, 
with a street network and a main market square 

south of Vor Frelsers Kirke. East of this, c. 1261, 
a Franciscan Monastery was established with its re-
lated abbey church Klosterkirken. A temporary in-
tervention in the topography of the town was the 
establishment at the beginning of the 1300s of a 
rampart around the first mentioned church and 
the area north of it, perhaps as a result of the po-
litical unrest in the reign of King Erik Menved. 
The complex was demolished again in the mid-
dle of the century.
 In the course of the Late Middle Ages the 
number of ecclesiastical institutions increased: 
around 1351 a Johannite monastery, S. Hans Kloster, 
was established, incorporating the old parish 
church and Vor Frelsers Kirke, the latter retain-
ing chapel-of-ease status. Over a short period, c. 
1480-1532, though, the roles of the two churches 
were reversed. The exact dating of a Helligåndshus 
(Hospital of the Holy Ghost) with its related 
chapel, a churchyard in the street Søndergade, a S. 
Jørgensgård (St. George's Leper Hospital), presum-
ably on the southwestern outskirts of the town, 
and a Helligkors Kapel (Holy Cross Chapel) can-
not be established. A chapel at Bygholm, west of 
the town, the seat of the lensmand or Lord Lieu-
tenant, probably functioned in the interval from 
the first part of the 1300s until 1618.
 In the years around the Reformation in 1536 
the number and functional areas of the churches 
of the town both changed significantly. As early as 
1532 responsibility for the Franciscan Monastery 
was transferred to the town, and the abbey church 
was elevated to the status of parish church. The 
Johannite monastery, St. Hans Kloster passed into 
private ownership c. 1537, while the related Vor 
Frue Kirke was demolished c. 1540 and S. Jørgens-
gården and Helligåndshuset were incorporated in 
Horsens Hospital, housed in a new building c. 1560. 
From the mid-1500s Vor Frelsers Kirke took on a 
subordinate status to Klosterkirken. But here too 
ordinary liturgical rites were performed, including 
both baptism and funerals. The two preserved me-
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dieval churches made up one parish, called ‘Hors-
ens Church’ with shared administration and prop-
erty ownership. From the second half of the six-
teenth century only the churchyard at Klosterkirk-
en functioned as the town churchyard.
 An addition to ecclesiastical life was an Ortho-
dox chapel, furnished in 1780-1807 for the Rus-
sian court in exile in Palæet on the square, Torvet. 
The parish congregation was also expanded in 
the period 1724-1842 by the billeting of military 
personnel in the town (the Schleswig Cuirassier 
Regiment).
 An acute need for an extensive refurbishment 
of Vor Frelsers Kirke in the 1790s was the back-
ground for far-reaching changes in the adminis-
tration and functioning of the churches.
 In 1794 Vor Frelser was elevated to the status 
of parish church while Klosterkirken was from 
then on reduced to a funeral church and vicari-
ate. With the change several items of inventory 
were moved from Klosterkirken to the new par-
ish church of the town.

 The population growth in the town made it 
necessary in the course of the nineteenth century 
to establish new cemeteries, in 1835 and 1876 
respectively: these were the Northern and Eastern 
Cemeteries. The rapid growth of the city was at 
the same time the background for the rehabilita-
tion of Klosterkirken as a parish church, and af-
ter a radical restoration in 1894 it began to be 
used for ordinary services. In 1904 it was elevated 
to the status of an independent parish church. In 
1971 the third parish church, Sønderbro Church, 
was established in the southern part of the city.
 In 1853 a chapel (since 1975 called Vestermark 
Church) was established in the newly built Hors-
ens Prison, from 1933 known as Horsens Stats-
fængsel (Horsens State Prison). In 1872 a Catho-
lic congregation was given its own chapel and in 
1896 an independent church, St. Joseph's Church, 
while for the Methodists a church was built in 
1906, the Gethsemane Church. In 1939 Horsens 
acquired its third cemetery, the Western Cemetery, 
with its related chapel of rest and crematorium.



Fig. 1. Prospekt af Horsens set fra sydvest 1746. Oliemaleri af Hans Heinrich Eegberg. – View of Horsens from the 
south west 1746. Oil painting.

HISTORISK INDLEDNING. Kirken er en senro-
mansk teglstensbygning, påbegyndt o. 1225 som et 
monumentalt treskibet anlæg med totårnsfacade og 
herskabspulpitur i vest. Det kan ikke udelukkes, at der 
på stedet har været en eller flere forgængere, som til-
hørte kronen – et forhold, der kan medvirke til at for-
klare den ambitiøse arkitektur til trods for den ‘private’ 
kapelstatus, jfr. ndf.
 Den tidligste omtale af kirken, betegnet »capella s. 
Jacobi in Horsnes«, findes i stadfæstelsen 1418 af Val-
demar Atterdags overdragelse 67 år tidligere (dvs. 1351) 
af denne samt af sognekirken, Vor Frue Kirke, til jo-
hanniterne i Antvorskov Kloster i forbindelse med ny-
etableringen af et johanniterkloster i Horsens (S. Hans 

Kloster). I det korte tidsrum fra o. 1480-1532, mens 
kirken fungerede som sognekirke, erstattedes beteg-
nelsen ‘kapel’ sigende nok med ‘kirke’.1 Værnehelgenen, 
S. Jacob (S. Ib), var antagelig identisk med apostlen Ja-
kob den Ældre,2 og navnet bibeholdes helt frem til 
1797, da den ‘gamle katolske’ betegnelse ved bygnin-
gens nyindvielse veg for den ‘mere passende’, Frelse-
rens eller Vor Frelsers Kirke (jfr. også s. 5357).3 Da 
bygningens store restaurering 1935-36 var afsluttet, 
anmodede menighedsrådet ganske vist om, at ‘den nu 
så særprægede og skønne kirke kunne få sit ejendom-
melige navn tilbage igen’. Navneændringen blev dog 
ikke imødekommet, selvom betegnelsen ‘S. Ib’ under-
tiden ses anvendt i parentes efter Vor Frelsers Kirke.4

VOR FRELSERS KIRKE
NOTER s. 5602
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 I administrativ henseende var kirken sammen med 
Klosterkirken fra anden halvdel af 1500'erne omfattet 
af fællesbetegnelsen: ‘Bykirken’ eller ‘Horsens kirke’, 
jfr. s. 5354, men det kan ikke udelukkes, at der med 
ovennævnte betegnelser i enkelte tidlige tilfælde alene 
sigtes til Vor Frelsers Kirke.5 Herudover kaldes kirken 
jævnligt i 16- og 1700'erne for ‘Torvekirken’ (»temp-
lum fori«) på grund af sin centrale placering ved by-
ens hovedtorv.6 I 1700'erne møder man endelig nav-
net ‘den lille kirke’ (i modsætning til Klosterkirkens 
betegnelse, ‘den store kirke’), en interessant markering 
af kirkens underordnede status i forhold til sidstnævnte 
og uden sammenhæng med det faktiske størrelsesfor-
hold mellem de to bygninger.7

 Begge kirker var ifølge det førnævnte stadfæstel-
sesbrev kongelige grundlæggelser og stod under kon-
geligt patronat. Antagelig var kapellet annekteret Vor 
Frue Kirke med deraf følgende begrænsninger i de 
kirkelige funktioner.8 1480 ændredes dette, da paven 
tillod, at kirken på grund af sin gunstige placering inde 
i byen fik overdraget forvaltningen af de kirkelige sa-
kramenter over for sognemenigheden.9 Ved denne lej-
lighed kan en række af den gamle sognekirkes inven-
targenstande (altersølv, messeklæder og døbefont) være 
benyttet her. Sognepræsteembedet var dog fortsat in-
korporeret i S. Hans Kloster, en ordning, der varede 
ved lige til reformationen (jfr. s. 5353f.).
 Kirkens besiddelser i middelalderen kendes ikke 
nærmere. Den omtales kun ved navns nævnelse i et 
enkelt testamente (Christen Skrams fra 1519, jfr. s. 
5349), men kan meget vel have været omfattet af de 
samlede donationer til byens kirker og klostre 1396 og 
1456 fra hhv. Ove Åstredsen og Niels Pedersen (Gyl-
denstjerne).10 Kirkeværger er tidligst anført 1532, da 
der klagedes over, at en sjælemesse, stiftet af ‘gamle 
Nis Hollenszenn (Niels Hollensen)’ ikke havde været 
holdt længe. Betalingen herfor, ejendomsretten til en 
gård, stadfæstedes d.å. af borgmester og råd sammen 
med en tilsvarende godsgave til kirken fra en anden 
borger, Ostridh Swder (Asfrith Suder).11 Der er ikke 
bevaret oplysninger i øvrigt om altre eller kapeller.
 Et række jordstykker omkring kirken, der antage-
lig hørte til de middelalderlige besiddelser, bortfæ-
stedes eller udlejedes fra 1500'ernes anden halvdel 
og indbragte stadig i 1700'erne en beskeden årlig 
indkomst,12 som dog på dette tidspunkt måtte beteg-
nes som rent symbolsk. Således understregedes det i 
regnskaberne 1684-1728, at hverken jorderne eller 
ejendommene herpå på dette tidspunkt tilhørte kir-
ken.13

 Efter reformationen fik Vor Frelsers Kirke en un-
derordnet status, da Klosterkirken udvalgtes til sognets 
hovedkirke (s. 5353). Selvom det ikke kan dokumen-
teres, er det ikke udelukket, at kirken ved dette system-
skifte har afgivet dele af sit inventar, således som det 
skete 1794. Forinden kan dog kirkens (sognets) kost-

barheder i form af liturgiske genstande af ædle metaller 
være blevet konfiskeret af kongen tillige med en eller 
flere klokker (s. 5354). Som nævnt ovf. måtte kirken 
også siden hen afgive tagsten og bly fra orglet. Hvor-
vidt bygning og inventar led overlast ved storbrandene 
1540 og atter 1586, ‘da en stor del af byen brændte’, 
er ikke oplyst (jfr. også s. 5352 for disse og tidligere 
brande). Men at der vitterligt var behov for istandsæt-
telser i tidsrummet 1581-95, fremgår af stadige tilførs-
ler af ekstra midler i denne periode.5

 Kirken var som nævnt s. 5354 i dette tidsrum ramme 
om regelmæssige gudstjenester, dåbshandlinger, skrif-
temål og begravelser. Hertil kom lejlighedsvise særtje-
nester, nemlig salg af bøger, således som det fremgår 
af regnskaberne 1689-98.14 Alligevel stod den frem til 
1700'ernes slutning i skyggen af Klosterkirken. 1697 
fastslog en indberetning til Danske Kancelli således, at 
Vor Frelsers Kirke var meget forfalden i modsætning 
til byens anden kirke, Klosterkirken, der var »temme-
lig vedligeholdt«.15 Bygningens miserable tilstand gav 
dog i løbet af de nærmest følgende år anledning til en 
større istandsættelse, både udvendig og indvendig, hvor 
mure og hvælv nyhvidtedes, da de »af vand eller draab 
eller anden Fugtighed var forfulnet Grönt og Slemt«. 
Om inventarets tilsvarende forfald røber regnskabsud-
gifter 1704-05 til afhjælpning af rotteplager foruden 
indfaldende sne og regn på orgelbælgene. På samme 
tid faldt det store urlod ned, da rebet knækkede, og 
ødelagde en af de nye stole bag kirkedøren sammen 
med en ligbåre. 13

 En istandsættelse af bygningen, i første række af 
tag og mure, fandt sted 1717,13 mens en egentlig ho-
vedreparation gennemførtes godt 20 år senere efter 
en grundig synsforretning 1736, foretaget over beg-
ge byens kirker på initiativ af kirkeværgerne, Claus 
Cordtsen og Jochum Rodenborg (de Lichtenhielm). 
Mangellisten var omtrent enslydende for de to byg-
ninger: brøstfældighed på mure, vinduer, gulv, hvælv 
og tag. Hertil kom udbredt forfald, hvad angik både 
stolestader og orgler. Da sognets økonomiske situation 
tilsvarende var tynget af store gældsposter, foresloges 
udgifterne afholdt dels gennem lån fra byens offentli-
ge kasser, dels ved private donationer, tilvejebragt bl.a. 
gennem en offentlig indsamling blandt de bedrebe-
midlede.16 Arbejdet indledtes allerede 1737-38 med 
rejsningen af et kobberdækket spir, skænket af Claus 
Cordtsen, og videreførtes i de følgende år, i første 
række med istandsættelsen af det ydre. Som leder af 
dette byggeri var Gerhardt de Lichtenbergs foretruk-
ne arkitekt, Nicolaus Hinrich Rieman – et forhold, 
der 1745 var medvirkende til en klage fra byens eg-
ne murermestre, som således var blevet sat i skyggen 
af en ‘bygmester fra Skive’.17 Under renoveringen 
af Klosterkirkens indre fungerede Vor Frelsers Kirke 
som vikarkirke, men fra o. 1742 tog håndværkerne 
for alvor fat her med det indvendige arbejde, hvor 
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bl.a. en større pengegave fra købmand Jens Jørgen 
Lindvig muliggjorde fornyelse af en række inventar-
genstande. Ved siden af de mange gaver beløb de 
samlede udgifter for hele istandsættelsen sig til 950 
rdl.18 I dette beløb indgik også omkostninger i for-
bindelse med sløjfningen af kirkegården 1740, jfr. s. 
5382.
 I 1700'ernes anden tredjedel gennemførtes en ræk-
ke istandsættelser, vigtigst 1766-67 i forbindelse med 
reparationer af tårnet, nordre apsis og hvælvet (s. 
5450). Ved århundredets slutning var behovet for en 
hovedrenovering af kirkebygningen imidlertid atter 
påkrævet. Bl.a. understregedes det, at hvælvingerne i 
nordre side nu var så ‘forrådnede’, at de ikke kunne 
‘stå længere’. Som nævnt s. 5356 blev udsigten til de 
betydelige ekstraomkostninger ved den hidtidige an-
nekskirke den direkte anledning til at foretage en ny-
ordning af de kirkelige forhold i byen, således at Vor 
Frelsers Kirke 1794 ophøjedes til byens hovedkirke. 
Arbejdet med den store renovering blev uden forud-
gående licitation overladt til arkitekten, rådmand An-
ders Kruuse og arkitekt og billedhugger Jens Hiernøe. 
Alt i alt skønnedes den at ville koste 5.000 rdl., hvor-
til kom udgifter ‘på et par tusinde rdl.’ til udvidelse af 

antallet af stolepladser.19 Til gengæld forventede man 
herigennem, at sognets kapital snarest ville blive mar-
kant forøget.
 I forbindelse med kirkens statusændring foresloges 
‘de smukke ornamenter i Klosterkirken’ ombyttet med 
‘de mindre smukke’ i Vor Frelsers. Således blev prædi-
kestolene og orglerne i de to kirker ombyttet. Endvi-
dere bragtes ‘gitterværket’ (dvs. alterskranken) fra Vor 
Frelsers Kirke til Klosterkirken, der ved samme lejlig-
hed måtte afgive sin egen skranke, mens en række ma-
lerier på gråbrødrenes middelalderlige altertavlefløje 
indgik i udsmykningen af det nye alter i Vor Frelsers 
Kirke.20 Den radikale renovering, der med pulpitur-
opbygningen ved skibets nord- og østvæg, det nye al-
terarrangement og den ensartede gulvbelægning for-
vandlede middelalderkirken til en ‘lys, pyntelig og me-
get moderne struktur’, havde ganske vist medført en 
merudgift på omkring 2.500 rdl.21 Men lovordene var 
mange. For L. M. Wedel (1803) stod kirken i sin for-
bedrede skikkelse nu som en af de smukkeste kirker i 
hele kongeriget, »da Arkitektur og Symmetrie forener 
sig tilhobe for at danne noget Seeværdigt, saa den nu er 
en sand Prydelse for Staden«.22 Oldgranskeren Finnur 
Magnússon (1821) karakteriserede på samme måde re-

Fig. 2. Prospekt af Horsens set fra sydvest 1755. Tegning af Jens Bang efter forlæg af Johan Jacob Bruun. Frederik V's 
Atlas. KglBibl. – View of Horsens from the south west, 1755.
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sultatet som ‘meget zirligt’.23 Til det positive indtryk 
af det nyrenoverede kirkerum, der endog betegnedes 
som ‘hyggeligt’, hørte ikke mindst ifølge Chr. Mol-
bech, at der hverken fandtes »Monumenter eller Old-
tidslevninger«. Således var alle ligsten (s. 5567) tilsyne-
ladende ‘fjernede fra gulvet eller dækkede af et bræd-
degulv’.24

 Sognets og dermed Vor Frelsers Kirkes økonomiske 
situation forbedredes støt op gennem 1800'erne, ikke 
blot gennem den udvidede betaling for kirkelige ydel-
ser (stolestadepenge og begravelser, de sidstnævnte dog 
alene i Klosterkirken), men også ved øgede indtægter 
fra udlejning af de jorder, der siden 1600'erne var til-
faldet kirkerne gennem legatdonationer. Disse indtæg-
ter udgjorde fortsat det finansielle grundlag for gen-
nemførelsen af de store istandsættelser. 1836-37 fore-
gik en hovedreparation af både denne kirke og af Klo-
sterkirken for omtrent 7.000 rdl., heriblandt udgifter til 
reparation af tage, spir og gulve i Vor Frelsers Kirke.25 
Af væsentlige instandsættelser var desuden udskiftnin-
gen af de ældre vinduer med spidsbuede jernvinduer 
samt kirkens ud- og indvendige bemaling 1851-53.26

 1862 havde kirkekassen på ny akkumuleret en gan-
ske betydelig kapital (38.000 rdl.), hvilket gav anled-
ning til at indlede en hovedrestaurering. Arbejdet ud-
førtes under ledelse af den 1863 udpegede arkitekt, V. 
Th. Walther, nyudnævnt kgl. bygningsinspektør for Jyl-
land. Forskellige omstændigheder bevirkede dog, at ar-
bejdet kom til at trække i langdrag, ikke mindst uenig-
hed mellem Kirkeinspektionen og Ministeriet om-
kring valget af arkitekt og mangelfuld kommunika-
tion landsdelene imellem under krigen 1864, ‘da al 
samfærdsel i Jylland desværre er standset af fjenden’.27 
Først i marts 1865 afholdtes licitation over arbejdet, 
og 23. dec. 1866 kunne kirken – og herunder særligt 
døbefonten, alteret og alterkanden – indvies. Horsens 
Avis priste resultatet, der nu lod »det Karakteristiske 
ved Kirkens Bygningsmaade fremtræde i sine oprin-
delige Former«.28 Helhedspræget for både bygning og 
inventar blev dog en blanding af nyromanske og nygo-
tiske stilformer. De samlede udgifter beløb sig til hen 
ved 20.000 rdl.
 Mindre end en halv snes år senere fremkaldte nye 
mangler i tårnets og sydsidens mure ønske om en gen-
nemgribende restaurering af kirkens ydre. Et forslag 
fra Walther 1873 påpegede det ønskelige i at bibringe 
kirkens mure et ensartet udseende ved en skalmuring. 
En lige så gennemgribende forandring var hans tanke 
om ved samme lejlighed at erstatte de moderne spids-
buede vinduer med rundbuede ‘for at bringe disse 
partier mere i harmoni med kirkens oprindelige stil’. 
Dog skulle der ikke lægges ‘særdeles vægt’ på en så-
dan forandring, ‘da det dog ikke vil være muligt at 
fjerne alle spidsbuede elementer i kirken’.29 Arbejdet, 
der var anslået til at koste 9.790 rdl., blev af økonomi-
ske grunde udskudt indtil 1879, da det blev udbudt 

i licitation. December 1878 havde arkitekten H. B. 
Storck imidlertid erstattet Walther som byggeriets le-
der, nu med Hector Estrup ved sin side som konduk-
tør. Det lykkedes for Storck at få gennemført den på-
tænkte ændring af vinduernes form, som Kultusmini-
steriet i første instans afviste, i en bestræbelse på, at 
kirken så vidt muligt førtes tilbage til sin oprindelige 
stil.30 24. okt. 1880 toges kirken atter i brug; dog fø-
jedes til bygningsarbejderne opsætning på sydsiden af 
en ny portal, der først var fuldført januar 1881. Den 
samlede udgiftssum på 30.000 kr. omfattede ikke det 
sidste arbejde, der finansieredes gennem en privat ind-
samling.31

 1908-09 indledte arkitekten Viggo Norn sit arbejde 
ved kirken i forbindelse med hvidtning af interiøret 
og ændring af alterudsmykningen.32 Arkitektens ho-
vedindsats var dog den gennemgribende restaurering 
af kirken, der gennemførtes 1935-36. 24. maj 1936 
genindviedes det nu afrensede og fornyede kirkerum 
(jfr. s. 5468). En radikal ændring af alterpartiet udførtes 
1949-50 efter tegninger af Viggo Norn og med skulp-
turudsmykning af Einar Utzon-Franck. I forbindelse 
med opstilling af det nuværende orgel og orgelpulpitur 
gennemførtes 1976-77 en række ændringer af kirkens 
vestfag og belysningen (ved Inger og Johannes Exner). 
Et forslag ved arkitekt Erik Lerbech-Sørensen til en 
fornyet istandsættelse af det indre 1989, herunder en 
forbedring af kirkens belysning, er kun gennemført i 
mindre omfang.33

 Arkæologiske udgravninger omkring kirken indledtes 
allerede i 1879 i forbindelse med Storcks og Estrups 
restaurering (s. 5462), ligesom Viggo Norn under re-
staureringen 1935-36 gjorde flere vigtige iagttagelser 
i forbindelse med optagningen af de gamle gulve (s. 
5586). Egentlige moderne arkæologiske undersøgelser 
er dog først gennemført i 1980'erne og -90'erne i til-
knytning dels til nybyggeri nord for kirken, dels til 
omlægningen af kloaknettet i midtbyen. I den forbin-
delse er indhøstet værdifuld viden, både om kirkens 
tilbygninger og om dens omgivelser i middelalderen 
og tidlig moderne tid.34 Derimod savnes fortsat en 
mere systematisk undersøgelse af kirkens gulve, hvilket 
muligvis kunne kaste lys over spørgsmålet om eventu-
elle ældre †kirker på stedet (s. 5400).
 Møntfund. Ved restaureringen af tårnet i efteråret 
1924 fandtes på en fundamentsten en sølvskilling præ-
get i Wismar efter 1433.35 Deponeret i Horsens Muse-
um (HOM, mus.nr. 2025). Endvidere er ved arkæolo-
giske udgravninger i området fundet tre pilgrimsmær-
ker, det største med S. Theobald af Thann,36 samt nogle 
mønter fra 13-1400'erne.37 Det skal dog understreges, 
at det manglende kendskab til kirkegårdens præcise 
udstrækning gør det umuligt at afgøre, hvorvidt fun-
dene er gjort på kirkens område.
 2004: Vor Frelsers Sogn indgår i Århus Stift og lig-
ger i Horsens Kommune, Vejle Amtskommune.



Kirken ligger i hjertet af den historiske bykerne. 
Selve vestfacaden flugter med gadelinjen, mens 
afstanden fra apsis til gadeområdet i øst kun er 
få meter. Mod øst, syd og sydvest grænser byg-
ningen op imod Torvet, der blev anlagt o. 1300, 
formentlig som del af en større byplan. Siden har 
det udgjort et vigtigt knudepunkt i Horsens som 
centrum for handel, håndværk, samfærdsel og – 
i ældre tid – antagelig også for byens administra-
tion og jurisdiktion (jfr. ndf.). Torvets status som 
samlingssted markeres siden 2002 af Kirsten Ort-
weds vandskulptur, »Beringsøen«, der samtidig – 
indirekte – er en mindelse om den brønd eller 
kilde, ‘Torvekilden’, som tidligere fandtes på dette 

sted (s. 5377). Torveområdet nås fra vest og øst 
via Søndergade og Borgergade, hvoraf den først-
nævnte i dag har status af gå- eller sivegade. 
Nord for kirken løber Nørregade, mens kirken i 
øst og vest umiddelbart støder op imod to min-
dre nord-sydgående gadeforløb, i vest Kippervig 
(i ældre tid også betegnet Pustervig) og mod 
nord øst Torvets forlængelse (tidligere Gavlgade). 
Langs kirkens nordside er i slutningen af 1980'er-
ne frilagt et åbent areal eller gårdrum i tilknytning 
til bebyggelsen Nørregade 50-56 og Kippervig 
2-6. En passage gennem sidstnævnte bygnings-
kompleks, der rummer kirkens sognehus, forbin-
der Kippervig med Torvets nordøstlige del.

KIRKENS OMGIVELSER
NOTER s. 5604

Fig. 3. Kirken set fra sydøst o. 1897. Peter Christensen fot. I Horsens Museum. – The church viewed from the south 
east c. 1897.
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Fig. 4. Kirken set fra øst. Henrik Wichmann fot. 2002. – The church seen from the east.
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Så vidt det i dag kan afgøres på grundlag af de se-
neste to årtiers omfattende arkæologiske udgrav-
ninger i byen, er kirken placeret umiddelbart vest 
for byens ældste bebyggelse, der lader sig datere 
til 900' og 1000'erne og fortrinsvis er lokaliseret 
til den vestre ende af den nuværende Borgerga-
de. En til denne bebyggelse hørende, antagelig 
førkristen gravplads er påvist i Søndergade vest for 
det nuværende Torv (jfr. s. 5348).
 En enkelt bygning (fra de seneste år af 1000'er-
ne) uden for dette område og af mere end almin-
delig inter esse afdækkedes umiddelbart syd for 
den senere opførte kirkes sydfacade ved de store 
udgravninger på Torvet 1991-92.38 Huset, der var 
et ca. 27 m langt og 7 m bredt krumvægget lang-
hus, må have indgået i et større kompleks. Det 
kunne i denne sammenhæng være fristende at 
tolke både dette og en anden, yngre bygning med 
tilhørende kælder fra slutningen af 1200'erne ved 
Nørregades sydside nord for kirken som remini-
scenser af et kongeligt gårdkompleks med tilhø-
rende kapel,39 således som det f.eks. i nyere tid 
er blevet påvist omkring Lisbjerg Kirke.40 Et så-
dant gårdkapel som forgænger for den nuværen-
de kirke kan have været af betydelig ælde og må-
ske endda jævngammelt med sognekirken, Vor 
Frue Kirke. Det skal dog understreges, at den 
arkæologiske viden om et sådant gårdkompleks 
fortsat er yderst begrænset, ligesom eksistensen af 
en eller flere kirker på stedet foreløbig kun hviler 
på indicier (s. 5400).
 Til støtte for den ovennævnte teori taler navn-
lig den bemærkelsesværdige størrelse og udform-
ning af teglstenskirken, der påbegyndtes o. 1225. 
Denne repræsentative markering og kirkens æl-
dre status som kapel, annekteret Vor Frue Kirke 
(s. 5367), kan måske bedst forklares, hvis den an-
tages at være opført og ombygget som del af 
en stormandsgård og kongsgård på dette sted. 
Bemærkelsesværdigt er det endvidere, at kirken 
imod sædvanen både for by- og landsbykirker 
kun synes at have haft en beskeden kirkegård.41 
Antagelig har Vor Frelsers Kirke i kraft af sin ka-
pelstatus næppe før o. 1480 overhovedet kunne 
påberåbe sig en begravelsesret, jfr. ndf.

 En væsentlig ændring i kirkens omgivelser ind-
traf o. 1300, da det endnu bevarede gadenet i by-
midten blev udstukket efter en klar, samlet plan 
og brolagdes med pikstensbelægning; samtidig og 
med samme belægning blev området syd for kir-
ken udlagt til torv.42 En tilsvarende brolægning 
blev på samme tidspunkt anlagt nord for kirken. 
Antagelig har arealerne her ligeledes haft karak-
ter af en åben plads eller et mindre torv. I sam-
me tidsrum fornyedes den ovennævnte bygning 
nord for kirken, idet kælderen erstattedes af en 
ny kampestenskælder med adgang fra nord; heller 
ikke det til den ne hørende hus kendes.43

 Som nævnt ovf. satte voldsomme begivenhe-
der i byens og omegnens historie kort efter deres 
tydelige præg på området omkring kirken, idet 
kirken og arealet nord herfor befæstedes med en 
8-10 m bred og 2 m dyb voldgrav, der omkran-
sede et område på hen ved 140 m i diameter.44 
En tilhørende vold er ikke konstateret, men har 
uden tvivl været opkastet langs gravens inderside 
af fyld fra denne. Ved udgravningen registrere-
des, at graven mod sydvest kunne passeres ad en 

Fig. 5. Oversigtsplan. 1:10.000. Nutidigt kort af Hor-
sens' middelalderlige bykerne. 1. Vor Frelsers Kirke. 2. 
Klosterkirken. 3. Befæstning omkring kirken anlagt i 
begyndelsen af 1300'erne og sløjfet o. 1320 (s. 5373). 
4. Bybefæstning anlagt o. 1350. Tegnet af Ina D. Holst 
1993 efter forlæg i Horsens Museum. – Overview plan. 
1:10.000. Present-day map of the medieval centre of Hors-
ens. 1. Vor Frelsers Kirke. 2. Klosterkirken. 3. Fortifications 
around the church built at the beginning of the 1300s and 
demolished c. 1320. 4. Town fortifications built c. 1350. 
Drawn by Ina D. Holst in 1993 after model in Horsens 
Museum.

1

2

3

4

4

4

KIRKENS OMGIVELSER



5374 HORSENS · VOR FRELSERS KIRKE

smal dæmning, der sandsynligvis havde været be-
fæstet med port og eventuelt palisadeværk.45 An-
lægget havde i høj grad provisorisk karakter. Så-
ledes mangler enhver form for sikring mod sam-
menskridning af gravens kanter, og af de arkæo-
logiske undersøgelser fremgår da også, at funkti-
onstiden har været meget kort. Anlægget er klart 
yngre end den o. 1300 lag te pikstensbrolægning 
på Torvet, men opfyldningen af graven må være 
påbegyndt allerede et par årtier ind i 1300'er-
ne.46 Formålet kan næppe have været andet end 
en (hastigt anlagt) beskyttelse af kapellet og må-
ske tillige af en kongelig ejendom, placeret nord 
for dette. Fæstningsbyggeriet og den efterfølgen-

de sløjfning har da formentlig haft sammenhæng 
med den politiske uro i området under Erik 
Menved, jfr. s. 5352.
 Sløjfningen af voldgraven og den eventuelle 
tilhørende befæstning betød en tilbagevenden til 
‘normale’ tilstande med retablering af Torvet og 
de dertil knyttede funktioner. Ved århundredets 
midte var bro lægningen atter etableret, og i ti-
den herefter udførtes flere mar kante byggerier på 
Torvet. Således forsynedes kirken med et våben-
hus (s. 5445), ved hvis syddør anlagdes en om-
trent kvadratisk ‘kasse’ af kampesten, efter alt at 
dømme en færist, der skulle holde eventuelle løs-
gående kreaturer på pladsen ude fra kirken.47 Vest 

Fig. 6. Plan. 1:300. Torvet ved kirkens sydside med de ved den arkæologiske udgravning 1992 afdækkede funda-
menter. 1. Våbenhus (s. 5445). 2. Det middelalderlige rådhus (s. 5375). 3. Boderække langs søndre sideskib (s. 5375). 
Tegnet af Ina D. Holst 1993 efter opmålinger i Horsens Museum 1992. – Ground plan. 1:300. The square on the 
south side of the church with the foundations uncovered by the archaeological excavation in 1992. 1. Porch. 2. The medieval 
town hall. 3. Row of stalls along the south side-aisle. Drawn by Ina D. Holst in 1993 after measurements in Horsens Museum 
1992.
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for våbenhuset, ud for kirkens vestligste fag og 
vinkelret på dens længdeakse, opførtes en i alt 
8×11 m stor bindingsværksbygning, der næppe 
kan have væ ret andet end byens middelalderlige 
rådhus.48 Selve rådhuset målte 8×9 m, hvortil var 
knyttet en tilbygning mod syd.49 Begge bygge-
rier kan formentlig betragtes i lyset af den æn-
drede status for kirkens og ejendommens tilhørs-
forhold i øvrigt, der indtraf 1351 ved afhæn-
delsen til johanitterordenen (jfr. s. 5367). Samti-
dig må der være gennemført ændringer af selve 
kirkebygningen, idet en hvælvslutsten, der uden 
tvivl må hidrøre fra et af kirkens oprindelige 
hvælv (jfr. s. 5437), fandt anvendelse som fun-
damentsten under den nyopførte rådhusbygning. 
Det må sandsynligvis ses i sammenhæng med 
rådhusets opførelse, at kirkens indgang i søndre 
sideskib flyttedes fra 4. til 3. fag, foran hvilket vå-
benhuset tilføjedes (jfr. s. 5445).
 Nye brolægningsarbejder fandt sted på Torvet 
i tiden o. 1400. Et vigtigt fund til belysning af 
aktiviteterne på torvearealet er registreret langs 
den østre del af søndre sideskibs facade i form 
af spinkle fundamentrester og ‘færdselslag’, hidrø-
rende fra en række boder, der må have tjent til 
torvehandel.50

 Det ovenfor nævnte rådhus blev nedrevet senest 
o. 1450 forud for endnu en udbedring af Torvets 
brolægning. Denne var karakteristisk ved en mar-
kant iblanding af tegl og mørtelsmuld, der uden 
tvivl måtte stamme fra nedrivningsarbejder i eller 
af en nærved liggende bygning. Opfyldningslaget 
tiltog i tykkelse mod nordvest og tolkedes derfor 
af udgraverne som sandsynligvis stammende fra 
ned brydningen af rådhuset.51 Brokkelagets ind-
hold af formtegl til bl.a. hel- og halvsøjler taler 
imidlertid mod en sådan antagelse, idet disse næp-
pe kan tænkes anvendt i et rådhus af bindings-
værk. Til gengæld er der intet, der udelukker, at 
teglbrokkelaget kan stamme fra et ombygningsarbej-
de i kirken, idet de nævnte formsten f.eks. kunne 
hidrøre fra skibets triforier (jfr. s. 5424f.). Interes-
sant i denne sammenhæng er, at brokkelaget nær-
mest kirken indeholdt en del ildskørnede tegl.52 
Ombygningsarbejdet kan dermed muligvis knyt-
tes til en brand i kirkebygningen, der har efter-
ladt sig adskillige spor, ikke mindst på vestfacadens 

granitportal og granitkapitælerne i kirkens indre 
(jfr. s. 5403). En i samme periode opført bygning 
i Torvets sydøstre hjørne er ifølge dendrokrono-
logiske dateringer formentlig opført i 1400'ernes 
anden fjerdedel.53 Samtidigt hermed er endvide-
re et fundament, der fra våbenhusets sydvesthjør-
ne forløb mod vest. Det har ikke været muligt 
at afklare, hvorvidt dette indgik i en hegnsmur 
langs den vestre del af kirkens sydside, eller om 
det eventuelt udgjorde sydmuren i en tilbygning 
til kirken i hjørnet mellem våbenhusets vestmur 
og sydmuren i søndre sideskibs 4. fag.54 Både mu-
ren og den førnævnte færist sløjfedes o. 1500.55 
En brønd vest for kirkens indgang tilhørte antage-
lig samme tidsrum.56 Ved Kippervigs udmunding 
i Søndergade er derudover registreret resterne af 
et senmiddelalderligt stenhus med kælder.57 Dette 
har sandsynligvis været placeret med en gavl ud 
mod Søndergade, flugtende med gadens nordre 
husrække, og en langside mod Torvet. Trafikken 
mod syd ad Kippervig må på grund af husets pla-
cering være ført ind over Torvet, jfr. også ndf. Til 
belysning af bebyggelsen ved Torvets sydside skal 
det endelig nævnes, at der 1915 påvistes spor – 
antagelig efter middelalderlig og yngre bebyggel-
se, der siden hen fjernedes – på matr. nr. 570-72, 
heriblandt en kælder, en nord-sydgående mun-
kestensmur med et vinkelret hjørne samt nogle 
kampestensopbygninger, muligvis fundamentre-

Fig. 7. Kirken og dens omgivelser. Udsnit af bykort fra 
Peder Hansen Resen, Atlas Danicus, Kbh. 1677, jfr. s. 
5353 fig. 4. – The church and its surroundings. Detail of 
town map 1677. Cf. p. 5353 fig. 4.
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ster. En nærmere redegørelse for fundet savnes 
dog, ligesom bygningskompleksets funktion ikke 
kan udledes af de sparsomme levn.58

 Med hensyn til den ældre bebyggelse vest og 
nordvest for kirken findes kun få oplysninger. 
Fund i 1909 af murrester (fragmenter af en (to?) 
munkestensmur(e?)) på hjørnet af Nørregade og 
Kippervig (matr. nr. 409-10) vidner kun om (an-
tagelig) middelalderlig bebyggelse her (se også 
†kirkegård, s. 5380), men intet om karakteren 
heraf.59 Hvor tæt bebyggelsen i midddelalderen 
har ligget på kirkens vestfacade, kan således ikke 
afgøres.

OMGIVELSERNE EFTER 
 REFORMATIONEN

I løbet af de første to hundrede år efter refor-
mationen etableredes i store træk de omgivende 
pladser og gadeforløb omkring kirken, svarende 

til de nuværende, om end selve den indrammen-
de bebyggelse i høj grad har fået sit præg inden 
for de seneste 100 år.
 Hvad angår Torvet, blev en rydning af ældre 
bygninger på området allerede indledt i 1400'er-
ne, da det formodede rådhus fjernedes (jfr. ovf.), 
mens kirkens våbenhus blev nedrevet ved midten 
af 1500'erne (s. 5446). Elimineringen af de store 
bygninger ved områdets sydøst- og sydvesthjør-
ner skete antagelig først i løbet af 1600'erne og 
kan meget vel have haft sammenhæng med by-
ens hærgning under Svenskekrigene 1643-45 og 
1657-60, jfr. ndf. Med hensyn til området nord 
for kirken, synes undersøgelsen 1994 af Nørre-
gade 52-54 (matr. nr. 406-07) at godtgøre, at der 
endnu helt op imod 1500'ernes slutning fandtes 
et sammenhængende brolagt og åbent område el-
ler torv her, før den egentlige bebyggelse af denne 
del af gaden indledtes.60 Af arkivalske oplysninger 
fremgår, at fire jordstykker nord eller øst for kir-

Fig. 8. Kort over Horsens o. 1755. Tegning af Jens Bang efter forlæg af Johan Jacob Bruun. Frederik V's Atlas. KglBibl. 
– Map of Horsens c. 1755.
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Danmarks Kirker, Århus

ken i tidsrummet 1573-77 blev bortfæstet eller 
udlejet til private, dog (1573) med den klausul, 
at der ikke på jorden måtte opføres nogen byg-
ning eller urenlighed, som kunne volde kirken 
skade.61 Det har formentlig til dels drejet sig om 
ejendomme i Kippervig og ved dennes udmun-
ding i Nørregade, placeret på ‘kirkens fortov eller 
grund’, således som de endnu omtaltes 1756, jfr. 
også ndf.62 De 1755 refererede oplysninger fra en 
gammel tavle i kirken om ‘Jomfru Mariæ Kirke-
gård’, der 1575 dels gjordes til torv, dels bebygge-
des med ‘våninger’ (s. 5380, 5553), kunne muligvis 
hentyde til nogle af de ovennævnte indgreb.
 Resens byprospekt fra 1677 (fig. 7) udgør den 
ældst kendte afbildning af kirken og dens om-
givelser. Det er dog velkendt, at den skematiske 
gengivelse skal tages med stort forbehold.63 Det 
gælder i høj grad for udformningen af Torvet 
og de tilstødende gader, den omkransende be-
byggelse og selve kirkens fritliggende placering i 
området. Det af Resen gengivne rettersted med 
kagstrygningspæl og galge på Torvets sydøstlige 

del har ikke kunnet lokaliseres arkæologisk, selv-
om det principielt ikke kan udelukkes, at plad-
sen en tid efter nedrivningen af det formodede 
middelalderlige rådhus (jfr. ovf.) og før(?) etable-
ringen af dets afløser vest herfor kan have dannet 
ramme om denne funktion. Derudover savnes 
en markering af områdets daværende offentlige 
brønd, o. 1660 betegnet ‘Torvekilden’, der antage-
lig er identisk med den, der endnu 1881 omtal-
tes som byens gamle og vandrige brønd; dog var 
denne to år forinden blevet overdækket, men an-
vendtes i forbindelse med placeringen af kirkens 
lynafleder.64

 Den markerede bebyggelse – en sammenhæn-
gende række af gavlhuse – både vest, nord og 
syd for kirken må også betegnes som fiktion, li-
gesom gengivelsen mangler de bygninger (heri-
blandt klokkerboligen, jfr. ndf.), der fra 1500'ernes 
anden halvdel etableredes på Kippervigs østside 
op mod kirkens nordvesthjørne. Denne nord-syd-
gående gadestrækning fra Nørregade mod Torvet, 
hvis betegnelse tidligst kendes o. 1630 (»Kiber-

Fig. 9. Prospekt af Søndergade set mod øst med Vor Frelsers Kirke i baggrunden, august 1854. Gouache af Peder 
Nielsen. I Horsens Museum. – Peder Nielsen: View of Søndergade towards the east with the Church of Our Saviour in the 
background, August 1854. Gouache in Horsens Museum.
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vigh«),65 var endnu i 1600'erne et snævert stræde, 
2,5-3,5 alen bredt (ca. 1,5-2,2 m). Vest herfor lå 
på Resens tid en delvis ubebygget grund, Dril-
borg Plads,66 der strakte sig mellem Søndergade 
og Nørregade. På vestsiden af grunden lå et smalt 
stræde, Skidengyde, der heller ikke er gengivet. 
Dette var nord for Nørregade videreført i den på 
prospektet angivne Bjerregyde (senere Flocks-, 
Lucas- eller Skolegyde/-gade), som ifølge en om-
tale 1699 fra ‘alderstid’ (fra gamle dage) havde væ-
ret en ‘kirke- og strandvej’, dvs. en forbindelses-
vej til kirken nordfra via de vandrige områder ved 
Bjerredam og Bjerrekildetofte.67 Den sydligste del 
af Drilborg Plads inddrog et 16,5 alen (ca. 10,3 m) 
bredt areal af det nuværende Torvs sydvesthjørne. 
Her lå en ejendom, tilhørende Clemend Oluf-

sen, måske identisk(?) med den 1991-92 udgra-
vede (jfr. ovf.).68 Hele området mellem Sønder- 
og Nørregade i nord-syd og Torvet og Skiden-
gyde mod øst og vest skænkedes imidlertid 1670 
til Vor Frelsers Kirke, tillige med den tilhørende 
bebyggelse, der ‘i sidste fejde’, dvs. under krigen 
1657-60, var blevet ‘ruineret’, af Clemend Oluf-
sens søn, amtsforvalter over Skanderborg, Cle-
mend Clemendsen og hans hustru, Kirsten Mads-
datter (jfr. også epitafium, o. 1660, i Skanderup 
Kirke, s. 2933ff.).69 Til gengæld for den generøse 
gave, bl.a. den grund, hvorpå hans salige forældres 
gård (den ovennævnte) lå, udbad parret sig dog, 
at donationen indførtes i kirkebogen, ligesom de 
‘om nogen af os begærer det’ gerne ville have til-
ladelse til på egen regning at opsætte en minde-
tavle eller sten i muren til sagens ihukommelse. 
Dette vides dog ikke realiseret.
 Mht. til områdets og bygningernes anvendelse 
overlodes det ‘kirken og kirkens tjenere til nytte’. 
Efter alt at dømme overgik dette til bl.a. kirkens 
daværende sognepræst, Peder Rasmussen Ryt-
ter, hvis enke, Kirsten Pedersdatter, januar 1713 
tilskødede borgmester Steffen Rasmussen Hof-
gaard hele arealet. Som modydelse for indlem-
melsen af Skidengyde i sin ejendom, der strakte 
sig langs Søndergades nordside (indtil nr. 41), 
skænkede Hofgaard en parcel af det pågældende 
område ‘til Torvets og gadens forvidelse (dvs. ud-
videlse) vest op ved kirken’. Torvets vestgrænse 
flyttedes derfor de omtalte 16,5 alen tilbage, idet 
Søndergades bredde ved hjørnet af den reduce-
rede grund fastlagdes til 25 alen i forhold til ejen-
dommen matr. nr. 573. Samtidig bestemtes Kip-
pervigs fremtidige bredde – i syd 11 alen (6,8 
m) fra kirketårnets søndre kant til den bygning, 
som borgmesteren agtede at opføre og mod nord 
ved gadens udmunding i Nørregade 13 alen (ca. 
8,1 m).70 Bebyggelsen, ikke blot af hjørnegrun-
den ved Torvet/Søndergade (matr. nr. 507), hvor 
borgmesteren selv residerede, men også af den 
øvrige strækning mod Nørregade gennemførtes 
i løbet af 1700'erne og de følgende århundreder.
 Søndergades storstadspræg med ‘sin skønne 
bredde’ og det ‘fortræffelige udseende’, som bl.a. 
arkitekten C. F. Harsdorff priste 1780,71 gjaldt og-
så selve Torvet, ved hvis sydside en række af by-

Fig. 10. Kirken set fra sydøst en torvedag o. 1900 med 
boder foran skibets sydside. Postkort i Horsens Mu-Postkort i Horsens Mu-
seum. – The church viewed from the south east on a market 
day, c. 1900, with market stalls in front of the south side of 
the nave.
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ens prominente borgere inden for købmands- og 
rådsaristokratiet residerede allerede fra 1600'erne. 
Flere af disse markerede deres tilhørsforhold til 
kirken med donationer og faste stolepladser, og 
enkelte fik også deres sidste hvilested her.

 Det gælder således bl.a. borgmester Jochum 
Rodenborg og hans efterkommere, boende i går-
den, Søndergade 48 (daværende nr. 15, matr. nr. 
573). Fra o. 1798-1842 anvendtes gården (herefter 
betegnet ‘Kasernegården’) af Det slesvigske Kyr-

Fig. 11. Kirken set fra ejendommen Borgergade 3 med gårdrummet i forgrunden. Fot. 
1917, i Horsens Museum. – The church viewed from the building at Borgergade 3 with the 
courtyard in the foreground.
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rassérregiment.72 Ejendommen vest herfor (Tor-
vet 2, matr. nr. 572, gård nr. 14b) var i 1600'erne 
domicil bl.a. for borgmestrene Jørgen Nielsen 
(†1629) og Jørgen Hansen Høgsbroe; efter en tid 
(1705-24) i organist Johan Richters eje tilhørte 
bygningen bl.a. rådmændene Hans Jochumsen 
Rodenborg (†1741) og Jens Bering, der 1780 af-
hændede den til Ove Høegh-Guldberg på veg-
ne af enkedronning Juliane Marie. Ejendommen 
blev s.å. af Harsdorff sammenbygget med nabo-
huset til Palæet (Torvet 4, matr. nr. 572, gård nr. 
14a), bopæl for det russiske eksilhof og siden for 
prinsesse Charlotte Frederikke. Denne bygning 
talte blandt sine tidligere ejere bl.a. rådmand Jo-
han Andersen (†1674), hospitalsforstander, tolder 
Christen Nielsen Toldorph (†1705) og apoteker 
Jacob Schmidt (indtil 1732). Naboejendommen 
(Torvet 6, matr. nr. 570, gård nr. 13) var i 1600'er-
ne bopæl for bl.a. rådmand Fock Albertsen With 
(†1655) og købmand og kirkeværge Anders Jen-
sen Tonboe (indtil 1696), mens købmand Niels 
Sørensen Gylding (†1709) og dennes enke Karen 
Nielsdatter Gudme (†1743) bl.a. residerede her 
i 1700'ernes første del. I tidsrummet 1743-1810 
ejede guldsmedefamilien Brandt komplekset øst 
herfor, afløst (indtil 1842) af guldsmed Niels Pe-
ter Bærentzen (Torvet 8, matr. nr. 569, gård nr. 
12), mens naboejendommene (matr. nr. 569-65) 
med bebyggelse bl.a. af mindre boder i 1600'erne 
tilhørte borgmester Hans Olufsen Riber (†1615), 
dennes hustru, Anna Hansdatter Svane (†1637) 
samt sønnen og svigersønnen, borgmestrene Oluf 
Hansen Svane (†1664) og Ernst Ernstsen von 
Baden (†1656).73

 Området nord og vest for kirken var fra anden 
halvdel af 1500'erne præget af en blandet bebyg-
gelse, overvejende mindre ejendomme med bå-
de bolig- og erhvervsfunktioner og tilhørende 
side- eller bagbygninger. Bygningernes nærhed 
til selve kirken har i nyere tid ført til overvejelser 
om en regulær frilægning af Vor Frelsers Kirke. 
Således udarbejdede Viggo Norn på grundlag af 
et ældre projekt fra 1936 i samarbejde med arki-
tekten Egil Fischer 1949-51et forslag til nedriv-
ning af den eksisterende bebyggelse mellem kir-
ken og Nørregade til gengæld for opførelse af en 
vinkelformet bygning i to etager med mansard-

tag langs Kippervig og Nørregade, beregnet til 
kontor, administration og embedsbolig for kir-
ken (fig. 213-14). En lav lukkemur mod øst af-
skærmede en åben grønnegård mellem de to flø-
je fra de omgivende gadearealer, således at hele 
anlægget havde karakter af en trelænget kloster-
gård med kirken som sydfløjen.74 En total frilæg-
gelse af arealet og etablering af et grønt, rekrea-
tivt område nord for kirken drøftedes 1981-82, 
men blev opgivet til fordel for den nuværende 
løsning.75

KIRKEGÅRDEN

Som omtalt s. 5350, 5377 og 5382 blev et areal 
ved kirken, antagelig allerede 1575 og atter 1740 
omtalt som kirkegård. I den gængse anvendelse 
af betegnelsen som refererende til et indhegnet 
område omkring en kirke, benyttet til gravsteder, 
må der dog både mht. afgrænsning og funktion 
af Vor Frelsers Kirkes kirkegård tages forbehold. 
Som nævnt ovf. markerede en midlertidig vold-
grav i 1300'ernes første halvdel en grænse mel-
lem den omgivende bebyggelse og et areal, hvor-
af kirken og dens tilliggende arealer vel kun ud-
gjorde en del.76 Området mod syd og nord havde 
dog allerede før anlæggets etablering været bro-
lagt (s. 5373), og denne belægning er efter alt 
at dømme blevet retableret efter gravens sløjf-
ning o. 1350. Begge arealer har således tilsyne-
ladende fungeret som åbne torve eller pladser 
uden egentlige murindhegninger. Mht. begravel-
ser tyder intet dog på, at området i middelalderen 
har rummet denne funktion, hvilket for tiden før 
1480 også kunne forklares af det faktum, at kir-
ken næppe før dette tidspunkt har kunnet påbe-
råbe sig en begravelsesret.77

 Større uvished hersker mht. arealerne vest 
(nordvest) for kirken. Som refereret af Fabricius 
(1879) blev der o. 1875 gjort enkelte spredte ske-
let- og kistefund vest og nord for kirken i for-
bindelse med gravninger til gas- og vandlednin-
ger. Således fandtes ved nedlægning af gasrør 
ved Nørregade og Kippervig ‘levninger af ... ki-
ster osv.’, ligesom der omtrent ud for ejendom-
men nr. 245 (nuværende nr. 7) i Kippervig ca. 3 
alen (knap 2 m) nede i jorden fandtes ‘en muret 
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grav, hvori der har været ubetydelige levninger 
af menneskeben samt noget træ, der havde været 
sværtet med kønrøg’.78 Fund i samme forbindel-
se og 1909 af murrester mod Nørregade og Kip-
pervig er på tilsvarende måde sat i relation til 
en mulig kirkegårdsmur eller afgrænsning af om-
rådet. Det gælder for fragmenter af murens fun-
dament, tæt ved Kippervigs vestlige husrække, 
tolket som kirkegårdens vestmur, der mod syd 
erkendtes ‘indtil uden for huset på Torvet næst 
hjørnestedet’, dvs. indtil matr. nr. 507. Tilstede-
værelsen af murens nordvesthjørne og et øst-
vestgående forløb tværs over gaden udledtes af 
iagttagelser ud for ejendommen nr. 245 (Kipper-
vig 7).79 Umiddelbart nord herfor, på hjørnet af 
Nørregade og Kippervig (matr. nr. 409-10) fand-
tes 1909 under en stor kampestensmur en 1 alen 
(ca. 62 cm) tyk munkestensmur i skellet til Kip-
pervig og et murstykke i munkeforbandt i to 
skifters højde oven på ‘et kældergulv’. Heraf tur-

de dog kun den førstnævnte være relevant som 
hegnsmur.80 Med hensyn til kirkegårdens østmur 
antoges denne – tilsyneladende uden noget ar-
kæologisk grundlag – at være forløbet fra hjør-
net ved Nørregade og daværende Gavlgade (nu-
værende Torvet 7) mod syd indtil et sammenstød 
med sydmuren, der udgik fra det ovennævnte 
‘hjørnested’ ved Torvet.81

 Selvom Fabricius' deduktioner med hensyn til 
afgrænsningen og udstrækningen af kirkegårdens 
sydlige og østlige del, som det fremgår af det 
ovennævnte, antagelig må opgives, demonstrerer 
indtægterne i forbindelse med betaling af jord-
skyld i tidsrummet 1573-77, at områder ved kir-
ken (alene specificeret som nord for eller tæt ved) 
fortsat var i kirkens eje. Lejerne af den pågælden-
de jord, der var placeret bag ved eller ved siden af 
de pågældendes gårde, forpligtede sig ganske vist 
i første omgang til ikke at lade opføre bygninger 
eller placere ‘nogen urenlighed’ (dvs. mødding) 

Fig. 12. Detalje af vestfacaden mod Kippervig. NE fot. 1964. – Detail of the west facade towards Kippervig. 
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på jorden. Af senere indførsler vedrørende disse 
indtægter fremgår dog, at områderne nu var be-
byggede, og at ejendommene lå nord for kirken 
i Kippervig eller øst herfor.12 En af disse var 
kirkens klokkerbolig (jfr. ndf.). Hvorom alting 
er, må det formodes, at kirkegårdens grænser ef-
ter middelalderen har været relativt flydende og 
næppe har haft en præcis markering for hele om-
rådets vedkommende. Alligevel er det tankevæk-
kende, at der i eftersommeren 1740 forbrugtes 
arbejdstid i 59 dage for to karle til kirkegårdens 
»Sleufning« (sløjfning). Hvorvidt dette har indbe-
fattet fjernelse af murværk eller alene forskellige 
jordarbejder, fremgår imidlertid ikke.82 Måske var 
dette arbejde knyttet til eller måske ligefrem en 
videreførelse af Kippervigs regulering og etable-
ringen af et nybyggeri på gadens vestside, hvilket 
tog sin begyndelse efter 1713 (jfr. ovf.).
 Den nuværende brolægning omfatter en smal 
bræmme af chaussésten (‘Berlinerbrolægning’) 
nærmest kirkens facade, mens de tilstødende ga-
der og pladsarealer er bundet sammen af en ens-
artet belægning af større betonfliser, hvorimel-
lem enkelte træer (plataner) er plantet. I passagen 
nord for kirken og ved apsis i øst er enkeltstående 
linde- og birketræer.
 †Brolægning. Der kendes kun spredte omtaler 
af belægningen omkring kirken. I forbindelse 
med hovedistandsættelsen i 1740'erne reparere-
des stenbroen ved kirken med fire læs piksten.83 
1775 lagde Christen Fisker 37 favne stenbro om 
kirken, der fornyedes 1798.84 1836 gennemfør-
tes en større omlægning af Torvet, der forhøje-
des, hvilket samtidig medførte en forhøjning af 
kirkens fortov. Ved den lejlighed angaves byens 
anpart af Torvet som omfattende 560 kvadrat-
favne, mens kirkens del udgjorde 100 kvadrat-
favne. I tilknytning til arbejdet med rendestenens 
løb langs med kirken udførtes en stenkiste ud for 
indgangen mod Torvet.85 Denne repareredes på 
ny 1847 og 1859.86

 Efter tegning af kirkens arkitekt, Erik Lerbech-
Sørensen opførtes 1990 en hegnsmur mod nabo-
ejendommen (matr. nr. 405a) nord for koret med 
låge til gårdrummet nord for kirken. Muren, der 
erstattede en ældre, beliggende mere nordligt, har 
støttepiller på sydsiden og er opført af rød tegl 

i blankmur, afdækket med blyklædte sadeltage. 
Portpillerne er tilsvarende, og stængerne i de heri 
ophængte jerngitterfløje krones af små forgyldte 
‘løgkupler’.87

 Efter Storcks og Estrups restaurering (s. 5461f.) 
opsattes 1885 smedejernsgitre foran vestportalen (jfr. 
fig. 12) samt ved hele sydsiden i mellemrummene 
mellem støttepillerne og ud for koret. Dette skete 
dels for at skåne belægningen ved kirkens indgan-
ge imod ‘besudling’ på de steder, hvor ‘klinkspil-
lende’ drenge havde deres samlingssteder,88 dels 
for at friholde disse arealer for eventuelle stade-
holderes boder.89 Gitrene fandtes endnu delvis 
forud for Torvets omlægning, jfr. ovf. (fig. 3).

BYGNINGER VED KIRKEN

Sognegård. 1989 indviedes kirkens sognegård, op-
ført af arkitektfirmaet Birch & Svenning, Hor-
sens, på tomten af de nedrevne ejendomme Kip-
pervig 2-6 (matr. nr. 516).90 Komplekset, der er 
opført i røde mursten med rødt tegltag og har to 
etager med høj rejsning, rummer flere funktio-
ner, heriblandt kordegnekontor, organistkontor, 
arkiv, konfirmandlokaler og præsteværelse. Den 
tidligere passage mellem kirken og den oprinde-
lige klokkerbolig, jfr. ndf., er nu integreret i ejen-
dommen og aflåst, både mod Kippervig og om-
rådet ved kirkens nordside.
 †Bygninger. Klokker- eller degnebolig. En em-
bedsbolig til kirkens klokker, degn, graver eller 
til andre medlemmer af kirkens betjening er tid-
ligst nævnt 1605, da en ‘bod og våning i Ski-
dengyde’ (dvs. vest for Kippervig, jfr. ovf.) til-
skødedes kirken.91 Det er dog uvist, hvorvidt 
det er denne ejendom, der i grundtakstmatrik-
len 1682 og i kirkeregnskaberne fra 1684-85 be-
tegnes som anvendt af ‘klokmesteren’ (dvs. klok-
keren) og tilhørende kirken, eller dette snarere 
refererer til en ejendom i Kippervig umiddelbart 
nord for kirkens vestende, således som det siden 
hen var tilfældet.92 At klokkeren i det mindste 
1715 residerede ved siden af kirken, fremgår in-
direkte d.å. af en omtale af en stoleindretning 
(jfr. s. 5534) i de små skamler bag døren til ‘klok-
mesterens gårdsrum’; dette præciseredes yderli-
gere 1728.93
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 1754 blev klokkerboligen nyopført, måske ef-
ter en brand d.å. (jfr. ndf.), men angiveligt også, 
fordi den ældre bolig var yderst forfalden og der-
udover så lille, at »Klockmesteren ei der i kunde 
længere have Bopæl«.18 1756 opnåede klokker 
Andreas Zacho Magistratens bistand til anlæg-
gelse af en brønd i gården, idet han fremhævede, 
at den også kunne være kirkerne til stor nytte 
ved reparationsarbejder, eller ‘om ulykke påkom 
af ildsvåde’.94 Klokkerboligen (gård nr. 290, sene-
re litra I, Kippervig 2) karakteriseredes i brand-
taksationen 1761 som værende ny og i god stand; 
den omfattede otte fag sidehus til gaden, var én 
etage høj med kælder og havde en kvist på tre fag 
tværs igennem huset. To udbygninger, hhv. på tre 
fag til beboelse og fire fag til ‘kohus’, sluttede sig 
til forhuset på gårdsiden i øst.95

 Embedsboligen har stødt umiddelbart op til 
kirkens vestligste fag (jfr. s. 5410 og fig. 21), siden 
der 1831 foreslås, at kirken adskiltes ‘fra den for-
bindelse, hvori den står med de nærmest liggende 
bygninger’. I forslaget nævntes udlægning af en 6 
alen bred gang mellem kirken og ‘graverboligen’ 
i husets længde og adskilt fra denne med en mur, 
hvilket dog på grund af de store omkostninger 
ændredes til en aflåst bræddeport i østenden af 
den nævnte gang.96 Tilsyneladende blev planen 
dog ikke virkeliggjort. Således respekterede den 
ved Storcks restaurering 1879-81 foretagne skal-
muring, at klokkerboligens sadeltag endnu stødte 
op til kirken, ligesom de samtidige grundplaner 
heller ikke tyder på eksistensen af et åbent gård-
rum (fig. 24, 218).
 Mod Kippervig var en mur med en aflåst dør 
(jfr. †kalkkammer), der 1883 af Kultusministeriet 
blev påbudt at skulle åbne udad;97 passagen synes 
dog siden overdækket og helt integreret i ejen-
dommen. 1963 blev yderligere brudt en adgangs-
dør igennem muren, vel i syd, mellem den davæ-
rende kordegnebolig og kirken.98

 Andre †bygninger. En lade ved kirken og et ma-
terialhus er nævnt allerede 1676. Førstnævnte var 
placeret på den ‘øde plads ved Torvekirken’, må-
ske Drilborg Plads vest herfor, jfr. ovf., og be-
ordredes d.å. nedbrudt, idet murstenene skulle 
placeres i materialhuset.99 Et kalkhus ved kirkens 
nordvestligste fag er nævnt i forbindelse med en 
istandsættelse 1742-43. 1748 omtaltes skorstenen 
heri som halvt faldet sammen, og 1754 var byg-
ningen brændt. Ved denne lejlighed nyopførtes 
den på nordsiden af korets østlige fag (jfr. fig. 
33).100 Huset karakteriseredes i brandtaksationer-
ne 1761-81 som en bindingsværksbygning i to 
fag med halvtag, alt i ‘mådelig stand’.101 Nedrevet 
1879-81. Et kalk- eller materialhus (jfr. fig. 218) var 
i 1800'erne inkorporeret i kirkens tilmurede vest-
portal; 1851 istandsattes låsen til døren for ‘kalk-
kammeret i muren ud til Pustervig’(dvs. Kip-
pervig).102 Et benhus ved kirken kendes alene fra 
en omtale 1734-35, da det gamle ubrugelige bly 
blev nedtaget fra Klosterkirkens tag og henlagt 
i ‘benhuset ved Sct. Ibs kirke’.21 Et kedelhus ved 
nordre sideskibs østfag opførtes i forbindelse med 
restaureringen 1864-66 (fig. 21). En privat ejen-
dom med skiftende ejere stødte op til kirken i 
nordøst (jfr. fig. 33), men omtales som nedrevet 
1880. Et plankeværk mellem dette hus og kirken 
aflukkede adgangen fra øst til slippen eller gangen 
langs kirkens nordside.103 Senere var passagen på 
dette sted afspærret med en smedejernslåge mel-
lem kirken og det daværende nødtørftshus (jfr. 
ndf.). 1987 ryddedes gårdrummet mellem kir-
ken og den nordfor liggende randbebyggelse, der 
på det tidspunkt bestod af otte bygninger, opført 
i tidsrummet 1850-1900. Ved denne lejlighed 
fjernedes en række ældre skure, bagbygninger og 
et bindingsværkshus, anvendt til lager.104 Et ny-
ere nødtørftshus, opført af røde tegl og beliggende 
mellem kirkens nordøsthjørne og Torvet 7 blev 
dog først nedrevet o. 1992.105
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Fig. 13. Kirken set fra ejendommen på hjørnet af Torvet og Borgergade. Henrik Wichmann fot. 2002. – The church 
viewed from the building on the corner of the square Torvet and the street Borgergade.



Den o. 1225 påbegyndte kirke, der muligvis aflø-
ser en eller flere †kirker på samme sted, består af 
et kor med en 1794-97 genopført †apsis (genre-
staureret 1879-81 og 1935-36), hvortil i vest fø-
jer sig et treskibet langhus med fælles tag over 
midt- og sideskibe. Denne del af bygningen fik 
sin nuværende skikkelse ved en omfattende re-
staurering 1935-36, der søgte at genskabe hoved-
træk af skibets oprindelige indre samt dets ydre 
tagform. Nordre sideskib afsluttes mod øst af en 
polygonal apsis, opført 1767 som erstatning for 
en oprindelig †apside. En tilsvarende sekundær 
†apsis ved østenden af søndre sideskib blev ned-
revet 1794. Over søndre sideskibs vestfag rejser 
sig et højt tårn, antagelig opført efter en vold-
som brand o. 1450, der synes at have givet byg-
ningen svære skader. Tårnet afløste det søndre af 
to oprindelige †vesttårne, af hvilke det nordre var 
bevaret i reduceret skikkelse indtil dets nedbryd-
ning 1695. Et †våbenhus midt på sydsiden var 
opført o. 1350, men blev nedrevet o. 1550. Ori-
enteringen er omtrent solret.

Oversigt. Bygningsbeskrivelsen er disponeret i tre 
hovedafsnit: 1) Den senromanske teglstenskirke 
(s. 5401-5440). 2) Middelalderlige ændringer og 
tilføjelser (s. 5441-5446). 3) Ef ter middelalderlige 
ændringer, tilføjelser og re staureringer (s. 5447- 
5471).
 Disse hovedafsnit indledes af en redegørelse for 
forskningshistorien (s. 5386), en præsentation af 
tegningsmaterialet (s. 5390) og en omtale af mu-
lige forgængere (s. 5400).

Den senromanske teglstenskirke:

Plan og opbygning (s. 5401).
Materialer og teknik (s. 5403).
Ydre (s. 5404-5419): a) koret (s. 5404), b) apsis (s. 5405), 
c) langhuset (s. 5405), d) nordre sideskib (s. 5405), e) 
nordre sideskibs apsis (s. 5408), f) søndre sideskib (s. 
5408), g) søndre sideskibs †apsis (s. 5409), h) langhusets 

østgavl (s. 5409), i) vestpartiet (s. 5409), j) nordre side-
skibs vestparti (s. 5410), k) søndre sideskibs vestparti 
(s. 5410), l) vestfacaden (s. 5410), m) døre (s. 5411), 
n) †døre (s. 5417), o) vinduer (s. 5417).
Indre (s. 5419-5438): a) koret (s. 5419), b) langhuset 
(s. 5422), c) midtskibet (s. 5422), d) triumfmuren (s. 
5422), e) arkadebuer (s. 5423), f) triforier (s. 5424), 
g) højkirkemurenes yderside (s. 5427), h) †overhvælv-
ning (s. 5427), i) nordre sideskib (s. 5430), j) søndre si-
deskib b (s. 5431), k) vestpartiet (s. 5432), l) midtparti-
ets †overhvælvning (s. 5434), m) †vestgalleri (s. 5434),
n) vestpartiets nordre sideskibsfag (s. 5435), o) (†)lige-
løbstrappe (s. 5435), p) vestpartiets søndre sideskibsfag 
(s. 5435), q) (†)spindeltrappe (s. 5436), r) †totårnsfa-
cade (s. 5437), s) †hvælv (s. 5437).
Sammenfatning (s. 5438).

Middelalderlige ændringer og tilføjelser:

a) Brand (s. 5441), b) nedrivning af †apsis (s. 5441), 
c) korets hvælv (s. 5441), d) nordre sideskibs †hvælv 
(s. 5441), e) søndre sideskibs hvælv (s. 5442), f) om-
bygning af vestpartiets ydre (s. 5442), g) ombygning af 
vestpartiets indre (s. 5444), h) overhvælvning af midt-
skib (s. 5443), i) tårn (s. 5443), j) †våbenhus (s. 5445),
k) planlagt korudvidelse (s. 5446).

Eftermiddelalderlige istandsættelser og re stau
reringer:

1700-1800'ernes første halvdel (s. 5447-5458): a) istand-
sættelse o. 1700 og 1717 (s. 5447), b) Nicolaus Hin rich 
Riemans spir 1737 og hovedistandsættelse 1740-42 (s. 
5447), c) hovedistandsættelsen 1767 og fornyelsen af 
nordre sideskibs apside (s. 5450), d) ombygningen til 
hovedkirke 1794-97 ved Anders Kruuse og Jens Hier-
nøe (s. 5452), e) tiden 1800-1860 (s. 5456).
V. Th. Walthers restaurering 1864-66 (s. 5458).
H. B. Storcks restaurering 1879-81 (s. 5461).
Hector Estrups og Viggo Norns restaureringer i tiden 
1880–1950 (s. 5466).
Tiden 1950-2004 (s. 5470).

Tematiske oversigter:

Gulve (s. 5472), døre (s. 5472), vinduer (s. 5473), tag-
værker (s. 5475), tagbeklædning (s. 5475), farvehold-
ning (s. 5476), varme og lys (s. 5476), †vægtergange (s. 
5477), vindfløje (s. 5477) og †kalkmalerier (s. 5478).

BYGNING
NOTER s. 5606
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FORSKNINGSHISTORIE

»Frelsers Kirke hører ingenlunde til den Klasse af Kir-
ker, som vi kunne henregne til de monumentale…«.106 
N. L. Høyens karakteristik fra 1864, som indleder hans 
vurdering af V. Th. Walthers restaureringsprojekt, er 
formentlig en af de medvirkende faktorer til den læn-
ge gældende, særdeles stedmoderlige behandling af kir-
ken i udforskningen af vort middelalderlige kirkebyg-
geri. Savnet af en mere indgående bygningsbeskrivelse 
blev først afhjulpet i 1948 med en monografi, skrevet 
af den i Horsens fødte kunsthistoriker Otto Norn, der 
som søn af kirkens arkitekt, Viggo Norn havde særlige 
forudsætninger for at løse denne opgave.107 Det gælder 
ikke mindst i forbindelse med inddragelsen og vurde-
ringen af de talrige iagttagelser, som fremkom i for-
bindelse med hovedrestaureringen 1935-36 (s. 5468). 
Otto Norns udtrykkelige formål var da også ‘at hen-
lede opmærksomheden på et værdifuldt, men hidtil li-
det påagtet monument.’108

 Den bygningsantikvariske udforskning af kirken ind-
ledtes dog allerede 1830 af Høyen selv, der i forbin-

delse med en studierejse i Jylland beskrev kirkerne i 
Horsens (jfr. fig. 14, 15, 16).109 En generel stillingtagen 
til kirkens oprindelige skikkelse, datering og stil var 
samtidig en uomgængelig nødvendighed i forbindelse 
med de restaureringer, der gennemførtes 1864-66 (V. 
Th. Walther) og 1879-81 (H. B. Storck og Hector 
Estrup). Tolkningen af de iagttagelser og fund, der blev 
foretaget i forbindelse med den sidstnævnte istandsæt-
telse, kom desuden til at indgå som elementer i den 
topografiske og kunsthistoriske litteratur og udgjorde i 
sig selv diskussionsoplæg og grundlag for kirkens næ-
ste hovedrestaurering 1935-36.110 Viggo Norns på-
visning og genskabelse ved denne lejlighed af en ræk-
ke væsentlige, hidtil ukendte detaljer af kirkens indre, 
der blev dokumenteret i en række notater og tegnin-
ger, etablerede naturnødvendigt et væsentligt forandret 
grundlag for bygningens udforskning.111 Resultaterne 
herfra blev tidligst inddraget i den lokalhistoriske lit-
teratur, efterfulgt af to monografier, sognepræst C. E. T. 
Engsig-Karups oversigt over kirkens historie fra 1940 
og Otto Norns udførlige videnskabelige afhandling fra 
1948, nævnt ovf.112 I nyere tid har navnlig byhisto-

Fig. 14. N. L. Høyens notater og skitser fra besøget i Vor Frelsers Kirke 1830 med tilføjelser 1863. Notebog VIII, s. 
79-80. – N. L. Høyen's notes and sketches from the visit to the Church of Our Saviour in 1830 with additions from 1863.
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rikeren Sv. Aage Bay leveret vigtige bidrag til debat-
ten.113 Udgravningen 1990-92 af Torvet under mid-
delalderarkæologen Ole Schiørrings ledelse har senest 
givet opsigtsvækkende nye bidrag til en vurdering af 
kirkens senmiddelalderlige ombygning (jfr. s. 5389), 
der inddroges af samme som led i en radikal nytolk-
ning af det middelalderlige byggeforløb.114

 Tre indbyrdes forbundne temaer, som kendetegner 
kirkens forskningshistorie, skal opridses i det følgende: 
1) Kirkens ældste historie og spørgsmålet om eventu-
elle forgængere. 2) Teglstenskirkens oprindelige skik-
kelse og middelalderlige ændringer. 3) Teglstenskirkens 
stil og den hermed sammenhængende datering. Vur-
deringerne af disse forhold har bestemt ikke ligget fast, 
og enkelte forfattere har ikke alene fremsat væsentligt 
divergerende vurderinger, men i visse tilfælde tillige 
revideret synspunkterne med kun få års interval.
 Kirkens ældste historie og dens eventuelle forgængere. Ud-
redningen af kirkens ældste historie, herunder spørgs-
målet om identifikationen og lokaliseringen af sogne-
kirken, viet til Vor Frue, var længe et omdiskuteret og 
kontroversielt tema, navnlig i den lokalhistoriske litte-

ratur, men kan nu formentlig som vist i det foregående 
(s. 5349ff.) betragtes som afklaret.
 Dette gælder derimod ikke tanken om en ældre 
†kirke på stedet, hvor en række forfattere begyndende 
med J. J. A. Worsaae (1865) anså teglstenskirkens gra-
nitmateriale, navnlig vestportalens, for at være hentet 
andetsteds fra, muligvis fra en ældre kirke på stedet 
og genbenyttet i den stående kirke (jfr. ndf.).115 I sin 
monografi opponerede Otto Norn mod denne hævd-
vundne opfattelse; men uden helt overbevisende argu-
mentation (jfr. s. 5414).116

 Teglstenskirkens oprindelige skikkelse og middelalderlige æn-
dringer. Hvad angår bygningens oprindelige skikkelse, 
har allerede ‘den danske kunsthistories fader’, N. L. 
Høyen, som besøgte og beskrev kirkerne i Horsens 
under sin studierejse i Jylland 1830 (jfr. fig. 14, 15, 16) 
påpeget tre væsentlige træk i kirkens oprindelige dis-
position, nemlig skibets opbygning som en pseudoba-
silika, forberedelsen til hvælv og totårnsfacaden i vest 
– træk, af hvilke især det sidste har givet anledning til 
afvigende opfattelser.117 Ud over disse hovedkonklu-
sioner rummer Høyens notebog adskillige iagttagelser 

Fig. 15. N. L. Høyens notater og skitser fra besøget i Vor Frelsers Kirke 1830 med tilføjelser 1863. Notebog VIII, s. 
82-83. – N. L. Høyen's notes and sketches from the visit to the Church of Our Saviour in 1830 with additions from 1863.
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af betydning, navnlig i forbindelse med detaljer, som 
senere er forsvundet.
 Som indledningsvis nævnt foreligger der først med 
Otto Norns monografi 1948 en samlet vurdering af 
bygningen; alligevel giver de spredte ytringer i den 
ældre litteratur, først og fremmest den lokalhistoriske, 
mulighed for at tegne et omrids af de skiftende vurde-
ringer. De to hovedrestaureringer i 1800'erne, den in-
dre ved V. Th. Walther 1864-66 og den ydre ved H. 
B. Storck 1879-81 viser, at hovedsigtet for de ansvar-
lige så vidt muligt var at genskabe kirkens oprindelige 
tilstand som et monument i ‘rundbuestilen’. Dog lod 
Storck sin konduktør Hector Estrup gennemføre en 
række omfattende undersøgelser af bygningen, som ud 
over at give delvis belæg for ændringen af de eksiste-
rende spidsbuede vinduer til de nuværende rundbu-
ede, indsætning af profileret granitsokkel og restaure-
ring af vestportalen, fremdrog adskillige betydningsful-
de bygningsspor (jfr. fig. 24-27).
 Hverken Walther, Storck eller Estrup sammenfattede 
nogensinde deres iagttagelser i en bygningsbeskrivelse. 

Dog erkendte Estrup i lighed med Høyen – om end på 
andet grundlag – at kirken oprindelig måtte have haft 
en totårnsfacade.118

 I forbindelse med forstærkningen af tårnets funda-
menter 1924-26 (s. 5467) fandtes en mønt, som fejlag-
tigt henførtes til Erik Menveds tid (s. 5370). Dette gav 
anledning til, at det nuværende sengotiske tårn over 
vestpartiets søndre sideskibsfag nu blev tolket som en 
ombygning fra den nævnte konges tid, hvorfor den 
oprindelige bygning aldrig kunne have haft tårne i 
vest.119

 Sognepræsten, C. E. T. Engsig-Karup, der 1932 havde 
beskrevet kirken og tilsluttet sig den ovennævnte op-
fattelse, udgav 1940 en ny kirkebeskrivelse, som ind-
drog resultaterne af hovedrestaureringen 1935-36. Heri 
fremhævedes nu –modsat tidligere – at kirkens grund-
plan tydeligt viste, at vestenden var planlagt som under-
del for tvillingetårne – uanset om planen virkeliggjordes 
eller ej.120 Otto Norn afviste derimod på ny enhver tan-
ke om en totårnsfacade,121 og denne ubegrundede op-
fattelse synes herefter at have været fremherskende.122

 Hvad angår Høyens to andre iagttagelser – skibets 
opbygning som pseudobasilika med triforiegalleri uden 
højkirkevinduer og tilstedeværelsen af oprindelige 
hvælvforlæg – har disse kendetegn i endnu mindre 
grad end spørgsmålet om tvillingetårne været genstand 
for overvejelser. Det synes dog, som om man længe 
har opfattet skibet som oprindelig basilikalt,123 hvor-
for fundet af triforiegalleriet 1935 og fraværet af et-
hvert spor af højkirkevinduer kom som en stor over-
raskelse. Hvad angår spørgsmålet om oprindelig over-
hvælving, er det tilsyneladende først Viggo Norn, som 
på ny fremhæver, at kirken fra starten er opført med 
henblik på hvælvslagning.124

 En af de få detaljer, som inden Norns monografi 
var blevet fundet værdig til omtale i vor kunsthistori-
ske litteratur, er granitportalen i vest, som allerede tid-
ligt havde tiltrukket sig opmærksomhed (jfr. fig. 17). 
Beckett bemærkede således i 1924, at bladkapitælet in-
derst i portalens sydside (jfr. fig. 39a) var beslægtet med 
kapitæler i Ribe Domkirke.125 En betydelig mere ind-
gående behandling af portalen fremlagdes dog 1948 
af Nationalmuseets tidligere direktør, Mouritz Macke-
prang, som kunne tage hensyn til kollegaen, Otto Norns 
samtidige arbejde med bygningsmonografien.126

 Allerede inden udgivelsen af sidstnævnte arbejde gav 
sognepræsten C. E. T. Engsig-Karup som nævnt i sin 
vejledning fra 1940 en ny beskrivelse af det ved hoved-
restaureringen 1935-36 stærkt ændrede interiør. Det 
er tydeligt, at han herved har kunnet trække på Viggo 
Norns viden. Det er således også her tanken om en op-
rindelig rundbuet vestportal tidligst formuleres på tryk 
– ligesom en oplysning om aftryk af sodsværtede lofts-
bjælker på midtskibets mure og ravnereder samme-
steds. Sidstnævnte iagttagelse viser, at midtskibet trods 
sine hvælvforlæg i første omgang har fået et træloft, og 

Fig. 16. N. L. Høyens notater og skitser fra besøget i 
Vor Frelsers Kirke 1830 med tilføjelser 1863. Notebog 
VIII, s. 77. – N. L. Høyen's notes and sketches from the visit 
to the Church of Our Saviour in 1830 with additions from 
1863.
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at dette ved en brand er styrtet ned, hvorefter kirken 
en tid lang har stået uden tag.127

 Otto Norns monografi er som nævnt den første fyl-
dige bygningsbeskrivelse og rummer et væld af vigtig 
information. Det skal bemærkes, at forfatteren på en-
kelte punkter – spørgsmålet om totårnsfacaden er al-
lerede omtalt – har en anden opfattelse end den, der er 
gjort gældende i nærværende fremstilling. Det gælder 
således tolkningen af nordre sideskibs ydermur, dens 
indvendige hvælvpiller og ydre støttepiller som hid-
rørende fra en gotisk ombygning, mens søndre side-
skibs tilsvarende mur og piller ses som værende oprin-
delige.128 Formodningen om en †tilbygning ved syd-
siden af korets vestre fag, hvilende på tolkningen af et 
buestik på væggens inderside (jfr. s. 5420), underbygges 
ikke nærmere, og en sådan tilbygning ville i givet fald 
forudsætte apsidens fjernelse allerede i middelalderen. 
Endelig mente Norn, at alle tre †døre i sideskibene 
måtte være sekundære.129

 Det mest radikale bidrag til fortolkningen af kirkens 
bygningshistorie er samtidig det yngste. Som et resul-
tat af den store udgravning af Torvet 1990-92 hæv-
dede udgravningens leder, middelalderarkæologen Ole 
Schiørring, at kunne konstatere, at kirkens søndre si-
deskibsmur var en tilbygning fra efter 1350.114 Denne 
slutning, som hviler på et meget begrænset (og dis-
kutabelt) vidnesbyrd, førte ham til særdeles vidtgå-
ende konklusioner: Den kirke, som opførtes i tiden 
1200-25, skulle således have bestået af et kor samt et 
skib, der var kortere end det nuværende. Hertil føjedes 
efter 1350 det søndre sideskib og formentlig tillige det 
nordre. Endelig ansås kirkens store tårn for at være 

tilbygget ved samme tid. Det skal straks siges, at denne 
dristige hypotese, som skitseres med ganske få ord og 
uden nærmere argumentation end den arkæologiske 
undersøgelse ved fundamenterne af søndre sideskibs-
mur, på ingen måde harmonerer med den stående 
bygnings vidnesbyrd i øvrigt.
 Stil og datering. I både 1. og 2. udgave af Traps Dan-
marksbeskrivelse (1860 og 1879) siges kirkens alder at 
være ubekendt, og det er først lokalhistorikeren O. Fa-
bricius (1879), der med udgangspunkt i vestportalen, 
som tidligt havde tiltrukket sig bygningshistorisk in-
teresse (fig. 17), vover at datere den ældgamle kirke 
– til 1000-tallets anden halvdel(!).130 Allerede Høyen 
(1830), hvis notater ganske vist ikke rummer nogen 
direkte datering af kirken, antyder dog indirekte en 
rimeligere datering ved at sammenligne korets karak-
teristiske lisener med deres skarpryggede led mellem 
rundstave med en tilsvarende detalje fra domkirken i 
Lübeck, påbegyndt i 1100'ernes sidste fjerdedel. (jfr. 
fig. 16). Hverken Walther, Storck eller Estrup har til-
syneladende ytret sig om kirkens alder, men der kan 
næppe være tvivl om, at de med deres viden om tegl-
stensarkitekturens hjemlige opkomst efter midten af 
1100'erne har været vel vidende om, at en datering til 
et tidligere tidspunkt var udelukket. Benyttelsen af de-
taljer fra Ringsted Kirke til skibets gesimser taler sam-
me sprog (s. 5466). I sin korte beskrivelse til 3. udgaven 
af Trap (1904) omtaler Frits Uldall da også Vor Frelsers 
Kirke som en romansk teglstenskirke, hvorfor granit-
portalen foreslås at hidrøre fra en ældre kirke.  Beckett 
(1924) præciserer yderligere dateringen ved at sam-
menstille den med en række andre senromanske tegl-

Fig. 17. Detaljer af vestportalens kapitæler (s. 5414f.). Skitseblad o. 1855 af Heinrich Han-
sen, benyttet som forlæg for gengivelse i Tegninger af Ældre Nordisk Architektur (1872). – 
Details of the capitals of the west portal.
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Fig. 18. Spor af oprindelige buestik på vestgavlen (s. 
5443). Skitse i brev fra Hector Estrup til H. B.  Storck, 
dateret 20. juni 1879. – Traces of the original relieving arch 
on the west gable. Sketch, 20. June 1879.

stenskirker såsom Nikolajkirkerne i hhv. Svendborg og 
Åbenrå, Mariekirken i Haderslev og klosterkirken i 
Løgum.131 I Chr. Axel Jensens beskrivelse til 4. udgave 
af Trap (1926) siges kirken at være opført i senromansk 
tid med benyttelse af en portal fra en ældre kirke. Eng-
sig-Karup gav 1932 udtryk for en lignende opfattelse: 
Kirken var opført i senromansk stil under Valdemar 
Sejr eller hans sønner og med udvendige detaljer, sva-
rende til forbilleder i Sorø og Ringsted Klosterkirker. 
Hvad vestportalen angik, daterede han den – som Fa-
bricius – til tiden ca. 1050-1100 og formodede, at den 
hidrørte fra sognekirken, Vor Frue, hvad enten denne 
havde ligget på samme sted eller andetsteds i byen. 132 
I sin reviderede beskrivelse fra 1940 daterede Engsig-
Karup nu kirken til o. 1200.133

 Det er dog først med Otto Norns monografi (1948), 
som naturligt udnytter de mange nye enkeltheder, der 
fremdroges 1935-36, at et mere indgående forsøg på 
sammenligningsmateriale bliver fremlagt.134 Som den 
første fremhævede Norn det nære slægtskab med en 
række detaljer (sokkelprofiler, vægpiller med skarp-

kantet led mellem rundstave, kapitælsten med hjørne-
knopper eller ‘æg’ samt arkadepiller med halvsøjler) 
i de ældste dele af teglstenskatedralen i Århus, påbe-
gyndt o. 1200. Han konkluderer på dette grundlag, 
at murere fra den østjyske domkirke utvivlsomt har 
medvirket ved opførelsen af kirken i Horsens. Hvad 
angår granitportalen, opfattede han den i modsætning 
til bl.a. Uldall, Chr. Axel Jensen og Engsig-Karup som 
værende oprindelig i sin nuværende sammenhæng og 
påpeger i den forbindelse, at en række granitelemen-
ter også er benyttet i Århus Domkirke (sokler, dørind-
fatninger mv.). Med hensyn til den konkrete inspira-
tionskilde slutter han sig til Beckett og Mackeprang, 
der også konstaterede forskellige lighedspunkter med 
granitkapitæler i Ribe Domkirke, hvis vestfacade Norn 
an så for det umiddelbare forbillede for facaden i Hor-
sens. Opførelsestidspunktet bestemtes til at ligge i tiden 
mellem 1200 og 1225.

TEGNINGSMATERIALE

Et væsentligt supplement til udredningen af kirkens 
bygningshistorie er det tegningsmateriale, som er over-
leveret, om end med store lakuner. Den ældst kendte 
bygningstegning er Nicolaus Hinrich Riemans udkast 
til tårnspiret fra 1737 (fig. 70). Derimod synes ingen af 
de i kilderne omtalte tegninger fra Anders Kruuses og 
Jens Hiernøes omdannelse af kirken 1794-97 bevaret, 
og uden V. Th. Walthers store blad (fi g. 20) med regi-Walthers store blad (fig. 20) med regi-) med regi-
strering af kirkens tilstand forud for hans restaurering 
1864-66 ville vort billede af den nye ‘hovedkirkes’ in-
dre været langt mindre konkret. – De bygningsarkæo-
logisk særdeles væsentlige optegnelser i N. L. Høyens 
notebog fra Jyllandsrejsen 1830 er allerede nævnt (fig. 
14-16). Af stor betydning, navnlig for prædikestolen, 
er arkitekturmaleren Heinrich Hansens blyantstegning 
af midtskibets indre fra o. 1855 (fig. 148). Hansen re-
gistrerede desuden detaljer fra vestportalen (fig. 17), 
som 1872 publiceredes i serien »Tegninger af Ældre 
Nordisk Architektur«. Fra tiden før og efter Walthers 
restaurering 1864-66 stammer et par tegninger af J. G. 
Burman Becker (fig. 218-19).
 Særligt betydningsfulde for udredningen af byg-
ningshistorien er en række opmålinger med registre-
ring af diverse fundamenter og murværksspor, som H. 
B. Storcks konduktør, Hector Estrup, udførte som led 
i en bygningsarkæologisk undersøgelse ved restaure-
ringen 1879-81. Disse tegninger (fig. 33-34), hvortil 
knytter sig en række småskitser (fig. 18, 36-39, 68b, 
75, 215-16) i Estrups samtidige korrespondance med 
Storck, er her publiceret for første gang. De dannede 
grundlag for fem store blade (fig. 24-27, 91), som 
Estrup 1884 indleverede til Nationalmuseet.135

 Fra Viggo Norns næsten halvtredsårige virke som 
kirkens arkitekt er bevaret et meget omfattende og 
værdifuldt tegningsmateriale, der sammen med dele af 
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forgængeren Hector Estrups embedsarkiv overdroges 
til Horsens Museum af Otto Norn. Viggo Norns ma-
teriale, der omfatter såvel bygningstegninger som ud-
kast til diverse inventargenstande, er for førstnævntes 
vedkommende naturligt nok i særlig grad relateret til 
hovedrestaureringen 1935-36. Af stor betydning i den-
ne sammenhæng er foruden de mange planer, snit og 
detaljer en omhyggeligt ført dagbog fra restaureringen 
(fig. 49, 53). Fra Viggo Norns sidste år stammer teg-
ningerne til det nye alterparti med tilhørende under-
jordisk sakristi. En tegning af udgravninger i korgulvet 
(fig. 47) hører hjemme i denne sammenhæng.

 Af bygningshistorisk betydning fra tiden efter Viggo 
Norns epoke er Nationalmuseets registrering af mur-
værksspor i vestpartiets midterfag (fig. 221) i forbindel-
se med ændringer ved indretningen af det nuværende 
orgelpulpitur 1976-77. Kirkens arkitekt Erik Lerbech-
Sørensen registrerede 1988 de oprindelige murværks-
spor, som fremdroges på vestpartiets nordside i forbin-
delse med den nye sognegård, og endelig er der i for-
bindelse med de store arkæologiske udgravninger, først 
nord og senere syd for kirken, produceret et omfat-
tende tegningsmateriale, som også beror på byens mu-
seum (fig. 6).

Fig. 19. Opstalt af kirkens sydside. 1:300. Projekt til ny indgangsportal mod Torvet ved V. Th. Walther 1864 (s. 5460). 
I Horsens Museum. – Elevation of the south side of the church. Project for a new entrance portal towards the square, 1864.
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Danmarks Kirker, Århus

Fig. 20. Længdesnit mod nord, tværsnit i koret og skibet mod øst. 1:300. V. Th. Walther 1864. I Horsens Museum. – 
Longitudinal section towards the north, cross-section of the chancel and the nave towards the east, 1864.

Fig. 21. Grundplan. Øst opad. 1:300. Restaureringsprojekt »A« ved V. Th. Walther 1864 (s. 5459). I Horsens Mu-Walther 1864 (s. 5459). I Horsens Mu-
seum. – Ground plan. East at top. Restoration project ‘A’, 1864.

370
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Fig. 22. Længdesnit mod nord og tværsnit i skibet mod øst. 1:300. Restaureringsprojekt »A« ved V. Th. Walther 
1864 (s. 5459). I Horsens Museum. – Longitudinal section towards the north and cross-section of the nave towards the east. 
Restoration project ‘A’, 1864.

Fig. 23. Længdesnit mod nord og tværsnit i skibet mod øst. 1:300. Restaureringsprojekt »B« ved V. Th. Walther 
1864 (s. 5459). I Horsens Museum. – Longitudinal section towards the north and cross-section of the nave towards the east. 
Restoration project ‘B’, 1864.
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5396 HORSENS · VOR FRELSERS KIRKE

Fig. 24. Blad med grundplan efter restaureringen 1879-81. Øst opad. 1:400. Målt og tegnet af Hector Estrup 1883 
på grundlag af skitser fra restaureringen. – Page with ground plan after the restoration in 1879-81. East at top.
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Fig. 25. Blad med vestfacade før restaureringen 1879-81; dog er vinduerne vist i den restaurerede skikkelse og 
portalen efter fjernelsen af †kalkhus, jfr. fig. 218. 1:200. Målt og tegnet af Hector Estrup 1884 på grundlag af skitser 
fra restaureringen. – Page with west facade before the restoration of 1879-81; however, the windows are shown in the restored 
form and the portal after the removal of the †chalk house, cf. fig. 218.
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Fig. 26. Blad med facader, snit og detaljer af korets nordside og partiet omkring hovedindgangen mod Torvet efter 
fjernelsen af V. Th. Walthers portalindramning 1880. Facader og snit 1:200. Målt og tegnet af Hector Estrup 1884 
på grundlag af skitser fra restaureringen 1879-81. – Page with facades, section and details of the north side of the chancel 
and the part around the main entrance towards the square after the removal of V. Th. Walther's portal frame in 1880.
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Fig. 27. Blad med grundplan af kor og triumfvæg samt diverse snit ved sidstnævnte. Endvidere sokkelprofil og to 
omstøbte †klokker nr. 1 og 8 (s. 5562, 5564). Plan og snit 1:200. Målt og tegnet af Hector Estrup 1884 på grundlag 
af skitser fra restaureringen 1879-81. – Page with ground plan of chancel and wall above chancel arch as well as various 
details of the latter. Also a base profile and two recast †bells, nos 1 and 8.
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ÆLDRE †KIRKE(R)?

Vestfacadens granitportal blev allerede af J. J. A. 
Worsaae (s. 5387) opfattet som et levn af en ældre 
kirke i ‘rundbuestil’. Denne opfattelse deltes som 
ovenfor nævnt af en række senere forfattere, der 
i fortsættelse af O. Fabricius identificerede denne 
ældre kirkebygning med byens gamle sognekirke, 
viet til Vor Frue – hvad enten denne havde lig-
get på samme sted som Vor Frelsers Kirke eller 
andetsteds i byen.
 I 1948 afviste imidlertid både Otto Norn og 
Mou ritz Mackeprang tanken om portalen som væ-
rende genanvendt fra en ældre bygning, men anså 
den tværtimod for at være samtidig med teglstens-
kirken fra tiden o. 1200-25. At Otto Norn med 
udgangspunkt i oplysningen om, at kirkegården 
omkring bygningen 1575 kaldtes ’Vor Frue Kirke-
gård’ og med inddragelse af oplysningerne i pave-
brevet af 1418 (s. 5348) lod sig forlede til at op-
fatte Vor Frue Kirke og S. Ibs Kapel som én og 
samme bygning, grundlagt af kongen o. 1200, er i 
denne sammenhæng mindre væsentligt og i øvrigt 
for længst korrigeret (s. 5360, note 11).
 Der er derimod fortsat grund til at overveje, 
om ikke den sammenstykkede og lidet homogene 
vestportal i det mindste delvis rummer rester af 
en ældre portal. Den gamle tanke blev allerede 
1950 taget op af Svend Aage Bay i et brev til Otto 
Norn, hvori han foreslog, at den kunne stamme 
fra den gamle sognekirke Vor Frue, som imid-
lertid ikke var identisk med Vor Frelsers Kirke, 
men beliggende øst for byen og senere inkorpo-
reret i johanniternes kloster her.136 Senest har Bo-
dil Møller Knudsen og Ole Schiørring atter taget 
spørgsmålet op til overvejelse, men nu som argu-
ment for eksistensen af en eller flere forgængere 
for teglstenskirken med status af kapel i tilknyt-
ning til en kongelig ejendom på dette sted.137

 Hvis man antager, at teglstenskirken er en om-
bygning af en †granitkvaderkirke(?), som yderli-
gere kan have afløst en †trækirke(?), melder sig 
spørgsmålet om, hvor meget af granitmaterialet 
(se ndf.) i den nuværende bygning, der kan tæn-
kes at stamme herfra. Det må anses for sikkert, 
at granitkapitælerne på arkademurenes trekvart-
søjler er udført til den nuværende teglstensbyg-

ning. Det samme gælder for en eller to af søjle-
portalens kapitæler, som er nært beslægtet her-
med. Holder denne antagelse stik, må den nuvæ-
rende søjleportal ikke blot være genopstillet, men 
også udvidet og ombygget. En række af de an-
dre granitled, først og fremmest kvaderstenene, 
men også det forhuggede kragbånd (fig. 30) kun-
ne derimod meget vel være overtaget fra forgæn-
geren og genanvendt som byggemateriale. På den 
anden side er der principielt intet til hinder for, 
at de repræsenterer genbrugsmaterialer, som man 
har fået adgang til på et langt senere tidspunkt.
 Kirkens etapevise opførelse (se ndf.) er et andet 
indicium for tilstedeværelsen af en ældre kirke på 
den nuværende bygnings plads. Bemærkelsesvær-
dig er i denne sammenhæng navnlig koncen-
trationen af granitkvadre til koret og vestpartiet 
samt en række arkitektoniske forskelle i udform-
ningen af skibets enkelte afsnit. Således sidder 
midtskibets søndre arkaderække og triforier lave-
re end den tilsvarende nordlige arkaderække (jfr. 
fig. 46b-c), ligesom den mangler dennes pryd-
skifte omkring arkadernes stik. Endelig er søndre 
sideskibs ydermur sværere end den tilsvarende i 
nord, muligvis fordi man her opgav det hvælv-
system med spidse skjoldbuer, som var benyttet 
både i koret og i nordre sideskib.
 En nærliggende forklaring på disse forskelle er 
et byggeforløb, hvor koret med dets triumfmur 
samt vestpartiet repræsenterer de ældste dele af 
teglstenskirken, hvorefter skibet med nordre si-
deskib som det ældste og søndre sideskib som 
det yngste blev indføjet mellem de allerede på-
begyndte afsnit øst og vest herfor. Dette kunne 
også forklare den afsætningsfejl, som kendetegner 
forholdet mellem nordre sideskibs vægpiller og 
de tilsvarende arkadepiller. Hvis denne tolkning 
er korrekt, skyldes det antagelig, at man har la-
det dele af en forgænger stå så længe som muligt, 
i dette tilfælde et †skib, hvis langmure antagelig 
hævede sig over de strækfundamenter, som er på-
vist under teglstenskirkens ar kader.
 Formodningen om eksistensen af en eller flere 
†kirker på den nuværende bygnings plads hviler 
således på en række indicier, og kun grundige ar-
kæologiske udgravninger i selve kirkerummet vil 
muligvis kunne besvare dette spørgsmål.



Den senromanske teglstenskirkes nuværende frem-
træden er på afgørende vis præget af tre store re-
staureringer, der hver på sin vis har søgt at give 
kirken en ‘dragt’, som skønnedes at være i pagt 
med kirkens oprindelige udseende. Den ældste af 
disse, en hovedrestaurering af kirkens indre under 
ledelse af kgl. bygningsinspektør V. Th. Walther 
i årene 1864-66 var ganske vist i mangt og me-
get en gendigtning i historicismens ånd, hvilket til 
dels også gjaldt professor H. B. Storcks istandsæt-
telse af kirkens ydre 1879-81; dog gennemførte 
konduktøren, arkitekt Hector Estrup, ved samme 
lejlighed en række vigtige bygningsarkæologiske 
sonderinger (jfr. s. 5390, 5462). Anderledes arkæo-

logisk bevidst var den hovedrestaurering, som kgl. 
bygningsinspektør Viggo Norn ledede 1935-36. 
Med udgangspunkt i en række bygningsdetaljer, 
som havde været skjult under cementpudsen fra 
Walthers restaurering, genskabtes væsentlige træk 
af det senromanske interiør foruden den oprinde-
lige tagform på skibets sydside.
 Kirkens plan og opbygning falder i to klart ad-
skilte dele – hhv. kor og langhus. Disse udviser 
imidlertid så stor indbyrdes overensstemmelse, at 
begge må være udført efter et samlet projekt. 
Som ovf. nævnt (s. 5400) er byggeriet dog gen-
nemført i etaper, hvilket bl.a. kan tænkes at være 
baggrund for variationerne i sideskibenes hvælv-

DEN SENROMANSKE TEGLSTENSKIRKE

Fig. 28. Plan. 1:300. Målt af Viggo Norn 1935-36; fundamenter øst for kirken målt af Hector Estrup 1879-80 og 
Horsens Museum 1991. Tegnet af Mogens Vedsø 2004. Fundamentet af †våbenhus syd for kirken tegnet af Ina D. 
Holst 1993 efter opmålinger i Horsens Museum 1992. Signaturforklaring s. 10. – Ground plan. 1:300. Measured by 
Viggo Norn 1935-36; foundations east of the church measured by Hector Estrup in 1879-80 and by Horsens Museum in 
1991. Drawn by Mogens Vedsø, 2004. Foundations of †porch south of the church drawn by Ina D. Holst 1993 after measure-
ments in Horsens Museum, 1992. Key on p. 10.
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delbart langstrakt, men den udvendige længde er 
kun en smule større end den tilsvarende bredde. 
Korets langmure er usædvanligt tynde, blot ca. 80 
cm, men er fra opførelsen på indersiden planlagt 
med helstens dybe skjoldbueblændinger, hvorved 
den samlede murtykkelse øges til ca. 110 cm.138 
Apsiden er genopført på oprindelige fundamen-
ter, men med mindre murtykkelse. Dens ydre 
murflugt har et tilbagespring på 80-90 cm i for-
hold til korets langmure, dvs. flugtende med bag-
muren i korets indre skjoldbueblændinger.
 Det fem fag lange skib er relativt kort, idet 
længden blot andrager omtrent halvanden gang 
den udvendige bredde. Planen er anlagt efter det 
gennemgående system, at der til hvert midtskibs-
fag blot knytter sig ét enkelt fag i hvert af de to 
sideskibe. Alle hvælvfag er tydeligt rektangulære 
– i midtskibet med største dimension i nord-syd 
og i sideskibene i øst-vest; sidstnævnte er en følge 

systemer samt den afvigende højde og detaljering 
mellem nord- og sydrækkens arkader. Under alle 
omstændigheder synes skjoldbuerne i såvel kor 
som skib sekundært indføjet i fortandingskanaler, 
og tilsvarende gælder sammenføjningen af skibets 
arkademure og triumfvæggen.
 Flere steder i murværket ses uregelmæssigheder, 
der formentlig skyldes pauser under opførelsen. 
På nordre højkirkemur lidt vest for triumfmuren 
ses et markant skel, der kan skyldes en sådan pau-
se, og et tilsvarende placeret skel ses i søndre høj-
kirkemur, om end knap så tydeligt. Forskelle i 
kragbåndsprofilerne i sydmurens arkader (jfr. ndf.) 
kan antyde, at disse er indføjet mellem allerede 
opført murværk i øst og vest, ligesom et skel i 
søndre højkirkemur viser, at dennes tre østre fag 
er opført før det resterende.
 Kirkens plan kan generelt karakteriseres som 
kort og bred. Det to fag lange kor syner umid-

Fig. 29. Ildskørnet granitblok og tre arkitekturled af granit, indmuret i vestvæggen af nordre sideskib (s. 5403). HJ 
fot. 2002. – Fire-brittle granite block and three architectural members of granite bricked into the west wall of the north side 
aisle.
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gavl og et – formentlig kun kort – stykke af syd-
muren, sandsynligvis svarende til lidt mere end 
den ca. 160 cm tykke østgavl. Langhusets granit-
sokkel – fornyet 1879-81 – var for hovedpartens 
vedkommende uprofileret og bindig med facade-
murværket (jfr. ndf.).
 Over soklen indgår i korets nordside samt på 
vestpartiet granitkvadre i indtil tre skifters højde. 
Endvidere er der anvendt granit til en ræk ke 
bygningsdetaljer, først og fremmest vestfacadens 
por tal og kapitælerne på midtskibets hvælvbæ-
rende halvsøjler samt forskellige steder i selve 
murværket, navnlig i vestenden af sideskibene. 
For hovedparten af granitmaterialet gælder, at det 
er stærkt skadet, formentlig som følge af brand 
(jfr. s. 5441).
 ‘Løse’ granitled. Foruden det granitmateriale, 
som nu indgår i murværket, opbevares i og 
ved kirken en række romanske granitdetaljer af 
ukendt oprindelse og funktion i forhold til den 
nuværende kirke. Således har man efter hoved-
restaureringen 1935-36 indmuret følgende tre 
led over en stor, ildskørnet granitsten forneden i 
vestvæggen af nordre våbenhus (fig. 29): 1) Svagt 
kubeformet (base, kapitæl eller konsol) med glat 
nakke og på facaden hesteskolignende fordyb-
ninger over platte. Det afslåede led måler 23 cm 
i højden, og største bredde andrager 28 cm. Ste-

af, at sideskibene er anlagt med en bredde af kun 
godt en tredjedel af midtskibets.
 Langhusets vestligste fag i såvel midt- som si-
deskibe viser adskillige forskelle i opbygningen i 
forhold til de øvrige fag. Af den grund redegø-
res der samlet herfor, både for det ydres og det 
indres vedkommende. Redegørelsen følger efter 
beskrivelsen af langhusets fire østlige fag (s. 5409 
og 5432).
 Materialer og teknik. Hovedbyggematerialet er 
overalt tegl i form af munkesten af noget veks-
lende kvalitet og størrelse.139 Der ses adskillige 
eksempler på riflede teglsten, både den ordinære 
skrårifling og den væsentlig mere usædvanlige 
rifling i ‘opus spicatum’ – sildebens- eller aks-
mønster.140 Murværket, der er opmuret som fuld 
mur med udstrakt anvendelse af vragsten i mur-
kernen, er opført på fundamenter af rå kamp 
uden bindemiddel.
 Ved undersøgelser i forbindelse med kirkens re-
staurering 1935-36 konstateredes, at der lå stræk-
fundamenter under såvel korets apsisbue som midt-
skibets arkadebuer til beg ge sider – bedst beva-
ret i nord. I kirkens østlige del rejste murværket 
sig over en 1879 påvist sokkel af granit med et 
hulet profilled (fig. 27, 34); den nuværende sok-
kel med samme profil, som også er benyttet på 
skibets sydside, er dog indsat i højere niveau og 
stammer fra 1879-81. Den oprindelige sokkel 
blev også registreret under søndre sideskibs øst-

Fig. 30. (†)Kragsten med bølgeranke, 1936 indmuret i 
nordre sideskibs vestvæg , jfr. fig. 29 (s. 5404). HJ fot. 
2003. – (†)Corbelling with undulating plant ornamentation, 
in 1936 bricked into west wall of north side aisle. Cf. fig. 29.

Fig. 31. (†)Base med siksakmønster, 1936 indmuret i 
nordre sideskibs vestvæg, jfr. fig. 29 (s. 5404). HJ fot. 
2003. – (†)Base with zigzag pattern, in 1936 bricked into 
west wall of north side aisle. Cf. fig. 29.
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Fig. 32. Arkitekturled af granit, henlagt foran nordre 
sideskib. Stenen tv. har dannet basis for søjle (s. 5404). 
HJ fot. 2003. – Architectural members of granite, placed in 
front of the north side aisle. The stone on the left formed the 
base of a column.

nen fremdroges 1935-36 over syldstenen under 
støttepillen mellem søndre sideskibs to vestligste 
vinduer.141 2) Kragbånd, smykket af bølgeranke 
på facaden (fig. 30). Den 23 cm høje sten, der er 
afhugget i begge ender, måler nu 36 cm i læng-
den. 3) Kubeformet base af grålig granit (fig. 31). 
Den ildskørnede sten, hvis glathuggede søjledia-
meter måler 33 cm, er 17 cm høj og smykkes af 
siksakbort i tilknytning til den øvre afslutning. 
Basen, der 1935-36 fandtes på loftet, har næppe 
tjent som fod for kirkens middelalderlige døbe-
font som tidligere hævdet.142

 Blandt sokkelstenene under nordre sideskibs 
første støttepille fra øst er i eftermiddelalderlig 
tid genanvendt en granitkvader med dobbeltvulst 
på hjørnet (jfr. fig. 217. Endvidere er på brolæg-
ningen ud for nordre sideskibs vestligste fag hen-
stillet to granitblokke (fig. 32), af hvilke den ene 
viser levn af hjørnevulst, inden for hvilken ste-
nens overside har glathugget, cirkulær platte til 
en søjle.
 Det eneste af sådanne løsfund, som med sikker-
hed kan henføres til teglstenskirken, er en *slut-
sten (fig. 66), som har prydet et af kirkens †hvælv 
(s. 5437).

YDRE

Korets ydre må i vid udstrækning repræsentere 
den oprindelige udformning, om end murvær-
ket og dets detaljer er suppleret og i en vis ud-
strækning rekonstrueret ved Storcks restaurering 
1879-81. Langmurene rejser sig over en hulkel-
profileret granitsokkel, der som nævnt er indsat 
ved denne restaurering og gentager den oprin-
delige, under jordsmonnet påviste sokkel (jfr. fig. 
34).
 På nordsiden er herover to skifter glatte kvadre, 
hvoraf det øverste er til bagetrukket og forkrøppet 
omkring en ca. 140 cm bred hjørnelisén i øst og 
en fagdelende lisén omtrent ved murenes midte; 
de tilsvarende led på sydsiden er opmuret af tegl. 
Nordsidens hjørnelisén har i alt tre skifter kvad re 
over soklen. Midtlisénen er sammensat af to halv-
runde led, flankerende et spidsrygget (fig. 26, 33). 
De halvrunde led udgår forneden fra en baselig-
nende sten med simpelt afrundede hjørner og af-
sluttes foroven med et ét skifte højt kapitæl med 
hjørnekløer eller -‘æg’ kantet af dobbeltriller. Li-
sénen bærer øverst en muret klods, hvis overkant 
og fremspring er afpasset efter hjørnelisénen.
 Siderne har en udkragning omtrent i niveau 
med den rundbuefrise, som afslutter langmure-
nes to fag foroven. Frisens bueslag, fire i østfaget 
og fem i vestfaget, er hver opbygget af fire krum-
me teglsten,143 der bæres af forneden afrundede 
binderkonsoller. Buefrisen, der er usædvanlig ved 
at murværket under og over bueslagene ligger i 
samme plan (jfr. fig. 26), udspringer fra et veder-
lag i hjørnelisénen, men er i øvrigt uden orga-
nisk forbindelse med den øvrige murornamen-
tik. Muligvis har feltet mellem bueslagene og ge-
simsen været udfyldt af et pudslag.144

 Udformningen af gesimserne, der i vid ud-
strækning må hidrøre fra restaureringen 1879-81, 
kan være baseret på rester af en oprindelig, der 
synes at have været bevaret på nordsiden (jfr. fig. 
33).145 Dens fire udkragede led er nedefra regnet: 
et rulskifte med rundet underkant, et løberskifte 
med rundet forkant, et retkantet rulskifte samt et 
retkantet løberskifte.
 Korets østgavl er helt glat og synes ikke at have 
bevaret oprindelige dele; frem til 1879-81 var 
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murreparationerne efter nedrivningen af den op-
rindelige †apsis endnu synlige i begge sider, lige-
som gavlens granitsokkel var bevaret (jfr. fig. 34).
 Apsis blev opført 1794-97 (jfr. s. 5455) som er-
statning for den oprindelige, der sandsynligvis var 
nedrevet allerede i senmiddelalderen (jfr. s. 5441). 
I sin nuværende skikkelse præges den dog i det 
ydre helt af Storcks restaurering 1879-81, i det 
indre af Norns 1935-36.
 Af †apsis er bevaret fundamentet samt herover 
indvendig et rulskifte af tegl; frem til 1879 var til-
lige bevaret den sydligste sokkelkvader i hjørnet 
mod korgavlen.146 Af det fremdragne ses, at den 
nuværende apsides ydre murflugt er sammenfal-
dende med den oprindeliges, mens murtykkelsen 
har været ca. en halv sten større, dvs. ca. 75 cm 
mod nu ca. 60 cm.
 Over det nuværende kortag ses på langhusets 
østgavl et tydeligt tagspor (fig. 35), der sandsyn-
ligvis skyldes senere sænkning af korets tag i for-
bindelse med en ændring af dets tagværk og tag-
udhæng (jfr. s. 5475).147

 Langhuset udgøres, som nævnt, af et fem fag 
langt midtskib med tilhørende smalle sideskibe 
af samme længde. Bygningen synes forudset i sin 
nuværende form allerede ved korets fuldførelse 
(jfr. triumfmuren, s. 5422); dog antyder uregel-
mæssigheder i murværket i midtskibets nordside 
nær østhjørnet, at der kan have været en kort pau-
se mellem de to bygningsdele.148 Tilsvarende be-
mærkes som allerede tidligere omtalt (s. 5400) en 
række indicier for en etapevis opførelse af lang-
huset.149 Langhuset fremtræder, som ovf. nævnt, 
i dag med fælles tag for alle tre skibe; en disposi-
tion der uden tvivl er identisk med den oprinde-
lige.
 Nordre sideskibs fire østligste fag rejser sig over 
en granitsokkel af fortrinsvis glatte kvadre.150 Ved 
sideskibets østgavl ses to og tre skifter glatte kvad-
re hhv. syd og nord for (†)apsis.151 Langmurens 
nuværende sokkel varierer fra fag til fag og må 
i vid udstrækning være om- eller indsat – i et 
højere niveau – ved senere ombygninger af mur-
værket. 1. fag fra øst har en glat, bindig sokkel 

Fig. 33. Detaljer af korets nordside (s. 5404). Opmålingsblad ved Hector Estrup inden fjernelse af †tilbygning 1879 
(s. 5383). – Details of the north side of the chancel. Survey page before removal of †annexe in 1879.
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Fig. 34. Plan og opstalt af kirkens østende med angivelse af  diverse fundamenter og murspor. Skitse ved Hector 
Estrup 1879. 1:300. – Plan and elevation of the east end of the church with indications of various foundations and traces of 
walls.
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af et skifte granitkvadre. 2. fag har ligeledes en 
glat sokkel af et skiftes højde, men her med 
et lille fremspring. 3. fags sokkel har et skifte 
glatte kvadre over et hulkantet led og afsluttes 
øverst af et fremspringende skifte af tegl. 4. fags 
sokkel er jorddækket, men registreredes ved en 
ar kæologisk udgravning 1987-88 i form af en 
glat sokkelkvader umiddelbart over fundamen-
tet.152 Murværket præges generelt af talrige se-
nere reparationer;153 bedst bevaret er det i den 

østre ende. Tre støttepiller er alle i deres nuvæ-
rende form yngre end sideskibsmuren, og der er 
ikke konstateret rester af oprindelige piller. Den 
1879-81 fornyede gesims har – over en savsnits-
frise med vekslende rundede og spidse tænder – 
et udkraget, forneden afrundet, rulskifte og her-
over to glatte udkragede skifter.
 To pillelignende murpartier på langhusets øst-
gavl (fig. 72) på begge sider af nedennævnte ap-
sis, er muligvis reminiscenser af en planlagt, lisén-

Fig. 35. Udsnit af skibets østgavl set fra nordøst (s. 5409). HJ fot. 2002. – Detail of the east gable of the nave viewed 
from the north east.
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agtig indramning, i så fald tænkt kronet af bue-
frise – en idé, som ikke genfindes på det senere 
opførte søndre sideskib. Det kan dog heller ikke 
udelukkes, at der blot er tale om en – ikke usæd-
vanlig – unøjagtighed i afsætningen af den kom-
plicerede plan omkring triumfmuren.154

 Nordre sideskibs apsis er i sin nuværende po-
lygonale form ombygget 1767 som gravkapel 
(jfr. s. 5451). Den oprindelige †apsis, der 1695 
tjente som gravkapel for oberst Abraham von 
Reichart og allerede da omtaltes som forfalden 
(jfr. s. 5584),155 har antagelig også været polygo-
nal;156 i så fald kan sokkelkvadrene og profilskif-
terne af store røde teglsten umiddelbart herover 
genspejle oprindelige forhold.

 Søndre sideskib står siden restaureringen 1879-81 
skalmuret med røde maskinstrøgne munkesten 
og rejser sig over en samtidig granitsokkel, hvis 
profil genstager den oprindelige sokkel under 
østafsnittet.157 Der er tilsyneladende ikke bevaret 
oprindelig sokkel, men ifølge Estrup var denne 
af glatte granitkvadre.158 I forbindelse med skal-
muringen blev samtidig foretaget en udvendig 
opretning af sydmuren, hvis inderside dog stadig 
hælder ca. 15 cm foroven.159 Ydersiden støttes af 
fire piller, hvoraf den østligste er anbragt ca. 150 
cm fra østhjørnet.160 Pillerne lader sig vanskeligt 
datere i deres nuværende tilstand, hvor de er skal-
muret i forbandt med det tilstødende murværk, 
men de er efter al sandsynlighed sekundært tilfø-

Fig. 36. Opstalt af kirkens sydside med angivelse af oprindelig sokkel og diverse murspor. Skitse ved Hector Estrup 
1879. – Elevation of the south side of the church with indications of the original base and various traces of walls, 1879.
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jet som afstivning af det hældende murværk.161 
Gesimsen er udformet som den samtidige på 
nordre sideskib (jfr. ovf.).162

 Af søndre sideskibs †apsis, som blev nedrevet 
1794-97, afdækkedes ved restaureringen 1879-81 
og atter 1935-36 fundamentrester (jfr. fig. 34), 
som synes at godtgøre, at den oprindelige apside 
var polygonal, om end den indvendige væg ved 
en senere fornyelse blev gjort halvcirkulær. Den 
i gavlmuren synlige rundbuede, blændede åbning 
må i sin nuværende form stamme fra en restau-
rering.163 Stikket er opmuret som et helstensstik 
af vekslende to bindere og en løber med et pryd-
skifte af rulskiftestillede bindere.
 Langhusets østgavl (fig. 35) fremtræder for den 
midterste dels vedkommende velbevaret, bortset 
fra enkelte ommuringer og suppleringer foreta-
get 1879-81. I forbindelse med midtskibets opfø-
relse forhøjedes triumfmuren indledningsvis med 
inkorporering af korets – midlertidige – vestre 
gavltrekant, fra en højde svarende til korets lang-
mure indtil toppen af midtskibsmurene, omkring 
midten dog lidt højere af hensyn til korets tagryg. 
De to murstykker på hver side af kortaget pry-

des foroven af en kort båndagtig blænding med 
overdækning i form af en rundbuefrise med i 
nord fire buer, i syd tre. Nordsidens bueslag bæres 
af kantstillede binderkonsoller med afrundet un-
derkant, mens konsollerne i syd er af bindere på 
fladen, ligeledes afrundet forneden og svarende 
til konsollerne under buefriserne på korets lang-
mure. Den nedre, glatte del af selve gavltrekanten 
– foroven afsluttet af et rulskifte – kan være op-
rindelig, mens den øvre blændingsprydede del i 
sin nuværende form må stamme fra senmiddelal-
deren (jfr. s. 5443).
 Gavltrekanten over nordre sideskib er tydelig-
vis muret op mod højkirkens nord re østhjørne og 
udfyldes, for den bevarede dels vedkommende, af 
tegl formuret i sildebensmønster.164 Søndre side-
skibs gavltrekant hidrører hovedsagelig fra restau-
reringen 1879-81 med senere supplering ved re-
tableringen af den oprindelige tagform 1935-36, 
men allerede inden da synes den berøvet alle op-
rindelige detaljer (sml. fig. 3).
 Vestpartiet af langhuset, svarende til dettes 5. fag, 
udgør klart, trods den nære sammenhæng med 
de tilstødende dele af midt- og sideskibe, et selv-

Fig. 37. Østenden af søndre sideskib (s. 5409) samt plan af nordre tårntrappes nedre del, 
jfr. fig. 64 (s. 5436). Skitse fra Hector Estrups bygningsundersøgelse 1879. – Eastern end of 
south side aisle and plan of the lower part of the northern tower stairs, cf. fig. 64. Sketch from Hector 
Estrup's building survey, 1879.
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stændigt afsnit, der generelt karakteriseres af stør-
re murtykkelser end langhuset i øvrigt samt af 
trapper i de to vesthjørner (jfr. s. 5435f.). Hvert 
af de to sideskibsfag er planlagt som underdel til 
et tårn; men det er uvist, i hvilken udstrækning 
de fuldførtes i den ældste byggefase. I senmiddel-
alderen ombyggedes det søndre til sin nuværende 
skikkelse (s. 5444), mens rester af det nordre for-
svandt 1697 (s. 5447).
 Nordre sideskibs vestparti afsluttes mod vest af en 
mægtig hjørnepille, der i dag er ca. 220 cm bred 
(målt øst-vest), men oprindelig sandsynligvis har 
været ca. 60 cm bredere (jfr. søndre hjørnepille 
ndf.). Den resterende del af nordmuren dækkes 
siden 1988 af en forbindelsesbygning mellem kir-
ken og det nord herfor liggende menighedshus 
(s. 5382); murens yderside, som indtil da havde 
været dækket af nyere murværk tilhørende den 
nu nedrevne †deg nebolig (s. 5382), blev ved den-
ne lejlighed frilagt.
 Murstykket, der brydes af to nyere døråbnin-
ger til hhv. kirkens indre (den vestre) og til or-
ganistkontoret (s. 5473), har oprindelig haft en 
murtykkelse på mindst 160 cm og har forneden 
en sokkel af tre skifter glatte granitkvadre.165 Dog 
må yderligere ét skifte være at finde herunder, 
idet nederste synlige skiftes underkant ligger ca. 
40 cm over kirkens nuværende gulv. Overgan-
gen mellem murstykket og de østligere fag af si-
deskibet, hvis nordre flugt divergerer 15-20 cm, 
må oprindeligt, som i syd, have været dækket af 
en stræbepille, ligesom denne pille og hjørnepil-
len formentlig også her har været forbundet af et 
kraftigt bueslag (sml. ndf.). Den del af fagets mur-
værk, der lå over taget på den nedrevne †degne-
bolig, blev ved restaureringen 1879-81 skalmuret 
i flugt med det øvrige sideskib og sav ner enhver 
oprindelig detalje.
 Søndre sideskibs vestparti er i dag helt præget 
af ændringer udført 1879-81, men stod indtil 
da relativt intakt (fig. 26), om end skjult bag en 
portal opsat ved Walthers restaurering 1864-66. 
Dis positionen var den samme som allerede an-
tydet ved nordre sideskib med en bred hjørne-
pille mod vest og en smallere pille på overgan-
gen til sideskibet i øvrigt, hhv. 280 og 110 cm 
brede; murtykkelsen mellem pillerne androg ca. 

180 cm imod 120 cm i den tilstødende del af 
sideskibet.
 De to piller, der havde sokkel af hhv. to og et 
skifte glatte granitkvadre, var i flugt med deres 
sydside forbundet med et spidsbuet, kraftigt bue-
slag med helstensstik af vekslende løbere og to 
bindere.166 Bueslagets vederlagsniveau var på pil-
lernes forside markeret af et to skifter højt krag-
bånd med rundet under- og overkant,167 der fort-
sætter hen over vestfacaden (jfr. ndf.). Det er uvist, 
hvorvidt båndet fortsatte som vederlagsmarkering 
ind i den ca. 70 cm dybe niche, der dannedes af 
pillerne og spidsbueslaget, men dette forekommer 
sandsynligst; ved Estrups registrering 1880 (jfr. fig. 
26) manglede båndet mod vest nærmest buen, 
hvor det antagelig var borthugget ved opsætnin-
gen af Wal thers portal, der var anbragt omtrent 
midt i faget og dermed forskudt væsentligt mod 
vest i forhold til nichen. Herover prydes facaden 
af yder ligere et ét skifte højt, rundet bånd, af hvil-
ket blot partierne nærmest yderhjørnerne er be-
varede, men som sandsynligvis har fortsat også 
hen over det mellemfaldende murparti fire skifter 
over spidsbueslagets top.
 Murværket højere oppe tilhører generelt det 
senmiddelalderlige tårn, men en i dettes sydmur 
siddende åbning (jfr. s. 5418) viser klart, at også 
2. stokværk indeholder murværk samtidigt med 
kirken i dens oprindelige skikkelse; dette har, 
som ovf. nævnt indgået i et, muligvis ikke fuld-
ført tårn (jfr. s. 5437). Den arkitektonisk set 
bemærkelsesværdi ge løsning med 2. stokværks 
sydmur, der var båret af det nævnte kraf tige spids-
buestik, kan kun skyldes ønsket om at videreføre 
fagets nederste stokværk med samme rektangu-
lære plan som de øvrige sideskibsfag, mens tårnet 
herover fik omtrent kvadratisk planform.
 Vestfacaden, der blev fuldstændigt skalmuret 
1879-81, bar allerede inden da præg af omfat-
tende ændringer; ved sammenligninger mellem 
Høyens skitse 1830 (fig. 15),168 Estrups registre-
ring 1879 før restaureringen (fig. 25, 38) og for-
holdene i dag fremgår det imid lertid, at facadens 
komposition ikke er ændret i den forløbne tid.
 Murværket rejser sig over en glat ét til to skif-
ter høj granitsokkel, hvis overkant ligger i noget 
vekslende højde. Begge sideskibene mar keres af 
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brede, rundbuede og én sten dybe nicher, der er 
adskilt fra midtpartiet ved ca. 110 cm brede pil-
ler. Buernes vederlagsniveau angives af det sam-
me kragbånd, som også findes bevaret på sydsi-
den; de falsede bu e slag, der er opmuret som to 
rulskifter, udgår forneden fra ‘vederlagsblokke’ af 
granit.169

 Anderledes vanskelig at udrede er den oprin-
delige udformning af midtskibets facade, der i 
dag indeholder to slanke spidsbueblændinger – af 
markant forskellig bredde – flankerende en spids-
buet sekssøjleportal af granit (s. 5411) og herover 
et mægtigt, tydeligt senere indsat, spids buet vin-
due (s. 5442). Alene sidstnævntes tilstedeværelse 
viser, at hovedparten af midtskibets vestgavl ned 
til toppen af portalen har været ommuret. Vin-
duet omgives i det ydre ydermere af en kvart-
stens dyb prydblænding, hvis største bredde an-
giver, at ommuringen i det ydre må have om-

fattet omtrent hele midtpartiets gavlmur (jfr. s. 
5442).
 Sandsynligvis har facaden oprindelig (fig. 42) 
indeholdt en enkelt høj blænding, som i siderne 
indfattedes af pillerne mod sideskibenes nicher 
og af disses fortsættelse opad, og som foroven af-
sluttedes med enten en enkelt bue eller en frise af 
flere bueslag.170 I bunden af en sådan niche har da 
dels portalen, dels et oprindeligt †vindues ar ran-
gement fundet plads. Gavltrekanten over midt-
skibet er senmiddelalderlig (jfr. s. 5442), om end 
helt fornyet 1879-81, ligesom også gavltrekanten 
over nordre sideskib er udskiftet.171 Murværket, 
der rejser sig over søndre sideskib, er i hovedsa-
gen sammenhørende med det senmiddelalderlige 
tårn, men kan for den nedre dels vedkommende 
indeholde ældre rester.
 Døre. Af kirkens oprindelige indgange er kun 
én, vestportalen, blot nogenlunde bevaret. Den 

Fig. 38. Opstalt af kirkens vestfacade før restaureringen 1879-81. 1:300. Skitse ved Hector 
Estrup 1879. – Elevation of the west facade before the restoration of 1879-81.

371*



5412 HORSENS · VOR FRELSERS KIRKE

udgør til gengæld – sammen med midtskibets 
triforier (s. 5424) – kirkens fornemmeste ar-
kitekturelement. Portalen, der allerede 1830 af 
Høyen betegnedes som en »Ruin«,172 restaurere-
des 1879-81 af Storck, sammen med vestfacaden 

i øvrigt; den havde da i den mellemliggende tid 
lidt yderligere skade.
 Den spidsbuede portal, der er udført helt af 
granit, har tre søjlepar, hvoraf de to inderste er 
anbragt i false, mens det yderste er fritstående 
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foran murflugten (fig. 12, 39-41). Endnu ved 
Høyens besøg var alle seks søjler tilsyneladende 
i behold, mens den inderste i nordsiden samt 
hovedparten af det tilhørende stik manglede for-
ud for Storcks restaurering; ved denne lejlighed 

fremgravedes portalens nederste del, idet det da-
værende gadeniveau lå 30-40 cm højere end op-
rindeligt jordsmon.
 Som portalen står i dag, er den yderste søjle i 
nord be varet i fuldt omfang, men ikke mindst ka-

Fig. 39a-b. Plan og opstalt af vestportal (s. 5411), tegnet af Hector Estrup under restaureringen 1879-81. 1:50. I 
Horsens Museum. – Plan and elevation of west portal, drawn by Hector Estrup during the restoration in 1879-81.
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pitælet og basen er stærkt forvitrede; førstnævnte 
har form som et relativt slankt trapezkapitæl med 
tovsnoning i indre hjørne og blade under dæk-
pladen sammesteds, mens basen har kraftig hals-
ring og noget udflydende hjørneknopper eller 
-blade. Af dens udformning fremgår, at den var 
tænkt placeret i tilknytning til en profileret sok-
kel og derfor ikke oprindelig var på sin nuværen-
de plads. Den yderste søndre søjle har nyt skaft og 
ny base, mens det bevarede, om end stærkt forvit-
rede, kapitæl, der har samme grundform som det 
nordre, prydes af akantusblade, hvis stæng ler dan-
ner et rudemønster.173

 Det mellemste søjlepar har bevaret såvel kapi-
tæler og baser som søjleskafter. Den nordre søjle 
har terningformet kapitæl med nærmest halvcir-
kulære ‘skjolde’ på de to frie sider og herimellem 
et ovalt hjørneblad; i det yderste hjørne er des-
uden en stump lodret tov snoning. Den tilhørende 
base har nærmest form som et omvendt terning-
kapitæl med dyreornamentik på de to frie sider. 
Den søndre søjles kapitæl er ligeledes terningfor-
met med halsring; på de to frie sider er indhugget 
hhv. en hund og en hare i cirkulære medaljoner. 
Den tilhørende base er kubeformet med halsring 
og kraftigt markerede hjørneknopper.

Fig. 40. Vestportal (s. 5411). Henrik Wichmann fot. 2002. – West portal.
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Fig. 41. Vestportal (s. 5411). Henrik Wichmann fot. 2002. – West portal.

 Af det inderste søjlepar var nordre søjle som 
nævnt ikke bevaret. Den ved restaureringen op-
stillede søjle har gam melt kapitæl, ligesom for-
mentlig også halvdelen af skaftet samt basen er 
gammel.174 Kapitælet har terningform med hals-
ring og ornamentik af sammenflettede volut-
ter.175 Basen har samme form som midterste søj-
lebase i syd. Den søndre søjle bærer et kapitæl af 
»primitivt korinthiserende Form«176, mens basen 
har sam me form som den nordre og den midter-
ste i syd.
 Hvert søjlepar bærer et spidsbueslag, hvoraf det 
mid terste prydes af en rundstav på forkanten; af 
det inderste var, som nævnt, blot den sydligste 
sten bevaret. Det yderste bueslag har nederst, 
umiddelbart over kapitælerne, en stor granitblok, 

hvis ind mod døråbningen vendende sider følger 
bueslaget, mens de modstillede sider er (omtrent) 
lodrette. Forsiden af disse blokke prydes af oprej-
ste – nu stærkt forvitrede – løver (jfr. fig. 17).177

 Otto Norn har overbevisende argumenteret 
for, at portalen oprindelig skulle have været rund-
buet.178 Det væsentligste argument er, at de to 
ovennævnte granitblokke, som bærer det yderste 
stik, begge tilsyneladende er vippet ud af lod for 
at give buen en større rejsning og dermed for-
andre den fra rund- til spidsbue.179 En ændring 
af denne art kan næppe have fundet sted på no-
get andet tidspunkt end samtidig med indsættel-
sen af det store spidsbuede vindue ovenover (jfr. 
s. 5442). En ændring som den nævnte har kun 
krævet et begrænset indgreb i portalens stiksten 
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med tilføjelse af formentlig blot en enkelt kort 
sten i hvert stik.
 Portalarrangementet har oprindeligt næppe, 
som nu, været inkorporeret i facadekompositio-
nen, men må have været anbragt i et murfrem-
spring, der blev båret af det yderste søjlepar og 
dermed fik karakter af en baldakin over por-
talåbningen; fremspringet har haft vandret eller 
tagformet øvre afslutning. Inden for søjlerne hav-
de portalen retkantede karmsten af granitkvadre 
med samme fremspring som det inderste søjle-
par. Af disse var blot en enkelt, den nederste i syd, 
bevaret på plads.180 Over karmene var formentlig 
indsat et nu forsvundet †tympanon. Den således 
rekonstruerede portal har et lysningsmål på ca. 

250 cm i bredden og 240 cm i højden til under-
kanten af det manglende tympanon.
 I modsætning til det ydre er hele portalens in-
dre del udført i tegl. Dele af dørnichens nordside 
blev fremdraget 1976 i forbindelse med opstilling 
af et nyt orgelpulpitur (s. 5545f.), og ved denne lej-
lighed befriedes nichen for et ved restaureringen 
1935-36 indføjet vindfang (jfr. fig. 46b). Dørni-
chen, der har haft en bredde af 280-290 cm, havde 
tilsyneladende parallelle vanger og helstens dybe 
og tilsvarende brede false i gavlens indre murflugt. 
Falsene i vægplanet har vederlag, der er bevaret i 
nordsiden, i en højde af 360 cm over nuværende 
gulv; det tilhørende stik har væ ret rundbuet og må 
have haft toppunkt ca. 530 cm over gulvet.181

Fig. 42. Rekonstruktion af kirkens oprindelige vestfacade (s. 5411). 1:300. 
Tegnet af Mogens Vedsø 2004. – Reconstruction of the original west facade of the 
church.
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Fig. 43. Detalje af stik fra †dør i nordre sideskibs 4. 
fag (s. 5417). HJ fot. 2002. – Detail of relieving arch from 
†door in the fourth bay of the north side aisle.

 Selve dørnichen, der er 2½ sten dyb, har ve-
derlag ca. 350 cm over gulvet; dens yderste 1½ 
sten overdækkedes af et halvstens rundbuestik, 
mens den inderste, nærmest døranslaget værende 
del havde haft overdækning af to koncentriske, 
halvstens fladbuestik.182 Et par overhuggede sten 
i bunden af den bevarede del af nordre fals anty-
der et borthugget led – formentlig en rundstav. 
Ved gennembrydningen til vestgavlens nuværen-
de vindue fjernedes de to indre, rundbuede stik, 
mens fladbuestikkene kan have været bevaret ef-
ter denne ombygning (jfr. s. 5442).
 †Døre. Den senromanske teglstenskirke har i alt 
haft tre døre. Foruden den bevarede vestportal er 
der i sideskibenes mure konstateret rester af to 
†døre i 4. fag – én i både nord- og sydsiden. Den 
nordre dør giver sig endnu til kende udvendig i 
form af en del af et rund- eller spidsbuestik af – 
fornyede – munkesten (fig. 43), formentlig ind-
sat ved restaureringen 1879-81. Døren, hvis in-
derside undersøgtes 1935-36, angives at have væ-
ret dobbeltfalset med en bredde af 175 cm og 
en højde til buevederlaget på 240 cm;183 i den 
ene vange registreredes »i Brysthøjde« en stæn-
gebom. Døren blev, efter successive hævninger 
af dens tærskelniveau,184 tilmuret 1742.185 I sydsi-
dens 4. fag har Estrup re gistreret den østre fals af 
en åbning (jfr. fig. 24, 36) – en dør, omtrent midt 
i faget.186

 Vinduer. Hvorledes apsiden har været belyst, vi-
des ikke; derimod har koret haft i alt fire vindu-
er, et omtrent midt i hvert af langmurenes blæn-
dingsfag. Skibet har som nu oprindelig haft i alt 
otte vinduer, fire i hvert af sideskibene foruden 
to sekundært ændrede vinduesglugger på græn-
sen til de fornyede/nedrevne apsider, hvis op-
rindelige vinduesforhold er ukendte. Endelig har 
vestpartiet haft fire vinduer, af hvilke et på sydsi-
den var udformet som et dobbeltvindue.
 Korets vinduer var alle smigede, rundbuede åb-
ninger med rulskiftestik og prydskifte af løbere. 
Et af disse vinduer var endnu bevaret 1830, om 
end delvis tilmuret.187 Ved Storcks restaurering 
1879-81 genskabtes vinduerne på grundlag af 
bevarede rester af nordsidens vestligste (jfr. fig. 
33), hvis tilmuring var dækket af †kalkmalerier, 
som fjernedes ved samme lejlighed (s. 5478).188

 Sideskibenes oprindelige vinduer er slugt af se-
nere åbninger; dog fremdroges 1935-36, vestligst 
i sydsidens 4. fag, dele af et rundbuet, falset stik, 
hidrørende fra et oprindeligt vindue, hvis asym-
metriske placering skyldtes hensynet til døråb-
ningen i samme fag.
 Afvigende fra ovennævnte er to gluglignende 
(†)vinduer, hvis indre, sekundært udvidede åb-
ninger fremdroges 1935-36. Disse vinduer har 
haft en ukendt særfunktion, muligvis i forbin-
delse med apsidernes altre. De er begge relativt 
lavt placeret i den brede nordre vange til apsis-
buen. Den nu til murede lysning i det lave, enkelt-
smigede og rundbuede vindue er placeret om-
trent i ydre murflugt, hvor vinduet på sydsiden 
står markeret som en meget lille rundbuet åbning 
i den af Storck opsatte skalmur (fig. 44). Den in-
dre åbning er bemærkelsesværdig ved at mangle 
stik, idet buen tydeligvis er tildannet ved udhug-
ning i murværket. Vinduets nuværende form og 
– ikke mindst – størrelse må derfor formentlig 
være skabt ved udvidelse af en ældre, sandsyn-
ligvis oprindelig åbning.189 Såvel smige som bue 
dækkes af et pudslag, der rimeligvis er pålagt i 
forlængelse af den nævnte ændring.



5418 HORSENS · VOR FRELSERS KIRKE

 Det spidsbuede vindue med smigede vanger, 
som Høyen registrerede 1830 (jfr. fig. 14) fand-
tes formentlig ligeledes i 4. fag af søndre side-
skib. Forudsat tegningens pålidelighed, var det 
sandsynligvis sekundært indsat (s. 5474). Vinduet 
forsvandt ved indsætningen af spidsbuede støbe-
jernsvinduer 1852, og Høyen noterede da også, 
at det 1863 var forsvundet.
 I vestpartiet ses i nordre sideskib, på ydersiden 
af nordmuren, et stort, smiget rundbuet vindue 
med halvstensstik og prydskifte af løbere. Den nu 
ca. 320 cm høje og 175 cm brede åbning, lys-
ningsbredde 75 cm, er næppe bevaret i fuld høj-
de; vinduet, der tilmuredes 1742,185 er 1989 gen-
åbnet fra lysningen og ud.190 Af placeringen, kun 
lidt vestligere end midt mellem nordsidens to pil-
ler, fremgår, at der ikke kan have været mere end 
dette ene vindue. I samme fag mod syd afdæk-
kede Estrup to tætstillede, slanke †vinduer, beg-
ge smigede og rundbuede med prydskifte af lø-
bere (jfr. fig. 26).191 Bredden var ca. 135 cm (lys-
ningsbredden 75 cm), mens højden ikke kunne 
bestemmes på grund af den herunder gennem-
brudte lysning i Walthers portal. Vinduesparret 
sad en smule skævt placeret i den store murniche 

og kronedes af en skråtstillet skjold formet blæn-
ding. Sidstnævnte er muligvis også oprindelig og 
i så fald et meget tidligt eksempel på denne i sen-
middelalderen så almindeligt forekommende de-
talje.192

 Yderligere et (†)vindue registreredes af Estrup 
1879-81 i sydsiden af tårnets 2. stokværk ved for-
nyelsen af facadens skalmur. Åbningen, af hvilken 
blot dele af østsiden afdækkedes (jfr. fig. 26), pry-
dedes af en rundstav i bunden af en helstens dyb 
fals; her indenfor var enten en smig eller yder-
ligere en – affaset – fals.193 Der herskede nogen 
usikkerhed med hensyn til buens form, der kan 
have været spids- eller rundbuet, afhængigt af vin-
duets bredde.194

 Vinduerne i sideskibenes vestgavle er 1879-81 
rekonstrueret ud fra bevarede spor omkring de 
senere indsatte vinduer, der har forårsaget behug-
ninger af lysning og smige (jfr. fig. 219). Udform-
ningen med brede smige og rundbuet halvstens-
stik med prydskifte svarer i øvrigt helt til det 

Fig. 44. Vinduesspor på skibets sydøsthjørne (s. 5417) 
og i korets vestfag (s. 5474). HJ fot. 2003. – Traces of 
windows in the southeastern corner of the nave and in the 
west bay of the chancel.

Fig. 45. (†)Blændet, sekundært udvidet vindue i van-
gen til nordre apsis (s. 5417). Henrik Wichmann fot. 
2002. – (†)Bricked-up, later widened window in jamb to 
north apse.
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1988 afdækkede vindue i nordre sideskibsfag, og 
tilmed sidder buetoppen i omtrent samme højde 
over jordsmon, ca. 6 m. De stør re dimensioner 
kan forklares af den væsentlig kraftigere mur-
tykkelse.195 Når vinduet i den nordre sideskibs-
gavl er mindre skyldes det hensynet til den i 
murlivet indbyggede ligeløbstrappe (jfr. s. 5435), 
som skulle kunne passere vinduet uhindret – et 
forhold, som dog ikke respekteredes ved genska-
belsen 1879-81.

INDRE

Kirkens indre står siden restaureringen 1935-36 i 
blank rødstensmur; dog er undersiden af arkade-
buerne og vinduesstikkene pudsede.
 Koret. Murværket i korets indre er stærkt præget 
af senere ændringer og fremviser kun få oprinde-
lige detaljer. Under nuværende gulv konstatere-
des 1935-36 en sokkel af glatte granitkvadre, hvis 
inderflugt er bindig med forsiden af de piller, der 

Fig. 46a-c. Snit 1:300. Målt og tegnet af Viggo Norn efter restaureringen 1935-36. Efter Otto Norn 1948. a. 
Længdesnit mod nord. b. Tværsnit i skibet mod vest. c. Tværsnit i skibet mod øst. – Sections, 1935-36. 1:300. a. 
Longitudinal section towards the north. b. Cross-section of the nave towards the west. c. Cross-section of the nave towards the 
east.
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bærer langmurenes skjoldbuer, og synes at være 
oprindelige.196

 I rummets hjørner står helstensdybe og -brede 
piller – de østre suppleret med et halvstens rib-
bebærende led – og ved murenes midte en ca. 
130 cm bred pille af tilsvarende dybde. Forsiden 
af disse to piller prydes siden 1935-36 af en falset 
pille til bæring af korhvælvenes gjordbue. Indtil 
da stod her halvsøjler, der imidlertid i den overle-
verede form var indsat ved Walthers restaurering 
1864-66. Der fremkom ikke ved seneste restau-
rering entydige spor af den oprindelige form på 
dette led; tænkes kan både en halvsøjle eller blot 
en konsol under gjordbuen, sml. udformningen 
af nordre sideskib (s. 5441). De spidse skjoldbuer 
er helstens brede og opmuret af vekselvis løber 
og to bindere.
 Den runde apsisbue er, ligesom apsidens indre 
murskal, helt fornyet 1935-36 med munkesten, 
men var indtil da opmuret af små gule Flens-
borgsten, der for apsismurens vedkommende var 
iblandet en del gulvfliser (s. 5472). Apsisbuen har 

op rindelig været ca. 60 cm smallere end i dag og 
med ca. 100 cm brede vanger, der sprang frem i 
forhold til apsidens indre murflugt.
 På triumfmurens østside ses to 1935-36 frem-
dragne og delvis rekonstruerede prydnicher, der 
flankerer korbuen og rejser sig fra det nuværende 
gulvniveau. Begge har halvcirkulær plan og over-
dækkes af et halvkuppelhvælv; nicherne, hvis in-
dre er pudsdækket, har afrundet forkant på såvel 
stik som vanger. Søndre niche har været delvist 
ødelagt ved gennembrydning af et trappeløb op 
gennem triumfmuren til dennes vestside, antage-
lig som adgang til et †pulpitur på murens vestside 
(jfr. s. 5542-43).
 I sydmurens vestre skjoldbuefag ses i begge si-
der rester af et sandsynligvis oprindeligt helstens 
stik,197 som imidlertid af Otto Norn tolkedes som 
levn af en arkade til en forsvunden tilbygning.198 
Bueresternes rejsning og radius tillader ikke et 
spænd i fagets fulde bredde, men fordrer en tve-
delt bue, der formentlig har kunnet finde plads 
under vinduet, og som i midten har hvilet på en 

Fig. 47. Plan og diverse snit i korets østende. Syd opad. 1:300. Målt og tegnet af Viggo Norn 1935 og 1949. I 
Horsens Museum. – Plan and various sections of the east end of the chancel. South at top.
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Fig. 48. Indre set mod vest. Henrik Wichmann fot. 2002. – View of interior towards the west.
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pille eller konsol. Buen synes, så vidt det kan af-
gøres på grundlag af ydersidens kraftigt ændrede 
murværk, ikke at have været gennemgående og 
må derfor have overdækket en (†)niche. Formå-
let med en sådan er uvis, men størrelsen og ud-
formningen taget i betragtning må den være en-
ten en siddeniche eller indramning omkring en 
celebrantstol.199

 Den runde korbue, der i dag forløber ret igen-
nem den forneden ca. 160 cm tykke triumfmur, 
er delvis retableret ved seneste restaurering, ved 
hvilken en 18 cm tyk skalmur på vestsiden blev 
borttaget. På østsiden er stikket opmuret som 
helstensstik af vekselvis løber og to bindere og 
med prydskifte af løbere, på vestsiden yderligere 
udstyret med et rulskifte og endnu et prydskifte. 
Buestikket er for den øverste dels vedkommende 
muret med gennemgående skifter fra øst til vest, 
mens den nederste del er muret op mod en kerne 
af vandretliggende skifter, der ikke kan have stået 
synlige.

 Korbuen viste ved restaureringen 1935-36 spor 
af et nu borthugget led i vangerne. Dette lå truk-
ket én sten tilbage fra murflugten mod både kor 
og skib.200 Det fjernede led kunne være et frem-
spring, men den særegne udformning af stikket 
antyder, at det snarest har været en ca. 100 cm 
svær †korskrankemur eller et muret †lektorium med 
vandret afslutning et stykke over buens veder-
lag;201 det kunne ikke afgøres, hvorvidt dette har 
været markeret af kragbånd. Korets hvælv er se-
nere indbyggede, men har sandsynligvis haft op-
rindelige forgængere (jfr. s. 5437).
 Langhuset er, som det er tilfældet med det ydre, 
klart opdelt i et fire fag langt østafsnit samt et ét fag 
langt vestparti, der beskrives samlet s. 5432.
 Midtskibets langmure gennembrydes forneden 
af spidsbuede arkader til sideskibene og herover 
pry des højkirkemurene af en række rundbuede 
triforieåbninger.
 Triumfmuren har nord for korbuen en sidealter-
niche, der er hævet ca. 80 cm over nuværende 

Fig. 49. Detaljer af gang over korbuen med dør til nordre arkademurs triforiegalleri (s. 5423) samt ribbesten (s. 
5437), fundet i triumfmurens niche, og detalje af korets nordvestlige vindue (s. 5417). Skitser i Viggo Norns note-
bog (s. 96-97) fra restaureringen 1935-36. – Details of passage over chancel arch with door to the triforium gallery of the 
north arcade wall and ribbing brick, found in the niche of the wall above the chancel arch, and detail of the north west window 
of the chancel.
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gulv. Den rundbuede niche måler 145 cm i høj-
den og 94 cm i bredden, mens dybden fra nord 
mod syd aftager fra 54 til 48 cm. I dens indre er 
stikkets underside pudsdækket med en rød kon-
turstreg ved bagvæggen, mens nichen i øvrigt 
står i blank mur. Den genåbnedes under restau-
reringen 1935-36, ved hvilken der ikke afdæk-
kedes rester af en tilsvarende niche i syd; da imid-
lertid netop dette murparti var gennembrudt af 
den ovennævnte trappe, kan en oprindelig niche 
her være forsvundet.
 I en højde af ca. 8,4 m over nuværende gulv 
i skibet har triumfmurens vestside endvidere en 
markant indkragning, idet murtykkelsen i dette 

niveau mindskes fra ca. 165 til godt 100 cm. 
Den herved dannede ca. 60 cm brede afsats har 
udgjort en forbindelsesgang mellem loftsrummene 
over nordre og søndre sideskib og har tillige gi-
vet adgang til korets loftsrum. Afsatsens nuværen-
de overkant stam mer fra retableringen ved den 
seneste restaurering efter fjernelsen af den foran 
triumfmuren anbragte skal mur, idet den før da lå 
ca. 60 cm lavere, hvilket harmonerer væsentligt 
bedre med de i det følgende nævnte åbnin ger.202

 Fra gangen var forbindelse til korets loftsrum 
gennem en 84 cm bred (†)dør med et fladt stik, 
der mod korloftet ses at være helstens højt og 
spærstikformet; i åbningens bund ligger 2-3 trap-
petrin, der fra gangen fører op til loftsrummet.203 
Ved restaureringen skjultes den mod skibet ven-
dende side ved skalmuring. I begge ender af gan-
gen ses lave, nu tilmurede rundbuede døre, der 
leder ud til sideskibslofterne; ind mod midtskibet 
dækkes deres øverste del af fladbuestik tilhøren-
de den nuværende overhvælvning (jfr. s. 5443).204 
De sidstnævnte åbninger, hvis vestre vanger sid-
der vestligere end kanten af murfremspringet, vi-
ser, at afsatsen formentlig har båret en †tømret, 
fremspringende konstruktion(?) med brystning om-
trent ud for de østre hvælvkonsoller (jfr. fig. 55 
og s. 5443).
 Arkadebuer. Nordvæggen brydes, som nævnt, 
forneden af fire 1935-36 rekonstruerede arkade-
buer til nordre sideskib. De spidse buer har hel-
stensdybe og -brede false til begge sider og er 
opmurede som helstensstik, vekselvis løber og to 
bindere med prydskifte af løbere; undersiden af 

Fig. 50a-c. Snit 1:300. Målt og tegnet af Viggo Norn 
1936. I Horsens Museum. a. Tværsnit i skibet mod øst. 
b. Længdesnit i korets vestre fag og skibets to østre, set 
mod syd. c. Tværsnit i koret mod øst. – Sections, 1936. 
1:300. a. Cross-section of the nave towards the east. b. Lon-
gitudinal section of the west bay of the chancel and the two 
eastern ones of the nave, viewed towards the south. c. Cross-
section of the chancel towards the east.



5424 HORSENS · VOR FRELSERS KIRKE

det midterste led er pudset frem til en halv sten 
fra kanterne. Hovedparten af buestikkene hidrø-
rer fra seneste restaurering, idet stort set alt mur-
værk mellem arkaderne og de herover værende 
triforieåbninger (jfr. ndf.) blev bortbrudt ved kir-
kens ombygning 1794-97.205

 Arkaderne adskilles af tre piller med kraftigt 
fremspringende trekvartsøjler mod midtskibet til 
bæring af hvælvenes gjordbuer. (Trekvartsøjlen 
og murværket vest for arkaderækkens vestligste 
vange beskrives i sammenhæng med vestpartiet). 
Anden pille fra øst har let rundede hjørner. Pil-
lerne fremtræder med (†)sokler og (†)kragbånd, 
der er ens rekonstrueret på grundlag af sikre, 
pletvis bevarede rester. Soklen (fig. 51a) består af 
fire led af tegl – fra oven stejl skråkant, rundstav, 
hulkel samt et led med afrunding foroven – over 

et glat skifte af granit.206 Soklen er forkrøppet 
omkring trekvart søjlerne, dog med den ændring, 
at den øvre skråkant og hulkelen i tredje led er 
erstattet af glatte skifter. Kragbåndene har frem-
springende hulkel over et ligeledes fremsprin-
gende rulskifte med rundet underkant; på piller-
nes nord- og sydside fortsættes rulskiftet som et 
kantskifte (jfr. fig. 46a).
 Sydvæggens arkadebuer er i hovedsagen kon-
strueret som de nordre, men bedre bevaret, idet 
bueslagene her er intakte; stikkene er – som i 
nord – helstens, men mangler prydskiftet. Den 
profilerede (†)sokkel er rekonstrueret med sam-
me profilering som i nord, men der synes kun 
at have været bevaret få rester heraf. Pillernes 
(†)kragbånd er generelt udformet som de nor-
dre, på tredje pilles østside endog helt bevaret, 
men af de bevarede rester kunne ses, at båndet 
i første fags østside og fjerde fags vestside havde 
profileringen anbragt omvendt: et forneden af-
rundet rulskifte over fremspringende hulkel (fig. 
51c); dette kan næppe tolkes anderledes, end at 
disse to arkadevanger er opført først, og arkade-
buer og -piller dernæst indføjet herimellem (jfr. 
s. 5400).
 Triforier. Herover har hvert af væggenes fire fag 
en rundbuet – nu rekonstrueret – (†)triforieåbning 
(fig. 52-54), der har ret gennemløbende van ger, 
mens stikket, som er opbygget af to rulskifter, har 
en retkantet halvstensfals i for- og bag kant. I nord 
afdækkedes åbningerne ved den seneste restaure-
ring og stod tilsyneladende, for den ydre rammes 
vedkommende, velbevaret trods borthugning af 
alt murværk mellem deres sål og arkadeåbninger-
ne herunder (jfr. ovf.). Underdelingen med mure-
de halv- og frisøjler, spejl m.m. er frit rekonstru-
eret efter de nedennævnte bevarede rester i syd.
 I syd var triforieåbningernes top brudt af de 
oprindeligt 1794-97 indsatte og senere flere gan-
ge ændrede vinduer, men i alle fire åbninger, der 
(som i nord) har ret gennemløbende vanger og 
rundbuet rulskiftestik med halvstensfals i for- og 
bagkant, stod vangerne og den nederste del af 
stikkene bevaret omkring disse – nu tilmurede 
– vinduer. Triforieåbningerne udgår forneden fra 
et rulskifte, der ses både i midtskibet og i lofts-
rummet over søndre sideskib. Skiftet, der forløber 

Fig. 51. Profiler og detaljer. 1:20 (a-d) og 1:10 (e). 
a. Arkadepillernes sokkel (s. 5424). b. Hvælvpillernes 
sokkel i midtskibet (s. 5424). c. Kragbånd i søndre ar-
kaderække; hhv. østre arkades østre og vestre arkades 
vestre kragbånd (s. 5424). d. Øvrige kragbånd i søndre 
arkaderække (s. 5424). e. Hvælvribbe benyttet i såvel 
koret som midt- og sideskibe (s. 5441). Tegnet af Mo-
gens Vedsø 2004 efter opmålinger ved Viggo Norn 
1935-36. – Profiles and details. 1:20 (a-d) and 1:10 (e). 
a. Base of arcade pillars. b. Base of arch pillars in nave. c. 
Cordons in south arcade row; the eastern cordon of the east 
arcade and the western cordon of the west arcade respectively. 
d. The other cordons in southern arcade row. e. Vault rib used 
in chancel as well as nave and side aisles. Drawn by Mo-
gens Vedsø in 2004 after measurements by Viggo Norn in 
1935-36.

a b

c d e
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Danmarks Kirker, Århus

Fig. 52. Tredje fag af midtskibets sydvæg set fra nordre sideskib. Henrik Wichmann fot. 2002. – Third bay of the south 
wall of the nave viewed from the north side aisle.

372
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Fig. 53. Rester af triforium i søndre arkademurs østlig-
ste fag, jfr. fig. 50b. Skitse i Viggo Norns notebog (s. 90) 
fra restaureringen 1935-36. – Remains of triforium in the 
easternmost bay of the south arcade wall, cf. fig. 50b.

Fig. 54. Halvsøjle i søndre arkademurs østligste fag, jfr. 
fig. 56 (s. 5426). Skitse af Viggo Norn dec. 1935. I 
Horsens Museum. – Half-column in the easternmost bay 
of the southern arcade wall, cf. fig. 56. Sketch, Dec. 1935.

gennem alle fire fag – blot med en kort afbry-
delse østligst i tredje fag – udgår fra et punkt ca. 
50 cm vest for triumfbuen. Det manglende rul-
skifte længst mod øst skyldes formentlig en pause 
i byggeriet på dette sted (s. 5405).
 I modsætning til forholdene i nord var der i syd 
– ikke mindst i de to østfag – bevaret adskillige 
rester af åbningernes underdeling i tre med mu-
rede halv- og frisøjler, der bar murede spejl (fig. 
53-54, 56). Hver vange havde to halvsøjler, der 
var bemærkelsesværdige ved ikke at holde skifte-
højde med vangerne og ved ikke at være i for-
bandt med disse, men blot var skudt ind i en et 
par cm dyb rille. Halvsøjlerne bæres af lave baser 
med kantede hjørneknopper over en retkantet 
plint og afsluttes foroven med kapitæler, der har 
kløer eller ‘æg’ på hjørnerne207 og øverst et ret-
kantet skifte.
 I den østlige triforieåbnings vestside var des-
uden over hver af halvsøjlerne bevaret rester af 
runde helstensdybe buer, der var opmuret med 
en stens mellemrum. Af frisøjlerne fremkom in-

gen fastmurede rester, men flere tromlesten (høj-
de 10-11 cm, tvm. 17 cm); af de nævnte buers 
radius kunne dog ses, at der har været to par fri-
søjler i hver åbning. Over hvert buesæt er én sten 
tykke spejl, der tilsyneladende har været opmu-
ret separate i fuld højde. I anden åbning fra øst 
var også bevaret halvsøjler, mens resterne af baser 
og kapitæler var stærkt forhuggede. I tredje trifo-
rium var halvsøjlerne borthugget og erstattet af 
konsoller, der tydeligvis var tildannede af oprin-
delige kapitæler. Fjerde åbning havde helt mistet 
alle detaljer.
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Fig. 55. Hævet gang på triumfvæggen set mod blændet 
dør i nord (s. 5423, 5443). HJ fot. 2002. – Raised passage 
on wall above chancel arch viewed towards bricked-up door in 
the north.

Fig. 56. Udsnit af halvsøjler i det østligste af triforierne 
i midtskibets sydvæg (s. 5426). HJ fot. 2002. – Detail of 
half-columns in the easternmost of the triforia in the south 
wall of the nave.

 Triforierne blev først endeligt ødelagt ved kir-
kens ombygning 1794-97, sydsidens ved gen-
nembrydning af vinduer og nordsidens ved op-
sætning af pulpiturer. Iagttagelsen af tykke kalk-
lag i sydsidens åbninger viser, at disse har stået 
åbne en årrække, ligesom den registrerede repa-
ration af sydsidens tredje åbning antyder en læn-
gere funktionstid.
 Højkirkemurenes yderside fremtræder i dag præ-
get af senere ændringer. Bedst bevaret er den nor-
dre, der er synlig fra loftsrummet over sideskibet. 
Murværket har her en tynd berapning, der for-
mentlig er påført i forbindelse med indretningen 
af de i nordre sideskib anbragte pulpiturer; disse 
nåede et stykke op i loftsrummet – indtil over-
kanten af triforieåbningernes rundbuestik. I syd 
blev murens øvre halvdel synliggjort 1794-97 ved 
sænkning af tagfladen over søndre sideskib, og der 
indsattes et vindue i hvert fag. For at skjule spore-
ne af de samtidigt tilmurede triforieåbninger, hvis 
top blev overskåret af de nye vinduer, skalmure-
des hele den frilagte murflade med små, gule tegl-
sten. Denne skalmur udskiftedes ved Storcks re-
staurering med en ny af munkesten.208 Murvær-
ket under den 1794-1936 eksisterende tagflade 
står til gengæld velbe varet.

 †Overhvælvning. Midtskibet var fra opførelsen 
disponeret for en †overhvælvning. Allerede nævnt 
er trekvartsøjlerne på for siden af de tre arkadepil-
ler i hver side. Søjlerne er alle rekonstrueret ved 
restaureringen 1935-36, idet de i den indtil da 
overleverede form var kraftigt præget af Walthers 
restaurering 1864-66 (jfr. s. 5458). Søjlerne er i 
fuld højde muret i forbandt med de bagvedlig-
gende arkadepiller og murflader; forneden måler 
de ca. 60 cm i tværmål, men viser tydelig tilspids-
ning opefter til et tværmål af ca. 50 cm i toppen.
 Hver trekvartsøjle bærer foroven et granitkapi-
tæl, af hvilke dog nu kun fire ud af de seks er 
oprindelige (fig. 59-60), mens de øvrige er ce-
mentstøbte og stammer fra Walthers restaurering 
1864-66 (fig. 223-24). De oprindelige granitka-
pitæler i dette bygningsafsnit – den første og 
anden i nordsiden samt den anden og tredje i 
syd – har ‘nakker’, som er fastmuret langt ind i 
murværket.209 Kapitælerne er nærmest terning-
formede og prydes af volutformet ornamentik 
i forskellige varianter, siksakborter og småblade, 
beslægtet med udsmykningen af et par af vest-
portalens kapitæler (s. 5415). Det tredje i syd, som 
registreredes af Høyen (jfr. fig. 14) prydes tillige 
af et kors.

372*
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 Kapitælerne bærer 6-7 skifter høje murede 
klodser, der – i hvert fald i en vis udstrækning 
– er oprindelige og hvorfra gjordbuerne udgår. 
Yderligere én gjordbue er anbragt i øst i en af-
stand af blot ca. 100 cm fra den indrykkede del 
af triumfvæggen; denne bue bæres af to granit-
konsoller, hvis overkant flugter med toppen af de 

murede klodser oven på kapitælerne. Konsoller-
ne, der, som al anden granit i kirken, er ildskør-
net (jfr. s. 5403), prydes af en rundstav på under-
kanten og er tilpasset den falsede gjordbue. Den-
ne såvel som de øvrige gjordbuer hidrører fra en 
senmiddelalderlig ombygning, mens selve dispo-
sitionen med en gjordbue tæt på triumfgavlen og 

Fig. 57. Fjerde fag af midtskibets sydvæg set fra nordre sideskib. Henrik Wichmann fot. 
2002. – Fourth bay of the south wall of the nave viewed from the north side aisle.
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Fig. 58. Udblik fra triforium mod midtskibets nordvæg. Foto efter 1936. – View from the triforium 
towards the north wall of the central nave.
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herimellem et meget smalt hvælvfag må afspejle 
en oprindelig ordning.210

 Hvælvene er, ligesom gjordbuerne, senmiddel-
alderlige (jfr. s. 5443), men hviler på oprindelige, 
rundede forlæg i murene. Hvælvfor læggene er i 
sydsidens tre østlige fag og i nordsidens andet fag 
markeret af rulskifter med forsiden bindig med 
væggen.211 Desuden ses rester af et tilsvarende 
skifte i sydsidens fjerde fag, dels en kort stump 
forneden i øst, dels et længere stykke i vest, sidst-
nævnte følger ikke hvælvets nuværende kappe-
kant (jfr. fig. 57), men refererer til, at dette oprin-
delig har haft samme størrelse som de øvrige tre 
hvælvfag (jfr. s. 5433).

 Nordre sideskib fremtræder i en vis udstrækning 
som en rekonstruktion fra restaureringen 1935-36, 
idet såvel arkadebuer som hvælv fjernedes ved 
opsætning af pulpiturer i to etager ved kirkens 
ombygning 1794-97. Bedst bevaret er østenden 
med den dybe apsisbue. Denne er udformet som 
en 140 cm dyb niche, der overdækkes af et rund-
buet helstensstik, vekselvis løber og to bindere,212 
med prydskifte af løbere. Vederlagene er i begge 
sider markeret af et usædvanligt udformet, pro-
fileret, tre skifter højt kragbånd (jfr. fig. 73), der 
ikke springer frem i forhold til murplanet. Profi-
leringen er sammensat af to modsat vendte hul-
kele omkring et forsænket rundled; begge bånd 

Fig. 59a-b. Granitkapitæler på midtskibets trekvartsøjler (s. 5427). a. Tredje søjle i syd. b. Første søjle i nord. HJ fot. 
2002. – Granite capitals on three-quarter columns of the nave. a. Third column in the south. b. First column in the north.



5431DEN ROMANSKE KIRKES INDRE

er knækkede omkring vesthjørnerne. I åbningens 
nordre vange udmunder et vindue (jfr. s. 5417). 
Sideskibets †apsis er, som nævnt under »Ydre«, i 
det væsentlige erstattet af en 1767 opført polygo-
nal udbygning (s. 5451).
 Sideskibets nordvæg brydes af helstensdybe 
skjoldbuer, der er opbygget som de tilsvarende i 
koret (jfr. s. 5420). De 130-160 cm brede skjold-
buepiller er indføjet i fortandingskanaler i vægge-
ne; de mellemfaldende helstensbuer er spidse og 
opbygget af vekselvis løber og to bindere.213 Pil-
lernes placering giver en besynderlig skævvrid-
ning af sideskibets fagdeling, idet de alle er ryk-
ket for langt vestpå i forhold til arkadepillerne. 
Det bemærkes således, at skjoldbuepillerne, der 
har omtrent samme bredde som det fremsprin-
gende led på arkadepillernes nordside, i stedet er 
kommet til at ligge i flugt med disses vestvanger. 
Den manglende koordinering skyldes muligvis en 
fejlafsætning i forbindelse med den formodede 
etapevise opførelse af teglstenskirken (jfr. s. 5400).
 Mod vest afsluttes sideskibet mod det til vest-
partiet hørende sideskibsfag med en 1864-66 
indsat lukkemur med spidsbuet døråbning (jfr. s. 
5458). Den oprindelige overhvælvning af sideski-
bet giver sig kun til kende ved de nævnte skjold-
buer i nordvæggen. De nuværende hvælv er re-
konstrueret som de tilsvarende bevarede, senmid-

delalderlige hvælv i syd, men dispositionen må 
stort set svare til den oprindelige. Dette gælder 
også det meget korte, tøndehvælvede fag i øst, 
der nærmest er at betragte som en forstærket 
skjoldbue; denne udformning er klart betinget af 
disponeringen af over hvælvningen i midtskibets 
østende (jfr. s. 5443).
 Søndre sideskib er bedre bevaret end det nordre. 
I øst afsluttes sideskibet på samme måde med en 
apsisbue af identisk udformning – rundbuet med 
helstensstik af vekselvis løber og to bindere, led-
saget af et løberskifte. Også her er kragbånd, sam-
mensat af to modsat vendte hulkelled flankerende 
en rundstav. I bunden af buen er en lukkemur 
indsat til erstatning for den nedrevne †apsis. I ap-
sisbuens søndre vange ses et – formentlig oprin-
deligt, om end ændret – lavtsiddende vindue (jfr. 
s. 5417).
 Sideskibets søndre langmur er relativt velbeva-
ret, dog ses en større ommuring i krydsforbandt 
på overgangen mellem 2. og 3. fag. Hvælvene er, 
som kirkens øvrige bevarede hvælv, fra senmid-
delalderen, men må i deres disposition svare nø-
je til sideskibets oprindelige overhvælvning. Som 
det ses rekonstrueret i nord, er også her et kort 
tøndehvælvet fag i øst foran apsisbuen; dette til-
hører den nuværende overhvælvning, men må 
have haft en oprindelig forgænger.

Fig. 60a-b. Granitkapitæler på midtskibets trekvartsøjler (s. 5427). a. Anden søjle i nord. b. Anden søjle i syd. HJ fot. 
2002. – Granite capitals on three-quarter columns of the nave. a. Second column in the north. b. Second column in the south.
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 Kompositionen er en forenklet gentagelse af 
det komplekse arrangement østligst i midtskibet. 
Hvælvenes gjordbuer bæres mod arkadepillerne 
af konsoller af granit; disse er i deres nuværende 
form – tilsyneladende – temmelig groft tildan-
nede og stærkt forvitrede.214 Tilsvarende konsol-
ler i ydermuren er formentlig borthugget i for-
bindelse med opsætning af epitafier; en konsol er 
dog bevaret i sydvesthjørnet. Sideskibet afsluttes i 
vest af en lukkemur med en spidsbuet dør til det 
resterende 5. fag i vestpartiet. Denne mur stam-

mer i sin nuværende udformning fra restaurerin-
gen 1935-36, men er indsat ved ombygningen 
1864-66.591

 Vestpartiet er kraftigt ombygget både i middel-
alderen og i nyere tid. I midtskibet angives græn-
sen mod østafsnittet på hver langside af en tre-
kvartsøjle af helt samme udformning som de tre i 
øst. Søjlens nuværende fremtræden er en ‘unifor-
mering’ af en søjle, der indbyggedes på dette sted 
1864-66 af Walther. Spor i murværket – navnlig 
tydeligt i syd i højde med triforierne, af et nu 

Fig. 61. Søndre sideskib set mod vest. HJ fot. 2002. – South side aisle viewed towards the west.
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nedrevet tværgående bygningselement, hvis øst-
flugt har været placeret ca. 50 cm længere mod 
øst – viser imidlertid, at den oprindelige dispo-
nering har været ganske anderledes.216 Den heraf 
følgende flytning af 4. midtskibsfags vestgrænse 
stemmer helt overens med de tidligere gjorte 
iagttagelser vedrørende udformningen af et op-
rindeligt hvælv i dette fag (jfr. ovf.). Hvis 5. (vest-
ligste) fag regnes for at have haft samme størrelse 
som de øvrige, levnes der plads til en adskillelse 
mellem vestpartiet og midtskibet i øvrigt med en 

tykkelse af 120-140 cm, dvs. meget tæt på tyk-
kelsen af midtskibets arkademure.217 Dette byg-
ningsled må have været udformet som en mur 
med åbninger i to stok værk, svarende til fagets 
overhvælvning (jfr. ndf.) og den vandrette deling 
af midtskibets langmure i et ‘arkadestokværk’ og 
et ‘triforiestokværk’; forneden – under hensyn-
tagen til højdeforholdene218 – mindst to, eventu-
elt tre arkadeåbninger,219 mens det øvre stokværk 
kan have åbnet sig mod midtskibet i omtrent fuld 
bredde og højde.220

Fig. 62. Søndre sideskib set mod øst. HJ fot. 2002. – South side aisle viewed towards the east.
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 Fra vestpartiets midtfag har der været en arka-
deåbning til sideskibsfaget i både nord og syd; 
begge er nu blændet i flugt med midtskibets 
langmure og erstattet af spidsbuede, falsede dør-
åbninger, der i princippet hidrører fra Walthers 
restaurering 1864-66, men som formentlig skal-
muredes med munkesten ved restaureringen 
1935-36.221 Begge arkadeåbninger har haft helt 
samme udformning som dem i midtskibet med 
helstensdybe og -brede false til begge sider, lige-
som bredden, ca. 3,8 m, er den samme; til gen-
gæld er højden væsentlig mindre, ca. 5,3 m til 
buespidsen mod ca. 6,5 m i midtskibet.222 Det 
ses ikke i den nuværende tilstand, hvor de i vid 
udstrækning er skjult af yngre skalmure og for-
stærkninger, om de har haft kragbånd, men dette 
forekommer sandsynligt.223 Af arkadernes stik er 
kun lidt synligt, men af rester i midtfagets nord-
vesthjørne og i syd nær trekvartsøjlen fremgår, at 
stikkene – som i de øvrige arkadebuer – har væ-
ret udformet som helstensstik af vekslende løber 
og to bindere.
 I modsætning til den nedre del afviger ud-
formningen af langmurenes øvre del markant fra 
‘triforiestokværket’ i midtskibet. Til begge sider 
har der været – nu helt eller delvist tilmurede 
– rundbuede, ret gennemløbende åbninger, hvis 
toppunkt ligger i omtrent samme niveau som i 
de respektive triforier, men hvis underkant ligger 
betydeligt lavere, ca. 6 m mod hhv. 7,6 m i syd og 
7,9 m i nord. Den nordre åbning har en bredde af 
ca. 2,5 m og overdækkes af et halvandenstens stik. 
Dens østre vange står i lod over den tilsvarende 
i arkaden underneden, mens vestvangen springer 
væsentlig længere frem i forhold til vestgavlen; 
dette skyldes den nedenfor beskrevne ligeløbs-
trappe, der udmunder i nordsiden af midtpartiets 
nordmur umiddelbart vest for arkaden. Åbnin-
gen er siden en fornyelse af orglet 1976-77 til-
muret mod midt partiet, men står åben og velbe-
varet mod loftsrummet over nordre sideskib.224

 Den søndre åbning er helt tilmuret – mod 
midtpartiet i flugt med murlivet og mod tårnet 
som en halvstensdyb blænding. Den bærer stærkt 
præg af rekonstruktioner, uden at det dog er mu-
ligt at fastslå i hvilket omfang. Den rundbuede 
åbning fremtræder mod tårnet, hvor den synes 

helt nymuret, med en overdækning som trifori-
ernes i form af et stik opbygget af to rulskifter 
og med halvstensfals; til denne side prydes den 
ydermere af et retkantet kragbånd. Mod midt-
partiet har åbningen helsstensstik og er forneden 
tilmuret med munkesten i munkeskifte og her-
over med små gule teglsten, formentlig fra restau-
reringen 1864-66.
 Af midtpartiets oprindelige †overhvælvning ses 
kun relativt få spor, men disse viser til gengæld 
entydigt, at der har været hvælv over både det 
nedre ‘arkadestokværk’ og det øvre ‘triforiestok-
værk’. Af den nedre overhvælvning ses tydelige 
spor i nordvesthjørnet, hvor et halvstens rulskif-
testik rejser sig i vestmuren (jfr. fig. 63), udsprin-
gende fra et niveau omtrent sammenfaldende 
med vederlaget i nordmurens arkadeåbning. Stik-
ket må tolkes som en hvælvvederlagsmarkering 
som de i midtskibet bevarede. Vestmuren under 
stikket er en halv sten tykkere end ovenover; 
ændringen i murtykkelse forløber i dag omtrent 
vandret hen over gavlen i en højde af ca. 3,4 
m over gulvet, men har selvsagt oprindelig fulgt 
buestikkets krumning. I nord og syd må over-
siden af arkadebuernes stik have dannet hvælv-
vederlag. Formentlig har denne lave underetage 
kun været dækket af et enkelt hvælv, idet gjord-
buen mellem to hvælv kun yderst vanskeligt ville 
kunne indpasses over vestportalens inderside (jfr. 
s. 5416), hvis toppunkt lå ca. 3,5 m over nuvæ-
rende gulvniveau – i øvrigt samme højde som fa-
gets arkadeåbninger til sideskibene.
 Underetagens funktion har været at bære et 
†vestgalleri, der dels har skullet tjene som forbin-
delse mellem triforiegallerierne over nordre og 
søndre sideskib, dels må have været indrettet som 
et – meget rummeligt – herskabspulpitur. Det nu-
værende hvælv foroven over midtpartiet er, som 
de øvrige i midtskibet, senmiddelalderligt med 
senere ændringer (jfr. s. 5443), men hviler på op-
rindelige murede forlæg i nord-, vest- og syd-
væggene.225

 Det indre af vestpartiets nordre sideskibsfag er stort 
set helt dækket af sekundære skalmuringer, der 
tilsyneladende endog kan have ændret flugten af 
nordvæggen; en kraftig forstærkning i rummets 
sydvesthjørne, der er indsat ved restaureringen 
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1935-36, tjener til bæring af den herover værende 
rest af en trappe (jfr. ndf.). Forbindelsen mod øst 
til nordre sideskib lukkes af en hen ved 2 m tyk 
mur; i denne er der en spidsbuet falset dør til si-
deskibet og nord herfor et lille skabsrum med ad-
gang fra vest.226 Foroven i lukkemuren er indbyg-
get en trappe, der fra menighedshuset i nord le-
der op til organistens lokaler; trappeløbet ændre-
des 1989 i forbindelse med sidstnævnte bygnings 
opførelse (sml. fig. 28 og 85). Tidligere var på sam-
me sted opgang til de i nordre sideskib indbyg-
gede gallerier. Om den oprindelige udformning 
af forbindelsen mellem vestfaget og nordre side-
skib i øvrigt vides intet, men den har sandsynlig-
vis svaret helt til udformningen i syd (jfr. ndf.).
 I vestgavlens murliv forløber en (†)ligeløbstrap-
pe med to separate løb over hinanden (fig. 64). 
Adgangen til trappen var oprindelig ad en dør i 
rummets nordvæg helt op mod nordvesthjørnet, 
hvor der siden 1742 har været adgang fra de skif-
tende nord for kirken liggende bygninger (jfr. s. 
5473).185 Den oprindelige †dør ledte ind til et 
lille forrum i murtykkelsen, hvis østvæg stadig 
er bevaret som østvange i den nyere dørgennem-
brydning. Rummet overdækkes af endnu beva-
rede fladbuede halvstensstik, der stiger fra øst 
mod vest. Efter et enkelt trin svinger trappen 
90º mod syd og fortsætter som ligeløbstrappe op 
gennem vestgavlens murtykkelse. Den svungne 
del af trappen overdækkes af et stejlt stigende, 
fladbuet tøndehvælv, mens den nedre bevarede 
del af det efterfølgende lige løb har et tilsvarende 
fladt tøndehvælv med vandret isselinie. Halvvejs 
oppe er løbet afbrudt af det senere udvidede vin-
due i gavlmuren. Trappens øvre, nu utilgængeli-
ge, del svinger i et retvinklet knæk ind i midtski-
bets nordmur for endelig, efter endnu et knæk, 
at udmunde i en fladbuet dør længst mod vest 
i denne murs nordside.227 Yderligere én – nu til-
muret – tilsvarende udformet dør ses i vestre van-
ge af åbningen mellem sideskibets ‘triforiestok-
værk’ og midtskibets †vestpulpitur.
 U middelbart neden for trappeløbets afbrydel-
se er i ydermuren en enkeltsmiget lysåbning, der 
udvendig viser sig som en godt halvstensbred og 
ca. 50 cm høj sprække lige syd for nordre veder-
lag i vestfacadens murblænding; indvendig er åb-

ningen vandret overdækket med en granitover-
ligger og her indenfor med et spærstik af tegl.
 Fra 2. stokværk i vestpartiets nordre sideskibs-
fag har trappen været fortsat op til midtskibets 
loft i et lige trappeløb, anbragt over det forrige i 
gavlens murtykkelse. Den nedre del er nedrevet i 
forbindelse med en fornyelse af sideskibets vestre 
gavltrekant; det er derfor uvist, hvorvidt adgangen 
var ad en dør vestligst i nordvæggen eller nord-
ligst i vestvæggen.228 Dette trappeløbs øvre del, 
der udmunder i midtskibets loftsrum i lommen 
over det vestligste hvælvs nordvestre svikkel, er 
endnu bevaret i den øverste del af midtskibsfa-
gets vestgavl længst mod nord (fig. 65). Over en 
strækning, der svarer til tykkelsen af fagets nord-
mur, er den oprindelige overdækning af fladbue-
de, stigende halvstensstik bevaret, mens såvel den-
ne som trappens ydervange herover er forstyrret 
i forbindelse med ommuringer af gavltrekantens 
nedre nordre hjørne. En smal lyssprække øverst 
i trappeløbet sidder i fornyet murværk, men kan 
have haft en oprindelig forgænger.
 Vestpartiets søndre sideskibsfag er skalmuret i vid 
udstrækning i det indre, senest ved forstærk-
ningen af tårnet 1924 og kirkens restaurering 
1935-36. Forbindelsen til søndre sideskib er, som 

Fig. 63. Spor af †pulpiturhvælv i midtskibets nordve-
stre hjørne (s. 5434). HJ fot. 2003. – Traces of †gallery 
arch in the north west corner of the nave.
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i nord, lukket af en knap 2 m tyk mur, hvori 
længst mod nord er en dør til sideskibet. Syd her-
for var, frem til 1924, indrettet et †skabsrum med 
adgang fra vest; rummet tilmuredes kompakt ved 
forstærkningen af tårnets østmur.
 Da Høyen besøgte kirken 1830, var vestpartiet 
og søndre sideskib endnu forbundet i rummets 
fulde bredde. Forbindelsesåbningen overdække-
des af et bredt spidsbueslag, båret af granitkon-
soller – »ved Taarnpillen, som er bredere, bæres 
den bredere Bue af 3 Kampesteens Udliggere«.187 
Så vidt det fremgår af kilderne til ovennævnte 
forstærk ningsarbejde, var buen ca. 185 cm bred 
og hav de to false mod vest. Nordsiden af buens 
inderste del blev båret af to(?) granitkonsoller, 
den østre tilsyneladende kun bevaret som frag-
ment – i sydsiden må bæringen have været dis-
poneret tilsvarende – mens falsene formentlig 
forløb glat over i vangerne.
 På buens østside er en endnu bevaret spidsbu-
et skjoldbue, der tilhører sideskibets overhvælv-
ning; hvorvidt den er samtidig med eller ældre 
end dennes sengotiske hvælv, er usikkert, men en 
bevaret granitkonsol ved buens søndre vederlag 
viser, at dispositionen må svare til den oprinde-
lige.
 På Høyens planskitse (jfr. fig. 14) er angivet 
et hvælv i vestpartiets sideskibsfag;229 dette var 
imid lertid allerede nedrevet 1767 af murermester 
Niels Trolle, der tillige opmurede ‘hvor gevælf-
ten før havde været’.230 Hvælvet var sandsynligvis 
sengotisk, som kirkens øvrige, men en oprindelig 
forgænger, planlagt eller udført, har næppe heller 
manglet her (jfr. s. 5437). Dette hvælv har uden 
tvivl hvilet på murede forlæg i nord-, vest- og 
sydvæggen, mens forholdene mod øst, dvs. mod 
sideskibet, er mere usikre. Hvælvet kan muligvis 
have været knyttet direkte til den egent lige bue 
mod sideskibet.231

 Som allerede omtalt under beskrivelsen af det 
ydre, må dele af murværket i 2. stokværk i det 
nuværende tårn, over vestpartiets søndre sideskib, 
tilhøre kirken i dens oprindelige skikkelse. Dette 
gælder med stor sikkerhed den østre del af syd-
muren med den her delvis bevarede rest af en 
vinduesåbning, men kan også i en vis udstræk-
ning gælde stokværkets øst- og vestmur. Disse sy-

nes begge uden forbandt med midtskibets syd-
mur, mens denne til gengæld er en halv sten, ca. 
15 cm, tykkere end midtskibsmuren i øvrigt.232 
På østmurens vestside ses et halvstens dybt spids-
bueslag, der må tjene som aflastningsbue; det er 
uvist hvorvidt bueslaget oprindelig har været helt 
gennemgående, men dette forekommer umid-
delbart sandsynligt, da der ikke kan iagttages an-
den forbindelse mellem dette 2. stokværk og si-
deskibets loftsrum, triforiestokværket.233

 En (†)spindeltrappe i vestpartiets sydvestre hjør-
nepille, der for den nederste dels vedkommende 
sand synligvis er samtidig med kirken,234 er siden 
1924-25 delvist udstøbt med beton. Trappen gav 
i sin ombyggede form adgang til det nuværende 
tårns 2.-5. stokværk. Den oprindelige nedre ad-
gang til trappen ødelagdes 1864-66 ved gennem-
brydning af Walthers tårnportal i sydmuren, men 
trappen er formentlig udgået fra et lille rum i 

Fig. 64. (†)Trappe til vestpartiets øvre stokværk og 
nordre tvillingetårn (s. 5435). Henrik Wichmann fot. 
2002. – (†)Stairs to the upper storey of the western section 
and the northern twin tower.
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sydmurens murtykkelse, klos op ad hjørnepillen, 
hvortil der var adgang fra sideskibsfagets indre 
ad en døråbning i sydvæggen nær vesthjørnet – 
ganske svarende til udformningen af adgangen 
til trappen i nord. Trappen udmunder i 2. stok-
værk i en fladbuet døråbning i vestvæggen helt 
op mod sydvesthjørnet.235 Hvor højt den oprin-
delige trappe er bevaret herover, er uvist, men til-
stedeværelsen af en række lyssprækker, i alt tre, 
på vestfacadens nedre del, antyder, at trappecy-
linderen kan være bevaret til en højde af 11-12 
m over nuværende jordsmon. Lyssprækkerne er 
udformede som snævre enkeltsmigede åbninger, 
der udvendig har halvstens bredde og er 40-50 
cm høje; en enkelt tilsvarende sprække ses ne-
derst på hjørnepillens sydside.
 †Totårnsfacade. Murværket indeholder talrige 
indicier for, at vestpartiet med dets herskabspul-
pitur oprindelig var udstyret med tårnopbygnin-
ger over sibeskibsfagene. Af disse tårne står levn af 
det søndre tårn endnu indkapslet i 2. stokværk af 
det nuværende, som opførtes i senmiddelalderen 
som afløser for det oprindelige (s. 5444). De sid-
ste rester af det nordre tårns øvre stokværk fjer-
nedes i 1697 (s. 5447).
 Et af de væsentlige indicier for, at et totårnsan-
læg har været planlagt, er tilstedeværelsen af den 
kraftige murtykkelse i såvel midt- som sideskibe-
nes vestmur samt – ikke mindst – i sideskibenes 
nord- og sydmure, der er væsentlig kraftigere end 
i de tilstødende fag. Af betydning er også de to 
trappeanlæg (s. 5435 og 5436), hvor det nordre 
nok kan forklares som adgang til triforiegalleriet 
og midtskibets loft, mens det søndre, der synes at 
være fortsat op over 2. stokværks gulvniveau, van-
skeligt kan forklares som andet end en tårntrappe. 
Af bevaret murværk i syd fremgår tillige, at også et 
2. stokværk i denne side må have været fuldført, 
ligesom forløbet af trappen i nord antyder, at no-
get tilsvarende kan have været tilfældet her. Væ-
sentligt er tillige, at søndre midtskibsmur udviser 
større mur tykkelse i det til tårnet svarende fag. Det 
manglende forbandt mellem bevaret murværk i 2. 
stokværk og midtskibs muren kan blot skyldes en 
pause i opførelsen mellem de to bygningsafsnit.
 †Hvælv. I det foregående er godtgjort, at kirken 
fra opførelsen var disponeret for hvælv i alle byg-

ningsafsnit; imidlertid er samtlige bevarede hvælv 
senmiddelalderlige. Der er således intetsteds be-
varet oprindelige hvælv, men karakteren af disse 
belyses imidlertid gennem flere fund i kirken og 
dens nærmeste omgivelser.
 Ved restaureringen 1935-36 blev der fundet tre 
hvælvribbesten (jfr. fig. 49) i den tilmurede side-
alterniche nord for korbuen.236 De 28 cm høje, 
24 cm brede og 6 cm tykke sten har et kraftigt, 
tilspidset midtled flankeret af trekvartrundstave. 
Ribbeformen, der er karakteristisk ved at mang-
le ‘nakke’ til fastgørelse i hvælvet, kendes fra ad-
skillige tidlige teglstenskirker. Dette gælder tilli-
ge et andet fragment af kirkens oprindelige over-
hvælvning, som i form af en slutsten i granit 
(fig. 66) fremkom ved den arkæologiske udgrav-
ning af Torvet 1990-92.237 Stenen, der har været 
anbragt i toppen af et hvælv, er udformet som 
en nedhængende, noget fladtrykt kugle, hvorover 
der på alle fire sider i lavt relief er angivet kontu-
rerne af hvælvribber, identiske med ovennævnte.
 Som nævnt er alle bygningsdele udstyret med 
oprindelige hvælvforlæg, der i midt- og side-
skibe for en dels vedkommende er prydet med 

Fig. 65. (†)Ligeløbstrappe i skibets vestgavl med spor 
af afbrudt loftshvælv, set mod nord (s. 5435). HJ fot. 
2003. – (†)Straight-run stair in west gable of nave with 
traces of broken-off vaulted ceiling, viewed towards the north.
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et rulskifte (jfr. s. 5430). Af de fundne profilsten 
fremgår desuden, at kirken har haft – eller i det 
mindste har været tænkt udstyret med et eller 
flere hvælv af samme alder som bygningen selv. 
Det kan dog ikke afgøres, i hvilket omfang den 
planlagte overhvælvning faktisk blev realiseret, 
og hvorvidt de oprindeligt projekterede midt-
skibshvælv nogensinde blev opført. Et forelø-
bigt †træloft(?) i midtskibet og/eller andre byg-
ningsafsnit kunne således forklare de betydelige 
brandskader, som konstateredes i granitmateri-
alet (s. 5403, 5428). På den anden side kunne 
den ikke ganske konsekvente tilstedeværelse af 
hvælvforlæggenes ovennævnte rulskifter mulig-
vis forklares ved, at dette led en del steder er gået 
tabt ved nedbrydning eller -styrtning af oprin-
delige hvælv. I så fald har der også oprindelig 
været bygget hvælv i midtskibet, og hele byg-
ningen er da sandsynligvis blevet overhvælvet i 
takt med opførelsen.

SAMMENFATNING

Arkitektur og datering. I nærværende bygningsbeskrivel-
se er argumenteret dels for den mulige eksistens af 
en eller flere †forgængere på stedet, dels for en op-
fattelse af den nuværende teglstenskirkes oprindelige 
kerne fra tiden 1225-50 som en homogen struktur, en 
treskibet pseudobasilika med halvrund korapside, flan-
keret af mindre, polygonale †apsider ved østenden af 
sideskibene og i vest med en †totårnsfacade med seks-
søjleportal, som har givet adgang til et særligt markeret 
†pulpituranlæg. Kirken har fra starten været planlagt 
med hvælv. Disse er dog ikke bevaret og har næppe 
nogensinde har været opført i midtskibet. Endelig har 
kirkens midte i triforiestokværket været omgivet af en 
(†)processionsgang.
 Som nævnt s. 5400 bygger den førstnævnte anta-
gelse på følgende præmisser: Vestportalens heterogene 
karakter, tilstedeværelsen af en række ‘løse’ granitled og 
erkendelsen af kirkens etapevise tilblivelse med heraf 
følgende afvigelser i bl.a. behandlingen af skibets ar-
kader og sideskibenes hvælvsystem (s. 5430). En nær-
mere karakteristik af denne eller disse forgængere vil 
ikke være mulig uden heldige fund ved en arkæologisk 
udgravning i kirken.
 Derimod skal teglstenskirkens arkitektoniske sær-
præg og slægtskab med samtidens hjemlige kirkebyg-
geri i det følgende søges indkredset både med hensyn 
til helhedstypen og hvad angår en række konstruktive 
og dekorative detaljer. Det skal dog fremhæves, at Vor 
Frelsers Kirke i flere henseender står isoleret i det sam-
tidige kirkebyggeri og tilsyneladende repræsenterer en 
usædvanlig løsning på helt særlige tilblivelsesomstæn-
digheder, hvis karakter kun lader sig beskrive i få og 
generelle vendinger.
 Den arkitektoniske struktur. Grundplanens hovedispo-
sition – et treskibet anlæg med apsisprydet kor og si-
deskibe, ligeledes med apsis – er velkendt og tidligt be-
nyttet til større kirker, eksempelvis den nærliggende 
Tamdrup Kirke fra o. 1125, men ses også i en jævn-
gammel købstadskirke, som S. Nicolai i Svendborg.238 
Det, som imidlertid adskiller Vor Frelsers Kirke fra dis-
se kirker, er skibets opbygning som pseudobasilika, hvor 
højkirkemurene ikke omfatter vinduer, men kun tri-
forier. Muligvis har Børglum Klosterkirke midlertidigt 
haft en lignende løsning og fælles tag over alle tre ski-
be,239 men ellers bliver pseudobasilikaen som arkitek-
turform først i større omfang taget op i en række af 
vore gotiske købstadskirker, begyndende med S. Mik-
kels Kirke i Slagelse (påbeg. i 1300'ernes første årtier). 
I modsætning til Vor Frelsers Kirke fastholder man 
imidlertid her det delte tag som en reminiscens af den 
basilikale opbygning.240

 Om baggrunden for opbygningen af skibet i Vor 
Frelsers Kirke kan kun gisnes. Enten er der tale om en 
reduktion af det basilikale skema, begrundet i økono-

Fig. 66. *Slutsten af granit fra oprindeligt †hvælv (s. 
5437). I Horsens Museum. Henrik Wichmann fot. 
2002. – *Keystone of granite from original †vault.
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miske og/eller statiske overvejelser i forbindelse med 
den påtænkte hvælvslagning – eller også repræsente-
rer den en type, hvortil der dog endnu ikke er påvist 
egent lige sidestykker.241

 Et andet meget usædvanligt træk er den måde, hvor-
på triforiestokværket har muliggjort en processionsgang 
omkring midtskibet, idet loftsrummene over sideski-
bene har været indbyrdes forbundne dels via den hæ-
vede gang over korbuen i øst og dels via pulpituret 
i vest. En tilsvarende øvre processionsvej kendes her-
hjemme tilsyneladende kun inden for domkirkebyg-
geriet (jfr. Roskilde Domkirke).
 Et tredje særtræk, som derimod ikke er ekceptionelt 
– om end den konkrete løsning forekommer usædvan-

lig – er vestpartiet med dets pulpitur og markeringen i 
det ydre af bygningens særlige status gennem en totårns-
facade. Atter må man rette blikket mod domkirkerne 
– Viborg, Ribe, Roskilde og Lund – som har haft be-
slægtede anlæg om end i større dimensioner og i lighed 
med Horsens er stærkt ændrede ved senere ombygnin-
ger.242 Vestlige totårnsanlæg med pulpiturindretninger 
– dog reducerede i forhold til domkirkerne – genfin-
des endvidere i en række landsbykirker foruden i en-
kelte borg- eller bykirker, navnlig i Østdanmark.243 I 
nordisk sammenhæng er Mariakirken i Bergen, påbe-
gyndt ved 1100'ernes midte som en treskibet basilika 
med totårnsfacade, strukturelt set øjensynligt den nær-
meste parallel til Vor Frelsers Kirke. Her møder man 

Fig. 67. Rekonstruktion af kirken set fra sydøst. 
Isometri. 1:400. Tegnet af Mogens Vedsø 2004. 
– Reconstruction of the church viewed from the south 
east.
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det samme korte skib, en omløbende processionsgang 
og den pseudobasilikale opbygning, der dog først synes 
etableret ved hvælvslagningen efter en brand 1198.244

 Arkitekturdetaljer. Hvad angår detaljerne og deres pa-
ralleller i den senromanske teglstensarkitektur, tegner 
der sig som nævnt et mere præcist billede. Korets fag-
delende liséner med deres halvsøjler eller rundstave om-
kring en kantstillet sten er et karakteristisk motiv, som 
tidligst kendes fra Ringsted Klosterkirke,245 hvorfra det 
bl.a. er vandret videre til de store jyske teglstensbyg-
gerier som Århus Domkirke og cistercienserklostret i 
Vitskøl.246 De små hjørneknopper, ‘blade’ eller ‘æg’, som 
markerer rundstavenes kapitæler her og i triforierne, er 
ligeledes et velkendt motiv i denne sammenhæng.247

 Særlig interesse knytter sig til de levn af oprindelig 
hvælvslagning – ribbesten af tegl og granitslutsten, som 
fremdroges 1935-36 og ved udgravningerne på Torvet 
1990-92. Ribbestenen (jfr. fig. 49), der er karakteristisk 
ved sit profil og fravær af særligt markeret nakke, ken-
des fra cisterciensernes klosterkirker i Sorø og Øm.248 
Dens profil gentages på den karakteristiske slutsten 
med nedhængende kugle, som genfindes i en række 
østjyske kirkebyggerier fra 1200'ernes anden fjerdedel 
med Århus Domkirke og Øm Klosterkirke som de 
væsentligste.249 Varianter af disse østjyske ‘topdruer’ ses 
endvidere i Løgum Klosterkirke og det i 1240'erne 
moderniserede kor i den statelige sydjyske landsbykir-
ke i Brøndum.250

 Hvad angår granitmaterialet i vestportalen, midtski-
bets kapitæler og løsfundene, har som nævnt allerede 
Beckett peget på slægtskabet mellem det inderste blad-
kapitæl i sydsiden af portalen og en række af Ribe 
Domkirkes kapitæler.125 Også Norn og Mackeprang 
har taget dette tema op, og navnlig sidstnævnte har 
søgt at udbygge parallellerne mellem portalens granit-
ter og tilsvarende led i Ribe Domkirke, hvis vestfacade 
tillige fremhæves som Horsens-bygmesterens nærme-
ste forbillede.251 Terningkapitælerne med dyremotiver 
passer dog ikke ind i dette billede, men repræsenterer 
i lighed med bølgeranken på den ‘løse’ kragsten kom-
positioner, som er overordentlig udbredte i den jyske 
granitkunst.252 Derimod savnes fortsat en påvisning af 
sidestykker til de rustikke kombinationer af volutter og 
siksakbånd, som kendetegner midtskibets kapitæler og 
enkelte af vestportalens.

 De ovennævnte detaljer – herunder først og frem-
mest korets liséner, triforiernes hjørneblade og navnlig 
hvælvleddene – godtgør, at kirkens bygmester og hans 
folk har haft nært kendskab til byggepladserne ved År-
hus Domkirke og Jyllands store herreklostre i 1200'er-
nes første halvdel. Muligvis har en byggehytte fra Øm 
Kloster, der besad en ejendom i Horsens (s. 5350), væ-
ret engageret her i tiden 1225-50.
 En bygmester, der har været fortrolig med cister-
cienserordenens traditioner – herunder den meget 
karakteristiske sammenstilling af spids- og rundbuer, 
som også kendetegner Vor Frelsers Kirke, – kan såle-
des tænkes ansvarlig for byggeriets udformning i de-
taljerne. Også udformningen af triforierne, der ved 
deres ‘tvillingesøjler’ adskiller sig fra alle hjemlige tri-
forier, f. eks. i domkirker som Viborg og Ribe, peger 
mod klostertraditionen, hvor sådanne triforier ofte ses 
benyttet i klostergårdenes arkader og kapitelsalens åb-
ninger. Hvælvenes karakteristiske hængeslutsten må 
være inspireret af eksempler fra Westfalen og det Ned-
rerhinske område, der på så mange måder påvirkede 
vor bygningskunst i 1200'ernes første halvdel.253 Også 
pyntenicherne i korets vestvæg, som måske har haft et 
modspil i den forsvundne apsides indre runding(?), 
kan være en genklang af forkærligheden for apsislig-
nende nicher i Rhinlandets og Westfalens senroman-
ske arkitektur.254

 Konklusion. Vor Frelsers Kirke viser en krydsning 
mellem former, benyttet i såvel kloster- som domkir-
ker. Dens status som kongeligt stiftet kapel kan forklare 
vestpartiets tvillingetårne og pulpitur – indretninger, 
som var fremmede for cistercienserordenens asketiske 
klosterarkitektur, men velkendte i de store domkirker. 
Men selvom man ud fra en formel betragtning kunne 
være fristet til at betragte kirken som en ‘minidomkir-
ke’, er det vigtigt at understrege, at den aldrig har haft 
denne administrative og liturgiske funktion. ‘Proces-
sionsgangen’ i triforienivau er – bortset fra Roskilde 
Domkirke og Mariakirken i Bergen – tilsyneladende 
uden paralleller, og en liturgi knyttet hertil kendes 
heller ikke. Kirkens usædvanlige størrelse og struktur 
bunder måske blot i, at kongemagten har ønsket at 
medvirke til at give borgerne i ‘kongens Horsens’ et 
mere prægtigt alternativ til den gamle sognekirke i 
pagt med, at byens tyngdepunkt flyttede vestover.
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De middelalderlige ændringer og tilføjelser er relativt 
talrige. Ældst er uden tvivl et †våbenhus ved kir-
kens sydside, der sandsynligvis lader sig datere til 
o. 1350 (s. 5445). En omtrent samtidig hermed 
planlagt udvidelse af koret til samme bredde som 
langhuset forberedtes ved udlægning af funda-
menter, men blev aldrig gennemført (s. 5446). En 
række arbejder ved midten af 1400'erne skal ses 
i sammenhæng med den brandkatastrofe, der må 
have forårsaget fuldstændig ødelæggelse af kir-
kens tagværker, eventuelle trælofter og omfatten-
de nedstyrtninger af de hvælvede afsnit, ligesom 
vestpartiets tårne må være – i hvert fald delvis – 
sammenstyrtede. Spor af ravnereder i midtskibets 
vægge viser, at dette afsnit en tid lang har stået 
under åben himmel.
 Kirken bærer talrige spor af den brand, der må 
have hærget dens indre, formentlig o. 1450. I før-
ste række synes alle granitdetaljer kraftigt beska-
diget. Dette gælder både sokkel og hvælvdetaljer 
i det indre (s. 5403, 5428 og 5432), ligesom vest-
portalen blev alvorligt medtaget (s. 5414).
 En nærmere tidsfæstelse af denne brand af-
hænger til dels af en anslået datering af de byg-
ningselementer, der synes ændret eller tilføjet 
som følge af katastrofen (jfr. ndf.), men vigtige 
indicier kan også udledes af de arkæologiske 
fund nord og syd for kirken. Her fremkom flere 
markante aflejringer med store mængder af tegl-
brokker.
 Et særlig vigtigt indicium i denne forbindelse 
var en brolægning af Torvet (syd for kirken) der 
synes at have fundet sted engang i 1400'erne. 
Brolægningen, der nåede sin største tykkelse på 
pladsens vestre del, bestod af mindre natursten 
samt meget store mængder af teglbrokker og 
mørtel; ydermere bar en del af teglen spor af 
kraftig ildpåvirkning.255 Brokkerne blev af udgra-
verne søgt tolket enten som rester fra det kort 
forinden nedrevne (†)rådhus (s. 5375) eller even-
tuelt fra en ombygning af kirken.256

 Laget havde imidlertid langt fra karakter af 
byggelag, men måtte snarere opfattes som resul-

tat af en regulær nedbrydning eller af en opryd-
ning i en beskadiget bygning, antagelig efter en 
brand. En sådan antagelse forklarer også lagets 
større tykkelse i Torvets vestside, idet kirkens ud-
gange, ad hvilke brokkerne må være fjernet fra 
kirkens indre, lå her, ligesom mængden af mur-
brokker stammende fra langhusets og vestparti-
ets hvælv samt eventuelle nedstyrtede bygnings-
dele fra tårnene måtte forventes være langt større 
end brokkerne fra korets to hvælv. En datering af 
branden og udbedringen af dens skadevirkninger 
til tiden o. 1450 stemmer rimeligt overens med 
en datering af kirkens nuværende hvælv og tårn 
(s. 5441 og 5444).
 Fornyelsen af kirkens hvælv er gennemført 
successivt – formentlig fra øst mod vest – og har i 
flere tilfælde fulgt efter nødvendige ændringer af 
bygningen i øvrigt.
 I koret blev arbejdet muligvis indledt med ned-
rivning af †apsis. Af såvel 1879-81 som 1935-36 
gjorte iagttagelser fremgår klart, at koret før apsi-
dens genopførelse 1794-97 en tid lang har stået 
med ret østgavl med to støttepiller; disse kan i en 
vis udstrækning have indeholdt murværk fra ap-
sidens tilslutning mod korgavlen i nord og syd.257 
På Resens byprospekt (fig. 7) er denne situation 
gengivet.258

 De to fag hvælv i koret er indbygget på op-
rindelige forlæg i gavlene mod øst og vest samt 
på de bevarede skjoldbuer i nord og syd. Begge 
er halvstens krydshvælv med profilerede ribber 
(fig. 51e) og adskilles af en helstensbred, retkantet 
gjordbue. Denne bæres i dag af 1935-36 opførte 
falsede hvælvpiller.
 Nordre sideskibs †hvælv blev nedrevet 1794-97 
(jfr. s. 5454) og er i deres nuværende form en re-
konstruktion, udført 1935-36. Denne bygger an-
giveligt på iagttagelser i murværket, uden at dis-
se dog er nøjere registreret. Hvælvene må tid-
ligere have været indbygget på de oprindelige 
forlæg i arkademuren og over nordsidens skjold-
buer, men skærer i dag sidstnævntes forside, så-
ledes at hvælvkappen foroven kun er hævet lidt 
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over skjoldbuetoppen (fig. 50a).259 Hvælvene er 
rekonstrueret som fire fag halvstens krydshvælv 
med profilribber. De adskilles af helstensbrede 
retkantede, spidsbuede gjordbuer, der bæres af 
murede, trinvis udkragede konsoller. Dispositio-
nen i øst med en gjordbue i en afstand af ca. 
50 cm fra østgavlen og et mellemliggende kort, 
spidsbuet tøndehvælv genspejler den bevarede 
udformning i syd (jfr. ndf.).
 Søndre sideskibs hvælv er, som i nord, indbygget 
på oprindelige forlæg i arkade- og langmur. De 
fire fag halvstens krydshvælv har profilerede rib-
ber og adskilles af spidsbuede helstensbrede gjord-
buer, der mod arkadepillerne bæres af oprindeli-
ge granitkonsoller, mens sådanne nu er borthug-
get på ydervæggen. Mod øst afsluttes hvælvræk-
ken af en gjordbue, rejst i en afstand af 50-90 cm 
fra østgavlen.260 Denne disposition, der klart er 
en efterligning af udformningen i midtskibet, er 
uden tvivl anvendt for at tilpasse dimensionerne 
på det østre hvælvfag til de øvrige sideskibshvælv 
og til det tilstødende hvælv i midtskibet.
 Også i vest afsluttes hvælvrækken af en spids-
bue, der i dag udgør en skjoldbue foran lukke-
muren mod sideskibets 5. vestligste fag, men som 
oprindelig må have udgjort en del af en meget 
bred gjordbue. Et †hvælv i dette 5. fag, der sand-
synligvis havde en udformning som sideskibets 
øvrige, men var anbragt noget lavere (jfr. s. 5436), 
blev nedrevet 1767 (s. 5450).
 En omfattende ombygning af vestpartiet gik forud 
for fornyelsen af midtskibets hvælv. Ved denne 
ombygning ændredes vestportalen, og der ind-
byggedes et nyt, mægtigt vindue i gavlen herover, 
ligesom gavltrekanten fornyedes. Ændringerne af 
vestportalen må ses som en restaurering og ‘mo-
dernisering’ af denne efter brandens ødelæggelser 
(jfr. s. 5441). Nævnt er allerede den ydre portal-
åbnings ændring fra rund- til spidsbuet form. 
Ved denne må hele portalfremspringet have væ-
ret ned taget; de to spidsbueslag, der i dag forbin-
der dette med de to piller mod sideskibsgavlenes 
rund buede nicher (fig. 25), må derfor være ind-
føjet ved denne lejlighed, ligesom disse spidsbuer 
er en forudsætning for de nedennævnte arbejder 
med ombygning af vestgavlens øvre del og ind-
sættelsen af det store vindue.261

 Ved ombygningen fjernedes den indre dørni-
ches rundbuede overdækning, hvorefter hoved-
parten af nichen – formentlig frem til bagsiden af 
nedennævnte brystning i vestvinduet – stod åben 
opadtil; døren synes tillige at have fået nye an-
slagsfalse, der lå lidt længere tilbage end den ydre 
murflugt.262

 Det store, spidsbuede vestvindue har false til 
begge sider; ydersidens yderste er halvanden sten 
dyb og overdækkes dels af et halvstensdybt, spids-
buet spejl, hvis rulskiftestik ledsages af et pryd-
skifte af løbere, dels af to halvstensstik med mel-
lemliggende fals; her indenfor og på vinduets in-
derside er vanlige halvstensfalse med separate stik. 
Åbningens midterste led omkring lysningen er 
rekonstrueret af Storck (jfr. fig. 38 og 25). På vest-
facaden indfattes vinduet af en kun en kvart sten 
dyb blænding af noget kuriøs form. Foroven af-
sluttes den af en række trappestik, hvoraf de mid-
terste er forkrøppede omkring vinduesspejlets top 
og i begge sider ses fire jævnt fordelte aftrappede 
indkragninger, der indsnævrer blændingens bred-
de fra 7,1 til 5,8 m. Forneden gennembrydes dens 
sål på disharmonisk vis af vinduet, hvilket må 
skyldes, at dette sekundært, før 1830 (jfr. fig. 15), 
er forlænget ca. 55 cm nedad; på indersiden løber 
lysningen forneden af mod en brystning, mens 
åbningen i øvrigt er fortsat nedad til et vandret 
niveau ca. 4,2 m over kirkens nuværende gulv;263 
herved er, som ovenfor nævnt, overdækningen 
over den indre dørniche bortskåret.
 Af vinduets og blændingens udformning frem-
går, at der ikke kan være levnet meget af midtski-
bets oprindelige vestgavl over portalens top. Vin-
duet alene optager godt halvdelen af væg arealet 
mellem midtskibets indre murflugter, og udven-
dig svarer blændingens bredde omtrent til afstan-
den mellem disse flugter, hvoraf følger, at gavlen 
udvendig må være ommuret i fuld bredde.264

 Gavltrekanten (fig. 25), der er samtidig med de 
i det foregående nævnte ombygninger, prydes af 
ni rundbuede højblændinger, adskilt af helstens-
brede piller; den midterste blænding, der er noget 
bredere end de øvrige, omslutter en stor fladbuet 
luge, og herover ses en mindre, vandret overdæk-
ket glug. Sålen på de tre midterste blændinger er, 
af hensyn til toppen på gavlfacadens med trap-
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pestik afdækkede murblænding, trinvis hævet i 
forhold til gavlfoden. I forbindelse med gavltre-
kantens fuldstændige ommuring 1879-81 gjorde 
Estrup den iagttagelse, at bueslagene på blændin-
gerne var sænket i forhold til den oprindelige pla-
cering (jfr. fig. 18).208 Det kunne ses, at pillevan-
gerne ved de fleste af blændingerne fortsatte oppe 
over de af små teglsten murede buestik, og ved 
2. og 3. blænding fra nord var ydermere bevaret 
de nederste sten af de oprindelige rundbuestik 
i en højde af 40-60 cm over de senere. Ændrin-
gen hænger uden tvivl sam men med opmuringen 
af de ved ombygningen 1794-97 opsatte gesims-
bånd langs gavlkonturerne. Samtidig hermed blev 
skibets tagryg forskudt ca. 30 cm mod nord. For-
årsaget af denne forskydning havde blændingerne 
frem til ommuringen 1879-81 ikke samme højde 
nord og syd for midtblændingen.
 Toppen af skibets østre gavltrekant fornyedes, fra 
et niveau ca. 80 cm over korets tagryg, samtidig 
med den vestre. Denne del af gavlen prydes af 
fire lave blændinger, adskilt af helstensbrede pil ler 
og overdækket af affladede rundbuede halvstens-
stik. I anden blænding fra syd er en højt anbragt, 
fladbuet luge. Ved sammenligning med tegnin-
ger udført før restaureringen 1879-81 (fig. 34) 
fremgår, at buerne over blændingsparret i midten 
er normaliseret til samme højde. Af spor i mur-
værket fremgår tydeligt, at pillen mellem de to 
midtblændinger oprindelig har været ført højere 
op, og samme iagttagelse gøres – om end knap så 
klart – ved de øvrige blændingsvanger; ydermere 
ses i nordsiden af den anden blænding fra syd de 
nederste sten af den oprindelige blændingsbue. 
Blændingerne har altså oprindelig, som i vest, 
været ca. 50 cm højere end nu.265

 Den samtidige ombygning af vestpartiets indre 
skyldes formentlig primært, at der ikke længere 
var behov for det oprindelige †vestgalleri. At gal-
leriet fjernedes samtidig med de i det foregående 
nævnte arbejder fremgår af, at den indre over-
dækning over vestportalen, der medvirkede til 
at bære hvælvet under galleriet, fjernedes, og at 
vestvinduet førtes ned til et niveau væsentlig un-
der det for modede gulvniveau. Med sløjfningen 
af galleriet må også den tværgående mur, der af-
grænsede det mod øst, være fjernet med en deraf 

følgende ændring af den oprindelige hvælvdis-
position i midtskibets vestende.
 Midtskibets hvælv. Formentlig var de oprinde-
ligt planlagte hvælv i midtskibet aldrig blevet 
indbygget, men efter branden toges skridt til at 
virkeliggøre dette i henhold til den oprindelige 
disposition. På de bevarede konsoller i østenden 
nær triumfgavlen opmuredes en ny to sten bred 
gjordbue med kantfalse. Mellem denne og gav-
len blev forneden til begge sider slået tre trinvis 
udkragede fladbuestik, der foroven afskærer den 
øverste del af de oprindelige rundbuede døråb-
ninger til gavlens forbindelsesgang. Disse stik bæ-
rer dels en helstensdyb skjoldbue op ad østgav-
len, dels et mellem denne og gjordbuen slået 
rundbuet tøndehvælv, der har vandret isselinje og 
skifterne opmuret i siksak.
 De følgende tre gjordbuer, der har samme form 
som den netop nævnte, rejstes på de bevarede 
trekvartsøjler. Disse har tilsyneladende i et vist 
omfang krævet restaurering, idet to af de for-
mentlig oprindelig seks kapitæler er gået tabt (jfr. 
s. 5427). Endnu i 1850'erne var dele af den heraf 
følgende retablering bevaret (jfr. fig. 148); sydsi-
dens midterste trekvartsøjle var således udstyret 
med en muret klods, hvis konturer efterlignede 
de oprindelige kapitæler, mens den østre søjle 
var blevet udstyret med et – genbrugt – †kapi-
tæl, hvis herkomst og senere skæbne er ukendt. 
Mod vest anbragtes yder ligere én bue som erstat-
ning for den nedrevne mur mellem midtskibet 
og vestpartiet. Denne bue blev båret af konsol-
ler, der var bevaret frem til Walthers ombygning 
af kirkens indre 1864-66; den nordre kan have 
været muret (jfr. fig. 20), mens der i syd tilsynela-
dende afdækkedes en konsol af granit ved restau-
reringen 1935-36.266

 De tre østre hvælv, der er velbevarede, er halv-
stens krydshvælv med profilerede ribber af en 
udformning, der divergerer lidt fra korets ribbe-
profil (fig. 51e). De to vestre hvælv, hvis bredde 
målt i øst-vest er noget større end ved de østre,267 
synes i højere grad præget af senere ommuringer. 
Således havde det vestre hvælv på et tidspunkt 
fået borthugget sine ribber – de nuværende er 
formentlig genopsat ved Walthers restaurering. 
Alle fem hvælv har halv stens, lette overribber, der 
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ne ændring havde stokværket åbninger mod øst, 
syd og vest, mens det er uvist (om end sandsyn-
ligt) om der fandtes én mod nord. Alle var sand-
synligvis sekundært ændrede; dog indeholdt den 
østre rester af den oprindelige form med spids-
buet spejl over fladbuet stik, mens vangernes false 
allerede da var borthuggede. Gluggerne i syd og 
vest, der næppe havde oprindelig form, var slanke 
og rundbuede med ret gennemløbende vanger.
 Af klokkestokværkets glamhuller er det østre 
bevaret med falsede vanger og rundbuet stik un-
der spidsbuet spejl med prydskifte af løbere; mod 
nord er glamhullet af tilsvarende form, men spej-
lets bueforløb er nærmest trekløverformet med 
spidst midtled. Lydhullerne i syd og vest er æn-
dret til rundbuede åbninger med fals i både van-
ger og stik. Indvendig udmunder glamhullerne i 
store fladbuede nicher, der i begge sider har bom-
huller til stængebomme. Gluggerne og glamhul-
let i syd er anbragt efter en fælles lodret akse om-
trent midt i facaden, mens deres placering i øst- 
og vestsidens 3. og 4. stokværk i en vis udstræk-
ning afspejler sydmurens aftagende murtykkelse. 
I øst er disse åbninger forskudt mod nord, da 
sydmuren er væsentlig tykkere end nordmuren; i 
vest er forskydningen endnu større, idet der her 
også er taget hensyn til spindeltrappen i syd-
vesthjørnet. Ud over de nævnte åbninger ses på 
sydsiden nær vesthjørnet et par lyssprækker til 
spindeltrappen ud for hhv. 3. og 4. stokværk. Tår-
net, der oprindeligt afsluttedes af et sadeltag med 
kamtakkede trekantgavle i øst og vest, bærer si-
den 1737 et lanternespir (jfr. s. 5449).
 Tårnets indre har forneden to stokværk, der til-
sammen når samme højde som midtskibets mur-
krone og omtrent udgør tårnets halve højde. Det 
nederste stokværk udgjorde, som nævnt, oprin-
delig en del af søndre sideskib. Spindeltrappens 
udmunding i 2. stokværk tilhører sandsynligvis 
det oprindelige tårn (jfr. s. 5437). I 3. og 4. stok-
værk er der adgang til trappen ad en fladbuet, fal-
set dør i vestvæggen ca. 40 cm fra sydvesthjørnet 
(fig. 68b), hvorfra en vinkelbøjet gang fører ind til 
trappeskakten.271 I 5. stokværk, hvor trappen en-
der, er døren anbragt i sydvæggen nær vesthjør-
net, mens udformningen iøvrigt er omtrent den 
samme, om end døren og den korte, vinkelbø-

stedvis er udstyrede med trinsten, bl.a. oven for 
udmundingen af trappen i nordvesthjørnet.
 Tårnet må, som ovenfor anført, opfattes som er-
statning for det oprindelige søndre tvillingetårn, 
der helt eller delvist ødelagdes ved den førom-
talte brand. Som nævnt synes det ældre tårns 1. 
og dele af 2. stokværk bevaret; herover rejser det 
nye murværk sig til en samlet højde af i alt seks 
stokværk. Tårnets nordside står oven på sydmu-
ren i vest partiets midtskib, mens østmuren, der i 
dag er ført helt til gulvet, oprindelig blev båret af 
et kraftigt buestik i 1. stokværk og muligvis tillige 
ét i 2. stokværk. Sidstnævnte stokværk har i syd-
siden, om trent midt i facaden, en 1880 tilmuret 
glug;268 den rundbuede, falsede åbning var alle-
rede da om muret i det ydre, formentlig 1864-66. 
Indadtil er den fladbuet med dybe, parallelt for-
løbende vanger. På stokværkets østside findes i 
omtrent halv højde et murfremspring af en stens 
tykkelse; fremspringet er afsluttet vand ret og har 
kobberklædt halvtag med fald mod øst.269

 3. stokværk har glugger mod øst, syd og vest. 
Først- og sidstnævnte, der har bevaret den oprin-
delige form, er falsede og fladbuede under spids-
buet spejl, mens sydsidens åbning, der er ommu-
ret, er falset og rundbuet; indadtil er de anbragt i 
store, dybe nicher af samme form som i 2. stok-
værk.
 I 4. stokværk er mod øst og vest bevaret op-
rindelige dobbeltfalsede, fladbuede glug ger un-
der spidsbuet spejl, mens den falsede, rundbuede 
åbning i syd også her er ommuret; den indven-
dige form er som i de foregående to etager. Mod 
nord findes en dør, fra hvis bund en trappe fører 
ned til skotrenden mellem tårnet og midtskibets 
søndre tagflade. Åbningen overdækkes af fladbu-
ede, helstensdybe rulskiftestik, der successivt fal-
der udefter; inderst, hvor vangerne har fals til en 
dørfløj, er overdækningen formet som et fladt, 
nærmest spærstikformet helstensstik.270

 5. stokværk har mod alle fire verdenshjørner 
en stor cirkulær åbning, der udfyldes af tårn urets 
skiver (s. 5559). Disse er indsat ved restaureringen 
1879-81, idet urskiverne før da sad noget højere 
og dækkede den øverste del af stokværkets ældre 
åbninger samt den nederste del af glamhullerne i 
det følgende stokværk (jfr. fig. 74, 75). Før den-
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kirkens tårn liggende bygning, der er blevet tol-
ket som byens højmiddelalderlige †rådhus (jfr. s. 
5375).
 Tilbygningen var opført på et fundament af rå 
kamp, lagt uden bindemiddel i en fundaments-
grøft, der var gravet til lidt under undergrundsni-
veau; foroven var fundamentet afrettet med mør-
tel og småsten.273 Herover var murværket rejst i 
2½ stens tykkelse274 og samtidig skalmuredes si-
deskibets yder mur i 1-1½ stens tykkelse.275 Sidst-
nævnte skalmuring kan være påført for at skabe 
vederlag for et oprindeligt hvælv i våbenhuset.276 
Adgangen var fra syd, hvor der konstateredes re-
ster af den indre, vestre smig af en døråbning, der 
tilsyneladende har siddet midt i gavlen. Indgan-

jede gang her, af hensyn til den ringere murtyk-
kelse, er anbragt i et mur fremspring. Forbindel-
sesgangene overdækkes af halvstens rulskiftestik, 
og dette gælder også spindeltrappeløbet, der snor 
sig om en halvstens, retkantet, vredet spindel.
 Et †våbenhus på kirkens sydside, opført o. 1350, 
undersøgtes 1991-92 ved den arkæologiske un-
dersøgelse af Torvet.272 Ved denne afdækkedes 
rester af såvel tilbygningens flankemure som syd-
gavlen. Det er bemærkelsesværdigt, at den ikke 
var placeret ud for den formodede oprindelige 
adgang til kirken i sideskibets 4. fag, men i stedet 
opførtes ud for 3. fag. Dette kan skyldes et ønske 
om en placering midt på langhusets i alt fem fag 
lange sydfacade samt en vis afstand til en syd for 

Fig. 68a-b. Opmålinger af tårnet. 1:300. a. Projekt til forstærkning af tårnets nedre stokværk (s. 5467). Tegnet af 
Viggo Norn 1924. b. Planer af tårnets stokværk med angivelse af revnedannelser (s. 5465). Skitse af Hector Estrup 
1879. I Horsens Museum. – Surveys of the tower. 1:300. a. Project by Viggo Norn (1924) for reinforcing the lower storey.
b. Plans of the storey with indications of crack formation. Sketch by Hector Estrup (1879).
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hjørne lader sig ikke umiddelbart forklare, men 
kan være rest af et trin, der i så fald har strakt sig 
i rummets fulde bredde, foran døren ind til kir-
ken. Af den arkæologiske sammenhæng fremgår, 
at færisten foran døren var gået af brug o. 1500,  
mens selve våbenhuset blev nedrevet o. 1550.
 Planlagt korudvidelse. Ved undersøgelserne 1990- 
92 afdækkedes både nord og syd for koret rester af 
kraftige fundamenter i forlængelse af henholdsvis 
nordre og søndre sideskibs langmure. Udstræk-
ningen mod øst konstateredes ikke, men angives 
muligvis af en fundamentrest, der af H. Estrup af-
dækkedes lidt øst for apsiden (jfr. fig. 34). Funda-
menternes formål kan næppe have været andet 
end at bære en – aldrig gennemført – udvidelse af 
koret til samme bredde og formentlig også samme 
højde som langhuset samt med ret østgavl. Fun-
damentet lod sig datere til o. 1350.278

gen til kirken var gennem en dør, hvoraf begge 
vanger, der havde fals, registreredes 1879-81 (jfr. 
fig. 24, 36), mens dens inderside konstateredes 
1935-36; bredden i lysningen er ca. 150 cm. Ud-
vendig er dens vestvan ge og en del af dens rund- 
eller spidsbuede stik mar keret i den 1879-81 op-
satte skalmur.277 Et par skråtliggende sten i syd-
vesthjørnet blev af udgraverne, om end med no-
gen usikkerhed, tolket som en rest af en diagonalt 
anbragt støttepille.
 Ud for våbenhusets indgangsdør i sydgavlen 
var senere anlagt en skakt, sat af kampesten, ca. 
150×170 cm og 100 cm dyb, der må have været 
dækket af en †færist (jfr. s. 5374). Den usædvan-
lige placering af en sådan, der normalt er at finde 
i kirkegårdens indgange, må skyldes, at kirken lå 
direkte ud til Torvet uden mellemliggende kirke-
gårdsområde. En muret klods i rummets nordøst-



 1717 indgik man kontrakt med murermester 
Hans Madsen fra Åle om en større reparation på 
‘tag og fag’.13 Murermesterens løn udgjorde i alt 
166 rdl. Til den nye pille østligst ved kirkens syd-
side gjorde klokkeren, klejnsmed Peder Munk, 
et stort anker, mens Joen Oluffsen smed levere-
de bolte, ankre og kiler til renovering af kirkens 
hvælv, hvor kongens monogram og årstallet blev 
malet af Henrich Schults (s. 5479). De øvrige 
medvirkende håndværkere var maler Niels Niel-
sen og snedker Rasmus Rasmussen.
 Åbenbart har reparationen af støttepillerne 1697 
ikke været meget bevendt, for 1733-34 måtte 
man gennemføre en grundig fornyelse af nordsi-
dens ‘rådne piller’, der bl.a. forsynedes med kva-
derstenssokler, nyafdækkedes med bly og fæstne-
des til muren med gennemgående jernankre.21 
Sidstnævnte leveredes af klokkeren, ‘klokmester’ 
Peder Munk, som havde udført tilsvarende arbej-
de 1717 (se ovf.). Foruden pillerne blev de fire 
vinduer i nordre sideskib også fornyet med vind-
jern og nyt glas. Arbejdet udførtes af en anden 
‘klokmester’, Peder Eggertz samt af Evert glar-
mester, og man bemærker, at det fjerde store vin-
due benævnes som ‘over dåben’ (jfr. s. 5508). Ma-
terialerne omfattede bl.a. ‘lybske mursten’, der 
sammen med et antal granitsten indkøbtes hos 
købmand Peder Bering. Både her og i Kloster-
kirken indrettedes et †kalkrum (s. 5383) ved sam-
me lejlighed.

NICOLAUS HINRICH RIEMANS SPIR 1737 
OG HOVEDISTANDSÆTTELSEN 1740-42

1736 lod de to nyudnævnte værger, købmand 
Claus Cordtsen og borgmester Jochum Roden-
borg (de Lichtenhielm) afholde et syn på byens to 
kirker, hvis tilstand i begge tilfælde kunne opvi-
se betydelige mangler.279 Da kirkerne var behæf-
tet med gæld og indtægterne tilmed beskedne, 
tog værgerne i samråd med byens rigeste mand, 
kommerceråd, senere etatsråd Gerhard Hansen 

ISTANDSÆTTELSE O. 1700 OG 1717

Horsens hærgedes af store bybrande i 1540 og 
1586 (s. 5368); men der vides intet om, hvor-
vidt disse katastrofer ramte Vor Frelsers Kirke 
og i givet fald omfanget af ødelæggelserne her. 
Først ved slutningen af 1600'erne er der be-
varet regnskaber, som dokumenterer de istand-
sættelser og restaureringer, som gradvis har gi-
vet kirken dens nuværende skikkelse. Den ar-
mod, som havde sat sit præg på Jyllands købstæ-
der efter 1600'ernes krige forklarer, at byen kun 
ofrede løbende vedligeholdelse på ‘hovedkir-
ken’, dvs. Klosterkirken, således som det frem-
går af indberetningen til Danske Kancelli 1697 
(s. 5368).
 Forfaldet på Vor Frelsers Kirke, ‘den kirke, som 
står midt i byen’ opgjordes ved en synsforretning 
1. marts 1697, og allerede en måned senere var de 
værste mangler afhjulpet ved en »høyfornøden 
Reparation«, som kostede 76 rdl., hvor af de 47 
var løn til Niels murmand.13 Den mest interes-
sante oplysning i forbindelse med dette arbejde 
var beslutningen om at nedtage ‘et lidet gam-
melt ubrugeligt tårn som stod på kammen, hel 
brøstfældigt og på »Rauf« ( på hæld)…så det ikke 
skulle nedfalde og gøre kirken skade’. Der var 
utvivlsomt tale om rester af det nordre af vest-
facadens †tvillingetårne (jfr. s. 5437), og foruden 
det anførte risikomoment nævnes udtrykkeligt, 
at murstenene fra tårnet kunne ‘komme kirken 
veltilpas til pillerne og anden uomgængelig repa-
ration’.
 To piller på hhv. nord- og sydsiden, som var 
helt eller delvist smuldrede, blev nu istandsat og 
forsynet med ny afdækning. Endvidere udspæk-
kedes vinduerne med kalk, og løse granitsokkel-
sten blev indmuret, ligesom murværket reparere-
des med nye sten og fugning. Endelig istandsattes 
kammene, der for korets vedkommende havde 
†kamtakker (jfr. fig. 1), og tagene, som bl.a. mang-
lede rygningssten, blev eftergået.

EFTERMIDDELALDERLIGE ISTANDSÆTTELSER
OG RESTAURERINGER
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 Tilbuddet blev modtaget og tillige med et 
overslag på reparation af selve tårnet og vestgav-
len straks videresendt til godkendelse hos Stifts-
øvrigheden. Projektet, der som nævnt i brevet 
(jfr. ovf.), var ledsaget af en tegning til det nye spir 
(fig. 70), skyldtes de Lichtenbergs ‘hofarkitekt’, 
Nicolaus Hinrich Rieman fra Skive. Riemans 
øvrige virke i Horsens, der bl.a. omfattede om-
bygningen 1744 af de Lichtenbergs gård i Søn-
dergade (nu »Jørgensens Hotel«) og 1745 La-
tinskolen ved Klosterkirken, foranledigede sidst-
nævnte år fire Horsens-murermestre til at sende 
en protestskrivelse til Stiftsøvrigheden, fordi en 
mand, som hverken var borger i byen eller be-
talte skat sammesteds havde sat sig på alt betyde-
ligt bygningsarbejde. Borgmesteren og rådet afvi-
ste imidlertid klagen med følgende begrundelse: 
»Thi der bliver vel icke nogen af Byens [murer-
mestre], som kan tiene med Forslag eller teig-
ning, til at vise i forvejen hvorledes en nye Biug-
ning efter længde og breede til Logementer og 
brug Rætteste kand inddeeles, og Liigesom de 
ingen Pröver har viist, Saa har de icke heller mel-
det sig hos os om Latine Skoelens biugning at 
niude, ia endnu mindre frembuden Caution der-
for…«.17

 De samlede udgifter beløb sig til 805 dl., hvoraf 
Rieman fik 240 dl. for murerarbejdet på tårnet 
og vestgavlen. Indsamlingen indbragte 734 dl., 
mens Cordtsen udredte resten.281 Herudover op-
rettede han 11. jan. 1740, kort tid inden sin død, 
en fundats, hvis formue deltes i to lige store por-
tioner à 133 rdl., som skulle sættes på rente og 
benyttes til vedligeholdelse af hhv. kirkerne og 
spiret.21

 Ifølge regnskaberne indkøbtes 2100 små Flens-
borgsten, mens ‘kaptajn Grabow’ (Hans Rud. 
G.) på Urup leverede 6000 gamle mursten, d.e. 
store røde sten. 19. dec. 1737 afregnedes med 
Rieman for at aftage og genoplægge en del bly 
på tårnet. Blandt håndværkere nævnes Jørgen 
Arentsen (Slache?), som fik betaling for at tilhug-
ge sten, der benyttedes til tårngesimsen.281 I maj 
faldt en håndværker, Mads Mickelsen, ned fra tår-
net og slog sig ihjel. Han begravedes på kirkegår-
den efter borgmesterens attest.21 De tiloversblev-
ne materialer, der på nær nogle stumper mursten 

de Lichtenberg initiativ til en indsamling blandt 
byens bedrebemidlede borgere – en indsamling, 
som i 1737 indbragte i alt 734 rdl. Beløbet kunne 
dog langtfra dække behovet, hvorfor byens »pub-
liqve kasser« måtte yde supplerende lån. Endelig 
skænkede en række af byens ‘spidser’ med Ger-
hard Hansen de Lichtenberg i spidsen foruden 
deres bidrag til indsamlingen betydelige penge-
gaver til udvalgte nyanskaffelser.
 Ved skrivelse af 11. maj 1737 til borgmester og 
byråd tilbød Claus Cordtsen »at lade et smuckt 
og ziirligt lidet spir paa Ste Ibs Kircke taarn her 
i byen, efter hosfølgende Muurmesterens afritz-
ning for min egen Reigning og bekostning op-
føre«. Spiret skulle i givet fald afløse tårnets to 
middelalderlige taggavle, som var brøstfældige, og 
hvis istandsættelse både ville være en kostbar af-
fære og ‘uden anseelse for byen’; dog ville han 
gerne til spirets opførelse ‘nyde’ det bly, spænd-
træer, lægter etc., som blev til overs fra det eksi-
sterende sadeltag.280

Fig. 69. Tårnspir 1737, set fra sydøst (s. 5449). Roberto 
Fortuna fot. 2004. – Spire, 1737, viewed from the south 
east).
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udelukkende vedrørte stilladserne, blev efter ar-
bejdets afslutning henlagt ved Klosterkirken for 
at benyttes ved dennes istandsættelse.281

 Claus Cordtsens spir, som nævnes med beret-
tiget stolthed på hans epitafium (s. 5572), lever 
fuldt ud op til intentionen om at være en pryd 
for både by og kirke. Det er et etagedelt løgkup-
pelspir af sydtysk type, som blev ‘signatur’ for de 
mange arbejder, Rieman udførte for sine jyske 
bygherrer.282 Det hæver sig over den rigt profile-
rede krongesims (af sandsten og gule Flensborg-
sten?) og består underst af en stærkt indskåret py-
ramidestub, der formidler overgangen til de øv-
rige led – løgkuppel, lanterne og spir – der alle 
er ottekantede. Den åbne lanterne var oprindelig 
udstyret med firpasprydede postamenter under 
de rundbuede åbninger, som adskiltes af korin-
tiske hjørnepilastre og kronedes af en rigt profi-
leret gesims. Ved en fornyelse af kobberbeklæd-
ningen 1991 er denne klassiske dragt, som alle-
rede tidligere var forenklet, afløst af glatte plader 
med rudemønster i relief (fig. 69). Byens nye var-
tegn blev kronet af en forgyldt knop med vejr-
hane (s. 5477).
 Regnskaberne specificerer ikke Riemans i stand-
sættelse af selve tårnet og vestgavlen. Hvad først-
nævnte angår, har han foruden den nye kron-
gesims, hvis rigt profilerede hjørner som nævnt 
huggedes i sandsten(?), formentlig ansvaret for, at 
en række af syd- og vestsidens falsede åbninger 
nu står med rundbuet afdækning – en form, han 
ses at have benyttet på en række andre af sine 
moderniserede tårne.283

 For vestgavlens vedkommende er det tænke-
ligt, at istandsættelsen har indebåret en nedskæ-
ring af de kamtakkede gavle i lighed med tår-
nets, og at blændingernes rundbuede afdæknin-
ger, som sidder lavere end de oprindelige (jfr. 
s. 5443 og fig. 18) også skyldes Rieman. Den 
hertil hørende profilgesims (jfr. fig. 25), som for-
svandt ved hovedrestaureringen 1879-81, var dog 
en fornyelse fra ombygningen 1794-97.
 Ifølge en tilføjelse til Horsens kirkers stolebog 
blev kirken i 1740 »tagen under reparation på 
hvælvinger samt ganske forfalden tecke, der ved 
fuldkommen reparation på bly og stentecke item 
tømmer og mure er istandsat«. Til blytækningen 

skænkede borgmester Møller 133 rdl., som var en 
gave fra ‘en velment kristen, der ej har villet være 
sit navn bekendt’.83 De samlede udgifter beløb 
sig til 950 rdl. inklusive kirkegårdens sløjfning (s. 
5382).18

 Det præcise omfang af istandsættelsen på hvælv, 
tagværk og tagbeklædning nævnes ikke, ej heller 
om blybeklædningen omfattede hele sydsiden; 
kun fremgår det, at blytækkeren Niels Sørensen 

Fig. 70. Udkast til tårnspir 1737 ved Nicolaus Hinrich 
Rieman (s. 5448). LAVib. – Sketch for spire, 1737.
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en ‘gammeldags fodgesims’ (d.e. den oprindelige 
pillebase). De tilrettede piller forsynedes herefter 
med en gesims.
 Det er bemærkelsesværdigt, at Peder Jacobsen 
Alstrup også udførte en større reparation på det 
kun få år gamle spir, hvis lanterne forsynedes med 
forstærkninger på stolper og et nyt gulv, hvortil 
Jacobsen ‘med stor besværlighed’ sammen med 
tømmermanden opfragtede 16 savskårne bjælker, 
som med spiger blev slået fast på stolperne. Her-
efter blev stolper, gulv og luge beklædt med nyt 
bly. I selve kirken såvel som på spiret udførtes 
snedkerarbejdet af Søren Pedersen Grøn, mens 
Søren maler bl.a. fik betaling for arbejde på spiret 
og i koret (jfr. s. 5476, 5479).

HOVEDISTANDSÆTTELSEN 1767 OG 
FORNYELSEN AF NORDRE SIDESKIBS 

APSIDE

I anledning af Frederik V's besøg i Horsens 1749 
blev såvel kirkerne som latinskolen ‘repareret og 
afpudset’, hvilket formentlig hovedsagelig bestod 
i, at bygningernes udvendige bemaling blev gået 
efter (s. 5476).
 1757 reparerede murermester Johan Michel 
Hænsel taget og gavlene ved koret. Trappen til 
klokketårnet blev delvis nymuret, og det samme 
gjaldt trappen til hvælvingerne. Niels Nielsen 
malers enke Anna, sendte samme år regning på 
udført arbejde på tårnet og spiret (jfr. s. 5476).285

 1766-67 underkastedes kirken på ny en større 
reparation på tårnet, ligesom man nedrev nordre 
sideskibs apside og i stedet opførte den nuværen-
de polygonale udbygning (s. 5451); endelig blev 
kirkens hvælv udsmykket.
 Tårnets istandsættelse, som muligvis omfattede 
skader, foranlediget af den langtrukne klokkering-
ning i anledning af Frederik V's død, jfr. klokke 
nr. 1, bestod i fornyelse af eksisterende loftsadskil-
lelser, nedtagning af underste stokværks hvælv, 
der erstattedes af bjælkeloft og opbygning af en 
ny klokkestol (s. 5560). Udvendig opsattes nye 
urskiver (s. 5559), spirets kobbertækning repare-
redes og vindfløjen nyforgyldtes.230

 Følgende håndværkerere var engageret i tår-
nets istandsættelse: Murermester Niels Trolle og 

og hans medhjælp fik 77 rdl. for at omstøbe og 
oplægge blyet – et arbejde, som varede 70 dage 
henover sommeren 1740. Regnskabernes anførte 
materialeindkøb (mursten, tømmer og bly), leve-
ret af skipper Skaaning, gjaldt i øvrigt begge kir-
ker.83

 Ifølge stolebogen bekostede kirken 1742 i til-
knytning til Jens Jørgen Lindvigs fornyelser af in-
ventaret, en istandsættelse af gulve og vinduer.284 
En regning på 42 punkter fra murermester(?) Pe-
der Jacobsen Alstrup, der påbegyndte ‘torvekir-
kens’ reparation 17. april, giver et detaljeret ind-
blik i arbejdets omfang.185 Hele kirkegulvet blev 
således ‘opbrækket’ og nylagt, hvilket skete side-
løbende med istandsættelse af en række begravel-
ser, der fik nye lofter/gulve samt ventilationshul-
ler, såvel in- som eksternt (s. 5586). Hvad angår 
vinduerne, indsattes nyt glas i såvel vestgavlens 
som nordsidens åbninger. I to af sidstnævnte blev 
‘to stykker mur nedbrækket og seks vinduer ind-
muret i hullet’. Det nævnes tillige, at vinduet 
‘mellem kirken og kalkhuset (s. 5383) tilforn var 
belagt med fjæl.’ Endelig blev en strækning af kir-
kens brøstfældige murværk ‘neden for den nor-
dre kirkedør’ repareret og det teglhængte tag på 
skibets nordside understrøget for at gøre det ‘me-
re durabelt og vandtæt’.
 I forbindelse med opførelsen af nye lukkede 
stole blev skibets piller behugget, bl.a. fjernedes 

Fig. 71. Kirken set fra Torvet. Graveret prospekt i bun-
den af sølvfad, udført af Horsens-mesteren Knud Ras-
mussen Brandt o. 1765. Mogens Vedsø fot. 2004. I 
Horsens Museum. – The church viewed from the square 
Torvet. Engraved on the bottom of a silver dish by the Hors-
ens master Knud Rasmussen Brandt c. 1765.
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lægge disse ‘fire skrå gavle’.230 Tilbygningen har 
to vinduer, ét i den østre og ét i den nordre po-
lygonside. Begge er små kurvehanksbuede åbnin-
ger med affasning på bue og vanger og en enkelt 
vinduesramme af træ med blyindfattede ruder; 
det nordre vindue er blændet indvendig.
 Kapellets indre er sammenbyg get med den be-
varede apsisbue og er, ligesom den oprindelige 
apsis formentlig var, smallere end denne. Den 
polygonale plan er gentaget indvendig, hvor alt 
murværk siden restaureringen 1935-36 er skal-
muret med moderne munkesten. Rummet over-
dækkes af et kuplet hvælv, der før restaureringen 
havde såvel halvcirkelformet plan som snit (fig. 
235),290 men nu er udstyret med grater. Ændrin-
gen i hvælvet må være samtidig med skalmuren 
og tilføjet for at tilpasse det til denne. Umiddel-
bart over det østre vindue og tangerende hvæl-
vets fødselslinje ses et lille krucifiks stående på 
en globe, alt modelleret i stuk. Dekorationen kan 
være en selvstændig rum udsmykning, men kan 
også være del af et epitafium (jfr. s. 5584).
 Under kapellet muredes en lille †gravkrypt, 
der udgravedes til en dybde af 2½ alen og en 
bredde af 1½ alen – et arbejde, der besværliggjor-

søn, tømrer Jens Mikkelsen, smed Nicolai Wei-
bel, kobbersmed Jørgen Lindberg og blytækker 
Peder Jacob Koch. Egetømmer sejledes 1766 fra 
København til Horsens, og året efter indforskrev 
man – ligeledes fra København – ni stk. udsøgte 
pommerske fyrrebjælker, hvis transport blev be-
sørget af skipper Lauritz Offersen. Jens Bering 
leverede i alt 8000 dobbelte Flensborgsten og 
300 tagsten, vel hovedsagelig til den nye apside. 
13. okt. 1767 afholdtes offentlig auktion over de 
tiloversblevne materialer, bl.a. fra tårnets gamle 
klokkestol og etageadskillelser.
 Til udsmykning af kirkens hvælv skar snedker 
Søren Grøn 42 stjerner, tilrettede nogle gamle og 
udførte 56 klamper til stjernernes fastgørelse på 
hvælvenes overside. Smeden Andreas Zacho le-
verede 47 ankre til at skrue fast i stjernerne for-
uden splitter (til oversidens klamper). Henrich 
Møller bemalede 43 nye stjerner samt de fem(?) 
gamle med gul oliefarve, hvorefter de forgyldtes 
med metalguld og fik en anstrygning med guld-
fernis. Øjensynlig var der tale om fornyelse af en 
eksisterende udsmykning, men det fremgår ikke, 
hvilke hvælv det drejede sig om. Selve ideen at 
opsætte stjerner for at tydeliggøre hvælvenes bil-
ledlige betydning som himmelhvælv er ældgam-
mel og velkendt i andre samtidige kirker, f. eks. 
Odense Domkirke.286

 Ombygningen af nordre sideskibs apsis. Den oprin-
delige, formentlig polygonale †apsis ved nordre 
sideskib, der senest 1742 var overgået til familien 
Brommel som begravelsessted,287 blev 1767 er-
stattet af et nyt gravkapel på samme sted (fig. 72), 
formet som en let uregelmæssig polygonal apsis – 
fem sider af en tikant (jfr. s. 5408).230 Udbygnin-
gen, der opførtes af murermester Niels Trolle og 
søn, er opmuret af gule Flensborgsten. Den rej-
ser sig over en skråkantsokkel af granit, hvorover  
er en rundstav og en hulkel af røde tegl i mun-
kestensformat, som kan være genanvendte mate-
rialer fra forgængeren.288 Foroven afsluttes mur-
værket af en kraftigt fremspringende, mangeled-
det profilgesims.
 Ved opførelsen udstyredes kapellet med fire 
skrå ‘gavle’, hvilket må betegne de fire grater 
mellem dets fem skrå, tegltækte tagflader.289 Alle-
rede 1770 måtte murermester Hans Brandt om-

Fig. 72. Apsiskapel fra 1767 (s. 5451). HJ fot. 2002. – 
Apse chapel from 1767.
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hovet for at gøre noget ved hvælvene i nordre 
sideskib, som truede med at styrte ned. Med en 
beskeden merudgift i forhold til de nødvendige 
reparationer kunne kirken gøres ‘rummeligere, 
skønnere og bekvemmere’ til gudstjeneste end 
Klosterkirken, og man kunne virkeliggøre et ud-
bredt ønske om at indrette Vor Frelsers Kirke til 
hovedkirke, mens Klosterkirken i stedet kunne 
beholdes til begravelser.
 Kirkeværgen kunne underbygge dette ønske 
med en række argumenter såsom kirkens mere 
bekvemme beliggenhed og tilkørselsforhold, 
navnlig for gamle og svage, dens større rumme-
lighed, bl.a. til pulpiturer og heraf følgende for-
ventning om øgede indtægter. Endelig kunne de 
smukkeste ornamenter fra Klosterkirken over-
flyttes til den nye hovedkirke (jfr. s. 5357).
 22. juli 1793 sendte Kirkeinspektionen forsla-
get videre til Stiftsøvrigheden, repræsenteret af 
den i Horsens fødte stiftamtmand Ove Høegh-
Guldberg og biskop Hector Janson. Kirkeinspek-
tørerne, der støttede forslaget fuldt og helt (jfr. 
s. 5369), havde ladet byens førende bygmester, 
rådmand Anders Kruuse udarbejde overslag og 
tegninger i samarbejde med en anden Horsens-
kunstner, billedhuggeren Jens Hiernøe. Angive-
ligt for at spare tid, anmodede man om, at arbej-
det, der forventedes påbegyndt foråret 1794 og 
afsluttet samme efterår, blev overdraget til Kruuse 
og Hiernøe uden licitation.
 26. aug. 1793 blev forslaget af Stiftsøvrigheden 
forelagt kongen via Danske Kancelli.293 De af kir-
keværgen og Kirkeinspektionen fremsatte argu-
menter for ophøjelsen af Vor Frelsers Kirke til ho-
vedkirke blev fremført på ny og projektet varmt 
anbefalet. Hvad økonomien angik, fremhævedes, 
at byens to selvfinansierende kirker i de seneste år 
havde samlet en betydelig formue, hvorfor man 
uden vanskelighed kunne bestride såvel den nød-
vendige istandsættelse til 5000 rdl. og de par tu-
sinde yderligere, som ville medgå til den foreslå-
ede forandring. Ydermere kunne man forvente, at 
formueformindskelsen snart ville blive erstattet af 
nye rigeligere indkomster af stolestader mv., som 
ville blive resultatet af ændringen.
 Forslaget om at overlade arbejdet uden licita-
tion til rådmand Kruuse og billedhugger Hiern-

des af de mange kampesten i grunden. Gravrum-
met opmuredes med en helstensmur til de tre si-
der og 2½ stens brede vanger og en halvstensbue 
om åbningen ind mod kirken.230

 Ved østenden af søndre sideskib har ligget et 
†gravkapel af omtrent samme form og størrelse 
som det ovf. omtalte i nord (s. 5585). Også dette 
kapel var muligvis opført som afløser for en oprin-
delig sønd re †sideskibsapsis. Om familien Grooths 
begravelse nævnes 1749, at den var placeret i kir-
kens søndre side ved østre ende.185 Det præciseres 
1765, at Knud Grooths begravelse var placeret 
‘uden kirkens mure’.285 Det er uvist, hvorvidt den 
oprindelig, som Brommels, har været indrettet 
i apsiden – indtil denne erstattedes af et nyt ka-
pel. Fundamenter og murrester blev fremdraget 
1879-81 af H. Estrup (fig. 34); det afdækkede må 
repræsentere fire af de i alt fem indvendige mur-
flugter. I en dybde af ca. 110 cm under daværende 
gulv i kirken fremgravede Estrup dele af et tegl-
gulv, der må have udgjort bunden af den kapellet 
tilhørende †gravkrypt; af denne var også bevaret 
enkelte murrester, der viste, at bredden havde væ-
ret ca. 125 cm, mens længden kan anslås til ca. 210 
cm.291 Kapellet, hvis nøjagtige opførelsestidspunkt 
ikke kendes, blev nedrevet 1794-97.

OMBYGNING TIL HOVEDKIRKE 1794-97 
VED ANDERS KRUUSE OG 

JENS HIERNØE

Tanken om at ændre rangfølgen mellem sognets 
to kirker og i stedet gøre den mere centralt be-
liggende ‘torvekirke’, Vor Frelsers, til hovedkir-
ke i stedet for Klosterkirken er antagelig mod-
net gradvis hos byens ledelse. Ophøjelsen til ‘re-
sidensstad’ for det russiske eksilhof 1778 og ind-
retningen af de fyrsteliges bolig i ‘palæet’ ved Tor-
vets sydside vis à vis Vor Frelsers kan formentlig 
yderligere have sat skub i sådanne spekulationer 
(jfr. s. 5355).
 Planen nævnes dog tidligst i kirkeværge F. 
Winthers pro memoria af 6. april 1793, stilet til Kir-
keinspektionen.292 Udgangspunktet var en uom-
gængelig og bekostelig reparation af de afskallede 
og brøstfældige mure samt ‘forrådnede tagværker 
og uduelige tagsten’. Navnlig fremhævedes be-
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slagene på udførelsen af forandringen.294 Deri-
mod anså man det for betænkeligt at fjerne hvæl-
vene i ‘nordre omgang’ (d.e. sideskib), hvor det 
ifølge tegningerne var planen at anlægge toetages 
pulpiturer. Som begrundelse anføres, at hvælvene 
tjente til »Contraforce«, d.e. støtte for de piller, 
som bar kirkens hovedhvælv.
 I Horsens var man efterhånden ved at blive 
utålmodig og rykkede ved årets slutning for et 
svar.295 Dette forelå 24. jan. 1794 som et kgl. re-
skript i henhold til majestætens resolution af 17. 
jan., der var en godkendelse af samtlige punkter i 
Stiftsøvrighedens ansøgning på nær ét.296 Undta-

øe ville man almindeligvis fraråde, men ‘efter den 
visse kundskab vi har om rådmand Kruuses ud-
mærkede duelighed i bygningskunsten og hans 
fortjenester af Horsens by, samt vor overbevisning 
om at ingen anden vil udføre denne sag med så 
megen flid og redelighed, som disse to mænd, der 
vil søge ære i at gavne og fornøje deres medbor-
gere, tør vi også her udi bifalde inspektørens an-
dragende.’
 Stiftsøvrighedens skrivelse blev 28. sept. 1793 
sendt videre til Rentekammerets bygningskontor, 
der 21. dec. kunne meddele Danske Kancelli, at 
man ikke havde nogen indvendinger mod over-

Fig. 73. Nordre sideskib set mod apsiskapel fra 1767 (s. 5451). Henrik Wichmann fot. 
2002. – North side aisle viewed towards the apse chapel from 1767.
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entreprenørerne som kirkens myndigheder, der 
herved blev berøvet en indtægtskilde, kun med 
ulyst har måttet imødekomme bygningsadmini-
strationens ønske.
 Det er formentlig i det lys man skal se den skri-
velse, som Anders Kruuse sendte til Stiftsøvrighe-
den 12. juli 1794.297 Han meddelte heri, at man 
efter fjernelse af taget havde fået bekræftet sine 
værste anelser mht. hvælvene, der »formedelst det 
gamle Tagværks overmaade store Brøstfældighed 
i mange Aar [er] bleven saa fordærvet, at de ikke 
med Sikkerhed for Kirken og dens Meenighed 
kan Repareres«. Hvælvene måtte derfor nødven-
digvis tages ned; men såfremt de skulle genopfø-
res, ville det medføre store ekstra udgifter, hvortil 
kom indtægtstabet ved begrænsningen til én pul-
pituretage. Endelig nævnte Kruuse, at hvælvene 
havde trykket meget på sidemurene, hvis svæk-
kelse netop ville kunne afhjælpes ved indlæggel-
se af jernankre samt af det allerede i første over-
slag beskrevne bjælkelag – et lag, hvortil man 
kunne få ungt og stærkt egetømmer i stedet for 
pommerske fyrrebjælker. Kirkens besparelse ved 
denne fremgangsmåde opgjordes til 207 rdl., som 
Kruuse ville fratrække i den aftalte akkord. Sam-
tidig foreslog han, at man fraveg overslaget på et 
andet punkt, idet han fandt, at det ville bidrage 
meget til »Kirkens Ziir og sande Nytte«, såfremt 
man også lagde bly på korets sydside og på den 
runde udbygning. Dette ville dog indebære en 
merudgift på 739 rdl., som nedbragtes til 447 
rdl., når man fratrak den ovennævnte besparelse 
og udgifterne til den planlagte beklædning med 
tegl. 31. juli blev forslaget godkendt af Stiftsøv-
righeden, og herefter kunne arbejdet videreføres 
efter planerne, som i det store og hele ikke har 
adskilt sig væsentligt fra det oprindelige.
 I modsætning til ansøgningsfasen er selve ar-
bejdets gang ikke velbelyst, da der bortset fra 
to ekstraregninger ikke er bevaret specificerede 
regnskaber. Det er dog klart, at den tidsplan, som 
var opstillet i kontrakten ikke kunne holde – et 
forhold, som bl.a. skyldtes en række ændringer 
undervejs (se ndf.). Arbejdet blev således mindst 
et år forsinket og har først været endeligt afsluttet 
ved slutningen af 1796, hvorefter kirken kunne 
indvies. Biskop Janson ansøgte 6. dec. 1796 kon-

gelsen var en afvisning af at give tilladelse til ned-
rivning af nordre sideskibs hvælv, idet man her 
fulgte bygningskontorets betænkeligheder. Det 
fremgår i øvrigt af aktstykkerne, at kirkernes for-
mue udgjorde 16.000 rdl., og at Vor Frelsers Kir-
ke, der kunne repareres for 5.000 rdl., ville kunne 
gøres tjenlig som byens hovedkirke for yderligere 
1.000 rdl. Ganske vist lød entreprenørernes over-
slag på 8.916 rdl., men kancelliet har øjensynligt 
kalkuleret med en besparelse ved at modsætte sig 
nedrivning af hvælvene og opførelsen af de to-
etages pulpiturer.
 Bygningskontorets modstand mod hvælvenes 
nedrivning, som på sin side atter var en forud-
sætning for indretning af de planlagte pulpiturer, 
har været en slem streg i regningen. Den 9. april 
1794 fremlagdes et overslag over de ændringer 
i det oprindelige projekt, som var nødvendige 
for at imødekomme den kongelige beslutning. 
Overslaget er ikke bevaret, men omtales i den 
kontrakt, som entreprenørerne og Kirkeinspek-
tionen underskrev i Horsens 5. maj, og som den 
9. fik Stiftsøvrighedens godkendelse.297 Kontrak-
ten fastsatte, at ændringerne af Vor Frelsers Kirke 
skulle ske i henhold til udkastet fra 1794 samt 
overslaget af 9. april. Aftalen omfattede ligeledes 
den gensidige overflytning af inventar, hvilket ik-
ke skulle ske, førend Vor Frelser stod færdig og da 
med allerstørste hast. Kruuses arbejde skulle være 
færdigt til pinse 1795, Hiernøes til Mikkelsdag 
samme år. Kruuses honorar fastsattes til 7.000 rdl. 
og Hiernøes til 1.850 rdl. Hertil kom ifølge over-
slaget af 9. april rådighed over gamle materialer, 
hvorved dog ikke skulle forstås noget, som fort-
sat kunne pryde kirken eller var skænket som 
gave mod vedligeholdelsespligt. Efter Mikkelsdag 
1795 skulle der afholdes uvildigt syn, og såfremt 
betingelserne var opfyldt, udbetaltes halvdelen af 
honoraret på snapstinget i Viborg. Efter pinse 
1796 skulle kirken synes på ny, hvorefter restho-
noraret kunne udbetales med et års rente.
 Kravet om at bibeholde hvælvene i nordre si-
deskib og den heraf følgende revision og reduk-
tion af det oprindelige projekt til kun at omfatte 
énetages pulpiturer må være imødekommet med 
overslaget af 9. april, uden at de nærmere enkelt-
heder heri dog kendes. Det er indlysende, at såvel 
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stedet. Endvidere skønnede inspektørerne, at det 
var ønskeligt, om tårnets murværk omkring og 
over den nye sandstensportal blev malet i sand-
stensfarve. Endelig viste det sig efter fjernelsen af 
tagværket, at den hidtil skjulte højkirkemur i syd 
var så brøstfældig, at man fandt det nødvendigt at 
afhugge facaden i 1 til 1½ stens tykkelse og her-
efter skalmure den på ny.
 I det indre drejede det sig først og fremmest 
om Hiernøes alter og pulpiturindretning, som 
måtte ændres på adskillige væsentlige punkter 
(jfr. s. 5486), hvilket bl.a. indebar en ommuring af 
korbuen. Men også for det indres vedkommen-
de glædede synsmændene sig over forbedringer 
i forhold til det lovede. Således skulle halvkup-
len i den genopførte apside have været konstru-
eret som en gipset trækonstruktion, men stod nu 
muret og således mere holdbar. Ligeledes var ho-
vedtrappen til pulpiturerne af eg, ikke fyr, og gul-
vene, der skulle være repareret med mursten, var 
i stedet belagt med gode fyrrebrædder, der vel 
var dyrere, men bedre og »Sundheden Gavnlie-
re«. Endelig havde man efter indvielsen konsta-
teret generende træk, som et vindfang ved nord-
døren og skillevægge i bueåbningerne over pul-
pituret nu havde afhjulpet.
 Synsmændene konstaterede således, at entre-
prenørerne på en række punkter havde forbedret 
projektet – endda uden at ønske noget særskilt 
vederlag herfor. Tilbage stod dog en række ud-
gifter, som man rimeligvis måtte honorere. For 
bygningens vedkommende drejede det sig om 
bemalingen omkring portalen, skalmuringen af 
højkirkemuren, forbedringen af norddøren og 
foranstaltningerne til modvirkning af træk.
 21. sept. 1797 anmodede Kirkeinspektionen 
om Stiftsøvrighedens godkendelse af synsforret-
ningen med henblik på endelig afregning med 
entreprenørerne. Godkendelsen forelå 10. okt.; 
dog ledsaget af et ønske om, at se regnskaber på 
de arbejder, som var udført uden for akkorden. 
Hiernøes ekstraregning er dateret 24. okt., Kruu-
ses 14. nov.(?). Den endelige regning på ændrin-
gerne af Horsens kirker opgjordes til 9.482 rdl.21

 Mens samtidens vurdering af Kruuses og Hier-
nøes ombygning af Torvekirken var overordent-
lig positiv (jfr. s. 5369), har eftertiden været an-

gen om tilladelse til at afholde en indvielsesguds-
tjeneste uden at være bundet til de gængse ritua-
ler ved søndagstjenesten; endvidere ønskede han 
kirkens navn ændret (s. 5357). Tilladelsen forelå 
16. dec.,298 og den 19. febr. 1797 blev kirken ind-
viet ved en festlighed med deltagelse af stads- og 
regimentsmusikken, og hvor den militære vagt 
bidrog til den »udmærkede Roelighed og An-
stændighed i Kirken«.299

 På grund af forsinkelsen blev der kun afholdt 
ét syn, nemlig 18. sept. 1797 ved bygmester Johan 
Høfner, murermester og maler Knud Grooth, 
snedker Rasmus Grøn og tømrermester Hans 
Jensen, hvis skriftlige konklusion blev fremlagt 
i bytingsretten 7. nov.297 Synsmændene, der tog 
udgangspunkt i den originale tegning samt over-
slagene af 1793-94, var fulde af lovord over resul-
tatet både i Frelserens Kirke og i Klosterkirken. 
De fandt, at »Entrepreneurerne ikke alleene have 
mere end opfyldt i alle Deele alt hvad Tegningen, 
Overslage og Accordter viiser at de burde, samt 
at aldt det giorde er saa Smukt, varigt, Rigtig og 
godt at intet derpaa…kan vere at bemangle eller 
udsætte.«
 Synsforretningens tekst kan naturligvis ikke 
opveje savnet af de tegninger, som Kruuse og 
Hiernøe havde udarbejdet, men giver ikke desto 
mindre et overblik over arbejdets omfang samt 
de ændringer af forskellig art, som gennemførtes 
undervejs. Hvad bygningens ydre angår, opregnes 
følgende punkter, som alle var forudset i oversla-
gene: 1) Forbedring af murværk, 2) opførelse af 
en pille og ændring af vinduerne, 3) omlægning 
af tagværk, 4) beklædning af taget med bly og 
tagsten, 5) nymuring af gesimserne, 6) opførelse 
af den runde tilbygning (d.e. apsiden), 7) nyind-
retning af hovedindgangen fra tårnet samt op-
sætning af en sandstensportal og 8) sålbænk af 
bornholmsk sandsten i vinduerne, som forsyne-
des med det kostbare grønne glas, og ikke det 
klare glas, som anførtes i overslaget.
 En række andre arbejder på bygningens ydre 
var heller ikke forudset. Således fandtes den lille 
ombyggede apside ud for søndre sideskib (s. 
5452) at »Vandziire Kirken udvendig og giøre 
Daaben u-formelig indvendig« (jfr. s. 5508), hvor-
for den blev nedrevet og en ny lukkemur opført i 
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sicistisk stil. Bygningsmæssigt synes de vigtigste 
ændringer dikteret af hensynet til det nye toeta-
ges pulpitur. De bestod i nedtagningen af nor-
dre sideskibs senmiddelalderlige hvælv samt fjer-
nelsen af de tilhørende af arkader og triforier til 
fordel for høje rundbuede åbninger, hvis bue-
stik antagelig hidrørte fra triforierne. I sydsiden 
var de fire fladbuede højkirkevinduer indmuret 
på de blændede triforiers plads (jfr. fig. 14) og 
korbuen ommuret af hensyn til det foranstillede 
pulpitur.
 Da kirken o. 1740 var blevet ombygget og tår-
net udstyret med nyt spir, havde byens ledelse 
med de Lichtenberg i spidsen som nævnt ovf. 
indkaldt bygmester Rieman fra Skive for at sikre 
sig kvalificeret arbejde og en fagmand, der kun-
ne levere en tegning (jfr. s. 5448 og fig. 70). Nu 
var situationen en helt anden. Bygmester Anders 
Kruuse var særdeles velanskreven og efterspurgt 
– ofte i samarbejde med slægtningen Jens Hier-
nøe – ikke blot i Horsens, men mange andre ste-
der i Jylland, fra Mariager til Ribe, i købstæder, 
på herregårde og ved kirker.301 Ombygningen af 
hjembyens gamle ’torvekirke’ til ny hovedkirke, 
præget af nyklassicismens idealer, var utvivlsomt 
deres hovedværk, og det må beklages, at intet af 
denne helhed, navnlig for interiørets vedkom-
mende, overlevede de senere historicerende re-
staureringer. Kun ombygningen af Skanderborg 
Slotskirkes indre o. 1800 kan endnu give et ind-
tryk af stilen i Hiernøes og Kruuses rumindret-
ning.302

TIDEN 1800–1860

Kirkens vartegn, Nicolaus Hinrich Riemans løg-
kuppelspir, har været mere udgiftskrævende end 
nogen anden bygningsdel og blev derfor en kilde 
til idelig bekymring for de kirkelige myndighe-
der. Således påvirkede en kraftig storm 2. febr. 
1809 spiret så meget, at vindfløjen blæste ned, 
og spiret fik en faretruende hældning mod syd.17 
Det blev dog ved frygten for en nedstyrtning, 
men behovet for en gennemgående reparation 
var uundgåelig, og 28. febr. gav stiftet tilladelse 
til at genopføre spiret ‘efter vedkommende hånd-
værksmesters billige overslag’, da et rigtigt over-

derledes negativ. Allerede Høyen (1830) karak-
teriserede samme alterparti som ‘middelmådigt 
arbejde’,300 og mindre end hundrede år efter ind-
vielsen var ethvert spor af fornyelsen udslettet. 
En rekonstruktion og vurdering af ombygnin-
gens hovedtræk må derfor i mangel af de samti-
dige tegninger basere sig på det arkivalske mate-
riale, som dog heldigvis suppleres af et mirakuløst 
bevaret længde- og tværsnit (fig. 20), udført af V. 
Th. Walther 1864.
 De mest iøjnefaldende forandringer af det ydre 
var genopførelsen af korets nedrevne apside (samt 
nedrivningen af søndre sideskibs udbygning), æn-
dringen af skibets sydside ved etableringen af et 
delt tag mellem side- og midtskib for at tillade 
indsættelse af højkirkevinduer og endelig opsæt-
ningen af en sandstensportal foran hovedindgan-
gen under tårnet mod Torvet.
 Apsiden genopførtes på fundamenterne af den 
romanske forgænger, men røbede sin egen tid 
ved den murede kuppels klokkeformede tag. Den 
nærmere udformning af sandstensportalen ken-
des tilsyneladende ikke, ud over hvad der frem-
går af Alexander Nays prospekt (fig. 74) og dets 
gentagelse i marginen af bykortet 1858 (s. 5358). 
Disse billeder viser, at portalen har haft et top-
stykke med trekantgavl og formentlig har været 
flankeret af pilastre. Hvad angår vinduerne, var de 
fire højkirkevinduer nødvendigvis nye og udfor-
met som fladbuede åbninger (jfr. fig. 36). Antage-
lig har man også indsat to tilsvarende vinduer i 
apsiden, mens det er muligt, at man i koret og si-
deskibene genbenyttede ældre fladbuede åbnin-
ger (jfr. fig. 36). Det skal endvidere nævnes, at si-
demurene og gavlene overalt forsynedes med nye 
gesimser, hvorover tagfladerne præsenterede sig 
med bly mod Torvet i syd og vingetegl i nord. 
Endelig fornyede man murværket, hvor der var 
behov for lapning og gav det hele en ‘finish’ i 
form af rødmaling med hvidt fugenet. Undtaget 
herfra var som nævnt portalen og dens nærme-
ste omgivelser, der efter Kirkeinspektionens øn-
ske var sandstensfarvet.
 Kirkens indre stod nu omdannet fra et noget 
skummelt, overmøbleret rum til et velbelyst in-
teriør, hvis arkitektoniske artikulation afgørende 
prægedes af Hiernøes lyse pulpiturer i nyklas-
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Danmarks Kirker, Århus

kirken lød på 4405 rdl., hvoraf de 2293 gik til 
bygmester Høffner, 2079 til kobberhandler Puck 
og 33 til overformynder Boldte i rente af de 
1100 rdl., ‘som kirkerne lånte til at gøre forskud 
med’.21 Høffner skal have løst opgaven i sam-
arbejde med bygmester Peder Svane Quist – et 
samarbejde, der dog ikke synes dokumenteret i 
regnskaberne.305

 Ved midten af 1830'erne måtte kirken på ny 
gennemføre kostbare reparationer af tårnspiret så-
vel som af blytagene. Efter indhentning af diverse 
tilbud blev arbejdet med udskiftning af spirets 
kobbertækning overdraget til blikkenslager M. C. 
Dændler efter afholdt licitation 19. dec. 1836. 

slag ikke kunne gøres på forhånd.281 Besigtigel-
sen af skaderne og det efterfølgende reparations-
arbejde blev overladt til bygmester Johan Jørgen 
Høffner, som foruden adskillige huller i kuplens 
kobberbeklædning kunne konstatere omfatten-
de rådangreb i træværket, bl.a. på »Mægleren«, 
(d.e. kongestolpen).303 Det lykkedes at rette spi-
rets skævhed op, ligesom trækonstruktionernes 
forrådnede dele blev udskiftet og kobberet for-
nyet. Høffner gav 28. juli 1809 et tilbud på re-
paration af spirets tømmerkonstruktion og mur-
krone(?) formedelst 541 rdl.,304, men udbad sig 4. 
nov. et forskud på 1500 rdl.(!), ‘da han ellers så 
sig økonomisk truet’.281 Den endelige regning til 

Fig. 74. Kirken set fra sydøst. Prospekt ved Alex ander Nay o. 1855, benyttet som forlæg for vignet på Horsens-
kortet 1858, jfr. s. 5358 fig. 8. – The church viewed from the south east, c. 1855, used as the model for the vignette on the 
Horsens map of 1858. Cf. p. 5358 fig. 8.

374
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Kirken skulle selv sørge for stilladset, som kun 
skulle sættes ud for den nederste del af spiret og 
hvile på tårnmuren; resten af arbejdet skulle ud-
føres fra hængestol.306

 Arbejdet udførtes i tiden maj-september 1837, 
og den samlede udgift tillige med en række ar-
bejder på Klosterkirken beløb sig til i alt 6938 
rdl.307 Allerede under arbejdet havde Kirkein-
spektionen orienteret Stiftsøvrigheden om, at re-
parationen af kirkernes tage og tårn ville koste 
langt mere, end det fremgik af det første overslag. 
Især bly og tømmer samt jern-, murer- og tøm-
rerarbejde var meget mere omfattende end an-
taget. Bl.a. måtte man udskifte hele bjælkelaget, 
som spiret hvilede på.306 Følgende leverandører 
og håndværkere var involveret: Købmand P. C. 
Meier (valsede blytavler), kobberhandler Petersen 
(valsede kobberplader), murermester C. Fussing 
(blytage), blikkenslager M. C. Dændler (spirets 
kobbertækning og blyklædningen af lanternens 
åbninger), tømrermester N. C. Nielsen (tømrer-
arbejde på spiret og tagene i begge kirker) og 
smedemester P. Thysgaard.307 Som et minde om 
dette arbejde var på spirets kobberplader ind-
stemplet kongens monogram og årstallet »Fr vi 
Tæket 1837«.308

 1839 var bræddegulvet i hovedgangen, søndre si-
deskib og ved alteret brøstfældigt.306 Snedkerme-
ster Hans Nielsen gav tilbud på arbejdet, som og-
så kom til at omfatte nordre sideskib og dåben.281 
Ifølge licitationen af 6. juni 1840 blev den sam-
lede udgift 146 rdl.307

 1850 leverede en arkitekt Brunstrøm overslag 
over udgifterne ved anbringelse af en ‘tordenaf-
leder’ på kirkens spir281 samt tegning til støbning 
af 20 kirkevinduer i fire forskellige størrelser 
foruden overslag over fremstillingsomkostninger-
ne samt udgifterne ved indsætning, udformning 
af licitationsbestemmelser og tilsyn med arbej-
det.102

 Lynaflederen opsattes i eftersommeren af blik-
kenslager Dændler for mindre end en tredjedel 
af Brunstrøms overslag.309 Fornyelsen af vindu-
erne, som blev udvidet og endvidere fik spids-
buet form og nygotisk stavværk (jfr. fig. 87), var 
afsluttet før 10. juni 1851, da jernstøber Niels Jo-
chumsen, murermester Christen Hansted og glar-

mester Rathmann synede og godkendte arbej-
det, selvom der ikke var benyttet ‘hvidt, brabantsk 
glas’, som fastsat i udbudsmaterialet.102 Det frem-
går af licitationsbestemmelserne, at sandstens-
sålbænkene og murværket omkring vinduerne 
skulle males fire gange med stenfarve,281 således 
som det ses på Alexander Nays prospekt (jfr. fig. 
74). Jernstøber U. Stallknecht modtog 1319 rbd. 
for selve støbningen; murer-, glarmester-, ma-
ler-, smede- og blytækkerarbejdet beløb sig til ca. 
1400 rbd., og konduktørens overslag blev på 80 
rbd.102

 Som afslutning på fornyelsen af vinduerne blev 
tårnet og kirkens ydre mod Torvet på ny afpud-
set og malet med rød oliefarve og hvidt fugenet 
(jfr. s. 5476). Arbejdet med fornyelsen af murbe-
handlingen foruden opsætning af tagrender blev 
i sommeren 1852 udbudt i licitation, som blev 
vundet af hhv. F. Rosenstand og blikkenslager 
M. C. Dændler.310 Året efter tog man fat på kir-
kens indre, som bl.a. havde behov for hvidtning 
efter indmuring af de nye vinduer. Licitationen, 
som desuden omfattede bemaling af inventaret (s. 
5491) og tilmuring af huller i hvælvingerne (mu-
ligvis efter prydstjernerne, jfr. s. 5451), blev vun-
det af murermester Hans Bjerre for et tilbud på 
192 rbd.311

V. TH. WALTHERS RESTAURERING 
1864-66

Kun lidt over et halvt århundrede efter Anders 
Kruuses og Jens Hiernøes istandsættelse, som da-
tiden priste i så høje toner (s. 5369, 5455), var 
synet på deres indsats nu særdeles negativt – en 
vurdering, som afspejler en ny tids begejstring og 
stadig øgede viden om middelalderens byggeri 
og kunst. Således bragte Dagbladet 5. sept. 1862 
i forbindelse med en netop afsluttet reparation 
og bemaling af kirkens udvendige murværk føl-
gende citat fra Horsens Avis:

»Istedetfor som tidligere at oversmøre Alt med Ma-
ling, har man denne Gang aftaget den gamle Maling 
af de, som man antager 800-aarige, byzantinske Søiler, 
der findes på Taarnets vestlige Side, hvor, i overens-
stemmelse med Kirkens Arkitektur, den tidligere Ind-
gang har været. Disse Granitsøiler fremtræde nu i de-
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res gamle oprindelige Udseende. Det hedder sig, at de 
Kirkens Indre vanzirende Pulpiturer skulle flyttes no-
get tilbage. Vilde det ikke være bedre .... at tage dem 
helt bort og i stedet for hvælve den Side af Kirken, som 
de hidtil have skjult?«

Bemalingen af kirkens ydre, som gav anledning 
til ovenstående vurdering, var udliciteret kort in-
den det årlige syn 26. juni 1862. Her anførtes, 
at man forberedte en række større ‘forbedrings- 
og forskønnelsesarbejder’ ved kirkerne og derfor 
havde rådført sig med en særlig sagkyndig mand, 
hvis forslag skulle forelægges Ministeriet. Dette 
var grunden til, at man endnu ikke havde taget 
fat på fornyelsen af en række gulve, som var an-
grebet af råd.312

 Den bygningssagkyndige nævnes ikke ved 
navn, men det fremgår af en skrivelse af 2. sept. 
1863 fra Kirkeinspektionen til Stiftsøvrigheden, 
at hele tre forskellige bygningsinspektører var 
blevet kontaktet, nemlig Carl August Møller fra 
Odense, L. A. Winstrup i Kolding og V. Th. Wal-
ther, der fra 1862 havde overtaget Nørrejylland 
ved en deling af Winstrups store embedsområ-
de, men i længere tid havde været forhindret i 
at komme til Horsens pga. sygdom. Stiftsøvrig-
heden havde i øvrigt allerede 18. juli skrevet til 
Kultusministeriet og indstillet Walther som byg-
ningskyndig mht. budgetforslag og anden teknisk 
vejledning ved den forestående hovedreparation 
af ‘Horsens Kirke’.313

 Først på året 1864 var hans forslag og teg-
ninger til såvel Vor Frelsers Kirke som Kloster-
kirken færdige og kunne 28. jan. fremsendes til 
Kirkeinspektionen. I følgebrevet omtaler Wal-
ther i forbindelse med førstnævnte kirke fem 
blade tegninger, omfattende to alternative for-
slag, af hvilke han tilråder valget af forslag A, da 
kirken »aldrig vil erholde noget smukt og vær-
digt Udseende, saalænge Pulpiturerne bibehol-
des«.314

 Walthers forslag til istandsættelsen er øjensyn-
lig gået tabt, men de delvist bevarede tegninger, 
som foruden en registrering af kirkens aktuelle 
tilstand (fig. 19-23) omfatter to projekter, giver 
dog mulighed for, at man kan danne sig et ind-
tryk af hans planer. Ifølge forslag A (fig. 21-22) 
ville den væsentligste forandring bestå i en total 

fjernelse af pulpiturerne i kor, korbue og nordre 
sideskib, hvis hvælv tænktes genopført efter re-
tablering af arkaderne mod skibet. Arkitekten 
foreslog endvidere indsættelse af højkirkevindu-
er i nord, svarende til sydsidens, hvorved der 
etableredes et symmetrisk tværsnit af kirken (jfr. 
fig. 20). Halvsøjlerne på skibets arkadepiller skul-
le suppleres og ændres, ligesom der tænktes lig-
nende halvsøjler i koret samt under et nyt or-
gelpulpitur i vestenden. Vestpartiets sideskibsfag 
skulle udskilles som ‘forstuer’, ved hjælp af skille-
mure, hvori der bl.a. indrettedes skabe og i nord 
en spindeltrappe til lofterne (jfr. fig. 21). Trium-
fvæggen smykkedes med blændingsfrise under 
et brystværn på afsatsen, og hele rummet fore-
sloges dekoreret med en udsmykning i middel-
alderstil. Udvendig tænktes Hiernøes nyklassici-
stiske portal afsløst af en nygotisk komposition 
(jfr. fig. 19), og endelig ses på den tilhørende 
grundplan (fig. 21) nordre sideskibs polygonale 
apsiskapel fra 1767 sløjfet. Denne viser tillige 
opførelsen af et kedelhus ved nordre sideskibs 
østre hjørne.
 Forslag B (fig. 23) var langt mindre ambitiøst, 
idet Walther her i det væsentlige nøjedes med 
at foreslå en fjernelse af pulpiturerne i koret og 
foran korbuen, som ombyggedes og udsmykke-
des med søjler. Tanken om at genskabe hvælvene 
i nordre sideskib er opgivet, og i stedet er pulpi-
turet (s. 5544) rykket tilbage i arkaderne, så dis-
ses halvsøjler lades fri. Ændringerne i vestenden 
synes de samme som på det pulpiturløse forslag 
(A).
 Det skrabede forslag (B) var ikke blot i mod-
strid med arkitektens anbefalinger, men også i 
konflikt med Kirkeinspektionens egen indstil-
ling, som den var kommet til udtryk i skrivelsen 
til Stiftsøvrigheden 2. sept. 1863. Heri hed det 
udtrykkeligt, at hele pulpituret burde tages bort, 
og en hvælving lægges over den del af kirken, det 
nu dækker, ’for at den kan blive fremstillet igen i 
noget af sin oprindelige skønhed’.313

 Årsagen til dette tilbagetog må utvivlsomt ses 
på baggrund af krigen 1864 og den heraf føl-
gende forvirring og usikkerhed mht. til den 
fremtidige økonomiske situation (s. 5370). Det-
te fremgår indirekte af synsforretningen 23. 

374*
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juni 1864, som nævner, at man endnu ikke 
har modtaget Kirkeinspektionens tegninger og 
overslag, da fjenden har standset al samfærsel 
i Jylland.27 Endnu tydeligere ses dette af det 
svar af 20. sept., som N. L. Høyen skrev på 
vegne af Det særlige Kirkesyn som kommentar 
til Walthers restaureringsprojekter, der var bi-
lagt Kirkeinspektionens kommentarer.314 Høy-
en, der kendte kirken fra sit første besøg i 1830 
og senest i 1863 (jfr. fig. 14-16), gik ubetinget 
ind for Walthers forslag A, der bragte ‘hele den 
nordre side af hovedskibet samt det tilhørende 
sideskib tilbage til den form, som passer til kir-
ken’. Kirkeinspektionens ikke-bevarede skrivel-
se og argumenter for en mere begrænset istand-
sættelse fandt derimod ikke nåde for Høyens 
øjne:

»Med Hensyn til Kirkeinspectionens Betænkning, da 
ville vi ligefrem tilstaae, at den ikke har kunnet giøre 
noget behageligt Indtryk. Vi begribe fuldt ud, at Ti-
dens Tryk maa vække Betænkelighed for at giøre me-
er end det allernødvendigste, vi indrømme ubetinget 
Vigtigheden af, at Sagens økonomiske Side drøftes paa 
det omhyggeligste; men saalidet Hensyn, som her er 
taget til det Væsentligste i Sagen, havde vi dog ikke 
ventet, allermindst af dem, som skulle repræsentere 
Kirkens høiere Interesser. Vi kunne ikke fordølge, at 
en saadan Blanding af Misforstaaelse af Architektens 
Ytringer, af Mangel paa æsthetisk Dannelse og af en 
saa udelukkende Anbefaling af det, som gammel Vane 
kan have givet en Slags Hævd, maa giøre det yderst 
vanskeligt, at faa en Sag som den foreliggende tilbørlig 
klaret.«

Restaureringen af kirken, der havde stået ube-
nyttet siden 1862, kom endelig i gang foråret 
1865, og 23. dec. 1866 kunne biskop Brammer 
genindvie kirken. De samlede udgifter beløb sig 
til ca. 20.000 rdl., og ifølge omtalen i Horsens Avis 
24. dec. havde bygningsinspektør Walther og by-
ens håndværkere under ledelse af konduktøren, 
arkitekt og ingeniør Jens Chr. Clausen, indlagt sig 
megen ære ved dette restaureringsarbejde.315 Det 
erklærede formål med restaureringen var ‘at lade 
det karakteristiske ved kirken fremtræde i sine 
oprindelige former’.316 Sidstnævnte var dog en 
sandhed med modifikationer, idet man gav den 
nye tårnportal (udskudt til foråret 1867) nygoti-
ske former i lighed med det ombyggede pulpitur 
og det nye orgel (s. 5543, 5550).
 Bortset fra den nævnte tårnportal (jfr. fig. 19) 
var Walthers restaurering i alt væsentligt koncen-
treret til kirkens indre (fig. 95). Udgangspunktet 
var trods de ovennævnte protester det reducerede 
projekt (B), som arkitekten havde viderebearbej-
det. Eksponeringen af halvsøjlerne på skibets ar-
kadepiller med deres ‘antikke, romanske kapitæ-
ler’ var et væsentligt led i interiørets fornyelse.317 
‘For at tilvejebringe større ensartethed i stilen’ 
opmuredes nye søjlepar i koret og østligst i skibet, 
ligesom det vestligste par af hensyn til regularite-
ten og det nye orgelpulpitur rykkedes en anelse 
mod vest – alle med nye kapitæler af cement (fig. 
223-24). Den ‘genfremdragne’ korbue blev ligele-
des udstyret med søjler, mens triumfvæggen pry-
dedes med to cirkelmedaljoner i stedet for den 
oprindeligt påtænkte blændingsfrise (jfr. fig. 22).

Fig. 75. Sydsiden af tårnet og skibets vestligste fag. 
Skitse fra Hector Estrups bygningsundersøgelse, date-
ret 19. maj 1879 (s. 5390, 5462). – South side of the tower 
and westernmost bay of the nave, sketch May 1879.
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 Buerne under orgelpulpituret og de bevarede 
forstuer, som ifølge Horsens Avis gav ‘mere hyg-
ge’, udførtes efter projektet. Under arbejdet vi-
ste det sig nødvendigt at ommure midtskibets 
gjordbuer, der ifølge Høyens notits 1863 var ‘i 
så slet tilstand, at der er sat jernbånd under flere 
af dem’. Også et par af hvælvene måtte istand-
sættes, og til yderligere sikring opsattes hænge-
værker i såvel korets som skibets tagstol. De for-
dærvede gulve blev fornyet, et nyt varmeanlæg 
indlagt, og det hele afsluttedes med en bemaling 
af rummet i middelalderstil (s. 5480).
 Efter kirkens indvielse i julen 1866 resterede 
som nævnt opførelsen af en nygotisk portal (jfr. 
fig. 19), der kunne harmonere med kirkens spids-
buede vinduer. 1869 blev blyet på højkirkens 
søndre side omlagt,318 og 1872 blev en revne i 
tårnets indre udstøbt med cement.27

H. B. STORCKS RESTAURERING 1879-81

Mens V. Th. Walthers restaurering i hovedsagen, 
bortset fra tårnportalen, var koncentreret til det 
indre, angik H. B. Storcks kirkens ydre – en 
opgave, han i øvrigt overtog fra Walther. Allere-
de ved synet 1873 fremhævedes det, at kirken 
trængte stærkt til en udvendig restaurering, især 
for tårnets og den søndre sides vedkommende. 
Herudover ønskede man af hensyn til ventilation 
og til præstens bekvemmelighed at anbringe en 
dør midt i apsiden. Det tilrådedes, at man optog 
forhandling med bygningsinspektøren.27 Allere-
de 15. aug. s.å. fremlagde Walther på Kirkein-
spektionens initiativ et forslag, der i syv punkter 
sammenfattede, hvorledes kirkens ydre efter hans 
mening burde restaureres: 1) Skalmuring af de 
mest forvanskede partier med sten af samme slags, 

Fig. 76. Snit af skibet set mod øst efter V. Th. Walthers restaurering 1864-66. Opmåling 
ved Hector Estrup 1879. 1:300. – Cross-section of the nave towards the east, 1879, after the 
restoration by V. Th. Walther 1864-66.
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som det oprindelige murværk. 2) Eventuel ud-
skiftning af de spidsbuede vinduer med rundbu-
ede, hvis ruder indfattes af blysprosser. 3) Afrens-
ning af vestfacaden og dens portal, hvis karakter 
kunne fremhæves ved at fjerne det indbyggede 
materialhus (jfr. s. 5383) og frilægge de jorddæk-
kede sokler. 4) Fjernelse af overflødige jernankre 
fra tårnet, mens de nødvendige ankre skjules i 
murtykkelsen bag skalmur. 5) Restaurering af ko-
rets sydmur – hvor der findes ‘en mærkelig frise 
og vægsøjler i rundbuestil’ – i lighed med vest-
facaden. 6) Indsætning af en præstedør i korrun-
dingen, som dog ikke ‘vil være nogen forskøn-
nelse af dette parti’ og derfor holdes i en simpel, 
underordnet form. 7) Istandsættelse – om nød-
vendigt – af tagværkerne, tagdækningen og spi-
ret sammen med de respektive mure. De tre af 
arkitekten udarbejdede tegninger, som ledsagede 
forslaget, kendes ikke. De samlede udgifter skøn-
nedes at blive ca. 9.790 rdl.319

 Forslaget blev imidlertid – bortset fra indsættel-
sen af en fladbuet præstedør i apsis (jfr. fig. 34) – 
foreløbig henlagt af økonomiske grunde;320 men 
1878 vedtog man omsider blandt flere alternativer 
at følge professor Walthers forslag. Arbejdet, som 
skulle udbydes i licitation, tænktes af hensyn til 
økonomien fordelt over fire år, således som Synet 
havde foreslået. Overopsynet var Walthers ansvar, 
mens det daglige tilsyn skulle foretages af stadsin-
geniør Hansen, Horsens.321 Imidlertid fik Walther 
nu betænkeligheder: Ministeriet rettede 18. juni 
henvendelse til bygningsinspektøren og forespurg-
te, om han ville påtage sig et ‘kyndigt, omhyggeligt 
og virksomt overopsyn’ med restaureringen. Wal-
ther afviste dette og henviste til, at han kun havde 
givet Kirkeinspektionen tilsagn om 1-2 rejser. Wal-
ther var desuden blevet betænkelig ved ændringen 
af vinduernes form. Kun hvis kirkens midler tillod 
det, og hvis forandringen omfattede alle vinduer, 
ville han anse det for ønskeligt. At bringe kirken 
tilbage til ‘rundbuestilen’ ville ikke alene kunne 
opnås ved vinduernes forandring, men ville med-
føre langt større og mere kostbare forandringer. På 
denne baggrund pålagde man Kirkeinspektionen 
at finde en anden arkitekt, som kunne føre over-
opsyn, idet Ministeriet dog tilbød sin bistand til at 
pege på en arkitekt i København.322

 Den 24. dec. 1878 henvendte Ministeriet sig 
til arkitekten, H. B. Storck med en forespørgsel 
om, hvorvidt denne ville påtage sig restaurerin-
gen af kirkens ydre i overensstemmelse med Wal-
thers forslag. 8. jan. 1879 indvilligede Storck heri 
under forudsætning af, at det daglige tilsyn blev 
overdraget en af ham godkendt »Conducteur«. 
Herefter godkendte Ministeriet 29. jan. en re-
staurering efter Walthers forslag, dog med den til-
føjelse, at forandringen af vinduerne ikke kunne 
accepteres. De samlede udgifter ansloges til ca. 
20.000 kr.29

 7. apr. 1879 udbød man murerarbejdet i of-
fentlig licitation, og af de fem indkomne tilbud, 
valgte man det billigste fra murermester Krab-
benhøft, Horsens, hvilket senere skulle vise sig 
at give anledning til kontroverser.323 I maj gik 
de forberedende arbejder omsider i gang under 
ledelse af konduktøren, arkitekt Hector Estrup. 
Disse arbejder omfattede som noget helt nyt bl.a. 
en række bygningsarkæologiske undersøgelser, gen-
nemført af Estrup, som dels iværksatte en række 
mindre udgravninger, dels registrerede sine iagt-
tagelser i murværket – et materiale, som er fast-
holdt i en række skitser (fig. 33, 34, 36-39), 
der 1884 sammentegnedes i et sæt plancher (fig. 
24-27). Estrups skitser, som ledsagede en omfat-
tende korrespondance med Storck,324 er en vigtig 
kilde til kirkens bygningshistorie og giver samti-
dig et løbende indblik i problemerne på arbejds-
pladsen og i forhold til Kirkeinspektionen.
 Storcks mål med disse undersøgelser, som også 
refereredes i dagspressen,325 var at nå frem til en 
sikrere viden om kirkens oprindelige udseende, 
og på den baggrund forelagde han juli 1879 Kir-
keinspektionen en revision af Walthers projekt.326 
Det vigtigste punkt heri var en fastholdelse af 
ønsket om at ændre vinduernes form fra spids- 
til rundbuet, et ønske, som nu kunne underbyg-
ges med påvisning af autentiske vinduesåbninger, 
dels på korets nordside, dels på vestgavlen. End-
videre foreslog han: 1) ændring af det kuppel-
formede apsistag til kegleformet, 2) blytækkede 
kamme på korets og højkirkens gavle, 3) gra-
nitsokkel om hele kirken og 4) fire nye døre i 
hhv. vestportalen, indgangene ved klokkerboli-
gen, under tårnet og i apsis. Forslaget, som Estrup 
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præsenterede for Kirkeinspektionen 16. juli, ville 
medføre øgede udgifter og forventedes at stige til 
ca. 28.000 kr. I øvrigt undrede inspektionen sig 
over, at Storck ikke havde ændret tårnportalen, 
der karakteriseredes som et »W…..rsk Skræm-

mebillede«(!), hvortil Estrup erklærede, at profes-
soren givetvis var enig med inspektionen i por-
talens med det øvrige lidet harmonerende ydre, 
men at en ny portal mindst ville koste 1000 
kr.327

Fig. 77. Opstalt af kirkens østside med forslag til apsidens ændring (s. 5462), nye gesimser på skibets 
østgavl (s. 5465) og urskiver på de tidligere vægterganges plads (s. 5477). 1:300. Udkast ved H. B. Storck 
1879. – Elevation of the east side of the church with proposals for changes to the apse, new cornices on the east 
gable of the nave and clock dials on the site of the former watchman's galleries. Draft, 1879.
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Fig. 79. Plan, opstalt og snit af hovedportal mod Torvet, tegnet af H. B. Storck 1880 (s. 5466). Udateret kalke ved 
Hector Estrup. 1:150. I Horsens Museum. – Plan, elevation and section of main portal towards the square Torvet, drawn by 
H. B. Storck 1880. Undated tracing by Hector Estrup.

Fig. 78. Indgangsportal mod Torvet (s. 5466). Udkast ved H. B. Storck 1880. – Entrance portal towards the square Torvet. 
Draft 1880.
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 Ministeriet kunne naturligvis ikke uden videre 
ændre sin beslutning om at bevare de spidsbuede 
vinduer og ønskede derfor en udtalelse fra Det 
Særlige Kirkesyn, som man tilsendte Storcks teg-
ninger samt det øvrige eksisterende materiale. På 
Synets vegne svarede Herholdt og Worsaae (efter 
forudgående kontakt med Storck), at selvom man 
ikke anså spørgsmålet for at være af gennemgri-
bende betydning, var man dog enig med Storck i, 
at de nuværende spidsbuede vinduer i deres ‘for-
vanskede og mishandlede skikkelse’ umuligt kun-
ne bibeholdes. Når de alligevel skulle forandres, 
måtte det være rigtigst at holde sig til de givne 
rundbuede vinduer, snarere end at skabe helt nye 
spidsbuede vinduer ‘i en forud vanskelig bestem-
melig stil’.328 18. aug. 1879 godkendte Ministeriet 
Storcks forslag.88

 Efter således at have fået grønt lys arbejdede 
Storck videre med restaureringsprojektet, hvis 
hovedtræk synes at fremgå af to tegninger (fig. 
77, 80). En farvelagt kalke af kirkens facade mod 
Torvet viser således ikke blot en gennemførelse 
af ‘rundbuestilen’ i samtlige vinduer, men der er 
nu også foreslået en rundbuet søjleportal foran 

tårndøren. Murene hviler på en profileret granit-
sokkel, og gavlene afsluttes med glatte, blytæk-
kede kamme. En anden, mere skitsemæssig teg-
ning (fig. 77) viser et udkast til østpartiet med en 
ny apside.
 Hovedetaperne i restaureringen kan følges gen-
nem Estrups breve til Storck. I maj 1879 blev 
kirken indhegnet, og rejsning af stilladser påbe-
gyndtes.308 De følgende måneder var Estrup ho-
vedsagelig optaget af de bygningsarkæologiske 
undersøgelser, som Storck ønskede gennemført, 
førend han kunne færdiggøre sit restaurerings-
projekt.329 Hvad byggeriet angår, koncentreredes 
indsatsen i begyndelsen til skalmuring og ind-
læggelse af ankre i tårnet, som voldte problemer 
pga. store revnedannelser og knuste sten (jfr. fig. 
25, 68b).
 Foråret 1880 kunne Estrup rapportere, at vest-
facadens taggavl var færdigmuret, Kruuses skal-
muring af højkirkens sydside borthugget, ligesom 
hans gesimser var fjernet og de nye glatte kamme 
på skib og kor snart færdigmuret. Efter en afbry-
delse under pinsens gudstjeneste fortsatte arbejdet, 
og i løbet af sommeren blev man færdig med apsi-

Fig. 80. Forslag til restaurering af kirkens sydside ved H. B. Storck 1879. 1:300. – Proposal for 
the restoration of the south side of the church, 1879.
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den, indsættelse af nye vinduer, skalmuring af høj-
kirkens sydside og muring af de nye gesimser.330

 Hovedparten af midlerne til finansiering af 
Storcks nye indgangsportal tilvejebragtes ved et 
møde på rådstuen i slutningen af august.331 Ned-
brydningen af Walthers portal (jfr. fig. 19, 36) 
umiddelbart herefter afslørede imidlertid levn af 
det oprindelige arrangement af vestpartiets syd-
side med en stor spidsbuet blænding og en række 
andre spor (jfr. fig. 26). Storck tegnede derfor et 
nyt udkast (fig. 78), som Kirkeinspektionens for-
mand, pastor Johannes Clausen, dog ønskede æn-
dret med henvisning til ‘skævheden’, dvs. mur-
blændingens asymmetriske plads. Et nyt udkast 
fra Storck tilfredsstillede imidlertid heller ikke 
dr. Clausen: Dets spidsgavl mindede for meget 
om Walthers portal. Han foretrak så alligevel det 
første udkast, såfremt tårnets nederste ‘lydhul’ 
kunne tilmures, og herved blev det.332 6. okt. tak-
kede Estrup for tilsendelsen af tegningerne til 
portalen og meddelte, at han nu havde optegnet 
og afgivet bestilling på de 20(!) forskellige form-
sten, som skulle benyttes hertil. – 24. okt. kunne 
kirken atter tages i brug, om end arbejdet på 
den nye portal fortsattes indtil afslutningen ja-
nuar 1881.
 Sammenfatning. Storcks restaurering af kirkens 
ydre var tænkt som en virkeliggørelse af Walthers 
projekt, men gik videre end denne havde forestil-
let sig. For begge var det ideelle mål at føre kirken 
tilbage til sin oprindelige skikkelse som et monu-
ment i ‘rundbuestilen’ – et mål, som de økono-
miske betingelser og senere tiders forvanskninger 
af oprindelige detaljer dog aldrig ville tillade at 
virkeliggøre fuldt og helt.
 Storcks restaurering repræsenterer sammenlig-
net med Walthers en udvikling, hvor bygnings-
arkæologisk bevidsthed, parret med stadig større 
viden om de historiske forudsætninger – her 
først og fremmest vor hjemlige romanske arki-
tektur – påvirker det endelige resultat. Hvad det 
førstnævnte angår, vidner Estrups undersøgelser 
om en ny holdning, hvor fundet af den oprinde-
lige sokkel inddrages i projektet. Det strengt ar-
kæologiske får dog aldrig lov til at dominere en 
overordnet forestilling om harmoni og skønhed. 
Ud fra ønsket om at tilvejebringe en harmonisk 

helhed har Storck således benyttet den profilere-
de granitsokkel, de rundbuede smigede vinduer 
og buefrisen – også der, hvor han savnede belæg 
for disse detaljers oprindelige tilstedeværelse, dvs. 
på sideskibene og korets apside.
 Det er også karakteristisk, at han i sådanne til-
fælde, hvor de oprindelige forhold ikke kendes, 
gerne benytter kompositioner, som enten er di-
rekte lån fra anden samtidig romansk arkitektur 
eller frie parafraser over motiver herfra. Det først-
nævnte forhold kan illustreres af gesimerne på 
skibet, som med deres karakteristiske vekslen 
mellem halvrunde og spidse led er hentet fra ge-
simser på vore tidlige teglstenskirker i Sorø og 
Ringsted.333 Den portal (jfr. fig. 80), som Storck 
først havde tegnet som afløser for Walthers stil-
mæssigt upassende nygotiske indfatning af døren 
mod Torvet (jfr. fig. 19) er i lighed med det heller 
ikke virkeliggjorte cirkelvindue i apsiden tegnet 
i romansk stil. Den portal, som udførtes efter op-
dagelsen af den store niche sammesteds, er der-
imod en pastiche over Ribe Domkirkes vest-
portal, som få år tidligere var publiceret i Jacob 
Helms’ store monografi.334 Det er i denne sam-
menhæng interessant, at også Estrup syslede med 
udkast til portalen og i denne forbindelse tænkte 
på Ringsted Kirkes portal eller eksempler i F. 
Adelers store værk om den romanske teglstensar-
kitektur i Nordtyskland.335

 Det var ifølge Horsens Avis Storcks ambition, at 
kirken i det væsentlige ville blive ført tilbage til sin 
oprindelige stil, og at den således med tiden ville 
komme til at præsentere sig som en kirkebygning 
fra den romanske stilperiode.336 Dette mål blev 
opnået, hvis man hermed forstår en ydre dragt af 
romansk karakter, men både Estrups undersøgelser 
forud for restaureringen og de fund, som Viggo 
Norn senere skulle gøre, viser, at han ikke fik gen-
skabt det historiske monument i dets hovedtræk.

HECTOR ESTRUPS OG VIGGO NORNS 
RESTAURERINGER I TIDEN 1880–1950

H. B. Storcks konduktør, Hector Estrup, etable-
rede sig efter restaureringen som arkitekt i Hor-
sens, hvis private og offentlige byggeri han præ-
gede frem til sin død 1904. Han virkede atter 
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som konduktør for Storck ved Klosterkirkens re-
staurering i 1880'erne og tegnede den katolske S. 
Josephs Kirke (1896–97).
 Til Vor Frelsers Kirke udførte han bl.a. tegnin-
ger til en ændring af pulpituret i nordre sideskib 
(s. 5545) og ændring af den såkaldte rytterstol (s. 
5536) i nordre sideskibs apside, hvis gulv 1887 
fandtes ødelagt af svamp. Den nødvendige repa-
ration gav anledning til, at man omdannede det 
lille kammer, der hidtil havde været benyttet som 
materialrum for mindre rekvisitter, til et †ven-
teværelse ved barnedåb. Det eksisterende skille-
rum, som adskilte kammeret fra kirken, blev flyt-
tet en alen ud for at skabe mere plads, og et nyt 
vindue, svarende til det eksisterende, blev ind-
hugget.337

 Allerede 1885 konstateredes behov for en re-
paration af pilastrene og trægesimsen på spirets 
lanterne, men først 1890 blev stolperne i lanter-
nen samt alt træværket herover fornyet og udskif-
tet; samtidig fik stolperne ny blyklædning lige-
som kobberdækket på spiret herover, jfr. vindfløj 
(s. 5477).27

 Ved synet 1885 klagedes over skæmmende 
fugtpletter på vægge og hvælv, som ønskedes af-
hjulpet ved afhugning og efterfølgende genetab-
lering af pudslaget. En mindre radikal, partiel be-
handling i 1894 viste sig imidlertid ineffektiv, 
hvorfor en foreslået asfaltbehandling gennemfør-
tes 1897 med efterfølgende genetablering af den 
eksisterende bemaling – alt i henhold til overslag 
ved murermester Qvist.338

 Året efter Estrups død etablerede den unge ar-
kitekt Viggo Norn sin tegnestue i Horsens, hvor 
han virkede resten af livet, fra 1921 som kgl. byg-
ningsinspektør. Allerede 1908–09 forestod han i 
sin egenskab af Estrups efterfølger en restaurering 
af Vor Frelsers Kirke, som dog hovedsagelig om-
fattede en ændring af alterpartiet (s. 5495) for-
uden en hvidtning af kirkens indre.32

 Tårnets forstærkning 1924-25. Allerede under 
Storcks restaurering af kirkens ydre 1879-80 var 
der påvist alvorlige revnedannelser i tårnet, navn-
lig koncentreret ved det sydvestre hjørne (jfr. fig. 
68b) – en svækkelse af murværket, som forsøgtes 
modvirket ved indlæggelse af en række murank-
re. Ikke desto mindre konstateredes allerede ved 

synet 1882, at der på ny var gennemgående rev-
ner ved sydvesthjørnet, hvorfor man havde ind-
stillet ringning med den store klokke.27 I det 
svar, som Storck på ministeriets anmodning afgav 
året efter, tilskrives miséren, at bevægelser, op-
stået ved svingning med klokkerne under ring-
ningen, havde forplantet sig til murværkets svage 
punkter og genåbnet revnerne. Denne form for 
klokkeringning var blevet frarådet, men rådet ik-
ke fulgt.339 Herefter ophørte brugen af den store 
klokke (s. 5561) i en længere årrække, indtil man 
1923 fremsatte ønske om atter at kunne tage 
den i brug ved hjælp af elektrisk ringning. Hvad 
angik tårnets revner, anmodede kirkebestyrelsen 
samtidig Viggo Norn om at foretage en grundig 
undersøgelse af tårnet.27

 Viggo Norns erklæring af 24. maj 1924 mun-
dede ud i en anbefaling af, at man forstærkede 
fundamentet på syd- og vestsiden ved en beton-
støbning både på yder- og indersiden. Endvidere, 
at spindeltrappen i sydvesthjørnet lukkedes med 
beton, indlagt jern og forankringer af skalmuren 
indtil skibets murkrone i 13 meters højde. Bloke-
ringen af tårntrappens nedre del ville nødvendig-
gøre en ny adgangsvej til tårnet via orgelpulpitu-
ret, der var lukket mod tårnets 2. stokværk af en 
helstens svær tilmuring i den oprindelige arka-
deåbning på dette sted; arkadens dybe blænding 
mod tårnet måtte endelig forstærkes med en to 
sten tyk mur.340

 Stabiliseringen af tårnet (jfr. fig. 68a), der var 
afsluttet ved synet 26. maj 1925, omfattede for-
uden de i ovennævnte erklæring anførte arbejder 
tillige en forstærkning og ommuring af lukke-
murene i arkaderne mellem tårnrummet og hhv. 
midtskib og søndre sideskib; sidstnævnte indgreb 
medførte eliminering af skabsnichen, som i ste-
det retableredes i nordre forstue. Udmuringen af 
spindeltrappens nedre del nødvendiggjorde som 
nævnt en ændring af adgangen til tårnet. I stedet 
for at benytte orgelpulpituret etableredes i tårn-
rummet et lavt indskudsloft med synlige bjælker i 
nord-sydlig retning. Adgangen til loftet, hvis østre 
del er udskilt til diverse opbevaringsformål, sker 
via en spindeltrappe af træ i sydvesthjørnet; fra 
magasinrummet fører en ligeløbstrappe videre til 
bjælkeloftet fra 1767 (s. 5450).
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HOVEDRESTAURERINGEN 1935–36

Konkrete planer for en nyrestaurering af kirken 
præsenteredes 2. maj 1935 i en skrivelse fra kir-
kens arkitekt, Viggo Norn, til menighedsrådet.341 
Forslagets hovedpunkter var en genopførelse af 
hvælv i nordre sideskib efter nedtagning af pulpi-
turerne smst. Endvidere ønskedes bræddegulvet 
erstattet af Ølandsfliser, ligesom varmeanlægget 
foresloges ændret. Navnlig hvælvene ville efter 
arkitektens mening indebære et væsentligt skridt 
i retning af en genskabelse af det oprindelige mo-
nument. De samlede udgifter skønnedes at ville 
beløbe sig til 31.960 kr. – et beløb, der efter in-
kludering af hvidtning hævedes til 39.000 kr.342

 Menighedsrådet ansøgte herefter 1. juni Kirke-
ministeriet om støtte til projektet og gav bl.a. føl-
gende begrundelse: ‘Den skønne gamle kirkebyg-
ning fra ca. 1250 har ved pulpiturernes indbyg-
ning og ved den 1864-66 foretagne glatpudsning 
mistet sit oprindelige præg, som dog i høj grad vil 
tilnærmes, hvis nordre skib genopføres. Som en af 
vore ældste købstadskirker…tør den vel betragtes 
som et nationalt monument, og som sådan håbe 
på, når ønsket om at bibringe den noget af dens 
gamle skønhed er levende, at opnå ministeriel 
understøttelse til restaurering’. Restaureringsar-
bejdets betydning for den af arbejdsløshed hårdt 
ramte by, understregedes også.343 Efterfølgende 
anbefaledes forslaget af provstiudvalget for Voer 
og Nim Hrdr. samt af Stiftsøvrigheden.344

 Restaureringen påbegyndtes omsider maj 1935 
efter den godkendte plan; men efter nedtagnin-
gen af pulpiturerne og fjernelsen af vægpudsen i 
nordre sideskib fremkom en række uventede re-
ster af kirkens oprindelige detaljer, først og frem-
mest triforieåbningerne til sideskibenes loftsrum. 
Supplerende undersøgelse af skibets sydmur be-
kræftede også eksistensen af triforier her. Det be-
sluttedes på denne baggrund at fjerne vægpud-
sen i hele kirken og arbejde for en fuldstændig 
restaurering – en plan, som skønnedes at ville øge 
de samlede udgifter til 110.000 kr.345 I begyndel-
sen af december 1935 ansøgte menighedsrådet 
derfor Ministeriet om en øget statsbevilling. Be-
grundelsen var ‘fundet af talrige, fint murede en-
keltheder i romansk stil, specielt en række meget 

Fig. 82. Tværsnit i skibet mod øst. 1:300. Målt og teg-
net af Viggo Norn 1935 forud for restaureringen. I 
Horsens Museum. – Cross-section of the nave towards the 
east, 1935, before the restoration.

Fig. 81. Tværsnit i skibet mod øst. 1:300. Restaure-
ringsprojekt med blyantsskitser af de under arbejdet 
fremkomne triforier. Viggo Norn 1935. I Horsens Mu-Viggo Norn 1935. I Horsens Mu-
seum. – Cross-section of the nave towards the east. Restora-
tion project, 1935,  with pencil sketches of the triforia that 
emerged during the work.

ejendommelige triforier, der minder om bygge-
måden i domkirkerne fra den ældre middelalder. 
Hvis fundene kunne fremdrages, ville det være 
muligt at gengive kirkerummet dets romanske 
skikkelse og derved genskabe en særpræget og 
overordentlig interessant købstadskirke fra Val-

HORSENS • VOR FRELSERS KIRKE
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Fig. 84. Længdesnit mod nord. 1:300. Målt og tegnet af 
Viggo Norn 1935 forud for restaureringen. I Horsens 
Museum. – Longitudinal section towards the north, 1935, 
before the restoration.

Fig. 83. Længdesnit mod nord. 1:300. Restaurerings-
projekt med blyantsskitser af de under arbejdet frem-
komne triforier. Tegnet af Viggo Norn 1935. I Horsens 
Museum. – Longitudinal section towards the north. Restora-
tion project, 1935, with pencil sketches of the triforia that 
emerged during the work.

demar Sejrs og hans sønners tid, ca. 1250 .343 Pla-
nen mødte stor velvilje, bl.a. støttedes den varmt 
af Nationalmuseets direktør, M. Mackeprang, og i 
foråret 1936 gennemførtes hovedparten af restau-
reringen, hvorefter kirken kunne genindvies 24. 
maj 1936.27 Endnu udestod dog en række min-

dre arbejder, som navnlig var ønskelige af hensyn 
til bygningens ensartede fremtoning (kobbertæk-
ning på kor og apsis samt katedralglas i nordre si-
deskibs vinduer). 11. sept. ansøgte menighedsrå-
det derfor bl.a. om et lån i stiftsmidlerne til dæk-
ning af en overskridelse på 8.000 kr. af en samlet 
udgiftspost på 120.000 kr.346

 Kirkens nuværende interiør prægedes afgøren-
de af Viggo Norns restaurering, som indebar fjer-
nelse af vægpudsen og en række tildigtede halv-
søjler i koret og ved korbuen, hidrørende fra Wal-
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thers restaurering 1864-66. Derimod bibeholdtes 
fem af de cementkapitæler over arkadepillernes 
trekvartsøjler, som var udført ved samme lejlig-
hed. Hovedindtrykket er således blevet et mørk-
stemt rum, behersket af afrensede murflader, hvor 
oprindelige og ældre munkesten veksler med skal-
murede partier af moderne munkesten fra restau-
reringen. Kun hvælvkapperne og arkadebuernes 
pudsede undersider bryder de mørkerøde flader.
 De væsentligste strukturelle fornyelser er gen-
skabelsen af midtskibets triforier, hvælvene i nor-
dre sideskib og arkadebuerne mellem dette og 
midtskibet. Hertil kommer en række detaljer, så-
som arkadepillernes sokler og kragbånd, korbu-
ens stik mv., – enkeltheder, som fornyedes på 
baggrund af sikre spor. Endvidere fremdroges to 
prydnicher på korets vestvæg, en alterniche på 
triumfvæggens nordre halvdel samt kragbåndene 
under de tøndehvælvede fag foran sideskibenes 
apsider og desuden de indre åbninger af to se-
kundære vinduer smst. Endelig blev korets og 
skibets gulve belagt med Ølandsfliser, ligesom der 
opsattes radiatorer i nyetablerede nicher under 
sideskibenes vinduer, alt i henhold til restaure-
ringsforslaget fra 1935.

 For kirkens ydre fremtoning betød genskabel-
sen af triforierne som nævnt, at sydsidens høj-
kirkevinduer måtte bortfalde og skibets tagflade 
ændres til det oprindelige, udelte forløb, som var 
bevaret frem til hovedrestaureringen 1794–97 (s. 
5456) og fortsat var bibeholdt i nord. Af hensyn 
til torvefacadens ensartethed blev der nu oplagt 
kobber på det nye tag, ligesom blyklædningen af 
kor, apsis og tårnspirets lanterne udskiftedes med 
samme materiale.

TIDEN 1950–2004

Oktober 1947 indsendte menighedsrådet forslag 
til Kirkeministeriet om udførelse af et nyt alter 
(s. 5495) samt indretning af et præsteværelse eller 
sakristi. Sidstnævnte havde længe været et savn, 
idet man havde måttet klare sig med en præste-
stol samt en skabsindretning på bagsiden af alte-
ret. Hvis et nyt alter blev godkendt efter planen, 
måtte der findes en anden løsning, og den bedste 
ville utvivlsomt være en krypt bag alteret.347 Teg-
ningerne hertil, udført af kirkens arkitekt Viggo 
Norn, er dateret marts 1949 (fig. 86) og viser en 
trappe, som fra alterets bagside fører ned til præ-

Fig. 85. Grundplan. 1:300. Målt og tegnet af Viggo Norn 1935 forud for restaureringen. I Horsens Museum. – 
Ground plan, 1935, before the restoration.
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steværelset med tilhørende garderobe og toilet. 
Både trappe og præsteværelse har en halvcirkel-
formet plan, tilpasset apsidens runding. Det åb-
ne trappeløb skærmes mod øst af en halvcirku-
lær skrankemur af norsk marmor, svarende til al-
terbordet og trappetrinnene. Omkostningerne til 
præsteværelset, som færdiggjordes samtidig med 
alteret 1950, skønnedes at beløbe sig til 46.000 
kr.
 I forbindelse med opstillingen 1976-77 af det 
nuværende orgel og et dertil hørende pulpitur 
blev gennemført en række ændringer i midt-
skibets vestre fag, hvor man nedbrød portalens 
vindfang fra 1935-36 og blændede arkadeåbnin-
gen i nord på nær en dør til organistens kontor. 

Sidstnævnte moderniseredes ved samme lejlig-
hed, og loftsadskillelsen mellem dette og nordre 
forstue fornyedes.
 Sognegårdens opførelse 1989 gav anledning til 
en istandsættelse af den del af kirkens nordmur, 
som hidtil havde været dækket af klokkerboli-
gens tag (jfr. fig. 24). Her fjernedes blændingen 
af det oprindelige vindues ydre del, ligesom trap-
pen til organistens kontor fornyedes, alt efter for-
slag ved kirkens arkitekt Erik Lerbech-Sørensen.
 Efter stormskade 10. jan. 1991, hvorved en del 
af spirets løgkuppel blev revet af, er kobberbe-
klædningen fornyet og vindfløjen med dens kug-
le belagt med nyt bladguld. Arbejdet udførtes i 
tidsrummet april 1991 til februar 1992.27

Fig. 86. Plan og snit af præsteværelse. 1:100. Tegnet af Viggo Norn 
1949. I Horsens Museum. – Plan and cross-section of sacristy.
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GULVE

Gulvene i kor og skib blev ved hovedrestaure-
ringen 1935-36 dækket med kvadratiske Ølands-
fliser, mens der i stolestaderne ligger ferniseret 
bræddegulv. Forstuerne i vestpartiets sideskibe 
har derimod gulve af kantstillede tegl, hhv. gule 
og gråsorte, lagt i kvadratiske, diagonaltstillede 
felter. Formentlig hidrører denne belægning fra 
Walthers restaurering 1864-66.
 †Gulve. Ved restaureringen 1935-36 påvistes 
levn af ældre gulvlag ved en af skibets piller. Her 
lå det oprindelige gulv 55 cm under overkanten 
af pillens granitsokkel. Et yngre lag, 18 cm un-
der det nuværende, lå 35 cm under soklens over-
kant.348

 De eftermiddelalderlige gulve har formentlig 
været en blanding af træ- og stengulve, idet træ 
har været benyttet til lemmene over de mange 
begravelser og muligvis også i stolestaderne, mens 
en række andre arealer utvivlsomt har været be-
lagt med mursten, teglfliser og gravsten. Således 
blev der 1732 under pulpituret lagt et gulv af 600 
enkelte mursten, købt hos apoteker Schmidt,21 
og ved hovedrestaureringen 1935-36 bemærke-
des, at der for hvert tredje skifte i apsidens mur-
værk var indskudt gamle, kvadratiske gulvfliser af 
rød tegl, som målte 17×17×7 cm.
 Omdannelsen til hovedkirke 1794-97, som in-
debar forbud mod fremtidige begravelser i kir-
ken, gav også anledning til en generel fornyelse af 
gulvene. Oprindelig var det kun meningen, at de 
skulle være repareret med mursten, men i stedet 
blev de belagt med fyrrebrædder, ‘vel bekosteli-
gere, men bedre og gavnligere for sundheden’, 
som det hedder i synsforretningen 1797.297

 1834 klagede man over gulvene i nordre side-
skib, som i flere år havde været brøstfældige og 
nu var så »aldeles forfalden, og formedelst Un-
derlagets Forraadnelse saa indsjunket, at Stolene 
stode ganske skjæve«.96 1838 gav snedkermester 
Hans Nielsen tilbud på at lægge nye gulve i ‘mid-
tergangen, de to smalle gange, altergulvet og då-
ben’,281 og 1840 udførte Hans Nielsen fornyelsen 
efter at have vundet licitationen på arbejdet 6. 
juni samme år.307 1862 ønskedes atter fornyelse 
af gulvene i nordre stolerække, tværgangen foran 

koret og i selve koret. Året efter konstateredes, at 
råd og svamp i gulvene var mere omfattende end 
antaget, hovedsagelig fordi ventilationen af kryp-
terne var sat ud af funktion.27 Ved Walthers ho-
vedrestaurering 1864–66 må gulvene være blevet 
istandsat, om end dette ikke udtrykkeligt specifi-
ceres.

DØRE

Kirken har i dag fire døre, af hvilke kun vestpor-
talen, som længe har været ude af brug, er mid-
delalderlig. Herudover er der i vestpartiet, dvs. 
søndre og nordre våbenhus, to yngre sidedøre, og 
endelig er der 1873 indsat en præstedør i apsi-
den.
 Vestportalen er en sekssøjlet romansk granitpor-
tal, som formentlig delvis stammer fra en ældre 
†kirke (s. 5400). Ved opstillingen i teglstenskirken 
1225-50 fremtrådte dens tredelte stik rundbuet, 
men dette synes ændret til den nuværende spids-
buede form ved en større ombygning af vestfaca-
den efter kirkens brand o. 1450 (s. 5442). Hvor 
længe den er benyttet som indgang vides ikke, 
men formentlig er den allerede tidligt i den efter-
middelalderlige periode gået ud af daglig brug, og 
i 1800'erne var der i selve åbningen indrettet et 
materialhus (s. 5383), indtil portalen 1879-81 re-
staureredes og genåbnedes; dog uden at blive be-
nyttet som indgang (jfr. fig. 12).
 Den nuværende hovedindgang i vestpartiets syd-
side under tårnet er en portal, udformet som led 
i Storcks hovedrestaurering 1879-81 (s. 5466, 
fig. 78). Indgangen i dette fag synes først etable-
ret som led i Kruuses og Hiernøes restaurering 
1794-97, da man opsatte en sandstensportal i 
flugt med tårnets murflade (jfr. fig. 74). Herved 
forsvandt den spidsbuede niche med dens oprin-
delige dobbeltvindue, som endnu ses på kirke-
prospektet i bunden af Knud Rasmussen Brandts 
fornemme sølvfad fra o. 1765 (fig. 71). Som led i 
restaureringen 1864-66 fjernede Walther den ny-
klassicistiske portal til fordel for en nygotisk (jfr. 
fig. 19). Først ved den uventede genopdagelse af 
nichen 1880 (jfr. fig. 26) ændrede Storck sit op-
rindelige projekt (jfr. fig. 80) til fordel for den nu-
værende portalniche (fig. 79).
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Danmarks Kirker, Århus

 Norddøren i vestpartiet, som nu giver adgang til 
sognegården, synes først etableret 1743 som en 
intern forbindelse mellem kirken og et †kalkhus 
ved klokkerboligens sydside (s. 5383). Sidstnævn-
te genopførtes 1754 efter brand samme år; dog 
flyttedes kalkhuset ved samme lejlighed til østen-
den af kirkens nordside. Døren, som istandsattes 
1794-97,297 kom herefter muligvis til at fungere 
som klokkerens private indgang, indtil man 1832 
etablerede en gang mellem kirken og graverbo-
ligen, hvortil der var adgang såvel fra Kippervig 
som fra gårdrummet nord for kirken (s. 5383). 
Murermester Høstmark udførte en ny indgangs-
dør med stentrappe til det lavereliggende kir-
kerum, muligvis den nuværende rundbuede åb-
ning.307 Senest fra dette tidspunkt har døren væ-
ret i brug som sekundær indgang via gårdrum-
met og ‘sidedøren i Pustervig’, der 1846 forsyne-
des med et rendestensbræt.349 Det er uvist, hvor 
længe den åbne passage mellem kirken og klok-
kerboligen eksisterede, men senest ved Walthers 
restaurering 1864-66 må passagen være blevet 
overdækket og klokkerboligens tag ført videre til 
kirkens nordside, hvorved døren til kirken og til 
en trappeopgang til pulpiturerne og orglet øst 
herfor, blev indvendige døre (jfr. fig. 24, 85).
 Præstedøren i apsiden indsattes 1873 ‘såvel for 
ventilationens skyld som af hensyn til sognepræ-
stens bekvemmelighed’.27 Tegningerne (fig. 157) 
udførtes af kirkens arkitekt V. Th. Walther, ifølge 
hvem døren ‘ikke vil være nogen forskønnelse af 
dette parti og derfor (er) holdt i en simpel form 
og underordnet dens omgivelser’.29 Den fladbu-
ede åbning med såvel yder- som inderdør vakte 
ikke ubetinget tilfredshed hos Stiftsøvrigheden, 
som udtrykte skuffelse over, at Kirkeinspektionen 
ikke havde indhentet en kunsthistorikers mening 
om, hvorvidt det var forsvarligt at bygge døren.88

 Ved Storcks nyromanske omdannelse og ud-
vendige skalmuring af apsiden 1879-81 måtte 
døren af stilmæssige hensyn ændres til en rund-
buet dør i det ydre (jfr. fig. 77). Og ved Viggo 
Norns restaurering af kirkens indre 1935-36, da 
rummets vægge skulle fremtræde i blank mur, 
måtte apsidens væg skalmures med munkesten, 
og den fladbuede inderdør fjernedes nu til for-
del for en smiget åbning, hvis rundbuede stik står 

pudset i stil med kirkens oprindelige åbninger.
 †Døre. Foruden den bevarede vestportal har 
teglstenskirken oprindelig haft to døre i sideski-
benes 4. fag (s. 5417). Levn af disse døre er på-
vist ved Storcks og Norns restaureringer, og end-
nu ses dele af norddørens spids- eller rundbuede 
ydre stik, som antagelig fornyedes ved skalmurin-
gen 1879-81 (fig. 43).
 Den søndre sidedør kan være blevet lukket o. 
1350, da den på grund af †rådhusets opførelse 
ud for kirkens sydvestre hjørne blev ubekvem 
og erstattedes af en dør i 3. fag med tilhørende 
†våbenhus (s. 5446). Hvad enten den forblev i 
brug eller midlertidigt tilmuredes, kom den atter 
i brug efter våbenhusets nedrivning o. 1550, og 
endnu o. 1765 (jfr. fig. 71) gengives den som kir-
kens eneste dør mod Torvet. Den ovennævnte 
dør i sydsidens 3. fag blev også påvist ved Storcks 
restaurering 1879-81 (jfr. fig. 24, 36).
 Spor efter den nordre sidedør blev også påvist 
ved såvel Storcks restaurering 1879-81 som ved 
Norns 1935-36 (s. 5417). Den omtaltes 1715 som 
‘den dør til klokmesterens gårdsrum’,18 og 1735 
kaldtes den for ‘den liden kirkedør’. I forbindelse 
med kirkens reparation 1741-42 blev døren til-
muret.185

VINDUER

Samtlige vinduer, med undtagelse af midtskibets 
vestvindue, stammer fra Storcks restaurering 
1879-81, hvor ældre †støbejernsvinduer fra 1851 
udskiftedes med blyindfattede ruder i smede-
jernsrammer. Disse er indsat i rundbuede, smi-
gede åbninger. Korets vinduer, to til hver side, er 
rekonstruktioner af de oprindelige; lysningsmå-
lene, der af Storck var gjort lidt for store, blev ef-
terfølgende korrigeret af Viggo Norn.350 I side-
skibene indsattes et vindue i hvert af de fire øst-
lige fag; de store smigede rundbuede lysåbninger 
erstattede ældre, sekundært indsatte vinduer. De 
to vestligste sideskibsfag fik hver et tilsvarende 
vindue mod vest, også her som erstatning for æl-
dre åbninger.
 †Vinduer. En række spor af oprindelige vindu-
er i sideskibene nær apsiderne og i vestpartiets 
nord- og sydside er omtalt s. 5417 og 5418. Hvad 
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angår de senere i middelalderen indsatte vinduer 
tiltrækker et †vindue, som Høyen registrerede 
1830 i søndre sideskibs 4. fag, tilsyneladende om-
trent midt i faget (jfr. fig. 14) sig særlig opmærk-
somhed.351 Det er angivet som smiget med let 
tilspidset bue og kunne således efter formen at 
dømme stamme fra en ændring senere i 1200'er-
ne.352 Spørgsmålet er imidlertid, om der ikke sna-
rere er tale om en rekonstruktion end egentlig 
registrering fra Høyens side. Den spidse form af 
vinduet, der hidtil er blevet betragtet som oprin-
delig,353 må i hvert fald vække undren, da samt-
lige vinduer fra kirkens opførelse, af hvilke der 
er afdækket rester, er rundbuede. Hertil kommer, 
at der i samme fag er påvist rester af et højtsid-
dende vindue, som er rundbuet og falset i lighed 
med rester af et dobbeltvindue i det søndre tårns 
2. stokværk (s. 5418, jfr. fig. 26). Vinduet er yder-
mere forskudt mod vest af hensyn til et dørsted, 
som i nærværende beskrivelse opfattes som den 
oprindelige dør til søndre sideskib (s. 5417).
 Korets sydside og begge sideskibe har på et 
tidspunkt fået nye, større vinduesåbninger af flad-
buet form, hvilket kan være sket allerede som led 
i genopbygningen efter brandkatastrofen o. 1450. 
Stikkene efter disse åbninger er bevaret synlige på 
korets sydside over de nuværende rekonstruerede 
åbninger. Af disse stik, som formentlig er delvis 
genskabte ved Storcks restaurering 1879-81, har 
det vestlige et prydskifte af løbere (jfr. fig. 44). I 
søndre sideskibs fire fag er der også konstateret 
spor af fladbuede åbninger (jfr. fig. 36), af hvilke 
vinduet i 3. fag i hvert fald må være yngre end 
nedrivningen af våbenhuset her o. 1550. Tilsva-
rende åbninger fandtes i de tre første fag i nord 
(jfr. fig. 87), hvor rester påvistes såvel 1879-81 
som 1935-36. Disse målte i ydersiden ca. 150 cm 
i bredden og afslut tedes foroven af fladbuestik; 
indadtil var bredden ca. 200 cm, og her var åbnin-
gerne ført op til underkanten af skjoldbuerne.354

 Ombygningen 1794-97 medførte en ændring 
af vinduesforholdene. I forbindelse med sænk-
ningen af søndre sideskibs tagflade indsattes fire 
fladbuede †vinduer i den herved blottede højkir-
kemur. Ved indsættelsen af disse vinduer udnyt-
tede man den midterste del af stikket over tri-
forieåbningerne som overdækning (jfr. fig. 14); 

udvendig har buetoppen formentlig ligget høje-
re.355 Ombygningen har formentlig tillige med-
ført en egalisering af en række ældre åbninger.
 En ombygning af midtskibets vestvindue har 
fundet sted før 1830 (jfr. fig. 15); det udstyredes 
da med en midtstillet, kraftig lodpost, der bar 
to spidsbueslag og kronedes af en cirkelåbning.
 En generel udskiftning af kirkens vinduer blev 
udbudt i licitation 1850-51 (s. 5458).281 Udbuds-
materialet nævner 20 støbejernsvinduer, hvilket 
må inkludere en udskiftning af vinduerne i vest-
gavlen, som imidlertid tilsyneladende ikke effek-
tueredes. De 17 †vindu er var fordelt med to i den 
1794 opførte apsis, to i korets sydside, fire i hvert 
sideskib, fire i sydsidens højkirkemur og endelig 
et enkelt, højtplaceret i nordre sideskibs østgavl 
(jfr. fig. 35). Alle var spidsbuede åbninger, muret 
af små, gule teglsten som ramme om støbejerns-
stel med gotiserende mønstre i toppen (fig. 19, 
87).356

 Ved Storcks restaurering 1879-81 udskiftedes 
højkirkens lysåbninger, jfr. kirkens nuværende 
vinduer. Disse †vinduer fremtræder tilmurede si-
den retablering 1935-36 af kirkens oprindelige 

Fig. 87. Vinduer i nordre sideskib (s. 5474). Skitse ved 
Hector Estrup, sendt til H. B. Storck 1. juli 1879. – 
Windows in north side aisle. Sketch July 1879.
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tagprofil mod syd. Mod kirkens indre er de helt 
fjernet ved rekonstruktionen af triforieåbninger-
ne, mens de mod sideskibets loftsrum endnu er 
synlige, men tilmurede bindigt med facademu-
ren.

TAGVÆRKER

Tagværkerne over kor og skib er nyere, antagelig 
fra hovedrestaureringen 1794-97, og hovedsage-
lig af fyr. Korets stol har to lag hanebånd, mens 
midtskibets 24 fag, som er nummereret med ro-
mertal fra øst mod vest og er træfornaglet, kun 
har ét lag hanebånd, men til gengæld et sæt skrå-
bånd; enkelte spærsko og -stivere er af eg. Apsi-
dens tagværk fornyedes ved ombygningen under 
Storcks restaurering 1879-81, mens søndre side-
skibs spær stammer fra Viggo Norns restaurering 
1935-36, da todelingen af tagets søndre tagflade 
ændredes. En forstærkning af korets og midtski-
bets tagværk med bindbjælker og konger over 
gjordbuerne samt skråbånd af jern mellem bind-
bjælker og murkroner stammer fra 1879-81.357

TAGBEKLÆDNING

Apsiden samt sydsiden af koret og skibet står kob-
bertækket siden hovedrestaureringen 1935-36, 
mens tagfladerne mod nord dækkes af røde vin-
getegl; endelig er taget på den polygonale apside 
ved østenden af nordre sideskib blyklædt.
 †Tagbeklædning. Af synet 1697 på den da meget 
forfaldne kirke fremgår, at kirken var tegltækket. 
Allerede 1707 oplagde murermester Niels Ras-
mussen imidlertid 28 skippd. bly på taget, hvis 
konstruktion samtidig ændredes af tømrermester 
Thomas. 1712 fulgte tårnets †sadeltag og kviste, 
hvor Niels Rasmussen med sine to sønner, Thor 
og Jens oplagde ca. 21 skippd. bly. Muligvis var 
blyet på tårntaget en gave, idet man samtidig an-
gav afdøde Jens Michaelsens navn med 35 fortin-
nede søm.
 Muligvis går den karakteristiske todeling af tag-
beklædningen med et ‘finere’ materiale på sydsi-
den mod Torvet tilbage til dette tidspunkt, selv-
om blybeklædningen iflg. det anførte materiale-
forbrug næppe har dækket både kor og skib i 

første omgang. Formentlig skete dette ved den 
hovedreparation, omfattende bl.a. en ‘omtækning 
af kirken’, som murermester Hans Madsen af Åle 
fik kontrakt på i 1717. Ifølge denne indkøbtes 
ca. 15 skippd. bly til supplering af det gamle bly, 
som efter omstøbning vejede ca. 77 skippd. mod 
ca. 82 før omstøbningen.13 1734 reparerede mu-
rermesteren atter blytaget, og 1736 fik mureren, 
Niels Krabbe, betaling for at tække begge kirker 
med tagsten,21 som for Vor Frelsers vedkommen-
de er specificeret som ‘Flensborgtagsten’.281 1740 
blev kirken atter underkastet en reparation af ta-
gene, og hertil kunne borgmester Møller skænke 
133 rdl. og 2 mk. fra en anonym giver, ‘en vel-
ment kristen, der ej har villet være sit navn be-
kendt’.83 På Hans Heinrich Eegbergs Horsens-
prospekt fra 1746 (fig. 1) er kirken således vist 
med blytage på alle sydvendte tagflader.
 Todelingen af tagbeklædningen dokumenteres 
atter 1790, da kirkens stentag blev forbedret med 
nye lægter og sten på den nordre side, mens bly-
taget på den søndre side blev efterset og for-
bedret.358 Det kan dog ikke helt udelukkes, at 
sydsidens blytag først efter hovedrestaureringen 
1794-97 kom til at omfatte både kor og skib, 
idet entreprenørerne i deres overslag fra 1793 kun 
regnede med, at den nye, delte tagflade på skibets 
sydside skulle tækkes med bly, korets sydside og 
den genopførte apside derimod ikke. Dette var 
baggrunden for, at bygmester Anders Kruuse i sit 
forslag til Stiftsøvrigheden 12. juli 1794 forslog, 
at også disse afsnit samt hele nordsiden forsynedes 
med bly, for »…dette vilde unægtelig bidrage me-
get til Kirkens Ziir og sande Nytte om benævnte 
Chorets Søndre Siide og den liden Udbygning, 
den nordre Side af Kirken, og et stykke af Søndre 
som ligger bagved Taarnet saa og Choerets nordre 
Siide sees ikke formedelst forestaaende og tilstø-
dende Bygninger, blev belagt med blyee…«.297

 Tagsten blev dog bibeholdt mod nord, mens 
hele sydsiden mod Torvet fik blybelægning. Så-
dan stod kirken 1862 og ligeledes efter Storcks 
restaurering 1879-81.27 Først med Viggo Norns 
hovedrestaurering 1935-36 blev sydsidens metal-
tage ændret til den nuværende kobbertækning, 
vel ud fra et ønske om at bringe disse tage i har-
moni med spiret.
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FARVEHOLDNING

Kirkens ydre fremtræder i dag med røde tegl-
stensmure, iblandet mindre partier af granit-
kvadre. Hovedparten af murværket, navnlig mod 
syd, præges af moderne munkesten, indsat som 
skalmur ved de to seneste hovedrestaureringer 
1879-81 og 1935-36. I det indre domineres ind-
trykket siden Viggo Norns hovedrestaurering li-
geledes helt af den dunkle, mørkerøde teglsten, 
som alene kontrasteres af hvidtede pudsflader på 
undersiden af buerne samt hvælvkapperne.
 †Ydre farveholdning. Den tidligst kendte omtale 
af udvendig murbehandling stammer fra istand-
sættelsen 1697, da brøstfældigt murværk blev 
repareret med mursten og »med kalck Vdvittet«, 
ligesom vinduesindfatningerne også blev hvid-
tet, såvel ude som inde.13 Det kan ikke ude-
lukkes, at der på dette tidspunkt var tale om 
en hvidkalkning – et forhold, som bestyrkes af 
Hans Heinrich Eegbergs Horsens-prospekt fra 
1746 (jfr. fig. 1), der viser kirken med lyse mur-
flader og en markering af tårnets hjørner som 
røde pilastre. Sidstnævnte detalje er netop an-
givet på Riemanns projekttegning (fig. 70) og 
forudsætter en kontrast til lyskalkede murflader. 
Et andet udtryk for en mere broget farvehold-
ning på daværende tidspunkt fremgår af en reg-
ning, som Anna, enke efter Niels maler, ind-
sendte 1757.285 Maleren havde penge til gode 
for arbejde på kirketårnet, hvis gesimser over 
glamhullerne og lanternen var anstrøget to gan-
ge med grå oliefarve og herefter med ‘grå og 
hvid marmor forfærdiget’. Lanternens piller og 
fyldinger blev marmoreret med hvid og rød far-
ve, mens postamenter og kapitæler smst. fik tre 
lag gul farve; endelig blev rammestykkerne ma-
let i perlefarve.
 Muligvis opretholdt man denne farveholdning 
helt til hovedrestaureringen 1794-97, da murene 
fik en ‘finish’ med rød farve og hvidt optrukket 
fugenet, bortset fra portalen og dens nærmeste 
omgivelser, som maledes med sandstensfarve.
 1836 fornyedes denne ydre dragt,359 som bl.a. 
tjente til at skjule de mange murreparationer og 
flikkerier med mursten af vekslende farve og for-
mat – en praksis, som kendes fra flertallet af vore 

ældre kirker.360 I vort tilfælde dokumenteres det-
te af Alexander Nays prospekt fra 1850'erne (fig. 
74), som også viser, hvorledes udvalgte detaljer 
såsom indfatningerne af portal og vinduer samt 
blændingsbundene blev holdt i lyse kontrastfar-
ver.
 Først med Storcks restaurering 1879-81 aflø-
stes denne udvendige bemaling af en ‘materiale-
rigtigere’ afrensning af gamle sten og skalmuring 
med nye, hvor dette fandtes nødvendigt.
 †Indre farveholdning. Det skønnedes ved hoved-
restaureringen 1935-36, at de indvendige mur-
flader oprindelig havde stået røde med pudslag 
på buernes undersider. Allerede i middelalderen 
er murene blevet hvidtede, bl.a. som baggrund 
for kalkmalerier, og sådan stod kirkerummet 
indtil man ved Walthers restaurering 1864-66 
overtrak væggene med et tykt lag cementpuds. 
Den indvendige hvidtning måtte ofte fornyes, 
således 1697, da Niels murermester hvidtede 
væggene, hvor det »af vand og draab eller anden 
fugtighed var forfulnet Grønt(!)«.13 Også i det 
eftermiddelalderlige kirkerum blev væggene og 
hvælvfladerne dog oftest smykket med kalkma-
lerier og ornamentale dekorationer (jfr. †kalk-
malerier).

VARME OG LYS

Kirken har nu fjernvarme med radiatorer, der ved 
hovedrestaureringen 1935-36 opstilledes langs 
væggene, for sideskibenes vedkommende i samti-
digt etablerede nicher under vinduerne. Varme-
ledningen føres ind i kirken fra et kedelrum un-
der den 1989 opførte sognegård.
 †Opvarmning. Kirken blev tidligst forsynet med 
varmeanlæg, da der i forbindelse med V. Th. 
Walthers hovedrestaurering 1864-66 formedelst 
2000 rdl. blev indlagt en varmeledning »til stor 
Behagelighed for Kirkegængerne«.361 Anlæggets 
kedel, som installeredes i en tilbygning ved kir-
kens nordside, måtte 1887 udskiftes med en ny, 
et arbejde, som udførtes af kaptajn A. B. Reck.362 
1925 blev ovnen atter udskiftet med en ny, leve-
ret af Møller og Jochumsen, Horsens.27

 Efter istandsættelsen 1908 installeredes elektrisk 
belysning i midtskibet, mens nordre sideskib med 
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pulpiturerne og søndre sideskib først fik elektri-
citet hhv. 1929 og 1932.27

 †Belysning. 1872 installeredes gasbelysning i si-
deskibene og under orglet, mens lysekronerne i 
midtskibet måtte vente til 1874.363

†VÆGTERGANGE

Kirketårnet er sikkert tidligt blevet benyttet som 
observationsplads i forbindelse med varsling af il-
debrande. Denne funktion nævnes dog først ud-
trykkeligt i forbindelse med argumentationen for 
at gøre Vor Frelsers Kirke til byens hovedkirke 
(s. 5357). Det er muligvis i forbindelse med den 
efterfølgende restaurering 1794-97, at man tog 
skridt til at at indrette tårnets næstøverste stok-
værk, umiddelbart under klokkestokværket, til en 
vagtstue med udvendige jernbalkoner mod alle 
fire verdenshjørner, således som tårnet ses gengi-
vet på en række ældre prospekter (jfr. fig. 9, 74). 
Vagtstuen og vægtergangene nævnes 1820, da 
snedker Hans Nielsen fik betaling for at istand-
sætte sidstnævnte.307 1826 samtykkede biskoppen 
og Stiftsøvrigheden i, at tårnet ‘stadig benyttes 
som vagttårn imod, at det aflukke, som tårnvæg-
teren opholder sig i, som de fire vægtergange, der 
skal være indrettet og hidtil vedligeholdt af byen, 
fremdeles vedligeholdes af samme’.303 1849 op-
sattes en ny vægtergang, mens to af de gamle blev 
repareret, hvorefter alle blev malet sorte.102 Væg-
tergangene og vagtstuen forsvandt ved  Storcks 
restaurering 1879-81, da nye urskiver indsattes i 
samme stokværk.

VINDFLØJE

1) 1737 (fig. 88). Tårnspiret krones af en samti-
dig vejrhane af kobber (jfr. fig. 70), som senest er 
belagt med bladguld 1991-92 i forbindelse med 
fornyelsen af spirets kobbertækning.27 Regnska-
berne fortæller om jævnlige fornyelser af guldet 
på såvel selve hanen som drejekuglen, således ved 
tårnets og spirets reparation 1767, da Henrich 
Møller anstrøg kuglen til spiret tre gange med 
gul oliefarve og herefter lagde ægte dukatguld på 
den.230 Ved en kraftig storm 19. febr. 1809 blæ-
ste kuglen og vejrhanen ned, men det fremgår ik-
ke, hvorvidt de heraf følgende beskadigelser nød-
vendiggjorde en fuldstændig fornyelse som led i 
den efterfølgende reparation af spiret (s. 5456). 
Ved en lignende hovedreparation af spiret 1890 
blev kuglen og vejrhanen repareret og nyforgyldt. 
I kuglen fandtes ved denne lejlighed indlagte 
mønter og en kobberplade med diverse navne, 
hvorfor man besluttede, at navnene på Stifts-
øvrighedens og Kirkeinspektionens medlemmer 
skulle indgraveres på en ny kobberplade, der også 
indlagdes i kuglen.364

 2) 1794. På skibets østre gavlspids er opsat en 
kobberfløj, i hvis fane årstallet »1794« læses med 
perforerede tal. Fløjen må være kommet til i for-
bindelse med hovedrestaureringen 1794-97 som 
afløser for en ældre smst.
 *Eftermiddelalderlig kobberfløj (fig. 89), 27×13 
cm, med takkede sider, som delvis er forsvundet på 
den ene side; huller til fastgørelse af jernramme og 
rester af forgyldning. I Horsens Museum (inv.nr. 

Fig. 89. *Vindfløj (s. 5477). I Horsens Museum. – 
*Weathervane.

Fig. 88. Vindfløj nr. 1 (s. 5477). 1:20. Målt og tegnet af 
Hector Estrup. I Horsens Museum. – Weathervane no. 
1.

FARVEHOLDNING · VARME OG LYS · †VÆGTERGANGE · VINDFLØJE



5478 HORSENS · VOR FRELSERS KIRKE

3025). Måske identisk med fløjen på skibets øst-
gavl, opsat 1770, jfr. †fløj nr. 3(?), (jfr. ndf.).
 †Vindfløje. 1–2) 1703. Spidserne af tårnets mid-
delalderlige taggavle kronedes både mod øst og 
vest af vindfløje, der tidligst omtales 1703, da mu-
rer Niels Rasmussen nedtog, reparerede og gen-
opsatte den østre fløj, mens han opsatte en ny 
på vestgavlen i stedet for den gamle, som var for-
svundet.13 1713 fik kobbersmeden betaling for at 
‘gøre en kobberfløj af hans eget kobber, som blev 
sat på tårnet’.13 3) 1770 opsattes en ny fløj på ski-
bets østre gavlspids. Kobbersmed Jørgen Lindvig 
fik betaling herfor, Christen Madsen Lind le-
verede en messingknap til stangens øvre afslut-
ning, og maler Thomas Bang forgyldte den over-
alt på begge sider med ægte guld, mens messing-
knappen, kobberkuglen og stangen blev anstrøget 
med grønt.365

†KALKMALERIER

Middelalderlige †kalkmalerier. Under afbankning af 
gamle pudslag på vægge og hvælv i forbindelse 
med hovedrestaureringen 1864-66 konstateredes 
flere levn af middelalderlige kalkmalerier.366 Kun 
et større sammenhængende fragment på nord-
væggen i korets vestfag fik lov at stå fremme 
nogle år, indtil det forsvandt ved genåbningen af 
fagets oprindelige vindue under restaureringen 
1879-1881.
 1) O. 1450. Fragment af Korsfæstelsen (fig. 91) 
med den korsfæstede, tornekronede Kristus, flan-
keret dels af høvedsmanden (th.), dels af en bød-
del, Longinus, med lansen og den glorieprydede 
Maria med en ledsagende kvinde samt i bag-
grunden Jerusalem (tv.); høvedsmanden peger på 
et nu udslidt skriftbånd.367 Ifølge den kalke, som 
blev taget af maleriet umiddelbart inden dets 
fjernelse, var der benyttet rødbrune, grønne, grå 
og sorte farver. 
 Maleriet, der må have været led i en omfatten-
de nyudsmykning af kirkerummet efter brandka-
tastrofen (s. 5441), synes udført af en kompetent 
mester, hvis forbilleder i lighed med en række an-
dre danske kalkmalerier skal søges i den interna-
tionale, såkaldte ‘skønne stil’ fra tiden o. 1400.368 
Navnlig udformningen af høvedsmanden med 
jødehatten, brokadesdragten med metalbæltet og 
nyredolken er i så henseende karakteristisk. 
 De svage rester af en Korsbæringsscene, som 
afdækkedes i søndre sideskib, kan have været en 
del af samme udsmykning, men hverken den 
nærmere lokalisering endsige fragmentets karak-
ter er oplyst.
 2) Middelalder(?). Den nordlige af prydnicher-
ne i korets vestvæg sås ved genåbningen 1935 
at være pudset med rester af kalkmalet dekora-
tion.369

 Eftermiddelalderlige †kalkmalerier. 1) 1500'erne(?). 
Ved fjernelsen af cementpudsen 1935-36 afdæk-
kedes på nordre vange af nordre sidekibs †apsis-
bue fragmenter af et våbenskjolds øvre del med 
hjelmløv og -vinger (fig. 90). Selve skjoldmær-
ket, som har refereret til ejeren af det gravkapel, 
der var indrettet i apsiden (s. 5576, 5584), lod sig 
desværre ikke identificere.

Fig. 90. Fragment af eftermiddelalderligt †kalkmaleri 
på nordre vange af nordre sideskibs apsisbue (s. 5478). 
Foto 1935. I Horsens Museum. – Fragment of post-me-
dieval †mural on the north jamb of the apse arch of the north 
side aisle.
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Fig. 91. Korsfæstelsen. Fragment af †kalkmaleri o. 1450 på korets nordvæg i vestre fag (s. 
5478). Kalke ved Hector Estrup 1880. – The Crucifixion. Fragment of †mural, c. 1450, on the 
north wall of the chancel in the west bay. Tracing, 1880.

 2) 1717, i forbindelse med kirkens istandsættel-
se, fik maler Henrich Schults betaling for at ‘male 
og staffere hans kgl. majestæts navn i cifre og års-
tal på hvælvingen’.370 Regnskabet oplyser dog ik-
ke, hvor maleren opsatte det kongelige mono-
gram og årstallet, som formentlig var Frederik 
IV's og 1699, tidspunktet for monarkens rege-
ringstiltrædelse. Denne tradition er f. eks. veldo-
kumenteret i Odense bys kirker.371

 3) 1740-42, i forbindelse med kirkens istand-
sættelse, udførte Søren maler på triumfvæggen 
et ‘gardin’, som indramning af et †korbuekrufiks 
med tilhørende engle (s. 5510), der samtidig ny-
stafferedes.372

 4) 1767 udførte Horsens-maleren Henrich 
Møl ler som led i kirkens istandsættelse, et ‘gardin’ 
i rød, brun, gul og grå limfarve over alteret – et 
sted, som var ‘meget besværligt at komme til, jeg 
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måtte leje en karl til hjælp, som sammen med mi-
ne folk kunne holde og flytte stilladset’.373 Gardi-
net har antagelig været beslægtet med endnu be-
varede eksempler i bl.a. Nørup (Vejle Amt, Tør-
rild Hrd.), som Møller malede 1759 i forbindelse 
med staffering af altertavlen. – Møller fik endvi-
dere betaling for hvælvkappernes 43 nye stjerner 
samt 4, som han anstrøg med gul oliefarve og si-
den forgyldte med metalguld, hvorover to gange 
guldfernis (jfr. s. 5451).
 5) 1866. Den nyromanske udsmykning af kir-
kens vægge og hvælv, hvormed V. Th. Walther af-
sluttede kirkens istandsættelse, er fastholdt i et æl-
dre interiørfotografi (fig. 95). Det fremgår heraf 
og af en samtidig avisomtale af restaureringen,374 
at halvsøjlerne var fremhævet med hvidtning på 
baggrund af de svagt tonede vægflader; selve ka-
pitælerne var grå med forgyldte forsiringer, som 
endnu til dels er bevarede. Hvælvkapperne var 

malet lyseblå med hvide stjerner, mens gjordbuer 
og ribber havde en mørkere ornamentik, kantet 
af arabesker. Korbuens stik og underside var li-
geledes fremhævet med ornamental bemaling , 
og i bunden af triumfbuens to cirkulære blæn-
dinger sås malet et latinsk kors, indrammet af 
korslagte palmegrene og bibelcitater(?) i ver-
salskrift. Udsmykningen tildækkedes ved Viggo 
Norns istandsættelse 1908-09, da kirkens vægge 
og hvælv hvidtedes (jfr. fig. 149). Alle spor fjerne-
des 1935-36.
 6) O. 1950 udarbejde maleren Elof Risebye en 
skitse til et apsismaleri med motivet De dødes 
opstandelse på Dommedag, hvortil en model op-
bevares i Skissernas Museum (Arkiv för dekorativ 
konst) i Lund.375 Billedet viser en skare af engle, 
som løfter sig op mod lyset med et brus af vinger 
ind mod Kristusfiguren på alteret (s.d.).376 Jfr. for 
ældre projekter s. 5496 og fig. 102b.
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Oversigt. Inventarets historie bærer i høj grad præg af 
kirkens skiftende status gennem tiderne, snart som an-
neks eller vikarkirke og snart som hovedkirke for by-
sognet. Dette forhold medførte, at den mht. de vigtig-
ste mindre ‘ornamenter’ (altersølv og tekstiler) i lange 
perioder måtte dele beholdning med en anden kirke 

(før reformationen antagelig med †Vor Frue Kirke, ef-
ter 1532 med Klosterkirken). Tilsvarende nærede by-
ens kirkestyrelse ingen betænkeligheder ved lejligheds-
vis at overflytte selv større inventarstykker fra den ene 
til den anden kirke. Disse forhold ændrede sig dog 
ved sognedelingen 1904, til dels foregrebet i praksis 

INVENTAR
NOTER s. 5619

Fig. 92. Indre set mod øst. Henrik Wichmann fot. 2002. – View of interior towards the east.
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allerede 1894, da Klosterkirken i forbindelse med sin 
genetablering fik egen beholdning, også af de nævnte 
mindre genstande.
 Det nuværende inventar i kirken omfatter udeluk-
kende genstande fra tiden efter 1600. Der ses dog i 
denne sammenhæng bort fra en midlertidig udsmyk-
ning af alteret (og siden 1866 af pulpiturerne) i tids-
rummet o. 1794-1935 med otte *malerier (fra 1939 i 
Horsens Museum), de fire udført 1706 af Hans Chri-
stian Wilrich på bagsiden af sidefløjene fra Klosterkir-
kens senmiddelalderlige altertavle. Ældst af det eksiste-
rende udstyr og samtidig kirkens fornemste klenodie 
er Peder Jensen Koldings prædikestol fra 1670, der ef-
ter 1794 flyttedes hertil fra Klosterkirken og ved denne 
lejlighed ombyttedes med Vor Frelsers Kirkes ældre 
*prædikestol (o. 1600). Begge prædikestole var dona-
tioner fra velgørere i menigheden, hhv. ægteparrene 
Johan Andersen og Bodil Hansdatter samt Anders Ol-
sen og Sidsel Jørgensdatter. Andre private gaver fra 
1600'ernes slutning er kirkens oprindelige *(†)alter-
skranke, skænket 1683 af Anne Sørensdatter Winther, 
enke efter rådmand Thomas Knudsen, men o. 1794 
ombyttet med Klosterkirkens daværende (og siden for-
svundne) skranke; endvidere tre lysekroner, skænket 
hhv. 1689 af Knud Thomassen og Kirsten Jochumsdat-
ter Rodenborg, 1691 af Anders Jensen Thonboe og 
Dorthe Hansdatter Lottrup samt 1700 af rådmand Ur-
ban Jacobsen og Bodil Olufsdatter. Flere af disse velgø-
rere fandt samtidig deres sidste hvilested i kirken (jfr. 
(†)begravelser nr. 6 og 9). Endelig er (dele af) kirkens 
to sæt alterstager fra tiden o. 1700. Heraf er det ene 
– formentlig udført 1711 af klokkestøberen Friderich 
Kesler fra Flensborg – dog ikke længere i anvendelse.
 Bortset fra den bemalede opgang til kirkens tidligere 
prædikestol, (nu i Klosterkirken, jfr. ovf.) er bevaret en-
kelte minder fra Horsenskirkernes store istandsættelse 
i årene o. 1740, ligeledes gennemført med bistand fra 
menigheden. Det gælder altersættet fra o. 1744-46, ud-
ført af Horsensguldsmeden, Knud Rasmussen Brandt. 
Heraf var kalk og disk (o. 1744) givet ‘af en ubekendt 
ven’, mens oblatæsken (1746) skænkedes af Jochum 
Rodenborg (de Lichtenhielm) og dennes første hu-
stru, Adolphine Sophie Müller, efter at være omstøbt 
af en ældre æske, foræret 1662 af giverens morfar, 
borgmester Jochum Rodenborg. *Futteralet til alter-
sættet er også bevaret (i Horsens Museum). 1764-66 
modtog sognet et fornemt sæt tekstiler fra Bodil Hof-
gaard, enke efter den netop afdøde storkøbmand Ger-
hard de Lichtenberg (†1764). Sættets hovedstykker, der 
deponeredes på Horsens Museum hhv. 1949 og 1960, 
omfattede et *alterklæde og en *messehagel. Dertil 
kom et siden hen kasseret †overtræk til prædikestolen 
og en †kasse til tingenes opbevaring. Fra 1766 er til-
lige kirkens ældst bevarede klokke, støbt af den kø-
benhavnske klokkestøber Michael Carl Troschell med 
malm fra en af beholdningens ældre klokker (†nr. 2). 

Af to løse stole, anvendt til brug for brudepar, bærer 
den ene årstallet 1780, mens pendanten efter formen 
at dømme er ældre. Begge kan dog være kommet til 
kirken på et senere tidspunkt (jfr. s. 5533).
 Reminiscenser fra Anders Kruuses og Jens Hiernøes 
store renovering 1794-97 (jfr. s. 5369, 5452 og ndf.) er 
tilsvarende få. Ud over de ovennævnte malerier, hvoraf 
tre endnu har bevaret deres nyklassicistiske indfatning, 
synes alene to store *vaser at kunne henføres til ud-
smykningen af pulpiturerne. 1821 modtog kirken som 
erindring om ‘Horsens søfolk’ et kirkeskib, en trema-
stet orlogsfregat. En pendant, tidligst nævnt 1853, er si-
den overført til Klosterkirken (s.d.). 1830 og 1835 om-
støbtes to af kirkens ældre klokker, af hhv. klokkestø-
berfirmaerne J. C. & H. Gamst i København og Carl 
Frederik Weiss i Horsens (nr. 2 og *klokke). Den først-
nævnte er dog siden – efter en midlertidig placering 
i Klosterkirken – genanvendt som del af et gravminde 
for sognepræst Thordur Tomasson (Vestre Kirkegård, 
København). Fra tiden umiddelbart før V. Th. Walthers 
hovedrestaurering stammer et alterbordskrucifiks, en 
galvanoplastisk, ofte anvendt kopi af J. A. Jerichaus kors 
fra 1853, og en *messehagel (1862, nu i Horsens Mu-
seum).
 I forbindelse med restaureringen 1864-66 nyudfør-
tes flere vigtige inventarstykker, hvoraf endnu døbe-
fonten, pengeblokkene og stolestaderne (de sidstnævn-
te med ændrede gavle fra 1935-36) er bevaret, alle for-
mentlig udført efter Walthers tegninger. 1866 tilkom 
yderligere en alterkande (i dag anvendt som dåbskan-
de), støbt af Vilhelm Christesen, København. 1872-74 
forbedredes belysningen i kirken med to lysekroner 
(nr. 4, †nr. 4). Manglende stabilitet i klokkeophæng-
ningen 1880 var baggrunden for en reduktion af klok-
kernes antal fra fem til tre, hvoraf én dette år nystøb-
tes af Jørgen Stallknecht, Horsens (fra †klokke nr. 1 og 
8). O. 1904 suppleredes altersølvet med et sygesæt og 
en ske, begge støbt af Horsensguldsmede, hhv. Rasmus 
Jensen og Jørgen Peter Schmidt.
 Viggo Norns forskellige istandsættelser af kirken i 
løbet af 1900'ernes første halvdel har også præget in-
ventaret. Ud over den udskårne ramme til *altertav-
len fra 1908 (jfr. ndf.) skal fra restaureringen 1935-36 
nævnes stolegavlene, pengebøssen og korbuekrucifik-
set; et samtidigt (†)kortæppe (nr. 1) er dog tegnet af El-
len Hofman-Bang. Alterbordet og -skranken hidrører 
fra den 1947-50 gennemførte forandring af alterpar-
tiet og præsteværelset. Et minde om den førstnævnte 
renovering er derudover et dåbsfad, skænket og udført 
af sølvvarefabrikant Sofus Sørensen 1936 i forbindelse 
med kirkens genindvielse. Den sidstnævnte handling 
erindres yderligere i en mindeplade fra 1939. Kirkens 
nuværende alterprydelse, der erstattede et *altermaleri 
af Luplau Janssen fra 1908, er et værk af Einar Utzon-
Frank fra 1950; samme gav tillige udkast til et (†)kor-
tæppe, vævet af kunstnerens svigerdatter Anne-Marie 
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Hvalsøe. Kirkens sognepræst (1932-56) og historiker, 
Cort Ejnar Trap Engsig-Karup, der i sin embedstid ak-
tivt tog del i kirkens forskellige renoveringer, forfattede 
indskriften til den førnævnte plade, ligesom han 1945 
i anledning af fredsslutningen efter Anden Verdens-
krig iværksatte en indsamling til erhvervelsen af en ny 
klokke (nr. 4, ‘fredsklokken’) og 1950 varetog depone-
ringen i det nye alterbord af egenhændigt hjemførte 
klenodier fra Det hellige Land.
 Et nyt orgel, bygget 1977 af Th. Frobenius & Sønner 
i samarbejde med arkitekterne Inger og Johannes Ex-
ner, foran vestvinduet, har nødvendiggjort opsætning 
af supplerende belysningslegemer, således s.å. og 1981 
ved orgelpulpituret og i koret. Nyere anskaffelser er 
endvidere messehagler og alterklæder, vævet 1986 og 
1989 af Bjarne Sachse. En nødvendig restaurering af 
prædikestolen 1987 omfattede bl.a. et supplement af 
kurvens figurer, skåret af kirketjener Jørn Rasmussen, 
der også 1993 udførte et lille krucifiks, placeret i ni-
chen ved døbefonten. Ændret liturgisk praksis er en-
delig baggrund for erhvervelsen af en dåbskandelaber 
og en lysglobus, hhv. 1986 og 1998.
 Kilder. De vigtigste skriftlige kilder til inventarets 
historie udgøres af Bispe- og Kirkeinspektionsarki-
vernes regnskaber og indkomne sager m.m. vedrøren-
de bysognet eller den administrative enhed, Horsens 
kirke(r), dvs. såvel Vor Frelsers Kirke som Klosterkir-
ken (jfr. s. 5354). Bortset fra enkelte uddrag af en æl-
dre kirkebog, ‘udskrevet 1565’, men omfattende spred-
te notitser tilbage til 1558, er der først bevaret stolesta-
defortegnelser fra 1630, inventarier fra 1667 og mere 
udførlige indtægts- og udgiftsregnskaber fra 1684.377 
 De specielle kirkeadministrative forhold i ældre tid 
for Horsens by har imidlertid affødt en række proble-
mer i forbindelse med en rekonstruktion af de enkelte 
kirkers inventarbeholdning, navnlig af tilhørsforholdet 
til og placeringen af mindre genstande. Sognet i Hor-
sens ejede i princippet begge kirkers inventar, ligesom 
præsterne eller kapellanerne i forbindelse med skiften-
de kirkelige handlinger har kunnet overføre altersølv 
og tekstiler fra den ene kirke til den anden. Alligevel 
opregner de tidlige inventarier hver kirkes beholdning 
for sig. Bortset fra det ældst bevarede inventarium fra 
1667, hvor både altersølv og tekstiler (alterklæder, -du-
ge og messehagler) foruden alterstager (for Vor Frel-
sers Kirkes vedkommende også lysekroner og -arme), 
dåbsfade og pengebeholdere er anført under de enkel-
te kirker,378 vælger senere inventarier at rubricere det 
fælles gods af altersølv under Klosterkirkens inventar 
(om end med tilføjelse af dettes forvaring hos sogne-
præsten eller kapellanen), mens tekstiler fortsat nævnes 
under hver kirke.379 I fortegnelser fra o. 1740ff. er der 
dog selvstændig markering vedr. fællesbeholdningen af 
det mest kostbare løsøre under opsyn af kirkens præ-
ster, mens de respektive kirker alene er noteret for et 
spartansk ‘dagligt’ udstyr af alterduge, stager, alterbøger, 

messeskjorter og pengebeholdere (samt for Vor Frel-
sers Kirkes vedkommende et messingdåbsfad). Enkelte 
genstande, anført under fællesbeholdningen, var dog 
udtrykkeligt skænket til én af de to kirker. Det gælder 
for dåbsfadet i Klosterkirken, der iflg. sin indskrift var 
foræret 1719 af Bodil Jørgensdatter Høgsbro til »Hor-
sens Kloster:Kierke« (s.d.), mens et alterklæde ‘til brug 
i S. Ibs kirke’ 1788-89 doneredes af Niels Ottesen til 
Bjerregaard (se ndf.).
 Efter ‘systemskiftet’ 1794-97 indskrænkedes Kloster-
kirkens daglige beholdning yderligere, en naturlig kon-
sekvens af dens reducerede anvendelse som begravel-
seskirke (jfr. s. 5356), mens fællesbeholdningen af al-
tersølv og tekstiler primært brugtes i Vor Frelsers Kir-
ke. Alligevel er Klosterkirkens vanlige inventarium af 
mindre løsøre fortsat nævnt indtil o. 1822, hvorefter 
kirken frem til 1862 tilsyneladende kun rummede en 
bibel og det nødvendige brandudstyr (samt sidstnævn-
te år et par malede træstager).380 Da denne kirke på ny 
fik regelmæssig kirkelig anvendelse – bortset fra kor-
tere perioder som vikarkirke – fra 1894, opbyggedes et 
selvstændigt inventarium af sølvtøj og tekstiler m.m., 
mens Vor Frelsers Kirke bibeholdt det endnu bevare-
de af kirkernes fællesbeholdning. En ‘forsyndelse’mod 
ejendomsretten blev dog 1892 påtalt i forbindelse med 
ovennævnte sølvdåbsfad.381 Forholdet bragtes i orden 
ved fadets tilbagelevering til Klosterkirken 1936.
 I forbindelse med beskrivelsen af Vor Frelsers Kirkes 
inventar anføres både bevarede genstande (for så vidt 
de stadig befinder sig i denne kirke) og forsvundne 
inventardele fra fællesbeholdningen, med mindre disse 
udtrykkeligt som nævnt ovf. er skænket til Klosterkir-
ken. Dog er ‘særbeholdningen’ for de respektive kirker, 
inklusive større og til dels nagelfast inventar, naturligvis 
beskrevet under hver enkelt bygning.
 En usikkerhedsfaktor i forbindelse med de fælles 
kirkeregnskaber afspejler sig tillige i de sammenførte 
udgiftsposter, hvor oplysninger om nyanskaffelser eller 
registrering af udført håndværksarbejde undertiden 
savner en lokalisering af den respektive kirke. Kontek-
sten kan derfor i visse sammenhæng kun udledes med 
forbehold. Endnu et kildemæssigt problem bør næv-
nes i relation til inventarets beskrivelse – i Vor Frel-
sers Kirke såvel som i Klosterkirken. I forbindelse med 
istandsættelser og oprydninger i løbet af 1900'ernes 
første årtier blev en række ældre og kasserede genstan-
de (inklusive mindre gravminder, fortrinsvis kistepla-
der) overført til Horsens Museum.382 I en række tilfæl-
de har registreringen af dette materiale og dets præ-
cise proveniens dog været mangelfuld, hvilket underti-
den vanskeliggør identifikationen.383 Samtidig kan det 
ikke udelukkes, at kasseret materiale fra Vor Frelsers 
Kirke i 1800'erne midlertidigt kan have været depone-
ret i Klosterkirken, hvorfra det sammen med genstande 
herfra er kommet til museet.384 I tvivlstilfælde vil kir-
keligt inventar fra museet derfor blive beskrevet sam-
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let i et afsnit, omhandlende kirkelige genstande med 
uvis proveniens i afsnittet »Tilføjelser og rettelser« ved 
afslutningen af Århus Amt.
 Det middelalderlige kirkerum. Rumindretningen før 
reformationen er yderst sparsomt belyst, men lader sig 
til dels udlede af spor i selve bygningen. Som anført s. 
5441 var kirken i senmiddelalderen (o. 1450) genstand 
for en større ombygning, formentlig i forbindelse med 
en brand, og dette kan – blandt meget andet – med-
virke til at forklare, at der tilsyneladende ikke kendes 
inventargenstande fra den ældre del af middelalderen. 
Kirkens kortvarige sognestatus o. 1480-1532 har anta-
gelig medført en supplering af inventarbeholdningen 
(bl.a. med en døbefont, jfr. s. 5508), men forholdene 
lader sig ikke nærmere belyse.
 Selvom middelalderlige alterborde ikke er påvist, 
har kirken foruden højalteret under alle omstændig-
heder haft sidealtre i de to apsider mod nord og syd. 
Et (†)relikviedepositum ved søndre sideskibs sydøst-
væg kan måske have hidrørt fra alterbordet på dette 
sted. Endvidere må formodes tilstedeværelsen dels af 
et †lægmands- eller korsalter under korbuens kruci-
fiks, dels af flankerende †sidealtre mod nord og syd 
i triumfvæggens vestside. Den endnu bevarede niche 
i nord er antagelig reminiscens herfra (s. 5422). Deri-
mod må bygningsspor i korets sydmur (vestligste fag) 
antagelig tolkes som rester af en †celebrantstol (jfr. s. 
5422), mens nicherne i korets vestvæg (s. 5420) må 
tolkes som ‘pyntenicher’ uden praktisk funktion. Dog 
blev i den søndre niche sekundært indbygget et trap-
peløb, måske dikteret af tilstedeværelsen af et lektori-
um (jfr. ndf.), en prædikestol eller et pulpitur på dette 
sted. Dateringen af trappens etablering (og af de der-
med forbundne inventargenstande) lader sig dog ikke 
nærmere fastslå.
 Om udsmykningen af højalteret og kirkens sidealtre 
er vor viden ligeledes yderst begrænset. Den af Danske 
Atlas (1768) beskrevne altertavle af ‘gammeldags bil-
ledhuggerarbejde’ kan have været senmiddelalderlig, 
men kan lige så vel være tilkommet i renæssancen, li-
gesom prædikestolen, jfr. ndf. Eksistensen af en †skran-
kemur mellem kor og skib kan udledes af spor, påvist 
i forbindelse med korbuens retablering 1935-36 (s. 
5422). I selve buen fandtes som nævnt et †krucifiks, 
muligvis middelalderligt. Et særligt statusgivende ind-
slag i kirkerummet har været et †orgel, muligvis opsat 
på et svaleredepulpitur eller et lektorium) (s. 5546). 
Orglet kasseredes dog o. 1558. Før kirkens ombygning 
i 1400'erne fandtes endvidere et muret herskabspulpi-
tur i kirkens vest ende (s. 5434). I tårnene, antagelig dog 
kun i det sydvestre, var fire eller fem klokker, som det 
tidligst er dokumenteret 1565. Heraf var mindst to af 
middelalderlig oprindelse (s. 5560).
 Det efterreformatoriske kirkerum. Som nævnt ovf. er 
der et yderst spinkelt kildegrundlag for at rekonstruere 
kirkens indretning i de første århundreder efter refor-

mationen. Statusændringen o. 1532 har formentlig sat 
sit præg på inventarbeholdningen i form af udskiftning 
eller reduktion af genstande. Et – om end i flere hen-
seender stadig mangelfuldt – indtryk af kirkens indret-
ning og beholdning kan først etableres fra 1600'erne. 
Fra dette århundrede kendes en række inventargen-
stande, hovedparten private donationer. Ældst blandt 
disse var den daværende *prædikestol, skænket o. 1600 
af Anders Olsen og Sidsel Jørgensdatter (jfr. ovf.). Der-
imod har kirken antagelig selv bekostet †stolestader 
(tidligst omtalt 1630), †positiv og †orgel (tidligst nævnt 
1667 og 1686). Navnlig i 1600'ernes anden halvdel 
og 1700'ernes begyndelse ses den private gavestrøm at 
være taget til, sikkert for at afhjælpe manglerne som 
følge af kirkens – og byens generelle – forarmelse, bl.a. 
efter Svenskekrigene (jfr. s. 5355).
 Hvad angår korets møblering, vides intet nærmere 
om selve alterbordet, altertavlen og afgrænsningen 
mod skibet i form af et formodet korgitter. Selve alte-
ret hegnedes dog fra 1683 af en *skranke, skænket af 
Anne Sørensdatter Winther (jfr. ovf.). Til gengæld ken-
des fra inventarier og regnskaber flere enkeltgenstande, 
anvendt under gudstjenesten og til pryd af alterbor-
det. Det gælder således en †oblatæske, foræret 1662 af 
borgmester Jochum Rodenborg og hans hustru, Kir-
sten Steffensdatter, en forgyldt †kalk med tilhørende 
†disk, skænket før 1667 af Karl Johan Achen og An-
ders Lime og suppleret 1704 med et lille forgyldt †al-
tersæt, sidstnævnte en gave fra Broder Gertsen Lich-
tenberg og hustruen, Dorthe Didrichsdatter Cordtsen, 
hvortil parykmager Anton Bergs enke o. 1720 føjede 
en †sølvalterkande, til dels vel en erstatning for en æl-
dre tinkande eller -flaske. Alterbordet smykkedes 1667 
af et rødt †fløjlsalterklæde, skænket af Sidsel Lauritzs-
datter, mens Clemens Olufsens enke, Sidsel Pedersdat-
ter havde foræret en †fløjlsmessehagel ‘med prydelse’.
 Kirkens daværende prædikestol fandtes antagelig i 
sydsiden af midtskibets 2. fag. Måske under indtryk af 
tilkomsten 1670 af den prægtige prædikestol i Kloster-
kirken (i dag i Vor Frelsers Kirke) blev den ældre stol 
‘moderniseret’ med nye udskæringer (beskrevet i for-
bindelse med Klosterkirkens inventar). I midt- og si-
deskibene var stolestader med særlige †herskabsstole 
for kongeparret placeret øverst mod koret, i praksis 
dog anvendt af lensmanden på Stjernholm og senere 
af beboerne på Bygholm. Tilsvarende †embedsstole for 
Magistratens medlemmer stod syd herfor, mens enkel-
te †lukkede stole – tidligst nævnt 1715 – for udvalgte 
medlemmer af menigheden fandtes både i midt- og 
sideskibene. Dertil kom hævede †herskabspulpiturer 
ved midtskibets nord- og sydvægge, de ældste nævnt 
1695. Placeringen af †døbefonten, der 1667 var forsy-
net med et †messingfad, ligeledes foræret af Sidsel Pe-
dersdatter, var før o. 1742 muligvis i vestenden af nor-
dre sideskib. Instrumentalmusikken i kirken udøvedes 
både fra det nævnte positiv, antagelig placeret på kirke-
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Fig. 93. Indre set mod vest. Henrik Wichmann fot. 2002. – View of interior towards the west.
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gulvet, og fra et orgel, anbragt på et pulpitur i midtski-
bets nordside over for prædikestolen; det sidstnævnte 
instrument istandsattes o. 1686 for midler, skænket af 
Anders Jensen Thonboe og hustruen, Dorthe Hansdat-
ter (Lottrup). Før tilkomsten af de tre endnu bevarede 
lysekroner i 1600'ernes slutning fandtes to †kroner, 
foræret hhv. o. 1586 og o. 1645 af borgmester Oluf Jør-
gensen og Peder Jensen Thonboe. Antallet af †klokker 
var i 1600'erne, muligvis allerede fra 1565, fem, hvoraf 
én klokke året forinden var overflyttet fra Ring Non-
nekloster (s. 4667). Af disse gennemførtes omstøbnin-
ger hhv. 1687, 1711 og 1727. Spredte vidnesbyrd 1697, 
1704-05 og 1717 (s. 5447) fortæller dog om bygnin-
gens – og vel også om inventarets – fremadskridende 
forfald. Omfanget af de opfølgende reparationer frem-
går imidlertid ikke nærmere.
 Ombygningen o. 1740. I kirkeværgen, Jochum Ro-
denborgs (de Lichtenhielm) beretning om de to Hor-
senskirkers brøstfældige forfatning 1736 blev også in-
ventaret fremhævet. Således omtaltes alle mandsstolene 
og en del af kvindestolene som værende ‘mest øde 
og forfaldne’, ligesom begge orgelværkerne var i ‘me-
get slet og fast ubrugelig tilstand’.385 Istandsættelsen af 
det indre, der ligesom eksteriørets renovering beko-
stedes både af private og offentlige midler, omfattede 
for Vor Frelsers Kirkes vedkommende en nyindretning 
(vel nyudførelse) af samtlige stole, tillige med fire ‘lo-
gier’ i søndre og nordre side (dvs. lukkede stole eller 
pulpiturer) og sangerpulpituret mellem skibet og ko-
ret. Dertil kom en fornyelse af prædikestolen og udfø-
relsen af en ny døbefont med tilhørende dåbsfad, git-
ter og himmel, sidstnævnte anbragt i nordre sideskibs 
østende. Alt dette bekostedes af Jens Jørgen Lindvig o. 
1742, mens kirkens egen kasse afholdt udgifterne til et 
nyt †orgel, udført af Lambert Daniel Kastens, der sam-
tidig leverede et instrument til Klosterkirken. Nyt (el-
ler fornyet) var også det tilhørende †pulpitur i midt-
skibets sydvestende hvortil kom et †lektorium eller 
sangerpulpitur til Latinskolens elever, anbragt ved tri-
umfvæggens vestside over korgitteret. Endvidere en 
ny (måske to) †skriftestol(e) i koret. Den omfattende 
istandsættelse må have givet interiøret et helhedspræg 
i senbarok stil, som de endnu bevarede inventargen-
stande fra den samtidige renovering af Klosterkirken 
kan give et indtryk af. Maleren Mogens Thrane, der 
1738 signerede de emblemsmykkede stolestader i sidst-
nævnte kirke, afregnede for flere arbejder i Vor Frelsers 
Kirke 1741-43. Heriblandt var stafferingen af orgelpul-
pituret og af ‘koret’, som blev malet ‘op til alteret’ og 
‘for på til kirken’, måske udsmykning af det førnævn-
te lektorium (s.d.). Endvidere omtaltes i samme entre-
prise udførelsen af et ‘gardin på muren’ (s. 5479), dvs. 
et skyggemaleri på triumfvæggen som indramning af 
‘krucifikset med englene’, vel af korbuekrucifikset, der 
samtidig nystafferedes.386 En del af denne, nu forsvund-
ne udsmykning kan også have omfattet emblemmaleri-

er eller allegoriske fremstillinger. Formentlig kan Thra-
ne endvidere tilskrives apostelmalerierne på den davæ-
rende prædikestolsopgang (jfr. Klosterkirken). Hvilke 
snedkere eller billedhuggere, der i øvrigt har sat deres 
præg på renoveringen på dette tidspunkt, lader sig ik-
ke nærmere afgøre.387 Det er således uvist, hvem der 
var mester bl.a. for den mere end legemsstore †dåbs-
engel, som erstattede en ældre font. Samtidige parallel-
ler fandtes i Københavns S. Petri Kirke (DK KbhBy 1, 
316f.) og i Slotskapellet på Ledreborg, kopieret efter 
førstnævnte (DK KbhAmt 823), der – om end på usik-
kert grundlag – har været tilskrevet den københavnske 
hofbilledhugger Friederich Ehbisch. Ét sikkert doku-
menteret arbejde af Ehbisch blev dog opsat ved koret 
på samme tid, epitafiet for Peder Bering; dette dannede 
pendant med et tilsvarende fornemt monument over 
Berings svoger, Claus Cordtsen, måske også et værk af 
den københavnske mester (jfr. epitafium nr. 3-4).
 Kruuses og Hiernøes ombygning 1794-97. Den radi-
kale ændring af kirkens status og funktion ved århund-
redets slutning medførte en gennemgribende foran-
dring af indretningen. Som sognets nye hovedkirke 
med øgede gudstjenestemæssige forpligtelser måtte en 
væsentlig opgave bestå i en forbedring af interiørets 
stoleforhold, mens hensynet til de eksisterende grav-
minder nedtonedes, nu da anvendelsen af kirken som 
begravelseskirke ophørte (jfr. s. 5369). Den statusmæs-
sige opnormering i forhold til Klosterkirken satte sig 
åbenlyse spor i form dels af en vidtgående fornyelse el-
ler ændring af hovedinventarstykkerne (alter, fonteluk-
kelse, stole og pulpiturer), dels af en ombytning af de – 
efter Kirkeinspektionens mening – mindre smukke or-
namenter herfra med de mere præsentable tilsvarende 
genstande fra Klosterkirken. Fra denne kirke overfør-
tes således de 1706 malede paneler fra den senmiddel-
alderlige altertavle, den fornemme barokprædikestol, 
†alterskranken af smedejern med messingknopper og 
Lambert Daniel Kastens' †orgel, mens Klosterkirken 
måtte ‘nøjes’ med »Frelserens Kirkes forrige Prædike 
Stoel og Alterets Gitterværk«, den førstnævnte af mere 
beskedent omfang og kvalitet, det sidste udført af træ 
i modsætning til Klosterkirkens metalskranke. Hertil 
kom det – antagelig mindre – †orgel, ligeledes af Ka-
stens, der ligesom den nu delvist ribbede altertavle 
blev istandsat, alt således at »nu i Kloster Kirken ingen 
Mangel findes, men at alle disse Ting ere i Complet 
Stand.«388

 Imidlertid gennemførtes flere væsentlige ændringer 
undervejs i forhold til de oprindelige overslag af 1793 
og 9. april 1794. Således var døbefonten og dens ind-
fatning »i første Overslag ganske forglemt«. En ny 
‘dåbsniche’ blev herefter indrettet i det reducerede øst-
parti af søndre sideskib (jfr. s. 5456). Mere gennemgri-
bende for helhedsindtrykket var dog nedtagelsen og 
ombygningen af det først opførte ‘kor’ eller pulpitur 
foran triumfvæggens vestside til Latinskolen og kirkens 
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skriftestole, hvilket helt ‘betog menigheden den smuk-
ke udsigt i koret’. I stedet flyttedes disse funktioner ind 
i selve korrummet til to nye pulpiturer i nord og syd, 
der bragtes i harmoni med alternichen, mens en ny 
og mindre dominerende pulpiturvæg mod skibet, nu 
alene beregnet til private stole, erstattede den forrige. 
Lige så omkostningstung var tilbagerykningen 1 alen 
mod kirkens mur af den lange pulpiturvæg ved midt-
skibets nordvæg, »da Inspektionen fandt, at denne For-

andring ville give den smale Mitter Kirke et bedre 
Syn, og Pulpiturerne ej støde saanær på Prædikestoe-
len, som efter Tegningen, samt fordie Pulpiturerne dog 
blive Dybe og store nok.« Samtidig valgte man i vid 
udstrækning at udføre nye døre hertil i stedet for til 
dels at genanvende ældre dele, ligesom ekstra foran-
staltninger for at bedre lysforholdene fra kirkens nord-
vinduer og samtidig bremse den generende trækvind 
fra den nordre indgang lagdes oven i udgiftsposterne. 

Fig. 94. Tværsnit af skibet mod øst med pulpiturer fra Kruuses og Hiernøes ombygning 1794-97 (s. 5486, 5542). 
1:150. V. Th. Walther 1864 (jfr. fig. 20). I Horsens Museum. – Cross-section of the nave towards the east with pulpits made 
by Kruuse and Hiernøe 1794-97 (cf. fig. 20).



5488 HORSENS · VOR FRELSERS KIRKE

Sidst, men ikke mindst, besluttede man at indrette et 
særligt pulpitur »for det ganske Regiment«, dvs. for 
Det slesvigske Kyrassérregiment i »Begravelset i Nor-
dre Side« (jfr. †eftermiddelalderligt gravkapel s. 5584), 
hvor også døbefonten tidligere havde været placeret, 
og hvor man efter den oprindelige plan havde indret-
tet en plads »til de som bære Børn«.389

 Den nyklassicistiske forvandling af kirkerummet, der 
ved indsættelsen af højkirkevinduer (s. 5456) fik et ra-
dikalt ændret og lysfyldt helhedspræg, markeredes bå-
de i de nye inventardeles farveholdning (jfr. ndf.) og i 
deres arkitektoniske udformning, bl.a. med rig anven-
delse af vaser, kirkelige ‘trofæer’ (s. 5542) og festoner. 
Med stor konsekvens blev hovedstykkerne i rummet 
(bortset fra prædikestolen og orglet) således harmoni-
seret og egaliseret som kontrast til det ældre interiørs 
formentlig mere heterogene præg. Det forbedrede ly-
sindfald fra syd blev nu ikke længere bremset af pulpi-
turer ved midtskibets sydvæg; til gengæld kom opsæt-
ningen 1844 af Peter Ulrik Frederik Demants †orgel i 
et vist omfang til at dække for vestvinduet (s. 5548).
 Kirkerummet efter Walthers restaurering 1864-66. De 
ændrede historiserende stilidealer betød, at det klassici-
stiske helhedspræg allerede efter godt 50 år måtte føles 
disharmonisk og forældet. Samtidig blæste nye vinde, 
præget af en øget respekt og forståelse for middelalde-
rens byggeskik. Et hensyn hertil havde som ovf. nævnt 
allerede manifesteret sig i ændringen af kirkens vindu-
er 1851-53 fra flad- til spidsbuede (s. 5458). En restau-
rering af kirkens inventar kom allerede på tale 1862, 
da man bl.a. fandt den gamle trædøbefont ‘så uheldig, 
at den burde erstattes af en ny’, ligesom det relativt 
nyanskaffede orgel karakteriseredes som så ‘mådeligt’, 
at en fornyelse tilsvarende kom på tale. Da man yderli-
gere havde påpeget råd og svamp i pulpiturernes gulve, 
fremkom tillige et ønske om helt at borttage denne 
indretning, for at kirken kunne ‘blive fremstillet igen i 
noget af sin oprindelige skønhed’.390

 Med udgangspunkt heri leverede Walther 28. jan. 
1864 et samlet overslag med tilhørende tegninger til 
kirkens indvendige renovering.391 Dette materiale er 
dog kun delvist kendt (jfr. s. 5459). Walther udarbej-
dede to forslag (»A« og »B«) (fig. 21-23), hvoraf det 
førstnævnte netop opererede med en fjernelse af pul-
piturerne. Selv anbefalede han utvetydigt dette, da ‘kir-
ken aldrig vil erholde noget smukt og værdigt udse-
ende, så længe pulpiturerne bibeholdes’.392 Det særlige 
Kirkesyn, der som ministeriets sagkyndige konsulenter 
kommenterede forslagene, var af ganske samme opfat-
telse. Med kunsthistorikeren Niels Lauritz Høyen som 
pennefører fældedes en hård dom over det nyklassici-
stiske interiør, ‘der vidner om den tids bekendte man-
gel på sans for at bringe det ældre og det nyere i sam-
klang’. Til gengæld røbede pulpiturindretningen tidens 
– eller måske i denne sammenhæng snarere Kirkein-
spektionens – ‘sans for at skaffe så meget plads for at 

forøge kirkens indtægter’. Efter synets mening burde 
hele den nordre side af midskibet derfor føres tilbage 
til det oprindelige, idet pulpiturerne – og også alteret 
– ‘danner ... den mest uharmoniske og skærende mod-
sætning til det ældre’. Walthers forslag til nyindretning 
af koret og til en ny altertavle blev derfor også varmt 
anbefalet.393 En positiv stemning for pulpiturernes 
vandt imidlertid gehør blandt de lokale myndigheder. 
Det var navnlig frygten for tab af lejeindtægter, der vel 
under indtryk af tidens tryk og krigen mod Tyskland 
havde fået ængsteligheden og økonomien til at veje 
tungere end æstetikken og de historiske hensyn.394 
 I den endelige udformning dannede Walthers kom-
promisløsning (projekt »B«) udgangspunktet for re-
staureringen. De bevarede pulpiturer var søgt gjort 
mindre dominerende ved en tilbagetrækning fra midt-
skibsrummet og en reduktion af øverste etages over-
dækning. Samtidig forsøgte arkitekten at bringe ind-
retningen i harmoni med rummets middelalderlige 
former ved indsætning af en række svagt spidsbuede 
åbninger i den nedre pulpituretage. Derudover fik han 
omtrent frie hænder til at sætte sit præg på den øvrige 
kirkeindretning. I østenden blev både triumfvæggens 
og korets pulpituropbygninger fjernet ligesom de tid-
ligere alter- og dåbsnicher, der erstattedes af inventar-
genstande i nyromansk stil. Som en fornyelse place-
redes fonten nu midt i korrummet. I skibene opstil-
ledes tilsvarende nye stolestader i en tillempet middel-
alderstil, mens der i vest indrettedes et orgelpulpitur, 
hvorpå Peter Mortensen Gudmes 1866 udførte †orgel 
anbragtes, smykket med en nygotisk facade (fig. 162). 
For ‘at skabe mere hygge’ indrettedes to forstuer med 
spidsbuede dørfløje (s. 5539) i stedet for de tidligere 
vindfang ved indgangene i syd og nord.395 Mens selve 
restaureringen pågik – i realiteten dog allerede fra for-
året 1863 – var en række inventargenstande overflyttet 
til Klosterkirken, foruden altersølv og -tekstiler også 
lysekroner, bænke og muligvis det daværende orgel.
 En forbedring af rummets belysning, der endnu 1872 
karakteriseredes som ‘såre tarvelig’ (jfr. s. 5553), skete 
først på dette tidspunkt i forbindelse med installeringen 
af gas i kirken. Ved denne lejlighed øgedes antallet af 
kroner med yderligere to, ophængt i midtskibet, mens 
18 væglampetter oplyste sideskibene. Bortset fra min-
dre inventaranskaffelser i sidste del af 1800'erne bestod 
de væsentligste indgreb i forbindelse med H. B.  Storcks 
restaurering 1879-81 (s. 5461ff.) af en reduktion af 
klokkernes antal og deres omhængning, ligesom kir-
kens udvendige dørfløje fornyedes ved eksteriørets re-
staurering i disse år. Et forslag ved Hector Estrup 1886 
om yderligere at øge antallet af pladser på pulpiturerne 
blev dog ikke gennemført (jfr. fig. 160).

Fig. 95. Interiør set mod øst, o. 1900. Peter Christen-
sen, Horsens fot. – Interior towards the east, c. 1900.
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 Indretningen i 1900'ernes første halvdel, i Viggo Norns 
embedstid. Ved begyndelsen af det nye århundrede ind-
ledtes en gradvis fornyelse af flere af kirkens inven-
tarstykker parallelt med istandsættelsen af selve kir-
kebygningen, kulminerende med hovedrestaureringen 
1935-36. I hele dette forløb repræsenterede kgl. byg-
ningsinspektør Viggo Norn den særlige tekniske, æste-
tiske og antikvariske fagkyndighed ved kirken (jfr.også 
s. 5467). Det var således ham, der tegnede den deko-
rative indramning omkring den nye altertavle, Luplau 
Janssens kopi af et maleri af Carl Bloch. Dette, der 
1908 anskaffedes gennem en privat donation, erstat-
tede Walthers retabel, idet dog selve alterkorset for en 
tid blev genopsat på triumfvæggens fremspring. En ga-
ve fra et medlem af menigheden 1925 var på samme 
måde baggrund for en fornyelse af det allerede flere 
gange ombyggede ældre orgel, der 1928 erstattedes af 
et nyt instrument, bygget af Th. Frobenius & Co. Ved 
denne lejlighed tilføjedes orgelfacaden to sidebygnin-
ger, tegnet af Viggo Norn. Af betydning for interiørets 
helhedspræg var i øvrigt en overhvidtning af de tidli-
gere blå- og gråtonede hvælv og vægge 1908 (s. 5480), 
ligesom en forbedret belysning gennemførtes ved æn-
dringen af kirkens lamper til elektrisk lys, hhv. 1908-09 
og 1928-32. Ved sidstnævnte lejlighed anskaffedes et 
større antal lampetter, ligeledes tegnet af Viggo Norn.
 Nødvendigheden af en hovedrestaurering, som også 
skulle få væsentlig betydning for kirkens møblering, 
blev allerede 1933 påpeget af Norn og menighedsrå-
det over for Kirkeministeriet (jfr. også s. 5468ff.). For 
Viggo Norn havde ‘den skønne gamle kirkebygning ... 
ved pulpiturernes indbygning og den 1864-66 foretag-
ne glatpudsning mistet sit oprindelige præg, som dog 
i høj grad vil tilnærmes, hvis det nordre skib genopfø-
res’. Respekten for selve kirkebygningen, der nu skat-
tedes langt højere end i 1864 (jfr. s. 5386) og i kraft af 
sin ælde vurderedes som ‘et nationalt monument’, dik-
terede i første instans et restaureringsforslag, der om-
fattede pulpiturernes fjernelse, parallelt med en genop-
førelse af nordre sideskibs hvælv og erstatning af den 
ældre bræddebeklædning på gulvet med en flisebelæg-
ning. Reduktionen med ca. 80 siddepladser ved æn-
dringen foresloges til dels udlignet ved indretning af 
nye stole i kirkens kor.396

 I lyset af de talrige nyfund og bygningsarkæolo-
giske iagttagelser, der blev resultatet af den 1935-36 
gennemførte restaurering (s. 5468), ændredes planerne 
undervejs. Interiørets helhedspræg og belysning for-
andredes dramatisk ved fjernelsen af de gamle pulpi-
turer og fremdragelsen af de oprindelige triforiegal-
lerier, ændringen af tagets form (med deraf følgende 
blænding af højkirkens vinduer) og afbankningen af 
‘det skæmmende pudslag’ fra kirkens vægge.397 I koret 
erstattedes det ældre træalterbord med et muret bord 
af munkesten, om end man endnu en tid valgte at bi-
beholde den eksisterende altertavle. Planer om en æn-

dret alterprydelse i harmoni med den gamle roman-
ske kirke blev allerede nævnt på dette tidspunkt, selv-
om dette først skulle blive realiseret ca. 15 år senere, 
jfr. ndf.398 Fremdragelsen af en niche i triumfvæggens 
nordvestside var baggrunden for døbefontens flytning 
hertil og ophængningen af en †evighedslampe i selve 
nichen. Som en ‘historisk retfærdighedsgerning’ tilba-
geleveredes ved samme lejlighed kirkens sølvdåbsfad 
til Klosterkirken, mens et nyt fad skænkedes og ud-
førtes af sølvvarefabrikant Sofus Sørensen. Andre do-
nationer var triumfvæggens kors, foræret af købmand 
Johannes Kirkemann, alterdugen, skænket af fru tand-
tekniker Pedersen og den 1939 opsatte mindetavle 
for kirkens genindvielse 1936, en gave fra et medlem 
af menighedsrådet, H. C. Granner. Skibets stolestader 
genanvendtes, omend med nye, lavere gavle, tegnet af 
Viggo Norn. Et vigtigt bidrag til forbedring af den nu 
ændrede belysning var frilægningen af det store vest-
vindue, muliggjort ved en opsplitning af orglet, der 
herefter opstilledes i to afdelinger, tegnet af Norn, ved 
vestfagets nord- og sydvæg (fig. 163, 165). Ved samme 
lejlighed ændredes det murede orgelpulpitur til en let-
tere konstruktion af træ, der ligeledes åbnede for udsy-
net mod vestgavlen. En seksarmet lysekrone ((†)nr. 1) 
ophængtes dog på pulpituret som en ekstra lysgiver.
 De tidligere planer om en alternativ udformning af 
alterpartiet genoptoges 1942. Efter en længere projek-
teringsfase, hvorunder Viggo Norn leverede flere for-
slag, valgte man 1947 at overdrage billedhuggeren Ej-
nar Utzon-Frank udførelsen af en alterfigur på et frit-
stående nyt alterbord, der var rykket noget tilbage mod 
øst i forhold til det eksisterende. Det ændrede arrange-
ment, der også medførte opstillingen af en alterskran-
ke, tegnet af billedhuggeren i samarbejde med Norn, 
nødvendiggjorde dog indretningen af et præsteværelse 
i en krypt under apsidens østligste del (s. 5470). Forny-
elsen var afsluttet 1950. En udsmykning af apsishvælvet 
med et freskomaleri blev dog ikke realiseret som plan-
lagt ved samme lejlighed (s. 5480).
 Nyere ændringer og projekter. De seneste årtier har væ-
ret præget af en debat om et stadig mere presserende 
behov for en helhedsløsning omkring kirkens indret-
ning. Navnlig har et ønske om en forbedring af lysfor-
holdene trængt sig på, aktualiseret af det dunkle inte-
riør, præget af væggenes mørktonede blankmur, som 
Nationalmuseet allerede 1962 foreslog erstattet med 
en hvidtning. På samme måde kritiseredes den tilsva-
rende dunkle farveholdning i skibenes stolestader og 
anvendelsen af gult katedralglas i kirkens vinduer, se-
nest indsat 1962 i det store vestvindue.399 Opsætningen 
1977 af det store orgel foran vestvinduet gav i første 
række anledning til udarbejdelsen 1979-81 af en be-
lysningsplan ved Inger og Johannes Exner, omfattende 
ikke alene en forbedret belysning af kirkens vestende, 
men også af koret. Senere planer har også nævnt en 
ændret lyssætning, både i midtskibet og i sideskibenes 
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Fig. 96. Indvielse af det nye alter, 5. nov. 1950 ved biskop Skat Hoffmeyer (s. 
5495). Ved embedet. – Consecration of the new altar on November 5th, 1950.

triforier. 1991 fremlagde kirkens arkitekt, Erik Ler-
bech-Sørensen et seks-punkts forslag til en fornyelse 
af interiøret, herunder udsmykning af alterpartiet med 
en fresko, anskaffelsen af et antemensale eller antepen-
dium og en ændret bemaling af stolestaderne, foruden 
en afhøvling og ludbehandling af gulvene heri; dertil 
føjedes den tidligere nævnte hvidtning af kirkens in-
dre og indsætning af klart glas i vinduerne i stedet 
for det eksisterende gule katedralglas. En overordnet 
kunstnerisk koordinering af den samlede farvesætning 
blev samtidig anbefalet.400

 Farvesætningen i det ældre kirkerum lader sig ikke be-
skrive i detaljer. Antagelig har helhedsindtrykket været 
ganske broget med både stafferede og forgyldte inven-
targenstande foruden enkeltdele af træ, der alene har 
fremtrådt med en lakering, således som det ses af den 
daværende prædikestol. En mere ensartet farvehold-

ning, præget af lysere toner, kan have været gennemført 
ved renoveringen af inventaret i 1740'erne, men intet 
nærmere vides herom. Som fremhævet i ældre beskri-
velser var det nyklassicistiske interiør domineret af hvidt 
og perlefarvet (lysegråt) med forgyldning, dog med en-
kelte indslag af ultramarinblå, bl.a. alterets kuppel og 
dåbsnichens baggrund, således som det nystafferedes 
1853 af maler A. Schumann.401 Peder Jensen Koldings 
fornemme barokprædikestol blev dog skånet for denne 
bemaling. Ved Walthers restaurering 1864-66 fik pulpi-
turer, stole og andet træarbejde ‘en sjælden smuk ege-
træsmaling’,395 der således bedre har harmoneret med 
denne. I forbindelse med istandsættelsen 1908 fik pulpi-
turerne dog en lysere staffering (jfr. fig. 240), mens sto-
lestaderne bemaledes i mørkerødt med en grålig mar-
morering. Denne farveholdning bibeholdtes 1935-36, 
men er senere foreslået ændret, jfr. ovf.

376*
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ALTERBORDE OG ALTER- 
UDSMYKNINGER

Alterbord (fig. 98), 1950, udført efter tegning og 
model (fig. 97) af Viggo Norn af Den Ancher-
ske Marmorforretning, København; gråflammet 
norsk marmor (Gjellebækmarmor), 108×220 cm, 
80 cm dybt. Alterbordsplade, alterpodium og po-
stament for alterfigur af samme materiale. På al-
terbordets forside er et fordybet Kristusmono-
gram, udfyldt med teglrødt. Bordet udførtes som 
del af den omfattende renovering af korets ind-
retning og udsmykning i en opfølgning af hoved-
restaureringen 1935-36 (jfr. ovf. og s. 5470). Ved 
indvielsen 1950 blev under soklen til Kristusfi-
guren nedlagt en blyæske med dokumenter om 
værkets tilblivelse, jord fra Nazareth og grene fra 
Getsemane Have, hjemført af kirkens daværende 
sognepræst, C. E. T. Engsig-Karup.402

 †Alterborde. Kendskab til det middelalderlige og 
eftermiddelalderlige alterbord savnes så godt som 
fuldstændigt. I forbindelse med kirkens hoved-
istandsættelse 1794-97 indrettedes i apsis en halv-
cirkulær alterniche (jfr. ndf.) af træ som ramme 
om et alterbord, vel af samme materiale og af 
rektangulær plan (jfr. fig. 14). 1864-66 udskifte-
des dette med et større tømret alterbord, antage-
lig det samme (karakteriseret som en ‘kasse af rå, 
umalede brædder’), som dannede podium for al-
tertavlen fra 1908 (s.d.). 1936 opmuredes et bord 
af munkesten, der 1950 erstattedes af det nuvæ-
rende.403

 †Sidealterborde. Der er ikke påvist rester af side-
altre, men der må antagelig have eksisteret mindst 
fem forskellige, dvs. to (i hhv. nordre og søndre 
†apsis) muligvis et alterbord i korbuen under 
det middelalderlige †korbuekrucifiks (lægmands- 
eller korsalter) samt et ved hver af nicherne 
i triumfvæggens vestside (s. 5422). Et (†)reli-
kviegemme, muligvis hidrørende fra et sidealter-
bord, fremdroges i forbindelse med restaurerin-
gen 1935-36 ved sydmuren af †søndre apsis. 
Gemmet, der indeholdt en hjørnetand, nogle 
knoglefragmenter og potteskår, genindmuredes 
på fundstedet.398

 (†)Kortæpper. 1) O. 1936, udført efter tegning af 
Ellen Hofman-Bang. Af uld med korsstingsbro-
deret dekoration af Jesumonogram i cirkelslag, 
indsat i ornamental ramme, udført i 52 forskelli-
ge farvenuancer, afstemt efter den daværende al-
tertavle (jfr. ndf.).398 På kirkens loft. 2) O. 1950, 
udført af væveren Anne-Marie Hvalsøe efter teg-
ning af hendes svigerfar, Einar Utzon-Frank; af 
afrikansk naturfarvet uld med mønster i sort kon-
turstreg af vinranker og -løv. På kirkens loft.
 Alterklæder. Fire identiske, 1989, af australsk uld, 
vævet af Bjarne Sachse, Vævegaarden, Tylstrup,404 
i brede og smalle striber, hhv. i rustfarvet, rødt, 
grønt og violet på naturfarvet bund med påsyet 
dekoration af ligearmede kors, dannet af smalle 
guldlidser. Jfr. også messehagler nr. 2.
 *Alterklæde (jfr. fig. 101), 1764, skænket af Bo-
dil Hofgaard, enke d.å. efter Gerhard de Lich-
tenberg, sammenhørende med messehagel (*nr. 
1) og beklædning til prædikestolen (s.d.). Af rødt 
fløjl med broderier og besætning af guldtråd og 
-galoner. Årstallet flankeres af ægteparrets våben-
skjolde og initialer, giverindens (»BHDL«) og den 
afdøde ægtemands (»GDL«). Et beslægtet - om 
end ikke identisk - alterklæde med våbenskjold 
og initialer skænkedes af samme til parrets sogne-
kirke, Nørup (Tørrild Hrd., Vejle Amt), i dag i 
Horsens Museum (HOM, inv.nr. 1817).
 Fra 1800'erne opregnedes klædet under Vor 
Frelsers Kirkes beholdning og benyttedes her, 
indtil det overflødiggjordes ved alterpartiets æn-
dring 1947-50. Siden 1949 deponeret på Hor-
sens Museum (HOM, inv.nr. 4031).405 Alterklæ-
det opbevaredes sammen med giverindens øvri-

Fig. 97. Model til alteropbygning, 1950, udført efter 
tegning af Viggo Norn og Einar Utzon-Frank (s. 
5492). Privateje. – Model for altar structure, 1950.
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ge tekstiler i en brunmalet †kasse (s. 5537) i sog-
nepræstens forvaring.
 †Alterklæder. 1667 fandtes et rødt fløjlsalterklæ-
de, skænket af Sidtzell (Sidsel) Lauritzdatter.378 
Antagelig identisk med det, der endnu er nævnt 
under kirkens inventarium 1684-1728.406 1742 
solgtes det gamle omhæng for alteret.407 Et rødt 
klæde med kappe er anført under fællesbehold-

ningen fra 1739, ikke at forveksle med det ‘fast-
slagne’ klæde med kappe af rødt fløjl i Klosterkir-
ken (s.d.). Senest nævnt 1820-21 med tilføjelsen 
‘gammel’.408 1788-89 forærede Niels Ottesen til 
Bjerregård (Åle Sogn, Vrads Hrd.) Vor Frelsers 
Kirke et nyt alterklæde af rødt fløjl, smykket med 
guldgaloner ‘som et agtelsestegn og minde om 
sin dåb i samme kirke’.409 Omtalt som ‘gammelt 

Fig. 98. Alterbord, 1950, udført efter tegning af Viggo Norn, med samtidig Kristusfigur, udført efter model af Einar 
Utzon-Franck (s. 5494). Jesper Weng fot. 2002. – Communion table, 1950, drawing by Viggo Norn, with a contemporary 
Christ figure after a model by Einar Utzon-Franck.
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og forslidt’ og kasseret mellem 1842 og 1845.410 
Klædet opbevaredes i en særlig †kasse (s. 5537). 
1840, sikkert i forbindelse med landesorgen ved 
Frederik VI's død i december 1839, anskaffedes 
et sort alterklæde foruden en tilsvarende beklæd-
ning til prædikestolen (s.d.). Endnu nævnt (sam-
me(?) 1862, 1904-05 og 1927-28.411

 Blandt †alterduge er 1684-1736 under kirken 
nævnt en silkesyet ditto, fra 1739-40 omtalt (den 
samme?) som hvid med broderi af rød silke; en 
dug af tilsvarende udformning (samme?) regi-
streredes endnu 1824-25.408 Ved kirkens indviel-
se 1936 efter hovedrestaureringen skænkede fru 
tandtekniker Pedersen en ‘meget smuk, broderet 
dug af egen udførelse’.398

 Kristusfigur (fig. 98), 1947-50. Alterudsmykning 
af bronze, udført efter model af Einar Utzon-
Franck og støbt af bronzestøber Lauritz Rasmus-
sen, København. Den stående figur, der måler 
213 cm fra isse til fod (266 cm inclusive sokkel), 
viser Frelseren i en ungdommelig, Apollonlig-

nende fremtoning med skulderlangt hår, der er 
strøget om bag ørerne, og kort fuldskæg; bag ho-
vedet ses en glorie. Han er iklædt en folderig, 
fodlang dragt; højre hånd er hævet til velsignelse, 
mens den venstre holder en bog. Kristus, der er 
vist på baggrund af et enkelt, usmykket korstræ, 
træder hhv. slange og dødningehoved under fo-
de. Figuren er placeret på en blokagtig sokkel, 
på hvis forside ses de reliefstøbte græske bogsta-
ver, alfa og omega, mens bagsiden bærer den for-
dybede kunstnersignatur »UF« (sammenskrevet) 
og støbernavn i tilsvarende fordybede versaler for 
Lauritz Rasmussen, København. Statuen er guld-
bronzeret, mens selve glorien er lueforgyldt.
 Udgangspunktet for Kristusfremstillingen er 
Rom. 8, v. 34, hvori Frelseren fremhæves som 
Dødens overvinder og den ophøjede ved Guds 
højre hånd, der går i forbøn for menneskeheden; 
medbestemmende har endvidere været Åb. 1, v. 
7-8, med omtale af Kristi komme som menighe-
dens herre.402

Fig. 99. Model til alterudsmykning, 1947, udført efter 
tegning af Einar Utzon-Frank og Viggo Norn (s. 
5495). Ved embedet. –  Model for altar decoration, 1947, 
after drawing by Einar Utzon-Franck and Viggo Norn.

Fig. 100. *Altertavle, 1908, med maleri af Luplau Jans-
sen, Christus Consolator, efter Carl Bloch, i ramme ud-
ført efter tegning af Viggo Norn (s. 5495). Foto i 
 KglBibl. – *Altarpiece, 1908, with painting by Luplau 
Janssen, Christus Consolator, after Carl Bloch, in a frame 
by Viggo Norn.
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 Efter en længere projekteringsfase vedr. alter-
udsmykningen (jfr. ndf.) blev opgaven i begyn-
delsen af 1947 overdraget til Utzon-Frank. Ud 
fra et grundlæggende ønske om at lade alteret stå 
frit, således at selve apsishvælvet kom bedst muligt 
til sin ret, udvalgtes 25. sept. 1947 blandt flere for-
slag et udkast til en stående Kristusfigur, flankeret 
af høje kandelabre (jfr. fig. 99).412 Forslaget nød-
vendiggjorde dog en alternativ løsning til indret-
ning af et præsteværelse i en krypt under alteret i 
stedet for – som tidligere – i et område bag bor-
det (jfr. s. 5470). Da man samtidig lagde vægt på, 
at hele alterudsmykningen skulle fremstå som en 
kunstnerisk enhed, fremkom både Utzon-Frank 
og Viggo Norn yderligere med forslag til alter-
bord og alterskranke, ligesom førstnævnte gav 
overslag til både altertæpper, alterdug, alterstager 
og -kande (ikke anvendt). Som en videreudvik-
ling af tidligere ideer udarbejdede maleren Elof 
Risebye 1950 endelig en skitse til et apsismaleri 
med motivet, De dødes opstandelse på Domme-
dag (jfr. s. 5480). Alterudsmykningen indviedes 
Allehelgens søndag 5. nov. 1950 (fig. 96). For at 
undgå en mørkning af bronzestatuen gennemfør-
tes efterfølgende en guldbronzering af denne.413

 *Altertavle (fig. 100), anskaffet 1908 efter en 
privat donation, med maleri af Luplau Janssen, 
kopi efter Carl Blochs altermaleri, »Christus 
Consolator« (1875) i Løderup Annekskirke, Skå-
ne;414 indsat i udskåret ramme af egetræ med 
vinløv, druer og kornaks, udført efter tegning af 
Viggo Norn.415 I forbindelse med restaureringen 
1935-36 stafferedes rammen med lazurfarver og 
guld.416 1953 overført til Fuglslev K. (Djurs Søn-
der Hrd., Randers Amt).417

 Projekter til alterudsmykning. Som sidste led i re-
staureringen 1935-36 fremkom bl.a. C. E. T. Eng-
sig-Karup, med et forslag om ‘et gyldent alter el-
ler et enkelt korsalter’, der bedre harmonerede 
med den genskabte romanske kirke frem for den 
eksisterende altertavle, som skjulte det meste af 
apsis.398 Efter første behandling i menighedsrå-
det juni 1942 udarbejdede Viggo Norn en række 
projekter, både til et antemensale, udført i drev-
ne kobberplader og til en udsmykning, omfat-
tende et retabel, et krucifiks og et antemensale, 
alt skåret i træ og smykket med forgyldning (fig. 
102a-b). Som et vigtigt element i helheden viste 
en række af skitserne desuden udkast til et fresko-
maleri i korhvælvet (jfr. s. 5480 og fig. 102b).418

Fig. 101. Tvær- og længdesnit af korets østfag med altertavle, 1908, samt projekteret skriftestol (s. 5495, 5533). 
Tegning i Horsens Museum. – Cross- and longitudinal section of the easternmost bay of the chancel with altarpiece, 1908, 
and projected confessional.
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 †Altertavle(r). Antagelig fra senmiddelalderen 
og/eller renæssancen. Kendskabet til den mid-
delalderlige og efterreformatoriske udsmykning 
af alteret er yderst begrænset. 1717 betaltes ma-
ler Niels Nielsen for at istandsætte en gammel 
tavle ‘ved koret’.406 Selvom tavlens art og funk-
tion ikke er oplyst nærmere, kan det ikke ude-
lukkes, at dette hentydede til et fragment af en 
ældre, kasseret høj- eller sidealtertavle (jfr. †an-
dre tavler). Iflg. Danske Atlas (1768) fandtes på 
dette tidspunkt en altertavle, der ligesom prædi-
kestolen (fra o. 1600) var ‘af gammeldags billed-
huggerarbejde’ og ‘sirligt forgyldt’, dvs. for den 
førstnævntes vedkommende antagelig en figur-
tavle fra senmiddelalderen eller renæssancen.635 
At den har været af et vist omfang, antydes af 
en oplysning s.å. om udmalingen af et ‘gardin’, 
dvs. et skyggemaleri i form af et draperi (jfr. 
†kalkmalerier) over alteret, et arbejde, der var 
‘meget besværligt at komme til’, og som kræve-
de ekstra mandskab til at holde stilladset.420 Kas-
seret 1794.
 †Alterudsmykning. 1) (Fig. 20, 103-05a-b), 
1794-97. Alterniche, udført af Anders Kruuse og 

Jens Hier nøe med malerier af Hans Christian 
Wilrich og Carsten Bræstrup. Nichen, der var 5 
alen bred og 4 alen dyb (ca. 3,1×2,5 m), indram-
medes af fire kannellerede joniske søjler. Over 
den vandrette hovedgesims var et halvkuppel-
hvælv med ottekantede kassetter, hvori rosetter, 
mens vægfladen herunder var inddelt i høj- og 
tværrektangulære felter, formentlig ni i alt.
 Antagelig i de nederste af nichens felter var 
indsat otte *malerier af Kristi lidelseshistorie, sig-
neret 1706 af Wilrich, restaureret 1786 af Bræ-
strup og genanvendt fra de to sæt bevægelige 
fløje på Klosterkirkens altertavle.421 Malerierne, 
der beskrives udførligt under denne, viser mo-
tiver af Passionen, spændende fra Jesus i Get-
semane til Korsbæringen. Tre af de otte male-
rier (fig. 103, 105a-b) har endnu bevaret dele af 
den oprindelige nyklassicistiske indfatning, for-
oven med en æggestav og nederst med reliefud-
smykkede paneler, dekoreret med kristne ‘trofæ-
er’, hhv. Lovens Tavler og skyformationer med 
tordenkiler (under Hudflettelsen, fig. 103), kalk 
og vinranker (under Kristus for Kaifas, fig. 105a) 
og kors og lanse, sammenholdt af tornekrone 

Fig. 102a-b. Forslag til alterudsmykning (s. 5495). Tegninger af Viggo Norn. I Horsens Museum. a. Tegning 
1942. b. Tegning 1944. – Proposals for the altar decoration. Drawings by Viggo Norn. a. Drawing 1942. b. Drawing 1944. 
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mellem torneranker (under Korsbæringen, fig. 
105b). Motiverne refererer til Loven og Evan-
geliet, den gamle og den nye pagt, til Nadver-
sakramentet og til Kristi offerdød. Andre, nu 
forsvundne, relieffer kan have henvist til Kristi 
sejr og triumf over døden eller til kristne dyder 
mv.422 Udsmykningen af midtfeltet i nichens 
nedre række eller af samtlige højrektangulære 
felter kendes ikke. Her har antagelig været ma-
lerier af Horsensmaleren Carsten Bræstrup, hvis 
andel i alteret sammen med Jens Hiernøe af Chr. 
Molbech fremhævedes som både smag- og ta-
lentfuld, mens de otte ovennævnte malerier ka-
rakteriseredes som »egne Compositioner af en 
ung Maler, som vel ikke have noget udmærket 
Konstværd...«.423

 Alternichen, der var stafferet i hvidt eller per-
lefarvet, gråt og blåt med forgyldning, undergik 
1853 sammen med de tilhørende malerier en 
større istandsættelse, herunder en opmaling i ul-
tramarinblåt af kuppelkassetternes baggrund.401 I 
forbindelse med Walthers restaurering 1864-66 
fjernedes nichen som del af den ‘disharmoniske’ 

kirkeindretning (jfr. s. 5488), mens de otte male-
rier placeredes på de endnu bevarede pulpiturer 
(s.d.). Efter nedtagningen af disse 1935-36 blev 
malerierne 1939 overført til Horsens Museum 
(HOM, inv.nr. 3226-33).
 2) (Fig. 95), 1864-66. Retabel af træ i nyro-
mansk stil, udført efter tegning af V. Th. Walther. 
Den tømrede opbygning var placeret bag alter-
bordet som en dekorativ bagvæg med forhøjet 
midtparti, hvori et tredelt, rundbuet arkadefelt, 
båret af småsøjler med forenklede bladkapitæler 
i nyromansk stil. I midtfeltet var indsat et relief 
af Nadveren, hidrørende fra prædikestolen (fig. 
147) og flankeret af to rundbuede nicher.424 En 
†apostelfigur, sandsynligvis ligeledes fra prædike-
stolen (s. 5530), var indsat ‘i et rum bag alterop-
satsen’, vel i et skab på retablets bagside.425 De 

Fig. 104. Tværsnit i koret mod øst med alterudsmyk-
ning fra Kruuses og Hiernøes ombygning 1794-97 (s. 
5496). 1:150. V. Th. Walther 1864 (jfr. fig. 20). I Hor sens 
Museum. – Cross-section of the chancel towards the east 
with altar decoration made by Kruuse and Hiernøe 1794-97 
(cf. fig. 20).

Fig. 103. Hudflettelsen. *Maleri, 1706, af Hans Chri-
stian Wilrich fra †alterudsmykning (s. 5496). Henrik 
Wichmann fot. 2002. – The Scourging. *Painting, 1706, 
by Hans Christian Wilrich from an †altar decoration.
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lavere sidepartier smykkedes af cirkelmedaljoner 
med firpas. Retablet udgjorde podium for et †al-
terkors, hvis fodstykke var dekoreret med en til-
svarende cirkelmedaljon, mens korsenderne hav-
de hammerformede afslutninger. Alt forgyldt. På 
de lavere sidepartier stod alterstager nr. 2. Ud-
smykningen nedtoges 1908 i forbindelse med 
opsætningen af det nye altermaleri. I samme for-
bindelse flyttedes korset op på triumfbuens frem-
spring (fig. 240), jfr. †korbuekrucifiks nr. 1. Wal-
ther udførte også alternative projekter (1864) til 
alterets udsmykning, således fig. 22-23, det første 
en variation af ovennævnte retabel, dog med en 
dekorativ udsmykning (et antemensale?) i nyro-
mansk stil foran alterbordet, det andet derimod 
en monumental altertavle (med malet fremstil-
ling af en stående figur, formentlig Kristus) i en 
nygotisk indfatning.

ALTERSØLV

Altersæt. Kalken (fig. 106), o. 1744, med nyere bæ-
ger, er udført af Knud Rasmussen Brandt, Hor-
sens og skænket sammen med disken til kirker-
ne i Horsens ‘af en ubekendt ven’.386 Den 24,5 
cm høje kalk har sekstunget, profileret fod over 
flad fodplade. På en af tungerne er fæstnet en 
støbt Kristusfigur. Sekskantet skaftled med midt-
knop, smykket af tilspidsede krydsskraverede tun-
ger, hvorimellem rudebosser med indgraverede 
versaler: »Iesus N« (Jesus Nazarenus (dvs. fra Na-
zareth)). Glat, stejlt bæger med indsats, sidstnævn-
te anskaffet 1912-13.415 Mesterstempel på en af 
fodtungerne for Knud Rasmussen Brandt (fig. 
225, Bøje II, nr. 6150) og vægtangivelse, »V: 59 
3/8 Lod« indprikket under fod. Under indsatsens 
bund mestermærke for Rasmus Jensen (jfr. Bøje 

Fig. 105 a-b. Kristus for Kaifas og Korsbæringen. *Malerier, 1706, af Hans Christian Wilrich fra †alterudsmykning 
(s.5496). Jesper Weng fot. 2002. – Christ before Caiphas and The Carrying of the Cross. *Paintings, 1706, by Hans 
Christian Wilrich from †altar decoration.
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II, nr. 6276-80) samt lødighedsmærke for prøve-
sølv (830 s).
 Kalken finder flere paralleller blandt guldsme-
dens arbejder, bl.a. i Østbirk (1745, s. 4467), 
Vrads (1754, s. 4167), Bjerager (1758, s. 2502) 
og Underup (1764, s. 5214).426 Tidligst nævnt i 
inventariet 1744-45. 1792 reparerede, ‘opkogte’ 
og polerede Brandts søn og efterfølger, Nicolai 
Brandt, kalken, hvis fod var ‘afbrækket’.409 Det 
kan være denne eller en anden i beholdningen 
(jfr. ndf.), der enten 1818-19 forgyldtes og ‘af-
pudsedes’ af samme, eller som 1819 blev forgyldt 
indvendig.427 1822 forgyldte og reparerede guld-
smed Winther (Jørgen Jonassen Winther) den 
store vinkande og bægeret (kalkens?).428 Ved den-
ne eller den førnævnte reparation kan det oven-
nævnte led være blevet udskiftet.
 Den tilhørende disk (fig. 107), o. 1744, er 15,5 
cm i tvm., glat med graveret cirkelkors på fanen. 
Under bunden stempel for Knud Rasmussen 

Brandt som på kalken. Et tilhørende og antage-
lig samtidigt ottekantet *skrin (fig. 108) af eg, 
44,5×21×21 cm med bærehank, båndbeslag og 
lås af jern, har rum til altersæt og oblatæske (jfr. 
ndf.); indvendig beklædning af rød filt. Sortstaffe-
ret. Jfr. tilsvarende futteral i Ovsted (s. 4570). 1936 
deponeret i Horsens Museum (HOM, inv.nr. 
2944).
 †Altersæt. 1) En ‘herlig’ forgyldt †kalk med til-
hørende †disk, skænket af Karl Johan von Achen 
og Anders Lime, er tidligst omtalt 1667.378 Sæt-
tet nyforgyldtes 1704 af Berent Guldsmed (Be-
rendt Christoffersen der Weide, Horsens).406 Det 
er antagelig dette sæt, omtalt under fællesbehold-
ningen som ‘den gamle sølvkalk og disk’, der 
1788 sammen med en oblatæske (jfr. ndf.) med 
en samlet vægt på 76 lod af Nicolai Brandt om-
støbtes til en kalk og disk til syge (jfr. †sygesæt nr. 
1).409 2) Et †sæt af tin er omtalt 1684-1736.429 3) 
En lille †kalk, indvendig forgyldt, med tilhøren-
de †disk er tidligst nævnt 1704 som en gave fra 
Broder Gertsen Lichtenberg og hustru Dorothe 
(Dorthe) Didrichsdatter (Cordtsen), jfr. (†)begra-
velse nr. 8. Det kan være disse, nævnt som ‘en li-
den gammel kalk og disk at betjene syge med’ 
samt karakteristikken ‘brøstfældig og ubrugelig’, 

Fig. 107. Disk, o. 1744, udført af Knud Rasmussen 
Brandt, Horsens (s. 5499) samt ske, tidligst nævnt 1904, 
udført af Jørgen Peter Schmidt, Horsens (s. 5502). 
Henrik Wichmann fot. 1999. – Paten, c. 1744, by Knud 
Rasmussen Brandt, Horsens, and spatula, earliest mentioned 
in 1904, executed by Jørgen Peter Schmidt, Horsens.

Fig. 106. Alterkalk, o. 1744, udført af Knud Rasmussen 
Brandt, Horsens (s.5498). Henrik Wichmann fot. 1999. 
– Chalice, c. 1744, by Knud Rasmussen Brandt, Horsens.
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som 1792 af Nicolai Brandt omgjordes til et sy-
gesæt (jfr. Klosterkirken, sygesæt nr. 1).430

 Oblatæske (fig. 109), 1746, udført af Knud Ras-
mussen Brandt som gave fra Jochum Roden-
borg (de Lichtenhielm) og dennes første hustru, 
Adolphine Sophie Müller ved omstøbning af en 
†oblatæske (nr. 1), skænket 1662 af Rodenborgs 
morforældre, borgmester Jochum Rodenborg og 
Kirsten Steffensdatter.
 Den terrinformede, ovale æske, der måler 
14,5×11,5 cm, 11 cm høj, står på fire bladprydede 
fødder. Det kraftigt profilerede korpus har nøgle-
hul med tilhørende nøgle og på det hvælvede låg 
en hængslet bærehank. Under bunden (fig. 226) 
er mesterstempel for Knud Rasmusssen Brandt 
(Bøje II, nr. 6149). Endvidere indprikket giver-
indskrift i kursiv: »Da dend forrige Abelatte Daase, 
Som min Morfader afgangne Borge=mester Ro-
denborg Aº 1662, til Hor=sens Kierker Forære-
de, nu da Meenig=heden er tiltagen, befindes for 
liden, Saa er denne foræret af mig Jochum Ro-

Fig. 108. *Skrin til altersæt, o. 1744 (s. 5499). NE fot. 
1980. – *Casket for paten and chalice, c. 1744.

denborg og Hustrue Adolfine Sophie Möller A° 
1746, den 27de November«; endvidere vægtan-
givelse »v: 32 lod 3½ qt«.
 Paralleller til det terrinformede skrin findes 
bl.a. i Tjæreby (1748, Tjæreby Hrd., Maribo Amt, 
jfr. DK Maribo 930), udført af den københavnske 
guldsmed Jens Schow, og i København, Christi-
anskirken (1759, DK KbhBy 3, 152f.), udført af 
Sivert Thorsteinsson, ligeledes København.
 †Oblatæsker. 1) 1662, skænket af borgmester 
Jochum Rodenborg og hustru, Kirsten Steffens-
datter. Tidligst nævnt i inventariet 1667 under 
Vor Frelsers Kirke.378 Omstøbt 1746 til oven-
nævnte oblatæske. 2) Omgjort 1788 sammen 
med kalk og disk (jfr. †altersæt nr. 1). Det er 
uklart, hvilken i beholdningen, der sigtes til. Det 
kan være en oblatæske til de syges brug, nævnt 
1751-88 eller 3) en forgyldt oblatæske, nævnt 
1751-57.431 
 Alterkande (fig. 110), 1958. Den 24, 3 cm høje, 
glatte kande har todelt korpus med keglestub-
formet underdel, hvorpå er reliefkors, og et øvre 
bægerformet led med hældetud og svagt konkavt 
låg. Under bund og låg er to stempler, fabrikati-
onsmærke for Carl M. Cohrs Sølvvarefabrikker, 
Fredericia og Københavnsmærke 1958.

Fig. 109. Oblatæske, 1746, udført af Knud Rasmussen 
Brandt, Horsens, og skænket af Jochum Rodenborg 
(de Lichtenhielm) og hustru, Adolphine Sophie Mül-
ler (s. 5500). Henrik Wichmann fot. 1999. – Host box, 
1746, by Knud Rasmussen Brandt, Horsens, donated by Jo-
chum Rodenborg (de Lichtenhielm) and his wife, Adolphine 
Sophie Müller.
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 †Alterkander. 1) Af tin, tidligst nævnt 1684 i sog-
nepræstens forvaring. Det er antagelig denne, der 
repareredes i Århus 1696.406 En tinkande (den-
ne?) nævnes siden i beholdningen indtil 1822.408 
2) 1704-05 er omtalt en lille tinflaske i sognepræ-
stens forvaring.406 Senest nævnt 1751. Det er an-
tagelig denne, der sammen med en oblatæske ‘til 
de syges brug’ endnu er nævnt 1789, dog uden an-
givelse af materiale.409 3) Af sølv, omtalt 1720-21 
som en gave fra parykmager Anton Bergs enke. 
Vægt 60 lod. Omstøbt 1789 med tillæg af sølv 
af Nicolai Brandt til nr. 4.409 4) Af sølv, 1789, jfr. 
ovf. Vægt 93 lod ¾ kvint. Kanden, hvis nederste 
halvdel var udhamret i to egeblade, blev istandsat 
og forgyldt indvendig 1855 af Jochum Carl Gorm 
Bisgaard.401 Omstøbt 1866 til alterkande (nuvæ-
rende dåbskande).432 5-6). 1841 anskaffedes to sor-
te porcelænskander,408 vel fra Den kgl. Porcelæns-

Fig. 110. Alterkande, 1958, udført af Carl M. Cohrs 
Sølvvarefabrikker, Fredericia (s.5500). Henrik Wich-Henrik Wich-
mann fot. 1999. – Altar vessel, 1958, by Carl M. Cohrs 
Sølvvarefabrikker, Fredericia.

fabrik eller Bing & Grøndahl. 1915-16 udgik den 
ene af beholdningen, 1926-27 den anden.433

 Sygesæt. 1) (Fig. 111), 1875, udført af Rasmus 
Jensen. Den 13 cm høje kalk har høj, klokke-
formet fod med bladdekoration på den nedre 
del, bånd- og bladdekoration foroven; ottekantet 
knop med indgraverede kristne symboler (Kri-
stogram, krydsende palmegrene, due med olie-
gren og fisk) og bæger, smykket forneden med et 
mønster af taglagte blade. På den lodrette stand-
kant er graveret: »d 9d Oktober 1875« og to 
stempler, hhv. for Rasmus Jensen (fig. 227) (Bøje 
II, nr. 6282) og lødighedsmærke (13½). I bægeret 
indsats til vin af glas med sølvlåg. Tilhørende glat 
disk, 7,5 cm i tvm. med to stempler som oven-
nævnte under foden og oblatæske, 5 cm i tvm. 
og 2 cm høj med tilsvarende stempler. Futteral af 
sort ruskind med rødt fløjlsfoer.
 2) (Fig. 112), 1904, udført af Rasmus Jensen. 
Den 13,5 cm høje kalk har ottetunget fod, cy-
linderskaft og sekssidet knop, hvorpå med versa-
ler er indpunslet: »Iehsus(!)«. Glat bæger med pro-
fileret mundingsrand; heri indsats til vin af glas 
med sølvlåg. Under foden mesterstempel for Ras-
mus Jensen (Bøje II, nr. 6278), Københavnsmær-
ke 1904 og guardeinmærke for Christian F. Heise 
samt indridset »1905«. Tilhørende disk, tvm. 6,7 
cm, med cirkelkors på fanen. Stempler som ovf. 
Cylinderformet oblatæske, tvm. 5,5 cm og 1,75 cm 

Fig. 111. Sygesæt nr. 1, 1875, udført af Rasmus Jensen 
(s. 5501). Henrik Wichmann fot. 2002. – Chalice and 
paten for the sick, no. 1, 1875, by Rasmus Jensen.
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høj, smykket med spinkel perlestav langs låg og 
standkant samt graveret cirkelkors på lågets oversi-
de. Alt i futteral af sort læder med foer af rødbrunt 
lærred, anskaffet 1907-08 og fornyet 1909.415

 3) (Fig. 113), nyere (o. 1950),434 udført af C. 
C. Hermanns sølvsmedie, København og Hellerup 
(1949-92). 13 cm høj kalk, glat, med knop smykket 
med rudebosser, hvorpå med fordybede versaler: 
»INRI«. Under foden mesterstempel: »CCH« og 
lødighedsmærke for sterlingsølv (925). I bægeret 
indsats til vin af glas med sølvlåg. Under bunden 
mestermærke i versaler (»C. C. Hermann«), lø-
dighedsstempel samt mærket »X53«. Disk, 7,5 cm 
i tvm., med graveret latinsk kors med trepasen-
der på fanen, under bunden mærke som vinbe-
holder; oblatæske, 5,2 cm i tvm. og 2 cm høj, 
med indgraveret kors som ovennævnte på låget, 
og mærke som denne. Alt i futteral af sort kunst-
læder, foret med rødt fløjl.
 4) Nyere, anskaffet efter 1975.435 Sættet, der er 
uden stempler, omfatter en 19,6 cm høj kalk, glat 
uden udsmykning, med tilspidset klokkeformet 
fod og slankt bæger med lille hældetud. Tilhøren-
de disk, 17,2 cm i tvm., uden udsmykning. Ob-
latæske, 5 cm høj, 9,6 cm i tvm., cylinderformet 
med svagt hvælvet låg. Lejlighedsvis anvendt som 
altersæt.
 5) Anskaffet o. 1985,436 af tin og uden dekora-
tioner. Den 19,5 cm høje kalk er udformet som 

Fig. 112. Sygesæt nr. 2, 1904, udført af Rasmus Jensen 
(s. 5501). Henrik Wichmann fot. 1999. – Chalice and 
paten for the sick, no. 2, 1904, by Rasmus Jensen.

Fig. 113. Sygesæt nr. 3, o. 1950, C. C. Hermanns sølv-
smedie, København og Hellerup (s. 5502). Henrik 
Wichmann fot. 2002. – Chalice and paten for the sick, no. 
3, c. 1950, by C. C. Hermann, Copenhagen and Hellerup.

nr. 2. Tilhørende disk, 17,5 cm i tvm. og cylin-
derformet oblatæske, 5 cm høj og 10 cm i tvm. 
Under bunden tre stempler, mesterstempel for 
Mogens Ballin, lødighedsmærke (93 %) og Dan-
marksmærke. Sættet anvendes bl.a. i kapellet på 
Vestre Kirkegård (s.d.).
 †Sygesæt. Ud over †altersæt nr. 3, der antagelig 
– i det mindste fra 1753 – anvendtes til at betjene 
de syge, omtaler inventarierne følgende: 1) 1788, 
omstøbt af Nicolai Brandt fra †altersæt nr. 1 (jfr. 
ovf.) med vægten 18 lod 3 kvint. Dette er sam-
men med et endnu bevaret sygesæt (s.d.) i Klo-
sterkirken, omstøbt 1792 af Nicolai Brandt fra 
†altersæt nr. 3, endnu registreret i inventariet 
1855-56, ligesom dette og det ovennævnte kan 
være identisk med de to sæt, der registreredes 
1862.415 3) 1877 indkøbtes en kalk af sølvplet, 
der opbevaredes hos den ordinerede kateket, Ed-
vard Albert Baadh.437 Antagelig identisk med ‘den 
sølvpletterede kalk og disk til hjemmeberettelse’, 
der omtales i Klosterkirkens inventarium 1904 
og endnu 1926 (s.d.).
 Ske (fig. 107), tidligst nævnt 1904,433 15,5 cm 
lang; på laffet gennembrudt mønster i korsform, 
mens skaftet afsluttes med tilspidset bladorna-
ment. To mesterstempler på skaftets bagside for 
Jørgen Peter Schmidt, Horsens (1854-1930).438
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Alterstager. 1) (Fig. 114), stærkt omarbejdede og 
muligvis sammensat af dele fra forskellige tids-
punkter, hvoraf det ældste (skaftleddet) kan være 
fra 1600'ernes anden halvdel, mens lyseskål og 
fod har et klart yngre præg, jfr. ndf.; af messing. 
De 58,5 cm høje stager har lav profileret fod, 
skaft med langstrakt balusterdel mellem to flade 
kugleled og hvælvet lyseskål. En parallel til balu-
sterleddet ses f.eks. på alterstagerne i Åby Kirke 
(o. 1650, s. 1440).
 Anskaffelsestidspunktet fremgår ikke af kirke-
regnskaberne, men stagerne kan være identiske 
med de to messingstager, der fra 1684 indgik som 
en fast bestanddel af kirkens inventarium.406 Det 
kan ikke sikkert afgøres, hvorvidt det var disse el-
ler Klosterkirkens stager, der 1689 repareredes af 
kandestøberen.406 1792 omtales reparation af en 
lysestage til ‘Aftensangs Kirken’ (dvs. hertil) med 
‘et nyt ben’, enten en af de ovennævnte eller en 
tredje stage.439 Ved denne eller en senere lejlighed 
kan stagernes form være ændret. De nuværende 

Fig. 114. Alterstager, sammensat af flere dele, de ældste 
muligvis fra 1600'ernes anden halvdel (s. 5503). Jesper 
Weng fot. 2002. – Altar candlesticks, composed of several 
parts, the oldest presumably from the second half of the 
1600s.

stager udviser således ingen spor af ben. Fra 1834 
omtalt i inventariet som de ‘mindre’ messinglyse-
stager i modsætning til (†)alterstager (jfr. ndf.).440

 2) Moderne, af messing. I tidligere alterniche i 
triumfvæggens nordside.
 (†)Alterstager, (fig. 115, jfr. fig. 96), antagelig 
1711, af messing, 70,5 cm høje (den ene mangler 
lyseskålen), hver med lav, profileret fod og stærkt 
leddelt balusterskaft med flere kugleled, det ne-
derste noget fladtrykt. Lav profileret lyseskål. Sta-
gerne er guldbronzerede, antagelig for at harmo-
nere med den nuværende alterfigur (s. 5494).
 Efter alt at dømme hidrørte stagerne fra Klo-
sterkirken, hvis alterstager 1711 af klokkestøbe-
ren Friederich Kesler fra Flensborg (jfr. †klokke 
nr. 7) omstøbtes af et ældre sæt med tillæg af 
gammelt messing.406 Fra 1743 betegnedes disse 
som de ‘store messingstager’ i denne kirke.386 Ef-
ter en reparation 1777 af den ene stage ved Chri-
sten Madsen Lind441 anvendtes begge fra 1800'er-

Fig. 115. (†)Alterstage, 1711(?), antagelig udført af 
klokkestøber Friederich Kesler, Flensborg (s. 5503). 
Henrik Wichmann fot. 2003. – (†)Altar candlestick, prob-
ably from 1711, presumably by bell founder Friederich Kes-
ler, Flensborg.
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nes begyndelse i Vor Frelsers Kirke tillige med 
denne kirkes eksisterende beholdning, jfr. s. 5483 
og nr. 1.442 Stagerne stod på alteret indtil 1988, 
da den ene blev stjålet (dog kort efter genfundet); 
ved denne lejlighed mistede den lyseskålen. I dag 
på kirkens loft.
 †Alterstager. Fra 1797 anføres fire trælysestager 
på alteret, et antal, der 1824 var reduceret til to, 
som 1862 tilsyneladende midlertidigt var place-
ret i Klosterkirken.443 1916 udgået af beholdnin-
gen.433

 †Alterbøger. 1709-10 omtales Resens bibel (Bib-
lia, udg. Hans Poulsen Resen, Kbh. 1607), foræ-
ret af sognepræsten, Anders Winding.406 1714-15 
fandtes desuden en gammel og en ny alterbog, et 
ritual og et graduale.

 Krucifikser. 1) (Fig. 116), galvanoplastisk kopi af 
bronze på fodstykke af træ efter model af J. A. 
Jerichau 1853.444 115 cm højt; heraf måler kors-
træet 90 cm og Kristusfiguren 43,5 cm. Et relief, 
13,5×13 cm på soklens forside viser tre sørgende 
figurer, i midten og tv. to tilhyllede kvinder, for-
mentlig Maria og Maria Magdalene, th. en skæg-
løs mand med skulderlangt hår, antagelig Johan-
nes Evangelisten. En skrifttavle med »INRI« i 
fordybede versaler er fæstnet øverst på korsstam-
men. Enkelt, retkantet postament. Korstræ og 
postament er sortstafferet. På kirkens loft. 2) (Fig. 
228), 1993, udført af Jørn Rasmussen, daværende 
kirketjener ved Vor Frelsers Kirke; af eg (Kristus-
figur) og valnød (kors), naglerne dog af moseeg, 
86 cm højt. I tidligere alterniche i triumfvæggens 
nordside.
 Messehagler. 1) Fire nyere hageler af mønster-
vævet brokade med påsyede korsdekorationer i 
brede og smalle guldgaloner og silkebånd samt 
taftfoer; i farverne beige (med mønster af duer 
og hjorte), gylden (mønster af tornekroner) samt 
grøn og violet (begge med mønster af tre fisk i 
cirkelmedaljon). Den gyldne er mærket »Dansk 
Paramenthandel«. 2) Fire hageler, 1986, vævet af 
Bjarne Sachse, Vævegaarden, Tylstrup. Af australsk 
uld med indvævede guldtråde, dekoration af bre-
de og smalle guldgaloner og gyldent silkefoer. 
Haglerne i de fire liturgiske farver, hvid, rød, 
grøn og violet, har udsmykning på ryggen, tilpas-
set brugen ved de respektive tider i kirkeåret, så-
ledes påskesol på den hvide hagel som hentyd-
ning til glæde og renhed, kors på den røde, re-
fererende til blod, ild og kærlighed, kornaks på 
den grønne, symbol på håb og vækst samt kors 
med tornekrone på den violette som henvisning 
til anger og bod i bods- og fastetiden.445 Jfr. de 
tilhørende alterklæder ovf.
 *Messehagler. 1) (Fig. 117), 1766, skænket af 
Bodil Hofgaard de Lichtenberg sammen med al-
terklæde og betræk til prædikestolen, alt opbeva-
ret i en særlig kasse (s. 5492, 5537). Af rødt fløjl 
med guldgalonnerede kanter og et stort guld- 
og sølvindvirket rygkors, 97×51 cm. Korstræet 
er på kanterne smykket med sølvindvirkede ro-
cailleornamenter, størst i hjørnerne. På korstræet 
er fæstnet et mindre, guldindvirket kors, der for-

Fig. 116. Krucifiks nr. 1, 1853, udført efter model af J. 
A. Jerichau (s. 5504). Henrik Wichmann fot. 2003. – 
Crucifix no. 1, 1853, after model by J. A. Jerichau.
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Danmarks Kirker, Århus

oven har et påsat sølvskriftbånd med sortbrode-
ret: »I.N.R.I« i kursiverede versaler. Den 37 cm 
høje Kristusfigur, udført i reliefbroderi, har rød-
brunt hår og skæg i metaltråd, flettet grøn torne-
krone og kraftige røde blodspor ved vunderne. 
Han hænger med strakte arme og svagt bøjede 
ben, fæstnet til korset med realistisk udførte me-
talnagler; lændeklædet, der er opbundet i en buk-
kel med flagresnip ved højre hofte, er skygget 
med blåt og hvidt.
 Af en i synsprotokollen indsat, delvis ulæselig, 
seddel, der fandtes indsyet mellem foret og un-
derforet, fremgår, at messehagelen var udført 15. 
juli 1766 »auf catolischer artt« i Mainz.415 Efter 

1834 opbevaredes hagelen ikke længere i kas-
sen;440 1841-42 repareret med guldkniplinger. 
Efter anskaffelsen 1862 af nr. 2 synes hagelen 
kun benyttet i begrænset omfang, om end den 
ikke helt kasseredes, som anført i synsprotokol-
len 1866. Det er antagelig denne, der istandsattes 
1899, da kirkens sognepræst klagede over hage-
lens ‘sjofle’ tilstand.446 1960 overdraget til Horsens 
Museum (HOM, inv.nr. 4819).
 2) (Fig. 118), antagelig identisk med hagel, 
anskaffet 1862 hos guldtrækkerinde Lorias ef-
terfølger i København.447 Skjoldformet, af rødt 
fløjl med riflet guldgalon og rygkors, 60×41 
cm, af bred, glatvævet ditto, smykket på midten 
med strålekrans. Hagelen, der benyttedes indtil o. 
1955, skænkedes samtidig med den ovennævnte 
til Horsens Museum (HOM, inv.nr. 4820).
 †Messehagler. 1667 fandtes ved kirken en hagel 
med ‘prydelse’ (dvs. udsmykning), skænket af Sidt-
zell (Sidsel) Pedersdatter, enke efter Clemends 

Fig. 117. *Messehagel nr. 1, 1766, skænket af Bodil 
Hofgaard de Lichtenberg (s. 5404). I Horsens Muse-
um. Henrik Wichmann fot. 2002. – *Chasuble no. 1, 
1766, donated by Bodil Hofgaard de Lichtenberg.

377

Fig. 118. *Messehagel nr. 2, o. 1862 (s. 5505). I Horsens 
Museum. NE fot. 1980. – Chasuble no. 2, c. 1862.
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Fig. 119. Nordre midtskibsvæg set fra korbuen. Henrik Wichmann fot. 2002. – North nave wall viewed from the chancel 
arch.
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Olufsøn (Clemens Olufsen)378 og antagelig iden-
tisk med den i inventarierne 1684ff. omtalte røde 
fløjlsmessehagel med prydelse. 1699 forbedredes 
‘den ene gamle fløjlsmessehagel’, vel ovennævnte 
og ikke den under Klosterkirken 1684ff. omtalte 
‘nye’ ditto, med sort »cartun« (kattun, dvs. bom-
uldsstof til foer), »Skrue Snorre« (antagelig snoede 
bånd) samt rød og gul silke.406 1736 nævner fæl-
lesbeholdningen kun én rød fløjlsmessehagel, en 
af de to ovennævnte. Det er formentlig denne, der 
endnu registreredes 1841-42, dog nu med karak-
teristikken ‘gammel og slidt’. 1845 kasseredes den 
som ubrugelig og uden værdi,410 mens en ‘blom-
met’ (dvs. blomstret) hagel af rødt fløjl, nævnt fra 
1739, udgik af beholdningen 1822-23.448

 Alterskranke, 1950, udført efter tegning af Viggo 
Norn og Einar Utzon-Frank.449 Skranken, hvis 
grundplan beskriver en hestesko, har bronzebalu-
stre og håndliste af poleret egetræ samt hylde til 
særkalke; betræk af olivengrønt læder.
 *Alterskranke, iflg. reliefskårne indskrifter på 
 påsatte våbenskjolde skænket 1683 af Anne Sø-
rensdatter Winther, enke efter rådmand Thomas 
Knudsen (jfr. †epitafium nr. 1-3, (†)begravelse nr. 
9) og 1729 forbedret og stafferet af Diederich von 
Ham og Kirsten Jochumsdatter Rodenborg (jfr. 
gravflise nr. 9, †epitafium nr. 5, †gravsten nr. 13 
og (†)begravelse nr. 9). 1752 blev ‘galleriet for al-
tergulvet’ (dvs. skranken) bemalet, mens knæfaldet 
og armlænet repareredes hhv. 1774 og 1789.450 
I forbindelse med hovedistandsættelsen 1794-97 
blev den træskårne skranke overflyttet til Kloster-
kirken, hvorunder den omtales udførligt (s.d.).
 †Alterskranker. 1) (Jfr. fig. 20, 104), antagelig o. 
1700. Som led i renoveringen af kirken 1794-97 
foresloges alterets gitterværk (dvs. alterskranken) 
i Vor Frelsers Kirke ombyttet med den tilsva-
rende i Klosterkirken.439 Sidstnævnte skranke, der 
ved flytningen blev ‘forbedret, ziiret og beklædt’, 
var af smedejern med messingknopper og læder-
betrukket knæfald; af retkantet plan med svagt 
buet forside mod kirken. Skranken havde 12 fag, 
hvoraf de 10 var med ‘snirkler’, dvs. slynget blad-
værksornamentik, mens de to midterste havde 
navnetræk, uvist dog hvilke.415 Messingknopper-
ne pudsedes 1826, mens en bemaling 1853 om-
fattede en bronzering og lakering.451 1862 var 

den bemalet i gråt og sort.415 Kasseret i forbindel-
se med hovedrestaureringen 1864-66 og erstattet 
af nr. 2. 2) (Fig. 100), formentlig efter udkast af 
Walther,452 af træ med drejede balustre samt knæ-
fald, betrukket med fløjl; af cirkulær plan.

DØBEFONT OG DÅBSUDSTYR

Døbefont (fig. 120), 1866, formentlig udført efter 
tegning af V. Th. Walther; af lysegrå, finkornet og 
delvis poleret granit. Den 96 cm høje font med 
tvm. 65 cm, er i ‘middelalderstil’ med høj klokke-
formet fod på ottekantet podium og kraftig tov-
stav om den lave kumme; herover årstallet 1866, 
indrammet af rosetter, alt i relief.453 Oprindelig 
placeret midt i koret (jfr. fig. 95), fra 1936 an-
bragt ud for den tidligere alterniche i triumf-
væggens nordside. Et projekt, 1864, til en font af 
mere lavstammet profil og placeret i søndre si-
deskibs østende foran en malet vægudsmykning 
med Kristi Dåb ses på fig. 23.

Fig. 120. Døbefont, 1866, formentlig udført efter teg-
ning af V. Th. Walther (s. 5507). Jesper Weng fot. 2002. 
– Font, 1866, probably executed after a drawing by V. Th. 
Walther.

377*
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 †Døbefonte. Oplysninger om kirkens ældste font 
savnes helt. I tidsrummet o. 1480-1532, da kir-
ken vel besad dåbsret i modsætning til tidligere, 
kan en font måske være henflyttet fra den ældre 
sognekirke, †Vor Frue Kirke.454 En omtale af en 
font, uvist dog af hvilken form og materiale, ses 
dog først 1667.378 Placeringen kan da have været 
i vestenden af kirken;455 1733 og 1742 fandtes 
‘dåben’ i nordre sideskib, antagelig i østenden nær 
Brommels begravelse (†gravkapel nr. 1).456

 I forbindelse med kirkens hovedistandsættelse 
bekostede Jens Jørgen Lindvig 1742 en ny font, 
tillige med et dåbsfad og »Daabens indlucke«, dvs. 
et fontegitter, jfr. ndf.457 Fonten var af træ og iflg. 

Danske Atlas formet som en stående engel ‘i fuldt 
corpus forgyldt som holder døbefadet’. Figuren, 
der var 3 alen høj (ca. 1,86 m),389 sluttede sig der-
med til en type, som navnlig i 17- og 1800'erne 
vandt en vis udbredelse herhjemme.458 Som nævnt 
s. 5486 fandtes tilsvarende legemsstore dåbs engle 
bl.a. i Københavns S. Petri Kirke (opstillet 1731 
og brændt 1807) og i Ledreborg Slotskapel, sidst-
nævnte udført 1746-47 af Erik Warnheim som 
en kopi af den førstnævnte, hvis ophavsmand dog 
er usikker. 1797 placeredes dåbsenglen for enden 
af søndre sideskib, sandsynligvis fordi nordre side-
skibs østende på dette tidspunkt indrettedes til sæ-
de for Det slesvigske Kyrassérregiment (jfr. ndf.). 
Den søndre apsis, der havde fungeret som grav-
kapel (s. 5585), blev i samme forbindelse nedre-
vet, da den indvendig gjorde ‘dåben uformelig’.439 
Den nye dåbsniche var indrammet af vaseprydede 
pilastre som pendant til kyrassérstolen (s. 5536) og 
var på bagvæggen smykket med en ‘portal’ eller 
arkitektonisk dekoration med fire pilastre, hvor-
over en glorie.459 Hertil kom et indrammende 
»Duck-Verk«, dvs. et fontegitter (jfr. ndf.). 1853 
stafferede Horsensmaleren A. Schumann ‘dåben’, 
dvs. både fonten og den tilhørende indfatning, 
hvoraf førstnævnte forgyldtes, mens det øvrige 
fik ultramarinblå oliefarve, marmorering ved beg-
ge sider og forgyldning samt maling ‘indvendigt’ 
samt på de tilhørende englefigurer og træværk. 
1862 skønnedes fonten imidlertid ‘så uheldig, at 
den burde afløses af en ny’.460 Kasseret sammen 
med det øvrige tilbehør i forbindelse med restau-
reringen 1864-66.
 †Fontehimmel(-himle?) eller -låg. 1742 afhænde-
des et »Daabe Dek«, formentlig den gamle fon-
tehimmel (eller -låg), der kunne være udskiftet 
ved fornyelsen af dåbsindretningen s.å.407 Der er 
dog ingen konkrete oplysninger om efterfølge-
ren. Det kan være denne og /eller fontegitteret, 
der 1797 af Hiernøe betegnedes som ‘ganske for-
rådnet’.389 Hvorvidt denne ved samme lejlighed 
udførte en ny himmel eller nyt låg, er uvist. Der-
for kan det heller ikke afgøres med sikkerhed, om 
der 1853 refereres til denne eller til Klosterkir-
kens endnu bevarede fontehimmel i forbindelse 
med istandsættelsen af et ‘dæksel på dåben i den 
gamle kirke’, omtalt i regnskaberne vedr. repa-

Fig. 121 Dåbsfad, 1936, skænket og udført af sølvvare-
fabrikant Sofus Sørensen (s. 5509). Henrik Wichmann 
fot. 1999. – Baptismal dish, 1936, donated and executed by 
the silverware manufacturer Sofus Sørensen.

Fig. 122. Udkast til dåbsfad, 1936, skænket og udført 
af sølvvarefabrikant Sofus Sørensen (s. 5509).1:10. Teg-
ning af Viggo Norn. I Horsens Museum. – Baptismal 
dish, 1936.
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rationsarbejderne, primært i Vor Frelsers Kirke, 
men også omfattende arbejder i Klosterkirken.401

 †Fontegitter(-gitre), 1742, skænket af Jens Jørgen 
Lindvig. Murerarbejdet 1742 i nordre sideskibs 
østende ved fonten (jfr. s. 5440) af et omfang ‘så 
stor som dåbens bagdel’ kunne have sammenhæng 
med opstillingen af fonten og et tilhørende gitter 
her. 1862 nævner synsprotokollen en balustrade af 
træ, hvorpå fire engle ‘på siderne ved væggen’ i 
forbindelse med beskrivelsen af dåbsindretningen 
i søndre sideskib.415 Denne balustrade kunne være 
identisk med det ældre gitter eller en fornyelse 
heraf. Om de fire engles alder, udformning og se-
nere skæbne vides intet nærmere.461

 Dåbsfad (fig. 121-22), 1936, skænket og udført 
af sølvvarefabrikant Sofus Sørensen i forbindelse 
med kirkens genindvielse. Fadet, der er 45 cm i 
tvm., har glat fane med muslingeskalsformet for-
dybning og i midten Helligåndsduen i relief. På 
den lodrette kant er graveret med versaler, til dels 
kursiverede: »Horsens Vor Frelsers Kirke Sct. Ib 
Anno MCMXXXVI den XXIV maj. Skænket 
Kirken af Sølvvarefabrikant Sofus Sørensen«. På 
kantens inderside er fire stempler: mestermærke 
for brdr. W. og S. Sørensen, Horsens Sølvvarefabrik 
i fordybede versaler, lødighedsmærke for sterling-
sølv (925 s) samt to ikke nærmere identificerede 
mærker (O gennemskåret af bølgelinje). I tids-
rummet fra 1794 og frem til anskaffelsen af oven-
nævnte anvendtes det 1719 skænkede sølvdåbsfad 
i Klosterkirken (jfr. ovf. og under denne kirke).
 †Dåbsfade. 1) 1667 omtales et slet messingbæk-
ken i fonten, foræret af Sidsel Pedersdatter, enke 
efter Clemens Olufsen (jfr. †messehageler).378 2) 
1742, foræret af Jens Jørgen Lindvig, af mes-
sing.462 Fadet er registreret i inventarierne indtil 
o. 1821.408 Herefter synes frem til 1936 alene an-
vendt det ovf. nævnte sølvdåbsfad fra 1719.
 Dåbskande (fig. 123), 1866, udført af Vilhelm 
Christesen, København. Den 39,5 cm høje kande 
har ottetunget fod og langstrakt svungent kor-
pus, delt af siksakbort og smykket med tilspid-
sede tunger. Svungen hældetud og låg med ro-
setprydet knop. S-formet hank, fæstnet med fli-
gede bladrosetter, både forneden og foroven. 
Under foden og korpus’ bund er tre stempler: 
mestermærke for Vilhelm Christesen (Bøje II, 

nr. 1591), Københavnsmærke 1866 og guardein-
mærke for Simon Groth. Under låget ses desuden 
det første og det sidste. Kanden, der oprindelig 
var anskaffet til alterbrug og blev beskrevet som 
‘en smuk og anselig alterkande i gotisk stil’, be-
regnet til to flasker vin, er omstøbt af en ældre 
kande (†alterkande nr. 4).463

 †Dåbskander. Jfr. †alterkande nr. 1. 1838-39 an-
skaffedes en tinkande, vel til brug ved dåben.408

 1716 betaltes drejer Peder Sørensen for et 
håndklædetræ, dvs. en holder til †dåbshåndklæ-
det.406 Sidstnævnte er dog tidligst nævnt 1740-41, 
udstyret med ‘skånske Bontebarie’ (måske point 
de Paris, en art knipling), 1782-83 erstattet af et 
fint hvidt drejlsklæde, vel det samme, der 1842 
betegnes som ubrugeligt.464

Fig. 123. Dåbskande, 1866, udført af Vilhelm Chri-
stesen, København (s. 5509). Henrik Wichmann fot. 
1999. – Baptismal ewer, 1866, by Vilhelm Christesen, Co-
penhagen.
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KORBUEKRUCIFIKSER OG 
KORSKRANKE

Korbuekrucifiks (fig. 124, jfr. også fig. 92), 1936, 
skænket af købmand Johannes Kirkemann.465 Nø-
gent kors af træ uden dekoration, bortset fra pal-
metlignende forgyldt udsmykning af korsenderne. 
Et forslag fra Viggo Norn om anvendelse af et æl-
dre krucifiks, eventuelt med to sidefigurer, fra Na-
tionalmuseet eller fra en kirke, blev ikke fulgt.400

 †Korbuekrucifikser. Der vides kun lidt om et 
middelalderligt eller eftermiddelalderligt kruci-
fiks, antagelig opsat på triumfvæggens murfrem-
spring (jfr. ndf.). Det er uvist, hvorvidt der 1704 
sigtes til dette eller til Klosterkirkens korbuekru-
cifiks (s.d.), da fire jernankre og to kroge leve-
redes til fæstnelsen af »dend gamel himel« oven 
over dette, dvs. måske en baldakin.406 I forbin-
delse med malerarbejde i Vor Frelsers Kirke af-
regnede Mogens Christian Thrane 1743 bl.a. for 
stafferingen af »Crucifixet med Engelerne« (vel 
dette). I samme forbindelse udførtes ‘et gardin 
på muren’, formentlig en skyggemaling (s. 5479) 
omkring krucifikset.466 Antagelig er både kruci-
fikset, der i øvrigt ikke synes omtalt i kilderne, 
blevet nedtaget i forbindelse med kirkens nyind-
retning 1794-97. I tidsrummet o. 1908-1935 op-
sattes det siden 1864-66 benyttede alterkors på 
murfremspringet (fig. 240).
 †Korskranke og -gitter. Som nævnt s. 5422 og 
5484 tyder bygningsspor på, at der allerede i mid-
delalderen har været en muret adskillelse mellem 
koret og skibet. Denne skranke er antagelig se-

Fig. 124. Korbuekrucifiks, 1936, skænket af købmand 
Johannes Kirkemann (s. 5510). Tegning ved Viggo 
Norn – Rood, 1936, donated by the grocer Johannes Kirke-
mann.

nere, uvist dog hvornår, erstattet af et gitterværk, 
formentlig af træ. Selve udformningen af gitte-
ret kendes ikke nærmere; dog er døren(e) heri 
omtalt gentagne gange, således 1694, da nye låse 
og nøgler til begge døre udførtes, ligesom »Cors-
døren« i 1700'erne regelmæssigt angives som ud-
gangspunkt for lokalisering af lukkede stole eller 
begravelser.467 Sandsynligvis fjernet i forbindelse 
med hovedistandsættelsen 1794-97.
 †Lektorium eller sangerpulpitur. Som nævnt s. 
5423 og 5484 kan den højtsiddende gang på tri-
umfvæggen over korbuen allerede i middelalde-
ren have været lukket af et tømret brystværn mod 
kirkerummet. Gangen, som vel har været del af 
en processionsgang, har kunnet give plads, såvel 
for en læsepult som for kirkens korsangere og or-
gel. Et sangerpulpitur, formentlig en laveresidden-
de eftermiddelalderlig afløser herfor og betegnet 
‘sangerset’ eller ‘koret’,468 er tidligst nævnt i kir-
keregnskaberne 1690. 1701 og 1713 repareredes 
hhv. et brøstfældigt panel og en trappe ved sam-
me.406 Ved den store istandsættelse o. 1740 gen-
nemførtes en større om- eller nybygning af ‘koret, 
hvor den latinske skole står og synger’, bekostet – 
blandt meget andet – af Jens Jørgen Lindvig.385 I 
den forbindelse udførte snedker Søren Pedersen 
Grøn forskelligt arbejde, heriblandt indlægning af 
bjælker ‘og loft derpå’, beklædning af bjælkerne 
med brædder, udførelse af en ‘en sammenlimet 
klenning op til alteret med en gesims over og un-
der’, formentlig et panelværk mod koret, samt et 
tilsvarende panel mod kirken med en gesims for-
oven, en boghylde ‘der langs hen’, en ny opsats 
ovenover foruden bænke, sæder og en ny trappe 
‘med sit gehør’. Opbygningen blev stafferet af 
Mogens Thrane, der 1743 afregnede for bemalin-
gen af »Coret« (eller »Cord«) på begge sider, under 
loftet og på selve trappen.466 Ved hovedistandsæt-
telsen 1794-97 erstattedes dette af et nyt til Latin-
skolens elever og lærere. Imidlertid blev det ned-
taget igen allerede 1797, da det ‘betog for meget 
af lyset og åbningen under buen og skjulte det 
egentlige kor og alter for menigheden’.389 I stedet 
opsattes en pulpiturvæg med stole for menighe-
dens medlemmer på dette sted, mens to kombi-
nerede skriftestole og sangerpulpiturer indrettedes 
ved korets nord- og sydvæg (jfr. s. 5542f.).
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Fig. 125. Prædikestol, 1670, tilskrevet Peder Jensen Koldings værksted (s. 5512). Hjalmar Jørgensen fot. 1987. Foto 
i Horsens Museum.  – Pulpit, 1670, attributed to Peder Jensen Kolding's workshop.
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PRÆDIKESTOL

Prædikestolen (fig. 125-48, 241-42), der repræsen-
terer et hovedværk inden for den hjemlige brusk-
barok, tilskrives Horsensbilledskæreren Peder Jen-
sen Kolding og hans værksted og er iflg. malet 
indskrift skænket 1670 af Johan Andersen, køb-
mand i Horsens, og hans hustru, Bodil Hansdat-

ter til ‘kirken’, dvs. til Klosterkirken. Ved status-
ændringen 1794-97 (s. 5369) flyttedes stolen til 
sin nuværende plads, mens Vor Frelsers Kirkes 
ældre, enklere og mindre prædikestol anbragtes i 
Klosterkirken (s.d.).
 Stolen er udført af egetræ, suppleret med en-
kelte sjældne og eksotiske træsorter, der samtidig 
er benyttet i massive stykker, således ibenholt (de 

Fig. 126. Kurven af prædikestol, 1670, jfr. fig. 125. (s. 5512). Hjalmar Jørgensen fot. 1987. 
Foto i Horsens Museum. – Body of pulpit, 1670; cf. fig. 125.
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snoede søjler, flammelister, gesimsled, attributter, 
bosser, beslag på opgangsdøren m.m.) og slange-
træ (søjlernes prydbælter, bosser, gesimsled o.a.).469 
Den er opstillet ved nordvesthjørnet af den øst-
ligste arkadepille i skibets sydrække. Som følge af 
flytningen og et antal senere istandsættelser er sto-
lens oprindelige struktur og dens figurudsmyk-

ning imidlertid blevet ændret på en række punk-
ter, jfr. ndf. Særlig markant er reduktionen af kur-
vens syvende fag (oprindeligt første fag fra øst), 
som endnu sås o. 1855 (jfr. fig. 148). En udførlig 
redegørelse for selve tilblivelsen og de efterfølgen-
de justeringer vanskeliggøres dog generelt af et 
mangelfuldt kildegrundlag.470

Fig. 127. Tornekroningen, flankeret af Frelseren og uidentificeret apostel (s. 5515f.). Arka-
defelt i prædikestol 1670, jfr. fig. 125. Hjalmar Jørgensen fot.1987. I Horsens Museum. – 
The Crowning with Thorns, flanked by the Saviour and unidentified apostle. Arcade section in pulpit 
1670; cf. fig. 125.
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 I sin nuværende udformning omfatter prædi-
kestolen en kurv på seks fag med rig figurud-
smykning (s. 5514), en underbaldakin, hvilende 
på en bærefigur (s. 5517), en opgang med tilhø-
rende dør (s. 5517) og en lydhimmel (s. 5519); 
alle dele samtidige. En redegørelse for prædike-
stolens staffering, herunder indskrifterne, følger 
s. 5519f. Derefter omtales værkets mester, Peder 
Jensen Kolding og stolens ikonografiske program 
(s. 5521), bestillerne, Johan Andersen og Bodil 
Hansdatter (s. 5524) samt senere ændringer og 
istandsættelser (s. 5525).
 Kurven, der oprindelig har udgjort de syv sider 
af en ottekant (jfr. fig. 129, 148), omfatter i sin 
nuværende udformning seks fag med rundbuede 
arkader, hvori reliefskårne scener af Jesu lidelses-

historie. De enkelte storfelter er indrammet af 
dobbelte, snoede korintiske søjler, foran hvilke 
er indsat hjørnefigurer af Jesus og apostlene på 
fremspringende postamenter, hvilende på et til-
svarende forkrøppet kvartstavs fodstykke. De en-
kelte figurer står på volutbøjler med diademho-
veder. Herunder er hængestykker i form af kar-
toucher med hhv. diadem- og kerubhoveder over 
drueklaser. Over dobbeltsøjlerne er ligeledes vo-
lutbøjler, her med putti, udstyret med lidelses-
redskaber (jfr. ndf.), mens selve krongesimsen har 
vulstformet frise i gennembrudt arbejde. Stor-
felternes arkader har tværovale polerede tavler i 
laurbærkrans- og kartoucheindrammede paneler 
under figurreliefferne, mens kerubhoveder dan-
ner slutsten for de enkelte arkader og i sviklerne 
flankeres af putti. Flammelister af afvigende farve 
og bearbejdning (sort, poleret ibenholt) er overalt 
benyttet som kontrastelement og indramning af 
bl.a. fodstykker, postamenter, storfelter og gesims.
 Figurudsmykningen af de enkelte led (storfelter, 
svikler, hjørnefigurer og volutbøjler) refererer 
indholdsmæssigt til eller ‘kommenterer’ hinanden 
indbyrdes, og dette system er videreført på op-
gangen, hvis reliefscener fortsætter kurvens for-
tælling, jfr. ndf. De nuværende storfelter viser fra 
øst mod vest scener af Lidelseshistorien, supple-
ret af putti på de tilhørende svikkelrelieffer og 
volutbøjler. Som nævnt ndf. er sekvensens første 
motiv, Nadveren, sekundært udtaget (beskrevet s. 
5530). Det oprindeligt første fag, har dog bevaret 
den flankerende højre søjle, hvorover volutbøjle 
med engel, hvis hænder er samlet i bedestilling. 
Derefter følger : 1) Bønnen i Getsemane. I re-
lieffets øvre del knæler Jesus i bøn, vendt mod 
venstre, hvor en engel med kalk og kors viser 
sig, indrammet af en skybræmme. Nederst ses de 
tre sovende apostle, Jakob den ældre, Johannes og 
Peter; i sviklerne putti med blomsterkranse; på 
volutbøjlerne over de flankerende søjler: putto 
med forsvundet attribut, holdt med begge hæn-
der (tv.), med forsvundet attribut (th.). 2) Jesus 
for ypperstepræsten Kaifas. Scenen er henlagt til 
et interiør med flisegulv, kassetteloft og i bag-
grunden en klassicerende portal med trekant-
fronton; putti med opslåede bøger. På volutbøj-
lerne, hhv. tv. og th.: putti med Longinus’ lanse 

Fig. 128. Arkadefag af prædikestol 1670, jfr. fig. 125 (s. 
5516). 1:20. Plan, opstalt og snit, tegnet af Thorvald 
Jørgensen 1886. Kunstakademiets Bibliotek. – Arcade 
bay of pulpit, 1670; cf. fig. 125. Plan, elevation and section.
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og forsvundet attribut. 3) Hudflettelsen (jfr. fig. 
126). Jesus står bundet foran martyrsøjlen i reli-
effets midtakse. Han flankeres af to bødler med 
ris og pisk, mens en række tilskuere ses i bag-
grunden; putti med klæde og ris. På volutbøj-
lerne, hhv. tv. og th.: putti med ligklæde og kors 

(formentlig sekundært). 4) Tornekroningen (fig. 
127). Jesus sidder med bundne hænder på en lav 
blok, omgivet af sine mishandlere med stokke; 
bagest to soldater; putti med tornekrone og stok. 
På volutbøjlerne, hhv. tv. og th.: putti med for-
svundet attribut, knækket stav i venstre hånd, for-

Fig. 129. Prædikestol 1670, jfr. fig. 125. 1:50. Plan og opstalt mod vest, tegnet af Thorvald 
Jørgensen 1886. Kunstakademiets Bibliotek. – Pulpit, 1670; cf. fig. 125. Plan and elevation 
towards west.
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svundet attribut i højre. 5) Jesus for Pilatus (jfr. 
fig. 125). Jesus føres i forgrunden bort af solda-
ter, mens Pilatus på et baldakinsmykket tronsæde 
i baggrunden vasker sine hænder; putti med bog 
og vandkande. På volutbøjler, hhv. tv. og th.: putti 
med forsvundet attribut og Malkus’ lygte fra Til-
fangetagelsen – en scene, der dog ikke er gengi-
vet blandt kurvens relieffer. 6) Korsfæstelsen (jfr. 
fig. 128). Korset med den lidende Frelser ses i 
relieffets midte, flankeret af de to røveres kors. 
Foran ses Maria, den knælende Maria Magdale-
ne og Johannes; putti med timeglas og kranium. 
På bøjler, hhv. tv. og th.: putti med forsvundet 
attribut i venstre hånd, højre løftet i velsignelse 
og med forsvundet attribut i løftet venstre hånd. 
Over den afsluttende søjle ved kurvens vestligste 
hjørne er putto med stridshandske, antagelig Ni-
kodemus' fra Korsnedtagelsen (ikke gengivet). 
(Beskrivelsen fortsættes s. 5517 under Opgangen 
med tilhørende dør, nr. 7, Gravlæggelsen).
 Fri- eller hjørnefigurerne, der forestiller apostle og 
evangelister, har ændret antal, placering og at-
tributter under stolens forskellige istandsættelser. 
Samtidig er antallet blevet reduceret fra oprinde-

lig – antagelig – otte omkring kurvens syv relief-
fer til nu seks (jfr. fig. 129). Kurvens række, som 
videreføres med tre (oprindelig muligvis kun to) 
figurer på opgangen og døren (s. 5518) til et sam-
let antal på 11 figurer, indledes i øst foran det an-
det søjlepar: 1) (Fig. 130a), Jakob den Ældre, vist 
med pilgrimshat, smykket med ibsskal på den op-
slåede bræmme og bog under venstre arm; den 
løftede højre hånd har holdt et nu forsvundet at-
tribut (formentlig vandringsstav). 2) (Fig. 130b), 
apostel, muligvis evangelisten Mattæus, vist med 
tvedelt skæg, opslået bog i venstre hånd og sekun-
dær fjerpen i højre.471 3) (Jfr. fig. 127), Kristus, vist 
som Salvator Mundi med korsprydet rigsæble el-
ler verdenskugle i venstre hånd og den højre løf-
tet til velsignelse. 4) (Jfr. fig. 127), apostel med op-
slået bog i højre hånd og et lille, sekundært indsat 
kors i venstre. 5) (Fig. 130c), Johannes Evange-
listen, gengivet som skægløs yngling med langt, 
krøllet hår; evangeliebogen støttes med den ven-
stre hånd, mens attributtet, formentlig en fjerpen, 
nu mangler. 6) (Fig. 130d), Andreas, kendetegnet 
ved sit skråkors; venstre hånd fatter om en bog, 
mens den højre er fremstrakt i talegestus. (Figur-

Fig. 130a-d. Apostel- og evangelistfi gurer på kurven af prædikestol 1670, jfr. fi g. 125. a. Jakob den Ældre. b. Mat-Apostel- og evangelistfigurer på kurven af prædikestol 1670, jfr. fig. 125. a. Jakob den Ældre. b. Mat-
tæus(?). c. Johannes.  d. Andreas (s. 5516). Hjalmar Jørgensen fot. 1987. Foto i Horsens Museum. – Apostle- and 
evangelist figures on body of pulpit, 1670; cf. fig. 125. a. James the Elder. b. Matthew(?). c. John.  d. Andrew.
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rækken fortsættes s. 5518 under Opgangens række 
af frifigurer, nr. 7 Bartolomæus).
 Underbaldakinen har otte ribber, som dækker 
samlingerne mellem baldakinens karnisformede 
sider af vandrette brædder. De rigt udskårne rib-
ber er udformet som kvindelige englehermer, 
mens de glatte dele markeres af påsatte ornamen-
ter i fladsnit. Baldakinens ribber samles i et ottesi-
det akantusprydet kapitæl, hvis profiler er udfor-
met som flammelister. Dette hviler på hovedet af 
en bærefigur (fig. 131), der understøtter kurven: 
Moses, vist med Lovens Tavler i venstre hånd og 
en hyrdestav i højre. Profeten har frodig hår- og 
skægvækst af krøllede og snoede lokker. Heraf 
danner pandekrøllerne de obligatoriske ‘horn’.
 Opgangen med tilhørende dør. Den førstnævntes 
vange præsenterer sig som en fortsættelse af kur-

vens arkitektur og udsmykning, blot med den 
forskel, at de enkelte led er udformet med hen-
syntagen til dens skråtstillede forløb, hvilket bl.a. 
forklarer, at de koblede søjler mellem de enkelte 
fag er glatte og ikke snoede, ligesom antallet af 
svikler er reduceret fra to til én. Selve trappen er 
indesluttet i en kasse, prydet af fladsnit (fig. 229). 
Storfagenes fortællende relieffer med tilhørende 
svikler fortsætter kurvens fremstilling:
 7) Gravlæggelsen. Centrum i det omtrent 
rhombeformede felt udgøres af gruppen om-
kring Jesu afsjælede legeme. Sceneriet er henlagt 
til en åben klippehule: putto med salvekrukke 
samt putto med palmegren i højre hånd på bøjle 
over en søjle th. for relief. 8) Opstandelsen. Den 
opstandne Frelser i stråleglorie og skybræmme 
dominerer relieffets øvre del, mens sarkofagen 
og de fire forskrækkede vagter ses nederst; putto 
med palmegren. På volutbøjler tv. og th.: putti 
med hhv. opslået bog og med hænderne i be-
destilling. 9) Himmelfarten. Jesus er vist i halv-
figur, indrammet af en skyformation oven over 
Maria og de 11 apostle; putto med fugl. På vo-

Fig. 131. Moses. Bærefi gur under kurven af prædike-Bærefigur under kurven af prædike-
stol 1670, jfr. fig. 125 (s. 5517). Hjalmar Jørgensen fot. 
1987. Foto i Horsens Museum. – Moses. Bearing figure 
below body of pulpit, 1670; cf. fig. 125.

Fig. 132. Simon. Apostelfigur på opgangspanel til præ-
dikestol 1670, jfr. fig. 125 (s. 5518). Hjalmar Jørgensen 
fot. 1987. Foto i Horsens Museum. – Simon. Apostle fig-
ure on ascending panel on pulpit, 1670; cf. fig. 125.
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lutbøjle tv. for relieffet: putto med palmegren i 
højre hånd; den tilhørende søjle med volutbøjle 
mangler.
 Opgangens række af frifigurer tæller følgende tre 
(nummereringen videreført fra kurven): 7) Bar-
tolomæus med bog under venstre arm. I højre 
hånd holdt han tidligere en kniv, apostlens vel-
kendte attribut (jfr. fig. 129); denne er dog i nyere 
tid, muligvis ved restaureringen 1935-36, erstattet 
af en kølle eller stok, hvorefter figurens identitet 
er ændret til Judas Taddæus eller Jakob den Yng-

re.472 8) (Fig. 132), Simon, støttende en opslået bog 
med venstre hånd, mens den højre fatter om mar-
tyrredskabet, saven. 9) Apostel, med opslået bog i 
venstre hånd og et sekundært indsat spyd i højre, 
hvorigennem han har fået identitet som Thomas. 
Et ældre attribut, en palmegren, har senere været 
anbragt i hånden på Jakob den Ældre.
 Døren (fig. 133-34) er udformet som en portal 
med korintiske pilastre og et gavlformet topstyk-
ke. Pilastrene er forkrøppede og prydes på po-
stamenterne af masker, mens prydbælter og skaf-

Fig. 133. Topstykke til prædikestolsdør 1670, jfr. fig. 134 (s. 5519). Henrik Wichmann fot. 2002. – Top piece of pulpit 
door, 1670; cf. fig. 134.
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ter er opløst i fladsnit omkring polerede bosser. 
Pilastrene flankeres af hermer med ørnehoved 
og bærer en gesims, hvis kronliste har vulst i 
gennembrudt arbejde, svarende til stolens og 
opgangspanelets. Selve dørfløjens rammestykker 
indfatter en spejlfylding, kantet af flammelister og 
prydet af poleret bosse med flammelister. Fløjen 
har bevaret de oprindelige hængsler (fig. 136), til 
dels i bukkehornsfacon, samt låsen og dens nøg-
leblik (fig. 135), mens rammen har ‘vinkeljern’ af 
ibenholt.
 Topstykket er opbygget omkring en muslin-
geskalsniche. Nichen flankeres af korintiske søj-
ler, som indgår i en komposition med bruskorna-
mentik, maske og vinger med bruskede delfiner. I 
nichen en statuette af apostlen Peter. Denne hol-
der en bog i venstre hånd, mens den højre er løf-
tet til velsignelse; over armen hænger Himmeri-
ges nøgle i et bånd. På sidevingerne sidder putti 
med palmegrene, mens topstykket krones af en 
stående putto, der fatter om nedre del af en nu 
afbrækket basun(?). På bagsiden af topstykket er 
fæstnet en indskrifttavle (fig. 230), jfr. ndf.
 Lydhimlen er en baldakin, bestående af syv sider 
af en ottekantet grundfigur. Den kraftige gesims 
har i lighed med kurven vulst i gennembrudt ar-
bejde. Under gesimsen er kartouchehængestyk-
ker, ligeledes i gennembrudt arbejde, og fra hjør-
nerne hænger vindrueklaser. Gesimsens overside 
smykkes af seks topstykker, formet som medal-
joner i laurbærkranse, indrammet af bruskværks-
kartoucher med små topspir. To af disse, hhv. over 
himlens tredje og fjerde side fra øst, viser reli-
efskårne brystportrætter af Johan Andersen (fig. 
141) og Bodil Hansdatter (fig. 142), vendt mod 
hinanden i courtoisie, mens de resterende rum-
mer hhv. malede portrætter og indskrifter (se 
ndf.). Placeringen af topstykkerne er dog ikke 
den oprindelige, jfr. ndf.
 Samlingerne mellem de enkelte sider dækkes af 
bruskede prydribber eller -bøjler, hvis fremsprin-
gende nedre ender smykkes af engle i halvfigur 
med hænderne i bedestilling, mens de øvre af-
sluttes af delfinhoveder. På ribberne troner dyde-
figurer, hvis rækkefølge efter en ommontering 
1987 (se ndf.) er følgende, regnet fra øst mod 
vest: 1) Retfærdigheden (fig. 139a) med sværd 

og vægt, 2) Håbet (fig. 139b) med due og anker 
(begge fornyede), 3) Troen (fig. 139c) med op-
slået bog og kors (fornyet), 4) Klogskaben (fig. 
140a) med slange og spejl (fornyet), 5) Styrken 
(fig. 140b) med søjle og 6) Mådeholdet (fig. 140c) 
med kande og kalk (fornyet). Ribberne mødes i 
en krone, hvis liljeornamentik mellem flamme-
lister er en gentagelse af motiverne på Moses-
figurens kapitæl (jfr. fig. 138). Kronen lukkes af 
små bruskværksbøjler, samlet omkring en konsol, 
hvorpå den største af de tre kristne dyder: Kær-
ligheden (fig. 131) med børn, der holder drue-
klase og hjerte. Himlens underside prydes af Hel-
ligåndsdue, indrammet af en fritskåren krans af 
vekselvis flammede og retlinjede stråler. Herom 
en skybræmme med kerubhoveder og i hjørner-
ne små stjerner.
 Staffering. Selv om prædikestolen som helhed 
beherskes af de ovennævnte træsorter, der til dels 

Fig. 134. Prædikestolsdør 1670, jfr. fig. 133 (s. 5518). 
Hude fot. 1902. – Pulpit door, 1670; cf. fig. 133.
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Fig. 135. Nøgleblik og lås til prædikestolens dørfløj 1670, jfr. fig. 
134 (s. 5519). Henrik Wichmann fot. 2002. – Key plate and lock  
for pulpit door panel, 1670; cf. fig. 134.

står blankpolerede, har den dog en partiel bema-
ling, koncentreret til himlen, hvis gesimsfrise på 
de seks sider bærer følgende indskrift i gylden 
fraktur på sort bund:

»Som Regn oc Snee Nedfalde fra Himmelen.
Och Komme icke did igien, Men Wander Jorden
Och giør hende Fructbahr, Saa skal och mit Ord

Were, Som skal udgaa aff min mund, Det
skal icke Komme tomt igien til mig, Men giøre

Det mig Welbehager: Es: 55. V 10.11.«

Himlens topstykker rummer yderligere staffe-
ring. På det første og andet fra øst ses dygtigt 
udførte brystportrætter af giverne, Johan Ander-
sen og Bodil Hansdatter (fig. 146 og 145), malet 
med olie på træ. Maleriernes ophavsmand ken-
des ikke. I deres nuværende placering er ægtepar-
ret vendt med ryggen mod hinanden. Denne pla-
cering er dog næppe oprindelig, jfr. fig. 148. At 
dømme herefter indledtes rækken med et af de 
to topstykker med indskrift, efterfulgt af parrets 
malede portrætter (hustruen vist tv. for ægteman-
den), alt vendt mod koret og alteret. Antagelig 
derefter – symmetrisk omkring stolens ‘midtak-

se’, markeret ved figuren af Salvator Mundi – 
gentoges parrets portrætter i relief, nu ‘retvendt’, 
dvs. med giveren tv. for giverinden. Serien afslut-
tedes med det andet indskriftfelt, disse sidste tre 
vendt mod skibet og menighedens pladser. Ind-
skrifterne på de to vestligste topstykker er udført 
med gylden fraktur på sort:

»A(nn)o 1670. Gud til ære, Kircken
til zirat Haffuer Welfor(-)

nehme Johan Andersen med
sin Kiere Hustrue Bodild
Hansdaatter forærit denne

Prædickestoel hertil
Kircken«.

»P.(salme) 56, v.(ers) 13.14.
Med Tacksigelse Wil

ieg betale dig HERRE, thi
du Vdfriede min Siel fra

Døden. Min fod fra Fald, at
ieg maa Wandre for Guds

Ansicht i de leffuendis
Lius«.

Endelig omfatter prædikestolen et par malede 
‘tavler’: Først Lovens Tavler (jfr. fig. 131), hvor 
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Danmarks Kirker, Århus

buddene er angivet med hvide romertal, tv. de 
tre første, rettet mod Gud, th. de øvrige, som 
henvender sig til næsten. Dernæst på bagsiden 
af opgangens topstykke en formaningstavle (fig. 
230) med følgende gyldne frakturindskrift på sort 
grund:

»Icke oss, ike oss
HERRE Menss dit Naffn

bør ære:
Welsiget(!) Vere den aff Gud

som dette Hellige sted Welsigner
och Forbedrer, Mens Hvo den-

ne sted och Prædickestoel i
nogen maader rører den til no-
gen skade eller Forargelse, offuer
hannem Hviile alle de forbandel-

ser som staar schreffuit i Mosis
Low, och ald Folckit siger

Amen«.

Mesteren og det ikonografiske program. Navnet på 
den ansvarlige mester for dette hovedværk i ba-
rokkens danske træskulptur, synes ikke at fremgå 
af de kendte samtidige kilder.473 Iflg. Høyen skal 
han have heddet »Getschen«(?); mens Chr. Axel 
Jensen som den første henførte arbejdet til Peder 
Jensen Kolding på et stilistisk grundlag.474 Tilskriv-
ningen er yderligere sandsynliggjort efter påvis-
ningen af, at Peder Jensen allerede 1646 var op-
taget i byens snedkerlav som eneste billedsnider 
indtil 1671 og således var uden lokale konkur-
renter på det tidspunkt, stolen blev til. Værkste-
det, som i 1660'erne formentlig omfattede Jens 
Pedersen, muligvis en søn af ovennævnte, og 
Arent Friederichsen Slache, søn af en til Kolding 
indvandret westfalsk snedker, videreførtes anta-
gelig efter Peder Jensens død 1675 af sønnen, 
mens Slache, der allerede 1673 blev lavets older-
mand, ledede et konkurrerende værksted. Både 
Jens Pedersen og Arent Slache var i øvrigt blevet 
optaget som mestre i 1671.475

 Horsensprædikestolen adskiller sig fra flertallet 
af Peder Jensens øvrige arbejder ved i alt væsent-
ligt at skulle virke i kraft af skæringernes kvalitet 
og gennem materialerne, hvis virkning ydermere 
blev forøget ved en polering, som reflekterede ly-
set. Stilistisk set er den således bl.a. beslægtet med 
samtidens hollandske møbelkunst.476 Dog ligger 

en helt tilfredsstillende forklaring på de markante 
forskelle mellem Peder Jensens sene hovedværk 
og hovedparten af hans andre kirkelige arbejder, 
der blev stafferet, ikke umiddelbart for hånden, 
selvom et verdsligt møbel, den tilskrevne, såkaldte 
»Clausholm-seng« (i NM) heller ikke fik bema-
ling. Det er dog indiskutabelt, at netop ambi-
tionsniveauet (for kunstneren) og donationens 
pragtvirkning (for bestillerne) må have spillet en 
hovedrolle for det særlige valg. Det gælder til 
dels også for to samtidige sjællandske prædikesto-
le, hhv. Henrik Werners i Sorø (1650) og Abel 
Schrøders i Holmens Kirke (1662).477 Det er 
uvist, om Peder Jensen har kendt disse af selvsyn, 
men det er utvivlsomt, at han har været fortrolig 
med et andet ustafferet billedskærerarbejde, nem-
lig Mikkel van Groningens fornemme renæssan-
cestol i Århus Domkirke, som »Peder Billedsnider 
i Horsens« selv reparerede 1661 (s. 562).
 Mens det således er svært at finde et stilistisk 
fortilfælde inden for Peder Jensens egen produk-

Fig. 136. Hængsel til prædikestolens dørfløj 1670, jfr. 
fig. 134 (s. 5519). Henrik Wichmann fot. 2002. – Hinge 
for pulpit door panel, 1670; cf. fig. 134.
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Fig. 137a-b. Putti på volutbøjler over prædikestolskurvens dobbeltsøjler, jfr. fig. 125. a. På venstre bøjle med Malkus’ 
lygte (s. 5516). b. På højre bøjle med høvedsmandens stridshandske (s. 5516). Hjalmar Jørgensen fot. 1987. Foto 
i Horsens Museum. – Putti on volute hoops above double columns of pulpit body; cf. fig. 125. a. On left hoop with Malchus' 
lantern. b. On right hoop with centurion's gauntlet.

tion, endsige hos andre af tidens billedsnidere, 
stiller sagen sig anderledes med kurvens billed-
fremstillinger. Som påvist af Hanne Jönsson er 
passionsfremstillingerne skåret efter forlæg i en 
serie ældre kobberstik med illustrationer af Kri-
sti lidelseshistorie, stukket af Antonius Wierix 
(†1604) efter tegninger af en anden Antwerpen-
mester, maleren Maerten de Vos.478 Der er givet-
vis også arbejdet med forlæg ved udformningen 
af friskulpturerne. Således synes en uhyre flittigt 
benyttet apostelserie, stukket 1591-92 af Jacques 
de Gheyn II efter forlæg af Karel van Mander I 
at have været inddraget.479 Det gælder tydeligvis 
Jakob den Ældre, Andreas og Kristus (fig. 130a, 
130d og 127), mens der i de øvrige tilfælde tilsy-
neladende ikke er nogen sammenhæng. Endelig 
kan himlens dydefigurer spejle kendskab til Jacob 
Mathams kobberstukne dydeserie efter Hendrick 
Goltzius’ forlæg. Det gælder navnlig for topfigu-
ren, Kærligheden (fig. 138).480

 Prædikestolens ikonografiske program er for kur-
vens vedkommende traditionelt luthersk-orto-
dokst, mens himlen tillige afspejler dens status 
som epitafium for giverne. Muligvis har Hor-

sens kirkers sognepræst, Peder Rasmussen Ryt-
ter, der holdt ligprædikenen over Johan Andersen 
(jfr. også ndf.), været medvirkende ved fastlæg-
gelsen af billedprogrammet. Dets dobbelte funk-
tion understreges netop i prædikenen, der kalder 
prædikestolen for »Lære=Stol oc Ære=Stol«, li-
gesom Rytter gang på gang fremhæver, at giver-
ne med denne og andre kostbare gaver har sat sig 
et evigt æreminde, så længe ‘Jesus har prædikan-
ter på dette sted’.481 Under alle omstændigheder 
knytter Johan Andersens gave sig i kraft af dob-
beltfunktionen som inventar og privat mindes-
mærke (eller epitafium) til en lang række samti-
dige og ældre donationer af inventar til det efter-
reformatoriske kirkerum.482

 Kurven med dens passionsrelieffer og apostel-
rækker understreger præstens rolle som apostle-
nes og evangelisternes efterfølger i formidlingen 
af Kristi frelsegivende budskab til kirkegængerne. 
Ved at placere Peter som portalfigur over opgan-
gen understreges tillige, at præsten er Petri efter-
følger og indehaver af ‘nøglemagten’ med retten 
til at meddele syndernes forladelse gennem skrif-
temålet (Matt. 16,19 og Joh. 20,23).483 Bærefigu-
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Fig. 138. Kærligheden. Dydefigur på toppen af prædikestolshimmel 1670, jfr. fig. 125 (s. 
5519). Hjalmar Jørgensen fot. 1987. Foto i Horsens Museum. – Charity. Figure of a Virtue 
on the top of the pulpit canopy, 1670; cf. fig. 125.

rens motiv, Moses med Lovens Tavler, forekom-
mer ofte på efterreformatoriske prædikestole som 
en understregning af, hvordan den lutherske kir-
kes budskab om Nåden og sandheden i Kristi 
evangelium hviler på Loven i Det gamle Testa-
mente (Joh. 1,17).484 Ligeledes er dydetemaet vel-
kendt på evangeliske prædikestole, dog oftest be-

nyttet som hjørnehermer på kurven og sjældnere 
som udsmykning af himlen.485 Indholdsmæssigt 
skal disse personifikationer af alle gode egenska-
ber forstås som frugter af troen på Kristus, og 
størst af dem alle er topfiguren, Kærligheden (fig. 
138), der atter har inspireret bestillerne, Johan 
Andersen og Bodil Hansdatter, til at betænke kir-
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5524 HORSENS · VOR FRELSERS KIRKE

Fig. 139a-c. Dyder på prædikestolshimmel 1670, jfr. fi g. 125. a. Retfærdigheden. b. Håbet. c. Troen (s. 5519). Hjal-Dyder på prædikestolshimmel 1670, jfr. fig. 125. a. Retfærdigheden. b. Håbet. c. Troen (s. 5519). Hjal-
mar Jørgensen fot. 1987. Foto i Horsens Museum. – Virtues on pulpit canopy, 1670; cf. fig. 125. a. Justice. b. Hope. c. 
Faith.

ken og sognets fattige. Det er i øvrigt påfalden-
de, at ægteparrets portrætter optræder to gange, 
dels malet, dels reliefskåret, mens et monogram 
for kongen, den øverste kirkeherre, savnes.486

 Bestillerne. Den prægtige prædikestol er iflg. ind-
skriften på topstykket skænket til (Kloster)kirken 
1670 af den velhavende Horsenskøbmand, råd-
mand og kirkeværge, Johan Andersen (†1674) og 
hustruen Bodil Hansdatter. Dette fremgår samti-
dig af en ‘gavetavle’ i Klosterkirken samt af den 
1676 trykte ligprædiken (jfr. ovf.), der nævner, at 
prisen var på mere end 1000 rdl. Af teksten på 
himlens andet topstykke fremgår yderligere in-
direkte, at prædikestolen var en votivgave, ægte-
parrets tak, fordi de blev frelst under Svenske-
krigene og atter kunne vende hjem til Horsens. 
Iflg. pastor Rytters ligprædiken blev løftet afgivet 
6.  febr. 1658 efter svenskernes erobring af Fyn, 
mens Johan Andersen og hustru opholdt sig i fri-
villigt eksil i Korsør (siden august 1656).487

 Gavetavlen og ligprædikenen opregner foruden 
prædikestolen en række andre store donationer 
til Klosterkirken. Hos pastor Rytter hedder det 
således også, at ægteparrets donationer »ere kost-
bare, prisværdige og i mange Lande af Konst og 
Arbeyde uden lige«.488 Vi kender ikke kontrakten 
med de nærmere betingelser for prædikestolens 
udførelse, men alene beløbsrammen fortæller, at 
det har været bestillernes ambition at indfri løf-
tet af 6. febr. 1658 med en exceptionel gave, der 
kunne konkurrere med og endog overgå tidens 
andre store prædikestole, såsom de ovennævnte 
i Sorø (1650) og i Holmens Kirke, København 
(1662). Alene det økonomiske fundament viser, 
at man har sigtet meget højt.489 Blot en detalje 
som valget af så sjældne træsorter som det brasi-
lianske slangetræ – her endog benyttet i massiv 
form og ikke kun som finéring – demonstrerer 
på én og samme tid giverparrets ekstraordinære 
offervilje og økonomiske formåen. Nævnes i 
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samme åndedrag bør også, at Horsensprædikesto-
len ved at være frugten af et enkelt ægtepars gav-
mildhed i virkeligheden klart distancerer sig fra 
de to ovennævnte eksempler, hvor Sorøstolen fi-
nansieredes af kirkens ejer, Sorø Akademi, mens 
den københavnske betaltes af en række af sognets 
velhavende beboere sammen med kirkeværgen, 
jfr. DK KbhBy 2, 101.
 En eftertid vidste da også at skatte det usæd-En eftertid vidste da også at skatte det usæd-
vanlige klenodie efter fortjeneste. Det fremgår 
dels håndgribeligt af den store omsorg, man ned-
lagde i dets pleje og røgt (jfr. ndf.), dels kan det 
aflæses af de talrige lovord, som findes i den an-
tikvariske litteratur. Høyen (1830) satte den 
»i Smag … langt over den i Holmens Kirke«, 
dvs. Abel Schrøders ovennævnte prædikestol.490 
Og ved fornyelsen af kirkens inventar 1864-66 
rørte man ikke prædikestolen, »der af Alle be-
tragtes som et sandt Mesterværk af Billedskjærer-
kunst«.491

 Senere ændringer og istandsættelser. I tiden frem til 
1794 var prædikestolen placeret i Klosterkirken 
ved midtskibets østligste pille i sydrækken. Inden 
for dette tidsrum var den genstand for et regel-
mæssigt tilsyn, der dels omfattede en årlig op-
polering om foråret, så stolens blanke flader har 
kunnet stråle om kap med pinsesolen, dels en lej-
lighedsvis renovering og udbedring af itubræk-
kede eller manglende enkeltdele. »Arent Billed-
hugger«, dvs. Arent Friederichsen Slache, der an-
tagelig havde været medarbejder på prædikesto-
len som svend hos Peder Jensen Kolding (se ovf.), 
fik åbenbart betroet dette hverv, siden han ved 
sin død 25. jan. (begr. 30. jan.) 1709 opnåede fri 
begravelse på kirkegården for sit ‘årlige tilsyn og 
renovering med prædikestolen i Klosterkirken, 
formedelst han nød kun ringe penge derfor’.492 
Hvornår Slache fik denne opgave, står ikke klart. 
1686 modtog han to rdl. for at ‘færdiggøre stolen, 
som var brøstfældig’, men først 1702 indgik han 

Fig. 140a-c. Dyder på prædikestolshimmel 1670, jfr. fig. 125. a. Klogskaben. b. Styrken. c. Mådeholdet (s. 5519). 
Hjalmar Jørgensen fot. 1987. Foto i Horsens Museum. – Virtues on pulpit canopy, 1670; cf. fig. 125. a. Prudence. b. 
Fortitude. c. Temperance.



5526 HORSENS · VOR FRELSERS KIRKE

Fig. 141-42. Johan Andersen og Bodil Hansdatter, giverne af prædikestolen 1670, jfr. fig. 125. Portrætrelieffer i 
himlens topstykker (s. 5519). Hjalmar Jørgensen fot. 1987. Foto i Horsens Museum. – Johan Andersen and Bodil 
Hansdatter, the donors of the pulpit 1670; cf. fig. 125. Portrait reliefs in top pieces of canopy.

Fig. 143-44. Giverindskrifter i topstykker på prædikestolshimmel 1670, jfr. fig. 125 (s. 5520). Hjalmar Jørgensen 
fot. 1987. Foto i Horsens Museum. – Donor inscriptions in top pieces of pulpit canopy, 1670; cf. fig. 125.
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Fig. 145-146. Bodil Hansdatter og Johan Andersen, giverne af prædikestolen 1670, jfr. fig. 241-42. Portrætmalerier 
i himlens topstykker (s. 5520). Hjalmar Jørgensen fot. 1987. Foto i Horsens Museum. – Bodil Hansdatter and Johan 
Andersen, the donors of the pulpit, 1670; cf. figs. 241-42. Portrait paintings in top pieces of canopy.

kontrakt med Magistraten om årligt at renholde 
og polere stolen formedelst 4 mk.406 Efter hans 
død overgik hvervet til sønnen, Jørgen Arentsen 
Slache (†1749), der ud over dette årlige eftersyn 
også udførte forskellige reparationer, således i 
1714 for to afstødte fødder på et af billederne.406 
1762 fik snedker Niels Tomasen betaling for re-
paration af nogle brøstfældige stykker, og 1786 
udførte Jens Hiernøe forskelligt, ikke specificeret 
arbejde på stolen.493

 Som nævnt s. 5369 regnedes Klosterkirkens 
prædikestol blandt de allervigtigste ‘ornamenter’, 
der o. 1794 overflyttedes til byens nye hovedkirke 
(s. 5486). Detaljer om denne flytning, der må have 
medført en total afmontering af stolens enkeltdele 
og en tilretning af disse til den nye placering, 
kendes ikke. Den ældste gengivelse af stolen – 
en detaljeret blyantstegning (fig. 148), udført af 
Heinrich Hansen o. 1855 – afslører klart det di-
lemma, der opstod, da kurven skulle placeres mod 
Vor Frelsers Kirkes sværere midtskibspille. Der var 
ganske enkelt ikke plads til det oprindelige 1. fag 
(det østligste), med mindre stolen var sprunget 

længere frem i midtskibet, svarende til situationen 
i Klosterkirken. Man valgte derfor at sløjfe dette 
fag, men af veneration for værket nymonteredes 
fagets panel med relief af Nadveren (fig. 147, jfr. 
ndf.) og de flankerende dobbeltsøjler med den 
yderste apostelfigur dels på et muret fremspring, 
dels på et bræt med hængestykker, svarende til 
kurvens øvrige.494 Partiet med dobbeltsøjlen th. 
for Nadverrelieffet halveredes, idet den tilhørende 
frifigur anbragtes på selve kurvens, nu inderste og 
i dag tomme konsol. Det samlede antal frifigurer 
var da 10, som nævnt i synsprotokollen 1862.495 
Identifikationen af de seks figurer på Heinrich 
Hansens tegning lader sig kun foretage med for-
behold.496 Selve opgangspanelet er formentlig ble-
vet øget ved nyopsætningen, nødvendiggjort af 
pillens øgede bredde.497 I hvor stort et omfang 
lydhimlen ændredes ved flytningen 1794, lader 
sig vanskeligere fastslå. Den ældre tegning (fig. 
148) viser dog en ændret placering af dyderne og 
topstykkerne i forhold til senere. Rækkefølgen af 
de førstnævnte var således fra øst mod vest: Måde-
hold, Tro, Håb og Retfærd (nuværende nr. 6, 3, 2 
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og 1). Samtidig var topstykkernes pladser ændret, 
idet en indskrifttavle (nr. 1 eller 2) sad østligst, ef-
terfulgt af det malede portræt af Bodil Hansdat-
ter.
 Walthers restaurering 1864-66, som bl.a. inde-
bar en retablering af den borthuggede nedre del 
af prædikestolspillens halvsøjle (s. 5460), nødven-
diggjorde en nedtagning af det overflødige fag 
og formentlig også af den, nu østligste, apostelfi-
gur på kurven. Nadverrelieffet genanvendtes som 
alterprydelse i en nyromansk ramme (s. 5497). 
De øvrige led (apostelfigurer, hængestykke, bøj-
lekonsoller, snoede søjler samt gesimsens knægte) 
blev efter 1886 til dels genbenyttet ved opgangs-
panelets afslutning mod døren til søndre sideskib, 
vel i forbindelse med Storcks og Estrups hoved-
restaurering.498 Af de to ‘kasserede’ figurer stod 
den ene iflg. Fabricius (1879) da i et skab bag al-
teropsatsen.499 Det kan være denne apostelfigur, 
der sammen med ovennævnte led overførtes til 

opgangens øgningsstykke. Placeringen af den an-
den figur kendes ikke. Senere er antallet atter re-
duceret, idet en figur, muligvis forestillende evan-
gelisten Lukas er fjernet efter 1902.500 Den stod 
da foran dobbeltsøjlerne nærmest opgangspane-
let (jfr. fig. 128, 134) og er i dag erstattet af An-
dreas.
 Sidstnævnte forhold illustrerer, at også frifigu-
rernes placering har været genstand for adskillige 
omrokeringer. Uden en nærmere undersøgelse af 
stolen og påvisning af placeringsmærker, vil den 
oprindelige rækkefølge dog ikke kunne bestem-
mes med fuld sikkerhed.501 Bortset fra S. Peter 
og opgangens to apostle på skråtstillede konsol-
ler er det vel derfor alene Kristusfiguren (Salva-
tor Mundi) i kurvens midterakse, der med no-
genlunde sikkerhed kan siges at have bevaret sin 
oprindelige plads (jfr. fig. 148).
 Himlens dydefigurer var formentlig ved Wal-
thers restaurering 1864-66 blevet flyttet fra de 
bøjler, hvorpå de oprindelig var monterede (jfr. 
fig. 148). Da himlen 1987 måtte nedtages og 
fæstnes til nye ophængningsstænger, benyttedes 
lejligheden til at rette denne fejl.502 Selve række-
følgen blev tillige ændret og fastlagt ud fra bagsi-
dernes pasform i forhold til bøjlernes facon. Den 
således rekonstruerede placering svarer for ræk-
kefølgens vedkommende mærkeligt nok ikke til 
situationen o. 1855 (jfr. fig. 148).503 Foruden dy-
derne er også himlens seks topstykker ved flere 
lejligheder blevet byttet om. Flytningen af ind-
skriftkartouchen til sin nuværende plads over op-
gangen som nr. 5 fra øst må være gennemført ved 
restaureringen 1935-36, da man lod Johan An-
dersens portrætmaleri og skriftkartouchen bytte 
plads.502 Den nuværende opstilling må betragtes 
som en forringelse i forhold til den oprindelige, 
hvor portrætfremstillingerne var indrammet af 
giverindskrifterne som den nødvendige forkla-
ring på portrætternes tilstedeværelse.
 Istandsættelser i forbindelse med kirkens re-
staurering i 1879-81 og 1935-36 er ikke oplyst 
i kilderne. En sammenligning mellem planerne 
fig. 21 (1864), fig. 129 (1886) og fig. 85 (1935) vi-
ser, at selve kurvens og opgangens placering ved 
pillen er blevet ændret fra en plads – for begges 
vedkommende – vinkelret på længdeaksen (og 

Fig. 147. Nadveren. Arkadefelt fra prædikestol 1670, 
jfr. fig. 125 og 148. 1864-66 indsat i †altertavle, siden 
1950 i sakristiet (s. 5497, 5530). Jesper Weng fot. 2002. 
– The Last Supper. Arcade section of pulpit, 1670; cf. figs. 125 
and 148. 1864-66 inserted in †altarpiece, since 1950 in the 
sacristy.
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Fig. 148. Udsnit af midtskibets sydvæg med prædikestol (s. 5513, 5527). Blyantstegning ved Heinrich Hansen o. 
1855. – Detail of the south wall of the nave with pulpit. Pencil drawing, c. 1855.
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for opgangen placeret langs pillens vestside) til en 
drejning af kurven (i to tempi) mod alteret, dvs. i 
en vinkel på 45º på øst-vestaksen, idet opgangen 
er blevet frigjort fra pillen.
 Nadveren (fig. 147). Relieffet, 50×33 cm, med 
rundbuet øvre afslutning, var indsat som storstyk-
ke i første fag i kurvens række (se ovf.), men 
afmonteredes 1794-97 ved stolens overflytning. 
Indtil 1864-66 midlertidigt opsat på prædikestols-
pillens nordside (jfr. fig. 148), herefter – indtil 
1908 indsat i alterretabel (fig. 95). Siden opbeva-
ret i præsteværelset, fra 1950 i det nyindrettede sa-
kristi.
 †Frifigurer. Af den oprindelige række, der anta-
gelig har omfattet 11 figurer (12, hvis opgangen 
har været afsluttet med en ekstra nærmest døren 
som i dag), er i dag bevaret ni fri- eller hjørne-
figurer. Af de to figurer, der oprindelig flankere-
de kurvens første fag, er én sandsynligvis genan-
vendt ved opgangsdøren (o. 1866-o. 1908 place-
ret bag alteret), mens den andens placering ikke 
kendes.
 Et †timeglas er nævnt 1667.378

 †Beklædning. 1751 bekostedes af Peder Aa gaards 
legat et dække af ‘raskes’, dvs. let uldent stof.386 
En ny beklædning af rødt fløjl med guldgaloner, 
skænket af ‘etatsrådinde de Lichtenberg’ (Bodil 
Hofgaard) fandtes 1766 i sognepræstens forva-
ring i en hertil bekostet kasse.386 1840 i anledning 
af sørgehøjtideligheden ved Frederik VI's bisæt-
telse anskaffedes en beklædning af sort klæde, 
jfr. †alterklæder.408 1844 anskaffedes en ny be-
klædning af rødt fløjl med guldgaloner og knip-
linger som erstatning for Bodil Hofgaards.408 Al-
lerede 1851-52 overførtes guldbesætningen til et 
nyt klæde.504 I inventariet 1904-05 nævnes for-
uden to betræk af hhv. rødt fløjl og sort klæde et 
grønt lærredsbetræk.433

 Som nævnt ovf. erstattede Peder Jensens stol 
en ældre *prædikestol (nu i Klosterkirken), skæn-
ket o. 1600 af Anders Olsen og Sidsel Jørgens-
datter, med senere ændringer fra 1600'ernes an-
den halvdel og 1742, de sidstnævnte bekostet af 
Jens Jørgen Lindvig. En detaljeret redegørelse for 
denne følger under beskrivelsen af Klosterkirkens 
inventar. Om en eventuel tidligere prædikestol i 
Vor Frelsers Kirke før denne vides intet.

STOLE

Stolestader (jfr. fig. 92-93, 119), o. 1866 og 
1935-36, hidrørende fra V. Th. Walthers restaure-
ring395 med nyere gavle, udført efter tegning af 
Viggo Norn i forbindelse med hovedrestaurerin-
gen 1935-36 (fig. 150).505 Stolene, der er opstil-
let i midtskibet med to blokke à 19 (tidligere 20) 
stader506 og i hvert af sideskibene med en enkelt 
blok af et tilsvarende antal stader, har endegavle 
med vandret øvre afslutning og tandsnitfrise. I 
gavlenes nedre del er monteret sæde til udtræk. 
På ryggene samt for- og bagpanelerne er tvær-
rektangulære spejlfyldinger. Første stade i søndre 
sideskib er særligt indrettet til degnestol (s.d.). 
Stafferet i mørkerødt og gråt med marmorering 
i gråt og enkelte blå accenter af endegavlenes pa-
nelfelter. På gavlene mod midtskibet er en ind-
retning til lyseholdere, 1980, af messing, tegnet af 
arkitekt Erik Lerbech-Sørensen.507

 I sin oprindelige udformning (fig. 95) havde 
stolene høje gavle med cirkulært topstykke, rund-
buet udsparing og småsøjler som støtter under 
sæderne. Et alternativt forslag af Walther 1864 
(fig. 23) viste endegavle i renæssancestil med tre-
kantede topstykker med top- og fodtinder og dø-
re mod midtgangen. 1908 fjernedes gavlenes top-
stykker, og 1935-36 påsattes nye gavle.
 †Stolestader. 1) Tidligst omtalt 1630 i forbindel-
se med det ældst kendte stolestadereglement, der 
gjaldt for begge kirker. Heraf fremgik som nævnt 
s. 5354, at ingen kunne erhverve pladser i Kloster-
kirken, førend de havde købt stolestade i Vor Frel-
sers Kirke. En sammenligning mellem registrene 
for de to kirker viser dog, at der ikke var præcis 
overensstemmelse mht. placeringen af de enkelte 
personer. Stolene var begge steder opstillet hie-
rarkisk, idet kongestolen eller ‘Slotsstolen' (indtil 
1660 beregnet til lensmanden på Stjernholm, siden 
– indtil 1737 – benyttet af Bygholms ejere) var 
placeret som den første (eller øverste) af mands-
stolene, efterfulgt af embedsstole for borgmester, 
rådmænd og byfoged og ‘siden andre borgere efter 
deres bestilling og alder’ (jfr. ndf.); et tilsvarende 
system gjaldt for kvindestolene. Hertil kom, at sto-
lene i midtskibet mellem de to øverste piller alene 
kunne bortfæstes med Magistratens samtykke.508
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 Stolestaderne i midtskibet var 1630 opstillet i 
to blokke, i vest adskilt af en tværgang i 4. fag ud 
for hhv. syd- og norddørene (s. 5473). Antallet 
i mandsrækken udgjorde da 16 stader, i kvinde-
rækken 19, mens i alt 23 mandsstole var opstillet i 
søndre sideskib, 24 kvindestole i nordre.509 Prisen 
for leje af midtskibets stole var både i Kloster-
kirken og Vor Frelsers Kirke på 1 rdl., for side-
skibenes ½ rdl., mens de tiloversblevne stader på 
kvindesiden kunne benyttes af ‘tjenestepiger og 

andre fattige kvinder’. Det skal dog bemærkes, 
at alle senere stolestadereglementer indtil 1793 
havde graduerede priser, således at pladser i den 
førstnævnte kirke var dyrere end i den sidste.
 Oplysninger om istandsættelser er yderst spar-
somme før renoveringen o. 1740. Før 1689 lod 
Steffen rådstueskrivers hustru bekoste opbyg-
ningen af ‘nogle stole’, måske i forbindelse med 
disses omdannelse til lukkede stole (jfr. ndf.). 
1705 faldt det store lod i urværket ned og øde-

Fig. 149. Interiør set mod øst, o. 1908. Foto i KglBibl. – Interior towards the east c. 1908.
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lagde en af de nye stole bag kirkedøren ‘i de 
små skamler’ i søndre sideskibs 5. fag, jfr. ndf. 
Reparationer 1712 og 1715, hhv. af borgmeste-
rens stol og stolen til brudefolket, kan ikke sik-
kert lokaliseres til Vor Frelsers Kirke eller Klo-
sterkirken.406 1736 hævdede den nybagte kirke-
værge, Jochum Rodenborg, at alle mandsstolene 
og en del af kvindestolene i begge kirker var 
‘næsten øde og forfaldne’, hvilket gav anledning 
til en gennemgribende renovering i de følgende 
år.385 Kasseret materiale herfra omfattede bl.a. 
en gammel stol og måske diverse fjæle og tøm-
mer, afhændet på auktion 1738, mens 52 gamle 
stolelåse samt et antal døre og paneler (herfra?) 
solgtes 1742.407

 2) Iflg. Jochum Rodenborg lod Jens Jørgen 
Lindvig 1742 indrette kirkens stole samt de fire 
»Logier« (dvs. enten lukkede stole på gulvet eller 
pulpiturerne, jfr. s. 5534, 5540).385 Hvor gennem-
gribende fornyelsen var, lader sig dog vanskeligt 
fastslå. Som det fremgår af stolestadeafgifterne 
1740-41, der fra dette tidspunkt var ordnet efter 
brugernes bopæl i byens to roder og ikke efter de 
enkelte kirker, var flere af de nye lukkede stole 
(eller pulpiturer, jfr. s. 5540) allerede da brugba-
re, selvom kirkernes stolebog først nævner 1743 
eller 1744 som tidspunktet for en nyordning af 
samtlige stole.510 I bogen anføres opsætningen af 
fire ekstra mandsstole i midtergangen (dog regi-
streret under kvindestole smst.). Endvidere frem-
går det, at funktionen af en række stole ved sam-
me lejlighed blev omdefineret, jfr. ndf.

 Det konkrete arbejde med ændringen er ikke 
dokumenteret. Formentlig har stolene haft et ens-
artet præg (inklusive ældre lukkede stole på gulv 
eller pulpitur) som det fremgår af Hofmans Funda-
tioner (1768). Heri omtales stoleværket som smukt 
malet og prydet med mange zirater.511 1767 op-
satte tømrer Jens Mikkelsen ‘al billedhuggerarbej-
det … igen som var nedtaget’, herunder mange 
stykker på stolene, som var afbrækket.420

 3) 1794-97. Formentlig har også stolestaderne 
været omfattet af Kruuses og Hiernøes hoved-
istandsættelse, om end detaljerede redegørelser 
for arbejdets karakter ikke kendes. Dog indskær-
pedes det i overslaget af 12. maj 1794, at alle sto-
ledøre skulle have forsvarlige låse og nøgler, der 
afleveredes til kirkens inspektører efter endt ar-
bejde.439 Antallet af stader udgjorde nu hhv. 22 i 
midtskibets mands- og kvinderækker samt 26 og 
25 i søndre og nordre sideskib.512 Kasseret 1864.
 †Skriftestole. Præstens skriftestol var antagelig 
indtil 1741 ‘ved den nordre side på korsdøren’, 
dvs. ved korgitterets eller -skrankens nordside. På 
dette tidspunkt blev det dog tilladt apoteker Ja-
cob Schmidt for egen bekostning at opføre en 
lukket stol på dette sted (jfr. ndf.),385 og skrifte-
stolen må da være blevet flyttet til nordsiden af 
koret ved alteret, hvor den omtaltes 1742 i for-
bindelse med sognepræst Peder Aagaards fundats 
(jfr. (†)begravelse nr. 1).513 En tilsvarende oprin-
delig placering samt flytning af kapellanens stol 
ved korets sydside kan være gennemført på sam-
me tidspunkt. 1752 marmorstafferede maler Jens 
Frederiksen begge stole og forsynede disse med 
‘versioner’, vel bibelcitater.514 1775 forandrede 
snedker Rasmus Thomassen skriftestolen (begge 
stole?) med knæfald og gjorde ‘klædningerne’, vel 
brystværket, lavere. Endvidere udførtes fire skam-
ler og et tilsvarende antal armlæn hertil.441 1794, 
umiddelbart før kirkens store istandsættelse, for-
synedes begge stole med beslag.
 1797 indrettedes nye skriftestole i korets nord- 
og sydside i nederste etage af det nyudførte pul-
pitur til Latinskolens hørere og disciple (jfr. ndf.). 
Heri var løse ruskindsbetrukne knælestole eller 
-skamler.439 Mindre reparationer af stolene, her-
under staffering og udskiftning af de tilhørende 
grønne merinogardiner, er nævnt 1845, 1853 og 

Fig. 150. Udkast til stolestader. 1:50. Tegning af Viggo 
Norn, 1935-36 (s. 5530). I Horsens Museum – Sketch 
for pews.
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1861-62.515 Et areal bag alteret, der både før og 
efter hovedrestaureringen 1864-66 var afskærmet 
med gardiner, er på en af Walthers projekttegnin-
ger (fig. 23) vist udstyret med et sæde (skrifte-
stol?), flankeret af panelværk. På to andre (fig. 
21-22) afskærmes rummet (‘præstens stol’) bag 
alteret af en nygotisk skranke. En tilsvarende samt 
et overdækket sæde (skriftestol?) ses fig. 101.
 Præstestol, 1950. Et sæde af halvcirkulær plan er 
indrettet til præsten i marmorskrankemuren ved 
nedgangen til kryptens præsteværelse og sakristi 
(s. 5470f.). Polstret hynde af mørkegråt, groft-
vævet stof. To armstole, nyere, i renæssancestil af 
mørktbejdset eg med ryghynde og sæde, polstret 
med grønt fløjlsvelour, er i sidstnævnte rum (jfr. 
ndf.).
 †Præstestole. Særlige embedssæder til sognepræ-
sten og hans familie er lejlighedsvis nævnt i for-
bindelse med stolestaderne og pulpiturerne (s.d.). 
En stol til sognepræsten hvidmaledes og lakere-
des 1904. Den var formentlig placeret bag alteret, 
hvor den endnu nævnes 1947.516

 Degnestol (fig. 151), 1935-36. I forbindelse med 
restaureringen etableredes en stol i første stade 
af søndre sideskibs stolestadeblok efter tegning af 
Viggo Norn.
 †Degnestol. 1842 nævnes en nøgle til degnesto-
len, placeret i de lukkede stole i korets sydside 

og omtalt som degnens sæde endnu 1858.517 Ef-
ter nedtagelsen af korets pulpiturstole 1864-66 
må degnen have fået sæde andetsteds, præcis hvor 
fremgår dog ikke. En degnestol i nygotisk stil 
er angivet på Walthers projekttegninger fra 1864 
(fig. 21-23), men vides ikke realiseret, ligesom 
det er uvist, hvorvidt hans forslag 1873 til stolens 
istandsættelse blev ført ud i livet.463

 Brudestole (fig. 152-53, 231), den ene på bagsi-
den ved overgangen mellem ben og sæde mær-
ket med to brandstempler, hhv. »HH« og et kro-
net monogram (»1780«). Af mørklakeret eg, hhv. 
105 og 102 cm høje. Begge er betrukket med 
gyldent, riffelvævet stof. Såvel den stemplede stol 
som dens pendant forekommer ældre end det 
angivne år. Antagelig er den stemplede stol fra 
o. 1750, mens pendanten synes noget yngre.518 
Selvom stemplerne tilsyneladende ikke kendes 
fra andre eksempler, er det nærliggende at antage, 
at i hvert fald den mærkede stol og måske også 
dens pendant kunne hidrøre fra Den kongelige 
Hofhusholdning i Horsens, der netop etableredes 
1780 (jfr. s. 5355).519 I apsis bag alteret.
 †Brudestole mv. 1713 repareredes ‘stolen til bru-
defolket’ (her eller i Klosterkirken?).406 1743 var 
pladserne for disse og andre særlige kirkegæster 
(dåbsfolk og kirkegangskoner) i midtskibets første 
stader. 1777 istandsattes brudestolen med hæng-

Fig. 151. Udkast til degnestol, 1935-36 (s. 5333). 1:50. Tegning af 
Viggo Norn. I Horsens Museum. – Proposal for chair for the parish 
clerk, 1935-36. Drawing by Viggo Norn.
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sler (en af disse?).441 Efter ændringen 1794-97 var 
pulpiturstol nr. 15 i korets nordside 1802-03 i 
funktion som ‘ceremonialstol’, jfr. ndf. Siden (el-
ler parallelt hermed) anvendtes 1. stade i midtski-
bets kvinderække.520

 Børnestole m.m. En gruppe moderne børne-
møbler med lave borde og tilhørende stole af la-
keret fyr med røde stofhynder er opstillet i nor-
dre sideskibs østende.
 †Barnestol. Omtalt 1858, placering dog uvis.521 
 †Lukkede stole. Enkelte stole på gulvet blev i lø-
bet af 1700'erne – antagelig gennem tilføjelse af 
loft, vægge og gardiner – omdannet til lukkede 
sæder. Den manglende konsekvens i de ældre kil-
der mht. brugen af betegnelsen ‘lukkede stole’, 
snart refererende til stole på gulvet, snart til hæ-
vede pulpiturpladser ved kirkens vægge, medfø-
rer en vis usikkerhed i ældre angivelser af det 
præcise antal inden for hver gruppe, jfr. også 
†pulpiturer. 1784-93 angives dog utvetydigt fire 
lukkede stole (nummereret 1-4). 
 1) 1715, bekostet af Henriette von Uscher, 
Mouritz Sveistrup og Margrethe Jørgensdatter 
‘i de små skamler bag døren til klokmesterens 
gårdsrum’, dvs. i nordre sideskibs 5. fag ved døren 
til baggården ved klokkerens bolig (s. 5473).522

 2) 1733, indrettet af svogrene Claus Cordtsen 
og Erik Hofgaard i stolestade nr. 2 i midtskibets 
mandsrække, umiddelbart vest for prædikesto-
len. Udstyret med ‘himmel over samt vinduer 
og lås for’. Omstændighederne omkring stolens 
tilblivelse er et illustrativt – og samtidig arki-
valsk meget velbelyst – eksempel på, hvor mange 
problemer etableringen af en sådan stol kunne 
medføre i lokalsamfundet. Disse skal kort refe-
reres: Den pågældende stol var som nævnt ovf. 
under Magistratens opsyn. Nyindretningen var 
imidlertid sket uden dennes vidende og samtyk-
ke i forståelse mellem provsten, Jesper Norup, 
og de to kirkevæger (hvoraf Claus Cordtsen var 
den ene). Idéen havde oprindelig været Norups, 
der betragtede initiativet som et vigtigt middel 
til at forøge kirkernes indtægter, ligesom Cordt-
sen hermed kunne være et forbillede for byens 
øvrige rige slægter og officersfamilier. Samtidig 
kunne sidstnævnte også med den nye plads tage 
hensyn til sin hustrus ‘langvarige store hoved-

smerter og synssvaghed’. De indiskutable ulem-
per ved en sådan lukket stol, der kunne for-
ringe udsynet til prædikestolen og vanskeliggø-
re adgangsforholdene for de tilstødende pladser, 
havde man efter bedste evne forsøgt at afhjælpe 
ved stolens indretning. Magistraten, repræsente-
ret ved borgmester Hans Rodenborg og råd-
mand Jesper Axelsen, rejste imidlertid en klage-
sag over det ‘lovstridige, ubillige og selvmyndige’ 
initiativ, hvilket også forelagdes for Stiftsøvrig-
heden. Denne afgjorde salomonisk sagen efter 
mere end et halvt års debat og tillod de to sto-
leindehavere at bevare deres lukkede plads, idet 
dog provsten skulle have en reprimande på Råd-
stuen og de to stoleejere tillige betale stadepenge 
for de pladser, der var blevet forringet, give er-
statning til de personer, der hidtil havde siddet 
her og i øvrigt hver lægge en mulkt på 6 rdl. i 
de fattiges kasse. Men undervejs i forløbet blev 
hvirvlet ganske meget mudder op inden for 
byens administrative og økonomiske elite, her-
under betænkelige anklager for nepotisme og 
favorisering, både i Magistratens og kirkens eg-
ne rækker (Hofgaard var provstens svigersøn).523 
Det private sæde fik kun en yderst kort levetid. 
Efter Hofgaards og Cordtsens død hhv. 1737 og 
1740 blev den i forbindelse med nyordningen 
1743 – tankevækkende nok – forbeholdt Magi-
straten. De to enker fik herefter sæde i den luk-
kede stol nr. 5 (jfr. ndf.).
 3) 1740, indrettet i nordre sideskibs stade nr. 
18. Tidligst anvendt af byfoged Niels Rask.385 
Antagelig identisk med den i kirkeregnskaberne 
omtalte lukkede stol nr. 4.409

 4) 1742, placeret i søndre sideskibs stolestade 
nr. 11. Indrettet ‘i muren’, dvs. op imod muren, af 
Jens Jørgen Lindvig, der til gengæld for betalin-
gen af kirkens nye stolestader nød frit fæste. Det 
er antagelig hertil, murer Peder Jacobsen Alstrup 
1742 opmurede et hul ved søndre side, ‘hvor sto-
len skal stå’ og slog en bue over samme, opmure-
de et stykke mur oven over denne og gjorde ’vin-
duerne til rette’.466 Antagelig identisk med den i 
regnskaberne nævnte lukkede stol nr. 2.409

 5) 1742, indrettet i søndre sideskibs stol nr. 
12. Tidligst anvendt af enkefruerne Cordtsen og 
Hofgaard (Gertrud Hofgaard og Anne Bræd-
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strup). I forbindelse med stolens etablering blev 
muren ved pillen ‘tilrettegjort’ med en gesims 
foroven, hvor muren var borttaget på grund af 
stolen.466 Antagelig identisk med den i regnska-
berne omtalte lukkede stol nr. 3.409

 6) Før 1743, indrettet i nordre sideskibs stade 
nr. 19 til Hans Lykjærs hustru.
 7) 1743, placeret i søndre sideskibs stolestade 
nr. 1. Tidligst anvendt af skoleholder Jonas Dal-
hofs hustru (jfr. ikke stedfæstet †begravelse s. 
5596) og hustruerne til Oluf og Jens Bagger. An-
tagelig identisk med lukket stol nr. 1. 409

 †Konge- og dronningestol (sidstnævnte betegnet 
‘fruens stol’). Nævnt 1630.508 Formentlig første 
stade i midtskibets mands- og kvinderække. Det 
er uvist, hvorvidt disse pladser var særligt marke-
rede i form og udsmykning (f.eks. med de kon-
gelige våbenskjolde). Stolene, betegnet ‘slotssto-
lene’, benyttedes også af den lokale kongelige 
repræsentant, lensmanden på Stjernholm, hvis 
mandlige personale dog havde plads i midtskibets 
vestende (stade nr. 13). Efter lenets nedlæggelse 
1660 fulgte retten til stolene de skiftende ejere 
af Stjernholm og det dertil knyttede Bygholm 

Fig. 152-153. Brudestole, o. 1750, mærket 1780 (s. 5533). Roberto Fortuna fot. 2004. – Bridal chairs, c. 1750, marked 
1780.
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Slot, senest generalmajor Theodosius Levetzau 
til Oxholm. Under en sammenkomst 1714 med 
Horsensprovsten Anders Winding bevilgede den-
ne dog, at ‘honette og smukke folk her i byen ... 
måtte betjene sig af dem’, hvilket Winding skulle 
lade godtfolk vide. Eventuel tilladelse til at be-
nytte stolene kunne dog kun udstedes af Levet-
zau. 1737 påpegedes det imidlertid, at denne uor-
todokse ordning stred mod loven og byens kir-
kereglement, hvorfor den ophævedes.385 I praksis 
benyttedes den første stol i mandsrækken siden 
1682 af private, mens den tilsvarende, som lige-
ledes havde ligget til slottet, før 1695 blev ny-
istandsat på kirkens bekostning og benyttet til sæ-
de for sognepræstens hustru. Efter 1743 blev beg-
ge anvendt til brudestol (jfr. ovf.) og som sæde for 
dåbsfolk og kirkegangskoner samt for officerer, 
der var indkvarteret i byen (se ndf.).385

 Under prinsesse Charlotte Frederikkes eksil i 
byen 1810-29 anvendtes en plads i nordre sides 
nederste pulpiturrække til kongelig stol (indtil 
1814 nr. 7, herefter nr. 5). Efter prinsessens bort-
rejse udlejedes stolen atter til private, dog med 
den klausul, ‘at fæstet ophører, så snart Det kon-
gelige Palæ (jfr. s. 5356) bliver beboet af nogen af 
den kongelige familie’.524

 En række af kirkens stole var udlagt som em-
bedsstole eller anvendtes af særlige grupper inden 
for menigheden. 1630 bestemtes tre stolestader 
efter de ovennævnte til magistratsstole, dvs. bereg-
net til borgmestre, rådmænd og byfoged samt de-
res familier. Systemet for placeringen af rådsari-
stokratiets medlemmer var dog ikke mere strikt, 
end at borgmester Jochum Rodenborg og råd-
mand Niels Høeg 1667 sad i stade nr. 4 bag ved 
Christoffer badskærer, mens rådmændene Knud 
Simonsen og Christoffer Persen, ligesom borg-
mester Peder Jensen havde pladser længere tilba-
ge i kirken.378 Som nævnt ovf. lå opsynet med 
magistratsstolene i dennes hænder. Derfor kom 
det også til en voldsom konflikt, da kirkeværger-
ne Claus Cordtsen og Rasmus Wolf 1733 havde 
ladet indrette en lukket stol i mandsrækkens an-
det stade uden forinden at have opnået Magi-
stratens tilladelse (jfr. ovf.). Efter ombygningen 
1794-97 var stade nr. 7 i midtskibets mandsrække 
udpeget som Magistratens stol.520 Endvidere hav-

de Magistratens medlemmer sæde i de tre første 
pulpiturstole i nordre sides underste række (nr. 
1-3), efter pulpiturernes ændring 1864-1866 dog 
reduceret til kun et enkelt pulpitur (nr. 1).463 Her 
havde også rektorer fra Latinskolen sæde sammen 
med gejstligheden (se ndf.).
 †Militærstole. Som nævnt ovf. blev de første 
stole i midtskibets nord- og sydrække 1743 be-
stemt for indkvartede officerer i byen. Efter kir-
kens hovedistandsættelse 1794-97 anvendtes de 
to forreste stader i mandsrækken fortsat til offi-
cererne, suppleret med tre stole til underoffice-
rerne.525 Disse, der vel har været placeret i midt-
skibets nordside eller i nordre sideskib, var hegnet 
med et ‘skærværk’, dvs. et udskåret panel, ‘for at 
gøre skel mellem fruentimmerne og mandfolke-
ne’. Hertil kom, at der som en tilføjelse til Hier-
nøes og Kruuses oprindelige akkord efter Kir-
keinspektionens ønske indrettedes plads til ‘det 
ganske regiments gemene (mandskab)’ i det tid-
ligere gravkapel i nordre sideskibs østende (s. 
5584).439 Denne nye stol, i regnskaberne beteg-
net ‘kyrassér- eller rytterstolen’, fungerede i den-
ne kontekst indtil 1842, da garnisonen nedlag-
des. Arrangementet kan have omfattet både et 
areal på gulvet og en hævet plads i forbindelse 
med pulpiturrækken i nordre sideskibs 1.-4. fag. 
Stolen indrammedes af to postamenter, hvori fe-
ston- og rosetprydede døre var fæstnet, og kro-
nedes af vaser, ganske svarende til dåbsindretnin-
gen (jfr. ovf.), således at ‘begge semitrerer sam-
men’ (vel udgjorde pendanter), betragtet fra ho-
vedindgangen. 1827 istandsattes taget over mili-
tærstolen, ligesom ‘kuplen over rytterstolen’ 1851 
fik ny belægning.526 Gulvet var på samme måde 
genstand for tilbagevendende reparationer, såle-
des 1834, 1853 og 1861.527 1834 var desuden op-
ført et antal bænke heri.440 Efter 1842 anvendtes 
rummet bl.a. til materiallager, hvilket antagelig 
har fremskyndet gulvets ødelæggelse af svamp. 
Efter forslag fra Hector Estrup 1887 blev om-
rådet omdannet til venteværelse for dåbsfolk, 
idet skillevæggen mod kirken flyttedes ca. 1 alen 
(0,62 cm) ud, mens et nyt vindue med blyindfat-
tede ruder indsattes.528

 Løse stole. 1965 indkøbtes et antal egetræsstole 
med fletsæder, tegnet af Hans Wegener. Opstil-
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Danmarks Kirker, Århus

let i grupper foran og bag ved stolestaderne samt 
langs korets nord- og sydvæg. – †Løse stole. O. 
1936 skænkedes 100 løse stole til kirken, udsty-
ret med korsprydet ryg.415 Hertil kom et antal 
feltstole.
 Bænk, o. 1866, med søjleformede støtter, sva-
rende til de tidligere stolegavle; i søndre våben-
hus. To (†)bænke af samme type er på kirkens 
loft. Mørkegrå staffering. – †Bænke, o. 1866. I alt 
10 bænke af samme type som de førnævnte, dog 
længere og med otte støtter i stedet for fire ses 
fig. 95.
 Møbler i præsteværelse og sakristi. I rummet under 
altergulvet er et antal nyere møbler, foruden de 
ovennævnte præstestole, to mindre borde, en reol 
samt to skabe, hhv. et pengeskab til altersølvet og 
et større skab til opbevaring af messehagler. På 
væggen er ophængt et *relief af Nadveren, op-
rindelig hørende til prædikestolen (s.d.).

KISTER OG SKABE

†Kister. 1) En brunmalet kasse til opbevaring af 
de af Bodil Hofgaard de Lichtenberg 1764-66 
skænkede tekstiler (jfr. s. 5492, 5504, 5530) fand-
tes fra 1766 hos sognepræsten;529 en ny nøgle ud-
førtes 1794.439 Senest nævnt 1834.440 2) En kasse 
til Niels Ottesens alterklæde, skænket 1788-89 (s. 
5493), fremstilledes 1800.530 3) Et egeskrin, be-
slået med jernplader samt forsynet med tre låse 
og tilhørende nøgler, heraf to til kirkeinspektio-
nen og én til kirkeværgen, anskaffedes 1827 til 
opbevaring af kirkens obligationer og øvrige do-
kumenter. Endnu 1862 nævnt i kirkens behold-
ning.531

 †Skabe. Et skab bag alteret til opbevaring af lys 
er omtalt fra o. 1690. 1695 lavede Rasmus (Pe-
dersen) snedker en ny låge hertil, der 1704 fik 
nyt låsetøj og hhv. 1783 og 1786 nye nøgler.532 
Formentlig identisk med ‘alterskabet’, der 1844 
istandsattes med ny lås.410 1742 og 1747 solgtes 
to gamle skabe på auktion, i sidstnævnte tilfælde 
fremgår det præcise kirkelige tilhørsforhold dog 
ikke.533 Et skab til opbevaring af kirkens sølvtøj 
ved alteret i den 1794-97 indrettede niche er 
omtalt 1849, da det s.å. forsynedes med en dirke-
fri lås.504

PENGEBEHOLDERE

Pengeblokke. 1-3) (Fig. 154), antagelig o. 1935-36, 
32×32 cm, 73,5 cm høj, af træ. Firkantet blok på 
profileret fod med panelsmykkede sider og tand-
snit foroven, svarende til stolestadegavlene. Fladt 
låg med profileret kant og pengerille øverst. Staf-
feret og marmoreret som stolestaderne i mør-
kerøde og grå nuancer. Placeret hhv. i midtski-
bets sydside ved opgangen til koret, i midtskibets 
5. fag ved udgangen til nordre våbenhus samt i 
sidstnævnte.
 †Pengeblok. 1742 solgtes en ‘gammel’ blok på 
auktion sammen med andet inventar, der var til-
overs efter renoveringen af kirken.407

 Pengebøsser, 1937;415 af messing. Cirkulær form, 
på forsiden smykket med reliefkors med trepasen-
der; pengerille øverst. Monteret på messingplade, 
fastgjort på 5. pille i søndre sideskib ved indgangs-
døren. En tilsvarende henlagt på tårnets 1. loft.

Fig. 154. Pengeblok, 1935-36, (s. 5537). Jesper Weng 
fot. 2002. – Almsbox, c. 1935-36.
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 †Pengebøsser. 1) 1716 modtog Henrik Lichten-
berg og Hans Christensen betaling på 1 rdl. 
for en ny kirkebøsse.406 2-3) 1748 anskaffedes to 
bliksparebøsser, der opbevaredes hos præsten og 
anvendtes til indsamling af kollekter i kirkerne.386 
Nævnes ikke efter 1823.408 4) 1793 og endnu 
1856 omtales ‘orgelværksbøssen’.534 5-6) 1857 
anskaffedes to fattigbøsser, udført af blikkenslager 
M. C. Dændler. Samme år forsynedes bøsserne, 
omtalt hhv. som ‘kirkens bøsse’ og ‘fattigbøssen’, 
med fire kroge og en ny hængelås.521 Det er sand-
synligvis disse, der 1862 omtales som ‘to lakerede 
fattigbøsser med låse’.415

 †Pengetavler. 1-2) 1790. To ‘skuffer’ til at lægge 
penge i på alteret fremstilledes d.å. af snedker 
Rasmus Laursen.409 3-5) 1847 indkøbtes tre tav-
ler af messing med skaft og messingklokker.535 
†Klingpunge (tavlepunge). 1667 omtales en rød 
fløjlspung, ‘vel stafferet’ (antagelig på skaftet), 
skænket af Morten Luther, byens postmester (jfr. 
ikke stedfæstet †begravelse s. 5593). Placeret ‘ne-
den i kirken’.378 Fra 1699-1700 er registreret to 
punge. 1705 omtales en ny tavle (tavlepung?), 
‘indrettet’, dvs. antagelig givet, af provsten An-

ders Winding. Samme skænkede 1709-10 yderli-
gere to punge. Fra 1711-12 anførtes alene to, vel 
de senest tilkomne.406 1713 repareredes den ene 
med 1 alen guldgaloner langs kanten. To fløjls-
punge indgik i kirkens beholdning indtil 1822, 
da den ene kasseredes. Fra 1814 omtaltes disse 
sammen med tre tilsvarende punge, dog forsynet 
med sølvbjælder, og siden 1751 anført under 
Klosterkirkens inventarium.386 1822 havde den 
ene heraf mistet sin bjælde.408 De fire øvrige er 
senest nævnt 1856.447 En af kirkens tavler (disse 
eller ovennævnte pengetavler?) omtales 1793439 
og 1843410 som ‘kirkens første tavle’; 1797 anven-
des betegnelserne ‘søndags- og fredagstavlen’ om 
to af tavlerne.439

DØRFLØJE OG PULPITURER

Dørfløje. Udvendige. 1) 1881(?). Rundbuet dob-
beltfløj af eg med kvadratiske fyldinger, udvendig 
beslået med 2×10 små rosetter samt to dørringe 
af jern. Dørgreb af messing. Indsat i tårnportalen, 
antagelig ved dennes opførelse under Storcks re-
staurering 1879-81 (s. 5472).

Fig. 155. Dørfløj nr. 2, 1935-36 og (†)dørfløj nr. 3, 1873(?), omdannet 1935-36 (s. 5539). Tegning 
af Viggo Norn. 1:100. I Horsens Museum. – Door no. 2, 1935-36 and (†)door no. 3, 1873(?), 
reconstructed 1935-36. Drawing by Viggo Norn.
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 2) (Fig. 155), 1935-36. Dobbeltfløj, udført ef-
ter tegning af Viggo Norn med genanvendelse 
af beslag fra †nr. 6. Af eg; indvendig med smalle, 
højrektangulære fyldingsfelter, udvendig med fol-
deværkslignende felter med skiftevis skarprygge-
de og afrundede stave. Dørgreb af messing. Indsat 
i vestportalen, jfr. fig. 40.
 3) (Fig. 156), 1935-36. Rundbuet enkeltfløj, 
udført efter tegning af Viggo Norn med gen-
anvendelse af beslag fra †nr. 5. Af eg, indvendig 
smykket med smalle, lodrette lister, udvendig be-
slået med jernbånd foroven og forneden. Dør-
ring af jern på firkløverbeslag, dørgreb af mes-
sing. I apsis.
 Dørfløje. Indvendige. Kirkens i alt seks indvendi-
ge dørfløje stammer alle fra Walthers restaurering 
1864-66. Alle af fyr med hvidmalede fyldinger 
i grå gerigter. 1-3) Spidsbuede, med fire profile-
rede fyldingsfelter og messingdørgreb. Fra side-
skibene til søndre og nordre våbenhus samt for 
indbygget skab med elinstallationer i nordre vå-
benhus. 4) Som ovennævnte, dog rundbuet. Fra 
nordre våbenhus til sognegården. 5-6) Spidsbu-
ede dobbeltfløje med seks profilerede fyldingsfel-
ter og messingdørgreb. Fra midtskibets 5. fag til 
nordre og søndre våbenhus.

 (†)Dørfløje. 1) 1864-66(?). Dobbeltfløjet fyl-
dingsdør af afrenset eg med trepasmotiver for-
oven, i udformning beslægtet med Walthers 
stolesta der (jfr. fig. 95). Oprindelig placering uvis. 
2) 1864-66. Enkeltfløj med glasruder i de øver-
ste fyldinger, hvidmalet. I udformning nært be-
slægtet med Walthers indvendige dørfløje og †nr. 
4 (jfr. fig. 157). Oprindelig placering uvis. 3) 
1873(?) og 1935-36 (jfr. fig. 155). Dobbeltfløjet 
inderdør med balusterformede tremmer og tand-
snit samt staffering svarende til Norns omdannel-
se af stoleværket. Antagelig en tilpasning af den 
’tremmedør for hovedindgangen’ (dvs. tårnporta-
len), der 1873 ønskedes anbragt for at opnå bed-
re ventilation i kirken;463 senest 1935-36 anbragt 
inden for vestportalen (jfr. fig. 46b) og efterføl-
gende forsynet med rude foran tremmeåbnin-
gen. Antagelig fjernet i forbindelse med omdan-
nelsen af portalens indre åbning 1977 og opstil-
lingen af nyt orgelpulpitur. De nævnte (†)dørflø-
je opbevares i dag på kirkens loft.
 †Dørfløje. Udvendige. 1) Før 1690, ‘oppe ved ren-
den i tårnet’, forsynet med ny lås af Hans klok-
mester nævnte år (jfr. s. 5444).406 2) 1743 indsattes 
en dørfløj af fyr, ‘beklædt på den ene side’, mel-
lem kirken og kalkhuset i nordsidens 5. fag (jfr. 

Fig. 156. Udkast til dørfløj nr. 3, 1935-36. Tegning af Viggo Norn (s. 5539). I Horsens Museum. – Proposals for door 
no. 3, 1935-36, by Viggo Norn.
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prydede panelvæg, der skimtes ved overgangen 
mellem søndre sideskibs 4. og 5. fag på Heinrich 
Hansens tegning, o. 1855 (fig. 148). At dømme 
efter gengivelsen kan †vindfanget hidrøre fra ho-
vedistandsættelsen 1794-97. 2) 1888 udføres ‘to 
sammenstemmende skillerum med en dobbelt 
svingdør i og bræddeloft over’. Opbygningen op-
sattes for yderdørene mod Torvet.537

 †Pulpiturer. Jfr. også †lektorium og sangerpul-
pitur (s. 5510). En dækkende oversigt over antal 
og placering af kirkens ældre pulpiturer lader sig 
kun opstille med forbehold. Før ændringen af 
kirkernes stole i 1740'erne opregner stolestade-
protokollen, der antagelig er anlagt o. 1711 (om 
end med indførsler om ældre forhold) i alt fem 
pulpiturer (nummereret som nr. 1-3 i nord og nr. 
1-2 i syd, antagelig regnet fra vest mod øst).538 
Antallet øgedes 1713 med endnu ét. I forbindel-
se med ændringen af kirkens stole og orgelpulpi-
tur o. 1740 er de ældre pulpiturer antagelig sløj-
fet eller ombygget. Senere stoleregnskaber angi-
ver fem pulpiturer (nummereret fra nr. 5-9), pla-
ceret både ved midtskibets nord- og sydvæg og 
ved korbuen. Hertil kom siddepladser på orgel-
pulpituret (jfr. s. 5551), hvilket dog ikke var med-
taget i nummereringen. Efter hovedistandsættel-
sen 1794-97 anførtes i stolestadeprotokollen 16 
pulpiturer (nummereret fra nr. 1-16) på midt-
skibets nordvæg samt ved triumfvæggen. Der-
udover fandtes smst. og i koret et antal unum-
mererede pulpiturstole. Walthers restaurering re-
ducerede antallet, idet triumfvæggens og korets 
pulpiturer helt fjernedes. Endelig elimineredes 
dette særlige element i kirkens indretning helt 
ved Viggo Norns restaurering 1935-36.
 †Pulpiturer før 1794. Om udformningen af de 
æld ste pulpiturer vides intet. Antagelig har de haft 
et forskelligartet præg, hvilket dog formentlig i no-
gen grad er blevet harmoniseret i forbindelse med 
den af Lindvig bekostede istandsættelse o. 1742.
 1) O. 1695, benyttet d.å. af Oluf Jørgensen og 
Hans Christensen; nævnt o. 1711 som nr. 2 i 
nordsiden.
 2) O. 1711 (jfr. ovf.), beregnet til seks fæstere og 
nævnt som nr. 1 ‘næst gulvet’ i sydsiden. 1740 for-
andret til orgelpulpitur (jfr. †orgelpulpitur nr. 3). 
Antagelig placeret i midtskibets 5. fag.

s. 5473).386 3) 1830. Dobbeltfløj af fyr med ge-
sims og vinduer foroven og forsynet med beslag 
og ‘hollandske hængsler’ af smedemester H. Thaa-
rup;536 indsat ‘ved hovedingangen’ (dvs. tårnpor-
talen) nævnte år. 1843 malet (sandfarvet?) sam-
men med bl.a. portalen,410 1858 egetræsmalet og 
lakeret.521 4) (Fig. 157). 1873-74 indsattes fladbuet 
yder- og inderdørfløj udført efter tegning af Wal-
ther i den da etablerede præstedør i apsis (s. 5473). 
Ved restaureringen 1879-81 erstattedes yderflø-
jen af †nr. 5. 5) Rundbuet dørfløj i nyromansk stil 
med jernbeslag og dørring. Ved den indre restau-
rering 1935-36 erstattedes denne af nr. 3, mens 
inderfløjen helt borttoges. 6) Ved restaureringen 
1879-81 indsattes en dobbelt dørfløj, beslået med 
jernbånd foroven og forneden, i den genåbnede 
vestportal (s. 5472 og fig. 78). 1935-36 erstattet af 
nr. 2.
 †Dørfløje. Indvendige. 1) 1794-97(?). 1853 males 
dørene ‘til forstuen’ samt dennes loft og be-
klædning ved hovedindgangen (dvs. tårnporta-
len) perlefarvede.401 Muligvis et †vindfang; i så 
fald formentlig identisk med den lave, pilaster-

Fig. 157. †Dørfløj nr. 4, 1873-74, udført efter tegning 
af V. Th. Walther (s. 5540). I Horsens Museum. – †Door 
no. 4, 1873-74. Drawing by V. Th. Walther.
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fandtes lige over for prædikestolen, dvs. forment-
lig i 2. fag af midtskibets nordmur. Den todelte 
pulpiturstol nummereredes efter 1743 som hhv. 
nr. 5 og 6. 
 8) Før 1739, omtalt som pulpituret over kirke-
døren eller den søndre dør, dvs. kirkens daværen-
de indgang i søndre sideskibs 4. fag (s. 5473). Pul-
pituret, der var opført i to dele med fire stader ud 
mod midtskibet og to imod ‘den lille gang’, dvs. 
søndre sideskib, har efter alt at dømme været pla-
ceret i sydsiden af midtskibets 4. fag som nabo til 
†nr. 2, hvor orglet o. 1740 blev anbragt (jfr. nr. 
2). Bekostet af Peder Bering (†1739, jfr. epitafium 
nr. 3, gravflise nr. 6, †gravsten nr. 14 og (†)begra-
velse nr. 7), men siden benyttet af hans arvinger, 
fra 1786 dog af oberst von Bardenfleth, mens na-
bostadet i hvert fald fra 1751 og frem til 1795 
anvendtes af etatsrådinde de Lichtenberg (Bodil 
Hofgaard). Det todelte stade var efter 1743 num-
mereret som hhv. nr. 8 og 9. 
 9) 1741 blev det tilladt apoteker Jacob Schmidt 
at opføre en stol til sig og sin hustru ved kordø-

 3) O. 1711 (jfr. ovf.), beregnet til fem personer 
og placeret som ovennævnte ‘næst gulvet’, her 
dog i nordsiden. Betegnet som nr. 1 i nord. 
 4) O. 1711, beregnet til fem personer og om-
talt som nr. 2 i sydsiden. Indtil 1719 tilhørende 
Jonas Svendsen (jfr. gravsten nr. 7, ikke stedfæstet 
†begravelse s. 5595), der havde overtaget det fra 
afdøde købmand Nicolai Poulsen. 
 5) O. 1711, omtalt som nr. 3 i nordsiden og be-
regnet til fem personer. Ingen fæstere nævnt. 
 6) 1713, opført af snedker Hans Clausen på 
provstens ønske på den nordre side ved ‘korsdø-
ren’, dvs. indgangen i korgitteret eller -skranken 
eller i 1. fag af midtskibets nordmur.406 Opdelt 
i to stole, der begge bortfæstedes til kvindelige 
medlemmer af menigheden. Nedbrudt 1741 og 
erstattet af nr. 9. 
 7) 1738, opført som et todelt pulpitur, hver del 
med fire stader, af borgmester Hans Rodenborg 
og hans nevø, Jochum Hansen Rodenborg (de 
Lichtenhielm) på det sted, hvor ‘orgelværket før 
var stående’ (jfr. †orgelpulpitur nr. 2). Pulpituret 

Fig. 158. Længdesnit i skibet mod nord med †pulpiturer fra Kruuses og Hiernøes ombygning 1794-97 (s. 5542). 
1:200. V. Th. Walther 1864 (jfr. fig. 20). I Horsens Museum. – Longitudinal section of the nave towards the north with 
†pulpits made by Kruuse and Hiernøe 1794-97 (cf. fig. 20).
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ket herover stod halve vaser, mens midten af 
de enkelte pulpiturfag smykkedes med guirlan-
deomkransede medaljoner, ganske svarende den 
til endnu bevarede udsmykning af Skanderborg 
Slotskirke. På korvæggen blev 1797 indsat et †ur 
(s.d.) over pulpiturets midte, mens to store bron-
zerede urner af træ, monteret med fem lysear-
me af messing i hver, kronede ‘de to kolonner 
ved Duke værket i korbuen’, dvs. de indram-
mende pilastre ved balustraden. To *vaser (fig. 
159) i Louis Seizestil, 125 cm høje og 59,5 cm 
brede, der 1936 deponeredes i Horsens Museum 
efter at være fundet på kirkeloftet (HOM, inv.nr. 
3006), hidrører antagelig fra pulpiturets udsmyk-
ning, om end de næppe er identiske med de 
ovennævnte (spor efter lysarme ses ikke). Sam-
tidig afviger de begge, både fra dem, der ses på 
fig. 20, og fra de af Hiernøe og Kruuse anvendte 
vaser i Skanderborg Slotskirke. Korpus, der kro-
nes af en kugle, er smykket af blomster- og blad-
værksguirlander (med bl.a. laurbær), der på mid-
ten indrammer en medaljon, hvorpå en ikke læ-
selig, formentlig sekundær, blyantspåskrift. Grå-
malet i ‘stenkulør’ (svarende til rammeværket 
omkring de af Wilrich udførte, genbrugte male-
rier, jfr. s. 5496) med forgyldning af dekorative 
detaljer, medaljonen dog hvid.
 Tværrektangulære paneler prydede pulpiturets 
brystværk, mens åbningerne herover tilsynela-
dende har været uden vinduer og måske alene var 
afskærmet med gardiner mod midtskibet. Under 
arbejdet valgte man at afskærme pulpituret mod 
nord med afsatser (til opstilling af siddepladser) og 
gitterværk, det sidste ‘for at bringe lys fra kirkens 
nordre vinduer, såvel nede i kirken som på gan-
gen bag pulpiturerne’. Mod midtskibet blev bu-
erne over pulpiturerne til gengæld ‘indklædt med 
fjæl’, dvs. forsynet med skærmvægge af bræd-
deværk, for at modvirke trækvind. Adgangen til 
nordre pulpitur skete via en trappe mellem nor-
dre sideskibs 4. og 5. fag.
 Triumfvæggens pulpitur undergik på samme 
måde ændringer undervejs. Et oprindeligt pulpi-
tur til kirkens kor (s. 5510) erstattedes af pulpitu-
rer ved hhv. korets nord- og sydvæg, opført i to 
etager med tilhørende trapper og dannet efter en 
halvrund plan med to halvcirkler eller buer her-

ren ‘på det sted, hvor præsternes stol fandtes’ 
(jfr. †skriftestole). Ved samme lejlighed nedtoges 
†nr. 3. Efter alt at dømme fandtes pulpituret så-
ledes i nordsiden, hvor det dog må have kol-
lideret med de ældre kvinde- og embedsstole. 
1756 omtaltes den lukkede stol, som enkefru 
Schmidt 1751 havde overtaget efter sin afdøde 
mand, imidlertid ‘i søndre side af koret’, ligesom 
hendes søn, apoteker Gottfried Schmidts plads 
(formentlig den samme) nævnedes som værende 
syd for kordøren 1764 og 1766-67.539 Dette kun-
ne tyde på, at familiestolen, der må antages at 
have været den samme, da var blevet flyttet til 
skrankens sydside. I stolestadeprotokollen regi-
streret som nr. 7.
 †Pulpiturer 1794-1864. Kruuses og Hiernøes 
pulpituropbygning fra 1794-97 (fig. 20, 94, 158) 
var udformet som en sammenhængende skærm-
væg, der – betragtet fra hovedindgangen i syd-
vest – har omdannet det middelalderlige kirke-
rum til en moderne ‘teaterkirke’, svarende til 
forbilleder som bl.a. Christians Kirke i Køben-
havn (DK KbhBy 4, 172ff., pulpiturerne opført 
1758-59) eller – efterfølgende – til arkitekter-
nes eget værk, Skanderborg Slotskirke (indrettet 
1800-02).
 Pulpiturerne, der undergik flere ændringer 
under opførelsen, omfattede to etager på nord-
væggen, videreført med et tilsvarende antal på 
triumfmuren. De førstnævnte var ophængt mel-
lem midtskibets piller, idet vægge og lofter har 
været indfældet i sideskibenes mure. Installerin-
gen af den øvre pulpituretage nødvendiggjorde 
dog, som omtalt s. 5454, en eliminering af de 
oprindelige, men brøstfældige hvælv i nordre si-
deskib. Under arbejdet valgte man at flytte pul-
piturerne 1 alen tilbage mod kirkens mur efter 
henstilling fra Kirkeinspektionen, der fandt, at 
‘denne forandring ville give den smalle midter-
kirke et bedre syn’ samt at pulpiturerne derved 
ikke ville ‘støde så nær på prædikestolen’, som 
det havde været tilfældet efter den oprindelige 
tegning. De enkelte fag, der var af uens bredde 
(hhv. fem småfag mod koret og i skibets 1. og 
4. hvælvfag samt seks i 2. og 3. fag), var indbyr-
des adskilt af pilastre med nedhængende blad-
ornamenter i stedet for kapitæler. På bjælkevær-
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len kun nævnt pladsen ved sydsiden (‘lukket stol 
over den søndre side ved koret’) med fire sta-
der.520 19) Lukket stol ‘over eller langs koret’ på 
10 stader. Som anført ovf. indrettet som herskabs-
stol i stedet for den oprindeligt opførte stol til 
kirkens kor. 
 Ved korets nord- og sydmur: 20-21). I de ne-
derste stole var indrettet præste- og kapellanstole 
(jfr. s. 5532), mens de øvre rummede pladser til 
elever og lærere fra Latinskolen. Synsprotokollen 
nævnede 1862 to †malerier, indsat over ‘indgan-
gen’ til højre og venstre for alteret, dvs. antagelig 
som udsmykning af de sammenbyggede skrifte-
stole (s.d.) og pulpiturer.415

 †Pulpiturer 1864-1935. I forbindelse med ho-
vedrestaureringen 1864-66 indgik også pulpitu-

over, svarende til alterets kuppelniche. Heri var 
nederst skriftestol til præst og kapellan (s.d.) og 
derover pladser til skolens hørere og disciple. Om 
udstyret i de enkelte pulpiturstole er i kirkeregn-
skaberne lejlighedsvis kun anført gulvbeklædnin-
gen (sivmåtter eller gulvtæpper). Ud over løse 
stole kan også have været bænke på trinpodierne 
på nederste pulpituretage.
 Ved selve triumfmuren indsattes 1797 et nyt 
pulpitur (fig. 94), der i første række beregnedes til 
menighedens medlemmer. Adgangen hertil var 
dels via nordre sideskibs pulpitur, dels via den 
murede trappe til triumfvæggens løbegang (s. 
5420). En adgangsvej fra korets sydvesthjørne via 
trappen i korets søndre prydniche har muligvis 
også været benyttet.
 Pulpiturerne var som kirkens stoleværk i øvrigt 
oprindelig hvidstafferede med forgyldning af or-
namentik og detaljer.540 1853 stafferedes alt i per-
lefarve med forgyldning.401 
  Ved nordvæggen var 14 nummererede pulpi-
turer (nr. 1-14) i to etager, hver på fire stader, 
bortset fra pulpitur nr. 7 og det ovenliggende nr. 
14, der begge rummede seks stader og antagelig 
var placeret i nordvestenden. Det er ikke klart, 
hvordan de i alt syv pulpiturer eller 30 stader i 
hver etage har været fordelt inden for de fire ho-
vedsektioner, der som nævnt ovf. var opdelt i hhv. 
fem eller seks åbninger. Om anvendelsen af pul-
pitur nr. 1-3, 5 og 7 til særlige embeds- eller kon-
gelige stole, jfr. s. 5536. Pulpituret over for præ-
dikestolen (antagelig nr. 5, der fra o. 1814 an-
vendtes af prinsesse Charlotte Frederikke) var iflg. 
Chr. Molbech markeret med et grønt klæde.540 Til 
samme stol anskaffedes 1836 20 alen rødt morin 
(uldstof) og et højrødt klæde på 1 alen (hhv. til 
gardiner og betræk på brystværn?).410

 Ved triumfvæggens vestside var to lukkede sto-
le ‘på jorden’ ved korets nordre og søndre side 
(nr. 15-16). Antagelig identiske med de nederste 
pulpiturstole foran triumfvæggen på hver side 
af korbuen (fig. 94). 1802-03 blev nr. 15 midler-
tid anvendt som ceremonistol i forbindelse med 
særlige kirkelige handlinger (jfr. s. 5534);520 hhv. 
på fire og to stader. 17-18) Formentlig indrettet 
oven over førnævnte i triumfvæggens mellemste 
pulpituretage. Heraf er dog i stolestadeprotokol-

Fig. 159. *Vase, o. 1794 (s. 5542). Jesper Weng fot. 
2002. – *Vase, c. 1794.
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med genanvendelse af det ældre panelværk. Mod 
midtskibet, hvor hvert pulpiturfag var indram-
met af sammensatte piller med topspir, indsattes 
dog rundbuede arkader i underste pulpituretage, 
i hvert af de fire fag reduceret til fem åbninger 
mod tidligere seks i 2. og 3. fag. Et trinpodium 
ved nordmuren gav mulighed for ekstra sidde-
pladser. I øvre etage fjernedes som nævnt den 
ældre overbygning. En gesimskronet bagvæg ved 
pillernes nordside lukkede for udsynet mod den 
bagvedliggende gang. Opgangen til nedre etage 
skete fra den lille syddør i 5. fag (jfr. fig. 160). Ved 
færdiggørelsen fremtrådte pulpiturerne smukt 
egetræsmalede i lighed med stolestaderne.395 Som 
nævnt ovf. elimineredes både triumfvæggens og 
korets pulpiturer ved denne lejlighed.

rernes fortsatte bevaring i debatten, hvor mod-
stridende ytringer blev fremført, jfr. s. 5488. 
Walthers projekt »A« (fig. 22) viste kirken uden 
pulpiturer i nord og øst, mens projekt »B« (fig. 
23) genanvendte nordsidens pulpiturer, om end 
trukket ca. 1 alen tilbage mod arkaderne, såle-
des at nordvæggens halvsøjler var frilagt. Også 
øvre pulpituretages overbygning foresloges del-
vist fjernet.
 Efter henstilling fra Kirkeinspektionen, der ik-
ke mindst tog hensyn til de økonomiske fordele 
ved bibeholdelsen af pulpiturerne som indtægts-
kilde,541 gennemførtes det sidstnævnte forslag, 
om end i en i detaljerne ændret skikkelse i for-
hold til fig. 23. I nordsiden indrettedes lukkede 
stole i to etager i hvert af de fire fag, formentlig 

Fig. 160. Projekt til ændring af nordre sideskibs †pulpiturer (s. 5545). 1:300. Tegnet af Hector Estrup 1886. I Hor-
sens Museum. – Project for alteration of †pulpits in the north aisle.
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Kopler: SV-HV, Pos-HV, SV-Pos, HV-P, SV-P, Pos-P. 
Manualomfang: C-g''', pedalomfang: C-f'. Setzeranlæg. 
Mekanisk traktur, elektrisk registratur, sløjfevindlader. 
Setzeranlægget erstatter en tilsvarende, men mindre 
avanceret indretning fra 1977.

Orgelhusene, der er tegnet af Inger og Johannes 
Exner i samarbejde med orgelbyggeriet, er af 
fyr, partielt tonet med kalk. Det centrale hus, 
der rummer hovedværket, positivet (anbragt som 

 1886 udarbejdede Hector Estrup et forslag til 
en øgning af pladserne på begge pulpituretager 
(fig. 160).537 En forhøjning ved ydermuren gav 
bænkeplads, parallelt med kirkens længderetning 
til hhv. 106 forneden og 111 foroven. Dertil 
kom, at den tidligere lukkede bagvæg for de luk-
kede stole tænktes erstattet af en lav balustrade, 
således at der var sæder for ti personer forneden 
og otte foroven i hver af disse. Et særligt trap-
perum, adskilt fra pulpituret, tænktes indrettet i 
nordre sideskibs vestfag. For flertallet af de ind-
vundne pladsers vedkommende ville man dog 
kun kunne se en mindre del af kirkerummet. 
»Men fra enkelte Pladser vil dog Prædikestolen 
kunne ses, og man vil upaatvivlelig fra dem alle 

Hovedværk (Manual II)
Gedakt 16'
Principal 8'
Gedakt 8'
Spidsgamba 8'
Oktav 4'
Spidsfløjte 4'
Oktav 2'
Sesquialtera
Mixtur
Trompet 8'

Svelleværk (Manual III)
Rørfløjte 8'
Fugara 8'
Celeste 8' 
Salicional 4'
Kobbelfløjte 4'
Rørnasat 2 2/3'
Blokfløjte 2'
Tertian 
Mixtur
Fagot 16'
Obo 8'
Tremulant

Positiv (Manual I)
Gedakt 8'
Quintatøn 8'
Principal 4'
Rørfløjte 4'
Gemshorn 2'
Quint 1 1/3'
Scharf
Krumhorn 8'
Tremulant

Pedal
Principal 16'
Subbas 16'
Oktav 8'
Gedakt 8'
Oktav 4'
Nathorn 2'
Cornet
Mixtur
Basun 16'
Trompet 8'
Skalmej 4'

kunne høre fuldkommen tydeligt«(!). Efter alt at 
dømme blev projektet ikke realiseret. I et restau-
reringsforslag 1933 foreslog Viggo Norn pulpi-
turerne definitivt fjernet, hvilket gennemførtes 
kort efter. De derved tabte 80 siddepladser fore-
sloges ved denne lejlighed erstattet med 50 nye i 
kirkens kor.542

ORGLER

Orgel (fig. 161), 1977, med 40 stemmer, tre ma-
nualer og pedal, bygget af Th. Frobenius & Søn-
ner, Kgs. Lyngby og Horsens. Nyt setzeranlæg 
indbygget 2000 i forbindelse med en renovering 
af registraturanlægget, udført af samme firma.

Fig. 161. Orgel og orgelpulpitur, 1977, tegnet af Inger 
og Johannes Exner (s. 5545). Henrik Wichmann fot. 
2002. – Organ and organ loft, 1977, drawn by Inger and 
Johannes Exner.
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brystværk) samt svelleværket (anbragt som over-
værk, bag en front af svelledøre), flankeres af to 
skråtstillede pedalhuse. De enkle, kasseformede 
huse har ingen pibegitre eller andre udsmyk-
ningsdetaljer. Frontpartiet er udstyret med rustik-
ke tværstivere, der røber inspiration fra middelal-
derlige orgelhuse. Det fritstående orgelpulpitur er 
opbygget i skibets vestre fag. Spillebordet er pla-
ceret midt på pulpiturets frie gulvareal, med øst-
vendte klaviaturer. Ved udformningen og indret-
ningen af det polygonale orgelpulpitur har arki-
tekterne tilstræbt en virkning, hvor instrumentet, 
organisten og sangerne udgør en totalitet. Dette 
understøttes af en ‘stjernehimmel’ af uafskærmede 
glødelamper, der belyser kor- og organistområdet 
og genspejles i prospektpiberne. Bag det centrale 
orgelhus findes en serviceelevator, der benyttes 
ved stemme- og vedligeholdelsesarbejder.543

 †Orgler. 1) Middelalderligt. 11 lispd. (87,3 kg) 
blypiber fra et orgel blev 1558 bragt til Boller 
Slot, hvor metallet antagelig omstøbtes til andet 
formål (s. 5354). Pibematerialets vægt tyder på, at 
der har været tale om et efter senmiddelalderens 
målestok ganske veludstyret instrument, muligvis 
et 4 fods blokværk med hen ved 200 piber.544 På 
†orgelpulpitur nr. 1. Bælgene kan have stået i det 
søndre eller nordre triforiegalleri.
 2) Positiv, omtalt o. 1667. 23. december 1679 
indgik byens borgmester og råd kontrakt med 
organisten, Søren Willumsen, om reparation af 
instrumentet.545 Samtidig forpligtede han sig til 
fremover at forestå dets vedligeholdelse og mod 
betaling spille på det for ‘kirkekoner,546 dåbsbørn 
og brudefolk’. Det forudsattes i denne aftale, at 
kirkeværgerne drog omsorg for, at positivet blev 
lukket forsvarligt inde, således at ingen kunne 
komme til at gøre det skade. Af en takstforteg-
nelse o. 1667 fremgår, at rekvirenterne skulle bi-
drage med et beløb til vedligeholdelsen, når po-
sitivet benyttedes ved særlige lejligheder. Endvi-
dere var det muligt at leje instrumentet til brug 
uden for byen, dvs. i omegnens landsbykirker.547 
1695/96 omtales instrumentet som gammelt.548

 3) Før 1686. Repareret 1686/87 af Hans Niel-
sen, Viborg, for 98 sldl., af hvilke de 50 var do-
neret af Anders Jensen Thonboe og dennes hu-
stru, Dorthe Hansdatter.549 1689 anskaffedes en 

stige til orglet, antagelig til brug ved stemning af 
et højtsiddende værk.550 1704 foretog organisten 
en reparation af de rotteangrebne bælge, og 1706 
blev orglet på forskellig vis beskyttet mod ska-
der: bælgene blev overdækket for at skærme dem 
mod regn og sne, og ved indgangen til orgelpul-
pituret opsattes en beklædning over døren, såle-
des at drengebørn ikke kunne kravle ind og gøre 
fortræd. 1708 udførte Arend billedhugger (Arent 
Friederichsen Slache) en mindre reparation ved 
orgelværket efter anvisning fra Johan organist, og 
1714 tilkaldtes Jørgen Arentsen Slache til en til-
svarende opgave. Ved denne lejlighed etableredes 
et anhangspedal med tilhørende orgelbænk. 1717 
blev orglet malet af Niels Nielsen.406 1736 be-
tegnedes instrumentet som meget slet og næsten 
ubrugeligt. På †orgelpulpitur nr. 2.551 Bælgene, 
der åbenbart stod udsat for vejr og vind, må ha-
ve haft deres plads på loftet over nordre sideskib; 
vindkanalen kan have været ført gennem en tri-
forieåbning. Orglet blev nedtaget 1738.552

 4) 1738, bygget af Lambert Daniel Kastens, Kø-
benhavn.386 Instrumentet, der delvis blev betalt af 
private borgere,385 indgik i en samlet leverance, 
der også omfattede Klosterkirken. Orglet i Klo-
sterkirken var åbenbart det største, eftersom man 
senere, da Vor Frelsers Kirke fik status som byens 
hovedkirke, foretrak at ombytte de to instrumen-
ter. Orgelbyggersvendene Benjamin Wulff og Pe-
der Pedersen forestod opstillingen i begge kirker 
og repræsenterede bygmesteren ved afleverings-
forretningen. Synet blev foretaget af organisterne 
Friderich Stolpenberg, Århus Domkirke, og Johan 
Jochum Mejer, Vejle S. Nicolai Kirke.553 I begge 
kirker blev orgelværkerne, i modstrid med almin-
delig praksis, leveret og opstillet uden komplette 
orgelhuse. I Vor Frelsers Kirke blev denne mangel 
udbedret i 1742, hvor der opsattes sidevægge og 
bagklædning af fyr.466 Bælgene må have været pla-
ceret i tårnet eller på loftet over nordre våbenhus. 
Orglet renoveredes 1745 af Carl Friedrich Ger-
stendorff, og 1751 samt 1762 udførte Amdi Worm 
reparationsarbejder.554 Ombyttedes 1794-97 med 
Klosterkirkens orgel (jfr. †orgel nr. 5).
 †Orgelfacaden var antagelig tegnet af orgelbyg-
geren efter dennes normale skabelon, jfr. f.eks. 
Slangerup S. Mikaels Kirke (DK Frborg 2078 og 
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fig. 7). Facaden maledes og stafferedes i perioden 
1741-43 af Mogens Christian Thrane.466 På †or-
gelpulpitur nr. 3.555

 5) Overflyttet 1794-97 fra Horsens Kloster-
kirke, hvortil det var bygget 1738 af Lambert 
Daniel Kastens.463 I forbindelse med flytningen 
blev værket formentlig tilsluttet bælganlægget fra 
†orgel nr. 4. Instrumentet var oprindelig leveret 
uden gavle og bagklædning, og det havde følgelig 
stået ubeskyttet, indtil snedker Mathias Jørgensen 
Wilhelm 1762 forsynede det med en omklæd-
ning af høvlede og pløjede fyrrebrædder.556 Or-
gelhuset havde således ikke den normale ramme-
konstruktion med udtagelige fyldinger, og selv-
om der fandtes en lille låge i bræddevæggen, var 
dette ikke tilstrækkeligt til at give den nødvendi-
ge adgang til stemning og vedligeholdelse af vær-
ket. Fejlen blev udbedret 1769, da Amdi Worm 
etablerede et antal adgangsluger.420 Specifikatio-
nen af de indkøbte brædder til orgelhusets vægge 
tyder på, at dette har været af nogenlunde samme 
størrelse som Kastens-instrumentet i Slangerup 
(jfr. omtalen under †orgel nr. 4). Worm havde i 
1762, kort tid før opsætningen af bræddevæggen, 
istandsat orglet og udvidet det med en Basun 
16 Fod.557 Mens orglet endnu stod i Klosterkir-
ken, var det endvidere blevet repareret 1741/42 
af orgelbyggersvenden Jørgen Mickelsen, 1745 af 
Carl Friedrich Gerstendorff og 1751 samt 1762 
af Amdi Worm. I 1799 gennemgik det en klang-
mæssig omdannelse, udført af den omrejsende 
orgelvirtuos og ‘orgelreformator’ Georg Joseph 
Vogler. Denne fik antagelig – sin sædvane tro 
– på få dage udtaget en del piber af orglet og 
omflyttet andre i overensstemmelse med sit selv-
opfundne ‘simplifikationssystem’.558 Omdispone-
ringen blev udført mod betaling, og man fore-
stillede sig åbenbart fra Kirkeinspektionens side, 
at orglet ved denne lejlighed havde gennemgået 
en hovedistandsættelse, hvorfor man stillede sig 
skeptisk over for et ønske om reparation af bæl-
gene i 1806, et arbejde, som orgelbygger Caspar 
H. G. Worm, Engum, havde givet tilbud på.559 I 
perioden 1821-41 blev stemning og vedligehol-
delse iflg. fast aftale varetaget af Worm.560 In-
strumentet var skænket til Klosterkirken af køb-
mand Peder (Thomasen) Bering, jfr. epitafium 

nr. 3. Dele af værket genanvendtes i †orgel nr. 6. 
Forskelligt tiloversblevet ‘træskramleri’ blev over-
ladt til klokkeren, skolelærer Poulsen, som tak for 
dennes ulejlighed i det halve år, hvor det nye 
orgel havde været under opstilling. Til gengæld 
for gaven tilbød klokkeren at vaske og skure den 
pulpiturgang, orgelbyggeren havde benyttet som 
værksted, mens han arbejdede i kirken.561

 †Orgelfacaden er muligvis gengivet i fri form på 
et emblemmaleri i Klosterkirken (søndre stole-
stadeblok, nr. 10 fra øst, s.d.), hvor der vises en 
facadeopbygning med hovedværk og brystværk, 
der synes udformet efter L. D. Kastens’ sædvan-
lige skabelon. Prospektpiberne, der af besparel-
sesgrunde ikke var fremstillet af rent tin, havde 
en belægning af bladsølv. 1787 afskrabede maler 
Henrich Møller det gamle sølv på alle 59 pro-
spektpiber og nyforsølvede disse ‘med sølvfer-
nis’.562 På †orgelpulpitur nr. 4. 
 6) 1844, bygget af Peter Ulrik Frederik De-
mant, Dalum, med genanvendelse af dele fra †or-
gel nr. 5. 18 stemmer, to manualer og pedal.563

Hovedmanual
Principal 8 Fod (Tin)
Bordun 16 Fod (Træ)
Huulflöite 8 Fod (Træ)
Octava 4 Fod (Metal)
Spidsflöite 4 Fod (Metal)
Nassat 3 Fod (Metal)
Mixtur 3foldig (Metal)
Superoctave 2 Fod (Metal)

Overværk-Manual
Principal 4 Fod (Tin)
Gedackt 8 Fod (Tin)
Oboe 8 Fod (Tin)
Flöite 4 Fod (Træ)
Viola di gamba (Tin)564

Sveizerflöite 2 Fod565 (Tin)

Manualkoppel.

Pedal
Octavbas 8 Fod (Træ)
Subbas 16 Fod (Træ)
Octava 4 Fod (Træ)
Basun 16 Fod (Metal)

Registernavne mv. stod malet på 22 små skilte over 
udtrækkene i spillebordet. Ud over de 18 stemmer kan 
registertavlerne have rummet træk til tre spærreventi-
ler samt evt. et klokkesignal til bælgtræderen.410

I en samtidig beskrivelse af orglet anføres det, at 
alle metalpiberne måtte betegnes som nye, idet 
nogle var fuldstændig nye og andre var nybygget 
af det gamle metal.566 Alle træpiberne samt de 
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to af vindladerne567 var ligeledes nye. Da arbej-
det ifølge kontrakten skulle udføres for blot 1650 
rdl., må det formodes, at bælganlægget og væ-
sentlige dele af det tekniske anlæg blev genan-
vendt fra †orgel nr. 5. Orglet tilhørte en tomanu-
als orgeltype, der 1800-tallet igennem kunne fin-
des i en lang række danske købstadskirker. Den 
karakteriseredes ved et veludstyret hovedværk, et 
stilfærdigt præludereværk og et forholdsvis be-
skedent pedalværk. Klangen var nobel, diskret og 
afrundet. Når instrumentet i Vor Frelsers Kirke 
udskiftedes efter kun 22 år, skyldtes det næppe 
utilfredshed med de klanglige ressourcer. Deri-
mod kan der have været tekniske problemer med 
de genbrugte dele fra Kastens-orglet samt util-
fredshed med den arkitektoniske udformning.

Hovedmanual
Bordun 16 Fod
Principal 8 Fod
Hulfløite 8 Fod
Qvinte 6 Fod
Octav 4 Fod
Spidsfløite 4 Fod
Salcional 4 Fod
Qvinte 3 Fod
Octav 2 Fod
Tertz 1 3/5 Fod
Trompet 8 Fod

II. Manual
Serpent 8 Fod
Gamba 8 Fod
Nathorn 4 Fod
Fugara 4 Fod
Fløite 2 Fod
Dulcian 8 Fod

Pedal
Subbas 16 Fod
Qvinte 12 Fod
Principal 8 Fod
Violon 8 Fod
Octav 4 Fod
Bassun 16 Fod

Det færdige orgel blev undersøgt og godkendt af 
professor I. P. E. Hartmann.569 Denne havde tidli-
gere, i forbindelse med orgelprojektet i S. Marie 
Kirke, Helsingør (DK Frborg 424f.), udtalt, at det 
næppe var tilrådeligt at lade Gudme udføre stør-
re orgelbygningsopgaver. Derimod kunne hans 
mindre instrumenter, trods visse fejl, være ‘ret an-
befalelige’ på grund af deres prisbillighed. Gud-
mes orgel viste sig da også hurtigt at være behæf-
tet med alvorlige fejl, og allerede i 1873 lod man 
Johan Andreas Demant, Århus, undersøge det og 
afgive erklæring om manglerne. Et af dennes væ-
sentligste kritikpunkter rettede sig mod vindfor-
syningsanlægget, der ganske vist bestod af hele 
seks bælge, men alligevel ikke havde den fornød-
ne kapacitet. De øvrige anmærkninger i erklæ-
ringen vedrørte i første række orglets klang, der 
efter Demants opfattelse savnede fylde og dybde 
og således ikke besad ‘den kirkelige tone’. Hoved-
årsagen hertil var, at pibernes mensurer var for 

Fig. 162. †Orgelpulpitur nr. 6, 1864-66 (s. 5552), med 
samtidig †orgelfacade, tegnet af V. Th. Walther til †orgel 
nr. 7 (s. 5548). I siderne ses logelignende tilbygninger 
fra 1928, tegnet af Viggo Norn til †orgel nr. 8. Ældre 
fot. i Den Danske Orgelregistrant. – †Organ loft no. 6, 
1864-66, with contemporary †organ facade, drawn by V. Th. 
Walther for †organ no. 7. In the sides one can see the box-like 
additions from 1928, designed by Viggo Norn for †organ no. 8.

 †Orgelfacaden, der var tegnet af orgelbyggeren, 
blev i projekteringsfasen kritiseret for sin højde, 
der ville medføre, at hele vestvinduet blev dækket. 
Prospektpiberne (fra hovedværkets Principal 8 Fod 
og overværkets Principal 4 Fod) var udstyret med 
‘ophævede labier’. I sommeren 1844 blev facaden 
malet og forgyldt.410 På †orgelpulpitur nr. 5.
 7) 1866, bygget af Peter Mortensen Gudme, 
Svendborg. 23 stemmer, to manualer og pedal.568
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Hovedmanual
Bordun 16 Fod
Principal 8 Fod
Gemshorn 8 Fod (1878)
Tectus 8 Fod
Octav 4 Fod
Spidsfløite 4 Fod
Qvinte 3 Fod
Octav 2 Fod
Trompet 8 Fod

II. Manual
Serpent 8 Fod,
Gamba 8 Fod
Fugara 8 Fod fra c (1878)
Fugara 4 Fod
Fløite 4 Fod (Omdannet 

1878 af Qvinte 6 Fod)
Dulcian 8 Fod

Pedal
Subbas 16 Fod
Principal 8 Fod
Violon 8 Fod
Tectus 8 Fod (Omdannet 

1878 af Qvinte 12 fod)
Octav 4 Fod (1878)
Bassun 16 Fod

tigt som muligt.573 År 1900 istandsattes orglet af J. 
A. Demants efterfølger, Frederik Nielsen, Århus,574 
og 1920 eller 1921 installeredes elektrisk luftforsy-
ning.433 I perioden mellem 1916 og 1927 indsattes 
en ekstra stemme, Sedecima 1', i hovedmanualet. 
Eftersom betegnelsen Sedecima almindeligvis ikke 
benyttedes på dette tidspunkt, er det tænkeligt, at 
der var tale om genanvendelse af en ældre stemme 
under bibeholdelse af dennes oprindelige navn.575 
En del af piberne blev genanvendt i †orgel nr. 8.

snævre,570 så for at tilvejebringe en fyldigere klang 
ville det blive nødvendigt at udstyre hovedstem-
merne med hver fire nye baspiber med videre 
mensur, samt at rykke Gudmes piber opefter i 
tonefølgen og forkorte dem tilsvarende, hvorved 
også disse ville blive videre i forhold til læng-
den.463 Gudmes orgler var normalt karakteriseret 
ved en blid, kammermusikalsk intonation, der ud-
mærkede sig mere ved velklang end ved styrke og 
bæreevne. Mens hans landsbyinstrumenter synes 
at have nydt stor popularitet, var hans købstadsar-
bejder ikke sjældent udsat for kritik på grund af 
deres tilbageholdte klangkarakter.
 1878 foretog J. A. Demant en større ombyg-
ning efter de foreslåede retningslinier. Ved denne 
lejlighed blev Gudmes bælganlæg kasseret til for-
del for fire nyrenoverede bælge, der tidligere hav-
de gjort tjeneste i Klosterkirken og uden tvivl var 
bygget hertil i 1738 af L. D. Kastens. To af org-
lets mest karakteristiske stemmer, de dybe kvint-
registre i hovedværk og pedal, der vidnede om 
påvirkning fra Rudkøbing-orgelbyggeren Hans 
Friedrich Oppenhagen (1766-1833), blev om-
dannet til almindelige fløjtestemmer i 4 og 8 fods 
lejet. Ombygningsarbejdet afsynedes af Marcus-
sen & Søn, Åbenrå.571 Dispositionen var nu redu-
ceret til 21 stemmer:572

Fig. 163. †Orgelpulpitur nr. 7, 1935-36, med samtidig 
†orgelfacade, tegnet af Viggo Norn (s. 5551f.). En til-
svarende facade fandtes i pulpiturets sydside. Kun en 
lille del af orglet (†orgel nr. 8, Th. Frobenius & Co. 
1928) stod på selve orgelpulpituret; resten var placeret  
over nordre våbenhus. Annelise Olesen fot. 1974. Den 
Danske Orgelregistrant. – †Organ loft no. 7, 1935-36, 
with contemporary †organ facade drawn by Viggo Norn. 
There was a similar facade on the south side of the loft. Only 
a small part of the organ (†organ no. 8, Th. Frobenius & Co. 
1928) was in the actual organ loft; the rest was abowe the 
northern porch.

Som følge af omdisponeringen blev forskelligt pi-
bemateriale til overs. Disse ‘udskudte’ piber forblev 
i kirken, hvor man søgte at sælge dem så fordelag-
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rat), 2) Mixtur, 3) 16' i man., 4) 2' i man., 5) generalcre-
scendo, 6) man. I (friløbskoppel), 7) ped. (friløbskop-
pel). Generalcrescendo. Automatisk pedalomveksling. 
Vakante registertræk: man. I Kornet 4' IV og ped. Cel-
lo 8'. Mekanisk-pneumatisk traktur, pneumatisk regi-
stratur. Bælgventilvindlader.
 De med * mærkede stemmer rummede ældre pi-
ber.

Orglet stod de første år på †orgelpulpitur nr. 6. 
Den genanvendte †orgelfacade fra 1866 blev udvi-
det ved siderne med to logelignende tilbygnin-
ger, tegnet af Viggo Norn (jfr. fig. 162).
 I forbindelse med kirkens restaurering 1935-36, 
hvor det store vestvindue blev frilagt, foretog Th. 
Frobenius & Co. en opdeling og omflytning af 
orglet, der nu opstilledes diskret hhv. i nord- og 
sydsiden af det nye pulpitur (†orgelpulpitur nr. 
7), muligvis med inspiration fra Maribo Dom-
kirke, hvor H. B. Storck havde gennemført no-
get tilsvarende i 1914. Den største afdeling, rum-
mende de tre manualværker, blev opstillet i nord, 
med hovedparten af piberne anbragt uden for 
synsvidde på loftet over nordre våbenhus. Der 
byggedes to nye facader uden klingende piber, og 
de piber, der hidtil havde spillet i facaden, erstat-
tedes af nye, anbragt i orglets indre. Herudover 
blev der ikke foretaget ændringer ved pibevær-
ket. Spillebordet (fig. 165) blev placeret foran det 
nordre orgelhus.
 Ved orglets projektering medvirkede domorga-
nist Jørgen Nielsen, Århus, som sagkyndig rådgi-
ver. Instrumentet var klangligt og teknisk beslæg-
tet med Århus Domkirkes orgel, således som det-
te fremtrådte efter en gennemgribende ombyg-
ning og udvidelse, foretaget 1928 af Th. Frobe-Frobe-
nius & Co., jfr. s. 586f.576 Domorglet, der i 
realiteten var en nybygning med genanvendte 
dele – blev indrettet i overensstemmelse med Al-
bert Schweitzers ideer om et moderne idealin-
strument, der forenede de klanglige kvaliteter i 
tysk barok og fransk romantik. Tilsvarende idea-
ler prægede instrumentet i Vor Frelsers Kirke, 
der de første år berømmedes for sin fremragende 
musikalske virkning. Desværre indebar ombyg-
ningen 1935-36 en væsentlig klanglig forringel-
se. Størstedelen af stemmerne blev gemt af vejen 
i et sidelokale og kunne ikke længere klinge frit 

Klokkespil (4 harmoniklokker). Kopler: II-I, II 16'-I, 
II 4'-I, III-I, III 16'-I, III 4'-I, III-II, III 16'-II, III 4'-II, 
I-P, I 4'-P, II-P, II 4'-P, III-P. Manualomfang: C-c'''', pe-
dalomfang: C-f '. 2 frikombinationer; den ene af disse 
kunne indføres separat i hvert enkelt værk. Tutti. Ge-
neralkoppel. Afstillere for 1) rørværk (generelt og sepa-

Manual I
Bordun 16'
*Principal 8'
Hulfløjte 8'
Bordun 8'
*Fugara 8'
*Oktav 4'
*Spidsfløjte 4'
*Kvint 2 2/3'
*Oktav 2'
Rausquint II
Trompet 8'

Manual II
Violon Principal 8'
*Gemshorn 8'
Rørfløjte 8'
Quintatøn 8'
Unda maris 8'
*Dolce 4'
*Fugara 4'
Kvint 2 2/3'
Oktav 2'
Terz 1 3/5'
Krumhorn 8'
Svelle

Manual III
Rørfløjte 16'
Principal 8'
Bordun 8'
Flüte harm. 8'
Aeoline 8'
*Voix celeste 8'
Principal 4'
Flüte trav. 4'
Piccolo 2'
Mixtur 1 1/3' IV
Oboe 8'
Euphon 4'
Svelle

Pedal
Principal 16'
Subbas 16'
Ekkobas 16' (transmission)
Kvintfløjte 10 2/3'
*Principal 8'
*Gedaktfløjte 8' 

(ikke dækket!)
*Oktav 4'
Bombarde 16'

 †Orgelfacaden (fig. 162), i nygotisk stil, var teg-
net af V. Th. Walther, uden tvivl efter et oplæg fra 
orgelbyggeren, P. M. Gudme, der 10 år tidligere 
havde anvendt en tilsvarende facadeopbygning i 
Assens Kirke (Odense Amt). En karakteristisk og 
usædvanlig detalje var den etagevise gruppering 
af de midterste pibefelter, hvilket illuderede en 
klassisk facadeinddeling med brystværk og hoved-
værk, flankeret af et todelt pedalværk. Der har 
dog næppe været overensstemmelse mellem faca-
dens udseende og orgelværkets opbygning. Fem af 
facadefelterne kronedes af gavlpartier, udsmykket 
med cirkel- og firpasfyldinger. De tre største gavle 
var hver udstyret med tre høje fialer; den midter-
ste prydedes af et kors. På †orgelpulpitur nr. 6.
 8) 1928, bygget af Th. Frobenius & Co., Kgs. 
Lyngby og Horsens, med genanvendelse af faca-
den og en del af piberne fra †orgel nr. 7. 41 stem-
mer og én transmission, tre manualer og pedal.
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antagelig såvel orgelfacaden som pulpiturforsi-
den. 1751 opsattes ‘et stykke med det kongelige 
våben’ på orgelværket, muligvis anbragt midtfor 
på pulpiturbrystningen som skærm bag organi-
sten ligesom i Århus Domkirke (jfr. s. 591).514

 4) Bygget 1794-97 som led i Kruuses og Hier-
nøes nyindretning af kirken. Det tømrede pulpi-
tur har givetvis været tilpasset den nyklassicistiske 
udformning af kirkens øvrige pulpiturer. I 1837 
opstod der en konflikt vedrørende den musikal-
ske praksis i kirken: Ved højmesserne fungerede 
skolebørn (skiftevis fra Borgerskolen og den frie 
fattigskole) som forsangere, og disse havde deres 
plads ved siden af orglet. Organisten følte sig 
imidlertid forurettet herover, idet han tidligere 
havde haft en ekstra indtægt ved at leje pladserne 
ud.
 5) Bygget 1844, evt. som en omdannelse af 
†orgelpulpitur nr. 4, der iflg. orgelbyggerens er-

ud i kirken. Marinus Sørensen, der var kirkens 
organist fra 1924-48, var selv uddannet orgelbyg-
ger. Han havde 1909 grundlagt det succesfulde 
Horsens Orgelbyggeri og havde været dettes le-
der indtil 1925, hvor han solgte virksomheden til 
Frobenius-firmaet.
 En sølvplade, der sad på orglet og nu er genop-
sat på Frobenius-orglet fra 1977, bærer følgende 
inskription:

»Dette Orgel er anskaffet i Aaret 1928.
Giverne ere
Tobaksfabrikant Chrf. Petersen Kr. 10.000.
Bevilget ved Kirkebestyrelsen. » 1.000.
Købmand Joh. Kirkemann. » 1.000.
Købmand Andreas Hansen. » 1.000.
Sparekassen for Horsens & Omegn. » 1.000.
Indsamling i Menigheden. » 6.000. «

Efter nedtagningen blev en del ældre piber fra 
orglet overdraget til Danmarks Orgelmagasiner. 
En Octav 2 Fod fra 1866 indsattes 1976 i et Gud-
me-orgel i Idestrup Kirke, (DK Maribo 1343).
 De to modstillede †orgelfacader fra 1935-36, teg-
net af Viggo Norn, var enkelt opbygget af uind-
rammede zink-attrappiber, hvis mundinger dan-
nede kurvede formationer (se fig. 163, 165). Det 
søndre orgelhus og den synlige del af det nordre 
var desuden udstyret med attrappiber i de øst-
vendte gavle.577

 †Orgelpulpiturer. 1) Middelalderligt. Placering 
og udformning uvis. Muligvis opført som svale-
redepulpitur med adgang fra den højtsiddende 
løbegang ved triumfvæggens vestside. Orglet kan 
dog også have været anbragt på et tømret †lekto-
rium (jfr. s. 5510).
 2) Indrettet til †orgel nr. 3, der nævnes 1686, 
men har antagelig været betydelig ældre. Ved 
nordvæggen i hovedskibets 2. fag. Omtales 1738 
som ‘det lille pulpitur over for prædikestolen’.578

 3) Etableret 1738-42. Betegnedes som en om-
dannelse af det lavtsiddende †pulpitur nr. 2 ved 
sydvæggen, antagelig i skibets 5. fag, men var mu-
ligvis i realiteten en nybygning. Pulpituret har 
formentlig strakt sig hen foran vestvinduet, såle-
des at orglet kunne placeres i skibets midterakse, 
med østvendt facade. Mogens Thranes staffering 
af ‘orgelværket’ i perioden 1741-43 omfattede 

Fig. 164. Udkast til †orgelpulpitur nr. 7 med nyopstil-
ling i to afdelinger af †orgel nr. 8, (s. 5550) jfr. fig. 
163. 1:150. Tegning af Viggo Norn 1935-36. I Horsens 
Museum. – Sketch of †organ loft no. 7, with new layout of 
†organ no. 8, cf. fig. 163.
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klæring var utilstrækkeligt til det nye orgel. Op-
bygningen understøttedes af to firkantede piller. 
Pulpiturområdet var møbleret med borde og til-
hørende bænke til sangerne, et bord med flere 
rum, en lænestol og to tavler og har åbenbart 
været anvendt til undervisning. Foran vestvin-
duet ophængtes et gardin af grønt multum. Juni 
1844 maledes pulpituret udvendig og indvendig 
med perlefarve og 1853 blev det malet og for-
gyldt.579

 6) (Fig. 162), 1864-66, opført af V. Th. Walther i 
forbindelse med kirkens hovedrestaurering. Op-
muret i midtskibets vestfag med tre spidsbuede 
arkader. Brystningen, hvis midtparti skød sig 
frem, havde paneler, smykket med cirkelomkran-
sede firpasornamenter. Pulpiturets forreste, frem-
springende del understøttedes af udskårne kon-
soller i nygotisk stil.

 7) (Fig. 163-64), 1935-36. Let, søjleunderstøt-
tet pulpituropbygning af træ, tegnet af Viggo 
Norn. Pulpiturforsiderne var udsmykket med 
stiliseret marmorering og søjlerne med malede 
bånddekorationer.

FORSKELLIGE TAVLER

Salmenummertavler. 1-8) (Fig. 166), 1936, af træ, 
63×61 cm, tegnet af Viggo Norn.580 Gave fra et 
medlem af menigheden.581 Enkel profileret ram-
me og inddelt i fem vandrette felter; skydebrik-
ker af metal. Rammen er brun, bagklædningen 
sort, skydebrikkerne sorte med hvide tal og skrift 
i antikva.
 †Salmenummertavler. 1695 anskaffedes 11 tav-
ler til begge kirker, udført af Rasmus snedker 
og stafferet af Peder maler med sort oliefarve 
og sorte bogstaver. Tavlerne i Vor Frelsers Kir-
ke nymaledes dels 1706 af maler Niels Nielsen, 
der forsynede disse med bogstaver på begge si-
der, dels 1716 af Peder maler. Det samlede an-
tal i begge kirker udgjorde da 10.406 I forbin-

Fig. 166. Salmenummertavle, 1936, efter tegning af 
Viggo Norn (s. 5552). Roberto Fortuna fot. 2004. – 
Hymn board, 1936, after drawing by Viggo Norn.

Fig. 165. †Spillebord, 1928, fra †orgel nr. 8 (s. 5550), 
placeret foran den nordre orgelfacade (1935-36, jfr. fig. 
163). Annelise Olesen fot. 1974. Den Danske Orgelre-
gistrant. – †Console, 1928, from †organ no. 8, placed in 
front of the northern organ facade (1935-36, cf. fig. 163).
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Danmarks Kirker, Århus

delse med kirkens hovedistandsættelse ophæng-
tes 1797 fire ‘smukke’ tavler med skydenumre. 
En af disse var indkøbt i København, mens to af 
de øvrige udførtes ekstra store ‘formedelst ste-
det (hvor) de skulle anbringes’.389 1836 forsy-
nedes tavlerne med påskrifterne ‘aftensang’ og 
‘højmesse’, mens skydebrikkerne hvidmaledes 
med sorte tal.582 1851 anskaffedes en ny tavle, 
mens fire tavler 1853 fik perlefarve og for-
gyldning som kirkens øvrige inventar, idet dog 
to tavler på pulpiturerne sortstafferedes og fik 
skriften opmalet.401 Af yngre dato, antagelig fra 
istandsættelsen 1864-66, var fire større og to 
mindre tavler, der ses på ældre fotografier (fig. 
95). Rammeværk med små topspir og hæn-
geknopper.
 †Skriftetavle. 1787 udførtes ‘et stort bræt’ til at 
anføre skriftegængerne på.583

 Andre tavler. Mindetavle. 1939, af kobber, 
43,5×27 cm, udført og skænket af ingeniør H. 
C. Granner til minde om kirkens genindvielse 
24. maj 1936. Indskrift af sognepræst Engsig-
Karup, med reliefversaler og -antikva, hvorover 
Georgskors i cirkelslag.584 På nordre apsis’ øst-
mur. – †Tavle. 1717 istandsattes en gammel tavle 
’ved koret’, måske identisk med den 1755 om-
talte ’gamle tavle’ vedr. Jomfru Mariæ Kirke-
gårds omdannelse 1575 (s. 5350, 5377) eller en 
†altertavle (s. 5496).406

BELYSNING

Kirken oplyses i dag af seks lysekroner, 28 dob-
belte lysearme og fire lysarmaturer, hvert med 16 
lys.
 Ældst er tre kroner (nr. 1-3) fra 1600'ernes slut-
ning, skænket af borgere i Horsens. Disse kan til 
dels have erstattet to ældre †lysekroner (nr. 1-2) 
fra o. 1586 og 1645, ligeledes private donationer. 
I forbindelse med hovedistandsættelsen 1794-97 
forsynedes de tre førstnævnte med nye jernkæder 
med drejede kugler, der 1826 stafferedes i sort og 
gult.585 Året efter istandsatte gørtler Michel Han-
sen samtlige kroner og lysearme.586

 Under hovedrestaureringen 1864-66 var de tre 
lysekroner midlertidigt ophængt i Klosterkirken, 
mens en fjerde krone af glas (†lysekrone nr. 3), 
omtalt 1862, helt fjernedes ved denne lejlighed.587 

1872 karakteriserede Kirkeinspektionen belysnin-
gen, bestående af fire gasblus anbragt på altersta-
gerne, tre ‘ikke store’ messingkroner i midtskibet 
med stearinlys samt stearinlys på stolestadernes ly-
sepiber, som »saare tarvelig i vor Tid, da der saavel 
paa Gader som i de private Huse ved de nu al-
mindeligt brugelige billige Belysningsmidler ha-
ves en smuk og god Belysning; men der er i Side-
skibene og under Orgelet saa mørkt, at de af Me-
nigheden som tage Plads i disse Partier af Kirken 
ikke kunne følge med i deres Psalmebøger«.588 

Fig. 167. Belysningsprojekt for kirken 1979 (s. 5554). Tegning af Inger og Johannes Exner. Ved embedet. – Lighting 
project for the church, 1979, by Inger and Johannes Exner.

380
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1872-74 installeredes gas, og lyskilderne øgedes 
væsentligt ved tilføjelsen s.å. af to kroner (nr. 4, 
†nr. 4) og 18 væglampetter (†lampetter nr. 13-30, 
jfr. fig. 232).589 Ved istandsættelsen af kirkens indre 
1908-09 blev der indlagt elektricitet i midtskibet 
og 1928-32 tillige i sideskibene.590 
 I forbindelse med restaureringen 1935-36 og 
orglets ombygning forbedredes belysningen med 
en †olielampe ved fonten, en lysekrone på or-
gelpulpituret ((†)lysekrone) og antagelig samti-
dig en lampe i nordre våbenhus (nr. 5).591 Kirken 
var dog fortsat meget mørk. I forbindelse med 
ændringen af alterudsmykningen 1950 drøftedes 
belysningsforholdene i kirken, men tanker om 
at nedtage de tre gamle kroner og indlægge lys-
stofrør i triforierne, »som dér ville kunne virke 
som brede sollysstriber gennem rummet«, reali-
seredes ikke.592 En samlet belysningsplan for kir-
ken fremlagdes 1979 af arkitekterne Inger og Jo-
hannes Exner (fig. 167).593 Heraf er dog kun an-
skaffet to lysekroner (nr. 6-7) og fire lysarmaturer 
(nr. 29-32).
 Lysekroner mv. 1) (Fig. 168), 1689, skænket af 
Knud Thomassen og hustru, Kirsten Jochumsdat-

ter Rodenborg. Otte s-svungne lysearme med 
delfinsmykkede led og flade lyseskåle. I de indre 
slyng ender armene i mandshoveder med mitra-
lignende huer. Derover fire pyntearme, dannet 
som søheste med oprullede haler. Balusterskaft 
med kugle- og skiveled, forneden afsluttet af en 
stor hængekugle med profileret knop. På hænge-
kuglen graveret indskrift med versaler: »Gud al-
lene bør æren. Anno 1689« samt en engel med 
udbredte vinger, der holder et klæde med giver-
nes initialer »KTS KJD« for giverne, Knud Tho-
massen og Kirsten Jochumsdatter (Rodenborg).
 Kronen var oprindelig ophængt over ægte-
parrets begravelse ((†)begravelse nr. 9) i midt-
skibets 4. fag. Diederich von Ham, g.m. Kirsten 
Jochumsdatter Rodenborg, indstiftede efter hu-
struens død 1722 et legat på 80 rdl., hvoraf ren-
terne skulle anvendes til ‘10 à 16 vokslys ... deraf 
er tvende sæt til den her for hængende lysekrone 
over deres begravelsessted, hvilke vokslys skal år-
lig i froprædiken tændes klokken tre kvart til seks 
og brænde til tjenesten er ganske til ende, og det 
fra Alle Helgens Dag til Mariæ Renselses inklu-
sive’, jfr. †epitafium nr. 5.594 1789 omtales kronen 

Fig. 168-169. 168. Lysekrone nr. 1, 1689, skænket af Knud Thomassen og Kirsten Jochumsdatter Rodenborg (s. 
5554). 169. Lysekrone nr. 2, 1691, skænket af Anders Jensen Thonboe og Dorthe Hansdatter Lottrup (s. 5555). 
Jesper Weng fot. 2002. – 168. Chandelier no. 1, 1689, donated by Knud Thomassen and Kirsten Jochumsdatter Rodenborg. 
169. Chandelier no. 2, 1691, donated by Anders Jensen Thonboe and Dorthe Hansdatter Lottrup.
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som ikke længere i brug, hvorfor legatmidlerne 
i stedet anvendtes til kirkens reparation.409 Nu i 
midtskibets 2. fag.
 2) (Fig. 169), 1691, skænket af Anders Jensen 
Thonboe og hustru Dorthe Hansdatter Lottrup. 
2×6 s-svungne lysearme med delfinled og flade 
lyseskåle. Rigt profileret og sammensat baluster-
skaft, der forneden afsluttes med stor hængekug-
le med profilknop. På hængekuglen graveret en 
blomsterkartouche med englebørn, der holder 
en krone over givernes initialer »AJS TB DHD 
L« for Anders Jensen Thonboe og Dorthe Hans-
datter Lottrup samt årstallet »1691«. Ægteparrets 
epitafium i Hansted kirke (s. 4852ff.) bekræfter, 
at de blandt andre gaver forærede »en Lyse Crone 
med aarlig Lys til Torve Kircken i Horsens«.595 
Kronen hang o. 1711 øst for nr. 3 og 1, forment-
lig den oprindelige placering.385 O. 1937 kortva-
rigt ophængt i Klosterkirken i forbindelse med 
anskaffelsen af nye kroner til denne kirke, for 
hvilke den danner forlæg.596 Nedtaget ved opstil-
lingen af det nye orgel 1977 og erstattet af nr. 
4.597 Kronen henlå da en årrække på kirkens loft, 
men blev 1990 ophængt på sin nuværende plads 
i midtskibets tredje fag.415 
 3) (Fig. 170), 1700, skænket af rådmand Urban 
Jacobsen og hustru Bodil Olufsdatter. Otte s-
svungne lysearme med bladornamenter og flade 
lyseskåle. I de indre slyng ender armene i ørne-
næbslignende spidser; mellem armene otte pynte-
arme. Yderligere otte dekorerede pyntearme ud-
går øverst fra det rigt profilerede balusterskaft, der 
krones af en ørn med udbredte vinger. Nederst 
en stor hængekugle med profileret knop. På kug-
len er graveret en bladværkskartouche, hvori gi-
verindskrift med skriveskrift: »Aar: 1700 haf(ver) 
Velvjse Vrban Jacobsen Radmand her Horsens 
og hans kjere Hvstrve Bodel Ollufsdaatter for-
ærit hertil St Ibs Kjercke denne Ljüsekrone ofüer 
deris begrafüelsted, samme aar de bege vdi en 
ærefüld opstandelses haab S: hensoff«. Lysekro-
nen blev 1701 ophængt i en kæde med 12 for-
gyldte træknapper,598 formentlig over ægteparrets 
begravelse i midtskibets 2.-3. fag ((†)begravelse 
nr. 6) (s. 5591). I dag i midtskibets 1. fag.
 4) 1874.599 Barokkopi. Ottearmet lysekrone 
med s-svungne arme; derover to pyntearme i 

form af dyrefigurer med halerne opsvunget i s-
form. Midtbaluster med kugle- og skiveled, kro-
net af en flakt ørn og afsluttet af en stor hæn-
gekugle med profilknop. Kronen hang som den 
fjerde og vestligste krone i midtskibet indtil op-
stillingen af det nye orgel 1977, hvor den flytte-
des til 3. fag som erstatning for nr. 2. Siden 1990 
ophængt i søndre våbenhus.415

 5) O. 1935-36. Lampe med hvid kugleskærm af 
glas, ophængt i nordre våbenhus.591

 6-7) (Jfr. fig. 92-93, 167), 1977 og 1981, ud-
ført efter tegning af Inger og Johannes Exner. 
To 16-armede lysekroner med spinkle, let buede 
arme; fra hver arm hænger to eller tre elektriske 
pærer. Opsat hhv. 1977 over det nye orgelpulpi-
tur og 1981 i koret.600

 (†)Lysekrone (jfr. fig. 165). O. 1936591 ophæng-
tes en seksarmet lysekrone med s-svungne arme 
og midtdelt hængekugle med profilknop på or-
gelpulpituret. I dag henlagt på loftet over nordre 
sideskib.
 †Lysekroner. 1) Før 1586, skænket af borgme-
ster Oluf Jørgensen (†1586). Omtalt 1667 som 
‘gammel’ og placeret over ovennævntes begravel-
se,378 hvis placering dog ikke kendes. 2) Før 1645. 

Fig. 170. Lysekrone nr. 3, 1700, skænket af rådmand 
Urban Jacobsen og Bodil Olufsdatter (s. 5555). Jesper 
Weng fot. 2002. – Chandelier no. 3, 1700, donated by 
Councillor Urban Jacobsen and Bodil Olufsdatter.

380*
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1667 omtales ‘en dobbelt lysekrone’, skænket af 
rådmand og kirkeværge Peder Jensen Thonboe378 
efter hvem der blev afholdt skifte 1645.601 3) 
1862 omtales en gammel, seksarmet glaslysekro-
ne, ophængt i koret.415 Den ‘store, smukke glasly-
sekrone’ blev kasseret i forbindelse med restaure-
ringen 1864-66.602 4) O. 1872,603 antagelig seks-
armet, ophængt som erstatning for †nr. 3, oprin-
delig i kirkens kor.602 Ophængt i søndre våben-
hus, da belysningen i koret ændredes (1930?, jfr. 
ndf.). 1990 erstattet af lysekrone nr. 4. 5) 1934. 
Kuppellampe, opsat i koret over døbefonten.415

 Lysearme. 1-28) (Fig. 171-72), o. 1928, tegnet 
af Viggo Norn og udført af gørtler Chr. Nielsen 
Seeberg.604 I alt 28 dobbelte lysearme i barokstil, 
inspireret af lysekrone nr. 1,605 med s-svungne ar-
me med delfinled samt mandshoveder med mi-
tralignende huer i de indre slyng. 1929 opsattes 
otte lampetter i nordre sideskib, 1930 yderligere 
otte i søndre sideskib samt fire i koret;606 sidst-
nævnte blev o. 1981 opsat under orgelpulpitu-
ret. Otte tilsvarende er o. 1985 opsat på pillerne 
i nordsiden af midtskibet.607 29-32) (Jfr. fig. 167), 
1981, tegnet af Inger og Johannes Exner. 2×2 lys-

armaturer af messing, hvert med 16 lys i form 
af udækkede pærer, ophængt i arme af skiftende 
højde. På korets nord- og sydmur.608

 †Lysearme og -plader. 1) 1667 omtales en lille ly-
searm på prædikestolen.378 O. 1711 holdt Bodil 
Eskesdatter, enke efter postmester Jørgen Hansen 
Aldum, armen med lys.385 2) Før 1700. Dobbelt 
lysearm, opsat på pillen lige over for prædikesto-
len. Elisabeth Andersdatter, der år 1700 blev be-
gravet i midtskibets tredje fag ((†)begravelse nr. 
7), holdt det ene lys ved lige;406 o. 1711 betalte 
Mourids Rasmussen for lysene.385 3) O. 1722. 
En tredelt lysearm, opsat på triumfvæggen over 
borgmester Steffen Rasmussen Hofgaards begra-
velse, nær hans epitafium ((†)begravelse nr. 3; epi-
tafium nr. 1). Nævnt første gang 1722, da kirken 
fik bevilget at måtte holde den med lys for renten 
af en kapital på 100 rdl., Hofgaard havde doneret 
til kirken.609 4) Omtalt o. 1748. En dobbelt lyse-
arm opsat på en pille i nordre sideskib.385 Mu-
ligvis identisk med nr. 2. 5-7) Omtalt o. 1748. 
3 små lysearme opsat på pillerne i søndre side-
skib.385 8-9) 1844. To messinglampetter til org-
let, leveret af gørtler Michel Hansen.410 10) 1862 
omtales to massive, trearmede lampetter i sideski-
bene.415 11-12) 1864-66(?). To lysearme af mes-
sing, hver til to lys, opsat på prædikestolen. Anta-
gelig borttaget efter indlæggelse af elektricitet i 

Fig.171. Lysearm, 1928-30, udført af gørtler Chr. Niel-
sen Seeberg efter tegning af Viggo Norn (s. 5556). Jes-Jes-
per Weng fot. 2002. – Light armature, 1928-30, by the 
brazier Chr. Nielsen Seeberg after drawing by Viggo Norn.

Fig. 172. Lysearm, 1928-30 (s. 5556). Tegning ved Vig go 
Norn. I Horsens Museum. – Light armature, 1928-30. 
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midtskibet 1908-09 (s. 5476, 5554). 13-30) (Jfr. 
fig. 232), o. 1872. 2×8 messinglampetter til gas, 
opsat i sideskibene, samt to dobbelte lysearme på 
midtskibets vestmur.610

 Kandelaber, 1986, af messing, 131 cm høj. An-
skaffet som dåbslysestage i lighed med nyere 
praksis, tidligst muligvis ved Helligåndskirken i 
Århus.611 Ved døbefonten.
 Lysglobus, 1998, af messing, 107 cm høj. Globen 
på cirkulær fod er dannet af fire vandrette bånd, 
hver med seks skåle til lys; desuden lysholder i 
glo bens midte.
 †Kandelaber. 1874, skænket af fabrikant Stall-
knecht. Fritstående kandelaber, antagelig af stø-
bejern. Opstillet i det nordlige hjørne af koret.463

 †Olielampe (evighedslampe) (fig. 173), o. 1936, af 
messing og glas, efter tegning af Viggo Norn.612 
Ophængt i kæder i niche ved døbefont.

KIRKESKIBE OG BEGRAVELSES- 
TILBEHØR

Kirkeskib. (Fig. 174), 1821, skænket af konstitu-
eret herredsfoged, prokurator Jens Palle Holst og 
kobberhandler Lambert Melskens.408 Tremastet 
orlogsfregat med 17 kanoner på hver side og to 

i agterstavnen samt kvindelig gallionsfigur med 
fremstrakte arme. Grønmalet med sorte, hvide, 
brune og røde detaljer. På fregattens agterspejl 
en plade med indskrift i fordybet skriveskrift: »18 
Erindring fra Horsens Søfolk 21«. Opmalet og 
forsynet med nye flag af malermester A. Schu-
mann 1853;401 atter istandsat 1936 ved kirkens 
restaurering.613 Indtil o. 1856 nævnt i ‘kirkens lille 
gang lige over for prædikestolen’, dvs. i søndre si-
deskibs 1. fag.408 Nu i søndre sideskibs 2. fag.
 *Kirkeskib. Tidligst omtalt 1853, da det blev 
istandsat sammen med ovennævnte. 1862 hang 
skibet ligesom dette i en jernkæde ‘i hvælvin-
gen’.415 Ikke siden nævnt i inventariet og for-
mentlig identisk med det i Klosterkirken op-
hængte (s.d.).
 †Ligbårer. 1705 omtaltes kirkens ligbårer, da ur-
loddet var faldet ned og havde ødelagt en af disse 
samt en stol (s. 5532, 5558). Båren blev repareret 
af Arent Slache.406 1771 udførte snedker Rasmus 
Thomassen en ny båre til ‘kirken’ og reparerede 

Fig. 173. †Olielampe (evighedslampe), o. 1936. Teg-
ning ved Viggo Norn (s. 5557). I Horsens Museum. 
– †Oil lamp (perpetual lamp), c. 1936. Drawing by Viggo 
Norn.

Fig. 174. Kirkeskib, 1821, skænket af konstitueret her-
redsfoged, prokurator Jens Palle Holst og kobberhand-
ler Lambert Melskens (s. 5557). Jesper Weng fot. 2002. 
– Ship model, 1821, donated by acting district judge, attor-
ney Jens Palle Holst and the copper merchant Lambert Mel-
skens.
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samtidig den lille ligbåre, mens maler Thomas 
Bang stafferede bårerne og forsynede disse med 
indskrifter.420 Hvilken kirke, arbejdet kom til go-
de, fremgår ikke, men 1789 omtales to ligbårer 
under orglet i Vor Frelsers Kirke,409 muligvis dis-
se eller de efterflg. Fra 1746 var skomagerlavets 
to bårer ophængt under orglet, hvorfor der – i 
hvert fald fra 1748 – svaredes en årlig afgift på 
fire mk.385 S.å. tillodes det skrædderlavet at hæn-
ge deres ligbårer smst. Fra 1797 fandtes bårerne 
i Klosterkirken, der fra dette år tjente som grav-
kirke, og hvor snedkerlavet siden 1748 havde sine 
bårer.614 1792 anskaffedes to ligbårer.439 En båre, 
henlagt i 1900'ernes første årtier på kirkens loft, 
er siden forsvundet.382

TÅRNURE

Tårnure. 1) (Fig. 175), 1881, udført af urmager J. 
Chr. Jensen. Rødmalet støbejernsværk med tre 
store valser, opstillet på stol af sortmalet træ. På 
træstellets forside en plade med graveret skøn-
skrift »J Chr. Jensen Bornholm 1881«. Opstillet i 
4. stokværk. Det mekaniske ur blev 1976 taget ud 
af drift og erstattet af nr. 2.
 2) Opsat 1976. Elektrisk centralur (Euroclock) 
med indbygget slagstyreværk, fabrikat Korfhage. 
De eksisterende aksler til viserne samt de fire sæt 

visere fra nr. 1 bibeholdtes ved opsætningen.615 
Urskiver, jfr. ndf.
 †Tårnure. 1) Før 1624. Omtales første gang 
dette år i forbindelse med en reparation af spin-
delen og hjulene, udført af Tomis (Thomas) klok-
ker.616 1688 og 1690 repareredes hhv. gang- og 
slagværket ved Hans klokmester; 1696 omtales 
et stort blylod, som drev slagværket.406 1701 om-
byggedes det da ‘ganske udygtige og ubrugelige’ 
sejerværk ved urmager Peder Nielsen fra uro- 
til pendulreguleret,617 gang- og slagværkets hjul 
blev udskiftet, og der opsattes et nyt kvarterslags-
værk.618 Ved arbejdets afslutning genopførtes de 
nedrevne mure omkring værket.406 Allerede 1705 
faldt det store lod dog ned og ødelagde i faldet 
en stol og en ligbåre (jfr. ovf.). 1715 repareredes 
sejerværket ved urmager Johan Jensen.406 1758 
omtales uret som så dårligt, at det ikke kunne 
holdes i gang; en indsamling blandt byens formu-
ende indbyggere muliggjorde en hovedreparati-
on ved ‘klokmester’ Andreas Zacho og Hans Ny-
sted.619 Uret skulle nu gå 26 timer mod hidtil 11 
timer og forsynedes med to nye lodder på 12 og 
8 pd.620 I forbindelse med tårnets hovedistand-
sættelse 1767 (s. 5450) blev sejerværket taget ned 
og repareret af de ovennævnte.420 1778 istandsat-
tes værket ved urmager Peder Buchholtz.621 Til 
trods for de talrige reparationer karakteriseredes 
uret 1796 som værende ‘i meget slet stand’, og 
der fremførtes et ønske fra byens borgere om et 
nyt ur, ‘uden hvilket orden og drift i embeds og 
nærings flid meget måtte lide og svækkes’.622 Det 
erstattedes da af †nr. 2.
 2) 1796, udført af den engelskfødte urmager 
Jonathan Green, Åbenrå.623 Det fornemme ur 
havde rammeværk af skabelonjern, 2 alen 2 tom-
mer langt, 1 alen 2 tommer bredt, 1 alen 6 tom-
mer højt (ca. 130×65×78 cm). Værket, der kun-
ne gå i 72 timer, bestod af gang-, fuldslags- og 
kvarterslagsværk. Alle hjul og bøsninger blev ud-
ført i messing, driverne og pendulet af hærdet stål 
og viserne af jern. Opsat på en egetræsstol smst. 
som †nr. 1.616 1825 blev gang-, fuld- og kvar-
terslagsværket hovedistandsat ved urmager Peter 
Møller, Horsens,622 og fra 1833 varetog han den 
løbende vedligeholdelse mod en fast årlig beta-
ling.624 1852 overtog urmager N. P. Madsen tilsy-

Fig. 175. Tårnur nr. 1, 1881, udført af urmager J. 
Chr. Jensen, Bornholm (s. 5558). Roberto Fortuna fot. 
2004. – Tower clock no. 1, 1881, by clockmaker J.Chr. 
Jensen, Bornholm.
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net med uret, 1853 opsattes et lukket pendulhus i 
tårnet, og 1858 istandsattes værket ved samme.625 
Det dyrt indkøbte ur blev dog allerede i forbin-
delse med restaureringen 1879-81 taget ned og 
erstattet af et nyt (nr. 1).
 Urskiver. 1-4) 1881 (m. ændring 1940), udført 
efter tegning af H. B. Storck (fig. 176). Samtidig 
med det nye tårnur opsattes fire runde urskiver, 
mod syd og vest af glas og belyst indefra, mod 
nord og øst af jern.381 Hvidmalede med sorte ro-
mertal og visere. Urskiverne anbragtes lavere end 
de kasserede (†urskiver nr. 4-7, jfr. †tårnur nr. 
2), dvs. antagelig på den ældre placering. 1940 
erstattedes de to jernskiver af glasskiver. En æl-
dre gasbelysning bag skiverne erstattedes 1923 af 
elektrisk belysning.415

 †Urskiver. 1) Før 1624. Dette år blæste ‘solski-
vens’ viser ned og blev slået itu. Repareret med 
jern og stafferet med guld og cinnober ved Jens 
maler.616 Solgt 1715. 2) 1715, udført i egetræ 
af snedker Rasmus Pedersen, malet og forgyldt 
af Peder maler. Opsat på tårnet nævnte år, for-
mentlig på sydsiden. I forbindelse med tårnets 
reparation 1737 blev solskiven opmalet af Peder 
Rasmussen.616 Solgt på auktion 1767. 3) 1767, 
stafferet med grøn, sort og ‘berliner-blå’ (ren 
blå) oliefarve, mens visernes spidser, cifrene, en 
sol midt på skiven og årstallet (vel 1767) for-
gyldtes med ægte guld, og rammen ‘forfærdige-
des med marmor’ (antagelig en marmorstaffe-
ring) og forgyldning. Arbejdet udført ved maler 
Henrich Møller. Kobbersmed Jørgen Lindberg 
udførte viserne, mens smed Andreas Zacho le-
verede en stang til at »vrie« viserne om (antage-
lig viserakslen) samt beslag og ankre til at fast-
gøre skiven med.420 4-7) 1796. I forbindelse med 
anskaffelsen af det nye ur (†nr. 2) d.å. forsynedes 
tårnet med fire urskiver, som placeredes højere 
end de tidligere, dvs. i 6. stokværk over vægter-
gangen, halvt dækkende for glamhullerne (jfr. 
fig. 9, 25, 74).626 De firkantede skiver blev ud-
ført af egetræ, beklædt med kobber og stafferet, 
cifrene med ægte guld.627 1805 maledes ram-
merne med sandstenskulør.430 Skiver og visere 
istandsattes gentagne gange op gennem århun-
dredet.628 1873 indgik istandsættelse af urskiver-
ne (beklædning med kobber, maling og forgyld-

ning) eller udskiftning af samme i Walthers for-
slag til den udvendige restaurering (s. 5462).629 
Kasseret 1881.
 Andre †ure. 1796, udført af urmager Peder 
Buchholtz, Horsens; opsat i pulpituret over ind-
gangen til koret med skiven mod vest (jfr. fig. 
94).386 Uret, det skulle gå i otte dage og slå kvar-
ter- og fuldslag, blev indsat i en 18 tommer høj, 
16 tommer bred og 8 tommer dyb ramme (ca. 
47×42×21 cm) med en rund urskive. Urværket 
udførtes af messing, skiven af kobber, alt med 
staffering. De to store lodder måtte anbringes 
bag korets loftsrum.439 Uret anskaffedes efter Kir-
keinspektionens ønske for yderligere at bidrage 
til den nyrenoverede kirkes ‘indvortes forskøn-
nelse og gudstjenestens tidelige orden’. Anskaf-
felsen var dog i modstrid med biskoppens syns-
punkt omkring sagen, idet denne hævdede, at det 
var en uskik at have ure inde i kirkerne, da de 
var overflødige og forstyrrede opmærksomheden 
på prædikenen. I øvrigt påpegede han, at den 
nyistandsatte kirke ikke ville savne ‘noget af al 
den anstændige pynt som vel kan stemme over-
ens med vor religion og gudstjeneste’.622 1862 var 
uret ‘ubrugeligt’.415

Fig. 176. Udkast til urskive nr. 1-4 (s. 5559). Tegnet af 
H. B. Storck 1881 og sendt til Hector Estrup (jfr. fig. 
234). – Sketch for dials of clock, nos. 1-4. Drawing by H. B. 
Storck 1881, dispatched for Hector Estrup, cf. fig. 234.
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KLOKKER 

Kirkens middelalderlige beholdning af klokker er 
yderst sparsomt belyst. I teorien fandtes mulighe-
der for klokkeophæng, dels i de ældste tvillinge-
tårne (s. 5437), dels i det i 1400'ernes anden halv-
del forhøjede sydtårn (s. 5444), bortset fra alter-
native muligheder i form af klokkekamme eller 
-spir andetsteds på bygningen; heraf findes dog 
ingen spor. Ældst kendt er en lille senmiddelal-
derlige klokke (†nr. 1), siden Høyen (1830) beteg-
net ‘stormklokken’. En klokke med denne funk-
tion er dog allerede nævnt 1667, jfr. ndf. Den 
middelalderlige klokke kan have tilhørt kirken 
fra første færd eller være blevet overført fra †Vor 
Frue Kirke, dels i forbindelse med sogneændrin-
gen o. 1480 (jfr. s. 5368), dels efter 1540, da den 
gamle kirke ved nedrivningen måtte afgive sine 
klokker (s. 5354). Et værdifuldt supplement, må-
ske en kompensation for afleverede klokker (dog 
ikke specificeret) under de landsdækkende kon-
fiskationer 1528-29 (s. 5353), var en – sikkert – 
middelalderlig klokke, udleveret 1564 til bykir-
ken i Horsens fra det tidligere Benediktinernon-
nekloster i Ring (s. 4667). Ud over denne, sand-
synligvis identisk med den 1565 betegnede ‘jom-
fruklokke’ ejede kirken, der i modsætning til by-
ens hovedkirke, Klosterkirken, alene synes at have 
haft egnede faciliteter til klokkeophæng på dette 
tidspunkt yderligere et antal ‘store og små’ klok-
ker, antagelig ligeledes middelalderlige, indbefat-
tet den førstnævnte og en ‘søndagsklokke’. Antal-
let kan muligvis allerede da have omfattet fem, 
jfr. ndf. nr. 1-5. Taksterne for ringning ved be-
gravelser udgjorde d.å. (1565) 3 mk. for samtlige 
klokker, 2 mk. uden jomfruklokken og 1½ mk. 
for ‘de andre små’, inklusive søndagsklokken. For 
fattige ringedes de to små klokker gratis.630 1624 
nævnes en ‘andenklokke’, vel en af de ovennævn-
te.616 At dømme efter klokkeringningstaksterne 
1630 fandtes da mindst fire klokker (den store 
klokke (identisk med jomfruklokken?), to små 
klokker og søndagsklokken). Selve stormklokken 
var dog ikke direkte anført. 1667 synes antallet 
at have udgjort fem (den store klokke, tre små 
og stormklokken).378 Sidstnævnte måtte kun an-
vendes til øvrigheden og ‘ingen anden’ uden til-

ladelse. En samlet beholdning på fem fremgår 
utvetydigt af senere omtaler, både af Danske Atlas 
(1768) og Høyen.631

 Ophængningen kan allerede fra ældre tid have 
svaret til situationen, som den registredes o. 1880, 
nemlig at de fire klokker fandtes på række i 
en fælles klokkestol, mens stormklokken var op-
hængt i et lydhul mod vest. 632 På dette tidspunkt 
reduceredes antallet fra fem til tre, idet to af de 
ældre klokker (†nr. 1 og 8) omstøbtes til en ny 
(nr. 3), mens en tredie (jfr. ndf., *klokke) overfør-
tes til Klosterkirken. 1945 nyanskaffedes en fjerde 
klokke (nr. 4).
 Ingen af de ældste klokker er bevaret. Tre om-
støbtes så sent som hhv. 1766 (†klokke nr. 2 til 
klokke nr. 1), muligvis 1830 (†nr. 5 til *klokke) 
og 1880 (†klokke nr. 1 og 8 til klokke nr. 3). 
De to øvrige (†klokke nr. 3-4) blev tilsyneladen-
de omstøbt indtil flere gange, således 1687, 1710, 
1727, 1784 og 1835. Ndf. er de respektive forløb 
– om end med forbehold – søgt rekonstrueret 
med udgangspunkt i de oplyste vægtangivelser. 
Også klokkestolene og selve ophængningen er 
lejlighedsvis blevet istandsat. 1685 blev tre klok-
ker således omhængt af Hans klokmester, 1694 
repareredes akslerne på de to mindste klokker 
med jern af frygt for, at de skulle styrte ned ved 
ringningen, og 1695, da der skulle ringes i an-
ledning af prins Christians død, måtte bjælken, 
der bar de fire klokker, forstærkes med fire ankre. 
1705 omhængtes en af de små klokker, da der at-
ter var fare for nedstyrtning, og 1706 blev de to 
største klokker gjort fast med jernkiler.406 1754 
krævede klokkestolen omgående reparation, og 
det følgende år var klokkerne slet ikke i brug.633 
I forbindelse med omstøbningen af den største 
klokke 1766-67 (nr. 1, †nr. 2) opførtes en ny 
klokkestol, og vindespillet (»Vænspællet«), dvs. et 
hejseapparat i spiret, repareredes med jern. Sam-
tidig blev de øvrige klokker istandsat.420 Tårnets 
skrøbelighed var 1880 motiveringen bag en re-
duktion af klokkernes antal, jfr. ovf. Samtidig fra-
rådedes anvendelse af den største klokke (nr. 1). 
Den manglende stabilitet i tårnet ved klokke-
ringning var dog fortsat et problem, og 1925 blev 
klokkerne efter tårnets forstærkning (s. 5467) 
omhængt af De Smithske Jernstøberier og Ma-
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skinværksteder i Aalborg.634 I forbindelse med in-
stallering af elektrisk ringeanlæg 1976 retablere-
des tre af klokkerne i slyngebomme, mens den 
fjerde (nr. 4), der tidligere kun anvendtes til kim-
ning den 5. maj, bevaredes i vuggebom med ma-
nuel betjening.635

 1) (Fig. 177), 1766, omstøbt af Michael Carl 
Troschell, København, af kirkens ‘store klokke’ 
klokke (†nr. 2). Tvm. 116,5 cm. På legemet ind-
skrift med reliefversaler: »Anno MDCCLXVI da 
herr kammer herre Peder von Rosenørn var 
stift amtmand og S S Theol Doctor herr Povel 
Matthias Bildsøe var biskop over Aarhvvs Stift 
samt herr Niels Frimodt var sogne præst Chri-
stian Frydensberg borgemester Søren Høstmarck 
raad mand og vice borgemester Andreas Flens-
bvrg raadmand og byefoget Hans Nyeland og 
Iens Bering vice raadmend vdi Horsens er den-
ne klokke omstøbt vdi Kiobenhavn af Michael 
Carl Troschell køniglicher hoff glocken gieser«. 
På den modsatte side ses med tilsvarende typer: 
»Soli Deo Gloria«, herunder et kronet mono-
gram for Christian VII og et opbyggeligt vers:

»Christne siæle som vil höre
Herrens ord med villigt öre

kommer naar I hör min klang
i Gvds hvvs at sivnge beede
han vil eders siæl bereede

til en evig glæde sang«

Hankene er smykket med løvemasker. Om klok-
kens hals perlestav mellem dekorative borter, der 
anvender velkendte motiver inden for værkstedet, 
foroven med spinkelt bladværk og rocailler (jfr. 
s. 626 (Århus Domkirke, 1762), s. 2671 (Hunds-
lund, 1762), s. 3119 (Adslev, 1766), s. 1719 (Tri-
ge, 1776)), forneden med akantus (jfr. s. 2190 
(Kolt, 1771)); om slagkanten tilsvarende borter, 
hvis nedre del dog er næsten helt bortslidt.
 Omstændighederne omkring den gamle klok-
kes transport til København, selve omstøbningen 
i juli 1766 og tilbageføringen til Horsens okto-
ber s.å. er fyldigt belyst i kirkeregnskaberne.420 
Ophængningen skete dog først året efter i en 
ny klokkestol af eg, bygget af tømrer Jens Niel-
sen.636 1851 blev klokkens knebel belagt med nyt 
jern.504

 Da der ved restaureringen i 1879-80 var kon-
stateret revner i tårnets murværk, turde man ikke 
ringe med klokken, men kun slå på den ‘hvilket 
muligvis kan blive skadeligt for klokken selv, men 
i hvert fald lyder uskønt’.637 Først 1925, da tår-
net var blevet restaureret og klokkerne omhængt, 
kunne klokken atter tages i brug.415 Ophængt i 
moderne slyngebom.
 2) (Fig. 178), 1835, omstøbt af Carl Frederik 
Weiss, Horsens, af en ældre klokke (†nr. 9).638 
Tvm. 77 cm. Om klokkens hals et dobbelt orna-
mentbånd, hvorimellem indskrift med reliefver-
saler: »Gud alene æren« og på modsatte side: »An-
no 1835«. På legemet støberindskrift og årstal: 
»Støbt i Horsens af Carl Frederik Weiss MDCC-
CXXXV« samt på den modsatte side Frederik 
VI's kronede monogram. Ophængt i moderne 
slyngebom.
 3) (Fig. 179), 1880, omstøbt af Jørgen Stall-
knecht, Horsens, af to ældre klokker (†nr. 1 og 
8).639 Tvm. 86 cm. På legemet indskrift med re-
liefversaler: »Vivos voco, mortuos planco, fulgura 
franco« (Jeg kalder på de levende, begræder de 
døde, sønderbryder lynene); på den modsatte si-
de »Omstøbt 1880«, hvorunder støberisignatur 
»J. Stallknecht. Horsens«. Om klokkens hals og på 

Fig. 177. Klokke nr. 1, omstøbt 1766 af M. C. Troschell, 
København (s. 5561). Jesper Weng fot. 2002. – Bell no. 
1, recast in 1766 by M. C. Troschell, Copenhagen.
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slagkanten to lister. Ophængt i moderne slynge-
bom.
 4) (Fig. 180), 1945, udført af Jysk Jernstøberi i 
Brønderslev som angivet med reliefversaler mel-
lem rammelinier på klokkens hals; smst. endvi-
dere støberisignatur (medaljon med klokke samt 
»Brønderslev Jernstøberi«). Tvm. 60 cm. På klok-
kelegemet, med reliefversaler: 

»5 maj 1945
Jeg melder om fred efter krigens øde

Jeg ringer Guds fred over Danmarks døde«.

Klokken, betegnet ‘fredsklokken’, blev anskaffet 
efter en indsamling, foranstaltet af pastor Engsig-
Karup til minde om fredsbudskabet efter Anden 
Verdenskrig.640 Ophængt i moderne vuggebom 
og har som anført ovf. været anvendt ved minde-
ringning på denne dag.
 *Klokke (fig. 181), omstøbt 1830 af J. C. & H. 
Gamst, København af ‘en af kirkens mindre klok-
ker’ (muligvis †nr. 5).641 Tvm. 65 cm, vægt 175 
kg. På klokkelegemet støberisignatur »J. C. & H. 
Gamst. Kjøbenhavn 1830«, om halsen en frise 
med palmetornament. 1880 tjente klokken som 
brandklokke. På grund af tårnets brøstfældighed 

og pladsproblemer nedtaget s.å. og deponeret i 
Klosterkirken, hvor den o. 1894 ophængtes i den 
nyopførte tagrytter.642 En planlagt omstøbning 
1930 ændredes dog, da klokken kort efter genan-
vendtes i et kirkegårdsmonument for Klosterkir-
kens 1931 afdøde sognepræst, Thordur Tomasson. 
På Vestre Kirkegård, København.643

 Omstøbte klokker. †1) (Fig. 182, 233), senmid-
delalderlig, tvm. ca. 65 cm. Om halsen listeind-
rammet plattysk minuskelindskrift; som skilletegn 
Georgskors. Et udsnit af indskriften, der af Fabri-
cius o.a. betegnedes som vanskeligt tydbar eller li-
gefrem så ulæselig, ‘at det ikke var muligt at opta-
ge nogen forståelig tegning deraf ’, blev afskrevet 
af Høyen 1830.644 Iflg. denne læsning, kombineret 
med en meget usikker aftegning ved førnævnte 
(fig. 233), har der måske stået: » ... goth min(?) 
Here godt vader unse du bist yn deme gere(?) ... « 
(...støbte mig (?). Herre Gud Vor Fader du er i (?) 
... ). Klokken, antagelig identisk med stormklok-
ken (jfr. ovf.), blev 1687 repareret med jernkiler 
af Hans klokmester;406 1862 omtalt som ‘kasse-
ret’.415 Efter at være blevet aftegnet af Estrup 
(fig. 182) omstøbtes den 1880 sammen med den 
næststørste klokke (†nr. 8) til klokke nr. 3. Væg-
ten udgjorde da 67 kg. I forbindelse med om-

Fig. 178-179. Klokke nr. 2 og 3. 178. Klokke nr. 2, omstøbt 1835 af Carl Frederik Weiss, Horsens (s. 5561). 179. 
Klokke nr. 3, omstøbt 1880 af J. Stallknecht, Horsens (s. 5561). Jesper Weng fot. 2002. – Bells nos. 2-3. 178. Bell no. 
2, recast in 1835 by Carl Frederik Weiss, Horsens. 179. Bell no. 3, recast in 1880 by J. Stallknecht, Horsens.
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støbningen karakteriseredes klokken, der i sin 
tid ‘blev brugt til ringning ved ildebrande’, som 
ubrugelig, da de to flige af kronen var itu, og den 
hang skævt i de andre to flige, således at den ‘tru-
ede med at falde ned på gaden’.639

 †2) Før 1564, d.å. på Frederik II's befaling 
overladt af Herluf Trolle til borgerne i Horsens 
og deres bykirke fra nonneklosteret i Ring (jfr. 
s. 4667).645 Til gengæld skulle sendes et lige så 
stort kvantum ‘godt kobber’ til København. An-
tagelig identisk med den 1565 omtalte ‘jomfru-
klokke’ og den siden 1630 nævnte ‘store klokke’. 
1698 genophængt med nye bøsninger.406 1766 
omstøbt i København til klokke nr. 1.
 †3) En ældre klokke, antagelig tilhørende be-
holdningen, omtalt 1565, 1630 og 1667, omstøb-
tes 1687 i Ålborg til †klokke nr. 6. Vægten ud-
gjorde da 330 kg. (2 skippd., 1 lispd. og 4 pd.).
 †4) En ældre klokke, antagelig tilhørende den 
ovennævnte beholdning og 1689 betegnet ‘den 
mindste klokke’, omstøbt 1710 til †klokke nr. 7. 
Vægten var da 169 kg. (338 pd.).
 †5) En ældre klokke, antagelig tilhørende den 
ovennævnte beholdning og 1689 betegnet ‘tolv-
klokken’, muligvis identisk med ‘en af de mindre 
klokker’, der 1830 omstøbtes til *klokke.

Fig. 180. Klokke nr. 4, støbt 1945 af Brønderslev Jern-
støberi (s. 5562). Jesper Weng fot. 2002. – Bell no. 4, cast 
in 1945 by Brønderslev Jernstøberi.

 †6) 1687, omstøbt af †nr. 3 af klokkestøber 
Rudolf Baltzersen (Melchior) i Ålborg med et 
tillæg på 47 kg til en samlet vægt på ca. 377 kg. 
Allerede 1689 måtte den nye klokke ‘ved frem-
mede folks hjælp’ forsynes med to nye bøsninger, 
da ingen kunne ringe med den.406 At dømme ef-
ter vægten var det denne, der 1727 omstøbtes til 
†nr. 8. Denne hypotese forudsætter dog, at funk-
tionen som tolvklokke efter 1689 er overført til 
denne klokke, jfr. ndf.
 †7) 1710, omstøbt af †nr. 4 af Frederik klok-
kestøber (antagelig klokkestøber Friderich Kesler 
fra Flensborg,646 (jfr. (†)alterstager) med et tillæg 
af kobber, messing og tin, indkøbt til formålet 
eller foræret af ‘fornemme godtfolk’ i Horsens. 
Den nye vægt udgjorde 262 kg (1 skippd., 12 
lispd. og 12 pd.). Muligvis identisk med ‘tiklok-

Fig. 181. *Klokke, omstøbt 1830 af J. C. & H. Gamst, 
København (s. 5562). Rikke I. Kristiansen fot. 2004. – 
*Bell recast 1830 by J. C. & H. Gamst, Copenhagen.
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ken’, nævnt 1725 og 1767. Det er antagelig den-
ne, der 1784 omstøbtes til †nr. 9, om end da 
nævnt med vægten 251,5 kg (1 skippd., 11 lispd., 
7 pd.).
 †8) (Fig. 183), 1727, omstøbt af †nr. 6 (‘den 
søndrige tolvklokke’) af Henrik Tessin, Køben-
havn.647 Tvm. ca. 103 cm. Om klokkens hals var 
et bånd med versalindskrift: »Anno 1727« mel-
lem to trekløvere og adskilt af en rombe. På lege-
met tilsvarende versalindskrift:

»Da Mag: Iesper Norvp Var Sogne-Præst
Mag: Lavritz Fogh Med-Tiener
Morten Cordtsøn Borgemester

Thomas Panck Oc Hans Rodenborg Raadmænd Clavs 
Cordtsøn Oc Rasmvs Wvlf Kirche-Wærgere Er Den-

ne Klocke Om Støbt I Kiøbenhaven
Af Henrich Thessin«.648

På den modsatte side »Gloria deo in Excelsis«, 
samt, under et bladornament og Frederik IV's 
monogram, et vers forfattet af rektor ved Latin-
skolen, magister Erik Bredahl:

»Ved Lyd og Klang om Kirkegang
jeg Byens Folck paaminder.
Lyksalig er da een og hver,
som villig sig indfinder«.649

Halsens indskriftbånd var indrammet af akantus-
blade (jfr. s. 3293 (Linå Kirke, 1738)), mens han-
kene havde maskehoveder (jfr. DK Frborg 2085 
(Slangerup Kirke, 1738)).
 Da tårnet 1767 forsynedes med en ny klok-
kestol, blev klokken repareret og hullet i kronen 
gjort større, så det passede til en større bom.420 
1880 var klokken revnet og blev sammen med 
†nr. 1 omstøbt til klokke nr. 3.650 Betegnet tolv-
klokken.
 †9) 1784. Omstøbt 1784 af klokkestøber Da-
niel Conrad Herbst, København, af ‘en gammel 
kirkeklokke’ (antagelig †nr. 7). Ved omstøbnin-
gen forsynedes klokken med en nu ukendt ind-
skrift, bestående af 460 bogstaver samt et våben. 
Efter ombygninger i tårnet blev klokken atter 
hængt op.651 Muligvis identisk med den 1793 be-
tegnede ‘tiklokke’.439 Omstøbtes 1835 til klokke 
nr. 2.

Fig. 182. †Klokke nr. 1, senmiddelalderlig (s. 5562).Teg-
ning af Hector Estrup, 1884, jfr. fig. 27. – †Bell no. 1, 
Late Medieval.

Fig. 183. †Klokke nr. 8, omstøbt 1727 af Henrik Tessin, 
København (s. 5564). Tegning af Hector Estrup 1884, 
jfr. fig. 27. – †Bell no. 8, recast in 1727 by Henrik Tessin, 
Copenhagen.



Oversigt. Den nuværende beholdning af gravminder 
omfatter i alt fire epitafier eller mindetavler og otte 
gravsten eller -plader. Hertil kommer ni nyere gravfli-
ser, lagt i forbindelse med hovedrestaureringen 1935-36 
som markeringssten over en række murede begravel-
ser, der blev påvist i midtskibets fire første fag (jfr. 
ndf.). Epitafierne udgør dog kun en mindre del af den 
oprindelige bestand, hvis eksistens man dels kan ud-
lede af spredte omtaler i regnskaberne mv. (oftest i for-
bindelse med flytning eller – navnlig – ved kassatio-

ner), dels må formode ud fra kendskabet til de nævnte 
begravelser. En systematisk eller detaljeret registrering 
af gravminderne og deres indskrifter kendes dog hver-
ken for denne kirke eller for Klosterkirken.652 Bortset 
fra omtale af udvalgte gravminder over legatstiftere i 
Hofmans Fundationer (1756) er den ældre status kun be-
skrevet i få generelle vendinger i Pontoppidans Dan-
ske Atlas (1768): »Her ere og nogle Capeller, og endeel 
Epitaphier deels af Billedhugger-Arbeid, deels af Mar-
mor ... «.653 Ved sit besøg i kirken 1770 fandt arkivteg-
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Fig. 184. Oversigtsplan over placeringen af epitafier (E 1-4), for Steffen Rasmussen Hofgaard, Dorte Didrichsdat-
ter, Peder Thomasen Bering og Claus Cordtsen), gravsten (GS 1-4, 6-8, for Mikkel Grape, Oluf Jørgensen, Jacob 
Thenower, ukendt, Søren Christensen Grenaa, Jonas Svendsen og Didrich Cordtsen) samt gravfliser (GF 1-9, for 
Claus Cordtsen, Steffen Rasmussen Hofgaard, Anders Tykjær, Jacob Hansen, Urban Jacobsen, Peder Thomasen 
Bering, Didrich Cordtsen, Broder Lichtenberg og Diederich von Ham). Tegning af Marianne Nielsen 2004. – 
Overview of placing of sepulchral tablets (E 1-4), for Steffen Rasmussen Hofgaard, Dorte Didrichsdatter, Peder Thomasen 
Bering and Claus Cordtsen), tombstones (GS 1-4, 6-8, for Mikkel Grape, Oluf Jørgensen, Jacob Thenower, unknown, Søren 
Christensen Grenaa, Jonas Svendsen og Didrich Cordtsen) and sepulchral slabs (GF 1-9, for Claus Cordtsen, Steffen Rasmus-
sen Hofgaard, Anders Tykjær, Jacob Hansen, Urban Jacobsen, Peder Thomasen Bering, Didrich Cordtsen, Broder Lichtenberg 
and Diederich von Ham).
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neren Søren Abildgaard alene anledning til at aftegne 
to gravsten eller -plader, beholdningens to ældst kend-
te (gravplade nr. 1 og †gravsten nr. 1, fig. 185, 191). 
Derfor kan man heller ikke nærmere præcisere karak-
teren af de store indgreb i kirkens gravminder, der vit-
terligt blev foretaget, navnlig i forbindelse med ho-
vedistandsættelserne o. 1740 og 1794-97.
 Kirken som begravelsesplads. Som nævnt s. 5582 og 
ndf. findes kun et enkelt sikkert vidnesbyrd om be-
nyttelsen af den middelalderlige kirke som gravkirke 
og dette kun fra ‘sognetiden’, dvs. o. 1480-1532. Her-
til føjer sig enkelte, dog ikke nærmere beskrevne iagt-
tagelser, foretaget i forbindelse med restaureringen 
1864-66. Antagelig vil dog fornyede arkæologiske un-

dersøgelser af gulvet kunne bringe større klarhed over 
dette spørgsmål, jfr. også s. 5586. Til gengæld er det 
hævet over enhver tvivl, at Vor Frelsers Kirke – på trods 
af de administrative ændringer – efter reformationen 
fungerede som gravkirke for byens borgere, parallelt 
med Klosterkirken, indtil nyordningen 1794-97 defi-
nitivt bragte kirkens anvendelse som ‘mausolæum’ til 
ophør (s. 5356). 
 Et overblik over den sociale gruppering i de to kir-
kers ‘klientel’ i 15-1700'erne viser, at Vor Frelsers Kir-
ke til trods for sin status som annekskirke udvalgtes 
som gravkirke for en række fremtrædende familier 
fra rådmands- og købmandsaristokratiet samt fra by-
ens embedsstand. Fra 1500'ernes anden halvdel note-
rer man sig endog et adeligt monument, den usæd-
vanlige gravplade af støbejern fra 1558 over parret, 
Mikkel Grape og Dorte Sehested (gravplade nr. 1), 
oprindelig placeret i det daværende gravkapel i nor-
dre sideskibs apsis (s. 5584). Fra samme tidsrum 
er gravstenen (†nr. 2) over borgmester Oluf Jør-
gensen (†1586) og hustruen, Kirsten Clementsdatter 
(†1605). Blandt medlemmer af Magistraten i 1600’- 
og 1700'erne foretrak mindst to borgmestre, Rasmus 
Christensen, (†1660), (jfr. (†)begravelse nr. 6) og Stef-
fen Rasmussen Hof gaard (†1716), (jfr. epitafium nr. 
1, gravflise nr. 2, (†)begravelse nr. 3) denne kirke 
som begravelsesplads ligesom adskillige rådmænd.654 
Desuden bemærkes byens postmestre, Morten Luther 
(†1686) og Jørgen Hansen Aldum (†1710), (jfr. for 
begge ikke stedfæstet †begravelse s. 5593), toldbe-
tjent (og kirkeværge) Jonas Svendsen, fader til byens 
berømte søn, Vitus Bering (†1719), (jfr. ikke sted-
fæstet †begravelse s. 5595), bartskærer (dvs. kirurg) 
Jochum Frandsen Plochhoft (†1733), (jfr. †begravel-
se nr. III,3) og guldsmed og skoleholder Jonas Dal-
hof (†1768), (jfr. ikke stedfæstet †begravelse s. 5596). 
Blandt kirkens egne embedsmænd fandt flere af ka-
pellanerne, der navnlig havde denne kirke som ar-
bejdsmark, deres sidste hvilested her,655 mens byens 
præster, bortset fra Gjord Petersen (†før 1650), (jfr. 
†begravelse nr. I,1) foretrak Klosterkirken.656 Med 
hensyn til repræsentanter for det militære mandskab, 
der fra 1700'erne havde Horsens som forlægningsby, 
kan dog kun nævnes enkelte begravelser her (løjt-
nant von Calvin (†1724), (jfr. †begravelse nr. IV,2), 
løjtnant Detten (†1745 eller 1746), (jfr. ikke stedfæ-
stet †begravelse s. 5597) og oberstløjtnant von Rotter 
(†1760), (jfr. †begravelse nr. V,2).
 Det var i første række medlemmer af byens driftige 
købmandsstand, der satte sig varige og monumentale 
minder i kirken, ikke blot i form af penge- og inven-
targaver (jfr. ovf.), men også gennem deres gravmæler. 
Slægtsbånd, som i hvert fald rakte tilbage til 1600'erne, 
er formentlig baggrunden for, at Kirsten Jochumsdat-
ter Rodenborg (†1729) og hendes to ægtemænd, køb-
mændene Knud Thomassen (†1706) og Diederich von 

Fig. 185. Gravplade nr. 1, 1558, over Mikkel Grape 
(†1551) og Dorte Sehested (†1579) (s. 5576). Teg-
ning af Søren Abildgaard o. 1770. – Metal slab no. 
1, 1558, to Mikkel Grape (†1551) and Dorte Sehested 
(†1579).
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Ham (†1737) valgte denne kirke frem for Klosterkir-
ken, hvor den store og vidtforgrenede Rodenborg-
familie hvilede (jfr. mindetavle nr. 2, gravflise nr. 9, 
(†)begravelse nr. 9). På samme måde blev Vor Frelsers 
Kirke begravelsesplads som ovf. nævnt for borgmester 
Steffen Rasmussen Hofgaard og hans nærmeste, for-
mentlig via hans første ægteskab med Karen Esbens-
datter (†1688), enke efter handelsmand Søren Chri-
stensen Grenaa (†1679), (jfr. gravplade nr. 6). Også 
den hovedrige købmand og kirkeværge Claus Cordt-
sen (†1740), (jfr. epitafium nr. 4, gravflise nr. 1, (†)be-
gravelse nr. 2), der på flere måder begunstigede kirken 
(jfr. ovf.), foretrak dette sted, hvor hans forældre, køb-
mand Didrich Cordtsen og Mette Clausdatter (†hhv. 
1724 og 1708), (jfr. mindetavle nr. 2, gravsten nr. 8, 
gravflise nr. 7, (†)begravelse nr. 8) hvilede, og hvor an-
dre medlemmer af hans familie også lå, således hans 
svigerforældre, borgmester Hofgaard og dennes anden 
hustru, Karen Jensdatter (†1700), hans søster og svo-
ger (Dorthe Didrichsdatter Cordtsen (†1730) og Bro-
der Lichtenberg (†1710), (jfr. mindetavle nr. 2, grav-
flise nr. 8, (†)begravelse nr. 8)) samt hustruens halv-
søster og dennes ægtemand (Elisabeth Cathrine Hof-
gaard (†1731) og Peder Bering (†1739), (jfr. epitafium 
nr. 3, gravflise nr. 6, †gravsten nr. 14, (†)begravelse nr. 
7). Hofgaard, Cordtsen og Bering efterlod sig fornem-
me gravminder, sidstnævnte og måske også Cordtsens 
udført af den kongelige hofbilledhugger, Friederich 
Ehbisch og begge opsat på markante pladser ved koret. 
Derimod vides intet nærmere om gravminder for an-
dre købmandsfamilier, der lå begravet her.657

 Et særligt islæt blandt gravminderne var i øvrigt en 
række legattavler, opsat ikke blot som epitafier, men 
også som erindringstegn om pengegaver, skænket til 
Guds ære, kirkens forskønnelse og til gudstjenestens 
fremme, som det bl.a. understregedes på mindetavle nr. 
2 over Dorthe Didrichsdatter Cordtsens legat:

»Gud lad det bestandigt være
som er givet til hans Ære.«

Større istandsættelser eller ændringer. Bortset fra enkelte 
eksempler på genanvendelse af ældre sten synes ho-
vedistandsættelsen o. 1740 af kirkens gulve og mure (s. 
5447) i høj grad at have medført en reduktion af grav-
minder. Således afhændedes allerede 1738 tre ligsten 
til hhv. Jochum Rodenborg (de Lichtenhielm) og Jens 
snedker, mens yderligere 12 gamle sten solgtes på auk-
tion 1746-47, formentlig optaget af gulvene i forbin-
delse med begravelsernes istandsættelse nogle år forin-
den.658 Det skal dog understreges, at det ikke af sam-
menhængen kan afgøres med sikkerhed, hvorvidt disse 
stammede fra Vor Frelsers Kirke eller Klosterkirken 
(eller fra begge). Heraf indkøbte Jochum Rodenborg 
yderligere tre sten. Derudover omtaler regnskaberne 
fra 1742 i forbindelse med disse renoveringer optag-

ning – og vel til dels genplacering – af et antal grav-
sten og -rammer.659 Ved Kruuses og Hiernøes renove-
ring 1794-97 måtte Berings og Cordtsens monumen-
ter (epitafium nr. 3-4), måske placeret i koret eller på 
triumfvæggens vestside, vige pladsen for en ny pulpi-
turindretning (s. 5542). Alt tyder på, at fire udvalgte 
epitafier (nr. 1-4) ved denne lejlighed anbragtes på 
rad og række på sydmurens 1.-4. vinduespille. Til gen-
gæld har man antagelig ryddet ud blandt kirkens øvrige 
gravmæler, ikke blot på væggene, men også i gulvet. De 
eventuelt tilbageblevne gravsten, i hvert fald i midtski-
bet, dækkedes af et nyt bræddegulv (s. 5472), således 
at man ifølge Chr. Molbech (1815) forgæves måtte sø-
ge monumenter eller ligsten i kirken (s. 5370). Finnur 
Magnussón (1821, jfr. s. 5369f.) bemærkede tilsvarende 
kun tre epitafier i kirken, to ‘temmelig nye, formodent-
lig af Hiernøe’ (antagelig nr. 3-4) samt et ældre, ‘over en 
1721 hensovet matrone’ (sandsynligvis nr. 1 over Stef-
fen Rasmussen Hofgaard og Bodil Høgsbro (†1721)). 
Efter istandsættelsen ophørte begravelserne i Vor Frel-
sers Kirke (jfr. s. 5370): Oprydningen blandt kirkens 
gravminder kan således i høj grad ses som udtryk for et 
ønske om at markere dens nye status som hovedkirke, 
der skulle betjene den levende menighed med guds-
tjenester i velordnede og hygiejniske omgivelser, mens 
Klosterkirken i første række varetog begravelseshand-
linger for bysognets afdøde medlemmer.
 Ved kirkesynet 1862 hang de fire bevarede epitafier 
endnu på sydmuren i søndre sideskib,660 mens et an-
tal ikke nærmere specificerede ‘ældre ligsten, hvis ind-
skrifter er til dels udslettede’, lå i gangen under org-

Fig. 186. Relief af Tiden. Detalje af epitafium over 
Claus Cordtsen, 1742 (s. 5572). Jesper Weng fot. 2002. 
– Relief of Time. Detail of sepulchral tablet to Claus Cordt-
sen, 1742.
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let, dvs. i midtskibets 5. fag.661 Antagelig har det bl.a. 
drejet sig om seks af de otte gravsten eller -plader, 
der endnu findes i kirken eller opbevares på Vestre 
Kirkegård (nr. 2-5, 7-8). De to støbejernsgravplader 
(nr. 1 og 6) har antagelig været indsat i muren, uvist 
dog hvor. Ved hovedrestaureringen 1864-66 fastlagdes 
den nuværende placering af epitafierne. Det betød, at 
mindetavle nr. 2 ved opførelsen af skillemuren mel-
lem søndre sideskibs 4. og 5. fag (s. 5459) overflyttedes 
til nordre sideskib. Samtidig fornyedes det ældre træ-
gulv. Ved samme lejlighed synes en række af de ældre 
gravkrypter sløjfet og et antal gravsten (hidtil til dels 
placeret under det sekundære trægulv(?)) henlagt på 
Klosterkirkens kirkegård. Bortset fra nr. 7 lader disse 
sig dog ikke sikkert eftervise i dag.662 De bevarede 
gravsten er flyttet flere gange i forbindelse med om-
bygninger og istandsættelser. Bl.a. var gravsten nr. 4 
indtil o. 1880 indsat i midtskibets vestmur, således at 
figursiden vendte ind mod kirkerummet, mens bagsi-
den indgik i den daværende tilmuring af vestportalen 
(jfr. fig. 25).

†MIDDELALDERLIGE BEGRAVELSER

Kendskabet til kirkens middelalderlige begravel-
ser er yderst mangelfuldt. Som anført af Fabricius 
stødte man i forbindelse med hovedrestaurerin-
gen 1864-66 »paa Masser af Skeletter og enkelte 
Menneskebeen under Gulvene, ligeledes paa Lev-
ninger af murede Begravelser, endog ofte inden i 
endnu ældre Gravsteder«. Hvorvidt der var mid-
delalderlige dele herimellem, lader sig dog ikke 
afgøre.663 Det eneste kendte gravminde fra mid-
delalderen, †gravsten nr. 1 over rådmand Olof 
Olofsen (†1511), fandtes o. 1770 i midtskibets 
østende nærmest koret. Det er uvist, om dette var 
stenens og den tilhørende gravs oprindelige pla-
cering.

EPITAFIER OG MINDETAVLER

1) (Fig. 187), opsat 1719.664 Steffen Rasmus(s)en 
Hofgaard, borgmester i Horsens, †26. juni 1716 
i sit 64. år. Endvidere hans tre hustruer, Karen 
Espensdaater (Esbensdatter), 1º g.m. Søren Chri-
stensen Grænæ (Grenaa), (jfr. gravplade nr. 6), 
†18. aug. 1688 efter seks års ægteskab i sit 66. år, 
Karen Jensdaater (Jensdatter), †6. febr. 1700 i sit 
29. år efter ni års ægteskab, velsignet med to søn-
ner og tre døtre og Boedild Jørgensdaater Høx-

brov (Bodil Jørgensdatter Høgsbro), <†24. maj 
1721> i sit <38.> år efter 15 års ægteskab, hvor 
de sammen avlede fire døtre. Steffen Rasmussen 
Hofgaard og Bodil Jørgensdatter Høgsbro skæn-
kede en række gaver til kirkerne i Horsens, såle-
des et legat på 100 rdl. samt midler til udsmyk-
ningen af Klosterkirkens døbefont (s.d.), ligesom 
de lod opsætte et epitafium smst. over sidstnævn-
tes forældre.665 Jfr. også †lysearm nr. 3; gravflise 
nr. 2; †gravsten nr. 10, (†)begravelse nr. 3.
 Epitafium af rød kalksten indsat i samtidig ram-
me af træ; 241×191 cm. Indskrift med reliefver-
saler, navne dog med kursiverede versaler. Det 
højovale skriftfelt indrammes af krans af palme-
blade og flankeres af to keruber med flamme-
sværd, stående på postamenter med volutter og 
bladornamenter. Over skriftfeltet ses den liggen-
de personifikation af Tiden, hvilende med højre 
albue på et dødningehoved med korslagte knog-
ler, mens venstre hånd holder et timeglas. Under 
skriftfeltet findes et skjoldformet felt under to 
ridderhjelme; det deles lodret af et anker, til he-
raldisk højre ses en borg, til heraldisk venstre 
Korslammet. I hjørnerne evangelistmedaljoner, 
indrammet af laurbærkranse; foroven Mattæus 
(tv.) og Markus, forneden Lukas (tv.) og Johan-
nes. Stentavlen er stafferet med mørkebrunt, ind-
skriften dog forgyldt. Indsat i en rigt udskåret 
ramme, smykket med en bred bræmme af akan-
tusløv og her inden for en smallere bladbort, 
hvorimellem enkelte rosenkviste; rødbrunt staf-
feret med forgyldt ornamentik.
 Epitafiet er nævnt i forbindelse med Kloster-
kirkens fontelukkelse med tilhørende himmel 
(s.d.), som ægteparret bekostede efter en testa-
mentarisk donation 1716. Dette arbejde, der li-
gesom billedrammen har dekoration af yppigt 
akantusløv, blev tidligere tilskrevet Horsensbil-
ledskæreren Jørgen Arentsen Slache, men er for 
nylig henført til hans bysbarn, billedhuggeren, 
Christian Jürgen Hansen Schou (-1718-35).666 
Jfr. også epitafium med indramning i akantusba-
rok over Mourids Hansen Høyer i Hvirring Kir-
ke (s. 5256).
 1862 hang epitafiet på sydmuren i søndre si-
deskibs 1. fag, øst for vinduet, umiddelbart op 
til dåbsnichen og tæt ved familien Hofgaards be-
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Danmarks Kirker, Århus 381

Fig. 187. Epitafium nr. 1, 1719, over borgmester Steffen Rasmussen Hofgaard (†1716) og hustruerne Karen Es-
bensdatter (†1688), Karen Jensdatter (†1700) og Bodil Jørgensdatter Høgsbro (†1721) (s. 5568). Roberto Fortuna 
fot. 2004. – Sepulchral tablet no. 1, 1719, to Mayor Steffen Rasmussen Hofgaard (†1716) and his wives Karen Esbensdatter 
(†1688), Karen Jensdatter (†1700) and Bodil Jørgensdatter Høgsbro (†1721).
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gravelse ((†)begravelse nr. 3). Hvorvidt dette var 
den oprindelige placering, står ikke klart.667 Ved 
istandsættelsen 1864-66 synes epitafiet flyttet til 
sin nuværende placering på muren mellem 2. og 
3. fag.668

 2) (Fig. 188), o. 1740.669 Legatstifter Dorethe 
Didrichs Dotter (Dorte Didrichsdatter Cordt-
sen), †1730 i sit 55. år og hendes ægtemand, Bro-
der Lichtenberg, handelsmand i Horsens, †1710 
i sit 42. år efter ni års ægteskab, velsignet med 
en søn og to døtre »som alle døde før Mode-
ren«. Endvidere hendes forældre, Didrich Cord-
sen (Cordtsen), handelsmand i Horsens, †1724 i 
sit 85. år, og hustru Mette Clausdotter (Clausdat-
ter), †1708 i sit 67. år efter 40 års ægteskab, vel-
signet med fem sønner og fem døtre. Jfr. gravfliser 

nr. 7-8, (†)begravelse nr. 8 (s. 5592), gravsten nr. 
8.

»Hendes Legats et Tusinde Slet-
te Daler ere paa hendes Begiering
til gudelig Brug af hendes eeneste

Broder Claus Cordsen saaledes
anvendte efter hans derover d: 11 jan:

1740 forfattet og i Stikt (dvs. Stift) Kisten samt
Raadstuen indlagte Fundats neml(ig)
til Kirckerne og Spiirets Vedligehol-
delse her i Byen 400 Slettedaler til

Fattige i Horsens 200 Sl(ette) Daler til Colle-
gæ ved den latinske Skole 400 Sl(ette) Daler«

Legat- og mindetavle af kalksten, 121×81,5 cm. 
Indskrift med reliefversaler, navne og begyndel-
sesbogstaver dog med kursiverede versaler, i svagt 
forsænket felt inden for en smal ramme. Tavlen er 
stafferet med sort, bogstaverne guldbronzerede.
 Som fastlagt i fundatsen antagelig oprindelig 
placeret ‘på siden af pillen ... lige over for prædi-
kestolen’, dvs. vel på 2. pille i midtskibets nord-
side, nær familiebegravelsen ((†)begravelse nr. 8) i 
midtskibets 3. fag.670 Ifølge synsprotokollen hang 
epitafiet 1862 på 4. pille i søndre sideskib (dvs. 
antagelig på muren mellem 4. og 5. fag), hvortil 
det muligvis var flyttet i forbindelse med 1790'er-
nes forandringer i kirkens indretning.660 Antage-
lig ved etableringen 1864-66 af skillemuren mel-
lem 4. og 5. fag (s. 5459) flyttet til nordre sideskib 
og indsat i muren på den nuværende plads mel-
lem 1. og 2. fag.
 3) (Fig. 189), opsat 1742 og udført af den 
københavnske hofbilledhugger, Friederich Eh-
bisch.671 Peder Thomæsøn (Thomasen) Bering, 
*i Randers, †1739 i Horsens i sit 43. år, og hu-
struen, Elisabeth Catharina Hofgaard, *i Hor-
sens, †1731 smst. i sit 24. år efter seks års ægte-
skab. Af fire døtre efterlevede de tre forældrene, 
som bl.a. skænkede Klosterkirkens orgel:

»Udi Closter-Kirken høris
Orgelverket som De gaf

Deris been maa her ei røris
I den hvile søde graf.«

Jfr. †pulpitur nr. 8, †orgel nr. 5, gravflise nr. 6, 
†gravsten nr. 14 og (†)begravelse nr. 7.
 Epitafiet består af en træskåret, arkitektonisk op-
bygget ramme, hvori er indsat to skrifttavler af sort 

Fig. 188. Mindetavle nr. 2, 1740, over legatstifter Dorte 
Didrichsdatter (†1730) og dennes familie (s. 5570). Jes-Jes-
per Weng fot. 2002. – Memorial tablet no. 2, 1740, to 
endowment founder Dorte Didrichsdatter (†1730) and her 
family.



5571EPITAFIER OG MINDETAVLER

381*

Fig. 189. Epitafium nr. 3, 1742, over Peder Thomasen Bering (†1739) og hustru Elisabeth 
Catharina Hofgaard (†1731) (s. 5570). Henrik Wichmann fot. 1999. – Sepulchral tablet 
no. 3, 1742, to Peder Thomasen Bering (†1739) and his wife Elisabeth Catharina Hofgaard 
(†1731).
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finder flere paralleller – om end ikke nøje iden-
titet – blandt Ehbisch’ talrige, men kun delvist 
bevarede, kirkelige arbejder, således bl.a. de fe-
ston- og kerubhovedprydede pilastre på altertav-
len i Trinitatis Kirke, København (DK KbhBy 2, 
300f.), de siddende kvindelige dyder på en ræk-
ke af hans prædikestole, f.eks. i Københavns og 
Fredensborg Slotskirker (DK KbhBy 5, 84f., DK 
Frborg 834fff.), blomstervaserne bl.a. på den Eh-
bisch tilskrevne prædikestol og alterskranke i Re-
formert Kirke, København (DK KbhBy 3, 72ff.), 
mens sidestykker til de sprælske putti findes i rigt 
mål inden for hans værk.
 Som anført i Danske Atlas dannede epitafiet 
pendant til Claus Cordtsens epitafium (nr. 4) som 
»de fornemste paa hver sin Side i Choret«.676 
Begge kan have været opsat, enten på korets 
nord- og sydvæg eller måske snarere på triumf-
væggens vestside, eventuelt i skrå placering ved 
korbuen og oven over †korgitteret, svarende til 
placeringen af Hans Olufsen Ribers og Oluf Ib-
sens epitafier i Klosterkirken (s.d.). Berings mo-
nument (men ikke Cordtsens, jfr. ndf.) var der-
med løsrevet fra en plads tæt ved familiegravste-
det ((†)begravelse nr. 7) i midtskibets 3. fag. I 
forbindelse med opsætningen af korets eller tri-
umfvæggens pulpiturer ved hovedistandsættelsen 
1794-97 antagelig flyttet til den nuværende pla-
cering i søndre sideskib på sydmuren mellem 3. 
og 4. fag, hvor det tidligst er registreret 1862.660

 4) (Fig. 190), opsat 1742;677 her tilskrevet Frie-
derich Ehbisch. »Skyggen af sallig« Claus Cord-
sen (Cordtsen), negotiant (købmand) og kirke-
værge i Horsens, †1740 i sit 67. år, og hustruen, 
Giertrud Hofgaard, †17<66> i sit <70.> år efter 
27 års ægteskab, velsignet med syv sønner og tre 
døtre, hvoraf en søn overlevede forældrene. Jfr. 
spir (s. 5448), †lukkede stole nr. 2 og 5, gravflise 
nr. 1 og (†)begravelse nr. 2. Efter personalia et 
mindevers:

»Horsens gav dem Liv og Lykke
De igen gav Arme Brød

Kirken gav de Spiir og Smykke
Hviler nu i Abrams Skiød.«

Træskåret epitafium med indsat skrifttavle af sort 
marmor, 375×230 cm. Indskrift med fordybede 
versaler.

marmor; ca. 370×193 cm. Indskrift med fordybe-
de versaler. Efter personalia moraliserende vers:

»Du Dødelig betenk:
Her har du Slæb og Möye

Du intet med dig faar
hvad ont du end maa döye

I Graven hviler du
og intet Arbeid har

I Himlen frÿdes du, blant
dend udvalde Skar.«

Gravmindet har et portallignende storstykke, ind-
rammet af festonprydede pilastre med kerubho-
vedsmykkede kapitæler. Over den forkrøppede 
hovedgesims hæver topstykket sig, flankeret af 
blomstervaser og kronet af en skyformation i strå-
lekrans. På hver side af storstykket sidder kvin-
delige dyder, hvis attributter dog delvis mangler. 
Den venstre figur støtter venstre arm på et død-
ningehoved, mens den løftede højre hånd har fat-
tet om en nu tabt genstand, mens kvindeskikkel-
sen th., der har lagt højre arm hen over brystet, 
med venstre hånd fatter om en kort, nu afbræk-
ket, stav (et kors?). Det brede postamentfelt, der 
danner fodstykke for de to figurer, gennembrydes 
i midten af den cirkulære indskrifttavle, indram-
met af palmegrene og bladværkskartoucher; for-
oven krones sidstnævnte tavle af dødningehoved, 
korslagte knogler, flammende fakler og skriftrulle 
med fjerpen, mens endnu et forkrænkeligheds-
symbol, et vinget timeglas mellem to putti, afslut-
ter kompositionen forneden.
 Træværket er sekundært stafferet med lysegrå 
stenkulør, sort og forgyldning; indskriften udfyldt 
med guld. I følge Chr. Axel Jensen (1908) var 
den oprindelige bemaling mere broget med røde 
og grønne pilasterfelter med sølv- og guldglim-
mer.672 I forbindelse med nystafferingen af kir-
kens inventar 1853 (jfr. s. 5491) blev kirkens fire 
epitafier, heriblandt dette, malet med perlefarve, 
sort og forgyldning ved malermester A. Schu-
mann.673 Ved restaureringen 1864-66 har epita-
fiet antagelig fået den egetræsbemaling, der vel 
1908 erstattedes af den nuværende staffering.674

 Epitafiet udførtes efter kontrakt (ikke bevaret) 
af Friederich Ehbisch for et beløb af 244 rdl.675 
Både arkitekturen, de figurative led og de or-
namentale detaljer (heriblandt blomstervaserne) 
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Fig. 190. Epitafium nr. 4, 1742, over handelsmand Claus Cordtsen (†1740) og hustru Gier-
trud Hofgaard (†1766) (s. 5572). Henrik Wichmann fot. 1999. – Sepulchral tablet no. 4, 
1742, to merchant Claus Cordtsen (†1740) and his wife Gertrud Hofgaard (†1766).
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 Epitafiet omfatter en rigt udsmykket ramme 
omkring indskrifttavlen, førstnævnte af uregel-
mæssig, forkrøppet form uden klar arkitektonisk 
struktur. Storstykkets skriftfelt flankeres af to sid-
dende kvindelige dyder, th. Håbet med due i 
venstre hånd og (nu tabt) attribut i højre (et an-
ker?), tv. antagelig Troen med brystharnisk, bog 
i venstre hånd og flamme i højre. Det trapezfor-
mede topstykke udfyldes af Gudssolen i stråle-
krans, hvorover er en skyformation med otte ke-
rubhoveder (heraf to vist som spædbørn uden 
hårvækst). På volutkonsoller ved topstykkets fod 
er yderligere to putti i hel figur, den højre sør-
gende med klæde foran øjnene, mens den venstre 
er vendt ud mod beskuerne.678 Postamentfeltet, 
hvorpå et vinget timeglas balancerer, er smykket 
af et relief med den vingede Tid, udstyret med 
le i højre hånd og timeglas i venstre; han troner 
blandt pakkasser, vareballer, en tønde og et kom-
pas som referencer til afdødes erhverv (fig. 186). 
Hængestykket viser en påtrængende realistisk 
fremstilling af et kranium med de øvre led af ryg-
søjlen; en (delvis afbrækket) engle- og en flager-
musevinge er fæstnet hertil.
 Epitafiet er sekundært stafferet som epitafium 
nr. 3. 1862 beskrevet som ‘rigt udskåret og for-
gyldt’;660 1908 stod det egetræsmalet.679

 Det usædvanlige og kvalitetsprægede arbejde 
er hverken signeret eller arkivalsk dokumenteret, 
hvad angår ophavsmanden. Men i betragtning af 
dets fremtrædende placering som pendant til nr. 
3 (jfr. ovf. og ndf.) og af det nære slægtsskab mel-
lem de to ægtepar er det nærliggende at henføre 
også dette til Friederich Ehbisch eller hans værk-
sted. Foldekastet i de to dydefigurers klædninger 
er dog mindre rigt og bevæget i forhold til pen-
dantens dyder. 
 Som nævnt ovf. var epitafiet placeret over for 
epitafium nr. 3 i nærheden af familiegravstedet 
((†)begravelse nr. 2),680 men blev som dette flyttet 
til søndre sideskib, hvor det 1862 var opsat på sin 
nuværende plads på muren mellem 1. og 2. fag.660 

†EPITAFIER OG MINDETAVLER

1) O. 1654. Thomas Knudsen, skriver og ride-
foged på Stjernholm, siden rådmand i Horsens, 

†1654, og hustru Anne Sørensdatter (Winther), 
†25. dec. 1687, 2º g.m. med Nicolai Poulsen. Par-
ret fik sammen tre sønner og fire døtre.681 Jfr. 
†epitafium nr. 3 og (†)begravelse nr. 9 (s. 5592).
 Epitafiet omtales 1768 sammen med en legat-
tavle, opsat af samme »i Kirken«, antagelig her (jfr. 
ndf., †nr. 2).
 2) O. 1654. Legattavle, opsat – antagelig i den-
ne kirke – af ovennævnte til erindring om fun-
dats af 29. juli (S. Olai dag) 1654 vedrørende en 
donation på 50 rdl. hvis renter skulle anvendes 
til »den Prædicant, som Aftensangs-Prædiken udi 
Horsens Torve-Kirke, som kaldes St. Ibs Kirke, 
forretter«.681

 3) O. 1673. Legattavle, opsat i kirken (forment-
lig denne) af rådmand Nicolaus (Nicolai) Poul-
sen og hustru, Anne Sörens Daatter Winter (Sø-
rensdatter Winther, jfr. †nr. 1-2) til minde om 
fundats af 1. maj 1673, hvis formål var af omtrent 
samme indhold som ovennævnte.682

 4) Før 1690, genanvendt 1694. Laurids Jensen 
Fogh, kapellan, †30. dec. 1728 (jfr. †begravelse I, 
2). Sten, ca. 130×90 cm (2×1,5 alen), med ud-
huggede bogstaver. Tidligere gravsten over Lau-
rids Knudsen, placeret over dennes begravelse i 
korets nordside (†gravsten nr. 2, †begravelse nr. 
I,2); genanvendt 1694 som mindesten over først-
nævnte og opsat på korets nordmur nær den fæl-
les begravelse.664

 5) 1730. Kirstine Jochums Daatter (Jochums-
datter) Rodenborg, †27. sept. 1729 i sit 64. år, 
samt hendes to ægtemænd, Knud Thomæsen 
(Thomasen), med hvem hun i 16 års ægteskab fik 
sønnerne Jochum, Thomas og Nicolaus (†1730), 
og Diderich (Diederich) von Ham, †20. marts 
1737 i sit 63. år. Han »levede med hende udi 22 
Aars Ægteskab uden Livs-Arvinger, og (har) til 
et Minde-Tegn ladet dette Epitaphium opsætte 
1730«. Jfr. lysekrone nr. 1, gravflise nr. 9 og (†)be-
gravelse nr. 9.
 Minde- og legattavle af sten. Efter personalia 
oplysninger om donationer, bl.a. bidrag til af-

Fig. 191. Gravplade nr. 1, 1558, over Mikkel Grape 
(†1551) og Dorte Sehested (†1579) (s. 5576). Roberto 
Fortuna fot. 2004. – Metal slab no. 1, 1558, to Mikkel 
Grape (†1551) and Dorte Sehested (†1579).
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rende lændeklæde, mens et kerubhoved er ind-
skudt mellem arkaderne. Den pommerske adels-
mand Mikkel Grape, der bl.a. havde Voer Kloster 
i pant (s. 3875), er rustningsklædt med strids-
hjelm og opslået visir; højre hånd fatter om et 
spyd, mens det store slagsværd ses ved venstre si-
de. Dorte Sehested er i enkedragt med tilhøren-
de hovedtøj med lange nedhængende snipper og 
en plisseret kåbe. Chr. Axel Jensen iagttog 1907 
en ældre, dog næppe oprindelig, overmaling med 
grå oliefarve.686

 Den i både dansk og udenlandsk sammenhæng 
sjældne jernstøbte gravplade (jfr. også nr. 6),687 
der med Søren Abildgaards ord (1770) er »for-
med ved Stöbning paa samme Maade som Kak-
kelovns Plader«, er signeret af den hessiske jern-
støber Konrad Scharff (også betegnet Cort eller 
Kurt Scharpe, Scharpe eller Schrappen) fra Klo-
ster Haina. Denne samarbejdede med billedhug-
geren og ‘formskæreren’ Philip Soldan, der at 
dømme efter pladens »gnidret dekorative Hold-
ning« (Chr. Axel Jensen) muligvis kan have ud-
ført modellen hertil.688 En nøje parallel til pladen 
ses i S. Jacobi Kirche, Lübeck (gravplade over Ka-
tharina Fürstenberg, 1559); således er såvel for-
matet, randskriften og den arkitektoniske ind-
ramning som kvindefiguren identisk med det jy-
ske eksempel, om end støbersignatur på den lyb-
ske plade ikke er angivet.689

 Gravpladen fandtes i østenden af nordre side-
skib, der var indrettet som gravkapel, formentlig 
netop til ægteparret (s. 5584). Dorte Sehested, 
der i sin enkestand lod udføre det fælles mo-
nument, blev dog selv begravet i Frørup Kirke 
(Sønder Tyrstrup Hrd., Haderslev Amt) sammen 
med sin tredje ægtemand, Mogens Kaas til Bren-
dore under en fælles sten (DK SJyll 360).690 Pla-
den lå antagelig i gulvet, men blev (omtalt som 
‘jernbegravelset’) midlertidigt optaget 1742 i for-
bindelse med tilmuringen af et hul i kapellet.659 
1770 registreredes pladen af Abildgaard (fig. 185) 
som indsat i kapellets mur.691 Det usædvanlige 
gravminde tiltrak sig fleres opmærksomhed, her-
iblandt Høyen, der 1830 aftegnede og beskrev 
pladen med særlig omtale af Dorte Sehested 
med »Pleureuse og Hagetørklæde«.692 I forbin-
delse med Walthers restaurering eller muligvis al-

tensangsprædikanten »for Catechismum at for-
klare« og til vokslys, beregnet til »den her for 
hængende Lyse-Krone over deres Begravelses 
Sted«.683 Tavlen var opsat på 4. pille i midtskibets 
sydside nær familiebegravelsen i 4. fag.
 6-7) To epitafierammer, hhv. fra 1600'erne og 
1700'erne, den førstnævnte med rest af indskrift, 
registreredes 1908 af Chr. Axel Jensen på kirkens 
loft med henblik på en mulig deponering på 
Horsens Museum. Dette sidste synes dog ikke 
gennemført.684

GRAVSTEN OG -PLADER

1) (Fig. 185, 191), 1558, signeret af den hessiske 
jernstøber Konrad Scharff. Michel Grape (Mik-
kel Grape, Grop eller Grup, †før 21. dec. 1551) 
og Dorte Sestede (Sehested, †9. febr. 1579).685 Jfr. 
†gravkapel nr. 1.
 Figurplade af støbejern, 196,5×111 cm. Ind-
skrift med reliefversaler (skilletegn prikker), til 
dels i forsænkede bånd, omfatter plattysk rand-
skrift med vers i fire strofer (»wo wol wir hir li-
gen vnd vor wesen v(nd) sin dach(!) arme svn-
der gewesen so loven wi doch ein ewich leve(n) 
welch v(n)s in Christo is gegeven«), endvidere 
afdødes navne, dels på indskrifttavle dels på op-
rullede bånd, hhv. foroven og forneden på pla-
den. Endelig er mellem de to figurer angivet ud-
førelsestidspunkt (»gegotten im jare 1558«), lige-
som støberens sammenskrevne initialer (»KS« for 
Konrad Scharff) er vist ved Dorte Sehesteds ven-
stre skulder. Figurfeltet indrammes af den omlø-
bende indskrift i forsænkede bånd mellem hjør-
necirkler, hvori ægteparrets våbenskjolde, foroven 
begges fædrene våben, tv. med tre gryder eller 
potter (tysk: »Grapen«) og fjervinget hjelmpry-
delse for Mikkel Grape og th. for Sehested, for-
neden tv. prydet med en grif, antagelig en hen-
tydning til førstnævntes pommerske afstamning, 
mens pendanten th. viser Gøyevåbenet for Dorte 
Sehesteds mødrene slægt. 
 Parret står vendt mod hinanden under en kon-
solbåren rundbuet tvillingearkade med muslin-
geskalsnicher. Under midtkonsollen et krucifiks; 
Kristus er vist med let skrånende arme, hovedet 
hældende mod højre skulder samt et stort flag-
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lerede ved istandsættelsen 1794-97 synes pladen 
flyttet. O. 1901 fandtes den på nordre sideskibs 
vestmur og omtaltes s.å. som yderst medtaget. Et 
forslag til en rensning og præparering ved kon-
servator V. Steffensen synes ikke realiseret, efter-
som den 1907 sammen med nr. 6 blev beskrevet 
som ‘forrustet og skæmmet af en delvis afsprun-
get oliemaling’. Et forslag til flytning til dens 
nuværende placering i søndre sideskibs vestende 
er antagelig realiseret kort herefter.693 Fæstnet til 
muren med profilerede jernkramper, formentlig 
af ældre dato.
 2) (Fig. 192), o. 1586. Olvf Iorgensen (Oluf Jør-
gensen), borgmester i Horsens, †23. aug. 1586 i 
sit [5]4. år,694 med hustruen, Kersten Clementsda-

Fig. 192-93. 192. Gravsten nr. 2, o. 1586, over borgmester Oluf Jørgensen (†1586) og hustru Kirsten Clementsdat-
ter (†1605) (s. 5577).  193. Gravsten nr. 3, o. 1634, over vinhandler Jacob Thenower (†1632) og hustruerne Inger 
Andersdatter (†1620) og Lene Nielsdatter (†1634) (s. 5578). Jesper Weng fot. 2002. – 192. Tombstone no. 2, c. 1586, 
to Mayor Oluf Jørgensen (†1586) and his wife Kirsten Clementsdatter (†1605). 193. Tombstone no. 3, c. 1634, to the wine 
merchant Jacob Thenower (†1632) and his wives Inger Andersdatter (†1620) and Lene Nielsdatter (†1634).

ter (Kirsten Clementsdatter), † 31(?). dec. 1605.
 Figursten af lysegrå kalksten; 200×120 cm; 
stærkt nedslidt som følge af den tidligere place-
ring i gulvet. Indskrift med fordybede versaler 
i fodfeltet. Ægteparret er vist frontalt med let 
drejning mod hinanden. Oluf Jørgensen, med 
lang moustache og tvedelt hageskæg, bærer en 
kort kappe med opretstående krave over knæ-
korte, folderige pludderbukser samt skamkapsel 
og stramtsiddende hoser. I højre hånd holder han 
et par handsker. Hustruen, vist med armene lagt 
over hinanden, er klædt i en fodlang kjole med 
vid, plisseret nederdel og høj, opretstående krave, 
dertil tætsluttende hue. Under kjolen titter hen-
des tåspidser frem. I stenens øvre hjørner er to 
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våbenskjolde, formentlig ægteparrets. Det ven-
stre, sandsynligvis Oluf Jørgensens, har bomærke 
i relief, det højre, hustruens, viser en vanskelig 
identificérbar vandret genstand med bomærke i 
relief. Mellem ægteparrets hoveder et kerubho-
ved, hvorunder et skjold med Jesumonogram i 
relief.
 Stenen er af Chr. Axel Jensen karakteriseret 
som et værk, tilhørende den såkaldte Himmer-
lands-gruppe, knyttet til det store østjyske sten-
huggerværksted med centrum i Århus.695 Ind-
muret på midtskibets vestvæg, syd for døren, en 
placering, den allerede synes at have haft 1879.696 
 3) (Fig. 193), o. 1634. Rådmand Iacob (Jacob) 
Tenover (Thenower, også benævnt »Hollæn-
der«),697 ‘vinfører’ (vinhandler) i Horsens, †5. juni 
1632, med sin første og anden hustru, hhv. En-
gier Andesdater (Inger Andersdatter), †16. aug. 

1620, og Len Nelsdater (Lene Nielsdatter), †3. 
juni 1634. Jfr. ikke stedfæstet †begravelse s. 5597.
 Figursten af sort kalksten; 200×116 cm. Indskrift 
med fordybede versaler i fodfeltet. Ægtemanden 
og hans to hustruer, alle med hænderne samlet i 
bøn, er placeret under en tredelt, rundbuet arka-
de, på hvis midterste bueslagskant læses »I(a)kop 
Tenover« i fordybede versaler. Arkaden støttes i 
midten af konsoller, formet som drueklaser, mens 
siderne hviler på volutkonsoller. I de midterste 
svikler ses forkrænkelighedssymbolerne: timeglas 
(tv.) og dødningehoved på korslagte knogler; øverst 
er tre våbenskjolde, formentlig for de tre afdøde, 
det venstre og højre af en enklere udformning 
med Jesumonogram og for det højres vedkom-
mende med initialerne: »(?).N.D«, sandsynligvis for 
(Lene) Nielsdatter. Det midterste våbenskjold for 
Jacob Thenower er hjelmprydet og har en vanske-
lig identificérbar genstand (et vinget timeglas?) i 
skjoldfeltet. I hjørnerne evangelistsymboler i reli-
ef med tilhørende navne i fordybede versaler, for-
oven »S. Mattevs« (tv.) og »S. Marcv(s)«, forneden 
»S. Lvcas« (tv.) og »S. Iohannes«; de nederste place-
ret i udsparede, cirkulære felter. I figurfeltet ses Ja-
cob Thenower, skaldet, med moustache og lige af-
skåret hageskæg, klædt i borgerdragt med en kort, 
gennemknappet trøje med pibekrave over let po-
sede, knælange bukser med knapper langs side-
sømmene samt hoser. Derover bærer han en halv-
lang, åbentstående kappe. På fødderne har han 
sko med opstikkende pløs og sløjfespænder. Ægte-
mandens fremtrædende position understreges ved, 
at hans kappe delvis dækker hustruernes, ligesom 
fødderne overlapper fodfeltet. Mellem benene ses 
hans bomærke med initialerne: »ITNW« for Jacob 
Thenower. De ensklædte hustruer, der er let vendt 
mod ægtemanden, har dragter med pibekrave, kjo-
leliv over fodlangt skørt og lang kåbe, på hoveder-
ne tætsluttende konehuer.
 Den velbevarede, velhuggede og detaljerige 
sten har tidligere ligget over Jacob Thenowers 
begravelse i et af sideskibene, uvist dog hvilket 
(jfr. s. 5586). I dag indmuret i midtskibets vest-
væg, nord for døren.
 4) (Fig. 194), o. 1650, over ukendt ægtepar. Fi-
gursten af rødlig kalksten; 230×151 cm; stærkt 
nedslidt. Det gælder således personindskriften i 

Fig. 194. Gravsten nr. 4, o. 1650, over ukendt (s. 5578). 
Jesper Weng fot. 2002. – Tombstone no. 4, c. 1650, de-
ceased unknown.
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tværovalt skriftfelt, flankeret af engle med palme-
grene, på stenens nedre halvdel, ligesom to vå-
benskjolde herunder, der indrammer kerub- og 
dødningehoveder, heller ikke lader sig tyde. Ste-
nens øvre halvdel smykkes af motiver fra Det 
Gamle og Det Nye Testamente; i midten Kobber-
slangen som præfiguration for Korsfæstelsen,698 
vist tv. over for Opstandelsen, begge indsat under 
kølbuer. Øverst, i cirkelfelt indrammet med laur-
bærkrans, ses Gud Fader i skybræmme, rækkende 
en krone og en krans til to knælende, nøgne figu-
rer (stenens indehavere ?). I stenens hjørner evan-
gelistmedaljoner, foroven Mattæus (tv.) og Mar-
kus i ottekantede rammer med bruskværk, ne-
derst Lukas (tv.) og Johannes. Stenen er – bortset 
fra det øvre cirkelfelt – nært beslægtet med og 
måske udført efter samme forlæg som sten i År-
hus Domkirke (o. 1652, s. 805), Århus Vor Frue 
(o. 1658, s. 1241) og Tilst (o. 1650 s. 1587). Op-
rindelig placering uvis. O. 1880 indmuret i kir-
kens vestmur (fig. 25). I dag i gulvet i søndre si-
deskibs 1. fag.
 *5) (Fig. 195) o. 1650, over ukendt. Rødlig 
kalksten, 219×146 cm. Stærkt slidt og indskriften 
helt udvisket; af den omløbende randskrift ses kun 
enkelte reliefversaler. Det højrektangulære skrift-
felt flankeres af stående, kvindelige dydefigurer: 
Kærligheden med to småbørn, hhv. ved hånden 
og på armen (tv.) over for Retfærdigheden (th.) 
med sværd i højre hånd og vægt over venstre arm. 
På stenens øvre del indrammer en vinkelknæk-
ket arkadebue et portalfelt, hvori ses en fremstil-
ling af Dommedag med anvendelse af elementer 
fra det velkendte kobberstik af Johan Sadeler efter 
Christopher Schwartz:699 Under en skybræmme 
med basunblæsende engle skilles de fordømte fra 
de frelste; derover ses Kristus, siddende på regnbu-
en med jordkuglen under sine fødder, flankeret af 
Maria og Johannes. I stenens hjørner evangelist-
medaljoner med delvist bevarede navne med for-
dybede versaler, foroven Matthæus (tv.) og Mar-
kus, forneden »Lvc(as)« (tv.) og »(Joh)anne(s)«. 
Mellem de nedre medaljoner flankerer to skjolde, 
hvis mærker er helt udviskede, en engel med ti-
meglas i højre hånd og dødningehoved i venstre.
 Stenens komposition er nært beslægtet med en 
tilsvarende i Århus Domkirke (o. 1650, s. 800), 

dog er anvendt forskellige forlæg til de enkelte 
figurfremstillinger. Oprindelig placering i kirken 
uvis. På ældre fotografier vist ophængt i gangen 
uden for norddøren. Stenen opbevares i dag på 
Vestre Kirkegård.
 6) (Fig. 196), o. 1682.700 Søren Christensøn 
(Christensen) Grenaa, borger og handelsmand i 
Horsens, †15. sept. 1679 i sit 62. år, med hustru-
en, Karen Espensdater (Esbensdatter), barnefødt i 
byen, † (18. aug. 1688 i sit  år efter 29 
års ægteskab, velsignet med to sønner og to døt-
re, som alle var afgået ved døden før forældrene. 
Endvidere sidstnævntes ægtemand af andet æg-
teskab, Stæffen Rasmvssen Gyling (Steffen Ras-
mussen Gylling (Hofgaard)), kongeligt forordnet 

Fig. 195. Gravsten nr. *5, o. 1650, over ukendt (s. 5579). 
Otto Norn fot. 1944. – *Tombstone no. 5, c. 1650, de-
ceased unknown.
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rådstueskriver i byen og handelsmand, †  
(26. juni 1716) i sit  (64.) år. Jfr. epitafium 
nr. 1, gravflise nr. 2, (†)begravelse nr. 3.
 Figurplade af støbejern, 191×130,5 cm, delvis 
udslidt. Indskrift i reliefversaler, placeret i vand-
rette bånd i højrektangulær skrifttavle på pladens 
midte (personalia) og i tværovalt felt herunder 
(skriftsted, Åb. 7, 13-15) samt i et omløbende 
bånd i portalbuen, der indrammer figurfeltet (re-

ligiøs sentens). Skrifttavlen indrammes af ståen-
de dydefigurer, tv. kvinde, antagelig Troen, med 
bog i højre hånd og stav, måske kors i venstre 
over for Retfærdigheden th. med vægt i højre 
hånd og sværd i venstre. Portalfeltet foroven viser 
Dommedag med de salige i Paradis, knælende for 
Kristus, over hvis hoved en krone svæver. Hans 
højre hånd er udstrakt mod en skægget, knælen-
de mand i forgrunden, mens han med venstre 
rækker en bog til en tilsvarende skikkelse; begge 
adskiller sig i størrelse fra de øvrige. Imellem 
de to mænd ses en kalk, stående på et bord 
eller en bog. Et timeglas og et kranium på kors-
lagte knogler er vist under skrifttavlen, mens de 
fire evangelister i bladkranse markerer hjørnerne, 
øverst Mattæus (tv.) og Markus, nederst Lukas 
(tv.) og Johannes. I sviklerne ved de øvre me-
daljoner er kerubhoveder og over de to nederste 
bruskværkskartoucher. En flammeliste indram-
mer hele figurfeltet.
 Med sit ualmindelige materiale finder pladen 
en direkte parallel i gravplade nr. 1. I modsætning 

Fig. 196. Gravplade nr. 6, o. 1682, over Søren Chri-
stensen Grenaa (†1679), hustruen Karen Esbensdatter 
(†1688) og dennes mand af andet ægteskab, Steffen 
Rasmussen Hofgaard (†1716) (s. 5579). Jesper Weng 
fot. 2002. – Metal slab no. 6, c. 1682, to Søren Christensen 
Grenaa (†1679), his wife Karen Esbensdatter (†1688) and 
her second husband Steffen Rasmussen Hofgaard (†1716).

Fig. 197. Gravsten nr. 7, o. 1719, over toldbetjent Jonas 
Svendsen (†1719) og hustruerne Elisabeth Berends-
datter (†1671) og Anne Pedersdatter Bering (†1719) 
(s. 5581). Jesper Weng fot. 2002. – Tombstone no. 7, c. 
1719, to the customs officer Jonas Svendsen (†1719) and 
his wives Elisabeth Berendsdatter (†1671) and Anne Peder-
sdatter Bering (†1719).
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til denne savnes dog støbersignatur eller -mærke. 
Den danske indskrift og ligheden med samtidige 
gravsten (jfr. nr. 5) gør det rimeligt at antage, at 
den er udført i et hjemligt støberværksted og ik-
ke som den ovennævnte er en importvare. 
 Pladen har antagelig været placeret på familie-
begravelsen i søndre halvdel af midtskibets 1. fag 
((†)begravelse nr. 3). 1830 omtaltes den af Høy-
en, men uden angivelse af placering, mens den o. 
1900 fandtes i våbenhuset.701 1907 nævntes den 
i lighed med nr. 1 som skæmmet af rust og en 
delvis afsprunget oliefarve (jfr. ovf.). I dag opsat 
på vestvæggen i nordre sideskibs 4. fag.
 7) (Fig. 197), o. 1719. Ionas Svendson (Jonas 
Svendsen), toldbetjent i Horsens, *i Halmstad, 
†29. nov. 1719 i sit 82. år, med sine to hustruer 
af første og andet ægteskab, hhv. Elisabeht(!) 
Berends Datter (Elisabeth Behrendsdatter), †19. 
april 1671 efter 10 års ægteskab, med hvem han 
avlede to sønner og to døtre, og Anne Pedersdat-
ter Bering, †18. dec. 1719 i sit 68. år efter 48 
års ægteskab; parret fik sammen tre sønner og to 
døtre (deriblandt søfareren Vitus Bering). Jfr. ikke 
stedfæstet †begravelse s. 5595.
 Gravsten af rød kalksten; 207×131 cm; ind-
skriften med fordybede versaler er sekundært op-
hugget. Inden for dukatmønstret ramme skrift-
felt med personalia, hvorover vinget kerubhoved 
og forneden tomt (udslebet eller slidt?) tværovalt 
felt, indrammet af laurbærkrans. I stenens hjørner 
er evangelistmedaljoner, foroven Mattæus (tv.) og 
Markus, forneden Lukas (tv.) og Johannes; mel-
lem de sidstnævnte er trebladede rosetter.
 Ved restaureringen af kirken 1864-66 blev Jo-
nas Svendsens begravelse i den søndre gang (jfr. 
s. 5586) nedlagt, og stenen flyttet til Klosterkir-
kegården. 1943 ønskede menighedsrådet at an-
bringe gravstenen i kirkens våbenhus, og den 
vanskeligt læsbare indskrift blev ved denne lej-
lighed ophugget af en lokal stenhugger.702 1944 
blev stenen opsat på østvæggen i søndre våben-
hus.
 8) (Fig. 198), o. 1724. [Did]r[i]ch Cord[t]son 
(Cordtsen), †13. dec. 1724 [i sit 85. år], og hu-
stru [Mette Clausdotter] (Clausdatter), †1708 i 
sit 67. år. Parret fik sammen 10 børn. Jfr. min-
detavle nr. 2, gravflise nr. 7, (†)begravelse nr. 8.

 Grå kalksten med mange ortoceratitter; 207× 
145 cm; fremstår stærkt flammet i hvidt og gråt, 
antagelig som følge af fugtskade; desuden er ste-
nen revnet diagonalt og øverste venstre hjørne 
mangler. Næsten nedslidt indskrift på 20 linjer 
med fordybede versaler i højovalt, let hvælvet 
skriftfelt indrammet af palmegrene. Skriftfeltet 
flankeres af to stående kvinder, iklædt folderige 
klædninger, der er opslidset over knæet. Begge 
står på volutkonsoller foran kugleprydede piller. 
Øverst Korslammet i skybræmme som et Op-
standelsesmotiv, nederst vinget timeglas i Evig-
hedens slangering foran krydsende flammesværd 
og palmegren. Fra hvert af stenens hjørner udgår 
kraftige akantusblade og frøstande.
 Den kvalitetsprægede sten må oprindelig have 
ligget over Didrich Cordtsens begravelse i midt-
skibets 3. fag ((†)begravelse nr. 8). 1904 nævnt i 
‘tilbygningen’, måske nordre våbenhus eller gan-

Fig. 198. Gravsten nr. 8, o. 1724, over Didrich Cordt-
sen (†1724) og hustru Mette Clausdatter (†1708) (s. 
5581). Henrik Wichmann fot. 2002. – Tombstone no. 8, 
c. 1724, to Didrich Cordtsen (†1724) and his wife Mette 
Clausdatter (†1708).
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gen uden for norddøren,703 hvor den 1963 æn-
drede placering i forbindelse med gennembryd-
ningen af en dør mellem kirken og den davæ-
rende kordegnebolig nord herfor.704 O. 1989 ind-
muret i gangen bag kordegnekontoret.

GRAVFLISER

I forbindelse med kirkens restaurering 1935-36 frem-
droges i midtskibet et antal murede begravelser (s. 
5586), der ved fornyelsen af gulvet med Ølandsfliser 
markeredes med ni gravfliser, 40×40 cm, udført 1936 
efter tegning af Viggo Norn (fig. 199). Fliserne har ens-
artede indskrifter med fordybede versaler, alene med 
oplysninger om navn, erhverv og fødsels- samt dødsår. 
I det følgende beskrevet fra øst mod vest. 

 1) Claus Cortsen (Cordtsen), negotiant, *1673, 
†1740. Midtskibets 1. fag, nordre side. 
 2) Steffen R. Hofgaard, borgmester, *1652, 
†1716. Midtskibets 1. fag, søndre side.
 3) Anders U.[!] Thykiær (Anders H. Tykjær), 
køb- og handelsmand, *1716, †1785. Ved pillen 
mellem midtskibets 1. og 2. fag, nordre side.
 4) Jacob Hansen, kapellan, *1728, †1786. Midt-
skibets 2. fag, nordre side.
 5) Urban Jacobsen, rådmand, †1700. Midtski-
bets 2. fag, nordre side.
 6) Peder Thomasen Bering, køb- og handels-
mand, *1696, †1739. Ved pillen mellem midtski-
bets 2. og 3. fag, nordre side.
 7) Didrich Cordsen (Cordtsen), handelsmand, 
*1639, †1724. Midtskibets 3. fag, nordre side.

 8) Broder Lichtenberg, handelsmand, *1668, 
†1710. Midtskibets 3. fag, nordre side.
 9) Diederich v. Ham, handelsmand, *1674, 
†1737. Midtskibets 4. fag, nordre side.

†GRAVSTEN

Om de forsvundne gravsten generelt, jfr. oversigt, s. 
5565ff. I forbindelse med gulvistandsættelsen 1742 op-
toges et antal gravsten, der enten genplaceredes eller 
kasseredes. Om dateringen af disse og deres præcise til-
hørsforhold kan intet sikkert udsiges.

1) (Fig. 200), o. 1511. Oloff Oloffs (Olof Olof-
sen), rådmand, †14. maj 1511, og hustruen, Ingha 
(Inger Madsdatter).705 »An(n)o d(omi)ni xvcxi 
dm[die]706 xiiii me(n)s(is) maii o(biit) oloff oloff(s) 
... ingha uxor ei(us) or(a)te p(ro) eis« (I det Her-
rens år 1511 14. maj døde Olof Olofsen ... Inger, 
hans hustru. Bed for dem).
 Af Abildgaard registreret o. 1770 som værende 
»af hviidagtig Marmor« og placeret i midtgan-
gen mod koret, dvs. i midtskibets 1. fag. Latinsk 
randskrift med minuskler, hvoraf nedre halvdel 
mangler. Stenen, der ikke senere er omtalt, er for-
mentlig kasseret i forbindelse med hovedistand-
sættelsen 1794-97, jfr. s. 5567.
 2) Før 1690. Tidligere placeret på graven for 
Laurids Knudsen (†begravelse nr. I, 2). Erhvervet 
1690 af kapellan Laurids Jensen Fogh sammen 
med begravelsen.707 Det kan være denne, omtalt 
som en sten med udhuggede bogstaver, 2 alen høj 
og 1,5 alen bred (ca. 130×90 cm), som kapella-
nen 1694 fik tilladelse til at opsætte på kirkens 
mur i koret (jfr. †epitafium nr. 4).664

 3) Før 1700. Omtalt d.å. som placeret på en 
grav lige for nordre kirkedør, dvs. i nordre side-
skibs 4. fag.664

 4) Før 1701. ‘En gammel ligsten’, tidligere i 
Klosterkirkens kor (s.d.), erhvervedes 1701 af An-
ders Brædstrup og placeredes på dennes grav i 
nordre sideskibs vestende (†begravelse nr. V,1).664

 5) Før 1710. Tidligere i midtskibet; et stykke her-
af erhvervet af Peder Jørgensen (Flensborg ) før-
nævnte år (jfr. †begravelse i Klosterkirken, s.d.).664

 6) O. 1724. Rådmand Niels Pedersen Høeg (jfr. 
†begravelse nr. V,1). Stenen, der bekostedes af af-
dødes bror, Jørgen Pedersen Høeg, placeredes på 

Fig. 199. Indskrift på gravfliser over Claus Cordtsen 
(†1740) og Steffen Hofgaard (†1716) (s. 5582). Skitse 
ved Viggo Norn. I Horsens Museum. – Inscriptions for 
tomb slabs of Claus Cordtsen (†1740) and Steffen Hofgaard 
(†1716).
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førstnævntes begravelse i nordre sideskibs vest-
ende.664

 7-9) Før 1738. D.å. erhvervede Jochum Ro-
denborg (de Lichtenhielm) to ligsten på aukti-
on; heraf var den ene 2 alen 1½ kvarter lang, 2 
alen bred (ca. 150×125 cm). Ved samme lejlighed 
købte Jens snedker en ligsten »nr. 1«.708 
 10) Før 1742. I forbindelse med istandsættelsen 
d.å. er omtalt ‘mad. Hofgaards sten’, antagelig 
for en af Steffen Rasmussen Hofgaards tre hustru-
er (Karen Esbensdatter, †1688, Karen Jensdatter, 
†1700 eller Bodil Jørgensdatter Høgsbro, †1721), 
jfr. epitafium nr. 1 og (†)begravelse nr. 3.659

 11) Før 1742. I forbindelse med istandsættel-
sen d.å. er omtalt ‘mad. Tykjærs sten’, måske for 
en hustru til Hans Andersen Tykjær (†1728), jfr. 
(†)begravelse nr. 4).659

 12) Før 1742. I forbindelse med istandsættel-
sen d.å. er omtalt en sten på en begravelse ved 
siden af mad. Tykjærs, dvs. måske på Peder Hel-
les begravelse ((†)begravelse nr. 6) og for denne 
(†1716) eller en af hans slægtninge.659

 13) Før 1742. I forbindelse med istandsættelsen 
d.å. er omtalt en sten på Diederich von Hams 
begravelse, for denne (†1737) eller for en af hans 
slægtninge(?), jfr. (†)begravelse nr. 9.659

 14) Før 1742. I forbindelse med istandsættelsen 
d.å. er omtalt en sten på Peder Berings grav, for 
denne (†1739) eller for en af hans slægtninge(?), 
jfr. epitafium nr. 3 og (†)begravelse nr. 7 i midt-
skibets østlige del.659 
 15) Før 1742. I forbindelse med istandsættel-
sen d.å. er omtalt en sten på Bertel Fædders grav 
(†begravelse nr. III,2).659 
 16) Før 1742. D.å. er omtalt en sten på den 
grav, der sammenlægges med Bertel Fædders grav 
(†begravelse nr. III,2).659 Begravelsens ejer er uvis.
 17) Før 1742. D.å. er nævnt en stor ligsten 
under orglet, for Jørgen Luther, en slægtning af 
denne eller en ukendt(?), jfr. s. 5594.659

 18) Før 1742. D.å. er nævnt fjernelsen (vel 
midlertidigt) af en gravsten, placeret ‘neden for 
salig von Hams’, dvs. antagelig vest for (†)begra-
velse nr. 9.659

 19-22) Før 1742. D.å. er omtalt fire, ikke nær-
mere identificér- eller lokaliserbare sten, således 
en ligsten inden for kirkedøren, en sten på en be-

gravelse i tværgangen (jfr. s. 5586), og to sten, der 
optoges og efterfølgende forsænkedes.659

 23-34) 1746-47 afhændedes 12 gamle ligsten 
på auktion. Heraf købte Jochum Rodenborg de 
tre. Det fremgår imidlertid ikke, som nævnt ovf., 
fra hvilken kirke disse hidrørte, og de kan derfor 
principielt lige så vel tilhøre Klosterkirkens be-
holdning.659

 35) 1773-74 fjernes en stor ligsten af en begra-
velse, uvist hvilken.709

Fig. 200. †Gravsten nr. 1, o. 1511, over rådmand Olof 
Olofsen (†1511) og hustru Inger Madsdatter (s. 5582). 
Tegning af Søren Abildgaard o. 1770. – †Tombstone no. 
1, c. 1511, to Councillor Olof Olofsen (†1511) and his wife 
Inger Madsdatter.

†GRAVSTEN
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†EFTERMIDDELALDERLIGE GRAV-
KAPELLER

1) Kapel ved østenden af nordre sideskib. Indrettet i 
†nordre sideskibsapsis (s. 5451); 1695 omtalt som 
placeret ved kirkens nordøstre hjørne på over-
gangen mellem kor og skib. Kapellet havde da et 
særskilt tag, og bygningens overdel fandtes af et 
syn d.å. i en så ruineret stand, at et midlertidigt 
‘tække eller skur’ af træ byggedes hen over be-
gravelsen, ‘så den endnu nogen tid kan blive stå-
ende’.664 1767 blev kapellet nedrevet og erstattet 
af en ny, femsidet bygning med underliggende 
gravkrypt. Bygningen, der opførtes af murerme-
ster Niels Trolle og søn,710 er overdækket med 
et kuplet hvælv og har to vinduer, hhv. i øst 
og nord. Jfr. s. 5451 om udformning og senere 
istandsættelser i øvrigt.
 Formentlig oprindelig tilhørende Mikkel Grape 
og Dorte Sehested, jfr. gravplade nr. 1. Et †efter-
middelalderligt kalkmaleri på apsidens nordvæg 
med et fragment af et våbenskjold (se †kalkmale-
rier) kunne referere til en af de ovennævnte. Ka-
pellet er antagelig identisk med den 1689 om-

Fig. 201. Oversigtsplan med omtrentlig angivelse af placering af †eftermiddelalderlige kapeller (K1-K2) og efter-
middelalderlige begravelser, hhv. (†)begravelser nr. 1-9 og †begravelser gruppe I-V. Tegning af Marianne Nielsen 
2004. – Survey plan with approximate placement of post-medieval †chapels (K1-K2), (†)burials (nos. 1-9) and †burials 
(groups I-V).
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talte ‘oberstens begravelse’, formentlig refereren-
de til oberst Abraham von Reichart, der 1695 
nævntes som værende begravet i et særskilt grav-
kapel ved kirkens nordøstre hjørne, hvor koret og 
kirken mødes.664 1696 ejede kirken gravkapellet, 
der dog 1723-70 benævnedes ‘Brommels begra-
velse’, formentlig efter en person af dette navn, 
begravet her.711 1742 tilmuredes et hul i kapellet, 
og ‘en jernbegravelsesplade’ (gravplade nr. 1) blev 
midlertidigt optaget.659 Kapellet anvendtes også – 
i hvert fald 1723 – som materiallager for opbe-
varing af kalk til brug ved Klosterkirkens repara-
tion.664

 Som en reminiscens fra anvendelsen som grav-
kapel er antagelig en Kristusfigur (fig. 202, 235), 
stående på en †globus, alt modelleret af stuk, 
31×12 cm og placeret over østvinduet ved hvæl-
vets fødselslinje. Figuren kan enten have været 
en selvstændig dekoration eller være indgået som 
topstykke af et †epitafium.
 Begravelser: Mikkel Grape, †1551; Abraham von 
Reichart, før 1695; Peder Pedersen, søn af rytter Pe-
der Pedersen ‘af major Knejels (generalmajor Johannes 
Kneyl) kompagni’, begr. 14. maj 1728; Brommel(?), 
dødsår uvist.

III,3
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2) Kapel ved østenden af søndre sideskib. I lighed 
med ovennævnte antagelig opført som en erstat-
ning for søndre †sideskibsapsis (s. 5452). Både 
den middelalderlige apsis og dens yngre afløser 
har antagelig været af polygonal plan. Indgan-
gen til det eftermiddelalderlige kapel var tilsy-
neladende fra øst, dvs. udefra, og kapellet kan ha-
ve været lukket mod kirken, siden begravelsen 
1765-66 omtales som værende ‘uden(for) kirkens 
mure’.712 En tilhørende †gravkrypt, fremdraget 
af Estrup 1879-81, er formentlig ligeledes efter-
middelalderlig. Det er antagelig dette kapel, der 
1790 omtales som meget brøstfældigt, idet det 
ikke var blevet istandsat siden 1742. Samtidig op-
fordredes efterkommere til de oprindelige ejere 
til at medvirke ved en reparation, da bygningen i 
modsat fald ville blive nedrevet. 713 Nedrivningen 
gennemførtes i forbindelse med hovedistandsæt-
telsen 1794-97, da kapellet bl.a. ‘gjorde dåben 
uformelig’ (s. 5508).
 Kapellet havde – som nævnt ligeledes 1790 – 
ifølge en indskrift over indgangen tilhørt Knud 
Pedersen Schmidt (Smed), (†1734) og dennes hu-
stru, Else Bendixdatter Sperling (†1745). 1735-42 
benyttedes gravkapellet af Wilhelm Bendsens fa-
milie. Ved en istandsættelse 1742 præciseredes det, 
at ‘begravelsen var 20,5 alen (ca. 12,9 m) fra det 
hul ved søndre side, hvor stolen skal stå’, vel 
en henvisning til †herskabsstol nr. 4. Kapellet er 
formentlig tillige identisk med den grav i den 
lille gangs østende, uden for kirkens bygning, 
som Knud Groths morforældre skal have købt, 
og hvori hans mosters mand, Røtger Dieck blev 
nedsat 1750.714 Knud Groth omtales 1765-66 som 
ejer af gravkapellet.712 
 Begravelser: Knud Pedersen Schmidt (Smed), begr. 
25. jan. 1734; Wilhelm Bendsen i ‘en seks ugers tid’, 
26. maj 1735; sammes søn Knud, 4½ år gammel, død 
af børnekopper, begr. 5. sept. 1738; Else Bendixdatter 
Sperling, enke efter Knud Pedersen Schmidt (Smed), 
begr. 1. okt. 1745; Røtger Diecks to små børn begravet 
hhv. 1. febr. og 8. febr. 1746 i ‘familiebegravelsen i S. Ibs 
kirkes lille gang, østre ende’715; Simon Magnus, søn af 
Knud Groth, begr. 12. okt. 1748 i ‘familiebegravelsen 
i S. Ibs kirke, søndre side, østre ende’; Røtger Dieck, 
begr. 12. okt. 1750; Rebekka Pedersdatter Smidt, enke 
efter ovennævnte, begr. 22. juni 1763; Agathe Møller, 
Knud Groths enke, begr. 28. dec. 1765, iflg. kirkeregn-
skaberne ‘uden for kirkens mure’.

EFTERMIDDELALDERLIGE 
 BEGRAVELSER

Som nævnt ovf. benyttedes Vor Frelsers Kirke hyppigt 
og ligeværdigt med Klosterkirken som begravelseskir-
ke i århundrederne efter reformationen. De to kirker 
havde identiske takster for begravelser, således som det 
fastlagdes 20. nov. 1692 i henhold til Christian V's be-
gravelsesforordning fra 7. nov. 1682.716 Priserne var 
gradueret efter gravens placering, udformning og den 
afdødes alder. Dyrest var en muret begravelse i koret 
(20 rdl. for en voksen, 15 rdl. for et barn mellem 14 og 
fem år og 10 rdl. for et barn under fem år), mens en 
jordfæste- eller umuret begravelse for de samme var 5 
rdl. billigere. I midtskibet ‘indtil midten’ (antagelig i 1. 
- 3. fag) var taksterne for murede begravelser til disse 
grupper hhv. 15, 10 og 6 rdl. (for umurede begravelser 
hhv. 10, 8 og 4 rdl.). I midtskibets vestligste fag, ‘fra 
midten til enden’ (antagelig 4. - 5. fag) kostede det hhv. 
12, 8 og 5 rdl. for en muret og 8, 6 og 3 rdl. for en 
umuret begravelse. Billigst var en grav i de to sideskibe, 
hhv. 8, 6 og 3 rdl. for en muret og 6, 4 og 2 rdl. for en 
jordgrav. Disse takster giver samtidig – ligesom menig-
hedens placering i stolestaderne (s. 5531) – en indika-

Fig. 202. Krucifiks fra †eftermiddelalderligt kapel nr. 1 
(s. 5584). Henrik Wichmann fot. 2002. – Crucifix from 
†post-medieval chapel no. 1.

†EFTERMIDDELALDERLIGE GRAVKAPELLER · EFTERMIDDELALDERLIGE BEGRAVELSER
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tion af det sociale hierarki i kirkerne, idet de fornem-
ste grave fandtes østligst i kirken. Forordningerne fast-
slog samtidig en standard mht. dimensionerne af en 
muret begravelse for hver af de tre grupper, hhv. 3,5×2 
alen (ca. 2,2×1,3 m), 2,75×1,75 alen (ca. 1,7×1,1 m) 
og 2×1,25 alen (ca. 1,3×0,8 m). For åbning af eksi-
sterende murede begravelser betaltes en ottendedel af 
taksten, mens der endelig noteredes prisen (10 rdl.) for 
at bryde lufthuller, højest dog ‘alenstore’ (dvs. ca. 0,6 
m i diameter) til gravkamrene gennem kirkens mur el-
ler fundamenter. Desuden fastlagdes prisen for hhv. en 
gravsten eller en enkelt flise på begravelsen (4 rdl. eller 
2 rdl.), mens et epitafium kostede 8-15 rdl. De ovf. an-
førte takster kan, om end med stort forbehold, benyt-
tes som vejledning mht. at drage slutninger om de en-
kelte graves udformning og placering, når kun beløbet 
er angivet i regnskaberne.
 Samtidige kilder til en præcis beskrivelse af de for-
svundne begravelser er sparsomme. Der savnes således 
både begravelsesprotokoller og oversigtsplaner over 
gravenes placering i tiden før det definitive forbud 
mod begravelser i kirkerummet 22. febr. 1805. Dog 
viser angivelsen af numre ved enkelte begravelser i 
1740'ernes første halvdel,659 at der vitterligt fandtes en 
systematiseret fortegnelse over gravene. De vigtigste 
oplysninger om gravenes art og placering må derfor 
udledes af kirkens regnskaber, hvoraf de ældste notitser 
stammer fra 1685, og fra kirkebøgerne, ført fra 1680.717 
I lighed med situationen for inventaret (s. 5483) savnes 
dog ofte en præcis angivelse af, hvilken af sognets to 
kirker, der refereres til. Stedsangivelserne er desuden 
– når de optræder – tilsvarende ganske summariske, 
som f.eks. ‘i koret’, ‘i midtskibets øverste (dvs. østlige) 
eller nederste (dvs. vestlige) del’; endvidere ‘i korsgan-
gen’ eller ‘tværgangen’ med henvisning til hhv. midt- 
og sideskibenes 1. eller 4. fag (øvre og nedre kors- eller 
tværgang). Betegnelsen, ‘lille gang’, bruges i flæng om 
søndre og nordre sideskib. Undertiden sættes gravenes 
placering i relation til kirkens indgange (jfr. s. 5472f.) 
eller inventar (s.d.), således ‘inden for kirkedøren’, ‘un-
der orglet’ og ‘for korsdøren’ (døren eller åbningen i 
korskranken).
 Langt den overvejende del af begravelserne erhver-
vedes af private. Dog havde – som fastslået o. 1667 for 
både Vor Frelsers Kirke og Klosterkirken – byens borg-
mestre ret til fri begravelse på et bekvemt sted for sig 
selv, sine hustruer og børn, ligesom klokkeringningen 
for disse skete uden betaling.718 Også kirkens præster 
og kapellaner samt personer, der ved deres død funge-
rede som kirkeværger o.a., nød i et vist omfang fri be-
gravelse (jfr. s. 5588, 5596). To begravelser omtales hhv. 
1707 og 1742 som tilhørende kirken, nemlig †begra-
velse nr. I,1 og (†)begravelse nr. 6.
 Ved synsforretningen over kirken 1736 (jfr. s. 5486) 
konstateredes det, at gulvet og en del af de murede 
begravelser var forfaldne, og en større istandsættelse 

af disse med forbedring af udluftningsforholdene gen-
nemførtes 1742. Ved reparationen fjernedes en del af 
de eksisterende gravsten fra kirken, formentlig dog 
kun en midlertidig foranstaltning.719 Gennem hele 
1700'erne skete yderligere enkelte opfyldninger af gra-
ve med sand (jfr. s. 5567).
 Den øgede opmærksomhed omkring de uhygiej-
niske og generende omstændigheder ved indendørs 
begravelser afspejler sig bl.a. 1790 i en betænkning, 
sendt fra Stiftsøvrigheden i Århus til Horsens Magi-
strat. Foranlediget af en henstilling fra Danske Kancel-
li om det uanstændige og farlige i, ‘at døde legemer 
bisættes i kirkerne, hvor de både forårsager stinkende 
lugt og ofte kunne udbrede smitsomme sygdomme,’ 
opfordrede man til et generelt forbud mod begravelser 
under gulvet, ‘medmindre samme var forsynede med 
hvælvede kældre, som kunne afværge stank.’720 Seneste 
begravelse i kirken var muligvis Lene Hofgaards 29. 
april 1795, jfr. (†)begravelse nr. 3. I forbindelse med 
kirkens statusændring 1794-97 blev det derfor et kar-
dinalpunkt, at bygningen ikke længere skulle anven-
des som gravkirke (jfr. s. 5357). Ved den samtidige ho-
vedistandsættelse lagdes et fyrretræsgulv henover såvel 
begravelser som gravsten (s. 5472).721 Antagelig er der 
samtidig foregået opfyldninger af begravelser, underti-
den endog på en ganske hårdhændet måde. Som kon-
stateret i forbindelse med krypternes undersøgelse ved 
hovedrestaureringen 1935-36 var kisterne i Didrich 
Cordtsens begravelse ((†)begravelse nr. 8) helt tram-
pet sammen, mens gravkammeret var fyldt med mur-
brokker og kalkpuds. I enkelte tilfælde var knoglerester 
samlet i kasser, der var genplaceret i andre, endnu in-
takte gravkamre.722

 Ved synet forud for hovedrestaureringen 1864-66 
viste det sig imidlertid, at denne løsning havde været 
mangelfuld, da udluftningskanalerne var blevet tilmu-
ret, og gulvet derfor i vid udstrækning fandtes angre-
bet af råd.660 Under istandsættelsen blev en række af de 
endnu bevarede gravkamre, deriblandt Jonas Svendsens 
begravelse i søndre sideskib (s. 5595), tømt og opfyldt, 
mens de tilhørende gravsten, deriblandt dennes (grav-
sten nr. 7) flyttedes til Klosterkirkegården.723 I forbin-
delse med istandsættelse af tårnet (s. 5461) konstate-
redes 1924 en begravelse ved hjørnepillen mod nord-
vest. Ved restaureringen 1935-36 blev trægulvene i kor 
og skibe erstattet med en belægning af Ølandsfliser. 
Bibeholdt blev dog trægulvet under stolestaderne. Alt 
hvilede på et dække af jernbeton. Som det fremgår af 
Viggo Norns notater og udarbejdelsen af ni gravfliser 
(s. 5582) med tilhørende navne, var et tilsvarende antal 
begravelser i midtskibet (delvis rækkende ind i nordre 
og søndre sideskib) på dette tidspunkt tilgængelige for 
undersøgelse. En opmåling af samtlige begravelser sav-
nes imidlertid. En oversigt over iagttagelser fra under-
søgelsen af en række krypter (Steffen Hofgaards, An-
ders Tykjærs, Jacob Hansens, Urban Jacobsens og Peder 



5587EFTERMIDDELALDERLIGE  BEGRAVELSER

382*

Berings ((†)begravelser nr. 3-7) publiceredes hhv. 1936 
og 1937 af Otto Norn og J. K. Jensen.722 I forbindelse 
med udgravningerne til det nye alter 1949 registrere-
des endnu en muret gravkrypt i korets nordøsthjørne 
(fig. 47).724

 Februar 2002 foretog Danmarks Kirker en forelø-
big undersøgelse af fire af de ovennævnte, vanskeligt 
tilgængelige kryptrum ((†)begravelser nr. 1-4) under 
midtskibets nordre halvdel.725 Endvidere iagttoges et 
rum under første fag af midtskibets søndre halvdel og 
søndre sideskib. Adgang til de fem krypter skete via 
en 90 cm bred gang fra en udvendig lem i nordre si-
deskibs østligste fag.726 I flere af kryptrummene, hvis 
lofter er beklædt med brædder, iagttoges kister, såvel 
voksen- som barnekister, der dog på grund af adgangs-
forholdene ikke lod sig undersøge nærmere. Endvide-
re registreredes i (†)begravelser nr. 2 og 3 enkelte kiste-
plader samt diverse beslag og hanke, hvis oprindelige 
proveniens dog ikke kan fastslås med sikkerhed. Disse 
er derfor, bortset fra to kisteplader med indskrifter (s. 
5589), beskrevet i afsnittet Ikke stedfæstede kistebeslag (s. 
5599). 
 I den følgende redegørelse er først anført de oven-
nævnte (†)begravelser, der foreløbig er søgt relateret 
til de fra kilderne kendte. Det skal dog understreges, 
at fornyede undersøgelser af de eksisterende kister un-
der forbedrede adgangsforhold meget vel kan revidere 
dette billede. Derefter omtales †begravelser, såvel mu-
rede som umurede, der i første række kendes fra regn-
skaber og kirkebøger, med angivelse af type, place-
ring, ejerforhold, større istandsættelser og kendte be-
gravelser. De under afsnittet eftermiddelalderlige begravel-
ser nævnte datoer henviser til døds- eller begravelses-
tidspunktet (markeret med † eller begr.), for så vidt 

disse er oplyst. Hvis intet andet er anført, refereres til 
dagen (eller året) for betalingen af begravelsen, som 
det er nævnt i regnskaberne. Begravelser, der ud fra 
arkivalske oplysninger eller fra gravminderne lader sig 
stedfæste inden for de angivne områder i kirken (I. 
Koret; II. Midtskibets 1. - 3. fag; III. Midtskibets 4. - 
5. fag; IV. Søndre sideskib; V. Nordre sideskib), er be-
skrevet før begravelser med uvis placering (VI-VII). 
Begravelser uden nærmere stedsangivelse er inden for 
hver gruppe opregnet kronologisk. Udeladt generelt er 
dog begravelser, hvis tilstedeværelse alene kan deduce-
res af et eksisterende eller forsvundet gravminde (jfr. 
fig. 200 og 202); endvidere er udeladt oplysninger om 
personer, begravet i kirken, når intet er andet er oplyst 
om den konkrete begravelse. 

(†)EFTERMIDDELALDERLIGE
 BEGRAVELSER

1) (Fig. 47 og 201, 1). Kryptrum i koret, påtruf-
fet 1949 under udgravningen til det nuværende 
alterbord; opmuret af små flensborgsten. Det næ-
sten kvadratiske rum (2,5×2,27 m) var for den 
sydøstligste dels vedkommende placeret under 
det daværende alter, mens nordvæggen lå knap 1 
m fra kirkens nordmur. I graven fandtes dele af et 
skelet under flere skifter mursten.724

 Ud fra placeringen kan begravelsen antagelig 
identificeres med kapellan Peder Sørensen Aagaards 
anden begravelse (jfr. s. 5593), en i kilderne omtalt 
muret begravelse til ovennævnte og ‘hans salige 

Fig. 203-204. 203. Ramme til †kisteplade. Kistebeslag nr. 1, 1700'ernes første halvdel (s. 5599). 204. Beslag med 
bærehank. Kistebeslag nr. 4, 1700'ernes første halvdel (s. 5599). Jesper Weng fot. 2002. – 203. Frame from †coffin plate 
no. 1, first half of the 18th century. 204. Coffin mounting no. 4, first half of the 18th century.
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hustruer imellem alteret og min skriftestols nor-
dre side og tillige en del ind under alteret’, jfr. og-
så †begravelse nr. I,5. Et ventilationshul førte her-
fra ‘ud til hans gård’ (i Kippervig, jfr. s. 5382).719 
Erhvervet 1742 af kapellanen, der samtidig ind-
stiftede et legat på 220 rdl. til kirkens bedste på 
den betingelse, at begravelsen efter hans død ville 
blive vedligeholdt af kirken, og at ingen andre 
end hans arvinger nedsattes deri.727

 Begravelser: Margrethe Jacobsdatter, formentlig over-
ført fra †begravelse nr. I,5); Kirsten Jacobsdatter Kruse, 
tredje hustru til ovennævnte, begr. 27. juni 1741; et 
spædbarn, barn af ovennævnte, antagelig begr. samti-
dig; to spæde børn af Peder Aagaard, begr. i én kiste 
5. okt. 1745; et barn af Peder Aagaard, begr. i juli 
1747; Peder Sørensen Aagaard, begr. 25. febr. 1750;728 
Anna Cathrine Fohlmann, fjerde hustru til ovennævn-
te,  begr. 12. sept. 1770 ‘i egen begravelse i koret’.710

2) (Fig. 201, 2). Muret kryptrum, ca. 2,4×5 m. 
Placeret under nordre halvdel af skibets 1. fag og 
antagelig rækkende delvis ind i nordre sideskib. 
I det nordøstre hjørne ses fundamenter for den 
nuværende døbefont. I rummet registreredes fem 
voksenkister, delvis itubrudte. Derudover fandtes 
enkelte løse kisteplader og -beslag (beskrevet s. 
5589 og 5599). Endvidere var rummet ved un-
dersøgelsen 2002 opfyldt af forskelligartet ma-
teriale bl.a. brædder (fra †kister og muligvis fra 
†stole eller †pulpiturer).
 Med udgangspunkt i gravflise nr. 1 og de arki-
valske kilder kan krypten antagelig identificeres 
med Kirsten Pedersdatter (Rytters) begravelse, senere 
tilhørende købmand og kirkeværge Claus Cordtsen, 
jfr. også epitafium nr. 4. Den murede begravelse, 
med plads til to kister, var angivet som placeret i 
midtskibets 1. fag (‘uden for korsdøren’). Begra-
velsen, betegnet som tilhørende Kirsten salig Pe-
der Rytters, blev ved rådmand Hans Jochum Ro-
denborgs mellemkomst overtaget af Claus Cordt-
sen maj 1724, antagelig fordi Peder Rytters enke 
året forinden var fraflyttet byen.729

 Begravelser: Børn af Claus Cordtsen og hustru, Ger-
trud Hofgaard, begr. hhv. 25. juli 1724, 20. juli og 12. 
aug. 1725, 8. maj 1727, 22. jan. 1731, 2. maj 1732 
(‘uden for koret’); Claus Cordtsen, begr. 11. marts 
1740; Gertrud Steffensdatter Hofgaard, begr. 28. maj 
1766 i sin ‘egen købte begravelse øverst i den store 
gang uden for kordøren’.710

3) (Fig. 201, 3). Muret kryptrum, ca. 2,25 (2,9)×4 
m. Placeret i søndre halvdel af skibets 1. fag og 
ragende ind i søndre sideskibs 1. fag. Rummets 
dybde er delvist reduceret af fundamenterne fra 
korsskæringens sydøstpille. Heri blev 2002 iagt-
taget mindst to voksen- og fire barnekister, alle 
placeret – antagelig sekundært – på tværs af den 
normale orientering, dvs. nord-syd.730 Endvidere 
fandtes her (2002) diverse kisteplader m.m., an-
tagelig sekundært henlagt fra andre krypter (s. 
5587). 
 Som angivet på den sekundære gravflise (nr. 2) 
og sandsynliggjort af regnskabsoplysninger samt 
den oprindelige placering af de tilhørende grav-
minder er krypten formentlig identisk med Ka-
ren Esbensdatters og borgmester Steffen Rasmussen 
Hofgaards begravelser. Jfr. epitafium nr. 1, gravplade 
nr. 6; †gravsten nr. 10 og kisteplader nr. 1-*4. 
September 1679 købte Karen Esbensdatter en 
begravelse til sig selv og sin første, netop afdøde 
mand, Søren Christensen Grenaa, i ‘den øverste 
korsgang’ lige nord for Jens Frandsens begravelse 
(†begravelse nr. IV,1).707 Karen Esbensdatters an-
den mand, borgmester Steffen Rasmussen Hof-
gaard, lod i februar 1700 en begravelse mure til 
sin anden, nyligt afdøde hustru, Karen Jensdat-
ter, i den lille gang ‘næst ved’ Karen Esbensdat-
ters begravelse.664 Familiens begravelser, der ved 
denne lejlighed kan være forenet til ét rum, om-
tales herefter som værende i den ‘lille gang, sønd-
re side’. En ligsten over mad. Hofgaard (uvist 
dog hvem af Steffen Hofgaards tre hustruer) blev 
1742 – antagelig midlertidigt – fjernet fra kirken 
i forbindelse med gravkrypternes reparation (jfr. 
†gravsten nr. 10).659 
 Begravelser: Søren Christensen Grenaa, †15. sept. 
1679 (jfr. gravplade nr. 6); Karen Esbensdatter, †18. 
aug. 1688; Steffen Rasmussen Hofgaards barn, 19. jan. 
1694; Karen Jensdatter, †6. febr. 1700, begr. 14. febr. 
s.å.; Steffen Rasmussen Hofgaards barn, 30. april 1700; 
Ane Cathrine Jørgensdatter Hierild, †9. jan. 1711, 23 
år gl., begr. 16. jan. s.å.;731 Steffen Rasmussen Hof-
gaard, †26. juni 1716, begr. 3. juli s.å.;732 Erik Hof-
gaards barn 13. jan. 1727; Erik Hofgaards barn, 3. okt. 
1734; Erik Hofgaard, 16. jan. 1737; Steffen Eriksen 
Hofgaard, søn af ovennævnte, †30. dec. 1741, begr. 8. 
jan. 1742 (jfr. kisteplade nr. 2); Jesper Hofgaards spæd-
barn, 8. dec. 1757; datter af Jesper Hofgaard, død af 
børnekopper, begr. 25. sept. 1762; Jesper Gustavus Fri-
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modt, søn af sognepræst Niels Mikkelsen Frimodt og 
Karen Eriksen Hofgaard, begr. 28. april 1764;733 Jesper 
Hofgaards barn, 1765; Jesper Hofgaard, †7. juli 1777 
(*kisteplade nr. 3); Anders Hofgaard ‘lige ved koret’, 
begr. 29. jan. 1781; Jesper Hofgaards enke, Lene Hof-
gaard, begr. 29. april 1795 (*kisteplade nr. 4).

Kisteplader. 1) (Fig. 205), antagelig o. 1700 og at 
dømme efter initialerne hidrørende fra familien 
Rasmussen Hofgaards krypt. Af bly, ca. 32×50 
cm, partielt beskadiget. Spejlmonogram i oval 
ramme, hvori ses initialerne: »PRH«, antagelig 
for et barn af Steffen Rasmussen Hofgaard.
 2) (Fig. 206), 1742. [Stephan Erich]søn Hof-
gaard (Steffen Eriksen Hofgaard), *.. febr. 1724, 
†30. dec. 1741.734 Af bly, 57×53 cm; oval plade, 
afbrækket foroven og forneden. Indskrift med 
fordybet kursiv, navne med kursiverede versaler, i 
ramme med blomster og bladværk. Rester af sort 
staffering.
 *3) (Fig. 207), 1777. Jesper Hoffgaard (Hof-
gaard), handelsmand og borger i Horsens, søn af 
Eric Hoffgaard (Erik Hofgaard) og Anna Bræ-
strup (Brædstrup), *19. nov. 1731, 16. juni 1760 
g.m. ...erthe, †7. juli 1777. Plade af tin, ramme 
og ornamenter af bly; 58×38 cm. Oval plade med 

indskrift i fordybet kursiv. Ramme, formet som 
strålekrans, hvorpå er fæstnet støbte skybræmmer 
med kerubhoveder. I Horsens Museum (HOM 
nr. 407).
 *4) (Fig. 208), 1795. Lene Hoffgaard (Hof-
gaard), *1734 i Horsens, datter af Knud ..., køb-
mand i ... og Martha(?) Lauridsdatter, 176 g. m. 
Jesper Hofgaard og mor til fem børn, †(..) april 
1795. Af bly; 32,5×21,5 cm. Oval plade med ind-
skrift i fordybet kursiv, foroven med øsken og sno-
et tov, hvorfra udgår nedhængende blomsterran-
ker. Dele af rammen mangler eller ligger løst ved 
denne.735 I Horsens Museum (HOM nr. 413).

4) (Fig. 201, 4). Muret kryptrum, ca. 5 m bredt 
(dybden har ikke ladet sig registrere). 1937 omtaltes 
‘foruden en del barnekister’, tre voksenkister med 
bevarede kisteplader for Anders Hansen Tykjær og 
hans forældre, (jfr. ndf.). 736 2002 iagttoges i det 
vanskeligt tilgængelige rum fem voksenkister, ori-
enteret øst-vest og muligvis dækkende over endnu 
et antal kister. Placeret i midtskibets 1. fag og mu-
ligvis delvis ind i 2. fag; vest for (†)begravelse nr. 2.

Fig. 205. Kisteplade nr. 1 med spejlmonogram med 
initialerne »PRH«, o. 1700 (s. 5589). Jesper Weng fot. 
2002. – Coffin plate no. 1 with back-to-back monogram 
with the initials “PRH”, c. 1700.

Fig. 206. Kisteplade nr. 2 for Steffen Eriksen Hofgaard 
(†1741) (s. 5589). Jesper Weng fot. 2002. – Coffin plate 
no. 2 for Steffen Eriksen Hofgaard (†1741).

(†)EFTERMIDDELALDERLIGE BEGRAVELSER



5590 HORSENS · VOR FRELSERS KIRKE

1937.736 Senere placering uvis. 2) 1777, Maren 
Olufsdatter Mandix, *1. april 1690 på Hansted 
Hovedgård,740 †o. 19. dec. 1777. Af bly. Omtalt 
1937 af Jensen.736 Senere placering uvis. 3) 1785. 
Anders Hansen Tykjær, køb- og handelsmand, 
*18. nov. 1716, †5. marts 1785. Efter personalia 
rummede kistepladen et blomstrende mindeskrift 
over afdøde: 

»O, jammerfulde Tab af en fast uforlignelig, højst ivrig 
i sin Gudsfrygt og nidkær for Guds Ære, højst kærlig 
i Ord og Gerninger mod alle Mennesker. Højst agtet 
og elsket af alle alle sine Dage, nu højst beklaget og 
savnet af de Fattige, men for sig selv højst salig hos 
sin Gud. Han fuldkommede velsignelsesrigt en lang 
Livsbane. Herlig aagrede han med sit store Pund. Tro-
lig og rolig gik han hjem til sin Herre i sin Alders 69. 
Aar.«

Af bly. Omtalt 1936-37.722 Senere placering uvis.

5) (Fig. 201, 5). Muret begravelse, placeret i midt-
skibets 2. fag. Krypten var tilgængelig 1935-36, 
og dens indhold af kister for to voksne og fire 

 Krypten kan sandsynligvis identificeres med 
rådmand Fock Albertsen Withs begravelse, senere tilhø-
rende købmand Hans Andersen Tykjær og hans søn, 
Anders Hansen Tykjær. Jfr. gravflise nr. 3, †gravsten 
nr. 11 og †kisteplader nr. 1-3. 1690 omtalt som 
placeret øst for Urban Jacobsens begravelse (nr. 6) 
over for prædikestolen, dvs. i 1. eller 2. fag.707 Ok-
tober 1712 erhvervet af Hans Andersen Tykjær.664 
1745 skænkede hans søn, Anders Hansen Tykjær 
300 rdl. til kirken til gengæld for vedligeholdelse 
af sin begravelse, formentlig denne.737 
 Begravelser: Antagelig Fock Albertsen With, †efter 
1652;738 Jørgen Mandix, begr. 12. marts 1723 (o. 1724 
flyttet til ikke stedfæstet †begravelse s. 5597; Hans An-
dersen Tykjær, † og begr. 10. dec. 1728, jfr. †kisteplade 
nr. 1; Maren Olufsdatter Mandix, enke efter oven-
nævnte, begr. 19. dec. 1777, 87 år gl., jfr. †kisteplade 
nr. 2; købmand Anders Hansen Tykjær, †5. marts 1785, 
begr. 11. marts s.å., jfr. †kisteplade nr. 3.739

†Kisteplader. 1) 1728, Hans Andersen Tykjær, køb- 
og handelsmand, †10. dec. 1728. Af bly. Omtalt 

Fig. 207-208. 207. *Kisteplade nr. 3 for Jesper Hofgaard (†1777) (s. 5589). 208. *Kisteplade nr. 4 for Lene Hofgaard 
(†1795) (s. 5589). I Horsens Museum. Jesper Weng fot. 2001. – 207. *Coffin plate no. 3 for Jesper Hofgaard (†1777). 
208. *Coffin plate no. 4 for Lene Hofgaard (†1795).
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residerende kapellan i Horsens; g.m. Wilhelmine 
Augusta Sparre, †15. maj 1786 »efter 58 Aars 
utrætteligt og flittigt Løb på Livsbanen«. Af bly(?). 
Omtalt 1936-37.722 Senere placering uvis.

6) (Fig. 201, 6). Muret begravelse, antagelig place-
ret i midtskibets 2. fag. (jfr. ndf.). Krypten var til-
gængelig 1935-36, og dens indhold af (indskrift-
løse) kister blev beskrevet 1936-37, antal og art 
dog ikke angivet.722 Ved undersøgelse 2002 lod 
dimensioner og indhold sig ikke nærmere be-
skrive på grund af vanskelige adgangsforhold.
 Med udgangspunkt i placeringen af lysekrone 
nr. 3, skænket af rådmand Urban Jacobsen og 
hans hustru og ophængt »over deres Begravelses-
sted« samt underbygget af de arkivalske oplysnin-
ger kan krypten sandsynligvis identificeres med 
borgmester Rasmus Christensens begravelse, senere til-
hørende rådmand Urban Jacobsen og tolder Peder Hel-
le; begravelse nr. 3 (1742-nummerering).659 Jfr. lyse-
krone nr. 3, gravflise nr. 5 og †gravsten nr. 12. 
1742 omtalt som muret, 8,5 alen (ca. 5,3 m) lang 
og tilgængelig gennem to luger i gulvet.659 Pla-
ceret i midtskibet over for prædikestolen mellem 
Fock Albertsens begravelse i øst og Peder Thon-
boes i vest ((†)begravelse nr. 4 og 7), dvs. i 2. fag. 
Erhvervet antagelig før 1660 af Rasmus Chri-
stensen og overtaget 9. marts 1690 af Urban Ja-
cobsen og hustru, Bodil Olufsdatter. Begravelsen 
omtaltes da som ‘brøstfældig’.707 1742 blev begra-
velsen, der d.å. nævntes som ‘salig tolder Peder 
Hellises’, gennemgribende istandsat på mur og 
bjælker, kisterne blev taget op, væggene kalket, et 
hul i muren til Tykjærs begravelse (nr. 4) brudt 
igennem og to nye luger udført. Ved samme lej-
lighed blev to kister repareret og en gravsten ud-
ført af kirken (†gravsten nr. 12).
 Begravelser: Antagelig Rasmus Christensen, †1660;741 
Urban Jacobsens svigermor (antagelig Karen Arrilds-
datter),742 begr. 10 aug. 1687; Urban Jacobsens mor, 
begr. 12. aug. 1687; Urban Jacobsen, †18. dec. 1700, 
58 år gammel, begr. 28. dec. s.å.; to børn af rådstue-
skriver Claus Thomsen Voigt, hhv. 24. okt. 1704 og 19. 
sept. 1718; Peder Helle, 21. sept. 1716; rådstueskriver 
Claus Thomsen Voigt (Figh), begr. 17. okt. 1727; Jør-
gen Jørgensen Groth, begr. 5. sept. 1742; Peder Peder-
sen Fengsteen, begr. 30. sept. 1743; farversvend hos Pe-
der Nyeland, Niels Brøchner Nyegaard, begr. 15. dec. 
1745 ‘efter at være død hastigt af et slag og dødfunden 

børn blev beskrevet 1936-37.722 Ved undersøgel-
se 2002 lod dimensioner og indhold sig dog ik-
ke nærmere beskrive på grund af vanskelige ad-
gangsforhold.
 Med udgangspunkt i beskrivelsen 1937, den 
sekundært placerede gravflise nr. 4 og underbyg-
get af de arkivalske oplysninger kan krypten an-
tagelig identificeres som kapellan Jacob Hansens be-
gravelse, muligvis udskilt fra nr. 4 eller 6.
 Begravelser: Wilhelmine Augusta Sparre, hustru til Ja-
cob Hansen, †27. maj 1783 (jfr. †kisteplade nr. 1); Ja-
cob Hansen, †15. maj 1786 (jfr. †kisteplade nr. 2).

†Kisteplader. 1) 1783. Wilhelmine Augusta Sparre, 
*23. sept. 1744 i Torsager præstegård som datter 
af Severin Svendsen Sparre, sognepræst i Torsa-
ger-Bregnede og hustru, Anna Margrethe Bene-
dichte Ewers, 6. juni 1766 g.m. kapellan Jacob 
Hansen og †27. maj 1783 i Horsens efter 17 
års ‘eksemplarisk ægteskab’, hvor hun fødte 10 
børn, fire sønner og seks døtre; heraf overlevede 
to sønner og fire døtre moderen. Efter persona-
lia en blomstrende gravskrift, »Hendes Ansigt var 
et Spejl paa et ædelt Hierte, hendes velskabte Le-
gem paa en velskikket Sjæl ... « og et mindevers: 

»Til Himlen foer Jesus! O, drag
mig, jeg følger!

Dog holdes tilbage en kær Mand
og Smaa.

Var Plaster mod Døden at finde,
jeg dølger

ej Lysten at leve – og ligger mig
paa.

Men – een Gud, een Fader i Him-
len – paa Jorden(.)

O, tag mig! O, tag mig i faderlig
Favn,

saa vendes og endes dog alting i
Orden.

I lever! – jeg dør! i Jesu dit
Navn.«736 

Af bly(?). Omtalt 1936-37.722 Senere placering uvis.

 2) 1786. »Den i Livet velærværdige og højlær-
de« Jacob Hansen, residerende kapellan i Hor-
sens, *10. maj 1728 i Ribe, 1745 student fra Ribe 
Latinskole, 4. aug. 1747 teologisk kandidat, 1748 
lærer ved Ribe Latinskole, 1761 sognepræst ved 
Torsted Kirke og Horsens Hospital, siden 1782 

(†)EFTERMIDDELALDERLIGE BEGRAVELSER
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på farverloddet ved åen, så han med hovedet og hån-
den fandtes død i vandet’.743 

7) (Fig. 201, 7). Muret begravelse, placeret i midt-
skibets 3. fag. Åbnet 1935-36. I følge beskrivelse 
1936 var rummet fyldt, bl.a. med afhugget kalk-
puds, mens indholdet af knogler, heriblandt Pe-
der Berings og hans hustrus, muligvis findes »i 
den Pakkasse med Ben«, som blev bemærket i 
den tilstødende krypt (Urban Jacobsens, dvs. nr. 
6).722 På grund af adgangsforholdene lod kryp-
tens dimensioner og indhold sig ikke beskrive 
ved undersøgelsen 2002 (jfr. ovf.).
 Med udgangspunkt i den sekundært placerede 
gravflise nr. 6 og underbygget af de arkivalske oplys-
ninger kan krypten antagelig identificeres med råd- 
og købmand, samt kirkeværge Peder Jensen Thonboes be-
gravelse, senere tilhørende købmand Peder Thomasen Be-
ring. Jfr. epitafium nr. 3, gravflise nr. 6, †gravsten nr. 
14 og †kisteplade. Beskrevet som muret med plads 
til to lig og placeret umiddelbart vest for Urban Ja-
cobsens begravelse (nr. 6). 1690 omtalt som tilhø-
rende afdøde Peder Jensen Thonboe.707 Juli 1731 
erhvervet af Peder Thomasen Bering.719 1742 repa-
reredes begravelsen, væggene kalkedes, der blev lagt 
nyt gulv, og en 3 alen (ca. 1,9 m) lang luftkanal blev 
muret ind til ‘kirkens begravelse’ (muligvis (†)begra-
velse nr. 6). I forbindelse med reparationen blev den 
tilhørende gravsten optaget og to kister istandsat.
 Begravelser: Peder Jensen Thonboe, †o. 1645;744 Jens 
Pedersen Thonboe, †før 1700; Elisabeth Andersdatter, 
enke efter sidstnævnte, begr. 5. marts 1700; Elisabeth 
Catharina Hofgaard, hustru til Peder Bering, begr. 12. 
sept. 1731; et barn af de sidstnævnte, 1731-32; Peder 
Bering, †21. nov. 1739.

†Kisteplade. Otto Norn omtalte 1936 ‘en smuk 
plade’ for Peder Bering. Pladens senere placering 
er uvis.722

8) (Fig. 201, 8). Muret begravelse, antagelig placeret 
i midtskibets 3. fag. 1937 omtaltes begravelsen som 
opfyldt med murpuds, kisterne ødelagt og knogle-
rester placeret andetsteds, jfr. ovf. På grund af de 
vanskelige adgangsforhold lod kryptens dimensio-
ner og indhold sig ikke undersøge 2002 (jfr. ovf.).
 Med udgangspunkt i placeringen af mindetavle 
nr. 2 og underbygget af de arkivalske oplysninger 

kan krypten formentlig identificeres med Didrich 
Cordtsens begravelse; begravelse nr. 5 (1742-numme-
rering)). Jfr. mindetavle nr. 2, gravfliser nr. 7-8, 
gravsten nr. 8. Placeret vest for Peder Berings be-
gravelse (nr. 7), dvs. i 3. fag. Erhvervet 1708 af 
Didrich Cordtsen.664 1742 istandsat, idet muren 
repareredes med sten, væggene kalkedes og der 
blev brudt en luftkanal til Berings begravelse. Ved 
samme lejlighed blev den tilhørende gravsten og 
krypternes kister midlertidigt flyttet og en af ki-
sterne istandsat med lister.659 
 Begravelser: Mette Clausdatter, hustru til Didrich 
Cordtsen, †7. maj 1708, begr. 15. maj s.å.; Broder Lich-
tenberg, svigersøn til ovennævnte, †21. jan. 1710, begr. 
26. febr. s.å.; købmand Didrich Cordtsen, begr. 29. dec. 
1724; Dorte Didrichsdatter Cordtsen, datter af oven-
nævnte og hustru til Broder Lichtenberg, †12. jan. 
1730.

9) (Fig. 201, 9). Muret begravelse, antagelig place-
ret i midtskibets 4. fag. Antagelig åbnet 1935-36, 
men ikke nærmere omtalt, hverken 1936 eller 
1937. På grund af de vanskelige adgangsforhold 
lod kryptens dimensioner og indhold sig ikke 
undersøge 2002 (jfr. ovf.).
 Med udgangspunkt i den sekundært placerede 
gravflise nr. 9 og underbygget af de arkivalske 
oplysninger kan krypten antagelig identificeres 
med rådmand Thomas Knudsens og Anne Sørensdat-
ter Winthers begravelse, senere tilhørende Kirsten Jo-
chumsdatter Rodenborg og Diederich von Ham; begra-
velse nr. 8 (1742-nummerering). Jfr. lysekrone nr. 
1, †epitafium nr. 5, gravflise nr. 9 og †gravsten 
nr. 13. Placeret lige vest for Morten Madsen Limes 
begravelse (1690), ‘aller nederst i den store gang’ 
(1742). Juni 1690 købte Kirsten Jochumsdatter 
Rodenborg, enke efter Knud Thomassen, sine 
svigerforældre, Thomas Knudsens og Anne Sø-
rensdatter Winthers begravelse.707 Istandsat 1742, 
bl.a. med indmuring af luftkanal til Fædders be-
gravelse (†begravelse nr. III, 2) og atter 1767.745

 Begravelser: Thomas Knudsen, †1654; Anne Sørens-
datter Winther, †25. dec. 1687; et barn af Knud Tho-
massen og Kirsten Jochumsdatter Rodenborg, 20. okt. 
1689; Knud Thomassen, †1706; Kirsten Jochumsdatter 
Rodenborg, †27. sept. 1729; Nikolaj Knudsen, søn af 
ovennævnte, 13. marts 1730; Diederich von Ham, en-
kemand efter Kirsten Jochumsdatter Rodenborg, †20. 
marts 1737.
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I. Koret

1) Sognepræst Gjord Petersens begravelse (fig. 201, 
nr. I,1). Muret begravelse, syd for †begravelse nr. 
I,2. I forbindelse med istandsættelser 1707 omta-
les begravelsen som tilhørende kirken.746 
 Begravelser: Gjord Petersen, †før 15. sept. 1650; mu-
ligvis Lene Clemensdatter, ovennævntes hustru, †o. 
1656.747

2) Laurids Knudsens begravelse (senere tilhørende ka-
pellan Laurids Jensen Fogh) (fig. 201, nr. I,2). Jfr. 
†gravsten nr. 2. Muret begravelse i korets nordsi-
de mellem kirkens nordmur og sognepræst Gjord 
Petersens begravelse (nr. 1). Begravelsen, der må 
være erhvervet til Laurids Knudsen († før 1690), 
købtes 1. juli 1690 af kapellan Laurids Jensen 
Fogh til ham selv, hans hustru, Johanne Henriks-
datter og deres to børn, tillige med den sten, der 
lå på graven.707

 Begravelser: Laurids Knudsen, †før 1690; Johanne 
Henriksdatter, †1. juli 1717; Laurids Jensen Fogh, †30. 
dec. 1728, begr. 7. jan. 1729;748 Købmand Laurids 
Foghs kæreste, ‘den unge mad. Christiane Fogh’, begr. 
‘i altergulvet’ 2. okt. 1773, efter at være afgået ved dø-
den ‘i raseri’;749 købmand Laurids Fogh ‘i altergulvet’ 
(antagelig her), 1787.739

3) Karen, enke efter Niels Sørensen Gyldings begra-
velse (fig. 201, nr. I,3). Muret, med plads til to ki-
ster. Erhvervet af ovennævnte i forbindelse med 
ægtemandens død og begravelse 1709.664 
 Begravelser: Niels Sørensen Gylding, †26. maj 1709, 
57 år gl., begr. 3. juni s.å.; Anne Nielsdatter Gylding, 
hustru til Peder Stauning, begr. 5. april 1719 i en ege-
kiste; Karen, enke efter førstnævnte, begr. 4. jan. 1743; 
købmand og skipper Søren Nielsen Toftebjergs enke, 
Anne Elisabeth Nielsen Gylding, datter af Niels Søren-
sen Gylding og hustru, Karen, begr. ‘i hendes fædrene 
grav i koret’ 11. jan. 1743; Niels Gylding Toftebjerg, 
begr. 26. marts 1743 i familiebegravelsen i koret.750 

4) Købmand Peder Jørgensen Staunings begravelse 
(fig. 201, nr. I,4). Åben muret begravelse, dækket 
med luger og placeret i ‘koret næst korsdøren’.719 

Erhvervet af ovennævnte 1728.751

 Begravelser: Et barn af Peder Jørgensen Stauning 
og hans anden hustru, Sidsel Andersdatter Brædstrup, 
1730-31; endnu et barn af ovennævnte, 1741-42;719 
Sidsel Andersdatter Brædstrup, begr. 1. april 1754; Pe-
der Jørgensen Stauning, begr. 2. jan. 1761, 70 år gam-
mel.

5) Kapellan Peder Sørensen Aagaards første begravel-
se (fig. 201, nr. I,5). Jordfæstebegravelse i korets 
nordside ved alteret. Jfr. (†)begravelse nr. 1.
 Begravelse: Margrethe Jacobsdatter, anden hustru til 
Peder Sørensen Aagaard,752 begr. 1. april 1737.

II. Midtskibets 1.  3. fag

1) Inger Jørgensdatters begravelse (fig. 201, nr. II,1). 
Muret begravelse i øverste del af midtgangen, 24. 
okt. 1707.

2) Kirsten Gjordsdatter (fig. 201, nr. II,2). Fri be-
gravelse 1716 hos sin afdøde mand ‘for korsdø-
ren’.664 

3) Anne Sørensdatter Stauning (fig. 201, nr. II,3). 
Begr. 9. okt. 1761 i muret begravelse ‘i korsgan-
gen’, antagelig i skibets 1. fag.753 
 
4) Vicebyfoged og legatstifter Caspar Bormanns be-
gravelse (fig. 201, nr. II,4). Muret, placeret under 
prædikestolen nærmest koret, dvs. i sydsiden af 
midtskibets 1. eller 2. fag. For begravelsen betaltes 
1763 15 rdl.712

 Begravelse: Caspar Bormann, †25. juni 1763.

Begravelser i midtskibets 1. - 3. fag med usikker place-
ring:

Postmester Morten Luthers begravelse, senere tilhøren-
de postmester Jørgen Hansen Aldum. 1688 erhver-
vede Jørgen Hansen Aldum begravelsen efter sin 
forgænger, postmester Morten Luther for 15 rdl., 
at dømme efter taksten en umuret begravelse i 
koret eller en muret grav i midtskibets tre øverste 
fag.664 Donationen fra Bodil Eskesdatter, Jørgen 
Aldums hustru, af en lysearm, placeret på prædi-
kestolen (s. 5556), kan tyde på den sidstnævnte 
placering.

†EFTERMIDDELALDERLIGE BEGRAVELSER



5594 HORSENS · VOR FRELSERS KIRKE

 Begravelser: Morten Luther, begr. 1. april 1686; et 
barn af Bodil Eskesdatter og Jørgen Hansen Aldum, 
begr. 2. sept. 1691; Katrine Mortensdatter Luther, dat-
ter af Morten Luther, begr. 15. juni 1692; Jørgen Han-
sen Aldum, †13. sept. 1710, 53 år gl., begr. 22. sept. 
s.å.; Bodil Eskesdatter, enke efter ovennævnte, †7. dec. 
1714, 55 år gl., begr. 14. dec. s.å.

Kapellan Peder Jensen Munks (’Jens Jacobsens hustrus 
forrige mands’) begravelse. 1701 afregnedes begra-
velsen med 10 rdl., hvilket var prisen for en umu-
ret begravelse i midtskibets øverste del.
 Begravelser: Antagelig Peder Jensen Munk, begr. 3. 
nov. 1684; Karen Ovesdatter Piilgaard, 1º g.m. Peder 
Jensen Munk, 2º m. Jens Jacobsen (Thonboe?), begr. 
11. april 1701.

III. Midtskibets 4.  5. fag

1) Morten Madsen Limes og Anne Frandsdatters be-
gravelse, senere tilhørende Jens Rasmussen Tyrsted (fig. 
201, nr. III,1). Muret, placeret øst for Knud Tho-
massens begravelse ((†)begravelse nr. 9). Karak-
teriseret som brøstfældig 1680, da den købtes af 
ægteparret Jens Rasmussen Tyrsted og Kirsten 
Pedersdatter.707 
 Begravelser: Antagelig Morten Madsen Lime og Anne 
Frandsdatter, begge †før 1680; et barn af Jens Rasmus-
sen Tyrsted, 20. maj 1696; Jens Rasmussen Tyrsted, †24. 
okt. 1699, begr. 31. okt. s.å.; Maren Fædder, 1º g.m. 
ovennævnte (2º m. rådmand Vineche), 18. maj 1715.

2) Skipper Jens Sørensens begravelse (fig. 201, nr. 
III,2). Februar 1694 købte Jens Sørensen lejersted 
til to kister i ‘midtgangens nederste del’ med hen-
blik på at lade det opmure; dette synes dog først 
sket oktober 1696.664 
 Begravelser: Jens Sørensen, begr. 22. juni 1702, 58 
år gl.; Johanne Sørensdatter, ovennævntes hustru, †17. 
jan. 1710, 67 år gl., begr. 23. jan. s.å.

3) Bartskærer Jochum Frandsens (Plochhoft) fami-
liebegravelse (fig. 201, nr. III,3). Jordbegravelse i 
midtskibets vestende, omtalt 1733-34 som tilhø-
rende ovennævntes forældre.719 Formentlig iden-
tisk med ‘Frands Joachimsøn Plageshofds ... be-
gravelse i den lille gang’, omtalt 1697,664 og her 
vel refererende til den nedre tværgang.

 Begravelser: Knud Frandsen Plochhoft, begr. 13. juli 
1697; antagelig Frands Jochumsen Plochhoft og den-
nes hustru, †før 1733-34;754 Jochum Frandsen Ploch-
hoft, begr. 11. nov. 1733.

4) Overretsprokurator Bertel Fædders begravelse (fig. 
201, III,4). Åben muret begravelse i midtskibets 
vestende (’i den vestlige korsgang’) mellem Die-
derich von Hams og mad. Muncks begravelser 
((†)begravelse nr. 9 og ndf. †nr. 6), dvs. i 4. fag. 
1742 slået sammen med en begravelse, antagelig 
syd herfor i ‘tværgangen’ og gjort 2,5 kvarter (ca. 39 
cm) dybere; ved samme lejlighed repareredes mure, 
vægge og luger, mens en 9-10 alen lang luftkanal 
(ca. 5,6 - 6,3 m) muredes fra den sekundære be-
gravelse til en tilsvarende i søndre sideskib. Endelig 
udførtes to nye benkister, en stor og en lille.659 
 Begravelser: Antagelig Bertel Fædders forældre, †før 
1742; Sine Jochumsdatter, hustru til Bertel Fædder, 
 begr. 28. dec. 1742; Bertel Fædder, begr. 19. april 1751; 
Jesper Gustavus Frimodt, søn af Niels Frimodt, begr. 
28. april 1764.

5) Jørgen Luther og hustrus begravelse, senere tilhø-
rende ovennævntes svigersøn, Jens Hansen Helleboe 
og dennes hustru (fig. 201, nr. III,5). Jordbegra-
velse, tilhørende førstnævnte og 1750-51 omtalt 
som placeret under orglet. Erhvervet d.å. af Jens 
Hansen Helleboe og hustru.719 Ved istandsættel-
sen 1742 blev en stor ligsten ‘under orglet’ mid-
lertidigt optaget (muligvis tilhørende Jørgen Lu-
ther eller hans hustru), jfr. †gravsten nr. 17.
 Begravelser: Jørgen Luther og hustru, †før 1750; Jens 
Hansen Helleboe og hustru, †efter 1750.

6) Købmand Niels Jensen Muncks begravelse (fig. 
201, nr. III,6). Muret, placeret vest for den ovf. 
nævnte begravelse (nr. III,4) ‘neden for korsgan-
gen’ (1759-60) og forsynet med en luftkanal til 
denne, dvs. i 5. fag. Nævnt 1733-34 som tilhø-
rende Niels Jensen Muncks forældre.719

 Begravelser: Antagelig Niels Jensen Muncks forældre, 
†før 1733-34; Niels Jensen Muncks søn, 16. okt. 1713; 
endnu et barn af samme, 27. dec. 1715; Niels Jensen 
Munck, begr. 17. aug. 1733; Knud Christian, søn af by-
skriver og rådmand Christian Kragh i ‘dennes salige 
svigerfars (dvs. Niels Jensen Munck) begravelse’, begr. 
17. marts 1733; Niels Munck, søn af Christian Kragh, 
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død af børnekopper 4½ år gl., begr. 12. sept. 1738; 
Elsebeth Munck, død af børnekopper, begr. 19. sept. 
1738; Christian Kraghs spæde datter Elsebeth, begr. 
18. dec. 1739; rådmand Christian Kragh, begr. 21. maj 
1759; mad. Munck, 30. maj 1769; mad. Kragh, 24. juli 
1772.

7) Kapellan Samuel Baufein (Beaufin) og hustrus 
(Karen Ananiasdatter Norup) begravelse (fig. 201, nr. 
III,7). Ægteparret blev 1782 begravet i midtski-
bets nederste del.755

 Begravelser: Samuel Beaufin, begr. 29. maj 1782; Ka-
ren Ananiasdatter Norup, begr. 10. juni 1782.756

8) Jørgen Hansens begravelse (fig. 201, nr. III,8). 
1784 betaltes for en muret begravelse i midtski-
bets vestende til mad. Hansen.739

 Begravelser: Mad. Hansen, 1. maj 1784; Jørgen Han-
sen, begr. 9. april 1787.

9) Konsumptionsforvalter Hans Chr. Barfoeds begra-
velse (fig. 201, nr. III,9). Omtalt 1788 som place-
ret ‘nederst i kirkegulvet’. Det er uvist, hvorvidt 
begravelsen var muret eller ej.
 Begravelser: Hans Chr. Barfoed, begr. 13. maj 1788.713

10) Frk. Numsens begravelse (fig. 201, nr. III,10). 
Omtalt 1793 i midtergangens nederste del; ud-
formningen uvis.757

 Begravelse: Frk. Numsen, begr. 12. juni 1793.

Begravelser i midtskibets 4.-5. fag med usikker placering:

Rådmand Jonas Nielsens begravelse. At dømme efter 
taksten en muret begravelse i midtskibets vest-
ende.758

 Begravelser: To børn af Jonas Nielsen, 17. aug. og 2. 
okt. 1688; antagelig Jonas Nielsen, †efter 1717.759

Unavngiven begravelse under pulpituret. 1709 leve-
redes sand til en forfalden begravelse under pul-
pituret, hvilken anføres dog ikke.664

IV. Søndre sideskib

1) Købmand Jens Frandsens begravelse, senere tilhøren-
de købmand Christen Sørensen Gylding (fig. 201, nr. 

IV,1). Muret; i søndre sideskibs østende (1. fag), 
syd for Karen Esbensdatters begravelse (1679) 
(jfr. (†)begravelse nr. 3) og ‘næst syd’ for borg-
mester Hofgaards begravelse (1735-36), jfr. sidst-
nævnte begr. 1679 nævnt som tilhørende Jens 
Frandsen; 1735 erhvervet af Christen Sørensen 
Gylding i forbindelse med hans første hustru, 
Anne Michelsdatters, begravelse.719 1738 betalte 
hans anden hustru for en luge over sin afdøde 
mands begravelse.719

 Begravelser: Jens Frandsen ‘i egen begravelse’, begr. 
4. juli 1687; Anne Michelsdatter, begr. 14. juni 1735; 
skipper og købmand Søren Nielsen Toftebjerg, Chri-
sten Sørensen Gyldings svoger, begr. 25. sept. 1737; 
Christen Sørensen Gylding, begr. 27. juni 1738; Søren, 
søn af Søren Nielsen Toftebjerg, begr. 5. sept. 1738; Sø-
ren, søn af Christen Sørensen Gylding, død af børne-
kopper, begr. 26. sept. 1738.

2) Løjtnant von Calvins begravelse (jfr. fig. 201, 
nr. IV,2). Jordfæstebegravelse ‘bag prædikesto-
len’, dvs. i søndre sideskibs 2. fag, nævnt tidligst 
1724.664 
 Begravelser: Løjtnant von Calvin, begr. 31. maj 1724; So-
phia Elisabeth von Calvin, enke efter ovennævnte, begr. 2. 
marts 1734, 54 år gl.

3) Unavngiven begravelse ‘næst oven til kirkedøren’, 
dvs. i eller ved 4. eller 5. fag (fig. 201, nr. IV,3). 
Muret begravelse, nævnt 1742 i forbindelse med 
den gennemgribende istandsættelse, hvorunder 
rummet kalkedes, ‘lufthullet’, antagelig et udluft-
ningshul, sænkedes knap 50 cm (3 kvarter) og 
forsynedes med en ny bue.659 

4) Begravelse for Frederica Bor(?)oitz (Bauditz?), 
hustru til auditør Jens Lund (fig. 201, nr. IV,4). 
1744-45 betegnet som ‘grav nr. 4’, antagelig ud 
fra en placering i den vestlige del af søndre side-
skib.715

 Begravelse: Frederica Bor(?)oitz, †22. sept. 1744, begr. 
28. sept. s.å.

Ikke nærmere stedfæstede begravelser i søndre sideskib:

Visiterer (toldbetjent) og kirkeværge Jonas Svendsens 
begravelse. Jfr. gravsten nr. 7. Åben, muret grav-
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krypt, indeholdende tre egekister, antagelig sløj-
fet 1864-66 i forbindelse med kirkens hovedi-
standsættelse.723 Indrettet april 1671 ‘i den lille si-
degang’ af Jonas Svendsen i forbindelse med den 
første hustrus begravelse;760 omtalt 1691 som til-
hørende Jonas Svendsen.664 
 Begravelser: Antagelig Jonas Svendsens første hustru, 
Elisabeth Berendsdatter, †19. april 1671; Berend Jo-
nassen, søn af ovennævnte, begr. 13. okt. 1693; Jonas 
Svendsens 12 uger gamle søn, 28. dec. 1694; Pernille 
Jensdatter (Jonasdatter), hustru til Jørgen Hansen Me-
jer, †2. aug. 1716; Jonas Svendsen, †29. nov. 1719, begr. 
6. dec. 1719;761 Anne Pedersdatter Bering, førnævntes 
anden hustru, †18. dec. 1719, begr. 23. dec. s.å.; farver 
Jørgen Hansen Mejer, begr. 27. juli 1733.762

Anna Durups begravelse. Muret, placeret tæt ved kir-
kens sydmur, som det fremgik i forbindelse med 
en reparation af sidstnævnte oktober 1713. Ved 
samme lejlighed forsynet med en ny (grav)ramme 
af eg.664 
 Begravelser: Jacob Lauridsen Riber, 3. marts 1705 i 
‘fordum’ Anna Durups begravelse.

Skipper Jens Mikkelsens begravelse. Muret, åben be-
gravelse, der 1732-33 istandsattes med to 17 alen 
(ca. 10,7 m) egelægter samt et firkantet stykke 
jern, lagt over lufthullet og muren. 1742 forny-
edes gravkryptens to luger; i begravelsen, der da 
var markeret med en †gravramme, istandsattes 
samtidig de tilhørende kister. Som anført 1710 
nød Jens Mikkelsen fri begravelse tillige med gra-
tis klokker og lys, da han ‘udi sin svaghed’ havde 
lovet kirken 200 rdl.664 
 Begravelse: Jens Mikkelsen, †19. nov. 1710, 40 år gl., 
begr. 26. nov. s.å.

Jesper Eriksens begravelse. Umuret begravelse ‘i den 
lille karlegang’, nævnt 1725.664 
 Begravelse: Jesper Eriksen, begr. 25. maj 1725.

Skoleholder og guldsmed Jonas Dalhofs begravelse. 
Muret; tidligst nævnt 1742 som tilhørende Jonas 
Dalhof.763

 Begravelser: Skoleholder Herlow Pedersen Dalhof, 
†6. juni 1702 (her?), begr. 9. juni s.å; Anne Cathrine 
Jonasdatter, †16. maj 1724; barn af Jonas Dalhof, 16. 
juli 1742; Anne Cathrine, datter af Jonas Dalhof, begr. 
5. jan. 1746.

Købmand Niels Lauridsen Nylands begravelse, mulig-
vis identisk med rådmand Hans Lauridsen Nylands 
begravelse. 1743-44 omtalt som Niels Lauridsen 
Nylands familiebegravelse i søndre sideskib, mu-
ligvis identisk med den murede begravelse i ‘den 
liden gang’, hvori sidstnævnte, en bror til Niels 
Nyland, og hans enke begravedes hhv. 1769 og 
1778.764

 Begravelser: Elisabeth, datter af Niels Nyland, begr. 
14. febr. 1744; et datter af Niels Nyland, begr. 31. juli 
1745; Hans Lauridsen Nyland, †13. dec. 1769; Ellen 
Cathrine Nyland, begr. 3. nov. 1778.

Byfoged Thomas Mavors’ begravelse. På grund af 
hans ‘erviste høflighed mod kirken’ og boets in-
solvens tilkendtes Thomas Mavors 1743 fri be-
gravelse.659 Jfr. også s. 5598.
 Begravelse: Thomas Mavors, begr. 10. dec. 1743.

V. Nordre sideskib

1) Købmand Anders Brædstrups og Sara Jørgensdatter 
Hattings begravelse (fig. 201, nr. V,1). Jfr. †gravsten 
nr. 4 og 6. Jordbegravelse, 3,5 alen lang og 4 alen 
bred (ca. 2,2×2,5 m) til to kister, 1701 udstyret 
med en ligsten (jfr. †gravsten nr. 4) og 1716 – 
i forbindelse med førstnævntes begravelse – del-
vis opmuret. Nævnt 1704 som placeret ‘i den lille 
gang ved fonten’, dvs. antagelig i nordre sideskibs 
vestende (jfr. s. 5508).664 Erhvervet 1698 af Anders 
Brædstrup, g.m. Sara Jørgensdatter Hatting.765 An-
tagelig identisk med ‘Peder Nielsen Høegs salige 
forældres begravelse i den lille gang’, jfr. ndf.
 Begravelser: To børn af Anders Brædstrup, hhv. 5. 
marts 1704 og 10. april 1707; Anders Brædstup, begr. 
18. febr. 1716; Jørgen Hansen Mejers barn, 16. jan. 
1717 i en muret begravelse i den lille gang (her?); 
et barn af Mikkel Tabring, midlertidigt begr. her 15. 
dec. 1717, flyttet til Hatting Kirke 20. jan. 1718; Nille, 
datter af Jørgen Hansen Mejer, begr. 17. marts 1722; 
Niels Pedersen Høeg i ‘Sara Jørgensdatter salige Anders 
Brædstrups begravelse’, begr. 15. april 1722;664 Anders, 
søn af Jørgen Mejer, begr. 19. maj 1723; to børn af 
Peder Jørgensen Stauning, 12. juni 1723 og 2. aug. 
1723; Jørgen Fædder, 16. febr. 1724 (antagelig flyttet 
samme år til †muret begravelse for søstrene Edel og 
Maren Mouridsdatter, jfr. s. 5597); Sara Jørgensdatters 
mor (Sara Ludvigsdatter Pontoppidan?), 9. juni 1724, 
som dog igen derfra ‘skal bortflyttes til Hatting’;664 
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Søren Andersen Brædstrups barn, 8. aug. 1726; Søren 
Andersen Brædstrup, 'min anden elskeligste svoger ... 
 begr. i S. Ib i moders begravelse ved dåbsstedet', †8. 
marts 1737, begr. 15. marts s.å.; oberstløjtnant Godske 
Lindenov, †5. juni 1738, midlertidigt i ‘provstens kæ-
restes begravelse’ før overflytningen til familiens kapel 
i Århus Domkirke (s. 842-43); Peder Nielsen Høegs 
barn, 30. sept. 1738 i hans salige forældres begravelse i 
den lille gang; en datter af Mogens Brask, sognepræst 
til Torsted og Hospitalet, begr. 6. sept. 1738 ‘i provstens 
kærestes begravelse i den lille gang nordre side’; Karen 
Pedersdatter, datter af Peder Nielsen Høeg, død af bør-
nekopper, begr. 3. okt. 1738; Peder Nielsen  Høeg,  begr. 
28. jan. 1743 ‘i hans fædres grav i S. Ibs lille gang ved 
den nordre side’; antagelig frk. Høeg, 5. febr. 1759;712 
mad. Mejer, f. Brædstrup, begr. 1. juni 1772;766 Ellen 
Gylding Høeg, †6. nov. 1772, begr. 9. nov. s.å.709

2) Begravelse lige for den nordre kirkedør (fig. 201, 
nr. V,2). Jfr. †gravsten nr. 3. Muret, tidligst omtalt 
1700, da den efter at være faldet sammen skulle 
istandsættes og (grav)stenen pålægges igen.664 Be-
gravelsen kan være identisk med den murede be-
gravelse i nordre sideskib ‘inden for kirkedøren’, 
dvs. i skibets 4. fag; krypten istandsattes 1742 og 
blev udstyret med ventilationskanaler, dels til kir-
kens ydermur med udgang 2 alen (ca. 1,3 m) fra 
jorden, dels – i en længde af 7-8 alen (ca. 4,4 - 
5 m) – til Fædders begravelse i midtskibets vest-
ligste fag (†begravelse nr. III,4).659 Begravelsen 
kan ligeledes være identisk med købmand Christen 
Pedersen Gjødvads begravelse. Placeret ‘næst inden 
(for) kirkedøren’.767 I givet fald fandtes flg. her:
 Begravelser: Christen Pedersen Gjødvad, begr. 15. maj 
1743; Anne Kirstine, datter af borgmester Hans Christi-
an Møller, begr. 3. sept. 1742 i den ‘lille tværgang i graven 
næst inden for kirkedøren’ (her?);768 sognepræst Niels 
Frimodts to børn, hhv. 3. maj 1756 og 3. okt. 1760 i en 
muret begravelse i ‘den smalle gangs’ vestende (her?);769 
oberstløjtnant von Rotter, begr. 5. nov. 1760 i en muret 
begravelse ‘nederst i nordre side’ (her eller i ovennævnte 
begravelse);770 datter af kapellan Samuel Beaufin, begr. 
25. sept. 1761 ‘i muret begr. i nordre sideskibs vestende 
(her eller i ovennævnte begravelse?)’;712 kancelliråd Har-
bou, begr. 1768 i en muret grav i ‘den lille gang vestende’ 
(her?); kaptajn Boegs lille barn, begr. 7. marts 1774 i en 
muret begravelse i ‘den lille gangs vestende’ (her?).709 

Ikke nærmere stedfæstede begravelser i nordre sideskib

Bodil Terkildsdatters begravelse. Jordfæstebegravelse, 
nævnt 1700.664 

 Begravelse: Bodil Terkildsdatter, enke efter Anders 
Brasen, begr. 28. dec. 1717 ‘i en fyrrekiste’.771

Søstrene Edel og Maren Mouridsdatters begravelse. 
Muret åben begravelse med plads til fire kister, 
1742-43 forsynet med to nye luger og ramme.659 
Erhvervet april 1724 af søstrene Mouridsdatter 
til sig selv og deres nyligt afdøde ægtemænd, Jør-
gen Mandix og Jørgen Fædder.772

 Begravelser: Antagelig Jørgen Mandix og Jørgen Fæd-
der, begr. her før april 1724; Peder Staunings barn, 1. 
aug. 1726.

Løjtnant Dettens begravelse. Muret. Det kan ikke 
udelukkes, at denne og de øvrige nævnte militær-
personer er begravet i samme begravelse, identisk 
med †begravelse nr. V,2 eller †kapel nr. 1.
 Begravelser: Løjtnant Detten, 1745-46;659 ritmester 
Hoffs søn, Christian Ditlev Hoff, begr. 15. nov. 1756 i 
en muret begravelse i nordre sideskib (her?).773 

Kapellan Justinus Wickmann Hylles begravelse. Mu-Mu-
ret.712

 Begravelser: ‘Aftensangspræst’ Hylle, begr. 5. nov. 1759; 
majorinde Hylle, 16. juli 1764 i muret begr. i nordre 
sideskib, antagelig her (?).712

VI. Ikke stedfæstede begravelser i 
sideskibene

Råd- og købmand Jacob (‘Hollænder’) Thenowers be-
gravelse. Jfr. gravsten nr. 3. Antagelig muret og er-
hvervet o. 1620. 
 Begravelser: Antagelig Inger Andersdatter, Jacob 
Thenowers første hustru, †16. aug. 1620, Jacob Theno-
wer, †5. juni 1632 og Lene Nielsdatter, Jacob Theno-
wers anden hustru, †3. juni 1634 (jfr. gravsten nr. 3); 
by- og herredsskriver Anders Hansen Flensborg, 20. 
marts 1708; Ane Thomisdatter (Thomasdatter), enke 
efter ovennævnte, †7. marts 1711, 57 år gl., begr. 13. 
marts s.å. 

Henrik Badskærs (antagelig Henrich Steenbloch)774 
begravelse. Muret, efter taksten at dømme placeret 
i et af sideskibene. Omtalt maj 1689 i forbindelse 
med en reparation.664 
 Begravelse: Henrik Badskær, begr. 13. sept. 1689.

†EFTERMIDDELALDERLIGE BEGRAVELSER
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Margrethe Holgersdatters begravelse. Muret, efter tak-
sten at dømme placeret i et af sideskibene. Om-
talt 1690.664 
 Begravelse: Margrethe Holgersdatter, begr. 22. sept. 
1690.

Købmand Jørgen Thonboes begravelse. Muret, efter 
taksten at dømme placeret i et af sideskibene. 
Omtalt 1692.664 
 Begravelse: Jørgen Thonboe, begr. 10. aug. 1692.

Jens Vilholts begravelse. Efter taksten at dømme 
antagelig umuret begravelse i et af sideskibene. 
Nævnt 1700.664 
 Begravelse: Jens Nielsen Vilholt, †27. sept. 1700, 31 år 
gl., begr. 2. okt. 1700.

Christian Helmuth Mavors begravelse. Jordfæstebe-Jordfæstebe-
gravelse ‘i den lille gang’, nævnt 1700.664 Begra-
velsen kan muligvis identificeres med den ovf. 
nævnte i søndre sideskib, anvendt 1743 af byfo-
ged Thomas Mavors (s. 5596).
 Begravelse: Christian Helmuth Mavors, ‘amtsforval-
ter Envold Randulfs fuldmægtig til skattekornets op-
pebørsel’, †5. okt. 1700, 30 år gl., begr. 11. okt. s.å.

Maren Jensdatters (rådstueskriver Claus Thomsen 
Voigts steddatter) begravelse. Muret begravelse, til-
hørende førstnævntes far og placeret i et af side-
skibene. Omtalt 1711.775 
 Begravelse: Maren Jensdatter, †13. okt. 1711.

Unavngiven skolediscipels begravelse. Efter taksten at 
dømme en jordfæstebegravelse, omtalt 1738-39 
som placeret ‘nede i den lille gang’.776

Muret begravelse i den lille gang. Nævnt 1771, mu-
ligvis identisk med en af de ovennævnte.710

 Begravelse: Familien Hansens spædbarn, 30. april 
1771.

Frk. Byelows (Bülow) begravelse. Art uvis. Placeret 
i ‘den lille gang’, muligvis identisk med en af de 
ovennævnte.
 Begravelse: Sophia Benedicta von Bülow, begr. 14. ju-14. ju-
ni 1779, 27 år gammel efter at være død af børnekop-
per.755 

VII. Uvis placering

Kirkeværge og borger i Horsens, Therkell (Therkel) 
Jensen Urleffs begravelse. Erhvervet 1637 af oven-
nævnte for 60 sldl., efter taksten at dømme må-
ske en muret begravelse i koret til tre kister (s. 
5585).777

Rådmand og kirkeværge Knud Sørensens begravelse. 
Nævnt oktober 1672, da ovennævntes efterladte 
hustru, Gunde Nielsdatter og dennes søsterdat-
ter, Ane Christensdatter fik tilladelse til ved deres 
død at blive nedsat her, sidstnævnte dog under 
forudsætning af, at hun ved sin bortgang endnu 
var ugift.707 
 Begravelse: Knud Sørensen, †før 29. okt. 1672; anta-
gelig Gunde Nielsdatter og Ane Christensdatter, døds-
tidspunkt uvist.

Rasmus Grindørs begravelse. Art uvis. Nævnt 
1689.778

 Begravelse: Rasmus Grinaa (Grindør), begr. 2. jan. 
1689.

Købmand Caspar Diecks begravelse. Art uvis. Nævnt 
1769-70.710

 Begravelser: To børn af Caspar Dieck, hhv. 26. febr. 
1769 og 1. maj 1770 (’i egen begravelse’).

Fig. 209. Ornament. Kistebeslag nr. 2, 1700'ernes første 
halvdel (s.5599). Jesper Weng fot. 2002. – Ornament. 
Coffin plate no. 2, first half of the 18th century.
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IKKE STEDFÆSTEDE KISTEBESLAG

Følgende kistebeslag med uvis proveniens, alle af bly 
og antagelig fra 1700'ernes første halvdel, registreredes 
2002 i (†)begravelse nr. 2 og 3, jfr. ovf.

 1) (Fig. 203), ramme omkring (nu tabt), oval 
plade, ca. 39×41,5 cm; i to dele, bevaret i frag-
ment. Øverst en sekstakket krone (i dag kun med 
tre takker), flankeret af to engle, hvorunder fliget 
bladværk, oprullet i volutter.
 2) (Fig. 209), ornament, 25×31 cm, med sym-
metrisk opbygget bladværk omkring lodret midt-
akse.
 3) (Fig. 210), to hjørnebeslag, hhv. 33×30,5 cm 
og 36×30,5 cm, med fyldigt akantusløv.
 4) (Fig. 204), beslag med bærehank, 37,5×53 
cm, smykket med basunblæsende engle, indsat i 
vegetativ ramme med fligede blade og rosetter 
eller tulipanlignende blomster.
 5-6) (Fig. 211), bærehanke, hhv. 8×15 cm og 
22×49 cm; den sidstnævnte har dekoration af op-
rullede spiraler, svarende til hank på nr. 4.
 †Kistebeslag. I forbindelse med restaurerin-
gen 1879- 81 aftegnede Estrup fire kistebeslag 

Fig. 210. Hjørnebeslag. Kistebeslag nr. 3, 1700'ernes 
første halvdel (s. 5599). Jesper Weng fot. 2002. – Coffin 
corner mountings no. 3, first half of the 18th century.

Fig. 211. Bærehanke. Kistebeslag nr. 5-6, 1700'ernes 
første halvdel (s. 5599). Jesper Weng fot. 2002. – Coffin 
mountings 5-6, first half of the 18th century.

(fig. 212). Deres senere placering er ukendt. Be-
slagene, antagelig o. 1700, omfattede: 1) Beslag 
med bærehank, symmetrisk opbygget omkring 
Jesumonogram. 2) Krans eller rammeornament, 
smykket med blade og blomster. 3) Hjørnebånd. 
4) Hjørnebeslag med engel, der holder kranium.

GRAVUDSTYR

†Lys- eller mindeskjolde. I forbindelse med mar-
keringen af landesorgen ved en række kongelige 
begravelser (jfr. også s. 5494, 5530), således ved 
Frederik VI's (1839), Christian VIII's (1848) og 
Frederik VII's (1863) bisættelser, anskaffedes lys- 
eller mindeskjolde til montering på alterlysene 
(jfr. DK. Odense 921f.). Således leverede blikken-Således leverede blikken-
slager Dændler 1839 to plader, vel af jernblik, til 
den førstnævnte begivenhed, ligesom han atter 
1848 betaltes for fire plader ‘til at sætte på alteret i 
anledning af Christian VIII's bisættelse’, malet og 
forgyldt af maler A. Schumann med det konge-
lige våben og navneciffer.779 Senest 1863 leverede 
Dændler to lakerede blikplader til alterlysene i 
anledning af kong Frederik den VII's død.780

†EFTERMIDDELALDERLIGE BEGRAVELSER
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Fig. 212. Kistebeslag, 1700'ernes første halvdel (s. 5599). Tegning ved Hector Estrup 1879-81. I Horsens Museum. 
– Coffin mountings, first half of the 18th century.



Danmarks Kirker, Århus 383

Af prof. Storcks efterladte papirer. Amtsarkiver. Århus 
Stiftamt, Havreballegaard og Stjernholm Amter 1682-1799 
(B 5 A): 380. 1739-42. Skifte efter Peder Thomsen 
Bering og Elisabeth Chatrine Hoffgaard af Horsens. 
– 434-38. 1761-1813. Horsens bys brandtaksations-
forretning. Retsbetjentearkiver. Horsens købstad (B 66): 
332. 1737. Skiftebrev efter Didrich von Hamm. – 344. 
(1739-53) 1742. Auktionsprotokol. – Skøde- og pan-
teprotokol. Horsens købstad 1707-40, med tingsvid-
ne af 10. jan. 1713 og afskrift eller referat af sagsakter 
28. sept., 4. okt., 18. okt., 25. okt. og 23. dec. 1712. 
Rådstuearkiver. Horsens købstad (D 13) 94. Bygnings- og 
grundtakster. – 96. 1666-1727. Horsens bys befalings-
bog. – 161. Angaaende Gaarde-Kilder i Horsens. Pri-
vat arkiver. O. Fabricius’ notater (H 7 (736)-4).

HORSENS MUSEUM. Per Kristian Madsen, Regi-
strering af jordfaste fortidsminder i Horsens foretaget for Fred-
ningsstyrelsen på grundlag af ‘Projekt middelalderbyens’ ind-
samlede materiale. Utrykt rapport april-maj 1982 (Mad-
sen 1982).

Indberetninger: Kippervig, 1987-88, mus.nr. HOM 320 
(Ole Schiørring). – Torvet, 1991-92, mus.nr. HOM 
610 (Jørgen Smidt-Jensen m.fl.). – Nørregade 52-54, 
1994, mus.nr. HOM 624 (Hans Mikkelsen).

VED EMBEDET. Synsprotokol 1862ff. – Diverse sa-
ger vedr. bygning og inventar (Div. sager) – Kirkesølv. Vor 
Frelsers Kirke, Horsens, utrykt registratur.

DET KONGELIGE BIBLIOTEK (KglBibl.). Chri-
sten Skrams testamente, NyKglSaml 1986c, 4º. 

NATIONALMUSEET (NM). Notebøger: Søren Abild-
gaard V, 180; N. L. Høyen VIII, 76ff.(Høyen); J. J. A. 
Worsaae III, 34, 82; Henry Petersen XVIII, 75; V. Koch 
II, 75; Viggo Norn II, 80ff. (Viggo Norn), Jan Steenberg 
III, 102f. Indberetninger mv.: Breve fra H. F. J. Estrup til 
H. B. Storck (1879-80). Jørgen Olrik u.å. (o. 1900) (in-
ventar og gravminder); Chr. Axel Jensen 1907 (grav-
minder); Otto Norn 1936 (bygning); Mirjam Hvid, 
Birgitte Bøggild Johannsen, Hugo Johannsen og Rik-
ke Ilsted Kristiansen 1999-2002 (inventar, gravminder 
og krypt).

KILDER OG HENVISNINGER
Jfr. fortegnelse over arkivalier vedr. kirkerne i alm. i Gammel Skanderborg amt og vedr. forkortelser smst., s. 
2874-78; endvidere fortegnelse over arkivalier og litteratur vedr. kirkerne i Horsens, s. 5359 note 1. Fagordbog s. 
15ff.

ARKIVALIER

RIGSARKIVET (RA). Danske Kancelli: F19. Jyske teg-
nelser (24. jan. 1794); – F20. Koncepter og indlæg til 
Jyske tegnelser, nr. 18 (6. april 1793; 26. aug. 1793; 17. 
jan. 1794), nr. 301 (6. dec. 1796 med kgl. approbation 
16. dec. s.å.). – Rentekammeret: 244.22. 1788-94. Kopi-
bøger (28. sept. 1793; 21. dec. 1793). – Kultusministeriet: 
1. kontor, Journalsager P 64 (1863); Q 745 (1864); S 
508 (1866); V 773 (1869); Z 1476 (1872); C 783 (1877); 
D 681 (1878); G 339 (1881); JJ 277 (1883); NN 978 
(1887); OO 389 (1888). – Kirkeministeriet: 1. kontor, 
Journalsager 3 Z 11.1 (1924); 4 B 11.5 (1928); 4 D 11.3 
(1930); 4 J 331 (1935), indlagt i 5 K 695 (1962); 4 K 
1917 (1936); 4 X 28 (1948), indlagt i 5 K 695 (1962).

LANDSARKIVET FOR NØRREJYLLAND (LAVib). 
Århus bispearkiv (C 3): 510-13. 1623-1845. Indkomne 
breve og journalsager. Horsens kirker. – 728. 1821-31. 
Stiftsøvrighedens journal. – 1783. 1744. Fundats for 
Christen Pedersen Giødvads legat for S. Ibs Kirke og 
en dansk skole i Horsens. – 1785. 1760. Fundats for 
Jens Jørgen Lindvigs legat for Horsens kirker og la-
tinskole. – 1789. 1758. Fundats for provst, mag. Jesper 
Norups legat ‘til gudelig brug i Horsens’. – 1790. 
1761. Fundats for Anne Sørensdatter Staunings legat 
for S. Ibs Kirke og Fattigkassen i Horsens. – 2368-84. 
1740-1860. Kirkeregnskaber vedr. Horsens. – 2385-91. 
1741-88. Bilag til Horsens kirkers regnskaber. – 2392. 
1813-45. Horsens kirker, antegnelser mv. (2368-92 i 
det følgende forkortet: Bispeark. Rgsk.). Præstearkiver. 
Horsens købstad (C 414): 1-4. 1680-1813. Kirkebøger. 
Kirkeinspektionsarkiver. Horsens kirke (C 621): 1-4. 
1684-1866. Regnskabsbøger. – 5. 1904-28. Regn-
skabsbog (621-1-5: forkortet: Kirkeinsp.ark. Rgsk.) –  
6. 1630-67. Kloster kirkebog. – 7. 1652. Horsens kir-
kes stolebog (med uddrag af en ældre regnskabsbog, 
1558-1656.). – 8. 1662-1782. Horsens kirkers kirke-
stol. – 9. 1662-1794. Horsens kirkers kirkestol. – 10. 
1667. Horsens kirkers kirkestol. – 11. 1796-1859. Sto-
lestadebog for Vor Frelsers kirke. – 16-18. 1790-1831, 
1866-85, 1886-1900. Indkomne breve. – 19. 1624, 
1665-1869. Forskellige dokumenter. – 20A. 1873-94. 
Klosterkirkens restauration (med et læg om Vor Frelsers 
Kirkes restauration; forkortet: Kirkeinsp.ark. Restaur.). 
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TEGNINGER

NATIONALMUSEET. Bygning mv.: Prospekt ved Alex-
ander Nay o. 1855. – Interiør samt detalje af granit-
portal ved Heinrich Hansen o. 1855. – Div. kalker af 
opmålinger med bygningsarkæologiske spor på facader, 
†kalkmaleri samt registrering af udgravninger ved Hec-
tor Estrup 1879-81. – Tegninger og kalker af restau-
reringsforslag til apsis, sydfacade og tårnportal ved H. 
B. Storck 1879-81. – Fire blade med grundplan, diver-
se facader og inventar, sammentegnet af Hector Estrup 
1883-84. – Indvendigt murværk omkring vestportal 
ved Morten Aaman Sørensen 1976. Gravminder: To bla-
de med gravsten ved Søren Abildgaard o. 1770. – Kru-
cifiks fra alter eller epitafium ved Hector Estrup 1879. 

KUNSTAKADEMIETS BIBLIOTEK. Seks blade 
med tegninger af alterstage og prædikestol ved Thor-
vald Jørgensen 1886. 

HORSENS MUSEUM. (Kgl. bygningsinspektør Vig-
go Norns tegningsarkiv, omfattende ældre materiale 
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ved Hugo Johannsen, inventar ved Birgitte Bøggild 
Johannsen, Rikke Ilsted Kristiansen, Hugo Johannsen 
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NOTER TIL HISTORISK INDLEDNING
1 Jfr. således 1493 (»Sti Jacobi Kirke«) i Mourids Nielsen 
Gyldenstiernes regnskabsbog, I, fol. 8 i RA. Privatark. 
(Mourids Nielsen Gyldenstierne. G), her citeret efter An-
nalise Dam Kofoed, En undersøgelse af nordjysk lavadelsstruk-
tur i senmiddelalderen belyst gennem Mourids Nielsen Gylden-
stiernes arkiv, utrykt specialeafhandling, Århus 1975, bilag; 
betegnelsen ‘kirke’ findes 1519 i Christen Skrams testa-
mente, KglBibl. NyKglSaml 1986c, 4º, og 1532 (»sancti 
Ieps kircke«) i Frederik I.s Registranter 464.
2 Om S. Jakobspatrocinier, jfr. Jørgensen, Helgendyrkelse 
141. I det 11. og 12. årh. forekommer i Europa talrige Ja-
kobspatrocinier, jfr. også K. Herbers, Der Jakobskult des 12. 
Jahrhunderts und der "Liber Sancti Jakobi". Studien über das 
Verhältnis zwischen Religion und Gesellschaft im hohen Mittel-
alter (Historische Forschungen VII, udg. Karl Erich Born 
og Harald Zimmermann), Wiesbaden 1984.
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11 Frederik I.s Registranter 464, 471.
12 Det gælder således et stykke jord nord for kirken 
bag en gård, tilhørende skomager Jens Sørensen, ‘17 
horsenske alen langt og 12 horsenske alen bredt’, som 
kirkeværgerne 1573 bortfæstede til denne; endvidere 
1576 et tilsvarende stykke til Rasmus Olufsen Årup, 
beliggende mellem hans hus og kirken, og 1577 et 
stykke jord, udlejet i tre år til borgmester Jørgen Gre-
gersen bag hans gård og op til kirken, ‘så vidt som hans 
gård begreb’ (dvs. udstrækning) med den betingelse, at 
han ikke måtte ‘opføre nogen bygning eller (efterlade) 
nogen urenlighed på samme jord’. Endelig nævnes s.å. 
et stykke jord, for hvilket skomager Søren Jensen be-
talte jordskyld, og som var beliggende mellem kirken 
og hans hus og bag den gård, Niels Lamb boede i, 
jfr. LAVib. Kirkeinsp.ark. Horsens kirkes stolebog (C 
621-7). 1630-67 opregnes endnu et antal jorder og 
ejendomme, kirken tilhørende, ved Vor Frelsers Kirke, 
antagelig til dels de samme som ovf. nævnt: således 
Niels Thomsens hus nord for kirken i Kippervig, 
Niels Hofmands hus nord for samme kirke og Ras-
mus Pedersens hus øst og nord for kirken, jfr. LAVib. 
Kirkeinsp.ark. Kloster kirkebog; Horsens kirkers kirke-
stol (C 621-6, C 621-10) og senere, 1685-1728, jfr. 
Rgsk. (C 621-1). Et af disse huse beboedes af kirkens 
klokker, jfr. s. 5382. Ifølge HofmFund II, 197 modtog 
kirken endnu i 1700'ernes anden del jordskyld af tre 
huse, der var »bygde paa Kirkens Fortog, eller tilhø-
rende Grund«, dvs. vel de ovf. nævnte.
13 LAVib. Kirkeinsp.ark. Rgsk. (C 621-1).
14 LAVib. Kirkeinsp.ark. Rgsk. (C 621-1). For denne 
praksis, der også kendes fra andre kirker, både i hoved-
staden og i en række købstæder, jfr. DK Odense 305 
med henvisninger.
15 RA. DaKanc C 52. Indb. om købstadskirkernes til-
stand.
16 En udførlig redegørelse for kirkernes tilstand i tids-
rummet 1736-55, udarbejdet af Jochum de Lichten-
hielm, findes bagest i LAVib. Kirkeinsp.ark. Horsens 
kirkers kirkestol (C 621-9). Redegørelsen er publi-
ceret i Otto Norn, »Om Horsens Kirkers Tilstand 
1736-1755«, i Horsens Museum, 1945-46, 8-10. Jfr. end-
videre rgsk. Supplerende indtægter tilvejebragtes en-
delig gennem salg på auktioner 1738 og 1742 af kas-
serede materialer, jfr. LAVib. Retsbetjenteark. Horsens 
købstad. Auktionsprot. (B 66-344).
17 LAVib. Bispeark. Indk. breve (C 3-510).
18 LAVib. Kirkeinsp.ark. Horsens kirkers kirkestol (C 
621-9).
19 RA. DaKanc F 20. Koncepter og indlæg til jyske 
tegnelser, nr. 18 (indlæg fra Stiftsøvrigheden 26. aug. 
1793). De samlede udgifter kom dog til at beløbe sig 
til 9.482 rdl., hvor af Kruuse skulle have udbetalt 7.000 
rdl. eller 73%. Kruuses slutudbytte blev yderligere for-
øget med nogle hundrede rigsdaler, jfr. ndf. og Jacob B. 
Jensen, »Arkitekten som bymatador. Bygmester Anders 

3 Jfr. ndf. Navneændringen anføres året før af biskop 
Hector Janson, RA. DaKanc F20. Indlæg til jyske teg-
nelser 1796, nr. 301 (6. dec. 1796 med kgl. approbation 
16. dec. s.å.).
4 RA. Kirkemin. 1. kt. Journalsager 4 J 331 (1935), ind-
lagt i nr. 5 K 695 (1962), brev af 6. maj 1936. ‘Paren-
tesløsningen’ anvendes således som titel i monografien 
om kirken fra 1940, forfattet af den daværende sog-
nepræst, C. E. T. Engsig-Karup (Engsig-Karup 1940), 
hvorimod Otto Norns værk om kirken fra 1948 (Otto 
Norn 1948) alene angiver det nuværende navn.
5 Jfr. KancBrevb 8. dec. 1564, da bymændene i Horsens 
fik overladt en klokke fra Ring Kloster til deres sogne-
kirke, jfr. †klokke nr. 2. Det er i denne sammenhæng 
næppe sandsynligt, at der her hentydes til den tårn-
løse sognekirke, Klosterkirken. Derimod kan der ikke 
sluttes sikkert om, hvorvidt der henvises til denne, til 
Vor Frelsers Kirke eller til begge, når ‘bykirken’ en 
række gange betænktes i forbindelse med tilskud fra 
kronens part af korntiende i Stenderup og Nebsager 
sogne (Bjerge Hrd., Vejle Amt), med henblik på byg-
ningsreparationer i tidsrummet 1581-95, jfr. KancBrevb 
29. jan. 1581 (‘Bykirken’); 13. nov. 1581 (‘Horsens By-
kirke’); 14. febr. 1583 (‘Bykirken’); 11. maj 1584 (‘By-
kirken’); 12. aug. 1590 (‘Byens kirke’); 9. juli 1591; 21. 
sept. 1593 (‘Byens kirke’); 2. sept. 1594; 16. okt. 1595 
(‘Horsens kirke’).
6 Resen 104. Jfr. desuden de regelmæssige omtaler under 
dette navn i kirkergsk., således i LAVib. Kirkeinsp.ark. 
Rgsk. 1709 (C 621-1); 1733-34 (C 621-2); Forsk. dok. 
1737 (C 621-19); 1740 (C 621-19).
7 LAVib. Bispeark. Rgsk. (C 3-2391). ‘Den store kirke’ 
omtales bl.a. 1741, 1742, 1746, 1747 og 1759, i de to 
sidste tilfælde i relation til begravelser eller gravmin-
der i Klosterkirken, jfr. smst. Rgsk. 1741-42, 1746-47, 
1759 (C 3-2385, C 3-2387).
8 Jfr. KultHistLeks VIII, 246.
9 ActaPont IV nr. 2779. Jfr. s. 5352. Ud over at under-Jfr. s. 5352. Ud over at under-
strege anneksforholdet til Vor Frue Kirke og de be-
grænsede rettigheder og funktioner i forhold til denne, 
kunne betegnelsen ‘kapel’ også afspejle tilknytningen 
til kongsgården, jfr. således Valdemar Atterdags stiftelse 
(før 1361) af et antal kapeller på, foran eller nær ved 
seks af sine sjællandske borge (Vordingborg, Kalund-
borg, Søborg, Gurre, Korsør og København), jfr. Dipl-
Dan 3, VI, nr. 118; blandt disse synes i hvert fald S. Ja-
kobs Kapel i Gurre at have været en ældre bygning, 
der ved denne lejlighed måske er blevet ombygget el-
ler udvidet, jfr. DK Frborg 721f.
10 DiplDan 4, VI, nr. 9 (1. febr. 1396) med omtale af 
gaver til franciskanerne i Horsens, brødrene i S. Hans 
Kloster og ‘enhver af kirkerne sammesteds’, gradueret 
med en gave på 2 mk. sølv til de første, 1 mk. ditto til 
johanniterne og 1 sk. grot til de sidste; DaMag 3, III, 
1851, 299, hvor S. Hans Kloster betænktes med 2 sk. 
grot, mens ‘hver kirke og kloster’ smst. modtog 1 sk.

NOTER TIL s. 5368-69
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Kruuse«, Synligt og usynlig. Studier tilegnede Otto Norn, 
Hugo Johannsen (red.), Herning 1990, 248.
20 LAVib. Bispeark. Rgsk. Overslag af 5. maj 1794 fra 
Anders Kruuse og Jens Hiernøe (C 3-2372).
21 LAVib. Kirkeinsp.ark. Rgsk. (C 621-2).
22 L. M. Wedel, Indenlandske Rejse igjennem de betydeligste 
og skjønneste Egne af de danske Provindser I, Kbh. 1803, 
328.
23 F. Magnússon, Optegnelser paa en Reise til Jellinge, gjen-
nem forskjellige Egne af Sjelland, Fyen og Jylland i Aaret 
1821, Kbh. 1821, 156.
24 Chr. Molbech, Ungdomsvandringer i mit Fødeland II, 
Kbh. 1815, 192.
25 LAVib. Kirkeinsp.ark. Rgsk. (C 621-3); Bispeark. Hor-
sens kirker (C 3-513).
26 LAVib. Kirkeinsp.ark. Rgsk. (C 621-4).
27 Ved embedet. Synsprot.
28 Horsens Avis 24. dec. 1866; jfr. også Dagbladet 28. dec. 
1866.
29 LAVib. Kirkeinsp.ark. Restaur. (C 621-20A).
30 LAVib. Kirkeinsp.ark. Restaur. (C 621-20A). Brev fra 
Kultusmin. til Storck 24. dec. 1878; brev fra Kultusmin. 
til Stiftsøvr. 29. jan. 1879.
31 Horsens Avis 28. aug. og 15. dec. 1880.
32 LAVib. Kirkeinsp.ark. Rgsk. (C 621-5).
33 Forslag af 11. nov. 1989, i NM.
34 Schiørring 2000, 114ff. Jfr. også udgravningsrapporter 
i Horsens Museum, mus.nr. HOM 320, 610 og 624.
35 Notat i Viggo Norns tegningsarkiv (HOM 31A- 
6.18); NM. Møntsaml. Fundprot. nr. 1598. I den lokal-
historiske litteratur omtales fund 1927 af mønt(er) fra 
Erik Menveds tid i tårnfundamentet, jfr. Aage Simon-
sen, »Vor Frelsers Kirke i Horsens«, ÅrbÅrhSt 24, 1931, 
129; N. F. S. Dahl og Den ev.-luth. Kirke, 43 ; Engsig-
Karup 1940, 7; Bay, Horsens historie 23. Denne eller 
disse mønter er dog ikke registreret i Nationalmuseet, 
og der kan være tale om en fejltolkning af mønten fra 
Wismar.
36 De to øvrige er et S. Hjælper-mærke og et ikke 
identificeret mærke, jfr. Schiørring 2000, 143f; Horsens 
Museum, mus.nr. HOM 320.
37 Blandt mønterne er en malmøsk hvid fra 1450-1500, 
en lybsk-mecklenburgsk hulpenning fra 1350-60, en 
kobbersterling fra o. 1422 og to mønter fra Christof-
fer II's tid, hhv. fra Roskilde og Sakskøbing samt nogle 
ubestemmelige mønter.

NOTER TIL KIRKENS OMGIVELSER

38 Schiørring 2000, 123. Horsens Museum, mus.nr. 
HOM 610, A1814.
39 Schiørring 2000, 130; Horsens Museum, mus.nr. 
HOM 610, A1814.
40 Jens Jeppesen og Hans Jørgen Madsen, »Stormands-
gård og kirke i Lisbjerg«, Kuml 1988-89, 289-310.

41 Hverken ved den store udgravning på Torvet 
1991-92 (Horsens Museum, mus.nr. HOM 610) eller 
ved den noget mindre arkæologiske udgravning nord 
for kirken 1987 (Horsens Museum, mus.nr. HOM 
320) fremkom spor af begravelser. Ældre efterretnin-
ger, fra o. 1875, om rester af grave og kirkegårdsmure 
nordvest for kirken, har ikke kunnet verificeres af ny-
ere arkæologiske undersøgelser, jfr. Fabricius 21 og 52f. 
En række begravelser, der ved kirkens restaurering 
1935-36 afdækkedes i gulvene, må alle regnes for ef-
termiddelalderlige. Kun tilstedeværelsen af en gravsten 
fra o. 1511 (†gravsten nr. 1) er et sikkert vidnesbyrd 
om middelalderlige begravelser i selve kirken, jfr. s. 
5582.
42 Der er tilsyneladende ikke syd for kirken afdækket 
spor af bebyggelse fra 1200'erne; Torvet kan derfor ha-
ve været i funktion tidligere end det generelle anlæg-
gelsestidspunkt o. 1300.
43 Horsens Museum, mus.nr. HOM 624, A150, A11.
44 Tilsvarende befæstninger af kirker eller deres omgi-
vende kirkegårde er usædvanlige. Sml. dog kirkerne i 
Malling, s. 2307ff. og Åbenrå, DK SJyll 1674. Den så-
kaldte Arnoldsmur uden om Roskilde Domkirke har 
en beslægtet karakter, men skal formentlig blot betrag-
tes som en – om end særdeles markant – angivelse af 
domkirkeområdets afgrænsninger, DK KbhAmt 1279.
45 Horsens Museum, mus.nr. HOM 610 (resumé, s. 7), 
med stolpehullerne A1829, A1830 og A1831.
46 Schiørring 2000, 131-33.
47 Horsens Museum, mus.nr. HOM 610, A1453.
48 Schiørring 2000, 138. Horsens Museum, mus.nr. 
HOM 610, A1061.
49 Tilbygningen var – teknisk set – sekundær, idet dens 
fundamenter tydeligvis var anlagt op mod rådhusbyg-
ningens sydmur, men dens opførelse faldt sandsynligvis 
i umiddelbar forlængelse af den øvrige byggeaktivitet.
50 Schiørring 2000, 140. Horsens Museum, mus.nr. HOM 
610, A1260, A1267 og A1269.
51 Horsens Museum, mus.nr. HOM 610, A1230.
52 Horsens Museum, mus.nr. HOM 610, A355.
53 Horsens Museum, mus.nr. HOM 610, A1382. To styk-
 ker tømmer fra denne bygning er dateret til efter hhv. 
1412 og 1417.
54 Horsens Museum, mus.nr. HOM 610, A297. Muren 
eller bygningen blev fjernet i slutningen af 1400'erne 
eller begyndelsen af 1500'erne, jfr. HOM 610, resumé 
s. 19.
55 Horsens Museum, mus.nr. HOM 610, resumé, 19.
56 Horsens Museum, mus.nr. HOM 610, A360.
57 Horsens Museum, mus.nr. HOM 610, A410.
58 Fortid og Nutid II, 1919, 98; Baumgarten 146; Madsen 
1982 nr. 16 og 20 (46, 51).
59 Madsen 1982, 49.
60 Horsens Museum, mus.nr. HOM 624, resumé s. 2, 4.
61 LAVib. Kirkeinsp.ark. Horsens kirkes stolebog (C 
621-7). Jfr. også note 12 og ndf.
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62 HofmFund II, 197.
63 Møller Knudsen og Schiørring 64.
64 Jfr. LAVib. Rådstueark. Angaaende Gaarde-Kilder i 
Horsens (D 13-161). Selve brønden var 1879 blevet 
overdækket med en muret hvælving, mens en gaskan-
delaber med vandspring opsattes ovenover. Jfr. RA. 
Kultusmin. 1. kt., Journalsager D 681 (1881).
65 LAVib. Kirkeinsp.ark. Kloster kirkebog (C 621-6). 
Om betegnelsens etymologi vides intet nærmere. Af-
ledningen fra ‘kiper’/‘kyper’, kendt fra lokaliteter i 
Vestnorge eller ‘kippe’ (dvs. hytte, knejpe) er nævnt, 
omend med stort forbehold, af Bent Jørgensen, Insti-
tut for Navneforskning, Københavns Universitet (brev 
af 22. juli 2003 (19. nov. 2002)). Navnet er hverken 
registreret af Hugo Matthiessen, Gamle Gader, Kbh. 
1917 eller af Anders Bjerrum, Stednavne i Århus og 
Skanderborg amter (Danmarks Stednavne nr. 12), Kbh. 
1964. Strækningens anden betegnelse, Pustervig, der 
i det mindste kendes fra 1700'erne (jfr. Robert Mül-
lers kort over Horsens fra 1796), se Matthiessen, 150 
om en mulig forbindelse med smedene (jfr. også Nør-
regades betegnelse som Lille Smedegade) i lighed med 
gadenavnets anvendelse f. eks. i Århus. Derimod er 
det uvist, hvor tidligt betegnelsen ‘Kirkestræde’ for den 
samme strækning eller ‘Kirkegyde’ for forløbet mellem 
kirkens vestgavl og Torvet kendes fra kilderne, jfr. for 
den førstnævnte Fabricius 21 og for den sidste Jensen 
1944, 49.
66 Betegnelsen ‘Drilborg Plads’ knyttes til den svenske 
major Dril, der under krigen havde sit hovedkvarter i 
byen, jfr. Baumgarten 16.
67 Fabricius 22 i et referat af sagsakterne fra 1699 vedr. 
en ejendomshandel med Rasmus Pedersen snedker. 
Om Bjerredam og Bjerrekildetofte, jfr. samme og Jen-
sen 1944, 49.
68 Denne besad ejendommen 1648, jfr. Baumgarten 134.
69 LAVib. Kirkeinsp.ark. Horsens kirkers kirkestol (C 
621-10).
70 LAVib. Retsbetjenteark. Skøde- og panteprot. Horsens 
købstad 1707-40 (B 66-SP2), med tingsvidne af 10. 
jan. 1713 og afskrift eller referat af sagsakter 28. sept., 
4. okt., 18. okt., 25. okt. og 23. dec. 1712. Jfr. også Fa-
bricius 21f., Baumgarten 134f. og Jensen 1944, 211f.
71 Jfr. promemoria fra Harsdorff til Ove Høgh Guld-
berg juni 1780, i Otto Norn, »Harsdorff og Palaiset i 
Horsens«, ÅrbÅrhSt XXXI, 1938, 101.
72 Sv. Aage Bay, »Di Haassens Hæjstfolk. Horsens som 
garnisonsby fra 1724 til 1842«, Vejle Amts Årbog 1980, 
129ff.
73 For redegørelsen for bebyggelsen syd for kirken hen-
vises generelt til Baumgarten 134-71 og Jensen 1944, 
passim.
74 Horsens Museum. Tegninger (HOM 31A-6.1; 34A-
1.1-4; 6.1-27).
75 Ved embedet. Div. sager (4.8.04).
76 Jfr. Schiørring 2000, 127 fig. 13, hvor kirken er place-

ret sydligst i området, og det indhegnede areals græn-
ser er markeret som forløbende umiddelbart syd for 
kirken med en større afstand til bygningen i nord og 
øst, mens udstrækningen mod nord når et godt stykke 
hinsides den senere Nørregade.
77 Om en senmiddelalderlig begravelse og gravsten o. 
1511 for Olof Olofsen, jfr. s. 5583.
78 Fabricius 21 note 80, 52.
79 Fabricius 52.
80 Horsens Avis 3. april 1909; Madsen 1982, 49f. Jfr. op-
måling af matr. nr. 409-10 ved Viggo Norn april 1909, 
i NM.
81 Fabricius 53.
82 LAVib. Kirkeinsp.ark. Rgsk. (C 621-2); Horsens kir-
kers kirkestol (C 621-9); Bispeark. Rgsk. (C 3-2368).
83 LAVib. Bispeark. Rgsk. (C 3-2368).
84 LAVib. Bispeark. Rgsk. (C 3-2389, C 3-2372).
85 Udgifter til de store anlægsarbejder, hvortil bl.a. hen-
tedes over 1000 læs grus fra byens grusgrav på Lovby 
Mark, er omtalt i flere regnskabsposter, jfr. LAVib. Bi-
speark. Indk. breve (C 3-511, C 3-513, C 3- 2379). 
Kirkeinsp.ark. Rgsk. (C 621-3); Forsk. dok. (C 621- 
19).

Fig. 213. Projekt til regulering af kirkens omgivelser og  
bebyggelsen nord for kirken. Skitse ved Viggo Norn 
1936 (s. 5380). I Horsens Museum. – Proposal for regu-
lation of the surroundings of the church and buildings to the 
north.

NOTER TIL s. 5369-82
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86 LAVib. Bispeark. Rgsk. (C 3-2382, C 3-2384).
87 Jfr. tegning i NM.
88 LAVib. Kirkeinsp.ark. Indk. breve (C 621-17).
89 Jfr. brev af 29. sept. 1880 fra Estrup til Storck med 
forslag til løsning på problemerne (fig. 216), i NM.
90 MeddÅrhSt 1989, 150f. Et kort tidsrum forinden – 
fra 1981 – havde ejendommen Nørregade 47 fungeret 
som sognehus.
91 Fabricius 52 note 172.
92 LAVib. Rådstueark. Bygnings- og grundtakster (D 
13-94). Kirkeinsp.ark. Rgsk. (C 621-1).
93 LAVib. Kirkeinsp.ark. Rgsk. (C 621-1, C 621-2).
94 LAVib. Bispeark. Rgsk. (C 3-2386).
95 LAVib. Amtsark. Horsens bys brandtaksationsforret-
ninger 1761 (B 5A-434).
96 LAVib. Bispeark. Horsens kirker (C 3-512).
97 LAVib. Kirkeinsp.ark. Indk. breve (C 621-17).
98 NM. Gennemgangen ses dog allerede på fig. 218.
99 LAVib. Rådstueark. Horsens bys befalingsbog (D13- 
96).
100 LAVib. Bispeark. Rgsk. (C 3-2385, C 3-2368); Kir-
keinsp.ark. Rgsk.(C 621-2).
101 LAVib. Amtsark. Horsens bys brandtaksationsforret-
ninger 1761-1813 (B 5 A-434-38).
102 LAVib. Bispeark. Rgsk. (C 3-2382).
103 Ved embedet. Synsprot. 1862; LAVib. Kirkeinsp.ark. 
Indk. breve (C 621-17). Det kan være dette planke-
værk, der allerede omtales 1717 og 1732 (‘mellem 
Chresten Knapmagers hus og kirken’, ‘mellem Knud 
Hiortes og S. Ibs Kirke’), jfr. LAVib. Kirkeinsp.ark. 
Rgsk. (C 621-1, C 621-2). Sidstnævntes hus, ‘der til S. 
Ibs Kirke findes bygget’, tillodes 1735-36 flyttet læn-
gere ud på Torvet, jfr. smst. 1851 nævnes et stakit med 
låge mellem kirken og ‘Lorensen’, antagelig det samme 
som omtalt ovf., jfr. Bispeark. Rgsk. (C 3-2382).

104 Jfr. lokalplan nr. 51, 1986 og tilhørende korrespon-
dance. Ved embedet. Div sager (4.8.05).
105 Jfr. forslag til lokalplan 1991-92 med udkast til be-
lægningsskitse m.m., udarbejdet 24. jan. 1992 af fir-
maet Møller og Grønborg. Ved embedet. Div. sager 
(4.8.06).

NOTER TIL BYGNING
106 Koncept af 1. aug. 1864 ved N. L. Høyen til Det 
særlige Kirkesyns udtalelse vedr. V. Th. Walthers restau-
reringsprojekt. I NM.
107 Jfr. tillige indb. af januar 1936 ved Otto Norn, i 
NM.
108 Otto Norn 1948, 5.
109 Høyen 76-83.
110 Ytringer omkring kirkens arkitektur og stil før re-
staureringens påbegyndelse er den førnævnte af Høyen 
(note 106) og af J. J. A. Worsaae (brev af 4. juli 1865 
i NM). En nærmere redegørelse for Walthers tanker 
i forbindelse med restaureringen er ikke bevaret, lige 
så lidt som eventuelle bygningsantikvariske iagttagelser 
herfra, jfr. også s. 5458. Fabricius (1879) indarbejdede 
kun enkelte iagttagelser fra kirken i den efter Walthers 
restaurering overleverede skikkelse, mens Estrups over-
vejelser og fund er dokumenteret, dels i en række op-
målinger (jfr. fig. 24-27), dels i den værdifulde bevare-
de korrespondance i NM af breve til H. B. Storck med 
tilhørende tegninger. De forskellige udgaver af Traps 
Danmarksbeskrivelse (Trap, 1.-4. udg., 1860, 1879, 
1904 og 1926) fremlagde med stigende præcision en 
vurdering af kirkens datering og stil, jfr. også Beckett, 
DaKunst (1924-26), mens den lokalhistoriske littera-
tur i videreførelse heraf eller opposition dertil behand-
lede kirkens arkitektur, jfr. her navnlig Engsig-Karup 
(1932) i Den ev.-luth. Kirke og samme efter hovedre-
staureringen (Engsig-Karup 1940). 
111 Viggo Norn ytrede sig allerede om kirkens byg-
ningshistorie i et brev af 4. dec. 1935 til menighedsrå-
det (RA. Kirkemin. 1. kt. Journalsager 4 J 331(1935)). 
Af stor værdi for bygningshistorien er navnlig hans no-
tebog fra restaureringen (Viggo Norn) samt et meget 
stort tegningsmateriale, som hidtil kun delvist er pub-
liceret i Otto Norn 1948.
112 Jfr. J. K. Jensen, »Vor Frelsers Kirkes Historie«, Hor-
sens-Bladene, 23. maj 1936 (Jensen 1936); samme, »Fa-
miliegravsteder i Vor Frelsers Kirke«, Horsens-Bladene, 
oktober 1937 (Jensen 1937); Engsig-Karup 1940; Otto 
Norn 1948.
113 Bay 1952; Bay, Horsens historie. 
114 Schiørring 2000, 137f. 
115 J. J. A. Worsaae, der fejlagtigt var blevet fortalt, at man 
ved den planlagte restaurering (s. 5456) påtænkte at 
fjerne midtskibets granitkapitæler, bad i skrivelse af 4. 
juli 1865 (i NM) V. Th. Walther om at skåne disse »for-
sirede Kapitæler, der sammen med Vestportalen turde 

Fig. 214. Vor Frelsers Kirke, set fra nordøst, 1950 (s. 
5380). Skitseforslag af Viggo Norn og Egil Fischer. I 
Horsens Museum. – Sketch proposal for the surroundings 
to the north of the church, 1950.



5607

være Rester af en ældre Kirke i Rundbuestil«. Samme 
opfattelse kommer til udtryk i teksten til Heinrich 
Hansens kapitæltegninger, som 1872 publiceredes i 
ÆldNordArch. Her hedder det til planche nr. 16: »I den 
vestre Gavl er der paa Vor Frelsers Kirke i Horsens, som 
for øvrigt er udført af røde Mursten, indmuret en Gra-
nitportal, der er ældre end den nuværende Kirke.« O. 
Fabricius (1879) anså derimod vestportalen, som han 
mente stammede fra det 11. årh., for at være et oprin-
deligt led og som sådan en af de få muligheder for da-
tering af bygningen, jfr. Fabricius 44.
116 Otto Norn 1948, 12. M. Mackeprang tog i sit sam-M. Mackeprang tog i sit sam-
tidigt udgivne værk om granitportalerne Norns op-
fattelse til efterretning, jfr. Mackeprang, Granitportaler 
73f.
117 Således læser man på et af opslagene med tegnin-
ger af midtskibets sydvæg og kirkens grundplan føl-
gende (jfr. fig. 14): »dette Vindue [markeret med x] er 
brudt igiennem Muren, der før dannede en flad Ni-
sche [Høyen angiver med stipling omridset af trifori-
erne], i Aarene 1790. – Saaledes ogsaa i de andre Buer, 
saa at Emporkirken oprindelig ei har havt Vinduer«. 
Og: »Hvælvingen er fra en senere Tid, men Kirken er 
fra først af beregnet paa Hvælving«. Og: »4 Piller bærer 

Hovedskibets Hvælving, men de vestlige meget bre-
dere og dybere end de andre og buen mere sammen-
trykt, da de have baaret Taarnene«. Endelig: »Oprinde-
lig 2 taarne; nu kun 1«, jfr. Høyen 79-80.
118 Hans udgangspunkt var dog ikke det samme som 
Høyens, d.e. de vestlige arkadepillers afvigende dimen-
sionering, men derimod opdagelsen af trappeløbet i 
vestpartiets nordvestre hjørne, jfr. brev fra Estrup til 
Storck af 26. juni 1879, i NM.
119 Jfr. Aage Simonsen, »Vor Frelsers Kirke i Horsens«, 
ÅrbÅrhSt XXIV, 1931, 127-29; Engsig-Karup i Den 
ev.-luth. Kirke 42f.; iflg. Viggo Norn var kirken oprin-
delig tårnløs, og det nuværende ansås for senmiddelal-
derligt, jfr. redegørelse ved Viggo Norn i brev af 4. dec. 
1935 til menighedsrådet (RA. Kirkemin. 1. kt. Journal-
sager 4J 331 (1935)).
120 Engsig-Karup inddrog den allerede af Fabricius 1879 
(s. 50) fremdragne regnskabsoplysning om nedtagnin-
gen 1696 af et ‘lille, gammelt ubrugeligt tårn på kirkens 
vestende’ (s. 5447) som indicium for, at tvillingetår-
nene formentlig var blevet opført, om end det søndre 
var senere ombygget, måske under Erik Menved, jfr. 
Engsig-Karup 1940, 3, 6f. 

Fig. 215. Udkast til hængeværk i koret (s. 5475). Skitser 
i brev fra Hector Estrup til H. B. Storck, dateret 12. juli 
1880. – Sketch for a truss in the chancel, July 1880.

Fig. 216. Alternative forslag til †gitterværk omkring 
koret (s. 5382, 5606). Skitser i brev fra Hector Estrup 
til H. B. Storck, dateret 29. sept. 1880. – Alternative pro-
posal for †latticework around the chancel. Sketches, Septem-
ber 1880.

NOTER TIL s. 5382-88
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Fig. 217. Detalje af sokkel under nordre sideskibs 2. 
støttepille med profileret, genanvendt granitkvader (s. 
5404). HJ fot. 2003. – Detail of the base of the second but-
tress of the north side aisle with profiled, re-used granite ash-
lar.

8 Aarhundreder tilbage og vidne saaledes om, at Kir-
ken maa være bygget i det 11te Aarhundrede«, jfr. Fab-
ricius 44.
131 Beckett, DaKunst I, 160f.
132 Jfr. Den ev.-luth. Kirke 38ff. 
133 Engsig-Karup 1940, 3.
134 Otto Norn 1948, 16f. (»Kirkens kunsthistoriske Pla-(»Kirkens kunsthistoriske Pla-
cering«).
135 I forbindelse med godkendelsen af Storcks restaure-
ringsprojekt meddelte Ministeriet 18. aug. 1879 arki-
tekten, at tegningerne af de fremkomne spor af det 
oprindelige efter brugen skulle sendes via Ministeriet 
til »Archivet ved det oldnordiske Musæum«. 23. maj 
1881 rykkede Ministeriet for tegningerne, som i øv-
rigt ønskedes forøget med senere tilkomne spor, »saa-
som ved Ombygningen af Portalen paa Taarnets Syd-
side«. Estrup svarede 27. maj, at han »havde optaget de 
fornødne Notitser og Opmaalinger af alle fremkomne 
Spor saavel under Udgravningerne som under Ned-
brydning«, men disse var endnu ikke »samlede til et for 
Nogen Anden end mig selv overskueligt Hele«, jfr. LA 
Vib. Kirkeinsp.ark. Indk. breve (C 621-17).
136 Brev fra Svend Aage Bay til Otto Norn af 30. dec. 
1950, i NM. Heri foreslår han, at vestportalen stammer 
fra den gamle sognekirke, Vor Frue, som så må være ble-
vet ombygget o. 1225. Bay fastholder, at granitmaterialet 
i Vor Frelsers Kirke ‘vistnok’ hidrører fra Vor Frue Kirke, 
men kombinerede det med tilstedeværelsen af romansk 
granitmateriale i Klosterkirken, hvor det formentlig skal 
ses på baggrund af kongens tilladelse 1540 til nedrivning 
af Vor Frue Kirke og genbenyttelse af materialer herfra 
til ‘sognekirken’, dvs. Klosterkirken (s. 5349). Hvad an-
går granitmaterialet i Vor Frelsers vestportal, foreslog han 
senere, at den måske først var indsat her i 1580'erne(!), 
jfr. Bay 1952, 38; senest Bay, Horsens historie 22.
137 Møller Knudsen og Schiørring 16f.
138 Målt ved hjørnerne og midten samt i murkronehøj-
de.
139 De gennemsnitlige mål er ca. 28×13,5×8,5-9 cm, 
og hvor oprindelig fugning iagttoges, sås den at have 
skråt beskårne kanter, jfr. Viggo Norn, 83-84.
140 Otto Norn 1948, 10, 14 og 16; ved flere af de her 
nævnte riflede sten er registreret, at riflingen er foreta-
get før brændingen. Riflingen lader sig i dag kun van-
skeligt erkende efter murenes afrensning for kalk og 
cementpuds ved restaureringen 1935-36. Sml. Hanne 
Dahlerup Koch, »Et stenhus fra ca. 1300 i Roskilde«, i 
Bygningsarkæologiske Studier 1997, 75 og 82.
141 Viggo Norn forslog, at stenen kunne have været be-
nyttet som sokkelsten for en dørstolpe, jfr. Viggo Norn, 
107.
142 Jfr. Engsig-Karup 1940, 16.
143 Frisens sten synes tyndere end murværkets øvrige 
(jfr. fig. 33), hvilket må skyldes, at de er tildannede ef ter 
brændingen ved behugning af en ‘normalsten’ og altså 
ikke er sten krummede før brændingen.

121 Det må undre, at Norn som argument for afvisnin-
gen af tvillingetårnene henviser til kirkens ringe læng-
de og navnlig til fravær af ethvert spor herefter i vest-
partiet, jfr. Otto Norn 1948, 16.
122 Hos Sven Aage Bay hedder det blot, at tårnet stam-
mer fra Erik Menveds tid i henhold til den fejlagtige 
møntbestemmelse (s. 5370), jfr. Bay, Horsens historie 
23. 
123 Francis Beckett opfattede også skibet som et oprin-
delig basilikalt anlæg, jfr. Beckett, DaKunst II, 20. 
124 Jfr. redegørelse for bygningshistorien i brev af 4. dec. 
1935 til menighedsrådet (RA. Kirkemin. 1. kt. Journal-
sager 4J 331 (1935)).
125 Beckett, DaKunst I, 101.
126 Mackeprang nævner således både Norns påvisning 
af, at portalen oprindelig synes at have været rund-
buet samt sidstnævntes opfattelse af samtidighed mel-
lem teglstenskirken og granitportalen, jfr. Mackeprang, 
Granitportaler 70-74.
127 Engsig-Karup 1940, 3, 6.
128 Otto Norn 1948, 10 note 5, 12f.
129 Otto Norn 1948, 12 note 1.
130 »Hele denne Kirkes vestlige Muurparti vidner om 
en meget høi Alder, særligen gjælder dette om den nu 
tilmurede, rundbuede(!) Portal med dens Søiler… De 
phantastiske Dyrefigurer og Slyngninger … vise, efter 
Sagkyndiges Udsagn, hen til en Tid, der ligger omtrent 
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144 Friser af bueslag, hvis fremspringende sten bærer 
pudslag under gesimsen, kendes bl.a. fra det store nor-
dre våbenhus, det såkaldte ‘Paradis’ (o. 1250) ved Lü-
becks Domkirke, jfr. Wolfgang Grusnick og Friedrich 
Zimmermann, Der Dom zu Lübeck, Königstein im 
Taunus 1996 (Die Blauen Bücher) 44.
145 Brev fra Estrup til Storck af 21. apr. 1880, i NM.
146 Brev fra Estrup til Storck af 1. juli 1879, i NM. 
Estrup registrerede tillige en apsissokkelkvader i lang-
husets vestgavl og en i søndre sideskib.
147 Tagsporet kunne tolkes som en rest af et ældre 
†skib(?) i tilknytning til koret, hvilket dog næppe er 
sandsynligt. Sporet repræsenterer tillige skel let mellem 
den samtidig med koret opførte del af triumfgavlen og 
dens efterfølgende fuldførelse i forlængelse af skibets 
opførelse.
148 Sammenlign med forskellen i soklerne under øst- 
og vestafsnittet (s. 5404, 5405, 5408, 5410).
149 Foruden de allerede anførte forhold kan yderligere 
tilføjes den uregelmæssige skiftegang østligst i sydsi-
dens 4. fag foroven (s. 5426) samt et knæk i nordre ar-
kademurs flugt mellem 3. og 4. fag.
150 I brolægningen foran langmuren er nedlagt en ræk-
ke lange granitsokkelkvadre med hulkelprofil. De er 
formentlig fremstillet i forbindelse med restaureringen 
1879-81 til indsætning i sideskibet, men blev henlagt i 
afventen på en sænk ning af terrænet nord for kirken, 
jfr. brev fra Estrup til Storck af 5. juni 1880, i NM.
151 De er sandsynligvis bevaret på plads og viser en sok-
keludformning sammenhængende med soklen under 
langhuset i øvrigt – modsat forholdene ved søndre si-
deskibs østgavl (jfr. s. 5405).
152 På dette sted registreredes også i et lidt højere ni-
veau en sokkelkvader, der formentlig var indsat ved en 
reparation.
153 Trods dette er der næppe nogen grund til – som 
Otto Norn 1948, 6 og 10 note 5 – at regne med en 
fuldstændig ombygning.
154 Midtskibsgavlens nedre del – indtil korets murhøj-
de – er formentlig opført sammen med koret og en 
til dette hørende vestre gavltrekant. Ved opførelsen af 
langhuset er gavltrekanten inkorporeret i en forhøjelse 
af mur værket; nordre sideskib og den tilhørende apsis 
er sandsynligvis – senere(?) – opført mod en stående 
fortanding i midtskibets nordøsthjørne.
155 Apsidens identifikation med von Reicharts begra-
velse fremgår af, at denne ‘er ej un der kirkens tag, men 
muret til kirken i det nordøstre hjørne, hvor koret og 
skibet mødes.’ LAVib. Kirkeinsp.ark. Rgsk. (C 621-1).
156 Viggo Norn opfattede apsiderne som femkantede, 
formentlig med udgangspunkt i de fundamenter af 
den nedrevne søndre apside, som Estrup havde påvist 
1879 (jfr. fig. 27, 34), jfr. redegørelse for bygningshi-
storien i brev af 4. dec. 1935 til menighedsrådet. RA. 
Kirkemin. 1. kt. Journalsager 4J 331. Ifølge Otto Norn 
viste en fornyet undersøgelse 1935(!), at »Apsiden lige 

saa godt kan have været rund«, jfr. Otto Norn 1948, 
10.
157 Sideskibet, der her er regnet som samtidigt med 
langhuset i øvrigt, blev ved den arkæologiske udgrav-
ning på Torvet 1990-92 som et af dennes mere opsigts-
vækkende resultater, dateret til o. 1350, jfr. s. 5389.
158 Brev fra Estrup til Storck af 26. juni 1879, i NM. 
Estrup udtog en del af kvadrene og genanvendte dem 
som supplement rundt om kirkens sydvesthjørne un-
der tårnet. Ved den arkæologiske undersøgelse af Tor-
vet 1990-92 registreredes adskillige steder i den under-
muring af sydmuren, der blev foretaget forud for dens 
skalmuring, tilstedeværelsen af glatte, genanvendte gra-
nitkvadre. Disse hidrører sandsynligvis fra en oprinde-
lig, glat sokkel som den endnu synlige under kirkens 
nord- og vestsi de.
159 Det er uvist om opretningen er sket ved en påfo-
ring af facadens nedre del eller ved en dybere udhug-
ning til skalmuren foroven, men den kraftige murtyk-
kelse og den omfattende undermuring tyder snarest på 
førstnævnte.
160 Yderligere to piller er inkorporeret i tårnet over 
sydvesthjørnet og beskrives sammen med vestpartiet 
(s. 5410).
161 Pillerne regnes i Otto Norn 1948, 12 for oprinde-
lige. I udgravningsrapporten fra den arkæologiske ud-
gravning 1990-92 hersker nogen usikkerhed. I kon-
klusionen her (s. 9) fremhæves, at de tre østligste piller 
er oprindelige, mens den fjerde, vestlige, skulle være 
opført efter nedrivningen af et †våbenhus foran 3. fag 
(jfr. s. 5445). Modsat fremføres i anlægsbeskrivelsen (s. 
91, anlæg A1070) at alle pillerne er yngre end våben-
husets nedrivning. Sidstnævnte synspunkt forekom-
mer, sammenholdt med nordsidens sekundære støtte-
piller (jfr. s. 5407), sandsynligst.
162 Sideskibets gesimsniveau er i dag ca. 50 cm lavere 
end ved nordre sideskib. Dette forhold kan skyldes en 
senere nedskæring, f. eks. i forbindelse med ændring 
af tagformen, men kan også være oprindelig, jfr. en til-
svarende højdeforskel i midtskibets triforiestokværk (s. 
5400).
163 Apsidens indre tværmål må have været mindre end 
bredden af den tilstødende, bevarede apsisbue. Da ap-
siden ydermere sandsynligvis har haft centrum ca. 30 
cm inden for gavlens ydre flugt, kan det pågældende 
buestik først være opmuret efter nedrivningen af ap-
siden og dens efterfølger. Markeringen er ældre end 
Storcks restaurering 1879-81, idet stikket er registreret 
på en af Estrups skitser (fig. 37).
164 Indtil seks skifter vandretliggende ‘sildeben’, dvs. 
knap gavlens halve højde; det øvrige murværk hidrø-
rer i hovedsagen fra restaureringen 1879-81.
165 Mod ca. 120 cm i den øvrige del af sideskibets 
langmur inklusive indersidens skjoldbuepiller (sml. s. 
5431). En skævhed i murens indre flugt – med tilta-
gende tykkelse mod vest – kan skyldes en ombygning 

NOTER TIL s. 5388-5410
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af denne, men kan også være forårsaget af hensynet til 
den i murtykkelsen beliggende trappe (jfr. s. 5435).
166 Det er samme stiktype, som har fundet anvendelse 
ved midtskibets arkadeåbninger mod sideskibene samt 
ved de oprindelige skjoldbuer i koret og nordre side-
skib.
167 Opmuret af tegl. Båndet registreredes allerede 1830 
af Høyen 82 (jfr. fig. 15), der angiver, at det havde let 
rundet over- og underkant.
168 Høyen 82.
169 Bueslagene er, bortset fra granitblokkene, nært be-
slægtede med buerne over triforierne i midtskibets in-
dre. Blokke af beslægtet form og placering er indsat i 
vestportalens yderste bueslag (s. 5415).
170 Sml. de to strækninger rundbuefrise, der flankerer 
korets tag, på langhusets østgavl (s. 5409); vedr. et en-
kelt bueslag, jfr. s. 5407. 
171 Dette fremgår bl.a. af, at det øvre løb af den i gavl-
muren indesluttede ligeløbstrappe er delvis borthugget 
(s. 5435).
172 »Da hele Portalet er af huggen Steen, staaer det 
nu som en (ødelagt (overstreget)) Ruin, der er bevaret 
midt i den Syndflod af rød Farve og malede Affugnin-

ger, som (nu (overstreget)) dækker Kirkens ydre Ober-
flade«, Høyen 83.
173 Såvel 1830, o. 1855 og 1879 fremtrådte søjleskaftet af-
kortet og basen til gengæld opstillet på en 50-60 cm høj 
plint. Herom bemærker Høyen 83 »denne Basis hører ei 
til Søjleskaftet«. Den er næppe udskiftet i tiden mellem o. 
1855 og 1879, om end den af Høyen gengivne base kun 
med nogen vanskelighed lader sig identificere med den 
af Estrup tegnede med samme anbringelse (jfr. fig. 15, 
17 og 39a); det må være denne, der siden restaureringen 
tjener som kapitæl over nordsidens inderste søjle.
174 Kapitælet tjente formentlig tidligere som, sekun-
dært anbragt, base under yderste søjle i syd (jfr. note 
173), ligesom det halve søjleskaft kan stamme herfra. 
Hvorfra basen hidrører er uvist. Ved portalens frilæg-
gelse for senere tilmuringer fremkom tilsyneladende 
ingen løse arkitekturdele. Brev fra Estrup til Storck af 
5. juni 1880, i NM.
175 Beslægtede former findes vist kun på kirkens kapi-
tæler i midtskibet (s. 5427).
176 Otto Norn 1948, 12.
177 En af disse registreredes allerede af Høyen 83.
178 Otto Norn 1948, 12 note 5. Tanken har antagelig al-Tanken har antagelig al-
lerede været drøftet mellem fader og søn i forbindelse 
med restaureringen 1935-36 og tillige været nævnt for 
sognepræsten; i hvert fald nævner denne det som en 
kendsgerning, at portalen oprindelig var rundbuet og 

Fig. 218. Grundplan ved V. Th. Walther 1873, kopieret 
af J. G. Burman Becker. KglBibl. – Ground plan by V.Th. 
Walther, 1873, copied by J.G. Burman Becker.

Fig. 219. Vestfacade, tegnet 1853 af J. G. Burman Beck-
er. KglBibl. – West facade 1853.
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senere er omdannet til spidsbuet form, jfr. Engsig-Karup 
1940, 3; Mackeprang indarbejdede denne nytolkning 
i en note til sin redegørelse for portalen, jfr. Macke-
prang, Granitportaler 71 note 2.
179 Den omtalte kipning af disse to blokke ses tydeligt 
på stedet (fig. 40), men fremgår ikke af Estrups opmå-
linger af vestportalen (jfr. fig. 25 og 39a). – »Tegning 
og Maalning ere foretagne med saa stor Nøjagtighed 
som den forvitrede og skjævt opstillede Tingest tilla-
der, jeg har optegnet den paa fri Haand for ikke at give 
et vildledende Indtryk af Forbilledet«. Brev fra Estrup 
til Storck af 5. juni 1880, i NM.
180 Af Estrup benævnt »b«. Brev fra Estrup til Storck af 
5. juni 1880, i NM, (jfr. fig. 39a).
181 Stikkets fire nederste sten i nordsiden er bevaret. 
Det anførte højdemål angiver tillige den minimale fri-
højde under vestre vederlag for det hvælv, der bar vest-
partiets oprindelige †galleri (s. 5434).
182 Af den halvanden sten dybe rundbue over nichen 
er bevaret indtil fem sten i nordsiden, mens der af 
fladbuestikkene blot er bevaret begge vederlag i nord. 
Fladbuens toppunkt har ligget højst ca. 4 m over gul-
vet, snarere en smule lavere; dvs. at et ydre rundbuet 
portalstik kunne indpasses under fladbuen, mens det 
nuværende spidsbuede har toppunkt min. 10 cm hø-
jere oppe.
183 Det fremgår ikke klart, om disse mål refererer til in-
der- eller ydersiden, jfr. Viggo Norn 88 og Otto Norn, 
indb. 1936, i NM. Den af Viggo Norn registrerede 
fladbue (»Segmentbue«) må have dækket enten dørens 
indre niche eller dens lysning. Det udvendigt synlige 
stik har en radius på knap 150 cm og må derfor have 
været spidst, hvis døren har haft en bredde som den 
opgivne.
184 Horsens Museum, HOM mus.nr. 310.
185 LAVib. Bispeark. Rgsk. (C 3-2385).
186 Registreringen af denne åbning er noget diffus. På 
en plan ved Estrup efter restaureringen 1879-81 (fig. 
24) er indtegnet den ydre østre vange med fals af åb-
ningen, mens Otto Norn 1948, 12 i sideskibets indre 
registrerer en spidsbuet(?) ‘niche’, der atter tilmuredes 
ved restaureringen 1935-36, formentlig i tilknytning 
til etableringen af nicher til radiatorer under alle vin-
duerne.
187 Høyen 77 og 79.
188 Efter Norns restaurering 1935-36 resterer blot dele 
af prydskifterne over nordvinduerne, idet lysningsmå-
let, som Storck havde gjort for stort, korrigeredes ved 
fornyelse af stenene i selve stikket.
189 Vinduets vestre smig er placeret mindre end en halv 
sten fra apsisbuevangens vestre hjørne, hvilket viser, at 
ikke blot buen men også smigene er ændret ved be-
hugning. På det foreliggende grundlag kan det ikke af-
vises, at vinduerne kan være udført ved gennembryd-
ning af muren og ikke ved ændring af en bestående åb-
ning, men sandsynligheden taler dog snarest for sidst-

nævnte. Romanske eller senromanske vinduer uden 
muret stik hører til sjældenhederne, men kendes dog 
f.eks. fra Fruering Kirke (s. 3979).
190 Ydersiden blev fremdraget ved nedrivningen af 
†deg neboligen forud for opførelsen af menighedshuset 
nævnte år, jfr. s. 5382.
191 Vinduerne blev formentlig helt – eller i hvert fald 
næsten helt – bortbrudt ved opførelsen af Storcks nye 
tårnportal 1880-81.
192 Det må også undre, at skjoldblændingen sidder 
asymmetrisk i forhold til tvillingevinduet.
193 Brev fra Estrup til Storck af 3. sep. 1880, i NM.
194 En kort stump af et halvstens rulskiftestik er endnu 
synlig i tårnets indre helt op mod østhjørnet. Det skal 
bemærkes, at vinduets østfals sidder omtrent i lod over 
den tilsvarende fals i det østre vindue i 1. stokværks 
vin duespar. Det er på dette grundlag fristende at re-
konstruere også det øvre vindue som det ene af et par.
195 220 cm mod ca. 160 cm.
196 Viggo Norn 97.
197 Det forløber om bag skjoldbuepillerne og kan der-
for næp pe være yngre end disse.
198 Otto Norn 1948, 10 note 3.
199 Nicher, der i størrelse og placering svarer hertil, 
kendes fra flere klosterkirker, f.eks. Gudum Kloster, jfr. 
Vilh. Lorenzen, De danske Benediktinerklostres Bygnings-
historie (De danske Klostres Bygningshistorie X), Kbh. 
1933, tvl. VIII; endvidere Herrisvad Kloster i Skåne, 
jfr. samme, De danske Cistercienserklostres Bygningshistorie 

Fig. 220. Udgravning ved apsiden og undersøgelser 
af dens murværk, som nærmest korgavlen er rester af 
†støttepiller (s. 5441). Skitse ved Hector Estrup, sendt 
til H. B. Storck 1. juli 1879. – Excavation at the apse and 
investigations of its masonry, which at the point closest to the 
chancel gable consists of remains of †buttresses. Sketch July 
1879.

NOTER TIL s. 5410-22
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(De danske Klostres Bygningshistorie XI), Kbh. 1941, 
224 og fig. 136.
200 Viggo Norn 92 og 96-97.
201 Sml. Tikøb og Uggeløse (DK Frborg 686 og 2007). 
202 Der ses ikke i det bevarede materiale nogen be-
grundelse for denne ændring.
203 Døren, der på triumfgavlens østside tydeligt ses at 
være samtidig med det omgivende murværk, regnedes 
af Otto Norn 1948, 13 for hørende til det i 1700'erne 
op ad triumfmurens vestside anbragte pulpitur (jfr. s. 
5542).
204 Den søndre dørs sydside, mod sideskibsloftet, dæk-
kes for den allerøverste dels vedkommende af den 
skalmur, Storck 1879-81 påførte højkirkens yderside, 
men står uskadt bag denne. Den nordre dør er, på 
nordsiden, forlænget nedad, formentlig i forbindelse 
med indretning af et af pulpiturerne, der fandtes i nor-
dre sideskib frem til restaureringen 1935-36.
205 Det skal bemærkes, at vægopbygningens forskellige 
niveauer er placeret lidt højere, 20-30 cm, i nord end i 
syd. Dette gælder både arkadebuernes kragbånd og tri-
forieåbningernes bund og top; når toppen af buerne i 
nord og syd ligger i omtrent samme højde, kunne dette 
tyde på, at buerne i nord er rekonstrueret en smu le for 
flade.
206 Bevarede rester af alle led registreredes på den tredje 
arkadepille, mens rester af den øvre skråkant kunne 
ses på første pille fra øst. Trekvartsøjlernes samtidighed 
med pillerne i øvrigt ses af i oversiden af granitsoklen 
indlagte jernankre, der var fastgjort med bly og inde-
sluttet i mørtel. Her som andetsteds i kirken gælder, 
at granitten er kraftigt beskadiget, dels ved sekundær 
behugning, dels og ikke mindst som følge af en brand. 
Soklen ses da også i vid udstrækning erstattet af en 
støbt sokkel.
207 Disse kan være kantet af både en enkelt og en dob-
belt rille.
208 Brev fra Estrup til Storck af 20. juni 1879, i NM.
209 Når Otto Norn 1948, 14 skriver tre i nordmuren 
og en i syd, skyldes dette en lapsus. Ved restaureringen 
1935-36 registreredes tre oprindelige kapitæler i nord-
muren, men det østligste sad i tilknytning til en af Wal-
ther opført søjle nær triumfmuren (jfr. fig. 95); dette 
kapitæl flyttedes til sydsidens anden søjle.
210 At ikke blot gjordbuen, men også det ‘korte’ tønde-
hvælv er ommuret, fremgår af, at sidstnævnte i nord 
og syd har vederlag på en række fladbuestik, der delvis 
skærer den oprindelige rundbuede døråbning i hver 
side.
211 På Heinrich Hansens tegning af kirkens indre 
(fig. 148) er disse rulskifter gengivet som fremsprin-
gende rundstave. Teglstenens nuværende bevaringstil-
stand, efter afbankning af pudslagene ved restaurerin-
gen 1935-36, tillader ikke at afgøre med sikkerhed, 
hvorvidt et fremspring kan være borthugget. En sådan 
markering af et hvælvvederlag er ikke ukendt i sam-

Fig. 221. Aksonometrisk skitse af murværk omkring 
vestportalens inderside mod nord (s. 5416, 5434). Teg-
net af Morten Aaman Sørensen 1976. – Axonometric 
sketch of masonry around the inside of the west portal to-
wards the north, 1976.

tidens hvælv byggeri, men da oftest i form af tyndere 
rundstave opmuret af tungesten. Tegningen kan på det-
te, som på andre punkter, være mindre nøjagtig. Næv-
nes i denne sammenhæng skal også udformningen af 
rulskiftets nedre udspring, der på tegningen vises med 
et markant knæk; dette træk kendes bl.a. fra sakristiet 
ved Odense Vor Frue Kirke (DK Odense 1051ff.) og – 
væsentlig senere – fra S. Birgittes Kapel ved Roskilde 
Domkirke (DK KbhAmt 1487).
212 Ikke regelmæssigt fordelt, idet der hyppigt ses indtil 
fire løbere mellem binderskifterne.
213 Buetoppene er delvis dækket af de 1935-36 rekon-
struerede hvælv, der næppe har fået helt samme højde 
som de oprindelige eller deres senmiddelalderlige for-
gængere (jfr. s. 5441).
214 Her skyldes forvitringen sandsynligvis skader forår-
saget af en brand. Den tilsyneladende grove bearbejd-
ning kan være resultatet af en efterbearbejdning ved 
kirkens reparation efter branden (s. 5441).
215 Endnu på Høyens tid (1830 og 1863) stod de to 
dele af sideskibet i åben forbindelse med hinanden, 
Høyen 80.
216 Viggo Norn 86 antog, at her havde været en oprin-
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delig, østligere placeret trekvartsøjle – jfr. Otto Norn 
1948 (tvl. I). Ved rekonstruktionen af søjlen måtte den 
imidlertid – af hensyn til hvælvene (der bevaredes) – 
gives samme placering som Walthers søjle.
217 Dette harmonerer med, at den vestre arkadepille, 
hvormed denne tværmur var forbundet, har en bredde 
af ca. 350 cm mod de øvrige tre pillers ca. 210 cm, altså 
en forskel på 140 cm.
218 Sml. arkaderne til vestpartiets sideskibsfag (jfr. 
ndf.).
219 To åbninger ville, med fradrag af en helstensvange 
i nord og syd og en kvadratisk midtpille (ca. 120×120 
cm) måle ca. 2,9 m i bredden inklusive helstensfalse til 
begge sider.
220 Sporene af adskillelsen i syd ud for triforierne viser, 
at der på dette sted må have været en regulær, muret 
vange, ikke blot en halvsøjle eller en konsol.
221 Ydermere er den søndre arkades åbning mod syd 
reduceret i størrelse ved forstærkningsarbejder i tårnet 
1924 (jfr. s. 5467).
222 Målt i sydsiden, der muligvis oprindelig var lidt la-
vere end nordsidens arkader, jfr. note 205.
223 Frem til en restaurering af tårnets indre 1924 (jfr. 
note 221) var den søndre arkade forsynet med krag-
bånd i lysningen; disse hidrørte dog i den overleverede 
form sand synligvis fra restaureringen 1864.
224 I et rum, der nu tjener som kontor for kirkens orga-
nist. Dog er bunden forstyrret, idet murværket mellem 
åbningen og arkaden underneden har været borthug-
get på samme måde, som det var tilfældet med de fire 
arkadebuer mellem midtskibet og nordre sideskib. Til-
muringen, hvori er udsparet en dør til orgelpulpituret, 
er udført af røde tegl i moderne format.
225 Vestvæggens forlæg må i vid udstrækning være om-
muret sammen med den øvrige gavlmur (jfr. s. 5442).
226 Dette rum, der bl.a. indeholder kirkens eltavle, er 
indrettet o. 1930 som erstatning for et tilsvarende i syd, 
der lukkedes 1924 i forbindelse med forstærkning af 
tårnets murværk, jfr. note 221.
227 Trappens øvre udmunding er, formentlig siden or-
ganistkontorets seneste ændring 1989, blændet med en 
fastskruet træplade.
228 Det øvre trappeløbs nedre del lader sig kun van-
skeligt indpasse under det nuværende tag, der dækker 
hele nordre sideskib inkl. vestfaget; herved antydes, at 
vestfaget, som i syd, har haft yderligere – mindst – et 
stokværk.
229 Høyen 80. At planen tillige viser hvælv i alle nordre 
sideskibs fag, er blot at betragte som rekonstruktion, 
idet Høyen selv i den ledsagende tekst nævner, at her 
»er Hvælvingerne afbrudt – for Pulpiturernes Skyld?«.
230 LAVib. Bispeark. Rgsk. (C 3-2388).
231 Heraf følger, at de nævnte false på buens vestside 
har tjent til at bære den resterende del af den ovenover 
værende murtykkelse hen over hvælvets overside.
232 Det manglende forbandt kan skyldes mangelfuld 

planlægning, kombineret med forskelle i tykkelsen af 
de anvendte mursten.
233 En lav, vandret overdækket passage gennem øst-
muren ved dennes nordende er først gennembrudt o. 
1930 for at lette adgangen til loftsetagen. Den var før 
via en luge i dennes østgavl.
234 Dette kan kun vanskeligt eftervises med sikkerhed 
efter trappens lukning, men det synes ikke sandsynligt, 
at den skulle være sekundært hugget ind i hjørnepil-
lens murværk.
235 Den markante forskel i udformningen mellem den-
ne dør og adgangene til 3.-5. stokværk (jfr. s. 5444) 
antyder, at den nedre tilhører den oprindelige trappe, 
mens de resterende er samtidige med trappens ombyg-
ning eller forhøjelse ved opførelsen af den nuværende 
tårnbygning. 

Fig. 222. Halvsøjle i søndre arkademurs østligste trifo-
rium, under afdækningen 1935 (jfr. fig. 53, 56). Foto i 
Horsens Museum. – Half-column in the easternmost trifo-
rium of the south arcade wall, during the uncovering in 1935 
(cf. figs. 53, 56).

NOTER TIL S. 5422-37
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236 Viggo Norn 99.
237 Horsens Museum, mus.nr. HOM 610 X900. Stenen 
var indlejret i fundamentet til det o. 1350 opførte råd-
hus (sml. s. 5375) og må derfor være fjernet fra kirken 
på et tidligere tidspunkt end den ndf. omtalte brand 
med deraf følgende ændring af kirkens overhvælving 
(jfr. s. 5441).
238 S. 5043ff. og 5062f. med fig. 18. Dette forhold er da 
også tidligt blevet påpeget, f. eks. Beckett, DaKunst I, 
160 sammme II, 20 (kirken her fejlagtigt opfattet som 
basilikal).
239 Vilh. Lorenzen, De danske Præmonstratenserklostres 
Bygningshistorie (De danske Klostres Bygningshistorie 
VI), Kbh. 1925, 18. 

240 DK Sorø 187ff. Generelt om vore senmiddelalder-
lige pseudobasilikaer, se Beckett, DaKunst II, 22ff.; Hu-
go Johannsen, i Kirkens huse (Danmarks arkitektur 6), 
Kbh. 1981, 72, 75f. 
241 Kirkerum, hvis midtskib kun belyses indirekte fra 
sideskibene samt korets og skibets gavle er velkendte 
fra bl.a. de store franske pilgrimskirker. Også de tid-
lige cistercienserkirker benytter denne struktur, som 
i Norden kendes fra Alvastra i Sverige (indv. 1185), 
jfr. Ingrid Swartling, Alvastra Abbey. The first Cistercian 
 Sett le ment in Sweden, Stockholm 1969. I en række af 
disse klosterkirker bemærker man tillige et ’falsk’ tri-
forium, som i form af mindre bueåbninger åbner sig 
mod sideskibenes loftsrum, jfr. Marcel Aubert, L’ar-
chitecture cistercienne en France, 1, Paris 1947, 287f.; oftest 
er sådanne triforier dog kombineret med en opstalt, 
som omfatter højkirkevinduer; således også i Danmark, 
jfr. Løgumkloster (DK SJyll 1068f.). Alle disse kirker 
synes dog at have delt tag. Et stort fælles tag blev 
imidlertid lagt over de tre skibe i Triers Domkirke, da 
det blev indhvælvet i 1200'erne, hvorefter midtskibet 
kun belystes indirekte via sideskibenes og gallerieta-
gens vinduer, jfr. Hans Erich Kubach og Albert Ver-Hans Erich Kubach og Albert Ver-
beek, Ro manische Baukunst an Rhein und Maas 4 (Ar-
chitekturgeschichte und Kunstlandschaft), Berlin 1989, 
429f. med fig. 391-92.
242 DK Ribe 238 samt fig. 45b; DK KbhAmt 1407; Ot-
to Rydbeck, Lunds Domkyrkas Byggnadshistoria, Lund 
1923, 147; Thomas Rydén, Domkyrkan i Lund, Malmö 
1995, 54.
243 Blandt eksempler fra landsbykirkerne kan nævnes 
Fjenneslev (DK Sorø 324ff.), Tveje Merløse (DK Hol-
bæk 2953ff.) og Vä i Skåne (SvK vol. 139). En borg- og 
bykirke fra o. 1200-50 med totårnsfacade er kirken i 
Stege (DK Præstø 203ff.).
244 Triforiegalleriet i Mariakirken adskiller sig dog fra 
systemet i Horsens ved at være etableret som løbegan-
ge i murtykkelsen, jfr. NoK Bergen I, Oslo 1980, 9ff., 
specielt 18, 20 og 41.
245 DK Sorø 120.
246 I Århus Domkirke genfindes en tilsvarende lisén på 
den søndre vægpille i søndre apsiskapel, jfr. s. 172 og 
fig. 66, 2. I Vitskøl er motivet derimod som i Ring-
sted indfældet i retkantede liséner, jfr. Vilh. Lorenzen, 
De danske Cistercienserklostres Bygningshistorie (De dan-
ske Klostres Bygningshistorie XI), Kbh. 1941, 35. 
247 Denne detalje er således flittigt benyttet i Ring-
sted, jfr. DK Sorø 119 (‘hjørneblade’) 120; endvidere 
Mogens Clemmensen & Poul Nørlund, Ringsted Kirke, 
Kbh. 1927. Også i Århus Domkirke ses adskillige re-
præsentanter for denne detalje, jfr. s. 142, 144, 172, 174, 
182-83.
248 I Sorø ses ribben benyttet i Friisernes og Høgernes 
kapeller, jfr. DK Sorø 36 (fig. 12), 42 og 46. I Øm klo-
sterruin er ligeledes fremdraget ribber af denne type, 
jfr. s. 3786 og fig. 32, 4.

Fig. 223. Cementkapitæl 1864-66 på midtskibets 4. 
trekvartsøjle i syd (s. 5460). HJ fot. 2002. – Cement capi-
tal, 1864-66, on the fourth three-quarter column of the nave 
in the south.
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249 I beskrivelsen af Århus Domkirke er disse og andre 
samtige eksempler foruden en række løsfund fra dom-
kirken opregnet og opmålt, jfr. s. 185f. og fig. 68, 
70-71. En lignende slutsten fra Skivholme er i virke-
ligheden af egetræ og beklædt med blyplade (s. 1943). 
Stenen fra Øm er beskrevet s. 3787. 
250 DK SJyll 1083; Ribe 1923, 3537f. 
251 Mackeprang, Granitportaler 73; Otto Norn 1948, 17f.
252 Jfr. Mackeprang, Granitportaler 295f. (kragsten). 
Macke prangs illustrationer viser, hvor flittigt terning-
kapitæler med dyremotiver i de halvrunde skjolde er 
benyttet i den jyske granitskulptur. I amtet kan f. eks. 
nævnes portalerne i Tranbjerg (s. 2219f.) og et i sognet 
fundet kapitæl, der 1948 var i privateje, jfr. Otto Norn 
1948, 12.
253 Jfr. C. M. Smidt, Cistercienserkirken i Løgum, Kbh. 
1931, 34f; Otto Norn, »Rhinlandsk Stil paa Sjælland«, 
i Nordisk medeltid. Konsthistoriska studier tillägnade Armin 
Tuulse, Uppsala 1967, 109. Udbredelsen af hængeslut-
stenen i Rhin-Maas områdets senromanske byggeri er 
opregnet i Kubach og Verbeek (note 241) 451.
254 Denne mode møder man herhjemme bl.a. i Løgum 
Klosterkirke, i ombygningen af Brøndum Kirkes kor 
og det senromanske tårnanlæg i Sønder Nærå på Fyn, 
jfr. DK SJyll 1080; Ribe 1922 og indberetning ved O. 
V. Koch 1893, i NM, jfr. tillige Kubach og Verbeek (note 
241) 348f.
255 Horsens Museum, mus.nr. HOM 610, lag A 1230 
med tilknyttede lag, jfr. beretning s. 14-15.
256 Blandt brokkerne er en række fragmenter af form-

tegl, HOM 610 X349. Tilstedeværelsen af sådanne er 
ikke at forvente i en bindingsværksbygning som råd-
huset, selvom dens tavl (muligvis) har været udmuret 
med tegl.
257 Brev fra Estrup til Storck af 3. juli 1879, i NM; Viggo 
Norn 102.
258 Prospektet skal dog næppe regnes for at være fuldt 
pålideligt, jfr. s. 5377.
259 Dette forhold skyldes formentlig problemer med at 
holde samme højde for hvælvkappernes fødselslinje i 
nord og syd; sml. den muligt fejlagtige rekonstruktion 
af de nordre arkadebuers top (jfr. note 205).
260 Der ses ingen umiddelbar forklaring på denne bues 
markant skæve placering, men den synes ikke at skyl-
des en senere forandring.
261 Murfladen i bunden af disse spidsbuenicher, der for-
mentlig er identisk med den oprindelige facademur 
mel lem vestgavlens piller, ligger én sten bag pillernes 
forside, modsat den sekundært indsatte murblænding 
ovenover (jfr. ndf.), hvis bund er trukket blot en kvart 
sten tilbage. Spidsbueslagene tjener derfor til bæring af 
den ‘skalmur’, der påførtes gavlens øvre del ved om-
bygningen.
262 Estrup registrerede en for ham uforståelig karmsten, 
mærket »d«, i syd inden for den oprindelige (jfr. fig. 
39a); brev fra Estrup til Storck af 5. juni 1880, i NM. 
Da denne sten springer længere frem i døråbningen 
end den oprindelige, er den indre dørniches bredde 
formentlig samtidig indskrænket, svarende til omtrent 
en halv sten i hver side.
263 Et par overhuggede sten i nordsiden antyder et tid-
li gere bundniveau ca. 20 cm højere oppe.
264 Udvendig kan blændingens bund være opmuret 
uden forudgående dyb udhugning, idet den i en vis 
udstrækning har karakter af skalmuring af en ældre fa-
cadeflugt (jfr. note 261).
265 Nedskæringen af blændingerne er tydeligvis sket af 
hensyn til den opsætning af gesimsbånd på gavltrekan-
ten (jfr. fig. 34), der fandt sted 1794-97; af hensyn til 
lugen i den søndre midtblænding kunne buen her ikke 
gøres helt så lav som pendanten i nord – dette forhold 
ændredes ved Storcks restaurering, hvor gesimsbåndet 
fjer nedes.
266 Over cementkapitælerne på de af Walther opsatte 
halvsøjler »nærmest Triumfbuen findes Konsolsten af 
Granit, og der er ogsaa en Konsol under Cementkapi-
tælet paa Sydvæggen længst mod Vest«, jfr. Viggo Norn 
91.
267 Og hermed også større end de oprindelige hvælv.
268 Gluggen tilmuredes af æstetiske årsager, idet den sad 
skævt over Storcks nye tårnportal. »For at hjælpe paa 
den omtalte Skjævhed mente han [Kmh. Jessen] det 
dog nødvendigt, at man tilmurede det nederste af Taar-
nets Lydhuller paa den Side«. Brev fra Estrup til Storck 
af 20. sep. 1880, i NM.
269 Formålet med fremspringet er ikke umiddelbart 

Fig. 224. Cementkapitæl 1864-66 på midtskibets 3. 
trekvartsøjle i nord (s. 5460). HJ fot. 2002. – Cement 
capital, 1864-66, on third three-quarter column of the nave 
in the north.

NOTER TIL s. 5437-44



5616 HORSENS • VOR FRELSERS KIRKE

indlysende; enten markerer det overkanten af bevaret, 
ældre inkorporeret murværk, eller også er det et resul-
tat af en skalmuring, der er udført for at skjule spor af 
ændringer udført i tilknytning til opførelsen af det nu 
stående tårn.
270 Stikket har en opbygning, der er beslægtet med 
stikket over åbningen gennem triumfgavlen mod ko-
rets loftsrum (s. 5423).
271 Den nedre dør og gang har været tilmuret siden 
1924-26, hvor trappen udstøbtes med beton indtil 3. 
stokværks overkant (s. 5467).
272 Horsens Museum, mus.nr. HOM 610.
273 Horsens Museum, mus.nr. HOM 610, anlæg nr. 
388, 566 og 1070.
274 Udgraverne tolkede østre flankemurs inderste del 
(én sten tyk) som en sekundær skalmur; dette fore-
kommer, den resterende murs ringe tykkelse og ‘skal-
murens’ sammenhæng med sydgavlen taget i betragt-
ning, mindre sandsynligt. 
275 Ved udgravningen registreredes to skifter munke-
sten – det nederste et rulskifte – der tilsyneladende var 
samtidig med våbenhusets flankemure. Deres søndre 
flugt lå ca. 30 cm syd for sideskibets sydflugt; da denne 
ved Storcks skalmuring af sideskibet 1879-81 sand-
synligvis er rykket ca. 10 cm mod syd (jfr. note 159), 
er den samlede tykkelse af påforingen dermed ca. 40 
cm.
276 Det konstateredes ikke ved undersøgelsen, hvorvidt 
den beskrevne skalmur var en reel, sekundær skalmu-
ring af sideskibets 3. fag, eller blot en – oprindelig – 
fortykkelse af sideskibsmuren. Førstnævnte mulighed 
er langt den sandsynligste, selvom den arkæologiske 
undersøgelse tilsyneladende regnede †våbenhus og si-
deskib for samtidige – fra tiden 1300-50 (vedr. sideski-
bets datering, jfr. s. 5389).
277 Uden for det rekonstruerede dørspor må have væ-
ret yderligere en eller to false udsparet i den ovenfor 
nævn te skalmur.
278 Horsens Museum, mus.nr. HOM 610, anlæg nr. A.
279 Hovedpunkterne i synsforretningen, intiativtagerne 
og navnene på de vigtigste donatorer af nyt inventar 
mv. til kirkernes forskønnelse blev 1755 opregnet af 
Jochum Lichtenhielm i en tilføjelse til Horsens Kirkers 
Stolebog 1662-1794, jfr. LAVib. Kirkeinsp.ark. Horsens 
kirkers stolebog (C 621-9), publiceret af Otto Norn, 
»Om Horsens Kirkers Tilstand 1736-1755«, Horsens 
Museum, 1945-46.
280 LAVib. Bispeark. Indk. breve (C 3-510). Skrivelserne 
er desuden refereret hos N. J. Israelsen, Nicolaus Hinrich 
Rieman. Bygmester i Jylland (Foreningen til gamle Byg-
ningers Bevaring), Kbh. 1965, 20f.
281 LAVib. Kirkeinsp.ark. Forsk. dok. (C 621-19).
282 Jfr. Israelsen (note 280) spec. s. 36f.
283 Det gælder Nørup, Bredsten, Korning og Ølsted, 
der alle kom i de Lichtenbergs besiddelse, jfr. Israelsen 
(note 280) 18.

284 Jfr. Otto Norn (note 279) 10.
285 LAVib. Bispeark. Rgsk. (C 3-2387).
286 DK Odense 356.
287 LAVib. Bispeark. Rgsk. (C 3-2385). Begravelsens 
identifikation med sideskibets apsis fremgår af, at der 
nævnte år blev ommuret en strækning på 28 alen af 
nordre sideskibs mur mellem norddøren og Brommels 
kapel, hvilket svarer til afstanden mellem døren og si-
deskibets nordøsthjørne.
288 Murtykkelsen var oprindelig blot ca. 50 cm, men er 
nu, efter en skalmuring af det indre, 70-80 cm.
289 Den ‘udvendige mur at opmure og tag der at hænge 
på med 4 skrå gavle at lægge og indstryge’, jfr. LAVib. 
Bispeark. Rgsk. (C 3-2388).
290 Dette registreredes af Estrup ved åbning af en aflåst 
dør på nordre pulpitur, jfr. brev til Storck af 7. juli 
1879, i NM. Estrup bemærkede: »der er for øvrigt 
bælmørkt og mine Undersøgelser ere gjorte ved en 
Stump Lys«.
291 Gravkrypten har sandsynligvis været ført gennem 
apsisbuen frem til dennes vestflugt og adskilt fra side-
skibet ved en ca. 65 cm tyk mur (2½ sten, jfr. Brom-
mels gravkapel).
292 RA. DaKanc F20. Koncepter og indlæg til jyske teg-
nelser, nr. 18 (6. april 1793).
293 RA. DaKanc F20. Koncepter og indlæg til jyske teg-
nelser, nr. 18 (26. aug. 1793).
294 RA. Rtk. 244.22 Bygningskontoret. Kopibog nr. 
237 1786-1794 (28. sept. 1793; 21. dec. 1793).
295 23. dec. 1793 rykkede Kirkeinspektionen for svar, 
og den 31. rettede Stiftsøvrigheden henvendelse til 
Danske Kancelli, jfr. RA. DaKanc F20. Koncepter og 
indlæg til jyske tegnelser, nr. 18.
296 RA. DaKanc F19. Jyske tegnelser (24. jan. 1794) 
og F20. Koncepter og indlæg til jyske tegnelser, nr. 18 
(17. jan. 1794). Endvidere LAVib. Bispeark. Rgsk. (C 
3-2372).
297 LAVib. Bispeark. Rgsk. (C 3-2372).
298 Jfr. s. 5368.
299 LAVib. Kirkeinsp.ark. Indk. breve (C 621-16); Bispe-
ark. Rgsk. (C 3-2372).
300 Høyen 80.
301 Jfr. Otto Norn, »Billedhugger Jens Hiernøe og hans 
kirkelige Arbejder i Vejle Amt«, Vejle Amts Aarbøger, 1938, 
168-206; samme, »Bygmester Anders Kruuse«, Kultur-
minder, 1944, 33-79; Jacob B. Jensen (note 19) 237-50.
302 Otto Norn, »Skanderborg Slotskirke«, Arkitekten. 
Ugehæfte, 1944, 105-09; samme, »Skanderborg Slotskir-
ke«, ÅrbÅrhSt 1948, 24-32.
303 LAVib. Kirkeinsp.ark. Indk. breve (C 621-16).
304 Overslaget opregnede foruden tømmermaterialer 
4.500 mursten ‘af bedste sort fra Palsgård’. Det ap-
proberedes af Stiftsøvrigheden 11. aug., jfr. LAVib. 
Kirkeinsp.ark. Indk. breve (C 621-16). 
305 Oplysningen om, at Peder Svane Quist i 1801(!) 
skal have fået til opgave at ombygge spiret i samarbej-
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de med Høffner, er tidligst publiceret i Fr. Weilbach, 
»Gaarden Nr. 14 Ved Stranden og dens Bygmester«, 
Historiske Meddelelser om København, 2. rk. I, 212. Den 
underbygges af Otto Norn med henvisning til et do-
kument, som i 1890'erne fandtes i fløjstangens kugle. 
Heraf fremgik, at tårn og spir opsattes i 1801 af Peder 
Svane Quist og Johan Joseph(!) Høffner, jfr. »Byg-
mestrene Peder Svane Quist og Johan Jørgen Høff-
ner«, ÅrbÅrhSt 1944, 99 note 1. Muligvis er ‘1801’ 
en fejllæsning for ‘1809’, i øvrigt er oplysningen gen-
taget i biografierne over de to bygmestre i Weilbach, 
Kunstleks. Ifølge regnskaberne benyttede Høffner et 
medlem af jæger (korpset), Christen Jørgensen Birre, 
hvis seks ugers ‘permission’ til spirarbejdet, Kirkein-
spektionen anmodede om at få forlænget 3. juli 1809, 
jfr. LAVib. Bispeark. Indk. breve (C 3-510).
306 LAVib. Bispeark. Indk. breve (C 3-513). 
307 LAVib. Kirkeinsp.ark. Rgsk. (C 621-3).
308 Brev fra Estrup til Storck af 14. maj 1879, i NM.
309 Konduktør Brunstrøms overslag lød på 492 rbd., 
men Kirkeinspektionen fik herefter et tilbud fra Dænd-
ler på 170 rbd., som man naturligvis modtog – en be-
slutning, som biskop Brammer godkendte, jfr. LAVib. 
Bispeark. Rgsk. (C 3-2382).
310 Rosenstands regning er dateret 14. okt. 1852, og 
samtidig hermed er en regning på 30 rbd. fra maler-
mester Lindegaard for at male portalen omkring kir-
kens hovedindgang. Blikkenslager Dændler fik 92 rbd. 
for at oplægge to zinktagrender, jfr. LAVib. Bispeark. 
Rgsk. (C 3-2383).
311 LAVib. Bispeark. Rgsk. (C 3-2383).
312 Ved embedet. Synsprot.; RA. Kultusmin. 1. kt. Jour-
nalsager P 64 (1863).
313 RA. Kultusmin. 1. kt. Journalsager P 64 (1863). 
314 RA. Kultusmin. 1. kt. Journalsager Q 745 (1864).
315 De implicerede håndværkere var murermester A. Fus-
sing, tømrermester J. Christensen, snedkermester Fischer 
og smedemester C. Meisner, jfr. LAVib. Kirkeinsp.ark. 
Rgsk. (C 621-4). Konduktøren, Jens Chr. Clausen, der 
fra opførelsen af Horsens Gasværk 1859 og indtil sin 
død 1886 havde en blomstrende praksis i Horsens, 
navnlig inden for industri- og boligbyggeri, tegnede 
dog også en enkelt kirke på egnen, nemlig Serridslev 
(1878), jfr. s. 4951f. 
316 Jfr. note 28.
317 Citatet er fra Horsens Avis 24. dec. 1866. Hvad angår 
kapitælerne, henvendte F. Rosenstand sig 5. juni 1865 
til J. J. A. Worsaae, direktøren for De Antikvariske Min-
desmærkers Bevaring for at gøre opmærksom på, at de 
ifølge konduktøren, ingeniør Clausen, muligvis skulle 
borthugges. Worsaae skrev herefter til Walther og gik 
i brechen for de ‘forsirede kapitæler, der sammen med 
vestportalen turde være rester af en ældre kirke i rund-
buestil’. I sit svar af 9. juli kunne arkitekten meddele, 
at de ‘efter planen skulle bibeholdes og restaureres på 
bedste måde’, jfr. NM. Korresp.ark. 

318 Kirkeinspektionens ansøgning, hvori udgiften skøn-
nedes at beløbe sig til ca. 1181 rdl., blev approberet af 
Kultusministeriet 19. juli 1869, jfr. RA. Kultusmin. 1. 
kt. Journalsager V 773 (1869) og LAVib. Kirkeinsp.ark. 
Indk. breve (C 621-17).
319 LAVib. Kirkeinsp.ark. Restaur. (C 621-20A); RA. 
Kultusmin. 1. kt. Journalsager D 681 (1878).
320 Da man ved synet 1874 konstaterede, at den udven-
dige reparation endnu ikke var iværksat, nævnes det, at 
man var ved at afprøve en ny metode til afpudsning, 
som er ‘billigere og mere holdbar end den gamle’, jfr. 
Ved embedet. Synsprot. 
321 Jfr. Kirkeinspektionens skrivelse af 3. juni 1878 til 
Kultusministeriet (RA. Kultusmin. 1. kt. Journalsager D 
681 (1878). Allerede året forinden havde Synet med-
delt, at man så ubetinget foretrak Walthers forslag, dvs. 
udhugning af hele murværket i ½ stens dybde og ind-
muring af store røde sten ‘af anerkendt holdbarhed 
og beskaffenhed’. Udgiften på ca. 20.000 kr. ville ikke 
overstige kirkens økonomiske formåen, når blot den 
fordeltes på fire år, og ‘kirkens skib ind mod degnens 
og andre tilstødende gårde bliver stående uforandret’, 
jfr. Ved embedet. Synsprot.
322 RA. Kultusmin. 1. kt. Journalsager D 681 (1878).
323 Jfr. breve fra Kirkeinspektionen til Storck af 21. 
og 29. apr. 1879, jfr. LAVib. Kirkeinsp.ark. Restaur. (C 
621-20A). 
324 Korrespondancen, der erhvervedes af NM som en 
del af Storcks samlinger 1922, omfatter 27 breve fra 
Estrup til Storck, dækkende tidsrummet 14. maj 1879 
til 18. nov. 1880. Storcks breve til Estrup er derimod 
ikke bevaret. 
325 I en udat. artikel i Dagbladet, som refererer til Hor-
sens Avis, er der en fyldig omtale af de i det væsentlige 
afsluttede undersøgelser (udgravninger ved apsiden og 
søndre sideskibs østende, påvisning af oprindelig sok-
kel og vinduer bag tilbygningen på korets nordside 
mv., jfr. s. 5404f. og fig. 34), som ‘med temmelig sikker-
hed’ har afgjort, ‘hvorledes kirkens ydre oprindelig har 
været’. Restaureringens omfang er endnu ikke fastlagt, 
men kirken vil med sikkerhed gennem delvis skalmu-
ring og afrensning få en fornyet skikkelse og blive be-
friet for sin ‘unaturlige, uskønne og lidet hensigtssva-
rende overstrygning med oliefarve’.
326 I brev af 18. juli 1879 fra Kirkeinspektionen til 
Stiftsøvrigheden refereres Storcks tilføjelser til Walthers 
forslag, jfr. RA. Kultusmin. 1. kt. Journalsager D 681 
(1878).
327 Brev fra Estrup til Storck af 19. juli 1879, i NM.
328 Kladden til Synets svar er signeret af J. D. Herholdt, 
jfr. NM. 
329 Breve fra Estrup til Storck af 14. og 30. maj, 20. og 
26. juni, 1., 3., 7. og 19. juli, i NM.
330 16. juni 1880 var den nye apside under opførelse, 
og nordre sideskibs fire nye vinduer ville være færdige 
i ugens løb. 8. juli var apsiden færdigmuret, og tagvær-
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ket klar til rejsning. 5. aug. var højkirkens nye vinduer 
færdige, hvorfor stilladset kunne nedtages, jfr. breve fra 
Estrup til Storck, i NM.
331 Pastor Clausen havde i slutningen af august måned 
‘trommet’ 90 kirkeligt sindede borgere sammen på råd-
stuen for at rejse midler til portalen. De indkomne 637 
kr. ansås tilstrækkelige til at sætte planen i værk, jfr. bre-
ve fra Estrup til Storck af 27. og 30. aug. 1880, i NM.
332 Breve fra Estrup til Storck af 3., 12. og 20. sept. 
1880, i NM.
333 DK Sorø 21 og 115.
334 DK Ribe 236f.; Jacob Helms, Ribe Domkirke, Kbh. 
1870, tvl. XIII.
335 Han kunne dog ikke huske enkelthederne, og af-
bildninger af portalen fandtes ikke i Horsens. Han be-
klagede endvidere, at han i denne forbindelse ikke 
havde taget »Adelers Backsteinbau« med sig, dvs. F. 
Adeler, Mittelalterliche Backsteinbauwerke des preussischen 
Staates, Berlin 1862 – et pionérværk i registreringen af 
den tidlige nordtyske teglstensarkitektur med illustra-
tioner, som mange arkitekter har ladet sig inspirere af. 
Brev fra Estrup til Storck af 27. aug. 1880, i NM.
336 Horsens Avis 20. okt. 1879.
337 RA. Kultusmin. 1. kt. Journalsager NN 978 (1887); 
Ved embedet. Synsprot.; LAVib. Kirkeinsp.ark. Indk. 
breve (C 621-18).
338 Ved embedet. Synsprot.; LAVib. Kirkeinsp.ark. Indk. 
breve (C 621-18).
339 RA. Kultusmin. 1. kt. Journalsager JJ 277 (1883).
340 RA. Kirkemin.1. kt. Journalsager 3 Z 11.1 (1924).
341 Redegørelsen i RA. Kirkemin. 1. kt. Journalsager 4 
J 331 (1935), indlagt i 5 K 695 (1962).
342 I en skrivelse til menighedsrådet, dateret 4. dec. 
1935, opregner Norn de gradvis øgede økonomiske 
omkostninger, giver en oversigt over kirkens historie 
og begrunder restaureringens øgede omfang, jfr. RA. 
Kirkemin. 1. kt. Journalsager 4 J 331 (1935). 
343 RA. Kirkemin. 1. kt. Journalsager 4 J 331 (1935).
344 Provstiudvalgets brev til Stiftsøvrigheden er dateret 
18. juni 1933. Heri anføres, at man kan godkende pul-
piturernes fjernelse, ‘mest fordi de skæmmer kirken’. 
Stiftsøvrigheden anbefalede 11. juli s.å. ministeriet, at 
man ydede de af menighedsrådet foreslåede arbejder al 
mulig støtte fra statens eller ministeriets side, jfr. RA. 
Kirkemin. 1. kt. Journalsager 4 J 331 (1935). 
345 Jfr. skrivelse af 4. dec. 1935 fra Viggo Norn til me-
nighedsrådet med redegørelse for ændringerne af de 
økonomiske overslag samt en detaljeret sammenfat-
ning af kirkens bygningshistorie (RA. Kirkemin. 1. kt. 
Journalsager 4 J 331). 
346 En specificeret opgørelse over samtlige udgifter til 
restaureringen er indlagt i sagen, jfr. RA. Kirkemin. 1. 
kt. Journalsager 4 K 1917 (1936).
347 RA. Kirkemin. 1. kt. Journalsager 4 X 28 (1948).
348 Jfr. Viggo Norn 110.
349 LAVib. Bispeark. Rgsk. (C 3-2381).

350 Jfr. Viggo Norn 99 (fig. 49); Otto Norn 1948, 10 samt 
note 188.
351 Høyen 79. Det angives ikke, i hvilket fag vinduet 
har siddet, men den på skitsen viste halvsøjle kan, på 
grundlag af kapitælet, identificeres med pillen mellem 
3. og 4. fag.
352 Høyen 79. Det noteres at »et lignende Vindue med 
halvcirkelformet Bue findes endnu tilmuret i Choret. 
– Nu forsvundet [1863]«. Sidstnævnte bemærkning 
gælder formentlig vinduet i sideskibet, ikke det i ko-
ret. Under tegningen er tilføjet »denne Bue for spids«, 
hvilket sandsynligvis er møntet på vinduet, men dog 
også kan gælde arkadebuerne.
353 Jfr. Otto Norn 1948, 10 note 6.
354 Viggo Norn 94.
355 Dette bekræftes af, at de senere indsatte vinduer på 
samme sted er brudt op gennem toppen på triforieåb-
ningerne (jfr. ndf.).
356 Af de nævnte vinduer er åbningen til vinduet i nor-
dre sideskibs østgavl endnu bevaret (jfr. fig. 35), om 
end ommuret med munkesten udvendig ved Storcks 
restaurering 1879-81.
357 Estrup redegør i korrespondancen med Storck 
for korets »næsten dumdristige Tagkonstruktion« uden 
bindbjælker, hvorfor han indlægger jernankre og en 
stol af tømmer, jfr. breve af 2. og 12. juli 1880, i NM. 
358 LAVib. Bispeark. Rgsk. (C 3-2371).
359 LAVib. Bispeark. Rgsk. (C 3-2379).
360 Jfr. DK Odense 354, 1080, 1335.
361 Jfr. Horsens Avis 24. dec. 1866
362 RA. Kultusmin. 1. kt. Journalsager OO 389 (1888).
363 LA Vib. Kirkeinsp.ark. Indk. breve (C 621-17).
364 Ingen af inspektionens medlemmer havde noget at 
indvende mod denne beslutning; dog fandt provst J. 
C. C. Skou, at kirken kunne spare udgiften til indlæg-
ning af mønter, jfr. LAVib. Kirkeinsp.ark. Indk. breve (C 
621-18).
365 LAVib. Kirkeinsp.ark. Rgsk. (C 621-2); Bispeark. 
Rgsk. (C 3-2369, C 3-2388).
366 I en notits i Dagbladet, dateret 18. juli 1865, omtales 
fundet af et »Frescomaleri« i koret, forestillende Korsfæ-
stelsen og malet over et tilmuret vindue – et fund, der i 
lighed med de tidligere, i Klosterkirken afdækkede, ville 
blive ‘konserveret’. Lederen af restaureringen, bygnings-
inspektør V. Th. Walther, meddelte fundet i en skrivelse 
af 22. juli til J. J. A. Worsaae, som han lovede at holde 
underrettet, hvis andre ‘ældre Malerier’ skulle dukke op. 
Af sådanne fund registreredes 1. aug. et meget utydeligt 
maleri i søndre sideskib, forestillende Korsbæringen, jfr. 
indberetning om Århus, Vor Frue Kirke, i NM.
367 Skriftbåndet har utvivlsomt rummet hans »Vere fili-
us Dei erat iste« (Sandelig, han var Guds søn), jfr. Matt. 
27, 54.
368 Sml. en række sjællandske udsmykninger i Undlø-
se, Rørby og Viskinge (DK Holbæk 367f., 1508f. og 
1868f.) med den her anførte litteratur.
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369 Jfr. NM. Indb. ved Otto Norn jan. 1936.
370 LAVib. Kirkeinsp.ark. Rgsk. (C 621-1). 
371 DK Odense 395f., 1341 og 1804.
372 Oplysningen fremgår af en rykkerskrivelse af 19. a pril 
1743 fra den unavngivne maler, jfr. LAVib. Bispeark. 
Rgsk. (C 3-2385).
373 LAVib. Bispeark. Rgsk. (C 3-2388).
374 Jfr. Horsens Avis 24. dec. 1866.
375 Gipsmodellen (AKD 6909) måler 78×75×47 cm.
376 Jfr. Horsens Folkeblad, 3. nov. 1950.

NOTER TIL INVENTAR

377 LAVib. Kirkeinsp.ark. Horsens kirkes stolebog, 1652 
(C 621-7); Kloster kirkebog, 1630-67 (C 621-6); Hor-
sens kirkers kirkestol, 1667 (C 621-10); Rgsk. (C 
621-1). Bortset fra enkelte notitser fra 1624-25 rum-
mer Forsk. dok., 1624, 1665-1869 (C 621-19) kun 
yngre sager, mens Bispeark. Indk. breve 1623-1812 (C 
3-510) trods betegnelsen alene indeholder sager fra 
1692ff. 
378 LAVib. Kirkeinsp.ark. Horsens kirkers kirkestol (C 
621-10).
379 LAVib. Kirkeinsp.ark. Rgsk. (C 621-1, C 621-2).
380 Jfr. LAVib. Kirkeinsp.ark. Rgsk. (C 621-3). Ved em-
bedet. Synsprot.
381 LAVib. Kirkeinsp.ark. Restaur. (C 621-20A).
382 Chr. Axel Jensen henviste således i brev af 1. aug. 
1908 til Viggo Norn til en samtale om ‘de ting, jeg 
så på loftet’, som burde på Bymuseet. Hvilke fremgår 
ikke. I NM. Korresp.ark. En summarisk liste smst., skre-
vet af førstnævnte, over genstande, hvoraf enkelte er 
forsynet med påskriften »HM«, refererer dog tilsynela-
dende til den senere aflevering, jfr. ndf. Foruden den 
ndf. nævnte mindestøtte, to vaser og syv (ikke otte) 
fakkelstænger, der deponeredes på museet, anføres to 
epitafierammer (s. 5576), en ligbåre og en munkesten 
med minuskelindskrift (muligvis »maria«). De sidst-
nævnte genstandes skæbne er uvis.
383 Dette gælder i særlig grad for materiale, indkommet 
fra Klosterkirken, hvilket omtales nærmere under be-
skrivelsen af denne. Vedr. Vor Frelsers Kirke indkom fra 
snedkermester Hans Clausens dødsbo 1918 to kapitæ-
ler fra lanternen i Rieman's spir, jfr. s. 5449 (HOM, 
inv.nr. 1413-14). I forbindelse med kirkens hovedre-
staurering 1935-36 indleveredes en trækasse med be-
slag (HOM, inv.nr. 2995, jfr. *futteral til altersæt), to 
halvvaser af træ (HOM, inv.nr. 3006a-b, jfr. s. 5542), 
en mindestøtte af træ (HOM, inv.nr. 3007, nu i Klo-
sterkirken), et brudstykke af et sandstensornament og 
otte fakkelstænger, jfr. Horsens Museums Aarsberetning 
1934-35. De sidstnævnte har dog ikke kunnet iden-
tificeres. Endvidere en forgyldt kobberplade, muligvis 
fra en vindfløj (HOM, inv.nr. 3025, jfr. s. 5477) samt 
otte malerier (HOM, inv.nr. 3226-33, jfr. *malerier 

(s. 5496). Et antependium, skænket til Vor Frelsers Kir-
ke 1764 og indleveret til museet 1950 (HOM, inv.nr. 
4031, jfr. *alterklæde), er midlertidigt bortkommet, 
mens to messehagler fra 1764 og 1862 (HOM, inv.nr. 
4819-20, jfr. *messehagler nr. 1-2) endnu ses i samlin-
gerne. Usikkerheden omkring museets ældre registre-
ringer betyder, at det ikke kan udelukkes, at andre, ikke 
identificerede genstande fra de to bykirker stadig fin-
des i beholdningen.
384 Blandt kisteplader, angiveligt afleveret fra det Lich-
tenbergske kapel i Klosterkirken inden for tidsrum-
met 1915-18 (HOM, inv.nr. 401-18), fandtes således to 
med proveniens fra Vor Frelsers Kirke (inv.nr. 407 og 
413, jfr. (†)begravelse nr. 3).
385 LAVib. Kirkeinsp.ark. Horsens kirkers kirkestol (C 
621-9).
386 LAVib. Kirkeinsp.ark. Rgsk. (C 621-2).
387 Snedker Jørgen (Jürgen) Wilhelm Isensee nævnes 
1738 som ansvarlig for nedtagelsen af det gamle orgel-
pulpitur og opførelsen af det nye, mens Søren Peder-
sen Grøn 1742 udførte arbejder i forbindelse med ‘ko-
rets’ færdiggørelse, vel til pulpituret ved triumfvæggens 
vestvæg, jfr. ovf. og til skriftestolen(e) i selve korrum-
met, jfr. LAVib. Kirkeinsp.ark. Rgsk. (C 621-2); Bispe-
ark. Rgsk. (C 3-2385). Den samtidige Horsensbilled-
hugger Jørgen Arentsen (Slache) nævnes alene i disse 
år i forbindelse med arbejde ved Klosterkirkens (davæ-
rende) prædikestol 1738, jfr. Rgsk. (C 621-2). 
388 Jfr. synsberetning af 19. sept. 1797, LAVib. Bispeark. 
Rgsk. (C 3-2372).
389 Jfr. regning fra Jens Hiernøe af 24. okt. 1797 over 
de supplerende arbejder, LAVib. Bispeark. Rgsk. (C 3- 
2372).
390 RA. Kultusmin. 1. kt. Journalsager P 64 (1863).
391 RA. Kultusmin. 1. kt. Journalsager Q 745 (1864).
392 Jfr. brev af 28. jan. 1864 i RA. Kultusmin. 1. kt. Jour-
nalsager Q 745 (1864).
393 Jfr. koncept til brev 20. sept. 1864 fra Høyen med af-
sluttende bifaldsytringer fra J. D. Herholdt og Christian 
Hansen til Kultusministeriet (i NM). Endvidere origina-
len i RA. Kultusmin. 1. kt. Journalsager Q 745 (1864).
394 Se Kirkesynets kommentarer (note 393) til Kirkein-
spektionens betænkning vedr. Walthers tegninger. Be-
tænkningen ses dog hverken i aktstykkerne fra Kultus-
ministeriet eller i Kirkeinsp.ark. 
395 Horsens Avis 24. dec. 1866; Dagbladet 28. dec. 1866. 
396 Brev af 6. jan. 1933 i RA. Kirkemin. 1. kt. Journal-
sager 4 J 331 (1935), indlagt i 5 K 695 (1962).
397 Engsig-Karup 1940, 12.
398 Engsig-Karup 1940, 15.
399 NM. Korresp.ark. RA. Kirkemin. 1. kt. Journalsager 5 
K 695 (1962).
400 NM. Korresp.ark.
401 LAVib. Bispeark. Rgsk. (C 3-2383).
402 Horsens Folkeblad 3. nov. 1950.
403 Engsig-Karup 1940, 14.
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404 Ved embedet. Div. sager (4.5.07).
405 Jfr. Horsens Museums Årskrift 1950-51. Antependiet 
er dog midlertidigt bortkommet jfr. mundtlig medde-
lelse til redaktionen sommeren 2003.
406 LAVib. Kirkeinsp.ark. Rgsk. (C 621-1). 
407 LAVib. Retsbetjenteark. Horsens Købstad. Auktions-
prot. 1742 (B 66-344).
408 LAVib. Kirkeinsp.ark. Rgsk. (C 621-3).
409 LAVib. Bispeark. Rgsk. (C 3-2371).
410 LAVib. Bispeark. Rgsk. (C 3-2381).
411 LAVib. Bispeark. Rgsk. (C 3-2381); Kirkeinsp.ark. 
Rgsk. (C 621-5). Ved embedet. Synsprot.
412 Sagsfremstillingen bygger på akterne i RA. Kirkemin. 
1. kt. Journalsager 5 K 695 (1962) med indlæg af ældre 
sager, i NM samt ved embedet. Div. sager (4.4.03). 
413 Vedr. tilbud 18. april 1951 om forgyldning, jfr. Ved 
embedet. Div. sager (4.4.03). 
414 LAVib. Kirkeinsp.ark. Rgsk. (C 621-5). Andre ko-
pier af Blochs maleri findes i de jyske kirker Horn-
strup, Rødding og Ålsø samt i Århus Valgmenigheds-
kirke; endvidere på Fyn og Sjælland i S. Jørgens Kirke 
i Svendborg og Korsør Kirke, jfr. Nina Damsgaard, Det 
danske altertavlemaleri i 1800-tallet og dets forhold til de 
samtidige religiøse strømninger, utrykt specialeafhandling, 
Århus 1979 (eksemplar findes på Danmarks Kirkers 
redaktion).
415 Ved embedet. Synsprot.
416 Engsig-Karup 1940, 14f.
417 Vor Frelsers Sogns Menighedsblad, august 1953.
418 Skitser i NM. Top.ark. og i Horsens Museum. End-
videre korrespondance i NM samt ved embedet. Div. 
sager (4.4.03).
419 DaAtlas IV, 129.

420 LAVib. Bispeark. Rgsk. (C 3-2388).
421 Horsens Museum, HOM inv.nr. 3226-33. Om Wil-Om Wil-
rich, jfr. Merete Bergild og Jens Bergild, »Portrætma-
leren Wilrich i Vivild«, ØJyHjemst 68, 2003, 97-104. 
Ombytningen af alterudsmykningerne er kort beskre-
vet af Birgitte Bøggild Johannsen, »Paneler på van-
dring«, Kirkebladet. Vor Frelsers Sogn, marts-maj 2004, 
3. Carsten Bræstrup havde 1786 ‘med flid afvasket, 
forbedret og med lakfernis overtrukket malerierne 
på Klosterkirkens altertavle’, nærmere præciseret ‘den 
sammenlukkelige fløjalters andre sider’. Her var dog 
anført i alt 12 fyldinger med malerier af lidelseshistori-
en ‘af det gamle italienske maleri’, jfr. LAVib. Bispeark. 
Rgsk. (C 3-2391). Muligvis har altertavlen da foruden 
de to sæt bevægelige fløje, delvist udsmykket med ma-
lerier, også omfattet et sæt faste standfløje, hvorpå de 
sidste fire af passionsseriens billeder har været placeret. 
Om disse maleriers skæbne vides dog intet nærmere.
422 Carsten Bræstrup havde også 1786 udsmykket et 
af Anders Kruuse nyopbygget pulpitur i Klosterkirken 
(s.d.), med tilsvarende motiver, bl.a. ‘otte trofæer’ og 
‘adskillige passende kirkeattributter’, jfr. LAVib. Bispe-
ark. Rgsk. (C 3-2391). Jfr. også Jens Hiernøes udsmyk-
ning af prædikestolen i Hatting Kirke (1786, Hatting 
Hrd., Vejle Amt) og af altertavlen i Vejle Kirke (1791, 
Vejle Amt), gentaget i Daugaard Kirke (o. 1800, Hat-
ting Hrd., Vejle Amt). Om Hiernøes anvendelse af tro-
fæmotivet i gravskulpturen, jfr. ndf. samt generelt Otto 
Norn, »Billedhugger Jens Hiernøe og hans kirkelige 
Arbejder i Vejle Amt«, Vejle Amts Aarbog 1938, 181ff. og 
specielt 188f. (om Horsensalteret, dog her urigtigt da-
teret 1790); endvidere Carsten Bach-Nielsen, »At be-
tragte Guds Ord – om allegorier i 1700-tallets kirke-
inventar«, KirkehistSaml 1987, 171ff. Et tidligt eksem-
pel på anvendelsen af kristne trofæer er prædikestolen i 
Odense Domkirke, udført 1754-56 af Herman Jansen 
(DK Odense 576-77).

Fig. 225. Mesterstempel for Knud Rasmussen Brandt. 
Detalje af alterkalk, o. 1744 (s. 5498). Henrik Wich-Henrik Wich-
mann fot. 1999. – Knud Rasmussen Brandt's maker's 
mark on chalice, c. 1744.

Fig. 226. Detalje af oblatæske, o. 1746, med giverind-
skrift og mesterstempel for Knud Rasmussen Brandt  
(s. 5500). Henrik Wichmann fot. 1999. – Detail of wafer 
box with donators' inscription and maker's mark. 
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423 Molbech (note 24) 192.
424 Indramningen er endnu bevaret i sakristiet.
425 Fabricius 47.
426 Jfr. også S. Fritz, »Guldsmede-dynastiet Brandt i 
Horsens 1737-1818«,ØJyHjemst 39, 1974, 9-22. For 
en udførlig redegørelse for Horsens-guldsmede i 400 
år, jfr. Bent Knie-Andersen, 70 Horsens guldsmede 
1500-1900, utrykt afhandling, 2003. Forfatteren takkes 
for venlig tilladelse til at benytte afhandlingen.
427 LAVib. Bispeark. Rgsk. (C 3-2375); Kirkeinsp.ark. (C 
621-2).
428 LAVib. Bispeark. Rgsk. (C 3-2376); Kirkeinsp.ark. 
Rgsk. (C 621-3). 1825-26 afregnedes med samme for 
en indvendig forgyldning og afpolering af kalken.
429 LAVib. Kirkeinsp.ark. Rgsk. (C 621-1); Forsk. dok. 
621-19).
430 LAVib. Bispeark. Rgsk. (C 3-2372). 1753 er tidligst 
nævnt ‘en lille sølvkalk og disk, som bruges til de sy-
ge’, antagelig identisk med sættet fra 1704, jfr. LAVib. 
Kirkeinsp.ark. Rgsk. (C 621-2). 
431 LAVib. Kirkeinsp.ark. Rgsk. (C 621-2); Bispeark. 
Rgsk. (C 3-2368). 
432 RA. Kultusmin. 1. kt. Journalsager S 508 (1866), 
brev af 7. april 1866 fra Ministeriet til Stiftsøvrighe-
den. Omtalen i brevet, at kanden ‘iflg. inskriptionen’ 
var anskaffet 1793 (og ikke, som det fremgår af rgsk. 
allerede 1789) kunne muligvis bero på en fejltolkning 
af en eventuel vægtangivelse (93 lod) som et årstal 
((17)93).
433 LAVib. Kirkeinsp.ark. Rgsk. (C 621-5).
434 Sættet er medtaget i den utrykte registratur, Kirke-
sølv. Vor Frelsers Kirke, Horsens, udarbejdet 1975 af Niels 
Lind og Kaj Steinicke med fotografier af Hjalmar Jør-
gensen. Ved embedet. Den angivne datering her, »ca. 
1930«, synes dog at modsiges af firmaet C. C. Her-
manns funktionstid. Det ndf. nævnte stempel »X53« 
kunne muligvis være en henvisning til produktionsåret 
(1953?).
435 Sættet er ikke medtaget i den ovf. omtalte registra-
tur.
436 Venligst meddelt af tidligere kirketjener ved Vor 
Frelsers Kirke, Jørn Rasmussen.
437 LAVib. Kirkeinsp.ark. Indk. breve (C 621-17). Kal-
ken, formentlig en sygekalk med tilbehør, var indkøbt 
hos boghandler Holm for 20 kr.
438 For identifikationen af dette mærke takkes Bent 
Knie-Andersen.
439 LAVib. Bispeark. Rgsk. (C 3-2372).
440 LAVib. Bispeark. Rgsk. (C 3-2379).
441 LAVib. Bispeark. Rgsk. (C 3-2389).
442 LAVib. Bispeark. Rgsk. 1814-15 (C 3-2375). Jfr. og-
så ovf.
443 LAVib. Bispeark. Rgsk. (C 3-2372); Kirkeinsp.ark. 
Rgsk. (C 621-3). Ved embedet. Synsprot. Sidstnævnte 
år er træstagerne ikke anført i Vor Frelsers Kirkes 
inventarium. 

444 Om krucifikset, der på H. N. Clausens initiativ i en 
formindsket udgave i årene 1854-55 skænkedes til en 
række sjællandske kirker, ejet af Universitetet, jfr. bl.a. 
DK Sorø 426 fig. 5; Holbæk 744, 914, 2344. 
445 Ved embedet. Div. sager (4.5.07). Kirkeblad nr. 120, 
april-maj 1987.
446 LAVib. Kirkeinsp.ark. Rgsk. (C 621-3); Indk. breve 
(C 621-18).
447 LAVib. Kirkeinsp.ark. Rgsk. (C 621-4).
448 LAVib. Kirkeinsp.ark. Rgsk. (C 621-2, C 621-3).
449 For udkast til skranken og korrespondance vedr. ar-
bejdet, hvori både arkitekten og billedhuggeren deltog 
aktivt, jfr. tegninger i NM. Top.ark. og Horsens Mu-
seum, en model i privateje (fig. 97), samt akter i NM. 
og Ved embedet. Div. sager (4.4.03). Arbejdet udførtes 
af firmaet Victor Andersen, Horsens.
450 LAVib. Kirkeinsp.ark. Rgsk. (C 621-2); Bispeark. 
Rgsk. (C 3-2371).
451 LAVib. Bispeark. Rgsk. (C 3-2377, C 3-2383).
452 Alternative forslag til alterskranker ses på fig. 
22-23.
453 Fonten afregnedes 1866 med 88 rdl., jfr. LAVib. 
Kirkeinsp.ark. Rgsk. (C 621-4).
454 En rund granitbase med udhugget ornamentbort 
(fig. 31), i dag indmuret i nordre våbenhus, jfr. s. 5404, 
tolkedes dog ved sin fremdragning på kirkens loft 1935 
som et muligt fodstykke til den oprindelige døbefont, 
jfr. brev 4. dec. 1935 fra Viggo Norn til Menighedsrå-
det, RA. Kirkemin. 1. kt. Journalsager 4 J 331 (1935), 
indlagt i 5 K 695 (1962). Jfr. også Engsig-Karup 1940, 
16.
455 1684 omtales et stillads ved det vestre vindue over 
fonten, og 1693 blev blyet i vinduet ‘over fonten på 
den vestre ende’ fornyet, jfr. LAVib. Bispeark. Indk. bre-
ve (C 3-510, C 3-513). Det fremgår dog ikke klart, 
hvorvidt der her sigtes til Vor Frelsers Kirke eller Klo-
sterkirken. 1704 omtaltes Anders Brædstrups begra-

Fig. 227. Mesterstempel for Rasmus Jensen. Detalje af 
kalk, sygesæt nr. 1, 1875 (s. 5501). Henrik Wichmann 
fot. 2002. – Rasmus Jensen's maker's mark on chalice, com-
munion set no. 1, 1875.

NOTER TIL s. 5492-5508
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velse ‘i den lille gang ved fonten’, antagelig i nordre 
sideskibs 5. fag (jfr. †begravelse nr. V, 1) og LAVib. 
Kirkeinsp.ark. Rgsk. (C 621-1). 
456 1742 blev et murstykke brækket ned ved Brommels 
begravelse ‘for dåbens plads’ skyld’; endvidere borthug-
gedes et murstykke på nordsiden ‘så stor som dåbens 
bagdel er’, jfr. LAVib. Bispeark. Rgsk. (C 3-2385). At 
‘dåben’ 1733 befandt sig i nordre sideskib, kan også 
udledes af oplysningen om istandsættelsen af kirkens 
fire vinduer i nordsiden, heriblandt ‘det fjerde store 
vindue over dåben’, jfr. LAVib. Kirkeinsp.ark. Rgsk. (C 
621-2). Hvorvidt opregningen af vinduerne foregik fra 
øst mod vest eller modsat, fremgår dog ikke. Derfor 
kan placeringen på dette tidspunkt i østenden som i 
1742 kun udledes med forbehold.
457 LAVib. Kirkeinsp.ark. Horsens kirkers kirkestol (C 
621-9). DaAtlas IV, 129. Fontelukket er omtalt på en 
indskrifttavle, opsat på kirkens daværende prædikestol 
(siden 1794 i Klosterkirken, jfr. s. 5486), der opregner 
alle Lindvigs donationer. Her nævnes dog hverken 
fonten eller fadet. 
458 Om dåbsenglen som type, jfr. Carsten Bach-Niel-
sen, »Dåbens engel – en inventartype i kirkens og be-
vidsthedens rum«, KirkehistSaml 1994, 7-33.

459 Jfr. Hiernøes regning (note 389) og Ved embedet. 
Synsprot.
460 RA. Kultusmin. 1. kt. Journalsager P 64 (1864), brev 
af 29. nov. 1862 fra Kirkeinspektionen til Stiftsøvrig-
heden.
461 Figurerne er dog næppe identiske med (fire af) ot-
te englefigurer, mellem 28,5 og 35 cm høje, på Hor-
sens Museum, antagelig fra 1700'ernes første del (uden 
inv.nr. og kendt proveniens). Figurerne, der oprindelig 
kan have udsmykket en fontehimmel, jfr. DK Ribe 
3049f. (Darum Kirke), har en ensartet bemaling, hvil-
ket udelukker, at fire af disse sekundært er blevet an-
vendt på et gitter. Hvorvidt englene og en dåbsgruppe 
med Kristus og Johannes Døberen, (ligeledes i Horsens 
Museum og uden inv.nr.), hidrører fra ovennævnte 
†fontehimmel eller -låg, er ligeledes ubevisligt. Figu-
rerne beskrives nærmere under »Genstande med uvis 
proveniens« i det afsluttende amtsbind.
462 DaAtlas IV, 129. Et fad af messing (dette eller det 
ældre?) er dog nævnt i inv. fra 1740-41, jfr. LAVib. Bi-
speark. Rgsk. (C 3-2368). 
463 LAVib. Kirkeinsp.ark. Indk. breve (C 621-17).
464 LAVib. Bispeark. Rgsk. (C 3-2368, C 3-2381).
465 Engsig-Karup 1940, 18. 
466 LAVib. Bispeark. Rgsk. (C 3-2385).
467 LAVib. Kirkeinsp.ark. Rgsk. (C 621-1); omtalt i 
sidstnævnte forbindelse 1704, 1713, 1716 (C 621-1); 
1742-43 (betegnet »brexdøren«), jfr. Bispeark. Rgsk. 
(C 3-2385); 1764-65, jfr. Bispeark. Rgsk. (C 3-2387); 
1766-67, jfr. Bispeark. Rgsk. (C 3- 2388). 
468 For betegnelsen »Chor« for et sangerpulpitur, jfr. 
bl.a. Kristkirken i Tønder (DK SJyll 961). Om san-
gerpulpiturer i almindelighed, jfr. bl.a. Ebbe Nyborg, 
»Lektorieprædikestole og katekismusaltertavler. Om 
inventarfornyelse i de sydvestjyske kirker i reforma-
tionsårhundredet«, Tro og bilde i Norden i Reformasjonens 
århundre, Oslo 1991, 223ff.
469 Jfr. rapport februar 2004 af Birgitte Larsen, i NM. 
Top.ark. Navnlig anvendelsen af det sjældne slangetræ 
(Piratinera guianensis), der vokser i det nordøstlige 
Sydamerika og i datiden (ligesom ibenholt) forhand-
ledes bl.a. i Holland, repræsenter en tankevækkende 
markering af status og kostbarhed. Slangetræets møn-
strede åretegning er bevidst vendt udad på de dekorati-
ve led. Samtidig har det med sin oprindeligt lysere to-
ne repræsenteret en mere udtalt farvekontrast til iben-
holtdelene. Brugen af slangetræ i kirkeinventar kendes 
herhjemme også fra stolegavlene i Frederiksborg Slots-
kirke, udført 1611-16 af Hans Barchmann (DK Frborg 
1828ff.), venligst oplyst af Birgitte Larsen. 
470 Grafiske afbildninger fra tiden før Heinrich Han-
sens tegning fra o. 1855 (fig. 148) kendes ikke. Bortset 
fra enkelte notitser om istandsættelser gennem tiderne 
savnes tillige regnskaber i relation til dens udførelse o. 
1670 og til flytningen og genopstillingen i Vor Frel-
sers Kirke (1794-97). På samme måde er de efterføl-

Fig. 228. Krucifiks nr. 2, 1993, udført af kirketjener 
Jørn Rasmussen (s. 5504). Jesper Weng fot. 2002. – 
Crucifix no. 2, 1993, by the verger Jørn Rasmussen.
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gende ændringer, bl.a. i forbindelse med kirkens senere 
istandsættelser, kun mangelfuldt dokumenteret. En re-
staurering af lydhimlen 1987 gav anledning til publi-
ceringen s.å. af en detaljeret redegørelse for stolens ud-
formning, stil og ikonografi ved Hanne Jönsson, Gud 
til Ære, Kiercken til Zirat. Peder Jenssøn Koldings prædike-
stol i Vor Frelsers Kirke i Horsens 1670, Horsens 1987 
(Jönsson 1987). En grundig restaureringsmæssig analyse 
af stolens struktur og de enkelte dekorative led, herun-
der en udførlig beskrivelse af iagttagelser fra arbejdet 
1987, mangler dog fortsat.
471 Jönsson 1987, 99f. identificerer apostelfiguren som 
Mattæus og hæfter sig bl.a. ved bæltet med det brede 
spænde (som tolder er Mattæus undertiden vist med 
pung og bælte). Hun beskriver den løftede hånd som 
tom, uanset at den på det gengivne fotografi er vist 
med fjerpen.
472 Jfr. Jönsson 1987, 109, der dog ikke omtaler det tid-
ligere attribut, og i stedet foreslår, at stumpen kunne 
være resterne af en kølle. Kniven ses foruden på fig. 
129 og 134 tillige på et par fotografier fra før 1935-36, 
jfr. Jönsson 1987, fig. 61-62.
473 Iflg. Jensen 1944, 166 anmodede Johan Andersen i 
1663 »Peder Billedsnider« i Horsens, dvs. Peder Jensen 

Fig. 229. Beklædning af prædikestolstrappe 1670, jfr. fig. 125 (s. 5517). 1:20. Opmålt af Thorvald Jørgensen 1886. 
Kunstakademiets Bibliotek. – Cladding of pulpit steps, 1670; cf. fig. 125. Measured by Thorvald Jørgensen 1886.

Kolding, om at udføre en ny prædikestol til Klosterkir-
ken. Arbejdet strakte sig således over syv år – et åremål, 
som også nævnes hos Pontoppidan 1768, jfr. DaAtlas 
IV, 124. Jensens kilde har dog ikke kunnet verificeres. 
474 Høyen 78; Jensen, Snedkere 88.
475 Jfr. Merete Bergild og Jens Jensen, »Horsens-bil-
ledhuggeren Arent Friderichsen Slache 1642-1709«, 
Horsens Museums Årsskrift 1987-88, 43f., 48 (Bergild 
og Jensen); Vibeke Michelsen, »Snedkere og billedskæ-
rere i Horsens snedkerlav 1603-1745«, Synligt og usyn-
ligt. Festskrift til Otto Norn, Hugo Johannsen, (red.), 
Herning 1990, 128; Merete og Jens Bergild. Weilbach, 
KunstLeks (4. udg.), 355-56.
476 Jönsson 1987, 138f.
477 DK Sorø 72f. og DK KbhBy 2, 94f. Hvad angår 
ambitionsniveauet, fremhæver Hanne Jönsson (Jönsson 
1987, 149) med rette bestemmelserne i Henrik Wer-
ners kontrakt på Sorø-stolen, hvori mesteren forplig-
tede sig til at gøre den ‘med så godt billedsniderar-
bejde, som nogetsteds gøres kan af nogen i dette rige 
Danmark’. Endvidere at ‘dens lige både med sirlighed, 
kunst og arbejde i historier, bredde og højde ikke skal 
findes i nogen af de fire hovedkirker i København’. 
Hvis nogen af de københavnske hovedkirker fandtes 
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‘enten at overgå eller lige at være’ denne, skulle han 
fortabe sin ære og selv bære alle omkostninger.
478 Jönsson 1987, 62ff. Seriens 22 blade er alle gengivet 
i kataloget over de meget produktive Wierix-brødres 
arbejder, jfr. Marie Mauquoy-Hendrickx, Les estampes 
des Wierix I, Bruxelles 1978, 17f. (nos. 124-144). 
479 Det er også Hanne Jönssons fortjeneste (Jönsson 
1987, 98, 102, 106) at have peget på De Gheyns apo-
stelserie, som i øvrigt tidligst udgaves 1591-92, ikke ca. 
1607, jfr. J. P. F. Kok og M. Leesberg, The de Gheyn fam-
ily (The new Hollstein, Dutch and Flemish Etchings, 
Engravings and Woodcuts 1450-1700, ed. G. Luijten) 
I, Rotterdam 2000, 120-36. Serien, som bevarede sin 
popularitet langt op i 1600'erne, er i nærmiljøet tillige 

benyttet til de malede apostle på døren til det thonboe-
ske kapel (1675) i Klosterkirken (s.d.). Det er karak-
teristisk, at billedskæreren ved benyttelsen af disse stik 
fra den nederlandske reproduktionsgrafiks glanstid har 
neddæmpet forlæggets stærkt manierede stil og i det 
hele taget omtolket dets bevægelsesmotiv og detaljer. 
480 Jfr. om brugen af Mathams og Goltzius’ dydeserie, 
se Hugo Johannsen, »The Graphic Art of Hendrick 
Goltzius as Prototype for Danish Art during the Reign 
of Christian IV«, Leids Kunsthistorisch Jaarboek 1983 
(Art in Denmark 1600-1650), Delft 1984, 97f.
481 Jfr. Peder Rasmussøn Ryther, Johan Andersøn … ned-
sat i Horsens Kloster=Kircke. 1674, Kbh. 1676, 59f., 14f. 
(Rasmussen Rytter).
482 Eksempelvis prædikestole i Odense Domkirke og 
Vor Frue Kirke (DK Odense 577f., 1107f.) eller i Nak-
skov; sidstnævnte med giverportrætter på prædikestols-
himlens topstykker (DK Maribo 110f.). Jfr. endvidere 
Eva de la Fuente Pedersen, »Frömmigkeitsideal und 
protestantische Ethik«, Konsthistorisk Tidskrift, LXVIII, 
1999, 155-178 (om Johan Andersens prædikestol, spec. 
s. 164-166). 
483 Om det evangeliske skriftemål og dets betydning for 
det efterreformatoriske kirkerum, se Erik Skov, »Skrif-
temål og skriftestol«, Kirkens bygning og brug 109-125. 
Anbringelsen af Peter med den store nøgle på en så 
prominent plads over præstens opgang til prædikesto-
len må forstås som en indirekte hentydning til skrifte-
målets centrale betydning. Dette understregedes yder-
ligere af Johan Andersens store gave på 1000 rdl. til af-
holdelse af to ugentlige skriftemålsprædikener, om end 
først formidlet kort tid før dennes død 1674, jfr. Ras-
mussen Rytter (note 481) 39.
484 Jfr. Peter Poscharsky, Die Kanzel. Erscheinungsform 
im Protestantismus bis zum Ende des Barocks, Gütersloh 
1963, 126f. En række markante hjemlige eksempler på 
motivet, fortrinsvis blandt Schrøder-familiens arbejder, 
opregnes af Jönsson 1987, 58f.
485 Ud over de hos Jönsson 1987, 123 nævnte dyde-
hermer, som først og fremmest kendes fra Lorenz Jør-
gensens og Abel Schrøder den Yngres prædikestole 
kan mht. dydemotivets benyttelse som udsmykning af 
en prædikestolshimmel nævnes den bruskbarokke mo-
dernisering 1624 af S. Olai kirkes prædikestol, jfr. også 
DK Frborg 174. Et andet eksempel er Statius Ottos for-
nemme prædikestol i Helsingborg, S. Marie, jfr. Gregor 
Paulsson, Skånes dekorative konst, Sthlm. 1915, 160f.
486 Kan malerierne, der navnlig for Johan Andersens 
vedkommende synes at vise ægteparret i noget yngre 
alder, oprindelig være udført til et epitafium for så i 
stedet at finde anvendelse på epitafieprædikestolen for 
her at minde kirkegængerne om parrets mangeårige 
mæcenat?
487 Jfr. Rasmussen Rytter (note 481) 24f.
488 Jfr. Rasmussen Rytter (note 481) 12f.
489 Til prædikestolen i Holmens Kirke bidrog forskelli-

Fig. 230. Formaningstavle på bagsiden af prædikestols-
portal 1670, jfr. fig. 125 (s. 5521). Hjalmar Jørgensen 
fot. 1987. Foto i Horsens Museum. – Admonitory tablet 
on back of pulpit portal, 1670; cf. fig. 125).
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ge private i den kongelige husholdning med 600 sldl., 
hvortil kom 50 fra viceadmiral Jørgen Biørnsen, jfr. 
DK KbhBy 2, 216 note 57. Til sammenligning fastsat-Til sammenligning fastsat-
tes i Hendrik Werners kontrakt på Sorø Klosterkirkes 
prædikestol en betaling på i alt 400 sldl. samt 20 læs 
egeklov, jfr. DK Sorø 72. Hvorvidt de ‘mere end 1000 
rigsdaler’, som prædikestolen kostede Johan Andersen, 
også omfattede de kostbare eksotiske træsorter, vides 
ikke, men er vel det mest sandsynlige.
490 Jfr. Høyen 78. 
491 Jfr. Horsens Avis 24. dec. 1866.
492 Bergild og Jensen (note 475) 44; LAVib. Kirkeinsp.ark. 
Rgsk. (C 621-1).
493 LAVib. Bispeark. Rgsk. (C 3-2387, C 3-2392); 
Kirkeinsp.ark. Rgsk. (C 621-2).
494 I Klosterkirken, hvis piller var ca. en halv meter 
spinklere, sprang kurven tilsvarende mere frem i rum-
met og gav plads til dette fag. Forholdet illustreres ty-
deligt af Klosterkirkens nuværende prædikestol, som 
var bygget til Vor Frelsers Kirke. Dens kurv omfatter 
nu et første, glat fag, som tilsattes 1794 for at lukke 
kurven, der ellers mod øst ikke ville kunne slutte sig til 
den spinklere pille. 
495 Ved embedet. Synsprot. Iflg. Jönsson 1987, 92 var 
kurven og opgangen oprindelig prydet af 11 frifigurer 
(S. Peter fra døren fraregnet), men dette er ikke kor-
rekt. Det omtalte placeringsnummer »9«, på kurvens 
østligste, nu tomme fodstykke, viser, at figurerne er op-
regnet fra opgangspanelet til kurvens forsvundne fag, 
hvis østligste figur (jfr. fig. 148) således har været den 
tiende.
496 Det fremgår dog med sikkerhed, at Kristus stod 
på samme plads som nu, umiddelbart vest for arkaden 
med Hudflettelsen. Det er også muligt, at Mattæus(?) 
øst for Frelseren og den uidentificerede apostelfigur 
vest herfor har samme placering som nu. Derimod 
stod Jakob den Ældre ikke øst for Mattæus; den af 
Heinrich Hansen tegnede figur på denne konsol er 
snarere ‘Thomas’, nu sekundært opstillet på opgangen 
nærmest døren. Bag denne Thomas-figur skimtes An-
dreas på den nu tomme konsol – en identifikation, 
som fremgår af det karakteristiske kors, hvis skråtstille-
de ene arm rager op. Endelig har Hansen øst for Nad-
verrelieffet tegnet en apostel, som dog ikke lader sig 
identificere.
497 De nævnte genbenyttede led adskiller sig tydeligt 
fra stykkets øvrige, som er af farvet fyrretræ.
498 Det var sket inden 1935, jfr. Jönsson 1987, fig. 62.
499 Fabricius 47.
500 Sml. Jönsson 1987, fig. 61 og 62.
501 En af de apostelfigurer, man tilsyneladende har flyt-
tet mest rundt på, er Andreas, som nu står på kurven 
nærmest opgangspanelet og syd for Johannes. På et fo-
tografi fra 1930'erne var deres placering den omvend-
te, og iflg. ældre gengivelser (jfr. fig. 128 og 134) stod 
Johannes her sammen med den nu forsvundne Lu-

kas(?), mens Andreas antagelig var opstillet som num-
mer 9 på den nu tomme konsol. I hvert fald anes det 
fremspringende Andreaskors her på Heinrich Hansens 
tegning (jfr. fig. 148).
502 Jönsson 1987, 28f.
503 Situationen o. 1855 er ganske vist ikke dokumente-
ret for de to dyder, som ikke vises på Heinrich Han-
sens tegning; men herudover lader den sig bedre for-
lige med den traditionelle rækkefølge af de tre kristne 
dyder (Tro, Håb og Kærlighed) samt de fire kardinal-
dyder (Retfærdighed, Klogskab, Styrke og Mådehold), 
jfr. Mathams og Goltzius’ berømte serie, nævnt i Jo-
hannsen (note 480).
504 LAVib. Bispeark. Rgsk. (C 3-2382).
505 Horsens Museum (HOM, 31A-2.1-4; 6.7). 
506 To stader er placeret på loftet over nordre sideskib. 
507 Ved embedet. Div. sager (4.5.03).
508 LAVib. Kirkeinsp.ark. Kloster kirkebog (C 621-6).
509 1667 var antallet det samme for mandsstolenes ved-
kommende, mens kvindestolene i midtskibet nu om-
fattede 20 stader i midtgangen og 16 i nordre side-
skib, jfr. LAVib. Kirkeinsp.ark. Horsens kirkers kirke-
stol (C 621-10). Det samme gælder for registranten 
o. 1662-1794 mht. status før renoveringen o. 1740, 
jfr. LAVib. Kirkeinsp.ark. Horsens kirkers kirkestol (C 
621-9). 
510 LAVib. Bispeark. Rgsk. (C 3-2385); Kirkeinsp.ark. 
Horsens kirkers kirkestol (C 621-9).
511 HofmFund II, 168.
512 LAVib. Kirkeinsp.ark. Stolestadebog (C 621-11). 

Fig. 231. Detalje af brudestol med brandstempler, mær-
ket 1780 (s. 5533). Roberto Fortuna fot. 2004. – Detail 
of fire stamps on bridal chair marked 1780.

NOTER TIL s. 5522-32
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Synsprot. Ved embedet, nævner dog 23 stole i nord og 
24 i syd.
513 HofmFund II, 170ff.
514 LAVib. Bispeark. Rgsk. (C 3-2386).
515 LAVib. Kirkeinsp.ark. Rgsk. (C 621-3, C 621-4); 
Bispe ark. Rgsk. (C 3-2381, C 3-2383).
516 RA. Kirkemin. 1. kt. Jounalsager 4 X 28 (1948), ind-
lagt i 5 K 695 (1962).
517 LAVib. Bispeark. Rgsk. (C 3-2381, C 3-2382, C 
3-2384).
518 Et større udvalg af forskelligartede privatstole fra va-
rierende stilepoker findes i Christianskirken, Køben-
havn, jfr. DK KbhBy 4, 166ff. Sml. her med stol nr. 23 
og 30.
519 Iflg. meddelelse oktober 2003 fra Horsens Museum 
og Byarkivet kendes stemplerne ikke fra andre eksem-
pler her. Tove Clemmensen, Møbler af N. H. Jardin, C. 
F. Harsdorff og J. C. Lillie og eksempler på deres interiørde-
koration. Et bidrag til nyklassicismens historie i Danmark 
fra 1753-1800, Kbh. 1973, 18ff. nævner heller ikke 
stemplet »HH« blandt brandstempler fra samtiden med 
enten de kongelige personers initialer eller signaturer 
for det respektive slot, eventuelt suppleret med et års-
tal. Stemplets kroneform svarer dog nøje til de afbil-
dede eksempler fra Christian VI's til Frederik VII's in-
ventarbeholdninger, jfr. fig. 1 a-c, f. Bohavet fra det rus-
siske hof solgtes ved auktion 1808, jfr. samme, 232 note 
413. 
520 LAVib. Kirkeinsp.ark. Stolestadebog (C 621-11).
521 LAVib. Bispeark. Rgsk. (C 3-2384).
522 LAVib. Kirkeinsp.ark. Rgsk. (C 621-1); Horsens kir-
kers kirkestol (C 621-9).
523 LAVib. Bispeark. Indk. breve (C 3-510).
524 LAVib. Bispeark. Indk. breve (C 3-512); Kirkeinsp.ark. 
Stolestadebog (C 621-11).
525 LAVib. Kirkeinsp.ark. Stolestadebog (C 621-11); Bi-
speark. Rgsk. (C 3-2372).
526 LAVib. Bispeark. Rgsk. (C 3-2377, C 3-2382).
527 LAVib. Bispeark. Rgsk. (C 3-2379, C 3-2383). Ved 
embedet. Synsprot.
528 RA. Kultusministeriet. 1. kt. Journalsager NN 978 
(1887).
529 LAVib. Kirkeinsp.ark. Rgsk. (C 621-2); Bispeark. 
Rgsk. (C 3-2369, C 3-2370).
530 LAVib. Bispeark. Rgsk. (C 3-2373).
531 LAVib. Bispeark. Rgsk. (C 3-2381). Ved embedet. 
Synsprot.
532 LAVib. Kirkeinsp.ark. Rgsk. (C 621-1). Bispeark. 
Rgsk. (C 3-2390, C 3-2391).
533 Jfr. LAVib. Retsbetjenteark. Horsens købstad. Aukti-
onsprot. 1742 (B 66-344); Bispeark. Rgsk. (C 3-2385).
534 LAVib. Bispeark. Rgsk. (C 3-2372, C 3-2384).
535 LAVib. Kirkeinsp.ark. Rgsk. (C 621-4); Bispeark. 
Rgsk. (C 3-2377, C 3-2381).
536 LAVib. Bispeark. Rgsk. (C 3-2377).
537 LAVib. Kirkeinsp.ark. Indk. breve (C 621-18).

538 LAVib. Kirkeinsp.ark. Horsens kirkers kirkestol (C 
621-9). Protokollens datering er sekundær, og den ind-
ledes med indholdsfortegnelse, dateret 1711.
539 LAVib. Bispeark. Rgsk. (C 3-2386, C 3-2388).
540 Molbech (note 24) 192.
541 Først 1912-13 ophørte lejen af lukkede stole, dvs. 
pulpiturer, jfr. Bay, Menigheden 98.
542 RA. Kirkemin. 1. kt. Journalsager 4 J 331 (1935), 
indlagt i nr. 5 K 695 (1962). 
543 Ideerne bag orgelprojektet beskrives i Johannes Ex-
ner, »Status quo – en arkitekts tanker efter 40 års be-
kendtskab med orgelparadokset«, Dansk Orgelkultur, 
Claus Røllum-Larsen m.fl. (red.), Jelling 1997, 29-53.
544 Blokværk: et orgelværk med to eller flere piberæk-
ker, der ikke er opdelt i enkeltregistre og således kun 
kan spilles samlet. Orgelbygger Mads Kjersgaard tak-
kes for oplysninger om senmiddelalderlige blypibers 
vægt.
545 LAVib. Rådstueark. Horsens bys befalingsbog 
1666-1727 (D 13-96).
546 Positivet benyttedes åbenbart i forbindelse med 
kvinders første kirkegang efter barsel.
547 LAVib Kirkeinsp.ark. Horsens kirkers kirkestol (C 
621-10). Takstfortegnelsen indeholder følgende punk-
ter: Brudefolk betaler for at benytte orgelværket 2 mk. 
Når børn døbes eller kvinder går i kirke, gives 1 mk. 
I S. Ibs Kirke gives for positivet 3, for brudefolk 1 mk. 
Når børn døbes eller kvinder ledes i kirke 1/2 mk. 
Når orgelmesteren bliver bevilget positivet uden byen, 
gives 3 mk. Og når det bevilges ham i byen at bruge, 
gives 2 mk. (Den sidste post vedrører antagelig musi-
kalsk betjening ved festligheder i private hjem).
548 LAVib. Kirkeinsp.ark. Rgsk. (C 621-1). Positivet 
nævnes 1684/85-1695/96 som værende ‘til borgme-
ster Jørgen Hansen’, hvormed muligvis menes, at den-
ne på Magistratens vegne administrerede vedligehol-
delse og udlejning af instrumentet.
549 Donationen omtales på Anders Jensen Thonboes 
epitafium i Hansted Kirke (jfr. s. 4852f.), hvor det næv-
nes, at ægteparret gav de 50 sldl. til bygning af orgel-
værket i Torvekirken. Donationstidspunktet, mellem 
1680 og 1697, angives ikke på epitafiet. I regnskabsbo-
gen anføres, at Hans Nielsens arbejde kostede 98 sldl., 
af hvilke de 52 var foræret af en del af borgerskabet. 
Det specificeres ikke, i hvilken af byens kirker Hans 
Nielsen arbejdede, men sandsynligheden taler for, at 
det var denne opgave, der sponsoreredes af ægtepar-
ret, og at arbejdet derfor, jfr. epitafiets påskrift, vedrørte 
orglet i Vor Frelsers Kirke. (LAVib. Kirkeinsp.ark. Rgsk. 
(C 621-1)).
550 LAVib. Kirkeinsp.ark. Rgsk. (C 621-1). Det specifi-
ceres ikke, hvilken af kirkerne, der er tale om, men an-
skaffelsen havde antagelig sammenhæng med orgelar-
bejderne i Vor Frelsers Kirke omkring denne tid.
551 LAVib. Kirkeinsp.ark. Horsens kirkers kirkestol (C 
621-9). Kirkesyn. 
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552 17. november 1738 betaltes snedkeren Jørgen 
Wilhelm Isensee for pulpiturets nedtagning. (LAVib. 
Kirkeinsp.ark. Forsk. dok. (C 621-19).
553 LAVib. Kirkeinsp.ark. Rgsk. (C 621-2). Efter orglets 
aflevering gik der 3-4 år, før indretningen af orgelpul-
pituret var fuldført.
554 LAVib. Bispeark. Rgsk. (C 3-2368, C 3-2386, C 
3-2387).
555 Vedr. dette orgel, se endvidere under beskrivelsen af 
Horsens Klosterkirke.
556 LAVib. Bispeark. Rgsk. (C 3-2387). Omklædningen 
blev opsat ‘for støv og lyden des bedre at brede sig ud 
i kirken’. Der indkøbtes følgende fyrrebrædder til for-
målet: 4 stk. à 7 al., 9 stk. à 6 al., 1 stk. à 5 al. samt 
yderligere 2 lange brædder.
557 LAVib. Bispeark. Rgsk. (C 3-2387). Basunen var 
muligvis en pedalstemme med begrænset toneom-
fang.
558 LAVib. Kirkeinsp.ark. Rgsk. (C 621-2). Udbetalin-
gen til G. J. Vogler (30 rdl.) fandt sted i regnskabsåret 
1799-1800. Vogler besøgte Danmark i flere omgange, 
men synes kun at have opereret i Jylland et enkelt år, 
nemlig 1799, hvor han var på færde i Viborg og År-
hus.
559 LAVib. Bispeark. Indk. breve (C 3-510). Organisten 
havde længe klaget over orglets, særlig bælgenes, til-
stand, hvorfor Worm blev tilkaldt for at afgive et over-
slag. Inspektionen anså imidlertid dette for overdrevent 
og henviste til, at ‘den berømte Abbed Vogler’ få år tid-
ligere havde sat værket i stand, samt at organisten tid-
ligere havde erklæret sig tilfreds med dette arbejde.
560 LAVib. Kirkeinsp.ark. Rgsk. (C 621-3); Bispeark. 
Indk. breve (C 3-513).
561 LAVib. Bispeark. Indk. breve (C 3-513).
562 LAVib. Bispeark. Rgsk. (C 3-2391). Iflg. oplysning 
fra orgelbygger Mads Kjersgaard var sølvfernis antage-
lig betegnelsen for en linoliefernis, der benyttedes som 
klæbemiddel under sølvbladene.
563 Dispositionen gengives efter organist Muth Rasmus-
sens optegnelse af 27. oktober 1844, sendt på opfor-
dring til kirkeinspektionen for Nykøbing Falster. Op-
tegnelsen er uden tvivl afskrevet efter Demants senere 
forsvundne tilbud (i Den Danske Orgelregistrant).
564 Antagelig et 8 eller 16 fods register. Placeringen 
blandt dispositionsoptegnelsens højtklingende stem-
mer tyder på, at der var tale om et diskantregister. De-
mant havde tidligere (1825) disponeret en Gambe 16 
fuß discant i brystværket i Garnisons Kirke, Køben-
havn jfr. Den Danske Orgelregistrant.
565 Tonehøjden for denne stemme fremgår af synsmæn-
denes rapport 23. august 1844. LAVib. Bispeark. Rgsk. 
(C 3-2381).
566 LAVib. Bispeark. Rgsk. (C 3-2381). 
567 Åbenbart genanvendtes mindst en af vindladerne 
fra det gamle orgel.
568 Dispositionen gengives efter J. A. Demants erklæring 

om orglet af 12. februar 1873. (LAVib. Kirkeinsp.ark. 
Indk. breve (C 621-17)).
569 LAVib. Kirkeinsp.ark. Rgsk. (C 621-4). Ordlyden af 
Hartmanns godkendelsesattest kendes ikke. Vedr. den-
nes vurdering af Gudmes arbejder, se Inger Sørensen 
(udg.), J. P. E. Hartmann og hans kreds. En komponistfami-
lies breve 1780-1900, Århus 1999, 612.
570 Ved snævert mensurerede piber forstår man piber, 
der i forhold til længden har et lille indvendigt areal. 
Pibernes viddemensurer har afgørende betydning for 
klang og tonefylde.
571 RA. Kultusmin. 1. kt. Journalsager C 783 (1877).
572 Dispositionen gengives efter J. A. Demants erklæ-
ring 1873 (jfr. note 568). Flere af stemmerne har mu-
ligvis haft afvigende navneformer, jfr. Organist- og Kan-
torembederne, 3. udg. 1927 samt Marinus Sørensen, »Or-
gelet i Vor Frelsers Kirke, Horsens«, Dansk Kirkemusi-
ker-Tidende 1929, 20-21.
573 LAVib. Kirkeinsp.ark. Indk. breve (C 621-17). Skri-
velse fra Marcussen & Søn 20. august 1878.
574 Organist- og Kantorembederne, 2. udg. 1916.
575 Iflg. Organist- og Kantorembedernes 1906- og 1916-ud-
gaver havde orglet 21 stemmer (det samme som i 
1878), mens 1927-udgaven og M. Sørensens artikel 
1929 (jfr. note 572), der begge anfører dispositionen, 
omtaler 22 stemmer. Trods en række divergenser mel-
lem dispositionerne fra 1878 (iflg. Demants overslag) 
og 1928 (iflg. Organist- og Kantorembederne, 3. udg. 1927 
samt M. Sørensens artikel 1929) synes disse i det store 
og hele at referere til de samme registre; dog er det 
tvivlsomt, hvorvidt Oboe 8' (omtalt 1927) var identisk 
med 1878-dispositionens Dulcian 8 Fod - en Gudme-
stemme fra 1866, der havde fået nye lydbægre. Sede-
cima 1' har givetvis været anbragt på en af de pibe-
stokke, der blev ledige i 1878, hvor Demant reducerede 
hovedværket fra 11 til 9 stemmer.
576 Sørensen (note 572) 20-21.
577 Yderligere oplysninger om kirkens orgler findes i 
Den Danske Orgelregistrant og på hjemmesideadressen:
www.musikhistoriskmuseum.dk/orgelreg.htm.
578 LAVib. Kirkeinsp.ark. Horsens kirkers kirkestol 
(C 621-9). Pulpituret var placeret så lavt, at det i 
et vist omfang begrænsede lysindfaldet fra de den-
gang højtsiddende vinduer i nordre sideskib. (LAVib. 
Kirkeinsp.ark. Forsk. dok. (C 621-19)). 
579 LAVib. Bispeark. Rgsk. (C 3-2381, C 3-2383).
580 Tegning i Horsens Museum (HOM 30A-5.45).
581 RA. Kirkemin. 1. kt. Journalsager 4 K 1917 (1936).
582 LAVib. Bispeark. Rgsk. (C 3-2372, C 3-2379).
583 LAVib. Bispeark. Rgsk. (C 3-2391); jfr. for tavlens 
funktion Erik Skov, »Skriftemål og skriftestol«, Kirkens 
bygning og brug. Studier tilegnet Elna Møller, Hugo Jo-
hannsen (red.), Kbh. 1983, 116. Den almindelige ud-
formning var et bræt med borede huller, hvor præsten 
ved at flytte en pind kunne tælle de skriftesøgende; se 
f.eks. Hansted Kirke (s. 4844). 
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5628 HORSENS · VOR FRELSERS KIRKE

584 Ved embedet. Div. sager (4.4.01).
585 LAVib. Bispeark. Rgsk. (C 3-2372, C 3-2377).
586 LAVib. Bispeark. Rgsk. (C 3-2377). En oplysning 
om, at kirken 1842 betalte for pudsning af fem lyse-
kroner, kan skyldes en fejlskrivning. Efter alt at dømme 
hang kun tre kroner i kirken på dette tidspunkt. LA-
Vib. Bispeark. Rgsk. (C 3-2381).
587 LAVib. Kirkeinsp.ark. Rgsk. (C 621-4). Ved embedet. 
Synsprot.
588 RA. Kultusmin. 1. kt. Journalsager Z 1476 (1872).
589 Samtidig blev de tre gamle lysekroner omdannet til 
gas ved gasmester F. C. Hansen, der havde udført til-
svarende arbejder i Holmens, Vor Frelsers og Garnisons 
Kirker i København. LAVib. Kirkeinsp.ark. Indk. breve 
(C 621-17).
590 LAVib. Kirkeinsp.ark. Rgsk. (C 621-5); RA. Kirke-
min. 1. kt. Journalsager 4 B 11.5 (1928); 4 D 11.3 
(1930); Ved embedet. Synsprot.
591 Jfr. tegninger i Viggo Norns tegningsarkiv (HOM 
32A-2.2; 32A-2.3).
592 Horsens Social-Demokrat 3. nov. 1950.
593 NM. Korresp.ark. Forslag til ny belysning ved arki-
tekterne Inger og Johannes Exner, dec. 1979; Ved em-
bedet. Div. sager (4.4.04).
594 HofmFund II 194. Engsig-Karup 1940, 18, anfører, 
uden dokumentation, at kronen oprindelig var foræret 
til Klosterkirken.
595 Som anført s. 4852 er epitafiets indskrifttavle udført 
før Anders Jensen Thonboes død i 1697; antagelig i 
umiddelbar tilknytning til ægteparrets donation af ly-
sekronen (m.m.) som et konkret vidnesbyrd om par-
rets godgørenhed. Der er i 1900'erne opstået en tra-
dition for at opfatte kronen som skænket til Kloster-
kirken; først efter ægteparrets død skulle kronen være 
flyttet til Vor Frelsers Kirke, jfr. Engsig-Karup 1940, 18; 
Jensen 1944, 194. Menighedsrådet ved Klosterkirken 
anmodede på denne baggrund om at få kronen ‘til-
bageleveret’, da den 1984 lå ubenyttet på Vor Frelsers 
Kirkes loft (jfr. ndf.). Ved embedet. Div. sager (4.4.06). 
Påstanden kan dog ikke bekræftes.
596 Jfr. foto i NM. Top.ark.
597 Begrundet i arkitektens ønske om tre ens kroner i 
midtskibet, jfr. skrivelse fra arkitekt Erik Lerbech-Sø-
rensen. Ved embedet. Div. sager (4.4.07).
598 Hans klokmester fremstillede kæden, og Rasmus 
drejer leverede de 12 knapper, der blev forgyldt af Pe-
der maler. LAVib. Kirkeinsp.ark. Rgsk. (C 621-1).
599 1874 købte kirken en lysekrone, antagelig denne, 
for 199 rdl. 48 sk. LAVib. Kirkeinsp.ark. Indk. breve (C 
621-17).
600 Kronen over orgelpulpituret er udgangspunkt for 
den samlede belysningsplan for kirken, som arkitek-
terne fremlagde 1979. Heraf blev dog kun delene ved-
rørende koret realiseret (lysekrone nr. 6, lysearme nr. 
29-32). Planen omfattede endvidere otte mindre, ot-
tearmede lysekroner i samme stil, der skulle opsættes i 

Fig. 232. Grundplan med angivelse af placeringen af 
kirkens fem lysekroner og 18 væglampetter, 1889 (s. 
5554). Tegning ved Hector Estrup. I Horsens Museum. 
– Ground plan with indications of the placing of the church's 
five chandeliers and 18 wall lampettes, 1889.

bueåbningerne mellem midt- og sideskibe, men såvel 
Den kgl. bygningsinspektør som Stiftsøvrigheden an-
befalede, at man så tiden an, før denne del af planen 
udførtes. Jfr. NM. Korresp.ark. Forslag til ny belysning 
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ved arkitekterne Inger og Johannes Exner, dec. 1979; 
Ved embedet. Div. sager (4.4.04).
601 Fabricius 223.
602 Fabricius 49.
603 Overslag dateret 21. dec. 1872 over omkostningerne 
ved indlæggelse af gas i kirken nævner anskaffelse af en 
seksarmet gaskrone, antagelig denne, til 55 rdl. LAVib. 
Kirkeinsp.ark. Indk. breve (C 621-17).
604 I Horsens Museum ses også forslag (ikke anvendt) 
til to dobbelte lysearme (HOM 32A-5.8).
605 Jfr. udateret skitse med påskriften »1689. Vor Frelsers 
Kirke« af detaljer fra lysekrone nr. 1. Gengivet i Alice 
Finnerup Møller, Arkitekten Viggo Norn, Herning 1999, 
35.
606 RA. Kirkemin. 1. kt. Journalsager 4 D 11.3 (1930).
607 NM. Korresp.ark.
608 Jfr. NM. Korresp.ark.; Ved embedet. Div. sager (4.4.04).
609 LAVib. Kirkeinsp.ark. Horsens kirkers kirkestol. (C 
621-9); Rgsk. (C 621-1), HofmFund II, 188f.
610 Tegning i Viggo Norns arkiv (HOM 30A-2.4); LA-
Vib. Kirkeinsp.ark. Indk. breve (C 621-17).
611 Kirkeblad. Vor Frelsers Kirkes Sogn 114, 1986.
612 Jfr. tegning i Viggo Norns arkiv (HOM 32A-9-11).
613 Henning Henningsen, »Kirkeskibe i Århus og Skan-
derborg amter«, ÅrbÅrhSt 1952, 105.
614 LAVib. Bispeark. Rgsk. (C 3-2373); Kirkeinsp.ark. 
Horsens kirkers kirkestol (C 621-9).
615 Jfr. tilbud fra Dansk Kirkeklokketeknik ved inge-
niør Jørn Jørgensen, 19. sept. 1975, approberet 5. maj 
1976 (fejlagtigt dateret 1975). NM. Korresp.ark.
616 LAVib. Kirkeinsp.ark. Forsk. dok. (C 621-19).
617 Fra o. 1700 er denne ombygning almindeligt fore-
kommende. Hans Stiesdal og Ole Schmidt, »Et tårnur«, 
NMArb 1975, 163.
618 Desuden udførte Rasmus snedker to træbomme til 
at opvinde tovene om. LAVib. Kirkeinsp.ark. Rgsk. (C 
621-1).
619 LAVib. Bispeark. Rgsk. (C 3-2387).
620 Regnskaberne rummer en detaljeret redegørelse for 
istandsættelsen. Ved gangværket fornyedes bl.a. det sto-
re hjul, tænderne på kronhjulet (ganghjulet) og pen-
dulet. Kvarterslagværket fik ny udløser, og dets vind-
fang (luftbremse) repareredes, mens slagværket fik ny 
udløser, nyt vindfang, nye ‘hammerstillinger’ til såvel 
den store som den lille klokke og nye kæder at trække 
hamrene med. LAVib. Bispeark. Rgsk. (C 3-2387).
621 LAVib. Bispeark. Rgsk. (C 3-2370, C 3-2390).
622 LAVib. Kirkeinsp.ark. Indk. breve (C 621-16).
623 LAVib. Kirkeinsp.ark. Rgsk. (C 621-2). Kirkeinspek-
tionen havde henvendt sig til urmager Jonathan Greens 
‘berømte engelske værksted’ i Åbenrå, fordi man ikke 
mente, at de indenlandske værksteder kunne løfte op-
gaven, men afslog i første omgang et tilbud herfra som 
for dyrt, da Green, ‘hvis arbejde er bekendt at være 
som hans karakter: Fast bestemt og retskaffent’, afviste 
at arbejde i jern eller på anden måde billiggøre arbej-

det. Stiftsøvrigheden tillod imidlertid Kirkeinspektio-
nen at acceptere tilbuddet. LAVib. Kirkeinsp.ark. Indk. 
breve (C 621-16).
624 1846 forestod han bl.a. en istandsættelse af værker-
ne, fortrinsvis med udforing og polering af de eksi-
sterende dele. LAVib. Kirkeinsp.ark. Rgsk. (C 621-3, C 
621-4).
625 LAVib. Bispeark. Rgsk. (C 3-2382, C 3-2384).
626 Stiftsøvrigheden foreslog ganske vist, at man blot 
nøjedes med en urskive som hidtil, idet tre af de nye 
(mod øst, vest og nord) alligevel kun ville ses af en 
lille del af byen; sliddet på urværket ville desuden blive 
mindre. LAVib. Kirkeinsp.ark. Indk. breve (C 621-16).
627 LAVib. Kirkeinsp.ark. Indk. breve (C 621-19); RA. 
Kultusmin. 1. kt. Journalsager D 681 (1878).
628 1826 forgyldte malermester Thor Albrechtsen vi-
serne, 1830 og 1846 blev tal og visere atter forgyldt, 
1852 blev skiverne malet med oliefarve og tal og visere 
forgyldt, 1871 måtte urskiven mod syd repareres. LA-
Vib. Kirkeinsp.ark. Rgsk. (C 621-16); Bispeark. Rgsk. (C 
3-2377, C 3-2381, C 3-2383); Ved embedet. Synsprot.
629 RA. Kultusmin. 1. kt. Journalsager D 681 (1878).
630 Taksterne blev reguleret 1630. LAVib. Kirkeinsp.ark. 
Horsens kirkes stolebog (C 621-7); Kloster kirkebog 
(C 621-6).
631 DaAtlas IV, 129; Høyen 76.
632 Jfr. en redegørelse for klokkernes placering o. 1880. 
RA. Kultusmin. 1. kt. Journalsager G 339 (1881). Anta-
gelig er denne ophængning gældende fra 1564, da kir-
ken modtog klokken fra Ring Kloster.
633 LAVib. Kirkeinsp.ark. Horsens kirkers kirkestol (C 
621-9); Bispeark. Rgsk. (C 3-2368, C 3-2386).
634 Ved embedet. Synsprot.; LAVib. Kirkeinsp.ark. Rgsk. 
(C 621-5).
635 Jfr. redegørelse fra firmaet, Dansk Kirkeklokketek-
nik, Vodskov, 1975-76, i NM. Korresp.ark.
636 Arbejdet med den nye klokkestol pågik fra april til 
august 1767, og materialerne fra den gamle klokkestol 
blev solgt på auktion 13. okt. 1767. LAVib. Kirkeinsp.ark. 
Rgsk. (C 621-2); Bispeark. Rgsk (C 3-2388). 
637 Frygten udtales atter 1889. Ved embedet. Synsprot.
638 Den samlede pris for omstøbningen var 161 rdl. 1 
mk. 15½ sk. LAVib. Bispeark. Rgsk. (C 3-2379). 
639 RA. Kultusmin. 1. kt. Journalsager G 339 (1881).
640 Kirkebladet. Vor Frelsers Kirkes Sogn 2, 1973.
641 LAVib. Kirkeinsp.ark. Rgsk. (C 621-3); Bispeark. 
Rgsk. (C 3-2377). Det er dog påfaldende, at vægten 
i givet fald reduceredes fra 377 kg til 175 kg, jfr. an-
givelse af klokkevægten i indberetning 1930, i NM. 
Korresp.ark.
642 RA. Kultusmin. 1. kt. Journalsager G 339 (1881); 
UU 162 (1894); LAVib. Kirkeinsp.ark. Restaur. (C 
621-20A).
643 Eva de la Fuente Pedersen og Marianne Linnée 
Nielsen, Skriften på stenen. Vestre kirkegårds bevaringsvær-
dige gravminder, Kbh. 2001, 427.
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644 Fabricius 50; LAVib. Privatark. O. Fabricius' notater 
(H 7 (736)-4); RA. Kultusmin. 1. kt. Journalsager D 681 
(1884), brev af 26. juni 1884 fra Stiftsøvrigheden til 
Ministeriet. Høyen 76.
645 KancBrevb 8. dec. 1564.
646 En klokke, støbt af Kesler 1710 til Rind Kirke, Ham-
merum Hrd., Ringkøbing Amt, er i dag i Herning 
Museum.
647 LAVib. Kirkeinsp.ark. Rgsk. (C 621-1); RA. Kultus-
min. 1. kt. Journalsager G 339 (1881).
648 Tegning i NM. Top.ark.; en gentagelse i Viggo Norns 
arkiv (HOM 30A-5.5).
649 RA. Kultusmin. 1. kt. Journalsager D 681 (1878); J. 
K. Jensen, Horsens Klosterkirke. Panteon for gamle Horsens 
Slægter, Horsens 1945, 24f., her dog fejlagtigt med an-
givelse af en placering i Klosterkirken.
650 Ved embedet. Synsprot.; RA. Kultusmin. 1. kt. Jour-
nalsager G 339 (1881).
651 LAVib. Bispeark. Rgsk. (C 3-2391).

1717, jfr. ikke stedfæstet †begravelse s. 5595), Christian 
Kragh (†1759, jfr. †begravelse nr. III,6) og Hans Lau-
ridsen Nyland (†1769, jfr. ikke stedfæstet †begravelse 
s. 5596); endvidere byfoged Thomas Mavors (†1743, 
jfr. ikke stedfæstet †begravelse s. 5596). To af de oven-
nævnte, Peder Jensen Thonboe og Knud Sørensen, var 
også kirkeværger.
655 Således: Peder Jensen Munk (†1684, jfr. ikke 
stedfæstet †begravelse s. 5594); Laurids Jensen Fogh 
(†1728, jfr. †begravelse nr. I,2); Peder Sørensen Aaga-
ard (†1750, jfr. †begravelse nr. I,5); Justinus Wickmann 
Hylle (†1759, jfr. ikke stedfæstet †begravelse s. 5597); 
Samuel Beaufin (†1782, jfr. †begravelse nr. III,7); Ja-
cob Hansen (†1786, jfr. gravflise nr. 4, (†)begravelse 
nr. 5).
656 Kirsten Pedersdatter, enke efter præsten Peder Ras-
mussen Rytter, havde dog en muret begravelse i Vor 
Frelsers Kirke, jfr. (†)begravelse nr. 2, hvorimod hendes 
ægtemand og flere medlemmer af familien hvilede i 
Klosterkirken (s.d.).
657 Jfr. således Jens Frandsen (†1687, jfr. †begravelse 
nr. IV,1), Niels og Christen Sørensen Gylding, †hhv. 
1709 og 1738, jfr. †begravelser nr. I,3, og IV,1), Anders 
Brædstrup (†1716, †begravelse nr. V,1), Hans Ander-
sen Tykjær (†1728, jfr. (†)begravelse nr. 4), Niels Jen-
sen Munck (†1733, jfr. †begravelse nr. III,6), Christen 
Petersen Gjødvad (†1743, jfr. †begravelse nr. V,2), Pe-
der Jørgensen Stauning (†1761, jfr. †begravelse nr. I,4), 
Knud Groth (†før 1765, jfr. †gravkapel nr. 2) eller An-
ders Tykjær (†1785, jfr. gravflise nr. 3, (†)begravelse nr. 
4).
658 LAVib. Retsbetjenteark. Horsens købstad. Auktions-
prot. 1739-53 (B 66-344); Bispeark. Rgsk. (C 3-2385).
659 LAVib. Bispeark. Rgsk. (C 3-2385).
660 Ved embedet. Synsprot. 

Fig. 234. Udskrift på brev, sendt fra H. B. Storck til 
Hector Estrup, Jørgensens Hotel, Horsens, jfr. fig. 176. 
– Address upon a letter, posted from H. B. Storck to Hector 
Estrup, Jørgensens Hotel, Horsens, cf. fig. 176.

Fig. 233. Afskrift ved O. Fabricius (o. 1879) af indskrift 
på †klokke nr. 1 (s. 5662). LAVib. – Transcription by O. 
Fabricius (c. 1879) of inscription upon †bell no. 1.

NOTER TIL GRAVMINDER

652 1779 nævnte Ove Høegh-Guldberg for Latinsko-
lens daværende rektor, Johan Henrik Tauber, en igang-
værende afskrivning af »Liig-Steen paa Kirke-Gulve-
ne«, udført af en af skolens elever, Hornsyld (Jens eller 
David Hornsyld?). Dette materiale skulle – ligesom 
tidligere registreringer – sendes til Høegh-Guldberg, 
jfr. H. v. Essen, Historiske Notitser om Horsens samt Vei-
viser og Adressebog for 1866, Horsens 1866, 19. Afskrif-
terne synes dog ikke at være kendt.
653 HofmFund II, 168, 184, 188f., 191, 195; DaAtlas IV, 
129. Kun Peder Berings og Claus Cordtsens epitafier 
er særligt nævnt som »de fornemste paa hver sin Side 
i Choret«.
654 Således: Jacob Thenower (†1632, jfr. gravsten nr. 
3, ikke stedfæstet †begravelse s. 5597), Peder Jensen 
Thonboe (†o. 1645, jfr. (†)begravelse nr. 7), Fock Al-
bertsen With (†efter 1652, jfr. (†)begravelse nr. 4), Tho-
mas Knudsen (†1654, jfr. †epitafium nr. 1, (†)begra-
velse nr. 9), Knud Sørensen (†før 1672, jfr. ikke sted-
fæstet †begravelse s. 5598), Nicolai Poulsen (†o. 1685, 
jfr. †epitafium nr. 1), Urban Jacobsen (†1700, jfr. grav-
flise nr. 5, (†)begravelse nr. 6), Jonas Nielsen (†efter 
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661 Stenene var også placeret her før 1860, jfr. Trap 1. 
udg. 1860 Dette areal havde således ikke bræddegulv 
på dette tidspunkt.
662 NM. Korresp.ark. Indb. 1943-44; RA. Kirkemin. 1. kt. 
Journalsager 4 J 331 (1935), indlagt i 5 K 695 (1962).
663 Fabricius 51.
664 LAVib. Kirkeinsp.ark. Rgsk. (C 621-1).
665 HofmFund II, 167f., 188f.
666 Otto Norn, »En dansk Billedskærer fra Sen-
barokken«, Tilskueren 1937; 374. Merete og Jens Ber-
gild, »Horsens-billedhuggeren Christian Jürgen Han-
sen Schou og hans arbejder i jyske kirker«, ÅrbÅrhSt 
2003, 84-85. Forfatterne nævner dog ikke Hofgaards 
epitafium i denne sammenhæng.
667 Ved embedet. Synsprot. En lysearm (†lysearm nr. 3), 
der 1722 forsynedes med lys af midler, skænket af borg-
mesteren, nævntes d.å. på væggen ‘tværs for’ Hofgaards 
epitafium, jfr. LAVib. Kirkeinsp.ark. Rgsk. (C 621-1). 
Placeringen af lysearmen præciseredes o. 1748 til ‘på 
muren ved den østre side’ over borgmester Hofgaards 
grav, jfr. LAVib. Kirkeinsp.ark. Horsens kirkers stolebog 
(C 621-9). Epitafiet har da enten været på sydvæggen 
østligst i søndre sideskib eller – ligesom lysearmen – 
på triumfvæggens sydlige del, begge dele i umiddelbar 
nærhed af familiebegravelsen. For den sidstnævnte an-
tagelse, jfr. Jensen 1944, 215. Epitafiet må i så fald være 
flyttet senest ved opførelsen af pulpiturer 1794-97.
668 Fabricius 51, nævner således 1879 epitafiet som det 
andet af tre i kirkens søndre side; denne rækkefølge 
opretholdes i indberetning fra Olrik (i NM. Top. Ark.); 
jfr. endvidere Simonsen 1924, 31. Hofgaards epitafium 
kom således til at hænge mellem epitafierne over hans 
to svigersønner, Peder Thomasen Bering og Claus 
Cordtsen, jfr. Engsig-Karup 1940, 20. Placeringen af-
spejler vel desuden et ønske om symmetri i udsmyk-
ningen af kirken, hvor Berings og Cordtsens kunstne-
risk nærmere beslægtede epitafier kom til at flankere 
Hofgaards mere enkelt opbyggede tavlemonument.
669 1740 fik Claus Cordtsens enke, Gertrud Hofgaard, 
tilladelse til at sætte en sten på en af pillerne eller 
i muren ved begravelsen med inskription om legatet 
og ekstrakt af fundatsen, der var stiftet af afdødes sø-
ster, Dorte Didrichsdatter. LAVib. Kirkeinsp.ark. Hor-
sens kirkers stolebog (C 621-9).
670 HofmFund II, 184.
671 LAVib. Kirkeinsp.ark. Rgsk. (C 621-2); Bispeark. 
Rgsk. (C 3-2368). Jfr. skifte efter Peder Thomasen Be-
ring i LAVib. Amtsark. Århus Stiftamt. Havreballegård 
og Stjernholm Amter 1683-1799 (B 5A-380).
672 Jfr. brev af 1. aug. 1908 til Viggo Norn samt indb. fra 
samme, i NM. Top. ark. og Korresp.ark. At epitafiets træ-
ramme oprindelig var forgyldt bekræftes af HofmFund 
II, 168.
673 LAVib. Kirkeinsp.ark. Rgsk. (C 621-4); LAVib. Bispe-
ark. Rgsk. (C 3-2383).
674 Horsens Avis 24. dec. 1866; Dagbladet 28. dec. 1866.

675 Jfr. skifte (note 671).
676 DaAtlas IV, 129.
677 LAVib. Kirkeinsp.ark. Rgsk. (C 621-2); LAVib. Bis-
peark. Rgsk. (C 3-2368).
678 Det er nærliggende at identificere de 10 putti med 
parrets 10 børn, hvoraf som nævnt ovf. kun én over-
levede forældrene (gengivet som den sørgende putto 
nederst th.?).
679 Indb. ved Chr. Axel Jensen, i NM. Korresp.ark. Chr. 
Axel Jensen beskrev den oprindelige bemaling som 
omfattende forgyldning af grunden, blade, lister og 
rammer, mens figurernes karnation var hvid.
680 DaAtlas IV, 129. Jensen 1944, 220f. anfører – uden 
dokumentation – at epitafiet oprindelig blev ophængt 
på hovedskibets østgavl til venstre for opgangen til 
koret. Formodningen skyldes antagelig, at Cordtsens 
familiebegravelse netop var placeret i nordsiden af 
midtskibets 1. fag, neden for koret (jfr. (†)begravelse 
nr. 2).
681 HofmFund II, 189 note a.
682 HofmFund II, 191.
683 Epitafiets ordlyd er gengivet i HofmFund II, 195.
684 NM. Korresp.ark. Brev til arkitekt Viggo Norn 1. 
aug. 1908 fra Chr. Axel Jensen, der efter et besøg i 
Horsens Vor Frelsers Kirke omtaler ‘ting, som jeg så på 
loftet’, der burde flyttes til Bymuseet. Muligvis lå epi-
tafierammen blandt disse genstande. Det har dog ikke 
været muligt at identificere rammen i HOM.
685 Jfr. KancBrevb; DaAdÅrb XV, 1945, 134. Dorte Se-
hested tilhørte den holstenske gren (slægten Krumme-
diek) af Sehestedslægten.
686 Indb. i NM. Top. ark.
687 Jfr. Albrecht Kippenberger, Die Kunst der Ofenplatten 
dargestellt an der Sammlung des Vereins Deutscher Eisenhüt-
tenleute in Düsseldorf, Düsseldorf 1973, 5, 7, 21 og ndf. 
(note 688). 
688 Jensen, Gravsten I, 186f., der parallelliserer med den 
ti år ældre gravsten over Christoffer Johansen Linde-
nov og hustruer i Ødis Kirke (Nørre Tyrstrup Hrd., 
Vejle Amt), samme 182f. (nr. 246). Konrad Scharffs sig-
natur findes bl.a. på en ovnplade i Hjørring Museum, 
dateret 1573, jfr. Gorm Benzon, Gamle ovne i Danmark, 
Kbh. 1980, 75.
689 Klaus Krüger, Corpus der mittelalterlichen Grab-
denkmäler in Lübeck, Schleswig, Holstein und Lauenburg 
(1100-1600), Stuttgart 1999 (Kieler Historische Stu-
dien, bd. 40), 764f. (LÜJA 21). Heri understreges også 
genrens (gravplader af støbejern) sjældenhed. 
690 Om Dorte Sehested, jfr. DaAdÅrb XV, 1945, 134; 
Jensen 1944, 55. Dorte Sehested var i sit første ægte-
skab g.m. rådmand Otto Drewes i Stade og opholdt sig 
endnu 1561 i Horsens, hvor hun havde erhvervet en 
ejendom i Borgergade.
691 Jfr. også Abildgaard, Notebog V, 180.
692 Høyen 76.
693 Jfr. indb. af Olrik i NM. Top. ark., restaureringsfor-
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slag fra V. Steffensen september 1901; brevkoncept af 
22. okt. 1907 til Kirkeinspektionen fra Chr. Axel Jen-
sen, i NM. Korresp.ark.; Trap (4. udg., 1926) 93 nævner 
placeringen i søndre sideskib. 
694 Iflg. Fabricius 192 var Oluf Jørgensen født i 1532.
695 Jensen, Gravsten II, 82 og nr. 676.
696 Fabricius 52.
697 Bay, Horsens historie 54, 57, 292.
698 Jfr. Christie, Ikonografi 1, 143; 2, 29.
699 Gengivet i Christie, Ikonografi 1, 186f.
700 Jensen1944, 214 anfører – uklart dog på hvilket 
grund lag – dateringen som 1683.
701 Jfr. Høyen; indb. af Olrik i NM. Top. ark.
702 Mod Nationalmuseets anbefalinger, jfr. korrespon-
dance i NM. Korresp.ark.
703 Trap 3. udg. 1904. 
704 NM. Korresp.ark.
705 Fabricius 221.
706 Som bemærket af Abildgaard er årstallet, »XVCXI« 
angivet på en utraditionel måde i stedet for »MDXI«, 
ligesom det efterfølgende ord antagelig er en fejlskriv-
ning.
707 LAVib. Rådstueark. Horsens bys befalingsbog (D 13- 
96). 
708 LAVib. Retsbetjenteark. Horsens købstad. Auktions-
prot. 1739-53 (B 66-344).

709 LAVib. Bispeark. Rgsk. (C 3-2389).
710 LAVib. Bispeark. Rgsk. (C 3-2388).
711 Jfr. LAVib. Kirkeinsp.ark. Rgsk. (C 621-1-2); Bispe-
ark. Rgsk. (C 3-2385; C 3-3288; C 3-2389) .
712 LAVib. Bispeark. Rgsk. (C 3-2387).
713 LAVib. Bispeark. Rgsk. (C 3-2371).
714 Diecks hustru, Rebeche (Rebekka) Pedersdatter er 
omtalt 1751 i forbindelse med et stolestadefæste sam-
men med jomfru Margrete Bendsen, et muligt finger-
peg om, at familierne Bendsen, Dieck og Groth var 
beslægtede. 
715 LAVib. Bispeark. Rgsk. (C 3-2385). Jfr. også Kirkebø-
ger. 
716 LAVib. Kirkeinsp.ark. Horsens kirkers kirkestol (C 
621-9).
717 LAVib. Bispeark. Rgsk. (C 3-2368-2372; C 3-2385- 
2391); Kirkeinsp.ark. Rgsk. (C 621-1-2); Præsteark. Kir-
kebøger (C 414-1-4).
718 LAVib. Kirkeinsp.ark. Horsens kirkers kirkestol (C 
621-10).
719 LAVib. Kirkeinsp.ark. Rgsk. (C 621-2).
720 LAVib. Kirkeinsp.ark. Indk. breve (C 621-16).
721 LAVib. Bispeark. Rgsk. (C 3-2372) (syn af 7. nov. 
1797).
722 Otto Norn, »De gamle Horsens-Slægter og Vor 
Frel sers Kirke«, Horsens Avis 22. maj 1936; J. K. Jensen, 
»Vor Frelsers Kirke's Historie«, Horsens-Bladene (Hor-
sens Avis) 19.-23. maj 1936 (Jensen 1936). Jfr. samme, 
»Familiegravsteder i Vor Frelsers Kirke«, Horsens-Blade-
ne (Horsens Folkeblad) 20. - 21. oktober 1937 (Jensen 
1937). Blandt Viggo Norns tegninger i Horsens Muse-
um (31A-6.6) findes plan og opstalt af kiste med bære-
hanke, efter formen at dømme formentlig fra 1700'er-
nes første halvdel (fig. 236). Tilhørsforhold til de be-
skrevne krypter kan dog ikke bestemmes.
723 NM. Korresp.ark. Usigneret redegørelse i forbindelse 
med sagen om ophugningen af Jonas Svendsens grav-
sten 1943-44.
724 Viggo Norn 113. Jfr. endvidere tegninger i Horsens 
Museum samt s. 5587.
725 Indb. ved Rikke Ilsted Kristiansen, Mirjam Hvid og 
Birgitte Bøggild Johannsen februar 2002.
726 Adgang til (†)begravelse nr. 3 har endvidere været 
fra søndre sideskibs 1. fag via en lem i stolestadernes 
gulv.
727 LAVib. Kirkeinsp.ark. Horsens kirkers kirkestol (C 
621-9); HofmFund II, 184f.
728 Jfr. Wiberg, Præstehist I, 683. Oplysningen kan ikke 
bekræftes af Kirkebøger.
729 LAVib. Kirkeinsp.ark. Rgsk. (C 621-1); Vilhelm Mar-
strand, »Horsens Kirker og Præster 1532-1700«, Årb-
ÅrhSt XXIII, 1930, 37.
730 Jensen 1944, 215 omtaler fund af gravkammeret.
731 Det er uvist, hvorfor denne begravedes her og ikke 
i sin mands, kapellan Peder Sørensen Aagaards begra-
velse umiddelbart nord herfor (nr. 1).

Fig. 235. Planer og snit i nordre sideskibs østende samt 
krucifiks af stuk på apsidens hvælv (s. 5584). Skitse ved 
Hector Estrup, sendt til H. B. Storck 7. juli 1879. – 
Plans and sections of the eastern end of the north aisle besides 
crucifix of stucco on the vault of the apse.
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732 Bay, Horsens historie 100. Ifølge indskriften på epi-Ifølge indskriften på epi-
tafium nr. 1 skulle også borgmesterens tredje hustru, 
Bodil Jørgensdatter Høgsbro være begravet i familie- 
eller ‘arvebegravelsen’ i Vor Frelsers Kirke, jfr. også Jen-
sen1944, 215, vel på grundlag af Kirkebøger, der dog 
ikke anfører begravelsessted. Kirkens regnskaber regi-
strerer imidlertid 29. maj 1721 betaling for ligets ned-
sættelse ‘i hendes begravelse i Klosterkirken i koret’. 
Bodil Jørgensdatter havde allerede 1718 i anledning af 
en datters død købt plads til denne og sig selv i sin 
far, borgmester Jørgen Hansen Høgsbros begravelse i 
Klosterkirkens kor, jfr. LAVib. Kirkeinsp.ark. Rgsk. (C 
621-1).
733 Jfr. Kirkebøger; Jensen 1944, 215.
734 Suppleret via Kirkebøger, der også oplyser, at han 
blev begravet hos sin afdøde far og farfar i Torvekir-
ken.
735 Siden fotografering 1989 er sket yderligere ned-
brydning af rammen.
736 Jensen 1937.
737 LAVib. Kirkeinsp.ark. Rgsk. (C 621-3).
738 Fabricius 224. Det er uvist, hvorvidt rådmandens hu-
stru, Lene Clemensdatter Sørensen og parrets ti børn, 
hvoraf syv ikke opnåede voksenalderen, begravedes 
her. 
739 LAVib. Bispeark. Rgsk. (C 3-2391).
740 Maren Olufsdatter var datter af Oluf Pedersen Man-
dix, forpagter på Hansted Hovedgård, jfr. gravsten i 
Hansted kirke (s. 4856).
741 Fabricius 208.
742 Jfr. LAVib. Kirkeinsp.ark. Rgsk. (C 621-1). Karen 
Arrildsdatter, omtalt 1701 som Urban Jacobsens bør-
nebørns farmors mor, bekostede før 1701 midtskibets 
kvindestole (se stolestader).
743 Jørgen Groth, Peder Fensten og Niels Brøchner 
Nyegaard nævnes alle som begravet i den tredje grav 
i midtgangen, jfr. LAVib. Bispeark. Rgsk. (C 3-2368, C 
3-2385). Om Nyegaards død, jfr. Kirkebøger. 
744 Fabricius 223. 
745 LAVib. Bispeark. Rgsk. (C 3-2385, C 3-2388).
746 LAVib. Kirkeinsp.ark. Rgsk. (C 621-1). Graven 
i standsattes også 1704 og 1706. 
747 Marstrand (note 729) 36.
748 Jfr. Kirkebøger. Kapellan Laurids Jensen Foghs enke, 
Regitze Sophie Fogh, begravedes dog 22. apr. 1778 i 
Klosterkirkens kor, jfr. smst.
749 LAVib. Bispeark. Rgsk. (C 3-2389); Kirkebøger.
750 Jfr. dog begravelsen af Søren Nielsen Toftebjerg og 
andre af hans familie i svogeren Christen Sørensen 
Gyldings begravelse i søndre sideskib (nr. IV,1).
751 1719 lod Peder Jørgensen Stauning sin første hustru 
begrave i sine forældres begravelse (†begravelse nr. I, 
3) mod løfte om at få betalingen refunderet, når han 
købte en begravelse til sig selv i kirken. Det fremgår 
dog ikke af rgsk., hvorvidt hustruen blev overflyttet til 
den nye begravelse. 

752 Jfr. Wiberg, Præstehist I, 683, der dog ikke anfører 
navn og begravelsessted for kapellanens første hustru. 
753 Kirkebøger. For begravelsen betaltes 12 rdl. 26. okt. 
1761, jfr. LAVib. Bispeark. Rgsk. (C 3-2387). Anne Sø-
rensdatter Stauning stiftede s.å. et legat på 400 rdl. til 
gavn for kirken og byens fattige, jfr. LAVib. Bispeark. 
Anne Sørensdatter Staunings legat for Vor Frelsers Kir-
ke (C 3-1790).
754 Iflg. Baumgarten 60 var Frands Jochumsen en bro-
dersøn til Morten Luther.
755 LAVib. Bispeark. Rgsk. (C 3-2390). 
756 Wiberg, Præstehist I, 683.
757 LAVib. Bispeark. Rgsk. (C 3-2372).
758 Som anført i Rgsk. savnedes 1688 bevis for rådman-
dens køb af begravelsen, jfr. LAVib. Kirkeinsp.ark. Rgsk. 
(C 621-1).
759 Fabricius 226.
760 Jensen 1937, dog uden kildeangivelse.
761 Jfr. Kirkebøger, der også oplyser, at han blev begravet 
i en egekiste.
762 Søren Brestrup (Brædstrup) betalte for at indsætte 
sin svoger, farver Jørgen Hansen Mejer her, jfr. LAVib. 
Kirkeinsp.ark. Rgsk. (C 621-2).
763 Jonas Dalhof og hans hustru, Anna Birgitte Franck, 
begr. hhv. 27. marts og 8. okt. 1768, blev dog begge 
nedsat på kirkegården, jfr. Kirkebøger.
764 LAVib. Bispeark. Rgsk. (C 3-2385); Kirkeinsp.ark. 
Rgsk. (C 621-2).
765 Sara Jørgensdatter Hatting var muligvis beslægtet 
med (datter af?) provst Jørgen Jørgensen Hatting, og 
Sara Ludvigsdatter Pontoppidan; parret nævnes dog af 
Wiberg, Præstehist I, 555 som barnløse; hun blev 2º 
g.m. provst Jesper Jacobsen Norup, Horsens og begra-
vedes 1754 i dennes begravelse i Klosterkirkens kor, jfr. 
LAVib. Bispeark. Rgsk. (C 3-2387).
766 LAVib. Bispeark. Rgsk. (C 3-2389); Kirkebøger næv-
ner afdødes alder, 81 år (dvs. *1691). Afdøde var datter 
af ovennævnte Anders Brædstrup og antagelig hustru 
til Jørgen Mejer.
767 LAVib. Bispeark. Rgsk. (C 3-2385). Christen Gjød-
vad skænkede 27. april 1743, umiddelbart før sin død, 
700 rdl. til ‘publique bedste i Horsens’, heraf de 200 
rdl. til S. Ibs kirkes vedligeholdelse, de 500 rdl. til fat-
tige fader- og moderløse skolebørn ved en kommende 
dansk skole i Horsens, jfr. Jensen1944, 242; HofmFund 
II, 185ff. 
768 LAVib. Kirkeinsp.ark. Rgsk. (C 621-2); Bispeark. 
Rgsk. (C 3-2368). 
769 LAVib. Bispeark. Rgsk. (C 3-2387). Sognepræsten 
og hans hustru, Karen Hofgaard blev begravet i Klo-
sterkirken, mens et tredje af deres børn blev begravet 
i hendes forældres begravelse i midtskibets sydside 
((†)begravelse nr. 3).
770 LAVib. Bispeark. Rgsk. (C 3-2387); Kirkebøger næv-
ner hans alder, 70 år (dvs. *1690).
771 Bodel Terkelsdatter var svigermor til guldsmeden 
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Mogens Thommesen Løwenhertz. Denne var g.m. 
Dorthe Andersdatter Brasen, jfr. Knie-Andersen 2003 
(note 426) 195.
772 Jørgen Mandix blev begravet 7. marts 1723 i Hans 
Tykjærs begravelse (jfr (†)begravelse nr. 4), mens Jørgen 
Fædder nedsattes 16. febr. 1724 i Sara Jørgens datters 

begravelse (†begravelse nr. V,1), jfr. LAVib. Kirkeinsp.ark. 
Rgsk. (C 621-1).
773 LAVib. Bispeark. Rgsk. (C 3-2386).
774 Fabricius 304.
775 Maren Jensdatter døde 13. okt. 1711, 27 år gam-
mel, jfr. Kirkebøger. Faderens navn fremgår ikke. Hendes 
stedfader, Claus Thomasen Voigt var begravet i (†)be-
gravelse nr. 6. Jfr. også LAVib. Kirkeinsp.ark. Rgsk. (C 
621-1).
776 Eleven døde hos Laurs Friis’ enke (under en børne-
koppeepidemi, der krævede mange ofre blandt byens 
børn, jfr. Kirkebøger), og hun betalte begravelsen. LA-
Vib. Kirkeinsp.ark. Forsk. dok. (C 621-19).
777 Vilhelm Bang, »Bidrag til Horsens Bys Historie. Ef-
ter O. Fabricius's Samlinger«, JySaml 3. rk., 2, 1889-90, 
356.
778 LAVib. Kirkeinsp.ark. Rgsk. (C 621-1). Der betaltes 
8 rdl. for ‘en kistes rum’, taksten for en muret begra-
velse i sideskibene eller en umuret ditto i midtskibets 
vestende.
779 LAVib. Kirkeinsp.ark. Rgsk. (C 621-3); Bispeark. 
Rgsk. (C 3-2382).
780 LAVib. Kirkeinsp.ark. Rgsk. (C 621-5).

Fig. 236. †Kiste (s. 5633). Tegning af Viggo Norn. I 
Horsens Museum. – †Coffin.



HISTORICAL BACKGROUND
(pp. 5367-70)

The earliest mention of the church, as ‘S. Jakobs 
kapel i Horsens’ (i.e. the Church of St. James 
in Horsens) is in 1418 in the letter of confirma-
tion concerning the transfer 67 years previously 

(i.e. in 1351) of this church as well as the parish 
church, Vor Frue Kirke (the Church of Our La-
dy), to the Order of St. John in Antvorskov Ab-
bey. The Johannites had on that occasion estab-
lished themselves in Horsens in a newly founded 
S. Hans Kloster (Monastery of St. John). The pa-
tron saint, St. James (in Danish ‘S. Jakob’ or ‘S. 
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Fig. 237. Prospekt af Horsens set fra sydvest. Farvelagt radering af Søren Læssøe Lange, 1823. – View of Horsens seen 
from the southwest. Coloured etching by Søren Læssøe Lange.
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Ib’) was associated with the church up to 1797, 
when the name was replaced on the reconsecra-
tion of the church by the present name, Vor Frels-
ers Kirke (Our Saviour's Church).
 The present brick church, erected c. 1225, may 
have had one or more predecessors on the site. 
With its unusual dimensions and design, it may re-
flect a special status, at least at that time, probably 
as a Royal chapel. However, throughout most of 
the Middle Ages the church had limited liturgical 
functions. For a short period, from 1480 to c. 1532, 
the parish-church status was transferred from Vor 
Frue Kirke to it, inasmuch as the ordinary Sacra-
ments of the Church, including Baptism and bu-
rials, were now administered there. On this occa-
sion furniture from the old church may have been 
transferred. The change in status was allegedly mo-
tivated by the fear of raids by pirates while the 
congregation was attending services at the remote 
parish church; but it may also have been related 
to the preceding radical rebuilding of the church, 
probably caused by a fire in the mid-1400s. No 
further details of the property of the church in the 
Middle Ages are known, and it is only mentioned 
in two private charters. There is no information 
either about the altars and chapels.
 After the Reformation Vor Frelsers Kirke was 
again given a status as a chapel-of-ease, now sub-
ordinated to Klosterkirken (the former Francis-
can Monastery Church), which may in turn ha-
ve been reflected in an exchange of fittings. Al-
though the church was subordinate to Kloster-
kirken, it was still the setting for regular services, 
christenings, confessions and funerals over the 
next centuries. 
 Although up to 1794 the church stood in the 
shadow of the Klosterkirken as far as refurbish-
ments and new inventory were concerned, it was 
far from neglected. For example, in the period c. 
1740 both churches were thoroughly refurbished, 
buildings and furnishings alike, all of this to a great 
extent privately funded. On this occasion a new 
spire was erected in 1737-38, designed by Nico-
laus Rieman, while a new font, new pews and 
galleries and a rebuilt pulpit graced the interior. 
 In 1794-97, in connection with the admini-
strative changes in the ecclesiastical structure in 

Horsens, a new major refurbishment was carried 
out under the management of Anders Kruuse 
and Jens Hiernøe. On this occasion several items 
of inventory were moved from Klosterkirken to 
the larger church building, which was further 
furnished with new galleries in the Neoclassical 
style. On the other hand, indoor funerals were 
discontinued, and many sepulchral monuments 
were either scrapped or covered over with floor 
planking. 
 The economic status of Vor Frelsers Kirke was 
improved in the course of the first half of the 
1800s, especially thanks to sales and rentals of 
pews. This was the background for repairs in 
among other periods 1836-37 and 1851-53. In 
1864-66 a proper major restoration of the in-
terior was carried out under the supervision of 
the Royal Inspector of Buildings V.Th. Walther. 
This included renewals and changes in the fur-
nishings, mainly to a Neo-Gothic style. A rene-
wal of the exterior, for example the alteration of 
the ogival windows into round-arched windows 
and the erection of a portal at the southwestern 
end of the church, was carried out in 1879-81 
under the supervision of H.B. Storck and Hector 
Estrup.
 In 1908 Viggo Norn began on his many years 
of work as the church architect in connection 
with a change in the altar decorations and a 
whitewashing of the church. The radical restora-
tion of the church, which in several respects re-
stored its original Romanesque appearance, took 
place in 1935-36, followed c. 1950 by a renewal 
of the altar section and the furnishing of a sacri-
sty beneath the chancel floor. 
 The overall appearance of the church interior 
was changed in the western area by the installa-
tion in 1977 of a new organ on a projecting or-
gan loft. A plan for a change in the lighting and 
furnishing of the interior and a whitewashing or 
decoration of the inside walls of the church has 
so far only been partially realized.
 Archaeological excavations around the church we-
re begun in 1879 in connection with Storck's 
and Estrup's restoration. In 1935-36, Viggo Norn 
too made several important observations when 
the old floors were taken up. However, proper 
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modern archaeological investigations were only 
conducted in the 1980s and 1990s, partly north 
of the church in connection with various buil-
ding projects, partly on the southern side in con-
nection with a relaying of the sewer network in 
the town centre. 
 Coin finds. During the restoration of the tower 
in the autumn of 1924 a silver skilling minted in 
Wismar after 1433 was found on a foundation 
stone (deposited in Horsens Museum, HOM inv. 
no. 2025).
 The parish, Vor Frelsers Sogn, is (2004) incor-
porated in the Aarhus Diocese, and is an admini-
stratively part of Horsens Town Council and Vejle 
County Council.

SURROUNDINGS
(pp. 5371-80)

The present church and its possible predecessors 
were placed in an area where there has been 
settle ment since the eleventh century. The unusu-
al dimensions and form of the brick building have 
made it plausible to associate the building of the 
church with a Royal initiative or to assume that 
the church was an element in a large-scale Royal 
construction project. However, no clear traces of 
this have been demonstrated. Around 1300 the 
still-preserved street network in the town centre 
was laid out with a market square south of the 
church. As mentioned above, in the first part 
of the fourteenth century the area around the 
church was temporarily fortified with a moat. The 
function as a market square was re-established in 
the mid-century. A large half-timbered building, 
perhaps the town hall, was placed south west of 
the church and its newly-built porch. In the mid-
1400s, however, when the church itself was sub-
ject to major construction work, perhaps as the 
result of a fire, the building was demolished and 
the paving was re-established. From the same pe-
riod come traces of buildings, both around the 
square Torvet and north of the church.
 In the course of the first few centuries after 
the Reformation the main features of the present 
surroundings of the church were established. The 
elimination of the large buildings in the south-

eastern and southwestern corners of the square 
may have been related to the ravaging of the 
town during the wars of 1643-45 and 1657-60. 
According to Peder Hansen Resen's view of the 
town from 1677 (fig. 7) the town's scaffold was 
on the square, and there was also a well there. A 
large area west of the church between the streets 
Søndergade and Nørregade was donated in 1670 
to Vor Frelsers Kirke, but was used for private de-
velopment. On the initiative of the mayor, Stef-
fen Rasmussen Hofgaard, a plot adjacent to the 
church was laid out as a widening of the street 
running north-south, Kippervig.
 At the end of the 1600s and the beginning of 
the 1700s the buildings around the square Torvet 
and the adjacent main street Søndergade in par-
ticular reflected the increased prosperity of the 
town. Several of the prominent citizens of Hors-
ens lived there. Two properties on the south 
side of Torvet (nos. 2-4) were merged in 1780 
and rebuilt as the residence Palæet for the Rus-
sian court-in-exile. The buildings north of the 
church were however more modest in character. 
An opening-up of the approach to the north side 
of the church was considered in the twentieth 
century but was only partially realized.

CHURCHYARD
(pp. 5380-83)

The special status of the church as a chapel-of-
ease with limited functions in the period prior to 
1480 may help to explain why it was apparently 
not surrounded from its establishment with a 
churchyard with burials. At all events the archae-
ological excavations of the last decade around the 
church have been unable to demonstrate contin-
uous traces of graves. The establishment around 
1300 of the square immediately south of the 
church, as a †cattle gate by the former porch also 
illustrates, makes it unlikely that this area was 
used for burials. Nevertheless there may have 
been a few burials there in the Late Middle Ages, 
or in the first few decades after the Reformation, 
as suggested by scattered finds in the second half 
of the nineteenth century of skeletons and cof-
fins north and west of the church. At the same 
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time some importance must be attached to the 
fact that a †plaque in the church stated that ‘S. 
Mariæ Kirkegård’ (St. Mary's Churchyard) was 
laid out in 1575 as a market square or built over. 
A churchyard with this name, however little it 
was actually used, would also reflect the status of 
the church as an annexe to the old parish church, 
Vor Frue Kirke (Church of Our Lady). Work 
done in 1740 to ‘remove the churchyard’ is most 
likely to have been related to the elimination of 
remains of a †churchyard wall. Uncertain traces of 
this were mentioned in old excavations north 

Fig. 238. Ydre set fra sydøst. Foto efter restaureringen 1879-81. I Horsens Museum. – 
Exterior viewed from the south east after restoration in 1879-81.

and west of the church. The wall may have en-
closed areas belonging to the church, for exam-
ple the plots – with some buildings on them – 
mentioned in the second half of the sixteenth 
century in the accounts in connection with the 
payment of rents. 
 Paving around the church is only occasionally 
mentioned, mainly in connection with repairs. A 
major repaving of Torvet, including an elevation 
of the church pavement, was carried out in 1836.
 Buildings by the church. The present parish com-
munity centre was built in 1989 by the firm of 
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Birch & Svenning on the site of the demolished 
properties Kippervig 2-6.
 †Buildings. A residence for church staff, mainly 
the sexton or parish clerk, is mentioned earliest 
in 1605 as being in the lane Skidengyde west of 
the church. A residence for the sexton mentioned 
in the 1680s was by all indications placed in Kip-
pervig (Pustervig), immediately north west of 
the church, as it was later. In 1754 the sexton's 
residence was rebuilt, probably after a fire the 
same year. The new building directly adjoined 
the north west bay of the church. A †charnel 
house, which was also used for materials, is only 
mentioned in 1734-35. Various †storage buildings 
for materials and whitewash are mentioned as 
being by the church in the 1700s and 1800s, 
for example in the north west and north east, as 
well as incorporated in the main gateway of the 
church, screened off before c. 1880.

THE BUILDING
(pp. 5384-5480)

The church is a brick building, probably begun 
around 1225, possibly as a successor to one or 
more older buildings in the same place (see be-
low). It is marked by two major restorations – 
of the exterior in 1879-81 and of the interior in 
1935-36 – and in all essentials has preserved its 
original ground plan, which consists of a chan-
cel with a semicircular apse, rebuilt in 1794-97 
with an appearance now wholly determined by 
the two above-mentioned restorations. The nave 
is relatively short, and at the eastern end of the 
side-aisles once had †apses, probably polygonal 
in shape. The northern one was entirely rebuilt 
in 1767, while the southern one was demolished 
in 1794-97. The westernmost bay of the church 
stands out as a distinctive unit originally planned 
and presumably partly realized with †twin tow-
ers and a †gallery in the interior. The actual nave, 
four bays long, is built up as a pseudobasilica with 
triforia, which were recreated in 1935-36 con-
currently with the re-establishment of the origi-
nal external roof form to the south. The present 
tower was built around 1450 after a devastating 
fire. It stands on the remains of the southern twin 

tower, while the last fragments of the northern 
one probably disappeared in 1695. A †porch in 
the middle of the south side was built c. 1350 and 
demolished c. 1550.
 Research history (p. 5386). Until recent times the 
church has been relatively neglected by architec-
tural historians, and it was not until 1948 that the 
medieval church became the subject of a mono-
graph, by Otto Norn. In this he could include 
the many original details that had been revealed 
during the restoration in 1935-36 supervised by 
his father, the Royal Inspector of Buildings Viggo 
Norn. However, by then the church had already 
been noticed by ‘the father of Danish art histo-
ry’, N. L. Høyen, who visited the town in 1830 
and made important notes on the churches (figs. 
14-16). He never summed up his observations, 
but it is clear from the notes that he recognized 
three important factors in the original design of 
the church: its pseudobasilica structure and the 
planning of the two-tower facade and vaulting 
in all sections. After Høyen's visit the granite por-
tal in the west seems to have attracted most an-
tiquarian interest (fig. 17). It was interpreted as 
a relic from an older building and was restored 
by the architect H. B. Storck, who in the major 
restoration of 1879-81 endeavoured to give the 
exterior of the building a more correct Roman-
esque appearance (cf. figs. 77, 80), partly based 
on archaeological investigations, executed by his 
associate architect Hector Estrup (figs. 18, 24-27, 
33-34, 36-39). As far as the interior of the church 
is concerned, as early as 1864-66 the architect V. 
Th. Walther had given it a Neo-Romanesque ap-
pearance, but as mentioned before, it was not un-
til the restoration of 1935-36 that the exposure 
of a number of previously hidden details made 
possible a more detailed assessment of the char-
acter of the monument and contemporary paral-
lels. 
 The main issues in the study of the architecture 
of the church have been as follows: 1) the prede-
cessors of the brick church; 2) the original form 
of the building and later changes; and 3) style and 
dating. In the case of the first issue, Otto Norn 
viewed the granite portal as contemporary with 
the brick building and thus rejected the old idea 
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of the origin of the portal in an earlier building. 
The issue cannot, however, be said to have been 
finally clarified. As for other features of the origi-
nal design of the church, Otto Norn rejected the 
idea of an original two-tower facade. The expla-
nation of this misconception was probably the 
find in the foundations of the tower of a coin 
erroneously ascribed to the reign of King Erik 
Menved (1286-1319). Against this background 
Norn and several local historians viewed the 
tower as the oldest one from the church and as 
being from that King's reign. 
 As regards style and dating, the church was list-
ed in Francis Beckett's art history (1924-26) along 
with other Late Romanesque brick churches 
from the first half of the thirteenth century, but 
Otto Norn was the first (1948) who was able 
to make use of the newly revealed details of the 
church interior, which he compared to similar 
details in the oldest part of Aarhus Cathedral, be-
gun around 1200. He therefore concluded that 
craftsmen from there had worked on Vor Frelsers 
Kirke, and dated its construction to the period 
1200-25. In the composition of the west facade 
and the granite portal, on the other hand, he saw 
clear influence from Ribe Cathedral, to which 
Beckett had already referred on the basis of one 
of the capitals of the portal. 
 Older †church(es). The antiquarians of the nine-The antiquarians of the nine-
teenth century viewed the composite granite 
portal in the west facade (figs. 15, 17, 38-41) 
as a relic of an older church, possibly a predeces-
sor in the same place. As mentioned above, Otto 
Norn (1948) rejected this, but without wholly 
convincing arguments. For that reason the ques-
tion of one or more predecessors must remain 
open to discussion. The starting-point for any 
such discussion, apart from the west portal, is a 
number of granite ashlars (especially in the chan-
cel and the western section) as well as a number 
of granite blocks, some of them architectural and 
sculpted (see below) – the latter having been 
found in the walls during the most recent major 
restoration in 1935-36 (figs. 29-32). In addition 
to this re-used granite material, the erection of 
the church in stages, where the chancel, the west-
ern section and the northern side-aisle seem old-

er than the southern side-aisle, indicates that the 
builders respected an older building for as long as 
possible – quite in keeping with normal medieval 
practice. It must however be emphasized that the 
theory of older churches at the site is based solely 
on circumstantial evidence, and that only a suc-
cessful archaeological investigation of the floor 
can provide certainty on this issue.

THE LATE ROMANESQUE BRICK 
CHURCH

(pp. 5401-40)

The brick church has been crucially ínfluenced, 
as already pointed out, by two major restorations, 
of the exterior in 1879-81 (H.B. Storck) and the 
interior in 1935-36 (Viggo Norn).
 Materials (pp. 5403-04). The main construc-
tion material is large red medieval bricks (c. 28× 
8.5-9×13 cm), fluted in places. The walls, which 
rest on foundations of fieldstones with no ce-
menting material, are built as solid walls with 
extensive use of misfired bricks at the core. In 
the apse arch and below the arcades of the nave, 
stretch foundations of fieldstone have been dem-
onstrated. The chancel and chancel wall rest on a 
granite base with hollowed profile elements (cf. 
fig. 27), which were demonstrated in 1879 and 
recreated at a higher level – also on the south side 
of the nave, where the original base consisted of 
smooth ashlars. The same material was used in 
the first courses above the base, but only on the 
north side of the chancel and in the western sec-
tion.
 It is possible that these ashlars represent re-
used material, like a number of fire-brittle gran-
ite blocks that can be seen to have been used in 
the interior at the western end of the side-aisles. 
As mentioned above, the highly heterogeneous 
granite elements in the west portal include sev-
eral re-used elements, and this is certainly true 
of a number of ‘loose’ granite segments (fig. 29), 
three of which are embedded in the north porch 
(figs. 30-31). The granite capitals above the three-
quarter columns of the nave (figs. 59-60), on the 
other hand, must be considered to have been 
made for the present use. 
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 Exterior (pp. 5404-19). The chancel bears the 
marks of later restorations. The apse, for exam-
ple, was rebuilt in 1794-97, but on the outside 
given a Romanesque ‘garb’ in the restoration of 
1879-81. At the same time windows and cor-
nices were recreated on old traces. The best pre-
served features of the original exterior architec-
ture are the corner and middle pilaster strips, 

the latter of which are characteristic in having 
sharp-backed elements between billets (cf. figs. 
26, 33). A round-arched frieze which crowns 
the individual bays has no organic link with the 
middle pilaster strip and is otherwise unusual in 
projecting from the masonry over the arches; 
which were thus probably filled out with plas-
ter. 

Fig. 239. Vestportal (s. 5411). Hude fot. 1902. – West portal.



5642 HORSENS · VOR FRELSERS KIRKE

 The nave (pp. 5405-19) consists of a five-bay 
long central aisle with side-aisles. The fifth bay, 
however, was originally separate, as a special west-
ern section with outside marking by the twin 
towers, and is therefore described separately. 
 The north side-aisle is divided into bays by but-
tresses which in their present form are post-me-
dieval. This is also the case with the polygonal 
apse (fig. 72), which is from 1767, but which 
probably repeats the original design. The gable 
wall around the apse includes two pilaster-like 
wall projections that may have been meant as ar-
chitectural framing, in that case with a terminat-
ing round-arched frieze. 
 The buttresses of the south side-aisle are, like 
those of the north side, secondary buttressing of 
the outward-sloping wall, and since 1879-81 have 
been fully faced in the same way. The foundations 
of the †apse that was demolished in 1794-97, 
which had already earlier been rebuilt like the 
northern one, were investigated in 1879-81 (cf. 
figs. 28, 34) and again in 1935-36.
 The east gable of the nave (fig. 35) is relatively 
well preserved and is tripartite, corresponding to 
the aisles. Opposite the central aisle it is orna-
mented on each side of the chancel roof with 
original recessing with round-arched coping; a 
third recessed ornament at the point of the gable, 
however, is Late Medieval. Opposite the northern 
side-aisle the gable is in herringbone masonry, 
while the southern part was rebuilt in 1935-36 
in connection with the re-establishment of the 
original roof surface there.
 In the western section, consisting of the fifth bay 
of the nave, the side-aisles are formed with large 
buttresses linked with pointed relieving arches – 
an arrangement only partially preserved in the 
north, whose function would have been to give 
the upper floors of the towers a square floor 
plan above the rectangular ground floor plan, 
which appeared as an extension of the other 
bays of the side-aisles. The west facade was al-
most entirely changed in later rebuildings, but 
opposite the side-aisles a wide round-arched 
niche has been preserved, which would have 
corresponded, opposite the almost entirely re-
built central aisle bay, to a high niche around the 

portal and an unknown window arrangement 
(fig. 42).
 Doors. The building was originally furnished 
with three doors, of which only the west portal 
is now preserved (figs. 12, 25, 38-41, 239). This 
six-column portal of granite has bases and cap-
itals whose uniform dimensions and forms, as 
we have seen, reflect the way important parts 
must have been re-used from an older building. It 
seems originally to have been round-arched and 
set in a canopy-like ledge (cf. fig. 42). With the 
refurbishing of the church after the fire around 
1450 the west facade was much rebuilt and on 
this occasion the portal must have been given 
its present form. After the Reformation it must 
have fallen into disuse and until the restoration of 
1879-81 stood as a ‘ruin’ (figs. 15, 17), but now 
once more it appears as one of the finest archi-
tectural elements in the church. The other two 
doors were in the fourth bay of the side-aisles 
and traces of them were identified in 1879-81 
and in 1935-36 (cf. figs. 24, 36, 43).
 Windows. Nothing is known about the apse 
windows, but the chancel once had four, the 
side-aisles ten and the western section five. The 
four round-arched, bevelled openings of the 
chancel are reconstructions from the most re-
cent restorations, based on a preserved original 
window in the north (cf. fig. 33). The windows 
of the aisles have almost all disappeared in later 
alterations, but in 1935-36, in the fourth bay 
towards the south, a bevelled round arch was 
found which presumably comes from an origi-
nal opening displaced to the west to make room 
for the door in the same bay. In 1935-36, in the 
apse arches of both aisles, a further low-lying 
secondarily widened window was found (fig. 
45), whose narrow exterior opening (cf. fig. 44) 
was once close to the wall alignment. The latter 
openings presumably had a special function in 
connection with the apse altars. The western 
section has broad, bevelled round-arched win-
dows towards the aisle bays, but these are only 
used towards the west. The double window of 
the south side was only seen briefly in 1880 (cf. 
fig. 26), while the outer opening of the north 
side was opened in 1989.
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 Interior (pp. 5419-38). Since 1935-36 the church 
interior has had walls of red medieval brick, with 
the exception of the underside of vaults and re-
lieving arches, which are covered with plaster 
layers. Only a few details of the original form 
of the chancel have been preserved. These are its 
somewhat altered vaulting piers, which support 
pointed wall ribs along the side walls. There are 
also two ornamental niches in the west wall (re-
constructed in 1935-36) and in the west bay of 
the south wall a relieving arch which probably 
comes from a †niche for a celebrant's chair. The 
chancel arch, whose relieving arches were re-ex-
posed in 1935-36, may have been partly closed 
with a †chancel rail wall.
 The four bays of the nave are divided into 
three aisles separated by pointed-arched arcades. 
In the triumphal wall an altar niche was exposed 
in 1935-36 north of the chancel arch; a similar 
one to the south may have disappeared because 
of later perforations of the wall there. At a height 
of about 8.4 m above the floor the chancel arch 
wall has a corbelled recess that once formed a 
connecting passage between the aisle lofts. The pas-
sage was demarcated by a carpentered †parapet 
towards the church interior. 
 The arcades to the north were mainly recon-
structed in 1935-36 over reliable traces, and the 
same is true of the bases and cordons of the pil-
lars. The arcades of the south side are better pre-
served, but lack the ornamental courses around 
the relieving arch that can be seen in the north. 
To both north and south the nave wall is per-
forated by triforia, which in all essentials are re-
constructions from the same restoration (cf. figs. 
52-54).
 Judging from preserved patterns in the nave 
wall, the nave was prepared for vaulting, which 
was however not built until the Late Middle Ages 
after a fire, c. 1450. The three-quarter columns of 
the arcade piers, which bear the reinforcing ribs 
in the present vaulting, are also original and are 
elements for the planned vaulting. Four of the 
original granite capitals (figs. 59-60) are still pre-
served. 
 Both side-aisles were also planned with vaults, 
but in the north they would have had to rest on 

pilasters linked with pointed relieving arches as 
in the chancel (cf. fig. 46a), while in the south 
they rest on granite corbels, which were however 
broken off on the outer walls when the memo-
rial tablets were set up (cf. figs. 61-62). The pres-
ent vaulting in the south side-aisle is Late Medi-
eval, while on the north side-aisle it is a recon-
struction from 1935-36.
 The original form of the western section was 
changed almost completely in later rebuildings, 
but the following main features can be recon-
structed: The middle bay was separated from the 
other four bays by a transverse wall which was 
perforated on two floors, corresponding to a 
vaulted †vestibule opposite the west portal and 
above this a †gallery, also vaulted. The side-aisle 
bays were also vaulted, and from these there 
were passages upward via partly preserved stairs 
in the north (straight-run stairs) and south 
(newel stairs) to the upper floors, which along 
with the west gallery and the side-aisle lofts pro-
vided a (†)processional passage around the nave. 
The side-aisle bays would also have formed 
the lower parts of the two †towers, the second-
floor masonry of which is still preserved in the 
south. 
 †Vaults. As mentioned above, the church was 
prepared for vaults in all sections, but none of 
these have been preserved, and in the nave they 
were not built until after a fire around 1450. 
The find of rib bricks in 1935-36 (cf. fig. 49) 
and in 1990-92 of a keystone of granite (fig. 66) 
shows that vaulting of a type familiar in Late Ro-
manesque brick architecture with hanging drop-
shaped keystones was used, probably in the chan-
cel or western section. 
 Summing-up (pp. 5438-40). The issue raised 
above, as to whether there were one or more 
predecessors on the site from which granite 
materials, for example in the west portal, may 
have been transferred, cannot, as pointed out, be 
solved without an archaeological excavation in 
the church. 
 The church as its stands, a Late Romanesque 
brick building from c. 1225-50, represents in 
its original arrangement a type – a three-aisled 
complex with an apsed chancel and side-aisles 
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– that was often used for the larger churches, 
for example the nearby Tamdrup (pp. 5043ff.), 
which is a century older, or the contemporary 
S. Nicolai in Svendborg. In addition, though, the 
church, in its structure with triforia, but with-
out nave windows, exhibits a feature (the pseu-
dobasilica structure) which only became com-
mon in the Late Middle Ages from the 1300s on 
in Danish church-building. We can only guess at 
the background for this unusual arrangement, 
and we cannot point to many parallels to the 
above-mentioned processional passage. On the 
other hand, the two-tower facade with the 
west gallery is well known in the more ambi-
tious church buildings, from cathedrals (Lund, 
Roskilde, Ribe, Viborg etc.) and †castle chapels 
(Vordingborg) to magnate's churches in town 
and countryside (Stege, Fjenneslev, Tveje Mer-
løse). A foreign parallel is Mariakirken in Ber-
gen, whose ground plan with its short, wide 
nave and the two-tower facade has strong re-
semblances to Vor Frelsers. After a fire in 1186 
it was furthermore given the same pseudobasili-
cal structure with a processional passage at the 
triforium level and vaulting without nave win-
dows. 
 Whereas the architectural structure exhibits 
several unusual features, in Late Romanesque 
brick buildings there are several parallels to a 
number of the architectural details of the church 
– for example the pilaster strips of the chancel 
with sharp-backed elements between billets and 
capitals/bases with corner claws (cf. figs. 33, 56) – 
details known from the Zealand abbey churches 
in Sorø and Ringsted, as well as from Vitskøl Ab-
bey and the Cathedral in Aarhus. The vault ribs 
and the hanging keystone too point to the large 
building teams that worked in the first half of the 
1200s on Aarhus Cathedral and the large Jutland 
monasteries, for example nearby Øm, which in-
cidentally had possessions in Horsens. The builder 
of the church must thus have had contacts with 
this environment, and the architectural design re-
flects both the Royal patronage and the ambi-
tion to give the citizens of “the King's Horsens” a 
larger and more dignified house of God than the 
old parish church.

MEDIEVAL ALTERATIONS 
AND ADDITIONS

(pp. 5441-46)

Around 1350 a †porch was built opposite the 
third bay of the southern side-aisle (cf. fig. 28) – 
an addition that disappeared again around 1550 
along with the new door in the same bay. The 
background for this was the building of a †town 
hall on the southwestern part of the square, 
which made the use of the original side door in 
the fourth bay difficult. 
 Around 1450 the church seems to have been 
ravaged by fire, the effect of which can be seen 
for example in fire-brittle granite material. The 
rebuilding of the church changed its appearance 
in many respects. First and foremost, the interior 
was given new vaults, which partly replaced the 
older ones and were partly built where the 
planned vaulting had never been realized, for ex-
ample in the nave. Before the vaults were built 
the middle bay of the western section was al-
tered: the gallery was demolished so that the 
nave vaulting could continue all the way to the 
west gable, which was furnished with a new, 
large window. At the same time the portal was re-
built in its present pointed form, flanked by two 
pointed wall niches. In the chancel the apse was 
removed, to be replaced by a flat †altar wall (cf. 
fig. 7). After this the vaults preserved in the chan-
cel, nave and south side-aisle were built. 
 On the west facade the rebuilding also in-
volved the building of the present tower, which 
was raised above the remains of the southern 
twin tower. It is six floors high and until 1737 
had east-west-facing gables. 
 The major excavation of the square in 
1990-92 demonstrated, besides the above-men-
tioned †porch, foundations for a planned †chancel 
extension of the same width as the nave. 

POST-MEDIEVAL REPAIRS AND 
RESTORATIONS

(pp. 5447-71)

There is no more detailed information on repairs 
and alterations until the end of the 1600s, since 
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no accounts are preserved from before this time. 
A number of minor repairs will not be men-
tioned here – only the five most important resto-
rations that affected the church crucially in the 
period from c. 1700 until today. 
 The first of these was a general improvement 
of both town churches, which were considered 
in the 1730s to be in acute need of both structur-
al repairs and new furnishings. In the case of the 
“market square church” the most spectacular re-
sult of this was the erection of a new spire in 1737 
with an onion-shaped cupola and lantern, de-
signed by the town entrepreneur Gerhard Han-
sen de Lichtenberg's ‘court architect’, Nicolaus 
Heinrich Rieman from Skive (figs. 69-70) and paid 
for by the churchwarden Claus Cordsen. The re-
pairs of the actual church building were carried 
out in 1740-42 after drawings by the same build-
er, who also incurred the wrath of the local mas-
ter-builders, who complained that a man who 
was not a citizen of the town and paid no taxes 
there was taking all their work from them. How-
ever, the complaint was dismissed on the grounds 
that none of the local craftsmen was able to pro-
vide construction drawings!
 The rebuilding as the parish church in 1794-97 
(pp. 5452-56). The situation was quite different 
at the end of the century, when it was decided 
to make this ‘St. James’ Church’ the main parish 
church instead of Klosterkirken and at the same 
to give it its present name. Now the work of 
transformation was entrusted to two local mas-
ters, the builder Anders Kruuse and the sculptor 
Jens Hiernøe – without any prior bidding for the 
tender. 
 The most important constructional changes 
were as follows: On the exterior the apse of the 
chancel was rebuilt, while the apse of the south-
ern side-aisle was torn down; this had already 
been rebuilt to match the northern one (fig. 
72). In addition, the southern roof surface of the 
nave was changed and divided in two so that 
nave windows could be inserted and the lighting 
could be increased in the nave. Finally, a new gate 
was established, in the Neoclassical style, towards 
the market square below the tower, instead of 
the old one on the fourth bay of the side-aisle 

(cf. figs. 36 and 71). The interior was given a ho-
mogeneous Neoclassical look in white and gold, 
mainly because of galleries in the north side-
aisle, whose vaults were demolished (figs. 20-21, 
76).
 V. Th. Walther's restoration of 1864-66 (pp. 
5458-61). After the mid-nineteenth century the 
stylistic ideal had long since changed, and at the 
beginning of the 1850s the windows with their 
round arches were changed to Gothic arches 
with bar tracery in cast iron. The medieval style 
was also the guiding principle in the restoration 
of the interior that was carried out under the su-
pervision of the newly appointed Royal Inspec-
tor of Buildings for North Jutland, V.Th. Walther, 
in the years 1864-66, although the trustees of 
the church did not dare make use of the archi-
tect's more consistent proposals, which involved 
among other things the rebuilding of the vaults 
of the northern side-aisle and the removal of the 
gallery (figs. 21-22). The interior was now ‘Ro-
manized’, among other ways by the supplemen-
tation of the capitals of the arcade piers and the 
addition of similar ‘Byzantine’ columns in the 
chancel arch and chancel (cf. fig. 95). The fifth 
bay of the side-aisles was at the same time defini-
tively separated out as anterooms or porches, al-
legedly to create a more ‘homely’ atmosphere. In 
the exterior Hiernøe's portal was removed and 
replaced with a Neo-Gothic composition (cf. fig. 
19).
 H. B. Storck's restoration of 1879-81 (pp. 5461-66). 
In the 1870s Walther had worked with proposals 
for a refurbishment of the exterior, which has 
a somewhat decayed look, and whose repeated 
repaintings now did not feel right. However, in 
1878 the work was given to the Copenhagen ar-
chitect and professor H.B. Storck with Hector 
Estrup as his executive architect; the latter, on the 
instructions of Storck, conducted a number of 
archaeological investigations of the construction 
(cf. figs. 18, 33-34, 36-37) to obtain a more cor-
rect basis for the restoration. Like Walther, Storck 
wished to have the outside masonry faced with 
bricks to give it a more uniform and durable ap-
pearance. He also changed the exterior of the 
apse, which like the nave was given new cornices 
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in Romanesque style. The pointed windows of the 
nave were replaced with Romanesque, be velled 
openings by analogy with the original windows 
that had been demonstrated in the chancel and 
the west facade. Finally, in 1881 a new tower 
gate was erected, a free paraphrase of the west 
gate of Ribe Cathedral, while the Romanesque 
west portal was restored and re-opened (figs. 12, 
77-80). Storck's restoration is thus characteristic 
in its early use of archaeological reconnaissance. 
At the same time, though, he drew freely on the 
contemporary Romanesque brick architecture, 
where knowledge of original details was no lon-
ger available. The aim was to create a harmonious 
whole in the ‘original style’.
 Viggo Norn's restoration of 1935-36 (pp. 5468-70). 
Ever since Walther's restoration construction ex-
perts had wished to remove the gallery in the 
northern side-aisle and rebuild the vaults that 
had been demolished in 1794-97. This was finally 
done in the major restoration under the supervi-
sion of the Royal Inspector of Buildings Viggo 
Norn, who had been the architect on the church 
since 1908, after the death of Hector Estrup. An-
other major issue was the removal of wall plaster-
ing of cement from Walther's time. During this 
work the triforia of the nave wall were unex-
pectedly revealed, and were afterwards recreated, 
along with the vaults in the northern side-aisle 
and a number of hitherto unknown original de-
tails (bases, cordons, arches etc.). An important 
consequence of the recreation of the triforia was 
the removal of the nave windows of the south 
side from 1794-97 and the re-establishment of 
the undivided roof towards the south. It seemed 
natural to leave the interior walls unplastered in 
the red colour of the brick, all the more so as this 
was probably the original appearance. What the 
architect could now present was a hitherto al-
most unknown monument in national architec-
tural history. Viggo Norn's last major task with 
Vor Frelsers Kirke was the establishment of an 
underground sacristy behind the new altar sec-
tion around 1950 (fig. 86).
 The description of the building is followed by 
a number of sections (pp. 5472-80) describing 
floors, doors, windows, roofs and roofing, heating 

and lighting, watchmen's galleries, weather vanes 
and lost †murals. The last of these include a frag-
ment, revealed in 1865, of a Crucifixion from c. 
1450 (fig. 91), which already had to yield, during 
Storck's restoration of 1879-81, to the wish to re-
open the original window in the north west bay 
of the chancel. 

FURNITURE
(pp. 5481-5564)

Of the medieval furniture and fittings nothing 
at all is preserved. However, a number of details 
of the furnishings of the church can be inferred, 
some from the traces of buildings, some from 
statements in later sources. Besides the high altar 
the church had at least five side altars: in the 
north and south apse, on the western side of the 
chancel arch wall, probably flanking a layman's 
or cross altar. However, we know nothing of the 
decoration of the altars. A niche in the south west 
bay of the chancel probably contained a †cele-
brant's chair. A brick †barrier between chancel 
and nave, demonstrated in 1935-36, was presum-
ably supplemented by a carpentered †lectorium 
with space for the singers of the church, a lec-
tern and perhaps an †organ, mentioned in 1558. 
In the chancel arch there was a †crucifix. It is 
unlikely that there was a font until 1480, when 
the church was given parish church status. Before 
the rebuilding of the church in the 1400s a brick 
manorial pew was installed in the western end of 
the church (p. 5434). In the towers, but probably 
only in the southwestern one, there were four or 
five bells, as mentioned earliest in 1565. At least 
two, perhaps three of these were of medieval ori-
gin (p. 5562).
 The change of status following the Refor-
ma tion, when the church was annexed to 
Klosterkirken, probably gave rise to several altera-
tions. A few items of furniture may have been 
transferred to the now more important church. 
However, both baptisms and burials were still 
conducted in Vor Frelsers Kirke, in parallel with 
similar rituals in the above-mentioned church. 
No objects from the period before c. 1600 have 
been preserved, the oldest being the *pulpit from 
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this period, replaced however in 1794 by the far 
more magnificent pulpit of Klosterkirken from 
1670. Inventories and accounts give several de-
tails of the altar and chancel furnishings, although 
what is probably the most important information 
is missing, more detailed knowledge of the ap-
pearance of the altarpiece. The *communion rail, 
donated in 1683 by private benefactors and re-
furnished in 1729, was similarly replaced in 1794 
with that of Klosterkirken. Pews furnished like 
those of this church, a few family gallery seats, 
chandeliers as well as an organ and positive organ 
were also present in the 1600s. Around 1740 both 
Horsens churches underwent major rebuilding. 
On this occasion the font, pews, galleries (includ-
ing the lectorium by the west side of the chancel 
wall) and organ were renewed, while the pulpit 
was furnished with a new stair.
 In 1794-97 the furnishings of the church once 
more underwent a radical change to the Neo-
classical style after the above-mentioned change 
in status. On this occasion several items from 
Klosterkirken were moved there, for example 

painted panels from the altarpiece, the com-
munion rail, the pulpit and the organ, while 
the corresponding original pieces were either 
scrapped or moved to the above-mentioned 
church. Through-going galleries on two floors 
covered the north and east wall of the nave, 
while the altar itself was installed in a semicircu-
lar niche; a similar one was set up at the eastern 
end of the south side-aisle for the font. 
 In 1864-66 the interior was restored again, 
now in an effort to achieve a more ‘medieval’ 
overall appearance in harmony with the architec-
ture of the building. On this occasion the gallery 
facades were rebuilt, while altar, font, pews as well 
as organ and loft were completely renewed. 
 In the first part of the twentieth century Viggo 
Norn's restorations left their mark on the interior 
in several ways. Most important were the elimina-
tion of the galleries in 1935-36, the renewal of 
the pews at the same time and, around 1950, the 
change in the altar section. The lighting of the in-
terior, which became more subdued after the re-
building of the temporary nave windows and the 

Fig. 240. Interiør set mod nordøst. Ældre foto (før 1935). – Interior towards the north east. Old photo (before 1935).
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removal of the plastering from the walls, was most 
recently, in 1977, furthered weakened by the in-
stallation of a new organ with related loft at the 
western end. A number of light elements have 
been used in an attempt to remedy this. 
 The colour scheme of the church is still marked 
by the restorations in the first part of the century 
with dark reddish and grey colouring of the pews 
and small items of furniture, while the unpainted 
pulpit in mainly dark-brown and black contrib-
utes to this overall appearance, which is only re-
lieved by the gilded altar figure and the light or 
whitish shades of the organ furnishings. 

DESCRIPTION

In the following section the most important fur-
niture will be mentioned in the order in which 
the items are described in the Danish text, with 
relevant illustrations and page numbers indicated 
in brackets.
 Altar (fig. 98, p. 5492), 1950, executed after a 
drawing by Viggo Norn of grey-flamed Norwe-
gian marble with a recessed Christ monogram in 
brick-red on the front of the communion table. 
 Christ figure (fig. 98, p. 5494), 1947-50, execut-
ed after a model by Einar Utzon-Franck and cast 
in bronze by Lauritz Rasmussen, Copenhagen. 
The figure, which is gold-bronzed, has been ex-
ecuted with a background in the depiction of the 
Saviour as the Conqueror of Death and the Su-
preme Intercessor for mankind (Romans 8, v. 34) 
and in the story in Revelation (1, v. 7-8) of the 
Second Coming of Christ.
 †Altar decorations. The altar has had a number 
of different decorations, the oldest known being 
a carved altarpiece (from the Late Middle Ages 
or Renaissance), replaced in 1794 by a Neoclassi-
cal altar niche (fig. 104) with inserted, partly re-
used painted panels (figs. 103, 105,a-b), executed 
in 1706 by Hans Christian Wilrich for the medi-
eval altarpiece of Klosterkirken. A retable in Neo-
Romanesque style with a cross (fig. 95), 1864-66, 
designed by V.Th. Walther, was replaced in 1908 
with a painted altarpiece (fig. 100) by Luplau 
Janssen, a copy of Carl Bloch's Christus Consolator 
(1875) in Løderup Annexe Church, Scania.

 Chalices, patens and wafer boxes (figs. 106-09, p. 
5498). Chalice, paten and wafer box all come 
from the time of the major renewal, c. 1740. They 
are all works by the Horsens goldsmith Knud 
Rasmussen Brandt, cast c. 1744 (chalice and pat-
en) and in 1746 (wafer box), the last of these re-
cast from an older †box donated in 1662. A num-
ber of older †chalices and patens are known from 
the joint property of the two churches. 
 Wine jug (fig. 110, p. 5500), 1958, supplied by 
Carl M. Cohrs Sølvvarefabrikker, Fredericia. Of 
the †wine jugs one was later recast twice, in 1789 
by Nicolai Brandt from an older one donated in 
1720-21, and again in 1866 by Wilhelm Chris-
tesen into a new one used today as a baptismal 
ewer (fig. 123). The total of five chalices and pat-
ens for the sick (figs. 111-113) are all from recent 
times. 
 Altar candlesticks (figs. 114-115, p. 5503). The 
two preserved sets of altar candlesticks are pre-
sumably identical to ‘the small and large altar can-
dlestick’ used in the two churches of the town. 
The oldest one, or the one incorporating older 
candlesticks, is probably no. 1, whose stem may 
go back to the 1600s, while the (†)alter candle-
stick is probably identical to a set recast in 1711 
by the bell founder Friederich Kesler from Flens-
burg.
 Crucifix (fig. 116, p. 5504), bronze copy after an 
original by J.A. Jerichau, 1853.
 *Chasuble (fig. 117, p. 5504), 1766, of red velvet 
with gold and silver trimmings, donated by Bodil 
Hofgaard de Lichtenberg along with an *altar-
cloth in 1764 (p. 5492) and †upholstery for the pul-
pit (p. 5530).
 Font (fig. 120, p. 5507), 1866, executed after a 
drawing by V.Th. Walther; of fine-grained light-
grey granite. There is no information about the 
†font which must have been in use in the Late 
Middle Ages and in the first centuries after the 
Reformation. In 1742 Jens Jørgen Lindvig paid 
for a new font, shaped like a life-size gilded angel 
of wood holding the baptismal dish, as well as an 
accompanying †font rail decorated with four an-
gels and a †font canopy. Everything was presum-
ably re-used in 1794-97, but scrapped in connec-
tion with the major restoration of 1864-66.
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 Baptismal dish, 1936, of silver (fig. 121-22, p. 
5509), replacing a *silver dish donated in 1719 to 
Klosterkirken, used there from c. 1797.
 Chancel arch crucifix (fig. 124, p. 5510), 1936, 
private gift in connection with the conclusion of 
the restoration in 1935-36. A †crucifix from the 
Middle Ages or Renaissance was mounted above 
the chancel arch until c. 1794. 
 †Chancel rail (p. 5510). We only know of the 
rail between chancel and nave from scanty ar-
chaeological traces or from the accounts. It was 
removed c. 1794, as was a carpentered †lectorium 
or choir loft, which was thoroughly repaired and 
redecorated in 1741-43 in connection with the 
renewal of the church. 
 Pulpit (figs. 125-48, 241-42, pp. 5512-30), at-
tributed to the Horsens woodcarver Peder Jensen 
Kolding and according to the painted inscrip-
tion donated in 1670 by the couple Johan Ander-
sen and Bodil Hansdatter to Klosterkirken. From 
there it was transferred c. 1794 to this church.
 The pulpit, executed in oak supplemented by 
a number of rare and exotic woods (including 
ebony snakewood from Brazil), is a major work 
of the Danish ‘Auricular’ style. The present form, 
with secondary changes in a number of respects 
(cf. below), consists of a ‘box’ of six bays, a balda-

chin on a bearing figure, steps with a door and a 
sounding board, all contemporaneous. 
 The box, which originally had seven bays, shows 
scenes from the Passion, today beginning with 
the Agony in the Garden and ending with the 
Crucifixion. Free-standing or corner figures of 
Christ as well as apostles and evangelists frame 
the individual bays. However, several figures have 
changed both position and attributes. The balda-
chin is borne by a figure of Moses. The steps con-
tinue the reliefs of the box up to and including 
the Ascension and figural decorations, concluding 
with the apostle Peter on the door. The sounding 
board, decorated with figures of the Virtues, is 
crowned by Charity, while six other Virtues are 
positioned at the joints, but are only partly in their 
original positions. Two pairs of double portraits of 
the donors, respectively carved and polychromed, 
grace four top pieces, while another two have 
Biblical quotations and a donor inscription. 
 The attribution to the master carver is not evi-
dent from known contemporary sources, but is 
primarily based on stylistic considerations. How-
ever, the work differs from the majority of Ped-
er Jensen's other works in appearing unpoly-
chromed (although polished) and thus gaining its 
special effect from the quality of the carvings and 

Fig. 241-242. Bodil Hansdatter og Johan Andersen, giverne af prædikestol 1670, jfr. fig. 125. Portrætmalerier i  
himlens topstykker (s. 5520). Henrik Wichmann fot. 2002. – Bodil Hansdatter and Johan Andersen, the donors of the 
pulpit, 1670; cf. fig. 125. Portrait paintings in top piece of canopy.
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the magnificence of the materials. Similar works 
are known from churches of the Renaissance and 
the Baroque (Mikkel Groningen's pulpit in Aar-
hus Cathedral (1588), Henrik Werner's in Sorø 
(1650) and Abel Schrøder's in Holmens Kirke, 
Copenhagen (1662)), and from contemporary 
Dutch furniture art. 
 Iconographically, the motifs are related to print-
ed models (Antonius Wierix’ Passion series after 
Maerten de Vos, Jacques de Gheyn's apostles after 
Karel van Mander I and Jacob Mathams’ series 
of Virtues after Hendrick Goltzius). In the case 
of the box the series is traditional orthodox Lu-
theran, while those of the canopy also reflect the 
status of the pulpit as a memorial to the donors, 
of whom the merchant Johan Andersen (†1674) 
was also a churchwarden in Horsens. A related 
*endowment plaque in Klosterkirken sheds light 
on the couple's other donations.
 In connection with the reinstallation of the 
pulpit in 1794-97, the restoration of the church 
in 1864-66 and later refurnishings, it has under-
gone a few changes, most radically the removal of 
the seventh panel (today in the sacristy) and of at 
least two of its free figures. 
 *Pulpit, c. 1600, with later additions from the 
second half of the seventeenth century and c. 
1742, donated by Anders Olsen and Sidsel Jør-
gensdatter and ‘improved’ by Jens Jørgen Lindvig. 
Since c. 1794 in Klosterkirken. Possibly originally 
mounted on a †lectorium and later moved to the 
second pillar in the south side of the nave. 
 Pews and galleries (figs. 92-95, 149-53, pp. 5530, 
5540). The present pews are from 1866 with 
later additions (gables from 1935-36). They re-
place older pews, respectively from before 1630, 
c. 1742 and probably c. 1794-97. To these we can 
add a number of closed family pews and galleries 
at the north, south and east walls of the nave. A 
continuous gallery wall in the Neoclassical style 
was erected in front of the north and east wall in 
1794-97. There were also galleries for the church 
choir and confessionals at the north and south 
wall of the chancel. A reminder of these is two 
*vases (fig. 159) in Horsens Museum. During the 
restoration of 1864-66 the galleries of the north 
wall were recessed in relation to the earlier pro-

jecting position, and the older superstructure was 
removed on the second gallery floor. The other 
galleries were removed. 
 Organs. The present organ (figs. 93, 161, p. 5545) 
from 1977 was built by Th. Frobenius & Sønner. 
The organ housing and the related loft in the 
west bay of the nave were designed by Inger and 
Johannes Exner. We know of a total of seven 
older †organs and a †positive organ, respectively 
from the Middle Ages, before 1667, before 1686, 
1738 (replaced in 1794-97 by its successor), 1738 
(transferred from Klosterkirken), 1844, 1866 and 
1928 (figs. 162-65, p. 5546). From a supposed po-
sition by the chancel, possibly on a †lectorium, 
the organ was moved before 1738 to a position 
in the middle of the north wall of the nave, from 
which it was moved during the major refurbish-
ment c. 1740 to the southwestern or western end 
of the church. In the main restoration of 1935-36 
the organ housing was split into two parts which, 
to clear a space in front of the west window, were 
placed respectively at the north and south wall in 
the fifth bay of the nave. 
 Chandeliers (figs. 168-70, p. 5553). Of the total 
of six chandeliers the three oldest are from 1689, 
1691 and 1700 respectively. They were all gifts 
from members of the congregation.
 Tower clocks (figs. 175-76, p. 5558). The present 
tower clocks from 1881 and 1976 respectively re-
placed at least two older ones, the first of which 
is earliest mentioned in 1624 and was later rebuilt 
many times until in 1796 it was replaced with a 
fine work by the English-born clockmaker Jona-
than Green, Aabenraa.
 Bells (figs. 177-83, p. 5560). In 1565 the church, 
besides a medieval bell from the convent in Ring 
re-used in 1564, owned a number of large and 
small bells, probably five in all – at least this num-
ber is known from 1667. In addition to those 
mentioned, these probably included at least one 
medieval bell, the ‘Storm Bell’, which had a hard-
ly legible minuscule inscription in Low German 
(recast in 1880). The existing four bells are from 
1766, 1835, 1880 and 1945 respectively; the first 
three were recast from older bells. A fifth *bell 
from 1830 was installed at the cemetery Vestre 
Kirkegård, Copenhagen, as part of a monument 
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to the parish priest Thordur Tomasson. The bells 
probably hung since the Middle Ages in the pre-
served south west tower alone. 

SEPULCHRAL MONUMENTS
(pp. 5565-93)

The present inventory of sepulchral monuments, 
comprising four sepulchral or memorial tablets, 
eight tombstones or plates and nine slabs, is only 
part of the stock. However, the absence of proper 
registrations from the past makes it impossible to 
form a more detailed impression of the lost mon-
uments, especially those scrapped in connection 
with the major refurbishments in the 1740s and 
1790s.
 Vor Frelsers Kirke was used as a burial church 
as early as the Late Middle Ages (cf. †tombstone 
no. 1). But by far the greatest body of evidence 
of sepulchral monuments and graves comes from 
the centuries after the Reformation. Despite its 
status as an annexe, several prominent members 
of the alderman and merchant aristocracy, and of 
the officialdom of the town, chose this church as 
their last resting place, before the new dispensa-
tion of c. 1794 definitively brought the burials 
to an end. In connection with the Neoclassical 
renovation of the church interior, everything in-
dicates that several monuments, both on walls 
and in the floors, were removed, while the mon-
uments of the actual nave appear to have been 
covered with floorboards, with the exception of 
a number of stones in the passage beneath the 
organ (in the fifth bay) or embedded in the west 
wall of the nave (no. 4). In 1864-66 a few stones 
(including no. 7) seem to have been moved out 
to the churchyard of Klosterkirken. Of the pre-
served stones one (no. 5) is still in the cemetery 
Vestre Kirkegård. In connection with the major 
restoration in 1935-36 a number of crypts be-
low the nave floor were investigated. On the ba-
sis of the coffin plates taken out, a number of 
tomb slabs were made as memorials to the origi-
nal owners of the crypts.
 Wall monuments and memorial tablets. The four 
preserved sepulchral/memorial tablets all come 
from the first half of the 1700s and refer to mem-

bers of the most prominent families of the town: 
Hofgaard, Høgsbro, Bering, Cordtsen and Lich-
tenberg. Sepulchral tablet no. 1, set up in 1719 to 
commemorate Mayor Steffen Rasmussen Hof-
gaard and his three wives (fig. 187, p. 5568) may 
be by the same master (Jørgen Arentsen Slache or 
Christian Jürgen Hansen Schou) who executed 
the font rail and canopy for Klosterkirken, donat-
ed by the Mayor and his third wife, Bodil Høgs-
bro. We do however have certain knowledge of 
the artistic creator of Sepulchral tablet no. 3, set 
up in 1742 by the Court Sculptor Friederich Eh-
bisch for Peder Thomasen Bering and Elisabeth 
Catharina Hofgaard (fig. 189, p. 5570). This pres-
tigious work, decorated with among other fea-
tures seated figures of the Virtues, was set up 
at the chancel arch and formed a counterpart 
there to the contemporary Sepulchral tablet no. 
4 for the merchant Claus Cordtsen and his wife 
Gier trud Hofgaard, the brother-in-law and sister 
of the above-mentioned Hofgaard (fig. 190, p. 
5572). This too can probably be attributed to Eh-
bisch. A more anonymous work is the memorial 
and endowment plaque from c. 1740 to Dorte 
Didrichsdatter Cordtsen and her husband Brod-
er Lichtenberg (Memorial tablet no. 2, fig. 188, 
p. 5570), the only one preserved of three similar 
†memorial tablets in the church.
 Tombstones. Among the few tombstones of the 
church, two in particular must be singled out be-
cause of their unusual material, two plates of cast 
iron from 1558 and c. 1682 respectively. The first 
(Metal slab no. 1, figs. 185, 191, p. 5576) over 
the aristocratic couple Mikkel Grape and Dorte 
Sehested, is signed by the Hessian iron founder 
Conrad Scharff from Kloster Haina. A close par-
allel from 1559 can be seen in the Jakobikirche, 
Lübeck. The slab was earlier to be found in the 
couple's sepulchral chapel at the eastern end of 
the north side-aisle. The later slab (Metal slab no. 
6, fig. 196, p. 5579) over Søren Christensen Gre-
naa, his wife Karen Esbensdatter and her second 
husband Steffen Hofgaard, is unsigned, but is re-
lated to Danish portal stones and may have been 
executed locally. Tombstone no. 2 over Mayor 
Oluf Jørgensen and his wife, c. 1586 (fig. 192, 
p. 5577) has been attributed to the Himmerland 
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Group of Jutland. Of similarly high quality is 
Tombstone no. 3, c. 1634, over the alderman Ja-
cob Thenower and his wives (fig. 193, p. 5578), 
and Tombstones 4 and 5, c. 1650, over now un-
known deceased (figs. 194-95 pp. 5578-79), both 
with parallels among monuments in Aarhus Ca-
thedral. 
 Of particular interest in terms of personal his-
tory is the reconstituted stone over the parents of 
the voyager Vitus Bering, the customs officer Jo-
nas Svendsen and Anne Pedersdatter Bering (no. 
7, fig. 197, p. 5581). 
 One of the greatest losses among the missing 
monuments is the only known medieval tomb-

stone, from c. 1511, of the alderman Olof Olof-
sen and his wife (fig. 200, p. 5582).
 Burials. Information on the post-medieval buri-
als in the church is extremely scanty. At the same 
time only a few of these are accessible today and 
then only with great difficulty. In addition to 
two post-medieval †side-chapels, in the north and 
south side-aisles respectively (pp. 5584, 5585) a 
number of wall burials were found in the chancel, 
nave and the two side-aisles. On the basis of the 
church accounts and registers it is possible, how-
ever, to form some impression of the ownership of 
a number of the burials, an impression supported 
by the few preserved coffin plates (fig. 203-12).



Danmarks Kirker, Århus

HISTORISK INDLEDNING. Som meddelt af den 
danske franciskanerordens historiker, Peder Olsen († 
o. 1570) blev klostret i Horsens grundlagt 1261. Den 
konkrete baggrund for etableringen var en stor gods
donation fra ridder Niels til Barritskov, der skænkede 
gråbrødrene sin gård og bolig og i øvrigt senere lod sig 
optage i munkeordenen.1 Barritskov tilhørte, i hvert 
fald fra 1356, Manderupslægten, og et medlem af net
op denne familie fremhævedes siden hen (1532) som 
klostrets forsvarer og besidder af patronatsretten (»ius 
fundationis«) hertil, jfr. også ndf.2

 Gråbrødreklostret hørte under kustodiet Viborg sam
men med anlæggene i Randers og Ålborg, og det talte 
blandt de første i den anden store bølge af grundlæg
gelser efter 1200’ernes midte. 1268 blev brødreklostret 
eller franciskanerne i Horsens nævnt som modtagere af 
en testamentarisk gave,3 og 1275 afholdtes her for før

ste gang provinskapitel for de nordiske gråbrødre, efter
fulgt af tilbagevendende møder i løbet af de følgende 
århundreder (1303, 1329, 1364, 1394, 1418, 1516 og 
1529).4 Dertil kom, at klostret enkelte gange i 1400’er
ne og i 1500’ernes begyndelse fungerede som offent
ligt mødested for andre forsamlinger, som dog oftere 
synes at have foretrukket †S. Hans Kloster (s.d.).5

 Klostrets jordområde lå fordelagtigt placeret mellem 
åen og byens østvestgående hovedfærdselsåre. Arealet 
var nøje specificeret i en yngre version af stiftelses
dokumentet (se også ndf).6 Det omfattede grundene 
mellem Badstuestræde i vest og byens grav i øst, mens 
Borgergade og åen dannede hhv. nord og sydgrænse 
(jfr. også s. 5661).
 Selve kirken (»der Brodere kerken thu Horsnes«) er 
tidligst nævnt 1342 i forbindelse med lybækkernes kla
ger over overfald og plyndringer under holstenervæl
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Fig. 1. Kirken set fra sydøst. Henrik Wichmann fot. 2004. – The church viewed from the south east.
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det. Ved den lejlighed havde holstenerne uretmæssigt 
konfiskeret smør og humle, som opbevaredes i klostret 
eller måske snarere i en af dets bygninger, der lå tæt 
ved åhavnen.7 1432 omtales kirkegården (»Graabrød
reKirkegaard«) som kulisse for en retssag, hvor adels
manden Henrik Sandberg anklagede Henning Pors 
for Matthis Adsersens død.8 1532 er kirkens betegnelse 
»graabrødre claastter kiircke«, jfr. ovf. I eftermiddelal
derlige kilder optræder navnet »KlosterKirken« eller 
»Klosterkirken«, hvilket siden da er blevet det gængse, 
afvekslende i 1600’ og 1700’erne med »Slotskirken«, 
en henvisning til, at kirken betjente herskabet på det 
(indtil 1660) daværende lenssæde, Stjernholm Slot. 
Undertiden sås også betegnelsen »Store Kirke«, til for
skel fra den administrativt underordnede ‘lille’ kirke, 
Vor Frelsers Kirke (jfr. s. 5368).9

 Nogen værnehelgen er ikke omtalt i middelalderen, 
hverken for kirken eller klostret,10 lige så lidt som no
get segl herfra er bevaret.11 Den særlige fremhævelse 
af fire helgener i den senmiddelalderlige altertavle (s. 
5781) (foruden ordenshelgenerne S. Frans og S. Anto
nius af Padova, også S. Katharina og S. Nikolaj) kan dog 
opfattes som en hentydning til klostrets særlige beskyt
tere; alle fire genfindes i øvrigt blandt en række andre 
på de samtidige korstole (s. 5856).12 1492 omtales et 
kapel, viet til S. Anna.13 Kapellet, som rigsråd Henrik 
Knudsen Gyldenstierne til Restrup og Boller havde 
stiftet (før sin død 1456), begunstigedes d.å. med en 
daglig messe, en testamentarisk gave fra Henrik Knud
sens svigersøn, hofmester Erik Ottesen Rosenkrantz. 
Sidstnævnte havde gennem hustruen Sophie Gylden
stierne overtaget Boller, og ægteparret markerede sig 
tillige med våbenskjolde på korstolene som kirkens 
særlige velgørere (jfr. ndf.).

 Kirkens og klostrets middelalderlige historie er i øvrigt 
kun sparsomt belyst. På et ikke nærmere specificeret 
tidspunkt ‘engang’ før 1497 var Horsensklostret blevet 
hærget af brand. Det samme gjaldt for gråbrødreklo
strene i Kalundborg (DK Holbæk 3327) og Næstved 
(DK Præstø 162f.), og i tre omtrent enslydende pa
vebreve fra maj d.å. stadfæstedes de respektive mun
kesamfunds rettigheder til at forblive i deres genop
førte klostre, selvom deres adkomstbreve var brændt.14 
Brandens omfang lader sig ikke nærmere fastslå (jfr. 
s. 5720). Årstallet 1497 skal i øvrigt næppe ensidigt 
opfattes som en tidsgrænse (terminus post quem) for kir
kens senmiddelalderlige ombygning og nyindretning, 
som det undertiden hævdes i litteraturen.15

 1504 reformeredes klostret efter observansen, der 
indskærpede ordenens fattigdomsideal og forbud mod 
besiddelse af jordejendom.16 Men allerede ni år tidli
gere, 1495, havde en af gråbrødrenes velgørere, Holger 
Eriksen Rosenkrantz, søn af Erik Ottesen Rosen
krantz og Sophie Gyldenstierne, i sit testamente lovet 
Horsensklostret en pengegave på tre rhinske gylden 
foruden korn og smør, hvis man ville overgå til obser
vansen og opgive al jordegods.17 Munkene i Horsens 
synes dog endnu 1532 at have ejet gods i byen. Det 
fremgik af en de tre hovedanklager, der rettedes mod 
gråbrødrene kort før deres uddrivelse fra klostret. Til
syneladende uretmæssigt havde man tilegnet sig fire 
gårde og jorder i byen. Ejendommene var blevet re
vet ned, og på trods af et ældre påbud fra kong Hans 
(†1513) var de ikke genopført; derfor kunne der heller 
ikke svares den lovbefalede skat heraf (jfr. s. 5662).18

 Klostrets økonomi hvilede især på gaver, omfattende 
naturalier, penge, inventargenstande og bidrag til kir
kelige tjenester.19 Et overblik over gavegiverne viser, 
at Horsensbrødrenes fromhed også blev værdsat af an
dre end de lokale stormænd og deres familier. Således 
skænkede fru Gro, enke efter Esben Vagnsen, en pen
gegave hertil 1268,3 ligesom væbneren Ove Astradsen 
fra Ribeegnen gjorde det 1396, mens dekanen ved 
Ribe domkapitel, Anders Skeel, 1459 stiftede et legat, 
om end af beskeden størrelse.20 En række medlemmer 
af slægterne Gyldenstierne, Rosenkrantz, Manderup, 
Holck og Skram trådte i 1400’erne og begyndelsen af 
1500’erne frem blandt gråbrødreklostrets trofaste støt
ter; det var ikke mindst en konsekvens af disse adelsfa
miliers lokale forankring på Bygholm, Boller, Barritskov 
og Urup.21 En række adelsskjolde i kirken gav også syn
lige mindelser om privates velgerninger. De prægtigste 
eksempler er korstolenes udskårne og bemalede skjolde 
for familierne Rosenkrantz og Gyldenstierne, Mande
rup og antagelig Væbner m.fl. (s. 585253).22 To ældre 
kalkmalede våbenskjolde på korets nordvæg erindrede 
desuden om begunstigelser fra andre velgørere, måske 
af slægterne Brock og Mus eller Prip (s. 5752).23

 Én af de mange gaver kom dog aldrig til udbetaling. 
1514 skulle klostret betænkes med fire pd. korn og 

Fig. 2. Klosterkirken, set fra nord. Udsnit af Peder Han
sen Resen, Atlas Danicus, Kbh. 1677, jfr. fig. 4 (s. 5353) 
– The abbey church, view from the north. Detail from Peder 
Hansen Resen, Atlas Danicus, Copenhagen 1677; cf. fig. 4 
(p. 5353).
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en fjerding smør i den syge Mogens Gøyes testamen
te.24 Den mægtige rigsmarsk og senere rigshofmester 
kom sig imidlertid igen og skulle godt en halv snes 
år senere, fra 1528, blive en af tiggermunkenes svorne 
modstandere (jfr. også s. 5353). I beretningen om grå
brødrenes uddrivelse (o. 1533) nævnes Horsensklostret 
som det sidste af de i alt 15 anførte beslaglæggelser. I 
forbindelse med rømningen af kustodiets moderklo
ster i Viborg 1529 fik en bog herfra (s. 5789) i øvrigt 
kortvarigt asyl i Horsensklostret før systemskiftet.25 På 
martyren S. Thomas af Canterburys dag (29. dec.) 1532 
blev munkene fordrevet fra klostret ‘på en umenneske
lig og uordentlig måde uden nogen retfærdig og gyldig 
grund’.26 Ud over anklagen for uretmæssig ejendoms
besiddelse (jfr. ovf.) bestod deres ‘forbrydelser’ i at have 
nedbrudt skillerum og huse i klostret samt solgt mate
rialerne, og at have udbredt »fabell och andenn wrang 
leerdom, som thee icke beviise kundtne mett thendt 
hellige scrifft« fra prædikestolen og at have yppet kiv 
blandt almuen.18 Byens borgere havde dog allerede in
den da, 17. nov. s.å., af kongen fået overladt Klosterkir
ken som sognekirke, mens klosterbygningerne bestem
tes til præstebolig, skole og hospital.18

 Klosterkirken efter reformationen. Som beskrevet s. 
5353ff. blev byens kirkelige forhold ændret radikalt i 

forbindelse med reformationen. Klosterkirken blev 
gjort til byens hovedkirke, idet dog sognekirkefunktio
nerne, der siden o. 1480 havde været udøvet ved Vor 
Frelsers Kirke, deltes mellem de to kirker. En tungt
vejende årsag til, at den større Vor Frelsers Kirke fik 
en mere underordnet status efter ‘systemskiftet’, kan 
have været tilstedeværelsen af en kirkegård ved Klo
sterkirken, et element som kirken ved byens centrale 
torv så godt som savnede (s. 5380). Til gengæld så man 
bort fra, at Klosterkirken både lå mere afsides og i øv
rigt tilsyneladende intet klokkeophæng havde, således 
at sognets og byens klokker fandtes i Torvekirken (s. 
556064). Efter bybranden 1540 befaledes det, at ma
terialerne, bl.a. sten, tømmer og klokker, fra den ældre 
sognekirke, Vor Frue Kirke, skulle bruges til opbygnin
gen af sognets kirke (her vel både af Klosterkirken og 
Vor Frelsers Kirke, jfr. s. 5368).27 En inddragelse af klo
strets korsgang til kirkens søndre sideskib (s. 5720) kan 
være foregået ved en ombygning af kirken på dette 
tidspunkt eller senere i århundredet. Ved samme lejlig
hed kan en granittympanon og den romanske døbe
font (s. 5744, 5792) være kommet hertil.
 Efter reformationen genanvendtes dele af kloster
anlægget som latinskole og præstebolig, mens hospi
talsfunktionen efter 1560 lagdes ind under Horsens 

386*

Fig. 3ab. Våbenskjolde for slægterne Rosenkrantz og Gyldenstierne. Udsnit af de senmiddelalderlige korstoles 
vestgavle, jfr. fig. 31213. Rikke Ilsted Kristiansen fot. 2005. – Arms of the Rosenkrantz and Gyldenstierne families. Detail 
of the west gables of the Late Medieval choir stalls; cf. figs. 312-13.
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Hospital (s. 5354 og 6061).28 Endvidere afhændedes 
enkelte parceller af klostergrunden til private, idet 
Magistraten dog 1571 udlagde klostrets abildgård til 
kirkens nytte, vel i forbindelse med en udvidelse af kir
kegården (s. 5666).29 Klosterbygningerne synes syste
matisk fjernet ved en nedbrydning før 1600’ernes an
den del, jfr. fig. 2.30 Muligvis er dette allerede sket som 
følge af bybranden 1586 (s. 5355), der også kan have 
været den konkrete anledning til Latinskolens flytning 
og nyopførelse 1589.31 Om konsekvenserne for selve 
Klosterkirken vides intet nærmere.
 I 1600’ og 1700’erne tilflød der talrige private ga
ver til begge Horsenskirkerne og navnlig til Kloster
kirken. Støtten blev ydet dels til vedligeholdelse eller 
fornyelse af bygning, inventar og de respektive velgø
reres gravmæler, dels til gudstjenestens forbedring (jfr. 
også s. 5354). Blandt donatorerne i 1600’erne bemær
kes Kirsten Munk, Christian IV’s ‘detroniserede’ hu
stru, der fra sin husarrest på Stjernholm Slot og med 
titel af frue til Boller, Kærstrup og Vallø 1635 skæn
kede Klosterkirken 100 rdl. til afhjælpning af dennes 
bygfældighed. Endvidere rådmændene Oluf Ibsen og 
Johan Andersen, som begge med deres familier havde 
måttet forlade byen under krigsurolighederne hhv. un
der Kejserkrigen 162729 og Svenskekrigen 165760, 
og siden hen i taknemmelighed, fordi ‘Gud allernådigst 

har sendt os hjem igen med fred’, gavmildt betænkte 
deres sognekirke (jfr. også s. 590708).32 En særlig sum 
blev af sidstnævntes enke, Bodil Hansdatter, reserve
ret til afholdelse af to ugentlige skriftemålsprædikener, 
et initiativ, der også i 1700’erne inspirerede flere an
dre til efterfølgelse (jfr. s. 5567). Umiddelbart før sin 
udnævnelse til Sjællands biskop 1655 indstiftede også 
Hans Svane, der var barnefødt i Horsens (som søn af 
borgmester Hans Olufsen Riber og Anne Hansdatter 
Svane (Svaning) (s. 5902)), sammen med hustruen Ma
rie Fuiren en kapital på 1.250 rdl. til selve kirken, sine 
forældres grav eller monument smst., skolen og byens 
fattige.33

 Navnlig fra de sidste årtier af 1600’erne, da politisk 
uro og økonomisk krise gradvist vendtes til optimis
me og fornyet velstand, nærmest kappedes menighe
dens formuende medlemmer om at udsmykke deres 
kirke med fornemme inventargenstande og prægtige 
gravminder; ‘Guds hus til beprydelse og andre leven
de kristne til et godt eksempel’, som det bl.a. 1675 
blev anført på portalen til købmand Christen Nielsen 
Thonboes †kapel (s. 5944). I årtierne umiddelbart før 
og efter 1700 gav en første bølge af velvilje sig såle
des konkret udtryk i en fornyelse eller istandsættelse af 
en lang række inventargenstande, blandt hvilke Johan 
Andersens og Bodil Hansdatters prædikestol i bog
staveligste forstand ragede op over alt andet (s. 5512); 
endvidere i opsætning af forskellige gravmæler m.v., 
(jfr. oversigterne s. 5758 og 5894). Parallelt hermed 
foretoges også bygningsmæssige istandsættelser, dog af 
mindre omfang.34 Som fastslået 1697 i en indberetning 
til Danske Kancelli var status da også, at Klosterkirken 
i modsætning til Vor Frelsers Kirke var ‘temmelig ved
ligeholdt’ (jfr. s. 5368).
 Istandsættelsen 1736-47. Til trods for de mange ini
tiativer, hvortil kan føjes opsætningen af en bygnings
sten med Frederik IV’s navnetræk og årstallet 1728 (s. 
5727),35 fastslog kirkens ene værge, Jochum Roden
borg (de Lichtenhielm), i en redegørelse 1736, at beg
ge Horsens kirker var i yderst slet forfatning både inde 
og ude og i øvrigt plagedes af en ‘anselig stor gæld’ (jfr. 
også s. 5368).36 I redegørelsen skildrede han forfaldet 
med mange detaljer, og der kan næppe være tvivl om, 
at der var et reelt behov for store renoveringer. Al
ligevel kan man ikke se bort fra, at adskillige af de ind
greb eller ændringer, der skulle foretages i de følgende 
år, både mht. bygning, inventar og gravminder, havde 
sammenhæng med én konkret sag, nemlig indretnin
gen af et prægtigt mausolæum i søndre sideskibs vest
fag for byens store matador, senere etatsråd Gerhard 
de Lichtenberg (jfr. også s. 5758, 5894 og 5921). Det 
var da også ham, der økonomisk synes at have truk
ket det tungeste læs. Det fremgik bl.a., da han 1741 
ansøgte kongen om at måtte slippe for den lovbefalede 
betaling til de fattige ved sit epitafiums opsættelse, da 
han »paa bemte Kirkes Renovation har af yderste Evne 

Fig. 4. Portræt af Gerhard de Lichtenberg. Udsnit af 
gravmonument 1738f., jfr. fig. 411. Rikke Ilsted Kristi. Rikke Ilsted Kristi
ansen fot. 2005. – Portrait of Gerhard de Lichtenberg. Detail 
of sepulchral monument 1738f; cf. fig. 411.
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ladet giøre adskillige Bekostninger«.37 Udgiftsbyrden 
omfattede også til dels Latinskolens ombygning. Blandt 
andre private bidragydere var de Lichtenbergs svoger, 
købmand Peder Bering (g.m. Gertrud Hofgaard). Han 
skænkede før sin død 1739 kirkens orgel, der opsattes 
på midtskibets nordvæg (s. 5882), og lod desuden op
bygge et pulpitur til sig og sin familie umiddelbart øst 
herfor (s. 5879). Arbejderne indledtes 1737 ved begge 
kirker, idet Klosterkirken som hovedkirke prioriteredes 
højest, både økonomisk og mht. rækkefølgen af istand
sættelserne. 174547 sattes et foreløbigt punktum med 
opførelsen af en prægtig †portal på sydsiden, ligesom 
Latinskolens facade blev smykket med Christian VI’s 
kronede monogram (s. 5672, 5726).
 Det må derfor have været med stor veltilfredshed, 
at Gerhard de Lichtenberg sammen med byens øv
rige borgere 19.20. maj 1749 kunne byde Frederik V 
velkommen på monarkens Danmarksrejse. Ved denne 
lejlighed besøgte kongen naturligvis også kirken, der 
ikke mindst indvendig »stod meget smukt repareret«.38 
7. aug. 1764 var Klosterkirken ramme om etatsrådens 
begravelse, der blev gennemført med en næsten kon
gelig pragt.39 Denne blev senere kun overgået af fire 
russiske prinsessers og prinsers begravelser 17821807 
i de Lichtenbergs tidligere familiekapel ved korets syd
side, som nyindrettedes til fyrstebegravelse i samme 
anledning (s. 5940).40

 I årene frem til 1794 gennemførtes en række i stand
sættelsesarbejder ved kirken, vigtigst indretningen 
o. 177375 af et gravkapel for apoteker Gottfried 
 Schmidt ved korets nordside (s. 5723), den førnævnte 
ombygning o. 1782 af Det russiske Kapel og indret
ningen o. 1786 af et pulpitur på midtskibets nordvæg 
for kammerherre Hans Gustav Lillienskiold, en bror til 
de russiske fyrsters hofchef, Anton Carl Lillienskiold (s. 
5879). I forlængelse af den sidstnævnte opgave fulgte 
også en række ændringer og istandsættelser af både 
bygning, inventar og gravminder. Leder af arbejdet var 
bygmester Anders Kruuse, der fra 1771 virkede ved 
kirken og samme år havde fået borgerskab i byen. 1778 
ansøgte han Kirkebestyrelsen om at få overdraget den 
årlige vedligeholdelse af byens kirker og Latinskolen, 
hvilket må være blevet bevilget.41 Ved sin side havde 
han her, i hvert fald fra o. 1782, arkitekten og billed
huggeren Jens Hiernøe.
 Tiden efter 1794. Kruuses og Hiernøes samarbejde 
kulminerede i ombygningen 179497 af de to Hor
senskirker (s. 5369 og flg.). Som beskrevet gav behovet 
for en tiltrængt hovedreparation af Vor Frelsers Kirke 
stødet til en omdefinering af de to kirkers funktions
områder, idet Klosterkirken, der lå ‘ganske afsides på 
den ene ende af byen mod stranden’, efter 1794 be
stemtes til alene at være begravelseskirke. Som ‘de
graderet hovedkirke’ måtte kirken derfor afgive sine 
smukkeste ornamenter (i første række dele af alter
tavlen, alterskranken, prædikestolen og orglet) til gen

gæld for ‘de mindre smukke’ i Vor Frelsers Kirke. Dog 
betingedes det, at Klosterkirken på ny skulle sættes i 
stand, »i Henseende (til) de Ornamenter som fratages 
og igiengives den«.42 Selvom kirken herved blev rib
bet for sine prægtigste inventarstykker (jfr. s. 5761f.), 
priste man sig trods alt i offentligheden lykkelig over, 
at bygningen overhovedet fik lov til at blive stående 
»for at bevare Forfædrenes ærværdige Mindesmærker«. 
Dermed fik Gråbrødrenes gamle klosterkirke også »en 
langt blidere Skjæbne, end Odenses aldeles nedrevne 
Graabrødrekirke« (jfr. s. 5356).43

 Alligevel accelererede forfaldet støt og roligt i løbet 
af de følgende knap 70 år, og det så kraftigt, at der 1860 
ligefrem ytredes frygt for, at kirkens »uanstændige Til
stand« ville føre til en nedbrydning af bygningen.44 In
den da var der ganske vist gennemført en istandsættelse 
af tag, mure og gulve samt kirkegårdsmur i 179899. På 
samme tidspunkt indrettedes en særskilt begravelse til 
familien Lillienskiold i nordre sideskibs østende, mens 
døbefonten med dens tilbehør flyttedes herfra til en 
plads i søndre sideskib umiddelbart th. for indgangen. 
(s. 5792).45 Ikke længe efter, fra 1801 og frem til o. 
1823, fik Klosterkirken en ny anvendelse, nemlig som 
krudtmagasin, ikke bare for Det Slesvigske Kyrassérer

Fig. 5. Prospekt af Horsens o. 1738, malet af Mogens 
Christian Thrane. Klosterkirken ses til højre. Udsnit af 
stolestadegavl (A, nr. 20). Henrik Wichmann fot. 2004. 
– View of Horsens c. 1738, painted by Mogens Christian 
Thrane. The abbey church can be seen on the right. Detail of 
pew gable (A, no. 20).
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regiment, men også for »al det Krudt som var i Byen 
da Krigen udbrød i 1807«.46 Endnu et ikkekirkeligt 
formål kom til ved århundredets midte, da bygningen 
under Treårskrigen (184850) brugtes som depot og 
tilholdssted for de fjendtlige tropper.47

 Istandsættelsen o. 1862 og hovedrestaureringen 1888-92. 
186366 blev Klosterkirken midlertidigt benyttet som 
vikarkirke under restaureringen af Vor Frelsers Kirke 
(s. 5370 og flg.). Måske under indtryk af det skærpede 
tilsyn med kirkene ved vedtagelsen af Kirkesynsloven 
af 19. febr. 1861 havde murermester P. S. Puck allerede 
i begyndelsen af marts d.å. givet overslag til en gen
nemgribende istandsættelse af både bygning og inven
tar for i alt 13.748 rdl., idet ‘alt bliver at ordne efter 
dens gam le stil’.48 En tilstandsrapport fra 1862 præci
serede således behovet for reparationer af gulve, vægge, 
vinduer og tag, fæstnelse af epitafierne, hvidtning af 
kirkens indre og ydre samt en grundig rengøring, ikke 
mindst af det indvendige træværk – ‘dog hvad værdi
fulde prydelser angår med kyndig og forsigtig hånd’.49 
Flere af manglerne måtte imidlertid udsættes, til ‘kir
kens formues tilstand gjorde en gennemgribende re
staurering mulig’. ‘For lysets skyld’ valgte man alligevel 
s.å. at borttage ‘det gamle, ubrugelige og slet anbragte 
orgel’ samt kirkens pulpiturer (s. 5883, 5879). I forbin
delse med istandsættelserne fremkom spor af kalkma
lerier (s. 5751f.).
 Endnu før V. Th. Walther havde afsluttet arbejdet med 
Vor Frelsers Kirkes restaurering, fremlagde han 1864 et 
tilsvarende projekt til Klosterkirkens istandsættelse, led
saget af fire tegninger; sidstnævnte er dog ikke kendt.50 
Forslaget forudskikkede, at kirken som »et sjældent 
Mindesmærke fra Middelalderen (…) i det Væsentlige 
tænktes bevaret«, og omfattede en gennemgribende 
restaurering og afrensning af hvælv, mure og gulve, af 
inventar og gravminder samt en indsættelse af nye vin
duer og overhvælving eller opfyldning af de murede 
begravelser. »Da Kirken muligen i fremtiden kunde 
tænkes benyttet til Sognekirke eller i al fald til enkelte 
Kirkelige Handlinger«, foresloges et våbenhus opført 
ved nordindgangen, mens »den farlige og for Kirkens 
Stil afvigende Portal« ved syddøren tænktes erstattet 
med en ny, svarende til kirkens stil. For at give de ind
trædende et smukkere og friere udseende af vesten
den, hvor døbefonten var tænkt anbragt, foresloges de 
nedre stolestader fjernet, mens et orgel tænktes pla
ceret i overetagen af Det russiske Kapel eller i nordre 
sideskibs østende. Efter henstilling, bl.a. fra Det særlige 
Kirkesyn, der fastslog, at Klosterkirken lige så lidt som 
Vor Frelsers Kirke ‘hørte blandt de monumentale eller 
særlige værdifulde’, valgte man foreløbig at udskyde 
istandsættelsen, indtil den sidstnævnte kirkes restaure
ring var afsluttet.51

 Der skulle komme til at gå næsten 25 år, før arbej
derne for alvor gik i gang, selvom ønsket om en restau
rering tilbagevendende blev fremhævet af Kirkeinspek

tionen, ikke blot ud fra antikvariske hensyn, men også 
i lyset af den hastigt voksende bymenighed.52 I disse år 
holdtes kirken i øvrigt lejlighedsvis åben for historisk 
interesserede i sommermånederne samt på markeds
dage, ligesom den atter benyttedes som vikarkirke i 
forbindelse med Vor Frelsers Kirkes restaurering.53 
Denne istandsættelse, der var afsluttet 1881 (s. 5461), 
skulle blive den konkrete anledning til at realisere pla
nerne for Klosterkirken. Efter en forespørgsel i 1882 
bad Kultusministeriet marts 1883 arkitekten Herman 
Baagøe Storck om at udarbejde en fuldstændig plan 
med tilhørende overslag for istandsættelsen; til planen 
hørte en grundig forundersøgelse og en opmåling af 
den eksisterende bygning. Som vejledning i arbejdet 
havde Storck en opgørelse fra Walther 1874 vedr. kir
kens værdier, udarbejdet til beregning af den aktuelle 
brandforsikring.54 16. maj 1884 forelå projektforslaget, 
ledsaget af et fyldigt tegningsmateriale.55 Storcks kon
duktør og medarbejder fra Vor Frelsers Kirke, Hector 
Estrup, blev inddraget igen. Estrup havde i øvrigt 1882 
etableret sig som selvstændig arkitekt i Horsens. I ste
det for en mere beskeden istandsættelse, som Walther 
havde foreslået, valgte Storck efter en grundig byg
ningsantikvarisk ‘læsning’ af murværket at gennemføre 
en radikal ombygning eller rekonstruktion af den mid
delalderlige kirke, »som jeg antager at den i sin Tid 
afbrudte Ombygningsplan vilde være gaaet, ifald den 
var bleven gjennemført« (s. 5738).56

 Det gennemgribende projekt omfattede nedrivning 
af tagværket og i vidt omfang nedbrydning eller erstat
ning af ældre murværk foruden hvælv, piller og gulv 
i skibet, og udgifterne stipuleredes til i alt 100.000 kr. 
Herunder hørte også omkostningerne ved reparation 
eller delvis fornyelse, dog væsentligt mindre gennem
gribende, af inventar og gravminder. Udsigten til de 
voldsomme omkostninger, hvor til skulle føjes 9.000 
kr. for indfrielse af en ældre gæld, kom imidlertid til at 
bremse for al videre aktivitet i næsten fire år. Som en 
medvirkende, men næppe særligt tungtvejende årsag 
anførtes dog også en vakance i præste og byfogedem
bedet.57

 Sommeren 1886 fremsendtes restaureringsprojektet 
fra Kultusministeriet til Kirkeinspektionen og Stifts
øvrigheden, idet man begrundede ‘den sendrægtige 
ekspedition’ med ønsket om at afvente et belejligt tids
punkt til at forelægge planen for byrådet i håb om et 
tilskud fra kommunen.58 Men vejen gennem byrådet 
blev tilsvarende sej. Først januar 1888 kunne ministe
riet meddele sin godkendelse af den valgte økonomi
ske løsning og stillede samtidig garanti for et lån på 
109.000 kr., et beløb der tre år senere yderligere måtte 
forhøjes med 8.000 kr.59 I et forsøg på at dæmme op 
for de mange omkostninger havde Kultusministeriet 
i øvrigt appelleret til den private godgørenhed med 
henblik på finansieringen af orgelpulpitur, orgel, 
skriftestol, ligkapel og klokke.60 Sidstnævnte erhver
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vedes dog uden videre fra Vor Frelsers Kirke (s. 5562), 
mens orglet finansieredes af Sangkorets kasse.
 I begyndelsen af 1888 kunne arbejdet indledes. 18. 
jan. forelå ministeriets godkendelse og Storcks officiel
le udnævnelse, efterfulgt den følgende dag af Estrups.61 
De lokale myndigheder i Horsens og Århus Stiftamt 
havde dog visse reservationer over for Storcks projekt. 
Mest bemærkelsesværdig er Stiftsøvrighedens sønder
lemmende kritik af korskranken, de tilhørende pulpi
turstole, fontegitteret og de eksisterende stolestader, der 
alle foresloges fjernet som værende ‘disharmoniske’, 
‘uden kunstnerisk værdi’ eller ligefrem ‘besynderlige 
og smagløse’, sidstnævnte en adresse til stolestadernes 
emblematiske billeder.62 Kritikken blev dog ikke fulgt 
i ministeriets endelige indstilling. Efter forslag herfra 
udarbejdedes en plan over de murede begravelser (jfr. 
fig. 444), beregnet til Det Kongelige Museum for Nor
diske Oldsager, ligesom det indskærpedes, at fundne 
kisteplader bevaredes, og registrering af middelalder
lige grave indberettedes til Direktionen for de Antik

variske Mindesmærkers Bevaring. Endelig foresloges 
et ligkapel af træ snarest opført på kirkegården.60

 Arbejdet indledtes så at sige bagfra i foråret 1888 
med rejsningen af kapellet, efterfulgt af opførelsen af et 
skur nordøst for kirken til den nødvendige deponering 
af inventar og gravminder under den gennemgribende 
istandsættelse. Et værdifuldt nærbillede af arbejdets gang 
på byggepladsen i tidsrummet 188891 giver Estrups 
breve til Storck, der styrede restaureringsprocessen fra 
København; de tilhørende svar kendes dog ikke.63 Et 
ikke mindre betydningsfuldt dokumentations materiale 
er en række fotografier, optaget før og under istand
sættelsen (jfr. fig. 6).64

 Maj 1888 indhentedes de første entrepriser på mu
rer og tømrerarbejdet, efterfulgt af tilbud på snedker, 
smede, maler og glarmesterarbejdet m.v.65 Det faldt 
i den forbindelse Estrup noget for brystet at måtte 
forkaste et tilbud fra de lokale og erfarne murerme
stre A. K. Nielsen og Qvist, hvoraf førstnævnte havde 
medvirket ved istandsættelsen af Vor Frelsers Kirke og 

Fig. 6. Klosterkirken set fra sydvest i forbindelse med rejsegildet på spiret 12. okt. 1889. I forgrunden ses konduk
tøren, arkitekt Hector Estrup (tv.) sammen med to håndværksmestre. Chr. Reinau(?) fot. – The abbey church viewed 
from the south west in connection with the topping-out ceremony for the spire on 12th October 1889. In the foreground, the resident 
architect Hector Estrup with two master craftsmen.
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yderligere blandt sine kvalifikationer kunne medregne, 
at han var »Capitalist«. I stedet pegede Storck på den 
billigere murermester H. Wilckens fra Skanderborg, 
efter Estrups mening »vistnok en stor Filur«, – en be
slutning, der i øvrigt i lokalsamfundet vakte megen 
misfornøjelse.66 På samme måde voldte det en del uro 
i byen, at hovedansvaret for malerarbejdet tilfaldt en 
københavnsk mester, H. F. Svendsen.67 For at opnå de 
nødvendige tillægsbevillinger måtte Estrup også igen
nem byggeforløbet bryde flere lanser med Byrådet, 
som han siden 1889 havde været medlem af. Og han 
klagede sin nød til Storck over, hvordan han selv havde 
»taget mangen Tørn for at faa Folk til at se paa Kirken 
som et Mindesmærke af sjælden Værd, en Seeværdig
hed for Byen, der tillige har det Gode at giøre fyldest 
som Kirke, men der er desværre ikke megen Sands her 
paa Bjerget for historiske og kunstneriske Minder.«68

 Sommeren 1892 var den store restaurering i alt væ
sentligt afsluttet, bortset fra orglets opsættelse,49 men 
indvielsen måtte yderligere vente halvandet år, nu i 
lyset af en løbende debat om kirkens anvendelse og fi
nansieringen af lønningerne til personalet.69 Et forslag 
til en sognedeling blev indtil videre udskudt ti år (til 
1902), mens et regulativ juni 1893 fastlagde bygnin
gens brug til højmesse, afvekslende med Vor Frelsers 
Kirke, og aftengudstjeneste, hvortil kom særlige tjene
ster i højtiderne m.m.70 21. jan. 1894 gennemførtes 
Klosterkirkens indvielse, indledt af en procession, hvor 
‘de hellige kar’, dvs. altersølvet, overførtes fra Vor Frel
sers Kirke til det nyetablerede kirkerum.
 Begivenheden refereredes i lokalpressen, om end ud 
fra forskellige politiske holdninger, hvor den konser
vative Horsens Avis udførligt refererede »den smukke 
og højtidelige Fest«, mens Horsens Folkeblad tværtimod 
satiriserede over de fremmødte honoratiores, deri
blandt kultusminister C. Goos og Århusbiskoppen Jo
hannes Clausen, og spiddede processionen som »saare 
tarvelig og kun lidet højtidelig«.71 I sin sammenfat
tende vurdering fremhævede førstnævnte avis, hvor
dan den store bygningsrestaurering var gennemført så 
godt som uden tilføjelser, hvortil der ikke havde været 
»bestemt paaviselig Hiemmel igiennem fremdragne 
Rester fra Kirkens Bygningstid«. På samme måde 
fremhævedes det historiske inventar, både for sin ene
stående antikvariske værdi (»Næppe findes der nogen 
anden Kjøbstadskirke i Danmark, der i saa høj grad 
som Klosterkirken har bevaret sit gamle mærkelige 
Inventarium fra Middelalderen til senere Tider«) og 
for sin pædagogiske betydning som eksempelsamling 
for fremtidige kunsthåndværkere, der kunne »søge 
Motiver (…) i en Række af ypperligt udførte dekora
tive Arbejder.«72 Overfor stod det konkurrerende Fol-
keblads summariske beskrivelse og afsluttende ytring 
efter referat af en gammel spådom, om at Kloster
kirken ville styrte sammen den dag, den på ny blev 
indviet til gudstjeneste: »Kirken staaar dog endnu«. 

Allerede 1896 nedbrød man imidlertid den middel
alderlige kirkegårdsmur mod Borgergade, og 189798 
nødvendiggjorde en begyndende svampedannelse, at 
Det Lichtenbergske Kapel tømtes for kister, der blev 
nedgravet på kirkegården.60

 Klosterkirken i nyere tid. 4. okt. 1904 gennemførtes 
omsider den administrative deling, der ændrede Klo
sterkirkens status fra filialkirke til selvstændig sogne
kirke (s. 5358f.). Indtil 1941 bestyredes kirkens formue 
dog sammen med Vor Frelsers Kirkes og kirkegårdenes 
midler af en kirkebestyrelse, og først efter d.å. fik hver 
kirke sin egen værge.73 Siden 1930’erne, da Klosterkir
ken fik ny klokke, orgel og lysekroner, har arbejderne 
ved kirken hovedsagelig bestået i mindre nyanskaffelser 
og i løbende restaureringer af det historiske inventar og 
gravminderne, blandt hvilke navnlig de større istand
sættelser 194142, 196465 og 1995ff. skal fremhæves. 
Den gamle Latinskole nordøst for kirken indrettedes 
1987 som sognegård, og 1990 gennemførtes en repara
tion af kirkens blytag. En større omlægning af kirkegår
den er 2002f. under projektering.
 Sagn. Ud over det ovf. nævnte mundheld af ukendt 
oprindelse opstod i folkemunde en mytedannelse om
kring en indemuret nonne (en såkaldt »inclus« eller 
»reclus«).74 Det konkrete udgangspunkt var dels en 
glug med foransat gitterværk til en gravkrypt (s. 5963) i 
nordre sideskibs 2. fag, dels den genanvendte romanske 
tympanon ovenover (s. 5744). Hullet med ‘et jernkors’ 
foran skulle således vise stedet for indemuringen, mens 
mærker i muren tæt ved tydedes som spor af nonnens 
fingre, da hun greb for sig i dødsangst. Endelig tolkedes 
stenen ved stedet (dvs. den romanske tympanon med 
motiv af Den tronende Kristus mellem adoranter) som 
et billede af nonnen, »en Jomfru med en liden Hund«, 
hvilket tilkendegav, at kvinden var indemuret som 
straf, fordi hun havde født en hundehvalp.75 Sagnet 
om jomfruen gav inspiration til R. K. Lassens farve
rige middelalderroman fra 1852, Billedhuggerens Datter, 
hvis handling udspiller sig i og omkring Klosterkirken. 
Heri nævnes også et uheldsvarsel i forbindelse med, 
at altertavlen og prædikestolen flyttes fra kirken; den 
sidstnævnte beskrives i øvrigt i fortællingen som mid
delalderlig.76

 Arkæologiske udgravninger. I 1800’ernes sidste tredje
del påvistes ved gravninger i Kirkegyde murlevninger 
i munkesten og tilhugne granitkvadre, antagelig hidrø
rende fra klostrets udløberfløj.77 Hertil kommer, at der 
i tre udgravningskampagner 19992001, foretaget af 
Afdelingen for Middelalderarkæologi, Århus Univer
sitet i samarbejde med Horsens Museum, syd og vest 
for kirken er skabt et vigtigt overblik over klosterbyg
ningernes placering og deres relative kronologi. End
videre påtraf man et større antal eftermiddelalderlige 
begravelser, der dog ikke blev undersøgt nærmere.78

 2005: Klostersogn indgår i Århus Stift og ligger i 
Horsens Kommune, Vejle Amtskommune.



Kirken ligger som nævnt (s. 5653) på et sydover 
faldende areal i den østre udkant af den middelal
derlige by mellem åen og den østvestgående ho
vedfærdselsåre (BorgergadeSøndergade). Grun
den med tilhørende bygninger var skænket 1261 
af ridder Niels til Barritskov, der må have haft sin 
bybolig her. Ifølge franciskanerordenens histori
ker, Peder Olsens version af stiftelsesdokumentet 
lå grunden mellem Badstuestræde i vest og byens 
(vold)grav i øst, mens Borgergade dannede græn

sen i nord, hvorfra grunden strakte sig til åhavnen 
i syd. Da byens befæstning med voldgrave først 
etableredes o. 1350 (jfr. s. 5373 med fig. 5), må 
teksten imidlertid være revideret i lyset af den 
topografiske situation, som eksisterede på Peder 
Olsens tid i 1500’ernes første halvdel.
 På den ene side er det sandsynligt, at ridder 
Niels’ grund har strakt sig ned til åhavnen, hvorfra 
han antagelig drev søhandel. På den anden side 
er kirkens beliggenhed påfaldende tilbagetrukket 

KIRKENS OMGIVELSER
NOTER s. 6001

Fig. 7. Klosterkirken set fra nordvest, en vinterdag o. 1910. I forgrunden †ligkapellet fra 1888 (s. 5674). Fot. i 
KglBibl. – The abbey church, view from the north west on a winter’s day c. 1910. In the foreground the †mortuary chapel from 
1888.
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i forhold til hovedfærdselsåren, idet tiggermun
kene netop lagde vægt på at placere deres kirker 
så iøjnefaldende som muligt. Hvis klostergrun
den allerede fra stiftelsestidspunktet grænsede op 
til Borgergade, ville en nordligere placering have 
været mere formålstjenlig. Det er derfor sandsyn
ligt, at der oprindelig har ligget en række private 
ejendomme langs Borgergade, og at der gik en 
vej mellem disse og kirken. Antagelsen bestyrkes 
indirekte gennem et af reformatorernes anklage
punkter mod munkene, som gik ud på, at de hav
de nedrevet fire gode borgergårde og lagt dem 
under klosteret – et forhold, der gik tilbage til 
kong Hans’ tid og vel før gennemførelsen af ob
servansen (1504) med dens gentagne forbud mod 
at besidde ejendomme (s. 5654). På det grundlag 
synes udvidelsen af klostergrunden mod nord til 
Borgergade først at være sket o. 1500.79

 †Klosteret. Udgravningerne 19992001, nævnt 
s. 5660, har skabt klarhed over placeringen og 
omfanget af klosteret, som i løbet af reformations
århundredet blev så grundigt nedrevet, at endog 
de fleste fundamenter viste sig at være taget op.80

 Udgravningerne bekræftede, at klosteret havde 
ligget på kirkens sydside, hvor det omfattede et 
firfløjet anlæg, som var vokset gradvis frem fra 
grundlæggelsen i 1200’erne til middelalderens 
slutning (fig. 9). En (†)dør i sydmuren af det æld
ste kor (s. 5700) viser, at klostrets østfløj var plan
lagt og formentlig også påbegyndt samtidig med 
kirken, dvs. i årene o. 1261. Et hus syd for kirken, 
i hvis fundament en Christoffer Imønt (1252
59) er fundet, må være opført på samme tid som 
kirken og østfløjen. Det blev senere udvidet i 
etaper mod øst og sammenføjet med østfløjen. 
Sidstnævnte kan være blevet ændret og forhøjet 
o. 132550 i forbindelse med kirkens ombygning 
i dette tidsrum (s. 5707).
 Den nævnte ombygning viser i øvrigt, at der 
endnu på dette tidspunkt ikke var planer om et 
mere omfattende anlæg. Først i senmiddelalderen 
blev klosteret videreudbygget til et firfløjet anlæg 
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Fig. 8. Situationsplan med angivelse af †ligkapel, ko
pieret 22. jan. 1888 af Hector Estrup. I Horsens MuI Horsens Mu
seum. – Layout plan showing †mortuary chapel, copied 22nd 
January 1888 by Hector Estrup.

Fig. 9. Skematisk plan af (†)gråbrødreklosteret o. 1525 
på grundlag af udgravningerne 19992001. 1. Kirken. 
2. Østfløj. 3. Sydfløj med etapevise udvidelser mod 
øst (3ab). 4. Udløberfløj mod havnen. 5. Vestfløj med 
porthus (5a). 6. Korsgange. Efter Krongaard Kristensen 
2003. – Schematic ground-plan of (†)Franciscan monastery 
c. 1525, based on the archaeological excavations 1999-2001. 
1. The church. 2. East wing. 3. South wing with successive 
extensions (3a-b). 4. Extension wing towards the harbour.5. 
West wing with gatehouse (5a). 6. Cloisters.
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omkring en smal klostergård med kirken som 
den nordre fløj. Rækkefølgen og tidsfæstelsen af 
de enkelte etaper er ikke afklaret, men muligvis 
blev en lang udløberfløj opført i begyndelsen af 
1400’erne – fløjens østmur har kunnet følges i 
Kirkegyde indtil ca. 18 m syd for kirkegårdsmu
ren. Fløjen, hvis sydgavl må have strakt sig ned til 
åhavnen, hvor bolværket i middelalderen lå lidt 
nordligere end ved havnens nedlæggelse 1903, har 
været en økonomibygning i slægt med de fra en 
senere tid kendte pakhuse syd for kirkegården.
 Vestfløjen, som sprang frem for såvel kirken 
som sydfløjen, blev muligvis opført separat. Un

der alle omstændigheder må den have eksisteret, 
da man tilføjede en korsgang i to etager langs 
kirkens sydside. Det er sandsynligt, at dette byg
geri var del af en større fornyelse efter den brand, 
som hærgede klosteret på et tidspunkt før 1497 
(s. 5654). Byggeriet omfattede antagelig tillige 
korsgangene langs øst og sydfløjen, mens dette 
element for vestfløjens vedkommende var truk
ket ind i selve bygningen. Ved vestfløjens nordve
stre hjørne var der muligvis opført et porthus.
 Allersidst i middelalderen må vestfløjens nordre 
taggavl være nedtaget i forbindelse med kirkens 
forlængelse (s. 5717).

Fig. 10. Situationsplan 1889 med opstalt af kirkegårdens mure mod Borgergade og Badstuestræde. Signeret Hector 
Estrup. – Layout plan 1889 with elevation of the churchyard wall towards Borgergade and Badstuestræde. Signed Hector Estrup.

KIRKENS MIDDELALDERLIGE OMGIVELSER
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OMGIVELSERNE EFTER 
REFORMATIONEN

Klosterets grænser på reformationstiden er som 
nævnt velafhjemlede, og de af Peder Olsen om
talte gader, Badstuestræde og Borgergade, (tidligst 
nævnt 1438) indrammer fortsat arealet mod vest 
og nord. Derimod er graven og befæstningen 
mod øst for længst forsvundet, og allerede efter 
bybranden 1586 opførtes i nordøst en skolebyg
ning (se ndf. og fig. 2), syd for hvilken, rektoren 
havde sin have. O. 1800 anlagdes den nye havne
vej (Havneallé), der afgrænser området mod øst.
 Mod syd strakte området sig som nævnt ned 
til åen. Den randbebyggelse, som ligger mel
lem kirkegården og den 1903 tildækkede åhavn 
(Åboulevarden), er gradvis vokset frem efter klo
sterets nedlæggelse og bebyggelsen af en række 
haver, der i de første århundreder lå her. 1689 
omtales således Jens Thonboes have i forbindelse 

med en dør i kirkegårdsmuren (se ndf.) ‘for den 
gang ud til åen’.34 I en yngre fortegnelse over 
kirkens jorder og jordskyld nævnes syd for kirke
gårdsmuren dels en have tilhørende borgmester 
Steffen Hofgaard, dels to haver, som benyttedes 
af sognepræsten og kapellanen.81 Ved en auktion 
1738 købte Peder Bering de to sidstnævnte ha
ver, der lå øst for skipper Jep Jensens gård. Inden 
for tre år skulle haverne bebygges, og der skulle 
anlægges en gyde til kirken mellem skipperens 
ejendom på vestsiden og de nyopførte huse i øst. 
Gydens bredde bestemtes til at være mindst 12 
alen i syd ved åen og længere oppe kun 10.82 
Den nyanlagte Kirkegyde (fig. 11) ligger mulig
vis på samme sted som den ovennævnte gang til 
åen. Bebyggelsen er angivet på byprospekter fra 
midten af 1700’erne (jfr. s. 5356f. med fig. 6 og 
7 samt s. 5367 med fig. 1). Et pakhus fra o. 1760 
på hjørnet af Badstuestræde (jfr. fig. 13) er endnu 
bevaret og kan således siges at være en efterføl

Fig. 11. Kirkegyde set mod Klosterkirken (s. 5664). HJ fot. 2003. – Kirkegyde, view towards the abbey church.
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ger til klosterets udløberfløj, der stod, hvor Kir
kegyde etableredes. Ejendommene i sidstnævnte 
stammer nu hovedsagelig fra 1800’erne.
 Af de to middelalderlige gader har Badstue
stræde (fig. 13) bevaret sin karakter af en smal 
slippe mellem byens hovedstrøg og den gamle 
åhavn. Husene langs strædets vestside stammer 
vel i hovedsagen fra 1800’ernes slutning, men 
et gavlhus af bindingsværk, nr. 12, fra 1700’erne 
(jfr. fig. 14) er sammen med det omtalte pakhus 
med til at fastholde proportionerne i bebyggel
sen fra tiden før industrialiseringen. Derimod har 
Borgergade, hvis beboerere 1889 i lighed med 
Badstuestrædes ønskede gaderne udvidet på kir
kegårdens bekostning,83 mistet sin gamle karakter 
(jfr. fig. 12) og præges nu af beboelsesejendomme, 
navnlig fra 1900’erne. Det samme gælder Havne
alléen og Åboulevarden.

Fig. 13. Badstuestræde set mod Åboulevarden. Til højre bindingsværkshus fra 1700’erne (s. 5665). Hugo MatthiesHugo Matthies
sen fot. 1914. – Badstuestræde, view towards Åboulevarden. Right, a half-timbered house from the 1700s.

Fig. 12. Borgergade set mod vest før †kirkegårdsmu
rens og †sygehusets nedrivning 1896 (s. 5667, 5670). 
Fot. i KglBibl. – Borgergade, view towards the west before the 
demolition of the †churchyard wall and †hospital in 1896.
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KIRKEGÅRDEN

‘Gråbrødre Kirkegård’ nævnes tidligst 1432.84 
Dens nærmere placering på klostergrunden ken
des dog ikke. I forbindelse med overdragelsen af 
klostergodset til byen i november 1532 beslut
tedes det, at klosterbygningerne skulle rumme 
skole, præstebolig og hospital – sidstnævnte en 
funktion, som højst fik virkning en halv snes år (s. 
5353f.). 1571 tog man ‘klosterets abildgård’ i brug 
som kirkegård, og i stedet fik den hidtidige bru
ger 1586 rådighed over en have ‘øst for hr. Hans’ 
gård og vest for den gård, som skolemesteren er 
forlenet med’, dvs. et areal mellem sognepræsten, 
Hans Madsens bolig og den, som var stillet til 
rådighed for latinskolens rektor.85 Hvis de to em
bedsmænd fortsat har haft boliger i resterne af 
klosterbygningerne, må der være tale om en have 
på den gamle klostergårds plads.

 Samme år, 1586, hærgedes byen af en brand, 
som antagelig gav stødet til nedrivning af kloster
bygningerne, bortset fra de dele af klostergangen 
samt østre og vestre fløj, der lå nærmest kirken og 
antagelig nu inkorporeredes som søndre sideskib 
og et kapel langs koret (s. 5721f.). 5. jan. 1587 
fik kirkeværgerne derfor økonomisk bistand til 
genopførelsen af skolen, der rejstes nordøst for 
kirken som en langstrakt bygning med nordgav
len grænsende op til Borgergade.86 Den nye byg
ning, som skal have båret årstallet ‘1589’ og lens
manden Erik Langes navn, stod muligvis færdig 
dette år.87 Den ses på Resens kort (jfr. fig. 2) fra 
o. 1677, der i øvrigt er den ældste gengivelse af 
kir kegården.
 På et tidspunkt er kirkegårdens sydgrænse mod 
åen blevet reguleret og har fået det nuværen
de forløb parallelt med kirkebygningen, hvilket 
har givet randbebyggelsen mod åen det trapez

Fig. 14. Kirkegårdens søndre del set mod Badstuestræde. Til højre †ligkapellet fra 1888 med fornyet kisterum i 
grundmur (s. 5674). Hugo Matthiessen fot. 1914. – South part of the churchyard, view towards Badstuestræde. Right, the 
†mortuary chapel from 1888.
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formede grundrids, som fortsat er gældende (jfr. 
s. 5358, fig. 8). Det er antagelig sket i takt med 
klosterbygningernes fjernelse og var i hvert fald 
gennemført, inden Resen tegnede sit byprospekt 
o. 1677 (jfr. fig. 2).
 Som led i argumentationen for ændringen af de 
kirkelige forhold og Klosterkirkens degradering 
til ‘gravkirke’ fremhævedes 1794 besværet ved 
kirkens afsides beliggenhed ‘i den yderste ende af 
byen’. Endvidere, at kirkegængerne, herunder de 
gamle, de frugtsommelige og børnene, ikke kun
ne køres til døren, men måtte ‘gå over den store 
kirkegård, som formedelst sin frie beliggenhed 
ved vandet stedse er udsat for vindens og kul
dens magt’.88 Ved denne tid synes kirkegårdens 
nordvestre hjørne at være udskilt med henblik 
på opførelse 1799 af byens første †sygehus (jfr. fig. 
8, 10 og 12) på privat initiativ af distriktskirurg 
Alexander Henrik Floch.89 Sygehusfunktionen 

op hørte efter oprettelsen af et nyt, offentligt sy
gehus 1858, og 1896 blev bygningerne nedrevet, 
mens kirken atter fik tillagt arealet mod afgivelse 
af et mindre jordstykke langs Borgergade i for
bindelse med dennes udvidelse.90

 I 1930’erne blev kirkegården yderligere udvi
det mod sydøst ved inddragning af den gamle 
rektorhave mellem kirkegården og Havneallé.91

 Begravelser på kirkegården. I forbindelse med den 
kongelige begravelsesforordning af 11. juli 1682 
udfærdigedes bestemmelser for begravelser med 
tilhørende takster.48 Det fremgår heraf, at der for 
de ‘bekvemmeligste’ pladser nord og syd for kir
ken opkrævedes tre forskellige takster afhængig af 
placeringen, der ansås for ringere, jo nærmere man 
kom kirkegårdsmuren. Allernærmest denne havde 
de fattige fri begravelse efter borgmesterens attest.
 I tiden efter forbudet mod begravelse i selve 
kirken øgedes presset på kirkegården. I 1825 var 

Fig. 15. Kirkegårdens nordre del set mod Borgergade og den gamle (†)latinskole efter omdannelsen til ‘Skovrider
gården’ (s. 5673). Hugo Matthiessen fot. 1914. – North part of the churchyard, view towards Borgergade and the old (†)gram-
mar school after conversion to ‘Skovridergården’.
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den ved at blive overfyldt, specielt den del, der 
var bestemt til fri jord for de fattige. Kirkebesty
relsen fandt, at situationen var så katastrofal, at 
den ville blive sat i stor forlegenhed, ‘såfremt en 
usædvanlig dødelighed et år skulle indtræffe’.92 Ef
ter indvielsen af Nordre Kirkegård 1835 lettede 
pres set, og 1856 annoncerede man kirkegårdens 
nedlæggelse,93 – samme år som man planerede 
og omlagde den efter tegninger af gartner M. C. 
Sommer, Fredericia (fig. 16).94 Langs kirkegår
dens mure og i båse nord for kirken indrettedes 
familiegravsteder, og der anlagdes bugtede gange 
omkring blødt rundede bede. Øst for kirken, 
mellem latinskolen og rektors have indrettedes 
en indhegnet materialplads. Den sidste begravelse 
skal have fundet sted i 1896.95

 1878 bekendtgjorde kirkeinspektionen, at den 
gamle kirkegård såvel som kirkens vinduer og 
ydre ‘ved vold og kådhed’ var blevet så ødelagt, at 
en omfattende istandsættelse af gravsteder, græs
plæner og planter ansås for påkrævet, hvorfor kir
kegården indtil videre måtte aflukkes.57

 I forbindelse med kirkens hovedrestaurering 
188892 blev kirkegården omlagt, bl.a. med eta b
 le ring af en ny indkørsel fra nordvesthjørnet, 
efter nedrivningen af †sygehuset 1896, og opfø
relse af et nyt hegn mod Borgergade (se ndf.).96 I 
1900’ernes første fjerdedel synes kirkegårdens kø
reveje at være blevet asfalteret,97 men nye forslag 
til ændring af kirkegårdens indretning, senest ved 
landskabsarkitekt Charlotte Skibsted (2002, med 
senere revisioner), sigter bl.a. mod at erstatte den 
skæmmende asfaltering med brostensbelægning.
 I århundredernes løb er terrænet på den syd
over faldende kirkegård hævet betydeligt, navnlig 
nord for kirken. Således lå niveauet for den mid
delalderlige bebyggelse i Borgergade omtrent i 
samme niveau som kirkens sokkel.30 En anden 
slående illustration af terrænhævningen er ni
veauforskellen mellem kirkegården på den ene 
side og Badstuestræde samt bebyggelsen syd for 
kirkegården på den anden (jfr. fig. 11 og 13).
 Kirkegårdens hegn og indgange. Den ældste af kir
kegårdens mure er sydsidens, der tillige tjener 

Fig. 16. Udkast til kirkegårdens omlægning 1856 (s. 5668). Tegning af gartner M. C. Sommer, Fredericia. LAVib. 
– Sketch for re-laying of churchyard in 1856. Drawing by the gardener M.C. Sommer, Fredericia.
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Danmarks Kirker, Århus

som befæstning af det hævede terræn. I sin nu
værende skikkelse står den hvidkalket, afdækket 
med indadvendte, røde vingetegl. Selve murvær
ket er forneden af kampesten, mens den øverste 
del er af små gule sten. Sidstnævnte kan stamme 
fra en istandsættelse af ‘den brøstfældige stenmur 
ved kirkegårdens søndre side’, hvortil murerme
ster N. Høstmark 1826 afgav et tilbud på 362 rdl. 
Muren beskrives som værende af granitsten over 
kampesten, og der skønnedes ud over genopsæt
ningen at være behov for 12.500 flensborgsten.98 
Før dette tidspunkt var muren blevet istandsat 
talrige gange, således 1693, da der blev lagt ‘en 
del kampesten på kirkegårdsmuren i den søndre 
ende ved åen’.34 Regnskaberne nævner 1723 at
ter reparation af kampestensmuren på den søndre 
side,99 og 1741 fik stensætterne Anders Storgaard 
og Jørgen Gregersen betaling for at opsætte et 12 
favne langt stengærde, hvis sten var nedtaget.100

 Muren i vest mod Badstuestræde er en blank 
kløvstensmur fra 1890’erne som i afsæt følger 
strædets fald mod Åboulevarden; afdækningen 
er et lille sadeltag af cement. Muren er opført 
som følge af et 1889 fremsat ønske fra beboerne 
i Badstuestræde og Borgergade om fornyelse af 
muren, der flere steder var skredet ud og i det 
hele taget så brøstfældig, at den måtte afstives.101

 Hegnet mod Borgergade er ligeledes et resultat 
af det fremsatte ønske om regulering af kirkegår
dens hegnsmure. For Borgergades vedkommende 
ønskede man ‘den gamle uskønne kirkegårdsmur’ 
(fig. 20) afløst af et ‘smukt jerngitter’, der rykke

387

Fig. 18. Smedejernsgitter mellem granitpiller mod Borgergade (s. 5669). Tegning af H. B. Storck, dateret 5. juni 
1896. Danmarks Kunstbibliotek. – Wrought-iron railing between granite pillars towards Borgergade. Drawing by H.B. Storck, 
dated 5th June 1896.

des lidt ind på kirkegården for herved at udvide 
den snævre gade (jfr. fig. 12).102 1896 tegnede 
arkitekt Storck et smedejernsgitter (fig. 18), op
hængt i granitpiller, hvis tagformede afdækning 
parafraserer de nygotiske tinder, han havde ladet 

Fig. 17. Fodgængerlåge mod Borgergade. Smede
jernsgitteret er tegnet 1896 af H. B. Storck, jfr. fig. 18 
(s. 5669). HJ fot. 2004. – Pedestrian gate to Borgergade. 
The wrought-iron latticework was designed in 1896 by H.B. 
Storck; cf. fig. 18.
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opsætte på kirkens gavle. Gitteret er formentlig 
opsat samme år.
 Mod øst, syd for den gamle skole, er efter ind
lemmelsen af rektorhaven o. 1936 opsat et hegn, 
som gentager Storcks gitter mod Borgergade, 
blot er pillerne støbt af granitbeton, og de enkelte 
fags oprindelige jernrammer med diagonalvævet 
trådhegn er nu erstattet af et galvaniseret trådgit
ter.103 Det indlemmede areal afgrænses mod syd 
af gavlen til en beboelsesejendom.
 Den ældste af kirkegårdens indgange er fod
gængerlågen i syd mod Kirkegyde (jfr. fig. 19). 
Den fremtræder i sin nuværende skikkelse som 
en muret portal med kurvehanksbuet, indven
dig falset åbning og en trappe af granittrin på 
ydersiden mod gyden. Den står hvidkalket og 
afdækket med sadeltag af røde vingesten; lågen 
er en lakeret tremmefløj af eg. I lighed med de 
tilgrænsende murstrækninger er lågen gentagne 

gange blevet underkastet reparationer, men går 
antagelig i sine hovedtræk tilbage til 1600’erne. 
Den blev repareret 1689, da smeden gav den nye 
stabler, og mureren oplagde tagsten på ‘tækket 
over lågen’. 1696 fik Hans Mortensen ‘klokme
ster’ (d.e. klokkeren) betaling for at beslå en kam
pesten og hænge den på lågen, så den kunne falde 
i og lukke af sig selv.34

 Kirkegårdens tre hovedindgange er mod Bor
gergade og indgår i deres nuværende udformning 
som en del af det af Storck tegnede gitter med 
granitpiller. Køreporten mod øst ved den gamle 
latinskole og fodgængerlågen i hegnets midte 
har gammel hævd (jfr. fig. 2), mens køreporten 
på det skråt afskårne nordvesthjørne først kunne 
etableres efter †sygehusets nedrivning 1896. En 
fodgængerlåge i østudvidelsen mod Havneallé 
er antagelig samtidig med anlæggelsen af dette 
stykke af kirkegården o. 1936.
 †Hegn og indgange. Ifølge Resens byprospekt (o. 
1677) var kirkegården indhegnet på alle fire sider, 
og mod Borgergade fandtes to indgange, mens 
den tredje i syd skjules af kirken. Af disse hegn er 
kun muren mod syd bevaret, men både Borger
gademuren og muren mod Badstuestræde kendes 
fra ældre gengivelser (fig. 10).
 Muren mod Borgergade var et kalket, mu
ret hegn, hvis vestligste del tiltrækker sig særlig 
interesse. Ydersiden (fig. 20) var her brudt af ni 
fladbuede spareblændinger, af hvilke de otte var 
parvis sammenstillet. Muren her var muligvis 
senmiddelalderlig og må i så fald være opført i 
første tredjedel af 1500’erne efter den formode
de udvidelse af klostergrunden og nedrivning af 
en række ejendomme langs gaden. Nicherne har 
i øvrigt givet anledning til en overlevering om, at 
klosterets abbed og otte munke fra tid til anden 
tog plads i nicherne for at indsamle almisser fra 
de forbipasserende.104

 Den øvrige del af muren må være grundigt 
fornyet i eftermiddelalderlig tid. Således i forbin
delse med ‘systemskiftet’, da bygmester Anders 
Kruuse 1799 formedelst et overslag på 853 rdl. 
gav tilbud på en reparation af kirkegårds eller 
‘brandmuren’ (d.e. muren af brændte sten), der 
ved et syn fandtes at være meget brøstfældig, 
også på taget, hvor mange sten manglede. Den 

Fig. 19. Fodgængerlåge mod Kirkegyde set fra kirke
gården (s. 5670). HJ fot. 2004. – Pedestrian gate towards 
Kirkegyde viewed from the churchyard.
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måtte derfor delvis udhugges, afpudses og hvidtes 
på begge sider, hvortil bl.a. ville medgå 28.000 
Bygholm eller Åkjærmursten, 108 tønder sten
kalk, 1800 tagsten og 4 tønder Segebergkalk.45 
Reparationen har antagelig også omfattet muren 
mod Badstuestræde (jfr. fig. 10), der ligeledes blev 
hvidkalket. Murene havde hidtil stået rødmalede, 
jfr. kirken s. 5751. Således indkøbtes 1769 20 pd. 
brunrødt og noget kønrøg.105 1784 farvede mu
rermester Hans Lind ydersiderne af begge mure 
røde og blå.106

 Indhegningen i øst mod latinskolen og rektor
haven syd herfor har været mindre regulær. 1720 
blev et plankeværk ‘ved den østre ende’ nedrevet. 
Ved en samtidig reparation på den søndre mur 
benyttedes materialer fra den forrige kampestens
mur ved den østre side, som synes at være blevet 
fornyet som et stengærde, afdækket med tørv.34 
Ved en reparation af kirkegårdsmurene 1768 blev 
20 favne kampestensmur på begge sider af rektor
haven repareret, og man lod grave en afløbsren

de langs muren for at undgå vandskader.105 Ved 
registreringen af kirkegården i forbindelse med 
hovedistandsættelsen 188892 (fig. 10) havde et 
plankeværk afløst det stengærde, som endnu an
gives på byplanen fra 1858 (jfr. fig. 8, s. 5358).
 De to indgange mod Borgergade, som ses på 
Resens prospekt (jfr. fig. 2) er tegnet med en 
kamtakket afslutning, der har karakter af signatur 
og tillige ses benyttet til byporten for enden af 
gaden. Den østlige langs skolen tjente som kø
report, mens den vestre ud for kirkens nordve
stre hjørne var en fodgængerlåge i slægt med den 
endnu bevarede i sydmuren. Ifølge opmålingen 
1889 (jfr. fig. 10) havde den rundbuede, falsede 
portal et teglhængt sadeltag, hvorunder jernankre 
angav et årstal ‘161 ’, mens køreporten, der heg
nedes af murede piller afdækket af teglhængte 
pyramidetage, antagelig var ombygget o. 1800.
 †Kirkeriste. Som nødvendig foranstaltning til at 
holde løsgående kreaturer bort fra kirkegården 
var indgangene forsynet med færiste. Den tidlig

Fig. 20. Borgergade set mod øst før †kirkegårdsmurens nedrivning 1896 (s. 5669). Fot. i Horsens Museum. – Bor-
gergade, view towards the east before the demolition of the †churchyard wall in 1896.

387*
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ste omtale heraf er en reparation fra 1712 uden 
nærmere præcisering, men 1719 blev kirkeristen 
ud til Borgergade istandsat.34 1749 omtales riste 
i såvel fodgængerlågen som porten mod Borger
gade,99 og 1795 blev jernrammen i den søndre lå
ges rist repareret med en jernstang.42 Ved samme 
tid havde også den ‘store rist’ behov for istandsæt
telse. 1797 fik smeden således betaling for ud
skiftning af 11 rustne tremmer samt påsvejsning 
af tre tværtremmer. Den ramme, som tømreren 
lagde 1796, var muligvis til samme rist.42 Den 
søndre rist omtaltes endnu 1826.92 Trods disse 
foranstaltninger måtte ‘et dødt kreatur udføres af 
kirkegården’ 1763.107

 Beplantning på kirkegården. Uden for de asfalte
rede og gruslagte arealer er kirkegården udlagt 
som græsplæner. Langs hegn og mure på kirke
gårdens tre sider (Borgergade, Badstuestræde og 
i syd) foruden gangen fra Borgergade til kirkens 
norddør står høje lindetræer, som har gammel 
hævd (se ndf.). Herudover ses ganske få enkelt
stående træer, således en stor kastanie nordvest 
for kirken foruden enkelte hængeaske. En ‘rund
kørsel’ ud for ligkapellet hegnes af en bøgehæk, 
og omkring haven ved sognegårdens sydgavl er 
plantet en spireahæk.
 †Beplantning på kirkegården. En lindeallé fra fod
gængerlågen mod Borgergade til kirkens nord
dør nævnes allerede 1749, da et af de seks linde

træer var gået ud.99 1756 plantedes 23 piletræer 
på kirkegården,100 og 1769 købtes to lindetræer 
og senere 20 unge piletræer.105 1796 satte man 
38 højstammede lindetræer på kirkegården, og 
året efter blev alléen til kirken beskåret, mens 
man plantede yderligere 24 højstammede linde.42 
Gartner S. Andersen klippede og opbandt 1804 
ni store ‘Ipern’træer og 38 linde.45 Beplantnin
gen af gartner M. C. Sommers haveanlæg 1856
57 (jfr. fig. 16) omfattede græsfrø til plænerne og 
bl.a. 35 ‘sørgetræer’, formentlig ask eller pil, 100 
forskellige dobbelte roser samt 150 hvidtjørne til 
indhegning af materialpladsens søndre side.48

 Bygninger på kirkegården. Ved kirkegårdens nord
østre hjørne ligger Sognegården, som formentlig 
stadig rummer rester af den gamle (†)latinskole 
1589 (s. 5666), om end nogen egentlig bygnings
arkæologisk undersøgelse ikke er gennemført. På 
Resens prospekt fra o. 1677 (fig. 2) fremtræder 
den som en langstrakt bygning, orienteret nord
syd og med kamtakkede gavle. I synsforretningen 
1736 hedder det om skolen, at den ‘befandtes så 
slet og ringe, at læreren ikke kunne undervise der 
for vind og regn, men har måttet undervise an
dre steder i byen’.108 Ligesom i kirkens tilfælde 
satte byens førende mand, Gerhard Hansen de 
Lichtenberg også her sin ‘hofarkitekt’, Nicolaus 
Hinrich Rieman på opgaven – i øvrigt til stor 
fortrydelse for byens murermestre (s. 5448). 1746 
blev den gamle skole i hovedsagen nedbrudt, og 
Rieman opførte for 3890 rdl. en ny bygning (fig. 
8, 22) med afvalmede gavle og en kvist mod kir
kegården.109 Over portalen indsattes sandstens
relieffer (nu flyttet til hjørnet af Borgergade og 
Havneallé) med Christian VI’s kronede mono
gram og en mindetavle med følgende indskrift 
(fig. 21): »Fortunante D(eo) T(rinitatis) O(ptimo) 
M(aximo) hæc Schola auspiciis Christiani VI. ex 
ruina ruderibusque suis splendidor ampliorque 
surrexit anno MDCCXLVI« (Under den algode 
og almægtige treenige Guds velsignelse rejste 
under Christian VI denne skole sig af sin sam
menstyrtning og sine ruiner prægtigere og rum
meligere i året 1746).110

 1807 fik skolen en tilbygning ud til Havneve
jen, men forholdene var alligevel snart for trange, 
og 185657 opførtes en ny skolebygning på hjør

Fig. 21. Bygningstavler, opsat 1746 over den ombyg
gede (†)latinskoles hovedindgang, jfr. fig. 22. Nu ind
muret på sognegårdens nordøstre hjørne (s. 5672). HJ 
fot. 2005. – Building plaques, set up in 1746 for the main 
entrance to the rebuilt (†)grammar school; cf. fig. 22. Now 
walled into the north east corner of the parish hall.
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net af Amaliegade og Havneallé. 1875 blev den 
trefløjede skolebygning på klosterkirkegården 
erhvervet af grevskabet Frijsenborg og ombyg
get til godsforvalter og skovriderbolig. O. 1925 
var der planer om, at bygningen skulle overgå til 
privateje og afgive plads for en større udlejnings
ejendom. En komité af byens borgere tog herefter 
initiativ til en indsamling med det formål at købe 
»Skovridergården« og forhindre virkeliggørelsen 
af et projekt, der ville skæmme Klosterkirken af
gørende. Det lykkedes at erhverve ejendommen, 
som ved gavebrev af 28. jan. 1926 overdroges til 
kirken under navnet »Klostergården«. Det var 
komitéens hensigt, at bygningen skulle nedrives 
og sammen med den tilhørende have udlægges til 
park. Dette skete dog ikke, og 1935 vedtog me
nighedsrådet at nøjes med at inddrage haven som 
en del af kirkegården.103 Selve bygningen, der 
siden 1928 havde fungeret som præstebolig og 
fra 1931 tillige som kirkekontor i nordfløjen,111 
blev 1987 taget i brug som sognegård med bl.a. 
mødesal og konfirmandlokaler (ved arkitekterne 
Birch og Svenning, Horsens), efter at præsteboli
gen 1984 var flyttet.112

 På kirkegården vest for kirken er 1932 opført 
et ligkapel (fig. 23) efter tegning ved arkitekt V. 
Borning. Bygningen, som afløste den interimi
stiske træbygning fra 1888 (se ndf.), er opført af 
røde teglsten med lavt tag af tagpap; en kuppel 
herover belyser selve kapellet, mens et rækværk 
langs tagfoden, som ifølge arkitektens tegninger 
skulle skjule den lille glaskuppel, aldrig synes 
virkeliggjort.113 Bygningens hjørner markeres af 
støttepiller med skrånende forsider, og to skor
stene bryder facaderne mod nord og syd. Hoved
portalen på nordsiden mod kørevejen fra Borger
gade er indrammet af kalksten og prydes af støbt 
tympanon med relief af Dødens genius, en vinget 
mandsperson; dørfløjen er af lakeret eg, afstivet 
udvendig med et sortmalet jerngitterværk.
 Det indre er hvidkalket med gulv af Hasle
klinker, men sekundært reduceret ved indretning 
af et værksted i den søndre tredjedel. Adgangen 
hertil sker ad en hvidmalet dør af krydsfinér.
 Langs kirkegårdens sydmur, vest for lågen er 
opført et nødtørftshus af røde tegl og med tagpap 
på sadeltaget (fig. 24). Pissoiret i bygningens ve
stre del åbner sig foroven i vinduesfag med trem

Fig. 22. (†)Latinskolen i den 1746 ombyggede skikkelse, set fra kirkegården o. 1875 (s. 5672). Efter C. L. Clausen, 
Horsens Statsskole. – The (†)grammar school in its rebuilt form (1746), view from the churchyard c. 1875.
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 En læge ved sygehuset (s. 5667) frarådede 1827 
kirken at gennemføre planerne om at opføre et 
mindre material og kalkhus i kirkegårdens mod
satte hjørne, i nordvest kun seks fod fra sygehuset, 
idet han frygtede, at støjen ville genere hans pa
tienter.
 Et ligkapel af træ opførtes 1888 vest for kirken 
efter tegninger af H. B. Storck (fig. 2526). Myn
dighederne begrundede materialevalget med, at 
bygningen i nær fremtid skulle afløses af et lig
kapel på den nye Østre Kirkegård. Når begravel
serne på den gamle kirkegård i løbet af nogle år 
ville være ophørt, ansås kapellet for overflødigt, 
idet en enkelt begravelse kunne foregå fra selve 
Klosterkirken.116 Oprettelsen af klostersognet 
1904 ændrede imidlertid situationen, og træka
pellet (jfr. fig. 7, 14) bibeholdtes indtil opførelsen 
af det nuværende murede kapel 1932.
 Kapellet udførtes af tømrermester S. P. Mad
sen, Horsens, og sattes i arbejde på tømrerpladsen 
straks ved restaureringens påbegyndelse i februar 
1888. 13. april var kapellet rejst, og klinkebelæg
ningen i arbejde. 17. maj stod det færdigt på nær 

Fig. 23. Ligkapel set fra nordøst. Opført 1932 efter teg
ninger af Vitus Borning (s. 5673). HJ fot. 2004. – Mor-
tuary chapel, view from north east. Built in 1932 after draw-
ings by Vitus Borning.

Fig. 24. Nødtørftshus ved kirkegårdens sydmur. Mu
ligvis fra o. 1910 og flyttet til nuværende plads o. 1936 
(s. 5673). HJ fot. 2004. – Convenience at south wall of 
churchyard. Possibly from c. 1910 and moved to its present 
position c. 1936.

mer af drejede balustre. Der er muligvis tale om 
samme bygning, som 1907 ønskedes opført på 
kirkegårdens nordøstre del (jfr. fig. 496).49 I for
bindelse med udvidelsen af kirkegården 1936 kan 
den så være flyttet til sin nuværende plads.
 †Bygninger på kirkegården. Et kalkhus, muligvis 
et bræddeskur ved kirkens nordside, er tidligst 
omtalt 1690.34 1744 byggede Anders Tømmer
mand et nyt,99 hvori man anbragte en række 
overskydende sten fra kirkegårdsmurens repara
tion ‘for ikke i vinter at blive bortstjålet’.100 1747 
solgtes det gamle ‘fjælhus’ med kalkbænk på auk
tion.114

 Som erstatning for kalkhuset opførtes 178586 
ved søndre kirkegårdsmur øst for lågen et mate-
rialhus efter tegning ved Anders Kruuse.99 Den 
teglhængte (bindingsværks)bygning, som koste
de 476 rdl., var på syv fag,106 og i den ene ende 
havde tårnvægteren ved Vor Frelsers Kirke fri 
bolig.42 I tilknytning til materialhuset etableredes 
en materialgård, indhegnet med plankeværk og 
port samt grav, foruden kalkkule. Endelig opsat
tes bag bygningen en retirade (‘apartement’).106 
1804 blev materialhuset malet gult udvendig.45 
1825 besluttede kirken at sælge materialhuset for 
at skaffe plads til flere begravelser og ‘for at til
vejebringe orden og fred’ på kirkegården. Salget 
gennemførtes trods modstand fra bystyret og ind
bragte året efter 200 rdl.115
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bænkene og katedret, og 22. juni var malerarbej
det afsluttet.117 På et tidspunkt før 1914 (jfr. fig. 
14) er kisterummet ved sydgavlen fornyet som en 
grundmuret tilbygning.
 Et skur til opmagasinering af inventaret, mens 
de bygningsmæssige restaureringsarbejder stod 
på, nævnes tidligst 24. marts 1888,118 men må 
være sløjfet o. 1891 efter inventarets genopstilling 
i kirken.

Fig. 26. Udkast ved H. B. Storck til †ligkapel af træ, op
ført 1888 (s. 5674). 1:150. Danmarks Kunstbibliotek. 
– Draft by H.B. Storck for a †mortuary chapel of wood, built 
in 1888.

Fig. 25. Plan og opstalter til †ligkapel af træ, opført 1888 (s. 5674). 1:300. Arbejdstegning af H. B. Storck 1888, 
påtegnet af tømrermester S. P. Madsen 9. marts 1888. I Horsens Museum. – Plan and elevations for †mortuary chapel 
of wood, built in 1888. Working drawing by H. B. Storck 1888, signed by the master carpenter S. P. Madsen 9th March 
1888. 



Fig. 27. Korgavlen (s. 5706). Henrik Wichmann fot. 2004. – The chancel gable.



Kirken består af kor og et treskibet langhus, der 
har fået sin nuværende skikkelse ved en særdeles 
hårdhændet restaurering 188892, projekteret af 
arkitekt H. B. Storck. Dele af den middelalderli
ge bygning er dog endnu bevaret. Herunder den 
oprindelige kirke, en enskibet, fem fag lang byg
ning, som dannede nordfløj i det franciskaner
kloster, der grundlagdes 1261, og som formentlig 
opførtes i årtierne umiddelbart herefter. I 1300’er
nes anden fjerdedel påbegyndtes en ombygning i 
høj gotisk stil, som imidlertid kun gennemførtes 
for korets vedkommende, mens ændringerne af 
skibet ikke blev fuldført. Et (†)kapel ved korets 
nordside efterfulgtes før 1450 af et nordre side
skib, opført i etaper. Efter en brand nogen tid 
før 1497 blev klosteret udbygget med en kors
gang, hvis nordre del byggedes op mod kirken. 
Korsgangen, der forbandt klosterets østfløj med 
den samtidig eller kort forinden opførte vestfløj, 
rummede en overetage, som åbnede sig mod ski
bet. I middelalderens seneste årtier blev midt
skibet og nordre sideskib forlænget med et fag 
mod vest i tilslutning til nordgavlen af klosterets 
vestfløj.
 Efter klosterets ophævelse 1532 og den samti
dige overdragelse til byen som ny sognekirke er 
nordre korsgang og den tilgrænsende del af vest
fløjen blevet inkorporeret som et søndre side
skib, muligvis i forbindelse med bybranden 1586. 
En rest af korsgangen kan være bevaret som en 
tilbygning vestligst ved korets sydside; den blev 
178283 ombygget og forlænget mod øst som 
kapel for det russiske hof. Det middelalderlige 
(†)kapel ved korets nordside blev 177375 om
bygget og indrettet til gravkapel for apoteker 
Schmidt. Orienteringen er omtrent solret.

Oversigt. Bygningsbeskrivelsen er disponeret i tre 
hovedafsnit: 1) Den unggotiske kirkebygning (s. 
56975702), 2) Middelalderlige ændringer og 
tilføjelser (s. 570320) og 3) Eftermiddelalder

lige tilbygninger, ændringer og restaureringer (s. 
572143).
 Disse hovedafsnit indledes med en redegørelse 
for forskningshistorien (s. 5678) og tegningsma
terialet (s. 5680).

Den unggotiske klosterkirke:

Plan og opbygning (s. 5697).
Materialer og teknik (s. 5697).
Ydre (s. 56985702): a) koret og skibet (s. 5698), b) 

†døre og †vinduer (s. 5700).
Indre (s. 5702): a) †hvælv (s. 5702).

Middelalderlige ændringer og tilføjelser:

Skibets †hvælv (s. 5703).
Den højgotiske ombygning (s. 570413): a) materialer og 

teknik (s. 5704), b) ydre (s. 5706), c) trappetårnet 
(s. 5707), d) †døre (s. 5707), e) vinduer (s. 5708), f) 
indre (s. 5709), g) hvælv (s. 5709).

(†)Kapel (s. 5714).
Nordre sideskib (s. 571416): a) ydre (s. 5715), b) indre 

(s. 5715).
(†)Korsgang med galleri (s. 5716).
Vestforlængelsen (s. 5717).
Sammenfatning (s. 571920).

Eftermiddelalderlige tilbygninger, ændringer og 
restaureringer:

Søndre sideskib (s. 5721).
Sydkapellet (Det russiske Kapel) (s. 5722).
Nordkapellet (Schmidts Kapel) (s. 5723).
Tiden som sognekirke 1532-1794 (s. 572431): a) de før

ste århundreder (s. 5724), b) hovedistandsættelsen 
173647 (s. 5724), c) tiden 17501794 (s. 5728).

Tiden mellem systemskiftet 1794 og hovedrestaureringen 1888- 
92 (s. 5731).

H. B. Storcks restaurering 1888-92 (s. 5732).

Tematiske oversigter:

Genanvendt granitmateriale (s. 5743), gulve (s. 5746), 
dø re (s. 5747), vinduer (s. 5748), tagværker (s. 5749), 
tagbeklædning (s. 5749), farveholdning (s. 5750), 
varme og lys (s. 5751), vindfløje (s. 5751), kalkmale
rier (s. 5751) og †kalkmalerier (s. 5752).

BYGNING
NOTER s. 6002
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FORSKNINGSHISTORIE

Den ældste vurdering af kirkens bygningshistorie skyl
des N. L. Høyen 1830; men i modsætning til Vor Frelsers 
Kirke (s. 5386f.) er hans notater vedr. Klosterkirkens 
bygningshistorie yderst summariske og indskrænker sig 
i det væsentlige til følgende vurdering: »Klosterkirken 
er i tydsk Stiil, men Choret meget slankere og elegan
tere end Langhuset«.119 Mere givende er derimod hans 
notater om en †kalkmaleriudsmykning, som var frem
draget året før hans besøg i Horsens 1863 (s. 5752).
 Anderledes righoldig er kirkens beskrivelse i pastor 
Otto Fabricius’ byhistorie fra 1879, som tillige rummer 
flere vigtige iagttagelser.120 Ifølge Fabricius var kirken 
bygget i tre afsnit, af hvilke koret opfattedes som ældst, 
vel fra samme tid som klosterets grundlæggelse 1261. 
Herefter fulgte skibet, hvis vestligste fag han vurderede 
som værende en forlængelse fra efter ‘klostertiden’, dvs. 
eftermiddelalderlig. Han konstaterede den påbegyndte, 
men aldrig fuldførte ombygning af skibet med forlæg 
til fire hvælvfag, der imidlertid var opgivet til fordel for 
den tredeling med laveresiddende hvælv, som endnu 
fandtes på hans tid. Han konstaterede tillige spor af 
brand på forhøjelsen af skibets mure og satte dette i 
forbindelse med oplysningerne 1497 om en brand.121

 En egentlig bygningsundersøgelse med tilhørende 
opmåling af kirken gennemførte arkitekt H. B. Storck 
1883. Han havde netop afsluttet sin restaurering af Vor 
Frelsers Kirkes ydre (s. 5461f.) med arkitekten Hector 
Estrup som konduktør – et samarbejde, der viderefør
tes ved den nye opgave. Bygningsundersøgelsen var 
en nødvendig forudsætning for restaureringsforsla
get, navnlig for en så stilhistorisk bevidst arkitekt som 
Storck. Derfor rummede den skriftlige redegørelse 
også en opsummering af bygningshistorien (med hen
visninger til opmålingerne), hvis essens er følgende: 1) 
Den ældste kirke tolkedes som en enskibet bygning fra 
‘overgangstiden’ (d.e. overgangen mellem romansk og 
gotisk stil), hvis skib han angav med blåt omrids på pla
nen (jfr. fig. 33). Murenes højde fremgik af de på snittet 
‘KL’ angivne rester (jfr. fig. 39). 2)‘Allerede temmelig 
tidligt i den gotiske tid’ blev koret ombygget efter en 
plan, der også syntes udstrakt til skibet, men som blev 
opgivet efter forhøjelsen af dettes mure og videreførel
sen af korets gesims. 3) Ved arbejdets genoptagelse var 
planen opgivet. I stedet for den forberedte firedeling 
af skibet med spidsbuede, ‘triforiumslignende’ åbnin
ger og tværrektangulære hvælv som i koret valgte man 
en tredeling, og i overensstemmelse hermed åbnedes 
spidsbuede arkader til et nyt sideskib mod nord, og 
mod syd til en kort tid forinden anlagt korsgang, der 
forhøjedes og overhvælvedes, jfr. snittene ‘FE’ og ‘G
H’ (fig. 38).122 Storck forsøgte sig ikke med nærmere 
dateringer af faserne i den middelalderlige bygningshi
storie, og det er bemærkelsesværdigt, at han ikke omta
ler vestforlængelsen.

 Af uvurderlig betydning for den bygningshistoriske 
analyse er de nævnte opmålinger af kirken forud for 
hovedrestaureringen (fig. 3339) tillige med måleblade
ne og de notater, som Estrup(?) dels påførte facadeteg
ningerne i forbindelse med afgravning af terrænet (fig. 
4143), dels nedfældede i sin omfattende korrespon
dance med Storck i årene 188891. Dette materiale 
rummer imidlertid ingen eksplicitte bygningshistoriske 
vurderinger, og i den redegørelse, som ministeriet 29. 
jan. 1894 anmodede arkitekten om at udfærdige, føjer 
Storck intet nyt til vurderingen fra 1883.123

 I 3. udgave af Trap (1904), hvis summariske beskrivel
se til dels skyldes arkitekten Frits Uldall, følger forfat
teren i hovedtrækkene Storck, men opfatter skibets tre 
hvælvfag, arkaderne til sideskibene og vestforlængelsen 
samt muligvis det store fællestag og overraskende nok 
korets trappetårn som et samlet initiativ fra o. 1500 efter 
branden 1497. I pagt med Storck karakteriseres arbej
derne fra 1730’erne som en ‘mishandling af kirken’.
 I 1914 udgav Vilh. Lorenzen i samarbejde med arki
tekten Charles Christensen bindet om franciskanerklo
strene i sit store klosterværk.124 Det rummer den første 
egentlige bygningshistoriske beskrivelse af kirken med 
dateringer og sammenligninger. Den oprindelige lang
huskirke dateres til tiden mellem klosterets grundlæg
gelse 1261 og afholdelsen af det første provinskapitel 
1275. Hvert af skibets tre fag mentes at have haft tre 
slanke højtsiddende vinduer, hvilket udelukkede hvælv 
– i modsætning til det to fag lange kor, som havde haft 
togruppe vinduer, og hvor der også påvistes levn af 
oprindelig hvælvslagning.
 Den gotiske ombygning dateres til ca. 13501400, 
og blændingsgavlen på det forlængede kor sammen
lignes med gavlene på tværskibskapellerne på den høj
gotiske S. Petri i Malmø, mens der nævnes sidestyk
ker til kridtstenskapitælerne i Odense S. Knuds Kirke, 
hvor man også møder former svarende til skibets ‘tri
forier’. Fortolkningen af den planlagte ombygning af 
skibet har tydeligvis voldt problemer for Lorenzen, der 
har følt sig bundet af loyalitet over for Storck, med 
hvem han rådførte sig.125 Han antyder ganske vist det 
åbenlyse forhold, at ombygningen af skibet med dets 
hvælvforlæg, gesims og fortandinger til støttepiller 
kunne være planlagt som en direkte videreførelse af 
koret, men forkaster alligevel tanken til fordel for den 
af Storck gennemførte rekonstruktion. Han har svært 
ved at forklare, hvorfor den påbegyndte firedeling af 
skibet alligevel blev opgivet til fordel for en tredeling 
med plumpe arkader til et nordre sideskib og laveresid
dende hvælv i skibet end de planlagte. Begrundelsen 
virker selvmodsigende med ønsket om større ‘rumme
lighed’ i forbindelsen mellem skib og sideskib, al den 
stund, at Storck jo faktisk gennemførte firedelingen.
 De tre lave hvælv i skibet, opførelsen af nordre si
deskib og tilføjelsen af korsgangen mod syd dateres 
til 1400’ernes tredje fjerdedel. Omdannelsen af sidst
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Fig. 28. Kirken set fra nordvest samt profiler af gesims og vinduer i koret. Blyantstegning ved Heinrich Hansen o. 
1855. – The church viewed from the north west and profiles of cornice and windows in chancel. Pencil drawing by Heinrich Hansen 
c. 1855.
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nævnte til et sideskib og forlængelsen af kirken mod 
vest foreslås gennemført o. 1500 efter branden 1497, 
om end forfatteren er usikker på, hvorvidt sidstnævnte 
ændringer var samtidige.
 Francis Beckett omtalte i sin banebrydende oversigt 
over vor middelalderkunst (192426) både den oprin
delige kirke og den højgotiske ombygning, som han 
daterede til 1300’erne ud fra korets blændingsgavl; 
sidstnævnte sammenlignedes med vestgavlen på sorte
brødrekirken i Århus (Vor Frue Kirke).126

 I 4. udg. af Trap (1926) ser Chr. Axel Jensen den høj
gotiske ombygning fra o.1400 på en ny måde, idet 
han tolker de spidsbuede åbninger i skibets forhøjelse 
som højkirkevinduer i et planlagt treskibet, basilikalt 
anlæg(!). Planen virkeliggjordes dog ikke, og først i 
senmiddelalderen, formentlig efter branden 1497 til
byggedes sideskibe (det søndre var oprindelig kors
gang), hvorefter kirken forlængedes mod vest, og der 
indbyggedes ‘lave, plumpe hvælv’ i midtskibet; det 
store fællestag var antagelig samtidig hermed. Denne 
forbløffende opfattelse af skibets planlagte ombygning 
fastholdt Otto Norn i 5. udg. af Trap (1964), hvis tekst i 
det væsentlige er en gentagelse af Jensens.
 I 1975 udgav Horsenshistorikeren Sv. Aage Bay sin 
bog om Horsens Klosterkirke, der udover beskrivel
serne i Trap og Jensen Klosterkirken (1945) er den første 
større monografi, som også omfattede inventar og grav
minder.127 Den ældste kirkes udseende og alder syntes 
siden Lorenzen at stå fast, men hvad angår den senmid
delalderlige bygningshistorie rummer Bays redegørelse 
adskilligt nyt. Først og fremmest beskrives den påtænkte 
ombygning af skibet som en videreførelse af det om
byggede kor uden planer om sideskib. Ombygningen af 
koret (og planerne for skibet) dateres til o. 1400, og ved 
samme tid antog han, at klosteret var færdigbygget som 
et firelænget kompleks omkring en fratergård.
 Den sidste middelalderlige byggeperiode sattes til ti
den 14751500 og omfattede tilføjelsen af det tre fag 
lange, nordre sideskib. Dette blev forbundet med midt
skibet gennem tre arkader, idet de hvælv, som nu ind
byggedes både her og i sideskibet, respekterede den 
oprindelige tredeling, ikke den planlagte firedeling. 
Endelig opfattede Bay både vestforlængelsen og inkor
poreringen af korsgangen som eftermiddelalderlige til
tag, udsprunget af kirkens nye status som sognekirke.
 I 1996 gik Ricardt Riis, sognepræst ved Klosterkir
ken, i rette med Storcks opfattelse af kirkens højgotiske 
ombygning, idet han med al ønskelig tydelighed kunne 
afvise, at man ved den planlagte ombygning af skibet 
nogensinde havde haft en flerskibet kirke i tankerne.128 
Tværtimod var der kun tale om at forhøje den enski
bede langhusbygning på samme måde som koret. Det 
samme havde Bay ment, men ikke fremhævet så de
monstrativt. I øvrigt argumenterede Riis for, at man i 
ombygningens første fase havde tænkt sig at bibeholde 
korets oprindelige udstrækning og blot gøre det mere 

rummeligt ved at flytte skellet mellem kor og skib et 
fag mod vest. Udgangspunktet var her den asymme
triske placering af skibets østligste ‘triforier’. Endelig 
mente han, at nordre sideskib aldrig havde stået med 
noget selvstændigt tag, og hvad angik midtskibets lavt
siddende hvælv, skyldtes placeringen antagelig, at man 
efter opgivelsen af planerne for skibets ombygning øn
skede at skjule det, man alligevel ikke fik brug for.
 I årene 1999, 2000 og 2001 gennemførte afdelingen 
for middelalderarkæologi ved Århus Universitet uddan
nelsesudgravninger på kirkegården syd og vest for kirken 
med det formål at skabe større klarhed over det ned
revne klosters udstrækning og form. Arbejdet lededes af 
middelalderarkæologen Hans Krongaard Kristensen, der i 
2003 gav et resumé af resultaterne (jfr. fig. 9) foruden 
flere væsentlige nyvurderinger af kirkens bygningshi
storie.129 Vigtigst forekommer tolkningen af skibets tre 
lavtsiddende hvælv (nedrevet 1888) som værende ikke 
senmiddelalderlige, men tidlige helstenshvælv (jfr. fig. 
37) fra o. 1300 og således naturligt i pagt med skibets 
oprindelige tredeling. Endvidere dateres den højgotiske 
ombygning til o. 1350, og der trækkes for detaljernes 
vedkommende (hvælv, vinduer, kridtstensled) paralleller 
til †gråbrødrekirkerne i Svendborg og Odense samt til 
Domkirken i sidstnævnte by. Korets blændingsgavl og 
trappehus sidestilles med beslægtede former i vestgavlen 
til sortebrødrekirken i Århus (Vor Frue Kirke).

TEGNINGSMATERIALE

De ældst kendte bygningstegninger skyldes arkitektur
maleren Heinrich Hansen, der ved midten af 1850’erne 
afbildede kirkens ydre og indre (fig. 28, 112) i forbin
delse med en berejsning, der bl.a. også omfattede Vor 
Frelsers Kirke (s. 5390) og S. Nikolaj i Vejle. I forbindelse 
med kirkens indvendige renovering 1862 og de kalk
malerirester, der fremkom herved, aftegnede restaurato
ren C. O. Zeuthen et granittympanon indmuret i nordre 
sideskib (fig. 497), og 1868 udarbejdede han en grund
plan med tilhørende snit samt en detalje af skibets kalk
maleriudsmykning (fig. 8687, 108). Endelig rummer 
byhistorikeren, pastor Otto Fabricius’ efterladte papirer 
to udaterede tegninger, som viser detaljer af bygningen 
forud for hovedrestaureringen 188892 (jfr. fig. 7980).
 Af afgørende betydning for udredningen af kirkens 
komplicerede bygningshistorie er det sæt opmålinger af 
grundplan, facader og snit (fig. 3339) som arkitekt H. 
B. Storck lod udarbejde 1883 som led i forberedelsen af 
sit restaureringsprojekt (fig. 8892, 94). Målebladene (jfr. 
fig. 75) skyldes formentlig hans konduktør, arkitekt Hec-
tor Estrup, der ved afgravning af terrænet nord og øst for 
kirken indtegnede en række vigtige iagttagelser på ko
pier af 1883tegningerne (jfr. fig. 4143). Som konduk
tør under restaureringen 188892 fulgte Estrup arbejdet 
på nærmeste hold og sendte, ganske som i tilfældet ved 
Vor Frelsers Kirke (jfr. s. 5390, 5462f.), meddelelser til 
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Danmarks Kirker, Århus 388
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Storck i en lang række bevarede breve, der også rum
mer informative skitser (jfr. fig. 93, 498 og 501). Estrup 
oparbejdede således gennem sit arbejde for Storck et 
righoldigt tegningsarkiv, som efter hans død blev over
taget af Viggo Norn, den senere kgl. bygningsinspektør. 
Sønnen, professor Otto Norn, skænkede senere mate

rialet til Horsens Museum (jfr. s. 5391). Under Anden 
Verdenskrig blev kirken målt op af elever fra Horsens 
tekniske Skole, der fremstillede en serie blade (fig. 30
32), som nu kun kendes i kopier. Endelig vil tegninger
ne fra udgravningerne på klostertomten blive publiceret 
i et kommende værk om gråbrødreklosteret.

Fig. 44ak. Formsten og profiler. a. Ribbesten fra skibets to østligste †hvælv (s. 5704). b. Ribbesten fra korets hvælv 
(s. 5709). c. Stavværkssten (s. 5709). d. Ribbesten fra nordre sideskibs tre østligste †hvælv (s. 5716). e. Ribbesten fra 
søndre sideskibs østligste †hvælv (s. 5716). f. Ribbesten fra vestforlængelsens †midtskibshvælv (s. 5718). gh. Korets 
nordvinduer i 2. og 3. fag (s. 5708). i. (†)Vindue (‘triforium’) i skibets 1. fag (s. 5712). j. Gulvflise, genbenyttet i 
fontelukke (s. 5746). k. Ribbesten, udhugget af små gule sten fra †hvælv i Det russiske Kapel (s. 5723). 1:10. Tegnet 
af HJ efter Hector Estrup 188892 (a, cf og k), Charles Christensen 1914 (b, gi) og HJ 2005 (j). – Diverse moulded 
bricks and profiles.

a b c d e

f

kj

g

h

i
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DEN UNGGOTISKE KLOSTERKIRKE

Plan og opbygning. Den ældst kendte kirke har væ
ret et langhus, ca. 35×9,9 m, hvoraf koret omfat
tede to fag, skibet tre. Levn af bygningens lang
mure står endnu bevaret i korets vestlige del og 
er for skibets vedkommende delvis synlige fra 
sideskibenes loftsrum. Det fremgår bl.a. heraf (se 
ndf.), at bygningens ydre, der fagdeltes af lisener, 
var opført i etaper med koret som det første afsnit, 
hvortil skibet efter en kort pause er føjet til. End
videre har nordfacaden mod byen været udfor
met som en skuefacade med større detailrigdom 
end sydsiden, der vendte mod klosteret. Her som 
andetsteds forsvandt store dele af det oprindelige 
murværk dog i forbindelse med kirkens hovedre
staurering 188892 – et forhold, som bl.a. fremgår 
af de tegninger og registreringer (jfr. fig. 39, 43), 
der udfærdigedes før og under ombygningen.

 Materialer og teknik. Langhuset er opført af mør
kerøde teglsten, ca. 28×12,5×9,5 cm, lagt i mun
keskifte, hvis fugning fremtræder rygget. I skibet 
ses pilastre og gesimser fremhævet ved benyttelse 
af brun og grønglaserede sten, ligesom en række 
detaljer udmærkes ved riflet behugning. Ved ho
vedrestaureringen fremdroges i skibets arkader et 
gennemløbende fundament, som må have båret 
de oprindelige langmure. Det var utvivlsomt af 
marksten og hvilede på den faste sandbund.130 
Udvendig hævede teglstensmurene sig over en 
granitsokkel med skråkant. Den påvistes på det 
oprindelige kors nordre flankemur i forbindelse 
med afgravningen af det sekundært hævede ter
ræn (jfr. fig. 43). Man konstaterede endvidere, at 
de delvis bevarede lisener på korets hjørne og 
mellem dets to fag (fig. 53), begge udgik fra hjør
neformede skråkantkvadre. I skibets nordvestre 
hjørnelisen, som står bevaret mod forhallen, ses 

Fig. 45. Korets sydside. Henrik Wichmann fot. 2004. – South side of chancel.
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fire skifter af glatte kvadre foruden en femte hø
jere oppe.
 Ydre. Både korets og skibets gavle er forsvun
det ved senere udvidelser, og det er som nævnt 
kun flankemurene, der giver oplysninger om den 
ældste kirkes udformning. Resterne af korets li
sener forsvandt 188892, men endnu er enkelte 
levn af dets gesimser bevaret; de er synlige dels 
fra loftsrummene, dels udvendig mod syd. To 
rester af nordsidens gesims på korets vestre fag 
viser, at facaden var afsluttet med en rundbue
frise, hvis felter fremhævedes med hvidtet puds, 
skarpt afskåret i niveau med buekonsollernes un
derside. De to østligste bueslag (fig. 46), som ses 
lige inden for loftslugen, har formentlig sluttet 
sig til vestsiden af lisenen mellem de to fag. De 
let udkragede rundbuer er sammensat af to spær
stikstillede sten, i hvis forside buekrumningen er 
udskåret før brændingen. Den fælles konsol har 
trinvis aftrappet forside, udskåret af en kantstillet 
munkestens endeflade. Den eneste anden beva
rede konsol under frisestumpen i fagets vestende 
(jfr. fig. 47) er enklere, blot med afrundet under
kant. Over buerne er gesimsen glat og hæver sig 
fire skifter, af hvilke det øverste er et rulskifte; 

efter sammenføjningen med skibet er der herover 
tilføjet et almindeligt skifte for at bringe murkro
nerne i niveau. Det bemærkes ved den østligste 
buefrise, at skiftet umiddelbart under konsollen 
består af bindere, hvilket tillige gælder det andet 
skifte over buernes top.
 Den vestligste stump af buefrisen markerer sam
tidig afslutningen af korets nordre flankemur, som 
har stået med en fortanding, der fjernedes, da ski
bet blev tilføjet (jfr. fig. 47, 499).
 Som nævnt har man varieret udformningen af 
kirkens sidemure af hensyn til klosterets belig
genhed. Dette fremgår også af gesimserne. Såle
des ses umiddelbart øst for gavlen af Det russiske 
Kapel resterne af en gesims (jfr. fig. 45), bestående 
af to savskifter, skilt og kronet af et glat, hvorover 
muren er udkraget ved et standerskifte med run
det underkant. Gesimsen præges af den 188892 
foretagne skalmuring, men autenciteten bekræf
tes af en stærkt forhugget rest umiddelbart vest 
herfor, lige inden for loftslugen.
 Der behøver ikke at være forløbet lang tid mel
lem færdiggørelsen af koret og påbegyndelsen af 
skibet. Alligevel ses, at der er foretaget visse af
vigelser fra det mønster, som kendetegner koret. 

Fig. 4647. 46. Levn af oprindelig gesims på korets nordside set fra loftet over Schmidts kapel (s. 5698). 47. Detalje 
af den enskibede kirkes nordmur, hvor kor og skib er sammenføjet (s. 5698). HJ fot. 2003. – 46. Remains of original 
cornice on the north side of the chancel viewed from the loft above the Schmidt chapel. 47. Detail of the north wall of the single-aisled 
church, where chancel and nave are joined.
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Først og fremmest har man hævet gesimsens fri
ser – et forhold, som tydeligst lader sig iagttage i 
nord (jfr. fig. 47, 499). Formålet har måske været 
et ønske om at markere skellet mellem kor og 
skib, som i øvrigt ikke kan siges at være løst på 
en særlig elegant måde. Skibets murkrone afslut
tedes et skifte højere end korets, der som nævnt 
efterfølgende er bragt i niveau med skibets med 
et supplerende skifte.
 Til belysning af skibets ydre er der registre
ret flere oplysninger, om end meget forsvandt 
ved restaureringen 188892. Dette gælder ikke 
mindst †arkadepillerne, som rummede betyde
lige rester af flankemurene, bl.a. lisenerne, der 
var benyttet som vederlag for gjordbuerne i de 
senere tilkomne sideskibe (jfr. fig. 33). Enkelte af 
lisernerne har overlevet fjernelsen af arkadepil
lerne og er endnu synlige fra loftsrummene. Det 
gælder bl.a. nordsidens vestligste hjørnelisen samt 
de to mellemste, 52 cm brede lisener i syd. Det 
er karakteristisk for skibets lisener, at de er ført 
helt op til murkronen og således bryder fagenes 
dekorative friser. Ligesom det ses på koret er også 
skibets friser indbyrdes afvigende og i nord ud
formet som buefriser, i syd med savsnit.
 Buefrisen (fig. 4749) er i lighed med korets 
konstrueret af spærstikstillede, ofte riflede sten 

med delvis glaserede buer i facaden, udskåret af 
munkesten. Konsollerne er ligeledes udskåret af 
kantstillede kopper, og formen veksler mellem 
varianter af den koniske med rundet underside 
og en mere elegant, der er todelt med nedre po
lygonal afslutning. Såvel buefelterne som svik
lerne over bueslagene er fremhævet med hvidtet 
pudslag, som stedvis blotlægger felternes tekniske 
konstruktion med tresidede sten under spærstik
kene og kantstillede løbere imellem de omtalte 
specialsten.
 Ud over buefrisen har skibets nordfacade været 
fremhævet af svagt spidsbuede (†)prydblændinger 
(jfr. fig. 39, 49), to i hvert fag, anbragt tæt ved 
lisenerne som en indramning af de forsvundne 
†vinduer. Rulskiftestikkene, der tangerer buefri
sen, har hidtil været tolket som levn af vinduer, 
men en bevaret rest af den fugede facadebund, 
en halv sten inden for murflugten, afkræfter det
te. Prydblændingerne har yderligere fremhævet 
skuefacaden, og savnes betegnende nok på sydsi
den.
 Frisen på skibets sydside (fig. 50) varierer fra 
korets smst. ved kun at have et enkelt savskifte, 
ligesom rulskiftets udkragede gesims har skråt af
faset facade i stedet for rundet underkant som på 
koret.

Fig. 49. Detalje af den enskibede kirkes nordmur med 
buefrise, prydblænding og hjørnelisén i skibets 3. fag (s. 
5699). HJ fot. 2004. – Detail of the north wall of the single-
aisled church with arch frieze, ornamental recess and corner 
pilaster strip in the third bay of the nave.

Fig. 48. Detalje af den enskibede kirkes nordmur med 
rester af buefrise mellem skibets 2. og 3. fag (s. 5699). 
HJ fot. 2003. – Detail of the north wall of the single-aisled 
church with remains of arch frieze between second and third 
bay of nave.
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 †Døre og vinduer. Den oprindelige kirke har 
utvivlsomt haft flere adgangsdøre, såvel ‘internt’ 
til klosteret på sydsiden som ‘eksternt’ mod byen. 
Sidstnævnte har antagelig omfattet en vestportal 
i skibet og en sekundær indgang østligst i skibets 
nordside. Kun én oprindelig dør er dog påvist, 
idet man 188892 bag korstolene i korets sydside 
fremdrog en senere ændret dør, som må have åb
net sig mod klosterets østfløj.
 Døren (fig. 5152), hvis vestre vange (set fra ko
ret) sad 117 cm øst for den nu blændede arkade 
mellem koret og Det russiske Kapel, har således 
åbnet sig i det østligste fag af det oprindelige kor. 
Mod koret udvidede den ca. 1 m brede, spidsbue
de dør sig i en falset, 188 cm bred, portallignende 
indfatning, sammensat af vekselvis retkantede og 
kvartrunde sten. Formen på anslagsnichen mod 
tilbygningen er derimod uvis. For at fremhæve 
døren var såvel vanger som buestik sat af skiftevis 
gullige og røde sten.
 Ingen af kirkens oprindelige vinduer er beva
ret. Analogt med andre af 1200’ernes klosterkir

ker har korets forsvundne gavl antagelig været 
prydet af et tregruppevindue, ligesom dets flan
kemure også har haft gruppevinduer. Dette synes 
at fremgå af lodfuger, dels udvendig på nordsiden 
af korets 2. og 3. fag (fig. 53), dels indvendig i 4. 
fags sydvæg. Af disse refererer sidstnævnte til en 
vinduesgruppe i det oprindelige kors 2. fag. De 
to vestligste af disse, hhv. 86 og 170 cm øst for 
triumfvæggen angiver en indre åbning på 84 cm’s 
bredde, den tredje 217 cm øst for triumfvæggen 
må være vesthjørnet af det andet vindue. De har 
således indvendig været adskilt af en 47 cm bred 
vinduespille og udgår fra et niveau 175 cm over 
nuværende gulvhøjde; ca. 330 cm over gulvet 
er korets oprindelige sydvæg afbrudt, hvorved 
spor af buestik er forsvundet. Vinduesgruppen har 
øjensynlig ikke været centreret i faget, hvilket kan 
skyldes hensyn til klosterets østfløj.

Fig. 50. Detalje af den enskibede kirkes sydmur med 
levn af oprindelig (†)gesims og lisén mellem skibets 1. 
og 2. fag (s. 5699). Herover forhøjelse med buestik til 
vindue i den højgotiske ombygning (s. 5712). HJ fot. 
2003. – Detail of the south wall of the single-aisled church 
with remains of original (†)cornice and pilaster strip between 
first and second bay of nave. In the heightening above this a 
relieving arch for a planned window.

Fig. 51. Oprindelig (†)dør i korets sydside til klosterets 
†østfløj (s. 5700). Chr. Reinau(?) fot. 1888. – Original 
(†)door in south side of chancel to †east wing of monastery.
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Danmarks Kirker, Århus

 De udvendige spor af vinduer på korets nord
side sidder i skalmur fra 188892, men må anta
ges at afspejle oprindelige forhold, påvist under 
hovedrestaureringen (jfr. fig. 43). I 2. fag, 38 cm 
øst for støttepillen mellem 2. og 3. fag, ses en lod
fuge, som kan repræsentere østhjørnet af det øst
ligste vindue i det oprindelige kors 1. fag. I 3. fag 

konstateres yderligere to lodfuger, hhv. 88 og 198 
cm øst for gavlen til sideskibskapellet. Af disse 
er den vestre formentlig snarest en gentagelse af 
østsiden af lisenen mellem korets to fag (jfr. fig. 
35), mens den østre kan være vesthjørnet af det 
vestligste vindue. Forudsat, at denne tolkning er 
korrekt, har faget kunnet rumme to vinduer med 

389

Fig. 52. Skitseopmåling af oprindelig (†)dør i korets sydside til klosterets †østfløj, jfr. fig. 51. Blyants
tegning ved Hector Estrup. I Horsens Museum. – Measured sketch of original (†)door in the south side of 
chancel to †east wing of monastery; cf. fig. 51.
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en ydre bredde på hver ca. 100 cm, adskilt af en 
vind uespille på 47 cm. Lodfugerne udgår fra hhv. 
136, 149 og 136 cm over granitsoklen, regnet fra 
øst mod vest.

 Det skal nævnes, at der i sydvæggen af det nu
værende kors 3. fag, 1½ sten vest for gjordbuen 
mellem dette og 2. fag, spores et cirkelformet 
rulskiftestik, som enten er indramningen af et 
†cirkelvindue(?) eller en tilsvarende †blænding(?). 
Den omstændighed, at cirkelfeltet forneden se
kundært er brudt af en udmuring, tyder måske 
snarere på et vindue.
 Hvad angår vinduerne i skibet, kan der også 
her have været togruppevinduer, flankeret af de 
ovennævnte prydblændinger.
 Indre. Koret har med sikkerhed været planlagt 
med hvælv, der antagelig er udført som led i det 
oprindelige byggeri. Også skibet kan have væ
ret forberedt til hvælvslagning. Den kendte ind
hvælvning (se ndf.) er dog snarest noget yngre, 
og skibet må tænkes i den første tid at have stået 
med fladt træloft.
 Sporene efter korets †hvælv, som kun er bevaret 
i 4. fags hjørner ved triumfvæggen (dvs. det op
rindelige kors 2. fag), omfatter hvælvforlæg, hvis 
buelinjer markeres af rulskifter. I nordvesthjørnet 
ses mellem disse forlæg tre skifter vulstformede 
sten, som kan være levn af †ribber.
 I hjørnerne under hvælvforlæggenes vederlags
højde, ca. 290 cm over gulvet ses to skifter høje, 
øjensynlig forhuggede (natur)stenskonsoller, hvis 
glatte oversider sidder 225230 cm over nuvæ
rende gulv. Disse led har antagelig haft en funk
tion i tilknytning til et †lektorium(?) eller †kor-
skranke(?). Vedr. datering mv., se sammenfatningen 
s. 5719.

Fig. 53. Markering 188892 af oprindeligt †vindue og 
†lisen på korets nordside i 3. fag (s. 5701, 5697). HJ fot. 
2004. – Marks 1888-92 of original †window and †pilaster 
strip on the north side of the chancel in the third bay.
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SKIBETS †HVÆLV

Inden den store ombygning o. 132550 er ski
bets tre fag blevet udstyret med hvælv, som man 
nedbrød 188892. De kendes derfor nu kun fra 
ældre opmålinger, tegninger og prospekter (fig. 
37, 75, 114). Det fremgår heraf, at hvælvene mel
lem fagene hvilede på kraftige, falsede vægpiller 

med kragbånd, mens forholdene ved korbuen og 
den senere fjernede vestgavl til dels var ændrede, 
inklusive de tilgrænsende hvælvkapper.
 Pillerne bar spidse skjoldbuer langs væggene, 
og spidse, to sten brede gjordbuer mellem de en
kelte fag. I det østligste fag udgik skjoldbuerne 
fra konsoller i niveau med stenkonsollerne un
der det oprindelige korhvælvs vederlag (jfr. fig. 

MIDDELALDERLIGE ÆNDRINGER OG TILFØJELSER

Fig. 54. Korets nordside. HJ fot. 2004. – North side of chancel.
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37). Selve kapperne var helstens svære og delt 
af otte ribber, diagonalribberne var muligvis til 
dels tilspidsede (fig. 44a), mens biribberne efter 
hovedistandsættelsen 173647 (s. 5727) frem
stod profilerede og afsluttet med små konsoller. 
Indbygningen af hvælv kan have været forberedt 
allerede ved skibets opførelse, men det er mest 
sandsynligt, at der er tale om en eftertanke, se i 
øvrigt sammenfatningen s. 5720.

DEN HØJGOTISKE OMBYGNING

I anden fjerdedel af 1300’erne påbegyndtes en 
am bitiøs ombygning, som i første række synes at 
have sigtet mod en udvidelse af koret, hvis areal 
øgedes med en tredjedel og nu fik fire tværrekt
angulære hvælvfag i stedet for de oprindelige to 
kvadratiske. Det således ændrede kor forsynedes 
udvendig med støttepiller, som ved gavlens nord
østre hjørne erstattedes af et polygonalt trappe
tårn med adgang til loftsrummet.
 Skibets udstrækning ændredes imidlertid ikke, 
men såvel her som på det gamle kor fik de ek
sisterende mure en forhøjelse, svarende til mur
højden på det nye korafsnit. Det har uden tvivl 
været planen at modernisere hele kirken med 
store spidsbuede vinduer, men under bibehol
delse af den grundlæggende struktur som et 
langhus. Projektet er imidlertid blevet opgivet 
på halvvejen, og skibet, som var tænkt med fire 

tværrektangulære hvælvfag, svarende til det nye 
kor, forblev en torso med bibeholdelse af de ek
sisterende, lavtsiddende †hvælv (se ovf.).
 Sporene af den planlagte ombygning af det op
rindelige skib dannede udgangspunkt for hoved
restaureringen 188892, men om eller mistolke
des, formentlig til dels af praktisk nødvendighed 
(s. 5742). Koret, som i alt væsentligt havde be
varet sin højgotiske form, blev delvis skalmuret 
og regulariseredes hårdhændet, bl.a. ved ændring 
af sokler, støttepiller og enkelte vinduer. Det er 
dog fortsat muligt at danne sig et mere nuance
ret billede af bygningshistorien takket være op
målingerne 1883 (fig. 3339), hvorpå er angivet 
en række forhold, som fremkom ved afgravning 
1888 af jordsmonnet omkring kirken (jfr. fig. 41
43).
 Materialer og teknik. Til ombygningen er be
nyttet mørkerøde munkesten, 2627×12×8 cm, 
lagt i munkeskifte med rygfugning. Korforlæn
gelsens murværk hviler på en syld af marksten, 
som blottedes delvist ved ovennævnte afgravning 
af jordsmonnet. Soklerne er af granitkvadre, ho
vedsagelig genanvendt materiale, og i det indre er 
hvælvets konsoller og kapitæler af kridt.
 Korets ombygning er muligvis indledt med til
føjelsen af den østlige forlængelse, hvis sidemure 
er anlagt i flugt med det senromanske kors hjør
nelisener. Denne disposition forklarer, at forhø
jelsen af det senromanske kors nordre sidemur er 
let udkraget over de gamle mures flugt. Udkrag
ningen er nu kun bevaret i 3. fag, hvor springet 
formidles af en hulkantet sten, som er samtidig 
med skalmuringen af det senromanske murværk 
herunder. På facadetegningen 1883 (jfr. fig. 43) 
ses, at udkragningen fortsatte i 2. fag indtil rest
erne af hjørnelisenen.
 Korets sokler er af granitkvadre, hvoraf en ræk
ke hidrører fra hovedrestaureringen 188892, da 
soklen på korets gotiske forlængelse regularisere
des og tillige videreførtes på det oprindelige kors 
sidemure, hvor den erstattede skråkantsoklerne. 
Korforlængelsens sokler udgøres med undtagelse 
af enkelte moderne fornyelser af genanvendte 
kvadre fra en ukendt †romansk kirke, herunder 
en række krumme sten, som er benyttet til trap
petårnet (s. 5706).

Fig. 55. Romansk sokkelkvader med roset, indsat på 
østsiden af det højgotiske kors sydøstre støttepille (s. 
5706). HJ fot. 2005. – Romanesque base ashlar with rosette, 
installed on east side of south east buttress of High Gothic 
chancel.
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Fig. 56. Korgavlen (s. 5706). HJ fot. 2004. – The chancel gable.
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 Sokkelstenenes profil fremtræder med en kraf
tig vulst over hulkel, hvis overgang til den glatte 
flade for en række af stenenes vedkommende 
markeres af en fordybet rille. På den sydøstre 
hjørnepilles østside bemærkes en kvader, som 
smykkes af en roset i relief (jfr. fig. 55).
 Registreringen af sokkelforholdene på korfor
længelsen forud for hovedrestaureringen (jfr. fig. 
4143) adskiller sig således på en række punkter 
fra den nuværende situation og giver væsentlige 
oplysninger om såvel byggeforløbet som forhol
det til de forsvundne klosterbygninger. Det frem
går, at soklen som en følge af terrænhævningen 
lå højere end på det oprindelige kors nordre si
demur med en difference på ca. 18 cm mellem 
underkanten af de to sæt sokler. For korgavlens 
vedkommende bemærkes, at soklen oprinde
lig fulgte det sydover faldende terræn, og at de 
ovenfor beskrevne sokkelkvadre på en ca. 2,4 m 
lang strækning syd for trappetårnet var erstattet 
af markstenssylden. Til gengæld sås i den fulde 
bredde mellem tårnet og den sydøstre støttepille 
en række †kvadre med skråkant, antagelig genbe
nyttede fra den oprindelige korgavl.
 Støttepillerne er ombyggede og helt fornyede 
på sydsiden og ved sydøsthjørnet. Registreringen 
på 1883tegningerne viser, at Storck også her har 
regulariseret forholdene. På de fire ‘gamle’ støt
tepiller, som nu fremtræder med i alt otte hjør
nekvadre, var der kun genbenyttet fire romanske. 
Desuden viste blotlægning, at den oprindelige 
sokkel på sydsiden kun omfattede det østligste 
fag indtil klosterets nedrevne †østfløj.
 Endelig bemærkes, at trappetårnet over sok
len står med tre skifter krumme granitkvadre, 
hvorover små murstykker formidler overgangen 
til det polygonale tårns oprindelig syv frie sider. 
Den syvende nærmest gavlen brydes nu af den 
188892 indsatte, udvendige dør. Øjensynlig var 
der på korforlængelsens sidemure og gavl lige
ledes indsat glatte kvadre over soklen, indtil et 
niveau, svarende til forholdene på trappetårnet. I 
nordsidens 1. fag omfattede disse kvadre en sok
kelsten, som er særlig fremhævet på tegningerne 
(jfr. fig. 43). Disse glatte kvadre hidrørte antagelig 
fra en eftermiddelalderlig istandsættelse, jfr. nor
dre sideskib (s. 5715).

 Ydre. Det fire fag lange kor stod efter færdig
gørelsen frit mod nord, mens de to midterste af 
sydsidens fag dækkedes af klosterets østfløj, som 
muligvis blev ombygget ved samme tid som ko
ret. De udækkede fag belystes af store, spidsbuede 
vinduer og adskiltes af støttepiller. Ved gavlens 
søndre hjørne mødes to støttepiller i en ret vin
kel, mens trappetårnet på nordhjørnet erstattede 
støttepiller her.
 Efter klosterets nedrivning forblev korets vest
ligste fag skjult af tilbygninger såvel mod syd som 
mod nord. Af disse var den søndre antagelig en rest 
af klosterets korsgang, der omdannedes til et grav
kapel, som efter overdragelsen til det russiske hof 
1782 forlængedes et fag mod øst (s. 5722, 5941). 
Den nordlige tilbygning, der 177375 omdanne
des til gravkapel for familien Schmidt efter i en 
årrække at have fungeret som †sakristi, gik tilbage 
til et middelalderligt (†)kapel (s. 5714, 5723).
 Ved hovedrestaureringen 188892 blev murene 
til dels skalmuret, støttepillerne fornyet, taggav
lens kamme ommuret, trappetårnet forsynet med 
udvendig dør, ny gesims og tag; endelig blev der 
indsat nye vinduer i 1. fags sidemure, ligesom 
gavlvinduet, der sekundært var delvis tilmuret 
forneden, nu forlængedes nedadtil.
 Af støttepillerne står nordsidens to og parret ved 
sydøsthjørnet på deres oprindelige plads, mens 
sydsidens pille mellem 1. og 2. fag stammer fra 
hovedrestaureringen. En †pille i nord mellem 3. 
og 4. fag forsvandt senest ved gravkapellets indret
ning 1775. Pillerne, der hæver sig over de rekon
struerede sokler (se ovf.), er todelte med afdæk
ning af brunglaserede sten. Udformningen skyl
des Storck, der ikke har haft konkrete belæg for 
denne i øvrigt velkendte middelalderlige struktur. 
Forud for hovedrestaureringen stod korets piller i 
en eftermiddelalderlig skikkelse uden etagedeling, 
men med skrånende forsider (sml. fig. 79).
 Flankemurene har oprindelig gesims, bestående 
af hulkel mellem to vulstformede led (jfr. fig. 70). 
Den er bedst bevaret i nord, mens den mod syd 
er næsten helt fornyet. Taggavlen (fig. 56) prydes 
af en velbevaret blændingsdekoration og står nu 
med glatte kamme mellem fod og toptinder, der 
blev fornyet under hovedrestaureringen 188892. 
Dekorationen udgøres af tre falsede, spidsbuede 
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højblændinger, hvis bund har en vindueslignende 
komposition med tvillingdelte spidsbuer; i yder
blændingerne kronet af cirkelblænding, i mid
terblændingen gentaget i højden. Bunden af den 
nordre blænding brydes forneden af en fladbuet 
loftsluge.
 Trappetårnet, hvis sokkel er beskrevet ovenfor, 
er bygget i to afsnit, idet murværkets øvre del 
er en smule trukket ind i niveau med vederlaget 
af gavlvinduets buestik, formentlig svarende til et 
byggestop. Indtil hovedrestaureringen stod tårnet 
med et lavt, blytækket tag over en profilgesims; 
begge antagelig sekundære. Ved hovedrestaure
ringen fornyedes gesimsen, og det lave tag erstat
tedes af et stejlt, blytækket pyramidetag, ligeledes 
polygonalt svarende til tårnets mure.
 Tårnet var oprindelig kun tilgængeligt fra koret, 
men ved hovedrestaureringen 188892 indsattes 
en fladbuet yderdør i den sydligste af polygonsi
derne, mens den oprindelige underdør i korets 
nordøstre hjørne nu fik ny funktion som adgang 
til den fyrkælder, der samtidig indrettedes bag 
alteret. Den fladbuede underdør har bevaret sin 
anslagsniche i nordvæggens østligste del, mens en 
fremspringende, sekundær(?) vange i forlængelse 
af gavlvæggen (sml. fig. 33) blev fjernet. I dørhul
lets nordre vange ses en gemmeniche, 50×30 cm 
og 40 cm dyb, hvis afdækning er brudt bort.
 Den venstredrejede spindeltrappe er særdeles 
professionelt udført med vægge af lutter bindere, 
mens det fladbuede, næsten vandrette loft er af 
løbere; adskillige af spindelens sten er glaserede. 
Trappen belyses ad fire lyssprækker mod hhv. 
nord, sydøst, nordvest og nord, regnet nedefra og 
op. Udvendig fremtræder de alle som smalle, høj
rektangulære slidser, mens de mod trappen sidder 
i brede åbninger af varierende form: Den neder
ste og de to øverste med trappeformet afdækning, 
hvis fremspringende sten har rundet underkant. 
Den anden har derimod smigede vanger og flad
buet rulskiftestik.
 Overdøren er fladbuet med rulskiftestik, og i 
dørhullets østre vange ses en gemmeniche, 64×27 
cm og 72 cm dyb. I lighed med forholdene ved 
underdørens gemmeniche er afdækningen også 
her brudt bort. Syv sten inden for den østre van
ge udvider nichen sig til en bredde af 40 cm.

 †Døre. Øjensynlig har klosterets østfløj under
gået en ombygning ved samme tid som koret. I 
hvert fald er det tydeligt, at der på korets sydside 
har været en tilbygning, hvis østre flankemur har 
stået østligere end den oprindelige korgavl. Dette 
fremgår bl.a. af sporene efter to døre, en under 
og en overdør, hvis vestre vanger og hhv. spids og 
fladbuede rulskiftestik ses indvendig lidt vest for 
det Lichtenhielmske epitafium (s. 5911). Overdø
ren er desuden for vangernes og stikkets vedkom
mende markeret udvendig i skalmuren fra 1888
92 (jfr. fig. 57). Sidstnævnte har utvivlsomt tjent 
som forbindelsesdør mellem munkenes sovesal 
(dormitoriet) i østfløjens overetage og koret.
 Det kan være ved samme lejlighed, at man har 
ændret syddøren i det oprindelige kors 1. fag. Ved 
afdækningen (jfr. fig. 5152 ) fremstod den por
tallignende åbning delvis tilmuret og ændret til 
en smallere rundbuet dør, som sad lidt forskudt 
mod øst i forhold til den oprindelige. Ændringen 
betød, at anslagsnichen med svagt spidsbuet, kun 
delvis bevaret stik, nu åbnede sig mod koret.

Fig. 57. Oprindelig gesims på korets sydside over blæn
det (†)overdør til klosterets †østfløj (s. 5698, 5707). HJ 
fot. 2003. – Original cornice on south side of chancel above 
bricked-up (†)overdoor to †east wing of monastery.
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 Vinduer. Det forlængede kor belyses af høje 
spidsbuede vinduer med profilerede false. Åb
ningernes stavværk stammer fra 188892, da 
man tillige indsatte nye vinduer i østfagets si
demure og forlængede det store gavlvindue 
nedadtil. Vinduerne i 4. fag er blændet allerede i 
middelalderen: I nord ved tilføjelsen af et †kapel 
(s. 5714) og i syd ved opførelsen af klosterets 
korsgang (s. 5716). Bedst bevaret er nordsidens 
vinduer i 2. og 3. fag, hvis profilering afviger, 
bl.a. på grund af den større tykkelse af det ud
kragede murværk i 3. fag. Profilet er her såvel 
ud som indvendig sammensat af to affasede 
normalsten omkring en trekløverformet sten 

(fig. 44h). I 2. fag afviger yder og indersiden 
i sværhed. Her er to forskellige formsten mod 
det ydre – en vulst på konkav flade og spidsryg
get led med flankerende vulster. Indersiden er 
sammensat af to affasede normalsten omkring 
en formsten; ligeledes med spidsrygget led med 
flankerende vulster (fig. 44g).
 Nordsidens vindue i 4. fag er som nævnt blæn
det mod ydersidens indramning af affasede sten, 
der er synlig fra loftsrummet (jfr. fig. 60); mod det 
indre er dens top 188892 fremstillet som blæn
det triforium, hvilket tillige gælder sydsidens vin
due. I væggen under sidstnævnte anes den vestre 
vange 113 cm øst for korvæggen, mens den østre 

Fig. 5859. Vinduer i det højgotiske kor (s. 5708). 58. Nordvindue i 2. fag, jfr. fig. 44g. 59. Nordvindue i 3. fag, jfr. 
fig. 44h. HJ fot. 2004. – 58-59. Windows in the High Gothic chancel. 58. North window in the second bay; cf. fig. 44g. 59. 
North window in third bay; cf. fig. 44h.
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er slugt ved indsættelsen af kapellets nu blændede 
arkade (s. 5723). Profilet svarer til 3. fags.
 Vinduerne i 1. fag er som nævnt indsat ved ho
vedrestaureringen 188892 med en profilering 
svarende til den middelalderlige. Indvendig ses 
de nærmest rundbuede stik, som stammer fra en 
eftermiddelalderlig istandsættelse (jfr. fig. 102).
 Det store gavlvindue har retkantede false, som 
er affaset nærmest lysningen. Stavværket her og i 
korets øvrige vinduer skal være baseret på rester 
fundet i 4. fags vindue mod syd (fig. 44c).131

 Indre. Den nuværende korbue stammer fra ho
vedrestaureringen 188892, men opmålingen 
1883 viser, at den indtil da stod med en spidsbue, 
hvis vederlag var overgribende i forhold til åb
ningens vanger (jfr. fig. 38). Det er sandsynligt, 
at denne bue stammer fra ombygningen af koret, 
hvis forhøjelse indebar en tilsvarende øgning af 
væggen mellem kor og skib. Det kan dog ikke 
udelukkes, at buen først er blevet indsat, da man 
havde opgivet at gennemføre den planlagte om
bygning af skibet. Skibets østligste hvælv blev 
derfor tilpasset de nye forhold ved at fjerne den 
østligste skjoldbue og ombygge den tilhørende 
østre kappe i et højere niveau, nu uden mellem
ribbe og kun halvstens tyk (jfr. fig. 3738).
 Under vinduet har korvæggen haft to fladbu
ede †gemmenicher (jfr. fig. 38), som efter hovedre
staureringen og etableringen af fyrkælderen er ud
muret.
 Korets fire hvælv er konstrueret med spidse bu er 
og ensdannede formsten til både ribber og gjord
buer samt en pærestav med rundede skuldre (fig. 
44b). Langs væggene hviler kapperne på en let 
fremspringende affaset normalsten. Mellem fa
gene markeres vederlaget af kapitæler, hvorunder 
ribberne videreføres dels som korte hængestave 
afsluttet med konsol, dels som en vægpille (sml. 
fig. 37). I syd er hængestaven og konsollen mel
lem 3. og 4. fag fjernet ved gennembrydningen 
af arkaden til kapellet. I hjørnerne fortsættes 
skjoldbuemarkeringerne som et lille uprofileret 
fremspring, der i nordvesthjørnet møder ribbe
stumpen fra et ældre hvælv (s. 5702), mens det 
mangler i sydvesthjørnet. Det østligste hvælvfag, 
hvis top er ombygget, adskiller sig fra de øvrige 
ved at have overribber af løbere på fladen med 

bindertrin i nordøst ud for trappetårnets over
dør.
 Af de seks kapitæler er sydsidens østligste bort
hugget ved opsætningen af Lichtenhielms epitafi
um 1754, mens de øvrige er bevaret. Kapitælerne 
er hovedsagelig rene profilkapitæler og har for
neden en halsring, som følger den til hængestav 
eller vægpille benyttede ribbesten. Kronlisten er 
derimod femsidet med profil bestående af hulkel 
mellem vulster. Det østligste kapitæl i nord (fig. 
61) smykkes af ‘palmegrene’, mens de øvrige har 
glatte eller profilerede sider (fig. 6264). Af de be
varede konsoller er det østligste par udelukkende 
sammensat af profiled, som reduceres i bredden 
fra den øvre, femsidede kronliste til den afslutten
de knop (fig. 6566). Konsollen under nordsidens 
hængestav mellem 3. og 4. fag (fig. 67) adskiller 
sig ved at have kronliste, svarende til kapitælernes 
halsring, mens den koniske konsol smykkes af en 
maske flankeret af ‘palmegrene’.
 Skibets ombygning. Den påbegyndte, men aldrig 
afsluttede ombygning er indledt med fjernelsen 
af det oprindelige tagværk, hvorefter sidemurene 
og den senere forsvundne vestgavl er blevet for

Fig. 60. Loftet over Schmidts kapel med blændet vin
due fra korets højgotiske ombygning (s. 5708) samt 
spor af kapellets oprindelige †hvælv (s. 5724). HJ fot. 
2003. – Loft above the Schmidt chapel with bricked-up win-
dow from the High Gothic rebuilding of the chancel and traces 
of the original †vaulting of the chapel.
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Fig. 6164 (tv.). Kridtstenskapitæler i det højgotiske 
kor (s. 5709). 61. Kapitæl over vægpille i nord mellem 
1. og 2. fag. 62. Kapitæl over hængestav i syd mellem 2. 
og 3. fag. 63. Kapitæl over hængestav i nord mellem 2. 
og 3. fag. 64. Kapitæl over borthugget hængstav i syd 
mellem 3. og 4. fag. Henrik Wichmann fot. 2003. – 61-
64 (left). Limestone capitals in the High Gothic chancel. 61. 
Capital on pilaster in north between first and second bay. 62. 
Capital above pendant in south between second and third bay. 
63 Capital above pendant in north between second and third 
bay. 64. Capital above chopped-off pendant in south between 
third and fourth bay.

Fig. 6567. Kridtstenskonsoller i det højgotiske kor (s. 
5709). 65. Konsol under hængestav i syd mellem 2. og 
3. fag. 66. Konsol under hængestav i nord mellem 2. og 
3. fag. 67. Konsol under hængestav i nord mellem 3. og 
4. fag. Hen rik Wichmann fot. 2003. – 65-67. Limestone 
consoles in the High Gothic chancel. 65. Console below pen-
dant in south between second and third bay. 66. Console below 
pendant in north between second and third bay. 67. Console 
below pendant in north between third and fourth bay.
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højet ca. 3,8 m, inklusive en fire skifter høj ge
sims svarende til korets.
 Forhøjelsen fremtræder trods ændringer 1888
92 fortsat med buestik til fire fag spidsbuede vin
duer som korets, samt fortandinger til påtænkte 
støttepiller mellem de enkelte fag (fig. 6869). 
Indtil restaureringen sås endvidere på langmu
renes inderside spidsbuede hvælvforlæg svarende 
til den påtænkte fagdeling (jfr. fig. 95). Vindues
stikkene blev benyttet ved hovedrestaureringen 
188892, men i en anden sammenhæng end den 
oprindelig påtænkte, idet vinduernes spidsbuede 
afslutninger omtolkedes som triforier.
 Af disse (†)vinduer, nu blændede ‘triforier’ 
med moderne stavværk mod rummet, adskiller 
det østligste par sig fra de tre vestlige ved sin ri
gere profilering og asymmetriske placering lidt 
øst for fagets midterakse. Profilet (fig. 44i) er på 
hver side af lysningen sammensat af tredelt form
sten mellem affasede normalsten. Dette svarer til 
formen på vinduerne i korets 3. og 4. fag, blot 
er selve formstenen afvigende og af samme type 
som den i 2. fag benyttede (jfr. fig. 44g, 58).

Fig. 68. Detalje af den enskibede kirkes nordmur med 
rester af buefrise mellem skibets 1. og 2. fag (s. 5699). 
I forhøjelsen herover levn af fortanding til støttepille 
(s. 5712). HJ fot. 2003. – Detail of the north wall of the 
single-aisled church with remains of arch frieze between first 
and second bay of nave. In the heightening above, remains of 
toothing for buttress.

Fig. 69. Snit i nordre sideskib mod den enskibede kirkes nordmur med dens højgotiske forhøjelse, jfr. fig. 39. Måleblad 
ved Hector Estrup 1883. Danmarks Kunstbibliotek. – Section through north side aisle towards the north wall of the single-
aisled church with its High Gothic heightening; cf. fig. 39. Measured drawing by Hector Estrup 1883.
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 De tre vestlige vinduespar er som nævnt enk
lere og sammensat af false omkring affasede sten, 
der indrammer selve lysningen (jfr. fig. 70, 96). 
Denne form svarer til korets gavlvindue, og man 
kan således konstatere, at der i korets østligste fag 
samt den påbegyndte ombygning af skibets vest
lige trefjerdedel er benyttet en forenkling af de 
højgotiske profiler, som måske indicerer, at om
bygningen af korets tre vestlige fag samt skibets 
østligste er ældre end resten, regnet fra vinduerne 
og opefter.
 Ombygningen er som nævnt gået i stå efter for
højelsen af skibets mure. De påbegyndte vinduer 
er aldrig videreført i det gamle murværk, ligesom 
de planlagte støttepiller kun kom til udførelse 
på grænsen mellem kor og skib. Af disse er den 
søndre senere hugget bort, hvilket tillige gælder 
pillen mellem korets 3. og 4. fag i nord (jfr. fig. 46, 
69). Det gamle hvælv, som respekterede den op
rindelige tredeling af skibet, blev således bevaret, 
indtil man nedbrød det i forbindelse med restau
reringen 188892. De påbegyndte vinduesafslut
ninger bevaredes, men har formentlig været luk
ket af hensyn til beskyttelsen af loftsrummet.132 
Vedr. datering mv., se sammenfatningen s. 5720.

Fig. 71. Detalje af den enskibede kirkes nordmur set 
mod støttepille mellem kor og skib. I forhøjelsen over 
den ældste kirkes gesims, jfr. fig. 69, buestik til planlagt 
vindue (s. 5712). HJ fot. 2003. – Detail of the north wall of 
the single-aisled church viewed towards buttress between chan-
cel and nave. In the heightening above the cornice of the oldest 
church (cf. fig. 69) a relieving arch for a planned window.

Fig. 70. Højgotisk forhøjel se af den 
enskibede kirkes nordmur o ver det 
oprindelige skibs 2. fag, jfr. fig. 69 
(s. 5713). Snit og opstalt ved Hector 
Estrup(?) o. 188892. 1: 50. I Hor
sens Museum. – High Gothic height-
ening of the north wall of the single-
aisled church above the second bay of 
the original building; cf. fig. 69. Section 
and elevation by Hector Estrup(?) c. 
1888-92.
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(†)NORDKAPEL

Efter den højgotiske ombygning af koret og in
den tilføjelsen af det nordre sideskib har man ud 
for korets 4. fag opført et kapel, som nu står ind
kapslet i Schmidts Kapel fra 177375 (s. 5723). 
Tilbygningen giver sig kun tilkende gennem et 
188892 fremdraget cirkelvindue i muren mel
lem Schmidts Kapel og sideskibet – en mur, som 
følgelig oprindelig har stået frit som kapellets ve
stre sidemur.
 Vinduet (fig. 7273), hvis lysning måler ca. 75 
cm i tvm. sidder højt i teglstensmuren, som er 
bygget i forlængelse af støttepillen mellem koret 
og skibet. Det omhyggeligt murede vindue ind
rammes mod vest af false mellem rundede hjør
ner, en behandling, som er udeladt på østsiden, 
hvor der kun er en enkelt, nu udmuret fals. Der 
kan således næppe være tvivl om, at vestsiden op
rindelig har vendt mod det ydre, mens østsiden 
må opfattes som indersiden med glasfals.
 Det er uvist, hvorvidt der endnu står middelalder
ligt murværk indkapslet bag den moderne skalmu

ring af nord og østsiden, idet der hverken 188892 
eller ved tømningen af krypten under kapellet 1993 
er foretaget bygningsarkæologiske registreringer.
 Tidspunktet for kapellets opførelse kan sættes 
til o. 13751400, og inden ombygningen til grav
kapel for apoteker Schmidt og familie har det 
muligvis tjent som †sakristi (s. 5723).

NORDRE SIDESKIB

Det sideskib, som i 1400’ernes første halvdel er 
føjet til skibet vest for korets (†)nordkapel, er ik
ke blevet til på én gang, men øjensynlig bygget i 
tre etaper fra øst mod vest. Dette fremgår af flere 
forhold, og også i dette tilfælde registrerer teg
ningerne fra 1883 vigtige forhold, som gik tabt 
ved hovedrestaureringen.

Fig. 73. Nordre sideskibs østre endevæg, oprindelig 
vestvæg i middelalderligt (†)kapel med cirkelvindue, 
fremdraget ved hovedrestaureringen 188892, jfr. fig. 
72 (s. 5714). Opstalt og snit ved Hector Estrup. 1: 100. 
I Horsens Museum. – Eastern end wall of the north side 
aisle, originally west wall of a Medieval (†)chapel with circu-
lar window; cf.fig.72.Elevation af section by Hector Estrup.

Fig. 72. Cirkelvindue i væg mellem Schmidts kapel og 
nordre sideskib, oprindelig vestvæg i middelalderligt 
(†)kapel, jfr. fig. 73 (s. 5714). HJ fot. 2004. – Circu-
lar window in the wall between the Schmidt chapel and the 
north side aisle, originally west wall of a Medieval (†)chapel; 
cf. fig. 73.
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 Ydre. De iagttagelser, som ved terrænets afgrav
ning registreredes på facadeopmålingen fra 1883 
(jfr. fig. 43), viser tydeligt, at sideskibet er bygget i tre 
etaper svarende til skibets oprindelige inddeling.
 Således fremtrådte det østligste fag med et stort, 
spidsbuet vindue, flankeret af to vandrette bånd
blændinger, ligesom en fladbuet døråbning er an
givet lige øst for vinduet. Vinduet stod udvendig 
falset, men indvendig med smigede vanger. Både 
døråbning og vindue forsvandt ved hovedrestau
reringen 188892, da man til gengæld fremdrog 
(†)nordkapellets cirkelvindue (fig. 7273), som 
formentlig var blevet blændet ved opførelsen af 
sideskibet og dets hvælv.
 Det midterste fag skilte sig klart ud ved benyttel
sen af et større antal kvadre, som i murens nedre 
del vekslede med munkestenene i en slags møn
stermuring. Vinduet var som nævnt mindre end 
i østfaget og falset både ind og udvendig. En 
sekundær udvidelse med sænkning af sålbænken 
sås både ude og inde. Et lodret skel mod det vest
ligste fag er tydeligt angivet.
 Vestfagets grænse mod den senere forlængel
se af både side og midtskib er tegnet som en 
stiplet linje, der angiver det forhuggede hjørne. 
Dets spidsbuede vindue svarer til midterfagets, 
men den sekundære udvidelse registreredes kun 
indvendig. Vest for vinduet påvistes en spidsbuet 
†portal, som blev slugt af et 188892 indsat vin
due. Ifølge Estrups skitse fra 1888 (jfr. fig. 74) var 
den ydre åbning, hvis bredde i murflugten an
drog ca. 178 cm, muret af vekselvis hulkantede 
normalsten og små tungesten. Selve døråbningen 
var ca. 94 cm bred og antagelig fladbuet.
 Forud for hovedrestaureringen fremtrådte si
deskibet inklusive Schmidts Kapel og vestforlæn
gelsen med en heterogen †sokkel af granit, hvor
over der fandtes to glatte kvaderskifter (jfr. fig. 43, 
79). Sidstnævnte var med sikkerhed indsat ved en 
eftermiddelalderlig istandsættelse. hvilket, efter 
alt at dømme, også gjaldt selve soklerne (s. 5745). 
Disse angives på Schmidts Kapel og sideskibets 1. 
fag at være skråkantede (fig. 43), mens de på 2. og 
3. fag bestod af genanvendte romanske sokkel
sten, som bl.a. dækkede den tilmurede †portal i 3. 
fag. Kvadrene var næsten udelukkende af samme 
profilerede type, som ses på korforlængelsen, og 

to af disse sokkelkvadre, anbragt på 3. fag mellem 
portalen og grænsen til vestforlængelsen, havde 
hjørneprofil som på korets støttepiller. En enkelt 
af kvadrene i det mellemste fag skilte sig ud ved 
sin profil, sammensat af tre vulster under skrå
kant, ligesom dens krumning antydede, at den 
kan have hidrørt fra en apside.
 Forud for hovedrestaureringen stod hele nordsi
den med en nyere gesims, der var opsat i to tempi 
(lavere i øst, højere i vest), svarende til et skift i tag
beklædningen fra bly mod øst til vingetegl i vest.
 Indre. Mens der i det ydre intet resterer af det 
middelalderlige sideskib, rummer det indre fort
sat partier af den oprindelige nordvæg. Hvælv 
og arkader mod skibet stammer imidlertid alle 
fra hovedrestaureringen, hvorfor tegningerne fra 
1883 også i dette tilfælde er den bedste kilde til 
viden om sideskibets oprindelige udformning.
 Den meget påfaldende tredeling af det ydre sy
nes at have været langt mindre markant i det in

Fig.74. †Portal i nordre sideskibs 3. fag (s. 5715). 1: 
50. Plan og opstalt ved Hector Estrup 1888. I Horsens 
Museum. – †Door in the third bay of the north side-aisle. 
Plan and elevation by Hector Estrup 1888. 

 (†)NORDKAPEL · NORDRE SIDESKIB



5716 HORSENS KLOSTERKIRKE

dre, hvor det østre fag primært skilte sig ud gen
nem afvigende vinduesformer og en †kalkmale
riudsmykning (s. 5752). Ifølge opmålingerne (jfr. 
fig. 33, 3839) hvilede †hvælvene på forlæg, som 
har været hugget ind i det gamle skibs murværk. 
Ligeledes ses det unggotiske skibs lisener benyttet 
som vederlag for gjordbuerne, mens der på yder
væggene mellem de enkelte fag var opført falsede 
vægpiller, øjensynlig som vederlag for gjordbuer 
og ribber. Til ribber var benyttet samme formsten 
(fig. 44d) i alle tre fag samt tillige som gjordbue 
mellem 2. og 3. fag. I det østlige fag løb ribberne 
mod ydervæggen ned på rundstave.
 Forbindelsen til skibet var etableret med spids
buede, til begge sider falsede arkader, opmuret 
i gennembrydninger af skibets mur. Arkaden til 
det vestlige fag havde i modsætning til de to øst
ligere trinvis udkraget vederlag.
 Som beskrevet adskilte navnlig det østligste fag 
sig fra de to øvrige, såvel ude som inde. Det kan 
derfor ikke afvises, at dette afsnit er planlagt og 
påbegyndt som et selvstændigt kapel, men be
slutningen om at lade det være del af et tre fag 
langt sideskib må være taget inden færdiggørel
sen, og hvælvslagningen er antagelig gennemført 
under ét i alle tre fag. Dette betyder på den anden 
side ikke, at sideskibets østfag ikke kan have haft 
status som et selvstændigt kapel (s. 5753f.).
 Hvad angår tagformen, kunne østfagets facade 
med sit vindue flankeret af båndblændinger an
tyde, at man oprindelig planlagde en selvstændig 
taggavl med sadeltag, vinkelret på skibet. I givet 
fald er denne disposition, som dog ikke har efter
ladt sig spor og i øvrigt heller ikke ville harmo
nere med firedelingen i skibets forhøjelse, aldrig 
kommet til udførelse.

(†)KORSGANG MED GALLERI

I senmiddelalderen, formentlig i 1400’ernes sene
re del, er der til skibets sydside føjet en korsgang 
med gallerietage, der åbnede sig mod skibet og 
gav det et lysindfald, som tilføjelsen af korsgan
gen ellers ville have berøvet kirkerummet. Det 
nærmere tidspunkt for denne tilføjelse kendes 
ikke, men givet er det, at den forudsætter tilstede
værelsen af klosterets vestfløj, idet den var skudt 

ind mellem øst og vestfløj. Hvorvidt vestfløjen 
var samtidig med denne tilføjelse eller ældre, kan 
ikke afgøres.
 Levn af korsgangen var endnu bevaret i søndre 
sideskib frem til hovedrestaureringen 188892, 
hvor både korsgangen og gallerietagen gav sig til 
kende. Korsgangen markerede sig ved et svært, ca. 
3,8 m højt murstykke, hvori fem af dens spidsbue
de arkadeåbninger til fratergården var bevaret som 
dybe nicher (jfr. fig. 33, 38 og 75). Af disse stod 
den anden fra øst endnu med sine falsede vanger, 
der for de tre vestligstes og den østligstes vedkom
mende helt eller delvis var forhuggede og afløst 
af smigede sider, muligvis i forbindelse indretnin
gen af lukkede stole i nicherne (jfr. fig. 347 og s. 
5865). Umiddelbart øst for murfortykkelsen, som 
blev hugget væk 188892, sad sideskibsdøren, ved 
hvis etablering klostergangens murværk må være 
blevet fjernet på dette sted. Der var ingen spor af 
korsgangens hvælv, som rimeligvis blev helt fjer
net ved den eftermiddelalderlige inkorporering i 
kirken og den samtidige nedbrydning af etagede
lingen mellem korsgang og gallerietage.
 Gallerietagen markerede sig før 1888 på fle
re måder: Dens ydermur, som var spinklere end 
korsgangens, var indvendig bevaret med falsede 
hvælvpiller og et spidsbuet, falset vindue – det 
midterste af etagens tre fag – indrammet af en 
skjoldbue. Også de tre spidsbuede og falsede ar
kader mod midtskibet (jfr. fig. 76) var intakte som 
en spinkel afdækning af de arkader, der blev brudt 
igennem skibets kraftigere sydmur ved inkorpo
reringen. Den manglende koordinering af kors
gangens og galleriets vinduesinddeling (og hvælv
slagning) skyldtes, at korsgangen var uafhængig af 
kirkerummet, mens galleriets arkader nødvendig
vis måtte bringes i harmoni med den eksisterende 
inddeling af skibet i tre hvælvfag. De to vestlige 
af galleriets tre hvælv blev ombygget 173647 (s. 
5725), mens det østligste var bevaret med ribber, 
der var profilerede forneden (fig. 44e), men for 
den øvre dels vedkommende slog over i almindelig 
retkantet form (jfr. fig. 38, 80). Det bevarede mid
delalderhvælv synes at have hvilet på forlæg, der 
mod skibet var indhugget i dettes murværk (jfr. fig. 
40). Muligvis var hvælvet forsynet med en deko
rativ †kalkmaleriudsmykning i slægt med skibets 
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(s. 5754) fra slutningen af 1400’erne. I givet fald 
kunne der være tale om et samlet initiativ efter 
færdiggørelsen af korsgangen og dens galleri.

VESTFORLÆNGELSEN

I den seneste middelalder, formentlig o.150025 
er såvel skibet som nordre sideskib blevet forlæn
get et fag mod vest. Der behøver ikke at være 
forløbet lang tid mellem opførelsen af klosterets 
vestfløj og korsgangen, men antagelig er forlæn
gelsen indføjet i det hjørne, som var opstået mel
lem klosterets fremspringende vestfløj og kirkens 
gamle vestfacade.133

 I skibets vestgavl indtil den fornyede taggavl 
ses, at materialet er mørkerøde munkesten, 28,5
29×13,5×9 cm, lagt i munkeskifte, og udvendig 
bemærkes adskillige hårdtbrændte, sintrede sten. 
Set fra loftsrummene fremtræder midtskibets flan
kemurene imidlertid ombyggede af genanvendte 
sten og lagt i polsk skifte. Dette skyldes forment
lig til dels ændringer ved inkorporering af kors

gangen og nordre del af vestfløjen som sideskib. 
Forud for hovedrestaureringen 188892 påvistes 
på nordsiden af sideskibet øst for den eftermid
delalderlige dør en række sokkelkvadre samt to 
skifter glatte kvadre i lighed med forholdene på 
sideskibets ældre fag (jfr. fig. 43).
 Ydre. Vestforlængelsens gavl stod forud for ho
vedrestaureringen i en skikkelse (jfr. fig. 36, 78), 
som endnu i store træk afspejlede de middel
alderlige forhold. Således var grænsen mellem 
midt og sideskib markeret af en støttepille, som 
mod syd sekunderedes af en spinklere, der mu
ligvis rummede middelalderligt murværk fra et 
†porthus i tilslutning til vestfløjen (s. 5663), men 
herudover hovedsagelig stammede fra tiden efter 
etableringen af det søndre sideskib (s. 5721) og 
den taggavl, som dækkede alle tre skibe.
 Hvad angår taggavlen, rummede dens midterste 
del endnu så meget af det middelalderlige mur
værk, at dens oprindelige form kan rekonstrueres 
i hovedtræk. Det fremgår således, at skibet har 
stået med en selvstændig †taggavl, som omfattede 

Fig. 75. Længdesnit i skibet mod syd, jfr. fig. 38. Måleblad ved Hector Estrup 1883. Danmarks Kunstbibliotek. 
– Longitudinal section of the nave towards the south; cf. fig. 38 Measured drawing by Hector Estrup 1883.

(†)KORSGANG MED GALLERI · VESTFORLÆNGELSEN 
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en slank blænding, hvis rundbuede afdækning 
imidlertid næppe var oprindelig. Blændingen 
omsluttede forneden en fladbuet loftsluge og for
oven en lille rundbuet glug, som muligvis kan 
have rummet et †klokkeophæng(?) i lighed med 
forholdene ved andre gråbrødrekirker.134

 En serie aftrappede småblændinger,135 som mar
kerede gavlfoden og den nordre kam, antydede, 
at gavlen oprindelig har stået med kamtakker og 
en bred toptinde. Sidemurene på det forlængede 
skib, af hvilke den søndre var bygget som gavl i 
klosterets vestfløj, har bevaret en gesims, der vi
derefører gesimsen på den højgotiske forhøjelse 
af det gamle skib.
 Den rundbuede †portal (jfr. fig. 35) vestligst i 
det forlængede sideskib er eftermiddelalderlig, og 
den eksisterende i det tilstødende 3. fag er anta
gelig bibeholdt. Til gengæld er en fladbuet †dør, 
hvis ydre omrids også er angivet på 1883opmå
lingen (jfr. fig. 36), indsat sydligst i skibets gavl. 
En tilsvarende, lidt højere dør i vestgavlen af det 
eftermiddelalderlige søndre sideskib har antagelig 

givet adgang fra klosterets vestfløj til det omtalte 
†porthus ved fløjens nordvestre hjørne.
 Både skibet og sideskibet var udstyret med 
spidsbuede, falsede †vinduer, af hvilke sideskibets 
nordre fremtrådte sekundært forlænget i lighed 
med vinduerne i 2. og 3. fag (jfr. fig. 37).
 Forlængelsens indre har været udstyret med sam
tidige †hvælv, hvis form fremgår af opmålingerne 
fra 1883 og 88 (jfr. fig. 37, 40). Skibets hvælv 
udgik mod nord fra en spidsbuet, falset arkade til 
sideskibet, mens det i syd og mod vest hvilede på 
forlæg i murene. I øst mod det gamle skibs hvælv 
var opmuret en spids gjordbue, som havde veder
lag i resterne af den gennembrudte vestgavl. Ned
brydningen af gavlen havde også nødvendiggjort 
en fornyelse af det gamle vesthvælvs vestre kappe, 
der ommuredes i halvstens tykkelse og uden den 
oprindelige mellemribbe. Det nye vesthvælvs rib
ber kendes fra opmålinger inden nedrivningen 
(fig. 44f.). Sideskibets hvælv hvilede på forlæg, der 
var spidse i østvest, men fladbuet på ydervæggen 
i nord; ribbeprofilet er ukendt.

Fig. 76. Skibets indre set mod sydvest. Chr. Reinau(?) fot. 1888. – Interior of nave viewed towards the south west.
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Den ældste kirke var som beskrevet (s. 56975702) en 
fem fag lang salskirke, der dannede nordfløj i franciska
nerklosteret, grundlagt 1261. Af det teglmurede lang
hus omfattede koret de to fag, skibet resten – begge 
afsnit lige høje. Koret var hvælvet fra opførelsen, mens 
skibet har stået med et træloft – helt i pagt med orde
nens bestemmelser, senest revideret på generalkapitlet 
i Narbonne 1260.136

 Den enkle salskirke, som var i harmoni med or
denens fattigdomsidealer, svarer til normen for andre 
hjemlige tiggermunkekirker fra 1200’erne, både fran
ciskanernes og dominikanernes. Eksempler herpå ken
des fra Kalundborg, Ribe, Viborg og Århus, men også 
uden for tiggermunkeordenerne var formen benyttet 
– med eller uden samtidige hvælv.137

 Også de to eller trekoblede vinduesgrupper, som 
cistercienserordenen havde gjort yndet, kendetegnede 
disse kirker. En parallel til den oprindelige, portallig
nende †døråbning mod klosterets østfløj kendes fra 
sortebrødrenes kirke i Århus (s. 1046).
 Karakteristisk for den oprindelige klosterkirke i 
Horsens var endelig den markante forskel på udform
ningen af langhusets facade mod byen (nord) som en 
mere prydelig skuefacade, mens den tilsvarende mod 
klosteret (syd) var betydelig mere enkel. Det mest mar
kante eksempel i hjemlig klosterarkitektur på en sådan 
skelnen mellem kirkebygningens ‘ansigt’ mod hhv. den 
ydre verden og klosterets lukkede, private område, ses 
i den højgotiske ombygning o. 1300 af Odense Dom
kirke, S. Knuds Kirke, der tillige fungerede som bene
diktinsk klosterkirke.138

 De let spidsbuede prydblændinger, som på nordsiden 
flankerede skibets vinduer, repræsenterer i sig selv et 
dekorativt element, som kendes fra andre kirkebygge
rier i 1200’ernes anden halvdel, eksempelvis korgavlen 
på sortebrødrenes kirke, Vor Frue, i Århus (s. 1040f.) 
og vestgavlen på ordenens kirke i Viborg.139 Kombi
nationen med vinduer synes herhjemme at have været 
mere sjælden, men kendes dog fra den nærliggende 
købstadskirke, S. Nikolaj i Vejle, og fra korgavlen på 
sortebrødrekirken i Viborg, Søndre Sogns Kirke, hvor 
vi også finder konsolformer, beslægtet med de på ski
bet i Horsens benyttede.140

 Arkitekturhistorikeren Jan Steenberg gjorde som 
den første opmærksom på slægtskabet mellem kor
gavlen i Viborg og tilsvarende former i Østfrisland ved 
Groningen.141 I dette område finder man andre kirker, 
hvis facadekompositioner udviser stort slægtskab med 
Klosterkirken i Horsens. Det gælder Krewerd, Ste
dum, Zuidbroek og navnlig Winschoten. Sidstnævnte 
er en fem fags langhuskirke, der udvendig fagdeles af 
lisener, som bryder gesimsens buefrise. De spidsbuede 
togruppevinduer flankeres både ud og indvendigt af 
tilsvarende prydblændinger.142 Bortset fra den rigere 
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Fig. 77. Kirkens bygningshistorie. Planer 1:800. a. Den 
unggotiske kirke. b. Den højgotiske ombygning. c. 
Tilføjelsen af nordre sideskib og korsgangen. d. Vest
forlængelsen. e. Kirken før restaureringen 188892. – 
Building history of the church. Ground plans 1:800. a. The 
Early Gothic church. b. The High Gothic rebuilding. c. The 
addition of the north side-aisle and the cloister. d. The west 
extension. e. The church prior to the restoration 1888-92. 
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udformning af interiøret er ligheden med Klosterkir
kens nordfacade slående. Sammenhængen skyldes dog 
næppe nogen direkte forbindelse, men snarere fælles 
kilder, formidlet gennem klostervæsenets vidtforgre
nede netværk.
 De nævnte østfrisiske kirker dateres til 1200’ernes 
anden halvdel, og dette gælder formentlig også den 
oprindelige klosterkirke, som antagelig er påbegyndt 
umiddelbart efter klostergrundlæggelsen 1261. Kirken 
behøver ikke at have stået færdig 1275 ved afholdelsen 
af det første provinskapitel i Horsens, men byggeriet 
har næppe varet adskillige år yderligere. Nogen tid før 
1300 må kirken have været taget helt i brug.
 Indbygningen af skibets tre fag hvælv (s. 5703) er 
vanskelige at datere, al den stund de blev nedbrudt 
1888. Som ottedelte helstenshvælv knytter de sig 
imidlertid til en type, som navnlig vinder indpas fra 
midten af 1200’erne. Hvorvidt der har været tale om 
ringmurede kubehvælv eller en opbygning med kon
struktive ribber, lader sig nu ikke længere afgøre med 
sikkerhed, men den omstændighed, at kapperne ifølge 
snittene ikke synes indknebne over ribberne, tyder 
på førstnævnte mulighed.143 Indbygningen på falsede 
vægpiller, som bærer kraftige gjord og skjoldbuer, vi
ser, at hvælvet her i modsætning til korets, der hvilede 
på forlæg, ikke var planlagt ved skibets opførelse.144 De 
må antagelig være kommet til o. 1300.
 Ved den højgotiske ombygning (s. 57045713) sigtede 
man mod at forlænge koret, mens selve grundstruk
turen som enskibet langhus med kor og skib i samme 
højde ikke tænktes ændret, blot forhøjet og moderni
seret i pagt med den nye katedralgotik. Denne nord
tysk inspirerede stil holder for alvor sit indtog i vort 
kirkebyggeri fra o. 1300 og gør sig tidligst gældende i 
ombygningen af Odense Domkirke og de store køb
stadskirker i Malmø og København.145 Også kloster
kirker som de nedrevne †gråbrødrekirker i Odense 
og Svendborg er præget af denne stil, og dette gælder 
tillige sortebrødrekirkerne i †Holbæk og Århus (s. 
1058).146 Meget karakteristisk for ombygningen er 
de høje, slanke hvælv, hvis ribbeprofil også benyt
tes til gjordbuer, hængestave og vægpiller. Tilsva
rende praksis kendetegner de nævnte kirker, der for 
en rækkes vedkommende ydermere er beriget med 
kridtstenskapitæler og konsoller, hvis udsmykning 
er nært beslægtet med formerne i Horsens. Paral
leller til kapitælet og konsollen med ‘palmegrene’ 
(fig. 61, 67), sidstnævnte omkring et menneskeho
ved, findes således både i Odense Domkirke samt 
†gråbrødrekirkerne smst. og i Svendborg.147 Andre 
detaljer såsom de i vinduer og gesimser benyttede 
profilsten kan også henregnes til et fælles formforråd; 
endelig er der med rette peget på slægtskabet mel
lem korets blændingsgavl og tilsvarende former på 
Peterskirken i Malmø og sortebrødrekirken i Århus 
(Vor Frue).148

 I betragtning af de nævnte paralleller med kirker, 
som stod under opførelse i 1300’ernes første halvdel 
(†gråbrødrekirkerne i Odense og Svendborg indvie
des hhv. 1342 og 61), må det være rimeligt at sætte 
ombygningen til 1300’ernes anden fjerdedel. Pestens 
hærgen ved århundredets midte, som bl.a. medførte, at 
embederne ved både †Vor Frue Kirke og Vor Frelsers 
Kirke stod vakante og 1351 overdroges til Johanniterne 
(s. 5352), kan også have været årsag til, at ombygningen 
gik i stå og aldrig blev fuldført efter hensigten.
 På nær et cirkelvindue (fig. 72, 73), som blev frem
draget 188892, er sporene af et (†)kapel (s. 5714), som 
rejstes ud for korets 4. fag, næsten helt opslugte af se
nere ombygninger. Alle daterende træk er på nær det 
omtalte vindue forsvundet, men da det må være ældre 
end nordre sideskib skal det formentlig tidsfæstes til o. 
1400. Efter middelalderen synes det at have tjent som 
†sakristi indtil det 177375 omdannes til gravkapel for 
apoteker Schmidt og familie.
 Tilføjelsen af nordre sideskib (s. 57145716) er for
mentlig først sket i 1400’ernes første halvdel i fortsæt
telse af korets nordkapel. Selve ideen med at udvide 
kirkesalen med et sideskib, som var bortvendt fra klo
steret, var for længst introduceret inden for tiggermun
kenes byggeri. Således var de to nævnte †gråbrødre
kirker på Fyn ‘født’ med denne disposition. I Horsens 
gennemførtes udvidelsen i etaper med østfaget som 
det første, muligvis indrettet som det kapel Henrik 
Knudsen Gyldenstierne (†1456) stiftede, hvis †kalk
maleriudsmykning daterer det til tiden henimod 1450. 
De to følgende fag, der ligesom det første respekte
rede skibets oprindelige fagdeling, og således ikke tog 
hensyn til den højgotiske ombygningsplan, er antagelig 
rejst umiddelbart herefter. Hele sideskibet blev herefter 
forbundet med midtskibet via arkader, råt brudt igen
nem det gamle skibs nordmur. Sideskibet lagdes under 
et fælles halvtag, der stødte op til midtskibet lige under 
dettes gesims. Selvom vi hovedsagelig kun kender si
deskibet i dets nedslidte, eftermiddelalderlige skikkelse, 
som det registreredes i tegningerne fra 1883, har det 
ikke haft samme arkitektoniske kvalitet som det lidt 
yngre sideskib til sortebrødreklosteret i Århus. Her 
afspejles det højere niveau, som kendetegnede om
bygningerne på stiftets hovedkirke i 1400’ernes anden 
halvdel (s. 1060f.).
 Tilføjelsen af korsgangen med gallerietage på skibets 
sydside (s. 5716f.) skal formentlig dateres til slutnin gen 
af 1400’erne og kan høre sammen med genopbygning 
af selve klosteret efter branden o. 1497 (s. 5654). Den i 
Horsens gennemførte løsning af belysningsproblemerne 
i forbindelse med tilføjelsen af en korsgang er også prak
tiseret andetsteds i klosterbyggeriet. Det gjaldt således 
med sikkerhed †dominikanerkirken i Holbæk og fran
ciskanernes †kirke i Odense.149

 Den sidste etape i kirkens middelalderlige bygnings
historie er vestforlængelsen (s. 5717f.)
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kan være gennemført få år efter kirkens statusæn
dring, f. eks. i forbindelse med beslutningen 1540 
om at give byens borgere tilladelse til at nedrive 
den gamle †Vor Frue Kirke og bl.a. bruge byg
gematerialer som sten, kalk og tømmer herfra til 
deres nye sognekirke (s. 5655). En anden, måske 
nok så nærliggende, mulighed er tiden efter by
branden 1586, som gav stødet til skolens udflyt
ning fra klosterets østfløj og opførelsen af en ny 
bygning nordøst for kirken (s. 5666). Under alle 
omstændigheder kan der næppe være tvivl om, at 
den var gennemført inden århundredets udgang 
og klosterbygningernes fjernelse.
 Udnyttelsen af korsgangen og dens galleri har 
ikke krævet de helt store tiltag. Man har kunnet 
nøjes med at fjerne korsgangens hvælv, tilmure 

SØNDRE SIDESKIB

Da kirken efter klosterets opløsning 1532 var ble
vet byens eneste sognekirke, kan der have været 
behov for en udvidelse. Dette er sket ved tilføjel
se af et søndre sideskib, som i hovedsagen bestod i 
inddragelsen af den sen middelalderlige korsgang 
og dens gallerietage (s. 5716f.), mens sideskibets 
vestligste fag blev indrettet i nordenden af klo
sterets vestfløj.
 Hvornår denne tilføjelse er foretaget, vides ik
ke. Selve fremgangsmåden med inddragelse af en 
korsgang med øvre gallerietage som sideskib ef
ter fjernelse af etageadskillelsen kendes fra adskil
lige klostre.150 I Holbæk skete det 1636,151 men 
der er intet til hinder for, at det i dette tilfælde 

Fig. 78. Kirken set fra sydvest. Chr. Reinau(?) fot. 1888. – The church viewed from the south west.
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dens arkader i ydre murflugt og sætte den i for
bindelse med skibet ved at gennembryde dettes 
sydmur med åbninger, der sluttede sig til galleri
ets, om end de var en anelse snævrere end disse, 
hvorfor arkaderne stod med overgribende stik 
(jfr. fig. 7576).
 Sideskibets vestligste fag var indrettet i norden
den af klosterets vestfløj, som antagelig er blevet 
nedrevet ved samme lejlighed. Det er uvist, hvor
ledes fagets vinduer og hvælv var udformet for
ud for indretningen af Gerhard de Lichtenbergs 
Kapel i forbindelse med restaureringen 173647, 
der overhovedet berørte søndre sideskib ganske 
meget (s. 5725). Det synes dog som om, at der i 
sideskibets vestgavl udvendig er bevaret en stump 
ældre murværk af orange sten, lagt i krydsskifte, 
og således er en rest af den eftermiddelalderlige 
ombygning. Den fladbuede †dør, som registre
redes 1883 (jfr. fig. 36), stammede dog snarest fra 
klosterfløjen, hvor den kan have tjent som intern 
forbindelse mellem denne og det formodede 
†porthus.
 I sideskibets 1. fag, umiddelbart øst for korsgan
gens sværere murværk, fandtes senest i 1740’erne 
en †dør, hvis alder er uvis, men antagelig først er 
etableret efter korsgangens omdannelse til side
skib. Ved dens indsættelse eller i forbindelse med 
opførelsen af en mere monumental †portal (jfr. 
fig. 34), der ombyggedes 1783 (s. 5728) har man 
fjernet korsgangens svære murværk på dette sted. 
Det er uvist, om det fladbuede vindue, som før 
opmålingen 1883 skal være registreret i gallerie
tagen herover, må tilskrives en lapsus hos tegne
ren (sml. fig. 75 med 80)

SYDKAPELLET 
(DET RUSSISKE KAPEL)

De to østligste fag af søndre sideskib, der siden 
hovedrestaureringen 188892 udvendig fremtræ
der som en del af sideskibet, rummer rester af 
et kapel, som kan have taget udgangspunkt i en 
bevaret rest af klosterets korsgang.
 Kapellet omtales tidligst 1782, da det russi
ske eksilhof, som 1780 havde holdt deres ind
tog i Horsens, begravede prinsesse Elisabeth her. 
Forud herfor var kapellet, der hidtil havde tilhørt 

den Lichtenbergske familie, blevet ombygget og 
udvidet til sin nye bestemmelse (se ndf.). 1816 
blev kisterne med de jordiske levninger af de 
fire prinser og prinsesser nedsat i en til formå
let indrettet krypt, og herefter henstod kapellet 
ubenyttet. Ved hovedrestaureringen blev dets in
dre ændret til den skikkelse, hvormed det stadig 
fremtræder.
 Kapellets alder og nærmere udformning i dets 
ældste skikkelse er ukendt. Det er som ovenfor an
tydet muligt, at man i forbindelse med klosterets 
nedrivning i slutningen af 1500’erne har bevaret 
enten østenden af nordre korsgang eller østfløjens 
korsgang op mod korets 4. fag. Mens den øvrige 
del af nordre korsgang som beskrevet omdanne
des til sideskib, kan dette afsnit været bibeholdt 
som en kapelligende tilbygning. I så fald var det 
formentlig her, man havde anbragt det †orgel (s. 
5882), som flyttedes 1739 under restaureringen 
173646, hvorefter Gerhard de Lichtenberg har 
indrettet det til begravelseskapel for sin familie, 
der måtte vige søndre sideskibs vestre fag, hvor 
storkøbmanden ønskede sit eget prægtige grav
monument opstillet (s. 5921).
 En nu blændet 1 m bred, kurvehanksbuet 
†døråbning i korets sydvæg, 1,3 m øst for kor
buen, har formentlig givet adgang til dette ka
pel, mens en udmuring ovenover kan være levn 
af åbningen mellem orgelpulpituret og kapellets 
loft (med plads til dets bælge).
 Ved det russiske hofs erhvervelse af Lichten
bergfamiliens gravkapel blev dette ombygget og 
forlænget fra 6,7 m (10 alen og 16 tommer) til de 
nuværende 10,5 m (16 alen og 18 tommer), mens 
bredden, der svarede til sideskibet, forblev uæn
dret.152 Horsensbilledhuggeren Jens  Hiernøe 
udførte indgangsportalen og fik tillige betaling 
for flytning af to stensarkofager fra den ‘Lichten
bergske begravelse’ til en ny plads i kirkens anden 
ende samt nedtagning af et epitafium (s. 5946). 
Murerarbejdet har antagelig været overdraget til 
Hiernøes faste samarbejdspartner, Anders Kruuse.
 Kapellet, der muligvis både før og efter om
bygningen var iklædt en dragt af de små gule 
sten, som benyttedes til søndre sideskib ved re
staureringen 173647, fik nu en ny østgavl og 
to i stedet for et vindue mod syd. Sporene ef
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ter den nedbrudte †taggavl af bindingsværk er 
synlige i loftsrummet inden for den nuværende 
østgavl. Sidstnævnte blev rykket længere østover 
som følge af skalmuringen, mens de rundbuede, 
falsede †vinduer (jfr. fig. 34) forsvandt 188892. 
Taget var et skråt pulttag i forlængelse af sideski
bets og korets.
 Adgangen til kapellet skete fra søndre sideskib, 
hvor en trappe leder op til den bevarede portal 
(s. 5941), der åbner sig mod rummet, hvis flisebe
lagte gulv er hævet over en utilgængelig, hvælvet 
gravkrypt, som indrettedes 1816.
 Ved ombygningen 1782ff. fik kapellet et †hvælv, 
hvilende på falsede hjørnepiller med trinvis ud
kraget vederlagsmarkering (jfr. fig. 40). Ribberne 
var tildannet af små gule sten (fig. 44k). En slank, 
rundbuet arkade med vederlag som hvælvpil
lerne åbnede sig mod koret, lukket af trådvæv.
 Storck havde i sit oprindelige forslag tænkt sig 
at forkorte kapellet og give det samme udstræk
ning som nordkapellet (jfr. fig. 89), dvs. en tilba
gevenden til situationen før overdragelsen til det 
russiske hof. Motivet var dog ikke historisk, men 
æstetisk. Det besluttedes imidlertid at opretholde 
den eksisterende udstrækning, om end med to 
nye gotiserende hvælv i stedet for det ene; men 
korets væg viste sig at være så skrøbelig, at den 
ikke skønnedes at kunne tåle belastningen. Efter 
nedtagningen af hvælvet fra 1782f. indbyggedes 
derfor i stedet et bjælkeloft, som står rødmalet.

NORDKAPELLET 
(SCHMIDTS KAPEL)

Gravkapellet, der o. 177375 indrettedes til fami
liebegravelse for apoteker Gottfried Schmidt (s. 
5937), fremtræder i lighed med sydkapellet efter 
hovedrestaureringen 188892 udvendig som det 
østligste fag af nordre sideskib, iklædt en skalmur 
af røde munkesten og med nygotiske detaljer 
(støttepiller, taggavl og vinduer), alt tegnet af H. 
B. Storck.
 Kapellet er i sin kerne en middelalderlig (†)til
bygning, antagelig opført o. 1400 ud for korets 
4. fag. Heraf er dog tilsyneladende kun bevaret 
den vestre flankemur med et 188892 genåbnet 
cirkelvindue (s. 5714).

 Efter reformationen og klosterkirkens nye rolle 
som sognekirke har man formentlig taget kapel
let i brug som †sakristi(?) – en funktion, som dog 
først nævnes 1745 uden præcis lokalisering, da 
Albert glarmester (d.e. Albert Clausen) indsatte 
to nye vinduer (dvs. ruder) ‘i sakristiet på gavlen’ 
foruden endnu et vindue på siden smst.100 Arbej
det omfattede herudover indsættelse af en ny dør 
med tilhørende karm ‘for sakristiet’.114 I muren 
mellem kapellet og sideskibet, dvs. resterne af den 
middelalderlige tilbygnings flankemur, bemærkes 
en ca. 160 cm bred udmuring. Den giver sig nu 
til kende på sideskibets østvæg som to lodfuger, 
af hvilke den søndre repræsenterer hjørnet af den 
støttepille, som tilbygningens mur byggedes op 
til. Hvis der har været tale om en †døråbning(?), 
er afdækningen dog borttaget.
 Tilbygningens indretningen til familiebegravel
se for apoteker  Schmidt har haft karakter af en 
gennemgribende fornyelse. Skriftlige oplysninger 
herom er dog ikke fremdraget, og på det bevarede 
gravmonument (s. 5937) hedder det blot, at ‘han 
selv havde tilkøbt sig denne begravelse’ og skæn
ket midler til dens vedligeholdelse. Reparationer 
1773 på kirkens tag og gavle ‘næst ved det nye be
gravelsessted’ synes således affødt af kapellet, der i 

Fig. 79. Korets nordside og Schmidts kapel før 1879. 
Tegning af malermester Rosenstand(?), benyttet som 
forlæg for xylografi i Fabricius. LAVib. – North side of 
chancel and Schmidt chapel before 1879. Drawing by the mas-
ter painter Rosenstand(?), used as original for wood engraving 
in Fabricius.
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økonomisk henseende var kirken uvedkommen
de.153 Indtil hovedrestaureringen 188892 frem
trådte kapellet som en tilbygning ved nordre si
deskibs østende (fig. 43), udvendig skalmuret med 
små gule sten og med rundbuede falsede vinduer 
samt et pulttag i forlængelse af korets tagflade; den 
glatte taggavl var foroven af bindingsværk, svaren
de til forholdene i syd (jfr. fig. 36).
 Mens kapellet i det ydre er helt indkapslet i 
Storcks nygotiske dragt, rummer det indre fortsat 
levn af den oprindelige udformning. Det gælder 
den hvælvede krypt, som betinger det hævede 
gulv i selve kapellet, hvortil adgangen sker gen
nem en slank, rundbuet arkade. Derimod fjerne
de Storck det 1773 opførte halvstenshvælv, hvis 
rester endnu er synlige på loftet (jfr. fig. 60), mens 
de falsede hjørnepiller i selve rummet blev ned
brudt. I stedet indbyggedes et nygotisk hvælv af 
samme type som skibets nye hvælv, hvilende på 
forlæg.

TIDEN SOM SOGNEKIRKE 
15321794

De første århundreder. De første to hundrede år 
af kirkens tid som sognekirke for Horsens by er 
yderst sparsomt dokumenteret, for så vidt angår 
bygningsmæssige ændringer og restaureringer, 
idet kirkeregnskaber først er bevaret fra slutnin
gen af 1600’erne. Det er således uvist, hvornår 
klosterbygningerne ved kirkens sydside blev re
vet ned og nordre korsgang inkorporeret i kirken 
som et søndre sideskib (s. 5721f.). Det kan være 
sket allerede kort tid efter beslutningen 1540 
om, at byens borgere kunne benytte materia
ler fra den nedrivningsdømte †Vor Frue Kirke 
til den nye sognekirke. En anden mulighed er, 
at skolen (og præsteboligen), som efter munke
nes fordrivelse indrettedes i klosterbygningerne, 
forblev her indtil en ny skolebygning (jfr. fig. 2) 
1589 blev opført nord for kirken (s. 5666) som 
en følge af den hidtidige skoles ødelæggelse ved 
brand. Hvis skolen endnu i 1580’erne har haft til 
huse i klosteret, er tilføjelsen af søndre sideskib 
formentlig først gennemført på dette tidspunkt.
 Tidspunktet for oplægningen af ét stort fælles 
†sadeltag over de tre skibe kendes ikke; kun må 

det være sket før 1677, da Resen gengav kirken 
i sit værk (jfr. fig. 2). Om Kirsten Munks dona
tion på 100 rdl. til afhjælpning af ‘kirkens bygfæl
dighed’ 1635 (s. 5656) muligvis blev benyttet til 
dette formål, vides heller ikke.
 Først fra o. 1700 begynder bevarede regn
skaber at give et mere dækkende billede af den 
bygningsmæssige vedligeholdelse og fornyelse af 
kirken; men kirkernes fællesregnskab gør det ofte 
vanskeligt, og i adskillige tilfælde umuligt, at af
gøre, hvilken af de to kirker, der er tale om.
 Ved en synsforretning 4. april 1696 påpegedes, 
at vestgavlen var revnet fra øverst til nederst, og  
at ‘kammene eller tindingerne’ på begge sider af 
gavlen var forvitrede og stod uden afdækning. 
Også kirkens blytækning og korets tre piller mod 
nord trængte til reparation – et arbejde som ud
førtes af Niels murmand formedelst 60 rdl.34 Re
parationen gjorde det muligt for Magistraten året 
efter i sin indberetning til Kancelliet at meddele, 
at Klosterkirken var ‘temmelig vedligeholdt’ i 
modsætning til den forfaldne kirke ‘midt i byen’, 
dvs. Vor Frelsers Kirke (s. 5368).
 I sommeren 1723 gennemførtes en række for
bedringer af kirkens ydre – arbejder, som bl.a. 
omfattede nedbrydning og genopførelse af en 
række støttepiller.34 Der var formentlig tale om de 
piller med skrånende forsider, som stod indtil ho
vedrestaureringen 188892 (jfr. fig. 34, 79), og af 
hvilke sydsidens 2. og 3. var eftermiddelalderlige 
og tilføjet efter nedrivningen af klosterets østfløj.

HOVEDISTANDSÆTTELSEN 
17361747

I 200året for reformationens indførelse lod de 
nyudnævnte kirkeværger Jochum Rodenborg 
og Claus Cordtsen kirkerne og latinskolen syne, 
hvorved der skabtes overblik over de betydelige 
mangler, som alle tre huse kunne udvise. Generelt 
for begge kirker var forfaldne gulve, brøstfældige 
vinduer og hvælvinger, tagbeklædningens dårlige 
stand og for inventarets vedkommende stolenes 
og orglernes elendige tilstand. Specielt anførtes, 
at murene ved Klosterkirkens sydside var bulede 
ud og revnede fra det øverste og næsten ned til 
grunden.154
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 Kirkeværgerne henvendte sig til byens mest 
velhavende købmand, kommerceråd Gerhard 
de Lichtenberg, der ud over en beslutning om 
at skænke Klosterkirken nye stole og pulpiturer 
tog initiativ til at afhjælpe de bygningsmæssige 
mangler. Sidstnævnte arbejde skulle både her og 
ved Vor Frelsers Kirke samt Latinskolen ledes af 
hans ‘hofarkitekt’, Nicolaus Hinrich Rieman fra 
Skive – en disposition, der vakte betydelig for
tørnelse blandt byens murermestre (s. 5448).155

 Arbejdet på de to kirker er i et vist omfang 
foretaget sideløbende, og det kan ud fra de beva
rede regnskaber være vanskeligt at bestemme bå
de omfanget og det præcise tidspunkt for de byg
ningsmæssige indgreb. Et enklere overblik giver 
derimod kirkeværgen, den 1754 adlede Jochum 
Rodenborg de Lichtenhielm, i en redegørelse for 
istandsættelser på byens kirker i hans embedstid 
173655.156 Byggearbejderne på Klosterkirken 
omfattede ifølge denne i 1738 ‘en del af taget 
og muren med den østre side og vestre gavl … 
såvel som alle hvælvingerne i kirken samt taget 
over koret ligeledes gulvet og gravene (...) hvil
ken reparation bedrog (!) i alt den sum af 2037 
rdl.’ 1745 blev ‘Klosterkirkens blytække på den 
søndre side aftaget og omstøbt, samt igen oplagt, 
tillige tømmerværket repareret og istandsat, samt 
hvis som manglede ved den brøstfældige mur 
på samme kirkes side repareret og istandsat, hvis 
bekostning bedrog 580 rdl. samme år tilligemed 
næstfølgende år’.
 Hovedindsatsen falder således i 1738, men var 
forberedt året forinden, da man foretog bety
delige materialeindkøb af bl.a. ‘lybske’ mursten, 
‘dobbelte’ mursten og tagsten – materialer, som 
en skipper fra Flensborg fik betaling for at fragte 
til Horsens. Rieman selv modtog i 1737 og 38 
henholdsvis 320 og 110 rdl. Foruden bygmeste
ren rummer regnskaberne disse år betaling til 
murermester Christen Andersen (for kirkegulvet 
og gravene) samt glarmester Albert Clausen – vel 
begge lokale håndværkere.48

 Ifølge kirkeregnskaberne lå arbejdet ikke helt 
stille i årene mellem de to perioder, som fremhæ
vedes i kirkeværgens redegørelse. Således repare
redes ‘klosterkirkemurens grundvold’ i 1739,99 
og i regnskaberne fra 1740/41 omtales ligeledes 

reparation af ‘mangler’ på klosterkirkens mure.99 
1742 tilmuredes to vinduer ved ‘den store kir
ke’, dvs. Klosterkirken, hvis tagrygning ligeledes 
istandsattes.114 1743 og 44 rummer regnskaber
ne udgifter til nyt vinduesglas i ‘søndre og østre 
vindue’ samt et nyt vindue i sydøst.114

 Det ovennævnte arbejde i 174546 på sydmu
ren, gavlene og omstøbningen af blytaget smst. 
udførtes dels af murermester Søren Eistrup, dels 
af blytækkerne Niels Sørensen og Hans Nielsen.99 
Ligeledes omtales indsætning af en dør samt to 
vinduer i ‘sakristiet på gavlen’ (jfr. s. 5723).114 Af
slutningen på de omfattende istandsættelser var 
en reparation af kirkens østgavl samt korets støt
tepiller, udført i 1747. Samme år modtog billed
huggeren Niels Broe (Nielsen) 6 rdl. for en sten, 
som opsattes over den østre, dvs. søndre, kirke
dør.99 Maleren Niels Pedersen stafferede stenen 
og tillagde selv guldet til kronen og det konge
lige monogram. Endelig leverede smeden Axel 
Sørensen 12 ankre til fastgørelse af ‘majestætens 
navn’ i kirkemuren.114

 På nær enkelte levn i forbindelse med Ger
hard de Lichtenbergs gravkapel er næsten alle 
spor af denne store istandsættelse for bygningens 
vedkommende forsvundet, hvorfor opmålinger, 
fotografier og andre registreringer fra tiden før 
Storcks hovedrestaurering 188892 nu er den 
bedste kilde til at danne sig et indtryk af arbejdets 
karakter.
 Endnu 1888 stod kirkens søndre sideskib med 
store rundbuede og falsede vinduer. Endvidere 
fandtes en fremspringende portal østligst ud for 
tværgangen ved grænsen til kapellet på korets 
sydside (jfr. fig. 34, 78). Det fremgår, at denne del 
af kirken var skalmuret med små gule flensborg
sten, som var blandt de 1737 indkøbte materia
ler.157 Dette, sammenholdt med synsforretningens 
omtale af kirkens udbulede og revnede sydmur, 
understreger, at en istandsættelse af søndre sideskib 
har været en hovedopgave for Riemans arbejder 
ved Klosterkirken 173738. De tre østlige fag 
af sideskibets mur hidrørte fra klostergangen (s. 
5716), hvis spinklere murværk ud for dets over
etage formentlig var blevet svækket af trykket fra 
dets hvælv, der selv efterfølgende var revnede. En 
række af hvælvene i søndre sideskib har derfor 
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måttet fornyes. Dette fremgår dels af en tegning 
i byhistorikeren Otto Fabricius’ papirer (fig. 80), 
dels af snit i Storcks opmåling 1883 (jfr. fig. 38). 
Her ses, at †hvælvene udgik fra falsede vægpiller 
over springet mellem klostergangen og galleri
etagen. Disse vægpiller, som formentlig var oprin
delige i galleriet, blev nu udstyret med profilerede 
kragbåndskapitæler, sammensat af vulst mellem 
platter. Det østligste †hvælv bibeholdt dog sin 
middelalderlige form (jfr. s. 5716 og fig. 80). Der
imod fornyedes de to øvrige samt det vestligste 
(Lichtenbergs Kapel) med brede runde gjordbuer 
og profilerede ribber af stuk(?), der mødtes i en 
topring. Hvælvenes tilslutning på overvæggene er 
endnu delvis synlige fra loftsrummet (jfr. fig. 40). 
Tilsvarende hvælv, hvis ribbeprofil er sammensat 
af to vulster omkring en platte, er endnu bevaret 
i krypten under kapellet, hvor topringen udfyldes 
af Lichtenbergs våbenmærke, stjernen (fig. 81).158 
Selve gravkapellet forsynedes med den bevarede 

rundbuede arkade mod midtskibet (jfr. fig. 380), 
hvis profilerede kragbånd svarer til de for længst 
forsvundne på sideskibets vægge.
 Tegningerne viser, at man indvendig bevarede 
ældre vinduesindfatninger i 1. og 2. fag, henholds
vis fladbuet(?) og spidsbuet, mens man i 3. og 4. 
fags vestgavl indsatte rundbuede åbninger med 
smigede sider. Af disse er toppen af gavlvinduet 
endnu synligt fra loftsrummet. En profileret af
slutning, som sås såvel på korsgangsmurens over
side som på midtskibsarkadernes vederlag (jfr. fig. 
7576), må også stamme fra denne istandsættelse.
 Den ydre skalmuring af søndre sideskib med de 
rundbuede, falsede vinduer skal muligvis opfat
tes som en eftertanke og henføres til de arbejder, 
der udførtes 174546 ‘på den brøstfældige mur.’ 
Et yderligere indicium herfor er den †portal (jfr. 
fig. 34, 78), hvorover det kgl. monogram opsattes 
1747. Portalen omtales ellers ikke i regnskaberne, 
og i den skikkelse, som kendes fra tegningerne 
og fotografi før hovedrestaureringen 188892, 
er den præget af en ombygning, som billedhug
geren Jens Hiernøe udførte 1783 (s. 5728). Der 
kan dog næppe være tvivl om, at Jens Hiernøe 
i alt væsentligt har respekteret den eksisterende 
portalindramning. Den tunge segmentformede 
gavl harmonerer ikke med Hiernøes nyklassicis
me, men er derimod karakteristisk for Riemans 
jyske barok, hvorimod det refendfugede frem
spring for så vidt kan skyldes begge bygmestre.159 
Stenen med det kronede kongelige monogram 

Fig. 80. Søndre sideskib, set mod vest, før hovedre
staureringen 188892. Tegning af malermester Rosen
stand(?) i byhistorikeren Otto Fabricius’ papirer. LALA
Vib. – South side aisle, viewed towards the west, before the 
general restoration of 1888-92. Drawing by the master painter 
Rosenstand(?) in the city historian Otto Fabricius’ papers.

Fig. 81. Detalje af hvælv i gravkrypt under Lichten
bergs Kapel (s. 5922). HJ fot. 2004. – Detail of vaulting in 
crypt below the Lichtenberg chapel.
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må have været anbragt i segmentgavlen, hvor det 
1783 måtte vige for en *indskriftsten (fig. 83), 
udført af Hiernøe. Af de to sten, som Niels Broe 
Nielsen i 1747 fik betaling for, er den ene beva
ret. Den opsattes over den nyopførte latinskoles 
portal under midterkvisten i vest sammen med 
en indskriftsten. De er begge bevaret og efter la
tinskolens ombygning 1875 indmuret i muren på 
hjørnet mellem Borgergade og Havneallé (fig. 
21). Stenen med det kongelige navn viser Chri
stian VI’s kronede spejlmonogram, indrammet af 
korslagte palmegrene. †Kongemonogrammet til kir
kens portal har formentlig været en pendant her
til, og med kongens bortgang 1746 har den fået 
karakter af en mindesten over monarkens – også 
for de Lichtenberg – så lykkelige regering.
 Endelig skal en tredje kongelig indskriftsten (fig. 
82), som ganske vist bærer årstallet ‘1728’, næv
nes i forbindelse med de foregående. Det dre
jer sig om den sandstenstavle, 101×87 cm, som 
viser Frederik IV’s kronede spejlmonogram over 
korslagte palmegrene og et skriftfelt med laur
bærkrans omkring kongens valgsprog og årstallet, 
i reliefhuggede, kursiverede versaler: »Dominus 
mihi adjutor. Anno 1728« (Herren er min hjæl
per. År 1728). Sortmalet med forgyldt relief. Ind
muret i nordre sideskibs vestvæg over døren til 
forhallen. Tavlen sad før 1888 over hovedindgan
gen i nordre sideskibs vestfag, inden for hvilken 
Gerhard de Lichtenbergs prægtige monument 
var det første, som mødte den indtrædende. Da 
der ikke er oplysninger om noget kongebesøg i 
Horsens det nævnte år, er det fristende også at 
sætte denne tavle i forbindelse med de Lichten
bergs årelange omsorg for Klosterkirken, som i 
hans epoke på mange måder fik karakter af et 
mindesmærke for byens store matador, der i 1728 
begyndte sin sociale opstigning ved ægteskabet 
med borgmesterdatteren Bodil Hofgaard.
 Større usikkerhed hersker der omkring de øv
rige poster i regnskaberne mellem de to hoved
kampagner 173738 og 174546. Reparationerne 
på kirkens ‘grundvold’ 1739 og mure de to føl
gende år kunne bl.a. tænkes at referere til de bæl
ter af granitkvadre, som indtil 188892 sås indsat 
på korgavlen og langs nordre sideskibs mure (jfr. 
fig. 3536). Tilmuringen af to vinduer og indsæt

ningen af nye ruder er det derimod næppe muligt 
at lokalisere. Samme usikkerhed gælder kapellet (s. 
5722) øst for søndre sideskib, der må være blevet 
indrettet til begravelse for de Lichtenbergs ældre 
slægtninge, Thonboefamilien, som måtte vige 
pladsen ved indretningen af den store købmands 
gravkapel i søndre sideskibs vestre fag.
 Til gengæld kan der ikke herske tvivl om, at 
reparationerne i henhold til de i synsforretnin
gen 1736 omtalte ‘brøstfældige’ hvælv foruden 
søndre sideskibs tillige omfattede skibets og ko
rets hvælv. Således havde skibets tre østlige hvælv 
forud for nedbrydningen 1888 biribber (jfr. fig. 
37, 75), hvis profil svarede nøje til sideskibets; de 
udgik fra en lille konsol, som også kendes fra an
dre af Riemans arbejder.160 I koret har man for
nyet toppen af det østligste hvælv, og formentlig 
stammer de profilerede konsoller (jfr. fig. 37), 
som støttede senere borttagne †ankerbjælker, også 
fra denne hvælvreparation. Endelig kan ommu
ringen af vinduesindfatningerne i 1. fag af ko
rets sidemure (jfr. fig. 102) antages at stamme fra 
denne reparation.

Fig. 82. Bygningstavle 1728 opsat over †nordportal, jfr. 
fig. 35. 188892 flyttet til nordre sideskibs vestvæg (s. 
5727). HJ fot. 2005. – Building plaque, 1728, set up above 
†north door; cf. fig. 35. Moved in 1888-92 to the west wall of 
the north side aisle.
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 Under alle omstændigheder har den store re
staurering af hovedkirken 173647 efterladt den 
i en stand, såvel bygningsmæssigt som for inven
tarets vedkommende, der kunne tåle at vises frem 
ved den nye konge, Frederik V’s, besøg i Horsens 
1749 (s. 5657).

TIDEN 17501794

 175960 fik murermester Johan Michael Hent
zel 44 rdl. for en større reparation af kirkens østre 
gavl, nordsiden samt en række af korets udvendi
ge piller. 1765 modtog han atter betaling, denne 
gang for genopmuring af brøstfældigt murværk 
på en gavl samt diverse flikkeri på mure og pil
ler.107 1769 udførte tømreren Jens Nielsen to 
store tagrender af hhv. 6,3 og 5 m’s længde (10 
og 8 alen), hvortil smeden Jacob Hintz leverede 
fem ankre.161

 Mere markante og omkostningstunge var de 
istandsættelser, som gennemførtes o. 1773 i sam
menhæng med indretningen af det nye begravel
sessted i nordkapellet – sidstnævnte et arbejde, 

som i øvrigt ikke omtales i kirkeregnskaberne, da 
det vedrørte kapellets bruger/ejer, afdøde apote
ker Schmidts enke (s. 5723, 5937). De øvrige ar
bejder, hvis afslutning markeredes ved opsætning 
af den bevarede vindfløj på korgavlen (s. 5751), 
udførtes af murermestrene Anders Kruuse og 
Hans Christensen formedelst 200 rdl.162 Mulig
vis hidrørte korgavlens kamme, som indtil 1888 
stod glatte, muret med strømskifter mellem fod 
og toptinde (jfr. fig. 36), fra denne istandsættelse. 
Herudover omfattede arbejderne fornyelse af 
blyklædningen på kortaget ved gavlen samt ud
skiftning af trappehusets tagtegl med bly, foruden 
opmuring af en ny gesims smst.
 Kirkens vestre gavl stod på samme måde med 
fod og toptinde samt glatte kamme opmuret i 
strømskifter (jfr. fig. 36). Denne udformning blev 
udført 1775 (jfr. vindfløj s. 5751), da murerme
ster Hans Brandt fik betaling for at nedbrække og 
genopmure vestgavlen på begge sider.153

 I forbindelse med det russiske hofs ankomst til 
Horsens 1780 overtog fyrstefamilien det gamle 
sydkapel, der nu forlængedes og nyindrettedes (s. 
5722). Kapellets forlængelse omfattede også en 
øgning af den tilsvarende del af det store tag, hvis 
østvendte gavlspidser ifølge opmålingerne 1883 
(jfr. fig. 36) stod i udmuret bindingsværk. Denne 
reparation kan således tidligst være udført efter 
sydkapellets forlængelse og er muligvis samtidig 
med ændringerne o. 1782.
 Riemans sydportal fra 174647 (s. 5726), som 
var den nærmeste ydre adgang til kapellet, havde 
muligvis behov for istandsættelse for at matche 
den nye situation. I hvert fald fik bygmester An
ders Kruuse og billedhuggeren Jens Hiernøe, der 
også havde medvirket ved indretningen af det 
fyrstelige kapel med dets portal (fig. 432), i 1786 
bl.a. betaling for sydportalen (jfr. fig. 34), som synes 
genopført i former, der i hovedtræk har svaret 
til den oprindelige dørindfatning. Materialerne 
omfattede 3800 stk. ‘bedste Aakjær mursten’, 14 
tdr. Daubjerg stenkalk og 7 læs kalksand. Afslut
ningsvis blev portalen overstrøget tre gange med 
oliefarve i »Sandsteens Couleur«, en velkendt 
procedure, som også benyttedes, da man ti år 
senere gav Vor Frelsers Kirke den nye portal (s. 
5455).106

Fig. 84. *Indskrifttavle udført o. 1786 af Jens Hier
nøe til ombygning af †sydportal (s. 5729). I Horsens 
Museum. – *Plaque made in c. 1786 by Jens Hiernøe for 
rebuilding of †south door.

Fig. 83. *Relief udført o. 1786 af Jens Hiernøe til om
bygning af †sydportal (s. 5729). I Horsens Museum. 
– *Relief done in c. 1786 by Jens Hiernøe for rebuilding of 
†south door.
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 Mens den fremspringende dørindfatning i si
ne hovedtræk med den tunge segmentgavl må 
opfattes som en gentagelse af barokportalen, er 
dennes stenhugne †kongemonogram af ukendte 
årsager blevet fjernet til fordel for et lyst *kalk-
stensrelief, 56×88 cm (fig. 83), der var anbragt i 
dørens fronton. Stenen prydes af et skjold, kran
set af en laurbærguirlande og flankeret af symbo
ler på Den Nye og Den Gamle Pagt, hhv. kors 
og evangeliebog (tv.) og Moselovens tavler (th.). 
På skjoldet læses med sortmalet, fordybet kursiv 
og kursiverede versaler følgende citat fra Davids 

Salmer: »Ps. 26:8. Herre(,) Jeg Elsker Dit Huu
ses Bolig etc.«. Foruden denne indsattes over den 
kurvehanksbuede dør endnu en *indskriftsten (fig. 
84) af sandsten, 140×30 cm med følgende tekst i 
fordybet, forgyldt kursiv og kursiverede versaler: 
»Her høres Sandheds Ord vor Jesu reene Lære; 
Her muntres Siæle op til Gudsfrygt, Dyd og Troe. 
Min Christen, Kom her ind, Du vil et Vidne 
Være Om Fryd i Herrens Huus, Om Siælens 
Sande Roe«. Portalen blev nedbrudt 188892 og 
de to sten overdraget til Horsens Museum 1920 
(HOM inv. nr. 163435).

Fig. 85. Korgavlen (s. 5728). Chr. Reinau(?) fot. 1888. – The chancel gable.
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 Foruden ombygningen af portalen blev fire 
vinduer ‘synket’ en alen for lysningens skyld og fik 
nyt stel af smedede jernstænger, som bemaledes 
med oliefarve for at konservere mod rust. Der var 
utvivlsomt tale om vinduerne i nordre sideskib, 
der på længdesnittet fra 1883 (jfr. fig. 37) netop 
ses udvidet i dybden. Årsagen til denne ændring 
må som anført være hensyn til belysningen i nor
dre sideskib, der ellers ville være blevet forringet 
efter opførelsen af det nye pulpitur (s. 5879).

TIDEN MELLEM SYSTEMSKIFTET 1794 
OG HOVEDRESTAURERINGEN 

18881892

Den administrative ændring 1794 mellem by
ens to kirker betød som nævnt (s. 5356, 5657), 
at Klosterkirken, den hidtidige hovedkirke, nu 
degraderedes til begravelseskapel, mens ‘tor
vekirken’, den gamle S. Ibs Kirke, blev hoved
kirke og gennemgik en omfattende restaurering 
samt nyindvielse 1797 under navnet Vor Frelsers 
Kirke. Klosterkirken blev dog bevaret som grav
kirke, og bygmester Anders Kruuse gennemførte 
en række istandsættelser på tag og fag. Således 
blev 1795 en del af det teglhængte tag fornyet, 
Schmidts Kapel hvidtet og 30 kvadratalen gulv 
lagt med nye sten.42 Ved en synsforretning 3. juli 
1799 godkendtes en med Kruuse akkorderet ho
vedistandsættelse til i alt 840 rdl. som værende 
‘i bedste orden’. Entreprisen omfattede også kir
kegårdsmuren og for kirkens vedkommende en 
skalmuring på vestgavlens søndre del, på korets 
gavl og nordvæg ved altergulvet – i alt 490 kva
dratalen ny skalmur, hvor brøstfældigt murværk 
var fjernet i 1½ stens dybde. Arbejdet afsluttedes 
med en udvendig nypudsning, mens det gamle 
tag skønnedes at kunne bibeholdes, når blot det 
underkastedes en grundig reparation.45

 I den største del af 1800’erne synes der ikke 
at være gjort mere end højst nødvendigt, og ho
vedindsatserne koncentreredes således om vedli
geholdelse af tagene, af hvilke såvel de blyklædte 
som de teglhængte dele repareredes i 1837, 1839 
og 1845. Arbejderne udførtes i førstnævnte år 
af murermester Andreas Fussing og tømrerme
ster Niels Christian Nielsen,163 mens murerme

ster Jens Bjerre overtog arbejdet herefter; kob
berhandler Petersen leverede de valsede blypla
der.164

 Den stadig øgede interesse for vore middelal
derlige kirker affødte fra o. 1860 nogle mere an
tikvarisk bevidste forslag til kirkens istandsættelse, 
af hvilke det første fremlagdes 4. marts 1861 af 
murermester P. S. Puck. Den påtænkte reparation 
ansloges at ville koste i alt ca. 14.000 rdl., hvoraf 
de 2.500 omfattede anskaffelsen af et nyt orgel.48 
For bygningens vedkommende skulle gulvene og 
tegltaget omlægges, nye støbejernsvinduer ‘sva
rende til kirkens stil’ indsættes og murene repare
res og hvidtes både ude og inde.
 Ved et syn 26. juni 1862 besluttedes det at 
i værksætte en indvendig istandsættelse af Klo
sterkirken i lyset af, at den skulle benyttes til 
gudstjeneste, mens den påtænkte restaurering af 
Vor Frelsers Kirke fandt sted. Ifølge Horsens Avis 
var dette også højst tiltrængt, da den ‘i mange år 

Fig. 87. Tværsnit i skibet mod øst. 1:300. Restaure
ringsprojekt(?) signeret C. O. Zeuthen 1868 (s. 5732). 
– Cross-section of nave towards the east. Restoration project(?) 
signed C. O. Zeuthen 1868.
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har henstået i en yderst forfalden og uanstændig 
tilstand’.165 Som det mest nødvendige af de byg
ningsmæssige tiltag skulle bræddegulvet i koret 
fornyes og gulvet i nordre sideskib omlægges, 
mens den indvendige hvidtning og vinduernes 
udskiftning skønnedes at kunne vente til næste 
syn.49 Korgulvet fornyedes i sensommeren,166 og 
i forbindelse med arbejderne i kirken konstatere
des forskellige rester af kalkmalerier (s. 5751).
 Kunstmaleren og kalkmalerirestauratoren C. O. 
Zeuthen blev derfor samme efterår sendt til Hor
sens for at registrere fundet, men begrænsede sig 
ikke hertil (jfr. fig. 497). Tre farvelagte tegninger 
(fig. 8687, 108), en plan, et tværsnit og en detalje 
af midtskibets nordvæg med kalkmaleridekora
tion på hvælvet er signeret af Zeuthen og dateret 
1868. Tegningerne, der har karakter af et restaure-
ringsprojekt(?), er ikke omtalt i kildematerialet og 
kan måske opfattes som et uofficielt bud på en 
kommende restaurering. Tegningerne fremhæver 
de middelalderlige elementer; således er det ba
rokke korgitter fjernet og ligeledes sydportalen, 
der i synsprotokollen 1862 karakteriseredes som 
værende i ‘dårlig renæssancestil’.
 Et restaureringsprojekt var allerede 28. jan. 1864 
fremsendt af den nyudnævnte kgl. bygnings
inspektør, V. Th. Walther, parallelt med dennes 
forslag til en hovedrestaureringen af Vor Frelsers 
Kirke (s. 5458). I modsætning til sidstnævnte, 
hvor en række af tegningerne er bevaret, men 
redegørelsen derimod forsvundet, savnes de fire 
blade tegninger, som ledsagede det bevarede for
slag. Den foreslåede restaurering (se også s. 5658) 
omfatter 12 punkter og skønnedes at ville koste 
8.765 rdl.51

 De vigtigste bygningsmæssige tiltag ville være 
en istandsættelse af hvælvene og murene, af hvil
ke sidstnævnte tænktes afrensede udvendig. Den 
fornyelse af vinduerne, som allerede var overvejet 
ved synet 1862, foresloges iværksat, og der skulle 
i gangene og bag alteret lægges nye mønsterpres
sede mursten, mens korets nye bræddegulv kunne 
beholdes. Korets trappetårn burde forsynes med 
en ny udvendig dør for at undgå gener med træk 
og håndværkernes færdsel i koret.
 Af kirkerne i Horsens havde istandsættelsen af 
Vor Frelsers Kirke naturligvis første prioritet, og 

under alle omstændigheder måtte Klosterkirken 
vente, indtil menigheden atter kunne benytte ho
vedkirken. Dette synspunkt deltes også af Det sær
lige Kirkesyns medlemmer (Niels Laurits Høyen, 
Chr. Hansen og J. D. Herholdt), som havde haft 
Walthers forslag og tegninger til udtalelse. Hvad 
Klosterkirken angik, savnede man en række op
lysninger og ville forbeholde sig sin stillingtagen, 
indtil en restaurering blev aktuel.167

 Bortset fra indhentning af tilbud på nye vin
duer hos den lokale jernstøber, Stallknecht,168 lå 
restaureringsspørgsmålet herefter stille indtil be
gyndelsen af 1880’erne.169

H. B. STORCKS RESTAURERING 
18881892

Først da den udvendige nyrestaurering af Vor Frel
sers Kirke under ledelse af arkitekten H. B. Storck 
i 1881 var afsluttet, fandt Kirkeinspektionen, at 
tiden omsider var moden til at rette blikket mod 
Klosterkirken, ‘som ved sin hele bygningsmåde 
har megen monumental interesse’. Dette frem
går af et brev af 22. maj 1882 fra Kirkeinspek
tionen til Stiftsøvrigheden, som tillige rummer 
et ønske om, at kirken vurderedes af sagkyndige, 
dvs. Mindemærkedirektionen, forud for udarbej
delsen af et restaureringsforslag. På Kultusmini
steriets forespørgsel meddelte inspektionen 31. 
juli Stiftsøvrigheden, at kirken selv ville kunne 
bidrage med 20.000 kr. til en restaurering, men 
understregede samtidig, at en sagkyndig under
søgelse af bygningen var en forudsætning for at 
beregne udgifterne og indgive en ansøgning om 
statsstøtte.
 Ministeriet har herefter henvendt sig til Storck, 
der 24. aug. meddelte, at omkostningerne ved en 
undersøgelse af kirken, inklusive opmålinger og 
tegninger af dens nuværende tilstand samt teg
ninger og overslag til dens istandsættelse, måtte 
anslås til at ligge mellem 1000 og 1200 kr.116

 Storck har formentlig overdraget selve opmå
lingsarbejdet til sin konduktør fra Vor Frelsers 
Kirke, Hector Estrup, der havde slået sig ned i 
Horsens og oparbejdet en praksis her. På grundlag 
af Estrups undersøgelser og måleblade udarbej
dede Storck herefter syv blade med plan, facader 
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og snit af Klosterkirkens aktuelle tilstand, dateret 
1883 (fig. 3339).170 Dette materiale fremsend
tes 16. maj 1884 til ministeriet sammen med en 
skriftlig redegørelse for kirkens middelalderlige 
bygningshistorie og et forslag til restaurering, 
sidstnævnte ledsaget af tegninger (fig. 8992). 26. 
maj fremsendte arkitekten en regning på 1600 
kr. for opmåling, tegninger og overslag, dvs. en 
overskridelse af det anslåede beløb, der havde vist 
sig ‘langtfra at slå til’.116

 Restaureringsforslaget var mere radikalt, end Wal
ther (og Zeuthen) nogensinde havde forestillet 
sig. Udgangspunktet for Storck var en analyse af 
den middelalderlige bygningshistorie (s. 5658), 
som i skrivelsen til ministeriet danner baggrund 
for følgende konklusion:

‘Hvor meget disse tilføjelser [dvs. de senmiddelalderlige 
tilføjelser efter afbrydelsen af den højgotiske ombyg
ning] står tilbage for det, der ved den tidligere ombyg
ning er blevet udført, er det unødvendigt at fremhæve. 
Således som kirken altså nu står, frembyder der sig flere 
veje for en restaurering. At istandsætte hoved og side
skibene med bibeholdelse af de nuværende former og 
inddelinger forekommer mig lidet tilfredsstillende, da 
harmonien mellem disse bygningsdele og koret dog vil 
mangle. Jeg har derfor foretrukket at foreslå istandsæt
telsen udført i den retning, som jeg antager, at den i sin 
tid afbrudte ombygningsplan ville være gået, ifald den 
var blevet gennemført. Hvad der dengang er blevet ud
ført, står smukt og velbevaret og vil kunne fremdrages 
fuldstændig’.171

Sammen med de ledsagende tegninger viser for
slagets detaljerede gennemgang af de arbejder, 
som arkitekten skønnede, var nødvendige for at 
nå dette mål, at der var tale om en næsten ny 
kirke, navnlig for skibets vedkommende.172 Mu
rerarbejdet ville dels bestå i omfattende nedbryd
ning af partier af den stående bygning, dels opfø
relse af helt nye mure og hvælv.
 Nedbrydningsarbejderne omfattede samtlige tag
værker og taggavle undtagen korets, fjernelse 
af dettes stræbepiller mod syd, halvering af Det 
russiske Kapels udstrækning, beskæring af side
skibsmurenes øvre del og fjernelse af portalen 
mod syd, samtlige hvælv i skibet og kapellerne 
foruden hovedparten af piller og arkadebuer samt 
afhugning af den fremspringende del af søndre 

sideskibs væg og udhugning i murværket til nye 
vinduer og døre; endelig opbrydning af gulve
ne, opfyldning af gravkældrene og afgravning af 
jordsmonnet omkring kirken og blotlægning af 
soklen.
 Nybyggeriet og restaureringen ville udvendig bestå 
i supplering af soklen med nye kvadre, skalmu
ring med nye munkesten i stedet for de forvit
rede eller små gule sten, genopførelse af de ned
brudte gavle, indmuring af nye døre og vinduer 
med formsten samt opførelse af nye støttepiller. 
I det indre skulle opføres nye piller og arkader af 
formsten, og de nedbrudte hvælv skulle erstat
tes af nye med profilerede ribber. Vindeltrappen 
skulle istandsættes med en ny udvendig dør, der 
også kunne give adgang til den planlagte var
mekælder bag alteret. Nye skillerum skulle op
mures til en forhal i nordre sideskibs vestende 
inden for hovedindgangen. Endelig skulle det 
nye tagværk beklædes med bly, i lighed med den 
planlagte tagrytter over korets 4. fag. I alt skøn
nedes istandsættelsen at ville beløbe sig til ca. 
100.000 kr.

Fig. 93. Grundplan af vanger i †døre i nordre sideskib 
og korets sydmur, jfr. fig. 52, 74 (s. 5700, 5715). Skitser i 
brev fra Hector Estrup til H. B. Storck, dateret 14. dec. 
1888. – Ground plan of jambs in †doors in north side aisle 
and south wall of chancel. Cf. figs. 52, 74. Sketches in letter 
from Hector Estrup to H.B. Storck, dated 14th Dec. 1888.
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 Herefter lå sagen stille i flere år, primært af 
økonomiske grunde, indtil ministeriet omsider 
18. jan. 1888 godkendte Storcks restaurerings
forslag med kun ganske få ændringer, af hvilke 
den vigtigste var beslutningen om at bibeholde 
Det russiske Kapel i sin eksisterende udform
ning, både med hensyn til længden og hvæl
vet. Her skulle indrettes en skriftestol, hvilket 
ville medføre blænding af arkaden mod koret 
og indsætning af en dør i portalen mod søndre 
sideskib.60 Et vigtigt punkt i ministeriets ap
probation var den fuldstændige afvisning af en 

kommentar, Stiftsøvrigheden året forinden hav
de fremsendt til  Storcks forslag. Heri gav man 
udtryk for et ønske om fjernelse af bl.a. stolene 
og korgitteret (jfr. s. 5659).117

 Formentlig har Kultusministeriet rådført sig 
med relevante eksperter, bl.a. i Mindesmærkedi
rektionen. Dette fremgår tillige af følgende be
stemmelser: 1) Eventuelle kalkmalerispor skulle 
registreres, 2) fund af gravsten fra middelalderen 
indberettes, 3) kort over gravkrypterne udarbej
des (indsendes til Nationalmuseet, jfr. fig. 444) og 
eventuelle kisteplader gemmes, 4) den ‘mærke

Fig. 94. Tværsnit i skibet mod øst. 1:150. Restaureringsprojekt 1884 ved H. B. Storck (s. 5738). – Cross-section of nave 
towards the east. Restoration project by H.B. Storck 1884.
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lige døroverliggersten’ (tympanon) i nordmuren 
bevares og 5) ministeriet modtager fra arkitekten 
oplysninger om de spor i murværket, som måtte 
være relevante for bygningshistorien, ligesom 
eventuelle gamle profilerede sten og brændte 
lerfliser af »Mærkelighed« skulle opbevares i et 
særligt aflukke.60

 Hovedetaperne i restaureringen. Dagen efter mi
nisteriets godkendelse af forslaget skrev Storck 
til Estrup og tilbød ham stillingen som konduk
tør. 22. jan. 1888 accepterede Estrup tilbuddet 
med et brev, som er det første af i alt 91 breve 
frem til 24. nov. 1891. Brevene, der erhvervedes 
af Nationalmuseet 1922 som en del af Storcks 
samlinger, giver ligesom for Vor Frelsers Kirkes 
vedkommende (s. 5390, 5495) et detaljeret ind
blik i byggeriets gang, de mange spørgsmål vedr. 
leverandører og detaljer i restaureringstegninger
nes virkeliggørelse foruden en række iagttagelser 

af bygningshistorisk interesse, ofte ledsaget af in
struktive skitser (fig. 93, 498 og 501). Væsentlige 
er endvidere de registeringer af sokkelforholde
ne mod nord og øst, som foretoges i forbindelse 
med en afgravning af terrænet på disse sider (jfr. 
fig. 4143). Endelig skal nævnes en række foto
grafiske optagelser af kirken forud for og under 
restaureringsarbejdet, udført af en fotograf (Chr. 
Reinau?), som Estrup engagerede til at begynde 
på ‘den første solskinsdag’.173 Overslagssummen 
for restaureringsarbejdet var fastsat til ca. 80.000 
kr., dvs. en reduktion på ca. en femtedel af det 
beløb Storck havde skønnet i 1884.174

 Foråret 1888 gik hovedsagelig med opførel
sen af ligkapellet samt en bygning til midlertidig 
opbevaring af inventaret (s. 5659). Efter udfær
digelsen af entreprisebeskrivelser blev opgaverne 
udbudt i licitation, hovedsagelig hos en ræk ke 
lokale håndværksmestre.175 Murerarbejdet til

Fig. 95. Indre set mod øst ved rejsegildet 12. okt. 1889. Chr. Reinau(?) fot. – Interior viewed towards the east at topping-
out ceremony 12th October 1889.
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faldt dog til Estrups misfornøjelse H. Wilckens 
fra Skanderborg, der tiltrådte betingelserne 21. 
juni, mens tømrermester S. P. Madsen underskrev 
kontrakten dagen efter.176 Forinden havde mini
steriet 7. juni approberet tilbuddene fra Wilckens 
og Madsen på henholdsvis ca. 26.000 og 11.000 
kr. foruden blikkenslagermester Chr. Nielsens på 
ca. 15.000 kr.177

 Herefter gik arbejdet i gang, og i løbet af som
meren tømtes kirken for alt inventar. 31. juli var 
fundamenterne under de udvendige mure fær

digstøbte, og allerede 14. aug. var alle hvælv på 
nær det over Schmidts Kapel nedbrudt.178 I sep
tember arbejdedes der med fundamenter til ski
bets nye piller, og i november var nordrækkens 
tre piller med buer og undermuring af den mid
delalderlige højkirkemur på plads. Nu håbede 
Estrup, at de tilsvarende piller i sydsiden kunne 
nå at blive færdige inden vinteren, så murværket 
havde sat sig, inden hvælvene skulle opføres året 
efter.179 12. december var de nye vinduer opmu
ret til vederlagshøjde, og dagen efter skulle den 

Fig. 96. Indre set mod nordvest. HJ fot. 2005. – Interior viewed towards the north west.
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sidste af sydsidens arkadebuer påbegyndes, hvor
efter arbejdet indstilledes for vinteren.
 Omkring 1. april 1889 blev arbejdet genop
taget, og i august måned var kirkens vinduer og 
skibets nye taggavle færdigmurede.180 12. okt. 
1889 kunne der holdes rejsegilde (fig. 6), og da 
var hvælvene færdigmurede i sideskibene undta
gen i Lichtenbergs Kapel og Det russiske Kapel, 
som voldte problemer dels pga. gravmonumen
tets højde i forhold til de nye, lavere hvælv i det 
første, dels i forhold til den planlagte varmerist i 
arkaden mod koret.181 Problemet i Lichtenbergs 
Kapel løstes efterfølgende ved at give den søndre 
kappe en forhøjelse og forsyne den med en ud
vendig kvist (jfr. fig. 548), mens man efter forskel
lige løsningsmodeller besluttede sig til at opgive 
hvælvslagning i Det russiske Kapel og i stedet 
forsyne det med et bjælkeloft. 30. nov. 1889 rap
porterede Estrup, at alle hvælv nu var murede.
 I løbet af året 1890 blev de bygningsmæssige 
arbejder i alt væsentligt afsluttet, dvs. vægge og 
hvælv hvidkalket og sidstnævntes kragstenska
pitæler af sandsten indmuret. Gulvene blev lagt, 
vinduerne indsat og varmeanlæg installeret. Tri
forierne, som man oprindelig havde tænkt sig 
åbentstående, blev efter Estrups råd tilmuret, men 
med rekonstrueret stavværk foran blændingsbun
den.182 I sommermånederne kunne man så småt 
påbegynde genopstillingen og renoveringen af 
inventaret, som i øvrigt viste sig mere krævende 
end forudset og trak ud til april 1892. Men som 
beskrevet s. 5660 skulle der dog gå endnu en rum 
tid med administrative og økonomiske divergen
ser mellem de involverede parter, førend kirken 
omsider 21. jan. 1894 kunne indvies.
 Sammenfatning. Den bygning, som Storck og 
Estrup afleverede, adskilte sig på mange måder 
ganske dramatisk fra den gamle klosterkirke, og 
der synes at have været både kritik og undren 
over restaureringsprojektets udformning. I for
bindelse med en drøftelse af den anspændte øko
nomi skriver Estrup således følgende i sit brev til 
Storck, dateret 15. nov. 1890: »Dersom jeg havde 
Tid og Evne vilde jeg prøve at holde et Fore
drag offentlig her om Istandsættelsen. Folk have 
de mest forstyrrede begreber om Mangel paa 
Hjemmel til hvad der er gjort, de tale om at der 

er bygget en hel ny Kirke etc. etc., og de hævde 
selvfølgelig med nogen Ret, at som den nu ser ud 
har den aldrig set ud.«
 Estrups udbrud, som også (ufrivilligt) røber en 
indbygget selvmodsigelse i projektet, kan have 
været medvirkende til, at ministeriet umiddel
bart efter indvielsen i en skrivelse af 29. jan. 1894 
anmodede Storck, der ikke var til stede ved ind
vielsen, om at udfærdige en kort beretning om 
restaureringsarbejdet.183 Storcks redegørelse er en 
udbygget gentagelse af begrundelsen for restau
reringsforslaget og rummer som sådan ikke nye 
synspunkter.
 Storcks restaurering er i et historisk perspektiv 
interessant og lærerig af flere grunde. Hovedsigtet 
var at befri bygningen for de senmiddelalderlige 
og eftermiddelalderlige tilføjelser og reparationer, 
han anså for at være underlødige og en forringelse 
af kvaliteterne i den gotiske ombygning, som af 
ukendte grunde var blevet afbrudt. I stedet ville 
han fuldføre det dengang påbegyndte og således 
give kirken den skikkelse, man havde tænkt sig. 
Det arkæologiske grundlag for hans vurdering 
var imidlertid fejlagtigt: Midterskibets lavtsid
dende hvælv, som blev nedbrudt, var ikke sen
middelalderlige, men tværtimod ældre end den 
gotiske ombygning. Og hvad sidstnævnte angår, 
repræsenterede de spidsbuede åbninger, som han 
omtolkede til ‘triforier’ i et treskibet, pseudobasi
likalt anlæg, i virkeligheden buestik til vinduer i 
et skib, der i lighed med den ældste bygning var 
en forlængelse af koret uden sideskibe.
 Ud fra denne misforståede opfattelse af byg
ningshistorien skabte Storck et nyt monument, 
hvor hovedparten af de ‘nyere’ tilføjelser fjernedes 
eller iklædtes en nygotisk dragt, som i tilfældet 
med de to eftermiddelalderlige kapeller. Man må 
undre sig over, at en så kompetent arkitekt som 
Storck ikke har erkendt, at den gotiske forhø
jelse af skibet refererede til en enskibet bygning, 
hvilket fremgik så utvetydigt af fortandingerne 
til støttepiller. Formentlig har han været klar over 
dette; men at fjerne sideskibene og vestforlængel
sen(!), der var yngre end den påbegyndte gotiske 
ombygning af skibet, har naturligvis været ude
lukket. I stedet valgte han at omforme disse afsnit 
i stil med den gotiske ombygning.
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 Er Storcks restaurering kritisabel ud fra en 
hi storisk synsvinkel og ved den hensynsløshed, 
hvor med han fjernede bygningsdele, som ik
ke harmonerede med hans æstetisk betingede 
helhedsvurdering, må man på den anden side 
beundre den tekniske dygtighed, hvormed re
staureringen blev gennemført, ikke mindst un
dermuringen af den gotiske forhøjelse med nye 
arkade piller.
 Selvom mange vigtige historiske vidnesbyrd så
ledes forsvandt ved Storcks restaurering, må man 
også her fremhæve den omhyggelige dokumen
tation af bygningens udseende forud for restau
reringen samt registreringerne undervejs, som er 
blandt hovedforudsætningerne for vurderingen 
af de forsvundne og ombyggede afsnits oprinde
lige form. Også de bygningsspor, som fastholdtes, 
selv i fornyet murværk, skal nævnes i denne for
bindelse (jfr. fig. 53, 57).
 Som kirken står i dag, er den fortsat helt og hol
dent præget af Storcks restaurering, og egent lige 

ændringer er ikke foretaget siden da, kun nød
vendig vedligeholdelse. 1989 blev kirkens blytage 
fornyet efter forslag ved arkitekterne Vilhelmsen 
og Kristensen, og der åbnedes en udvendig lu
geadgang til nordre sideskibs loftsrum i analogi 
med forholdene ved søndre sideskib; endvidere 
ændredes kvisten i taget over det Lichtenberg
ske Kapel. 1993 suppleredes varmeanlægget med 
elektrisk varme under bænkene, og 2001 etable
redes en trappenedgang under den Thonboeske 
kapeldør for at skabe adgang til krypten under 
det Lichtenbergske Kapel, der indrettedes som 
depotrum.

GENANVENDT GRANITMATERIALE

Kirkens granitsokler og ydre murflader rummede 
indtil skalmuringen og soklernes ‘normalisering’ 
ved hovedrestaureringen 188892 et større antal 
romanske granitled, af hvilke enkelte fortsat er 
på plads i korets sokler, mens et tympanon og 

Fig. 97. Kirken set fra sydvest. HJ fot. 2004. – The church viewed from the south west.
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fragment af en karmsten blev opstillet ved korets 
sydside sammen med et ved samme lejlighed er
hvervet tympanon.
 1) Tympanon (fig. 98, 497), romansk, af rød
lig granit, 64×138×3524 cm. Inden for en glat 
rammebort ses en fremstilling af den gloriepry
dede Kristus, som troner frontalt på et højsæde 
og flankeres af to adoranter, formentlig apostle, 
som han rækker en skriftrulle. Motivet er beslæg
tet med det såkaldte Traditio legis, overdragelsen af 
magten til Kristi apostolske efterfølgere.184

 Helt anderledes fantasifuldt er motivet blevet 
tolket i den folkelige tradition som forestillende 
en nonne, der fødte to hundehvalpe, jfr. s. 5660. 
Endnu i kirkebeskrivelsen 1862 omtales stenen, 
der sad indmuret i nordre sideskibs 2. fag over 
soklen (jfr. fig. 35), som forestillende ‘et fruentim
mer med en lille hund’.49

 Ved hovedrestaureringen 188892 og skalmu
ringen af sideskibets mure udtoges den og op

stilledes ved korets sydside i en portallignende 
komposition sammen med en karmsten, der var 
fremdraget ved restaureringen, se ndf.
 2) Karmsten (fig. 9899), romansk, af grålig 
granit, 75×57×20 cm. Fragmentets hjørne er 
udformet som en halvsøjle med terningkapitæl. 
Stenen fremkom 1888 ved nedbrydningen af 
langhusets østligste pille i nordrækken, hvor den 
var henmuret i vandret leje, ca. 2,5 m (4 alen) 
over gulvet.185 En kopi af karmstensfragmentet 
og fragmentet selv blev opstillet ved korets sydsi
de sammen med det tympanon, der blev udtaget 
fra nordre sideskib; med opstillingen skabte man 
en portallignende komposition, hvor den højre 
vange bestod af forskellige opstablede kvadre.
 3) Tympanon (fig. 100), romansk, af lys, grålig 
granit, 62×125×35 cm. Det cirkulære tympanon 
er del af en 185 cm lang døroverligger, som dog 
kun er 43 cm høj uden for det cirkelformede 
felt. Dette indrammes af en tovsnoet bort, som 
er dobbelt på den vandrette del, mens savnes på 

Fig. 98. Romansk tympanon opstillet ved korets syd
side med anvendelse af karmsten fundet under restau
reringen 188892, jfr. fig. 99 (s. 5744). HJ fot. 2004. 
– Romanesque tympanum set up at south side of chancel using 
door jamb found during restoration in 1888-92; cf. fig. 99.

Fig. 99. Romansk dørvange, fundet 1888 under ned
brydning af nordrækkens østligste pille, nu opstillet 
sammen med tympanon ved korets sydside, jfr. fig. 98 
(s. 5744). 1:20. Opmåling ved Hector Estrup 1888. I 
Horsens Museum. – Romanesque door jamb, found in 1888 
during demolition of the easternmost pillar of the north row, 
now set up with the tympanum on the south side of the chan-
cel; cf. fig. 98. 1:20. Measured by Hector Estrup in 1888.
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den del af tympanonet, som går fri af overlig
gerens udekorerede sider. Selve motivet består 
af to modstillede løver, hvis tunger berører et 
livstræ i den lodrette midterakse – et motiv, som 
skal illustrere de farer, som truer Guds kirke (Sal. 
80, 14). Lignende fremstillinger kendes fra tym
pana på flere andre østjyske granitkvaderkirker, 
bl.a. Stilling, Blegind og Mesing (s. 2946, 3044 
og 3126).186 Stenen er i nyere tid opstillet på to 
granitstolper ved korets sydside, øst for det andet 
tympanon. Den erhvervedes 1889 af Estrup fra 
et hus i Kirkegyde(?), ejet af købmand Rieck
enborg, der fik et par almindelige kvadersten i 
bytte.187 Den skal være fundet ved udgravning 
1875 i Kirkegyde.188

 De beskrevne tympanas oprindelige proveniens 
er ukendt, hvilket tillige gælder de øvrige, genan
vendte granitled, af hvilke adskillige påvistes ved 
soklens frilæggelse forud for hovedrestaureringen 
188892 (jfr. fig. 4143).
 Det er muligvis mindre sandsynligt, at man al
lerede ved opførelsen af den unggotiske kirke
bygning skulle have haft adgang til materialer fra 
en †granitkvaderkirke. Den pille, hvori man fandt 
det ovennævnte romanske karmstensfragment 
(fig. 99), var ganske vist levn af den unggotiske 
kirkes nordmur, men fundomstændighederne til
lader ikke en nærmere vurdering af fragmentets 

placering i murværket, og dermed må spørgsmå
let om, hvorledes og hvornår det var indmuret 
her, stå ubesvaret.
 Derimod er der næppe tvivl om, at man ved 
opførelsen af det højgotiske kor i 1300’ernes an
den fjerdedel har benyttet sig af sokkelkvadre fra 
en romansk †granitkirke, herunder krumme ap
siskvadre på trappetårnets underdel (jfr. s. 5706 
for en nærmere beskrivelse). Den omstændighed, 
at profileringen opviser to varianter, indebærer 
ikke nødvendigvis, at materialet stammer fra me
re end en bygning.
 På langhusets nordside påvistes endelig en †gra
nitkvadersokkel, som i modsætning til forholdene 
på koret ikke respekterede de etaper sideskibets 
mur var opført i, og som derfor må have hidrørt 
fra en eftermiddelalderlig istandsættelse. Således 
registreredes på nordkapellet og sideskibets 1. fag 
en skråkantsokkel, svarende til soklen på det ung
gotiske kor (s. 5697). Fra 2. fag, hvor murvær
ket var ‘mønstermuret’ med granitkvadre, bestod 
soklen derimod af profilerede kvadre som på den 
højgotiske korforlængelse; en enkelt af disse, lige 
vest for nedløbsrøret ved 3. fags vindue, er angi
vet som vendt på hovedet. De to sidste sokkelsten 
på grænsen til vestforlængelsen betegnedes som 
hjørnekvadre. Endelig bemærkedes i 2. fags sok
kel, umiddelbart øst for det ovennævnte roman
ske typanon (nr. 1), en ca. l m lang krum †kvader, 
hvis profil bestod af tre vulster under skråkant.189 
Der er ingen tvivl om, at sidstnævnte foruden 
tympanet stammer fra en ukendt romansk †kir
kebygning. Hvad angår de øvrige, er det bemær
kelsesværdigt, at begge sokkelformer er benyttet 
på koret. De skråkantede kvadre har rimeligvis 
også været benyttet på det unggotiske skib, hvis 
mure blev gennembrudt af arkader i senmiddel
alderen og på reformationstiden. De rigere profi
lerede sokkelsten benyttedes i middelalderen kun 
til korets højgotiske forlængelse; men hvis de til
lige var anvendt på en eller flere af klosterbygnin
gerne, kan de efter klosterets nedbrydning være 
genbenyttet til reparation af nordsidens sokler, 
som i kraft af fugtskader fra det gradvist hævede 
terræn har haft særligt behov herfor.
 En anden mulighed er, at noget af granitma
terialet hidrørte fra den nedrivningsdømte †Vor 

Fig. 100. Romansk tympanon, erhvervet under restau
reringen 188892 og efterfølgende opstillet ved korets 
sydside (s. 5744). HJ fot. 2004. – Romanesque tympanum, 
acquired during restoration in 1888-92 and subsequently set 
up at the south side of the chancel.
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Frue Kirke, hvis materialer 1540 stilledes til dis
position for sognets nye kirke (jfr. s. 5655).
 Afslutningsvis skal det nævnes, at korets gavl, 
nordmur og hele langhusets nordside frem til 
hovedrestaureringen 188892 stod med et totre 
skifter højt bælte af granitkvadre over de sokler, 
der blev fremgravet ved undersøgelsen (jfr. fig. 
3536, 79). Også disse kvadre må være indsat som 
led i en murreparation, muligvis under kirkens 
hovedistandsættelse 173647. I den forbindelse 
skal det bemærkes, at den tidligere skolebygning 
(s. 5672), som renoveredes 1746, fortsat står med 
bånd af granitkvadre over soklen.
 Hvælvkonsol(?), middelalderlig, af sandsten. Et 
groft udhugget mandshoved kan være levn fra et 
af de middelalderlige †hvælv, som blev nedbrudt 
1888. Overført til Horsens Museum 1920 (HOM 
inv.nr. 1636).

GULVE

Kirkens gulve hidrører i alt væsentligt fra  Storcks 
hovedrestaurering 188892. I midt og sideskibe 
samt en del af koret er en belægning af kvadratiske 
fliser (20×20 cm) af gulligt gods med indstemplet 
mønstring, bestående af cirkelslag om kring Da
vidsstjerne med roset; hjørnerne markeres af et 
ornament, der i samlingen med de tilgrænsende 
fliser danner et firbladet ornament (jfr. fig. 101). 
Fliserne fabrikeredes i Sverige og ankom i okto
ber 1890, hvorefter de uden fugning blev lagt på 
det kort forinden murede underlag, hvori indgik 
diverse vragsten, bl.a. hvælvribbesten, muligvis fra 
skibets nedbrudte hvælv hvis vulst var borthugget 
(jfr. fig. 101).190 I stolene lagdes ferniserede bræd
degulve på strøer over det stampede underlag.
 Gulvene i forhallen og Det russiske Kapel dæk
kes af grå og rødbrune Ølandsfliser, som ifølge 
arkitekt Estrup genanvendtes til dette formål.191 
De hidrørte fra korets østligste, højereliggende 
del.49 Lichtenbergs Kapel har bevaret sit oprin
delige gulv af hvide og sorte marmorfliser, lagt i 
skaktavlsmønster.
 Ved en nyere ændring, muligvis 1993, er de 
mønstrede fliser i en bane fra korgitteret til al
terpartiet erstattet af hårdtbrændte Hasleklinker 
(30,5×15,5 cm), lagt på fladen uden fuge.

 (†)Gulv, antagelig fra 1700’erne. Efter fjernel
sen af de eksisterende gulve og udgravning til 
de nye arkadepillers fundament 1888 fandt man 
midt i skibet og ind mod søndre sideskib levn 
af et flisegulv af røde teglsten, som havde ligget 
nogle tommer (ca. 3 cm) under det eksisterende 
gulv. Fliserne, som antagelig før brændingen er 
udskåret af firkantede plader (18,5×17,5 cm), 
har svejfet omrids med vulster for enden, skilt af 
langsidernes konkave linjer. De var så tilpas sær
prægede (jfr. fig. 44j), at man besluttede at genbe
nytte dem i fontelukket (s. 5795), hvor de supple
ret med moderne kopier fortsat danner gulv.192 
Det er muligt, at gulvet stammer fra hovedistand
sættelsen 173647.
 †Gulve. Synsprotokollens kirkebeskrivelse 1862 
og Morten Jepsens interiørmaleri (fig. 114) 1873 
giver et godt billede af karakteren af kirkens gulve 
i perioden forud for hovedrestaureringen 188892 
med deres blanding af murstensgulve, gravsten og 
nedgange til gravkrypter. 1862 hedder det således: 
‘I stolene er bræddegulv, ligeledes i skibets mid
tergang, i korets forreste del og inden for knæfal
det. Resten af gulvene er dels brændte mursten, 
dels ligsten og i korets øverste, højere liggende 
del gullandske fliser. Flere steder i gulvene findes 
lemme til underjordiske begravelser’. Bortset fra 
det skaktavlmønstrede marmorgulv i Lichten
bergs Kapel omtales kapellernes gulve ikke.49

Fig. 101. Ribbesten, benyttet som underlag for flise
gulv fra hovedrestaureringen 188892 (s. 5746). Hor
sens Museum fot. 1993. – Ribbed stones, used as underlay 
for tiled floor from the general restoration in 1888-92. 
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 Der foreligger ingen oplysninger om de mid
delalderlige forhold, men det er karakteristisk for 
situationen i 1700’ og 1800’erne, som den be
lyses i regnskaberne, at netop begravelserne har 
givet anledning til sætninger af gulvene og heraf 
følgende nødvendige opretninger. Således næv
ner synsforretningen 1736 forud for den store 
istandsættelse, at gulvet og en stor del af de mu
rede grave var forfaldne.81 1738 fik murermester 
Christen Andersen 12 rdl. for reparation af kir
kegulvet og gravene.48 Det beskedne beløb har 
vel kun dækket det nødvendigste, hvorfor mere 
omfattende fornyelser kan have været del af Rie
mans entreprise (s. 5725).
 Som et blandt flere eksempler på det tilbage
vendende behov for gulvreparation, kan nævnes, 
at murermester Johan Michael Hentzel 1758 ud
bedrede gulvene i midtskibet, hvor lofterne i tre 
begravelser fik nyt bjælke og bræddelag under 
murstensgulvet, hvorefter de nedsunkne stolesta
der rettedes op igen.107

 Reparationerne i forbindelse med ‘systemskiftet’ 
1794 omfattede 30 kvadratalen gulv af nye sten, 
som blev lagt 1795.42 Snedker Hans Nielsen fik 
1806 betaling for ‘noget nyt gulv’ og atter 1822 
for ‘gulvet i Klosterkirkens gange’.193 Murermester 
Pucks plan for en istandsættelse 1861 omfattede en 
fuldstændig omlæggelse af det ‘dårlige gulv’ med et 
nyt og med nye underlag.48 Fornyelsen kom dog 
kun til at omfatte korgulvet, som omlagdes med 
nye brædder året efter.194 I arkitekt Walthers re
staureringsforslag fra 1864 tænktes det nye korgulv 
derfor også bibeholdt, mens gulvene bag alteret og 
i kirkens gange skulle omlægges med ‘nye pressede 
mursten i mønster’ – et forslag, som virkeliggjor
des af Storck et kvart århundrede senere.51

DØRE

Kirken har tre døre, som alle i deres nuværende 
udformning stammer fra hovedrestaureringen 
188892. Både hovedportalen i nordre sideskibs 
vestre fag og sydportalen i søndre sideskibs østende 
fremtræder som gotiske pasticher, hvis fladbuede 
åbninger har rigt profileret, spidsbuede indfatnin
ger mod det ydre. De sidder begge på ældre døres 
plads, mens den tredje dør, en fladbuet til korets 

trappehus, først er indsat ved hovedrestaureringen.
 †Døre. Ingen af kirkens ældre døre er således 
bevaret, men flere middelalderlige såvel som ef
termiddelalderlige er dog helt eller delvis kendte. 
For middelalderens vedkommende drejer det sig 
især om forbindelsesdøre til klosterets østfløj. Af 
disse er vi bedst informeret om en dør i det op
rindelige kors 1. fag (s. 5700, fig. 51) samt to, lidt 
østligere placerede døre, hhv. en under og over
dør (s. 5707, fig. 57), som må hidrøre fra korets 
ombygning og udvidelse o. 132550.
 En dør i nordre sideskibs 3. fag stammede fra 
1400’erne. Dens rester påvistes forud for hoved
restaureringen 188892, da den blev slugt ved 
indsættelsen af et nyt vindue. Der var tale om 
en dør, hvis ydre spidsbuede indramning var rigt 
profileret (jfr. fig. 74 og 93).
 Herudover viste opmålingerne 1883 (jfr. fig. 35
36) tre blændede, formentlig middelalderlige døre, 
som stod fladbuede mod det ydre. Det drejede sig 
i nord om en dør i sideskibets 1. fag, øst for vin
duet (s. 5715). Sporene omtales også af Fabricius 
(s. 64), og dens østre vange spores indvendig, ca. 
50 cm fra fagets østgavl. Den skal muligvis iden
tificeres med ‘den lille kirkedør, som er næst ved 
skolen’. Dennes trappe og (tærskel)sten forhøjedes 
1698 for at hindre, at vandet løb ind i kirken, og 
1715 betaltes for en nøgle til ‘skolens kirkedør’.34

 De to andre døre registreredes i vestgavlen af 
midtskibet og søndre sideskib. Af disse stamme
de den søndre antagelig fra klosterets vestfløj (s. 
5722), mens døren til midskibet ikke nødvendig
vis var oprindelig; den kan have været indsat, da 
man efter overgangen til sognekirke indrettede 
dåben inden for vestgavlen (s. 5792).
 Kirkens nye status og indretningen af faste stole 
i sideskibene har nødvendiggjort blænding af 
portalen i nordre sideskibs 3. fag og etablering 
af en afløser i 4. fag, dvs. vestforlængelsen af side
skibet. I 1800’erne fremtrådte den som en bred, 
rundbuet åbning, hvorover en sandstenstavle med 
Frederik IV’s monogram og årstallet ‘1728’ var 
indmuret (s. 5727). Døren er vanskelig at datere 
efter formen, men kan som ovenfor antydet gå 
tilbage til reformationsårhundredet.
 Den portal, som markerede indgangen til sønd
re sideskib indtil hovedrestaureringen 188892 
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(jfr. fig. 34, 78), stammede fra 173647, men var 
ombygget 1786 (s. 5728). Formentlig har den af
løst en ældre dør, som indtil korsgangens ind
dragelse forbandt kirken med korsgangen. Efter 
korsgangens omdannelse til sideskib har man bi
beholdt den, formentlig i ændret form. Den næv
nes tidligst 1696, da klokkeren gjorde et håndtag 
til ‘den søndre dør’.34

 1786 fik Jens Hiernøe betaling for en udvendig 
dørfløj til trappen til orgelet (s. 5885).106 Den sås 
1883 (jfr. fig. 35) i nordre sideskibs 3. fag indsat i 
udmuringen af den middelalderlige portal smst.

VINDUER

Af det højgotiske kors oprindelig syv vinduer fra 
o. 132550 er tre bevaret med rekonstrueret stav
værk fra 188891. Sidemurenes to østligste vin
duer er ligeledes rekonstruktioner, mens samtlige 
vinduer i langhuset er nytegnet af Storck og ind
sat under hovedrestaureringen.
 †Vinduer. Den unggotiske kirkes vinduer er 
ikke bevaret, og kun spor i korets sidemure vi
ser, at der her har været togruppevinduer, hvilket 
formentlig også gjaldt skibet (s. 5700). Ud over 
vinduerne i det højgotiske kor og et cirkelvin
due i vestsiden af et (†)kapel (s. 5714) er ingen 
af kirkens middelalderlige vinduer bevaret. Teg
ningerne fra 1883 viser, at de alle var spidsbuede, 
med falsede vanger. Den eneste undtagelse herfra 
var det spidsbuede vindue i nordre sideskib, som 
stod med smigede vanger (jfr. fig. 35, 37).
 Ved kirkens restaurering 173647 blev søndre 
sideskibs vinduer i forbindelse med den generelle 
skalmuring af dette afsnit harmoniseret udvendig 
som rundbuede, falsede åbninger (jfr. fig. 34, 36 og 
78). Indvendig fik de smigede vanger, som endnu 
for buestikkets vedkommende er bevaret i vest 
og synligt fra loftsetagen. I 2. fag var indersiden af 
gallerietagens oprindelige vindue bibeholdt, mens 
den fladbuede(?) indfatning i 1. fag (jfr. fig. 80) må
ske hidrørte fra en ombygning i forbindelse med 
indsættelsen af en eftermiddelalderlig døråbning. 
Det er muligt, at en ombygning med rundbue
de stik over sidevinduerne i korets 1. fag (jfr. fig. 
102) også skal henføres til restaureringen 173647. 
Både syd og nordkapellet, dvs. Det russiske Ka

pel og Schmidts, stod indtil 1888 med tilsvarende 
vinduer (jfr. fig. 3435), som antagelig var indsat 
ved omdannelserne hhv. 177375 og 1782f.
 Den forlængelse af vinduerne i nordre sideskib, 
som ses på tegningen fra 1883 (jfr. fig. 37), gen
nemførtes 1786 af murermester Anders Kruuse, 
da vinduerne efter opbygningen af kammerherre 
Gersdorffs †pulpitur (s. 5879) blev sænket for 
‘lysnings skyld’.106

 Stavværket i korets middelalderlige vinduer er 
vel afløst af blyindfattede ruder mellem jernstæn
ger. Ved synet 1736 fandtes vinduerne i byens to 
kirker ‘en del brøstfældige’,81 og som ovenfor 
nævnt kan ommuringen af vinduer i korets 1. 

Fig. 102. Detalje af søndre vindue i korets 1. fag, om
muret ved hovedrestaureringen 188892. Over vindu
et ses buestik fra sekundær ændring, muligvis 173647, 
af oprindeligt †vindue (s. 5727, 5748). HJ fot. 2005. 
– Detail of south window in the first bay of the chancel, re-
built during the restoration in 1888-92. Above the window 
a relieving-arch from secondary alteration, possibly in 1736-
47, of original †window.
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Danmarks Kirker, Århus

fag være sket ved denne lejlighed. Sænkningen 
af vinduerne i nordre sideskib 1786 nødvendig
gjorde indsætning af nye blyindfattede ruder for
uden (vandrette) jernstænger, som maledes med 
oliefarve for at ‘konservere for rust’.
 Ved synet 1862 havde samtlige vinduer små ru
der, indfattet i blysprosser (jfr. fig. 3435), men i 
øvrigt burde samtlige vinduer fornyes inden næ
ste års syn, bortset fra vinduerne i Det russiske 
Kapel, der åbenbart skulle tjene som model.49 
Der skete dog intet førend Storcks hovedrestau
rering og da efter helt andre retningslinjer.

TAGVÆRKER

Samtlige tagværker inklusive den nye tagrytter 
stammer fra Storcks hovedrestaurering og er af 
fyr. Over både kor og midtskib er det udformet 
som et hængeværk.
 †Tagværker. Opmålingerne 1883 rummer en 
registrering af tagværkernes konstruktion (jfr. 
fig. 3738, 40). Korets tagstol var bevaret for 16 
fags vedkommende og havde tre lag hanebånd, 
lodrette spærstivere og krydsbånd. De to østlig
ste fag, som savnede krydsbånd, var muligvis en 
senere tilføjelse, ligesom det vestligste spærfag 
var erstattet af skibets østligste fag. Det kan ikke 
udelukkes, at tagværket, som var af egetømmer,49 
stammede fra korets ombygning o. 1350, om end 
det begrænsede vurderingsgrundlag udelukker 
en nærmere tidsfæstelse.
 Derimod kan der næppe være tvivl om, at det 
29 fag lange tagværk over langhusets tre skibe var 
eftermiddelalderligt. Den omstændighed, at der 
ikke ses noget skel mellem det oprindelige, tre 
fag lange skib og vestforlængelsen, viser, at tag
værket er yngre end denne senmiddelalderlige 
tilføjelse. Hertil kommer, at selve konstruktionen, 
som dækker alle tre skibe, tidligst kan stamme fra 
et tidspunkt mellem inddragelsen af korsgangen 
som søndre sideskib og afbildningen af kirken hos 
Resen 1677 (jfr. fig. 2). Tagværket var sammensat 
af to dele: Over midtskibet en stol, hvis konstruk
tion med tre lag hanebånd, lodrette spærstivere 
og krydsbånd ikke adskilte sig væsentligt fra ko
rets. Bindbjælkerne, hvis ender flugtede med den 
murede gesims, viser dog, at stolen aldrig havde 

stået alene, men lige fra begyndelsen havde tjent 
som støtte for de ca. 13,6 m lange spær, der rakte 
fra sideskibenes gesimser til kippen af det store 
tag. Fire skråstivere fordelte trykket fra tagbe
klædningen til midtskibets mure og tagstol. Be
slægtede tagværkskonstruktioner kendes bl.a. fra 
Kerteminde Kirke.
 Længdesnittet (jfr. fig. 37) viser, at tagværkerne 
er blevet afstivet med stormlægter.

TAGBEKLÆDNING

Samtlige tagflader, inklusive spirene på tagrytter 
og trappetårn, blev 188892 beklædt med valsede 
blyplader, som først hundrede år senere, 1989, 
havde behov for fornyelse.
 †Tagbeklædning. Før Storcks hovedrestaurering 
stod kirkens tagflader klædt med en blanding af 
bly og tagtegl, således som det ses på opmålin
gerne 1883 (jfr. fig. 3435). Dette var også si
tuationen ved kirkens beskrivelse 1862, da man 
opgjorde 43½ alen (ca. 27,3 m) fra vestenden til 
at være dækket med tagsten, 13½ alen (ca. 8,5 m) 
og hele koret derimod med bly.49

 Denne blanding af bly og tegl, af hvilke navnlig 
blyet krævede megen og kostbar vedligeholdelse, 
var gældende, så langt tilbage som kirkeregnska
berne rækker, dvs. til slutningen af 1600’erne. Så
ledes blev der 168687 anskaffet mere end 128 
skippd. bly fra Lübeck formedelst 1013 rdl.; den 
samlede regning for materialer og oplægning lød 
ved opgørelsen 1690 på 1289 rdl.34 Blyet har an
tagelig været den oprindelige beklædning, som 
også benyttedes til afdækning af støttepiller og 
gavlkamme. Kun koret beholdt sin blyklædning, 
mens det er uvist, om langhusets blanding af bly 
og tegl er udtryk for en gradvis udskiftning af 
blyet til fordel for det mere økonomiske tegl. 
Sidstnævnte materiale nævnes tidligst 1700, da 
200 tagsten blev gennemboret og med søm fast
gjort til kirkens søndre side.34 Ved en større repa
ration af tagene 1728 nævner regnskaberne flere 
leverancer af tagsten, bl.a. 3800 sten købt af ‘Bor
mand’, og 3100 leveret af Poul Poulsen, Flens
borg.99 Ved hovedistandsættelsen 173647 omlag
de man både korets blytag og dele af langhusets 
stentage, hvortil indkøbtes både ‘flensborgtagsten’ 

392
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og lybske tagsten.195 Korets trappehus, der stod 
afdækket med tegl, blev ved reparationen 1773 i 
stedet forsynet med en blyklædt hætte.153

 I sommeren 1837 blev der lagt nyt bly på 10 
fag af langhusets sydside, formedelst 2527 rdl.163 
Det blev foreslået, at seks af skibets fag mod nord, 
som var blytækkede udskiftedes med stentag, ‘da 
kirken derved vil kunne ikke blot spare penge, 
men ligefrem tjene ved reparationen ved salget 
af det gamle bly.196 Dette skete 1839 sideløbende 
med omlægning af nordsidens resterende 26 fag 
stentag, hvortil indkøbtes 5000 tagsten. Arbej

derne udførtes af murermester Bjerre, mens kob
berhandler Petersen leverede blyet.48

FARVEHOLDNING

Kirken står siden Storcks restaurering i blank mur 
af mørkerøde munkesten. Der er tale om mid
delalderlige og navnlig moderne sten, af hvilke 
en del er glaserede (vinduessålbænke, afdækning 
af støttepiller). Tilsvarende gjaldt også den ung
gotiske kirke samt den højgotiske ombygning og 
muligvis de øvrige middelalderlige afsnit.

Fig. 103. Koret set fra sydøst. Chr. Reinau(?) fot. 1888. – The chancel viewed from the 
south east.
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 †Farveholdning. Forud for hovedrestaureringen 
stod kirken hvidtet, hvilket fremgår af ældre foto
grafier og billeder (jfr. fig. 78, 460) foruden Wal
thers restaureringsforslag 1864 (s. 5732), som an
befalede borttagning af hvidtekalk, så ‘murstenene 
kommer til at stå rene uden overtræk’.51 Formålet 
med kalkningen af murene har bl.a. været et øn
ske om at sløre de mange murreparationer, og en 
kalkning må senest være gennemført ved hoved
istandsættelsen 173647, da søndre sideskib skal
muredes med små gule sten. Muligvis har man i 
lighed med forholdene ved Vor Frelsers Kirke (s. 
5476) en tid givet murene rødfarvet puds, jfr. re
ster på korets sydside, hvor forlængelsen af kapel
let 1782f. medførte, at en del af murfladen nu blev 
skjult under taget. Ved reparationen 179899 blev 
hele kirken afpudset udvendig og fik muligvis den 
hvide farve, som bevaredes frem til 1888.45

VARME OG LYS

Kirken opvarmes siden 1966 med fjernvarme, der 
1993 og 1995 er suppleret med elvarme. Elek
trisk lys blev installeret o. 191011.
 †Opvarmning og belysning. Som led i hovedre
staureringen 188892 blev kirken forsynet med 
et varmeanlæg, der betjentes fra en kælder, som 
indrettedes i koret, bag alteret. Der etablere
des adgang hertil gennem den samtidig indsatte 
y der dør i trappetårnet, og kælderen blev forsynet 
med et betondække. Projektet var udarbejdet 
af kap tajn Reck, der under restaureringen fore
slog, at man reviderede 1888projektet og i stedet 
benyt tede en forbedret udgave af Perrets nyeste 
varmeapparat, beregnet på kontinuerlig opvarm
ning. Storck anbefalede dette med henvisning til, 
at det både var et gode ved kirkens benyttelse og 
gavnligt for konserveringen af dens værdifulde 
inventar.172

 Foruden varmeanlægget omfattede restaure
ringsprojektet også installering af gasbelysning.

VINDFLØJE

1) 1773. Spiret på korets trappetårn krones af en 
vindfløj, hvis fane bærer årstallet »1773« i perfo
rerede tal (jfr. fig. 36). Den opsattes oprindelig på 

korgavlens toptinde som markering af istandsæt
telserne det pågældende år (s. 5728). Fløjen med 
stang og drejekugle udførtes af kobbersmed Jør
gen Lindberg, mens Thomas Bang forgyldte den 
på begge sider og malede stangen grøn.197 I for
bindelse med hovedrestaureringen 188892 op
sattes den på vestgavlen, men blev efter istandsæt
telse 1990 i forbindelse med tagbeklædningens 
fornyelse overført til spiret på korets trappetårn.
 2) 1775. På vestgavlens toptinde er opsat en 
vindfløj, hvis fane bærer årstallet »1775« i perfo
rerede tal under initialerne AT(?). I lighed med 
nr. 1 er fløjen opsat til minde om istandsættel
sesarbejder dette år (s. 5728). Ved hovedrestaure
ringen 188892 flyttedes den til det nye spir over 
korets trappetårn, men kom 1990 atter tilbage til 
vestgavlen.
 3) 1889. Tagrytteren fra Storcks hovedrestaure
ring krones af en glat fløj, i hvis ramme er ind
ridset årstallet »1889« og med skriveskrift navnet 
på blikkenslagermester »Chr. Nielsen«.
 †Vindfløje. 1) 1703 ophængte Niels murmand 
en ny fløj på vestgavlen i stedet for den gamle, 
som var borte.34 2) 1709 modtog kobbersmed 
Casper Vestmarck betaling for en kobberknap og 
fløj. Som en del af betalingen indgik den gamle 
knap.34 Mads kleinsmed leverede selve fløjstan
gen, der antagelig opsattes på korgavlen.198

KALKMALERIER

I forbindelse med kirkens indvendige istandsæt
telse 1862 afdækkedes en række kalkmalerier på 
vægge og hvælv – fund, som indberettedes til 
Mindesmærkedirektionen, der foranledigede et 
besøg af kunstmaleren og kalkmalerirestaurato
ren C. O. Zeuthen med henblik på registrering. 
Kun tre malerier, hhv. på korets øst og nordvæg, 
blev bevaret med dekomponerede, nyopmalede 
farver.199 Af Zeuthens aftegninger er bevaret en 
kalke af Kristoforusfremstillingen på korets øst
væg samt en senere rekonstruktion af den de
korative udmaling på skibets †hvælv (fig. 108). 
Hans gengivelser af en række †passionsfremstil
linger i nordre sideskib er tilsyneladende gået tabt 
og kendes kun i kopier ved Burman Becker (fig. 
10607).

392*
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 1) O. 1375 (fig. 104) er der på korets nord
væg malet en skjoldefrise, hvoraf to våbener 
blev fremdraget og bevaret på vægpudsen, som 
i øvrigt fjernedes uden for malerierne. Det østre 
våben har grøn spids forneden og hjelmtegn, be
stående af to oprakte arme i samme farve, mens 
hjelmklædet nu står brunligt, antagelig for slæg
ten Brock af Estrup.
 Det vestre våben har et rødbrunt møllehjul på 
okkerfarvet grund. Hjelmtegnet er en gentagelse 
af våbenmærket, mens klædet er holdt i rødbrunt 
og gråt. Muligvis for Erik Mus af Silkeborg eller 
Henrik Pedersen Prip, som var fuldmægtig for 
Jens Andersen Brock i 1387.200

 Formentlig har de to bevarede våbener været 
del af mere omfattende skjoldefriser for kloste
rets adelige velgørere, således som det kendes fra 
andre klosterkirker, jfr. eksempelvis sortebrødre
nes kirke i Århus (s. 1091f.) eller gråbrødrenes i 
Ystad.201 På korets nordvæg i 2. fag, umiddelbart 
vest for hvælvpillen.
 2) O. 1475 (fig. 105) er der på korets østvæg, 
nord for alteret og tæt ved den oprindelige ud
gang til trappehuset, malet en enkeltfremstilling af 
Kristoforus, indrammet i et spærstikformet felt.202 
Det fragmentarisk bevarede billede viser øvre halv
del af helgenen, iklædt grøn kjortel med zinno
ber detaljer; ansigtstrækkene er udviskede, men 
glorien og vandringsstaven bevarede. Jesusbarnet 
løfter sin højre hånd i velsignende gestus, mens 
det korsprydede rigsæble, som ses på kalken, nu 

er forsvundet. Gloriekorset og kjortelen var iføl
ge kalken holdt i en zinnober farve, men står nu 
dekomponeret. Glorien, som omkring korset har 
samme grønlige farve som helgenens kjortel, er 
på kalken blålig, mens håret og baggrundsfeltet 
er okkerfarvet inden for den rødbrune ramme. 
Retoucheret 2000 af Isabelle Brajer.
 3) Midderlalderligt indvielseskors (fig. 104), 
som nu står sortmalet. På korets nordvæg i 1. fag, 
u middelbart øst for hvælvpillen.
 †Kalkmalerier. 1) O. 1450 blev der i nordre si
deskibs østfag malet en passionscyklus, hvoraf 
fle re scener afdækkedes under den ovennævn
te istandsættelse. Ifølge de bevarede kopier af 
Zeuthens tegninger fremdroges Korsfæstelsen og 
Korsnedtagelsen (fig. 10607), men herudover 
nævnes tillige Korsbæringen, Gravlæggelsen og 
Opstandelsen.203 Ifølge Høyens notater fra besø
get i Horsens 1863 forestillede maleriet ‘et tapet 
med blomster’, hvorpå følgende scener var frem
stillet i to bånd under vinduet ‘imellem sideski
bets gjordbærere’: Korsbæringen, Korsfæstelsen, 
Korsnedtagelsen, Gravlæggelsen og Opstandel

Fig. 105. Kristoforus. Kalkmaleri o. 1475 på korets øst
væg (s. 5752). Jesper Nørgaard Weng fot. 2001. – St. 
Christopher. Mural c. 1475 on east wall of chancel.

Fig. 104. Kalkmalerier på korets nordvæg (s. 5752). JørJør
gen Olrik fot. o. 1900. – Murals on north wall of chancel. 



5753KALKMALERIER

sen. En spinkel søjle adskilte de enkelte scener.204 
Maleriet, der angives at være ca. 3,1 m (ca. 5 alen) 
langt, befandt sig tæt ved den Lillienskioldske be
gravelse (s. 5950), dvs. i 1. fag af nordre sideskib 
(s. 5716).205 I så fald må det have siddet på væg
gen under og vest for vinduet, idet murfladen øst 
for vinduet var gennembrudt af en †døråbning 
(jfr. fig. 35). På det foreliggende grundlag er der 
næppe mulighed for med sikkerhed at rekonstru
ere de nævnte sceners placering i friserne, lige
som det ikke kan afgøres, om udsmykningen har 
omfattet andre passionsbilleder.
 Foruden hovedpersonen viste Korsbæringen i 
føl ge Høyen en skriftseddel, som holdtes af en 
‘lille, halvt krybende jøde’. Korsfæstelsen (fig. 106) 
havde den glorierede Kristus i centrum, flanke
ret tv. af Longinus og en gruppe tilskuere, th. af 
Maria, der falder i afmagt, mens hun støttes af 
Johannes ved siden af Maria Magdalene og Ma
ria Kleofas, alle med glorier. Korsnedtagelsen (fig. 
107) viste Kristus, der støttes af Josef af Arimatæa, 

mens yderligere tre andre mænd er i færd med 
at hjælpe Frelseren ned fra korset. Th. ses Maria, 
der kysser sønnens ene hånd med naglegabet; bag 
hende de to andre Maria’er, alle med glorie samt 
endnu to kvinder. Tv. ses den kappeklædte hø
vedsmand med fjerprydet baret og en skriftrulle, 
som egentlig hører til korsfæstelsesscener. Han 
peger på en skriftrulle, hvorpå hans udbrud ved 
synet af den korsfæstede (Matt. 27,54) læstes med 
minuskler: »Ecce filius dei e[rat] iste« (se, han var 
Gud søn). Hverken Gravlæggelsen eller Opstandel-
sen er nærmere beskrevet af Høyen.
 Ifølge Høyen var der tale om omridstegninger, 
udfyldt med enkelte lokalfarver, rødt i klædebon 
og lys inkarnation. Dette harmonerer i hovedtræk 
med Burman Beckers kopitegninger, som viser 
grå farver, røde detaljer i klædebon, lys hudfarve 
samt gulokker til korstræet og dragtdetaljer.
 Efter tegningerne at dømme rummede male
rierne adskillige træk, navnlig i de modeprægede 
dragtdetaljer, som røber inspiration fra den in
ternationale ‘skønne stil’ i 1400’ernes begyndelse, 
således som det kendes fra adskillige hjemlige ud
smykninger hen imod 1400’ernes midte, bl.a. i 
Vor Frelsers Kirke (s. 5478).206

 Udsmykningen af nordre sideskib skal muligvis 
ses i sammenhæng med oplysningen om et ka

Fig. 107. Korsnedtagelsen. †Kalkmaleri o. 1450 i nor
dre sideskibs 1. fag (s. 5753). Tegnet af C. O. Zeuthen 
1862, kopieret af J.G. Burman Becker. KglBibl. – The 
Deposition from the Cross. †Mural c. 1450 in first bay of 
north side aisle. Drawn by C. O Zeuthen in 1862, copied by 
J.G. Burman Becker.

Fig. 106. Korsfæstelsen. †Kalkmaleri o. 1450 i nordre 
sideskibs 1. fag (s. 5753). Tegnet af C. O. Zeuthen 1862, 
kopieret af J. G. Burman Becker. KglBibl. – The Cruci-
fixion. †Mural c. 1450 in first bay of north side aisle. Drawn 
by C. O. Zeuthen 1862, copied by J.G. Burman Becker.
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pel, viet til S. Anna, som rigsråd Henrik Knudsen 
Gyldenstierne stiftede før sin død 1456 (s. 5654).
 2) I 1400’ernes sidste årti blev hvælvene i 
midtskibets tre østlige fag udstyret med en kalk
malet dekoration, udført efter en opskrift, som er 
benyttet såvel i Århus Domkirke (s. 436) som i 
en række af stiftets landsbykirker, bl.a. Spørring 
(s. 1677) og Adslev (s. 3108); sidstnævnte date
ret 1498. Dekorationens hovedingredienser (fig. 
108) var skaktavlsmønster på skjold og gjord
buer, mens ribberne havde de sædvanlige sparrer. 
Kappesømmene mod såvel buer som ribber mar
keredes af karakteristiske fembladede, rødbrune 

Fig. 108. Kalkmalerier på skibets †hvælv, jfr. fig. 86. Signeret C. O. Zeuthen 
1868. – Murals on nave †vaulting; cf. fig. 86. Signed C. O. Zeuthen 1868.

småblomster på stive, grønne stængler. Skaktav
lene var holdt i vekselvis rødt og hvidt, mens 
sparrerne alternerede mellem hvidt og gråsort. 
Dekorationen konstateredes atter umiddelbart 
forud for hvælvenes fjernelse 1888.207

 De delvis bevarede middelalderlige ribber i søn
d re sideskibs 1. fag stod endnu forud for hoved
restaureringen 1888 med sparremønster (jfr. fig. 
80), som kan være samtidige med skibets og led i 
en generel restaurering af rummet.
 3) Middelalderligt(?). Ifølge Fabricius (s. 57) skim
tedes på korets altervæg syd for vinduet ‘enkelte 
bogstaver’.



INVENTAR
NOTER s. 6007

Fig. 109. Indre set mod sydøst. Henrik Wichmann fot. 2004. – Interior viewed towards the south east.

Oversigt. Den nøje sammenhæng mellem brugen af 
Horsens’ to bykirker i ældre tid og dermed også mel
lem deres respektive inventarbeholdninger er detalje
ret beskrevet s. 5481ff. Men når der i Klosterkirken, i 
modsætning til Vor Frelsers Kirke, med arkitekten H. 
B. Storcks ord 1894 er bevaret ‘et ualmindeligt rigt 
gammelt inventarium’,208 spændende fra senmiddelal
deren og frem til slutningen af 1700’erne, skyldes det 
ikke mindst den omstændighed, at kirken i tidsrummet 
17941894 kun blev sparsomt benyttet, efter at den var 

blevet ‘degraderet’ til begravelses og vikarkirke for Vor 
Frelsers Kirke (s. 5657). 
 Fra Gråbrødre Klosters tidligste tid er dog intet 
bevaret. Kirkens ældste inventargenstand, den senro
manske granitfont, blev overflyttet fra en anden kirke 
(måske †Vor Frue Kirke via Vor Frelsers Kirke, s. 5508) 
efter reformationen, da munkeklostrets kirke opnåede 
sognekirkestatus. Af det middelalderlige alterbord, der 
var opstillet i korets østligste fag, opført i anden fjer
dedel af 1300tallet (s. 5704), er dækpladen bevaret. 
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Fig. 110. Beskrivelser og tegninger fra N. L. Høyens 
notebog 1830 (s. 5757). – Descriptions and drawings from 
the note-book of N. L. Høyen 1830.

Selve korets møblering stammer for de vigtigste deles 
vedkommende fra tiden o. 1500 (altertavle, dog uden 
de oprindelige yderfløje og inderfløjenes bagklædnin
ger, korbuekrucifiks og korstolene, sidstnævnte dog i 
reduceret antal). Kortvarigt i Klosterkirkens besiddelse, 
nærmere bestemt i tidsrummet 152932, var en *alter
bog, nu i S. Nicolai Kirchenbibliothek, Flensborg.
 Fra tiden efter reformationen og frem til 1600’ernes 
midte er kun bevaret enkelte genstande, et kompleks af 
korstole (hovedparten antagelig fra 1500’ernes anden 
halvdel), prædikestolen, der indtil 1794 dog stod i Vor 
Frelsers Kirke (s. 5530 og ndf.), og kirkens *(†)skrifte
stole, begge antagelig o. 1600, om end med senere staf
fering. 
 Byens stigende velstand fra sidste tredjedel af 
1600’erne har sat sig monumentale spor i indretnin
gen, tidligst repræsenteret af den daværende *prædike
stol fra 1670 (efter 1794 i Vor Frelsers Kirke, s. 5512) 
og alterbordsforsiden fra 1674, begge dele bekostet af 
købmandsparret Johan Andersen og Bodil Hansdatter. 
Den private gavmildhed i sognet afspejles på samme 
måde af korgitteret fra 1679 og af kirkens nuværende 

alterskranke, skænket 1683 (og nystafferet 1729), om 
end først overflyttet fra Vor Frelsers Kirke 1794 (s. 
5507). Fra o. 1700 fulgte flere andre forbedringer, lige
ledes bekostet af formuende medlemmer i menighe
den: istandsættelsen af korbuekrucifikset 1697 (nystaf
feret 1720) og korgitteret 1702, foruden renoveringen 
af altertavlen 1706, korstolene 1707 og antagelig på 
samme tid af skriftestolene. En særlig fornem donation 
fra o. 171619 var nyudsmykningen af dåbsindretnin
gen med fontegitter, himmel og dåbsfad, der skyld
tes borgmesterparret Steffen Rasmussen Hofgaard og 
Bodil Jørgensdatter Høgsbro (begravet i Vor Frelsers 
Kirke, jfr. s. 5568). Blandt de drivende kræfter bag den 
store nyudsmykning af kirken en snes år senere, indledt 
i 1736, 200året for reformationen, var parrets to døtre 
og svigersønner, Gerhard de Lichtenberg, g.m. Bodil 
Hofgaard, og Peder Thomasen Bering, g.m. Elisabeth 
Catharina Hofgaard (sidstnævnte begravet i Vor Frel
sers Kirke, s. 5570). Fra denne renovering ses endnu 
de emblemsmykkede stolestader fra 1738, om end se
nere reduceret i antal og delvis omflyttet. Endvidere to 
lukkede herskabsstole foran korgitteret, ligesom *frag
menter af et antal (†)lukkede stole eller pulpiturer samt 
kirkens (†)vindfang m.v. findes dels i kirken, dels på 
Horsens Museum.
 Fra 1700’ernes sidste del er de eneste bevarede gen
stande kirkens sygesæt nr. 1, omstøbt 1792 af Nicolai 
Brandt af et ældre sæt fra Vor Frelsers Kirke (s. 5499f.). 
Fra kirkens ‘dvaletid’ frem til hovedrestaureringen 1888 
92 og nyindvielsen 1894 stammer en række enkeltgen
stande, der dog først sekundært har fået plads her, bl.a. 
et standur (o. 1800, skænket 1914), *en klokke (o. 1830, 
overført fra Vor Frelsers Kirke og siden placeret på Vestre 
Kirkegård (s. 5562f.)) og et kirkeskib (o. 1850, ligeledes 
hidrørende fra den ovf. nævnte kirke, s. 5557). Skibet fik 
formentlig ny plads i Klosterkirken, da denne o. 1862 
fungerede som vikarkirke. Ved samme lejlighed anskaf
fedes en række endnu bevarede salmenummertavler.
 I forbindelse med kirkens nyindretning op til indvi
elsen 1894 udførtes en lang række gestande, alle efter 
tegning af H. B. Storck, således lysekroner (1891, heraf 
to endnu bevaret i Det russiske Kapel), altersølv (1892
93) og alterstager (1892). Et dåbsfad af messing, udført 
før 1902 af Hans Madsen Raver, anskaffedes 190405, 
samtidig med at kirken opnåede selvstændig sognesta
tus (s. 5660). 1922 fik kirken en syvstage, mens den 
daværende klokke 1931 erstattedes af en ny.
 Også 400året for reformationen, 1936, satte sit præg 
på indretningen ligesom jubilæet to hundrede år tid
ligere. Fra den tid stammer orglet, bygget af Marcus
sen & Søn, Åbenrå, og orgelpulpituret (begge dele dog 
ombygget hhv. 1982 og 1975), efterfulgt af kirkens ly
sekroner, udført 193738 i historicerende stil af Knud 
Eibye. I tiden efter 1950 er hovedsagelig anskaffet en 
række mindre genstande, heriblandt dåbskande, syge
sæt nr. 34, et korpositiv og senest et antal messehagler. 
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Fig. 111. Danmarks Kirkers registrering af inventar og gravminder fra Klosterkirken efteråret 1980 (s. 5757). Jens
Jørgen Frimand fot. 1980. – Registration of furniture and funeral monuments in 1980, carried out by Danmarks Kirker.

Siden 1995 er gennemført en storstilet restaurering af 
de vigtigste inventargenstande og gravminder, jfr. også 
ndf. 
 Kilder. En oversigt over kildematerialet og de særlige 
problemer, der knytter sig hertil, er til dels givet s. 5483f. 
og 5724. Ud over kirkeregnskabernes fortegnelser over 
inventaret, den tidligste fra 1667 som supplement til de 
ældste stolebøger fra 1630 og 1652,209 findes først fra 
anden halvdel af 1800’erne mere detaljerede beskri
velser af kirkens genstande. Værdifulde registreringer af 
beholdningen fra tiden før hovedrestaureringen ken
des fra 1830 (jfr. fig. 110), 1862 og 1874, hvortil kom
mer vigtige optegnelser fra byhistorikeren, pastor O. 
Fabricius, trykt i uddrag i Horsens Kjøbstads Beskrivelse 
og Historie (1879).210 Af stor betydning for rekonstruk
tionen af kirkens ældre indretning er desuden de teg
nede, malede og fotograferede gengivelser af interiøret 
fra hhv. o. 1855, dvs. før nedrivningen af nord og vest
sidens pulpiturer (fig. 112), 1873 (fig. 114) og 188889 
(fig. 76, 95, 115, 149, 337, 347, 382, 409, 44748).211 
Derimod savnes i høj grad den inventarisering af alle 
nedtagne genstande, herunder en udførlig plan af kir
kestolene, som udførtes 1888 under Estrups opsyn.212 
Umiddelbart efter hovedrestaureringen 188892 synes 

kasserede inventargenstande sammen med rester af 
epitafier, kisteplader og andre gravminder at være de
poneret i kirken, bl.a. på loftet over Det russiske Kapel. 
Deriblandt var forskelligt panelværk og dørfløje med 
malerier m.m., der 1919 foresloges overladt Horsens 
Museum til konservering og opbevaring.213 En række 
genstande synes dog forinden at være udtaget, heri
blandt et antal malede paneler, som efter en placering i 
KFUM’s lokaler på Søndergade førtes til Horsens Mu
seum.214 Løbende museumsdeponeringer foregik også 
de følgende årtier,215 men endnu 1972 omtaltes store 
mængder af gammelt inventar på kirkens loft, deri
blandt de (†)skriftestole, gamle kirkestole og fragmen
ter, der forsøgsvis (men næppe korrekt) identificeredes 
som siderne af †orgel nr. 2.216 De sidstnævnte dele kan 
muligvis have hørt til *(†)vindfang eller *(†)lukkede 
stole. 1976 placeredes disse genstande i et midlertidigt 
magasin på Åboulevarden, hvor Danmarks Kirkers re
daktion (fig. 111) 1980 registrerede og fotograferede 
en større del af materialet, idet der dog skelnedes mel
lem bevaringsværdige dele og genstande, som anbe
faledes kasseret.217 Efter magasinets nedrivning få år 
senere blev et udvalg af den samlede beholdning an
tagelig overflyttet til andre depoter ved Horsens Mu
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seum uden inventarisering, mens andet kasseredes.218 
En række inventarfragmenter nævnt i 1980-registrerin-
gen er inden for de seneste år blevet nyidentificeret på 
museet og forsynet med inv.nr. Dog savnes stadig gen
stande, herunder også gravminder, nævnt 1980. Disse 
vil i det følgende blive betegnet som forsvundne (†). 
 Det middelalderlige kirkerum. Den ældste klosterkirkes 
udstyr er ikke kendt. Det 1888 nedrevne †alterbord 
kan være opført i forbindelse med korudvidelsen o. 
1350, med mindre det først opbyggedes o. 1500 i for
bindelse med nyanskaffelsen af den store femfløjede 
altertavle. Korets senmiddelalderlige indretning omfat
tede foruden alterprydelsen et kompleks af korstole, 
der antagelig har været større end den nuværende 
beholdning, et korbuekrucifiks og antagelig også en 
skrankevæg mod skibet. Der savnes konkret viden om 
den 1532 omtalte (s. 5655) †prædikestol(?); men tilsva
rende fandtes i †Gråbrødre Klosterkirke i Svendborg (i 
dag i Thurø Kirke, Sunds Hrd., Svendborg Amt) og an
tagelig også i †Odense Gråbrødre Klosterkirke (jfr. DK 
Odense 1812). Det er nærliggende at betragte korets 
udsmykning i lyset af klostrets brand og genopbygning, 
omtalt 1497. O. 1500 modtog kirken desuden donatio
ner fra Rosenkrantz og Gyldenstiernefamilien (1492 
og 1495), hvortil skal regnes bl.a. disse familiers bidrag 
til korstolene. Endelig kan klostrets overgang til obser
vansen 1504 have motiveret til inventarfornyelsen (jfr. 
s. 5654).
 Den efterreformatoriske kirke. Den lutherske reforme
ring af de kirkelige forhold i Horsens efter 1532 og 
Klosterkirkens ophøjelse til sognekirke betød en æn
dring af bygningens liturgiske brug. Nyanskaffelsen af 
en døbefont, der antagelig har været placeret i kirkens 
vestende som bevidnet i hvert fald fra 1600’erne (s. 
5792), har antagelig været efterfulgt af opstilling af 
stolestader i det udvidede kirkerum (s. 5848), selvom 
disse først nævnes 1630. Et †orgel fandtes allerede 
1624, måske ved korets sydside, hvorfra det fjernedes o. 
1738. Opsætningen o. 1670 af Peder Jensen Koldings 
prædikestol ved 1. pille i midtskibets sydside og udfø
relsen af et korgitter 1679 må være fulgt i kølvandet på 
fjernelsen af eventuelle middelalderlige forgængere. På 
samme tid, dvs. før 1674, opsattes et †pulpitur for Jo
han Andersen og hans hustru, rimeligvis umiddelbart i 
nærheden af deres storslåede prædikestol.
 Korgitteret kan antagelig tilskrives en søn af Peder 
Jensen Kolding, Jens Pedersen. Derimod er det usik
kert, hvem der er mesteren for den nuværende alter
skranke, opsat 1683 (om end indtil 1794 anbragt i Vor 
Frelsers Kirke), eller for den oprindelige †skranke i 
Klosterkirken, der var udført i smedejern o. 1700 som 
en privat donation, uvist dog fra hvem (jfr. s. 5507). 
Kirkens mange inventaranskaffelser fra de sidste år
tier af 1600’erne og ind i 1700’ernes første halvdel 
gav sammen med leverancen af udskårne epitafier 
m.m. (jfr. s. 5894) god beskæftigelse til en række lo

kale snedkere.219 Regnskabsoplysninger om de enkelte 
værker savnes generelt, og tilskrivningen af en række 
inventargenstande til konkrete billedskærere er stadig 
omdiskuteret. Det gælder bl.a. for den fornemme dåbs
indretning, der med fontelukke og himmel o. 1716
19 opstilledes i kirkens vestende (jfr. s. 5792). 
 Derimod kan bevarede signaturer sikre identifika
tionen af mesteren for altertavlens fløjmalerier, Viborg
maleren Hans Christian Wilrich, der 1706 blev bistået 
af svenden Friderich Hofmeyer. Antagelig har Wilrich 
også udført andre entrepriser i Klosterkirken, vel den 
1702 gennemførte staffering af korgitteret og muligvis 
bemalingen med indskrifter og dekorative motiver af 
(†)korstolenes rygpaneler 1707 og af (†)skriftestolene. 
Med Wilrich introduceres i øvrigt anvendelsen i kirken 
af den motivskat, der var nedlagt i den sydtyske billed
bibel, Biblia Ectypa udgivet 1693 af Christoph Weigel. 
Værket blev godt 30 år senere på ny en inspirations
kilde for maleren Mogens Christian Thrane og hans 
værksted, da kirkens nye inventar skulle udsmykkes, 
jfr. lukkede stole (s. 5862), (†)lukkede stole (s. 5864), 
(†)vindfang (s. 5875) og løse malerier (s. 5886).220

 Ombygningen 1736-47. Den store istandsættelse, der 
indledtes 1736, betød en radikal forandring af kirkens 
møblering, i det mindste i selve skibet, hvor alt væsent
ligt blev fornyet, bortset fra prædikestolen og dåbsind
retningen. Samtidig skulle en række hovedinventar
stykker ændre plads, således fonten, der fra midtskibets 
vestende kom til nordre sideskibs østligste fag, mens 
det nyanskaffede orgel placeredes i 3. fag af midtskibets 
nordside og dermed erstattede et ældre instrument i 
koret. Det er nærliggende at betragte de store ændrin
ger som led i en samlet plan, hvis krumtap og egentlige 
bevæggrund har været etableringen af det prægtige 
gravkapel med monumentet for Gerhard de Lichten
berg og hans hustru, Bodil Hofgaard, i søndre sideskibs 
vestfag, umiddelbart over for kirkens hovedindgang. 
Dette moment fik samtidig konsekvenser for bygnin
gen og for kirkens øvrige begravelser (jfr. s. 5656, 5725 
og 5922). De Lichtenberg satte desuden sit væsentlige 
præg på sin ‘mindekirke’, da han »resolverede (…) ef
ter sit sædvanlige gode og kierlige hierte til Publique 
Beste at forære Klosterkierken i stæden for de bedrø
velige og øde stoele som fandtes der, nye Stoele overalt 
i Kierken der og strax i Ao 1737 og 1738 blev fore
taged og saaledes som nu befindes med alle der hos 
indrettede Nye Logier opbygt og Stafered, paa egen 
bekostning forfærdiged«. Hele udsmykningen beløb 
sig til mere end 2000 rdl.221 og omfattede opsætningen 
af i alt 84 nye stolestader, smykket på døre, for og bag
paneler med sindrige allegoriske malerier og indskrif
ter, de såkaldte ‘emblemer’; endvidere udførelsen af 11 
lukkede herskabsstole på kirkens gulv og tre hævede 
pulpiturer, antagelig på midtskibets nordside. Det før
ste af disse (nr. 12), formentlig strategisk placeret lige 
over for giverparrets gravmæle, overlod kirken kvit og 
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Fig. 112. Indre set mod korbuen. Blyantstegning ved Heinrich Hansen o. 1855. – Interior, view towards chancel arch. 
Pencil drawing by Heinrich Hansen c. 1855.
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Fig. 113ab. Detalje af *alterklæde, skænket 1764 af Bodil Hofgaard (jfr. s. 5760, 5767). I Horsens Museum. Henrik 
Wichmann fot. 2004. a. Våbenskjold for giveren, Bodil Hofgaard, vist til heraldisk højre. b. Våbenskjold for Gerhard 
de Lichtenberg, vist til heraldisk venstre. – Detail of *altarcloth, donated in 1764 by Bodil Hofgaard. a. Coat of arms for 
Bodil Hofgaard to the heraldic right. b. Coat of arms for Gerhard de Lichtenberg to the heraldic left.

frit til »hannem og hans arvinger saa længe de er«.48 En 
tilsvarende omfangsrig privatdonation fra Jens Jørgen 
Lindvig satte på samme tid sit præg på Vor Frelsers Kir
ke (s. 5486). Om udformningen af dette inventar vides 
dog intet nærmere. Til gengæld afholdt kirkens kasse 
i byens andenkirke selv udgifterne til et nyt †orgel 
(nr. 3, efter 1794 i Klosterkirken), mens hovedkirkens 
†orgel (nr. 2, efter 1794 i Vor Frelsers Kirke), måske 
med sit tilhørende pulpitur, skænkedes af de Lichten
bergs svoger, Peder Bering, der også lod sin privatstol 
opsætte her, øst før orglet. Pulpituret blev antagelig 
smykket med et endnu bevaret monogramprydet top
stykke (s. 5879), mens Berings gravmæle (i Vor Frelsers 
Kirke, s. 5570) i blomstrende vendinger beretter om 
hans orgeldonation (s. 5882). Vidnesbyrd om Gerhard 
de Lichtenbergs indsats for »denne da næsten forfaldne 
Kirke« og dens renovering kan i første række læses på 
hans epitafium (s. 5924). En senere foræring 1764 af 
et alterklæde fra hans enke, Bodil Hofgaard, fremviste 
yderligere parrets initialer og våbenmærker, hustruens 
initialer denne gang dog foran gemalens (s. 5492, 5504 
og 5530), jfr. fig. 113ab.222

 I den maleriske udsmykning af Klosterkirken kom 
de Lichtenbergs daværende ‘hofmaler’, Mogens Chri
stian Thrane, der umiddelbart forinden havde vareta
get bemalingen af stolestaderne i etatsrådens privatkir

ke ved Engelsholm, Nørup, til at spille en dominerede 
rolle. Hans hovedværk er Klosterkirkens endnu beva
rede emblemsmykkede stolestader. Det var efter alt at 
dømme også Thrane og hans værksted, der leverede 
stafferingen af kirkens *(†)vindfang, ligesom en række 
løse *malerier, der kan hidrøre fra forsvundne lukke
de stole eller pulpiturer, tilsvarende bærer hans præg. 
Mesteren for de veludførte dekorative udskæringer fra 
de fragmentarisk bevarede lukkede stole kunne være 
billedskæreren Jørgen Arentsen Slache (†1749),223 der 
hermed videreførte faderen, Arent Friderichsen Sla
ches (†1709) virksomhed i kirken, men også andre 
navne har været indddraget.224 Flere af de bibelske ma
lerier byggede i lighed med tidligere på illustrationer
ne i Christoph Weigels værk. Hertil kom stolestadernes 
emblemmalerier, blandt hvilke en række formentlig var 
udført efter grafiske forlæg fra konkrete opbyggelses
værker, der fandtes i Gerhard de Lichtenbergs eje (jfr. 
s. 5816). Med sin billedrigdom og mængden af ind
skrifter, ikke bare på stolene, men også på flere andre 
genstande, har interiøret således haft et enhedspræg, 
der ligesom prædikenen og salmesangen på pædago
gisk vis har formidlet ortodoksiens læregrundlag for 
den menige kirkegænger. Selve kirken var som et spejl 
af Salomons tempel, hvilket allerede korgitterets sno
ede søjler og de legemsstore keruber hentydede til. Og 
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Fig. 114. Interiør af Klosterkirken. Oliemaleri af Morten Jepsen 1873 (s. 5757). I Horsens Museum. – Interior of 
Klosterkirken. Oil painting by Morten Jepsen 1873.

motivet understregedes yderligere på (†)vindfangets 
facade, der var placeret under Gerhard de Lichtenbergs 
†pulpiturstol og lige over for hans gravmæle. Også her 
refererede indskrifter og billeder af Moses og Kristus 
til Salomons velgerninger, til tempelsøjlerne Jachin 
og Boas og til de piller, hvorpå ‘Guds hus er grundet’ 
– i første række Loven, givet ved Moses, og Nåden og 
Sandheden ved Jesus Kristus (s. 5875). 225

 Ændringer i 1700’ernes anden del og i 1800’erne. I 
tiden frem til afviklingen af de normale sognekirke
funktioner 179497 blev kirkens indretning forandret 
på en række punkter. Gennembrydningen af de to ar
kader mod korets vestfag, hhv. Det schmidtske familie
kapel og Det russiske Kapel, medførte indgreb i kor
stolenes opstilling. Et brud på det senbarokke helheds

præg, der dominerede i kirkerummet efter den store 
fornyelse, var opsætningen 1786 af en †pulpiturstol for 
familien Lillienskiold i 2. fag af midtskibets nordside. 
Pulpituret, som erstattede Peter Berings ældre †stol fra 
o. 1740, udførtes af Anders Kruuse og Jens Hiernøe i 
tidssvarende nyklassicistisk stil. Da den samme familie 
179799 lod indrette et gravkapel i østenden af nor
dre sideskib, betød dette samtidig, at kirkens møblering 
måtte forandres. Fonten med sit tilbehør flyttedes til 
søndre sideskibs 1. fag, hvor til gengæld en lukket stol 
og tre korte mandsstole blev nedlagt. Tilsvarende sløj
fedes fire korte kvindestole i nordsiden. 
 Klosterkirkens reduktion til grav og vikarkirke i 
tidsrummet o. 17941894 blev skæbnesvanger for in
ventaret, både i negativ og positiv forstand. De ‘smuk
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Fig. 115. Søndre sideskib, set mod vest. I forgrunden ses dåbsindretningen i den daværende placering, i baggrun
den tv. de (†)lukkede stole (s. 5792, 5865). Chr. Reinau(?) fot. 1888. – South side aisle, viewed towards the west. In the 
foreground, the baptismal assemblage in its then position, in the background left, the (†)closed pews.
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Fig. 116. Søndre sideskib set mod vest. HJ fot. 2005. – South side aisle viewed towards the west.
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keste’ genstande blev plukket ud og overflyttet til den 
nye sognekirke, Vor Frelsers Kirke, mens Klosterkirken 
måtte nøjes med den mindre prangende alterskranke, 
den langt mere beskedne prædikestol og det ringere or
gel. Selv den middelalderlige altertavle blev ribbet for 
sine yderfløje med Wilrichs passions og evangelistma
lerier, som fik plads på hovedkirkens alter. Til gengæld 
skånedes kirkens indre for den radikale fornyelse, der 
i modernitetens ånd som en hvirvelvind fejede gen
nem Vor Frelsers Kirke og effektivt udryddede enhver 
rest af den gamle møblering (s. 5486f.). Klosterkirkens 
midlertidige anvendelse i forbindelse med den nye 
sognekirkes istandsættelse 186366 medførte dog al
lerede o. 1862 en nedrivning af nordsidens pulpiturer. 
Tegninger (fig. 8687) af maleren C. O. Zeuthen fra 
1868 viser, at man på samme tid overvejede ændringer 
af kirkens møblering (s. 5732). 
 Storcks hovedrestaurering 1888-92. Den stadig øgede 
historiske forståelse i samtiden, ikke alene for ‘den gamle 
klosterkirke, som ved sin hele bygningsmåde har me
gen monumental interesse’, men også for dens ‘mange 
utvivlsomt værdifulde prydelser’, satte omsider fra 
1882 skred i planerne for en istandsættelse af den efter
hånden ganske forfaldne kirke (jfr. s. 5732).116 Da H. B. 
Storck 1884 fremlagde sit restaureringsforslag, var der 
da også afsat et beløb på 8.000 kr. til maler og sned
kerudgifter i forbindelse med reparation og delvis for
nyelse af inventaret. Den planlagte fornyelse omfattede 
i hvert fald stolestadernes ‘rygstøder’, bænkeplader og 
salmebogsbrædder, men også skranken om døbefon
ten, ‘tralværket’ i korbuen med de lukkede stole samt 
altertavlen fremhævedes blandt de genstande, der både 
skulle istandsættes og delvis fornyes.172 Som nævnt s. 
5659 gjorde Stiftsøvrigheden sig dog 1887 til talsmand 
for en mere radikal restaureringsplan, som sigtede mod 
at fjerne værdifulde enkeltdele i indretningen, således 
korskranken og de to lukkede stole foran samt fon
telukket. Mest påfaldende var nok deres anbefaling 
af stolestadernes udskiftning, herunder kasseringen af 
stoledørenes ‘besynderlige og smagløse allegoriske bil
leder’.116 
 Selvom dette anslag mod det historiske inventar lyk
keligvis blev bremset (se s. 5659), var restaureringens 
følger for den ældre møblering alligevel ganske mærk
bare. I koret nødvendiggjorde indretningen af et var
merum i det østligste fag, at alterbordet flyttedes mod 
vest, ligesom alterskrankens form ændredes. Korstole
ne blev delvis forkortet og gennemgribende ombygget 
med nye rygpaneler og baldakiner, mens en antage
lig sekundær stolerække flyttedes ned i vestenden. En 
mindre tilretning af korgitteret var en konsekvens af 
korbuens ommuring. Mere gennemgribende var dog 
forandringerne i skibet. Afhugningen af den fortyk
kede, nedre del af søndre sideskibs indervæg og fjer
nelsen af de tilhørende nicher medførte bl.a., at dåbs
indretningen måtte flyttes tilbage til sin tidligere plads 

i sideskibets nordøsthjørne, mens de fire lukkede stole 
helt kasseredes. Ændringen af skibets faginddeling og 
opbygningen af nye piller medførte en gennemgri
bende forandring af de enkelte stolestaders længde og 
placering. Samtidig sløjfedes de tre vestligste stader i 
midtskibets mands og kvinderække. Til gengæld sup
pleredes søndre sideskibs blok med ekstra stole (med 
genanvendte låger). Ved indretningen af en forhal i ski
bets nordvesthjørne blev det ældre vindfang og den 
lukkede stol i nordre sideskibs vestende fjernet. Endvi
dere placeredes et nyt pulpitur over våbenhusdøren til 
det 1894 opsatte †orgel nr. 6. Med henblik på sin al
mindelige brug som sognekirke forsynedes Klosterkir
ken endelig med de øvrige nødvendige genstande, der 
til dels havde måttet afleveres til Vor Frelsers Kirke 100 
år tidligere, heriblandt altersølv og tekstiler, alterstager 
samt dåbsfad og lysekroner. Sidst, men ikke mindst fik 
kirken et lille tagspir til den klokke, der var overtaget 
sammesteds fra (s. 5891).
 I sin sammenfattende redegørelse – og til dels for
svar – for den gennemførte restaurering fastslog Storck 
1894 endnu en gang betydningen af det historiske 
inventar, der omfattede ‘sager lige fra tiden hen i mod 
middelalderens slutning ind til det tidspunkt ved 1800
tallets begyndelse, hvor det karakteristiske, der hidtil 
havde betegnet de forskellige tider, forsvinder.’ Men 
han understregede også, hvordan ‘alder og mangelfuld 
vedligeholdelse havde taget på disse ting, så at mange 
udbedringer og suppleringer samt opfriskningen af halv 
forsvunden farvebelægning måtte foretages.’208 Med sin 
samvittighedsfulde istandsættelse af de ældre genstande, 
dokumentationen af arbejdsprocessen med fotografier, 
registreringer og tegninger, og den – så vidt det kan 
vurderes – omhyggelige bevaring af kasserede dele, re
præsenterer Storcks restaurering af inventaret alligevel 
en relativ skånsom og historisk indforstået løsning, der 
måske bevidst sigtede mod at opveje den ganske radi
kale ombygning af selve kirkens arkitektur.
 Nyere ændringer og istandsættelser. Siden genindviel
sen 1894 og ophøjelsen til selvstændig sognekirke 1904 
har Klosterkirkens inventar ikke gennemgået større æn
dringer. Vigtig er dog flytningen af døbefonten 1905 fra 
det ældre fontelukke til koret, opsætningen af et nyt 
orgelpulpitur 1936 og forlængelsen af samme knap 
40 år senere. De forskellige nyanskaffelser inden for 
de seneste 100 år er nævnt ovf. Dog har projekter til 
mere gennemgribende ændringer ofte måttet afvejes 
over for hensynet til de mange historiske genstande. 
Bevaringen og restaureringen af det rige, gamle in
ventar har således haft en central placering inden for 
kirkens nyere historie. 190710 blev altertavlen, epi
tafier og kirkens ‘øvrige prydelser’ efterset og delvis 
repareret. O. 193942 gennemførtes en istandsættelse 
af altertavle, fontegitter samt himmel.226 1985 foretog 
konservator Mogens Larsen en grundig besigtigelse af 
kirkens historiske inventar, og hans beretning har dan
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Danmarks Kirker, Århus

Fig. 117. Tværsnit i skibet mod øst. 1:150. Restaureringsprojekt 1884 ved H. B. Storck (s. 5764). Danmarks KunstDanmarks Kunst
bibliotek. – Cross-section of nave towards the east. 1:150. Restoration project (1884) by H.B. Storck.

net grundlaget for den gennemgribende restaurering, 
der inden for det seneste tiår er foretaget under le
delse af Jens Johansen, såvel af inventargenstande som 
af gravminder (s. 5896).227

 Farvesætningen. Kirkens farvemæsssige helhedspræg er 
i vid udstrækning bestemt af det ældre inventar. I ko
ret dominerer altertavlens forgyldning (delvist fornyet 
2003) og danner kontrast til alterskranken og korstolene, 
der siden Storcks restaurering fremstår i træets naturlige 
farve, dog til dels dækket af en lakering. Korbuekruci
fiks og korgitter er stafferet med dæmpede brune og grå 
farver mod korrummet, mens forgyldningen og bema
lingen i et rigt nuanceret farvespektrum er vendt mod 
skibet og menighedens rum. Til det brogede indtryk 

bidrager yderligere de lukkede stole og stolestaderne, 
hvor rødbrun, grå og mørk turkisgrøn staffering af ram
mer og mere sekundære dele er modstillet den man
gefarvede marmorering på pilastre og gesimser samt 
de talrige figurmalerier. Forgyldning af detaljer spreder 
glanslys over helheden. Før nedtagelsen i forrige år
hundrede af de ældre pulpiturer og lukkede stole har 
den farvemæssige rigdom været endnu mere overvæl
dende, dog delvist ‘forstyrret’ 1786o. 1862 af familien 
Lillienskiolds pulpiturstol i kølig perlefarve og hvid be
maling med forgyldning. Kirkens seneste større inventa
ranskaffelse, orglet og det tilhørende pulpitur, begge fra 
1936 (sidstnævnte med senere ændringer), er farvemæs
sigt bevidst søgt harmoniseret med de ældre dele.

393
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ALTERBORD OG ALTERTAVLE

Alterbordet (fig. 11819), opmuret i forbindelse med 
restaureringen 188892, rummer ældre dele af for
skelligt materiale, således en middelalderlig bord
plade af kalksten og en panelforside af træ, stafferet 
1674 (jfr. ndf.). Det måler ca. 100 (102) cm i højden 
(forkant/bagkant), ca. 236 cm i bredden og ca. 170 
cm i dybden. Den murede kerne, der i øst støder 
op mod den samtidige lukkemur (jfr. fig. 88), er i 
nord og sydsiden dækket af en rødstafferet stukbe
klædning, svarende til forsidens panel, hvis kron og 
fodlister ligeledes er videreført på kortsiderne. Bor
dets placering blev i forbindelse med indretningen 
af kirkens varmerum i korets østende fremrykket 
mod vest i forhold til den tidligere plads ca. 140 cm 
(2¼ alen) fra østmuren.228 Et ældre, sandsynligvis 
middelalderligt †alterbord (fig. 118), 230×140 cm, 
var opført af røde munkesten i munkeskifte på et 
kampestensfundament; i murværket registreredes 
ved nedrivningen 1888 i øvrigt en halv snes rib
besten af samme type som korhvælvets (fig. 44b).229 
I østsiden af bordet var ud sparet en skabsniche.

 Alterbordsplade, middelalderlig, af lysbroget kalk
sten, ca. 241 cm bred, 141,5 cm dyb og hen ved 
10 cm tyk med platte og karnis, der dog ved pla
dens bagkant er groft afhugget. Fem indvielses
kors, formet som cirkelkors, er indhugget i mid
ten og ved hvert af de fire hjørner.
 Alterbordsforside (fig. 119), med stafferet årstal 
1674, skænket af Bodil Hansdatter, enke efter 
købmand Johan Andersen (jfr. †alterklæde, †al
terdug, *prædikestol (s. 5512ff., 5806), †pulpitur 
(s. 5878) og mindetavle (s. 5907)). Det enkle og 
glatte træpanel er rødstafferet med en dekoration 
i sort og guld, der med frynsebort, blade, blom
ster og dråbeformede ornamentfelter imiterer et 
broderet alterklæde. Midtfeltet domineres af et 
tværovalt skriftfelt med tekst i fraktur samt enkel
te ver saler. Den manende indskrift forbander de 
for bryderiske personer, der kunne tænkes at ville 
stjæle eller i øvrigt vanhellige alterklædet, således 
som det var gået med det forrige, ligeledes skæn
ket af det gavmilde ægtepar, jfr. også forbandelsen 
på parrets anden store donation, prædikestolen (s. 
5521):

Fig. 118. Muret senmiddelalderligt †alterbord (s. 5766). 1:50. Opmåling ved Hector  Estrup 
1888. – Brick-built Late Medieval †Communion table. Measured by Hector Estrup, 1888.
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Fig. 119. Alterbordsforside (s. 5766). NE fot. 1978. – 
Front of Communion table.

1942 foreslog Menighedsrådet alterbordsforsiden 
flyttet, alterklædet fjernet og hele bordet beklædt 
med grønlandsk marmor. Forslaget blev dog ikke 
vedtaget.230

 Et †sidealter, viet til Den hellige Anna, må have 
stået i et kapel af samme navn, stiftet før 1456 af 
Henrik Knudsen Gyldenstierne og nævnt 1492 
(s. 5654).231

 †Alterklæder. 1667 er omtalt et rødt fløjlsalter
klæde ‘med sin prydelse’, skænket af kirkens vel
gørere, Johan Andersen og hans hustru, Bodil 
Hansdatter, jfr. ovf.232 Tyveriet af dette før 1674 
(jfr. ovf.) foranledigede en ny donation. Sidst
nævnte klæde kan være identisk med et af de 
to, der er registreret 168490, hhv. et gammelt 
broderet alterklæde og et rødt alterklæde af da
mask med tilhørende kappe og guldkniplinger.34 
Førstnævnte er ikke nævnt efter 1690. 1696 re
pareredes sidstomtalte, da det var »udreven og 
opløben« på adskillige steder. 1705 istandsattes 
det på ny med stropper og foer.34 Damaskklæ
det er senest nævnt 1736. 173942 er omtalt et 
rødt blomstret fløjlsalterklæde med tilhørende 
kappe, svarende til kirkens messehagel (jfr. ndf.), 
foruden et rødt alterklæde med kappe identisk 
med det ovennævnte, om end uden materiale
betegnelse.99 Et rødt alterklæde med kappe uden 
nærmere beskrivelse indgår siden som fast del 
af beholdningen frem til 182021, da det ka
rakteriseredes som ‘gammelt’.233 Efter 1794 an
vendtes det i Vor Frelsers Kirke. Siden 1764 blev 
beholdningen suppleret med et fornemt nyt 
rødt *fløjlsklæde, skænket til bysognet af Bodil 
Hofgaard, enke efter Gerhard de Lichtenberg 
(fig. 113, s. 5492f.).234 I forbindelse med Kloster
kirkens retablering 1894 anskaffedes et alterom

hæng af rødt fløjl, prydet med kors og besætning 
af guldgaloner (jfr. fig. 120).235 1961 foresloges 
dette dog fjernet.236

 Alterduge. To nyere, den ene med en bred knip
lingskant, opbevares ved kirken. †Alterduge. En 
silkesyet dug, skænket af kirkens velgørere, Johan 
Andersen og Bodil Hansdatter, er nævnt 1667 
sammen med alterklædet (jfr. ovf.). Også dugen 
blev stjålet og erstattet med en ny, der kan være 
identisk med det eksemplar, som senest er regi
streret 169798. Beholdningen omfattede 1684
1736 desuden en gammel broderet dug og inden 
for tidsrummet 169099 en ditto af damask. Al
lehelgensdag (1. nov.) 1728 forærede Margrethe 
Pedersdatter Bering, enke efter borgmester Mor
ten Cordtsen, en alterdug, ‘overalt besyet med sil
ke og deres navne derpå.’99 Det kan være denne, 
omtalt som en hvid alterdug, syet med rød silke, 
der registreredes i inventariet fra 1739. En dug 
af samme udformning indgik i beholdningen 

393*

»ANNO 1674. Den 22 Maij, haffver Ærlig Dyderig oc
Gudfryctig Matrone Bodild Hans Daatter, Salig Johan Andersens fordum

Raadmands och fornehme Handelsmands her i Horsens hans effter
latte Hustru Gud til ære, Kiercken til Zirat Oc Andre Christne til it Got Exempel,
Ladet dette Altar med Dug oc Altarklæde Beklæde effter Hendis Salige hosbondis

Til hende, Udi hans yderste Udgiffuen befalning, der den for(r)ige AltarKlæde, som sa(m)me
for bemelte Ectefolck giffuit oc forærit haffde, aff it forbandit Menniske var bort

røffuit oc bortstaalit, Ønskis der for aff dennem, och alle den Christen
Kierckis sande Lemmer Och Velyndere, alle de forbandelser, Som ere schreffne

I Mosis low, at maat(t)e Offuerkomme dem Som dette Altars Klædning
bortstieler, eller til Anden brug forvender eller forvende Lader.«
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Fig. 120. Alterpartiet, set mod øst. Eyvind Skandrup Lund fot. o. 1922. Foto i Horsens Museum. – Altar section, 
viewed towards the east.
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frem til 182425, fra 1794 i Vor Frelsers Kirke 
(s. 5494). I forbindel se med kirkens genindvielse 
1894 skænkedes en dug, broderet af frk. Serene 
Therkelsen.237 1922 skænkede konventualinde, 
frk. E. Lillienskiold, en dug til kirken, muligvis 
identisk med den på fig. 120 gengivne med bred 
kniplingskant og broderet indskrift.238

 Højaltertavle (fig. 12049, 551), o. 1500, med 
yngre tilføjelser, hovedparten fra 1706.
 Tavlen fremstår siden 1794 som en trefløjet 
skabstavle, men var oprindelig femfløjet (penta
ptych), dvs. med et midtskab (korpus) med en fi
gurrig Golgathascene og to par bevægelige, hæng 

slede sidefløje (fig. 122). Af disse er i kirken beva
ret det inderste par, der på indersiden smykkes af 
16 udskårne apostel og helgenfigurer i to rækker 
(s. 5772). Inderfløjenes oprindelige *bagklædnin
ger og det yderste *fløjpar, alle med staffering fra 
1706, findes i Horsens Museum (fig. 13647, s. 
5778). Skabet hviler på en tredelt predella med 
relief af Kongernes Tilbedelse (s. 5776).239 1706 
tilføjedes desuden et udskåret topstykke med en 
Opstandelsesgruppe (s. 5776). 1794 overførtes 
inderfløjenes bagklædninger og yderfløjene til al
ternichen i Vor Frelsers Kirke (jfr. s. 5496f.), siden 
1939 dog deponeret på Horsens Museum.240

Fig. 121. Højaltertavlen (s. 5769). Henrik Wichmann fot. 2004. – Altarpiece from high altar.
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 Mål, materiale og konstruktion. Midtskabet måler 
ca. 234×256×29 cm i højde, bredde og dybde og 
hviler på et ca. 20 cm højt (sekundært?) fodstykke 
af samme bredde som selve skabet. Sidefløjenes 
mål er 226×126×13,5 cm, mens predellaen, der 
er bredere end midtskabet og fremtræder som en 
trapez med konkav sideprofil, måler ca. 80×315 
(257)×52 cm. Tavlen er udført i eg, bortset fra 
de sekundære tilføjelser, der er skåret i fyr. De 
bevarede fløjes rammestykker er samlede med 
svalehaler; alle bagklædninger er nyere, jfr. ndf. 
Rammernes forkanter er profilerede med hulkel 
og rundstav, forneden er skråfas. Sidefløjene er 
fastgjort til midtskabet med dobbelte hængsler 
i hver side. Ved fløjenes bagkant ses desuden to 
par mindre hængsler fra de nu nedtagne yderfløje 
(fig. 504). Sidefløjene er i øvrigt med kroge og 
øskner fæstnede til bagvæggen.
 Predellaen er tredelt med en niche, flankeret 
af to flade sidestykker, der camouflerer to skabs
rum, indrettet i kortsiderne. Forpanelet er profi
leret med en rundstav mellem platter. I nord har 
skabet en profileret låge, 40×32 cm, med en stor, 
fliget blomsterroset i midten, hvortil et hjerte
formet håndgreb er fæstnet (fig. 505). Antagelig 

sam tidigt hængselbeslag og nyere nøgleblik. Mod 
syd er en enklere, formentlig yngre låge, 32×27 
cm, med tilsvarende simplere, lige beslag og en 
lille træklods som lukke.
 I modsætning til predellaen, der er uden fløje, 
har selve altertavlen kunnet åbnes og lukkes i 
tre forskellige stillinger som akkompagnement 
til kirkeårets højtider og de enkelte gudstjene
sters re spektive liturgiske betydning (fig. 122, 
134), jfr. også DK Odense 474f., 533 og ndf.241 
Indersiden eller første stand viste de udskårne, 
forgyldte figurer og stod sikkert fremme ved de 
største festdage. Når de inderste fløje var tilluk
ket, fremkom anden stand med en malericyklus 
vist på fløjens bagsider og på indersiden af de 
yderste fløje. Den tredje og enkleste stand, der 
antagelig præsenteredes til hverdag, fremkom, 
når de yderste fløje var lukkede. Den middel
alderlige mellem og y derstands motiver kendes 
ikke; muligvis har der lige som i den omarbej
dede tilstand fra 1706 været en række passions
billeder, når de inderste fløje var tillukkede, og 
evangelister eller andre helgenfigurer, når de to 
yderfløje var lukkede.
 Midtskabet (fig. 123) har over hovedscenen en 
tredelt baldakin med en bred og to smallere køl
buer, smykket med korsblomster, både som op
standere og på de nedhængende rundbuede led, 
og bagved en gennembrudt frise af spidsbuede 
stavværksvinduer.
 Den centrale fremstilling viser en figurrig Gol
gathascene med den korsfæstede Kristus flanke
ret af de to røvere og to småengle.242 Den 80 cm 
høje Kristus (fig. 124) hænger i næsten strakte 
arme og ben med hovedet svagt hældende mod 
venstre. Han har halvåbne øjne og adskilte læber 
samt tovsnoet tornekrone på det halvlange hår, 
der med en lok ligger hen over højre skulder. Le
gemets anatomi er detaljeret gengivet, bl.a. med 
en omhyggelig redegørelse for brystpartiet og 
mel lemgulvet. Om midjen er svøbt et folderigt 
lændeklæde med midtsnip mellem benene. Kors
træet er sekundært, ligesom de flankerende røve
res Tkors. Den højre røver (fig. 125) er fastholdt 
med reb, der er viklet om de oprakte arme og de 
krummede ben, mens det bortvendte ansigt er 
fortrukket i smerte. Han er ligesom sin ledsager 

Fig. 122. Rekonstruktion af højaltertavlen med de 
oprindelige sidefløje. Tegning Anneli Olesen og fotoTegning Anneli Olesen og foto
montage Mogens Vedsø efter forlæg ved Birgitte Bøg
gild Johannsen 2005. – Reconstruction of altarpiece from 
high altar shown with the original side panels.
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iført enkle underbenklæder. Den ‘gode’ røver på 
Kristi højre side, der er vendt mod denne, har 
armene tvunget bagom tværbjælken og delvis 
krummede ben. To engle med fodlange kjortler 
er placeret under Kristi arme, begge med kalke 
i hænderne til at opfange blodet fra Frelserens 
vunder.
 Folkemængden under de tre kors omfatter i alt 
33 figurer foruden syv heste, skåret i tre blokke. 
I overensstemmelse med motivets vanlige ikono
grafi er personerne grupperet i en ‘god’ og en 
‘ond’ side, samlet om hhv. Jesu moder og ledsa
gere tv. og om landsknægtene, som trækker lod 

om Kristi kappe th. Gruppen herimellem forener 
både gode og onde elementer.243 I forgrunden 
af venstre side ses Jomfru Maria med udslået 
hår; hun er faldet i afmagt og støttes af Johan
nes Evangelisten og en modeklædt kvinde med 
rosetprydet, turbanlignende hovedbeklædning og 
hageklæde. Gruppen omfatter fire andre kvinder, 
heraf de tre med tilsvarende samtidsdragt og fan
tasifulde hovedbeklædninger (jfr. fig. 503). Tre af 
kvinderne skal antagelig identificeres som ‘de tre 
Maria’er’: Maria Magdalene, Maria, Klopas’ hu
stru, og Maria, Jakob den yngres mor. Bag disse er 
fire mænd, de tre på heste, heriblandt Longinus 

Fig. 123. Altertavlens midtskab med Golgathafremstilling (s. 5770). NE fot. 1978. – Central panel of altarpiece with 
image of Calvary.
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med spids ‘jødehat’. Han peger med venstre hånd 
mod sit øje, der blev helbredt af blodet fra Kristi 
vunder.
 Midtergruppen illustrerer diskussionen om den 
rette indskrift på Kristi kors (Joh. 19, 1922). I 
forgrunden tv. sidder den skægløse skriver med 
rundpuldet hat og skriftbåndet hen over knæene 
samt skriveredskab og blækhus. Han flankeres af 
fem mænd, hvoriblandt særligt markerer sig en 
knælende skægløs, kåbeklædt mand med rund
puldet hat ved hans venstre side, forsynet med 
en stav, en langskægget rytter med tilspidset 
hat, der peger mod handlingen, og en stående 
langskægget og håret mand, udstyret med en 
hat med opsmækket skygge og bevæbnet med 
et fodlangt sværd. Disse kunne muligvis repræ
sentere Pontius Pilatus, ypperstepræsten Kaifas 
og den romerske høvedsmand, der overværede 
sceneriet (Matt. 27,54).244 Bag gruppen er vist 
en skægløs mand med opadvendt spyd, for
mentlig Stefaton, der rakte eddikesvampen mod 
Kristus.
 Den højre figurgruppe domineres af kredsen af 
soldater omkring Kristi kappe. Tre ryttere i bag
grunden kommenterer med håndbevægelser det 
centrale sceneri og sekunderes af en række spyd
bevæbnede mænd.

 Figurerne i sidefløjene (fig. 12631). På de bevare
de inderfløje er opstillet i alt 16 figurer i to rækker 
over hinanden, otte figurer i hver fløj, placeret un
der stavværks og korsblomstsmykkede kølbuer. 
Figurerne omfatter 12 apostle og fire helgener, de 
sidstnævnte placeret som de yderste i hhv. nord 
og sydsidens rækker. For flertallets vedkommende 
lader figurerne sig identificere gennem deres re
spektive attributter (en række heraf er dog for
nyede) eller ud fra de sekundære (o. 1706) nav
neindskrifter. Enkelte heraf synes dog fejlagtigt 
angivet. Den nuværende opstilling, ændret 2003, 
afviger på enkelte punkter fra den oprindelige, 
der formentlig kan rekonstrueres på grundlag af 
et system af bogstaver malet i minuskler med rød
brun farve på figurernes bagsider og fortløbende 
fra nord til syd, den øvre række før den nedre (fig. 
12627, 506).245 Omrids af figurerne og indrid
sede glorier i baggrundens forgyldning bekræfter 
placeringen, jfr. ndf. (fig. 12829). Et yngre system 
af markeringsmærker i romer og arabertal er ind
ridset på figurernes bagsider og fløjenes bagklæd
ninger, til dels hen over de bemalede tegn.246

Fig. 124. Den korsfæstede Kristus (s. 5770). Detalje af 
midtskabet. NE fot. 1978. – Christ Crucified. Detail of 
central panel.

Fig. 125. Den ‘onde’ røver th. for korset (s. 5770). NE 
fot. 1978. – The ‘Bad Thief’ to the right of the Cross.
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 Øverste række viser fra nord mod syd (fig. 130
31): 1) S. Frans af Assisi (»S. Franciscus«), iklædt 
franciskanerkutte med knudebundet reb om livet 
og opadvendte håndflader med de Kristuslignende 
sårmærker. På bagsiden mærket »a« og »8«. 2) Peter 
(»S. Petrus«), med delvist skaldet isse og halvlangt 
lokket hår og skæg. I lighed med de efterfølgende 
apostle iklædt kjortel med kappe, i højre hånd en 
nøgle og i venstre en bog. På bagsiden mærket »b« 
og »9«. 3) Paulus (»S. Paulus«), med skaldepande og 
langt, lokket skæg. I højre hånd en bog og i den 
venstre et sværd. På bagsiden mærket »c« og »10«. 
4) Antagelig Andreas (»S. Andreas«) med vældigt 
lokket hår og skæg. I højre hånd en bog, i den 
venstre sekundært (efter o. 1922, jfr. fig. 120) ind
sat en sav som attribut, almindeligt kendetegn for 

Simon eller Judas Thaddæus. På den ældste gen
givelse anes en aflang genstand (måske fragment 
af skråkors, apostlens vanlige attribut). På bagsiden 
»d« og »11«. 5) Jakob den Yngre (»S. Iacobus Mi
nor«). Halvlangt hår og skæg. I højre hånd en bog, 
i venstre et spyd. På bagsiden »k« og »13«. Figuren 
er 2003 på grund af den senere, og antagelig fejl
agtige, indskrift blevet ombyttet med S. Jakob den 
Ældre (nuværende nr. 10), hvis mærkning dog vi
ser, at figurens oprindelige placering har været her 
(»e« og »4«). 6) Johannes Evangelisten (»S. Iohan
nes«). Skægløs med halvlangt hår. Viser med højre 
hånd hen imod kalk, som han holder med venstre 
hånd. På bagsiden mærket »f« og »5«. 7) Thomas 
(»S. Tomas«). Halvlangt hår med høje tindinger, 
halvlangt skæg. Holder en bog i højre hånd og 

Fig. 12627. 126. Bagside af S. Nikolaj med markeringstegn (s. 5774). Detalje af altertavlens nordfløj. 127. Bagside af 
S. Katharina af Alexandria med markeringstegn (s. 5775). Detalje af altertavlens sydfløj. Rikke Ilsted Kristiansen fot. 
2004. – 126. Back of St. Nicholas with markings. Detail of north panel of altarpiece. 127. Back of St. Catharine of Alexandria 
with markings. Detail of south panel of altarpiece.
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fragment af en stav (vel lanse) i venstre hånd. På 
bagsiden »g« og »6«. 8) S. Antonius af Padova (»S. 
Antoni de Paduva«). Skægløs; hovedet dækket af 
rundpuldet hat (birette); iklædt franciskanerkutte 
med knudebundet reb om midjen. I højre hånd 
monstrans, den venstre hånd har fattet om et nu 
forsvundet attribut. På bagsiden »h« og »7«.
 Nederste række viser fra nord mod syd (fig. 130
31): 9) S. Nikolaj af Myra (»S. Nicolaus«). Skægløs, 
iklædt bispeornat med mitra på hovedet. Højre 
hånd er løftet til velsignelse, mens den venstre fat
ter om et ciborium (sekundært(?)) i stedet for, som 
hyppigst, en bispestav. På bagsiden mærket »j« og 

»12« (spejlvendt). 10) Jakob den Ældre (»S. Iacobus 
Maior«). Halvlangt hår og skæg, hovedet dækket af 
den vanlige pilgrimshat med opadsmækket skygge 
og muslingeskal på bræmmen. Stav med kuglefor
met top i højre og bog i venstre hånd. På bagsiden 
»f« og »5«. Som nævnt ovf. 2003 ombyttet med 
nr. 5 i harmoni med den sekundære navneind
skrift. 11) Fillip (»S. Phillipus«). Skægløs og med 
delvis skaldet isse, ørelangt hår. Venstre hånd fatter 
om sekundært spyd (i stedet for oprindelig kors
stav, jfr. nr. 13). På bagsiden »l« og »14« (firtallet 
spejlvendt). 12) Bartholomæus (»S. Bartolomeus«). 
Skulderlangt hår og skæg. Holder en kniv i højre 

Fig. 12829. Sidefløjenes *bagklædninger med markeringstegn og konturer fra figurernes tidligere opstilling (s. 
5772 og fig. 120). I Horsens Museum. Jesper Nørgaard Weng fot. 2002. 128. Nordre sidefløj, foroven og forneden. 
129. Søndre sidefløj, foroven og forneden.  Backings of side panels with markings and outlines, referring to the former 
positions of the figures.128. North side panel, above and below. 129. South side panel, above and below.
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hånd og en bog i venstre. På bagsiden mærket »o« 
og »x«. Figuren, der er udstyret med apostlens van
lige attribut, blev 2003 ombyttet med »S. Simon« i 
sydfløjens nedre række (jfr. nr. 14). Denne havde o. 
1888 et (sekundært?) spyd som attribut, ændret før 
o. 1922 (fig. 120, 149). 13) Mattæus (»S. Matheus«). 
Halvlangt hår, skægløs. Iklædt diakondragt med en 
korsstav i højre hånd, en bog i venstre. Attributtet, 
der antagelig er sekundært (i stedet for f.eks. helle
bard, sværd eller fane), kunne hidrøre fra nr. 11.247 
På bagsiden »n« og »I«. 14) Apostel (»S. Simon«). 
Halvlangt hår og skæg. Iklædt kjortel og kappe. I 
højre hånd bogpose, i venstre hånd sekundær stav 

med fork, 1888 vist med spyd, o. 1922 med stav 
med øvre, svagt krummet afslutning (fig. 120, 149). 
På bagsiden mærket »m«.248 2003 ombyttet med 
nr. 12. 15) Mathias (»S. Mathias«). Halvlangt skæg, 
iklædt kjortel og kappe, der dækker hovedet. Høj
re hånd er hævet til velsignelse, mens venstre fatter 
om en økse. På bagsiden »p« og »II«. 16) S. Ka
tharina af Alexandria (»S. Catrina«). Kronet jomfru 
med udslået hår, iklædt fodlang kjole og kappe. 
Hun holder en bog i højre hånd og et sværd i ven
stre. Ved hendes fod ligger en lille mandsfigur med 
kronet hat, den overvundne kejser Maxentius. På 
bagsiden »q« og »III«. 

Fig. 13031. Sidefløje (s. 5773). Det skal bemærkes, at fire af figurerne (nr. 5, 10, 12 og 14) 2003 har ændret plads 
i forhold til tidligere. Henrik Wichmann fot. 2004. 130. Nordre sidefløj. 131. Søndre sidefløj. – Side panels. Four 
of the figures were removed in 2003 from their former positions (nos. 5, 10, 12, and 14). 130. North side panel. 131. South 
side panel.



5776 HORSENS KLOSTERKIRKE

 Predellaen (fig. 132ab) viser i midten under 
fire bu eslag med nedhængende korsblomster, alt 
sekun dært, jfr. fig. 14849, en fremstilling af Kon
gernes tilbedelse, udskåret i tre blokke, hver med 
sit fodstykke. Den kronede Maria med udslået hår 
troner på en forhøjning til venstre med det nøgne 
Jesusbarn på skødet. Han fatter med venstre hånd 
om en mønt fra det opslåede pengeskrin, som 
frem bæres af den ældste, knælende konge. Højre 
hånd er sekundært tilsat. Kongen har lagt sin høj
puldede hovedklædning foran sig. Den næstæld
ste konge, der ligesom førnævnte er iklædt fod
lang kåbe med bred krave, bærer som den eneste 
krone og holder i højre hånd et ciborium; venstre 
hånd er sekundært tilsat. Den yngste af de tre, vist 
som morian, fatter om en monstranslignende be
holder med højre hånd og letter med den venstre 
på sin hat af samme model som den knælende 
konges. Han har hoftekort dragt, opslidset i si
derne, tætsluttende hoser og lang kappe, fæstnet 
på brystet med to cirkelspænder.
 Topstykke (fig. 133), med bemalet årstal 1706, 
her tilskrevet Arent Friderichsen Slache.249 Den 
opstandne Kristus med korsfane og højre hånd 
løftet til velsignelse kroner et tværovalt indskrift
felt, indrammet af kraftige akantusblade og flan
keret af engle med, nu forsvundne, attributter i de 
respektive yderste hænder.
 Staffering. Rester af den middelalderlige bemaling 
er alene bevaret på de oprindelige *inderfløjes 

bagklædninger (fig. 12829). Over en rødbrun 
undermaling er en hvidlig staffering eller kri
dering og øverst en (sekundær) guldbronzering. 
Heri er indpunslet glorier med koncentriske cir
kelslag, indrammet af dobbeltkonturer, og prik
ker, til dels sammensat i rosetter. Figurernes kon
turer ses aftegnet på tre af de fire bagklædninger 
(HOM inv.nr. 3231, 3232 og 3228). 
 Den nuværende bemaling, såvel af skabet, 
skulpturerne som af fløjenes flader, hidrører fra 
senere istandsættelser. Al staffering er lagt direkte 
på træet. Skabets rammer og bagsider er grå, mens 
bagklædningerne bag skulpturerne siden 2003 
står i ægte forgyldning med lasur i en varmere to
ne i forhold til en ældre bronzering med citron
guld.250 Profiler, stavværk og øvrige udsmykning 
er ligesom figurernes klædedragter belagt med 
ægte guld. Kristus har bleghvid karnation med 
røde blodspor, brunt hår og skæg, grøn torne
krone og gråhvidt lændeklæde. Den ‘gode’ røver 
i venstre side har en rødligere hudfarve i forhold 
til pendanten, begge har brune underbenklæder. 

Fig. 132b. Detalje af predellaen. Kongernes tilbedelse 
(s. 5776). NE fot. 1978. – Detail of Adoration of the Magi 
on predella.

Fig. 132a. Kongernes tilbedelse (s. 5776). Detalje af 
predellaen. NE fot. 1978. – Adoration of the Magi. Detail 
of predella.



5777ALTERBORD OG ALTERTAVLE

Korstræerne er brunådrede. Kvinderne i Golga
thafremstillingen har hvidlig karnation, mænde
ne, herunder også apostle og øvrige helgener, har 
mere brunlig ansigtsfarve med røde kinder. På 
klædedragter er farveaccenter i blåt, grønt, sort 
og rødbrunt; jordsmonnet er grønt.
 1706-stafferingen. Som anført på predellaens si
defelter og suppleret af indskrifter på topstykke 
og *sidefløje blev altertavlen 1706 stafferet, nyfor

gyldt og forbedret med billedhuggerarbejde, alt 
bekostet af to enker, Maren Pedersdatter og Karen 
Hansdatter, til minde om deres afdøde ægtemænd, 
Mads Jørgensen Kølholt og Søren Malthisen (Mal
tesen) (jfr. ndf.). Malerarbejdet, som omfattede en 
række indskrifter samt i alt 12 figurmalerier på 
*sidefløjene, udførtes af Hans Christian Wilrich 
og hans svend, Friderich Johann Hofmeyer: beg
ges signaturer ses sammen med årstallet 1706 hhv. 
på et af passionsmalerierne (nr. 8) og øverst på 
topstykket (fig. 135ab, 143).251

 Ud over navneindskrifter i versaler under si
defløjenes helgener er indskrifterne udført i for
gyldt fraktur, navne dog med kursiverede versaler, 
alt på sort grund, hhv. på topstykket (Åb. 1, 18; 
Es. 6, 3), i frisefelt under midtskabets Golgatha
scene (Hebr. 2, 10), under sidefløjenes enkeltfi
gurer samt på predellaens nord og sydfløje. På 
sidstnævnte plads ses relevante skriftsteder fra 2. 
Krøn. 24, 16 (»Han giorde uel i Israel baade mod 
Gud og hans Huus«) og 1. Kong. 18, 30 (»Hand 
bedrede Herrens Altare, som var nedbrudt«), 
kombineret med epitafielignende mindeord for 
de to afdøde ægtemænd med henvisning til beg
ges gravsteder, hhv. ved korets syd og nordside 
(gravsten nr. 4, †murede begravelser nr. I,5 samt 
I,7). Således er anført, hhv. på nord og sydsiden 
af predellaen:

Fig. 133. Topstykke, opsat 1706 (s. 5776). NE fot. 1978. 
– Top piece, set up in 1706.

»Templets Gud til Æhre, er dette Altere paa denne Norder side
Stapherit og paa ny forgyldt, tillige forbedrit med Bilthugger Arbeide Aº 1706

Bekostet af den Hæderbaarne Gudelskende Matrone Maren Peders Datter
Hvis ægte Husbonde var Høiagtbar og Welfornem(m)e Mand nu Sal:

Madtz Jørgensen Kølholt, fordum Borger og Kirckewærger her i Horsens,
som hensov i Christo Aº 1706 Den 24. Febr. udi 16 Aars Kiærlig Egtelevnet, med

en Datter velsignet, Hans Gravsten i den søndre side af dette Chor, wiiser
og Widner, at denne fader med sin Datter har derunder sit Hvilested.

Mod Herren og hans Hus hand saadan gjorde got
At Siælen huset blev hos Herren Zebaoth.«

»Den Hæderbaarne, og Gudelskende Matrone Karen Hans Datter
Lod dette Alteris Synder side staphere og paa ny forgylde og med Bilthugger

Arbeide forbedre Aº1706, da hendis Ægte Husbonde Høiagtbar og
Welforne(m)me mand, nu Sal: Søren Malthisen Borger og Handelsmand
her i Horssens var hensowit Aº 1705 Den 4. Julii efter at deris 22 Aars

Kierlige Ægteschab med en Søn var benaadet, Mandens Legem som var
Aandens Temepl er nedsat i Chorets norderside af dette Tempel.
Hand var trofast som Gud, saa hans Ære kand icke formuldnis

Her end sex Gyldne ord staar Penslet nedenved
at Søren Malthisen var lutter Ærlighed.«
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Figurmalerierne omfatter otte passionsmalerier 
på *yder og inderfløjene. Endvidere fire evan
gelistbilleder på yderfløjenes ydersider (jfr. fig. 
134). Passionsmalerierne viste fra nord mod syd, 
øvre før nedre række, Kristi lidelseshistorie fra 
Bønnen i Getsemane til Korsbæringen, samtlige 
udført efter forlæg i Christoph Weigels billedbi
bel, Biblia ectypa (1693).252 Alle, der er malet i olie 
på træ med omtrent ens lysmål (102×110 (112) 
cm), er udført i clairobscur med en dominerende 
mørkstemt, brunlig og gråsort kolorit, brudt af 
enkelte stærkere farveaccenter i udvalgte, mere 
kraftigt oplyste partier.
 1) Bønnen i Getsemane (fig. 136). Jesus knæler 
i bøn i forgrundens højre side, vendt mod englen 
i øvre høje hjørne, der frembærer den bitre kalk. 
Tv. ses de tre sovende disciple. Formentlig op
rindelig på nordre yderfløjs inderside (fig. 134). 
HOM inv.nr. 3233. 2) Judaskysset og Peter, der 
hugger Malkus’ øre af (fig. 138). Den rygvendte 
Judas omfavner Kristus, der afværgende stræk
ker hånden ud mod Peter, som i venstre side har 
væltet Malkus om på jorden for at afhugge hans 
øre. Vagter, disciple og tilskuere, en af disse med 
et ildfad, ses i baggrunden. Formentlig oprinde
lig på nordre inderfløjs yderside (fig. 134). HOM 
inv.nr. 3232. 3) Tilfangetagelsen (fig. 140). Jesus 
står i midten, omgivet af i alt otte harniskklædte 
vagter, hvor én holder et brændende ildfad på 
stage. Th. og tv. ses disciplene eller tilskuere, her
af en flygtende (Judas(?)) i højre side. Forment
lig oprindelig på søndre inderfløjs yderside (fig. 
134). HOM inv.nr. 2227. 4) Peters fornægtelse 
(fig. 142). Peter står i billedets midte og peger 
med en benægtende gestus mod sig selv. Om
kring ham ses en gruppe vagter, deriblandt én 
th., der strækker armende anklagende ud mod 
disciplen, en anden tv. har et stort cirkelskjold. 
En brændende fakkel udgør den vigtigste lys

Fig. 134. Rekonstruktion af højaltertavlens tilstand o. 
170694, vist i tre forskellige stillinger med de †side
fløje og de tilhørende *malerier (s. 5778). Tegning AnTegning An
neli Olesen og fotomontage Mogens Vedsø efter forlæg 
ved Birgitte Bøggild Johannsen 2005. – Reconstruction 
of state of altarpiece from high altar c. 1706-94, shown in 
three different positions with the †side panels and the related 
*paintings.
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kilde. Formentlig oprindelig på søndre yderfløjs 
inderside (fig. 134). HOM inv.nr. 3226. 5) Jesus 
for ypperstepræsten Annas (fig. 137). Jesus føres 
af vagter frem mod Annas, der står ved et tron
sæde med højre hånd på brystet, venstre hånd 
hvilende på et bord. Formentlig oprindelig på 
nordre yderfløjs inderside (fig. 134). HOM inv.
nr. 3230. 6) Jesus for ypperstepræsten Kaifas (fig. 
139). Kaifas troner med mitralignende hovedbe
klædning i højre side og strækker hånden ankla
gende ud mod den bagbundne Jesus, placeret i 
billedets midte og omgivet af turbanklædte vog
tere og andre tilskuere. Formentlig oprindelig på 
nordre inderfløjs yderside (fig. 134). HOM inv.
nr. 3231. 7) Hudflettelsen (jfr. fig. 141, s. 5497, 
fig. 103). Den rygvendte Jesus, der står bundet 
til martersøjlen med underkroppen indhyllet i 
et klæde, piskes af to bødler med voldsomme 
fagter, mens en tredje knælende er i færd med 
at binde endnu et ris. Formentlig oprindelig på 
søndre inderfløjs yderside. HOM inv.nr. 3228. 8) 
Korsbæringen (fig. 143). Den næsten segnende 
Jesus, der ses bag en spydbærende vagt, vender 
sig tilbage mod en af de ledsagende kvinder fulgt 
af et lille barn, og formaner ‘Jerusalems døtre’ til 
ikke at græde for ham, men kun for deres børn 
(jfr. Luk. 23, 2729). Bag disse endnu en moder 
med sit barn på armen foruden andre vagter og 
tilskuere. Formentlig oprindelig på søndre yder
fløjs inderside (fig. 134). HOM inv.nr. 3229.

 Malerier af de fire evangelister smykkede yder
siden af yderfløjene (fig. 14447). Heraf er de tre 
endnu bevaret, mens den fjerde (jfr. ndf.) kun 
svagt ses under en sekundær overmaling. Alle 
er udført i grisaille. 9) Formentlig Mattæus (fig. 
144). Under den grågrønne overmaling anes en 
central figur, omgivet af skyformationer i kon
centriske buer. På bagside af nordfløj, øverst (jfr. 
nr. 1). HOM inv.nr. 3233. 10) Lukas, vist med 
oksen ved sin højre side i skylandskab, svarende 
til de øvrige fremstillinger (fig. 146) På bagside 
af sydfløj, øverst (jfr. nr. 4). HOM inv.nr. 3226. 
11) Markus, tronende med venstre ben lagt hen 
over det højre og løven ved venstre side (fig. 
145). På bagside af nordfløj, nederst (jfr. nr. 5). 
HOM inv.nr. 3230. 12) Johannes, der med him12) Johannes, der med him
melvendt blik ser mod lysstråle i billedets øvre 
højre hjørne (fig. 147). Ørnen er placeret ved 
hans venstre side. På bagside af sydfløj, nederst 
(jfr. nr. 8). HOM inv.nr. 3229.
 En †staffering af predellaens bagvæg med en 
bladfrise, udført med mørk streg på forgyldnin
gen (jfr. fig. 148), hidrører antagelig også fra den
ne istandsættelse.
 Sekundære påskrifter. På de indvendige sider af 
det søndre predellaskab ses en række påskrifter, 
anført med sort farve og kridt. De vanskeligt til
gængelige og svært tydbare indskrifter omfatter 
både årstal (vistnok bl.a. »1580«) og navne (bl.a. 
»Petrus Iakobs (...)«) eller initialer.

Fig. 135ab. Signatur og årstal for Friderich Johann Hofmeyer 1706 på altertavlens topstykke (s. 5777). Jens Jo
hansen fot. 2003. a. Malersignatur. b. Årstal. – Signature of Friderich Johann Hofmeyer 1706 upon the top section of the 
altarpiece. a. Signature of the painter. b. Year of production.
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 Stil og ikonografi. Allerede Francis Beckett (1926) 
foreslog et værkstedsfællesskab med mesteren 
for passionsaltertavlen i Møgeltønder (DK SJyll 
130406), om end med en kvalitetsforskel til for
del for den sidstnævnte.253 De iøjnefaldende mo
tivsammenfald (navnlig Golgathascenerne) med 
denne samt med altertavlerne, tidligere i Tønders 
Kristkirke (nu i Fahretoft, Sydslesvig, jfr. DK 
SJyll 954), og i Magleby Kirke (DK Sorø 942), 
skal snarere tolkes som udtryk for brugen af et 

fælles forlæg (jfr. også DK SJyll 2819).254 Imid
lertid synes der, som anført her, også at bestå et 
nærmere stilistisk slægtskab mellem de mere lav
stammede figurer med de relativt store hoveder i 
Horsens og Fahretofttavlerne.255 Klosterkirkens 
altertavle er endvidere af V. ThorlaciusUssing, 
sammen med altertavlerne i Hoven (Nørre Hor
ne Hrd., Ringkøbing Amt) og Västerås Dom
kirke, tilskrevet en medarbejder ved den såkaldte 
»Imperialissimamesters« værksted.256 Endelig skal 

Fig. 13639. Scener fra Kristi lidelseshistorie. *Malerier, tidligere på indersiden af †nordre yderfløj og ydersiden af 
nordre inderfløj. I Horsens Museum. Jesper Nørgaard Weng fot. 2002. Øverst: 136. Bønnen i Getsemane (s. 5778). 
138. Judaskysset (s. 5778). Nederst: 137. Jesus for Annas (s. 5779). 139. Jesus for Kaifas (s. 5779). – Paintings of the 
Passion of Christ. *Panels, formerly from the inside of †north outer panel and the outside of north inner panel. Above: 136. The 
Agony in the Garden. 138. The Kiss of Judas. Below: 137: Jesus before Annas. 139. Jesus before Caiphas. 
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Danmarks Kirker, Århus

navnlig for predellaens fremstilling af Kongernes 
Tilbedelse nævnes en lighed med arbejder fra et 
østjysk værksted, af ThorlaciusUssing betegnet 
»SkærupMesteren« og ligeledes henført til Im
perialissimamesterens kreds;257 se også altertavlen 
i Horsens Hospitalskirke.
 Som nævnt ovf. optræder den figurrige Golga
thafremstilling hyppigt i senmiddelalderen og kan 
næppe betegnes som et særkende for kunst knyttet 
til gråbrødrene, lige så lidt som predellaens Ma

riabillede. Af særligt franciskanske elementer er 
dog sidefløjenes helgener, i første række ordenens 
egne repræsentanter (S. Frans og S. Antonius af Pa
dova), suppleret med S. Katharina og S. Nikolaj, 
der begge – og da navnlig den førstnævnte – talte 
blandt franciskanerordenens værnehelgener. Disse 
genfindes på korstolene og kan måske tolkes som 
hentydninger til kirkens skytshelgener, jfr. s. 5654. 
 Altertavlens senere historie og istandsættelse. Som 
nævnt ovf. blev altertavlen gennemgribende re

394

Fig. 14043. Scener fra Kristi lidelseshistorie. *Malerier, tidligere på ydersiden af søndre inderfløj og indersiden af 
†søndre yderfløj. I Horsens Museum. Jesper Nørgaard Weng fot. 2002. Øverst: 140. Tilfangetagelsen (s. 5778). 142. 
Peters fornægtelse (s. 5778). Nederst: 141. Hudflettelsen (s. 5779). 143. Korsbæringen (s. 5779). – Paintings of the 
Passion of Christ. *Panels, formerly from the outside of south inner panel and the inside of †south outer panel. Above: 140. The 
Capture. 142. Peter’s Denial. Below: 141. The Scourging. 143. The Bearing of the Cross. 
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noveret 1706, da der tilføjedes et topstykke (som 
erstatning for en ældre prydelse(?)). Endvidere 
blev tavlen nystafferet, idet man omhyggeligt af
rensede de ældre farvelag på sidefløjene. Det er 
dog muligt, at i hvert fald de nye passionsmalerier 
gentog motivet fra den ældre udsmykning. Den 
omfattende istandsættelse kan have været moti
veret af en ikke nærmere dokumenteret ødelæg
gelse eller kraftigt forfald af tavlens ældre dele. 
Tilføjelsen af de sekundære, til dels fejlagtige, 
indskrifter skyldtes vel også, at enkelte af sideflø

jenes apostle da enten havde mistet deres attri
butter eller var fejlplacerede. 1714 istandsatte Jør
gen Arentsen Slache billederne på tavlen.34 1768 
beskrev Danske Atlas tavlen som udført i ‘gam
meldags billedhuggerarbejde, meget stærkt for
gyldt med fire låger’. Når de inderste af disse var 
lukket, sås ‘Kristi lidelse uden forgyldning, som 
bruges i fasten’. Dermed hentydes til Wilrichs 
passionsmalerier.258 I forbindelse med Kloster
kirkens istandsættelse 1786 var altertavlen gen
stand for en renovering ved billedhuggeren Jens 

Fig. 14447. Evangelisterne (s. 5779). *Malerier, tidligere på ydersiden af †nordre og søndre yderfløj. I Horsens 
Museum. Jesper Nørgaard Weng fot. 2002. Øverst: 144. Antagelig Mattæus, nu skjult under overmaling. 146. Lukas. 
Nederst: 145. Markus. 147. Johannes. – The Evangelists. *Paintings formerly from outsides of †north and south outer panels. 
Above: 144. Formerly Matthew. 146. Luke. Below: 145. Mark. 147. John.
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Fig. 148. Predellaen, vist med sekundær †staffering. 
Karen Mortensen fot. o. 1936. Foto i Horsens Mu
seum. – Predella, shown with secondary †polychroming.

Hiernøe og maleren Carsten Bræstrup (jfr. også s. 
5496 og 5620 (note 421)). Sidstnævnte afvaskede 
»Alt det gamle forgyldning« og forbedrede tav
len »paa sine Steder« med ægte guld; endvidere 
rensedes og ferniseredes, »hvor der paa de Andre 
Sider er Mahlet af det gamle italienske Mahleri i 
12 fyldinger lidelses Historien«, dvs. antagelig en 
hentydning til de to sæt fløjes otte passionsscener 
samt de fire evangelistbilleder.106

 Ved den radikale overflytning 1794 af inventar
genstande fra Klosterkirken til Vor Frelsers Kirke 
(s. 5369, 5486f.) fjernedes de netop istandsatte 
dele, der indsattes i den nye sognekirkes alter
opbygning (s. 5496), mens nye bagklædninger 
opsattes på den gamle altertavle.42 1808 omtal
tes tavlen summarisk af daværende sognekapel
lan Magnus Christian Horn i en indberetning 
til Oldsagscommissionen ud fra en formodning 
om, at en mere detaljeret beskrivelse var indsendt 
af sognepræsten (Christian Brøndsted) »eller de 
som have Nøglen til samme«; en sådan kendes 
dog ikke.259 Som antydet har tavlen formentlig 
stået tillukket i den nu kun sjældent anvendte 
kirke. Christian Molbech beskrev 1813 altertav
len og priste den som »unegtelig en af dem, som 
fortiene Konstnerens Opmærksomhed, og hvor
af man ligesaa vel maatte ønske at faae en god 
Tegning, som af Tavlerne i Odense, Slesvig og 
Aarhus«.260 Også Finnur Magnússon bemærkede 
1821 tavlen som korets »herligste Prydelse« og 
hæftede sig desuden ved de nyere epitafielignen
de indskrifter, der »erindre om de henfarne Ti
ders hæderlige og religiøse Tænkemaade«.261 N. 
L. Høyen omtalte alteret 1830 og noterede her 
den fejlagtige navngivning af apostlene (Simon 
og Bartholomæus).262 I forbindelse med en reno
vering 1853 af Vor Frelsers Kirke anførtes tillige 
en rensning, reparation og fernisering af altertav
len (formentlig denne), sammen med en istand
sættelse af Jochum de Lichtenhielms epitafium 
(s. 5911).93 Under kirkens midlertidige anven
delse 186366 (s. 5764) er tavlen antagelig blevet 
nødtørftigt istandsat sammen med det øvrige in
ventar. Ved Walthers vurdering af Klosterkirkens 
bygning og inventar 1874 blev tavlen med de 
‘56 figurer og gotisk løvværk, malet og rigt for
gyldt’ da også vurderet til 3.000 rdl., højest blandt 

samtlige inventarstykker og gravminder.263 Un
der kirkens hovedrestaurering 188892 var alter
tavlen midlertidig nedtaget og sammen med det 
øvrige inventar opstillet i et skur på kirkegården 
(s. 5659). November 1891 påbegyndtes genop
sætningen.264 Forinden var altertavlen formentlig 
blevet renoveret, antagelig af dekorationsmaler H. 
F. Svendsen, som august s.å. gav tilbud til et beløb 
af 1.500 kr. på istandsættelsen af altertavlen, »der i 
en nyere Tid er overmalet og omforgyldt«, således 
»at den saa vidt muligt kommer til at staa i sin 
oprindelige Udstyrelse med Guld og Farver.«177 
Istandsættelsen, der ikke er nærmere beskrevet, 
omfattede ændringer og til dels nytilsætninger 
af en række af figurernes attributter. 1907 anbe
faledes en istandsættelse af kirkens inventar og 
gravminder, deriblandt af altertavlen. Det frem
går dog ikke, hvorvidt denne udførtes.265 1939 
gennemførtes atter en istandsættelse, rensning og 
delvis nystaffering.49 Ved denne lejlighed opsat
tes predellaens arkadegalleri, ligesom midtskabets 
og sidefløjenes bagklædninger blev fornyet ‘af 
en lokal maler’. Endvidere konstateredes de to 
forskellige mærkningssystemer på sidefløjenes fi
gurer, der dog ikke blev sammenholdt med mar
keringerne på de oprindelige bagklædninger.266 
En fornyet rensning, delvis retouchering og for
nyelse af forgyldningen i stedet for den ældre 
guldbronzering samt af figurernes karnation blev 

394*
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Fig. 149. Koret, set mod øst. Chr. Reinau(?) fot. 1888. – The chancel, viewed towards the east.
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udført 2003 af Jens Johansen. Samtidig omflytte
des fire af apostelfigurerne (Jakob den Ældre og 
Jakob den Yngre, Simon og Bartholomæus) for at 
harmonere med de sekundære indskrifter.267

ALTERSØLV

Altersæt, omfattende kalk, disk, oblatæske og 
kande, udført 189293 af Rasmus Jensen, Hor
sens efter tegning af Klosterkirkens arkitekt, H. B. 
Storck (fig. 15253). Heraf var disk og oblatæske 
skænket af fabrikant F. C. Madsen.
 Kalken (fig. 150), 1892, er 27,5 cm høj med 
sekstunget fod på vandret fodplade og lodret 
standkant med graveret zigzagbort, hvorimel
lem trekløvere. På en af tungerne er indgraveret 
Jesumonogram. Knoppen mellem de sekskan
tede, ornamentsmykkede skaftled er midtdelt af 
tov snoning og har rudebosser, hvorpå der med 
fraktur er graveret: »ihesvs«. Herunder gennem
brudt bort med trekløverblade. Kummeformet 
bæger. Under foden (fig. 507) er syv stempler: 
mestermærke for Rasmus Jensen (Bøje II, nr. 
6278), Københavnsmærke 1892 og bymærke for 
Horsens, guardeinmærke for Simon Groth, »S« 
i oval (for Storck), lødighedsmærke: »14:L« og 
mærke med tårn.268 Lødighedsstempel ses også 
på bægerets nedre del mellem to af de førnævnte 
mærker for Storck. Den tilhørende disk (fig. 151), 
1892, er 19,5 cm i tvm., har glat fane, mens mid
ten har fordybet sekspas, indrammet af trekløver
smykkede flige og tilpasset den tilhørende kalk. I 
midten indgraveret korslam i dobbeltbort, yderst 
med perlebort. Stempler som kalk. Oblatæsken 
(fig. 155), 1893, er 7,3 cm høj og sekssidet med 
låg, formet som en lav pyramide med indgraveret 
mønster af tagsten og tovstavprydet knop. Tov
snoning tillige øverst og nederst på selve æsken. 
Under bund og under låg fire stempelmærker 
som ovf., dog med Københavnsmærke 1893. Om 
kirkens og dermed sognets ældre beholdning af 
†altersølv, jfr. s. 5499.
 Alterkande (fig. 154), 1892. Den 34 cm høje 
kande har sekssidet fod med zigzagbort og trepas 
samt foroven bort med romber som kalken. Det 
udbugede korpus har Jesumonogram mellem fir
pasborter over trekantede felter med bladorna

Fig. 150. Alterkalk, 1892, udført af Rasmus Jensen efter 
tegning af H. B. Storck (s. 5785). Henrik Wichmann 
fot. 1999. – Chalice, 1892, by Rasmus Jensen after drawing 
by H.B. Storck.

Fig. 151. Disk, 1892, udført af Rasmus Jensen efter teg
ning af H. B. Storck (s. 5785). O. Villumsen Krog fot. 
1976. – Paten, 1892, by Rasmus Jensen after drawing by 
H.B. Storck.



5786 HORSENS KLOSTERKIRKE

Fig. 15253. Udkast til altersølv. Tegninger af H. B. Storck 1892. Danmarks Kunstbibliotek. 152. Alterkalk og 
kande (s. 5785). 153. Disk (s. 5785). – Sketches for altar silver. Drawings by H.B. Storck 1892. 152. Chalice and altar 
vessel. 153. Paten.
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ment, alt i graveret arbejde. Låg med opstående 
tungebort og flad, midtdelt knop, kronet af blom
sterbæger. Under bund syv stempler, svarende til 
kalkens. †Alterkande. En porcelænsalterkande, 
måske svarende til Vor Frelsers Kirkes (s. 5501) er 
nævnt 1904.269

 Sygesæt. 1) (Fig. 156), 1792, udført af Nicolai 
Brandt, Horsens. Sættet, der omfatter fire dele og 
nøje svarer til eksempler i Kattrup (1798, s. 4715), 
Vær (o. 1800, s. 4881f.) og Søvind (før 1811, s. 
5016f.), har en samlet højde på 13,5 cm. Heraf 
er kalken, hvori vinflaske, 5,5 cm høj, disken 7 cm 
i tvm. og oblatæsken, monteret på sidstnævnte, ca. 
1 cm høj. På flaskens korpus er pånittet en støbt 
Kristusfigur på et stråleindrammet, indgraveret 
kors, mens disken smykkes af et indgraveret cir
kelkors. Under disk (oblatæskens låg) og vinbe
holder er identiske mesterstempler for Nicolai 
Brandt (Bøje II, nr. 6190). Under oblatæskens låg 
er desuden indprikket: »1792«. Sættet omstøbtes 
1792 af †altersæt nr. 3 i Vor Frelsers Kirke (jfr. s. 
5499f.).42 2003 tilføjedes større oblatæske, glat, af 
cylinderform, 4,5 cm høj. Under bund stempel 
for Søren Weitemeyer og lødighedsmærke (925 
S). Ved samme lejlighed blev det ældre sygesæt 
nyoppudset. Alt i moderne skrin af lyst egetræ 
med låsetøj af messing, formet som kors, og sort 
ruskindsfoer; endvidere rum til fire særkalke. 
Tidligere i futteral af sort læder, foret med lyst 
ruskind. 2) (Fig. 157), 1923. Sættet omfatter fire 
dele: Kalk, 14 cm høj med tunget fod, smykket 
med firpas, knop med rudebosser, hvorpå med 
graverede versaler: »Jhesus« og bæger med for
dybet fraktur: »Horsens Klosterkirke«; disk, 10 
cm i tvm. med fordybning til kalkens fod, dog af 
mindre diameter end den nuværende kalks, samt 
cirkelkors på fanen. Under bund Københavns
mærke for 1923 og guardeinmærke for Christian 
F. Heise (fig. 508); vinbeholder, uden dekoration. 
Under bund stempler som disk; oblatæske, 2 cm 
høj, 5,5 cm i tvm., cirkelkors på låg og stempler 
som ovenævnte. Alt i sort læderfutteral med rødt 
fløjlsfoer. 3) (Fig. 158), o. 1950, udført af Cohrs 
Sølvvarefabrik, Fredericia. Den 11,3 cm høje 
kalk har profileret fod og højt slankt bæger; disk, 
6,5 cm i tvm. med pånittet Kristusmonogram i 
relief på fanen. Under bund stempel for Cohr (jfr. 

Fig. 154. Alterkande, 1892, udført af Rasmus Jensen 
efter tegning af H. B. Storck (s. 5785). Henrik Wich
mann fot. 1999. – Altar vessel, 1892, by Rasmus Jensen 
after drawing by H.B. Storck.

Fig. 155. Oblatæske, 1893, udført af Rasmus Jensen ef
ter tegning af H. B. Storck (s. 5785). O. Villumsen Krog 
fot. 1976. – Wafer box, 1893, by Rasmus Jensen after draw-
ing by H.B. Storck.
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Fig. 156. Sygesæt nr. 1, 1792, udført af Nicolai Brandt 
(s. 5787). Henrik Wichmann fot. 2003. – Chalice and 
paten for the sick no. 1, 1792, by Nicolai Brandt.

Fig. 157. Sygesæt nr. 2, 1923, uden mestermærke (s. 
5787). Henrik Wichmann fot. 2003. – Chalice and paten 
for the sick no. 2, 1923, no maker’s mark.

Fig. 158. Sygesæt nr. 3, o. 1950, udført af Cohrs Sølv
varefabrik, Fredericia (s. 5787). Henrik Wichmann fot. 
2003. – Chalice and paten for the sick no. 3, c. 1950, by 
Cohrs Sølvvarefabrik, Fredericia.

Bøje II, nr. 655051); oblatæske, 2,2 cm høj, 6 
cm i tvm., uden stempler. Alt i sort læderfutteral 
med blåt fløjlsfoer. 4) (Fig. 509), nyere (antagelig 
o. 1985, jfr. s. 5502), af tin, omfattende kalk, 20 
cm høj, jfr. sygekalk nr. 5 i Vor Frelsers Kirke (s. 
5502) og disk, 15,5 cm i tvm. Under bund sam
menskrevet 3B i oval for Mogens Ballin, lødig
hedsmærke (93 %) og Danmarksmærke.
 Ske, af sølv, 14,5 cm lang, omtalt i inventarierne 
fra 1926.270 På bagsiden af skaftet betegnet »Hor
sens Klosterkirke« med skriveskrift samt forsynet 
med tre stempler i tværovale rammer, i midten 
delvist udvisket mestermærke, »R « for Rasmus 
Jensen (jfr. Bøje II, nr. 628182), indrammet af lø
dighedsmærker »11« og »L«.

ALTERUDSTYR OG ALTERSKRANKE

Alterstager (fig. 160), af bronze, 1892; udført efter 
tegning af H. B. Storck og skænket af Spare og 
Lånekassen for Horsens By.177 Hver af de 57,5 cm 
høje stager i middelalderstil har cirkulær fod, der 
hviler på ryggen af tre løver, leddelt ottekantet 
skaft med strigellering (bølgeskravering) og otte
sidet lysskål med småkors i gennembrudt arbejde 
og kreneleret bort foroven. På fodens nedre lod
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Fig. 160. Alterstage, 1892, udført efter tegning af H. B. 
Storck (s. 5788). Roberto Fortuna fot. 2004. – Altar 
candlestick, 1892, made after drawing by H.B. Storck.

Fig. 159. Syvstage, skænket 1922 (s. 5789). Roberto 
Fortuna fot. 2004. – Seven-branched candlestick, donated 
in 1922.

rette del er indpræget årstal og giverindskrift med 
majuskler.
 Syvstage (fig. 159), af messing, skænket 1922 
af konventualinde, frk. E. Lillienskiold (jfr. alter
dug).238 43,5 cm høj, på ottekantet fod i tre afsæt. 
I præsteværelset.
 †Alterstager. To korte stager er tidligst registreret 
1667.232 Det er formentlig disse stager, fra 1684 
præcisereret som værende af messing, der 1711 
omstøbtes til et nyt sæt stager. Om disse stager og 
deres anvendelse i Vor Frelsers Kirke efter 1794, 
jfr. s. 5503f. ((†)alterstager nr. 1). 1862 er registre
ret et par malede træstager, formentlig midlerti
dig overtaget fra den førnævnte kirkes behold
ning (s. 5504).49 Stagerne er antagelig identiske 
med *†stager, 61 cm høje, incl. jernpig, overført 
1920 til Horsens Museum (HOM inv.nr. 1660
61). Ikke verificeret 2005.
 *Alterbog. Hilarius af Poitiers, De Trinitate, udg. 
af Erasmus af Rotterdam, Basel 1523. Bogen fand
tes 152932 i Horsensklostret, overført af provin
cialministeren, Johannes Brun, fra kustodiets mo
derkloster i Viborg. Værket indlemmedes siden 
i franciskaneren Lütke Naamensens bibliotek i 
Flensborg (i dag i S. Nicolai Kirchenbibliothek, 
Flensborg).271 1710 forærede sognepræst Andreas 

Vinding ‘Svaningii bibel’ i to dele, dvs. den Hor
sensfødte, senere biskop Hans Svanes udgave af 
Hans Poulsen Resens bibel fra 1647.34 1739 om
taltes Christian IV’s bibel, skænket af etatsrådinde 
de Lichtenberg.98 Se desuden s. 5504.
 Krucifiks (fig. 510), o. 1900, af bronze og træ. 
11 cm høj, heraf Kristusfiguren 35 cm. 1899 
foreslog kirkens sognepræst, Theodor Jespersen 
anskaffelsen af »et Krucifix paa Alteret i Kloster
kirken, noget jeg længe har savnet«.60 Kristus
figuren, der hænger i næsten strakte arme, er 
monteret på et enkelt, glat, sortmalet og lakeret 
korstræ, placeret på et trinpodium. I Sognegår
den.
 Messehagler. 1) (Fig. 161), 1962. Af grøn møn
stret (modvendte duer) silke med lystgyldent fo
er; på ryg og forstykke broderede og applikerede 
borter, kantet med guldgaloner, hhv. med aks, 
Kristogram, fisk og sammenstillet Alfa og Ome
ga. 2) O. 1962(?). Af gylden mønstret (vindrue
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klaser) silke med olivengrønt foer. På ryggen 
broderet og applikeret kors med Jesumonogram, 
på forstykket smal bort, kantet med guldgaloner. 
Mærket »Selskabet for Kirkelig Kunst.« Begge 
hageler er omtalt 1974.238 I Sognegården. 36) 
Fire hagler i de liturgiske farver, udført 1992
2002 i et samarbejde mellem industriel desig
ner Sven Erbs, Horsens, væver Ulla Petersen, 
Vævestuen på Hjarnø og syerske Birthe Greve, 
Glud.272 Af uld med foer af taft samt applikerede 
dekorationer, der udfoldes omkring et korsfor
met element. Dekorationerne er udført forskel
ligt på for og bagsider. Heraf er nr. 3 fra 1992 
i forskellige grøn ne nuancer med smalt, latinsk 
kors i rødt samt grønne, bladlignende ornamen
ter. Grønt og lyst foer. Nr. 4 fra 1994 i lilla og 
violet med gule dråbeformede applikationer 
samt gule og blå bånd. Lilla foer. Nr. 5 (fig. 162) 
fra 2002 i to røde nuancer med gyldne applika
tioner i strålemønster. Rødt foer. Nr. 6 fra 2002 
har lys bundfarve med applikationer af sølvbånd 
og gyldne dråber omkring rødt, latinsk kors. Ly
segråt foer.

 †Messehagler. 1667 ejede kirken to fløjlshagler, 
hhv. en rød og en sort, begge udstyret med ‘pry
delser’.232 16841728 er alene registreret en rød 
fløjlsmessehagel, der inden for dette tidsrum dog 
tilbagevendende omtales som ‘ny’ (den samme?).34 
Fra o. 1736 er kirkernes beholdning af messehag
ler anført under ét, jfr. s. 5507. Efter Klosterkir
kens nyindvielse 1894 anskaffedes en messehagel 
af rødt fløjl, vel identisk med den, der endnu er 
nævnt i inventariet 1956.
 Alterskranke (fig. 112, 120, 16364), bekostet 
1683 af Anne Sørensdatter Winther, forbedret og 
stafferet 1729 af Diderich von Ham og Kirsten 
Jochumsdatter Rodenborg, samt forsynet med en 
række nyere tilføjelser. Af eg med håndliste og 
knæfald, betrukket med naturfarvet skind. Skran
ken beskriver i sin nuværende form en halvcirkel 
omkring alterbordet. Drejede barokbalustre med 
bladværk, enkelte heraf dog fornyede. Mellem 
fire af rundingens balustre er opsat to skjolde i 
kartoucherammer med indskrifter for skrankens 
giver og velgørere, hhv. i reliefversaler og kursiv: 
»Gvd alleene bør ærre ASDW 1683« og »Dette 

Fig. 161–62. Messehagler. 161. Nr. 1, 1962 (s. 5789) NE fot. 1978. 162. Nr. 5, 2002 (s. 5790). Henrik Wichmann 
fot. 2004. – Chasubles. 161. No. 1, 1962. 162. No. 5, 2002.
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er forbedret og stafferet af Diderich von Ham og 
Kiersten Jocums Datter Rodenborg Aar 1729«. 
Skrankens balustre står afrenset, idet de to skjolde 
har staffering og forgyldning, indskrifterne står 
i guld på sort bund, mens rammerne er malede 
med grøn, rød, hvid og guld.
 Som anført s. 5507 var skranken oprindelig ud
ført til Vor Frelsers Kirke, hvor giverne havde de
res begravelser (s. 5592). 1794 ombyttedes ‘gitter
værket’ med den mere fornemme smedejerns og 
messingskranke fra o. 1700.273 Klosterkirken måt
te til gengæld tage til takke med den tilsvarende 
ringere skranke af træ fra nabokirken.42 Skranken 
var oprindelig af retkantet form, jfr. ndf. (fig. 149) 
og stod før hovedrestaureringen 188892 over
strøget med lys grå farve.274 I forbindelse med 
kirkens nyindretning ændredes skrankens plan til 
et afrundet midtparti, flankeret af lige sidestykker 
mod nord og sydvæggen, jfr. fig. 88 og 120. Ved 
denne lejlighed er antallet af balustre formentlig 
blevet forøget, ligesom man vel allerede da har 
gennemført den af Estrup foreslåede afrensning 

for at skabe harmoni med korstolene. 1905 blev 
balustrene (ny)renset og bonet, mens knæfald og 
ramme blev betrukket med rødt fløjl, svarende til 
alterklædet.49 196667 ændredes skranken til den 
nuværende plan efter tegning af arkitekt H. G. 
Skovgaard.275

 *†Rammeværk (jfr. fig. 149) til alterskranken, 
360×12×10 cm, af fyr med læderpolstret hånd
liste og huller efter 26 balustre (jfr. ovf.) samt rest 
af bærestolpe, 33 cm høj. På forsidens frisefelt 
mellem flammelister versalindskrift med guld på 
sort grund: »Jeg hafver veret vng, oc er blefven 
gammel, jeg hafver icke seet, den retfærdige lide 
nød, eller hans sæd at gaa efter [brød] Psal. 37 
[v. 25].« Fragment, formentlig af det tilhørende 
*†knæfald, 192×33×17 cm, af fyrretræ med læ
derbetræk og fæhårsstopning. Begge dele regi
streredes senest 1980 i magasinrum ved Horsens 
Museum.276

 *†Alterskranke, antagelig o. 1700, af smedejern 
med messingknopper, 1794o. 1864 opstillet i Vor 
Frelsers Kirke (s. 5507).

Fig. 16364. Detaljer af alterskranke (s. 5790). 163. Navneskjold og initialer for Anne Sørensdatter Winther 1683. 
164. Navneskjold for Diderich von Ham og Kirsten Rodenborg 1729. NE fot. 1978. – Details of altar rail. 163. 
Coat of arms and initials of Anne Sørensdatter Winther 1683. 164. Coat of arms of Diderich von Ham and Kirsten Rodenborg 
1729. 
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DØBEFONT OG DÅBSUDSTYR

Døbefont (fig. 165ab), romansk, af granit, heraf 
kummen af rødlig og foden af grå sten. Den 83 
cm høje font omfatter en 45 cm høj kumme, der 
er 76 cm i tvm., og en terningformet fod, 35 cm 
høj, med sidelængden 45 cm. De to dele er sam
menføjet med cement.
 I en klar og enkel komposition er kummen med 
tovstave opdelt i fire felter, hvori elegante, parvis 
modstillede, sammenkrøbne løver; det ene pars 
hoveder med spiraloprullede tunger ses i profil, 
mens det modstående pars hoveder er vist en face 
med en næsten menneskelignende fysiognomi. 
Halerne er oprullet i spiral; ved overgangen til 
foden en tovstav. Foden er hugget i lavere relief 
og mere simpel i sin udformning med et rund
buet felt og forenklede hjørneknopper. På fonten 
registreredes tidligere en bemaling, jfr. ndf.277

 Fonten tilhører den såkaldte Horsenstype af de 
østjyske løvefonte, idet Klosterkirkens font sam
men med eksempler i Vær (s. 4845) og Ejdrup 
(Års Hrd., Ålborg Amt) udgør en særlig variant 
heraf (jfr. Mackeprang, Døbefonte 258). Med sin 
terningformede fod knytter den sig samtidig til 

gruppens vestlige repræsentanter. Som nævnt s. 
5655 er døbefonten, der oprindelig kan hidrø
re fra bysognets ældste kirke, †Vor Frue Kirke, 
først opstillet efter klostrets nedlæggelse og sog
nekirkefunktionernes overflytning hertil fra Vor 
Frelsers Kirke o. 1532. Dåbsstedet, der særligt 
fremhævedes 171619 af ægteparret, borgmester 
Steffen Rasmussen Hofgaard (†1716) og hu
struen, Bodil Jørgensdatter Høgsbro, ved dona
tionen af den ndf. beskrevne himmel, gitter og 
dåbsfad, var efter alt at dømme i kirkens vestende, 
jfr. ndf. Som angivet på dåbsfadet blev ‘fonten’ 
1719 forgyldt på Bodil Høgsbros bekostning, 
vel i første række fontehimlen og gitteret, men 
også selve fonten kan måske ved denne lejlighed 
have fået en (delvis) staffering, se ndf. 172324 
betaltes maler Niels Nielsen for at renovere el
ler rense ‘dåben’ ved pinsetid.34 Den nyetablerede 
fonteindretning, antagelig i midtskibets vestligste 
fag, må imidlertid have blokeret for udsynet fra 
kirkens hovedindgang til det o. 1738 oprettede 
kapel for Gerhard de Lichtenberg i søndre si
deskibs vestende (s. 5921), og det kan meget vel 
have været baggrunden for en flytning til nordre 
sideskibs østende i forbindelse med renoveringen 

Fig. 165ab. Romansk granitfont, tilhørende den såkaldte Horsenstype af de østjyske løvefonte (s. 5792). NE fot. 
1978. – Romanesque granite font, belonging to the so-called Horsens type of East Jutland lion font.
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173647.278 179798 blev alt dog ved indretning 
af Det lillienskioldske Kapel her (s. 5950) pla
ceret i søndre sideskibs 2. fag, ved den østligste 
vægniche, umiddelbart vest for døren (fig. 115 og 
171).279 1864 undersøgte maleren C. O. Zeuthen 
fontens oprindelige undermaling, hvorefter den 
afrensedes.280 Efter hovedrestaureringen 1888
92 genetableredes dåbsstedet i nordre sideskibs 
østende (fig. 172). Dog udskiltes selve fonten, der 
1905 blev opstillet midt på korgulvet.49

 Dåbsfade. 1) (Fig. 166), 1719, udført af Hor
sensmesteren Mogens Thommesen Løwenhertz 
og skænket af Bodil Jørgensdatter Høgsbro, enke 
efter borgmester Steffen Rasmussen Hofgaard 
(jfr. †lysearm nr. 3, epitafium nr. 1, gravflise nr. 
2, †gravsten nr. 10 og (†)begravelse nr. 3, alt i 
Vor Frelsers Kirke; endvidere i denne kirke fon
tehimmel og gitter).
 Fadet, der måler 43,8 cm i tvm., er på fanen 
smykket med en guilloche (båndslyng) med 
spidsovale felter, hvori bladornamenter er sup
pleret med småblade over og under de enkelte 
felter, alt i drevet arbejde. Inden for er graveret 
giverindskrift i kursiv, navne dog med kursive
rede versaler; bladornamenter som skilletegn:

»Ædle Madame Bodild Jørgensdaater Høxbrow. Haver 
Ladet Den For Hen af Hende og Hendes S(a)l(ige) 
Mand Borgemester Stephan Hovgaard oprettede Nye 
Fundt i Horsens Kloster:Kierke Aar 1719 Paa Egen 
Bekostning Forgylde og Til den Dette Vandfad Forære. 
Et Barmhiertig Hedens Kar. Til Herlighed og Ære. For 
Bedret Vist nok Denne var. Som Gaumild Lod Frem
bære. Slig Æris Kar i Denne Daab. For Daabens Store 
Herre. Hvor Hand Gaf Hende Dette Haab. At Hun 
Skal Salig Være«.

Under bund og på fane mesterstempel for Mo
gens Thommesen Løwenhertz (Bøje II, nr. 6128). 
Et †futteral af træ til fadet er omtalt 172278.281

 17941936 anvendtes fadet i Vor Frelsers Kir
ke, hvorfra det sidstnævnte år blev tilbageleveret 
til Klosterkirken (s. 5509). At fadet retteligt var 
skænket hertil og ikke til den førstnævnte kirke, 
gjorde man dog allerede 1892 opmærksom på. 
Storck tilbød s.å. at udføre tegning til et nyt fad, 
ligesom Horsensguldsmeden Rasmus Jensen gav 
overslag, såvel til et rundt som til et ottekantet fad 
af sølv.177

Fig. 166. Dåbsfad nr. 1, 1719, udført af Mogens Thom
mesen Løwenhertz og skænket af Bodil Jørgensdatter 
Høgsbro (s. 5793). Henrik Wichmann fot. 1999. – Bap-
tismal dish no. 1, 1719, by Mogens Thommesen Løwenhertz 
and donated by Bodil Jørgensdatter Høgsbro.

 2) (Fig. 167), udført før 1902 af Hans Mad
sen Raver (18581902); anskaffet 190405.269 Af 
messing. Det rigtudsmykkede fad, der er 67 cm i 
tvm., er udført som en gentagelse af et senmid
delalderligt dåbsfad af den velkendte sydtyske el

Fig. 167. Dåbsfad nr. 2, før 1902, udført af Hans Mad sen 
Raver (s. 5793). O. Villumsen Krog fot. 1976. – Baptis-
mal dish no. 2, before 1902, by Hans Madsen Raver.
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ler nederlandske type med dekorationer i drevet 
arbejde og punsling. Fanen har rankebort mellem 
cirkelkors og inden for dette et skriftsted i versa
ler: »Hvo som troer og bliver døbt skal blive salig. 
Men hvo som ikke troer skal blive fordømt. Mk 
16 (Mark 16,16).« I bunden er fremstillet Kristi 
dåb i Jordan. Den centralt placerede Kristus står 
i Jordanfloden med armene foldede over bry
stet. På flodbredden ved hans venstre side knæler 
Johannes Døberen med korsstav. Herover Hel
ligåndsduen. Omkring feltet er prydborter med 
palmetter og zigzagmønstre. Under fanen er med 
fordybede versaler anført »Forarbejdet af fabri
kant Hans Madsen Raver, Horsens født 1858 død 
1902«. Ingen stempler. Ved overgang mellem fane 
og bund er pånittet en bærering. 
 †Dåbsfade. 1667 omtales et messingfad, skænket 
af Magdalene Henriksdatter, vel identisk med det 

gamle messingbækken, der endnu omtales 1708
09.34 1862 nævnes et dåbsfad af zink.49

 Dåbskande (fig. 168), 1950, udført af Valdemar 
Lind, Horsens. Den 37 cm høje kande har lav, 
profileret fod, udbuget korpus med indgraveret 
Jesumonogram over dobbeltrille og låg med op
stående tungebort og flad knop over blomster
krone. Under bunden samt under låget er me
stermærke for Valdemar Lind, Københavnsmærke 
1950 og guardeinmærke for Johannes Siggaard.
 †Dåbskande. En vandkande af tin til dåben 
med en vægt på 4 pd. blev 172021 skænket af 
dåbsfadets giverinde, Bodil Jørgensen Høgsbro.34 
Det er muligvis denne, der 1767 omstøbtes af 
kandestøber Peder Poulsen Brandt (‘en gammel 
vandkande af kirkernes’).282 1788 repareredes 
dåbskanden med nyt hængsel, ligesom den blev 
‘loddet i bunden og låget og alle vegne hvor det 
fejlede, og bulerne udrettet’.107

 †Dåbstilbehør. Et silkehåndklæde fandtes 1684
95 ved fonten, indtil det blevet stjålet i ugen efter 
pinse samtidig med et indbrud i kirkens penge
kiste (s. 5871).34 Før 1732 forærede Margrethe 
Bering, enke efter borgmester Morten Cordtsen, 
to nye silkehåndklæder.99

 Fontehimmel (fig. 16972), ophængt 1718 som 
del af en testamentarisk donation fra ægteparret 
Steffen Rasmussen Hofgaard og Bodil Jørgensen 
Høgsbro (se dåbsfad og ndf.). Himmelen, der er 
af eg og antagelig lindetræ,283 er ligesom det til
hørende gitter udført i yppig akantusbarok og se
nest tilskrevet Christian Jürgen Hansen Schou.284 
Den ca. 150 cm høje himmel med tvm. 62 cm 
er formet som en akantusvolutkrone af cirkulært 
grundrids. Selve kroneringen har diamantbosser 
og bladspidser. Herfra udgår fire akantussmyk
kede volutbøjler; mellem tre af disse står putti, 
kun iklædt draperier, en enkelt med palmegren 
som attribut. Spor efter den fjerde figur ses dog 
ikke. Volutbøjlerne samles i dobbelte bladsmyk
kede kugleled over kerubhoveder og Jahves navn 
i stråleglorie. På undersiden er relief af Hellig
åndsduen i sky og strålekrans. Himlen er for
gyldt overalt, dog med sortstaffering af de hebrai
ske tegn i Jahve.
 I forbindelse med istandsættelsen 1942 blev tal
rige enkeltdele suppleret, således vinger, arme og 

Fig. 168. Dåbskande, 1950, udført af Valdemar Lind (s. 
5794). Henrik Wichmann fot. 1999. – Baptismal ewer, 
1950, by Valdemar Lind.
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Fig. 169. Fontehimmel, ophængt som del af testamen
tarisk donation fra Steffen Rasmussen Hofgaard og 
Bodil Jørgensdatter Høgsbro (s. 5794). NE fot. 1978. 
– Font canopy, installed as part of a bequest from Steffen Ras-
mussen Hofgaard and Bodil Jørgensdatter Høgsbro.

Fig. 170. Detalje af fontehimmel (s. 5794). NE fot. 
1978. – Detail of font canopy.

hænder af de tre bevarede englebørn, mens hele 
forgyldningen fornyedes.283 
 Fontegitter (fig. 17173, 51112, 552), ifølge på
malet giverindskrift opsat 1718 af Bodil Jørgens
datter Høgsbro efter testamentarisk gave 1716 
fra hendes afdøde ægtemand, borgmester Steffen 
Rasmussen Hofgaard. Jfr. ovf.
 Gitteret, der har en højde på 272 cm og en 
samlet længde på 572 cm, er formet som en 
tresidet balustrade, inddelt i syv (af formentlig 
oprindelig ni, jfr. ndf.) fag, hvoraf facadens bre
dere midtfag har dobbelt fløjdør. De enkelte fag 
er lodret adskilt af piller med reliefdekoration i 
form af bladguirlander, mens profilerede gesim

ser med påmalede indskrifter (jfr. ndf.) opdeler 
gitteret i en nedre og en øvre del; sidstnævnte 
er kronet med topstykker imellem bladværks og 
frugtprydede vaser. Yderligere to vaser, forment
lig fjernet i forbindelse med fontelukkelsens flyt
ning, jfr. ndf., er sekundært anvendt som hjør
neprydelser ved opgangen til Det lichtenbergske 
Kapel (jfr. fig. 380 og s. 5923). I facadens fag er 
forneden paneler i gennembrudt arbejde med 
symmetrisk opbyggede ornamenter med kerub
hoveder, akantusløv og muslingeprydelser. De 
to yderfag er tydeligt beskåret sekundært i højre 
og venstre side. Sidefagene har midtrosetter og 
hjørneblade. I gitterets øvre, åbne del er i hvert 
fag indsat enkeltfigurer (oprindelig to, jfr. ndf.), 
nøgne putti, der bortset fra lændeklæder eller 
draperier holder blomster, aks eller bladranker.285 
Krongesimsen bærer i alt fem topstykker, hvoraf 
det midterste har reliefmedaljon med fremstilling 
af Kristi Dåb. Johannes Døberen øser vand over 
Jesus, der står i Jordanfloden, mens Helligånds
duen svæver ovenover. Th. ses Kobberslangen på 
korset, et gammeltestamentligt billede på Kristi 
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Fig. 171. Dåbsindretning. Tegning o. 1888 af Hector 
Estrup (s. 5792f.). – Baptismal assemblage. Drawing c. 
1888 by Hector Estrup.

frelsesgerning. De flankerende topstykker har cir
kulære indskriftfelter.
 Gitterets rammeværk og sider er gråmarmore
ret i to nuancer med enkelte sorte og blå partier; 
ornamentik og profillister m.v. er forgyldt. Putti
erne er perlegrå med forgyldning af hår, draperier 
og attributter. Indskrifterne i frisefelterne og på 
topmedaljonerne er i gylden kursiv og kursivere
de versaler, alt på sort bund. Frisernes versificerede 
indskrifter, der er fortløbende omkring de tre si
der, mangler hhv. første og sidste strofe, oprindelig 
anført på lukkelsens to yderfag. Indgangspartiets 
indskrifter er anført særskilt. Øverst og nederst læ
ses fra nordøst mod vest (1.3. fag, tidligere 2.4. 
fag), idet de tilføjede partier på fagenes fremspring 
(jfr. ndf.) er anført i kantet parentes:

»Saa hiertet aabnis Kand til Ordets Kraft at höre
Gif Troen at vi Seer paa Daabens store Herre

‹Sa›a tviflis iche meer: at Döbte Salig ere«

»Mit lefned, og ey meer i verdens lyst Samtycke
Men stedse tencke maa Paa Pagten i min Daab
‹I› Gud opfylder Mig det store lifsens Haab.«

På dørfløjene læses foroven og forneden:

»Voce Pater, Natus Corpore, Flamen Ave.«
(I stemmen Faderen, i legemet Sønnen, i fuglen ånden)

»Her Kom Jeg ind en Synd bebyrdet Træl
Men ud igien en Him(m)el= Koren Siæl.«

På de tre flankerende fag i syd, læses fra vest mod 
øst, hhv. foroven og forneden: 

»Du Him(m)el=höye Gud som Luftens Kræfter ‹Rører›
Naar Du Sligt Herre=bud af Him(m)el skyen förer:

At hver Du Lys i Kiön skal höre og antage«

»Saa leggis her da af den bly=tung Synde=byrde
Det leede Sathans aag, der vilde Siælen myrde,
Igien mig Him(m)elen med naade runden om«

Af de bevarede seks indskriftmedaljoner har for
sidens felter giverindskrifter, hhv. tv. og th.:

»Wel=ædle og höywiise
Forhen Höy=meriterede
Borgemester i Horsens

Stephan Rasmusön Hofgaard
Haver Aar 1716 för sin død til Denne
Kirkes Fundt og Daab=steds ny op=
bygning Testamenterit 300=Rixdaler

Som forlods af Hans Boe ere,
Udlagte og ved Hans dydige Hustru.«

»Ædel=Baarne
Gud og Dyd Höyt=elskende

Madame
Bodild Jørgensdatter Höxbrow

Hendes meget Gudelige og priis=
Wærdige forsorg, er Aar 1718, efter hendes

Sal: Mands död fra Grunden op
Med alle hos=föiede ornamenter,

Af nye bleven fuldfærdiget.«

Kortsiderne har vers med udgangspunkt i skrift
steder fra både Det Gamle og Ny Testamente 
med henvisninger til livets vand og dåbssakra
mentet, fra nordøst mod sydøst hhv. Matt. 3,12 
(fejlopmalet(?) for 3,11), Mark. 10,39, Ez. 47 og 
2. Kong. 5. 
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Danmarks Kirker, Århus

 Fontehimlen og det tilhørende gitter er for
mentlig udført af samme mester, senest identi
ficeret med Christian Jürgen Hansen Schou. At 
dømme efter Jørgen Arentsen Slaches angiveligt 
ringe kår i tidsrummet 171620, tidspunktet for 
arbejderne ved Klosterkirkens font, og ud fra en 
sammenligning med det nært beslægtede o. 10 år 
yngre fontelukke i Børglum Klosterkirke (Børg
lum Hrd., Hjørring Amt), som ud fra indicier kan 
tilskrives den førnævnte, må også Horsensvær

kerne antagelig tilskrives Schou.284 Beslægtede 
dåbsindretninger med gitter og himmel kendes 
fra Vor Frelsers Kirke i København (DK KbhBy 
2, 566f.) fra o. 1700, tilskrevet Christian Nerger, 
og som nævnt fra Børglum. Disse to gitre er dog 
fritstående og omfatter fire sider, ligesom der er 
variationer i en række enkeltheder.286 At dømme 
efter de manglende indskriftdele har dåbsindret
ningen i Horsens antagelig fra første færd alene 
været tresidet og placeret op mod væggen.

Fig. 172. Fontegitter, opsat 1718 som del af testamentarisk donation fra Steffen Rasmussen Hofgaard og Bodil 
Jørgensdatter Høgsbro (s. 5795). NE fot. 1978. – Font screen, installed in 1718 as part of bequest from Steffen Rasmussen 
Hofgaard and Bodil Jørgensdatter Høgsbro.

395
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 Som nævnt ovf. var alt før kirkens nyindretning 
o. 1738 placeret i kirkens vestende. Antagelig 
omfattet af den af Bodil Jørgensen Høgsbro 1719 
bekostede forgyldning af fonten samt af istand
sættelsen 172324, da maler Niels Nielsen betal
tes for at renovere eller rense ‘dåben’ ved pinse
tid.34 Om de senere flytninger o. 1738, og 1797
98, jfr. ovf. Ved en af disse ændringer kan gitterets 
to første fag i hver side være blevet elimineret og 
antallet af putti reduceret, mens forsidens yder
ste fag forkortedes, og de tilhørende vaser gen
anvendtes andetsteds i kirken. Ved istandsættelsen 
1864 foresloges gitteret flyttet til kirkens vestgavl, 
hvilket dog ikke realiseredes.51 Under planlæg
ningen af kirkens hovedrestaurering karakterise
rede Stiftsøvrigheden 1887 gitteret som dishar
monisk og foreslog det fjernet.116 Det bevaredes 
dog, men flyttedes tilbage til nordøst (jfr. s. 5764). 
1942 blev både gitteret og den tilhørende him
mel gennemgribende restaureret og udbedret af 
N. J. Termansen, Nationalmuseet.283

KORBUEKRUCIFIKS OG 
KORSKRANKE

Korbuekrucifiks (fig. 174), o. 1500, af eg, med 
yngre tilsætninger af fyr og staffering fra istand
sættelser 1697 og 1720, bekostet af borgmester 
Morten Cordtsen ifølge bemalet indskrift på 
kor buebjælken. 424 cm højt. Kristus hænger i 
næsten vandrette påsatte arme med påfaldende 
store hænder, hvoraf enkelte fingre er tilføjede 
sekundært. Hovedet, der er skåret i en pådyvlet 
klods og bærer præg af en sekundær bearbejd
ning,287 hælder mod højre skulder med svagt åb
ne øjne og mund. Den snoede tornekrone, der 
ligeledes er skåret i et selvstændigt stykke træ, har 
indborede torne. Brystmuskulaturen og det ind
trukne mellemgulv er detaljeret gengivet. Hen 
over midjen er svøbt et lændeklæde uden marke
rede snipper eller knuder. Spinkle, let krummede 
ben og relativt store fødder, der ligger hen over 
hinanden. Kristi udhulede ryg er lukket med 
et trælåg.288 Figurtypen, der ikke finder direkte 
paralleller blandt amtets øvrige krucifikser, er 
beslægtet, men ikke ganske overensstemmende, 
med altertavlens krucifiks. Der er dog næppe tale 
om samme mester eller værksted.
 Korstræet har kvadratiske endefelter med evan
gelistsymboler. Formentlig i forbindelse med 
istandsættelsen 1720 (jfr. ndf.) påsattes flamme
lister på både den vand og lodrette korsstamme, 
omkring de fire endefelter og på den vandrette 
korbuebjælke; endvidere tilføjedes der en akan
tusformet topprydelse på den lodrette korsstam
me. En række korsblade, der sandsynligvis var 
fæstnet til korset i den oprindelige udformning, 
er vel i samme forbindelse påsat korbuebjælkens 
overkant. Krucifikset er ophængt i en jernkæde 
til triumfbuen og desuden forneden fæstnet til 
bjælken med moderne vinkelbeslag.
 Stafferingen, der omfatter i alt fire farvelag, er 
præget af en bemaling fra 1697, der siden er ble
vet opmalet og repareret. Af den middelalderlige 
bemaling synes kun at være en azuritblå farve i 
korstræets hulkel. Kristus har gråhvid karnation 
med markerede bloddråber på vunderne; skæg og 
hår er mørkebrunt, tornekronen grøn og lænde
klædet forgyldt. Korstræet har sort grund og en 

Fig. 173. Kristi Dåb. Detalje af fontegitter (s. 5795). 
Roberto Fortuna fot. 2004. – The Baptism of Christ. De-
tail of font screen.
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Fig. 174. Korbuekrucifiks, o. 1500 (s. 5798). Henrik Wichmann fot. 2004. – Chancel arch crucifix, c. 1500.

395*
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Fig. 175. Korgitter, bekostet 1679 og stafferet 1702. Bagside, vist fra øst (s. 5801). NE fot. 1978. – Rood screen, paid 
for in 1679 and polychromed in 1702. Back, shown from the east.

marmorering af de tilsatte dele i sort, brun og 
orange. Evangelistreliefferne er forgyldte på blå 
grund og med rødfarvning af kanter. Korsets bag
side er brunmarmoreret med sorte kanter, alt ma
let direkte på træet uden kridering.
 På korbuebjælken, hvis korsblomster er røde, 
ses indskrifter i forgyldt kursiv på sort grund, tv. 
et skriftsted (Es. 43, 2425), th. en giverindskrift:

»Gud Vere Lofvet, dend Goede Stund er Vunden
Hvad som ieg sögte, det Hafver ieg nu Funden,
Dend Kaarsfeste Jesum Til Ære, Kierken til Zirat

Hafuer Morten Coordtzen bekostet dette Crucifix 
staffere.«

For enden af bjælken, dog siden dækket af epi
tafium nr. 1 og 3, ses årstallene »1697« (th.) og 

»1720« (tv.).289 På korsets bagside er på en tvær
oval plade i krydset mellem de to arme endnu en 
gang malet årstallet »Anno 1720«.
 Krucifiksets placering over korgitteret ved 
o vergangen mellem koret og skibet er sandsyn
ligvis den oprindelige. I forbindelse med kirkens 
nyudsmykning i årtierne o. 1700 bekostede borg
mester Morten Cordtsen, bror til kirkeværgen 
Claus Cordtsen, 1697 og atter 1720 en istand
sættelse af krucifikset, det tilhørende korstræ og 
korbjælken (jfr. også epitafium nr. 6, †muret be
gravelse s. 5958, *kisteplade nr. 1 og fundats af 10. 
febr. 1731). En delvis stabilisering af træet med 
pålimet lærred kan også stamme fra denne re
noverings første eller anden fase.290 I forbindelse 
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Fig. 176. Korgitter, set fra vest (s. 5801). NE fot. 1978. – Rood screen, viewed from the west.

med hovedrestaureringen 188892 blev kruci
fikset nyistandsat af dekorationsmaler Svendsen 
og fæstnet med en kæde i hvælvet.291 Ved inven
tarets og gravmindernes seneste hovedistandsæt
telse blev krucifiks og korbjælke restaureret 1999 
af Jens Johansen; herunder fæstnedes farvelaget, 
enkeltdelene afrensedes og skæmmende sekun
dære farvereparationer retoucheredes, mens for
gyldningen fornyedes.290

 Korgitter (fig. 17576), i følge malet indskrift 
bekostet 1679 af Jens Nielsen Thonboe og hu
stru, Anne Thomasdatter Winther, mens forgyld
ningen og stafferingen udførtes 1702 som en ga
ve fra Henrik Lichtenberg og Hans Christensen. 
Skulpturerne er senest tilskrevet Horsensbilled

skæreren Jens Pedersen, en søn af prædikestolens 
mester, Peder Jensen Kolding (†1675).292

 Gitteret, der har en højde på 255 cm og en 
samlet længde på 522 cm, afgrænser midtskibets 
østligste fag fra korets vestligste. Det omfatter tre 
fag, hvoraf det bredere midtfag har en dobbelt 
fløjdør. De enkelte fag har rundbuede panelfel
ter med figurmalerier og indskriftfelter (jfr. ndf.) 
forneden og snoede frisøjler oven over. Indbyrdes 
er de adskilt af et indskriftbånd og indrammes 
omkring midtfaget af lodrette støtter med for
ansatte kerubfigurer på fremskudte postamenter. 
En vandret hovedgesims, forkrøppet omkring 
midtpartiet og med endnu en indskriftfrise, har 
rigtudskårne topstykker og figurer over midt og 
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Fig. 17778. Keruber med flammesværd. Detaljer af korgitteret (s. 5801). NE fot. 1978. – Cherubim with Flaming 
Swords. Details of the rood screen.

Fig. 17980. Detaljer af korgitteret (s. 5801). 179. Adam. 180. Eva. NE fot. 1978. – Details of the rood screen. 179. 
Adam. 180. Eve.
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sidepartier, mens en gennemgående fodrem bæ
rer hele opbygningen. Det må antages, at lodrette 
arkitekturled har afsluttet opbygningen i nord og 
syd, led som kan være blevet fjernet ved opsæt
ningen af de to pulpiturstole o. 1738 (s. 5862).293

 Panelfelterne, der er bredest i midtpartiet, ind
rammes af blad og dukatdekorerede piller, mens 
kerubhoveder er indsat i sviklerne. De snoede 
søjler, der lige som keruberne traditionelt hen
tyder til templet i Jerusalem,294 er i midten par
vist koordinerede, mens sidepartiernes ulige antal 
(tre i stedet for fire) kan tolkes som et muligt 
indicium på, at sidepartiernes bredde og dermed 
antallet af søjler er blevet reduceret.
 Døren til koret eller det allerhelligste vogtes af 
to legemsstore keruber, stående som karyatider 
under korintiske kapitæler, begge i kontrapost 
med flammesværd og vældige ydervinger, hvis 
svingfjer er trukker ud i volutter, mens de inder
ste vinger er sammenfoldet bag ryggen. Englenes 
fodlange kjortler er i siden ophæftet over knæet 
og åbenbarer deres antikiserende remmestøvler. 
Postamenternes forsider viser relieffer af det før
ste menneskepar efter Syndefaldet, de knælende 
Adam og Eva, begge gengivet sørgende med den 
ene hånd under kinden og pantet på deres forbry
delse, æblerne fra Kundskabens træ i den anden. 
Midtpartiets topstykke er formet som en segment
gavl med et relief af den lidende Kristus, siddende 
på en sarkofag, mens tre engle med marterredska
ber, hhv. svøbe og nagle (tv.), kors og tre nagler 
(foroven) og tornekrone samt en nu tabt genstand 
(th.), balancerer på gavlindramningens rulle og 
bruskværkskartoucher; på rammens midterste flig 
er et diademhoved. Over dørstolperne og de to 
sidepartier er vist de fire evangelister i friskulp
tur; nærmest midten står Markus (tv.) og Johan
nes (th.), mens Mattæus (fig. 181) og Lukas ses 
siddende i gennembrudte kartoucherammer over 
sidefagene tv. og th. Alle er udstyret med bog, skri
veredskab (dog afknækket hos Lukas) og symbol
dyr. Et afsluttende topornament i siderne ses ikke 
(jfr. dog korgitteret i Hansted, s. 4846). 
 Stafferingen hidrører i alt væsentligt fra 1702, 
dog med senere retoucheringer; en afrensning, 
bl.a. af de sekundære bemalinger og forgyldnin
gen på figurer, skriftfelter og rammeværk er se

Fig. 181. Evangelisten Mattæus. Detalje af korgitteret 
(s. 5803). NE fot. 1978. – The Evangelist Matthew. Detail 
of the rood screen.

nest gennemført 2002.295 Figurernes karnation 
og klædedragt samt de enkelte arkitekturled står i 
gråhvidt med forgyldning af hår, skæg og udvalg
te detaljer, alt i kontrast til den sorte bundfarve 
i indskriftfelter og segmentgavl; bagklædningen 
bag dørstolpernes figurer er dog brunmarmore
ret. Bagsiden er dækket af en tilsvarende marmo
rering, idet panelfelternes bagsider har ophængte 
frugt og bladguirlander i grisaille, antagelig i 
harmoni med den samtidige bemaling af korsto
lenes rygpaneler (s. 5849). Et tværovalt felt bag 
midtpartiets topstykke har indskriften: »Soli Deo 
Gloria« (Gud alene æren) i kursiverede versaler 
på sort bund, flankeret af tilsvarende festoner.
 Figurmalerierne omfatter i alt otte scener fra 
skabelsesberetningen, vist fra nord til syd. Hvert 
felt har en tilhørende indskrift i gylden fraktur 
på sort bund, idet de enkelte rimede strofer er 
parvist knyttet sammen med det flankerende 
felts. 1) (Fig. 182), Gud adskiller lyset fra mørket 
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og skaber dag og nat. 2) (Fig. 182). Gud skaber 
himmel og jord. Hertil indskrifterne: »Aldmæctig 
Skabermand, Höystprectig Verdens Herre! Huor 
priiszlig maa Din magt, Huor höy Din Naade 
Være?«. 3) (Fig. 183), Gud skaber solen, månen 
og stjernerne. 4) (Fig. 183), Gud skaber vandets 
og himmelens væsener. Hertil indskrifterne: »Du 
Liuszet, Himmel Jord, Du Skabte Soel og Stierne, 
Med Fugle, Fisch og Diur, Gaf Adam Sansz og 
Hierne.« 5) (Fig. 184), Gud skaber jordens dyr. 
6) (Fig. 184), Gud skaber Adam. Hertil indskrif
terne: »Sat Ham I Beste stand, I Deyligst Edens 
Have, Men ach Hans Syndefald, Stött Ynchli
gst alt af Lave.« 7) (Fig. 185), Gud skaber Eva af 
Adams ribben. 8) (Fig. 185), Syndefaldet. Bag Eva 
ses påfuglen, symbol på forfængelighed, fordær
velig lidenskab og menneskelig svaghed.296 »Vels
zignet Være Gud! Du os Saa höyt dog Elschte, At 
Din Enbaarne Sön os faldne Ævig Frelste.«
 Friseindskriften over panelfelterne, skrevet 
med gylden kursiv på sort bund, navne dog med 
kursiverede versaler, refererer til kordørens gen

givelser af keruberne som Paradisets vogtere og 
til gavlrelieffet af den lidende Kristus, menneske
hedens frelser:

»Hvor hen I Cherubim med Blussend Sverd og Vinger?
 Seer Naadszens Arme os, og Söde tröst Beringer,

Om I af Paradiis os Plutzelig foriager,
Hoÿplaget Frelszermand i Himlen os indtager.«

Hovedgesimsens giverindskrift, skrevet med gyl
den fraktur på sort bund, navne dog med versaler, 
anfører øverst:

»Dette ChorsGericht, Haver Erli(g) (A)chtbar og 
Welforne(m)me Handels Mand, Her I Horsens, Jens 
Nielsen Thonboee, Med sin Kiere Hustrue, Anne Tho
mas Datter Windter, Gud till Ære og kiercken till Zirat, 
Bekostet Ao: 1679.«

Herunder:

»Haver Erlige Achtbare og Welfornemme Handels 
Mænd Her I Horsens Henrich Lichtenberg og Hans 
Christensen, Gud till Ære, og kiercken till Zirat ladet 
Dette Forgylde og Staffere Ao: 1702.«

Fig. 18283. Detaljer af korgitterets malerier, tilskrevet Hans Christian Wilrich (s. 5803). 182. Gud adskiller lyset 
fra mørket og skaber himlen og jorden. NE fot. 1978. 183. Gud skaber solen, månen og stjernerne samt vandets og 
himmelens væsener. Henrik Wichmann fot. 2004. – Details of rood screen paintings, attributed to Hans Christian Wilrich. 
182. God Separates the Light from the Dark and Creates Heaven and Earth. 183. God Creating the Sun, Moon and Stars and 
the Creatures of the Waters and the Firmament.
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Frisen flankeredes af prydfelter med solsikker, 
hvorfra udgår fligede blade.
 Det fornemme korgitter, der med sin særlige 
udformning ikke finder mange ældre parallel
ler,297 var direkte forbillede for korgitrene i Kor
ning (1704, Hatting Hrd., Vejle Amt) og Hansted 
Kirke (1722, s. 4846), tilskrevet to andre Hor
sensmestre, hhv. Arent Friderichsen Slache og 
sønnen, Jørgen Arentsen Slache,298 men hæver sig 
væsentlig over disse i kvalitet. En sammenligning 
med Klosterkirkens prædikestol (siden 1794 i Vor 
Frelsers Kirke, s. 551130), ikke mindst hvad angår 
figurtyper (englene med marterredskaber, evan
gelisterne og panelfelternes kerubhoveder) og 
detailbehandlingen, gør det nærliggende at knyt
te værket til byens førende billedskærerværksted, 
Peder Jensen Koldings, der efter mesterens død 
1675 videreførtes af sønnen, Jens Pedersen.299 Jfr. 
også lighedspunkter med prædikestolens barokke 
tilføjelser og dørfløjen fra Det thonboeske Kapel, 
udført 1675 for en slægtning (bror?) til Jens Niel
sen Thonboe, Christen Nielsen Thonboe og Eli

sabeth Pedersdatter Kolding (s. 5944).300 Gitterets 
malerier kan antagelig tilskrives Hans Christian 
Wilrich.301

 Korgitteret, der nævnes summarisk i den ældre 
topografiske litteratur, bl.a. som »et forgyldt Tral
værk« (DaAtlas IV, 128),302 foresloges flyttet 1864, 
1868 og 1887, senest angiveligt fordi det spærrede 
udsynet til alteret og i øvrigt var »uden kunstne
risk Værdi«.303 Gitteret, som kun godt en halv snes 
år tidligere, 1874, var ansat til en vurderingssum af 
1.000 rdl.,304 1/3 af alterets værdi, blev dog skånet 
efter henstilling fra Kultusministeriet.177 I forbin
delse med hovedrestaureringen 188892 blev det 
nedtaget, istandsat og atter genopstillet (jfr. også 
fig. 117).305 Efter en besigtigelse 1985, der fastslog 
en række sekundære farvereparationer, blev gitte
ret 2002 snedker og malermæssigt istandsat, bl.a. 
med en fornyelse af forgyldningen.306

 †Middelalderlig korskranke(?). To stenkonsoller i 
korets nord og sydvestre hjørne (s. 5702) kan 
antagelig ses i sammenhæng med en form for 
skranke mellem koret og skibet.

Fig. 18485. Detaljer af korgitterets malerier, tilskrevet Hans Christian Wilrich (s. 5803). 184. Gud skaber jordens 
dyr og Adam. NE fot. 1978. 185. Gud skaber Eva og Syndefaldet. NE fot. 1978. – Details of rood screen paintings, 
attributed to Hans Christian Wilrich. 184. God Creating the Beasts of the Earth, and Adam. 185. God Creating Eve, and the 
Fall of Man.
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PRÆDIKESTOL

Prædikestolen (fig. 18692), o. 1600 (kurv, bære
stolpe og antagelig lydhimmel) med senere til
føjelser o. 1675 (bærefigur samt udsmykning på 
kurv og himmel) og 1742, sidstnævnte år angi
vet på malet indskrift (opgang og dør). Stolen er 
skænket af rådmand og kirkeværge Anders Ol
sen (Olufsen) og hustruen Sidsel Jørgensdatter,307 
mens Jens Jørgen Lindvig forærede opgang og 
dør som erstatning for ældre dele. Udført til Vor 
Frelsers Kirke; 179497 ombyttet med Peder Jen
sen Koldings større og prægtigere prædikestol (s. 
551230). Af eg, med enkelte sekundære tilføjel
ser af blødt træ, antagelig lindetræ, og af fyr.
 Beskrivelsen indledes med en redegørelse for 
de oprindelige dele fra o. 1600 (s. 5806), tilfø
jelserne fra o. 1675 (s. 5806) og 1742 (s. 5808). 
Staf feringen omtales s. 5810, de skiftende mestre 
og det ikonografiske program s. 5812 og senere 
ændringer og tilføjelser s. 5812.
 Den oprindelige stol fra o. 1600 omfatter en 
kurv på fire fag med højt postament, hvorover 
slanke storfelter og lave gesimsfelter (fig. 186, 188). 
Felterne adskilles af rigt profilerede gesimser, som 
forkrøppes på hjørnerne. Hjørnerne markeres af 
reliefskåret slyngbånd, og storfelterne tillige af 
kannelerede halvsøjler med akantusprydbælter 
og korintiske kapitæler. Storfelterne udfyldes af 
profilrammer, hvori rundbuede arkadefelter med 
kannelerede vanger, profilkapitæler og bueslag 
med æggestav og tandsnit; i sviklerne kerubhove
der. I de fire bueslag er giverindskrift med relief
versaler, læst fra øst mod vest: »Anders Olsen/oc 
sin hvstrv Secel/Iørgensd(att)er gaf den/ne stol 
til S Ibs kierhc(!)«.
 Postamentfelterne, der har været afsluttet med 
†hængestykker, prydes af profilrammer, udfyldt 
med varierede rulleværkskartoucher, mens frise
felternes rammer ligesom bueslagene har rum
met en reliefskåren †indskrift, der sekundært er 
bortskåret.
  Bærestolpens nedre del er bevaret uændret og 
udgøres af en toskansk søjle, hvis kapitæl har 
neglesnit – en detalje, som genfindes på storfel
ternes hjørnesøjler. En †bærefigur over søjlen er 
o. 1675 bortskåret og erstattet af en ny, se ndf. 

Over den nye bærefigur er stolpen ottekantet, 
og i dens sider er indtappet to sæt af henholdsvis 
fem og fire volutformede bøjler, af hvilke det 
nedre sæt understøtter kurvens hjørner, mens 
det øvre antagelig har været forbundet med kur
vens oprindelige hængestykker. Volutbøjlerne, 
der fremtræder som en underbaldakin, har for 
det nedre sæts vedkommende indskåret renæs
sanceornamentik mellem hjørnernes ophøjede 
lister. Det øvre sæt prydes af akantusløv på begge 
sider omkring undersidens liste med indskårne 
ornamenter.
 Lydhimlen er sekssidet med et lille udaddre
jet knæk ved den østlige tilslutning til pillen. I 
sin nuværende skikkelse er lydhimlen gennem
gribende ændret o. 1675, men selve den arki
tektoniske kerne med dens perlestavssmykkede 
gesimsprofiler kan være samtidig med eller må
ske lidt yngre end den oprindelige stol. Muligvis 
gælder dette tillige undersidens Helligåndsdue på 
strålekrans samt de drejede småspir mellem ge
simsens hængestykker.
 Moderniseringen o. 1675 har primært sigtet mod 
at give stolen en rigere billeddekoration, utvivl
somt inspireret af den overdådige prædikestol 
som Johan Andersen og hustru kort tid forinden 
havde skænket til Klosterkirken (s. 551230). I 
pagt med forbilledet har man antagelig afren
set den oprindelige bemaling for i stedet at lade 
træet stå i sin naturlige farve på nær enkelte or
namentfriser på himlens gesims.308

 For kurvens vedkommende bestod fornyelsen 
både af en ornamental og en figurativ udsmyk
ning. Hjørnerne markeredes nu med tre sæt 
skulpturprydede volutbøjler, mens nye hænge
stykker (formentlig i stedet for ældre †dele) og 
en rigere krongesims over den oprindelige blev 
tilføjet. Storfelternes arkader blev udfyldt med 
enkeltfigurer (fig. 18992), der beskrevet fra øst 
mod vest viser: 1) Moses med lovens tavler, 2) 
Aron i ypperstepræstelig dragt med røgelseskar, 
3) Johannes Døberen med korsstav, 4) Paulus 
med sværd. På hjørnerne herimellem er indsat 

Fig. 186. Prædikestol, o. 1600, tidligere i Vor Frelsers 
Kirke (s. 5806). Henrik Wichmann fot. 1999. – Pulpit, 
c. 1600, formerly in Vor Frelsers Kirke.
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bøjler med konsoller, hvorpå er frifigurer af de 
fire evangelister og Kristus som verdensfrelser 
(Salvator Mundi), mens selve bøjleledet er pry
det af de tilhørende evangelistsymboler samt af 
korslammet (Agnus Dei). Tegnenes rækkefølge 
er, regnet fra øst mod vest: Løve, engel, korslam, 
okse og ørn. Da placeringen af løven og eng
len, symboler for hhv. Markus og Mattæus, ikke 
svarer til evangeliernes bibelske rækkefølge, er 
bøjlerne muligvis sekundært ombyttet, måske i 
forbindelse med en af genopstillingerne. Figu
rerne viser fra øst mod vest: 1) Evangelist med 
bog og pen, nyskåret som Mattæus 2001 af bil
ledskærer Svend Kræfting, Højer, til erstatning 
for †figur stjålet i 1970’erne. Den stjålne figur 
havde stået over 2. konsol med Mattæusenglen, 
men ved den seneste restaurering konstatere
des, at den bevarede figur over Markuskonsol
len havde stået over Mattæuskonsollen, hvorfor 
de to evangelister byttede plads. 2) Mattæus. 

Skægget evangelist med pen og bog. 3) Kristus 
med verdenskuglen i sin venstre hånd, den højre 
løftet i velsignelse. 4) Lukas. Skægløs evangelist 
med pen og bog samt kappen trukket op som 
hovedbeklædning. 5) Johannes. Skægløs, lang
håret evangelist med bog og pen. De nedre 
volutbøjler ud for postamentets fodliste prydes 
af kerubhoveder, mens de øvre ud for kurvens 
gesims har fritskårne englebørn med hænderne 
samlet i bøn. De nye hængestykker er skåret 
som bruskværkskartoucher omkring kerubho
veder. Endelig er fritskårne drueklaser indtappet 
i undersiden af den nye krongesims.
 En ny bærefigur, forestillende Kærligheden med 
småbørn ved siden og på armen, blev kæmmet 
ind over bærestolpen efter bortskæring af det 
oprindelige led, der formentlig også havde været 
figurativt. 
 Lydhimlen, der som her antaget er oprindelig, 
er suppleret med hængestykker (erstatning for 
†ældre(?)) i gennembrudt arbejde, komponeret 
som kartoucher omkring cirkelornament. Over 
gesimsens kronliste er fire topstykker, hvis øre
flipvolutter i gennembrudt arbejde indrammer 
kerubhoveder i cirkelmedaljoner. Fra hjørnerne 
udgår fem bøjler, hvis forsider prydes af akantus
løv. Sidstnævnte er formentlig et supplement fra 
istandsættelsen 1742 og skåret i blødt træ.
 Bøjlerne samles i en midtstolpe med profilkon
sol, og både denne samt småkonsoller på bøjler
nes oversider danner sokkel for frifigurer. Topfi
guren repræsenterer Håbet, der med højre hånd 
fatter om ankeret, mens †duen(?) på den løftede 
venstre erstattes af en palmegren. På de fem bøj
ler står putti, af hvilke den østligste har oprakt 
højre hånd og i den venstre et afbrudt, stavformet 
attribut. Den efterfølgende har ligeledes løftet 
højre hånd og fatter med venstre om et rigsæble. 
På de tre vestligste bøjler står putti med lidelses
redskaber: spyd, eddikesvamp på stage samt ris og 
tornekrone. 
 Opgangen med tilhørende dør er skænket 1742 og 
erstatter en ældre †prædikestolstrappe med tilhø

Fig. 188. Prædikestol, tidligere i Vor Frelsers Kirke (s. 
5806). Henrik Wichmann fot. 2004. – Pulpit, formerly in 
Vor Frelsers Kirke.

Fig. 187. Prædikestolsdør 1742 (s. 5810). Henrik WichHenrik Wich
mann fot. 1999. – Pulpit door, 1742.
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rende †dør, som solgtes på auktion 8. dec. 1742.309 
Det er dog ikke klart, hvorvidt disse led stamme
de fra den oprindelige stol eller moderniseringen 
o. 1675.310 Opgangen knækker nærmest kurven 
og har panel, som smykkes af tre trapezformede 
fyldinger svarende til opgangens stigning. Selve 
trappen er indkapslet i en kasse af glatte bræd
der.
 Døren (fig. 187) er udformet som en portal 
med korintiske pilastre på højt postament og 
med rigt profileret, forkrøppet gesims, hvorover 
en skrifttavle med rammeværk af laurbærkrans, 
volutter og guirlander er opsat som topstykke. 
Dørfløjen er en fyldingsdør med varierende 
spejlfyldinger, forneden en kvadratisk med ham
merudvidelser, foroven en rektangulær, hvis 
rudeformede spejl indrammes af forkrøppede 
profillister, mens sviklerne udfyldes af løvværk. 
Låsetøj af messing.
 Den nuværende staffering hidrører fra 1742, 
mu ligvis bortset fra enkelte ornamentfriser på 
lydhimlen, jfr. ovf., og omfatter en sortmaling af 
rammeværket, mens kurvens fyldinger og lyd
himlens frise er mørkeblå, sidstnævnte med gyld
ne ornamenter. Profillisterne er marmorerede i 
hvidgråt, gråt og oxydrødt (sidstnævnte dog kun 
på lydhimlen). Figurer og snitværk er hvidgrå 
med rigelig forgyldning af dragter og detaljer. Til 
bøjlerne under kurven samt lydhimlens hæn
gestykker og strålekrans er benyttet guldfarvet 
sølv. 
 I opgangspanelets fyldinger er illusionistisk ma
lede arkader, svarende til kurvens storfelter. Heri 

Fig. 18992. Figurer indsat o. 1675 i storfelt ved renæs
sanceprædikestolens ombygning (s. 5806). O. Villum
sen Krog fot. 1976. 189. Moses. 190. Aron. 191. Johan 189. Moses. 190. Aron. 191. Johan
nes Døberen. 192. Paulus. – Figurs installed c. 1675 in 
large panel during rebuilding of the Renaissance pulpit. 189. 
Moses. 190. Aaron. 191. John the Baptist. 192. St. Paul.

og mellem fyldingerne står apostelfigurer, de 
sidstnævnte placeret på konsoller under klokke
formede baldakiner. Identifikationen er til dels 
uvis pga. manglende attributter eller gentagelse 
af disse. Fra døren mod kurven ses: 1) Skægget 
apostel uden attribut, 2) Mattæus(?) med bog og 
hellebard, 3) Skægget apostel, Filip(?), med kors
stav, 4) Skægget apostel, Jakob den Ældre(?) med 
stav, 5) Simon med sav, 6) Skægget apostel, Fi
lip(?) med korsstav.
 På dørfløjens øverste spejlfylding er malet a po st
len Peter med opslået bog og løftet nøgle i højre 
hånd. Topstykkets skrifttavle har indskrifter med 
gylden kursiv på både yder og inderside. Ydersi
dens indskrift indledes med et citat fra Joh. 3,16, 
hvorefter følger et vers, som udlægger prædike
stolens funktion:

»Gud legge Self sit ord i hver en Lærers Mund
Paa dette Sted, og hver tilhørers hiertis Grund
At de maae bære frugt, sand troe og Kierlighed
Gud Self til Lof og Priis og dem til sallighed«

Indersidens giverindskrift rummer vigtige op
lysninger om Jens Jørgen Lindvigs donation til 
Vor Frelsers Kirke (s. 5486) samt personalia. Den 
lyder:

»Guds
Aller helligste Nafn til ære

er den(n)e prædicke Stoel med Bilthug=
ger Arbeid forbædret og overalt stafferit, Sampt Mands og qvin=

des Stoelene, tillige med Daabens indlucke her i Kiercken,
Nye Bekostet opSat og Ziiret, af den velsignelse Gud forleente

Jens Jørgen Lindvig, Som Eeneste Søn og Arving efter Sine
Elskelige Fædre, Faderen Sal: Niels Lauridsøn Lindvig, i sin Tiid

Forpagter paa Brandtberg og Alsted, Som Døde d: 6te Maj:1689 og
blev Begraven i Nye Kierche Sogns Kierche, Stif=Faderen Madtz Jørgen=
sen Kølholt forhen Kierche=værger, Kiøb= og Handels Mand i Horsens
som Døde d: 24 febr. 1706, og Moderen Maren Pedersdatter Stauning

som døde d 19 Decemb(e)r 1739. Huilcke Begge ere NeedSadte udi Closter
Kierchens Choer, indtil Frelseren ved sin Komme opvæcker Deris Le=

gomer til ærefuld giørelse med Siælene udi sin Himmelske glæde
Iche os, Herre! iche os. Men Dit Navn Schee ære.«
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 Stil og ikonografi. Renæssancestolen må være ud
ført af den samme snedker, som 1601 leverede 
stolen i Kattrup (s. 4718) på bestilling af ‘bon
dekongen’ Niels Grøn, der var ridefoged, senere 
slotsskriver i Skanderborg. Det kompetente værk
sted, som også synes at have ansvaret for prædi
kestolene i Nebel (nu Voldby) og Tåning, dateret 
1595 (s. 3518, 4610), kan have været knyttet til 
Skanderborg Slot.311

 Moderniseringen af stolen og lydhimlen tre
kvart århundrede senere er antagelig udført i 
byens store snedkerværksted, der efter mesteren, 
Peder Jensen Koldings, død 1675 videreførtes af 
sønnen Jens Pedersen. Værkstedet synes også an
svarlig for den træskårne, epitafielignende gitter
låge til Thonboes Kapel fra o. 1675 samt korgitte
ret fra 1679, og tilskrivningen begrundes navnlig 
af slægtskab med figurstilen i disse værker (s. 5944, 
5801). Det store forbillede for moderniseringen 
har været Peder Jensens prædikestol, der stod fær
dig 1670 i Klosterkirken, indtil den ved system
skiftet flyttedes til Vor Frelsers Kirke. Man har der
for søgt at gøre den figurløse renæssancestol mere 
tidssvarende ved at supplere den med frifigurer og 
bøjler ligesom mesterværket i Klosterkirken. I lig
hed med samme er stolen antagelig blevet afrenset 
for ældre farvelag, herunder antagelig †figurfrem
stillinger(?) i storfelternes arkader, således at den 
herefter en tid lang er fremtrådt uden staffering 
eller blot med en partiel bemaling, svarende til 
bemalingen af lydhimlens kronfrise. En sammen
ligning med Peder Jensens figurer, f.eks. Kærlig
heden (sml. fig. 188 med s. 5523, fig. 138) viser 
både slægtskabet og en tydelig kvalitetsforskel.
 Billedprogrammet er ved nyudsmykningen 
blevet væsentligt udvidet, selvom det langtfra har 
stået mål med forbilledets motivmæssige rigdom. 
Modsætningen mellem Loven (Moses og Aron) 
og Evangeliet (Johannes Døberen og Paulus) er 
understreget med kurvens figurer, sideordnet 
med gengivelsen af Frelseren og de fire evan
gelister. Udsmykningen af den ældre †opgang 
kendes dog ikke. Dydetemaet er illustreret med 
bærefiguren og lydhimlens udsmykning, mens 
henvisningen til Kristus som verdenshersker og 
til hans lidelser er understreget med lydhimlens 
putti. I modsætning til Peder Jensens stol har den 

sekundære udsmykning ingen direkte reference 
til eventuelle private givere. 
 Dette er til gengæld tilfældet med den nye 
opgang og dør, som Jens Jørgen Lindvig betalte 
1742 sammen med staffering og nye detaljer på 
lydhimlen. Hvem, der udførte det i indskriften 
omtalte ‘nye billedhuggerarbejde’ samt stafferin
gen, er dog ikke dokumenteret. Det er sandsyn
ligt, at den ved Horsenskirkernes modernisering 
173647, så flittigt benyttede Mogens Christian 
Thrane, også fik stafferingen i entreprise,312 mens 
snedkerarbejdets mester vanskeligt lader sig be
stemme (s. 5486, 5619 med note 387). En af de 
mulige kandidater, Jørgen Arentsen Slache, havde 
tidligere haft arbejde på stolen, jfr. ndf.
 Senere ændringer og istandsættelser. 1717 betaltes 
Niels Nielsen maler for at »renovere prædikesto
len«, muligvis en istandsættelse af den partielle staf
fering, jfr. ovf. 1727 fik Jørgen Arentsen Slache 1 
mk. og 8 sk. for at reparere »ded billede der under 
neden«, dvs. bærefiguren.34 I forbindelse med flyt
ningen 1794 og opsætningen ved Klosterkirkens 
mindre svære piller måtte kurven suppleres med et 
blindfag af glatte brædder, samlet med profiler, som 
fortsætter kurvens. En behugning af bærefigurens 
vestside, som formentlig skyldes opstilling mod sto
lestaderyglæn kan være sket ved samme lejlighed.
 Forud for genopstillingen ved hovedrestaure
ringen 188892 er stolen snedkermæssigt istand
sat med udskiftning af kurvens fodliste og ar
kitrav, mens stafferingen blev opmalet af maler 
Svendsen, København. 2002 er stolen istandsat 
såvel snedker som malermæssigt under ledelse af 
konservator Jens Johansen, Odense. Hvad staffe
ringen angår, fjernedes en række senere overma
linger og reparationer, hvorefter stolen fremtræ
der i de farver den fik ved nystafferingen 1742; 
dog er en række af Svendsens opmalinger og re
parationer bevaret og retoucheret.
 Stolen er opstillet ved nordvesthjørnet af syd
rækkens østligste pille, der 188892 fornyedes og 
rykkedes længere mod øst, jfr. fig. 33, 194.
 Vedr. †timeglas og †beklædning, da stolen fand
tes i Vor Frelsers Kirke, se s. 5530. Middelalderlig 
†prædikestol(?). Som nævnt s. 5655 anklagedes 
brød rene 1532 for at udbrede falsk lærdom fra 
prædikestolen.
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Danmarks Kirker, Århus

Fig. 193. Indre set mod sydøst. A. Munck fot. o. 1894. – Interior viewed towards the south east.

396
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Fig. 195. Stolestadedør (A, nr. 1) (s. 5816). NE fot. 
1978. – Pew door (A, no. 1).

STOLE

Kirkens beholdning af stole omfatter en række, 
relativt velbevarede senmiddelalderlige korstole 
(s. 5849) samt et bemærkelsesværdigt kompleks 
af stole fra Gerhard de Lichtenbergs store for
nyelse af stoleværket 173738. Særligt fremtræ
dende blandt disse er de endnu, for hovedpartens 
vedkommende, bevarede stolestader smykket med 
sindbilleder eller symbolske billeder med tilhøren
de indskrifter, såkaldte ‘emblemer’ (s. 5815). Der
til kom i alt 11 lukkede herskabsstole på gulvet, 
hvoraf enkelte endnu er bevaret (s. 5862), mens 
flertallet af de øvrige kun kendes fra fragmenter, 
enten i kirken eller på Horsens Museum. End
videre ses smst. dele af skriftestole (s. 5861) og 
af i alt fem pulpiturer (s. 5878). Hovedparten af 
gulvets lukkede stole afmonteredes sammen med 
skriftestolene og enkelte stolestader i forbindelse 
med hovedrestaureringen 188892.
 Stolestader (fig. 194311, 51314), med udskåret 
og malet årstal 1738 samt malet signatur for Mo
gens Christian Thrane.
 Stolene omfatter fire blokke: I midtskibet to 
blokke, hhv. de såkaldte ‘lange mandsstole’ i syd og 
de ‘lange kvindestole’ i nord, hver på 20 (oprin
delig 23) stader, hvoraf de længste fra første færd 
var beregnet til syv sæder. I hvert af sideskibene 
er én blok, dog af uens længde svarende til side
skibets bredde, i syd hhv. de ‘korte mandsstole’ på 
17 (oprindelig 15) stader, hver tidligere beregnet 
til tre sæder, og i nord de ‘korte kvindestole’ på 20 
(oprindelig 23) stader, hver tidligere beregnet til 
fire sæder. Antallet og opstillingen er ændret, dels 
179798 i forbindelse med indretningen af Det lil
lienskioldske Kapel og dåbsstedets flytning (s. 5950, 
5792), dels og navnlig 188892 ved hovedrestaure
ringen, ikke mindst som følge af forandringen af 
skibets fagdeling og opførelsen af nye piller, jfr. fig. 
33 og 194. Samtlige stole har prydgavle med ud
skåret muslingornament og nummerering i ovalt 
felt for det respektive stade, bortset fra endegavlene 
mod øst, der ved de to blokke i midtskibet har 
årstallet »1738« i relief. Tilsvarende årstal kan også 
oprindelig have smykket gavlene på sideskibenes 
første †stolestader. På ryggene er tværrektangulæ
re spejlfyldinger, idet for og bagpaneler er glatte. 

På gavlene mod midtskibet er hul til montering 
af moderne lysholdere af messing. Bænkehynder, 
betrukket med rødbrunt uldent stof.
 Stolene er stafferet i mørkebrunt og sort (gavle 
og indskriftfelter), rødbrunt (stoledøre og ende
panelers rammeværk), mørkturkis og olivenbrunt 
(emblemmaleriernes baggrund, prydgavlenes top
stykker) og lysegråt (rygpaneler, baggrund af 
muslingornament), idet dørenes rammelister og 
de enkelte stoles håndlister står i okkergult. For
gyldning er anvendt på topgavlenes udskæringer 
og de talrige indskrifter, anført i kursiv. På top
stykkernes bagside er illusionistisk malet musling
ornament. De enkelte emblemmalerier står i en 
broget, overvejende lysstemt kolorit, indrammet 
af kartoucher med bladornamenter og – for en 
rækkes vedkommende – maskehoveder. Ram
merne er indbyrdes varieret i detaljerne, såvel på 

396*
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jfr. også ndf. I den følgende beskrivelse henvises 
til de pågældende efter udgaver hhv. fra 1697 (de 
Boria), 1721 (Arndt) og 1674 (Cramer). Også andre 
forlæg har antagelig været benyttet, direkte eller 
på anden hånd. 317 Imidlertid har det ligget uden 
for redaktionens rammer i denne sammenhæng 
at efterspore yderligere grafiske forlæg.

A) MIDTSKIBETS SYDBLOK
(DE LANGE MANDSSTOLE)

1) (Fig. 195, 198), jfr. gavle »1738« og »No 1«. 
På et bord, dækket af et klæde, står et spejl, der 
spejler solen. »Saa Klar Guds billede / I Adam 
Var at See« (2 Kor. 3,18). Arndt I, 1. – Muligvis 
sekundær dør (dog med ældre låseblik) uden mo
tiv. Den oprindelige syddør med motiv kan være 
genbrugt i en anden placering.
 2) (Fig. 199), jfr. gavle »No 2«. Et tremastet skib 
med flagrende sejl på oprørt hav under to klare 
stjerner. »Gud Sielf os tengte paa / Et Lys lod 
Hand opgaa« (Es. 60,1). – Ved opmuringen af 1. 
pille i midtskibets sydrække er udeladt dør mod 
søndre sideskib. Den oprindelige syddør kan væ
re genbrugt i en anden placering.
 3) (Fig. 196, 200), jfr. gavle »No 3«. En brun 
kasse med påskriften »Camer(a) obscura« gengi
ver billedet af en dreng, spejlvendt og på hove
det. »Forvendt blef Siæl og Sind / Og af naturen 
blind« (Ef. 4,18). Arndt I, 2. – Manglende dør 
mod sidegang på grund af prædikestolsopgangen. 
Også i den ældre opstilling savnedes en dør på 
grund af prædikestolspillen.
 4) (Fig. 20102), jfr. gavle »No 4«. Et hjerte 
med påskriften »Fiat Lux« i en strålekrans, om
givet af skybræmme. »Det reene Ordets Lyd / Er 
vore hierters fryd« (2 Kor. 4,6). – Et øje betragter 
et hjerte gennem en kikkert, opsat i et stativ. Sub-
scriptio ej udfyldt. (Job. 22,29). Døren er beskåret 
i siderne. I den ældre opstilling fandtes ingen dør 
her på grund af prædikestolspillen.
 5) (Fig. 20304), jfr. gavle »No 5«. En gylden 
ring svæver over et landskab. Solens stråler skinner 
igennem den. »I rette tegn og skiöd / Vor Salighed 
blef föd« (Es. 7,14). – En ørn med to unger på ryg
gen flyver over klipper og vand mod solen. »Ret 
Som paa ørne vinger / Til Lyset vi opsvinger« (Joh. 

endegavle som på for og bagpaneler. På sidst
nævnte består en regelmæssig afveksling mellem 
fire forskellige variationer, og muligvis har der før 
Storcks restaurering været et tilsvarende mønster 
for endegavlenes vedkommende, hvor tre for
skellige kartoucheformer findes.
 En detaljeret registrering af motiverne på sto
ledørenes emblemmalerier er først foretaget efter 
restaureringen 188892,313 og et overblik over 
deres placering før ændringerne kan derfor ikke 
sikkert etableres. I det følgende beskrives samtlige 
døre efter følgende system: a) midtskibets sydblok 
(de lange mandsstole), b) midtskibets nordblok (de 
lange kvindestole), c) søndre sideskibsblok (de kor
te mandsstole), d) nordre sideskibsblok (de korte 
kvindestole), idet de tilhørende døre ved de en
kelte stader i midtskibet beskrives under ét, først 
mod midtergangen og derefter mod sideskibene. 
Enkelte nyudførte stoledøre er uden emblem.
 For hvert emblem beskrives billedets motiv 
(pictura), underskrift, et rimet epigram på dansk 
(subscriptio) og skriftsted; som det ellers hyppigt 
er tilfældet, er motivets motto (inscriptio) ikke an
givet.314 Hovedparten af motiverne er placeret 
i en landskabelig ramme, der dog ikke omtales 
nærmere. Som illustration af, hvordan ydre, vel 
oftest himmelske, kræfter griber ind i hændelses
forløbet, vises i flere eksempler hænder, der ræk
kes ud fra skyer, ndf. betegnet som ‘skyhænder’. 
Som allerede nævnt af Jens Jensen (Bergild) (1985) 
og Ricardt Riis (1991) er en række af emblem
malerierne antagelig udført efter grafiske forlæg 
i konkrete værker inden for den illustrerede op
byggelseslitteratur fra slutningen af 1500’erne og 
første halvdel af 1600’erne, vigtigst: Juan de Boria, 
Empresas morales (1581), Johann Arndt, Vier Bücher 
vom wahren Christenthum (160510) og Daniel 
Cramer, Emblemata sacra (1624).315 Alle disse forelå 
i senere udgaver. I forbindelse med Danmarks Kir-
kers redaktion er det blevet påvist, at de tre værker 
netop fandtes i Gerhard de Lichtenbergs og Bo
dil Hofgaards bibliotek, der afhændedes på auk
tion efter sidstnævntes død 1795, om end uden 
præcisering af de enkelte værkers udgivelsesår.316 
Det underbygger indtrykket af, at netop disse har 
været den direkte kilde til ægteparrets to samti
dige emblemudsmykninger i Nørup og Horsens, 
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8,12). Arndt I, 37. I den ældre opstilling fandtes 
ingen dør her på grund af prædikestolsopgangen.
 6) (Fig. 20506), jfr. gavle »No 6«. En solbe6) (Fig. 20506), jfr. gavle »No 6«. En solbeEn solbe
skinnet plads med en søjle, hvorpå et hjerte; i 
baggrunden en by. »Hvor Skyggen end omgaar 
/ Jeg u=beveget Staar« (2 Tess. 2,12). – Fra en 
sky udgår to hænder med et træ, der holdes af 
den ene og vandes med en kande af den anden, 
mens solen udbreder sine stråler ovenfra. »Gud 
Ene Æren faar / Naar Træet vexten Naar« (1 Kor. 
3,7). Cramer I, 44.
 7) (Fig. 20708), jfr. gavl »No 7«. Kristus rækker 
hånden mod et knælende menneske. »Ei nogen 
visis hen / Som söger denne Ven« (Joh. 6,37). – 

En kutteklædt vandringsmand med en stav van
drer ad en sti, der fører op ad et bjerg; på toppen 
af bjerget en åbning. »Mit hiem er oven til / Did 
hen Jeg vandre vil« (skriftsted ej udfyldt). 
 8) (Fig. 209), jfr. gavl »No 8«. Tre svømmende 
hjorte. De bageste hviler hovedet på ryggen af an
føreren. »Din Næstis byrde Bær / Som dyret dig 
her Lær« (Gal. 6,2). Cramer II, 32. – Ingen dør mod 
sydgang på grund af 2. pille i midtskibets sydrække. 
I den ældre opstilling fandtes her en dør.
 9) (Fig. 21011), jfr. gavle nr. »No 9«. Et hjerte 
med et øje svæver over en opslået bog, der ram
mes af en lysstråle fra himlen. I baggrunden en by. 
»Sku Grandt see her i nöye / Med troens Klare 

Fig. 19697. Detaljer af stolestadedøre. 196. Camera obscura (A, nr. 3) (s. 5816). 197. Elefanten og lammet (C, nr. 
7) (s. 5817). Henrik Wichmann fot. 2004. – Details of pews. 196. Camera obscura (A, no. 3). 197. The Elephant and the 
Lamb (C, no. 7).
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Øye« ( Sl. 36,10). Cramer I, 6 (her dog med en 
lygte over hjertet). – Et bordur med viserne pe
gende på III og IX står på et bord, der er dækket 
af et klæde. »Döds timen Du ei Veed / Holdt dig 
hver Stund bereed« (Luk. 12,40).
 10) (Fig. 21213), jfr. gavle nr. »No 10«. Et tre10) (Fig. 21213), jfr. gavle nr. »No 10«. Et treEt tre
mastet skib for fulde sejl. Ved rælingen står en 

mand med et måleinstrument. »Kand noget Lod 
naa bund / Hvor der er ingen grund« (Rom. 
11,33). – En mand kigger gennem en kikkert 
mod en by. »Vi nu ved speilet seer / Men da skal 
öyne meer« (1 Kor. 12,13).
 11) (Fig. 21415), jfr. gavle »No 11«. Et kom11) (Fig. 21415), jfr. gavle »No 11«. Et komEt kom
pas ligger på et stenpostament med påskriften 

Fig. 198203. Emblemmalerier på stolestadernes døre. Midtskibets sydblok (A, nr. 15) (s. 5816). NE fot. 1978. 
– Emblem paintings on pew doors. South block in nave (A, nos. 1-5).
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»VandrenCompas«, omgivet af et landskab. »Til 
Polen Denne iler / Jeg i min Jesu hviler« (Sir. 
35,17). Arndt II, 34. – I en klippesprække sidder 
en due. »I Jesu vunders huler / Jeg Mig Som Du
en Skiuler« (Højs. 2,14). På den ældre opstilling 
(jfr. fig. 33) fandtes ingen dør mod syd på grund 
af 2. pille i midtskibes sydrække.

 12) (Fig. 21617), jfr. gavle »No 12«. En sky12) (Fig. 21617), jfr. gavle »No 12«. En skyEn sky
hånd holder et brændglas, hvorigennem solens 
stråler sætter et hjerte i brand. I baggrunden en 
bygning. »Saa samlis Kiærlighed / Ved Kraft her 
oven ned« (Rom. 5,5). Arndt I, 5. – En slange er 
i færd med at skifte ham ved at krybe mellem to 
sten. »Fornyelsen beteed / I Sandheds hellighed« 

Fig. 20409. Emblemmalerier på stolestadernes døre. Midtskibets sydblok (A, nr. 58) (s. 5816). NE fot. 1978. – Em-
blem paintings on pew doors. South block in nave (A, nos. 5-8).
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(Ef. 4,2224). På den ældre opstilling fandtes in
gen dør mod syd på grund af 2. pille i midtskibets 
sydrække.
 13) (Fig. 218, 310), jfr. gavl »No 13«. En sky13) (Fig. 218, 310), jfr. gavl »No 13«. En skyEn sky
hånd skriver »Jesu« på et hjerte, placeret på en 
bog. »Lad det indprentet Staa / Og aldrig der 
af gaa« (Es. 44,5). Cramer I, 23. – Antagelig se

kundær dør uden motiv. På den ældre opstilling 
fandtes ingen dør mod syd på grund af 2. pille i 
midtskibets sydrække.
 14) (Fig. 219), jfr. gavl »No 14«. En armillar
sfære i stativ, stående i et landskab. »Jeg nest en 
Punct Den agter / Mod Himler, Jeg betragter« 
(1 Joh. 2,15). – Ingen dør mod syd på grund af 3. 

Fig. 21015. Emblemmalerier på stolestadernes døre. Midtskibets sydblok (A, nr. 911) (s. 5817). NE fot. 1978. 
– Emblem paintings on pew doors. South block in nave (A, nos. 9-11).
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pille i midtskibets sydrække. På den ældre opstil
ling fandtes antagelig en smallere dør.
 15) (Fig. 22021), jfr. gavle »No 15«. Et vin15) (Fig. 22021), jfr. gavle »No 15«. Et vinEt vin
get hjerte svæver i et landskab. »Jeg bruger Tro
ens Vinger, / Og mig til Himlen svinger« (Fil. 
3,14). – En vandringsmand med stav og sæk 
og stav over skulderen i et øde landskab. »Vi 

Fremmed ere her / Tenk det! Hvo du end er« 
(Sl. 38,13).
 16) (Fig. 22223), jfr. gavle »No 16«. På et bord 
står en lysestage med et tændt lys. Om flammen 
sværmer insekter, andre ligger døde på bordet. 
»Kom Luen ejfor ner / Brug du Saa Verden her« 
(1 Kor. 7,31). Arndt I, 17. – En fornemt klædt 

Fig. 21621. Emblemmalerier på stolestadernes døre. Midtskibets sydblok (A, nr. 1215) (s. 5819). NE fot. 1978. 
– Emblem paintings on pew doors. South block in nave (A, nos. 12-15).
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mand sidder ved et brændealter, han holder en 
maske ud for sig i strakt arm. »Den Guds frygt er 
foragt / Som har Kun Hykel=dragt« (2 Tim. 3,5). 
Cramer II, 22.
 17) (Fig. 22425), jfr. gavle »No 17«. En kugle 
hviler på en forhøjning i et landskab. »Det minste 
rörer Jorden / Om du oplyst er Vorden« (Kol. 3,2). 

Arndt I, 18. Jfr. også de Boria XXXIII. – En stjerne 
lyser over et øde landskab, hvor solen er ved at stå 
op over horisonten. »Naar dette Lys oprinder / 
Ald mørkhed da forsvinder« (2 Pet. 1,19).
 18) (Fig. 22627), jfr. gavle »No 18«. Et vinget 
hjerte er med to tråde bundet til rigsæble, som 
ligger på jorden. En skyhånd med en kniv over

Fig. 22227. Emblemmalerier på stolestadernes døre. Midtskibets sydblok (A, nr. 1618) (s. 5821). NE fot. 1978. 
– Emblem paintings on pew doors. South block in nave (A, nos. 16-18).
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skærer det ene bånd. »Løs O Jesu op for mig / 
Jeg vil fare hiem til dig« (Hebr. 13,14). Cramer I, 9 
(dog med skriftsted Fil. 3,13). – Et skib for fulde 
sejl med et rødt flag i agterstavnen sejler mod en 
havn. »Med fulde fart det iiler / Til det i Hau
nen hviler« (Sl. 107,30 (36?)). De Boria XCIV og 
XCVI.
 19) (Fig. 22829), jfr. gavle »No 19«. To mænd i 
en jolle holder et anker, i vandet ses endnu et anker. 
»Saa Stiller Haabets anker / De Kum(m)erfulde 
tanker« (Hebr. 6,19). – En modeklædt mand ven
der sig bort fra et spejl, der hænger på væggen. 
»Naar du i Speilet Seer / Glem ei hvordan Du er« 
(Jak. 1,2324). På den ældre opstilling (jfr. fig. 33) 
fandtes her antagelig ingen dør mod sideskib. 
 20) (Fig. 5, 230), jfr. gavl »No 20«. En skyhånd 
holder en fane med en hvid due med en oli
vengren i næbbet. I baggrunden et prospekt af 
Horsens, hvor Vor Frelsers Kirke og Klosterkir
ken er fremhævet, sidstnævnte tilsyneladende 
forsynet med et klokkespir.318 »Her rekkis os io 
ned / Dend ædle him(m)el=fred« (Luk. 2,14). 
– Hverken i den nuværende eller ældre opstilling 
fandtes en dør mod syd på grund af den vestligste 
pille i midtskibets sydrække.

 Forpanel (fig. 232). Panelets syv fag omfatter 
syv emblemer i to rækker, her beskrevet fagvis fra 
midt mod sideskib, dvs. fra nord til syd, øverst 
før nederst
 a) 1. fag. Øverst: Himmel, delt diagonalt af 
mørk skybræmme, på den ene side ses månen, 
på den anden solen. »Da Skinner den Klarist« (2 
Sam. 22,29). Jfr. de Boria XVI. Nederst: Hjul med 
otte eger i et øde landskab. »Saa er vor tilstand« 
(Sl. 39, 67, 13). De Boria LXXVI.
 b) 2. fag. Øverst: En fuglerede med tre unger, 
på redens kant sidder en fugl. »I Roelighed Sich
rist« (»Esecl« 30,15 (Es. 30,15(?)). De Boria XVIII. 
Nederst: Bue og pil svævende over landskab: 
»u=bestandig, uden Hvile« (Sir. 38,25). De Boria 
LIX (dog uden pilen).
 c) 3. fag. Øverst: En skyhånd sætter en leddelt 
stav mod jorden. »Det haab er falsk« (2 Kong. 
18, 21). De Boria XV. Nederst: En svævende fugl 
gennemboret af fire pile med spidser i begge en
der, de to af pilene med zigzagskaft (Jupiters lyn
kiler). »Hefnen hør Gud til« (Hebr. 10,30). De 
Boria XLVIII.
 d) 4. fag. Øverst: En skyhånd rækker ud og rø
rer en vase: »vær varlig« (Jer. 9,4). De Boria XIII. 

Fig. 22830. Emblemmalerier på stolestadernes døre. Midtskibets sydblok (A, nr. 1920) (s. 5823). NE fot. 1978. 
– Emblem paintings on pew doors. South block in nave (A, nos. 19-20).
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Nederst: En trane, personifikation af årvågenhe
den (Vigilantia), med næbbet under vingen og en 
sten i den ene klo. »Det Bør enhver« (Sir. 40,7).
 e) 5. fag. Øverst: Et træ, hvis grene tynges mod 
jorden af frugter. »for meget er farligt« (Am. 6, 
3,12). De Boria VIII. Nederst: Slange, der bider 
sig selv i halen (Evigheden). »Tiden tærer alting« 
(Præd. 1, 4). De Boria XXIX.
 f) 6. fag. Øverst: En skyhånd tegner en cirkel 
med en passer på et ark papir på et bord. »Den 
viser wejen« (Sl. 2,1011). De Boria XII. Nederst: 
To venstrehænder rækker op af skybræmme, den 
ene åben, den anden knyttet. »Dend er dog den 
sam(m)e« (1. Kor. 15,58). De Boria XXIII.
 g) 7. fag. Øverst: To skyhænder griber fat i et 
træ, den venstre brækker en gren af, den højre 
bøjer en gren. »Bedre med Lempe en(d) med 
magt« (Fil. 4,5). De Boria XI. Nederst: En valnød 
i et øde landskab, under nøden skrevet »en val
nød«. »Dend maa först Knechis« (2 Tim. 2,6). De 
Boria XXII.

 Bagpanel (fig. 231), jfr. forpanel. I lighed med 
den ældre opstilling (jfr. fig. 33) omfatter bageste 
stolestade og dermed bagpanelet kun fem sæder 
eller fag.
 a) 1. fag øverst: En vase fuld af blomster på et 
bord, placeret i et landskab. »Ichon for Øynen« 
(Matt. 7, 20). Arndt I, 22. Nederst: Et træ med 
grøn krone i et landskab: »döden er bitter« (Matt. 
3, 8). Arndt I, 8.
 b) 2. fag øverst: Solur på balustersøjle, beskin
net af solen; »det beste er borte« (2 Tim. 3,5). 
Arndt 39/ 1,10. Nederst: Et landskab i aftenlys 
med måne og syv stjerner. »af dagens lys« (  
36,10).
 c) 3. fag øverst: En vulkan med flammer og 
røgskyer: »mest indvortes« (1 Sam. 1,13). Arndt 
III, 19; jfr. også de Boria XXX. Nederst: En sky
hånd holder et seletøj med bidsel over et land
skab: »for Kiødets lyst« (Sl. 32,9).
 d) 4. fag øverst: En bikube på et bord, placeret 
i et landskab. »og saa for andre« (Fil. 2,21). Arndt 

Fig. 231. Stolestader med emblemmalerier. Bagpanel, midtskibets sydblok (ae) (s. 5824). NE fot. 1978. – Pews with 
emblem paintings. Back panel, south block in nave (a-e).
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I, 12. Nederst: En modeklædt mand holder en 
maske på en stav ud fra sig. »Dend falskis dragt« 
(2. Kor 11,14).
 e) 5. fag øverst: En skybræmme i et øde land
skab, over skyerne en stjerne. »Best Vei Viiser« 
(Joh. 1,9). Nederst: Et spejl i gylden ramme, 
ophængt på en væg. »Var dig for pletter« (Jak. 
1,21).

B) MIDTSKIBETS NORDBLOK
(DE LANGE KVINDESTOLE)

1) (Fig. 23334), jfr. gavle »1738« og »No 1«. En 
halvt knælende mand fatter om stammen på den 
forreste af en række cypreslignende træer. »Een 
udsprijng Alle har / Thi Jorden Dennem bar« 
(Visd. 7,5). – Kristus står med løftede hænder i 
en fontelignende kalk. Ved siden knæler en mand 
og opfanger i en skål blodet fra sidevundet. »Af 
denne Kilde Kand / Du øse Lifsens vand« (Ef. 
12,3). Cramer II, 11.

 2) (Fig. 235), jfr. gavle »No 2«. Et springvand i 
et haveanlæg. »Hvo højest vil opstige / Kand sna
rist underlige« (Luk. 18,14). – Den oprindelige 
dør mod nordre sideskib fjernet ved opmuringen 
af 1. pille i midtskibets nordrække.
 3) (Fig. 23637), jfr. gavle »No 3«. Interiør 
med en lysekrone med brændende lys. »Er No
gen høiit i ære / for Andre Lys bör Være« (Matt. 
5,16). – Et harnisk med fjerprydet hjelm, skjolde, 
spyd og hellebarder, opsat på et stativ foran et telt. 
»Guds fulde Harnisch er / Mit Sickerste geever« 
(Ef. 6,11). De Boria LXXXVI. I den ældre opstil
ling fandtes ingen dør mod nordre sideskib på 
grund af 1. pille i midtskibets nordrække, jfr. fig. 
33.
 4) (Fig. 23839), jfr. gavle »No 4«. En knælende 
mand i et landskab løfter armene mod nattehim
len med stjerner og måne. »Som disse Himlen 
pryder / Saa og de Christne dyder« (skriftsted ej 
udfyldt). – En konge, iklædt hermelinskåbe, ræk
ker i en nejende bevægelse en krone frem mod 

Fig. 232. Stolestader med emblemmalerier. Forpanel, midtskibets sydblok (ag) (s. 5823). NE fot. 1978. – Pews with 
emblem paintings. Front panel, south block in nave (a-g).
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et bord, dækket med klæde, og peger samtidig 
med et gyldent scepter på en hermelinskåbe, der 
ligger i en bunke på gulvet. »De pialter er foragt 
/ Mod slig en purpur dragt« (Ef. 4,2223). Skrift
sted mangler. I den ældre opstilling fandtes ingen 
dør mod nordre sideskib på grund af 1. pille i 
midtskibets nordrække, jfr. fig. 33.

 5) (Fig. 24041), jfr. gavle »No 5«. Lad de små 
børn komme til mig: Kristus med stråleglans om 
hovedet holder et barn ved hånden, i billedets ud
kant en gruppe mennesker. »Af Barnet maa du 
Lære / Som vil den Störste Være« (Matt. 18,2
5). – En blomst, der har tabt et kronblad, foran 
et lavt plankeværk. »Vor Lifvis herlighed / Er 

Fig. 23338. Emblemmalerier på stolestadernes døre. Midtskibets nordblok (B, nr. 14) (s. 5825). NE fot. 1978. 
– Emblem paintings on pew doors. North block in nave (B, nos. 1-4).
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U=bestandighed« (Ef. 40,7). I den ældre opstilling 
fandtes ingen dør mod nordre sideskib på grund 
af 1. pille i midtskibets nordrække, jfr. fig. 33.
 6) (Fig. 24243), jfr. gavle »No 6«. En klassisk, 
Apollonlignende statue (Kolossen fra Rhodos(?)) 
i et klippelandskab. På en høj tinde i baggrunden 
rækker en lille mand mod skyerne. »Kunde du 

Ved Maanen røre / Bliver du dog ikke Störe« 
(skriftsted ej udfyldt). – Moses peger med en stav 
på den korsomvundne Kobberslange. I baggrun
den telte. »Hvad de i troen Seer / Mod Døden 
Livet er « (Joh. 3,1415).
 7) (Fig. 24445), jfr. gavl »No 7«. En mand ved 
et bord, dækket af et klæde. På bordet ligger et 

Fig. 23944. Emblemmalerier på stolestadernes døre. Midtskibets nordblok (B, nr. 47) (s. 5825). NE fot. 1978. 
– Emblem paintings on pew doors. North block in nave (B, nos. 4-7).
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stort lommeur i kæde med opslået kapsel. I bag
grunden landskab med træer. »Det udvortis Lidet 
agtis / Naar det Skiulte ret betractis« (skriftsted 
ej udfyldt). Arndt III, 3. – En solsikke vender sig 
mod solen i et øde landskab. »Jeg efter En Kun 
gaar / Dend Korte tiid ieg Staar« (Joh. 21,21). Jfr. 
Cramer II, 23 (dog med skriftsted Joh. 8,12).

 8) (Fig. 246), jfr. gavl »No 8«. I forgrunden et 
frugttræ, bag dette en kornmark med tunge aks. 
»Sig Frugten bøyer ned / Saa giør og ydmyghed« 
(Matt. 11,29). Arndt II, 21. – På grund af 2. pille 
i nordskibets nordrække findes ingen dør mod 
nordre sideskib i modsætning til den ældre op
stilling.

Fig. 24550. Emblemmalerier på stolestadernes døre. Midtskibets nordblok (B, nr. 710) (s. 5828). NE fot. 1978. 
– Emblem paintings on pew doors. North block in nave (B, nos. 7-10).



5829STOLE

Danmarks Kirker, Århus

 9) (Fig. 24748), jfr. gavle »No 9«. En fornemt 
klædt dame, siddende på en forhøjning med et 
kors over højre skulder og foden hvilende på 
en klode. Hun rammes fra oven af en lysstråle. 
»Jeg verden slet foragter / og Jesu Kors betragter« 
(Rom. 5,34). – To mænd står på en smal bro 
uden rækværk; den ene trækker den anden i hån

den. I baggrunden et stort bygningsværk. »Din 
gang tag vel i agt / Og tenk Hvad Gud har sagt« 
(skriftsted ej udfyldt). 
 10) (Fig. 24950, 309, 368), jfr. gavle »No 10«. 
To skyhænder spiller på et orgel, foroven en strå
lende sol. »Best Lyder Siæl og Sind / Opfylt med 
Him(m)elvind« (Ef. 5,19). Jfr. Arndt II, 41 og 

Fig. 25156. Emblemmalerier på stolestadernes døre. Midtskibets nordblok (B, nr. 1113) (s. 5830). NE fot. 1978. 
– Emblem paintings on pew doors. North block in nave (B, nos. 11-13).

397
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III, 36. Instrumentets underdel synes at gengive 
et uidentificeret forbillede (en fremstilling af et 
lille orgelpositiv med udvendigt bælgværk), mens 
overdelen viser pibefacaden fra et stort kirkeor
gel, måske kirkens †orgel nr. 2 (jfr. s. 5883). – En 
kvinde står i et landskab og peger mod en bue, 
hvorpå ses dyrekredsens tegn: Jomfruen, Vægten, 

Skorpionen og Vandmanden. Foran hende svæ
ver et vinget timeglas. »Vor aar og dagis tal / Har 
eene Gud i Val« (Job. 14,5).
 11) (Fig. 25152), jfr. gavle »No 11«. Den sovende 
Samson i Dalilas skød; hun holder en saks i hånden. 
»for Synderen er blød / Dend falske verdens Skiød« 
(»[Ju]dic« (Dom.) 10,4). – Under et forhæng, der er 

Fig. 25762. Emblemmalerier på stolestadernes døre. Midtskibets nordblok (B, nr. 1417) (s. 5832). NE fot. 1978. 
– Emblem paintings on pew doors. North block in nave (B, nos. 14-17).
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løftet til side, sidder en mand ved et bord, hvorpå 
en bog. Han holder et kranium i hænderne over 
bogen. På bordet står desuden et krucifiks. »Hvo 
dagligen Kun döer / Hand Sig ei frygte tör« (1 
Kor. 15,31). I den ældre opstilling fandtes antagelig 
ingen dør mod nordre sideskib på grund af 2. pille 
af midtskibets nordrække, jfr. fig. 33.

 12) (Fig. 25354), jfr. gavle »No 12«. En løve 
med kraftig lokket manke liggende i et skov
landskab. »Er Legemet Nedlagt / Bør Siælen 
holde vagt« (Sl. 13,4). – Et træ med faldende 
blade i et landskab. »De falmer og falder / Saa 
feiriste Alder« (Job. 13,25). I den ældre opstilling 
fandtes antagelig ingen dør mod nordre sideskib 

Fig. 26368. Emblemmalerier på stolestadernes døre. Midtskibets nordblok (B, nr. 1720) (s. 5833). NE fot. 1978. 
– Emblem paintings on pew doors. North block in nave (B, nos. 17-20).

397*
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på grund af 2. pille af midtskibets nordrække, jfr. 
fig. 33.
 13) (Fig. 25556), jfr. gavle »No 13«. En stående 
kvinde holder et cirkelrundt stykke glas op foran 
kroppen, deri ses et hjerte. »Du giennem glas
set seer / Hvad mund og haand beteer« (1 Krøn. 
29,17). – Et bord, dækket med et korsprydet 
klæde, hvorpå et hjerte og et kranium. På gulvet 
står to stager, hhv. med et brændende lys og et 
nyligt slukket lys, hvis væge endnu gløder og ry
ger. »Kom Kun din Död ihu / Du Skal ei Synde 
nu« (Sir. 2,37). Cramer I, 50. I den ældre opstilling 
fandtes antagelig ingen dør mod nordre sideskib 
på grund af 2. pille af midtskibets nordrække, jfr. 
fig. 33.
 14) (Fig. 257), jfr. gavle »No 14«. To lutter ligTo lutter lig
ger på et bord; en skyhånd rører strengene på den 
ene. »Saa rører Sig mit Hierte / Naar Næsten 
føler Smerte« (Kol. 3,12). – På grund af 3. pille i 

midtskibets nordrække er ingen dør mod nordre 
sideskib, jfr. dog den ældre opstilling fig. 33.
 15) (Fig. 25859), jfr. gavle »No 15«. Et bord 
med et vandfad, to skyhænder rækkes ind fra høj
re og vasker sig under strålen fra en vandkande, 
der holdes af en skyhånd fra venstre. »At tiene bør 
en hver / den, Som Hans Næste er« (Gal. 5,13). 
– En skyvinge med et skjold skærmer et hjerte; 
fra solen udgår en lyskilde eller et vindpust, der 
rammer skjoldet. »Naar Gud er skiul og skiold / 
Da skader ingen vold« (Sl. 91,14). Cramer I, 26, 
kombineret med I, 5 (Job 14,13). Døren er be
skåret i siderne og subscriptio malet, vel sekundært, 
hen over rammen.
 16) (Fig. 26061), jfr. gavle »No 16«. Kristus 
med stråleglans om hovedet står med løftet hånd 
foran et træ. »De frugtesløse Blader / Gud og 
hver Christen hader« (Matt. 21,1920). – Todelt 
emblem: I højre side et landskab, i venstre side 

Fig. 269. Stolestader med emblemmalerier. Forpanel, midtskibets nordblok (ag) (s. 5833). NE fot. 1978. – Pews with 
emblem paintings. Front panel, north block in nave (a-g).
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et interiør med en vugge med et spædbarn i. En 
dødning holder en buket blomster hen over vug
gen. »Ei Barndoms aar / For döden bestaar« (Es. 
40,7).
 17) (Fig. 26263), jfr. gavle »No 17«. En putto 
knæler foran en ranke med to græskarlignende 
frugter og skriver på det ene: »virtus«. »Hvor Dyd 
i hiertet boer / Den vel med tiiden groer« (Ef. 
4,15). – En fornemt klædt mand sidder ved et 
bord, hvorpå ligger en stor igle. Ved hans fod lig
ger et kranium, hvorfra udgår orme. »Slig Selskab 
du og faar / Som döer i unge aar« (Sir. 10,12).
 18) (Fig. 26465), jfr. gavle »No 18«. En put18) (Fig. 26465), jfr. gavle »No 18«. En putEn put
to løber i solbeskinnet landskab, foran ses dens 
skygge. »Hvo efter Ære jager / Ham Skyggen 
vist bedrager« (Joh. 5,44). Arndt 44. – I venstre 
side sidder en mand med turbanlignende hoved
beklædning ved et bord. I hånden har han en 
stav (krykke?), ved foden et kranium. I højre side 

et landskab. »forgiengeren det er / Naar Döden 
dend er ner« (Job. 14,1011).
 19) (Fig. 26667), jfr. gavle »No 19«. Et frugttræ 
i et landskab. »Det staar Hver Christen Smugt / 
At viise Dyders Frugt« (2 Pet. 1,58). – En påfugl 
med udslået hale, i baggrunden en bygning. »Du 
ringe Jord og aske / Hvad vil du meget braske« 
(Sir. 10,9). 
 20) (Fig. 268), jfr. gavl »No 20«. En hyrde med 
stav trækker af sted med et får. »Fylg! Hvor din 
Jesus gaar / Saa giør Hans rette Faar« (Joh. 10,27). 
Nederst på døren læses malerens signatur og års
tallet 1738 (»Pinx(i)t M. Ch. Thrane« »Ao 1738«). 
Den tilhørende dør mod nordre sideskib mang
ler, både i den nuværende og den tidligere opstil
ling.
 Forpanel (fig. 269), beskrevet fagvis fra midtskib 
mod sideskib, dvs. fra syd til nord, øverst før ne
derst.

Fig. 270. Stolestader med emblemmalerier. Bagpanel, midtskibets nordblok (ae) (s. 5834). NE fot. 1978. – Pews with 
emblem paintings. Back panel, north block in nave (a-e).
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 a) 1. fag. Øverst: En skildpadde i et landskab. 
»Hiem(m)e er best« (Ordsp. 31,27). De Boria XLI. 
Nederst: En sø med en brændende olielampe, i 
forgrunden en strandbred med frøer. »Dend Kraft 
har Sandhed« (Ordsp. 12,19). De Boria LXII.
 b) 2. fag. Øverst: To blå kugler berører hinan
den. »Saa Kiert Saa Rart« (Ordsp. 17,17). De Boria 
XLVII. Nederst: En skyhånd holder en plejl over 
en bunke kornaks. »Trængsel giør tolmodighed« 
(Rom. 5,34). De Boria LXVIII.
 c) 3. fag. Øverst: En tranelignende fugl i et 
landskab. »Enten Flye eller hville« (1 Tess. 4,11). 
De Boria XLIX. Nederst: Et skråtstillet espalier 
med græskarranker. »Saa er Verdens Herlighed« 
(Jon. 4,10). De Boria LXXX.
 d) 4. fag. Øverst: Tre siddende hunde, lænket til 
en klippe. »Den daarlig Bliver ickon Bidt« (2 Pet. 
2,4). De Boria L (her tilsyneladende vist som den 
trehovedede Cerberus, vogter af underverdenens 
port). Nederst: En fugl i et vissent træ, fra grenene 
hænger lavlignende vækster. »Haabet beskiemmer 
iche« (Es. 40,31). De Boria LXXXI og LXXIX.
 e) 5. fag. Øverst: På en skråt afskåret pult ligger 
en rektangulær sten med vandrette indridsnin
ger, nedenunder anført »en Prøve Steen«. »Prø
ven Skal udviiset« (2 Kor. 13,5). De Boria LIV. 
Nederst: En huslignende trækonstruktion, mel
lem stolperne har en edderkop spundet sit spind. 
»Dend ondis gierning« (Es. 59,56). De Boria 
LXIII.
 f) 6. fag. Øverst: En vinstok snor sig omkring et 
træ. »End og efter Døden« (Rom. 8,38). De Boria 
LVII. Nederst: Et sværd, ophængt i bånd, over et 
landskab. »Saa er Guds Dom« (Es. 66,16). De Bo-
ria LXXI.
 g) 7. fag. Øverst: En utæt tønde med vand pib
lende ud af siderne. »Saa er den Slageragtige« 
(Ordsp. 19,13). De Boria LII. Nederst: En snegl 
med sneglehus. »Mand har noch i Sin egen Deel« 
(1 Tim. 5,13). De Boria LX.
 Bagpanel (Fig. 270), jfr. ovf. og s. 5824.
 a) 1. fag. Øverst: Et enligt træ i et landskab. Sub-
scriptio og skriftsted ej udfyldt. Nederst: En stå
ende mand i et øde landskab peger mod himlen. 
Subscriptio og skriftsted ej udfyldt.
 b) 2. fag. Øverst: En skyhånd med en spændt 
bue har afskudt tre pile ind i et hjerte. »Jeg er sar

ret« (Sl. 38,3). Cramer I, 47. Nederst: Et træ bøjer 
sig for tre lysstraåler, der udgår fra en sky. »Bøyet 
ei brechet«. Skriftsted ej udfyldt.
 c) 3. fag. Øverst: En pelikan i en rede fuld af 
unger hakker sig selv i brystet. »Saa giorde min 
frelser« (1 Kor. 13,3). Nederst: Et hjerte omslut
tet af tornekrat, op ad hjertet vokser en blomst. 
Subscriptio ej udfyldt (Højs. 2,2). Cramer I, 22.
 d) 4. fag. Øverst: En skyhånd svinger et røgel
seskar over et landskab. »bønnens lugt« (Ap. 5,8). 
Nederst: På et podium hviler en pyramide på 
fire kugler; på pyramidens top en gylden kugle. 
På den ene side solen, på den anden en mørk 
sky. »altid dend Sam(m)e« ( Sir. 5,11). Jfr. de Boria 
XLV.
 e) 5. fag. Øverst: Under et træ knæler en mand 
i færd med at tænde en fakkel ved et brændende 
objekt. Subscriptio og skriftsted ej udfyldt. Ne
derst: En stjernehimmel med en stor stjerne og 
flere små over et øde landskab. Subscriptio og 
skriftsted ej udfyldt.

C) SØNDRE SIDESKIBSBLOK
(DE KORTE MANDSSTOLE)

Som det fremgår af gavlene, indledes rækken i 
den nuværende opstilling med stolestade nr. 4, 
idet de tre første stader i rækken – bortset fra 
gavlen til nr. 3 – fjernedes o. 1797, jfr. fig. 33 og 
ndf. 
 1) (Fig. 271), jfr. gavle »No 3« og No 4«. En 
knælende mand foran en åben kiste fuld af møn
ter. Oven på mønterne ligger et hjerte. »[H]vo 
guld for gud har Ki[er?] / [h]ands hierte der og 
er« (Matt. 6,21). Cramer I, 32.
 2) (Fig. 272), jfr. gavl »No 5«. Et hjerte er med 
lænke og hængelås fastgjort til en åben kiste, fuld 
af mønter. En skyhånd rækker en nøgle ned. »Luk 
op giör hiertet fri / Fra Mammons Slaveri« (Sl. 
62,11). Cramer I, 16.
 3) (Fig. 273), jfr. gavl »No 6«. En mand sidder 
ved et bord med en bunke mønter; på bordet 
desuden en tilsnøret pose med påskriften »500« 
og et vinget timeglas. Over ham deler en sky
bræmme himlen i to, til den ene side ses solen, til 
den anden måne og stjerner. »Men du har Tiid! 
Giör got / Af det du haver Not« (Gal. 6,10).
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 4) (Fig. 274), jfr. gavl »No 7«. Under et løftet for4) (Fig. 274), jfr. gavl »No 7«. Under et løftet forUnder et løftet for
hæng ses et fornemt interiør. En siddende kvinde 
svinger et røgelseskar, hvorfra kraftige røgskyer 
udgår. »Bøn(n)en har sin søde Lugt / og anstaar 
hver Christen smugt« (skriftsted ej udfyldt).
 5) (Fig. 275), jfr. gavl »No 8«. To hunde om5) (Fig. 275), jfr. gavl »No 8«. To hunde omTo hunde om
kring et hjerte med rejste pindsvinepigge, hvor

under anført »Pin svin«. »Om Verden ilde Lader 
/ Den mig slet inttet skader« (1 Kor. 4,3). Cramer 
II, 42.
 6) (Fig. 276), jfr. gavl »No 9«. Et sammenbundet 
pileknippe med spidserne opad og styrefjerene 
nedad. »Holt Fred og Enighed / du styrkis Sielf 
der Ved« (1 Pet. 3,8). 

Fig. 27176. Stolestadedøre med emblemmalerier. Søndre sideskib (C, nr. 16) (s. 5834). NE fot. 1978. – Pew doors 
with emblem paintings. South side aisle (C, nos. 1-6).
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Fig. 27782. Stolestadedøre med emblemmalerier. Søndre sideskib (C, nr. 712) (s. 5836). NE fot. 1978. – Pew doors 
with emblem paintings. South side aisle (C, nos. 7-12).

 7) (Fig. 197, 277), jfr. gavl »No 10«. En elefant 
står over et lam. »Sagtmodighed det giør / At 
magten vige bør« (Matt. 5,5). De Boria XCIII.
 8) (Fig. 278), jfr. gavl »No 11«. En løve med kraftig, 
lokket manke og halen mellem benene flygter fra et 
flammende bål. »Dend Grum(m)e Løvis môed / Er 
ilden icke gôed« (Ordsp. 10,24). De Boria LXXXIV.

 9) (Fig. 279), jfr. gavl »No 12«. En skyhånd med 
en stav peger mod reol med delvist ituslået lertøj. 
»I dette Ringe Leer / Din Egen Kraft du Seer« (2 
Kor. 4,7). Cramer II, 6.
 10) (Fig. 280), jfr. gavl »No 13«. En lysestage 
med et brændende lys. To skyhænder holder 
hver sit lys ved flammen. »Mand bör io an
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Fig. 28387. Stolestadedøre med emblemmalerier. Søndre sideskib (C, nr. 1317) (s. 5838). NE fot. 1978. – Pew doors 
with emblem paintings. South side aisle (C, nos. 13-17).

dre gaune / Naar vi sielf Inttet saune« (Matt. 
5,16).
 11) (Fig. 281), jfr. gavl »No 14«. Noahs ark på en 
høj klippetop. En due kommer flyvende med en 
grøn gren i næbbet. »Lad os med duen iille / Vi 
faar mod aften hville« (1 Mos. 8,10). De Boria II.

 12) (Fig. 282), jfr. gavl »No 15«. Et hjerte i en 
trekant, alt indsat i dobbeltcirkel, hvorpå står: 
»Deo«, »Aliis«, »Nobis« (For Gud, for andre, for 
os selv). Tre skyhænder rækker ind mod cirklen: 
Øverst er et røgelseskar med kraftige røgskyer, th. 
vandes et lille træ af en kande, th. holdes en vægt 
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over blomster. »Frygt Gud giör Ræt og skiel / Saa 
gaar det dig og vel« (Til. 2,12). Cramer II, 41.
 13) (Fig. 283), jfr. gavl »No 16«. Under et løfUnder et løf
tet forhæng står en modeklædt mand med lang 
kappe over skulderen, han peger på en skaldet, 
skægget olding, der ligger i en kiste. »Kand du af 
disse been / See! Hvad Hand var for en« (2 Krøn. 
9,31). Dette og de efterfølgende fire stader er ny
oprettede i forhold til den ældre opstilling, jfr. fig. 
33. Dørene er genanvendt fra en anden placering 
eller nyudført.
 14) (Fig. 284), jfr. gavl »No 17«. På toppen af 
en klippe står et hus, der rammes af en himmelsk 
lysstråle. »Min Troe paa Jesu bygt / Staar jo Som 
Huuset trygt« (Matt. 7,2425).
 15) (Fig. 285), jfr. gavl »No 18«. En pyramide 
på kugler, hvilende på et postament. På pyrami
dens spids balancerer en krone. Herover sol i sky
bræmme. »Dend ævig Lifsens Krone / Vi nyder 
for Guds trone« (Åb. 2,10). 
 16) (Fig. 286), jfr. gavl »No 19«. Korslammet 
med sejrsfanen på et kranium. Herover en strå

lende sol, der fortrænger mørke skyer. »Nød og 
död er Over vunden / Jeg i Jesu Lif har funden« 
(Rom. 8,12).
 17) (Fig. 287), jfr. gavl »No 20«. Døren er uden 
motiv.
 Forpanel. Nyudført i forbindelse med hovedre
staureringen 188892. De i alt otte emblemfelter 
er ikke udfyldt. †Forpanel fjernedes i forbindelse 
med opsætning af dåbsindretningen o. 1786, jfr. 
ovf.
 Bagpanel (fig. 288). Udvidet fra oprindelig tre 
lodrette fag, svarende til antallet af sæder, til fire. 
Emblemerne beskrives fagvis fra nord til syd: 
 a) 1. fag. Øverst: En vinranke slynget om en 
stok. »Gud er min Styrche« (Joh. 15,7). Nederst: 
Emblemfelt blankt. 
 b) 2. fag. Øverst: En skråtstillet fakkel (rør?), 
hvorfra udgår flammer og røg. »Saa er Guds Ord« 
(2 Pet. 1,19). Nederst: En åben skyhånd rakt ud 
over et landskab. »Saa Kort vor Lif« (Sl. 39,6).
 c) 3. fag. Øverst: Et hjerte på en sten bearbejdes af 
en skyhånd med en hammer. »Det blødgiöris« (Jer. 

Fig. 288. Stolestader med emblemmalerier. Bagpanel, søndre sideskib (ad) (s. 5838). NE fot. 1978. – Pews with 
emblem paintings. Back panel, south side aisle (a-d).
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23,29). Cramer I,1. Nederst: En strålende sol bry
der frem mellem mørke skyer over et øde landskab. 
Subscriptio og skriftsted ej udfyldt. Jfr. Arndt I, 42.
 d) 4. fag. Øverst: Fugl Føniks i en brændende 
fuglerede på en klippetop; ovenover solstråler. 
Underskrift og skriftsted ej udfyldt. Nederst: En 
mand står ved en armbolt med løftet hammer, 
på armbolten ligger en genstand(?). Subscriptio og 
skriftsted ej udfyldt.

D) NORDRE SIDESKIBSBLOK
(DE KORTE KVINDESTOLE)

I lighed med søndre sideskibs stadeblok fjernedes 
de øverste stole (her dog fire i stedet for tre) i for
bindelse med indretningen af Det lillienskioldske 
Kapel, jfr. s. 5950 og ndf.
 1) (Fig. 289), jfr. gavle »No 3« og »No 4«. En 
putto med draperi over skulderen beskærer med 
et segl et træ i en potte. »Ved Korset ikon søgis / 
At Troen Kand forøgis« (Hebr. 12,11).
 2) (Fig. 290), jfr. gavl »No 5«. En mand med 
et segl beskærer et nøgent træ, i baggrunden 
et plankeværk. »Det flere frugter bærer / Fordi 
Hand det beskierer« (Joh. 15,2). Jfr. Arndt III, 9 
(dog uden mandsfiguren).
 3) (Fig. 291), jfr. gavl »No 6«. Et vægur med 
lodder ophængt på en pille, til venstre et landskab, 
til højre et vindue. »Ved Lodets drift og tvang / 
Det har sin rette gang« (Sl. 119,71). Arndt II, 47.
 4) (Fig. 292), jfr. gavl »No 7«. Engel på him), jfr. gavl »No 7«. Engel på himEngel på him
melbaggrund med en krone i den ene, løftede, 
hånd og et kors i den anden. Under englen et 
vinget hjerte. »Om du vil Kronen bære / Kand 
du ej Kors unvære« (Ap.g. 14,22). Cramer I, 43 
(dog med tornekrone i stedet for kors).
 5) (Fig. 293), jfr. gavl »No 8«. En siddende put5) (Fig. 293), jfr. gavl »No 8«. En siddende putEn siddende put
to med draperi over skulderen under et enligt træ 
hviler den ene arm på et kranium og støtter med 
den anden hånd et anker. »Haab, biê og tiê Kon 
stil / Indtil Gud frelse vil« (Es. 30,15). Cramer II, 
30 (hvor ankeret dog gennembryder et hjerte).
 6) (Fig. 294), jfr. gavl »No 9«. En kvinde med 
vid kjole, draperi og hovedlin holder på skødet to 
nøgne børn; fra oven udgår stråleglans. »Den rette 
Kiærlighed / Af ingen byrde veed« (1 Kor. 13,7). 
Jfr. Cramer II, 28.

 7) (Fig. 295), jfr. gavl »No 10«. Et kors hvis 
stamme er omvundet af en slange. På den vand
rette korsarm tv. et hjerte, th. et øje, øverst en due 
med olivengren i næbbet. »Enfoldig wiisdom er 
/ Det Gud Hand haver Kiær« (Rom. 16,19). Cra-
mer I, 35 (dog med skriftsted Matt. 10,16).
 8) (Fig. 296), jfr. gavl »No 11«. To mænd i skjul 
bag et træ fanger småfugle med net. »Troe Verden 
ej forvel / Den giør dig Sam(m)e Skiel« (Præd. 
9,12). Cramer II, 40.
 9) (Fig. 297), jfr. gavl »No 12«. Landskab med 
en hane, stående på et hjerte. »Vær vaagen og be
reed / paa hver en tiid og Steed« (Mark. 13,35). 
Cramer II, 21 (dog med skriftsted Matt. 26,41).
 10) (Fig. 298), jfr. gavl »No 13«. En skyhånd 
holder en lygte, så lyset falder på en opslået bog, 
hvorpå der ligger et hjerte. »Guds Ord den Lykte 
er / Hvor ved at Hiertet Seêr« (Sl. 36,10). Cramer 
I, 6.
 11) (Fig. 299), jfr. gavl »No 14«. En skyhånd 
holder en vægt. På den tungeste skål ligger Lo
vens Tavler, på den letteste et hjerte. »Anseer Du 
Loven ret / Du findes ald for let« (Dan. 5,27). 
Cramer I, 18 (dog med skriftsted Rom. 7,14). Se 
også ndf. nr. 13.
 12) (Fig. 300), jfr. gavl »No 15«. En skyhånd 
skriver på et ark papir, fæstnet på et kors, »Jeg fri 
kiender«, efter at have udstreget teksten ovenover. 
»Dend Skrift os var imod / udsletter Jesu blod« 
(Kol. 2,14). Cramer I, 21.
 13) (Fig. 301), jfr gavl »No 16«. En skyhånd 
holder en vægt. På den letteste vægtskål ligger 
Lovens Tavler, på den tungeste hjerte, kors og 
kalk. »Min Jesu Dyre blod / Giør Vegten for os 
god« (Rom. 6,14). Cramer I, 19.
 14) (Fig. 302), jfr. gavl nr. »No 17«. En mand 
siddende i et rigsæble, løfter ansigtet og de fol
dede hænder mod himlen og solens stråler. »O! 
Jesu milde Gud / Frels mig fra verden ud« (Sl. 
142,8). Cramer II, 29.
 15) (Fig. 303), jfr. gavl »No 18«. En mand i 
en jolle griber med en bådshage fat i en klippe, 
hvorpå to kors. I baggrunden havet med skibe. 
»Naar Jeg i angist er / Da Klippen er mig ner« (Sl. 
61,3). Cramer II, 43.
 16) (Fig. 304), jfr. gavl »No 19«. En skyhånd 
med en økse er ved at fælde et træ. Ved træets 
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fod ligger tre kranier. »Med bevelse Jeg Seer / 
Hvad her ved Træet Skeer« (Matt. 3,10). Cramer 
II, 33.
 17) (Fig. 305), jfr. gavl »No 20«. En lænket 
mand med benene i gabestok. En dødning står 
ved hans side og holder i hans sammenlænkede 
hænder, mens den peger på ham med en pil. »Mit 

Lif er Kun et fengsel / Til Gud Staar ald min 
Lengsel« (Fil. 1,23). Cramer I, 39.
 18) (Fig. 306), jfr. gavl »No 21«. En sengelig306), jfr. gavl »No 21«. En sengeligEn sengelig
gende mand under en baldakin, ved sengens side 
står et timeglas. En knokkelskyhånd rækker en 
glaskolbe frem. »Som glas der faar et Stød / Saa 
snart er vi og ød« (Sir. 14,18). Cramer II, 49.

Fig. 28994. Stolestadedøre med emblemmalerier. Nordre sideskib (D, nr. 16) (s. 5839). NE fot. 1978. – Pew doors 
with emblem paintings. North side aisle (D, nos. 1-6).
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 19) (Fig. 307), jfr. gavl »No 22«. Et tændt lys i en 
stage på et kranium med krydslagte knogler. En 
skyhånd tænder et lys ved flammen. »Vi faar det 
dog igien / Hvad Døden tager hen« (Job. 19,26). 
Cramer I, 10 (dog med skriftsted (Joh. 1,5)).
 20) (Fig. 308), jfr. gavl »No 23«. Et vinget 
hjerte over et kranium med en orm gennem 

øjenhulerne. Oven over stråleglans med Jesu
monogram (»IHS«). »Jeg lever ved Hans naade 
/ At døe er mig en baade« (Fil. 1,21). Cramer I, 
11.
 Forpanel. De i alt ti emblemfelter er ikke ud
fyldt. Nyudført i forbindelse med hovedrestau
reringen 188892. Bagpanel findes ikke, hverken 

Fig. 295300. Stolestadedøre med emblemmalerier. Nordre sideskib (D, nr. 712) (s. 5839). NE fot. 1978. – Pew 
doors with emblem paintings. North side aisle (D, nos. 7-12).
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i den nuværende eller tidligere opstilling, jfr. fig. 
33, 194.
 Stil og ikonografi. Emblemudsmykningen af Hor
sens Klosterkirkes stolestader er med rette betegnet 
som den jyske maler, Mogens Christian Thranes 
(16971764) hovedværk.319 Præget af en over
vejende lysstemt og broget kolorit og en bred, 

skitsemæssig malemåde repræsenterede Thranes 
ma lerier en jysk version af senbarokkens rum og 
dekorationskunst, der i hovedstaden på samme 
tid tegnedes af malere som Bendix Le Coffre og 
Hendrick Krock. Udsmykningen i Horsens har 
sit direkte forbillede i hans arkivalsk sikrede værk, 
den end nu mere omfattende (198 sindbilleder) 

Fig. 301305. Stolestadedøre med emblemmalerier. Nordre sideskib (D, nr. 1317) (s. 5839). NE fot. 1978. – Pew 
doors with emblem paintings. North side aisle (D, nos. 13-17).
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Fig. 306308. Stolestadedøre med emblemmalerier. Nordre sideskib (D, nr. 1820) (s. 5840). NE fot. 1978. – Pew 
doors with emblem paintings. North side aisle (D, nos. 18-20).

emblem udmaling på stolestader og vægpaneler i 
Viborg Søndre Sogns Kirke, udført 1735. Desuden 
i den tilsvarende udsmykning af stolestaderne i 
Nørup Kirke, Gerhard de Lichtenbergs private 
sognekirke nær ejendommen siden 1731, Engels
holm. Sidstnævnte udmaling med i alt 37 emble
mer udførtes o. 1737 og lader sig overbevisende 
tilskrive Thrane på et stilistisk grundlag. Formelt 
adskiller Viborgmalerierne sig til en vis grad fra de 
to andre udsmykninger ved de mere todimensio
nale kartoucherammer (over for de mere plastisk 
udformede i Nørup og Horsens) og ved – for de 
sidstnævntes vedkommende – en forkærlighed for 
anvendelse af figurer i samtidsdragter.320 Yngre pa
ralleller til stolestademalerierne i Horsens er bl.a. 
udsmykningen i Engum Kirke (Hatting Hrd., Vejle 
Amt), udført af Thranes elev, Henrik Møller.
 Som genre synes det kirkelige emblemmaleri 
fortrinsvis at have været dyrket i Jylland, hvor hen 
ved 50 eksempler er kendt. I teologisk henseende 
er disse udsmykninger blevet karakteriseret som 
udtryk for en bodsfromhed, der havde sin rod 
i den lutherske ortodoksi. Inden for rammerne 
heraf stod også de to opbyggelsesskrifter, hvis il
lustrationer blev hovedkilder til udsmykningerne, 

ikke blot i Horsens, men tillige i Viborg og Nørup 
(Arndt og Cramer). Med sin appel til det enkelte 
indvids fornuft og følelser (visualiseret ved hjer
tet), dets syndsbevidsthed og samvittighed samt 
dets sjælekamp og stræben efter sand oplysning 
og Gudserkendelse rummede emblemmalerierne 
desuden paralleller til tendenser inden for den 
tidlige pietisme. Alligevel udtrykker dominansen 
af en Bibelforankret (fortrinsvis gammeltesta
mentlig) kristendomsforståelse vel en overvejende 
rationel og viljesbetinget fromhedskultur, forskel
lig fra pietismens mere subjektive, empiriske og 
følelsesladede stræben efter omvendelse og gen
fødsel. Overordnet er emblemudsmykninger som 
Klosterkirkens da også rammende blevet karakte
riseret som ‘en hjertets skolebog’ eller ‘en andagts
bog’ med ‘stolestadelågerne som bogsider.’321

 Som nævnt ovf. er både antal og placering af 
emblemer forandret siden tilblivelsen. Af antagelig 
oprindelig 106 emblemsmykkede døre, samt syv 
emblemsmykkede for og rygpaneler med sam
menlagt 72 forskellige motiver, dvs. i alt antage
lig 178 emblemer, er i den nuværende opstilling 
108 døre, heraf tre blanke, samt 55 emblemer på 
de bevarede ældre, i alt fem for og rygpaneler, i 



5844 HORSENS KLOSTERKIRKE

alt 160 emblemer. I øvrigt savner i alt seks em
blembilleder deres skriftsted, mens ét skriftsted 
er forvansket, og én dør mangler den tilhørende 
subscriptio. Ethvert forsøg på at rekonstruere et 
eventuelt indholdsmæssigt mønster i forhold til 
emblemernes placering i kirkerummet må tages 
med stort forbehold. En række hovedtemaer er 
dog blevet fremhævet, vigtigst anbefalingen af de 
kristne dyder og en tilsvarende afstandstagen fra 
lasterne, påmindelsen om jordelivets forgængelig
hed og dødens bestandige nærvær, alt modstillet 
Himmellængslen og troen på nåde og frelse ved 
Jesus Kristus.322 Enkelte motiver kan have haft 
direkte relation til andre elementer i kirkerum
met, således fremhævelsen af ‘det rene Ordets lyd’ 
(jfr. A, nr. 4) ved prædikestolen og orgelemblemet 
(B, nr. 10) nær det daværende orgels plads. Hor
sensprospektet (A, nr. 20) med den almindelige 
appel til frelse og ‘Himmelfred’ synes velanbragt 
nær kirkens indgang, men kan måske oprindelig 

have været anbragt længere mod vest på det sid
ste stolestade (A, †nr. 23) i midtskibets mandsblok. 
Pendanten på de lange kvindestole (B, nr. 20), der 
desuden var forsynet med malerens signatur, rum
mer et tilsvarende overordnet budskab med appel 
til kirkegængeren om at følge i Kristi fodspor. Be
mærkelsesværdig synes i øvrigt betoningen af te
maer som mammon og rigdom med en tilsvaren
de opfordring til at give af sin overflod i de korte 
mandsstole (C), mens hentydningerne til død og 
dom navnlig er hyppige i nordre sideskib (jfr. D).
 Tilrettelæggelsen af emblemudsmykningen er 
sandsynligvis foregået i et nært samarbejde mel
lem bestillerne (de Lichtenberg og hans hustru), 
maleren (Thrane) og en teologisk kyndig, uvist 
dog hvem. Selvom direkte billedforlæg til dels 
kunne uddrages af Gerhard de Lichtenbergs eget 
bibliotek, jfr. ovf., repræsenterer komplekset en 
ofte selvstændig bearbejdning af disse, og navn
lig udformningen af de danske epigrammer står 
som en intellektuel bedrift, der måske kunne til
lægges kirkens sognepræst, provst Jesper Norup.323 
For udvalget af forlæg gælder i øvrigt, at kun en 
del af disse endnu er erkendt. Af de Boria, Arndt 
og Cramer er antagelig benyttet hhv. 33, 19 og 35 
eksempler.324 Optællingen er kun vejledende, da 
forlæggenes billeder og tekster hyppigt er selektivt 
anvendt. Et påfaldende mønster synes at være den 
konsekvente anvendelse af Cramer som forlæg i 
nordre sideskib (jfr. D, nr. 420), mens de Boria med 
forkærlighed ses benyttet på forpanelerne af begge 
midtskibets blokke (jfr. A, nr. ag og B, nr. ag). 
Som fremhævet af Jens Jensen (Bergild) kan herud
over nævnes tre yngre stikværker, jfr. også ovf., der 
muligvis dog kun har haft motivfællesskab med en 
anden(andre), endnu ikke påvist(e) kilde(r).
 Senere historie og istandsættelser. De bemærkelses
værdige stolestader er jævnligt omtalt i den ældre 
litteratur. Heriblandt fremhævede navnlig Mol
bech (1815) stolenes »symboliske Forestillinger« 
og nævnede mellem de »ret snurrige« fremstillin
ger bl.a. et billede af en mand med en suppeterrin 
(en fejltolkning af genstanden, et lommeur, jfr. B, 
nr. 7). På samme måde gav de tilhørende vers an
tikvaren lejlighed til at overveje, hvorvidt ophavs
manden ikke burde have en plads mellem digterne 
i litteraturhistorien. »Det sidste vil man slet ikke 

Fig. 309. Stolestadedør (B, nr. 10) (s. 5829). Henrik 
Wichmann fot. 2004. – Pew door (B, no. 10).
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Danmarks Kirker, Århus

kunne negte ham, hvis enhver Rimer skal have 
Ret til en Part af den danske Digtekondst.«325 
 I forbindelse med indretningen af Det lillien
skioldske Kapel og dåbsstedets flytning 179799 
(s. 5950) må være fjernet fire stader i nordre si
deskib og tre i søndre side, idet det fjerde stade 
og den tilhørende dør her reduceredes i bredden. 
Ved denne lejlighed må antagelig de tilhørende 
emblemsmykkede forpaneler, de nummererede 
endegavle og syv stoledøre være blevet kasseret.
 1864 foreslog Walther i sit restaureringspro
jekt (s. 5658) at fjerne de nederste stolerækker 
af hensyn til synsindtrykket fra hovedindgangen. 
Nye pladser kunne i givet fald indvindes i den 
østligste del af nordre sideskib (efter sløjfningen 
af Det lillienskioldske Kapel (s. 5950)).51 I Storcks 
forslag af 1884 var medtaget udgifter til fornyelse 
af rygstødene på både side og midtskibets stole 
samt bænkeplader og salmebogsbrædder, om nød
vendigt, mens gulvet herunder skulle repareres.172 

Istandsættelsen synes gennemført efter disse ret
ningslinjer, på trods af Stiftsøvrighedens radikale 
forslag fra 1887 om helt at ombytte de daværende 
stader med nye og ved samme lejlighed kassere 
»de besynderlige og smagløse allegoriske Billeder 
med rimede Tankesprog under.«116 I lyset af de nye 
arkadepillers opførelse blev istandsættelsen som 
nævnt ovf. dog mere omfattende. Midtskibets to 
blokke reduceredes i vest med hver tre stader. Til 
gengæld tilføjedes fem stader i syd og ét i nord. 
Ved nyopstillingen efter den ændrede fagdeling 
er den eksisterende beholding af døre antagelig 
blevet genanvendt på andre pladser og yderligere 
suppleret med tre, dog uden motiv. Tilføjet blev 
desuden forpanelerne i søndre og nordre sideskib, 
der udførtes af »en erfaren Snedker« 1890, anta
gelig et antal gavle i vestenden af begge sideskibs
blokke samt en række ryglæn.326 1907 foresloges 
anbragt hatteknager på stolenes bagklædninger og 
hylder nedenunder.49 1985 fastslog en besigtigelse, 
at stolestadernes bevaringsmæssige tilstand stadig 
var tilfredsstillende, bortset fra enkelte sprængnin
ger af træet eller sprungne limfuger. Som det se
nere bekræftedes ved en farveundersøgelse 2004 
var rammeværket gentagne gange opmalet, om 
end nogenlunde i harmoni med den oprindelige 
farve. Stolestadernes emblemmalerier var dog no
get mørkende efter gentagne ferniseringer uden 
forudgående rensning.327 En overfladerensning af 
emblemmalerierne foresloges 1995, men er end
nu ikke gennemført.328

Fig. 310. Stolestadedør (A, nr. 13) (s. 5820). NE fot. 
1978. – Pew door (A, no. 13).

Fig. 311. Midtskibets stolestader, set fra vest. Eyvind 
Skandrup Lund fot. o. 1922. I Horsens Museum. – The 
pews in the nave, seen from the west.

398
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Fig. 312. De senmiddelalderlige korstoles nordrække, set fra vest (s. 5849). NE fot. 1978. – The north row of Late 
Medieval choir stalls, viewed from the west.
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Fig. 313. De senmiddelalderlige korstoles sydrække, set fra vest (s. 5849). NE fot. 1978. – The south row of Late Me-
dieval choir stalls, viewed from the west.

398*
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 †Stolestader. Tidligst nævnt 1630 i forbindelse 
med kirkernes stolestadereglement (s. 5530). Den 
hierarkiske opstilling, der var identisk for begge 
kirker, præciserede anvendelsen af de øverste 

stole i midtskibets mands og kvindeside til hhv. 
kongen (og dronningen), Magistraten og byfoge
den (jfr. ndf.). De øvrige pladser kunne benyttes 
til andre borgere efter ‘bestilling og alder’, idet 
stolene mellem de to øverste piller midt på gulvet 
alene kunne fæstes med borgmesteren og rådets 
samtykke. Enkelte stader havde særlig funktion 
som brude eller militærstole, mens andre om
dannedes til lukkede stole for private (jfr. ndf.).
 Midtskibets stader var opstillet i to blokke med 
hhv. 22 nummererede mandsstole i syd og 20 
kvindestole i nord, mens de korte mandsstole i 
søndre sideskib omfattede 19 pladser og de til
svarende kvindestole i nord 27 eller 28 pladser.329 
1701 fik rådmand Urban Jacobsens børnebørn 
fri stadeplads, da deres ‘farmoders moder’ (dvs. 
Urban Jacobsens svigermoder), Karen Arrilds
datter på egen bekostning havde ladet opsætte 
midtskibets kvindestole.34 1736 karakteriseredes 
samtlige mandsstole og en del af kvindestolene 
som ødelagte og forfaldne, både her og i Vor Frel
sers Kirke (s. 5532), og dette blev den konkrete 
anledning til Gerhard de Lichtenbergs beslutning 
om 173738 at forære ‘nye stole overalt i kirken’ 
i stedet for ‘de bedrøvelige og øde stole’.81

 †Brudestole m.v. Som anført i stolestadeprotokol 
o. 1711 anvendtes det øverste stade i midtskibets 
mands og kvinderække til brudefolk, kirke

Fig. 314315. Detaljer af korstolene. 314. Våbenskjold, 
antagelig for Manderup, på sydrækkens østgavl (s. 
5852). 315. Våbenskjold, antagelig for medlem af Væb
nerfamilien, på nordrækkens østgavl (s. 5852). NE fot. 
1978. – Details of choir stalls. 314. Coat of arms, probably of 
Manderup, on east gable of the south row. 315. Coat of arms, 
probably of a member of the Væbner family, on east gable of 
the north row.

Fig. 31617. Detaljer af korstolene. 316. Mandshoved på håndstøtte af korstol (s. 5850). 317. Detalje af nordrækken (s. 
5850). NE fot. 1978. – Details of choir stalls. 316. Man’s head on the hand support of choir stall. 317. Detail of north row.
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gangskoner og faddere ved barnedåb.81 1713 re
pareredes stolen til brudefolkene (her eller i Vor 
Frelsers Kirke?, jfr. s. 5533).34

 †Konge- og dronningestol (sidstnævnte beteg
net ‘fruens stol’). Svarende til Vor Frelsers Kirke 
(s. 5535) fandtes ’Kongl. Majestæts stol’ øverst i 
midtskibets mands og kvinderække. Pladserne, 
omtalt som ‘slotsstolene’, brugtes dog også af de 
lokale kongelige myndigheder, indtil 1660 lens
manden på Stjernholm og siden af de skiftende 

ejere her og på Bygholm Slot. Ved en særordning 
1714 gav slottets daværende indehaver, general
major Theodosius Levetzau, tilladelse til anven
delse af stolene for ‘honnette og smukke folk’ i 
byen, jfr. også s. 5536 og ndf.81 
 †Embeds- og militærstole m.v. I lighed med Vor 
Frelsers Kirke (s. 5536) havde borgmester og råd, 
byfoged og skriver plads øverst i kirken efter de 
kongelige stole, mens pladser til indkvarterede 
officerer og deres familie fandtes i stade nr. 1; 
derudover benyttedes en række lukkede stole, 
bl.a. nr. 2 og nr. 11, lejlighedsvis til udvalgte med
lemmer af Garnisonen. Derimod savnes præcis 
viden om placeringen af det menige mandskab. 
1690 udførte snedker Rasmus Pedersen en trap
pe ved Den danske skoles stol, en henvisning til 
en lukket stol eller et pulpitur til skolens elever 
(og korsangere), her eller i Vor Frelsers Kirke 
(jfr. også s. 5510).34 Skolemester Jonas Dalhofs 
og hans disciples to stole repareredes 173132.99 
1760 bestemtes det i Jens Jørgen Lindvigs legat, 
at hans lukkede stol (nr. 8, jfr. s. 5868), hvis ikke 
hans arvinger ønskede den, frit kunne benyttes af 
skoleholderen for byens fattige børn, der skulle 
have opsyn med sine elever placeret nærved.330 
1791 var stolen stadig overladt høreren ved den 
latinske skole samt de fattiges skoleholder uden 
afgift.81 
 Korstole (fig. 3, 31237, 51518, 553), o. 1500, 
med talrige senere ændringer og tilføjelser, ho
vedparten udført 1707 eller i forbindelse med 

Fig. 318. Dragehoved. Detalje af østgavlen på korstole
nes nordrække (s. 5851). NE fot. 1978. – Dragon’s head. 
Detail of the east gable on the north row of choir stalls.

Fig. 319ac. Misericordier. Detalje af korstolenes nordrække (s. 5850). NE fot. 1978. – Misericordiae. Detail of the north 
row of choir stalls.
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re stau reringen 188892. Som markeret ved fem 
udskårne våbenskjolde, suppleret med yderligere 
to glatte (formentlig oprindelig bemalede) skjol
de er komplekset skænket af private velgørere, 
sandsynligvis Erik Ottesen Rosenkrantz (†1503) 
og hustruen Sophie Gyldenstierne (†1477) samt 
Niels Manderup den Ældre eller den Yngre til 
Barritskov (begge †o. 1484) og et medlem af 
Væbnerfamilien, jfr. også s. 5654 og ndf. De tre 
sidste våbenskjolde er ikke identificerede, men 
kan principielt også referere til gejstlige velgørere 
eller repræsentanter for munkesamfundet.
 Stolene står i to rækker på nyere podier langs 
korets nord og sydvæg i 2.4. fag og omfatter i 
alt to gange ni sæder med tilhørende læsepulte; 
opgangen hertil er i hver side placeret ud for 
rækkens midterste fag. Tidligere fandtes antagelig 
mindst 10 eller 11 sæder i hver side med tilhø
rende læsepulte, hvis forpaneler dog var smallere 
end de tilhørende sæder, jfr. fig. 33 og ndf. Hertil 
sluttede sig en supplerende stolerække med i alt 

fem sæder af en afvigende udformning, mulig
vis med senmiddelalderlige dele (dækplanke), om 
end i hovedparten fra renæssancen eller senere; 
i dag i skibets vestende og reduceret til fire sæ
der (s. 5860). Dersom denne med en pendant har 
været opsat i forlængelse af de ovf. nævnte, ville 
dette have bragt antallet af siddepladser i koret op 
på i alt 30. Ændringer af rummets indretning har 
dog gennem tiden sammen med indretningen af 
de to (efter)middelalderlige kapeller grebet ind i 
opstillingen og gjort det nødvendigt både at æn
dre stolenes antal og placering. En bygningsmæs
sig grænse for kompleksets udstrækning mod øst 
markeres af vægpillen på nordmuren mellem 1. 
og 2. fag (s. 5709); endvidere, antagelig, af de op
rindelige indgange fra klostrets østfløj og den til
hørende trappe fra fløjens dormitorium (s. 5707). 
Mod vest har en muret eller tømret †korskranke 
(s. 5805) dannet afslutning, og principielt kan 
komplekset også med korte sidefløje have væ
ret ført hen foran denne, jfr. bl.a. opstillingen i 
†Odense Gråbrødrekirke (DK Odense 1813).
 Af det oprindelige kompleks er, med enkelte 
tilsætninger, bevaret de figurprydede endegavle (s. 
5851) i øst og vest med spor efter de ældre rygpa
neler og overbygning (fig. 336ab). *Fragmenter 
af ryggenes rammeværk og paneler blev o. 1972 
overført til Horsens Museum; heraf synes dog kun 
en mindre del bevaret (s. 5854.)331 Af ældre dele 
er endvidere vangerne mellem de enkelte pladser 
med kvartcirkulære udsparinger til klapsæder og 
ottekantede småsøjler med terningkapitæl, både 
under armlæn og sæder; småhoveder, delvist af
slidt og navnlig på nordrækken, har udgjort hånd
støtter, mens overgangen til sædernes piller deko
rativt markereres af et terningled med reliefskåret 
firblad (fig. 31617, 553); en *†vange registrere
des dog på Horsens Museum (se ndf.). Oprinde
lige for størstedelens vedkommende er endelig de 
profilerede dækplanker med fremspring til arm
læn; desuden antagelig rygpanelernes påsatte stav
værksornamenter, bortset fra sidste fag i nordvest. 
Af sæderne, hvoraf fire er nyere og uden ældre 
graffiti (nr. 1 og 9, både i syd og nord), har tre 
i nordrækken endnu bevaret undersidens oprin
delige støttekonsoller (misericordier)  formet som 
mandshoveder (nr. 68) (fig. 319ac).332

Fig. 32021. 320. S. Erasmus. Detalje af østgavl på korDetalje af østgavl på kor
stolenes sydrække (s. 5851). 321. Anna selvtredie. De
talje af vestgavlen på korstolenes sydrække (s. 5852). 
NE fot. 1978.– 320. St. Erasmus. Detail of east gable of the 
south row of choir stalls. 321. Virgin and Child with St. Anne. 
Detail of west gable on south row of choir stalls.
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Fig. 322ac. Apostelfigurer på vestgavlen på korstolenes 
sydrække (s. 5852). NE fot. 1978. a. Paulus og Peter. 
b. Bartholomæus og Mattæus. c. Simon og Mattias. 
– Apostle figures on the west gable of the south row of choir 
stalls. a. St. Paul and St. Peter. b. Bartholomew and Matthew. 
c. Simon and Matthias.

 Læsepultenes ældste dele omfatter de i alt otte 
gavle (se beskrivelse ndf.); desuden, at dømme 
efter graffiti (den tidligste fra 1592), er pultbræt
terne i sydvest og nordøst, mens de tilsvarende i 
sydøst og nordvest er nyere. Det førstnævnte har 
indridsninger fra 1700’erne, mens det nordvestre 
helt savner disse og hidrører antagelig fra restau
reringen 188892. Også pultenes rammeværk 
og forpaneler, der er af uens bredde (5055 cm), 
rummer både ældre og yngre dele.
 Gavlenes figurudsmykning beskrives fra øst 
mod vest, sydrækken før nordrækken og stolenes 
gavle før læsepultenes. Stolenes østvendte ende
gavle, der er udskåret på begge sider, har begge et 
bredere underparti med et figurrelief i en svagt 
tilspidset kløverbladsbue med krabbebladsgavl og 
med hjørnet markeret af en ottekantet søjle med 
knopprydet base og kapitæl, et smallere mellem
stykke og et topstykke med et krabbebladsprydet 
topspir over et felt med reliefskåret våbenskjold, 
flankeret af fialer, der krones af bladknipper.
 De vestvendte endegavle har begge ensartet 
bredde og leddeles i et arkadesmykket figurfelt, 
svarende til de foregående, med tre rækker dob
beltarkader over, hvori mindre figurer. Kortsidens 
prydliste er formet som otte stavværkssmykkede 
felter. Topstykkerne har ligeledes våbenfelter og 
krones af tilsvarende krabbebladsspir og fialer. 
Heraf er dog i hvert fald sydrækkens delvis se
kundære (jfr. fig. 313). 
 1) Den sydøstre endegavl (fig. 320, 335) har 
forneden et billede af S. Erasmus, iklædt bispeor
nat med mitra, stav og bog og placeret i en væl
dig gryde, et af helgenens lidelsesinstrumenter 
(sammen med tarmvinden). Herover ses en drage 
med rovdyrkløer på forpoterne og bagpartiet af
sluttet med en oprullet hale. Fra flaben udgår et 
rankeslyng med korsblomster og vindrueklaser. 
Et tilsvarende dyr, dog med markerede bagpoter 
ses på gavlens inderside. En profileret liste kanter 
gavlens mellemstykke og afsluttes i et grinende 



5852 HORSENS KLOSTERKIRKE

dragehoved. På gavlens topstykke er i et æsel
rygprydet felt et reliefskåret våbenskjold med to 
uldsakse (fig. 314), formentlig mærke for Niels 
Manderup til Barritskov eller hans søn af samme 
navn (†o. 1484), hvis slægt eller forgængere på 
herregården havde særlig status som Gråbrødre
klostrets grundlæggere (s. 5654).
 2) Den sydvestre endegavl (fig. 321, 322ac), 
hvis nederste glatte del sekundært er afskåret (jfr. 
ndf.), har nederst relief af Anna Selvtredie. S. Anna, 
der er iklædt fodlang dragt med hovedlin, bærer 
på armene den kronede Gudsmoder over for Je
susbarnet, begge gengivet i samme størrelse. Jom
fru Maria tv. rækker med højre hånd et æble frem 
mod sin søn. Mellemstykkets dobbeltarkader viser 
to gange tre, altså i alt seks, apostle, her beskrevet 
fra oven til neden: øverst tv. Paulus med skaldet 
isse, bog i højre og sværd i venstre hånd, flankeret 
af Peter med bog i den højre hånd, der er tildæk
ket med en flig af kappen og en vældig nøgle i 

den venstre; herunder tv. Bartholomæus med en 
stor kniv i højre hånd og en bogpose i venstre, 
th. antagelig Mattæus, vist skægløs og iklædt dal
matika med bog i højre og sværd i venstre hånd; 
nederst tv. Simon med bog og sværd, hhv. i højre 
og venstre hånd, flankeret af Mattias med økse og 
bogpose. Mellempartiets inderside (fig. 323) gen
giver S. Clara af Assisi, iklædt ordensdragt med 
knudebundet reb om livet. I højre hånd holder 
hun sin embedsstav, mens den venstre fatter om 
en monstrans med hostien. Topstykkets våbenre
lief viser Rosenkrantzvåbenet (fig. 3a), sandsyn
ligvis for Erik Ottesen Rosenkrantz (†1503).
 3) Den nordøstre endegavl (fig. 324) har ne
derst en biskop i ornat med stav i venstre og høj
re hånd hævet til velsignelse, antagelig S. Nikolaj, 
der også er gengivet på altertavlen (s. 5774). Mel
lemstykket prydes af to todelte stavværksvinduer 
og et fiskeblæreornament, hvori er indskrevet til
svarende vindueslignende led. På indersiden ses 
en vinget drage med agernbærende ranke ud af 
gabet. Topstykket viser en bevæbnet arm, rust
ningsklædt og med stridshandske, der fatter om 
et kort stikvåben (fig. 315), antagelig for et med
lem af Væbnerfamilien (jfr. s. 5654).
 4) Den nordvestre endegavl (fig. 312, 325), hvis 
nedre parti er delvis dækket af trappen til Apoteker 
Schmidts Kapel (s. 5937), viser nederst S. Frans af 
Assisi i ordensdragt med tonsur og reb om midjen; 
begge håndflader vender frem med markering af 
sårmærker (stigmata). Herover tre gange to apostle, 
foroven Jakob den Ældre i pilgrimsdragt med stav 
tv., flankeret af Andreas med skråkors th.; herun
der Johannes Evangelisten, vist skægløs og med 
kalk tv., flankeret af Thomas med spyd og bog; 
nederst Jakob den Yngre med valkestok og Judas 
Taddæus med kølle og bog, hhv. i højre og venstre 
hånd. Mellempartiets inderside viser S. Elisabeth af 
Thüringen (fig. 326). Hun er klædt i ordensdragt 
(dog uden rebbæltet) og bærer et nedadvendt lil
jescepter i højre hånd som tegn på, at hun aflagde 
sin fyrsteværdighed for at indtræde som tertiær i 
ordenens tredje gruppe, jfr. også S. Ludvig af Tou
louse; i venstre holder hun et fad med tre fisk som 
henvisning til sine barmhjertigheds og mirakel
gerninger. Sidstnævnte motiv tolkedes i ældre tid 
som en henvisning til »en gam(m)el Kone, der sol

Fig. 32324. 323. S. Clara af Assisi. Detalje på den øst
vendte side af vestgavlen på korstolenes sydrække (s. 
5852). 324. S. Nikolaj. Detalje af østgavl på korstolenes 
nordrække (s. 5852). NE fot. 1978. – 323. St. Clara of 
Assisi. Detail on the east-facing side of the west gable of the 
south row of choir stalls. 324. St. Nicholas. Detail of east gable 
of the north row of choir stalls.
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te saalænge sild, at hun for Gevinsten lod Kircken 
opbygge.«333 Øverst i topstykket er et våbenskjold 
med en syvoddet stjerne, Gyldenstiernevåbenet 
som henvisning til Sophie Gyldenstierne (†1477), 
g.m. Erik Ottesen Rosenkrantz (fig. 3b).
 Pultene har i hver side fire lavere endegavle, 
hhv. i øst og vest samt omkring opgangene. Gav
lene, der er udskåret på begge sider, har udven
digt rund, kølbuet eller svejfet figurfelt, for en
departiernes vedkommende kronet af topstykker 
svarende til stolestadernes vestgavle, mens opgan
genes prydelser har lavere opstandere med spyd
blomster (delvis suppleret i nyere tid). Motiverne 
er følgende, regnet fra øst mod vest. På sydsidens 
gavle: 1) S. Bernardinus af Siena (fig. 327), vist 
i ordensdragt med Jesumonogram i cirkelme
daljon, hvorfra udgår diminutive stråler, på stav i 
højre hånd og lukket bog i venstre. Ved hans fod 
er tre bispehuer, hentydninger til de tre embe
der (hhv. i Siena, Ferrara og Urbino), han afviste. 
Over hans hoved et tomt våbenskjold, vendt mod 
højre, dvs. markeret som et mandsvåben, jfr. nr. 5. 
På bagsiden to fiskeblæreornamenter.
 2) S. Maria Magdalene (fig. 329), vist med sal
vekrukken. På hovedlinet bærer hun en perle og 
ædelstenssmykket turban, svarende til en række 
af altertavlens kvindefigurer. På bagsiden passer
roset.
 3) Jomfru Maria med Jesusbarnet (fig. 328). I 
lighed med den sydvestre endegavl bærer hun en 
stor krone på det udslåede hår, mens Jesusbarnet 
på hendes arm her er udstyret med en kugle eller 
et æble. På bagsiden seksdelt roset i cirkelfelt. 
 4) S. Antonius af Padova (fig. 330), iklædt or
densdragt med højpuldet hat. I højre hånd mon
strans, i den venstre en lukket bog. Bagsiden er 
ikke udskåret.
 På nordsidens gavle ses 5) S. Bonaventura (fig. 
331), iklædt ordensdragt med kardinalshat (som 
kardinalbiskop af Albano), korsstav i højre hånd, 
bog i venstre. Ved hans fødder et diagonaltdelt 
uidentificeret våben (byvåben(?)) med tre tårne 
over en løve. Selve feltet krones af et tomt vå
ben, vendt mod venstre, dvs. markeret som den 
kvindelige del af et alliancevåben, jfr. nr. 1. På 
bagsiden to prydfelter, sammensat af fire og tre 
fiskeblærer i hhv. kvadratisk og trekantet ramme.

 6) S. Katharina af Alexandria (fig. 333); kronet 
helgeninde med udslået hår, udstyret med sværd 
i højre hånd og et hjul i venstre. På bagsiden cir
kelornament med seks større og tre mindre fiske
blærer.
 7) S. Barbara (fig. 332). Kronet helgeninde med 
udslået hår. Højre hånd fatter om bæltet, mens 
den venstre holder en kalk, hvorover en oblat 
som henvisning til den indviede hostie. På bagsi
den cirkelornament, sammensat af mindre fiske
blærer.

Fig. 325. Apostelfigurer på vestgavlen af korstolenes 
nordrække (s. 5852). Øverst Jakob den Ældre og An Øverst Jakob den Ældre og An
dreas, nederst Johannes Evangelisten og Thomas. NE 
fot. 1978. – Apostle figures on the west gable of the north 
row of choir stalls. Above James the Elder and Andrew. Below 
John the Evangelist and Thomas.
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 8) S. Ludvig af Toulouse (fig. 334), gengivet i 
bispeornat med bispestav i højre og nedadvendt 
liljescepter i venstre, jfr. nordre endegavls afbild
ning af S. Elisabeth (nr. 4). Ved foden tre kroner 
som henvisning til de tre kongeriger Napoli, Si
cilien og Jerusalem, som han frasagde sig arveret 
til ved indtrædelsen i ordenen. Bagsiden er glat 
ligesom pendanten i syd.
 Et antal *fragmenter, en række dog bortkommet 
efter 1980 (jfr. s. 5758), findes på Horsens Muse
um.334 †Vange (fig. 515), 101×34 cm, med udskå
ret forkant og fordybet kvartcirkelfelt til klapsæde. 
På siden indridsede passerrosetter. †Rammestykker 
(fig. 516), omfattende dele af et ca. 370 cm langt 
rammeværk, inddelt i seks fyldingsfelter, hvert på 
132×57 cm. Fem dele af fyldingspaneler (fig. 336a
b, 518ab), 132,5 cm høje, der har hidrørt fra fire 
forskellige felter. På den øvre del anes aftryk af den 
oprindelige stavværksornamentik, jfr. ovf. Endvide
re ses indridsede årstal, det ældste fra 1653 (HOM 
inv.nr. 8895ae).335 To †trapper (fig. 517), hver på to 
trin med skråt afskårne hjørner, svarende til de nu
værende opgangstrapper midt for hver pultrække.
 Som nævnt er alle ældre dele forsynede med 
talrige graffiti (fig. 514), navnetræk, bomærker, 
års tal og enkelte skjolde; endvidere med ældre 
markeringstegn (romertal og andet), der har væ

Fig. 32829. Jomfru Maria og Maria Magdalene. Detaljer af pultgavle på korstolenes sydrække (s. 5853). NE fot. 
1978. – The Virgin and Mary Magdalene. Details of pew desk gables of the south row of choir stalls.

Fig. 32627. 326. S. Elisabeth af Thüringen. Detalje af 
den østvendte side af vestgavlen på korstolenes nord
række (s. 5852). 327. S. Bernardinus. Detalje af østgavl 
på pultenes sydrække (s. 5853). NE fot. 1978. – 326. 
St. Elizabeth of Thuringia. Detail of the east-facing side of the 
west gable on the north row of choir stalls. 327. St. Bernardi-
nus. Detail of east gable of south row of pew desks.
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ret benyttet i forbindelse med korstolenes istand
sættelser. Nogen logisk sammenhæng mellem 
tegn på vanger og sæder kan dog ikke længere 
konstateres. Blandt de ældste årstal og navnetræk 
bemærkes hhv. »Christiernus Laurentii 1592« og 
»Christiernus Mathiæ 1594«; særlig flittig var en 
vis »Erasmus Severini Rask« (Rasmus Sørensen 
Rask), der i årene o. 1620 efterlod sit navnetræk 
mindst otte gange rundt om på komplekset. Af 
yngre indridsninger ses navnetræk for kapellanen 
Peder (Sørensen) Aagaard 1731 (s. 5593) og for 
kirkeværgen Jochum Hansen Rodenborg (de 
Lichtenhielm) 1737 (s. 5911).
 Stolene står i dag i blankpoleret og lakeret, dog er 
enkelte partier forsøgsvis afrenset. Som registreret 
af Jacob Kornerup 1863 (fig. 335) stod de udskår
ne dele på dette tidspunkt med en sandsynligvis 
sekundær †staffering. Figurskæringerne i det gen
givne udsnit fremstod mod en sortfarvet baggrund, 
idet de gengivne helgener inklusive samtlige med
lemmer af gråbrødreordenen var vist med ukor
rekte hvidlige kjortler og sorte kapper. Tilsvarende 
afvigelser fra reglerne sås mht. de heraldiske farver, 
idet alle våbner stod på rød bund. Herudover var 

Fig. 33031. 330. S. Antonius af Padova (s. 5853). Vest
gavl på søndre pultrække. 331. S. Bonaventura (s. 5853). 
Østgavl på nordre pultække. NE fot. 1978. – 330. St 
. Anthony of Padua. West gable of south row of pew desks. 
331. St. Bonaventure. East gable of north row of pew desks.

detaljer bemalet i rødt, brunt og guld, mens syd
østgavlens drage med tilhørende bølgeranke var 
grønfarvet, korsblomsterne og drueklaserne dog 
hhv. gule og rødbrune. Også rygpanelerne stod 
før hovedrestaureringen 188892 med en staffering, 
formentlig fra 1707 og bekostet af sognepræsten 
Anders Vinding og hans hustru Karen Ottesdat
ter (jfr. fig. 337, 382). Rammeværket var gråmalet 
med sort midtstribe, idet dog den nedre vandrette 
ramme stod med rødbrun marmorering og grå
gule profilkanter. At dømme efter bevarede dele af 
fem *panelfelter (jfr. ovf., fig. 336ab) havde disse 
rødbrun marmoreret bund, smykket enten med 
nedhængende blomsterranker i grisaille eller med 
højovale sorte indskriftfelter i bladramme med 
tekst i gylden fraktur. Af sidstnævnte er bevaret 
paneler (fig. 518ab) med et skriftsted (Sal. 19,1
6 (8(?)). Desuden ses fragmenter af (†)giverind
skriften, der dog o. 1770 kunne læses langt mere 
udførligt: »Ao 1707 haver mag. Anders Winding 
(Vinding) sognepræst udj Horsens og Proust udj 
Nim Herred og hans elskede Kieriste Karen Ottes 
dr (Ottesdatter) ladet stolene udj Choret og gulvet 
for alteret forfærdige og staffere« (fig. 336b).336

Fig. 33233. 332. S. Barbara (s. 5853). 333. S. Katharina 
af Alexandria (s. 5853). Gavle på korstolenes nordre 
pultrække. NE fot. 1978. – 332. St. Barbara. 333. St. 
Catharine of Alexandria.Gables of pew desks of the north row 
of choir stalls.
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 Stil og ikonografi. Komplekset i Horsens hører til 
de bedst bevarede og rigest udsmykkede blandt 
senmiddelalderens hjemlige korstole,337 selvom 
det blandt tiggerordnernes egne kirker i om
fang og udstyr ikke har kunnet måle sig med de 
lidt yngre stole i franciskanerobservansens dan
ske moderkirke, Odense †Gråbrødrekirke (DK 
Odense 1813). I stilistisk henseende står Horsens
stolene nærmest til korstolene i Århus Domkirke 
(s. 535), der ligesom den nærtbelægtede korsi
dedør (s. 538) og to korskabe, sidstnævnte date
ret 1508 (s. 532), formentlig hidrører fra biskop 
Niels Clausens nyindretning af det ombyggede 
højkor o. 1500.338 Der er således en påfaldende 
lighed med prydgavlenes opbygning og udsmyk
ning, ikke mindst de rankespyende drager og 
gavlenes topstykker (jfr. også de delvis senere for
svundne prydgavle fra Århusstolene, genanvendt 
i Tunø Kirke, s. 2397). Derfor er det nærliggende 
at antage, at Horsensstolene er udført af samme 
værksted som stiftsbyens kompleks.339 
 Ligesom altertavlens billedprogram er udsmyk
ningens helgenrække tilpasset en franciskansk 
o rienteret billedverden.340 Særligt betonet er 

Fig. 334. S. Ludvig af Toulouse. Detalje af vestgavlen 
på pultenes nordrække (s. 5854). NE fot. 1978. – St. 
Louis of Toulouse. Detail of the west gable of the north row 
of pew desks.

Gudsmoderen med Jesusbarnet, på stolene vist to 
gange og på stolerækkens skueside mod menig
hedens rum i vest kombineret med S. Anna, som 
en mulig hentydning til læren om den ubesmit
tede undfangelse (jfr. også den centrale placering af 
disse i Claus Bergs Odensetavle, DK Odense 481f., 
536).341 S. Anna var også værnehelgen for et kapel 
i kirken, muligvis placeret i nordre sideskibs østre 
fag (s. 5654) og på samme tid (1492) begunstiget 
med donationer fra korstolenes stiftere, familien 
Rosenkrantz og Gyldenstierne (s. 5654, 5850). Ved 
siden af de 12 apostle har franciskanerordenens 
egne helgener en fremtrædende plads i udsmyk
ningen. S. Frans af Assisi danner pendant til gengi
velsen af Anna Selvtredie, mens pultenes prydgavle 
mod vest viser S. Antonius af Padova (syd) og S. 
Ludvig af Toulouse (nord). Tilsvarende ses på in
dersiden af stolenes vestgavle hhv. S. Clara af Assisi 
og S. Elisabeth af Thüringen, mens S. Bernardinus 
og S. Bonaventura pryder pultgavlene nærmest al
teret, hhv. i syd og nord. Fremhævelsen af netop 
de to sidstnævnte underbygger den ovf. nævnte 
datering af komplekset til o. 1500, idet S. Bona
ventura først helgenkåredes 1482, mens inddragel
sen af S. Bernardinus, der var en central skikkelse 
i den franciskanske reformbevægelse, kunne have 
særlig aktualitet i lyset af Horsensklostrets over
gang til observansen 1504 (s. 5654).342 Sidstnævnte 
årstal skal dog ikke betragtes som en absolut nedre 
tidsgrænse (terminus post quem) for kompleksets til
blivelse, idet støtten til observansen som nævnt s. 
5654 allerede før dette tidspunkt, 1495, fremhæ
vedes som et vigtigt anliggende af Holger Eriksen 
Rosenkrantz, søn af korstolenes ene stifterpar, Erik 
Ottesen Rosenkrantz og Sophie Gyldenstierne.343 
Blandt de øvrige helgener genfindes altertavlens 
S. Katharina af Alexandria og S. Nikolaj, muligvis 
klostrets skytshelgener (jfr. s. 5654, 5774f.). Disse 
hørte samtidig til rækken af de såkaldte 14 nød
hjælpere ligesom S. Barbara og S. Erasmus, begge 
vist i komplekset, samt i øvrigt S. Kristoffer, der var 
malet på korets østvæg (s. 5752).344

Fig. 335. Gavle af de middelalderlige korstole, vist med 
†staffering (s. 5855). Tegning af Jacob Kor nerup 1863. 
– Gable of Medieval choir stalls, shown with †polychroming. 
Drawing by Jacob Kornerup, 1863.
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 Senere historie og istandsættelser. Efter reformati
onen har korstolene været sæde for kirkens kor
sangere, rekrutteret i første række blandt Latin
skolens elever, jfr. de talrige graffiti. Opsætningen 
af korskranken 1679 i stedet for en formentlig 
ældre, vel middelalderlig †korskranke kan teore
tisk set have betydet ændringer i stolenes opstil
ling mod vest, selvom intet nærmere vides herom. 
Ej heller fremgår det, hvorfor nordrækkens stole 
i øst er reduceret med et sæde og et pultpanel 
i forhold til sydrækkens, jfr. fig. 33. Placeringen 
o. 1697 af Jørgen Christoffersen Blimesters epi

tafium (nr. 6) på nordvæggen umiddelbart over 
korstolene kan have medført nedtagelsen af i det 
mindste denne rækkes baldakin, hvis ikke det er 
sket tidligere. I forbindelse med korets fornyede 
renovering i 1700’ernes begyndelse (jfr. altertav
le, korbuekrucifiks og korskranke) bekostede kir
kens sognepræst Anders Vinding og hans hustru, 
Karen Ottesdatter, som nævnt en renovering og 
staffering 1707, der i hvert fald omfattede en op
maling af rygpanelerne. Hvorvidt prydgavlenes 
staffering var en del heraf, lader sig dog ikke af
gøre. Ej heller om istandsættelsen betød væsent
lige snedkermæssige indgreb. Afsavningen af den 
nedre del af sydrækkens vestgavl, vel på grund af 
råd, og påsættelsen af en profileret og udkraget 
kronliste over rygpanelerne i stedet for baldaki
nerne kan måske være gennemført på samme tid, 
jfr. dog også ovf.
 Indretningen o. 177375 af Apoteker Schmidts 
Kapel (s. 5937) og siden, o. 1782, af Det russiske 
Kapel (s. 5940) indebar nye arkader i hhv. nord 
og sydmuren i korets 4. og 3.4. (syd) fag samt en 
opsætning af en særlig trappe til det førstnævnte 
gravkapel. Dette har antagelig berørt korstolenes 
opstilling og kan meget vel have medført en re
duktion af antallet. 1786 istandsattes sydrækkens 
ni »saa kaldede Munke stole«, der var meget for
faldne.107 Stolenes status er navnlig velbelyst fra 
anden halvdel af 1800’erne. Som nævnt registre
redes prydgavlenes bemaling 1863 og stolenes 
status 1888 i tegninger og fotografier (fig. 335, 
337, 382). Før hovedrestaureringen 188892 var 
de to rækker asymmetrisk opstillet, idet sydræk
ken rakte længere mod øst og omfattede et ekstra 
sæde samt forpanel på den tilhørende pult hin
sides opgangen (fire mod nordrækkens tre; fem 
mod nordrækkens fire). Til gengæld rakte nord
rækken længere mod vest med i alt 9½ sæde og 
fem pultpaneler (overfor sydrækkens 8¼ sæde og 
tre pultpaneler). Dog var vest for de middelal
derlige stole opstillet et yngre kompleks (se ndf.) 
på i alt fem sæder uden ryg og baldakin. Korsto
lene med tilhørende gulve blev nedtaget 1888. 

Fig. 337. Nordre korstolerække med †rygpaneler (s. 
5854). Chr. Reinau(?) fot. 1888. – North choir stall row 
with †back panels.

Fig. 336ab. *Rygpaneler med bemaling fra 1707. De*Rygpaneler med bemaling fra 1707. De
taljer af de senmiddelalderlige korstole (s. 5854). a. Fe
stondekoration. b. Indskrift. I Horsens Museum. Jens
Jørgen Frimand fot. 1980. – *Back panels with painting 
from 1707. Details of the Late Medieval choir stalls. a. Fes-
toon decoration. b. Inscription.
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Ved stolenes genopstilling 189091 besluttedes 
det dels at harmonisere de to rækkers længde og 
pultenes forpaneler,345 dels at afrense den ældre 
bemaling, idet dog ældre mangler og skader nød
vendiggjorde enten en total opmaling eller ud
førelse af helt nye rygpaneler.346 Man valgte den 
sidstnævnte løsning, da påvisningen på samme 
tid af spor efter den middelalderlige afdækning 
aktualiserede udførelsen af baldakiner i begge si
der; endvidere gennemførtes en supplering af de 
ældre pultpaneler, etablering af nyt gulv og trap
per samt tilsætning af manglende dele, hvorefter 
alt ferniseredes. Tilmuringen af arkadeåbningen 
mod Det russiske Kapel (s. 5941) gjorde det end
videre muligt at rykke sydrækken længere mod 
vest. Endvidere fjernedes den yngre stolerække. 
Et udvalg af de kasserede dele blev placeret på 
kirkens loft, hvorfra de o. 1972 deponeredes på 
Horsens Museum, jfr. ovf. En besigtigelse 1985 
fastslog delvise afskalninger af det sekundære fer
nislag og generel udtørring af træet med deraf 
følgende revnedannelser.347 2004 er foretaget 
prøveafrensning af gavlene ved Jens Johansen.
 Korstol(?) (fig. 338), senmiddelalderlig(?) med 
eftermiddelalderlige tilsætninger. Fire af tidligere 
fem (måske otte eller ni, jfr. ndf.) klapsæder348, 
med enkelt profileret dækbrædt, muligvis sen
middelalderligt, uden spor af en mulig overbyg

ning. Endvidere udsvejfede vanger med småspir, 
rundbuede endegavle, foroven med halvcirkel
formet roset i relief (den søndre gavl er dog en 
nyere kopi af den nordre) og fyldingspanel som 
bagklædning, formentlig sekundært anvendt 
her at dømme efter den manglende harmoni 
med sædernes bredde. Alt dette synes at være af 
yngre dato, antagelig fra 1500’ernes anden del. 
Stolerækken var i hvert fald i tidsrummet 1862
88 placeret i forlængelse af de ældre korstoles 
sydrække, idet den dog har skilt sig ud fra denne 
med sin væsentlig afvigende udformning (jfr. fig. 
33, 382).49 Den havde da fem sæder. Oversidens 
dækbrædt bærer en indridset nummerering fra 
58 (»No 5«, »No 6«, No 7«, »No 8«), vidnes
byrd om, at den indgik i et større kompleks på 
otte eller ni sæder, muligvis endda opstillet i to 
blokke, hvoraf det fjerde eller niende sæde blev 
elimineret ved hovedrestaureringen 188892. 
Funktionen som korstol og placeringen i koret 
behøver dog ikke være oprindelig, og stolen kan 
have været opstillet andetsteds i kirken som præ
ste eller degnestol. I så fald må den i ét og alt 
betragtes som eftermiddelalderlig. Stafferet med 
brun oliefarve. I dag i skibets vestende.

Fig. 338. Korstol(?), antagelig senmiddelalderlig med 
senere tilføjelser (s. 5860). Henrik Wichmann fot. 2004. 
– Choir stall, probably Late Medieval with later additions.

Fig. 339. *(†)Skriftestol (s. 5861). I Horsens Museum. 
JensJørgen Frimand fot. 1980. – *(†)Confessional.
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Danmarks Kirker, Århus

 †Korstole(?). Den påfaldende forskellighed i 
udformningen af korets vægpiller, hvor hænge
pillerne mellem de tre vestligste fag kun er ført 
halvt ned, i modsætning til vægpillen mellem 1. 
og 2. fag, kunne tyde på, at der allerede fra o. 1350 
har været (eller måske kun planlagt) et kompleks 
af ældre korstole.
 *(†)Skriftestole (fig. 339341, 519), o. 1600, med 
yngre bemaling, antagelig fra o. 1700. Udsmyk
ningen kan have været omfattet af sognepræsten 
Anders Vindings renovering og bemaling af ‘al
tergulvet’ og af korstolene 1707, jfr. s. 5855.
 De to ensdannede stole, der før 1888 var opstil
let hhv. i korets nord og sydøsthjørne til præsten 
og kapellanen (jfr. fig. 149), blev ved hovedrestau
reringen adskilt og placeret på kirkens loft. Ho
vedparten deponeredes o. 1972 på Horsens Mu
seum, hvor de blev beskrevet 1980 af Danmarks 
Kirker, jfr. også fig. 523. Siden synes en del bort
kommet. Bevaret er dog en gavl (fig. 519) og to 
døre (fig. 341), heraf den ene et ældre depositum 
fra o. 1920 (HOM inv.nr. 1631, 889394). Hver 
stol havde på kortsiderne fire udskårne pryd
gavle med volutsmykket trekantfronton mellem 
spir over halvroset, båret af kanellerede pilastre; 
herunder rombeformet felt, dannet af profillister. 
Mellem gavlene, vendt mod kirken, var en fyl
dingsdør til skriftefaderens sæde. Modsat dette 
var et lavt tredelt panel med læderpolstret knæle
pult og armlæn for den skriftende. Muligvis har 
der været en overbygning med vinduer, jfr. ndf. 
Stolenes rammeværk var stafferet med en grå

flammet marmorering, idet samtlige fyldingsfel
ter i forpaneler og døre bar manende vers med 
relation til skriftemålshandlingen, alle udført med 
grå fraktur på sort bund, jfr. også †indskrift på 
korstolenes rygpanel (s. 5855). På de to †forpa
neler (fig. 340) læstes hhv.:

»O Syndere bekiend
med hvem du har at giøre
Naar her dit Skriftemaal
For Gud du vil fremføre

Thi vil du hykle for
 Din Siælesørgere.«

»Er det derfore dit
alvorlig hiertes tanke
Bodfærig og bereed

Paa Naadens dør at banke
Vel kom da og needkald
For[r] Gud i Thi (…)«

»Men naar du trøstet er
da lad dit forsæt vare

Nye Poenitentzes frugt
I Herrens frygt at bære

Gak saa med troe [o]g G[l]ad(?)
og bo (….)«

Fig. 341. Bemalet dørpanel. Detalje af *(†)skriftestol (s. 
5862). I Horsens Museum. Jesper Nørgaard Weng fot. 
2002. – Painted door panel. Detail of *(†)confessional.

Fig. 340. †Forpanel af *(†)skriftestol (s. 5861). I Hor
sens Museum. JensJørgen Frimand fot. 1980. – †Front 
panel of *(†)confessional.

399
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»O Jesu du min Frelser kiær
Hvor est du sød at eie

Hvor est du Naadig mod enhver
Som for din Trone Neye.«

»Min Frelser og min Sød(e) Gud
Lad øyed førre briste

Før ieg dig atter mod det bud
Med forsæt skulle friste.«

»Ved Anger Troe Omvændelse
udslettes Gamle Synder

Men hvad er min bekiændelse
Om ieg paa ny begynder.«

På dørene står (jfr. fig. 341):

»Christne Siæle som vil Nyde
dend Korsfæsted Frelsers bord

Reenser Hiærted, strax skal flyde
Lægedom ud af Hans Saar.«

»Mine Synder ieg bekiænde
Velted har ieg mig i Dynd

Men til Gud ieg vil omvænde
Og vil Sørge for min Synd.«

–

»Af Dybed Raaber ieg til dig
O Herre hør min Klage
Og lad dit øre Naadelig

Min Suck og bøn antage.«

»Ti vil du Synden agte Paa
og Herre den opskrive

Hvo kand for dig uskyldig staa
Hvo kand bestandig blive«.

Stolene er kun sparsomt nævnt i kilderne; 1746 
betales Niels Maler for at male præsternes stol 
(vel en af disse).99 På samme tid blev skriftesto
len (her og ikke i Vor Frelsers Kirke(?)) skudt fra 
hinanden og på ny tilpasset ved murpillen.114 Få 
år senere, 1752, blev skriftestolene i Vor Frelsers 
Kirke marmormalede og forsynede med ‘ver
sioner’, antagelig bibelcitater (s. 5532), formentlig 
som efterligning af de tilsvarende i sognets hoved
kirke. 177475 afregnedes for fire skamler og fire 
armlæn hertil, mens der 1778 nævnes fire fag vin
duer i præstens stol i ‘Storekirken’ (dvs. denne), et 
muligt indicium på, at stolene på et tidspunkt har 
haft en lukket overbygning; denne sås dog ikke 
1888.349 Endelig betaltes maleren Thomas Bangs 
enke 1784 for marmorering og maling af præstens 

stol, dvs. antagelig en fornyelse af den ældre staffe
ring.106 Efter 1794 har stolene mistet deres funk
tion, bortset fra kirkens kortvarige vikarperioder. 
Som nævnt ovf. blev de nedtaget 1888. I forbin
delse med hovedrestaureringen nævntes 188788 
et forslag om at indrette en særlig skriftestol i Det 
russiske Kapel, eventuelt i den tilmurede bue mod 
kirken (jfr. s. 5739).350

 Præstestol (fig. 342), nyere, i historicerende stil, 
af ubehandlet eg med læderpolstring. Armstol 
med kugledrejede støtter og spidsbuet, blad og 
spirprydet ryg. I koret ved alteret.
 Lukkede stole. I forbindelse med nyindretnin
gen af stolene 173738 udførtes i alt 14 lukkede 
stole eller ‘logier’, hvoraf de sidste tre (nr. 12
14) efter alt at dømme var udformet som hæ
vede pulpiturer og desuden omtales som sådan, 
om end først fra 1790 (s. 5878).351 De øvrige var 
nummereret fra 111, regnet fra hovedindgangen 
i nordvest (nr. 1), videre til midtskibets østligste 

Fig. 342. Præstestol (s. 5862). Henrik Wichmann fot. 
2004. – Priest’s chair.



5863STOLE

fag ved korskranken (nr. 23) via søndre sideskib 
(nr. 48 og antagelig nr. 9) og til skibets vestende 
(nr. 1011). Mens kun to af disse (nr. 23) endnu 
er intakte, kendes adskillige fragmenter af de øv
rige, deriblandt prydgavle og flere figurmalede 
paneler, fra de lukkede stole, som fandtes i de fem 
nicher i søndre sideskibs mur som reminiscen
ser fra den middelalderlige korsgang. Nicherne 
tilmuredes ved hovedrestaureringen 188892 (s. 
5738). Formelt synes der at have bestået et hel
hedspræg over stolenes udskårne og bemalede 
dele, af hvilke figurmalerierne med deres bredt 
skitseagtige, undertiden noget grove malemåde 
antagelig kan tilskrives Mogens Christian Thra
nes værksted.
 12) (Fig. 34344), 173738, placeret ved kor
skrankens søndre og nordre hjørne og udformet 
som lukkede ensdannede rumenheder med loft 
og vinkelstillede panelvægge, hvori er indsat sky

devinduer og døre med tilhørende dørtrin i side
fagene mod midtskibet. Væggene, der indrammes 
af toskanske pilastre, krones af et rigt profileret 
bjælkeværk, med udskårne topstykker med ovale 
medaljoner, flankeret af yppigt bladværk. På ge
simsens forkrøppede led i hjørnerne er vasefor
mede opstandere med flammetop. To af disse er 
sekundært fornyede. Indvendig er på to af siderne 
faste bænkesæder.
 Begge stole er rigt bemalet med en staffering, 
der harmonerede med rummets øvrige stoleværk. 
De arkitektoniske led står i en rødbroget marmo
rering, væggenes bundfarve er olivengrøn, me
daljonfelter og vaser sorte, mens panelernes lister 
og topstykkernes dekorative led står forgyldte. 
Indvendig er stolene gråmalede. Over de respek
tive døre er på rammeværket angivet nummere
ringen, hhv. »N° 2« på den nordre stol og »N° 
3« på den søndre. På dørenes og væggenes nedre 

Fig. 34344. Lukkede stole nr. 12 (s. 5863). Henrik Wichmann fot. 2004. – Closed pews nos. 1-2.
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fyldinger er malerier med gammeltestament
lige motiver, hvoraf de tre er udført efter forlæg 
i Christoph Weigels Biblia ectypa (1693). Under 
billedet skriftfelt med bibelsteder i forgyldt kur
siv på sort bund. På stolen i nord er på dørens 
sydvendte panelfelt (fig. 343) vist den knælende 
Moses, der modtager Lovens Tavler, jfr. Biblia ec-
typa. Indskrift:

»For Loven Som Gud gaf med tordens skrekkeild
Bør du ei grues meer, Gud er i Jesu mild. Exod«

(2 Mos. 31,18).

På den vestvendte side er vist Pagtens Ark som 
podium for to keruber, der skærmer et rygende 
brændeoffer. Indskrift:

»I arken Gud jo bød, at legge Loven ned,
Træd nu frimodig hen, og nyd i Jesu fred. Exod 25.10«

(2 Mos. 25,10).

På stolen mod syd (fig. 344) ses på dørens nord
vendte panelfelt Moses foran den brændende 
tornebusk, jfr. Biblia ectypa. Indskrift:

»Kast bort, hvad syndigt er, Vil du Guds aasyn skue,
Som Moses sine sko, naar busken staar i Lue. Exod«

(2 Mos. 3,35).

På den vestvendte væg ses profeten Nathan foran 
kong David. Motivet er beslægtet med, men ikke 

som de to førnævnte ganske identisk med Biblia 
ectypas fremstilling. Indskrift:

»Kand Nathans prædiken, saa Davids Hierte røre,
Da naar Du giøre boed, skal Du og naade høre. 

Sam: 12,14« (2 Sam. 12,114).

De to stole, som udgjorde en del af de Lichten
bergs gennemgribende fornyelse, jfr. ovf. og ndf., 
talte som nr. 2 og 3 af kirkens lukkede stole, hver 
beregnet til to sæder. Begge blev fæstede 1738, 
den nordre (nr. 2) til Jochum Rodenborg (senere 
de Lichtenhielm) og hustru, Adolphine Sophie 
Müller, i stedet for deres umiddelbart forinden 
sløjfede stol i midtgangens mandsside (se ndf.), 
mens den søndre (nr. 3) fra første færd tilhørte 
rådmand Søren Høstmark og hustru.352 Stolene 
var genstand for en istandsættelse i forbindelse 
med hovedrestaureringen 188892, hvor bl.a. en 
række af topstykkerne fornyedes. 1985 fastslog 
en besigtigelse udtørring af træværket, samt til
smudsning og delvis afskalning af farvelaget. 2002 
gennemførtes en stabilisering og imprægnering 
af træværket, delvis udskiftning af vinduesglas
sene og de oprindelige læderremme, samt en re
touchering og rensning af farve lagene.353

 *(†)Lukkede stole, 173738. I det følgende be
skrives stolene så vidt muligt i den rækkefølge, 

Fig. 345. Rekonstruktion af *(†)lukket stol nr. 1 (s. 5865). Tegning Anneli Olesen og fotomontage Mogens Vedsø 
efter opmåling 1980 af Marianne Ritzau og JensJørgen Frimand. – Reconstruction of *(†)closed pew no. 1.
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der etableredes ved Gerhard de Lichtenbergs ny
indretning.
 1) (Fig. 34546, 520), på gesimsen over døren 
betegnet »No 1«. To vinkelstillede panelvægge, 
kortsidens med dør og langsidens med tre vin
duesfag, har afskilret et indelukke, der efter alt 
at dømme var placeret i nordre sideskibs vestfag, 
umiddelbart øst for hovedindgangen og stødende 
op mod *(†)vindfang (s. 5875). Indgangen har 
været mod syd, mens vinduerne vendte mod øst. 
Af de endnu 1980 registrerede dele fremgik, at 
stolen var udformet som de bevarede lukkede 
stole, dvs. med en arkitektonisk indramning af 
væggene med toskanske pilastre (på vindues
væggen dog kun af halv længde af hensyn til det 
foranstillede stolestade), hvorpå hvilede en rigt 
profileret gesims. I væggenes øvre fyldinger har 
været indsat vinduer, mens dørfløjens nedre pa
nelfelt har figurmaleri med tilhørende indskrift; 
vinduesvæggens panelfelter manglede. Indven
digt var sæder, beregnet til i alt seks pladser, på 
den øst og nordvendte side.
 Stafferingen har været tilpasset det øvrige stole
værks, dvs. med en grågrøn bundfarve og en rød
flammet marmorering af pilastre; kapitæl og baser 
var dog gulligthvide. *Dørstykket (fig. 346), der 
synes at være det eneste bevarede af stolens dele, 
er udført i olie på træ, lysmål 70×51 cm, indsat 
i moderne ramme. Maleriet, Jakobs kamp med 
englen, viser de to kæmpende i et åbent landskab 
med fjerne klippeformationer. Udført efter forlæg 
i Christoph Weigels Biblia ectypa (1693). Englen er 
iklædt hvidlig kjortel med folderigt lyseblåt drape
ri, mens Jakob har rød, knælang kjortel, lysebrun 
fodbeklædning og et hvidt klæde, viklet om sit 
hoved. Det tilhørende †skriftsted på det kasserede 
rammeværk stod i forgyldt kursiv på sort bund:

»Her Strider Jacob med sin Gud og overvinder,
Den Kraft og Troen har, som Gud i bønnen binder. 

Gen. 32,24« (1 Mos. 32,24).

I Horsens Museum (HOM inv.nr. 9250).
 Stolen var tidligst fæstet til Peder Bering, der 
dog snart efter lod opføre pulpitur på østsiden af 
orglet (nr. 14, jfr. s. 5879).82 Det er antagelig den
ne, betegnet som en »indelukke Stoel« inden for 
nordre sides hoveddør, der 1786 repareres med 

snedker og malerarbejde ‘efter det gamle’.106 
Stolen, som skimtes på fig. 114 og er angivet på 
planen fra 1883 (fig. 33), afmonteredes 1888 i 
forbindelse med hovedrestaureringen.
 26) (Fig. 34751, 521). I hver af de fem †ni
cher i søndre sideskibsmur fandtes lukkede stole, 
hver beregnet til tre stader og nummereret fra nr. 
48. Indgangen hertil skete oprindelig gennem de 
korte mandsstole, hhv. fra nr. 2, 5, 9, 12 og 16.81 
Hver stol havde en tredelt væg mod kirken med 
højrehængt indgangsdør i midtfaget, firedelte sky
devinduer i sidefagene og figurmalede panelfelter 
forneden; endvidere foran nichens øvre del en 
rigtdekoreret trekantet prydgavl med cirkulært 
midtfelt indrammet af laurbærkrans og flankeret 
af fantasifulde akantus og blomstersmykkede kar
toucher, øverst med gitterværk og muslingeskal. 
Af de sidstnævnte er i kirken ved skibets nord og 

Fig. 346. Jakobs kamp med englen. Detalje med †ind
skriftfelt fra *(†)lukket stol nr. 1 (s. 5865). I Horsens 
Museum. JensJørgen Frimand fot. 1980. – Jacob’s 
Struggle with the Angel. Detail with †legend from *(†)closed 
pew no. 1.
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Fig. 347. (†)Lukkede stole i søndre sideskib, set fra midtskibet (s. 5865). Chr. Reinau(?) fot. 1888. – (†)Closed pews 
in south side aisle, viewed from the nave.



5867STOLE

Fig. 34851. Rammeværk og bemalede paneler fra *(†)lukkede stole nr. 26 (s. 5865). I Hor sens Museum. Jens
Jørgen Frimand fot. 1980. – Framing and painted panels from *(†)closed pews nos. 2-6.

sydvæg opstillet tre ensdannede gavle (fig. 115
16, 347, 366) foruden en fjerde, der at dømme 
efter de afvigende dimensioner og udformning 
ikke mindst med sit kronede spejlmonogram for 
Peder Thomasen Bering formentlig har været 
placeret ved dennes pulpitur (s. 5879). Endvidere 
en række mindre løse ornamenter, bl.a. fragmen
ter af udskårne festoner, der har været påsat de 
lodrette rammestykker mellem vinduerne.
 På Horsens Museum registreredes 1980 fire tre
delte panelvægge, hvis vandrette overliggere for 
størstedelens vedkommende manglede. Det sam
me gjaldt dørenes respektive øvre ramme, hvorpå 
en nummerering antagelig har været påmalet, jfr. 
ovf. At dømme efter de registrerede fragmenter 
af overliggerne har de enkelte panelvægge været 
sammenbyggede. Hovedparten af rammeværket 
synes dog ikke bevaret, bortset fra en lodret stolpe 

med korintisk pilaster (HOM inv.nr. 8970), to til
svarende korintiske kapitæler (HOM inv.nr. 1630) 
og enkelte udskårne festoner, hvoraf fragmenter 
findes ved kirken, enkelte på Horsens Museum 
(HOM inv.nr. 1625), jfr. også s. 5886. Af de nedre 
fyldingsfelter, hvori var indsat bemalede paneler 
med plan forside og affaset bagside, er syv panel
felter bevaret (HOM inv.nr. 88968902).
 Panelvæggenes staffering har været tilpasset det 
øvrige stoleværk med grågrønt rammeværk og 
vandrette profillister, udfyldt med sort. Sidefagenes 
nedre lodrette rammestykker stod umalede, for
mentlig hvor de respektive stolestadegavle stødte 
op mod panelvæggene. Prydgavlene er dog guld
bronzerede med sortfarvning af cirkelfelter og 
baggrunde. I harmoni med stolestadegavlene var i 
underdelens fyldingsfelter højovale malerier i gri
saillekartoucherammer af to forskellige typer, tilsy
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neladende skiftevis vekslende,354 hhv. med bladdusk 
og med krydsende volutkrøller foroven, med flige
de blade eller hængekvast forneden. Billedfelterne 
(fig. 352ab) viser italieniserende landskabsprospek
ter med bjerge, borgruiner, kuppelbygninger og 
enligtstående træer eller anden spredt vegetation, 
i modsætning til stolestaderne dog tilsyneladende 
uden særligt allegorisk indhold. Farveholdningen 
adskiller sig også fra disse med en overvejende mo
nokrom bemaling i grå, brune og gyldne nuancer. 
Panelfelternes bagside er gråmalet.
 Af stolene, der erstattede ældre lukkede stole smst. 
(jfr. ndf.), blev den vestligste (nr. 8), som lå ‘næst ved 
salig Christen Thonboes begravelse’, dvs. ved det 
oprindelige kapel for Christen Nielsen Thonboe, 
senere Det lichtenbergske Kapel (s. 5921), allerede 
1738 erhvervet af Jens Jørgen Lindvig. Blandt de 
øvrige fæstere bemærkes Jochum Rodenborg i nr. 
6 (samme placering som før ændringen); denne 
benyttede dog også den lukkede stol nr. 2 (jfr. 
ovf.), og flyttede i øvrigt 1748 til pulpitur nr. 14 (s. 
5879). Endvidere borgmester Andreas Flensborg, 
som siden sad dels her, dels i nabostolen (nr. 7), 
indtil familien 1779 flyttede til pulpitur nr. 13 (s. 
5879).81 En ikke nærmere identificeret bruger, »G. 
Peschel«, efterlod i øvrigt sit indridsede navnetræk 
på en af stolene.334 I forbindelse med dåbsstedets 
flytning 179798 til østenden af søndre sideskib 
(s. 5793) må den østligste stol være blevet fjernet, 
mens de øvrige endnu fandtes 1888 (jfr. fig. 115, 
347), dog med udskiftning af gavl fra den davæ
rende stol nr. 5, med den lavere og bredere pryd
gavl, vel fra Peder Berings pulpitur eller orglet (s. 
5879, 5885). Dele fra den o. 1797 kasserede stol 
kan dog også være genanvendt.
 †Lukkede stole. Foruden stole af denne type, 
markeret fra første færd med særlige anordninger i 
form af sidepaneler, vinduer, gardiner, gitterværk, 
loft og privat låsetøj, fandtes i lighed med praksis 
ved bl.a. Vor Frelsers Kirke (s. 5534) enkelte sto
lestader, som først sekundært blev omdannet til 
privatbrug, undertiden dog til gene for de andre 
kirkegængere, jfr. ndf. Et præcist overblik over 
antal og placering af samtlige i kilderne omtalte 
lukkede stole lader sig dog vanskeligt etablere.
 Lukkede stole i muren, dvs. i søndre sideskib, 
fandtes allerede før 173738, således udtrykke

ligt nævnt ved den senere stol nr. 4 i 1. fag, der 
(omtalt som ‘det øverste hul’) 1731 blev fæstet 
hhv. af Bertel Fædder og Simon Braad; endvidere 
ved senere nr. 6, fæstet 1692 (‘et stade i muren’) 
af skibsbygger Jacob Olufsen og siden, 1727 af 
Jochum Rodenborg (jfr. ovf.). Antagelig har også 
de øvrige nicher været anvendt på samme måde 
som senere. Under stolestriden 1733 i Vor Frel
sers Kirke (s. 5534) klagedes over, at Hans Ro
denborgs ‘slægtninge’ havde opført to lukkede 
stole, den ene ved enden af en stol i midtgangen, 
den anden indhugget i kirkemuren, uden at der 
af den grund var betalt noget til kirken.355 Den 
førstnævnte kan henvise til den ovf. omtalte, mens 
den anden vel var identisk med den lukkede stol, 
som brodersønnen, samme Jochum Rodenborg 
havde ladet opbygge blandt midtgangens mands
stole; denne, der måske er identisk med nr. 6 i 
mandsrækken, som han 1736 havde i fæste, blev 
dog nedbrudt ‘for egalités skyld’, da de nye stole 
blev indrettet, dvs. o. 1738.81 Endvidere nævntes i 
anklagen mod Magistraten, at der fra tid til anden 
var blevet rejst hele seks (vel underforstået luk
kede) stole uden særlig betaling, en beskyldning, 
der blev tilbagevist ved at referere til, at disse for 
fems vedkommende var ‘gamle munkestader’ (en 
hentydning(?)) til det andet kompleks af korstole 
s. 5860), mens det sjette var et »Menniskes Stade« 
ved en pille (uvist hvor). Alt dette var dog sket 
for lang tid siden og sikkert med den daværende 
Magistrats billigelse.355 
 Oktober 1735 fik fru konferensrådinde Gra
bow (Lucie Hedvig von Levetzow, enke efter 
stiftsamtmand over Skanderborg og Åkjær Amter, 
Jørgen Grabow) tilladelse til at forsyne den bage
ste kvindestol i midtrækken (nr. 19) med vinduer 
eller gardiner – en praktisk foranstaltning ‘til at 
lukke for vinden, dog ikke anderledes, end at når 
lig skal indbæres i kirken, kan (vinduerne) blive 
slået ned’.356 Beslutningen blev truffet efter flere 
måneders trakasserier. Fruen, der i flere år havde 
boet i byen uden at kunne få eget stolestade, øn
skede oprindelig selv at opføre ‘en stol og et lille 
pulpitur’ i nordsiden. Det udvalgte sted, ‘midtvejs 
mellem to piller oven over fruentimmerstolene’ 
blev dog afvist af praktiske årsager, da ‘hvælvin
gen her var for skrøbelig’. I stedet anvistes en pla
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Fig. 352ab. Italieniserende landskabsprospekter fra *(†)lukkede stole nr. 26 (s. 5868). I Horsens Museum. Jesper 
Nørgaard Weng fot. 2002. – Italianate landscape views from *(†)closed pews nos. 2-6.

cering i samme gang ‘fra pillen næst ved koret på 
den nordre side med opgang via den lille kirke
dør’, dvs. formentlig mellem første og anden pille 
i midtskibets sydrække i stedet for en plads i det 
følgende fag. Pulpiturforslaget blev dog opgivet 
i sidste instans til fordel for den lukkede stol på 
gulvet, men ikke uden protester fra stiftsprovst 
Jesper Norup, hvis hustru også frekventerede den 
pågældende plads.81 Stolen udgik få år efter ved 
den store renovering.
 Tre lukkede stole (nr. 911) blev nyindrettet i 
forbindelse med istandsættelsen 173738. Anta
gelig har disse stået i kirkens vestende, vel mod 
vestmuren på den plads, der var blevet ledig efter 
dåbsstedets flytning (s. 5792). Nr. 9, der rummede 
otte sæder og var placeret i ‘kirkens vestre ende 
neden under og næst ved kancelliråd Lichten
bergs begravelse’, fæstedes af provst Norup. Nr. 
10 lå ‘næst ved lige for kirkens midterste gang’ 
‘i samme linje’ som det foregående og rummede 

fem pladser. Denne nævntes oktober 1738 under 
kirkens store velgører, Gerhard de Lichtenbergs, 
navn, men blev allerede året efter fæstet af fru 
Grabow indtil 1754, da hun ansøgte om frita
gelse for stoleafgift, da hun ‘formedelst alderdom 
og svaghed’ nu ikke længere kunne komme i kir
ken. Familien de Lichtenberg fik i stedet plads på 
pulpitur nr. 12 (s. 5879). Nr 11 var placeret ‘sidst 
neden under ud til kirkedøren’, tilsyneladende 
nordligst i rækken. Her sad en årrække oberst
løjtnant Wintz med familie.357 De tre stole mi
stede i lighed med de øvrige deres funktion efter 
1794, men det er uklart om de allerede blev ned
revet på det tidspunkt eller først fjernedes i løbet 
af 1800’erne. De er ikke nævnt 1862 og kan have 
været omfattet af en delvis renovering kort efter, 
da bl.a. ‘pulpiturstolene’ blev borttaget ‘for lysets 
skyld’, jfr. ndf.358 Under alle omstændigheder ses 
de ikke på Storcks plan 1883 (fig. 33). Herudover 
udførte snedker Rasmus Thomassen og maler 
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Henrik Møller 1775 en ny lukket stol til Latin
skolens rektor, Johan Henrik Tauber. Placeringen 
af stolen, der var forsynet med loft, gulv og fire 
fag skydevinduer samt stafferet med rammer i 
brun og gul marmorering og hvide lister, fremgår 
dog ikke.153

 Løse stole. Et antal nyere egetræsstole med flet
sæder, tegnet af Kaare Klint findes opstillet i koret 
og midtskibet. †Løse stole. 1894 anskaffedes 40 lø
se rørstole.208 S.å. klagede kirkeinspektionen over, 
at en ‘uforholdsmæssig stor del af menigheden’ 
måtte stå op under gudstjenesten.359 1914 anskaf
fedes 50 løse stole fra Trævarefabrikken Thor.269

 †Bænke. 1792 anskaffedes to nye bænke, udført 
af snedker J. Grøn, til brug for ‘det øgede antal di
sciple, der opvarter i kirken’. Opstillet i koret.351 
1894 omtales to løse bænke, måske disse.208 1923 
fandtes 23 bænke i kirken, 1949 reduceret til 10 
og 1974 til tre.238

 Møbler i præsteværelse og Det russiske Kapel. Rum 
til præst og sakristi indrettedes 1894 dels bag al
teret, svarende til ældre praksis, dels i Det russi
ske Kapel. I sidstnævnte rum findes to skabe med 
fyldingsdøre, stafferet med rødbrunt rammeværk 
og okkerfarvede kantlister omkring grå spejlfyl
dinger, placeret i hhv. det nordøstre og sydvestre 
hjørne. Heraf anskaffedes det sidstnævnte 1946 
til opbevaring af præstekjoler m.m.,49 mens det 
første, der er højere, kan være identisk med det 
skab, der nævnes her 1894.49 1974 fremkom et 
ønske om fornyelse af møblementet.49

 †Møbler. I det tidligere præsteværelse bag alteret 
fandtes 1862 en lænestol og et klapbord anbragt 
mod alterets bagside,49 1894 desuden servante og 
bord.208 I Det russiske Kapel fandtes 1947 et bord 
og fire armstole, 1974 desuden et mindre bord, 
tidligere i koret, og et antal løse stole.238

KISTER OG SKABE

†Kister. 1) 1684 omtales en ‘beslagen’ kiste, hvori 
pengene fra kirkens tavler blev lagt.34 I ugen efter 
pinse 1695 blev kisten, der stod i koret, brudt op 
og pengene stjålet.360 2) September 1695 betal
tes snedkeren for at udføre en ‘lade’ til messe
klæderne. Skrinet blev malet med olietræsfarve 
og indvendig beklædt med uldent stof (sardug).34 

1712 blev en stang på ‘kirkekisten’ repareret (den
ne?).34

 Skabe. I forhallen findes et nyere, lavt skab med 
to fyldingslåger og tilsvarende staffering. Se end
videre skabsrum i altertavlens predella (s. 5770) 
og ovf.
 †Skabe. Skabsrum har været indrettet dels i to 
murede nicher i korets østvæg, dels i østsiden af 
det murede alterbord (s. 5709, 5766). Derudover 
har kirken haft et antal løse skabe. 1686 forsy
nedes ‘skuffen’, hvor alterklæderne opbevaredes, 
med en ny låge af Rasmus (Pedersen) Snedker.34 
1689 fremstilledes yderligere en ‘skuffe’ (skab el
ler kiste(?)) til opbevaring af alterklædet, repare
ret 1703.34 1690 blev to skabe ved alteret, antage
lig i korets østmur (s. 5709), repareret af Rasmus 
Pedersen Snedker; 1693 købtes nye nøgler til ‘de 
små skabe bag alteret, hvor lysene opbevares’.34 
1739 nævnes et alterskab, der tjente til opbeva
ring af Christian IV’s bibel, skænket af etatsråd
inde de Lichtenberg (jfr. s. 5789).99 1761 erstat
tedes et af skabene (‘skufferne’) til alterklæderne 
med et nyt, udført af Mathias Vilhelm Snedker, 
mens det andet fik en ny låge. Klejnsmed Niels 
Collerup satte lås på det nye og reparerede låsen 
på den gamle skuffe, og begge stafferedes med 
oliefarve af Henrik Maler.107 1777 betaltes for en 
lås til skabet ‘i altergulvet’ (i alterbordet(?)),153 og 
1793 blev låsen for ‘lyseskabet’ repareret.42

PENGEBEHOLDERE

†Pengeblokke. 13) 1625 omtales tre blokke, der 
blev stafferet af Jens Maler.48

 Pengebøsser. 12) (Fig. 353), o. 1850(?), af sort
malet jernblik. 23 cm høj kasse med pengetragt på 
låget og hængslet forside, hvorpå antikvaindskrift 
med guld, »De fattiges Kasse«. I kirken og i Sog
negården. 3) (Fig. 354), o. 1900, af metal, rødmalet 
med gyldne detaljer. Cirkulær med hængslet for
side og pengetragt foroven. På forsiden initialer
ne »L·Y·M« for »Lægmandsbevægelsen for Ydre 
Mission«; langs randen »Ageren er verden« og 
Kristusmonogram, alt med gyldne versaler. Mon
teret på gråmalet træplade og opsat på forhallens 
østvæg, nord for døren. Muligvis identisk med én 
af de tre bøsser, der anskaffedes 190708.49 45) 
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O. 1930,361 af messing. Cirkulær, forsiden smykket 
med reliefkors med trepasender, pengerille øverst. 
Monteret på messingplader hvorpå »Erstad Aar
hus« med fordybede versaler. Opsat på forhallens 
nordmur på hver side af døren.
 †Pengebøsser. 1) 1695, udført af Rasmus Degn, 
beslået og forsynet med hængelås. Bøssen skulle 
bruges til opbevaring af de fattiges penge, efter 
den dertil beregnede kiste var blevet brudt op 
(†kiste nr. 1).34 23) O. 1711 omtales to bliks
parebøsser, der opbevaredes hos provsten.81 46) 
1720 omtales tre sparebøsser af blik til indsamling 
af kollekter ved kirkedørene, skænket af ‘en ube
kendt’.34 I præstens varetægt. Antagelig kasseret 
før 1748, hvor nye bøsser anskaffedes til brug i 
begge kirker (jfr. s. 5538). 79) 1907 indkøbtes 
tre kirkebøsser, der endnu fandtes 1916.269 En af 
disse er muligvis identisk med pengebøsse nr. 2. 
194774 omtales tre udskårne indsamlingsbøsser 
af træ.238

 †Klingpunge. 13) 1684 omtales tre punge af 
rødt fløjl.34 Fra 1713 opbevaret hos kapellanen, 
omtales ikke efter 1728. 46) 1720, tre ‘fløjsbal
dyrede’ punge skænket af skipper Hans Hansen 
Svane.34 1743 nævnes kun to; disse benævnes 

1748 ‘gamle og øde(lagte)’.99 79) 1745, tre tav
lepunge af fløjl med sølvbjælde skænket d.å. ‘af 
en god ven’.99 En af disse benævnes 1793 ‘Klo
sterkirkens første tavle’ og 1797 ‘søndagstavlen’.42 
Antagelig overført til Vor Frelsers Kirke ved den
nes ophøjelse til hovedkirke 1794 (s. 5538).

DØRFLØJE OG PULPITURER

Dørfløje. Samtlige dørfløje stammer fra hovedre
staureringen 188892 og er udført af snedkerme
ster N. H. Betak efter tegninger af H. B. Storck 
1890.362

 Udvendige. 1) (Fig. 355). Fladbuet dobbeltfløj af 
eg. Fyldinger med foldeværk; indrammet foroven 
og forneden af et bånd med årstallet ‘1890’ i reli
effraktur: »Anno D(omi)ni MDCCCXC«. I feltet 
herover ornamentale skæringer med cirkelslag, 
hvori rosetter og indvielseskors. Gribering og 
håndtag af bronze, leveret af Carl Hansen, Køben
havn.363 Indsat i hovedportalen i nordre sideskib.
 2) (Fig. 356). Fladbuet dobbeltfløj af eg. Fyldin
ger med foldeværk; indrammet foroven og forne
den af en række sortmalede jernringe. Håndtag 
og gribering som nr. 1. Indsat i sydportalen.
 3) Fladbuet revledør af eg. Sortmalet låseblik 
med fligede hjørner. Indsat i trappetårnets yder
dør.

Fig. 354. Pengebøsse nr. 3, o. 1900 (s. 5870). Roberto 
Fortuna fot. 2004. – Money box no. 3, c. 1900.

Fig. 353. Pengebøsse nr. 1, o. 1850(?) (s. 5870). Rober to 
Fortuna fot. 2004. – Money box no. 1, c. 1850?.
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Fig. 35556. Dørfløje nr. 12. Detaljer af udkast ved H. B. Storck o. 1890. Danmarks Kunst
bibliotek. 355. Hovedportal (s. 5871). 356. Sydportal (s. 5871). – Doors nos. 1-2. Details of 
proposals, c. 1890, by H. B. Storck. 355. Main portal. 356. South portal.
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Fig. 357ab. Rekonstruktion af *(†)vindfang, o. 1740 (jfr. fig. 358ab). Tegning Anneli Olesen og fotomontage Mo
gens Vedsø efter opmåling 1980 af Marianne Ritzau og JensJørgen Frimand. a. Facade mod forstue med gengivelse 
af de fire evangelister (s. 5876). b. Facade mod kirken (s. 5876). – Reconstruction of *(†)porch, c. 1740. a. Facade towards 
antechamber. b. Facade towards the church.

 Indvendige. Fire fyldingsdøre af fyr. Fyldingerne 
er grågrønne med okker liste, mens rammestyk
ket står rødbrunt, gerigten mørkebrun. Dørgreb 
leveret af Carl Hansen, København.

 1) Rektangulær med foldeværksfyldinger. Til 
præsteværelse i koret. 2) Rundbuet dobbeltfløj 
med spejlfyldinger. Til Det russiske Kapel. 3) 
Fladbuet med spejlfyldinger. Mellem nordre si
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deskib og forhal. 4) Spidsbuet dobbeltfløj. Mel
lem midtskib og forhal.
 †Dørfløje. Udvendige. 1) (Jfr. fig. 35). 173647(?). 
Rundbuet dobbeltfløj, udvendig flammeret. Ind
sat i portalen, vestligst i nordre sideskib. 2) (Jfr. fig. 
34). 1786, af eg (karm) og fyr (fløje). Rektangulær 
dobbeltfløj med spejlfyldinger, hvorover kurve
hanksbuet ovenlysvindue (»engelsk vinduesram
me«). En lukkeanordning med lod, trisse (med 
pokkenholtskrue) og hampesnor opsattes på in
dersiden. Indsat i sydportalen som del af dennes 
ombygning ved Anders Kruuse og Jens Hiernøe. 
3) (Jfr. fig. 35). 1786, af eg (karm) og fyr (fløj). 
Rektangulær fløj med ‘liggende’, rektangulære 
fyldinger. Indsat i nordre sideskibs 3. fag som aflø
ser for ældre †dør til †orgelpulpitur (s. 5884).106 
 Indvendige. 1) 1717 blev døren til korets trappe
hus, som gav adgang til kirkens hvælvinger, forsy
net med en hængelås, ‘for at drengene ikke som før 
der skulle opføre noget usømmeligt’.34 2) 1746 ind
sattes en ny dør med karm ‘for sakristiet’ (s. 5723) 
formedelst 4 mk. 8 sk.114 3) (Jfr. fig. 75, 517).1786. 
Dobbeltfløj med tremmer af hensyn til ventila
tion. Indsat ved fornyelsen af sydportalen, jfr. ovf. 
 *(†)Vindfang (fig. 35765), o. 1740, af fyr. Et 
paneludsmykket, vinkelstillet vindfang med dob
beltdør mod midtskibet, rig figurstaffering og 
bemaling med indskrifter var indtil 1888 (fig. 
33) opstillet ved hovedindgangen i nordre side
skibs vestligste fag. Af det 1980 registrerede ma

teriale på Horsens Museum er bevaret alle fire 
panelfelter, bemalet på begge sider med bibelske 
figurer m.v. og tre af 12 indskriftfelter; bevaret 
er endvidere dele af den arkitektoniske indram
ning.
 Vindfanget havde fast ramme og panelværk, 
opdelt i stor og sokkelfelt og indrammet af ko
rintiske pilastre.364 Den sydvendte væg havde 
dobbelt fløjdør, mens den østvendte, der stødte 
op mod (†)lukket stol nr. 1, på siden mod sto
len var enklere udformet; bl.a. var af hensyn til 
sædernes ryglæn kun indsat lavere bemalede pa
neler i væggens øvre tredjedel. Et rigt profileret 
bjælkeværk med bemalet indskriftfrise kronede 
vindfangets facader mod kirken (her benævnt 
forsiden), mens gesimsen lige som de øvrige 
arkitekturled mod indgangens forrum (her be
nævnt bagsiden) var af en enklere udformning 
med delvis illusionistisk malede dele i stedet for 
de udskårne.
 Rammeværket har haft rødbrun bundfarve, 
mens alle arkitekturled stod i en broget marmo
rering i rødlige og gråsorte nuancer, svarende til 
de endnu bevarede lukkede stole ved korskran
ken (jfr. ovf.). Forsidens pilasterbaser og kapi
tæler har været forgyldte, mens bagsidens tilsva
rende stod i en okkergul farve, der imiterede de 
udskårne forgyldte dele. Samtlige storfelter har 
figurmalerier i grisaille, olie på træ, 155×62 cm 
(dørfløjen), 155×47 cm (det faste panelværk). 

Fig. 358ab. Fragmenter af *(†)vindfang, o. 1740. a. Facade mod forstue med gengivelse af de fire evangelister (s. 
5876). b. Facade mod kirken. Den højre halvdel er dog fejlagtigt placeret t.v. (s. 5876). I Horsens Museum. Jens
Jørgen Frimand fot. 1980. – Fragments of *(†)porch, c. 1740. a. Facade towards antechamber with images of the four evangelists. 
b. Facade towards the church. However, the right half is erroneously placed on the left.
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Mod kirkerummet sås Moses og Kristus, mod 
forrummet de fire evangelister. Alle står i sum
marisk antydet landskabsrum med vekslende 
sky formationer. De tilhørende indskriftfelter har 
kursiv og enkelte versaler i gult på sort grund. I 
det følgende beskrives hvert fag med tilhørende 
indskrift for sig, forside før bagside.
 1) (Fig. 35960), Moses, iklædt fodlang kjortel 
med nøgne fødder og karakteriseret med to lys
stråler, der udgår fra panden; i højre hånd stav, i 
venstre Lovens Tavler. På den tilhørende bagside 
ses Johannes, vist ungdommelig og skægløs med 
knælang kjortel, folderig kappe samt attribut, en 
bog og en fjerpen, støttet mod højre hofte. Venstre 
hånd peger nedad. Hans symboldyr, ørnen, er van
skelig at skimte på grund af billedets rela tivt dårli
ge bevaringstilstand. På det tilhørende indskriftfelt 
står, hhv. under Moses og under Johan nes:

Fig. 35961. Detaljer af *(†)vindfang (s. 5875). I Horsens Museum. 359. Moses (s. 5876). 360. Evangelisten Johannes 
(s. 5876). 361. Kristus (s. 5877). JensJørgen Frimand fot. 1980. – Details of *(†)porch. 359. Moses. 360.The Evangelist 
John. 361. Christ.

»Blandt Templens herlighed, som
Salomon indrætte,

Lod Hand for Huusets dør, toe
Kaaber Stytter Sette,

En Jachin Kaldet blef, En
Boas stoed der ved,

Thi Gud Befestet Sielf, sin
Kirkis Stadighed; 1. Reg: 7.21« (1 Kong. 7,21).

»Med Ørnefieren har
Johannes Skrevet Klart,

Om Jesu Gudom og Hans 
Høye Himmelfart.« 

På venstre dørfløj, på vindfangets vestligste fag, 
set fra kirkerummet. (HOM inv.nr. 8903, 8912).
 2) (Fig. 36162, 554), Kristus, stående med 
fodlang kjortel, folderig kappe og nøgne fødder. 
Armene med opadvendte håndflader er udbredt 
velsignende. Ved venstre side den liggende ver
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Danmarks Kirker, Århus

denskugle, mens Treenighedssymbolet ses i sky
formation over hans hoved. På bagsiden Lukas, 
klædt som de øvrige evangelister; i venstre hånd 
bogen, i højre skriveredskab. Ved hans højre side 
ses oksen, hans symboldyr. En lysstråle, udgående 
fra en skybræmme, rammer hans hoved. På det 
tilhørende †indskriftpanels for og bagside:

»Her seer Du Pillerne, Hvor paa
Guds Huus er grundet,

Det fast Prophetisk Ord, Som har
om Christo vundet

De Helved porte Kand Slet
intet nu formaa

Mod Kirken, som saa fast paa
Klippen bygt skal staa. Math. 7,18.«

»See Lucas Oxen har,
Thi alt hvad Jesus leed,

Som Offer, Præst og meer,
derom gir hand beskeed.«

På højre dørfløj, på vindfangets østligste fag, set 
fra kirkerummet (HOM inv.nr. 8906).
 3) (Fig. 363, 365, 522), skyformation i omtrent 
kvadratisk bemalet felt over ensartet lyse gråt par
ti. På bagsiden ses Markus med bog i høj re hånd, 
venstre hånd hvilende på brystet. Han ser ned 
mod sit symboldyr, løven, der skim tes ved hans 
højre side. Herunder indskriftfelt, der dog kun 
har tekst på bagsiden:

»En Løve Marcus føer
Thi Jesu Løvemoed

Hand os beskrevet har
med hvilket hand opstoed.«

På væg mellem *(†)lukket stol nr. 1 (s. 5865), panel 
til venstre (sydvest), set fra kirkerummet (HOM 
inv.nr. 8905, 8913).
 4) (Fig. 364), skyformation som nr. 3. På bag
siden står den sidevendte Mattæus med tildæk

400

Fig. 36263. Detaljer af *(†)vindfang (s. 5875). I Horsens Museum. 362. Evangelisten Lukas (s. 5877). 363. EvanI Horsens Museum. 362. Evangelisten Lukas (s. 5877). 363. Evan362. Evangelisten Lukas (s. 5877). 363. Evan Evangelisten Lukas (s. 5877). 363. Evan(s. 5877). 363. Evan
gelisten Markus (s. 5877) 364. Evangelisten Mattæus (s. 5878). JensJørgen Frimand fot. 1980. – Details of *(†)porch.  
362. The Evangelist Luke. 363. The Evangelist Mark. 364. The Evangelist Matthew.
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rummet fra det vindue, som det skjulte, er anta
gelig identisk med det pulpitur, som skænkedes 
til kirken af Johan Andersen og Bodil Hansdat
ter (jfr. mindetavle nr. 4, s. 5907). Formentlig har 
det været placeret i skibets østende, måske endda 
lige over for parrets storslåede prædikestol, dvs. 
i midtskibets nordside.365 1702 bevilgedes Niels 
Peder Munk en stolestadeplads i midtskibets 
mandsrække (nr. 21) i stedet for et sæde i pulpi
turet.34 Om planerne 1735 for oprettelsen af et 
pulpitur i midtskibets nordside, antagelig enten i 
2. eller 3. fag, jfr. s. 5868.
 I forbindelse med nyordningen 173738 opret
tedes tre nye pulpiturer (i kirkens stolebog beteg
net nr. 1214), der 1786 suppleredes med yderli
gere to (nr. 1516). Endelig fandtes siddepladser 
på orgelpulpituret, dvs. i nordsidens 3. fag, som 
nævnt 1740 (jfr. også s. 5885).48 Ligesom tidligere 
har de enkelte pulpiturer efter alt at dømme om
fattet flere numre. Placeringen af nr. 14, der 1786 
ombyggedes og udvidedes til i alt tre numre (nr. 
1416), var på midtskibets nordside mellem 1. og 
2. pille, øst for orglet, mens meget taler for, at nr. 
12, der kan have været sammenbygget med nr. 
13, fandtes i kirkens vestende, måske vest for det 
daværende orgelpulpitur på det sted, hvor orglet 
efter 1894 placeredes (s. 5884) eller på vestmuren. 
1862 fjernedes alt, dvs. pulpiturerne i den vestre 
(eller nordvestre(?)) ende ligesom orglet (med 
tilhørende pulpitur) og pulpituret i den nordre 
side.366

Fig. 365. *Skriftfelt fra panel ved evangelisten Markus 
(s. 5877). I Horsens Museum. Jesper Nørgaaard Weng 
fot. 2002. – *Inscription on panel with the Evangelist Mark.

ket hoved, højre hånd pegende frem og med den 
venstre fattende om bogen. Herunder skimtes 
hans symbol, englen, i halvfigur bag buskads. Ne
derst †indskrift, der ligesom det ovf. nævnte kun 
havde tekst på bagsiden; feltet var dog ligesom 
de tilstødende rammebrædder delvis bortrådnet, 
formentlig pga. den mere fugtige placering nær
mest ydermuren:

»Mattheus Mennesket
Fremviiser i sit Skilt

Thi Jesu Mandom Hand
os haver forestilt.«

På væg mellem *(†)lukket stol nr. 1 (s. 5865), pa nel 
til højre (nordvest), set fra kirkerummet (HOM 
inv.nr. 8904).
 Frisefeltet over dobbeltdøren havde to †ind
skriftpaneler, hhv. over Moses og Jesus:

»Loven var given ved Mosen«

»Naaden og Sandheden ere bleven ved Jesum Christum,
 Joh: 1, 17«.

Bagsidens indskrift indledtes yderst tv. (mod nord
vest) på to †paneler og videreførtes på bagsiden 
af det ovf. beskrevne:

»Gaar Bort I ald Werden og«

»Prædicker Evangelium for Alle Creature. Marc: 16,15.«

†Pulpiturer. Antallet af pulpiturer i Kloster
kirken har, vel på grund af pladsforholdene, 
 tilsyneladende været mere begrænset end i Vor 
Frelsers Kirke (s. 5540). 1) Den ældste oversigt fra 
o. 1711 opregner kun et enkelt pulpitur, opdelt 
i tre mindre rum (nr. 13), i alt med 17 sæder. 
Brugerne af nr. 1 var Oluf Jørgensen og Hans 
Christensen (1695), Hans Jochumsen Roden
borg (1696) og Hans Lauridsen Nyeland (1737), 
af nr. 2 rådmand Morten Cordtsen (1696), mens 
fæstere ikke er anført under nr. 3. Uden for sto
lene fandtes en bænk, der regnedes for et (selv
stændigt) stade. Dette, der havde »udsigt for Co
ret« var foræret af Johan Andersen (dvs. før 1674) 
til Jonas Svendsen. Pulpituret, der blev nedrevet 
1738 ved ‘stolenes opbygning’ for at få kirken 
bragt ‘mest muligt under Egalité’ og få lys ind i 
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for hans anden hustru, Bodil de Lichtenberg, og 
dennes ægtemand siden 1778, kammerherre C. 
C. von Gersdorff. Familien havde endnu plads 
her 1793.42

 5) (Jfr. fig. 112), betegnet nr. 15,  ombygget 
1786 af nr. 6 på initiativ af kammerherre Hans 
Gustav Lillienskiold under ledelse af Anders 
Kruuse og Jens Hiernøe og efter tegning (af 
begge eller af førstnævnte) med malerier af 
Carsten Bræstrup. Pulpituret, der anes på Hein
rich Hansens tegning fra o. 1855 (fig. 112), har 
sammen med Hiernøes portal til Det russiske 
Kapel (s. 5941) introduceret nyklassicismen i 
Klosterkirken. Pulpituret, som var opført efter 
»Architechtiske« regler og den »antique Brug«, 
havde facade mod prædikestolen med i alt otte 
vinduer, mens kortsiden mod døbefonten ‘fra 
kammerherre Gersdorffs stol’ havde to vinduer. 
Over hovedgesimsen var et af »Bilthuger udar
beydet Topstykke« med to vaser, mens facaden 
i øvrigt smykkedes af talrige udskårne og be
malede dekorationer, bl.a. otte »Tropheeer« og 
»Passende Kirke Attributa«, som maler Bræstrup 
smykkede de otte fyldinger under vinduerne 
med, formentlig bl.a. kristne symboler, svarende 
til udsmykningen af Vor Frelsers Kirkes alter 
og pulpiturer få år senere (s. 5496f. og 5542f.). 
Det prægtige inventarstykke stod marmoreret i 
oliefarve med forgyldning af topstykke, vaser og 
andre ornamenter.106 Indvendig var pulpituret 
ved skillevægge opdelt i tre ‘stole eller logier’ 

 2) Betegnet nr. 12 og tilhørende ‘højædle og 
velbyrdige justitsråd Lichtenberg og hans ar
vinger efter kirkens reglement’. Pulpituret, der 
var beregnet til seks personer, var omkostnings
frit bevilget kirkens store velgører, formentlig 
i stedet for en pulpiturstol på gulvet (nr. 10) 
som han oprindelig havde erhvervet, jfr. ovf.367 
Det er nærliggende at antage, at dette har haft 
en særlig fordelagtig placering, enten over ho
vedindgangen og dermed vis à vis Det lich
tenbergske Kapel eller på vestmuren over de 
lukkede stole nr. 911. Påfaldende nok kendes 
dog intet nærmere til dets udformning. Pladsen 
anvendtes lige til systemskiftet efter 1794 af fa
milien, senest af enkefru de Lichtenberg, Bodil 
Hof gaard.368

 3) Betegnet nr. 13 og beregnet til fire sæder. 
Pulpituret, der fra første færd tilhørte købmand 
og kirkeværge Claus Cordtsen og hustru, Ger
trud Hofgaard, blev ved sidstnævntes død 1766 
overtaget af apoteker Gottfried Schmidt og 
dennes anden hustru, Anna Maria Schønau, og 
var siden, ved dennes død 1779 (jfr. s. 5939), 
sæde for borgmester Andreas Flensborg og hu
stru. Den nøjagtige placering fremgår ikke af 
kilderne, men det er nærliggende at antage, at 
pulpituret har været sammenbygget med nr. 
12.
 4) Betegnet nr. 14 og opført o. 1738 af Peder 
Bering på ‘egen bekostning’ øst for orglet. Pulpi
turet, der ombyggedes 1786, jfr. ndf., havde op
rindelig vinduer mod dåben, dvs. mod nordøst, 
men tilsyneladende ingen(?) mod prædikestolen 
i syd at dømme efter beskrivelsen vedr. denne 
ændring. Pulpituret var som nævnt opsat i nord
sidens 2. fag over sideskibets kvindestole og vel 
med opgang herfra. En endnu bevaret prydgavl 
(fig. 366) af en lavere og noget afvigende ud
formning i forhold til søndre sideskibs lukkede 
stoles (s. 5868), bærer Peder Thomasen Berings 
kronede spejlmonogram (»PTB«).369 Prydgavlen, 
der allerede 1888 (fig. 115) var opsat i søndre si
deskibs 2. fag, har antagelig smykket pulpiturets 
vinduesvæg mod sideskibet eller den daværende 
orgelfacade. 1786 ombygget til et tredelt pulpi
tur (nr. 1416). Pulpituret var efter 1748 sæde for 
Jochum Rodenborg og hans familie, siden 1767 

Fig. 366. Topstykke, muligvis fra †pulpitur for Peder 
Bering (s. 5879). Henrik Wichmann fot. 2004. – Top 
piece, possibly from †gallery for Peder Bering.

400*
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med hollandske døre ud mod en bagvedlig
gende gang. En ‘forhøjning, opført for et vin
due’ (nordmurens andet vindue fra øst) bragte 
‘lysning ned i stolene i kirken,’ dvs. kanaliserede 
lyset ned til kvindesidens stolestader. I pulpitu
ret sad foruden familien Lillienskiold også stifts
provst Christian Brøndsted (se ndf.) og de tid
ligere ejere, familien Gersdorff. 6) Betegnet nr. 
16. Stolen udgjorde en del af det ovf. omtalte 
pulpitur og var fra 1787 sæde for stiftsprovst 
Brøndsted.106

ORGLER

Orgler. 1) (Fig. 367), 1936, oprindelig med 34 stem
mer, tre manualer og pedal, bygget af Marcussen 
& Søn, Aabenraa. 1982 udvidet til 35 stemmer. 
Instrumentet regnes blandt den danske orgelbe
vægelses tidlige monumenter. Den oprindelige 
disposition lød:370

Ved en istandsættelse og mindre ombygning, 
udført 1966 af Marcussen & Søn, blev der fore
taget mindre forandringer ved dispositionen 
(svelleværkets Oktav 1' ændredes til Oktav 2' og 
pedalets Nathorn 4' ændredes til Nathorn 2'). 
Samtidig udskiftedes svelleværkets Cimbel og 
rygpositivets Scharff, der var blevet molesteret i 
en periode, hvor orglet ikke stod under profes
sionelt tilsyn.
 1982 foretog Marcussen & Søn en omfattende 
renovering, teknisk ombygning og omdispone
ring. Ved denne lejlighed fik orglet nyt spillebord 
og trakturanlæg, og registraturanlægget ændredes 
fra pneumatisk til elektrisk funktion. Svellevær
ket blev udvidet med én stemme og ombyggedes 
fuldstændigt med det formål at få klangen bedre 
ud i kirkerummet; endvidere blev der etableret 
gitteråbninger i panelværket mellem hovedorglet 
og pulpituret.371 Dispositionen lød herefter:

Hovedværk
Gedaktpommer 16'
Principal 8'
Spidsfløjte 8'
Oktav 4'
Rørfløjte 4'
Quint 22/3'
Oktav 2'
Mixtur VVII 
Dulcian 16'
Trompet 8'

Svelleværk
Rørfløjte 8'
Quintatøn 8'
Kobbelfløjte 4'
Blokfløjte 2'
Nasat 11/3'
Oktavfløjte 1'
Sesquialtera II
Cimbel III
Regal 8'
Tremulant

Rygpositiv
Trægedakt 8'
Principal 4' 
Gedakt 4'
Gemsehorn 2'
Scharff IV
Krumhorn 8'
Tremulant

Pedal
Principal 16'
Subbas 16'
Oktav 8'
Gedakt 8'
Nathorn 4' 
Quintatøn 4'
Mixtur VI
Basun 16'
Trompet 4'

Kopler: RPHV, SVHV, HVP, RPP. Manualomfang: 
Cg''', pedalomfang: Cf '. 1 frikombination (kunne 
anvendes samlet/alternerende for hele orglet eller se
parat/adderende i hvert enkelt værk). Tutti. Afstiller 
for Gedaktpommer 16'. Rørværksafstiller (indstilbar). 
Kollektiv afstiller for alle pedalstemmer undtagen Sub
bas 16' og Gedakt 8'. Mekanisk traktur; pneumatisk 
registratur. Sløjfevindlader.

Hovedværk
Gedaktpommer 16'
Principal 8'
Spidsfløjte 8'
Oktav 4'
Rørfløjte 4'
Quint 22/3'
Oktav 2'
Mixtur VVII
Dulcian 16'
Trompet 8'

Svelleværk
Rørfløjte 8'
Gambe 8'372

Principal 4'
Kobbelfløjte 4'
Quint 22/3'
Blokfløjte 2'
Terts 13/5'
Nasat 11/3'
Mixtur IV
Obo 8'
Tremulant

Rygpositiv
Gedakt 8'
Principal 4'
Gedaktfløjte 4'
Gemsehorn 2' 
Scharf IV
Krumhorn 8'
Tremulant

Pedal
Principal 16'
Subbas 16'
Oktav 8'
Gedakt 8'
Quintatøn 4'
Nathorn 2'
Mixtur VI
Basun 16'
Trompet 8'

Kopler: SVHV, RPHV, SVRP, HVP, SVP, RPP. 
Manualomfang: Cg''', pedalomfang: Cf '. 2 frikom
binationer (nr. 2 kan anvendes samlet/alternerende for 
hele orglet eller separat/adderende i hvert enkelt værk). 
Tutti. Afstiller for Gedaktpommer 16'. Rørværksafstil
ler (indstilbar). Kollektiv afstiller for alle pedalstemmer 
undtagen Subbas 16' og Gedakt 8'. Mekanisk traktur; 
elektrisk registratur. Sløjfevindlader.373
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Den historiserende orgelfacade er tegnet af arkitekt 
Otto Langballe i samarbejde med kunstmaler Erik 
Pedersen.374 Otto Langballes første facadeprojekt 
kunne ikke godkendes af myndighederne og blev 
derfor revideret med hjælp fra kgl. bygningsin
spektør Viggo Norn. Inspirationen til udformnin
gen af facade og pulpitur hentedes fra Roskilde 
Domkirke (jfr. DK KbhAmt 1731 fig. 409) samt 
fra †orgel nr. 6. Antagelig af økonomiske årsager 

blev der i stedet for udskårne pibegitre anbragt 
massive plader med gitterlignende dekorationer. 
Facadens rammeværk og gesimser er marmore
ret i blå, grå og rødbrune nuancer samt dekoreret 
med gyldne ornamenter på sort bund. Øverst i 
facaden findes versalinskriptionen »Anno 1936« 
og på undersiden af det fremspringende parti 
over spillebordet står »Dette Orgel blev bygget i 
Aaret 1936 af Marcussen & Søn, Aabenraa.«

Fig. 367. Orgel nr. 1, bygget af Marcussen & Søn 1936. Facade og pulpitur tegnet af 
Otto Langballe med bistand af Erik Pedersen (s. 5880). HJ fot. 2005. – Organ no. 1 built 
by Marcussen & Søn 1936. The organ case and loft were drawn by Otto Langballe with assistance 
from Erik Pedersen.
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 2) 1977, flytbart korpositiv (‘kisteorgel’), byg
get af Bruno Christensen & Sønner, Terkelsbøl. 
Et manual (Cf ''') med fire stemmer: Gedakt 8', 
Rørfløjte 4', Principal 2', Nasat 11/3' fra c'; svelle.
 Orgelpulpitur (jfr. fig. 367), indrettet 1936. Pulpi
turet rummer spillebordet, rygpositivet samt plads 
til et mindre antal sangere. Størstedelen af org
let er placeret i det bagvedliggende loftsrum over 
forhallen. Pulpituret er 1975 udbygget mod vest 
for at skaffe plads til flere sangere.375 Brystningens 
rammeværk og profilerede gesimser er marmore
rede; på fyldingerne ses kerubhoveder i cirkelfel
ter, omgivet af malede fremstillinger af løvkranse 
og barokiserende ornamenter. Rygpositivet ind
går som en integreret del af pulpiturbrystningen.
 †Orgler.376 1) 1624 eller tidligere,377 omtalt i ge
byrfortegnelse o. 1667.378 1736 bemærker kirke
synet, at orglet er i slet og ubrugelig stand.81 På 
†orgelpulpitur nr. 1. Bælganlægget har antagelig 
været anbragt i sydkapellet, jfr. s. 5722.
 2) 1738, bygget af Lambert Daniel Kastens som 
del af en samlet leverance til Klosterkirken og Vor 
Frelsers Kirke. Orgelbyggersvendene Benjamin 
Wulff og Peder Pedersen forestod opstillingen og 
repræsenterede bygmesteren ved afleveringsfor
retningen.379 Noget tyder på, at Kastens perma
nent eller lejlighedsvis også drev et mindre værk
sted i Århus,380 og det kan ikke udelukkes, at de 
to Horsensorgler blev bygget dér af et udstatio
neret arbejdshold, og at Kastens ikke selv havde 
nogen væsentlig andel i projekternes udførelse.381 
Afsyningen blev foretaget af organisterne Fride
rich Stolpenberg, Århus Domkirke, og Johan Jo
chum Mejer, Vejle S. Nicolai Kirke.382 Orglet var 
skænket af Peter Bering, jfr. giverinskriptionen, 
omtalt under †orgelpulpitur nr. 2.383

 Antagelig af besparelsesgrunde blev orgelvær
ket, i strid med almindelig praksis, leveret uden 
orgelhus. Først i 1762 blev værket afskærmet, idet 
man lod snedker Mathias Jørgensen Wilhelm ‘ind
klæde’ det med høvlede og pløjede fyrrebrædder. 
Bræddevæggen blev opsat ‘for støv og lyden des 
bedre at brede sig ud i kirken’. Snedkeren havde 
ikke konfereret med orgelbyggeren om opgavens 
løsning, og vægarrangementet blev udstyret med 
en enkelt lille – og aldeles utilstrækkelig – låge.384 
Denne mangel blev afhjulpet 1769, da orgelbyg

geren Amdi Worm etablerede et antal adgangslu
ger.105 I årene før bræddevæggens opsætning blev 
orglet repareret flere gange: 174142 af orgelbyg
gersvenden Jørgen Mickelsen,385 og 1745 af Carl 
Friedrich Gerstendorff.386 1751387 samt 1762162 
repareredes orglet af Amdi Worm. I forbindelse 
med reparationen 1762 blev pedalværket udvidet 
med en Basun 16 Fod, en stemme som antage
lig af pladsmæssige grunde har måttet opstilles 
bag orglet, i nordre sideskib. Worms arbejdsen
trepriser 1751 og 1762 omfattede også orglet i 
Vor Frelsers Kirke, men alligevel forekommer den 
samlede udgift for udvidelse med en stemme og 
reparation af to orgler påfaldende høj: 160 rdl., 
svarende til prisen for ca. 3½ stemme i et nyt or
gel. Muligvis havde Klosterkirkens orgel lidt al

Fig. 368. Orgelprospekt. Detalje af stolestadedør (B, 
nr. 10) (s. 5829, 5883). Henrik Wichmann fot. 2004. 
– View of organ. Detail of pew door (B, no. 10).
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vorlig skade ved i 31 år at stå uden et beskyttende 
orgelhus. Organist Andreas Lüthen beskriver si
tuationen med følgende ord: ‘Da begge orglerne 
befindes nu af støv så meget tilstoppede, at fast 
ikke en pibe kan give nogen ren tone, foruden 
andre derved befindende brøstfældigheder, især 
mangler orglet i Klosterkirken mere vindfang,388 
thi det lidet eller intet kan høres, når menigheden 
under gudstjenesten er forsamlet, hvilket forår
sager under tiden desorden’.389

 Klosterkirkens orgel, der sine svagheder til trods 
synes at have været det bedste og muligvis også 
det største af byens to Kastensinstrumenter, over
flyttedes 179497 sammen med andet værdifuldt 
inventar til Vor Frelsers Kirke (jfr. s. 5764); til gen
gæld flyttedes det jævnaldrende Kastensorgel fra 
Vor Frelsers Kirke til Klosterkirken.42 Antagelig 
undlod man dog at ombytte vindforsyningsan
læggene, der hver især må have været tilpasset de 
lokale forhold. Det var sandsynligvis bælgværket 
fra Klosterkirkens første Kastensorgel, bestående 
af fire bælge, der 1878 flyttedes fra Klosterkirken 
til Vor Frelsers Kirke (jfr. s. 5749).390

 †Orgelfacaden ses muligvis gengivet i fri form 
på den øverste del af Mogens Christian Thranes 
emblemmaleri i søndre stolestadeblok, nr. 10 fra 
øst (jfr. s. 5829 og fig. 368); her ses en facadeop
bygning med hovedværk og brystværk, udformet 
efter L. D. Kastens’ sædvanlige skabelon.391 De tre 
pibetårne prydes af topstykker, og sidetårnene er 
endvidere udstyret med storvinger (emblemma
leriets underste del, der forestiller sokkelen, kla
viaturet og bælgen fra et mindre orgelpositiv, har 
ingen sammenhæng med overdelen).392

 Det vides ikke, om orgelfacaden havde pe
daltårne, men indkøbet af brædder til orglets 
beklædning 1762 (jfr. note 384) tyder ikke på, 
at orgelhuset har haft tilstrækkelig størrelse til 
at rumme et selvstændigt pedalværk.393 På den 
emblematiske fremstilling fremtræder de tre pi
betårne som flade felter, hvilket kan skyldes, at 
Thrane som forlæg har benyttet en opstalt (uden 
perspektiv) af den endnu ikke udførte facade.
 Prospektpiberne, der af besparelsesgrunde ikke 
blev fremstillet af rent tin, var belagt med blad
sølv. 1787 afskrabede maler Henrich Møller det 
gamle sølv på alle 59 prospektpiber og nyforsøl

vede disse ‘med sølvfernis’.394 På †orgelpulpitur 
nr. 2, med sydvendt facade og spillebord.
 3) 1738, bygget af Lambert Daniel Kastens til 
Vor Frelsers Kirke (jfr. s. 5546). 179497 overflyt
tet til Klosterkirken, hvor det opstilledes på †or
gelpulpitur nr. 2 og antagelig tilsluttedes bælgan
lægget fra †orgel nr. 2. Også dette orgelværk blev 
oprindelig leveret og opstillet uden et beskytten
de og stabiliserende orgelhus, men 1742 var det 
blevet udstyret med sidevægge og bagklædning 
af fyrretræ.114 O. 1862 blev det nedtaget, men en 
række orgeldele forblev dog i kirken.57

 187778 blev bælganlægget overflyttet til Vor 
Frelsers Kirke, (jfr. s. 5549), og der blev på sam
me tid gjort flere forsøg på at få de øvrige dele 
solgt.395

Fig. 369. †Orgelpulpitur nr. 4 med †orgel nr. 6, 1894 
(s. 588485). Fot. o. 1905 i Horsens Museum. – †Organ 
loft no. 4,with †organ no. 6, 1894.
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 Frederik Nielsens orgel fik kun kort levetid, 
hvilket muligvis skyldtes instrumentets karak
ter af teknologisk eksperiment. Allerede i 1899 
blev det nødvendigt at foretage en reparation, 
idet orglet ifølge organisten, Helene Fischer, var 
umuligt at benytte, bl.a. på grund af stumme to
ner,60 og kort efter Harald Knudsens ansættelse 
som organist 1933 besluttede man sig for at kas
sere instrumentet og anskaffe et nyt.405

 †Orgelfacaden (fig. 369, 524), af bejdset fyrretræ, 
var tegnet af H. B. Storck i en ‘med kirken stem
mende’ gotiserende stil og bygget af snedkerme
ster J. Fischer, Horsens.406 Den bestod af to brede 
pibefelter, et midttårn og to lavt placerede side
tårne, og adskilte sig med sit enkle formsprog fra 
samtidens stereotype neogotiske orgelprospekter.
 De forudgående diskussioner omkring faca
dens udformning og indretning havde været 
lang varige og konfliktfyldte.407 Sagen fandt dog 
til sidst sin løsning, takket være et forslag fra apo
teker Wiinsted om at anbringe facaden så højt, at 
sangerne kunne stå under denne.408 Efter udtryk
keligt ønske fra Storck, der ikke kunne acceptere, 
at orgelfacaden blot skulle stå som en dekoration, 
og trods modstand fra orgelbyggeren, blev faca
den udstyret med klingende piber.409

 Nogle af Fr. Nielsens senere orgler synes at væ
re inspireret af Storcks facadeudformning i Klo
sterkirken. Det gælder Horsens S. Josefs Kirke, 
Lading Kirke (s. 1852 fig. 7) og Ebdrup Kirke 
(Randers Amt). På †orgelpulpitur nr. 4.410

 †Orgelpulpiturer. 1) Indrettet 1624 eller tidligere 
til †orgel nr. 1. Antagelig anbragt på korets syd
mur med adgang fra sydkapellet (jfr. s. 5722).411 
Pulpituret var udstyret med et †varmebækken til 
brug for organisten.412 Orglets placering i koret 
omtaltes senere på en inskription, se ndf., †orgel
pulpitur nr. 2. Ved en auktion 1738 afhændedes 
‘en drejet træpille, som har stået under det gamle 
orgelværk’, muligvis en del af orgel pulpituret.82

 2) Indrettet 1738 til †orgel nr. 2 og efter or
gelombytningen 179497 benyttet til †orgel nr. 
3.413 Ved nordvæggen i hovedskibets 3. fag, (jfr. 
†pulpitur nr. 4), vel en konsekvens af placeringen 
af Det lichtenbergske Kapel, der umuliggjorde 
opbygningen af et vestpulpitur.414 Orgelpulpitu
ret har antagelig været forbundet med et pulpitur 

Kopler: III, IP. Manualomfang: Cf ''', pedal om
fang: Cd'. Mekanisk aktion. Pneumatiske vindlader 
(antagelig bælgventilvindlader).400 3 kas sebælge.401 
Elektrisk luftforsyning (senest etableret 1927).402

Orgelhuset var på grund af pladsforholdene op
bygget vinkelret i forhold til facaden, og spille
bordet var anbragt i orgelhusets søndre gavl. Fa
caden (se ndf.) havde klingende prospektpiber, en 
løsning arkitekt H. B. Storck lagde megen vægt 
på, men som Frederik Nielsen oprindelig havde 
frarådet på grund af afstanden mellem facaden og 
det øvrige orgel.403 Orgelanskaffelsen bekostedes 
af den ‘sangkorkasse’, der siden 1806 havde fi
nansieret korsangen i byens kirker.404

Manual I
Principal 8 Fod
Bordun 16 Fod
Viola di Gamba 8 Fod
Rørfløjte 8 Fod
Octav 4 Fod
Octav 2 Fod
Cornet 22/3 Fod, 13 fag

 †Orgelfacaden var antagelig tegnet af orgelbyg
geren efter dennes normale principper, jfr. f.eks. 
Slangerup S. Mikaels Kirke (DK Frborg 2078 og 
2033 fig. 7). Facaden maledes og stafferedes i pe
rioden 174143 af Mogens Christian Thrane.114 
På †orgelpulpitur nr. 2.
 4) †Harmonium (»Aeolodikon«, i kilderne fejl
agtigt benævnt »Dolodicon«), anskaffet 1863 og 
bygget af Arnold Theophilus Müllertz i Århus.396 
Muligvis endnu benyttet 187981. På †orgelpul
pitur nr. 3. Et ‘orgelharmonium’ fandtes 190405 
i ligkapellet på Klosterkirkegården.269

 5) †Interimsorgel, opstillet 1893.49 Uden tvivl 
identisk med det instrument, der 1894 i om
bygget skikkelse blev taget i brug i Mou Kirke 
(Ålborg Amt).397 Ved Den Danske Orgelregi
strants undersøgelse af orglet 1975 skønnedes 
dette ud fra håndværksmæssige kriterier at væ
re bygget o. 1850 af Peter Ulrik Frederik De
mant. Det havde (1975) ét manual med seks 
stemmer.
 6) (Fig. 369), 1894, bygget af Frederik Nielsen, 
Århus. 14 stemmer, to manualer og pedal.398

Manual II
Fugara 8 Fod399

Gedakt 8 Fod
Fløjte dolce 4 Fod

Pedal
Principalbas 8 Fod
Subbas 16 Fod
Gedaktbas 8 Fod
Bassun 16 Fod
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i nordre sideskib, hvor bælgene var anbragt, og 
hvortil der var adgang via en dør i nordmuren 
(jfr. s. 5748). Ved orglet, antagelig foran på pulpi
turet, fandtes inskriptionen:

»Peder Thomæsen Bering og Sal. Elisabeth Cathrine 
Hofgaard. 

Den store Gud til Priis, hans Menighed til Nytte, 
Hans Kirke til Zirat, lod Peder Bering flytte 
Fra Choret Orgelet, af Nye det bygde her, 
Og lod indrette det med sine Prydelser. 

Gud stem i Andagt op, hvert Hierte, Mund og Tunge, 
Naar de i Harmonie med Orgelet skal siunge 

Din Ære, Gud bepryd hans Huus med Held igien, 
Som prydede Dit Huus, benaad hver Kirkens Ven. 

Anno 1739.«415

Årstallet 1739 angiver antagelig stafferingen af 
orglet, der var færdigbygget ultimo 1738. Pulpi
turet blev sammen med det ‘slet anbragte’416 or
gel nedtaget o. 1862. Det bemærkedes i denne 
forbindelse, at man ikke ønskede at opsætte et 
nyt på samme sted, da det gamle pulpitur havde 
‘mørknet’ kirken.48

 3) Indrettet 1863 eller senere med adgang fra 
sydkapellet. Her stod det †harmonium, der gen
nem en årrække anvendtes til sangledsagelse i 
Klosterkirken, fortrinsvis ved begravelser. Pul
pituret synes at have haft buede åbninger mod 
koret og skibet.172

 4) (Fig. 369), 1894, opført af H. B. Storck til 
brug for †orgel nr. 6. På nordvæggen, over ind
gangsdøren fra forhallen. En tømret vindeltrappe 
giver adgang hertil. Det let fremspringende pul
pitur havde foldeværksprydede fyldinger. Midt
for fandtes en lille udbygning, der næppe har haft 
praktisk betydning, men som kan være inspireret 
af det daværende hovedorgel i Lübecks Maria
kirke, et instrument, som Storck også i anden for
bindelse benyttede som forbillede.417

FORSKELLIGE TAVLER m.m.

Salmenummertavler. 19) 1862, efter tegning af 
ingeniør C. Clausen.418 Tavlerne har foroven en 
profileret gesims med kraftigt tandsnit, forneden 
en profileret hængeknop. Hvidmalede; hvide 
skydebrikker med sorte tegn. 1934 forsynedes 
alle tavlerne med nye tekstrækker.49 Seks opsat 

på midtskibets piller, en i søndre sideskib og to i 
koret på triumfvæggen.
 (†)Salmenummertavler. 13) 1862, svarende til nr. 
19, opbevares i kælderen samt i depotrum un
der gravkapel nr. 1.419 47) Formentlig 1800’er
nes senere del. Sortmalede med hvid delestreg på 
midten, beregnet til påskrift med kridt. Indsat i 
enkle, brune rammer. Opbevares i det ovf. nævn
te depot. I forbindelse med sit restaureringsfor slag 
1884 foreslog Storck også udførelse af nye num
mertavler, identisk med de ovennævnte(?).172

 †Salmenummertavler. Jfr. også Vor Frelsers Kirke 
(s. 5552). 1) 1694 omtales en tavle, udført eller 
repareret af Hans Mortensen Klokmester.34 27) 
1739 blev seks ‘brædder’ stafferet med sort og på
ført bogstaver af maler Søren Vandel.420 Muligvis 
er det tre af disse, der på fotografier o. 1900 ses 
ophængt i koret samt på hver side af opgangen 
til dette, i så fald simple tavler med afskårne, øvre 
hjørner, sortmalede og ved streger inddelt i fire 
felter til kridtnumre.
 *Løse skulpturer og malerier (fig. 37074, 525
27). På Horsens Museum opbevares en række 
fragmenter af udskårne ornamenter af træ og 

Fig. 370. Kristi Dåb. Detalje, antagelig af *(†)lukket 
stol (s. 5886). I Horsens Museum. JensJørgen Frimand 
fot. 1980. – The Baptism of Christ. Detail, probably from 
*(†)closed pew.

FORSKELLIGE TAVLER m.m.
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bemalede paneler, der hidrører fra Klosterkirken. 
Hovedparten stammer formentlig fra inventar, 
vel i første række fra lukkede stole og pulpiturer, 
der fjernedes i forbindelse med renoveringerne 
o. 1862 og 188892 (se s. 5764). For oversigtens 
skyld er genstande, hvis funktion og kontekst 
ikke med sikkerhed kan fastslås, dog beskrevet 
samlet ndf. 
 *Løse skulpturer. 12) (Jfr. fig. 527), o. 1740. To 
identiske topstykker, ca. 48×70 cm, med oval me
daljon, indfattet i spiraloprullet båndværk med 
fligede blade og toproset, formet som en mus
lingeskal. Mørkeblå eller sort bundfarve, kanter 
og detaljer forgyldt, medaljonfeltet dog brunsort 
(HOM inv.nr. 162627). Topstykkerne er nært 
beslægtet, men ikke identiske med de tilsvarende 
prydgavle fra de lukkede stole nr. 12 samt de (†) 
lukkede stole nr. 26. Muligvis oprindelig place
ret på de †lukkede stole i kirkens vestende eller 
de forsvundne †pulpiturer. Nr. 1627 fremtræder 
itubrudt i syv stykker.
 37) (Jfr. fig. 526), o. 1740. Fem ensdannede flam
mevaser på kvadratisk plint, med bladophæng på 
korpus og volutsmykkede hanke, ca. 46×21 cm. 
Mørkeblå staffering med forgyldning af detaljer 
(HOM inv.nr. 162930; 165457 (én af vaserne 
er dobbeltregistreret som nr. 1654 og 1655)). Va
serne er nært beslægtet, men ikke helt identiske 
med de tilsvarende på de lukkede stole nr. 12 (s. 
5863). Muligvis oprindelig placeret på †lukkede 
stole i kirkens vestende eller på †pulpiturer.

 8) Drueklase, 27×14,5 cm med flad bagside 
uden staffering (HOM inv.nr. 1658). Antagelig 
nedhæng, fæstnet til vandret led (jfr. prædikestol).
 *Løse malerier. Blandt de 1980 registrerede gen
stande, overført o. 1972 fra Klosterkirken til 
Horsens Museum, fandtes to sammenhængende, 
bemalede paneler med tilhørende rammeværk 
(nr. 12).217 1919 registrerede museet uden nær
mere beskrivelse eller fotografering ni malerier 
på træ, »som oprindelig stammer fra Klosterkir
ken« (HOM inv.nr. 1595).421 Det er ikke lykke
des i museets samlinger entydigt at identificere 
disse, der enten kan have været af samme eller af 
forskellige formater. I det følgende er beskrevet 
fire malerier på træ (nr. 36), hvoraf de tre mht. 
motiv og format er sammenhørende.422 Samtlige 
eksempler har et stilistisk og kvalitetsmæssigt fæl
lespræg og kunne meget vel hidrøre fra den store 
renovering 173647.
 1) (Fig. 370, 525), o. 1740. Kristi Dåb, olie på 
træ, lysmål 74×64 cm, indsat i moderne ramme. 
Kristus står i billedets midte i Jordanfloden; tv. ses 
Johannes Døberen; han er iklædt kort kamelhårs
dragt og øser med højre hånd vand over Kristi 
hoved, mens han med den venstre fatter om kors
stav, hvorom indskriftbånd eller vimpel. Bagved 
landskab med fjerntliggende bjergformationer. 
Farveskalaen er begrænset med nuancer af grå
brunt og okker, kontrasteret med turkisblåt i van
det og himmelen. På bagsiden ubemalet (HOM 
inv.nr. 9251). Panelet var endnu 1980 indsat i ca. 

Fig. 37172. *Detaljer af †lukkede stole eller pulpiturer, antagelig fra Klosterkirken (s. 5887). I Horsens Museum. 
Jesper Nørgaard Weng fot. 2002. 371. Den fjerde Saligprisning. 372. Den sjette Saligprisning. – *Details of †closed 
pews or gallerys, probably from Klosterkirken. 371. The Fourth Beatitude. 372. The Sixth Beatitude.



5887

10 cm brede, gråsorte rammestykker, inden for 
hvilke var forgyldt kvartstaf; den ene lodrette si
deplanke havde tap til fæstnelse på sokkel. Det 
nedre vandrette sokkelbræt, der i dag er adskilt 
fra billedfeltet (HOM inv.nr. 8911), har skriftsted 
i gul kursiv på sort grund (fig. 525):

»Se Pagten er jo giort, nu Naadsens dør staar Aaben,
Retferdigheden Sielf, derfor nedstiged Daaben Matth: 

3,16«.

2) Et tilhørende sidepanel (fig. 525), der var fæst
net i en ret vinkel til det ovennævntes lodrette 
højre ramme, viser et landskabsbillede i fortsæt
telse af hovedscenens baggrund. Der registreredes 
intet spor af et tilsvarende led ved hovedbilledets 
venstre ramme, der havde en sort, bemalet kant. 
(HOM inv.nr. 8892).
 Panelernes oprindelige funktion lader sig ikke 
sikkert fastslå. Muligvis har de tilhørt en lukket 
stol ved døbefonten. Maleriets og indskriftens 
stil svarer nøje til de øvrige inventargenstande fra 
den store renovering o. 1740.
 35) O. 1740. Tre af De ni Saligprisninger (Matt. 
5, 311), af omtrent ensartet format, olie på træ. 
Alle er inventariseret under ét (HOM inv.nr. 
8699) og i forbindelse med en konservering sam
let i en moderne ramme, dog ikke i logisk ræk
kefølge, da motivet ikke tidligere har været kor
rekt identificeret.423 Samtlige fremstillinger, der 
er udført efter forlæg i Christoph Weigels Biblia 
ectypa (1693), er henlagt til et ‘skylandskab’. Far
veholdningen er præget af lyse toner med rosa, 
lysviolet, grålige og lysblå nuancer; malemåden 
er pastos og skitseagtig, stilkendetegn, der har
monerer med en tilskrivning til Mogens Chri
stian Thrane og hans kreds. Alle malerier, der var 
udført på sammenstemte lodrette planker, sekun
dært monterede på masonitplader, bærer delvis 
præg af afskalning.
 3) (Fig. 371). Den fjerde Saligprisning (Matt. 5, 
6), 41×61 cm. En knælende gråskægget mand i 
folderig klædedragt med nøgen overkrop stiller 
sin sult og tørst efter retfærdighed fra en krukke, 
der fremrækkes af en knælende engel. Retfær
dighedens attributter (vægt, fasces) er summarisk 
antydet ved englens side, mens hentydninger til 
den jordiske verdens falske pomp og pragt i form 

af kostbare metalgenstande anes neden for den 
knælende. Monteret som nr. 2 i den nuværende 
ramme.
 4) (Fig. 372). Den sjette Saligprisning (Matt. 5, 
8), 41×58,5 cm. En ung kvinde i fodlang klæd
ning med draperi, en liljegren i venstre arm og 
ansigtet vendt mod Treenighedsymbolet i en 
stråleglorie i øvre venstre hjørne, symboliserer 
den renhjertede, der skal se Gud. Monteret som 
nr. 3.
 5) (Fig. 373). Den niende Saligprisning (Matt. 
5, 11), 41×56 cm. En tronende gråskægget mand 
i fodlang klædning med draperet kappe viser 
med højre hånd mod et skjold med Kristusmo
nogram, mens venstre hånd strækkes afværgende 
mod to mænd, der med fagter og forskellige gen
stande (kølle, slange m.v.) håner ham. Motivets 
antitese, en engel, der holder Salighedens krone 
og palmekvist over den retfærdige, kan kun svagt 
anes. Monteret som nr. 1.
 Malerierne har deres nøje paralleller i to sam
tidige serier af tilsvarende motiv, der smyk
kede hhv. orgelpulpituret i Nørup Kirke (Tør
rild Hrd., Vejle Amt), hvis udmaling bekostedes 
i 1730’erne af Gerhard de Lichtenberg, og en 
pulpiturstol for familien Grabow til Urup, opsat 
oprindelig på nordvæggen af Østbirk Kirke (s. 
447985).424 De tre malerier kan derfor meget 
vel have udgjort dele af udsmykningen på det 

Fig. 373. Den niende Saligprisning. *Detalje af †lukket 
stol eller pulpitur, antagelig fra Klosterkirken (s. 5887). 
I Horsens Museum. Jesper Nørgaard Weng fot. 2002. 
– The Ninth Beatitude. *Detail of †closed pew or gallery, 
probably from Klosterkirken.

FORSKELLIGE TAVLER m.m.
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daværende †orgelpulpitur i Klosterkirken eller 
på en herskabsstol, måske for Grabow eller de 
Lichtenbergfamilien (jfr. †lukket stol nr. 10 og 
†pulpitur nr. 1). I bekræftende fald kunne se
rien have omfattet flere, nu forsvundne malerier, 
måske yderligere fem (som i Nørup og Østbirk) 
eller seks. Eksemplerne i Horsens adskiller sig fra 
disse ved deres tvær i stedet for højrektangu
lære format, idet der dog må tages forbehold for 
eventuelle beskæringer.
 6) (Fig. 374), o. 1740. Den fjerde bøn i Fader
vor (Matt. 6, 10), 64×73 cm. En tronende en
gel, placeret i et kosmisk univers mellem jord 
og himmel, har blikket vendt mod en lysstråle i 
øvre venstre hjørne, mens den med venstre hånd 
nedskriver Guds vilje på en ring, formentlig en 
himmelmeridian som henvisning til jordens og 
himlens udstrækning.425 Farveholdningen er 
noget mørkere end de førnævnte eksempler og 
omfatter grå, blå og gullige toner. Det bemalede 
panel, der på bagsiden er kraftigt affaset på alle 
fire sider og overstrøget med ensartet grå farve, 
har sandsynligvis været indsat i en fylding, hvilket 
fremgår af et vandret farvespor øverst på forsiden. 
I lighed med de ovennævnte har det antagelig 
udsmykket en lukket stol eller et pulpitur, lige
som det kan have udgjort en del af en større sam

menhængende udsmykning. Det kan principielt 
ikke sikkert afgøres, hvorvidt billedet hidrører fra 
Klosterkirken, fra den samtidige udsmykning af 
Vor Frelsers Kirke (jfr. s. 5486) eller en tredie lo
kalitet.426 Monteret i en nyere ramme (HOM inv.
nr. 9252).

BELYSNING

Kirken oplyses i dag af otte lysekroner og 20 ly
searme, alle af nyere dato. Det er bemærkelses
værdigt, at der intet nærmere vides om kirkens 
belysning, ud over lys på alteret og stolene, før 
186366, da tre baroklysekroner fra Vor Frelsers 
Kirke var midlertidigt ophængt her under den
nes restaurering (s. 5563). Eventuelle lysekroner 
eller lysearme kan dog være blevet fjernet o. 
1794 i forbindelse med kirkens ‘degradering’ til 
gravkirke uden af sætte sig spor i kilderne. Ved 
hovedrestaureringen 1892 indlagdes gas, og der 
anskaffedes seks hjulkroner i middelalderstil samt 
et antal lysearme efter tegning af H. B. Storck. 
Elektricitet installeredes o. 1910.427 De ‘i meget 
høj grad skæmmende’ kroner og lampetter er
stattedes 1938 af barokkopier, udført af kunst
smed Knud Eibye, Odense.428

 Lysekroner. 12) (Jfr. fig. 431), 189192, udført i 
middelalderstil efter tegning af H. B. Storck (fig. 
375).429 To ens hjulkroner af jern med rødbrun 
staffering og hvide kantstriber. Fra et glat midt
skaft udgår kvartcirkulære, liljesmykkede led til en 
kreneleret ring med fire lysattrapper til elektrici
tet (oprindelig gas). Midtskaftet afsluttes forne
den af en profileret hængeknop. Oprindelig hang 
kronerne i hver side af korets første fag. 1938 flyt
tet til nuværende placering i Det russiske Kapel.
 3) 193738. Renæssancekopi, udført af kunst
smed Knud Eibye, Odense. 2×8 fladt ssvungne 
arme med omløbende vulst og flade lyseskåle; 
i de indre slyng blomsterrosetter. Balusterskaft 
med kugler og skiveled, hvorpå med versaler 
indstemp let mestermærke: »K. Eibye«. Foroven 
en kronet, flakt ørn; forneden dobbelt løvehoved 
med bladværksdekoreret ring i flaben. I midtski
bets 1. fag.
 47) (Fig. 376), 193738. Barokkopier, skæn
ket af en ukendt giver og udført af kunstsmed 

Fig. 374. Den fjerde bøn i Fadervor. *Detalje af †lukket 
stol eller pulpitur, antagelig fra Klosterkirken (s. 5888). 
I Horsens Museum. Jesper Nørgaard Weng fot. 2002. 
– The fourth prayer of the Paternoster. *Detail of †closed pew 
or gallery, probably from Klosterkirken.
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Knud Eibye, Odense, med forlæg i den lysekrone, 
Anders Jensen Thonboe og Dorthe Hansdatter 
Lottrup i 1691 skænkede til Vor Frelsers Kirke (s. 
5555).430 Fire ens lysekroner med 2×8 ssvungne 
arme med delfinled og flade lyseskåle, jfr. s. 5555. 
Den ene krone ophængt i koret, de tre øvrige i 
midtskibets 2., 3. og 4. fag.
 8) 193738. Barokkopi, udført af kunstsmed 
Knud Eibye, Odense. Den lille krone har 7 s
svungne arme med led af bladværk; derover et 
tilsvarende antal pyntearme med flige oprullet i 
volutter. Rigt profileret balusterskaft med trepas
formet hængering foroven og stor hængekugle 
med profileret knop forneden. Mestermærke 
med versaler »K. Eibye«. I forhallen.
 †Lysekroner. 14) (Jfr. fig. 120, 369), 189192, 
udført efter tegning af arkitekt H. B. Storck (jfr. 
nr. 12). Fire ens hjulkroner af jern med hver 15 
lyspærer (oprindelig gas), nært beslægtet med nr. 
12 og stafferet som disse.431 Fra et glat midtskaft 
udgik tværarme smykket med spaderblade til en 
kreneleret ring med liljeformede ornamenter 
forneden. En af kronerne hang i korets 2. eller 3. 
fag, de øvrige i midtskibets 1., 3. og 5. fag. 1938 
erstattet af nr. 37.
 Lysearme. 1) (Jfr. fig. 188), 1937, barokkopi, 
udført og skænket af kunstsmed Knud Eibye, 
Odense. Fra en skjoldformet vægplade udgår en 
holder, formet som en knyttet hånd, der fatter om 
en ssvungen arm med akantusled. Armen bærer 
en lyseskål sammensat af tre muslingeskaller med 
en profileret lyseholder. På vægpladen indgra
veret giverindskrift med versaler: »Med tak for 
Arbejdet til KlosterKirken. Kunstsmedem(ester) 
– Knud Eibye Odense 1937«. På midtskibets 1. 
pille i sydrækken, øst for prædikestolen.
 214) (fig. 377), 193738, barokkopier. 13 ly
searme til to lys, udført af kunstsmed Knud Ei
bye, Odense. Fra en profileret vægplade udgår en 
holder udformet som en knyttet hånd, der fatter 
om en sslynget arm med akantusled. De delfin
smykkede tværarme bærer flade lysskåle, hvori
mellem en rosetskål med et pyntespir. Opsat på 
kirkens ydervægge, de seks i søndre sideskib, de 
syv i nordre sideskib.
 1520) 193738, barokkopier, tegnet af kunst
smed Knud Eibye, Odense. Seks tredobbelte ly

searme svarende til nr. 214, dog tilføjet en mus
lingeskalsformet lyseskål på den bærende arm. 
Opsat på korets nord og sydvæg samt på midt
skibets vestvæg.
 †Lysearme. 14) (Jfr. fig. 528), o. 1891, forment
lig udført efter tegning af H. B. Storck. Fire ly
searme med hver to lyspærer, smykket med lilje
ornamenter forneden; nært beslægtet med lyse
krone nr. 12 samt †lysekrone nr. 14 og stafferet 
som disse. Ifølge fotografi o. 1900 opsat på syd
muren.432 Antagelig har tilsvarende arme været 
opsat i nordre sideskib. 1938 erstattet af nr. 214.
 5) (Fig. 528), 1907.49 Dobbelt lysearm af 
bronze, udført efter tegning af Viggo Norn.433 
ssvunget bærende arm med to tværarme, alle 
med volutled, på den bærende arm desuden 
indgraveret bladornament, tværarmene end
videre med palmettedekoration. Tværarmene 

Fig. 375. Lysekroner nr. 12, 189192 (s. 5888). Teg
ning ved H. B. Storck. – Candeliers nos. 1-2, 1891-92. 
Drawing by H.B. Storck.
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bærer flade lyseskåle med profilerede lysholdere, 
hvorimellem tre små pyntespir. Monteret på 
prædikestolens overkant.
 †Olielampe (evighedslampe). 1793 ophængtes 
en olielampe, ‘en ny lysekrone i form af en vase, 
hængende i kæder’ i Det russiske Kapel, forment
lig svarende til den evighedslampe, der var op
hængt i prinsesse Catharinas gemak i Det Rus
siske Palæ.434

KIRKESKIB, BEGRAVELSESTILBEHØR 
OG STANDUR

Kirkeskib. (Fig. 378), o. 1850, udført af skibs
bygger Severin Isak Severinsen med inspiration 
i krigsskibe fra 1600’ernes anden halvdel og 
skænket af denne og hustru (jfr. †kirkegårdsmo
nument nr. 15).435 Tremastet orlogsfregat med 
20 kanoner på hver side samt to agter og to i 
stævnen. På fregattens agterspejl en løve under 
baldakin; derunder giverinitialerne »SIS BND« 
med fraktur. Kølen stafferet med hvidt, skroget 
med lysebrunt med detaljer i sort, rødt, grønt og 
guld. Istandsat 1890, 1937 og 1977.436 Overført 

fra Vor Frelsers Kirke, formentlig ved restaure
ringen af denne 186466 (jfr. s. 5557). Skibet 
hang o. 1900 i midtskibets 4. fag, formentlig o. 
1937 flyttet til 5. fag.
 †Ligbårer. En gammel, ubrugelig ligbåre, som 
var til overs efter kirkens istandsættelse, solgtes 
1738 på auktion.82 Fra 1748 var snedkerlavets to 
bårer, en lille og en større, ophængt under orglet 
mod en årlig afgift på fire mark.81 177172 ud
førte snedker Rasmus Thomassen en ny ligbåre 
‘til kirken’ (denne eller Vor Frelsers?) og reparere
de ‘den lille båre’ smst., begge bårer blev stafferet 
og forsynet med inskription af maler Bang.105 Fra 
1797 fandtes også skomager og skrædderlavenes 
bårer, der siden 1746 havde hængt i Vor Frelsers 
Kirke (s. 5558), i Klosterkirken.
 Standur. (Fig. 379), 1800’ernes første halvdel, 
‘mand’ eller ‘hanbornholmer’.437 Ifølge kirkens 
inventarfortegnelse skænket 1914,238 vistnok af 
daværende sognepræst Thordur Tomasson (†1931, 
jfr. s. 5562).438 Urkasse, af træ, i empirestil beståen
de af skrånende fodstykke med draperi ophængt 
i tre punkter, pendulkasse med smalle søjler langs 
forsiden og firkantet urhoved med urskive ind
rammet af laurbærkrans, kronet af gesims med 
kraftigt tandsnit. Mellem de enkelte dele er pro
filerede overgangsled, de to øverste med tandsnit. 

Fig. 376. Lysekroner nr. 47, 193738, udført af Knud 
Eibye, Odense (s. 5888). Henrik Wichmann fot. 2004. 
– Candeliers nos. 4-7, 1937-38, by Knud Eibye, Odense.

Fig. 377. Lysearme nr. 214, 193738, udført af Knud 
Eibye, Odense (s. 5889). NE fot. 1978. – Candle arms 
nos. 2-14, 1937-38, by Knud Eibye, Odense.
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Pendulkassens træ er ødelagt ved låsen og låse
blikket påsat igen lidt lavere. Urkassen stafferet 
med grålig (antagelig sekundær) marmorstaf
fering med røde og forgyldte detaljer; urskiven 
hvid med påmalede sorte romertal og gyldne 
breguetvisere. 1919 blev uret repareret.269

KLOKKER

Der er intet sikkert vidnesbyrd om klokker og 
klokkeophæng i den middelalderlige kirke (jfr. s. 
5718), og endnu i 1700’ernes topografiske litte
ratur nævnes samstemmende, at kirken hverken 
havde klokker eller tårn.439 Først 1894 fik kir
ken et klokkeophæng i den nyopførte tagrytter. 
I forbindelse med sognedelingen 1904 påpegede 
Kirkeinspektionen forgæves nødvendigheden af, 
at kirken fik sit eget ‘klokketårn’ med to klokker. 
Det skulle dog ikke bygges på kirken, da det ville 
ødelægge dens arkitektur, men placeres ‘et synligt 
sted’ ved denne.60

 Klokke, 1931, støbt hos De Smithske Jernstø
berier i Aalborg, som angivet med reliefversaler 
mellem dobbelte rammelinier på klokkens hals. 
Tvm. 73,5 cm.440 På klokkelegemet, ligeledes 
med reliefversaler:

»Jeg ringer til Hvile, jeg ringer til Daad:
For tungeste Byrde hos Gud er der Raad.

Jeg ringer Trøst til det sorgfulde Sind.
Jeg ringer Gudsfred i Hjerterne ind.«441

Ophængt i kirkens tagrytter.
 *Klokke, omstøbt 1830 og indtil 1880 anvendt 
i Vor Frelsers Kirke (s. 5562f. og fig. 181); 1894 
ophængt i Klosterkirkens nyopførte tagrytter. 
1931 erstattet med ovennævnte. Genanvendt s.å. 
i kirkegårdsmonument for sognepræst Thordur 
Tomasson, Vestre Kirkegård, København (jfr. s. 
5562).442

Fig. 378. Kirkeskib, o. 1850, skænket af skibsbygger 
Severin Isak Severinsen og hustru (s. 5890). Henrik 
Wichmann fot. 2004. – Ship model, c. 1850, donated by 
the ship-builder Severin Isak Severinsen and his wife.

Fig. 379. Standur, o. 1850 (s. 5890). NE fot. 1978. – 
Clock, c. 1850.
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Fig. 380. Gerhard de Lichtenbergs kapel (s. 5921). Henrik Wichmann fot. 2004. – Gerhard de Lichtenberg’s chapel.
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Oversigt. Kirken rummer i dag 15 epitafier og minde
tavler samt en mindestøtte. En række heraf indgår end
nu eller fandtes tidligere i private gravkapeller. Endvi
dere er ni gravsten og fliser bevaret. Hertil kommer 
et større antal gravsten på kirkegården, der for enkeltes 
vedkommende i teorien kan være udflyttet fra kirke
rummet (s. 5970).
 Som nævnt s. 5365 kendes ingen detaljerede registre
ringer af kirkens gravminder fra ældre tid. Navnlig sav
nes den fortegnelse over Klosterkirkens »Epitaphia og 
Inscriptioner«, som rektor Jens Hansen i sin Horsens
beskrivelse fra 1755 hævdede »for nogle Aar siden« at 
have indsendt til arkitekten Lauritz de Thurah til brug 
for dennes store Danmarksværk.443 Fortegnelsen blev i 
den nævnte beskrivelse opdateret med en omhyggelig 
afskrift af Jochum de Lichtenhielms epitafium (nr. 10). 
Rektor Hansens indberetning blev muligvis, om end 
i en yderst summarisk version, nyttiggjort i Hofmans 
Fundationer (1756),444 der i øvrigt er illustreret med et 
kobberstik af Gerhard de Lichtenbergs prægtige epita
fium (fig. 381). En tilsvarende kortfattet fortegnelse ses 
i Danske Atlas (1768), der af kirkens øvrige »anseelige 
Epitaphier« alene nævner gravminderne over »Svanin
gius, Hofgaard, Höxbro og Lichtenhielm« samt over en 
herremand af familien Skovgaard (fejlagtigt læst som 
Abildgaard) fra Sanderumgård (nr. 1, antagelig 5 og 10 
samt †nr. 1).258 Af kirkens daværende gravminder var 
det dog tankevækkende alene det sidste, der – måske 
på grund af navnet og den kuriøse historie omkring 
adelsmandens død – fandt interesse hos arkivtegneren 
Søren Abildgaard 1770 (fig. 400). Derimod undlod 
han at registrere ældre gravmonumenter, i modsætning 
til hvad der var tilfældet ved beskrivelsen af Vor Frelsers 
Kirke (s. 5565f.), vel fordi eksempler fra middelalderen 
eller tiden umiddelbart efter reformationen ikke læn
gere fandtes eller var i en for ruineret stand til at kunne 
afskrives.
 At omfanget af ældre mindesmærker ikke desto min
dre, selv efter kirkens statusændring 179497, har været 
bemærkelsesværdigt, tør nok udledes af Chr. Molbechs 
fremhævelse af »en Mængde Gravminder og Ligstene« 
(1815).445 Som det fremgår af Synsprotokollen 1862 (jfr. 
s. 5746) var gulvene i både midt og sideskibe delvis 
belagt med ligsten, der dog ikke specificeredes og lå 
uden for de områder, hvor der fandtes bræddegulv (i 
stolestaderne, midtergangen samt i korets forreste del 
og inden for knæfaldet). Desuden var der flere steder i 
gulvet lemme til forskellige underjordiske begravelser. 

Af epitafier, mindetavler og monumenter i gravkapel
lerne opregnes imidlertid alene den endnu bevarede 
beholdning, bortset fra et epitafium (†nr. 1), der fjer
nedes ved hovedrestaureringen 188892. Den samme 
situation omtales hos Fabricius (1879).446 Et værdifuldt 
kendskab til kirkens murede begravelser etableredes 
ved udarbejdelsen 1888 af et gravkort, beklageligvis 
dog uden navne (jfr. ndf.). En udførlig beskrivelse ved 
H. Olrik o. 1900 af både inventar og gravminder (s. 
5971) har fastholdt en status over beholdningen, som 
endnu har gyldighed.
 Kirken som begravelsesplads. Selvom der hverken ken
des konkrete gravminder eller grave fra middelalderen, 
må det ud fra kendskabet til en række adelige dona
tioner (s. 5654) sluttes, at gråbrødrenes klosterkirke før 
reformationen har været en søgt begravelsesplads. I det 
mindste kan det formodes, at Henrik Knudsen Gylden
stierne (†1456) lod sig begrave i sit privatkapel, stiftet 
til S. Annas ære (s. 5654), måske sammen med hustruen, 
Anne Munk (†o. 1461). Derimod vides det ikke, om 
andre medlemmer af familien fandt hvile her. Under 
alle omstændigheder blev Henrik Knudsens svigersøn, 
Erik Ottesen Rosenkrantz, der sammen med hustruen, 
Sophie Gyldenstierne, og deres søn, Holger Eriksen 
Rosenkrantz, hørte til klostrets støtter, selv begravet i 
birgittinerklostret i Mariager. Lige så uvis er situationen 
for de øvrige adelsfamilier, hvis våbenskjolde smykkede 
både korstole og vægge. Et overblik over middelalder
lige begravelser på området uden for kirken, dvs. i klo
stergården syd for kirkefløjen og i arealerne øst, nord 
og vest for denne, savnes også fortsat.447

 Fra det første århundrede efter reformationen ken
des enkelte adelsbegravelser, der tilsyneladende oftest 
var midlertidige. Den lokale adel har åbenbart fore
trukket at hvile i deres respektive sognekirker frem for 
i bykirken. 1565 afregnedes for begravelsen af rigshof
mester Eiler Hardenberg.448 Siden overførtes hans kiste 
efter alt at dømme til familiekrypten i Klovborg Kirke, 
hvor hans monument endnu findes (s. 4286, 4290). Bi
sættelsen 1613 af Karen Gyldenstierne har nok også 
været midlertidig. Hun var enke efter Holger Rosen
krantz, lensmand på Stjernholm, og blev formentlig 
siden begravet ved hans side i sognekirken ved Bol
ler, Uth (Bjerre Hrd., Vejle Amt).449 Derimod synes 
den unge hofjunker Anders Skovgaard (†epitafium nr. 
1), som 1581 skal være omkommet under en fest på 
Stjernholm, at have fået sin blivende grav her, vel i 
koret nær sit monument.

GRAVMINDER
NOTER s. 6023



5894 HORSENS KLOSTERKIRKE

 Som sognets hovedkirke blev Klosterkirken i de føl
gende århundreder den foretrukne gravkirke for byens 
førende købmands, råds og embedsmandsfamilier. 
Som nævnt s. 5566 foretrak enkelte af disse dog den 
mere centralt beliggende og rummeligere annekskirke, 
Vor Frelsers Kirke. Byens borgmestre, der havde ret til 
fri begravelse i begge kirker (jfr. s. 5586), valgte for
trinsvis at nyde denne ret i Klosterkirken, hvor mindst 
12 borgmestre og flere rådmænd kom til hvile i tiden 
frem til 1700’ernes midte, jfr. ndf. Navnlig koret og 
midtskibets første fag blev skueplads for den monu
mentale iscenesættelse af magistratsfamilierne, der bl.a. 
lod en række prangende, malede og udskårne epi
tafier opsætte. I lighed med inventaret synes man at 
have foretrukket jyske mestre, billedskærere som Niels 
Jensen, Peder Jensen Kolding, Jens Pedersen og Arent 
Friderichsen Slache, mens man blandt enkelte af por
trætmalerierne kan skelne Ribemesteren, Lauritz An
dersen Ribers hånd (epitafium nr. 1 og muligvis nr. 3). 
Derimod kendes kun få gravminder (†epitafium nr. 2
3 og gravsten nr. 1) over byens præster, der alle, bortset 
fra en enkelt (s. 5593), fra begyndelsen af 1600’erne 
blev begravet i koret, siden 1660 vistnok i den samme 
embedsbegravelse (†begravelse nr. I,6). Formentlig er 
det denne begravelse, der 1696 nævnes som værende i 
kirkens eje, men som 1707 blev overladt sognepræsten 
Anders Vinding, mod at han istandsatte den. Kirken 
ejede derudover to fællesbegravelser, hvis beliggenhed 
og eventuelle særlige brugergruppe ikke er kendt (s. 
5955 med note 617).34

 Fra slutningen af 1600’erne og i løbet af 1700’er
ne blev kirkerummet præget af en række markante 
gravmonumenter, rejst over repræsentanter for byens 
driftige handelsstand, blandt hvilke to, Gerhard Han
sen og hans svigersøn, Jochum Rodenborg, opnåede 
adelstitler. Den førstnævnte valgte at distancere sig 
fra de øvrige begravelser og indrettede 1738f. sit eget 
gravkapel i søndre sideskibs vestende, formentlig på 
samme plads, hvor Christen Nielsen Thonboe 1675 
havde indrettet sit kapel (†kapel nr. 1). Meget tyder 
på, at denne var Gerhard Hansen de Lichtenbergs far
far,450 og at den senere etatsråd dermed bevidst gik i 
sin bedstefars fodspor. Mht. det statelige kapelgitter 
og det tilhørende epitafium fra den Thonboeske be
gravelse synes det førstnævnte udført af en efterfølger 
til Peder Jensen Kolding, antagelig sønnen, Jens Pe
dersen, hvis søster, Elisabeth Pedersdatter Kolding 
i øvrigt 1681 ægtede Christen Nielsen. Epitafiet er 
blevet tilskrevet en anden af mesterens elever, Arent 
Friderich sen Slache.
 Som et karakteristisk udtryk for den selvfølelse, der 
prægede en række af 1700tallets velstående Horsens
borgere, forkastedes fra 1730’erne de lokale billedskæ
rere og malere som leverandører af gravminder. I stedet 
satsede man stort og bestilte monumenterne direkte i 
København hos tidens førende hofbilledhuggere (jfr. 

også Friederich Ehbisch i Vor Frelsers Kirke, s. 5567). 
Således findes en perlerække af fremtrædende hoved
stadskunstnere repræsenteret i Klosterkirken: Didrick 
Gercken (kapel nr. 1), S. C. Stanley (epitafium nr. 10), 
Johannes Wiedewelt (nr. 11), J. F. Grund (kapel nr. 2) og 
C. F. Stanley (kapel nr. 3). Dog valgte man til udførel
sen o. 1764 af de to store marmorsarkofager for Ger
hard de Lichtenberg og hustruen, Bodil Hofgaard, en 
mindre kendt kunstner, billedhuggeren Johann Thiel 
fra Flensborg, som i disse år i øvrigt havde store leve
rancer til familierne Grabow i Østbirk (s. 4497) og Juel 
i Kerteminde Kirke. Fra København kom senest Nico
lai Dajon, der 1807 udførte et projekt til et gravmæle 
og 1817 en mindetavle til den fyrstelige begravelse i 
Det russiske Kapel (kapel nr. 3), fra 1782 indrettet til 
fire medlemmer af det russiske eksilhof. Portalindram
ningen hertil skyldes dog Horsensbilledhuggeren Jens 
Hiernøe, der i de sidste årtier af 1700’erne blev altdo
minerende som mester for både gravminder (kapel nr. 
3, †kapel nr. 2) og kirkegårdsmonumenter (s. 5970) i 
en enkel nyklassicisme.
 Større istandsættelser eller ændringer. På samme måde 
som tilfældet er i Vor Frelsers Kirke (s. 5567), synes 
status for de eksisterende gravminder tidligst at være 
blevet påvirket mere gennemgribende ved den store 
istandsættelse 173647. I Klosterkirken vides enkelte 
gravminder at være afhændet på auktion (†epitafium 
nr. 6, †gravsten nr. 1420). Men de mange indgreb 
ved denne lejlighed kan meget vel have medført mere 
drastiske flytninger eller kassationer af ældre gravmo
numenter, uden at dette har sat sig spor i kilderne. Det 
gælder ikke mindst ved de forskellige ommøbleringer 
af inventaret (s. 5778), bl.a. dåbsstedets og orglets flyt
ning og indretningen af de mange lukkede stole og 
vægpulpiturer, foruden den nødvendige opretning af 
gulvene i forbindelse med sammenfald af kirkens un
derjordiske begravelser (s. 5746f., 5953). Et væsentligt 
indgreb i kirkens indretning var desuden de forskel
lige kapeletableringer i løbet af 1700’erne (Det lich
tenbergske Kapel, Schmidts Kapel, Det russiske Kapel 
og Det lillienskioldske Kapel), hvor ældre gravmonu
menter også kan være blevet forstyrret, ligeledes uden 
nærmere omtale i de bevarede regnskaber. Bedst be
lyst er flytningen til korbuen o. 1786 af Hans Olufsen 
Ribers og Oluf Ibsens store epitafier fra den anden 
og tredje pille i midtskibets nordrække i forbindelse 
med opsætningen af familien Lillienskiolds pulpitur (s. 
5879).
 Netop den rige tilstedeværelse af »Forfædrenes ær
værdige Mindesmærker« og den »stor(e) Mængde Be

Fig. 381. Gerhard de Lichtenbergs monument, 1738f. 
(s. 5921). Kobberstik 1753 af O. H. de Lode i Hofmans 
Fundationer.  Monument for Gerhard de Lichtenberg 1738f. 
Engraving by O. H. de Lode from Hofmans Fundationer.
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gravelser« har antagelig været tungtvejende årsager til, 
at Klosterkirken ved systemskiftet 179497 ikke blev 
nedrevet (jfr. s. 5657), men bevaredes som »et Fortids
minde og Gravcapel til Prydelse for Byen«.451 Tilsy
neladende har istandsættelser af kirkerummet, herun
der af gravminderne, begrænset sig til et minimum i 
de mange årtier, da kirken kun lejlighedsvis blev an
vendt som ramme om bisættelser. Det accelererende 
forfald blev i nogen grad bremset, da kirkerummet 
i 1860’erne blev brugt til almindelig gudstjeneste 
under hovedkirkens renovering. I denne forbindelse 
valgte man at forny korgulvet og afdækkede herun
der en mængde ligkister, der dog ikke undersøgtes 
nærmere (s. 5953).452 Synsforretningen 1862 anbefa
lede desuden, at korets epitafier samtidig blev efterset 
med hensyn til fare for nedstyrtning og træværket 
(vel omfattende kirkens epitafier) afrenset, ‘dog hvad 
værdifulde prydelser angår, med kyndig og forsig
tig hånd’.49 I hvor stort et omfang istandsættelsen af 
gravminderne gennemførtes, lader sig dog vanskeligt 
fastslå. Under alle omstændigheder stod rensning og 
forbedring af epitafierne stadig som et punkt på dags
ordenen i Walthers restaureringsprojekt fra 1864 (s. 
5658).453 At hovedparten af disse både antikvarisk og 
æstetisk vurderedes højt, fremgår af brandtaksationen 
1874, da bl.a. den lichtenbergske begravelse sattes til 
en værdi af 5.000 rdl., samme sum som den mid
delalderlige altertavle og korstolene samt korgitteret, 
regnet under ét. Lavest rangerede det senere kasserede 
præsteepitafium (†nr. 2, »en simpel Trætavle«), vurde
ret til sølle 5 rdl.263

 Omsorgen for Klosterkirkens ‘mange, utvivlsomt 
værdifulde prydelser’ og herunder gravminderne var 
derfor et fremtrædende moment i det restaurerings
forslag, som maj 1884 fremlagdes af H. B. Storck (s. 
5738).172 Også fra antikvarisk side demonstreredes 
bevidsthed om den nødvendige agtpågivenhed over 
for de fund, der måtte fremkomme i forbindelse med 
den gennemgribende bygningsrestaurering. Således 
indskærpede Kultusministeriet i deres godkendelse 
1888 af restaureringsprojektet, at fund af middelal
derlige grave og gravsten registreredes, ligesom der 
til Nationalmuseet skulle udarbejdes et kort over kir
kens murede begravelser med angivelse af slægtsnavne. 
Endvidere at indskriftsplader på de ligkister, der efter
følgende ‘måtte blive skjulte på utilgængelige steder’, 
blev aftaget og gemt, og endelig, at kisterne fra Det 
thonboeske Kapel, der delvist sløjfedes, eventuelt an
bragtes under kirkens gulv.60 Under de følgende års 
istandsættelser blev epitafierne, bortset muligvis fra de 
Lichtenbergs og Gottfried Schmidts monumenter, for
mentlig alle nedtaget fra kirkens vægge og deponeret 
andetsteds ligesom kirkens inventar (s. 5659). Samti
dig optoges samtlige gravsten, placeret i gulvet (jfr. fig. 
114). Ved genopsætningen i løbet af 189092 måtte 
flere af epitafiernes ældre placeringer ændres i lyset 

af den gennemgribende bygningsrenovering. Således 
flyttedes bl.a. Johan Andersens, Thonboes, Flensborgs 
og Lindvigs epitafier og mindetavler, de to sidstnævnte 
fra deres fremtrædende pladser på midtskibets to øst
ligste piller, jfr. fig. 114.
 Da en række af epitafierne skulle underkastes en 
malermæssig restaurering, vakte det i øvrigt vold
som utilfredshed blandt byens lokale håndværkere, at 
Storck og Estrup havde foretrukket at overdrage ar
bejdet til fremmede malermestre (den københavnske 
dekorationsmaler, H. F. Svendsen). Dette skete ikke 
mindst på grund af værkernes store kunstneriske og 
antikvariske værdi, som specielt krævede ‘nærmere 
kendskab til overgangen mellem de såkaldte stilarter 
fra byzantinsk til renæssance i det 15. og 16. århund
rede’(!). Til illustration af de lokale maleres kyndighed 
nævnede disse til gengæld tankevækkende, hvordan 
de selv ved istandsættelsen af Vor Frelsers Kirke 1866 
havde anbefalet en mere skånsom renovering af de 
derværende ældre epitafiers farvelag og forgyldning, 
hvorimod autoriteterne havde krævet ‘enten en fuld
stænding afvaskning og rensning til træmaterialets na
turlige farve eller en overmaling med egetræskulør’.454 
Efter alt at dømme ændredes den trufne beslutning 
dog ikke. I øvrigt må det beklages, at restaurerings
arbejderne, hvad angår kirkens gravminder, er over
ordentlig mangelfuldt belyst, ligesom man undlod at 
opfylde kravet om registrering af navne vedrørende 
krypternes kister. Når indberetninger om eventuelle 
middelalderlige grave m.m. ikke kendes, skyldes det 
dog formentlig, at man ikke undervejs fandt relevant 
materiale. Ved afslutningen af restaureringen blev dele 
af epitafier, gravsten og kisteplader deponeret ved kir
ken, hvorfra dette i lighed med fragmenter af kasseret 
inventar i flere etaper overførtes til Horsens Museum 
(jfr. også s. 5757), mens andet forblev ved kirken. Dog 
synes endnu i nyere tid enkelte ældre gravminder at 
være blevet kasseret (s. 591415, 5920).
 1907 gennemførtes et syn af inventar og udvalgte 
træepitafier med henblik på en restaurering, der synes 
realiseret inden for de nærmest følgende år.455 1941 
restaureredes Thonboes kapeldør sammen med fon
tegitter og himmel af N. J. Termansen. En fornyet 
besigtigelse af den udskårne kapeldør fulgte 1973 og 
1981. 1985 udarbejdede konservator Mogens Larsen 
en samlet redegørelse for inventaret og gravminderne 
af træ med henblik på at fastslå behovet for en stør
re restaurering, og beretningen suppleredes 1995 af 
en fornyet oversigt ved Jens Johansen og 1996 af et 
syn ved Hans BrochMikkelsen vedrørende udvalgte 
gravminder af sten. I tidsrummet fra 19992004 er 
gennemført en istandsættelse af langt den overvejen
de del af de bevarede epitafier, inklusive monumentet 
over Jochum de Lichtenhielm.456 Endnu forestår dog 
en planlagt restaurering af en række af de senere sten
epitafier.457
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Fig. 382. Korets sydvæg, før hovedrestaureringen, med †epitafium nr. 2 (tv.) samt epitafium nr. 2 og nr. 5. Chr. 
Reinau(?) fot. 1888.  The southern wall of the chancel before the main restoration 1888-92, with †sepulchral tablets no. 2 
(to the left), nos. 2 and 5.
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1) (Fig. 38487), o. 1615. Tilskrevet Ålborgbil
ledskæreren Niels Jensen og den i Århus bosatte 
Lauritz Andersen Riber. Hans Oluffsøn Riiber 
(Olufsen Riber), borgmester i Horsens i 25 år, †2. 
aug. 1615, med hustruen, Anne (Hansdatter Sva
ne), datter af »Mester Hans Suane fordum Canick 
udi Riibe« (historikeren Hans Svaning, †20. sept. 
1584), †<9. okt. 1637>. I løbet af ægteskabets 25 år 
fik parret sammen fem sønner og to døtre. Tillige 
Ernst von Baden, borgmester i Horsens i <30 år, 
†21. nov. 1656>, med hustruen, Anne (Hansdatter 
Riber eller Svane), datter af ovennævnte, †  
16  (efter 6. sept. 1660).458 Parret fik i deres æg
teskab af  (o. 41) års varighed fire sønner og 
en datter. Om identifikationen af storstykkets por
trætter, se ndf. Jfr. †gravsten nr. 4 og †begravelse 
ved midtskibets nordside, 2. eller 3. pille (s. 5959). 
 Det store (ca. 451×266 cm) renæssanceepita
fium, der rummer enkelte tilløb til bruskværks
stil, omfatter en udskåret ramme, hvori er indsat 

et malet storfelt. Maleriet indrammes af fantasi
fulde balusterpiller, mens kerubhoveder pryder 
sviklerne. Storfeltet flankeres af korintiske karya
tider, kendetegnet som dyder: Troen tv. med kalk 
i venstre hånd og antagelig oprindelig kors i 
højre (mangler), og Håbet med fugl i højre hånd 
og anker i venstre. Storvingerne er udført som 
gennembrudte kartoucher med masker samt ke
rub og dødningehoveder. Under en kvartrund 
fod liste med diademhoved og udskåret volutor
namentik er postamentfelt med malet gravskrift, 
flan keret af knægte med løvehoveder. Kartouche
indrammet hængestykke med tværovalt felt, 
hvori tre skjolde; heraf bryder det underste det 
ovale felt. Øverst tv. og th. er reliefskårne initia
ler for Hans Olufsen Riber (»H O R«) og Anne 
Hansdatter Svane (»A H S«); herunder bomærke 
(tv.) og sammenskrevne initialer (»M H T (eller 
M T H)«) som ikke er identificeret (th.). Det 
nederste skjold har initialer for Ernst von Baden 
(»E V B«) og Anne Hansdatter Svane (»A H S«) 
samt et todelt våben med tre kløverblade over 

Fig. 383. Oversigtsplan over placeringen af epitafier m.m.(E 116, for Hans Olufsen Riber, Anders Jørgensen, Oluf 
Ibsen, Johan Andersen, Jørgen Hansen Høgsbro, Jørgen Christoffersen Blimester, Christen Nielsen Thonboe, Peder 
Jørgensen Flensborg, Gerhard de Lichtenberg, Jochum de Lichtenhielm, Jens Jørgen Lindvig, Gottfried Schmidt, 
Hans Gustav Lillienskiold og fire russiske prinser og prinsesser) samt gravsten og fliser (G 19, for Hans Knudsen, 
to ukendte, Anders Jørgensen, Thomas Pank, Johan (...) Hertzl(?), Anders Wissing, Anne Kierstine Kierkegaard og 
Hannibal Schaldemose). Tegning af Marianne Nielsen 2005. – Overview of placing of sepulchral tablets (E 1-16, for 
Hans Olufsen Riber, Anders Jørgensen, Oluf Ibsen, Johan Andersen, Jørgen Hansen Høgsbro, Jørgen Christoffersen Blimester, 
Christen Nielsen Thonboe, Peder Jørgensen Flensborg, Gerhard de Lichtenberg, Jochum de Lichtenhielm, Jens Jørgen Lindvig, 
Gottfried Schmidt, Hans Gustav Lillienskiold and four Russian princes and princesses) and tombstones and sepulchral slabs (G 
1-9, for Hans Knudsen, two unknown, Anders Jørgensen, Thomas Pank, Johan (...) Hertzl(?), Anders Wissing, Anne Kierstine 
Kierkegaard and Hannibal Schaldemose).
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skakternet felt til heraldisk højre, et korslam til 
heraldisk venstre. Ved siderne kerubhoveder. Det 
sammensatte bjælkeværk omfatter et nedre kon
kavt led med kerub og diademhoveder mellem 
beslagværksornamentik, herover en fremsprin
gende tand snitsmykket gesims med foransatte 
diademhovedprydede bøjler; over og under 
denne er indskriftfelter. Topstykket har tværovalt 
maleri, indrammet af kartoucher med småva
ser som opstandere og krones af den opstandne 
Kristus med korsstav på konsolled med løveho
ved.
 Den brogede staffering omfatter sort på ind
skriftfelter og lister, grønt, rødt, gråt og hvidt på 
rammeværket, til dels udført med marmorering 
eller lasering; endvidere naturlig karnationsfarve 
på figurerne samt forgyldning og forsølving.
 Indskrifterne, der er udført i gylden fraktur 
og versaler på sort bund, omfatter i topstykkets 
frisefelter et skriftsted (Matt. 17,5) refererende 
til Forklarelsen på bjerget. Herunder en religiøs 
sentens i to linjer:

»Huo vil skylde Guds udualde; Gud er her, som Giør 
retferdige. Huo vil fordømme; Christus er her som er 
død (.) Ja meget mere den som oc er opuact huilck
en som er hos Guds høyre Hånd oc traader frem for 
oss.«

Storstykkets maleri (fig. 387), 106×89 cm, olie 
på træ, er vandret delt og viser foroven en noget 
usædvanlig fremstilling på landskabelig baggrund, 
en variation af den ofte gengivne allegori over 
Loven og Evangeliet eller Synd og Nåde, udført 
efter kobberstik af Hieronymus Wierix efter Ja
cob de Backers maleri.459 De tilhørende indskrif
ter er angivet med sorte versaler. Menneskehe
dens ældste repræsentanter, Adam og Eva, føres i 
forgrunden ud fra den tyngende placering under 
Lovens Tavler (»Lex«), ledsaget og vejledt af de 
tre teologiske dyder, Håbet (»Spes«, tv.), Kærlig
heden (»Charitas«, i midten) og Troen (»Fides«, 
th.). Scener fra Det Nye Testamente indrammer 
fremstillingen, tv. Hyrdernes Tilbedelse, i midten 
Korsfæstelsen og th. Kristi Opstandelse. Øverst 
er, oven over Helligåndsduen, vist Gudsnavnet i 
stråleglorie, flankeret af to dyder, Freden (»Pax«, 
tv.) og Retfærdigheden (»Justicia«, th.).

 Maleriets nedre del viser knæleportrætter af seks 
voksne personer af forskellig alder, tre mænd og 
tre kvinder, hvoraf den yngste kvinde vises uden 
den gifte hustrus hovedbeklædning; desuden seks 
børn, fem drenge og en pige. Med udgangspunkt 
i de på gravskriften omtalte personer460 er de 
portrætterede forsøgsvis identificeret som Hans 
Olufsen Ribers nærmeste familie, herunder svi

Fig. 384. Epitafium nr. 1, o. 1615, over borgmester Hans 
Olufsen Riber (†1615) og dennes familie (s. 5898). 
Henrik Wichmann fot. 2004. – Sepulchral tablet no. 1, c. 
1615, to Mayor Hans Olufsen Riber (†1615) and his family.
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gerforældre og svigersøn.461 Figurerne skulle da 
være, regnet fra venstre mod højre: Ernst von Ba
den, vist med rødbrunt hår og skæg, sort klædning 
og pibekrave, efterfulgt af Hans Olufsen Riber 
med gulligt hår og rødligt, kortere skæg, klædt 
som den førnævnte, og Hans Svaning, med grå
hvidt hår og skæg, sort klædning med pibekrave 
og kappe med bred pelsbræmme. Herefter Maren 
Sørensdatter Klyne (†4. juli 1615, g.m. førnævn
te), i mørk klædning med hvid konehue, pibekra
ve og forklæde samt guldkæde med vedhæng hen 
over brystet; dernæst datteren, Anne Hansdatter 
Svane, klædt som moderen, efterfulgt af sin ældste 
datter af samme navn, hvis kniplings og perle
smykkede hovedbeklædning viser, at hun endnu 
ikke var gift med Ernst von Baden, da maleriet 
udførtes.462 De fem drenge, vist tv., kunne være 
sønner af Hans Olufsen Riber og Anne Hansdat
ter Svane, fra venstre måske Hans Hansen Svane 
(*1606), senere Sjællands biskop, her vist i barne
kjole med hvid forbredde og krave, efterfulgt af 
Oluf Hansen Svane (*o. 1600), senere borgme

ster i Horsens og Anders Hansen Svane (*1601), 
senere borgmester i Ribe, begge klædt som de 
bagvedstående mænd. To mindreårige drenge, 
den ene vist som svøbelsesbarn på en pude, er 
antagelig tidligt afdøde børn af parret. I billedets 
højre side knæler en pige med perlebroderet hue, 
i givet fald Else Hansdatter Svane.463 Topfeltets 
omtrent cirkelrunde maleri, 42×43 cm, olie på 
træ, viser Kristi Dåb (fig. 385).
 Det udskårne rammeværk er overbevisende 
blevet henført til Ålborgbilledskæreren, Niels 
Jensen, hvis ligeledes tilskrevne epitafium over 
borgmester Niels Iversen Skriver (1618, Budolfi 
Kirke, Ålborg, Ålborg Amt) og Thøger Pedersen 
Løvenbalch (o. 1626, smst.) er nært beslægtet med 
arbejdet i Horsens. Det er desuden bemærkelses
værdigt, at Niels Jensen også i andre værker havde 
et samarbejde med Lauritz Andersen Riber, der 
formentlig er mester for epitafiets malerier.464

Fig. 386. Højre sidevinge. Detalje af epitafium nr. 1, o. 
1615, jfr. fig. 384 (s. 5898). NE fot. 1978. – Right wing. 
Detail of sepulchral tablet no. 1, c. 1615; cf. fig. 384.

Fig. 385. Topstykke. Detalje af epitafium nr. 1, o. 1615, 
jfr. fig. 384 (s. 5898). NE fot. 1978. – Top piece. Detail of 
sepulchral tablet no. 1, c. 1615; cf. fig. 384.
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Fig. 387. Detalje af epitafium nr. 1, o. 1615, over borgmester Hans Olufsen Riber (†1615) og dennes familie, jfr. 
fig. 384 (s. 5898). Henrik Wichmann fot. 2004. – Detail of sepulchral tablet no. 1, c. 1615, to Mayor Hans Olufsen Riber 
(†1615) and his family.
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 Epitafiet var i lighed med nr. 3 oprindelig pla
ceret på 2. eller 3. pille i midtskibets nordrække, 
jfr. †begravelse s. 5959. 1655 skænkede Hans 
Olufsen Ribers søn, den senere biskop over Sjæl
land, Hans Hansen Svane sammen med hustruen, 
Marie Fuiren, et beløb, bl.a. beregnet til vedli
geholdelse af forældrenes grav og monument.465 
Flyttet 1786 til sin nuværende placering ved kor
gitterets sydside i forbindelse med etableringen 
af familien Lillienskiolds pulpitur (s. 5879).107 
Ved denne lejlighed er hængestykket antagelig 
blevet beskåret forneden. Ligeledes blev venstre 
storvinge samtidig eller i forbindelse med restau
reringen 188892 (jfr. fig. 112) tilpasset den nye 
placering. Endvidere istandsattes det både sned
ker og malemæssigt. En istandsættelse 1941 ud
bedrede afskalninger, mens der 2001 gennemfør

tes en snedker og malerrestaurering, hvorunder 
dele af de sekundære bemalinger fjernedes, der 
gennemførtes retoucheringer, og forgyldningen 
samt forsølvningen fornyedes.466

 2) (Fig. 38889), med malet årstal 1620. Ram
meværk og staffering er delvis fornyet ved hoved
restaureringen 188892. Anders Jørgensen, borg
mester i Horsens (†1629), og hustru, Kiersten 
Niels datter (Kirsten Nielsdatter Lottrup) samt 
parrets tre døtre, Karren (Karen), Mette og Bar
bra (Barbara). Epitafiet viser yderligere en voksen 
mand og fire børn, heraf antagelig tre drenge og 
en pige. Ingen af disse er dog navngivet i den 
sekundært opmalede gravskrift. Jfr. gravsten nr. 4 
og †begravelse nr. I,2 eller 5.
 Regelmæssigt opbygget renæssanceepitafi
um,467 440×325 cm, bestående af et omtrent kva
dratisk storfelt med maleri i en bred diamantbos
sesmykket ramme, flankeret af slanke korintiske 
søjler med prydbælte af beslagværksornamentik, 
hvilende på løvehovedsmykkede postamenter, 
hvorimellem malet indskriftfelt. Storvinger, for
met som fantasifulde rulleværkskartoucher med 
ovale medaljoner, hvori ses brystbilleder af ke
ruber med draperet overkrop. Hængestykke med 
tilsvarende kartoucher omkring et halvt roset
smykket felt og hængeknopper. Krongesimsen 
er afsluttet med tandsnitfrise, hvorover topstykke, 
hvis opbygning gentager storstykkets med indsat 
maleri, dog øverst med volutsmykket trekantgavl, 
hvori vinget kerubhoved. Ved topstykkets sider 
og på gavlen er kuglespir og vaser. Rammevær
ket har en broget bemaling med sort, blåt, gråt, 
grønt og rødt, det sidste bl.a. som grundfarve i 
indskriftfelterne. Storstykkets søjleskafter og po
stamenter er hvide, mens talrige detaljer ligesom 
indskrifterne står forgyldte. Særlig omhu er lagt i 
bemalingen af maureskerne på rammen omkring 
storfeltets maleri. Englenes karnation er grålig 
med røde kinder.
 Indskrifterne, der bortset fra topstykkets versal
tekst er udført i fraktur, omfatter postamentfeltets 
opmalede gravskrift med personalia, der tidligere 
var mere omfattende. Således fremhævede Fabrici-
us (1879) skriften som ulæselig og borgmesterens 
dødsår som manglende, jfr. fig. 382.468 Frisefeltet 
har skriftsted (Joh. 11,2526) samt årstallet 1620 

Fig. 388. Epitafium nr. 2, 1620, med senere tilføjelser, 
over borgmester Anders Jørgensen (†1629) og den
nes familie (s. 5902). NE fot. 1978. – Sepulchral tablet 
no. 2, 1620, with later additions, to Mayor Anders Jørgensen 
(†1629) and his family.
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og topstykkets frise indskriften »Salvator Mundi« 
(Verdens Frelser).
 Storfeltets maleri, 110×89 cm, er udført i olie 
på træ. Den øvre halvdel viser Kristi Himmelfart, 
hvor fødderne og underkroppen af Frelseren ses i 

en skyformation over et landskab. Forneden knæ
ler borgmester Anders Jørgensen og hans familie: 
mændene tv. og kvinderne samt børnene th., alle 
med hænderne samlede i bøn. Portrætidentifika
tionen er behæftet med usikkerhed, ikke mindst 

Fig. 389. Detalje af epitafium nr. 2, 1620, over borgmester Anders Jørgensen (†1629) og dennes familie, jfr. fig. 388 (s. 
5902). Jens Johansen fot. 2000. – Detail of sepulchral tablet no. 2, 1620, to Mayor Anders Jørgensen (†1629) and his family.
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Fig. 390. Epitafium nr. 3, 1635, over rådmand Oluf Ib
sen (†1644) og dennes familie (s. 5904). Henrik WichHenrik Wich
mann fot. 2004. – Sepulchral tablet no. 3, 1635, to Alder-
man Oluf Ibsen (†1644) and his family.

på grund af gravskriftens mangelfulde overleve
ring. Sandsynligvis er Anders Jørgensen og hustru 
identiske med de to forreste personer i mands og 
kvinderækken, han vist med gråt, halvlangt hår, 
opbøjet i en bukkel forneden, og skæg over hvid 
pibekrave og sort klædning, hun med hvid tæt
sluttende konehue og tilsvarende krave over kåbe 
og kjole med hvidt forklæde. De tre navngivne 
døtre må identificeres med tre af de i alt fire pi
ger, alle gengivet på samme måde med gyldent 
hår, opsat i fletning omkring hovedet under et 
perlebånd og med gyldne kæder over dragten, der 
gentager moderens. To smådrenge er vist i for
reste række, begge iført en diminutiv udgave af 

Anders Jørgensens dragt. Yderst tv. ses en mindre 
dreng med hvidt forklæde hen over hele dragtens 
forbredde. Tv. for Anders Jørgensen er en yngre 
mand, vist som et ekko af den førnævnte, dog 
med brunt hår og lidt kortere skæg. Denne er 
forsøgsvis identificeret som borgmesterens svi
gersøn og yngre kollega, Oluf Hansen Svane (jfr. 
ovf.), hvis hustru, Maren Andersdatter, da skulle 
være identisk med en af de to ældste døtre, i ind
skriften i givet fald fejlagtigt betegnet Karen.469 
 Topstykkets maleri, ca. 32×32 cm, olie på træ, 
viser Kristus som Verdens Frelser med højre hånd 
hævet til velsignelse og korsprydet rigsæble eller 
verdenskugle.
 Som det fremgår af fig. 382, var epitafiets ram
meværk og staffering ganske medtaget 1888. 
Dette var baggrunden for en gennemgribende 
istandsættelse o. 1890, hvor storvingerne og flere 
detaljer blev nyskårne, mens stafferingen, her
under indskrifterne, blev opmalet. Den særlige 
omhu begrundedes i en vurdering af netop dette 
‘som et af de smukkeste i kirken’.470 Muligvis var 
en opmaling dog allerede gennemført i 1860’er
ne.471 En fæstnelse af farvelaget fandt sted 1941472 
før en større istandsættelse 2000, hvorunder epi
tafiets dele adskiltes, og det seneste reparationslag 
afrensedes, mens forgyldningen fornyedes med 
ægte guld. Korets sydmur, 3. fag.
 3) (Fig. 39093), 1635 ifølge malet årstal. Det 
udskårne rammeværk er tilskrevet Peder Jensen 
Kolding. Olluff (Oluf) Ibsen, rådmand i Horsens, 
<†18. juni 1644>, med hustruerne af første og 
andet ægteskab, hhv. Mette Søffrens datter (Sø
rensdatter), datter af Søffren (Søren) Jørgensen i 
Glud, †2. jan. 1625, og Birgete (Birgitte) Knuds
datter, datter af Knud Olluffsen (Olufsen), <†17. 
nov.  (1655)>473 efter 17 års ægteskab. En
delig en datter af første ægteskab. Jfr. †begravelse 
ved midtskibets nordside, 2. eller 3. fag (s. 5960).
 Det arkitektonisk opbyggede epitafium i tidlig 
bruskbarok måler 390×197 cm. Det dominerende 
højovale storfelt, hvis indrammende gesimser for
oven og forneden følger maleriets kurvede kon
turer i stedet for et vanligt vandret bjælkeværk, 
har en overdådig skulpturudsmykning, endnu do
mineret af renæssancens formforråd. Storstykket 
flankeres af kvindelige dyder, formet som joniske 
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Fig. 391. Detalje af epitafium nr. 3, 1635, over rådmand Oluf Ibsen (†1644) og dennes familie, jfr. fig. 390 (s. 5904). 
Henrik Wichmann fot. 2004. – Detail of sepulchral tablet no. 3, 1635, to Alderman Oluf Ibsen (†1644) and his family.
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karyatider og karakteriseret hhv. som Troen med 
bog og kors (tv.) og Håbet med fugl og anker 
(th.). Foran de tilhørende postamenter sidder to af 
evangelisterne, hhv. Lukas tv. og Johannes th., idet 
deres tilhørende symboldyr, oksen og ørnen med 
blækhus i næbbet, er placeret i de tilstødende svik
ler. De to øvrige evangelister, Mattæus og Markus, 
sidder ovenover på krongesimsens fremspring. På 
hver side af storfeltet er kartouchesmykkede si
devinger, i midten prydet af bedende englebørn, 
mens andre engle, formet som hermer og udstyret 
med røgelsesskib(?) og palmegren indrammer de 
udskårne felter, der i øvrigt bugner med deko
rative elementer, bl.a. frugtguirlander, heste eller 
enhjørningehoveder og småspir.474 Hængestykket 
har malet indskriftfelt i æggestavsramme mellem 
hængeknopper med diademhoveder og flankeres 
af stående figurer, tv. Peter med bog og nøgler, 
th. Paulus med sværd (klingen afbrækket) og bog; 
desuden ved rammen krigerhoveder. Den kvart
cirkulære krongesims har ligesom postament
bjælken udskårne ornamentborter i fladsnit og 
en engel som midtprydelse, foroven vist bedende, 

forneden som vinget hoved. Topstykket, der støt
tes af store sidevolutter, har diademhovedsmykket 
krongesims, hvorover gavl med en liggende putto 
med forkrænkelighedssymboler.475 To fugle med 
ringe i næbbet danner overgang til det maskepry
dede topspir med fremstilling af den opstandne 
Kristus med korsstav.
 Stafferingen er broget i bredt farvespektrum, 
bl.a. med sort og grøn som bundfarver for større 
arkitektoniske partier og naturlig karnationsfarve 
på figurerne, alt fremhævet og smykket med rig 
forgyldning og forsølvning. Årstallet 1635 ses i 
sviklerne under storstykket.
 Storfeltets højovale maleri, der er udført i olie 
på træ, 154×111 cm, er todelt. Foroven ses Laza
rus’ opvækkelse efter Jan Mullers ofte benyttede 
stik af Abraham Bloemaerts maleri.476 Scenen er 
placeret i et landskab med enkelte arkitekturele
menter, figurernes klædedragter er prægede af lyst 
brogede farvetoner i rødt, blåt, gult, brunt og grønt. 
Maleriets nedre del viser portrætter af epitafiets 
indehavere, sat foran en neutral baggrund, udfor
met som en kvadermuret væg og et flisegulv. Tv. 

Fig. 393. Topstykke. Detalje af epitafium nr. 3, 1635, 
jfr. fig. 390 (s. 5904). NE fot. 1978. – Top piece. Detail of 
sepulchral tablet no. 3, 1635; cf. fig. 390.

Fig. 392. Venstre sidevinge. Detalje af epitafium nr. 3, 
1635, jfr. fig. 390 (s. 5904). NE fot. 1978. – Left wing. 
Detail of sepulchral tablet no. 3, 1635; cf. fig. 390.
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knæler rådmand Oluf Ibsen på en pude; han har 
mellemblondt hår og fipskæg, pibekrave og sort 
klædning med kappe. Ved hans højre side ses et 
barn, formentlig en dreng, der dog ikke er nævnt 
i gravskriften. Han har lysblondt hår, der dækker 
ørene, og bærer en fodlang grøn barnekjole med 
bred hvid krave og forstykke, kantet med knip
linger. Th. ses rådmandens første og anden hustru, 
hhv. Mette Sørensdatter og Birgitte Knudsdatter, 
begge iført identiske dragter med krigede kone
huer, møllehjulskraver, sorte kjoler med kapper og 
hvide forklæder, hvis nedre bredde sirligt er lagt 
foran dem på gulvet. Nærmest den førstnævnte 
er hendes eneste, afdøde datter, med kniplings og 
perlesmykket hovedprydelse og dobbelt guldkæ
de. Alle samler hænderne i bøn.
 Topstykket, 34×42 cm, viser Kvinderne ved 
graven. Billedet fremtræder mere groft i male
måden og synes yderligere hårdt opmalet, sam
menlignet med storfeltets maleri.
 Epitafiets skulpturudsmykning knytter sig nøje, 
både formelt og indholdsmæssigt, til andre af Pe
der Jensen Koldings tidlige værker, navnlig epita
fiet, o. 1637 over Peder Pedersen Borum i Skan
derup (s. 2921) og altertavlerne i Falling (signeret 
af mesteren og udført 163540, s. 2724), Gosmer 
(1637, s. 2766) og Gylling (1638, s. 2820).477 Selve 
kompositionen med det højovale storfelt genta
ger dog en opbygning, som også er anvendt af 
den ældre mester, Niels Jensen, der antagelig kan 
tilskrives epitafium nr. 1 (jfr. epitafierne for bi
skop Christian Hansen Riber, 1631, Ålborg Bu
dolfi Kirke og Jørgen Heitwinkel, 1636, Århus 
Domkirke, s. 681). Storfeltets maleri er beslæg
tet med det tilhørende portrætmaleri, tilskrevet 
Lauritz Andersen Riber i epitafium nr. 1, men 
forekommer noget mere stift og skematisk, måske 
som følge af en senere restaurering.
 I lighed med nr. 1 var epitafiet over rådman
den, der i øvrigt 1630 havde stiftet et legat til 
kirken, skolen og de fattige,478 oprindelig placeret 
i midtskibets nordside ved 2. eller 3. pille, jfr. be
gravelse s. 5960, hvorfra det 1786 flyttedes til sin 
nuværende placering ved korgitterets nordside i 
forbindelse med etableringen af familien Lillien
skiolds pulpitur (s. 5879).106 Ved denne lejlighed 
blev postamentets gesims og dele af hængestyk

ket reduceret. I forbindelse med hovedrestaure
ringen 188892 må epitafiet være blevet tilpasset 
den ændrede korbue, svarende til nr. 1, ligesom 
det repareredes både snedker og malemæssigt. 
En istandsættelse 1941 udbedrede afskalninger, 
mens en reparation 2001 fjernede sekundære be
malinger og fornyede guld og sølvbemalingen 
med ægte temperaforgyldning.479

 4) (Fig. 394), o. 1674. Minde og legattavle over 
rådmand, kirkeværge og købmand Iohan (Johan) 
Andersen, †13. april 1674, og hustruen, Bodild 
Hansdaater (Bodil Hansdatter, †1686), og deres 
donationer til kirken. 
 Tavlen, der måler 157×105 cm, er udført af 
rødlig kalksten og indsat i en profileret ramme 
af træ med flammelister yderst og inderst. Den 
53 linjer lange indskrift, som udfylder hovedpar
ten af stenen, er hugget i smukt formede versaler, 
mens tre figurfremstillinger er gengivet nederst: 

Fig. 394. Mindetavle nr. 4 over Johan Andersens (†1674) 
og hustruen, Bodil Hansdatters (†1686) donationer til 
kirken (s. 5907). Jesper Nørgaard Weng fot. 2002. – Tab-
let no. 4 commemorating Johan Andersen’s (†1674) and his 
wife, Bodil Hansdatter’s (†1686) donations to the church.
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Troens personifikation, vist med Kors og kors
lam i tværoval ramme, flankeret af forkrænkelig
hedssymboler, timeglas (tv.) og dødningehoved 
på korslagte knogler (th.). Indskriften, der indle
des med skriftsted (Sl. 115,1) præciserer formål 
og indhold af parrets gaver, skænket »Gvd til ære, 
Kier cken til Zirat oc andre Christne til it got 
Exempel«. I alt seks donationer opregnes, således 
prædikestolen, »som her for allis Øjne fremstillis« 
(siden 1794 i Vor Frelsers Kirke, s. 551230), et 
pulpitur, et alterklæde af rød damask med dug og 
messeskjorte (s. 5767, 5878), midler til afholdelse 
af to ugentlige skrifteprædikener tirsdag og lørdag 
samt til klæ der til fattige skolebørn til gengæld 
for sangledsagelse ved de førnævnte prædikener. 
Endelig var nederst på den sortstafferede ramme 
med gylden fraktur tilføjet endnu en gave: midler 
til klokkeringning i forbindelse med de fastlagte 
skriftemålsprædikener. Donationerne, der berørte 
gudstjenesten, var yderligere stadfæstet i Johan 
Andersens testamente 17. marts 1674 og en fun
dats af 28. april 1674, nedfældet 15 dage efter Jo
han Andersens død.480 Tilsvarende, nu forsvundne 
minde og legattavler fandtes både her og i Vor 
Frelsers Kirke, jfr. ndf. og s. 5574ff. Tavlen var tid
ligere placeret på tredje pille ved kvindesiden, dvs. 
vel på midtskibets nordrække, måske i nærheden 
af parrets begravelse, jfr. s. 5964.481 I forbindelse 
med hovedrestaureringen 188892 flyttet til sin 
nuværende placering på nordre sideskibs vestmur.
 5) (Fig. 395), udført 1697 ifølge kontrakt af 
Arent Friderichsen Slache og stafferet 1702 i 
følge malet indskrift. Jørgen Hansøn (Høgsbroe), 
borgmester i Horsens, †7. jan. 1697, 66 år gammel, 
med hustruen, Maren Jensdaater Tonboe (Jens
datter Thonboe), † i sit 31. år (29. marts 1686). 
Epitafiet blev stafferet og opsat 1702 (jfr. ndf.) af 
parrets eneste datter, Bodel Jørgens Daater (Bo
dil Jørgensdatter Høgsbro) og dennes ægtemand, 
borgmester Stefen (Steffen) Rasmussen Hofgaard 
(se også s. 5568). Jfr. †begravelse nr. I,7.
 Epitafium af sort kalksten (skriftfelt) og træ 
(ramme), 455×290 cm. Storfeltets tavle (167×114 
cm) med tekst (skriftsted (Kolos. 3,1) og perso
nalia) i fordybede versaler er ligesom nr. 6 for
met som en langstrakt ottekant. Tavlen er indsat 
i en figur og ornamentsmykket ramme, kantet 

med flammelister. Langs rammens periferi er ud
skårne kartoucher med bruskværk, udtrukket i 
viltre volutter, plante og frugtsmykkede orna
menter og diverse figurative elementer. Sidevin
gerne er dannet som englesmykkede konsoller, 
hvorpå står dydefigurer: tv. Retfærdigheden med 
vægt og sværd og th. Håbet med fugl og anker. 
Hængestykkets tværovale skriftfelt (39×53 cm) 
med drueklase flankeres af havfruelignende engle 
eller harpyer (oprindelig med vinger) med for
krænkelighedssymboler (timeglas og kranium) 
i den inderste hånd og nu manglende attribut 
(formentlig dommedagsbasuner, jfr. ndf.) i den 
yderste, hhv. højre og venstre hånd. Topstykket 
har ligeledes tværovalt skriftfelt, kronet af Den 
Opstandne Kristus med korsfane, stående på en 

Fig. 395. Epitafium nr. 5, 16971702, over borgmester 
Jørgen Hansen Høgsbroe (†1697) og hustruen, Maren 
Jensdatter Thonboe (†1686) (s. 5908). NE fot. 1978. 
– Sepulchral tablet no. 5, 1697-1702, to Mayor Jørgen Han-
sen Høgsbroe (†1697) and his wife, Maren Jensdatter Thon-
boe (†1686).
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Danmarks Kirker, Århus

maskeprydet konsol og flankeret af harniskklædte 
soldater, begge udstyret med hellebarder.
 Epitafiet, der udførtes efter kontrakt af Arent 
Friderichsen Slache og afregnedes med mesteren 
umiddelbart efter borgmesterens død,482 er forbil
ledet for det 1699 af mesteren signerede epitafi
um over svogeren, Anders Jensen Thonboe, opsat 
1703 i Hansted Kirke (s. 4853). Bortset fra mindre 
variationer, bl.a. valget af dyder, er sidstnævnte en 
nøje gentagelse af Horsensepitafiet, idet det yngre 
dog har bevaret dekorative led (englenes vinger 
og basuner), som mangler her. Også stafferingen 
stemmer nøje overens, ikke mindst de valmue 
og solsikkelignende blomsterformationer på ram
meværket. I lighed med epitafium nr. 6 er den 
oprindelige staffering bevaret, omfattende sort, 
forgyldning og hvidlig karnationsfarve på figu
rerne. Hængestykkets skriftfelt har forgyldt frak
tur og kursiv med giverindskrift, mens topstykket 
alene har fraktur med skriftsted (Joh. 11,25), alt på 
sort grund. I forbindelse med en istandsættelse og 
rensning 2004 konstateredes på figurernes bag
side spor af indskrifter, udført i blå farve, antagelig 
en angivelse af deres placering.483

 1698 betalte Søren Maltesen og Hans Jørgensen 
(formentlig en søn af afdøde) 16 rdl. for epitafiets 
opsætning på væggen over Jørgen Hansens be
gravelsessted i korets sydvestende (†begravelse nr. 
I,7).34 En efterfølgende ‘forfærdigelse’ og staffering 
fandt sted 1702, som nævnt i hængestykket. Epita
fiet må være blevet nedtaget (og flyttet?) i forbin
delse med ændringer o. 1782 og 188892 af det 
pågældende murstykke (s. 5722). Korets 4. fag.
 6) (Fig. 396), o. 1697 med senere tilføjelser (top 
og hængestykkets indskrifter m.m.). Tilskrevet 
Arent Friderichsen Slache, jfr. epitafium nr. 5. 
Jørgen Christophersøn (Christoffersen) Blime
ster, borgmester i Horsens (†28. juli 1697), med 
hustruen, Margrete Pedersdaatter (Pedersdatter) 
Bering (†april 1732). Endvidere sidstnævntes an
den ægtemand, <Morten Coertsön (Cordtsen), 
ligeledes borgmester i Horsens, †22. nov. 1727 
efter »28 Aars exemplar(isk) Æcte Samling med 
Sin Gud Kiære Og Dyd ædle Kiæriste« i sit 59. 
år>. Jfr. †begravelse s. 5958.
 Epitafium af sort kalksten (skriftfelt) og træ 
(ramme), 398×197 cm. Storfeltet (151×92 cm) er 

dannet som en langstrakt ottekant og udgøres af 
indskrifttavle med tekst (skriftsted (Sirak 38,23) 
og personalia) i fordybede versaler, indsat i en rigt 
udskåret ramme. Mellem dobbelte flammelister er 
placeret seks figurer. Ud for tavlens midte ses to 
engle på skyformationer med volutoprullede vin
ger med kors (tv.) og krone (th.) som henvisning 
til de troendes himmelske belønning. Forneden 
hentyder to småengle med dommedagsbasuner 
(nedre del af den højre basun er afknækket) til 
tidernes ende, mens to tilsvarende figurer, ligele
des med volutsmykkede vinger, med timeglas og 
kranium minder om jordelivets forkrænkelighed. 
Tværovalt hængestykke (28×54 cm) i laurbær

Fig. 396. Epitafium nr. 6, o. 1697, over borgmester Jør
gen Christoffersen Blimester (†1697), hustruen Mar
grete Pedersdatter Bering (†1732) samt sidstnævn
tes anden ægtemand, borgmester Morten Cordtsen 
(†1727) (s. 5909). NE fot. 1978. – Sepulchral tablet no. 6, 
c. 1697, to Mayor Jørgen Christoffersen Blimester (†1697), 
his wife Margrete Pedersdatter Bering (†1732) as well as the 
latter’s second husband, Mayor Morten Cordtsen (†1727).

402
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krans med afsluttende drueklase og tilsvarende 
volutkranset topfelt (34×47 cm), kronet af vinget 
kugle på kerubhovedsmykket konsol. 
 Stafferingen, der omfatter det øvre og nedre 
skriftfelt med forgyldt kursiv på sort grund, er 
domineret af en begrænset farveskala, der ud over 
den nævnte forgyldning og den sorte farve kun 
inddrager gråhvid karnationsfarve. På rammens 
omløbende frise er smukt formede blomster og 
bladudsmykninger, svarende til korgitteret og 
epitafium nr. 5. 
 Epitafiet er formelt nært beslægtet med Slaches 
dokumenterede værker, den samtidige pendant 
på nordvæggen (epitafium nr. 5), den tilsvarende 
tavle (16991703) over Anders Jensen Thonboe 
og Dorte Hansdatter Lottrup i Hansted Kirke (s. 
4853) samt epitafiet over Christen Nielsen Thon
boe fra 1703 (nr. 7 og s. 5948).484 Gravmindet blev 
formentlig fra første færd opsat på sin nuværende 
plads på nordvæggen mellem korets 2. og 3. fag 
umiddelbart i nærheden af parrets †begravelse s. 
5958, erhvervet af enken 1698, og over for pen
danten, det andet borgmesterepitafium (nr. 5). Et 
beløb til vedligeholdelse af kirken og latinskolen 
samt til fattige blev henlagt af Margrethe Bering 
og hendes anden ægtemand, Morten Cordtsen. 
Dette fremgik af en testamentarisk bestemmelse 
30. nov. 1730 (konfirmeret 10. febr. 1731), en fun
dats, nedlagt i Stiftskisten 18. maj 1733, og af en 
omtale på topstykket.485 I lighed med de øvrige 
gravminder nedtaget og istandsat 188892; fra 
denne reparation hidrører påskriften. »Restaure
ret 1891« på overkanten af nederste rammestykkes 
overside.486 Som konstateret 1985 var det sekun
dært snedkermæssigt udbedret, men både ramme
værk og bemaling var i god stand. 2004 gennem
førtes en rensning og fæstnelse af farvelagene.487

 7) Epitafium, med stafferet årstal 1703, over 
Christen Nielsen Thonboe og hustru, Elisabeth 
Pedersdatter (Kolding). Se †kapel nr. 1.
 8) (Fig. 397), 1715. Peder Jørgenssøn (Jørgen
sen) Flensborg, »en trofast Borger og redelig Han
delsmand i 40 Aar, og en omhyg(g)elig Kirkevær
ger paa 6 Aar«, †27. juni 1714 i sit 66. år efter at 
have levet 51 år i byen. Endvidere hans hustruer 
af første og andet ægteskab, Barbara Nielsdatter 
Høg, †1694 i sit 51. år, med hvem han i 16 års 

‘fornøjeligt’ ægteskab fik tre sønner, hvoraf én 
før faderen var afgået ved døden, samt en datter; 
endvidere Giertrud (Gertrud) Nielsdatter Munk, 
†<26. jan.>17<24> i sit <56.> år, med hvem 
han efter 17 års ægteskab fik fem sønner og to 
døtre, som alle, bortset fra en datter, afgik ved dø
den før faderen og begravedes ndf. Jfr. †begra
velse s. 5965.
 Mindetavle af rød ølandskalksten, 189×113 
cm. Indskrift i reliefversaler i vandrette bånd, 
navne dog i kursiverede versaler. Over personalia, 
adskilt af en bort af palmegrene, ses skriftsted (Es. 
57,12), mens et rimet gravvers forneden lyder:

Fig. 397. Epitafium nr. 8, 1715, over Peder Jørgensen 
Flensborg (†1714) og hustruerne af første og andet 
ægteskab, Barbara Nielsdatter Høg (†1694) og Ger
trud Nielsdatter Munk (†1724) (s. 5910). Jesper NørJesper Nør
gaard Weng fot. 2002. – Sepulchral tablet no. 8, 1715, to 
Peder Jørgensen Flensborg (†1714) and the wives of his first 
and second marriage, Barbara Nielsdatter Høg (†1694) and 
Gertrud Nielsdatter Munk (†1724).
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»Gudsfryct, Retfædighed og hvad der meere pryder
retsindig ÆcteFolk af alle christne Dyder

Det fandtes kiendelig hos alle disse tre
hvis Navn paa denne Steen udhuggen er at see

Lad fattig SkoleBørn og andre Vidne give
som trængde deres Tal mangfoldig vilde blive

Med Roes og Tak for hvis de har hos dennem nødt
Hvis Siæle er hos Gud og hviler meget sødt.«

Sortstafferet med forgyldning af indskrift. Før re
staureringen 188892 placeret på østsiden af den 
første midtskibspille i sydrækken (jfr. fig. 114), 
vel i nærheden af †begravelse s. 5965, der måske 
har været placeret i søndre sideskibs 1. eller 2. 
fag. Siden på sin nuværende plads på nordmuren 
i midtskibets 5. fag, vest for indgang fra forhal
len.
 9) Epitafium, o. 1740, over Gerhard de Lich
tenberg og Bodil Hofgaard, se eftermiddelalder
ligt gravkapel nr. 1 (s. 5921).
 10) (Fig. 398), o. 1754, udført af Simon Carl 
Stanley. Iochim de Lichtenhielm (Jochum Han
sen Rodenborg, 1753 adlet de Lichtenhielm), 
kancelliråd, *i Horsens (6. okt.) 1701, <†(2. okt.) 
1775 i sit 74. år>, med hustruerne af første og 
andet ægteskab (1754), dels Adolphine Sophie 
Müller, *1712 på Boller og †1753 ‘uden livsar
vinger’, dels Bodil de Lichtenberg, *1735 i byen 
(†1807). I graven, der betegnedes som den anden 
i altergulvet inden for kordøren, jfr. dog s. 5953, 
var desuden nedsat hans afdøde forældre (Hans 
Jørgensen Høgsbro og Lene Jochumsdatter Ro
denborg) med deres fire øvrige sønner samt den 
første hustrus forældre (Peder Müller og Aurelie 
Anchersen), jfr. også †begravelse s. 5958.
 Epitafium, 425×277 cm af sandsten, ølands
kalksten (indskriftplade) og murværk (sokkel). 
Epitafiets postament, hvis brede midtparti er 
skudt frem, omfatter på en muret forhøjning 
en underbygning i to afsæt, kronet af en frem
springende profileret gesims, hvorover et kasse
lignende postament, øverst afsluttet med et til
svarende profilled. På postamentets sidepartier er 
to våbenskjolde i rocaillelignende kartoucher, tv. 
for Jochum de Lichtenhielm (»I. D. L.«), th. for 
Bodil de Lichtenberg (»B. D. L.«), hvorimellem 
indskrift i fordybet fraktur og versaler. Efter per
sonalia, opregning af de Lichtenhielms og hans 

første hustrus testamentariske donationer på i alt 
800 rdl. til vedligeholdelse af byens kirker, epita
fiet med graven, Den danske skole (Latinskolen) 
og havnen.488

 Selve epitafiet er formet som en søjlebåren ko
rintisk portal, der indrammer en sarkofag, på for
siden smykket med et skjold i rocaillekartouche, 
hvori initialerne for den afdøde første hustru, 
Adolphine Sophie Müller (»A. S. M.«). På sar
kofaglåget står en blomsterprydet urne, mens en 
obelisk i lavt relief er vist på bagvæggen, flan
keret af korintiske pilastre. Tv. og th. herfor står 
to kvindelige dyder, iklædt folderige klædninger, 
hhv. Visdommen (med slange og spejl) og Ret
færdigheden (med sværd og nu tabt attribut i 
venstre hånd, formentlig en vægt). Opbygningen 
krones af en brudt trekantgavl, hvori er place
ret de Lichtenhielms og Bodil de Lichtenbergs 
kartoucheindrammede våbenskjolde. På gavlens 
skrå sider er to englebørn, hhv. en dreng og en 
pige (med nakkeknold), hvis attributter delvis er 
afbrækket; dog ses tv. et timeglas og (muligvis) en 
bog, th. en ring. På fodstykket under førstnævnte 
er indridset initialerne »V. H.« (for en medarbej
der af billedhuggeren?). Epitafiets forskellige led 
er stafferet i marmorkulør (oxydrød, nuancer af 
gråt), mørkegråt og blåt (kartoucherne) med for
gyldning af indskrift og initialer. 
 Epitafiets mester, ‘professor Stanley’ (hofbil
ledhugger Simon Carl Stanley), er tidligst nævnt 
i Hofmans Fundationer.489 Sarkofag og obelisk
motivet ses anvendt på samme tid i monumen
tet over Urban Bruun fra 1751 (†1742, Sorterup 
Kirke, jfr. DK Sorø 664) – sidstnævnte endvidere 
i gravmælerne over Christian Carl Gabel (†1748, 
Bramminge S. Knuds Kirke, jfr. DK Ribe s. 3091) 
og over Tycho de Hofman (†1754, Nebsager Kir
ke, Bjerre Hrd., Vejle Amt).
 Ifølge testamente af 19. aug. 1748 fra Jochum 
de Lichtenhielm og hans første hustru, Adolphi
ne Müller, skulle deres arvinger, hvis ikke parret 
selv før deres død nåede at få udført et monu
ment, udtage 300 rdl. til at sætte et epitafium over 
begravelsen og »paa samme lade udhugge dette 
Vores Testament for saavit voris Legat til gude
lig brug angaaer.« Skiftet anfører de følgende år 
et beløb til både opsættelse og vedligeholdelse af 

402*
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Fig. 398. Epitafium nr. 10, o. 1754, over kancelliråd og kirkeværge, Jochum Hansen Rodenborg, adlet de Lich
tenhielm (†1774) og hans familie (s. 5911). NE fot. 1978. – Sepulchral tablet no. 10, c. 1754, to Councillor of State and 
Churchwarden Jochum Hansen Rodenborg, ennobled as de Lichtenhielm (†1774) and his family.
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epitafiet, dog 21. jan. 1754 kun til sidstnævnte 
formål, hvorfor det må antages, at monumentet 
da var udført.490 Epitafiet blev repareret og op
poleret 1786 af Jens Hiernøe106 og berørtes for
mentlig også af restaureringen 188892.
 Efter en besigtigelse 1996, hvorunder konsta
teredes betydelige revnedannelser og delvise af
sprængninger som følge af rust og fugtskader, 
blev epitafiet nedtaget og genopsat 2001 efter en 
større istandsættelse. Her blev obelisken, storfel
tets baggrund og postamentets to nederste led, 
der alle var sekundært udbedret med cement
mørtel, fornyet, ligesom stafferingen delvis op
maledes i en tilpasning efter den oprindelige far
veholdning.491 På sydvæggen af korets 2. fag.
 11) (Fig. 399), o. 1766. Udført af Johannes Wie
dewelt. Iens Iørgen Lindvig, *18. nov. 1687 som 
søn af Niels Lavrsen Lindvig, forpagter på Alsted 
(Alstedgård ved Tørring), og hustru, Maren Pe
dersdatter Stavning, †19. dec. 1739, samt stedsøn 
af Mads Jørgensen Kølholt, negotiant og kirke
værge i Horsens, †24. feb. 1706. Lindvig døde 
selv 1. okt. 1766. Jfr. †muret begravelse nr. I,2 
eller 5 og gravsten nr. 4.
 Mindetavle, ca. 230×117 cm, heraf skrifttavlen 
111×78 cm, af hvid (relieffelter), grå (arkitekto
niske led) og sort (indskrifttavle) marmor. Monu
mentet omfatter tre led, skrifttavle, postamentfelt, 
hvori indfældet relief, og topstykke med portræt
relief. En †putto med palmekvist på jordkugle, 
af eg, 49,5 cm høj (Evighedens sindbillede), en 
spejlvendt version af figuren på Gerhard de Lich
tenbergs monument (s. 5926), kronede indtil o. 
1985 monumentet.492 Figuren var næppe oprin
delig, men fandtes her før restaureringen 1888
92. Indskriften i fordybede versaler opregner 
efter personalia afdødes gavmilde donationer »af 
den Velsignelse som Gvd haver laant mig til min 
Dødsdag«, heraf i alt syv veldædige formål både 
til »gvdeligt Brvg« og til »pvbliqve Nytte«. Ram
men udgøres af toskanske pilastre med brede 
bånd af taglagte laurbærblade. Postamentet har 
mæanderprydet fodstykke og sidefelter med ur
ner under frugtguirlander som indramning af et 
allegorisk relief. Fire kvindelige dyder, tv. Ret
færdighed (med sværd og vægt) og Fromheden 
eller Gudsfrygten (en tilhyllet, knælende kvinde) 

Fig. 399. Mindetavle nr. 11, o. 1766, over Jens Jørgen 
Lindvig (†1766) (s. 5913). NE fot. 1978. – Commemora-
tive tablet no. 11, c. 1766, to Jens Jørgen Lindvig (†1766).

og th. Søfartskunsten (eller Flid, med passer og 
skibsror) og Gavmildheden (med overflødigheds
horn) med blomster og fagter demonstrerer deres 
veneration for det centrale, bukraniesmykkede 
brændeoffer alter.493 I topstykket, der indrammes 
af en egeløvskrans omviklet med bånd, er afdødes 
portrætrelief, vist i brystbillede mod højre.
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 Omkring et halvt år før sin død, 24. marts 1766, 
bestemte den barnløse Jens Jørgen Lindvig i sit te
stamente, at hans epitafium skulle opsættes i kirken 
på »den Pille, som staaer i Fruentimmer Stoelene, 
der vender til Daaben«, dvs. på (østsiden af ) første 
pille i midtskibets nordrække (jfr. fig. 114). Stenen 
skulle indkøbes i København og være af sort og 
hvid marmor, indskriften udført efter de forelig
gende anvisninger og bestemmende for størrel
sen og alt, til et beløb på 600 rdl., forarbejdet i 
København, »Billedhugger Arbeydet skickelig og 
tarvelig«.494 Lindvig selv blev dog stedt til hvile 
i sin mors og stedfars begravelse i korets sydside. 
Monumentet udførtes af billedhuggeren Johannes 
Wiedewelt efter en skitse (Danmarks Kunstbiblio
tek), der gengiver hovedkompositionen, dog med 
profilportræt, kannelerede pilastre og en forenklet 
version af postamentfeltets relief.495

 Epitafiet istandsattes og oppoleredes 1786 af 
Jens Hiernøe, mens maleren Carsten Bræstrup 
stafferede siderne samt de tilhørende figurer og 
vaser, hhv. som norsk og hvid marmor.106 I for
bindelse med restaureringen 188892 blev mo
numentet nedtaget og genopsat på sin nuværen
de placering i midtskibets 5. fag, på nordmuren, 
øst for døren til forhallen.
 12) Epitafium, o. 1775, over Gottfried Schmidt, 
se eftermiddelalderligt gravkapel nr. 2 (s. 5937).
 1314) Mindestøtte og tavle, o. 1783 og 1798, 
over Hans Gustav Lillienskiold og Sophie Char
lotte von Heltzen, se †eftermiddelalderligt grav
kapel nr. 2 (s. 5950).
 1516) Mindetavler, 1785 og 1817 over de fire 
russiske prinser og prinsesser, se eftermiddelal
derligt gravkapel nr. 3 (s. 5940).

†EPITAFIER

1) (Fig. 400), o. 1581. Anders Skovgardt (Skov
gaard), *  på Sanderumgård, †  (22.) jan. 

 (1581) på Stjernholm og begravet i Hor
sens Kirke  febr.  (1581).
 Et lille epitafium af træ, med bemaling på 
kridtgrund, udsmykket med to rækker våbner 
for afdødes 2×8 navngivne aner i fire led, hhv. på 
fædrene og mødrene side, foruden gravskrift, ud
ført i forgyldt fraktur på sort grund. Tavlens ane

række følger, bortset fra enkelte variationer, nøje 
slægtsfølgen og farvelægningen fra epitafiet over 
Anders Skovgaards søster, Margrethe (Odense 
Domkirke, DK Odense s. 755), og for de fædrene 
aners vedkommende yderligere epitafiet over den 
fælles halvbror, Hans Skovgaard (†1580) i Norra 
Vram Kirke, Skåne.496 Epitafiet er nævnt i Marm.
Dan, hos Jens Hansen og DaAtlas, de sidstnævnte 
dog med urigtigt navn og dødsår (Abildgaard for 
Skovgaard, 1561 for 1581) og tilføjelsen af en ef
terretning om afdødes dramatiske død under en 
dans.497 En tilsvarende efterretning knyttede sig 
til Anders Skovgaards søster, Margrethes, død (jfr. 
DK Odense 757). Tavlen aftegnedes 1770 af Søren 
Abildgaard, der dog bemærkede, at den var me
get beskadiget. Antagelig blev den nedtaget fra 
sin placering på korets nordvæg ved indretningen 
af Gottfried Schmidts kapel o. 177375.

Fig. 400. Våbenrække fra †epitafium nr. 1 over Anders 
Skov gaard (†1581)(s. 5914). Tegning af Søren Abildgaard 
1770. – Row of arms from †sepulchral tablet no. 1 to Anders 
Skovgaard (†1581). Drawing by Søren Abildgaard 1770.
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 2) (Fig. 382, 401), o. 1585. Formentlig opsat 
over en unavngiven kvinde (†(9. febr. 1585(?)), 
enke efter (eller datter af) kirkens første lutherske 
sognepræst, Peder Borgsmed (†1572), 2º g.m. ef
terfølgeren, Hans Madsen (†1598). 
 Den enkle mindetavle, ca. 184×131,5 cm, om
fattede alene et skriftfelt, indsat i en smal profile
ret ramme og kronet af en trekantgavl. Gravskrift 
på 24 linjer i gyldne versaler på sort grund, hvoraf 
de første linjer på grundlag af en afskrift fra 1980 
og med støtte i et samtidigt fotografi (fig. 401) 
tilsyneladende læser:

[...]498

[...]æ499 et pud[icissimæ] [navn?]
[...] clarissi[m]i e[t ...]500 viri d(o)m(ini)501 [navn?] 
[...]ssi(m)i502 pastoris in hac æde [p]rimi uxor[i]503

quæ [...]aca[...]504 in Chr(ist)o 9 fe(bruarii) anno 
[...]505 exæ[...]506

[...]ro 1585 [...] consecrata [et]507 dicata
a

[...]508 Iohanne [pastore H]orsnensi[...]

((minde over) ... den ... og dydige ..., hustru til 
den berømmelige og ... mand, hr. ..., den velfor
tjente(?) første præst ved denne kirke, som (dvs. 
hun) (døde) i Kristus d. 9. februar i året ... 1585 
... indviet og helliget af Hans ..., præst i Horsens 
…).
 Herefter følger en længere tekst, muligvis på 
vers, som må formodes at have indeholdt en be
skrivelse af den afdødes kvaliteter og levnedsløb.
 Epitafiet, der af Fabricius betegnedes som »næ
sten ganske ulæselig«, registreredes 1980, men sy
nes herefter kasseret.509 Tidligere på korets sydvæg, 
øst for Anders Jørgensens epitafium (fig. 382).
 3) (Fig. 529), o. 1619. Fragment af epitafium eller 
mindetavle af træ med staffering, 11,5×116,5×2,5 
cm. På fragmentet, der har udgjort det nedre bræt 
(spor af umalet kant fra ramme) er en antikvaind
skrift i guld på mørkerød bund over kridtgrund: 
»Hans Knudsen« og »Her Kield Christensen«; 
herimellem blomsterornament. De to navne re
fererer til kirkens daværende sognepræst, Hans 
Knudsen Koldorph (†1619, jfr. gravsten nr. 1) og 
hans kapellan, Kjeld Kristensen (†inden 21. apr. 
1618).510 Det kan imidlertid ikke afgøres, hvem af 
personerne (muligvis begge) gravmindet refere
rer til. Registreret 1980.511

 4) O. 1679. Christen Sørensen Dal (†før 1679) 
og Magdalene Henrichsdatter. Sidstnævnte fik 
det anførte år tilladelse til at opsætte en tavle ‘på 
den søndre side på muren tværs over for hendes 
begravelse’ (s. 5962).512 Det er uvist, hvorvidt be
gravelsen var muret.
 5) O. 1709. Pieter Uth.... (Utzen), oksekøb
mand (»Ochsen Kaufmann«) fra NordHolland, 
*23. okt. 1661 i Pürm(erend?), †8. febr. 1709 i 
Horsens, jfr. †begravelse s. 5965. 
 Mindetavle, antagelig af sten, ca. 100,5×101 
cm. Skriftfelt med fordybet kursiv, indrammet af 
palmekrans. En udateret tegning i Horsens Mu
seum gengiver et gnideaftryk af tavlen, der mu
ligvis er blevet kasseret ved hovedrestaureringen 
188892.513

 6) Før 1738. D.å. afhændedes et gammelt epi
tafium på auktion til borgmester Rodenborg (Jo
chum Rodenborg) for 3 rdl.82

Fig. 401. †Epitafium nr. 2, o. 1585, over ubekendt (s. 
5915). Tidligere Horsens Museum. JensJørgen FriJensJørgen Fri
mand fot. 1980. – †Sepulchral tablet no. 2, c. 1585, deceased 
unknown.
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1) (Fig. 402), o. 1619, med senere tilføjelser. Hans 
Knvdsen (Knudsen), sognepræst i Horsens, *i 
Kollerup, †1619, med hustruen Anne Rasmvs
dater (Rasmusdatter), *i Horsens, †1619; »bege 
dode hastig efter hinanden vdi den pestelens som 
graserit her i byen anno 1619«. Desuden parrets 
svigersøn og datter, <Niels Kalesen Høg (Kal
lesen Høeg), rådmand, slotsskriver på Stjernholm 
Slot i 16 år, *i Øbening i Aabenraa Len, †6. april 
1678, med hustruen Maren Hansdaater (Hans
datter), †31. marts 1672, »med dieris børn«>. 
Endvidere sidstnævnte ægtepars svigersøn og 
datter <Iochum Rodenborg, borgmester, †15. 
jan. 1677, med hustruen Anna Nils Dater (Niels
datter) Høeg, †22. dec. 1719, 79 år gammel>. Jfr. 
†epitafium nr. 3 og †begravelse s. 5957.
 Rødlig kalksten; 218×128 cm. Indskrift med 
fordybede versaler, heraf enkelte sammenskrevne. 
Som randskrift, med fraktur, et opbyggeligt vers:

»I som her for offuen gaar
Tencker huor woritz sag nu staar
Dett i nu Ehr var vi wDi Liffue

 Dett vi nu Ehr Monne I Bliffue«,

afbrudt af hjørnemedaljoner med evangelistsym
boler (Mattæus (tv.) og Markus foroven, Lukas 
(tv.) og Johannes forneden). Oprindelig placeret 
over familiens begravelse i koret (s. 5957). 1879 
lå stenen i tværgangen neden for koret;514 siden 
restaureringen 188892 i midtskibets vestmur syd 
for vinduet.
 2) (Fig. 530), 1600’erne, over ukendt. Grå kalk
sten; 169×114 cm. Stærkt slidt, revnet i højre side 
og indskriften helt udvisket. I hjørnerne medal
joner, foroven med Jesumonogram »IHS« (tv.) og 
Kristusmonogram »CHR« (th.) med reliefversa
ler, forneden med rosetter. I forhallens nordmur, 
vest for døren.
 3) (Fig. 403), o. 1650, over ukendt.515 Rød 
kalksten; 180×107 cm. Stærkt slidt; indskriften 
med reliefversaler er næsten helt udvisket, og af 
randskriften anes kun få bogstaver. Skriftfeltet på 
stenens nedre del flankeres af Adam (tv.) og Eva 
med slangen. Begge løfter et æble til munden og 
dækker deres køn med et figenblad. Langs Adams 

arm spor af randskrift »oc mine øien skv«, langs 
Evas arm »ieg skal de (dø)«. Over skriftfeltet et 
vinget kerubhoved; under det en halvt liggende 
engel, der hviler armen på et kranium. På stenens 
øvre del en fremstilling af Opstandelsen: Kristus 
med sejrsfane stående på graven, flankeret af bort

Fig. 402. Gravsten nr. 1, o. 1619, over sognepræst Hans 
Knudsen (†1619) og hustru Anne Rasmusdatter (†1619), 
ægteparrets svigersøn og datter, rådmand og slotsskriver 
Niels Kallesen Høeg (†1678) og hustru Maren Hans
datter (†1672), samt sidstnævnte ægtepars svigersøn og 
datter, borgmester Jochum Rodenborg (†1677) og hu
stru Anna Nielsdatter Høeg (†1719) (s. 5916). NE fot. 
1978. – Tombstone no. 1, c. 1619, of the parish rector Hans 
Knudsen (†1619) and his wife Anne Rasmusdatter (†1619), 
the couple’s son-in-law and daughter, the alderman and notary 
Niels Kallesen Høeg (†1678) and his wife Maren Hansdat-
ter (†1672), and the latter couple’s son-in-law and daughter, 
Mayor Jochum Rodenborg (†1677) and his wife Anna Niels-
datter Høeg (†1719).
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løbende soldater. Scenen indrammes af en portal
bue med kerubhoveder som konsoller; over buen 
to blankslidte våbenskjolde. I stenens hjørner er 
evangelistmedaljoner inden for den omløbende 
ramme. I forhallens sydmur vest for døren.
 4) (Fig. 404, 530), antagelig før 1706. Anders 
Jørgensen, borgmester (†1629), med hustruen, 
Kiersten Nielsdater (Kirsten Nielsdatter Lottrup). 
Endvidere Anne Nielsdatter (Lottrup), †27. apr. 
1687516 og dennes ægtemænd af første og andet 
ægteskab, Jørgen Matsen (Madsen) Kølholt og 
rådmand Christopher Christensøn (Christensen 
Blimester, †1680); førstnævnte hvilede dog på 
kirkegården med en søn og en datter, mens sidst
nævnte og Anne Nielsdatter var begravet i koret 

(jfr. †begravelse I,2 (I,5?)). Endelig Anne Niels
datters og Jørgen Madsen Kølholts søn, Madtz 
Jørgensøn Kølholt (Mads Jørgensen Kølholt), 
borger og handelsmand i Horsens, †24. feb. 1706 
i sit 67. år, med hustruen, Maren Peders Dat
ter Stafning (Pedersdatter Stauning), <†19. dec. 
1739> i sit <73.> år, og parrets datter, død før 

Fig. 403. Gravsten nr. 3, o. 1650, over ukendt (s. 5916). 
NE fot. 1978. – Tombstone no. 3, c. 1650, deceased un-
known.

Fig. 404. Gravsten nr. 4, før 1706, over borgmester An
ders Jørgensen (†1629) og hustru Kirsten Nielsdatter 
Lottrup, samt Anne Nielsdatter Lottrup (†1687) og 
hendes anden ægtemand, rådmand Christopher Chri
stensen Blimester (†1680); endvidere hendes søn af 
første ægteskab, handelsmand Mads Jørgensen Kølholt 
(†1706) med hustruen Maren Pedersdatter Stauning 
(†1739) (s. 5917). NE fot. 1978. – Tombstone no. 4, be-
fore1706, of Mayor Anders Jørgensen (†1629) and his wife 
Kirsten Nielsdatter Lottrup, and Anne Nielsdatter Lottrup 
(†1687) and her second husband, Alderman Christopher 
Christensen Blimester (†1680); as well as her son from her 
first marriage, the merchant Mads Jørgensen Kølholt (†1706) 
with wife Maren Pedersdatter Stauning (†1739).
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Fig. 405. Gravsten nr. 5, 1600’erne?, genanvendt o. 
1746, over rådmand Thomas Pank (†1741) og hustru 
Stine Jørgensdatter Flensborg (†1736) (s. 5918). NE 
fot. 1978. – Tombstone no. 5, 1600s?, re-used c. 1746, of 
Alderman Thomas Pank (†1741) and his wife Stine Jørgens-
datter Flensborg (†1736).

forældrene. Stenen bekostedes af det sidstnævnte 
ægtepar. Jfr. epitafium nr. 2.
 Grå kalksten; 195×124 cm. Indskrift med reli
efversaler i fordybede, vandrette bånd på stenens 
midtfelt. Over og under skriftfeltet er hjørneme
daljoner med evangelister, foroven Mattæus (tv.) 
og Markus, hvorimellem et kerubhoved, forne
den Lukas (tv.) og Johannes; mellem dem er en 
tom medaljon i krans af fligede blade. Sviklerne 
er udfyldt med blomster og bladværk. Stenen lå 
oprindelig over familiens begravelse i koret (nr. 
I,2 ((I,5?)). 1879 fandtes den i tværgangen neden 
for koret;517 siden restaureringen 188892 i midt
skibets vestmur nord for vinduet.
 5) (Fig. 405), ældre sten, genanvendt 1746. 

Fig. 406. Gravsten nr. 7, o. 1791, over Anders Wissing 
(†1791) og hustru Maren Sørensdatter (†18 ) (s. 
5919). Roberto Fortuna fot. 2004 – Tombstone no. 7, c. 
1791, of Anders Wissing (†1791) and his wife Maren Sø-
rensdatter (†18 ).

Rådmand Thomas Pank, †1[?]. jan. 1741 »udi sit 
alders 73de aar«, og hustru Stincke (Stine) Jørgens
datter Flensborg, †16. jan. 1736 »udi sit alders 77. 
år«. Ægteparret fik sammen fire sønner og en dat
ter. Jfr. †begravelse s. 5965.
 Rød kalksten; 181×114 cm. Indskrift med for
dybede versaler, personalia dog med kursiv, på 
stort, svejfet skriftfelt med profileret kant. I ste
nens øvre hjørner er to basunblæsende engle, der 
mellem sig holder et klæde, hvorpå et delvist ud
visket skriftsted (Joh. 14,13). I de nedre hjørner 
to siddende engle med forkrænkelighedssymbo
ler, timeglas (tv.) og kranium (th.). Stenen har en 
omløbende, riffelhugget ramme, der brydes af 
skriftfelt og engle.
 Stenen, som oprindelig lå på kirkegården over 
en ukendt, blev 1746 erhvervet af Thomas Panks 
sønner, Peter Pank, kammerråd og amtsforvalter i 
Århus, og Hans Pank, byfoged i Kolding og bir
kedommer i Koldinghus rytterdistrikt, som ifølge 
gravskriften lagde den over forældrenes begravel
se i det nordre sideskib, jfr. †begravelse s. 5965.518 
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Siden restaureringen 188892 i forhallens syd
mur, øst for døren.519

 6) O. 1750? »Johan ... Hertzl ... Borger og ... 
1732 ... 18 ... døde... Hustrue Anna ... datt.r fød 
... døde ...«. Rød kalksten; 45×45 cm; indskriften 
på 12 linjer ødelagt af afsprængninger. Stenen har 
omløbende, riffelhugget ramme, i hjørnerne spor 
af bladornamenter. I gulvet i forhallens vestside 
under vinduet.
 7) (Fig. 406), o. 1791. Anders Wissing, †1791, 
med hustruen, Maren Sørrens Datter (Sørensdat
ter), †18 . Grå kalksten; 44×41,5 cm. Indskrift 
med fordybet kursiv. I gulvet i forhallens vestside 
under vinduet.
 8) (Fig. 407), o. 1803. Anne Kierstine Kierke
gaard, *14. juli 1801, †1  feb. 1803. Rød kalkRød kalk
sten; 65×41 cm. Stenen, der ud fra brugen af de

Fig. 408. Gravsten nr. 9, o. 1804, over (postmester) 
Schaldemose (s. 5919). NE fot. 1978. – Tombstone no. 9, 
c. 1804, of (the postmaster) Schaldemose.

Fig. 407. Gravsten nr. 8, o. 1803, over Anne Kierstine 
Kierkegaard (†1803) (s. 5919). Roberto Fortuna fot. 
2004. – Tombstone no. 8, c. 1803, of Anne Kierstine Kier-
kegaard (†1803).

korative elementer at dømme kan være udgået 
fra billedhugger Jens Hiernøes værksted (jfr. f.eks. 
kirkegårdsmonument nr. 19 og 21), er revnet og 
det øverste højre hjørne afbrudt. Indskrift med 
fordybet kursiv, navne dog med versaler på ste
nens midtfelt. Over skriftfeltet ses et blomster
smykket alter, flankeret af forkrænkelighedssym
boler (timeglas og knogle tv., le og knogle th.); 
under skriftfeltet en palme og en laurbærgren. I 
gulvet i forhallens sydside, vest for døren til kir
ken.
 9) (Fig. 408), o. 1804. (Hannibal) Schaldemose, 
(postmester). Grå kalksten; 65×43 cm. Indskrift 
med fordybede kursiverede versaler. I udsparede 
felter ses foroven en rosetmedaljon, forneden et 
posthorn. I gulvet i forhallens sydside, øst for dø
ren til kirken.

†GRAVSTEN OG FLISER

1) (Fig. 110), o. 1565. »Her liger begrauen Sedzel 
(Sidsel) Han.(?) Kiøbmandz a(a)r 1565«. KvadraKiøbmandz a(a)r 1565«. KvadraKvadra
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tisk gravflise, med frakturindskrift. 1830 registre
ret af Høyen i koret.520

 2) (Fig. 530), 1600’erne? Gravsten, øverste ven
stre fjerdedel afbrækket. Midt på stenen et firkan
tet felt med to korslagte nøgler. Antagelig kasse
ret ved restaureringen 188892.
 3) O. 1606. 1653 omtales en sten over Jens Sim, 
† ‘for 47 år siden’, dvs. 1606 (jfr. †begravelse s. 
5964). I nordre sideskib nær døren.521

 4) O. 1615(?). Borgmester Hans Olufsen Riber, 
†1615 og hustru Anna Hansdatter Svane, †1637. 
Omtalt 1700 i forbindelse med en reparation af 
»Doctor Svaningi fæderne begrafvelse« (†begra
velse s. 5959).522 Jfr. epitafium nr. 1.
 5) O. 1629. Rådstueskriver, siden borgmester 
Jørgen Nielsen. Omtalt i forbindelse med istand
sættelsen af afdødes begravelse i midtskibet 1700 
(jfr. †begravelse nr. II,4).34

 6) (Fig. 530), o. 1676. Anna Urbans, *i Aalborg, 
†18. juli 1676, g.m. Søren Jensøn Holmboe, bor
ger og handelsmand i Horsens, der lod stenen 
opsætte; parret havde sammen to børn.
 Gravsten med stort, cirkulært skriftfelt indram
met af bladværk. I hjørnerne evangelistmedaljo
ner, mellem de øverste ses et hjerte på to kryd
sede pile, mellem de nederste et dødningehoved 
på krydsede knogler samt timeglas. Antagelig 
kasseret ved restaureringen 188892.
 7) Før 1691. En gammel ligsten, d.å. erhvervet 
af skipper Søren Jacobsen og genbrugt på hans 
og hustruens begravelse i midtskibet (†begravelse 
s. 5961).34 Stenen med Søren Jacobsens navn lå 
endnu på graven 1764.107

 8) Før 1691. En gammel ‘formuldet’ ligsten, 
d.å. erhvervet af Søren Berendtsen og formentlig 
genbrugt på hans og hustruens begravelse i nor
dre sideskib (†begravelse nr. V,III).512

 9) Før 1701. D.å. erhvervede Anders Brestrup 
en gammel ligsten, som stod i koret, og lagde den 
på sin begravelse i Vor Frelsers Kirke (s. 5596).34

 10) Før 1703, d.å. erhvervet af Claus Thomasen. 
Stenen, der stod under orgelværket (antagelig i 
korets sydside), var gået i tre stykker; det største 

lod han lægge på sin grav på kirkegården med en 
ramme omkring.34

 11) Før 1706. D.å. købte Claus Nielsen en lille 
og helt smal ligsten, der i mange år havde stået i 
kirken (denne eller Vor Frelsers Kirke?). Stenen 
skulle føres fra byen.34

 12) O. 1707. Formentlig over rektor Ezechiel 
Henriksen Pontoppidan (†1707); omtalt 1726 i 
forbindelse med en reparation af dennes gravsted 
i midtskibet (†begravelse s. 5960). Det fremgår 
dog ikke entydigt, om stenen var lagt over rek
toren eller over begravelsens tidligere ejermand, 
rådmand Oluf Ibsen, †1644 (epitafium nr. 3).34

 13) Før 1738. En stor gravflise med udhugne 
bogstaver, d.å. erhvervet af Adam Helms sammen 
med en begravelse i midtskibet (†begravelse s. 
5962).99

 14) Før 1738. En stor, udhugget gravsten, 3 ¾ 
alen×2 alen 1½ kvart (ca. 240×150 cm), der lå ved 
den søndre kirkedør (†begravelse nr. IV,1), solg
tes på auktion efter kirkens istandsættelse 1738 til 
Jens Helleboe, muligvis for at lægge den på hans 
begravelse i Vor Frelsers Kirke (s. 5594).82

 1520) Før 1738. Ved samme auktion solgtes 
endvidere ‘to små hugne sten’ til borgmester Ro
denborg, ‘en flad sten og to mindre ditto’ til as
sessor Muhle, endnu en flad sten, 2×3 alen (ca. 
130×190 cm), som lå på kirkegården nord for 
kirken solgtes til Jens Snedker, og endelig blev 
et stykke af en ligsten ‘stående ved den nordre 
kirkedør’, 5×6 kvarter (ca. 78×94 cm), afhændet 
til Jørgen Olufsen. Rådmand Pank erhvervede et 
stykke af samme sten.82

 21) 1747. En ligsten blev d.å. lagt på tolder Pe
der Christian Hennebergs begravelse, forment
lig i forbindelse med hustruen Anna Wintmølles 
død s.å. (Jfr. †begravelse nr. III,3).114

 22) Før 1763. D.å. omtales en ligsten i midt
skibet i forbindelse med reparation af en begra
velse.107

 23) Før 1767. D.å. omtales en ligsten i nordre 
sideskib i forbindelse med reparation af en begra
velse.105
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Fig. 409. Gerhard de Lichtenbergs kapel 1738f. (s. 5921). Chr. Reinau(?) fot. 1888. – Gerhard 
de Lichtenberg’s Chapel 1738f.

(s. 5656).523 Det allerede eksisterende kapel, købt 1675 
af købmand Christen Nielsen Thonboe, antagelig de 
Lichtenbergs farfar, (s. 5944), blev ved denne lejlighed 
flyttet til korets søndre sidekapel. De bygningsmæssige 
indgreb i forbindelse med nyindretningen af det gamle 
kapel (s. 5722) omfattede bl.a. etablering af en to fag 
stor, hvælvet gravkrypt (s. 5922) langs sydmuren med 
nedgang i nord ad en trappe fra midtskibet (s. 5923).

EFTERMIDDELALDERLIGE 
GRAVKAPELLER

1) Gerhard de Lichtenbergs Kapel (fig. 40924). Er
hvervet 1737 og indrettet 1738f. i søndre sideskibs ve
stre fag til ‘arvebegravelse’ af storkøbmanden Gerhard 
de Lichtenberg som et højdepunkt i den af ham med
finansierede istandsættelse af kirken i årene 173647 
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 Hovedstykket i det over krypten hævede kapelrum 
er et prægtigt marmormonument (s. 5924), som de 
Lichtenberg havde ladet den kongelige hofbilledhug
ger, Didrick Gercken, udføre i København formedelst 
8900 rdl.524 Da beløbet oversteg den grænse på 300 
rdl., som var fastsat i Christian V’s begravelsesforord
ning af 7. nov. 1682,525 måtte de Lichtenberg indgive 
ansøgning om dispensation.526 I hans skrivelse, dateret 
Horsens 23. maj 1741, kaldes monumentet, som han 
havde bestilt hos en »Steenhugger udi Kiøbenhavn«, 
for »et Epitaphium af Norsk og anden Marmor ganske 
Simpel«. Foruden anmodningen om dispensation fra 
beløbsrammen bad han sig tillige fritaget for i kom
pensation at give noget til de fattige, således som det i 
indledningen til kongens luksusforbud var fremhævet 
som ønskværdigt i stedet for ‘ved skammelig ødselhed 
og syndig overdådighed at søge sig et berømmeligt 
eftermæle’. De Lichtenbergs begrundelse for ønsket 
om dispensation var ifølge ansøgningen, at han på ‘be
meldte kirkes renovation har af yderste evne ladet gøre 
adskillige bekostninger, desuden ladet samme epita
fium i København forfærdige, den største del af norsk 
marmor’.
 Kancelliet indstillede 2. juni justitsrådens ansøgning 
til kongens godkendelse på Hørsholm Slot, og kon
gens bevilling, som er dateret 9. juni, fremhævede, at 
ansøgeren, ‘Os elskelig Gerhard de Lichtenberg’ ikke 
behøvede at give noget til de fattige, fordi han skulle 
‘have gjort adskillige bekostninger på denne Horsens 
mindste kirke’.
 Kapellet afskærmedes både mod midt og sideski
bet af fornemme smedejernsgitre (s. 5923), som bærer 
årstallet 1738 og våbener for den 1739 adlede Gerhard 
(Hansen) de Lichtenberg og hustruen Bodil Hofgaard 
foruden monogrammer for faderen og morbroderen, 
der nedsattes i krypten hhv. 1740 og 1745.527

 Ved tiden omkring de Lichtenbergs død 1764 be
stiltes hos den flensborgske billedhugger, Johann Thiel, 
to sandstenssarkofager (s. 5931), som dog i første om
gang opstilledes i kapellet ved korets sydside (nr. 3). 
Vel som rekvisitter fra etatsrådens ‘statsbegravelse’ (jfr. 
s. 5657) ophængtes en †kårde og et par sporer, antage
lig ved dette kapel (s. 5935). I forbindelse med korka
pellets overdragelse til det russiske hof 178283 måtte 
Christen Nielsen Thonboes kapelgitter og kister atter 
vandre tilbage til kirkens vestende. 1782 fik billedhug
geren Jens Hiernøe desuden betaling for at »adskille 
to stenkister og afheise epitafiet« (dvs. sandstenssarko
fagerne og Thonboes epitafium), som flyttedes til den 
anviste plads i den anden ende af kirken.528

 I forbindelse med hovedrestaureringen 188892 
fik også kapellet nye vinduer og et hvælv, som sidder 
lavere end det 173647 opførte. 1897 konstateredes, 
at de ca. 20 kister i krypten var angrebne af svamp, 
som havde bredt sig til murværket. Herefter tømtes 
krypten, og kisterne nedsattes på kirkegården, syd for 

kirken, mens kistepladerne toges i forvaring.60 En hvid 
marmortavle med fordybet, gylden antikva opsattes på 
kryptens østvæg til minde herom. 1988 påvistes sam
menfald af Gerhard de Lichtenbergs sarkofag (nr. 1), 
der 1991 istandsattes. 2001 indrettedes krypten til de
potrum (løse stole m.v.) med adgang ad en trappe fra 
Thonboes kapelgitter. Endelig besigtigedes det store 
monument af Nationalmuseet 2004 med henblik på 
en istandsættelse.

Den bygningsmæssige indretning af kapellet var som 
nævnt en del af kirkens renovering 173647, pro
jekteret af de Lichtenbergs ‘hofarkitekt’ Nicolaus 
Hinrich Rieman (s. 5725). Arbejderne omfattede 
for kapellets vedkommende foruden nyt hvælv 
og vinduer tillige delvise udmuringer af såvel ar
kaden mod midtskibet som etablering af en arka
de mellem kapellet og søndre sideskib. Endnu er 
førstnævnte bevaret med en slank, rundbuet arka
de, hvis vederlag markeres af profileret kragbånd, 
mens sidstnævnte (jfr. fig. 11516) ommuredes i 
forbindelse med hvælvslagningen 188892.
 Den bevarede krypt (jfr. fig. 444), som 1740 
stod færdig til at modtage de første kister, omfat
ter to fag med grathvælv langs sydmuren foruden 
en tøndehvælvet arm, der forbinder det vestre fag 
med trappenedgangen fra midtskibet. Graterne 
er trukket med stukprofil og mødes i en topring 
(kun bevaret i det vestre fag) med Lichtenberg
stjernen (fig. 81), ganske som de tidligere †hvælv 
i kapellet og sideskibet (jfr. fig. 80). Væggene af
sluttes med en rigt profileret stukgesims i niveau 
med hvælvenes vederlag. I rummets søndre og 
vestre væg er indsat ventilationsåbninger med 
smigede opadstigende vanger mod ydre firkan
tede åbninger, der stammer fra hovedrestaurerin
gen 188892 og lukkes af jernriste. De to søndre 
er kurvehanksbuede mod rummet, mens den 
vestre (indsat 188892?), som er mindre, har flad
buet hvælvet loft. Opmålingen 1883 (jfr. fig. 34) 
viser, at de tidligere også var kurvehanksbuede 
mod det ydre; gulvet er af gule og rødlige tegl
sten, lagt på fladen i siksakmønster uden fuge.
 Den hvælvede krypt medfører, at kapellets gulv, 
der er belagt med sorte og hvide marmorfliser i 
skaktavlmønster, ligger ca. 92 cm over midtski
bets flade. Dette hævede podium afgrænses mod 
midtskibet af murede sider, som førtes skråt frem 
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mod midterpartiet og den oprindelige nedgang 
til krypten. Denne er skjult bag en trætrappe, der 
leder op til kapelrummet. Indgangen til trappen 
lukkes af en bred trælåge, hvis fylding udgøres af 
bladprydede balustre. De lodrette rammestykker 
krones af bladvaser med granatæblekerner, sym
boliserende opstandelse og udødelighed;529 til det 
vandrette rammestykke herimellem er fæstnet et 
gitterformet smedejernsornament.
 Forud for hovedrestaureringen var muren øst 
for opgangen dækket af de lange mandsstoles bag
panel, som var skubbet helt op til lågen (jfr. fig. 
409).Ved ommøbleringen i forbindelse med ho
vedrestaureringen 188892 (s. 5845) frilagdes det, 
og begge murstykker samt lågens vanger blev be
klædt med et fyldingsprydet panelværk, ligesom 
trætrappen fornyedes (jfr. fig. 380). Stafferingen er 
samtidig hermed og holdt i gråt med sortmalede 
fodpaneler og lister samt guldbroncering af balu
strenes bladværk, vaserne og smedejernslisten.
 Kapellets to arkader lukkes af smedejernsgitre 
(fig. 380, 410) fra 1738f. Gitteret i hovedarkaden 
mod midtskibet består af en dobbeltlåge og to fa
ste sidestykker. Både låger og sidestykker deles af 
tætstillede lodrette rundjern, der vekselvis krones 
af spydspids over kvast (partisan) og flamme over 
knop. Stavene samles af dobbelte sæt vandrette 
fladjern, hvis øvre kontur er konkav. Mellem de 
dobbelte fladjern er indsat ovaler forneden og ro
setter foroven, mens de øvrige mellemrum udfyl
des af modstillede volutbøjler med flammespid
ser. De lodrette fladjern mellem gitterets fire fag 
krones af fem udstansede opsatser, af hvilke det 
yderste par viser årstallet »1738«, hhv. ret (tv.) 
og spejlvendt (th.). Det mellemste par er ændret 
ved den senere montering af et trådvæv over 
smedejerngitteret (se ndf.); herved er opsatsernes 
kronede monogrammer for ægteparret: »GdL« 
for Gerhard de Lichtenberg (tv.) og »BHG« for 
Bodil HofGaard (th.) flyttet op på trådvævet. En
delig ses i midten, fastgjort over den venstre låges 
lodrette ramme, en opstander, som krones af de 
Lichtenbergs våben med vinget hjelmtegn. Låsen 
er fastgjort til den højre låge. – To smedejerns
stempler (fig. 531), dvs. fabrikationsstempler på 
det af smeden benyttede stangjern, ses på side
stykkernes lodrette rammer, nærmest lågerne.

 Et tilsvarende, mindre smedejernsgitter er op
stillet i buen mod søndre sideskib, hvor det nu 
halvt skjules bag Thonboekapellets trægitter (jfr. 
fig. 410). Det består af en dobbeltlåge, hvorpå 
udstanset opsats af blik, som viser krone over 
to ovaler med monogrammer for Gerhard de 
Lichtenbergs morbror og far: »HLB« for Henrik 
LichtenBerg (tv.) og »HC« for Hans Christensen 
(th.). I gitterets nuværende opstilling læses mo
nogrammerne fra kapellets indre, men forment
lig har de oprindelig skullet præsentere sig mod 
søndre sideskib. Lågerne må da på et tidspunkt 
være blevet vendt, muligvis i forbindelse med ho
vedrestaureringen 188892.
 Smedejernsgitrene er sortmalede med forgyld
ning af detaljerne samt af opstanderne, af hvilke 
den midterste med Lichtenbergvåbenet står i he
raldiske farver, jfr. fig. 380.
 På et senere tidspunkt, jfr. Schmidts Kapel 
177375 og Det russiske Kapel 178283 (nr. 23, 
s. 5937, 5940), har man lukket kapellets arkader 
ovenover smedjernsgitrene med et trådvæv af 
jern for at holde fugle ude. Trådvævet i sideskibs
arkaden blev fjernet ved hovedrestaureringen 

Fig. 410. Smedejernsgitter i østarkaden til Lichten
bergs kapel 1738f., set mod bagsiden af gitteret til 
Thonboes †kapel, jfr. fig. 436 (s. 5923, 5947). NE fot. 
1978. – Wrought-iron screen in the eastern arcade of the Li-
chtenberg Chapel 1738f, seen towards the back of the screen 
of the Thonboe †Chapel; cf. fig. 436.
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188892, men er endnu bevaret i den brede ar
kade mod midtskibet.530 Trådvævet er her fæstnet 
til en smedejernsramme, der følger arkadens pro
fil og ved gitterets overkant er udformet med en 
kunstfærdig kontur, som respekterer gitterets fag
deling. I denne forbindelse har man måttet afbry
de gitterets midterste opstandere, hvis øverste del 
med monogram er fastgjort til trådvævet; i stedet 
for den fjernede nedre del er trådvævets ramme
jern her smykket af ornamenter (i udbanket blik), 
som slutter sig til rammens ornamenterede kant 
med volutslyng. Disse ornamenter står forgyldte i 
kontrast til den sortmalede smedejernsramme.
 Epitafium (fig. 41115) senest bestilt 1741 (jfr. 
ovf.) hos den københavnske hofbilledhugger 
Didrick Gercken, og tidligst leveret 1745 som 
et ‘evigt minde’ over bestilleren, kirkens velgører 
Gerhard de Lichtenberg og dennes hustru, Bodil 
Hofgaard med deres børn, hans forældre, Hans 
Christensen og Gedske Lichtenberg samt mor
broderen, Henrik Lichtenberg og dennes legat
stiftelser.
 Ifølge indskriften var monumentet opsat med 
kgl. tilladelse i det 1738 indrettede ‘arvebegra
velsested’, da den ‘næsten forfaldne kirke, ind
vendig med nye stole og andre beprydelser’ blev 
‘udstafferet’. Alt var bekostet af etats, justits, 
kancelli og kommerceråd Gerhard de Lichten
berg til Bidstrup, Engelsholm, Kielkiær, Harilds
kiær, Lindberg, Mæring, Usinge og Serridslev
gårde, *1697 i Horsens, †17<64>, i hans alders 
<68> år, med sin frue, Bodil Hofgaard, *1711 
i Horsens, †17<95> , i hendes alders <84> år. 
De ‘avlede’ i <36>års ægteskab <2>sønner og 
<8>døtre og er begge begravede her med de
res tidligere døde børn, tillige med hans forældre, 
faderen Hans Christensen, ‘en berømt handels
mand’, †1740 i sit 70. år, og moderen Gedske 
Lichtenberg, †1697, 24 år gammel, som efter 13 
måneders ægteskab ‘bragte bemeldte, deres eneste 
søn til verden’. Endvidere hans morbror, Hend
rich (Henrik) Lichtenberg, †1745, ugift, i sin al
ders 80. år, efter at han havde haft 50 års ‘fælles 
vandel’ med sin svoger, ført et ‘priseligt levned’ og 
‘givet til gudelig brug’ 3000 rdl., svarende til 30 
gårdes ‘avling her på marken’ mod, at kirken til 
stadighed skulle holde denne arvebegravelse ved 

lige og i forsvarlig stand. Afkastet af avlen er ved 
fundats af 28. sept. 1745 delt med ‘10 gårdes avl 
til kirken, til de fattige 10, til latinskolen 3, den 
danske skole 2 og til havnen 5.’531

 Epitafiet skulle ifølge ansøgningen til kongen 
(jfr. ovf.) udføres af ‘norsk og anden marmor’, i 
ansøgningens slutning endda strammet til ‘den 
største del af norsk marmor’ – sidstnævnte et for
hold, der dog ikke bekræftes af monumentet selv. 
Den norske marmor, som bevidst fremhævedes i 
ansøgningen, hidrørte formentlig fra de af kongen 
forpagtede stenbrud, bl.a. ved Bergen. Materialet, 
som havde tendens til at spaltes og nedbrydes i 
flager som skifer,532 var ikke særlig velegnet til fi
nere billedhuggerarbejde og synes derfor kun be
nyttet i mere begrænset omfang, bl.a. til storstyk
kets arkitektoniske rammeværk, bag ved og un
der portrætmedaljonerne. Derimod er frifigurer, 
portrætmedaljoner, postament og skrifttavle ud
ført af mere finkornet marmor, hvid italiensk(?) 
til figurskulpturen, mens de rent arkitektoniske 
dele, bortset fra pilastrenes kapitæler er af sort og 
rødflammet marmor, antagelig belgisk marmor 
(Theuxsten og Rouge Royal).533 Sidstnævnte er 
benyttet til at fremhæve postamentfyldingerne.
 De kostbare marmormaterialer er suppleret 
med sandsten, tydeligt i muslingeskalsnicherne 
bag standfigurerne, men tillige – maskeret ved 
malet marmorering – til storstykkets krongesims 
og hele topstykkets arkitektoniske del, samt reli
effet omkring den trekantede glasplade. 534 Ende
lig ses en række reparationer i gips.
 Epitafiet danner en portallignende komposi
tion over høj, profileret sokkel, hvis tre led sprin
ger konvekst frem; foran det midterste ses en 
kvindefigur med oprakt lys (flammen afbrækket), 
siddende på et bjerg og som sådan en allegorisk 
hentydning til de Lichtenbergnavnet. Hun hol
der en åben bog, hvorpå med fordybede versaler 
læses to bibelcitater (Matt. 5,16 og Luk. 10,20), 
som yderligere alluderer til storkøbmandens ly
sende eksempel og hustruens fromme gudstro: 
»…Lader saa Eders Lis skine for Men(n)iskene 
Etc.« og »…Gleder Eder at Eders Naufne sckref
ne Etc.«.
 Herover det ligeledes tredelte storstykke med 
personindskriften i fordybede versaler (navnene 



5925EFTERMIDDELALDERLIGE GRAVKAPELLER · GERHARD DE LICHTENBERGS KAPEL

Danmarks Kirker, Århus

Fig. 411. Gerhard de Lichtenbergs monument 1738f., leveret af hofbilledhugger Didrick Gercken (s. 5924). NE fot. 
1978. – Monument for Gerhard de Lichtenberg 1738f, supplied by the court sculptor Didrick Gercken.
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med kursiverede versaler) i midten, som krones 
af det Lichtenbergske våben, båret af svævende 
putti og flankeret af koblede korintiske pilastre, 
som danner et konkavt sideparti i modspil med 
postamentet og indskrifttavlen. Foran pilastrene 
er opstillet frifigurer i skikkelse af skjoldholdere, 
hhv. en mandlig (tv.) og en kvindelig (th.), bag 
hvis hoveder et muslingeskalsornament er fæst
net til pilastrene, mens der står flammeurner ved 
deres fødder. Skjoldene viser ægteparrets initia
ler, den mandlige med »GL« og den kvindelige 
med »BHG«, og skjoldholderne peger ydermere 
mod bestillernes ovale portrætmedaljoner, der 
agerer som sidevinger. Medaljonerne bæres og 
bekranses af svævende putti. Ægteparret er vist i 
trekvartprofil, vendt mod hinanden: Gerhard de 
Lichtenberg (fig. 4, 413) bærer allongeparyk og 
draperi over sin frakke, mens Bodil Hofgaard (fig. 
415) har diadem og bånd i frisuren med flag
rende lokker; over den perlesmykkede kjole et 
draperi med hermelinssmykket krave.

 Det tredelte topstykke er udformet som en 
gavl, hvis midterparti udfyldes af en trekantet 
glasplade, indrammet af et ligeledes trekantet 
stenrelief med kerubhoveder i skyformationer og 
stråleglans. Midtpartiet flankeres af sidestykkernes 
sarkofaglignende opsatser, hvorpå sørgende eng
lebørn med forkrænkelighedssymboler: kranium 
(tv.) og nu forsvundet sæbeboble og muslingeskal 
(th.), jfr. fig. 381. Midterpartiet afdækkes af seg
mentformet gavl, som bærer en kugle med putto 
(jfr. fig. 409). Denne har oprindelig holdt palme
gren i den ene hånd og med den anden udbasu
neret de Lichtenbergs ry (kun dele af trompeten 
endnu bevaret).
 Epitafiet står delvis i materialernes farver; dog er 
de øvre sandstensled sort og hvidmarmorerede, 
mens krongesimsens frise og rammen omkring 
skrifttavlen er overmalet med en rødlig shellak; 
selve personindskriften står optrukket med guld, 
ligesom der på bagsiden af topstykkets trekantede 
glasplade er malet Jehovas navn med hebraiske 
bogstaver i strålekrans. Indtil hovedrestaureringen 
188892 var dette element oplyst gennem kapel
lets søndre vindue, hvis top tillige hævede sig op 
over monumentet (jfr. fig. 409). Monumentet var 
ydermere fremhævet ved en grå bemaling af bag
væggen, som endnu ses på loftet over det lavere 
hvælv (jfr. fig. 409, 502), der indbyggedes 1888
92 med en særlig hvælvkappe (og tagkvist) for at 
give plads til monumentets topfigur.
 Såvel i stil, komposition og materialevalg er 
Gerhard de Lichtenbergs monument en sen ef
terkommer af de prægtige gravmæler, som bil
ledhuggeren Thomas Quellinus i årene omkring 
1700 udførte for samfundets elite, navnlig den 
adelige.535 Her møder man bl.a. den samme op
bygning over et tredelt portalskema og brugen 
af portrætmedaljoner i antikiserende stil.536 De 
Lichtenbergs epitafium er Gerckens eneste arbej
de af denne art, om end han med sarkofagerne 
for Frederik IV og dronning Louise til Roskilde 
Domkirke (173642) netop havde bevist sine ev
ner i gravkunsten, ikke mindst i udformningen 
af portrætmedaljoner.537 Kompositionelt udviser 
epitafiet til gengæld slægtskab med hans to al
tertavler til hhv. Garnisonskirken (172224) og 
†kirken på Københavns Slot (172628), 1731 

Fig. 412. Allegori over de Lichtenberg (s. 5924). De
talje af Gerhard de Lichtenbergs monument 1738f., jfr. 
fig. 381. Jesper Nørgaard Weng fot. 2002. – Allegory 
of de Lichtenberg. Detail of the monument for Gerhard de 
Lichtenberg 1738f; cf. fig. 380. 
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overført til Helligåndskirken.538 I begge tilfælde 
er arbejderne opbygget i en blanding af norsk og 
anden marmor, svarende til epitafiet i Horsens.

 1753 udførte O. H. de Lode en kobberstukken 
gengivelse af monumentet, som tre år senere pub
liceredes i Hofmans Fundationer (fig. 381). Kunst

Fig. 413. Mandlig skjoldbærer og portræt af Gerhard de Lichtenberg. Detalje af gravmonument 1738f., jfr. fig. 380, 
411. NE fot. 1978. – Male shield-bearer and portrait of Gerhard de Lichtenberg. Detail of sepulchral monument 1738f; cf. 
figs. 380, 411.
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Fig. 414. Kvindelig skjoldbærer med Bodil Hofgaards monogram. Detalje af Gerhard de Lichtenbergs 
monument 1738f., jfr. fig. 380, 411. Jesper Nørgaard Weng fot. 2002. – Female shield-bearer with monogram 
of Bodil Hofgaard. Detail of the monument for Gerhard de Lichtenberg 1738f; cf. figs. 380, 411.
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nerens forlæg har antagelig været en projektteg
ning, som Gercken forelagde de Lichtenberg, om 
end opdateret for indskriftens vedkommende. 
Sammenlignet med det udførte værk, rummer 
kobberstikket imidlertid en række afvigelser, 
som viser, at der er sket ændringer under arbej
dets gang. En sådan revision er skjoldholdernes 
kønsopdeling i relation til portrætmedaljonerne, 
der på stikket har karakter af malerier (formentlig 
stillet til rådighed af bestilleren), som først i udfø
relsesfasen er forvandlet til ‘antikiserende’ relief
fer. Endvidere ses, at bjerget under den siddende 
allegoriske kvindefigur (fig. 412) er gjort bredere, 
ligesom de to skriftsteder i den åbne bog er byttet 
om, hvorved lysmetaforen kommer nærmere til 
de Lichtenbergs ‘side’.
 Ændringerne rejser spørgsmålet om, hvor
vidt Gercken i lighed med entrepriserne på al
tertavlerne til de to ovennævnte københavnske 
kirker har samarbejdet med billedhuggeren Just 
Wiedewelt, der leverede relieffer og frifigurer 
til Slotskirkens (Helligåndskirkens) altertavle,539 
og muligvis har præget revisionerne af Horsens
epitafiets skulpturudsmykning. Det bemærkes, 
at den fysiognomiske behandling af navnlig fri
figurerne på Garnisonskirkens altertavle er nøje 
beslægtet med udformningen af skjoldholderne 
og den siddende kvindes;540 men hvorvidt disse 
detaljer skyldes Gercken eller Wiedewelt, må af
vente nærmere undersøgelser.
 Under alle omstændigheder har de Lichten
berg ved at benytte kongens billedhugger under
streget sit høje ambitionsniveau, og værket lever 
smukt op hertil både i stilen og den bemærkel
sesværdige benyttelse af lysmetaforen.541 Det er 
uvist, hvor meget indflydelse Gercken har haft 
på selve kapellets arkitektoniske forhold, som an
tagelig skyldes Rieman, men han kan have en
treret med smedejerngitrenes ukendte, muligvis 
københavnske(?) mester.542

 Epitafiet er i det væsentlige uændret siden op
stillingen; dog måtte det 180607 underkastes 
en større istandsættelse ved billedhuggeren Jo
han Daniel Schumann, hvis enke 1807 modtog 
40 rdl. , bl.a. for samling af en af skjoldholderne 
og genopsætning af adskillige nedfaldne ‘zirater’ 
med jernankre og bly. Afslutningsvis rensedes det, 

den oljemalede marmorering fornyedes, og mu
ren omkring og bag ved epitafiet maledes med 
sort farve.543

Begravelser: Gerhard de Lichtenbergs forældre, Gedske 
Lichtenberg, †10. april 1697, overført fra Hans Chri
stensens begravelse i midtskibet (nr. II,1) (jfr. *kistepla
de nr. 1) og Hans Christensen, †15. juli 1740 (jfr. *ki
steplade nr. 2, †begravelse nr. II,1); Elisabeth Cathrine 
de Lichtenberg, †25. juni 1741 (jfr. *kisteplade nr. 
3); oberstløjtnant Winds hustru, begr. ‘i Lichtenbergs 
gravsted’ 15. juni 1743; negotiant Henrik Lichtenberg, 
†10. juli 1745 (jfr. *kisteplade nr. 4ab); Gerhard de 
Lichtenbergs to små børn, begr. med to ugers mellem
rum 174748; Gerhard de Lichtenbergs datter, frøken 
Gertrud, †14 år gammel, begr., ‘i hans hvælvede begra
velse’ 25. nov. 1760; Gerhard de Lichtenberg, †19. juli 
1764, begr. 7. aug. s.å., ‘hvorved Horsens by mistede 
sin bedste mand’;544 kancelliråd Jochum de Lichten
hielms toårige barn, begr. i Gerhard de Lichtenbergs 
begravelse ‘som en descendent’ 2. okt. 1764;545 to børn 
af samme, begr. hhv. 20. nov. 1765 og 23. dec. 1766; 
Gedske Adolphine Sophie de Lichtenhielm, †9. aug. 
1770 (jfr. *kisteplade nr. 8); Bodil Helena de Lichten

Fig. 415. Portræt af Bodil Hofgaard. Detalje af Gerhard 
de Lichtenbergs monument 1738f., jfr. fig. 380, 411. 
Jesper Nørgaard Weng fot. 2002. – Portrait of Bodil Hof-
gaard. Detail of the monument for Gerhard de Lichtenberg 
1738f; cf. figs. 380, 411.
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hielm, †24. dec. 1770 (jfr. *kisteplade nr. 9); assessor 
Gottfried Schmidt, bisat i begravelsen 23. marts 1773 
(senere overført til gravkapel nr. 2); Bodil Helena de 
Lichtenhielm, †5. juni 1773 (jfr. *kisteplade nr. 10); 
Gerhard Lichtenberg de Lichtenhielm, †1774 (jfr. 
*kisteplade nr. 11); grevinde Schmettau bisat 179293; 

etatsrådinde Bodil (Hof gaard) de Lichtenberg, †11. jan. 
1795, begr. feb. s.å.; kammerherre Christian Christo
pher Gersdorff, †19. febr. 1805, og hustruen Bodil de 
Lichtenberg, 1º g.m. Jochum de Lichtenhielm, †5. juni 
1807 (jfr. *kisteplader nr. 1213);546 general Louis Bru
no Sérène d’Acqueria, †7. nov. 1853, begr. 13. nov. s.å.

Fig. 416. Sarkofag for Bodil Hofgaard, udført o. 1764 af Johann Thiel, Flensborg (s. 5932). I Det 
lichtenbergske Kapel. Henrik Wichmann fot. 2004. – Sarcophagus of Bodil Hofgaard, c. 1764 by 
Johann Thiel, Flensburg. In the Lichtenberg chapel.
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Sarkofager. I kapellet er placeret to fornemme 
sand stenssarkofager, o. 1764, den østlige for Ger
hard de Lichtenberg (nr. 1) og den vestlige for 
hustruen, Bodil Hofgaard (nr. 2). Begge kan 
sandsynligvis tilskrives Flensborgbilledhugge
ren Johann Thiel (173580) og er nært beslæg
tet med hans samtidige, til dels dokumentarisk 
sikrede, sarkofager i Østbirk (s. 44974501) og 
Kerteminde Kirker for medlemmer af familier
ne Grabow, Levetzau, Rantzau og Juel.547 De to 
sarkofager er som disse udført af sandsten med 
sort eller mørkgrå staffering af selve kisten og 
gråhvid bemaling af reliefudsmykningerne. Di
mensionerne er indbyrdes forskellige, således 
måler nr. 1 112108 cm i højden og 240×121 
cm i længden og bredden, mens de tilsvarende 
mål for låget er 204×8171 cm. Nr. 2 måler hhv. 
113108 cm (højde), 215×113107 cm (længde 
og bredde) og 177×7566 cm (låg). Begge kister 
har ensartede barokprofiler med fladt låg, hvorpå 
gravskrift i fordybet kursiv og kursiverede versa
ler. På låg og underdel er store rocaillekartouch
er, hvori er indsat afdødes kronede våbenskjolde 
(på underdelens fodende), på sarkofag nr. 1 det 
firdelte skjold for de Lichtenberg, på nr. 2 alli
ancevåbenet for denne og Hofgaard (jfr. også fig. 
41718). Hertil kommer to omtrent ensdannede 
figurrelieffer, hhv. på sarkofaglågenes højre (vest
vendte) og venstre (østvendte) sider. Et grædende 
barn med ansigtet begravet i et folderigt draperi, 
læner sig th. op af en kiste;548 et timeglas ses på 
underdelens i øvrigt tomme kartouche (fig. 419). 
Tv. ses en opstandelseslignende fremstilling; en 
nøgen figur dukker frem under et kistelåg og er 
i øvrigt omgivet af andre kistefragmenter, hvori
blandt desuden skimtes enkelte hoveder. På den 
tilhørende underdels kartouche er vist en le (jfr. 
fig. 416).
 Sarkofagerne, der begge rummer inderkister 
med kisteplader (jfr. ndf.), er antagelig udført sam
tidig, vel i forbindelse med Gerhard de Lichten
bergs død 1764. Som nævnt s. 5922 opstilledes 
begge efter alt at dømme i kapellet ved korets 
sydside. Herfra blev de 1782 flyttet til deres nu
værende placering. 1992 restaureredes sarkofag 
nr. 1, idet sidestykkerne fastspændtes og de tilhø
rende jernbeslag udskiftedes.549 Ved samme lejlig

hed udførtes et gnideaftryk af kistepladen på den 
tilhørende inderkiste, se ndf.
 1) (Fig. 417, 419). »Den I livet Storre I Döden 
Större« Gerhard de Lichtenberg, etats, justits, 
kancelli og kommerceråd, til Bidstrup og Ser
ridslevgård, *i Horsens 9. april 1697, g. 1728 m. 
Bodild Hofgaard, nobiliteret (dvs. adlet) 1739, 
†19. juli 1764 i sit 68. år. »1 Søn, Stam Herre 
til Bidstrup og 4de Døttre Blef efterladte Mo
deren paa Jorden Lige Tal modtog Faderen i 
Him(m)elen«.

»En større Mand af Dyd har Jylland neppe ejet
Et større Naade Pund Knap nogen var tilvejet
En større Roes for Dyd kan faae sig Rose af

Med større Sukke faae Kuns legges udi Grav.«

Kisteplade af tin(?), formet som en uregelmæssig 
oval, ca. 100×95 cm. Herpå gravskrift i ca. 49 
linjer, alt i fordybet kursiv, navne dog i kursive
rede versaler. I blomstrende vendinger gentager 
teksten personoplysningerne fra sarkofagens låg 
og føjer hertil med andre ord en lovprisning af 
afdødes dyder, »Større end alle Titler«. Teksten var 
også aftrykt i Frydenbergs mindeskrift.39

Fig. 417. Våben på gavlen af Gerhard de Lichtenbergs 
sarkofag, udført o. 1764 af Johann Thiel, Flensborg (s. 
5931). I Det lichtenbergske Kapel. Henrik Wichmann 
fot. 2004. – Arms on the gable of Gerhard de Lichtenberg’s 
sarcophagus, c. 1764 by Johann Thiel, Flensburg. In the Lich-In the Lich-
tenberg chapel.
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 2) (Fig. 416, 418). »Marmor! Staae fast mod Ti
dens Vælde (,) Værne troefast om et Varigt Minde 
af ...« etatsrådinde Bodil de Lichtenberg, f. Hof
gaard, *i Horsens 27. juli 1711, g.m. Gerhard de 
Lichtenberg, mor til ti børn, to sønner og otte 
døtre. <†11. jan. 1795, forladt af syv børn og 16 
børnebørn, samt alene overlevet af tre døtre og to 
børnebørn.>.

»Med Taarer savnet af Beslægtede, Venner
med Veemod begrædt af Trængende, Lidende

Hendes Liv var Virksomt, velgiørende
Hendes Minde Vorde uforglemmelig!

Dog
Naar Marmor smulrer hen, naar Tiden alt fortærer,
 Naar Fortids Dyder her ey nogen Kiender ærer;
Da Held! O glade Haab! Retfærdighed bestaaer,
Gudsfrygt, Veldædighed, forjettet Løn da faaer«.

*Kisteplader. 1) (Fig. 420) 1697. Gedske Lichten
berg, *21. aug. 1673 i Flensborg, †9. april 1697 i 
Horsens, efter 43 ugers ægteskab med Hans Chri

stensen. Bly; 29,5×24 cm. Oval plade med ind
skrift i fordybet kursiv, efter personalia et minde
vers. I Horsens Museum (HOM inv.nr. nr. 401). 
Den tilhørende ramme (af bly; 52,5×48,5 cm), 
er adskilt fra pladen og brækket i to stykker. Den 
består af slyngede grene og blade, som foroven 
samles af en muslingeskal, forneden af en blomst. 
I Horsens Museum (HOM inv.nr. 7634).550

 2) 1740. Hans Christensen, *15. juli 1670 i 
Flensborg, †15. juli 1740. Tin; 34×29 cm. Oval 
plade med indskrift i fordybet kursiv; efter perso
nalia mindevers. I Horsens Museum (HOM inv.
nr. 403).
 3) 1741. Elisabeth Cathrine de Lichtenberg, *24. 
feb. 1741, †25. juni s.å. Datter af justitsråd Ger
h(a)rdt de Lichtenberg og hustru Bodild Hofgaard.

»Da Hendes Lius var Tændt
Blev det af Døden sluchet

Og Hun af Gud Hiem hændt
Til salighed indluchet«

Tin; 13,5×10,5 cm. Oval plade med indskrift i 
fordybet kursiv. I Horsens Museum (HOM inv.
nr. 409).

Fig. 419. Kartoucher på langsiden af Gerhard de 
Lichtenbergs sarkofag, udført o. 1764 af JohannThiel, 
Flensborg (s. 5931). – Cartouches on the long sides of 
Gerhard de Lichtenbergs sarcophagus, c. 1764 by Johann 
Thiel, Flensburg.

Fig. 418. Våben på gavlen af Bodil Hofgaards sarko
fag, udført o. 1764 af Johann Thiel, Flensborg (s. 5932). 
I Det lichtenbergske Kapel. Henrik Wichmann fot. 
2004. – Arms on the gable of Bodil Hofgaard’s sarcophagus, c. 
1764 by Johann Thiel, Flensburg. In the Lichtenberg chapel.
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 4ab) 1745. Henrich Lichtenberg, negotiant, 
*22. nov. 1665 i Flensborg, †10. juli 1745. To 
plader af zink med afskallet belægning af kob
ber; hhv. 35,5×29 cm og 10,5×13 cm, oprin
delig indfattet i †ramme af samme materiale. 
a) Højoval plade med indskrift med fordybet 
kursiv, navne med kursiverede versaler. Efter 
personalia mindevers. Oprindelig i †ramme af 
palmegrene, forneden †beslag med bærehank. 
Kronet af b), en tværoval plade hvorpå religiøs 
sentens med fordybet kursiv, oprindelig i †ram
me af bladværk. I Horsens Museum (HOM inv.
nr. 402ab).551

 5) (Fig. 421), o. 1765. Bodild Adolphina So
phi.(?) Lichtenhielm, »Det første og hidtil eneste 
Pant fra Det (...) Ægteskab imellem Jachim de 
Lictenhielm [og] Fru Bodild de Lichtenhjel[m]«, 
*1764. Bly; 36,5×18,5 cm. Oval plade med ind
skrift med fordybet kursiv, navne med kursivere
de versaler, i ramme udformet som en strålekrans, 
hvorpå skybræmmer med kerubhoveder foroven 
og forneden. I Horsens Museum (HOM inv.nr. 
412).

Fig. 420. 1697. *Kisteplade nr. 1 for Gedske Lichten
berg (†1697) med tilhørende, løs ramme (s. 5932). I 
Horsens Museum. NE fot. 1980. – 1697. *Coffin plate 
no. 1 for Gedske Lichtenberg (†1697) with loose frame.

 6) O. 1765(?), over ukendt, formentlig et barn 
af Bodil og Jochum de Lichtenhielm (jfr. *kiste
plade nr. 5 og 13). Oval plade af zink med afskal
let broncebelægning; 27,5×17,5 cm. Indskriften, 
med fordybet kursiv, er næsten helt udvisket. 
Svarende til nr. 5. I Horsens Museum (HOM inv.
nr. 411).

Fig. 421. O. 1765. *Kisteplade nr. 5 for Bodil Adol*Kisteplade nr. 5 for Bodil Adol
phina Sophi.(?) Lichtenhielm (o. 1765) (s. 5933). I 
Horsens Museum. Jesper Nørgaard Weng fot. 2001. – c. 
1765. *Coffin plate no. 5 for Bodil Adolphina Sophi.(?) 
Lichtenhielm.
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 7ab) (Fig. 42223), o. 1769. Jens(?) Lichten42223), o. 1769. Jens(?) Lichten
berg. To plader af tin; hhv. 13,5×10,5 cm og 
14,5×11 cm. Hver plade er indfattet i en ramme, 
hvis øverste del er udformet som to småengle, 
der holder en krone over pladen, mens den ne
derste del består af krydsende grene med blade 
og blomster; rammerne er stærkt fragmenterede. 
Endvidere et løst beslag i form af det lichtenberg
ske våben med vinget hjelmprydelse, formentlig 
oprindelig topstykke på en af pladerne. I Horsens 
Museum (HOM inv.nr. 408).
 8) 1770. Gedske Adolphine Sophie de Lich
tenh[ie]lm, *10. juni (...), †1770. Zink med 
bronzebelægning; 32×21 cm; pladen er gen
nemtæret flere steder. Indskrift i fordybet kursiv. 
Svarende til nr. 5. I Horsens Museum (HOM 
inv.nr. 410).
 9) 1770. Bodild Helena de Lichtenhielm. »For
eldres Daglige og som den sidste af 5, eniste Glæ
de, Lyst og Fornöyelse. Men hvorlænge! 3 Aar og 
3 Timer. Paa Jesu Fødsels Dag 1767 saae hun først 
Lyset. Samme Dag 1770 lucte hun igien Øyet«. 
Zink med afskallet bronzebelægning; 41×32,5 
cm. Oval plade med indskrift med fordybet kur
siv. Svarende til nr. 5, dog er ramme og ornamen
ter løse. Oprindelig med †hjørneornamenter og 
kronet af †dødningehoved. I Horsens Museum 
(HOM inv.nr. 405).
 10) 1773. Bodild Helena de L[icht] enhielm, 
*31. marts 1772, †5. juni 1773. Zink med af
skallet bronzebelægning; 35,5×24,5 cm. Oval 
plade med indskrift med fordybet kursiv. Sva
rende til nr. 5. I Horsens Museum (HOM inv.
nr. 406).
 11) 1774. Gerhardt Lichtenberg de Lichten11) 1774. Gerhardt Lichtenberg de Lichten
hielm, *10. [f]eb. 1773, †9. nov. 1774. Bly; 34×22 
cm. Indskrift i fordybet kursiv. Svarende til nr. 
5. Endvidere et løst ornament, udformet som et 
dødningehoved over krydsede knogler. I Horsens 
Museum (HOM inv.nr. 404).
 12) (Fig. 532) 1805. Christian Christopher 
G[ers] dorff, kam me[rherre], g.m. Bodild de 
Lichtenhielm f. de Lichtenberg, †1805. Zink; 
80×33 cm. Skjoldformet plade med indskrift 
med fordybet kursiv. Langs tavlens sider er blom
sternedhæng (afbrækket); under tavlen et knippe 
af sammenbundne stave (fasces) samt kanoner, 

Fig. 42223. O. 1769?. *Kisteplade nr. 7ab for Jens(?) 
Lichtenberg (s. 5934). I Horsens Museum. Jesper 
Nørgaard Weng fot. 2001. – c. 1769?. *Coffin plates nos. 
7a-b for Jens(?) Lichtenberg.
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kugler, sabler og spyd; derunder en bladguir
lande, ophængt i tre ringe. Pladen krones af en 
oval tavle med det gersdorffske våbenskjold med 
en højpuldet hat som hjelmprydelse.552 Skjoldet 
flankeres af kanonløb og faner. Jfr. også s. 5952. I 
Horsens Museum (HOM inv.nr. 414).
 13) (Fig. 424), 1807. Fru kammerherreinde 
(Bodil) von Gersdorff, f. de Lichtenberg, *9. 
juli 1735, †26. maj 1807, 1º g.m. kancelliråd de 
Lichtenhielm, »med hvilken hun havde 7 Börn 
som alle Döde i deres spædeste alder«; 2º g.m. 
kammerherre og oberst Christian Christopher 
von Gersdorff, »med ham havde hun en eene
ste datter som overlevede hende«. Bly; 88×29 
cm; sammensat af flere dele. Oval plade med 
indskrift med fordybet kursiv ophængt i øsken 
og bånd, fra ophænget udgår festoner ned langs 
pladens sider. Over ophænget et båndornament, 
og derover det lichtenbergske våbenskjold med 
vinget, kronet hjelm. Under pladen er en laur
bærkrans med krydsende palme og olivengren 
ophængt i tov. I Horsens Museum (HOM inv.
nr. 415).
 14) 1808. Louise Antoinette de Serene (Sé rène) 
d’Acqueria, *3. jan. 1806, †21. aug. 1808. Bly; 
37×20,5 cm. Oval tavle med indskrift i fordybet 
kursiv. Ophængt i bånd, fra ophænget udgår fe
stoner af laurbær. Under tavlen krydsende laur
bær og palmegren, ligeledes ophængt i bånd. I 
Horsens Museum (HOM inv.nr. 417).
 15) (Fig. 533), 1808. Bodil de Lichtenberg 
de Serene (Sérène) d’Acqueria, *25. sep. 1801, 
†25. aug. 1808. Bly, 37×22 cm. Oval plade med 
indskrift i fordybet kursiv. Svarende til nr. 13. I 
Horsens Museum (HOM inv.nr. 416).
 16) 1808. (...) Gersdorff de Serena (Sérène) 
d’Acqueria, †1808. Bly; 36×23 cm. Indskrift i 
fordybet kursiv. Svarende til nr. 13, dog er palme 
og laurbærgrenen delvist afbrækket. I Horsens 
Museum (HOM inv.nr. 418).
 †Gravudstyr (jfr. fig. 409). En kårde og to spo
rer, som antagelig har været ført med de Lich
tenbergs begravelsesprocession 1764, sås 1888 
ophængt på midtskibets pille, øst for arkaden. Ved 
hovedrestaureringen 188892 flyttedes de til den 
modsatte, vestlige del af arkaden, men er siden 
forsvundet.

Fig. 424. 1807. *Kisteplade nr. 13 for Bodil von Gers*Kisteplade nr. 13 for Bodil von Gers
dorff, f. de Lichtenberg (†1807) (s. 5935). I Horsens 
Museum. Jesper Nørgaard Weng fot. 2001. – 1807. 
*Coffin plate no. 13 for Bodil von Gersdorff, née de Lichten-
berg (†1807).
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2) Apoteker og kammerassessor Gottfried Schmidts ka-
pel (fig. 42530). Indrettet o. 177375 ved nordsiden 
af korets 4. fag, øst for nordre sideskib og af samme 
bredde som dette. En rundbuet åbning mod koret er 
skærmet med et gitter (s. 5937), mens en trappe med 
seks trin fører op til kapellet, der er hævet over ko
rets gulvniveau og en underliggende hvælvet krypt 
(s. 5939). På nordvæggen er opstillet et epitafium (s. 
5937); endvidere står tre kister af træ med tilhørende 
kisteplader på gulvet (s. 5938).
 Som det fremgår af epitafiet havde Gottfried 
 Schmidt allerede i sin levetid erhvervet sig sit be
gravelsessted samt skænket et beløb til såvel kirken 
som til gravens vedligeholdelse. Selve indretningen 
af kapellet, der gennemførtes som ombygning af et 
ældre, formentlig middelalderligt kapel, er kun spar
somt dokumenteret i kirkens regnskaber (s. 5723) 
og synes først afsluttet efter apotekerens død marts 
1773. Han blev således 1. april d.å. bisat i Gerhard 
de Lichtenbergs daværende gravkapel ved korets 
sydside (jfr. ndf. og s. 5930). Byggeriet er antagelig 
indledt kort efter. I synet august 1773 omtales behov 
for reparationsarbejder på taget ‘ved det nye begra
velsessted’, ligesom ‘gesimsen på den nordre side fra 
begravelsen af så vidt som blyet [...] skal aftages og 
igen i lige linier mures med den nye begravelses ge
sims.’153 177576 afregnedes med den københavnske 
billedhugger Johan Gottfried Grund for de sidste 
rater af et beløb på i alt 300 rdl. for epitafiets udfø
relse.553 1795 blev kapellet, ‘både det øverste og un
derste’, hvidtet;42 182223 nymaledes kisterne og de
res læderbetræk repareredes, mens kistepladerne blev 
forsølvet og epitafiets indskrift optrukket med ægte 
guld.233 1859 blev kisternes metalarbejde atter efter
set og forsølvet, ligesom kisterne maledes sorte og 
lakeredes.554 I forbindelse med hovedrestaureringen 
188892 valgte man her at samle et antal kister m.m. 
fra kirkens nedlagte eftermiddelalderlige begravelser, 
og krypten betegnedes således 1891 som ‘bogstavelig 
stoppet med ligene og kisterne, som fandtes under 
korgulvet’ (jfr. også s. 5953).555 Et forslag 1943 (atter 
fremsat 196466) om at eliminere trappen til kapellet 
blev ikke godkendt.556 1993 gennemførtes en tøm
ning af kryptrummet på grund af fugt, og det store 
materiale af sekundært hensatte kister m.m. nedgra
vedes på kirkegården efter en forudgående undersø
gelse.557

Trappe og gitter (fig. 426), o. 177375. En trappe af 
træ med fire trin fører fra korets vestligste fag op 
til kapellet. Trappen hegnes af et panelværk med 
dobbeltdør mod koret, smykket med høj ovale 
løvværksomkransede udsparinger; hjørnerne 
markeres med bladguirlandedekorerede stolper 
med vaser. Alt er gråstafferet, til dels med marmo
rering. Trappen fører fra korets vestligste fag op 
til kapellets hovedrum. Under trappen fandtes en 
nu tilmuret indgang til den underliggende krypt, 
jfr. ndf. Et smedejernsgitter med fladbuet dob
beltdør, hvori initialer for Gottfried Schmidt og 
hans anden hustru, Anna Maria Schønau (»GS« 
og »AMS«), er indsat i bueåbningen til kapellet 
(fig. 426). Sortstafferet med forgyldning. Et fint
masket net udfylder buens øverste del.
 Epitafium (fig. 425, 427), o. 1775, udført af Jo
han Gottfried Grund. Gottfried Schmidt, kam
merassessor og apoteker i Horsens, *12. marts 
1709 som søn af apoteker Iacob (Jacob) Schmidt 
og Anna Margaretha Helms, †12. marts 1773, 64 
år gammel. Endvidere hustruerne af første og an
det ægteskab: Maria Svensalthalt (Svens Althalt), 
†(8. marts) 1759, med hvem han fik otte børn; 
fem af disse hvilede også her, og Anna Maria 
Møller (Müller), født Schiønau (Schønau) (†30. 
april 1779), med hvem han fik to børn.558 Den 
efterlevende hustru bekostede monumentet.

»Vi tabte stort, da han det største Bytte vandt.
En Mand af Dyd, Forstand, og Evne nok vi savne.

Staae, Marmor! Pryd hans Grav,
mens vi hans Rygte gavne!

En Evighed engang skal (vid)ne, det er sandt.«

Epitafiet, der er udført af marmor i forskellige 
farvenuancer spændende fra hvidligt, gråflammet 
til sort, måler ca. 315×238 cm. Det omfatter tre 
dele, et trinpodium, en sarkofaglignende under
del og et søjlemonument på en reliefprydet sok
kel. Podiet rejser sig med tre trin som fundament 
for den sarkofaglignende underdel. Denne har på 
forsiden indfældet skrifttavle med fordybede ver
saler, flankeret af reliefmedaljoner med firblads
rosetter. Prydborter med blade, kannelurer og 
egeløvsguirlande smykker fodstykket og sarko
fagens øvre led. På det tagformede låg rejser sig 
søjlemonumentet med kubisk underdel, hvorpå 

Fig. 425. Interiør af gravkapel nr. 2 for apoteker Gott
fried Schmidt (†1773), indrettet o. 177375 (s. 5937). 
Epitafium, o. 1775, udført af Johan Gottfried Grund 
(s. 5937). NE fot. 1978.  Interior of chapel dedicated to 
Gottfried Schmidt (†1773). Sepulchral monument, c. 1775, 
by Johan Gottfried Grund.
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portrætmedaljon med apotekerens profilbillede 
er indfældet, indrammet af ophængt draperi og 
flankeret af pilastre med dekoration af rosetter, 
kannelurer og dråber (guttæ). Over en kronge
sims smykket med en ornamentbort (‘en løbende 
hund’) er mindesøjlen, hvis nedre led har skrift
sted i fordybede versaler (Præd. 7, Es. 57, Visd. 3). 
Søjleskaftet herover er strigelleret (bølgekannele
ret) og smykkes øverst med en ophængt laurbær
krans; den øvre afslutning er halvkugleformet. To 
sørgende putti flankerer søjlen, tv. stående med 
venstre hånd for øjet og bøjet hoved, th. med 
himmelvendt blik. Forgyldning af indskrifter og 
laurbærkrans.
 Med valget af et romersk inspireret motiv, den 
søjleprydede sarkofag, benyttede Grund et tema, 
der allerede var anvendt af Johannes Wiedewelt, 
vigtigst i gravmælet for Frederik V, udarbejdet in
den for tidsrummet 176875 (DK KbhAmt 1917
20).559 Epitafiet, der besigtigedes 1996, synes ikke 

siden sin tilblivelse at have været genstand for 
ændringer eller større istandsættelser.560 Placeret 
på nordvæggen foran vinduet.

Begravelser: Gottfried Schmidts første hustru, Maren 
Althalt †8. marts 1759, flyttet hertil fra †begravelse 
nr. II,3 (kiste nr. 1); apoteker Gottfried Schmidt, †12. 
marts 1773, overført hertil fra de Lichtenbergs begra
velse (kapel nr.1, kiste nr. 2); Gottfried Schmidts anden 
hustru, Anna Maria Schønau, †30. april 1779, overført 
hertil fra †begravelse nr. II,3 (kiste nr. 3). Se også ndf.

Kister og kisteplader. Kapellet rummer tre ensdan
nede kister, alle orienteret nordsyd og placeret 
på række fra øst til vest.561 De tidligere læderbe
trukne kister, der har en vanlig, stærkt profileret 
senbarok form med ophøjet låg, måler følgende: 
kiste nr. 1: 7388×205 cm, heraf låget 7777×206, 
og højden 60×64 cm; kiste nr. 2: 7288×203 
cm, heraf låget 7691×206 cm, og højden 64
72 cm; kiste 3: 7289 cm×191 cm, heraf låget 
7692×192 cm og højden 6368 cm. Kisterne 
er anbragt på linje i nordsydgående retning.562 
Samtlige kister er antagelig udført under ét, må
ske i forbindelse med Gottfried Schmidts begra
velse 1773 eller ved opstillingen i det fuldførte 
kapel efter 1775. Sortstafferede. Alle har støbte 

Fig. 426. Indgangsparti til Det schmidtske Kapel, o. 
177375 (s. 5937). NE fot. 1978.  Entrance to the chapel 
for Gottfried Schmidt, c. 1773-75.

Fig. 427. Portræt af apoteker Gottfried Schmidt (†1773). 
Detalje af monument, udført af Johan Gottfried Grund 
(s. 5937). NE fot. 1978.  Portrait of the apothecary Gott-
fried Schmidt. Detail of sepulchral monument.
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eller ophamrede kisteplader af tin med spor af 
forsølvning og guldbronzering.
 1) (Fig. 428), o. 1775. Maren Svens Althalt, *22. 
aug. 1726 på Lyngbygård (Framlev Hrd.), g.m. 
Gottfried Schmidt 11. juni 1743, mor til otte 
børn, hvoraf tre sønner og en datter endnu lever 
(da kisten udførtes), †8. marts 1759, 32 år gam
mel.
 På kistens midte er en oval plade med hvælvet 
skriftfelt i strålekrans; indskrift i fordybet kur
siv. Herover femtakket krone, indfattet af delvis 
itubrudt bladværk med svævende nøgen kvinde, 
englevinge og vinget timeglas. Nederst dødnin
gehoved på korslagte knogler og blomster og 
frugtornament med røgskyer og dødningehoved. 
Vestligst i kapellet.
 2) (Fig. 428), o. 1775. Gottfried Schmidt, kgl. 
Majestæts kammerassessor og privilegeret apote
ker i Horsens, *12. marts 1709, g.m. »de dydigste 
ÆgteFæller«, Maria Althalt i 16 og Anna Maria 
Schønau i 13 år, far til 10 børn, udstyret med tal
rige dyder, både i sin aktive virksomhed og under 
den sidste sygdom, heriblandt ikke mindst »Taal
modighed i Lidelser, Verdens Foragt, Siælens stille 
Opløftelse til Gud, UMættelig Begierlighed ef

ter Guds Ord, fast Troe til Forsoneren og en fuld
kommen Hengivenhed i Skaberens Villie.« †12. 
marts 1773, »just hands 64de FødselsDag.«
 Oval skriftplade med hvælvet midte, stråle
krans og påsatte skybræmmer med kerubhoveder 
foroven og forneden. Indskrift i fordybet kursiv. 
Herover støbt krucifiks på kors; under skriftpla
den med graveret »INRI« to kerubhoveder i sky
formationer, dødningehoved over knogler, samt 
hjørneornamenter, formet som stråler.
 Placereret som den midterste af de tre kister, 
umiddelbart foran epitafiet.
 3) Anna Maria Schmidt, født Schønau, *8. juli 
1722, 1º g.m. borgmester Møller (Ulrich Chri
stian Müller) i Århus i tre år, 2º i 13 år med kam
merassessor Schmidt, »en Kierlig Moder, Der 
omfavnede 7 Stedbörn med Samme Ømhed som 
hendes egne 2 Sønner«, †30. april 1779.
 Oval skriftplade med hvælvet midtparti og 
ramme af strålekrans; indskrift i fordybet kur
siv. Skybræmmer med kerubhoveder foroven og 
forneden. Herover korstræ med spor efter kru
cifiksfigur; under skriftpladen dødningehoved 
over knogler; hjørneornamenter formet som 
kerubhoveder i skybræmmer. Østligst i kapel
let.
 I det nu utilgængelige, grathvælvede kryptrum 
under kapellet (ca. 354×344 cm) (fig. 430) regi

Fig. 428. Kister for Maren Svens Althalt (†1759) (tv.) 
og Gottfried Schmidt (†1773) (i midten) (s. 5939). NE 
fot. 1978.  Coffins for Maren Svens Althalt (†1759) (left) 
and Gottfried Schmidt (†1773 )(centre).

Fig. 429. Detalje af †kiste med tilhørende kistebeslag, 
o. 1700, antagelig hidrørende fra †eftermiddelalderlig 
begravelse i koret, senere placeret i Schmidts Kapel (s. 
5940, 5953). Jan Breuner fot. 1993.  Detail of †coffin 
with coffin plates, c. 1700, probably from a †post-medieval 
funeral in the chancel, later placed in the crypt below the 
Chapel of Gottfried Schmidt.
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streredes 1993 et større antal skeletdele fra mindst 
25 individer, der formentlig i forbindelse med ko
rets tømning ved hovedrestaureringen 188892 var 
nedlagt i en ca. 200×150 cm stor benkule, 70 cm 
dyb. Blandt disse fandtes bl.a. et kranium med en 
broderet og perlesmykket lighue (fig. 534). Herover 
var placeret adskillige fragmenter af kister, såvel af 
fyrre som af egetræ, voksen såvel som børneki
ster. Enkelte var forsynede med kistebeslag af jern 
(fig. 429), ingen heraf dog med navneplader.563

3) Det russiske Kapel (fig. 43135, 535), indrettet 
178283 til fire russiske prinser og prinsesser, som i pe
rioden 17801807 havde residens i Horsens (jfr. s. 5355), 
og efter hvem det betegnes. Beliggende ved sydsiden af 
koret i de to østligste fag af søndre sideskib. En sten
trappe med seks trin fører fra sideskibet op til kapellet, 
der er hævet over korets gulvniveau og en utilgængelig, 
hvælvet krypt, hvori er placeret fire kister (s. 5944). Ad
gang til kapellet sker gennem en indgangsportal med 
smedejernsgitter (s. 5941) fra søndre sideskib. På øst og 
sydvæggen er opsat to mindetavler (s. 5943).

 Kapellets opførelsestidspunkt er ukendt, men det 
kan muligvis rumme rester af klosterets korsgang, be
varet som en tilbygning til kirken efter nedrivningen 
af klosterfløjene i 1500’ernes slutning (jfr. s. 5722). I 
forbindelse med restaureringen 173647 blev det om
bygget og indrettet til begravelseskapel for Gerhard 
de Lichtenbergs ældre slægtninge, Thonboefamilien 
(jfr. †gravkapel nr. 1). Fra o. 1764 var de to prægtige 
stensarkofager for Gerhard de Lichtenberg og hustru
en Bodil Hofgaard opstillet i kapellet (s. 5931).
 Efter prinsesse Elisabeths død oktober 1782 erhver
vede hofchefen ved det russiske hof, kammerherre 
Theodor Pløyart, begravelsen ved korets sydside for 
at lade den indrette til et kapel for ‘de højfyrstelige 
herskabers lig’, mod en betaling til kirken på 400 rdl. 
for begravelsen og 600 rdl. for dens bestandige vedlige
holdelse.564 Prinsessens død blev markeret ved en godt 
tre uger lang sørgehøjtid. I en sørgesmykket sal i hof
fets residens, Palæet på Torvet, lå den afdøde på lit de 
parade under en sort fløjlsbaldakin med sølvfrynser, og 
oven på kisten lå en sølvplade med det braunschweig
lüneburgske våben (jfr. ndf.). Forinden var liget ble
vet balsameret og hjertet lagt i en forgyldt, graveret 
sølvdåse. På begravelsesdagen, 15. nov. 1782, mens alle 

Fig. 430. Kryptrum under Det schmidtske Kapel, fotograferet i forbindelse med tømningen 1993 (s. 5939). Horsens 
Museum fot. 1993.  Interior of the crypt below the Chapel of Gottfried Schmidt, photographed during the excavations in 
1993.
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Danmarks Kirker, Århus

Fig. 431. Indre af Det russiske Kapel (s. 5940). Henrik 
Wichmann fot. 2004. – Interior of the Russian Chapel.

byens klokker ringede, bar udkommanderet militær 
prinsessens kiste fra palæet til Klosterkirken under en 
bårehimmel af sort fløjl med sølvfrynser. I spidsen for 
processionen gik to majorer med den afdødes krone af 
forgyldt sølv på en fløjlspude. Af hensyn til bårehim
len måtte Klosterkirkegårdens allétræer beskæres.565 I 
kirken afholdtes en ortodoks ceremoni, og kisten hen
sattes i kapellet, hvorfra de Lichtenbergske sarkofager 
forinden var flyttet til familiens kapel i kirkens syd
vesthjørne (gravkapel nr. 1).566 Tilsvarende ceremonier 
blev afholdt ved prins Alexejs død oktober 1787 og 
prins Peters død januar 1798. Begge gange blev ka
pellet desuden kalket og listerne på de hensatte kister 
nyforsølvet. 1784 opsattes en mindetavle, udført af C. 
F. Stanley, i kapellet (jfr. ndf.); 1793 blev en †olielampe 
(s. 5890) ophængt smst.
 Det følgende års ombygning af kapellet omfattede 
en udvidelse i længden (fra 6,7 m til 10,5 m), over
hvælving med et †hvælv, indsættelse af to mod hidtil et 
vindue i sydmuren samt etablering af en slank, rund
buet åbning mod koret (jfr. s. 5722). Endelig udførte 
billedhugger Jens Hiernøe en indgangsportal mod 
søndre sideskib (jfr. ndf.). De opstillede kister samt epi
tafiet kunne således beskues fra såvel kor som sideskib.
 20. april 1807 døde den længstlevende af de fire sø
skende, prinsesse Catharina. Efter eget ønske blev hun 
ikke balsameret, men ceremonien foregik i øvrigt som 
ved de foregående fyrstebegravelser. Prinsessen havde 
desuden betinget sig, at såvel hendes egen som hendes 
tre søskendes kister skulle nedsættes i en hvælvet krypt 
under kapellet og denne opfyldes med jord.567 S.å. afgav 
murermester Johannes Høffner tilbud på opførelsen af 
krypten, mens billedhugger Nicolai Dajon fremsend
te et udkast til en mindetavle over de fire afdøde (jfr. 
ndf).568 Af forskellige grunde blev planerne dog ikke 
realiseret. 1813, da Chr. Molbech besøgte byen, henstod 
endnu i kapellet de fire »sorte, fløielbetrukne Kister 
med Ligplader af Sølv«.569 Først 1817 modtog Høff
ner betaling for opførelsen af krypten, som tilmuredes 
over de nedsatte kister, formentlig efter at være blevet 
opfyldt med jord.570 En mindetavle, udført af Nicolai 
Dajon (jfr. ndf.), opsattes s.å. i det nu tomme kapel.
 Op gennem 1800’erne henstod kapellet tilsynela
dende ubenyttet; dog var et †orgelharmonium i en år
række op mod restaureringen opstillet i kapellet, og 
herfra lededes sangen ved begravelser (s. 5885).172 Ved 
restaureringen 188892 påtænktes at lade kapellet ind
rette til skriftestol eller dåbsventeværelse (jfr. s. 5739).571 
Som led i denne omformning blev bueåbningen mod 
koret tilmuret og et højtsiddende cirkulært vindue 
indsat i stedet, mens åbningen mod sideskibet gjordes 
mindre og forsynedes med en dobbelt dørfløj. Endvi
dere blev hvælvet erstattet af et fladt bjælkeloft, hvorfra 
to lysekroner (s. 5888), udført efter tegning af Storck, 
ophængtes. I nyere tid har kapellet været anvendt som 
depot, udstillingslokale m.v.

Portal (fig. 432), 178283, af lys grå marmor, udført 
af Jens Hiernøe i nyklassicistisk stil. Den rundbu
ede åbning, der er glatpudset og har hjørneprydel
ser med bladornamenter, indrammes af pilasterlig
nende lisener på postamenter i to afsæt med fe
stonprydede øvre led; foroven er højrektangulære 
led med ovale, laurbæromkransede medaljoner. 
Arkitraven med kraftigt tandsnitfrise bærer top
prydelse med det braunschweiglüneburgske vå
ben (fig. 535), flankeret af urner med flammende 
røgelseskar. Selve bueåbningen er stafferet med 
rødbrunt, portalens medaljoner med sort. Ved re
staureringen 188892 blev åbningen lukket med 
et muret spejl, hvori en dobbelt dørfløj (s. 5874).
 Smedejernsgitter (fig. 432). Gitter med to dørfløje, 
fæstnet i den rundbuede åbning. Hver fløj har kon
kav profil foroven og er delt i to felter. De nederste, 
der foroven og forneden indrammes af bånd med 
små ringe, har mæanderlignende ornamentbort 
med små rosetter. De øverste, større, har vandrette 
stave under bånd med ‘løbende hund’. Midt på flø
jene stort låseblik med gennembrudt mønster.
 Trappe. 1890, af granit, udført af karmsten fra 
Klosterkirkegården.572 Afløste en ældre †trappe.

404
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Fig. 432. Indgangsparti til Det russiske Kapel, udført af billedhugger Jens Hiernøe 1783 (s. 5941). NE fot 1978. 
– Entrance to the Russian Chapel, by the sculptor Jens Hiernøe 1783.
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 Mindetavler. 1) (Fig. 433), 1785, udført af C. F. 
Stanley573 med ramme af Jens Hiernøe.574 Oval 
tavle af sort, poleret marmor, ca. 142×95 cm, op
hængt i feston af forgyldt stuk, udformet som en 
laurbærguirlande ombundet med bånd. På tavlen 
latinsk indskrift med pånittede versaler af messing:

»Hoc
mausoleum sacrum est

duobus principibus
sororibusqve totidem
domus serenissimæ

brunsvico luneburgensis
bonitate

Catharinæ II
et cura

Christiani VII
Et

Iulianæ Mariæ
vitam traduxerunt

hac in urbe
qvietam«

(‘Dette gravmæle er helliget to prinser og lige 
så mange søstre af det strålende BrunsvigLüne

burgske hus. Ved Catharina den Andens godhed 
og ved Christian den Syvendes og Juliana Ma
rias omhu tilbragte de et roligt liv i denne by’).575 
Opsat på kapellets østvæg.
 2) (Fig. 434), 1817, udført af Nicolai Dajon.576 
Petri (Peter), *30. marts 1745, †13. jan. 1798, 
Alexis (Alexej), *10. marts 1746, †22. okt. 1787, 
Catharinae (Catharina), *26. juli 1741, †23. april 
1807, og Elisabethae (Elisabeth) *9. jan. 1744, 
†19. april 1782, født i Rusland af hertug af 
BraunschweigLüneburg, Anton Ulrik, og stor
hertuginde Anna, døde i Horsens.577

 Oval tavle af sort, poleret marmor, ca. 116×72 
cm, ophængt i feston af hvid marmor, udformet 
som tyk bladguirlande ombundet med bånd, der 
er samlet foroven. Øverst og nederst samt th. og 
tv. på tavlen er cirkulære metalornamenter. Ind
skrift på latin med fordybede, forgyldte versaler. 
Tavlen er revnet foroven i venstre side. Opsat 
mellem vinduerne på kapellets sydvæg.

Fig. 433. Mindetavle nr. 1, 1785, for de russiske prinser 
og prinsesser, udført af C. F. Stanley 1785 (s. 5943). NE 
fot. 1978. – Commemorative tablet no. 1, 1785, to the four 
russian princes and princesses, by C.F. Stanley 1785.

Fig. 434. Mindetavle nr. 2, 1817, over Peter (†1798), 
Alexej (†1787), Catharina (†1807) og Elisabeth 
(†1782), udført af Nicolai Dajon (s. 5943). NE fot. 
1978. – Commemorative tablet no. 2, 1817, to Peter 
(†1798),  Alexej (†1787), Catharina (†1807) and Elisa-
beth (†1782), by Nicolai Dajon.
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 Projekt til mindetavle (fig. 435), 1807, af Nicolai 
Dajon. Gravminde i nyklassicistisk stil med ind
fældet indskrifttavle under profileret gesims, der 
bærer et kronet våbenskjold, indsvøbt i draperi. 
Monumentet skulle udføres af marmor eller det 
billigere gotlandske kalksten.578

Begravelser: Prinsesse Elisabeth, †20. okt. 1782; prins 
Alexej, †22. okt. 1787; prins Peter, †13. jan. 1798; prin
sesse Catharina, †20. april 1807.

Kister. 14) Af eg, betrukket med sort fløjl og 
atlask med forsølvede kantlister. Inderkister af 
fyrretræ, foret med taft og med et lag humle i 
bunden. Hensat i kapellet, til de 1818 nedsattes 
i den tilhørende krypt i en række fra østvæggen, 
orienteret nordsyd.579

 (†)Kistebeslag. Fire bogstaver, »A«, »E«, »P«, »C«, 
hver 6 tommer høje (ca. 16 cm), samt fire fyr

Fig. 435. Forslag til mindetavle, tegnet af N. Dajon, 
1807 (s. 5944). Rigsarkivet. – Proposal for commemorative 
tablet, drawn by N. Dajon,1807.

EFTERMIDDELALDERLIGE 
†GRAVKAPELLER

1) Christen Nielsen Thonboes kapel (fig. 43640). 
Ifølge sekundær, malet indskrift på det bevarede gitter 
1675 indrettet som ‘arvebegravelse’ for handelsmand 
Christen Nielsen Thonboe (†1707) og hustruen Eli
sabeth Pedersdatter Kolding (†1687) i søndre sideskibs 
vestre fag. Her opsattes o. 1703 et ligeledes bevaret 
epitafium. I forbindelse med kirkens gennemgribende 
istandsættelse 173647 med Gerhard de Lichtenberg 
som den drivende kraft lod denne efter alt at dømme 
Thonboekapellet afmontere og overførte kisterne 
såvel som indretningens hovedstykker (epitafium og 
gitter) til korets sydkapel, hvor der ved flytningen af 
orgelet (s. 5882) var frigjort plads. De Lichtenbergs 
initiativ var formentlig dikteret af ønsket om at er
hverve denne ideelle plads til sit eget pragtfulde grav
monument – et ønske, som kirkeværgerne imødekom 
10. sept. 1737 (s. 5921).48 Da meget taler for, at de 
Lichtenbergs fader, Hans Christensen var en søn af 
Christen Nielsen Thonboe (s. 5894), har han vel kun
net gennemføre rokaden i forståelse med de legitime 
arvinger.
 Indretningen af Thonboes kapel i korets søndre til
bygning er ikke skriftligt dokumenteret.585 Det fandtes 

stekroner af messing, udført af gørtler Rosborg, 
anbragtes på kisterne forud for deres placering i 
krypten 1818, som erstatning for de borttagne 
†kisteplader (jfr. ndf.).580

 †Kisteplader. 1) Elisabeth, *1744, †1782. Af sølv, 
leveret af Nicolai Brandts enke, Horsens. Pladen, 
der vejede 161 lod 3 kvintin (ca. 2,5 kg), havde 
graveret, latinsk indskrift med store antikva, det 
braunschweiglüneburgske våben i drevet arbejde 
og graveret dekoration.581 2) Prins Alexej*1746, 
†1787. 3) Prins Peter, *1745, †1798. 4) Prinsesse 
Catharina Antonovna, *1741, †1807. Nr. 24 
svarede alle til nr. 1.582 Chr. Molbech registrerede 
1813 indskriften på nr. 3: »Hic situs est Serenis
simus Dominus Petrus, Princeps BrunsvicoLu
neburgensis« samt fødsels og dødsår; de øvrige 
plader havde tilsvarende ordlyd.583 De fire plader 
blev aftaget kisterne og solgt for at finansiere op
førelsen af krypten.584

Fig. 436. Gitter o. 1675 fra rådmand Christen Niel
sen Thonboes †kapel (s. 5944). Henrik Wichmann fot. 
1999. – Lattice c.1675 from Alderman Christen Nielsen 
Thonboe’s †chapel.
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tilgitrede arkade til Lichtenbergs Kapel med plads til 
to kister indenfor (jfr. fig. 33).49 I forbindelse med ho
vedrestaureringen 188892 blev gitteret af pladshensyn 
flyttet til sin nuværende plads lige op til Lichtenbergs 
kapel, hvorved kisterne måtte vige og nedgravedes på 
Klosterkirkegården. Epitafiet, der øjensynlig var blevet 
opsat i åbningen mellem Det lichtenbergske Kapel og 
søndre sideskibs 3. fag, om end med front mod kapel
let,587 kunne efter dennes ombygning og pladsens ind
skrænkning ikke længere finde plads her og ophængtes 
i stedet på sin nuværende plads.

her indtil 178283, da det russiske hof efter erhver
velsen og ombygningen af kapellet (s. 5940) betalte 
billedhuggeren Jens Hiernøe for at flytte de Lichten
bergske sandstenssarkofager, som midlertidigt var hen
stillet her, til kapellet i sydvest, samt ligeledes at ‘afhejse 
epitafiet’, vel Christen Nielsen Thonboes monument 
(s. 5948).586 Gitteret nævnes ikke, men er formentlig 
ved denne lejlighed flyttet til den modsatte ende af 
søndre sideskib i forbindelse med opstillingen af ind
gangsportalen til Det russiske Kapel (s. 5941). Her stod 
det indtil 1888 (jfr. fig. 76, 115) ca. 1,6 m øst for den 

Fig. 437ab. Allegoriske kvindefigurer på gitter 1675 fra rådmand Christen Nielsen Thonboes †kapel, jfr. fig. 436. a. 
Hvilen. b. Arbejdet (s. 5947). Ole Villumsen Krog fot. 1976. – Allegorical female figures of lattice c. 1675 from Alderman 
Christen Nielsen Thonboe's †chapel; cf. fig. 436. a. Rest. b. Labour.
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Gitter (fig. 43637), 1675 ifølge sekundært malet 
årstal, af eg. Gitteret må oprindelig have siddet 
i kapellets arkade mod midtskibet og her været 
suppleret af et †tralværk(?) på begge sider for at 
fylde arkadebredden ud.588 Den bruskbarokke 
portalkomposition, der nu er tilpasset sideskibets 
bredde, har koblede korintiske søjler omkring 
den firkantede åbnings dobbelte fløjdør. På frem
springende fodstykker, understøttet af kerubho
vedsmykkede konsoller, er opstillet to allegoriske 
kvindefigurer (fig. 437ab), der vender sig mod 
hinanden. Figurerne repræsenterer hhv. Hvilen 
(tv.), der med sin venstre hånd peger mod kraniet 
i den højre, mens Arbejdet (th.) fatter om en spa
de med venstre hånd. De to dørfløje har forneden 
glatte fyldingsfelter, indrammet af bruskværksor
namentik, mens den øvre del lukkes af vase med 
kandelabermontant i gennembrudt arbejde.
 Den forkrøppede gesims, i hvis profiler indgår 
flammelister, bærer et topstykke, formet som en 
brudt gavl omkring oval billedmedaljon. Medal
jonen, som holdes af to engle, rummer et relief af 
Kristus på korset, flankeret af Maria og Johannes. 
Gavlens nedre dele indrammes af delfinformede 
ornamenter, hvorpå to siddende kvindefigurer, 
forestillende dels Kærligheden (tv.) med flam
mende hjerte og diende barn, dels Tålmodighe
den (th.) med lam i skødet og brændende olie
lampe. Topstykkets gavl over den akantussmyk
kede gesims er opløst i bruskværk og krones af 
frifigurer, forestillende den opstandne Kristus 
med sejrsfanen, flankeret af to romerske soldater 
med hellebard og spyd; en tredje, liggende grav
vogter er skåret i relief på selve gavlfeltet.
 Det kunstfærdige låseblik, låsen og de smedede 
gangjern er bevaret; sidstnævnte dog med en ny
ere overmaling, som skjuler den punslede orna
mentering.
 Stafferingen er holdt i brogede farver med sort, 
brunt, grønt og forskellige røde nuancer (mønje, 
mørke og lyserødt), blågråt samt naturlig karna
tion og rigelig forgyldning. I gesimsfrisen læses 
med gylden fraktur kapellets dedikationsindskrift, 
som refererer til et ældre årstal (1675) i forhold til 
tidspunktet (1681) for Christen Nielsen Thon
boes ægteskab: »Dette Begraffuelse Haffuer Erlig 
acht Och Welfornemme Handels Mand Christen 

Nielsen Thonboe Borger Och Induohner Her 
Paa Stedet, Kiøbt Til Sig Och sin K(ære) Hustrue 
Elisebet Peders Datter Kolding Til æuig Arff/ 
Och Eyendum /Och det Paa sin Egen Bekost
ning Ladet Opbygt Och Forferdige Guds Huus 
Til Beprydelse Och Andre leffuende Christene 
Til It got Eksempel, Anno, 1675«.
 I dørfløjenes fyldinger er malerier af apostelfyr
sterne Peter og Paulus, udført efter forlæg af hhv. 
Jacques de Gheyn II og Hendrick Goltzius.589

 Stil og ikonografi. Kapelgitteret er utvivlsomt 
udført af byens førende snedkerværksted, der ef
ter mesteren, Peder Jensen Koldings død 1675, 
videreførtes af sønnen Jens Pedersen (jfr. korgit
ter og prædikestol s. 5801, 5812). Til gitteret er 
således benyttet flere af de motiver, som kendes 
fra Peder Jensens mesterværk, prædikestolen, 
der 179497 overflyttedes til Vor Frelsers Kirke 
(s. 551230) Det gælder foruden de kvindelige 
frifigurer navnlig dørfløjenes gitterværk og top
stykkets delfinmotiv (s. 5517, 5519).590

 Billedprogrammets hovedtema er Opstandelsen 
og det evige liv, som er skænket mennesket gen
nem Kristi offerdød. Det sjældent benyttede mo
tiv med arbejdslivet, der afløses af dødens hvile, 
indtil sjælen gennem evangelierne (repræsenteret 
ved apostelfyrsterne) og den kærlige og tålmodige 
tro på Kristus finder vejen til forløsning, trækker 
på en i 1500’erne mere udbredt ikonografi.591 
Denne forankring i renæssancens billedsprog sy
nes i det hele taget at have været karakteristisk for 
Peder Jensens værksted, jfr. s. 5522.
 Stafferingen ligger på kridtgrund, og bortset fra 
apostelmalerierne og indskriften fremtrådte den 
ved besigtigelsen 1939 med væsentlige opmalin
ger, der antagelig stammede fra hovedrestaure
ringen 188892. 1941 udførte N. J. Termansen 
en snedkermæssig istandsættelse,592 ligesom de 
oprindelige malerier konserveredes; opmalin
gerne lod sig dog kun fremdrage partielt (den 
mønjerøde farve på ‘Arbejdet’). 1973 konstate
redes alvorlige udtørringsskader (afskalninger) på 
dørfløjenes malerier. 1985 udbedrede konserva
tor Jens Johansen skaderne her og på gesimsens 
skriftfelt.
 Ved hovedrestaureringen 188892 rykkedes git
teret vest på til sin nuværende plads i vestenden af 



5948 HORSENS KLOSTERKIRKE

søndre sideskib, tæt ved gitteret til Lichtenbergs 
kapel.
 Epitafium (fig. 43840), 1703 ifølge malet årstal, 
af eg, opsat til minde om råd og handelsmand i 
Horsens, Christen Nielsen Thoenboe (Thonboe) 
til Jensgaard, †17  den  (1707, d. 22. okt.) 
samt hustruen Elisabeth Peders Daatter (Peders
datter), †10. sept. 1687, med hvem han levede 
i ægteskab seks år og fik tre sønner og en dat
ter; endvidere hendes første mand, forvalter over 
Samsøe, Mathias Nielsen Fogh, †25. april 1681.
 Det bruskbarokke epitafium er opbygget om
kring et storfelt med glat skrifttavle, indrammet af 
postament og vinkelknækket krongesims, i hvis 
profiler indgår kvartstaf og flammelister. Tavlen 
flankeres af koblede korintiske søjler med snoede 

skafter, foran hvilke står allegoriske frifigurer på 
postamentets maskeprydede knægte: Håbet med 
due og anker (tv.) og Troen med kalk og korsstav. 
Sidevingerne udgøres dels af en ornamenteret li
ste langs søjlerne, dels af fremspringende lavtsid
dende vinger med kerubhoveder, som bærer kon
soller, hvorpå store fritstående putti (fig. 440ab) 
med lidelsesredskaber: spyd (tv.) og kalk (th.).
 Topstykket udgøres dels af en bruskværkskar
touche med kerubhoveder og overflødigheds
horn omkring sekspasformet skrifttavle, dels af 
småvinger, der gentager storstykkets sidevinger 
og i lighed med disse bærer putti med lidelsesred
skaber: eddikesvamp på (afbrækket) stang (tv.) og 
spyd med morgenstjerne (th.). De fire putti re
fererer indholdsmæssigt til topstykkets kronende 
Kristusfigur, som holder korsstav i venstre hånd 
og løfter den højre i velsignelse.

Fig. 438. Epitafium nr. 7 , o. 1703, fra rådmand Chris
ten Nielsen Thonboes †kapel (s. 5948). NE fot. 1978, 
– Sepulchral tablet no.7, c. 1703, from Alderman Christen 
Nielsen Thonboe’s †chapel.

Fig. 439. Allegori over livets forkrænkelighed. Detalje 
af epitafium nr. 7, o. 1703, fra rådmand Christen Niel
sen Thonboes †kapel, jfr. fig. 438 (s. 5949). Ole Villum
sen Krog fot. 1976. – Allegory on the vanity of life. Detail 
of sepulchral tablet no. 7, c. 1703 from Alderman Christen 
Nielsen Thonboe’s †chapel; cf. fig. 438.
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 Hængestykkets bruskbarokke volutter er kom
poneret omkring et hjerteformet skriftfelt, hvor
over ses en putto, der blæser sæbebobler, ridende 
på et kranium (fig. 439) – en allegori over li
vets forkrænkelighed, udført efter kobberstukket 
forlæg af Hendrick Goltzius fra 1594.593 Under 
skriftfeltet afsluttes hængestykket med drueklase, 
hvorover kerubhoved.
 Stafferingen er holdt i grå stenkulør med ri
gelig forgyldning på ornamentik og draperier, 
mens skrifttavlerne og en række gesimsled står 
sortmalet som marmor. Indskrifterne, der i stor
feltet rummer personalia, i top og hængestykke 
religiøse og moralske sentenser, er med gylden 
fraktur og kursiv. Topstykkets citat fra Sal. 27 
sekunderer billedprogrammets tema om frelse 
gennem troen på Kristus og hans offerdød, mens 

teksten i hængestykket kommenterer det oven
stående forkrænkelighedssymbol:

»Som Bublen Livit svinder
Brat,

I Christo Faar du Livit
Fat.

A(nn)o 1703«

Epitafiets komposition og navnlig udformningen 
af sidevingerne og de forskellige frifigurer viser 
nøje sammenhæng med dokumenterede arbejder 
af den fremtrædende Horsensbilledskærer, Arent 
Friedrichen Slache, såsom epitafierne over borg
mester Høgsbro fra 16971702 (nr. 5) og over 
dennes svoger, Anders Jensen Thonboe i Hansted 
Kirke, signeret 1699 (s. 4852), samt det tilskrevne 
epitafium fra o. 1697 over borgmester Blimester 

Fig. 440ab. Putti med lidelsesredskaber, Detalje af epitafium nr. 7, o. 1703, fra rådmand Christen Nielsen Thonboes 
†kapel, jfr. fig. 438 (s. 5948). Ole Villumsen Krog fot. 1976. – Putti with instruments of the Passion. Detail of sepulchral 
tablet no.7, c. 1703 from Alderman Christen Nielsen Thonboe’s †chapel; cf. fig. 438.
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(nr. 6).594 Christen Nielsen har således ved bestil
lingen af epitafiet fulgt sine slægtninges eksem
pel, men i øvrigt rummer epitafiet, bl.a. ved sin 
benyttelse af de mere end hundredårige forlæg 
fra Goltziuskredsen, en fastholdelse af praksis fra 
læremesteren Peder Jensen Koldings værksted.595 
 Epitafiet blev efter nedtagelsen 178283 op
hængt mellem søndre sideskibs 3. fag og de Lich
t enbergs Kapel (jfr. ovf.) med front mod vest.596 
1985 istandsattes skrifttavlen ved konservator Jens 
Johansen. Siden hovedrestaureringen 188892 
ophængt på midtskibets vestligste pille i sydræk
ken, umiddelbart øst for arkaden til Lichtenbergs 
kapel.

Begravelser: Christen Nielsen Thonboes hustru, Elisa
beth Pedersdatter, †10. sept., begr. 17. sept. 1687; Chri
sten Nielsen Thonboe †22. okt. 1707, begr. 31. okt. s.å.

†Kister (jfr. fig. 33). I rummet vest for gitteret 
fandtes før hovedrestaureringen to kister af træ, 
en større og en mindre (for ovennævnte(?)).

2) Familien Lillienskiolds kapel (fig. 44143). Indret
tet 179799 i nordre sideskibs østende på det sted, hvor 
fonten tidligere havde sin placering (s. 5793). Kapellet 
omfattede sandsynligvis nordre sideskibs østligste fag og 
var afskilret med et gitter, vel mod syd og vest, mens 
en mindetavle (s. 5951) var opsat på nordvæggen. En 
mindestøtte, tidligst omtalt 1936 og placeret i Vor Frel
sers Kirke, har i tidsrummet fra o. 1975 været anbragt 
ved familiens tidligere begravelsessted (s. 5950). Under 
kapellet fandtes en hvælvet †gravkrypt (jfr. fig. 444) af 
uregelmæssig, vinkelformet plan, ca. 7,2×2,2 (4,2) m.
 1797, året efter sin mand, kammerherre Hans Gu
stav Lillienskiolds død, ansøgte enken, Sophie Char
lotte Lillienskiold, om tilladelse til at opføre en arve
begravelse i kirken. Tilladelsen meddeltes to år senere, 
1799, og samtidig afregnedes for arbejdets fuldførelse. 
Indretningen blev ligesom familiens pulpitur (s. 5879) 
varetaget af Anders Kruuse og Jens Hiernøe, der samlet 
betaltes 550 rdl. herfor, mens kammerherreinden yder
ligere erlagde 450 rdl. for at sikre gravstedets fortsatte 
vedligeholdelse.597 Kapellets gulv, hvorunder familie
krypten var placeret, var hævet over sideskibets, mens 
et gitter adskilte det førnævnte fra det omgivende rum. 
I forbindelse med kirkens istandsættelse o. 1862 blev 
kapellet sløjfet, gitteret fjernet og gulvniveauet udjæv
net.598 Endnu 1898 fandtes et antal kister i kapellet, 
der foresloges nedsat i familiens gravsted på kirkegår
den, hvor i hvert fald tre familiemedlemmer hvilede (s. 
5993).599 Efter tømningen af krypten blev to kistepla
der 1920 overført til Horsens Museum (jfr. ndf.).

†Gitter. Et gitter, uvist af hvilket materiale, der 
omsluttede kapellets område, blev o. 1862 bort
fjernet i forbindelse med kirkens renovering (s. 
5731).600

 Mindestøtte (fig. 441), o. 1783. Rejst for æg
teparret Hans Gustav Lillienskiold (»H. G. L.«), 
*1727 og Sophie Charlotte von Heltzen (»S. C. 
H.«), *1753; endvidere for parrets ti børn (og 
stedbørn), idet drengenes navne er angivet på 
monumentets venstre side, pigernes på den mod
satte:601 Hans Christopher Lillienskiold (»H. C. 
L.«), *1762, Jan Lillienskiold (»J. L.«), *1766, Pe
der Carl Lillienskiold (»P. C. L.«), *1767, Anton 
Christian Lillienskiold (»A. C. L.«), *1778, Fre
derik Nicolai Hieronymus Lillienskiold (»F. N. 
H. L.«), *1779, Karen Pauline Lillienskiold (»K. 
P. L.«), *1773, Mette Catharine Elisabeth (»M. C. 
E. L.«), *1774, Annette Christine (Kirstine) Lil

Fig. 441. Mindestøtte o. 1783, over Hans Gustav Lil
lienskiold, Sophie Charlotte von Heltzen og deres fa
milie (s. 5950). Henrik Wichmann fot. 2004. – Memo-
rial column c. 1783, to Hans Gustav Lillienskiold, Sophie 
Charlotte von Heltzen and their family.
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lienskiold (»A. C. L.«), *1775, Sophie Charlotte 
Augusta Lillienskiold (»S. C. A. L.«), *1782 og Ju
liane Marie Lillienskiold (»I. M. L.«), *1783.
 Af træ med beklædning af sand, muslingeskaller, 
koraller, perler og glasstykker, ca. 194×55×36,5 
cm. Mindestøtten er formet som en obelisk, pla
ceret på en højrektangulær sokkel. Sidstnævnte er 
på siderne smykket med ophængte blomsterguir
lander inden for en bort af fletbånd (entrelacs). På 
obeliskens forside ses ægteparrets to ovale medal
joner, vendt mod hinanden i courtoisie mellem 
en firbladet roset og en stor, modelleret konkylie 
(overflødighedshorn?), mens kortsiderne viser 
to×fem medaljoner for parrets børn, ophængt 
i bånd oven over hinanden. På bagsiden en se
kundær mærkat, hidrørende fra opstillingen på 
Horsens Museum, jfr. ndf. Øverst en kurv med 
frugter og blomster.
 Det i kirkelig sammenhæng usædvanlige min
desmærke, der er præget af nyklassicismens form
sprog, adskiller sig fra vanlige gravmonumenter 
ved alene at anføre de enkelte personers fødselsår. 
Formentlig har mindestøtten oprindelig haft en 
anden, vel privat kontekst som erindringstegn 
over familiens dalevende medlemmer.602 En for
modning om, at monumentet oprindelig hidrørte 
fra havestuen på Serridslevgaard, der 1824 over
toges af en af parrets døtre, Karen Pauline de Lilli
enskiold, enke efter Poul Gersdorff, forekommer 
derfor ganske sandsynlig. Monumentet er ikke 
nævnt i Synsprotokollen eller i ældre beskrivelser 
af kirken. Derfor er det antagelig relativt sent, vel 
i forbindelse med et ejerskifte på gården, blevet 
overført til en af Horsens’ to kirker, tilsyneladen
de dog tidligst Vor Frelsers Kirke, på hvis loft det 
fandtes 1936. S.å. overført til Horsens Museum 
(HOM inv. nr. 3007). Siden opstillet i østenden af 
Klosterkirkens nordre sideskib på kapellets davæ
rende plads. I dag i Det russiske Kapel.
 Mindetavle (fig. 442), 1798, udført af Jens Hier
nøe. Jo(h)annes Gustavus de Lillienschjold (Hans 
Gustav Lillienskiold), flådeofficer, kammerherre 
og ridder af Dannebrog, *i Norge 8. dec. 1727, †6. 
marts 1796,603 ‘en berømmelig helt, såvel i hver
dagsdragt som i soldaterkappe’, med hustruen, So
phia Charlotta de Heltzen (Sophie Charlotte von 
Heltzen), (†15. sept. 1834), ‘anset ved den slægt, 

hvorfra hun er udgået, ved den gavmildhed, hvor
ved hun ernærede denne bys fattige offentlig, har 
hun været endnu mere anset af sind’.604 Denne 
lod 1798 monumentet opsætte for egne midler.
 Tavle af lysgrå, flammet marmor (indskrift
felt) og sandsten (ramme), 140×87 cm. Det ovale 
skriftfelt, der har latinsk indskrift i fordybet kur
siv, navne dog i kursiverede versaler, er indsat i en 
ramme af laurbærkrans, foroven fæstnet med en 
sløjfe. Indskriften er opmalet i sort. Monumentet 
var o. 1862 ophængt på nordmuren under vindu
et,605 men blev, formentlig i forbindelse med re
staureringen 188892 og dåbsstedets retablering 
her, flyttet længere mod vest til den nuværende 
placering på væggen mellem nordre sideskibs 1. 
og 2. fag.

Fig. 442. Mindetavle, o. 1798, over Hans Gustav Lil
lienskiold (†1796) og Sophie Charlotte von Heltzen 
(†1834) (s. 5951). Henrik Wichmann fot. 2004. – 
Commemorative tablet, c. 1798, to Hans Gustav Lillienskiold 
(†1796) and Sophie Charlotte von Heltzen (†1834).
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Begravelser: Hans Gustav Lillienskiold, †18. marts 1796, 
begr. 1. april s.å. (kisteplade nr. 1);544 Maria Anna Mo
reau, †22. nov. 1799 (kisteplade nr. 2); Anton Jacob de 
Lillienskiold, †18. juli 1818 (†gravtræ nr. 1).

*Kisteplader. 1) (Fig. 537), 1796. Hans Gustav Lil
lienschiold (Lillienskiold), kammerherre, Ridder af 
Dannebrog, *27. dec. 1727 på Hedemarken i Nor
ge, †18. marts 1796. »ÆgteMand af Trende vær
dige Fruer«, 1º g.m. Elisabeth Malleville (†8. nov. 
1768) i ti år, 2º g.m. Mette Catharina Cederfeldt i 
(et) år (†11. aug. 1770), 3º g.m. Sophie (Charlotte 
von Heltzen i 25 år) (†15. sept. 1834). Indskriften 
afsluttes med skriftsted (Visd. 3,1). Bly, 50×34,5 
cm. Skjoldformet plade med graveret kursivind
skrift, kun delvist læselig. Under pladen påsat or
nament med fasces, kanon og sabel, en henvisning 
til afdødes virke som kommandørkaptajn i søeta
ten. I Horsens Museum (HOM inv.nr. 1621).
 Pladen svarer nøje til den ndf. beskrevne *†ki
steplade for Anton Jacob Lillienskiold. Denne var 
fæstnet til et †gravtræ, hvilket vel også har været 
tilfældet med denne og nr. 2. Se også kisteplade 
nr. 12 (s. 5934).
 2) (Fig. 538), 1799. Maria Anna Moreau, *20. 
nov. 1720 i Stargard i Pommern, †22. nov. 1799 
i Horsens. »Gled frem ved den ædle Daad at 
danne unge Damer af Stand, blandt hvilke Frue 
Kam(m)erherjnde Lillienschiold fød Heltzen 
især skiønnede Hendes værd, ved i 15 Aar i sit 
Huus, at pleje Hendes Alderdom«. Oval plade af 
bly, 31×20 cm; kun højre del er bevaret. Graveret 
kursivindskrift, navne med kursiverede versaler. 
Langs siderne bladguirlandenedhæng. I Horsens 
Museum (HOM inv.nr. 1616).
 *†Gravtræ (fig. 536), 1818. Anton Jacob de Lil
lienskiold, kammerherre og oberst af infanteri et, 
*på Hedemarken i Norge 4. feb. 1734, †i Hor
sens 18. juli 1818. Lillienskiold var fra 1781 knyt
tet til det russiske hof, fra 17981807 som hof
chef. 19. jan. 1779 g.m. Margaretha Øllegaard 
Schiernbech, med hvem han havde seks børn. Jfr. 
(†)kirkegårdsmonument nr. 1. 
 Det svagt trapezformede gravtræ af fyr, 155×34
22 cm, med stærkt hvælvet overdel, var sortmalet. 
Midtpå var påsømmet en plade, af bly, 47×34 cm, 
af ganske samme form som *kisteplade nr. 1 (s. 
5952). Gravtræet registreredes 1980, idet kiste

pladen yderligere er kendt fra en, antagelig ældre, 
tegning i Horsens Museum (fig. 443).606 Grav
træet (og dets pendanter) har antagelig fra første 
færd været placeret i familiekapellet, hvorfra det 
ved restaureringen o. 1862 eller 188892 er ble
vet deponeret på kirkens loft.

Fig. 443. Plade fra *†gravtræ, 1818, for Anton Jacob 
de Lillienskiold (s. 5952). Tegning i Horsens Museum. 
 Plate from *†floor slab, 1818, for Anton Jacob de Lil-
lienskiold.
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EFTERMIDDELALDERLIGE 
BEGRAVELSER

Ligesom Vor Frelsers Kirke og på lige fod med denne 
benyttedes Klosterkirken som begravelseskirke i år
hundrederne efter reformationen. En redegørelse for 
takster for begravelser i de to kirker findes s. 5585f. En 
gennemgang af begravelserne viser dog, at Klosterkir
ken med sin status af sogne og dermed hovedkirke 
var det foretrukne hvilested for byens førende embeds
mænd (jfr. ndf. og s. 5894).
 Der er ikke bevaret samtidige protokoller eller over
sigtskort over begravelserne i Klosterkirken. Redegø
relsen for deres art og placering må således primært 
baseres på de ofte ganske summariske oplysninger, der 
er noteret i regnskaberne, suppleret af indførslerne 
i kirkebøgerne (jfr. s. 5586 med de der anførte for
behold). Vigtig er også den plan over gravkrypterne, 
Estrup optog i 1888 (fig. 444, jfr. ndf.). Angivelsen 
af numre ved enkelte begravelser i 1740’ernes første 
halvdel må tolkes som udtryk for, at der da formentlig 
fandtes en systematiseret fortegnelse over gravene un
der kirkens gulve.
 Som i Vor Frelsers Kirke blev langt hovedparten af 
begravelserne erhvervet af private. Byens borgmestre 
frem til midten af 1700’erne valgte, med enkelte und
tagelser, at nyde deres ret til fri begravelse i Klosterkir
ken, oftest i de fornemste dele af kirken, dvs. i koret 
og den østlige del af midtskibet. Siden første del af 
1600’erne fandt også byens præster, på nær en enkelt 
(jfr. s. 5593), deres sidste hvilested i koret, vist nok i 
den samme embedsbegravelse (nr. I,6). Også fremtræ
dende og hovedrige borgere som etatsråd Gerhard de 
Lichtenberg (†1764), handelsmand Jens Jørgen Lind
vig (†1766) og kancelliråd Jochum de Lichtenhielm 
(†1775) valgte Klosterkirken som deres begravelsessted 
og smykkede den med pragtfulde gravmæler, udført af 
tidens fremmeste kunstnere (jfr. s. 5894). Endelig ind
rettedes 178283 en fyrstelig begravelse til fire russiske 
prinser og prinsesser (jfr. ovf.).
 Som led i hovedrenoveringen 173647 gennemgik 
gulve og begravelser nogen istandsættelse, hvilket dog 
ikke er nærmere beskrevet i rgsk. (jfr. s. 5747),607 lige
som kirken løbende bekostede reparation af forfaldne 
begravelser, således 1744 ved den vestligste begravelse 
i midtskibet,99 og 1757 ved tre nedsunkne begravelser 
smst.107 Muligheden for at opføre nye, murede begra
velser blev 1739 gjort betinget af, at der forinden var 
taget syn af kirkens fundamenter samt indhentet til
ladelse fra magistraten.42 Mod århundredets slutning 
blev begravelser inde i kirkerne i stigende grad anset 
for uhygiejniske og farlige for menighedens sundhed 
(jfr. s. 5586). 1788 blev intet lig nedsat i kirken,608 og 
de følgende år forekom kun ganske få gravlæggelser, 
fortrinsvis i familiekapellernes krypter. Så sent som 
179799 fik kammerherreinde Lillienskiold dog tilla

delse til at indrette et begravelseskapel i kirken (jfr. s. 
5950).
 Ved systemskiftet 1794 blev Klosterkirken, ‘som lig
ger ganske afsides i den ene ende af byen mod stran
den’,355 reduceret til gravkirke (jfr. s. 5657), og i de 
følgende årtier blev begravelser og kapeller blot ved
ligeholdt med rengøring og mindre reparationer. Som 
led i indretningen til vikarkirke for Vor Frelsers Kirke 
fornyedes korgulvet 1862 (jfr. s. 5747). Ved udskiftnin
gen afdækkedes »en Mængde Ligkister hvoraf mange 
ere anbragte ovenover hinanden paa indmurede Jern
stænger«, men fundet blev ikke nærmere undersøgt 
eller registreret.609 Ved hovedrestaureringen knap tre 
årtier senere blev kirkens gulve brudt op: »(...) et grimt 
Syn. Alle Begravelserne viste sig i Tiden at være blevne 
forstyrrede og fyldte med Jord, Affald, Tang etc. i kao
tisk Blanding med Knokler og raadne Dele af Ligkister 
(...) der er ikke fundet det fjerneste af Interesse trods 
al ivrig Søgen (fuldstændig plyndret siger (murerme
ster) W(ilckens))«.610 Under midtskibet lå gravkam
rene i en uregelmæssig række, kun dækket af bjælker, 
hvorpå kirkegulvet var sømmet, og under hele koret 
fandtes »et Utal af Kister i flere større Gravkamre men 
ogsaa disse blot med Bjælker og Kirkens Brædegulv 
ovenover. Det er ikke til at forstå hvorledes dette har 
kunnet gaa an i sanitær Henseende«.611 Som bestemt 
i ministeriets approbation af restaureringsprojektet 
registrerede Estrup de blotlagte gravkrypter, der også 
fotograferedes (fig. 444, 44749),612 hvorefter de blev 
fyldt op med muraffald. Forinden var lig og kister fra 
korets begravelser dog blevet samlet i krypten under 
Schmidts Kapel (kapel nr. 2, s. 5937).613

 I den følgende redegørelse er de underjordiske begra
velser søgt kortlagt ud fra oplysningerne i rgsk., suppleret 
med Kirkebøger og sammenholdt med Estrups gravkort 
fra 1888. En entydig identifikation af samtlige de indteg
nede krypter har dog ikke været mulig. I den følgende 
beskrivelse refererer fagangivelsen til situationen før re
staureringen 188892. Først beskrives de begravelser, der 
med sikkerhed kan stedfæstes til et bestemt område i 
kirken (I. Koret; II. Midtskibets 1.2. fag; III. Midtskibets 
3.4. fag; IV. Søndre sideskib; V. Nordre sideskib), inden 
for hvert område startende med dem, der kan identi
ficeres med en på gravkortet indtegnet krypt, fulgt af 
dem, hvis placering ikke kan fastslås nærmere end til det 
pågældende område; alle er registreret fra øst mod vest. 
Dernæst beskrives begravelser med uvis placering (VI og 
VII), anført kronologisk, og afslutningsvis opregnes be
gravelser, som ikke entydigt kan placeres i en af byens to 
kirker (VIII). Udeladt er begravelser, hvis tilstedeværelse 
alene kan deduceres af et kendt eller forsvundet grav
minde. For hver begravelse angives om muligt begravel
sens type, placering, ejerforhold, større istandsættelser og 
kendte begravelser; de under dette punkt nævnte datoer 
henviser til døds eller begravelsestidspunktet (angivet 
med † eller begr.), for så vidt dette kendes.
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†EFTERMIDDELALDERLIGE 
BEGRAVELSER

I. Koret

Gravkortet 1888 viser syv murede krypter i koret (fig. 
444, nr. I,17), hvoraf dog kun de to vestligste kan 
identificeres med nogen sikkerhed. De øvrige har 
utvivlsomt haft sammenhæng med de i koret opsatte 
gravminder (jfr. epitafium nr. 2, 56 og 10 og gravsten 
nr. 1 og 4), uden at dette dog nærmere kan bestemmes. 
Begravelserne er beskrevet fra øst mod vest.

1) Muret begravelse i korets nordøsthjørne, ca. 
4,6×2 m med afskåret hjørne, forsynet med et 
tøndehvælv (fig. 444, nr. I,1). Ejer uvis, jfr. dog ndf.

2) Kvadratisk, hvælvet begravelse i korets sydøst
hjørne, ca. 3,8×3,8 m (fig. 444, nr. I,2). Ejer uvis, 
med mindre begravelsen er identisk med Mads 
Jørgensen Kølholts familiebegravelse (her be
skrevet som nr. 5).

3) Muret, svagt rektangulær begravelse mellem 
korets 2. og 3. fag, ca. 2,2×2,5 m (fig. 444, nr. I,3). 
Ejer uvis, jfr. dog ndf.

4) Muret, rektangulær begravelse i nordsiden af 
3. fag, ca. 2,3×3,2 m (fig. 444, nr. I,4). Ejer uvis, 
jfr. dog ndf.

5) Muret, svagt rektangulær begravelse i sydsi
den af 3. fag, ca. 2,22,3×2,5 m (fig. 444, nr. I,5).  
Antagelig er denne eller begravelse nr. 2 identisk 

med begravelse for handelsmand og kirkeværge Mads 
Jørgensen Kølholt og hustru, Maren Pedersdatter Stau-
ning, siden for negotiant Jens Jørgens Lindvig (tidl. 
tilhørende borgmester Anders Jørgensen). Jfr. epita
fium nr. 2, mindetavle nr. 11, gravsten nr. 4. Ifølge 
omtale på predellaen (s. 5776) var begravelsen li
gesom den tilhørende gravsten (nr. 4) placeret i 
korets sydside. Graven rummede formentlig også 
rådmand Christopher Christensen Blimester og hustru 
Anne Nielsdatter Lottrup.614

 Erhvervet af Maren Pedersdatter Stauning i 
1706 i forbindelse med ægtemandens død, siden 
overtaget af hendes søn af første ægteskab (med 
forpagter Niels Lauritzen Lindvig, †1689), Jens 
Jørgen Lindvig. I sidstnævntes legat fra 1760 be
skrevet som ‘mine fædres og min begravelse, som 
er i Klosterkirkens kor, ved den søndre side lige 
for midten og opgangen til det danske kor’.330

 Begravelser: Formentlig Anders Jørgensen, †1629, 
med familie (jfr. epitafium nr. 2, gravsten nr. 4), samt 
Christopher Christensen Blimester †før 1680,615 og 
hustru Anne Nielsdatter Lottrup, †27. april 1687.616 
Endvidere Mads Jørgensen Kølholt †24. feb. 1706; 
 begr. 3. marts 1706; Maren Pedersdatters søster Anne 
27. feb. 1728; Maren Pedersdatter Stauning †19. dec. 
1739, begr. 28. dec. 1739; Jens Jørgen Lindvig †2. okt. 
1766; begr. 10. okt. 1766.

6) Præstebegravelse. Muret begravelse af form som 
et rektangel med uregelmæssig øst og vestside, 
ca. 2,12,3×5,85,9 m, beliggende i korets 4. fag 
umiddelbart øst for Jørgen Hansen Høgsbros og 
Søren Maltesens begravelse (nr. 7) og strækkende 
sig i hele korets nordsydlige bredde (fig. 444, nr. 
I,6); 1691 omtalt som Peder Rytters.34 25. nov. 
1682 havde sognepræst og provst, Peder Rasmus-
sen Rytter, fået kgl. bevilling på fri begravelse i 
kirken for sig og sin familie, efter at han året for
inden var blevet nægtet tilladelse til at begrave 
sit barn i en begravelse, som hans ‘formand’ (Poul 
Clemensen Bruun, †1660) og han selv havde haft 
i ‘tyve og et år’ (dvs. siden 1660).48 Formentlig 
denne, der 1696 omtales som kirkens begra
velse,34 og i så fald denne, som Peder Rytters 
efterfølger, sognepræst og provst Anders Vinding, 
1707 bekostede istandsat, bl.a. med et ventila
tionshul gennem kirkens mur.617 Også Anders 
Vindings efterfølgere i embedet, Jesper Norup og 

Fig. 444. Grundplan og snit med angivelse af de 1888 
afdækkede †eftermiddelalderlige begravelser og kryp
ter, jfr. fig. 44749 samt s. 5953. Målt og tegnet af Hec
tor Estrup 1888 med tilføjelse 2005 af signaturer for 
eftermiddelalderlige kapeller (K 13, for Gerhard de 
Lichtenberg, Gottfried Schmidt og fire russiske prinser 
og prinsesser), †kapeller (†K 12 for Christen Nielsen 
Thonboe og Hans Gustav Lillienskiold) samt †begravel
ser (IV). Efter tegning i Horsens Museum. – Plan and 
section 1888 by Hector Estrup with indications of post-medi-
eval †burials and crypts, supplied in 2005 with signatures for 
the placement of post-medieval chapels (K 1-3, for Gerhard de 
Lichtenberg, Gottfried Schmidt and four Russian princes and 
princesses), †chapels (†K 1-2 for Christen Nielsen Thonboe 
and Hans Gustav Lillienskiold) and †burials (I-V).
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Niels Mikkelsen Frimodt, blev begravet i koret, an
tagelig her. I forbindelse med sidstnævntes død 
forsynedes begravelsen med en ny karm og låge 
af egetræ.106

 Begravelser: Sognepræst Peder Rasmussen Ryt
ter,  begr. 14. jan. 1695; sognepræst Anders Vinding,
†1715;618 et barnebarn af Peder Rytters anden hustru, 
Kirsten Pedersdatter, nedsat ‘i hendes salige mands be
gravelse’ 2. dec. 1715; Jesper Norups hustru, Karen Ot
tesdatter, begr. 29. jan. 1723;619 Jesper Norups anden hu
stru, Sara Cathrine Jørgensdatter, begr. 26. sept. 1754;618 
antagelig Jesper Norup †30. dec. 1757;618 Jesper Norup 
tredje hustru, Hilleborg Andreasdatter Raarup, begr. 25. 
aug. 1772;618 Regitze Sophie Fogh, begr. 22. april 1778, 
84 år gammel;620 antagelig Niels Mikkelsen Frimodt, 
†27. okt. 1785 (jfr. *kisteplade nr. 1);621 Niels Frimodts 
enke, Karen Hofgaard, begr. ‘i Klosterkirkens altergulv’ 
2. maj 1792 (jfr. *kisteplade nr. 2).544

*Kisteplader. 1) (Fig. 445) 1785. Niels Frimodt, 
sognepræst, *29. dec. 1717 på Fyn, 1751 g.m. 
Karen f. Hofgaard, †27. okt. 1785. Af tin; 34×25 

cm. Oval plade med indskrift i fordybet kursiv, 
afdødes navn med kursiverede versaler, i forgyldt 
ramme af laurbær med krydsende grenender. I 
Horsens Museum (HOM inv.nr. 1615).
 2) 1792. Karen Frimodt, f. Hofgaard, *  sept. 
17  i Horsens, 1751 g.m. sognepræst Niels 
Frimodt, †24. april 1792 i sit 64. år. Ægteskabet 
velsignedes med to sønner og to døtre, »Hvoraf 
ikkuns een Datter efterlever«. Zink; 37×24 cm; 
højre side delvis borttæret. Oval plade med ind
skrift i fordybet kursiv, afdødes navn med kur
siverede versaler, inden for omløbende, skraveret 
randstribe. I Horsens Museum (HOM inv.nr. 
1614).

7) Borgmester og handelsmand Jørgen Hansen Høgs-
bros og dennes svoger, handelsmand Søren Maltesens, 
begravelse.622 Jfr. epitafium nr. 5. En muret, rektan
gulær begravelse, ca. 2,12,2×4,5 m, beliggende 
vestligst i korets 4. fag mellem korsdøren og Pe
der Rytters begravelse (nr. 6) i hele korets nord
sydlige bredde (fig. 444, nr. I,7). Erhvervet 3. sept. 
1691.34 Ifølge omtale på predellaen (s. 5776) var 
Søren Maltesen nedsat i korets nordside.623

 Begravelser i Jørgen Hansen Høgsbros begravelse: Jørgen 
Hansen Høgsbros hustru, Maren Jensdatter Thonboe, 
29. marts 1686 (antagelig her); Jørgen Hansen Høgs
bro †7. jan. 1697; to børn af Hans Jørgensen hhv. 17. 
juli 1700 og 25. aug. 1703; Maren Steffensdatter i sin 
morfaders begravelse 13. okt. 1718; Bodil Jørgensdat
ter Høgsbro, datter af Jørgen Hansen Høgsbro og enke 
efter borgmester Steffen Rasmussen Hofgaard, 29. maj 
1721.624

 Begravelser i Søren Maltesens begravelse: Niels Gyldings 
barn 19. april 1700;625 Søren Maltesen †4. juli 1705, 
begr. 15. juli s.å. (jfr. *kisteplade nr. 1); Søren Maltesens 
hustru, Karen Hansdatter, 1. juni 1725; kaptajn Lange
lands 22 uger gamle datter Elizabeth begr. ‘i sin svoger, 
Niels Sørensen Maltesens, forældres begravelse’ 22. jan. 
1737;544 et barn af samme nedsat i begravelsen ‘til han 
finder lejersted for sine døde’ 22. maj 1738;99 endnu 
et barn af samme 173940; Niels Sørensen Maltesen 8. 
feb. 1743; købmand Lorentz Lorcks spæde barn ‘i gra
ven indenfor korsdøren’ 174748;114 Sophia Dorothea 
Lorck begr. i koret (antagelig her) 15. juni 1773 (jfr. 
*kisteplade nr. 2).

*Kisteplader. 1) (Fig. 446) 1705. Søren Maltesøn 
(Maltesen). Jern, 51,5×45 cm; rammen beska
diget. Spejlmonogram i oval ramme, hvori ses 

Fig. 445. 1785. *Kisteplade nr. 1 for sognepræst Niels 
Frimodt (†1785) (s. 5956). I Horsens Museum. Jesper 
Nørgaard Weng fot. 2001. – 1785. *Coffin plate no. 1 for 
rector Niels Frimodt (†1785).
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Danmarks Kirker, Århus

initialerne »SMS«. Derover udstukket versalind
skrift »Sali(g) Søren Maltesøn«, forneden »1705«. 
I Horsens Museum (HOM inv.nr. 1611).
 2) 1773. Sophia Dorothea Lorck, datter af Jacob 
Kruse og Sophia Stauning, 1º g.m. handelsmand 
Niels Maltesen, [2º g.m. Lorentz Hansen Lorck], 
[†1773].626 Zink med delvist afskallet belægning; 
36×27 cm. Oval kisteplade med indskrift med 
fordybet kursiv, navne dog med kursiverede ver
saler, afsluttet af (ulæseligt) mindevers. I Horsens 
Museum (HOM inv.nr. 1619).

Begravelser i koret med usikker placering, antagelig 
i den tiske med ovennævnte:

Arvebegravelse for sognepræst Hans Knudsen, svi-
gersønnen Niels Kallesen Høg og dennes svigersøn, 
Jochum Rodenborg. Jfr. gravsten nr. 1. Muret. Til
hørte 1719 ‘Anne Jochums, salig borgmester 
Rodenborgs’.627 12. juni 1723 erhvervede dette 
ægtepars søn, rådmand Hans Jochumsen Rodenborg, 
begravelsen.628

 Begravelser: Antagelig sognepræst Hans Knudsen og 
hustru Anne Rasmusdatter, begge døde af pest 1619, 
samt ægteparrets datter Maren Hansdatter, †31. marts 
1672, og svigersøn Niels Kallesen Høg, †6. april 1678.629 
Endvidere sidstnævnte ægtepars svigersøn, borgmester 
Jochum Rodenborg, †15. jan. 1677 (jfr. gravsten nr. 1), 
og deres datter, Barbara Nielsdatter Høg, gift med Pe
der Jørgensen Flensborg, †2. okt. 1694 (jfr. mindetavle 
nr. 8); sidstnævnte pars lille søn ‘i hans morfars begra
velse i koret’ 22. juni 1696; Jochum Rodenborgs enke, 
Anna Nielsdatter Høegh, 27. dec. 1719. Formentlig 
også Hans Jochumsen Rodenborgs datter, Elsabeth 
Kirstine, †10. maj 1725 (jfr. *kisteplade nr. 1); en datter 
ved samme navn begr. 8. aug. 1732; Hans Jochumsen 
Rodenborg, begr. 27. juli 1741; et barn af løjtnant Am
brosius Charisius nedsat i borgmester Rodenborgs be
gravelse ‘indtil videre’ 3. maj 1756;630 Hans Jochumsen 
Rodenborgs enke, Birgitte Lauridsdatter Riber, 2º g.m. 
oberstløjtnant Jean Trappaud, †17. marts 1774; begr. 22. 
marts 1774 (*kisteplade nr. 2).631

*Kisteplader: 1) 1725. Elsabeth Kirstine Hansdot
ter (Hansdatter) Rodenborg, †10. maj 1725, i 
sit ottende år. Formentlig tin med belægning af 
bronze; 25×21 cm. Oval plade med indskrift i 
fordybet kursiv, afsluttet af mindevers. I Horsens 
Museum (HOM inv.nr. 1613).
 2) 1774. Birgitta Lauritsdatter Riber, *25. feb. 
1693, †6. marts 1774; hun var datter af rådmand 
Laurits Ericsen Riber og Elsebeth Kirstine Claus
datter. 1º g.m. borgmester Hans Jochumsen Ro
denborg, med hvem hun fik fire sønner og fire 
døtre, hvoraf to sønner og tre døtre »ere indgangne 
før Hun i Evigheden«, 2º g.m. oberstløjtnant Trap
paud. Formentlig tin; 28×22 cm. Oval plade med 
indskrift i fordybet kursiv, der afsluttes af minde
vers. I Horsens Museum (HOM inv.nr. 7633).

Tolder og hospitalsforstander Christian Nielsen Tol-
dorphs begravelse. Muret arvebegravelse i koret, er
hvervet af Christian Toldorph 28. april 1685.34

 Begravelser: Christian Nielsen Tolders (Toldorphs) 
barn 20. dec. 1689; et barn af samme 21. okt. 1690; 
Laurids Eriksens seksårige datter 8. juli 1696; Ernst Sva
nes barn 5. aug. 1696; to ‘nyfødte og straks døde’ børn 
samt Christian Toldorphs (anden) hustru 9. og 16. feb. 
1697; Laurids Eriksens spædbarn 25. maj 1698; Chre
sten Clemmensens søn ‘en kort tid indtil han derfra 
igen kan bortflyttes’ 13. nov. 1704;34 Christian Nielsen 
Toldorph 11. maj 1705; rådmand Mathias Winecke 26. 
jan. 1706; hører Clemens Toldorphs barn 27. dec. 1715; 

Fig. 446. 1705. *Kisteplade nr. 1 for Søren Maltesen 
(†1705) (s. 5956). I Horsens Museum. NE fot. 1980. 
– 1705. *Coffin plate no. 1 for Søren Maltesen (†1705).

405
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tre børn af samme hhv. 14. sept. 1725, 2. okt. 1727 og 
25. feb. 1729; en voksen datter af samme 3. maj 1757; 
Clemens Toldorphs hustru, Bodil Eskesdatter, begr. 
29. maj 1761, 78 år gammel; Mathias Toldorphs spæ
de børn hhv. 20. maj 1764 og 22. juli 1765; Clemens 
Toldorph begr. 17. feb. 1766, 72 år gammel; Mathias 
Toldorphs et halvt år gamle søn Johan Frank begr. 24. 
jan. 1770; sammes 14 år gamle datter 30. aug. 1774.

Borgmester Jørgen Christoffersen Blimester og hustru 
Margrethe Pedersdatter Berings begravelse. Jfr. epitafi
um nr. 6. 3,5×4 alen (2,2×2,5 m) stor begravelse, 
erhvervet og opmuret af Jørgen Blimesters enke 
5. marts 1698.34 1743 blev murværket forhøjet og 
gulvet repareret med nye mursten.632

 Begravelser: Jørgen Christoffersen Blimester, †28. juli 
1697, formentlig overført fra borgmester Johan Ander
sens begravelse i nordre sideskib (s. 5964); Margrethe 
Pedersdatter Berings anden ægtemand, borgmester 
Morten Cordtsen, begr. 1. dec. 1727 (jfr. *kisteplade nr. 
1); Margrethe Pedersdatter Bering begr. 9. april 1732 
(jfr. *kisteplade nr. 2).

*Kisteplader. 1) 1727. Morten Cortsøn (Cordt
sen), borgmester, †23. nov. 1727, 59 år gammel. 
Messing; 29×23,5 cm. Oval plade med indskrift 
i kursiv. Efter personalia rosende mindeskrift; 
derunder dødningehoved over krydsede knogler, 
flankeret af bladornamenter. Pladen stafferet med 
gråt, indskriften og ornamenter med sort. I Hor
sens Museum (HOM inv.nr. 3563).
 2) O. 1732. Margareta Pedersdotter (Peders2) O. 1732. Margareta Pedersdotter (Peders
datter) Bering (†1732). Bronze; 29×24 cm. Oval 
plade med delvis ulæselig, påmalet indskrift i 
antikva; pladen stafferet med gullig farve, skrif
ten sort. Efter personalia rosende mindeskrift. I 
Horsens Museum (HOM inv.nr. 1612).

Borgmester Peder Jensen Hammels begravelse. Kun 
omtalt 1703, da der blev lagt en ramme på gra
ven.34 Formentlig identisk med en af ovennævn
te.
 Begravelser: Antagelig Peder Jensen Hammel, †før 
1672.633

Lene Jochumsdatter Rodenborg og Hans Jørgensen 
Høgsbros begravelse. Jfr. epitafium nr. 10. Muret, 
erhvervet og indrettet af Lene Rodenborg ved 
ægtemandens død i 1708.34 174748 købte æg

teparrets søn, kancelliråd Jochum Hansen Roden-
borg (1753 adlet de Lichtenhielm) sammen med sin 
svigerfar, forvalter på Boller Peter Müller, plads i 
begravelsen, da omtalt som ‘den tredje grav fra 
altergulvet’.114 På familiens epitafium betegnes 
begravelsen som ‘den anden i altergulvet inden 
for kordøren’. 
 Begravelser: Vinhandler Hans Jørgensen Høgsbro, 
31. aug. 1708; rådmand Laurids Eriksen Riber 3. aug. 
1719; ægteparrets søn, Jørgen Hansen, 26. april 1726; 
Lene Jochumsdatter Rodenborg, begr. 12. marts 1743; 
forvalter Peter Müller 27. marts 1749; Jochum Roden
borgs hustru, Adolphine Sophie Müller, begr. 9. okt. 
1752 (jfr. *kisteplade nr. 1); Peter Müllers enke, Aurelie 
Müller, begr. 27. aug. 1754 (jfr. *kisteplade nr. 2); Niels 
Rodenborgs hustru, Maren Pedersdatter Vern, begr. 10. 
nov. 1756 (jfr. *kisteplade nr. 3); negotiant Niels Ro
denborg, begr. 9. juli 1762; Jochum de Lichtenhielms 
lille datter 22. nov. 1774;634 Jochum de Lichtenhielm 
†2. okt. 1775, begr. 10. okt. 1775.635

*Kisteplader. 1) 1752. Adolphine Sophie Møller, 
*9. marts 1712 på Boller, †19. sept. 1752. Zink 
med delvis afskallet belægning; 35,5×28,5 cm. 
Oval plade med indskrift i fordybet kursiv, navne 
med kursiverede versaler. Mindeskrift efter per
sonalia. I Horsens Museum (HOM inv.nr. 1618).
 2) 1754. Aurelia Andersen, salige forvalter Møl2) 1754. Aurelia Andersen, salige forvalter Møl
lers, *29. okt. 1684, †20. [aug. 1754] i hendes 70. 
år. Zink med delvist afskallet belægning; 36×29,5 
cm; beskadiget. Oval plade med indskrift i for
dybet kursiv, navne med kursiverede versaler. 
Mindeskrift efter personalia. I Horsens Museum 
(HOM inv.nr. 1620).
 3) 1756. Maren Pedersdotter (Pedersdatter) 
Vern, *9. juli 1736 i Skanderborg, »døde Som 
Rachel efter en SmerteSøn« 3. nov. 1756 i 
Horsens. Zink med delvist afskallet belægning; 
35×28 cm. Oval plade med indskrift i fordybet 
kursiv, navne med kursiverede versaler. Minde
vers efter personalia. I Horsens Museum (HOM 
inv.nr. 1617).

Begravelser i koret med usikkert tilhørsforhold:

Niels Vinthers svigerfars begravelse. Muligvis identisk 
med en af ovennævnte.
 Begravelser: Niels Vinthers to år gamle barn ‘i hans 
hustrus fars begravelse’ 24. feb. 1710.
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II. Midtskibets 1.-2. fag

Gravkortet 1888 viser fem murede krypter i midtski
bets 1.2. fag (fig. 444, nr. II,15), hvoraf to kan iden
tificeres med nogen sikkerhed. Af et samtidigt brev fra 
Estrup til Storck fremgår, at begravelserne, der ikke 
så ‘synderlig gamle ud’, gennemgående var muret af 
munkesten med tyndere mursten i den øverste del af 
murværket samt murstensgulv. Væggene var berap
pede, og overdækningen bestod blot af et bjælkelag, 
hvorpå kirkegulvet var sømmet. Krypternes længde og 
bredde var 34 alen (ca. 1,92,5 m), dybden ca. 3 alen 
(ca. 1,9 m).636

1) Handelsmand Hans Christensens og hustru Ged-
ske Lichtenbergs begravelse,637 senere tilhørende Tho-
mas Hansen Lorck (1743: Begravelse nr. 1). En ca. 
2,2×2,9 m stor begravelse i midtskibets 1. fag, 
lige for korsdøren (fig. 444, nr. II,1). Erhvervet og 
muret af Hans Christensen 21. juli 1697 i forbin
delse med hustruens død.638 21. juni 1740 over
drog Hans Christensen begravelsen til sin svoger, 
Thomas Hansen Lorck, og betingede sig samtidig, 
at han selv og hans afdøde hustru ved hans død 
kunne blive nedsat i sønnen, Gerhard de Lich
tenbergs begravelse (gravkapel nr. 1) uden anden 
betaling end for gravens åbning.48

 Begravelser: Gedske Lichtenberg, †10. april 1697,639 
overført fra Jens Nielsen Thonboes begravelse (s. 5965). 
1740 flyttet på ny til sønnen Gerhard de Lichtenbergs 
begravelse (jfr. ovf.); to børn af Oluf Jørgensens hhv. 5. 
nov. 1698 og 10. juni 1700; Jørgen Mandix’ halvandet 
år gamle barn 13. juli 1708; Rasmus Hansens barn 19. 
marts 1718; Rasmus Hansens hustru, Karen Christens
datter, 17. jan. 1722; købmand Adam Helms hustru, 
Abel Brodersdatter Lichtenberg,640 begr. 18. juni 1728; 
Thomas Hansen Lorcks spæde barn 23. marts 1729; 
Thomas Lorcks hustru, Bodil Rasmusdatter, †1. juli 
1737 dagen efter en barnefødsel, begr. 6. juli 1737, bar
net døde 3. juli og kom med moderen i kisten;544 Ger
hard de Lichtenbergs søn 173839; rektor Christopher 
Bies hustru nedsat i begravelsen 174041, året efter 
overført til ægtemandens gravsted på kirkegården;641 
Thomas Lorcks anden hustru, Elizabeth Gydesdatter, 
begr. 22. febr. 1743; ‘doktor Preen’ 9. marts 1743; Tho
mas Lorck begr. 17. dec. 1745.

2) Muret, svagt rektangulær begravelse i midtski
bets 1. fag (ca. 2,2×2 m) (fig. 444, nr. II,2).642 Ejer 
uvis, jfr. dog ndf.
 Begravelser: Regimentsfeltskærer Swiekoffer 9. juni 
1741; regimentsfeltskærer Cremon begr. 27. dec. 1754.

3) Muret, rektangulær begravelse, ca. 2,23,2×3
3,2 m, placeret som nr. 3 i midtskibet, mellem 
1. og 2. fag (fig. 444, nr. II,3). Begravelsen kan 
antagelig identificeres med Anders Nielsen Møllers 
og hustru Anne Jensdatters begravelse, erhvervet 1. 
aug. 1717 af ovennævnte, som lod den dække af 
en luge.34 1740 omtalt som ‘den tredje fra kors
døren’.99 Antagelig identisk med den begravelse, 
1744 betegnet »begravelse nr. 3«, der 173839 er
hvervedes af apoteker Jacob Schmidt, som ligele
des bekostede luger hertil.99

 Begravelser: Anders Nielsen Møller 5. aug. 1717; Hein 
Justesens hustru, Anne Marie Braad, begr. 8. dec. 1719 i 
en egekiste;544 børn af Niels Andersen Møller 28. marts 
1729, 20. april 1737 (tvillinger) og 3. feb. 1740; Niels 
Andersen Møller begr. 10. juni 1740; apoteker Gott
fried Schmidts spæde datter, Anne Margrethe, begr. 11. 
sept. 1744; Niels Andersen Møllers enke, Karen Niels
datter, begr. 27. okt. 1744; Gottfried Schmidts spæde 
søn, Johan Henrich, begr. 23. dec. 1749; apoteker Jacob 
Schmidt †21. feb. 1750;643 børn af Gottfried Schmidt 
1. sept. 1752 og 3. maj 1757; Gottfried Schmidts før
ste hustru, Maren Svens Althalt, †8. marts 1759, senere 
flyttet til gravkapel nr. 2; Jacob Schmidts hustru, Anna 
Margaretha Helms, begr. 8. april 1764. 

4) Muret, rektangulær, begravelse, ca. 2,2×3 m, 
placeret i 2. fag (fig. 444, nr. II,4). Antagelig iden
tisk med borgmester Jørgen Nielsens begravelse, der lå 
i midtskibet ‘lige for prædikestolen’. Begravelsen, 
hvortil der ikke fandtes arvinger, istandsattes år 
1700. Den var da dækket af en gravsten (†grav
sten nr. 5).34

 Begravelser: Antagelig borgmester Jørgen Nielsen, 
†1629.644

5) Muret, svagt rektangulær begravelse, ca. 2,2×2 
m, placeret i 2. fag (fig. 444, nr. II,5). Tilhørsfor
hold usikkert.

Begravelser i midtskibets 1.-2. fag med usikker place-
ring, antagelig identiske med ovennævnte:

Borgmester Hans Olufsen Ribers og Oluf Hansen Svanes 
begravelse. Jfr. epitafium nr. 1 og †gravsten nr. 4. Mu
ret, efter taksten at dømme i 1. eller 2. fag. 1700 blev 
begravelsen, da betegnet »Doctor Svaningi fæderne 
begrafvelse« (med henvisning til biskop Hans Han
sen Svane), repareret og stenen atter lagt på.645

405*
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 Begravelser: Formentlig Hans Olufsen Riber, †1615, 
og hustru Anna Hansdatter Svane, †1637 (jfr. epitafium 
nr. 1), samt borgmester Oluf Hansen †1664;646 Oluf 
Hansens datter, Maren Olufsdatter, 13. juli 1686; Oluf 
Hansens søn, Ernst Svane, 3. maj 1719.

Rådmand Oluf Ibsens begravelse. Jfr. †epitafium nr. 
3, muligvis †gravsten nr. 12. Muret, efter taksten 

at dømme i 1. eller 2. fag. 1698 istandsat med 
egebjælker på magistratens forlangende.34 I for
bindelse med hospitalsforstander Søren Clem
mensens begravelse 1709 fremstillede Hans Mor
tensen Klokmester en †benkiste til Knud Olufsens 
knogler.34 1714 repareredes begravelsen med træ, 
alligevel var den 1726 ‘ganske forfalden’, ligste

Fig. 447. Gravkrypter i det opbrudte gulv i midtskibet set mod vest, jfr. fig. 444 (s. 5953). 
Chr. Reinau(?) fot. 1888. – Burial vaults in the broken-up floor in the nave seen towards west; cf. 
fig. 444.
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nen nedsunket og bjælkerne rådne.34 1748 repa
reredes begravelsen atter med brædder og gulvet 
blev omlagt.114

 Begravelser: Antagelig rådmand Oluf Ibsen, †18. jan. 
1644;647 rektor Knud Olufsen 6. nov. 1685; Søren 
Clemmensens børn 15. okt. 1687 og 23. nov. 1688; 
Søren Clemmensens hustru, Anne Jochumsdatter Ro
denborg,648 9. feb. 1690; rektor ved latinskolen, Eze
chiel Henriksen Pontoppidan, 12. sept. 1707; Søren 
Clemmensen begr. 7. maj 1709.

Rådmand Thomas Knudsens begravelse. Muret, efter 
taksten at dømme i 1. eller 2. fag.
 Begravelser: Thomas Knudsens hustru, Anne Jensdat
ter, 14. okt. 1723; Thomas Knudsen 2. juli 1724.

Begravelser i midtskibets 1.-2. fag med usikkert til-
hørsforhold:

Bodil Saxe, enke efter borgmester Hans Christian 
Møller. Begr. 5. sept. 1763 ‘midt i midtgangen’, 
efter taksten at dømme i en muret begravelse i 1. 
eller 2. fag.649

III. Midtskibets 3.-4. fag

Gravkortet 1888 viser tre murede krypter i midtskibets 
3.4. fag (fig. 444, nr. III,13), hvoraf de to vestligste 
kan identificeres som tilhørende hhv. kaptajn Lange
land og tolder P. C. Henneberg.

1) Muret, rektangulær begravelse, ca. 2,22,3×2,6 
m, placeret i 3. fag (fig. 444, nr. III,1). Tilhørsfor
hold uvist.

2) Muret, rektangulær begravelse, ca. 2,4×1,9 
m, placeret som nr. 7 i midtskibets 3. fag (fig. 
444, nr. III,2). Antagelig identisk med kaptajn 
Langelands og hustrus begravelse, 1740 omtalt som 
begravelse nr. 7. Begravelsen, der 174041 er
hvervedes af kaptajn Langeland og dækkedes 
med luger, er formentlig identisk med ‘Chri
stoffer Badskærers begravelse’ (jfr. ndf.).99

 Begravelser: Kaptajn Peter Langeland begr. 22 feb. 
1741; hans enke, ‘fru Langeland’, 22. juni 1773.

3) Muret, omtrent kvadratisk begravelse ca. 
2,2×2,52,9 m, placeret som nr. 8 i midtskibets 4. 
fag (fig. 444, nr. III,3). Antagelig identisk med tol-

der Peder Christian Hennebergs begravelse, 1740 be
tegnet begravelse nr. 8. Jfr. †gravsten nr. 21. 1744 
repareredes den ‘nederste begravelse’ (vel denne) 
med egetræ og mursten.99 1747 lod Henneberg 
begravelsen gøre tre kvarter (ca. 47 cm) dybere, 
kisterne stille på revler og en †benkiste sætte midt 
på gulvet. Begravelsen dækkedes af brædder, der 
muredes to skifter ‘oven om’ den, en ligsten lag
des på, og der lagdes mursten over hele begravel
sen i kirkegulvet.114 1764 blev begravelsen atter 
istandsat.107

 Begravelser: Anne Maria Joachimsdatter, magister 
Frans Hiersings enke, begr. 16. sept. 1740; løjtnant 
Køstner begr. i ‘graven nederst i kirken’ 14. febr. 
1741;99 tolder Peder Christian Hennebergs hustru, 
Anna Wintmølle, begr. 17. marts 1747 sammen med to 
små børn;544 Hennebergs lille datter, Charlotta Anna, 
begr. 18. maj 1747; Peder Christian Henneberg begr. 
12. juli 1773; muligvis jomfru Maren Wintmølle begr. 
1. sept. 1783, 60 år gammel. 

Begravelser i midtskibets 3.-4. fag med usikker place-
ring, muligvis identiske med ovennævnte:

Skipper Søren Jacobsen og hustru Bodil Nielsdatters 
begravelse. Muret, placeret ‘neden udi kirken’, mel
lem afdøde Christoffer Badskærers begravelse i 
vest og en umuret begravelse i øst, muligvis iden
tisk med begravelse nr. III,1. Erhvervet af Søren 

Fig. 448. Gravkrypter i det opbrudte gulv i midtskibets 
sydvestre hjørne, jfr. fig. 444 (s. 5953). Chr. Reinau(?) 
fot. 1888. – Burial vaults in the broken-up floor in the south 
west corner of the nave; cf. fig. 444.
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Jacobsen 10. juni 1691 sammen med en gammel 
ligsten (†gravsten nr. 7).650 1764 blev begravelsen, 
hvorpå en lille sten med Søren Jacobsens navn 
endnu lå, repareret med brædder.107

 Begravelser: Skipper Søren Jacobsen 8. maj 1699; hu
struen Bodil Nielsdatter 21. feb. 1706; Peder Jørgensen 
‘af Laurvigen’ 31. aug. 1712.

Christoffer Badskærers begravelse. Antagelig muret, 
umiddelbart vest for skipper Søren Jacobsens be
gravelse (ovf.); muligvis identisk med begravelse 
nr. III,2.
 Begravelser: Margrethe Christoffersdatter eller Bad
skers begr. 20. april 1688; antagelig Christoffer Bad
skærer, †før 1691 (jfr. ovf.).

Adam Helms begravelse. Jordfæstebegravelse i midt
skibets vestlige ende. Erhvervet af Adam Helms 
173839, der lod graven dække af en stor grav
flise med udhuggede bogstaver (†gravsten nr. 
13).99

 Begravelse: Adam Helms datter 7. maj 1760.

Begravelser i midtskibets 3.-4. fag med usikkert til-
hørsforhold:

Birgitte Lime, ‘salige Rasmus Limes’.544 Begr. i en 
muret begravelse, vestligst i midtskibet, 3. april 
1699.

Jochum Rodenborg begr. ‘nederst i Klosterkirken’ 
1786.651

Jomfru Klingenberg. Begravet i en efter taksten at 
dømme muret begravelse i midtskibets vestlige 
del, 9. juni 1785, 61 år gammel, ‘døde til etats
rådinden’.544

Begravelser i midtskibet med usikkert tilhørsforhold:

Borgmester Jesper Axelsen. 1735 bevilget fri begra
velse i en grav beliggende ‘under pulpituret mel
lem begge gangene’ pga. armod.652

 Begravelser: Borgmester Jesper Axelsens første hustru 
flyttet fra Peder Hansens begravelse (s. 5965) ved æg
temandens død 1735;99 Jesper Axelsen begr. 25. juli 
1735, Jesper Axelsens anden hustru, Else Hansdatter 
Koorup, begr. 19. sept. 1735.

IV. Søndre sideskib

Gravkortet 1888 viser tre murede krypter i søndre si
deskibs 3.4. fag (fig. 444, nr. IV,13). Om de to vestlig
ste, tilhørende Thonboe og de Lichtenbergfamilien, 
jfr. s. 5944 og 5922.

1) Muret begravelse ‘inden for søndre kirkedør’. Efter 
kirkens istandsættelse 1738 solgtes et gammelt 
epitafium (†epitafium nr. 6), to stykker jerngitter 
samt to stykker træ ‘med jernkroge på’ fra be
gravelsen på auktion.82 Desuden solgtes en stor 
gravsten, der lå ved den søndre kirkedør (†grav
sten nr. 14). 1783 blev indholdet af de ødelagte 
kister i begravelsen samlet i en †benkiste.106 Be
gravelsen, der må have været placeret i søndre 
sideskibs 1. fag, er ikke indtegnet på gravkortet 
1888.
 Begravelser: Oberstløjtnant Trappauds datter, Polina 
Sophia Trappaud, begr. ‘i den murede grav inden for 
søndre kirkedør’ 8. jan. 1753;544 ritmester Franz de 
Vinter begr. i en muret begravelse i søndre sideskib 
‘ved sakristiet inden for kirkedøren’ 24. maj 1771;106 
løjtnant Dorschæus begr. i samme begravelse 13. feb. 
1772.387

2) Muret, rektangulær begravelse, ca. 2,3×2 m, i 
søndre sideskibs 3. fag (fig. 444, nr. IV,2). Tilhørs
forhold uvist.
 †Kister. Som anført af Estrup 1888, fandtes i 
‘et gravkammer i søndre sideskib, tæt foran den 
Thonboeske begravelse’, antagelig dette, tre æl
dre kister, der at dømme efter hans skitse hidrørte 
fra o. 1650, med svagt hvælvet låg, trapezformet 
endegavl og bærehanke med ornamenteret deko
ration på sider og gavl.653 I den øverste af kister
ne, der alle ‘var forstyrrede’, fandtes et balsameret 
lig.

Begravelser i søndre sideskib med usikker placering, 
muligvis til dels identiske med ovennævnte:

Christen Sørensen Dal og hustru Magdalene Hen-
richsdatters begravelse. Omtalt 1679, da enken fik 
tilladelse til at sætte en tavle ‘på den søndre si
de på muren tværs over for hendes begravelse’ 
(†epitafium nr. 4).512 Det er uvist, om begravelsen 
var muret.
 Begravelser: Ingen kendte begravelser.
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Jørgen Pedersen Høegs begravelse. Jordfæstebegra
velse erhvervet af Jørgen Pedersen Høeg 1725.34 
Begravelsen lå sammen med Oluf Jørgensens be
gravelse (ndf.) i søndre sideskibs vestlige ende, og 
1739 bestemtes, at ingen andre end Jørgen Pe
dersen Høeg og Oluf Jørgensen måtte begraves 
på dette sted, formentlig af hensyn til kirkens 
fundamenter.42

 Begravelser: Jørgen Pedersen Høegs tre børn, Barbara, 
Mikael og Stephan, hhv. 8, 3 og 4½ år gamle, begr. i 
okt. 1725; et barn af samme 22. nov. 1726; to børn af 
samme, Ove Guldbjerg og Marie Elisabeth, begr. sam
tidig 4. nov. 1730; et spædt barn af samme 9. juni 1741; 
Jørgen Pedersen Høegs hustru 174243.

Oluf Jørgensens begravelse. Jordfæstebegravelse til 
to kister, erhvervet af Oluf Jørgensen 31. jan. 
1729.99

 Begravelser: Oluf Jørgensens hustru, Anne Cathrine 
Christensdatter Blimester, begr. 7. feb. 1729. 

Rektor Erik Bredals begravelse. Umuret.
 Begravelser: Erik Bredals hustru, Anne Margrethe, 
begr. 2. marts 1729; Erik Bredal begr. 5. dec. 1736.

Begravelser i søndre sideskib med usikkert tilhørsfor-
hold:

Margaretha Borman, enke efter mag. Hans Bor
man, begr. formentlig i en jordfæstebegravelse i 
søndre sideskib 17. okt. 1731.

Anders Morstadt begr. ‘nederst’ (vestligst) i søndre 
sideskib 29. juli 1730.544

V. Nordre sideskib

Gravkortet 1888 viser fire murede krypter i nordre 
sideskibs 1.3. fag (fig. 444, nr. V,14), hvoraf den øst
ligste er identisk med kryptrummet under familien 
Lillienskiolds Kapel (s. 5950), mens de to vestligste an
tagelig lader sig identificere som tilhørende hhv. Jens 
Christensen Tyrsted og Søren Berendtsen.

1) Muret, rektangulær begravelse med uregel
mæssig vestside, 2,12,3×2,9 m, placeret i 2. fag 
(fig. 444, nr. V,1). Antagelig identisk med Peder 
Høegs og hustru Gertrud Nielsdatters begravelse, 1745 
betegnet ‘nummer 3’,114 og s.å. omtalt som be
liggende ‘ved dåben’,544 dvs. i sideskibets østlige 
ende. Nummereringen forudsætter eksistensen af 
to andre krypter, placeret som 1 og 2 i sideskibets 
østende og vel inkorporeret i det ovf. nævnte 
kryptrum for familien Lillienskiold.
 Begravelser: Jørgen Pedersen Høegs barn 16. feb. 
1716; hans hustru, Anne Michelsdatter, begr. 16. dec. 
1722; Gertrud Nielsdatter begr. 1. feb. 1724; tre børn 
af toldkontrollør Johan Huulbæk begr. 3. jan., 7. sept. 
og 26. sept. 1725 ‘i hans svigermor Gertrud Nielsdat
ter Høegs begravelse’;544 børn af samme 19. sept. 1729, 
173334 og 23. aug. 1738; børn af tolder Henneberg 
173839 og 174344; tolder og rådmand Johan Huul
bæk begr. ‘ved dåben’ 3. nov. 1745;544 Johan Huulbæks 
enke, Barbara Høeg, begr. 8. okt. 1760.

2) Muret, kvadratisk begravelse, ca. 2,1×2,1 m, 
placeret i 3. fag og udstyret med en luftkanal (ca. 
1×1,7 m) til en åbning i nordmuren (fig. 444, nr. 
V,2). Formentlig identisk med rådmand Jens Chri-
stensen Tyrsteds begravelse. Muret begravelse i nordre 
sideskibs 3. fag, umiddelbart øst for Søren Berendt
sens begravelse (ndf.).654 Krypten var netop ud
styret med en luftkanal til nordmuren (jfr. fig. 444).
 Begravelser: Antagelig Jens Christensen Tyrsted, †før 
1691; Mette Eskes, ‘salige Jens Christensens’, 7. okt. 
1694; Kirsten Bering, ‘salige Søren Bruns’, begr. 1. dec. 
1704; løjtnant Fuursmands hustru, Beate Marie Brun, 
begr. ‘i hendes forældres begravelse i den lille gang, 
nordre side’ (antagelig her) 19. sept. 1739.655

3) Muret, rektangulær begravelse, ca. 2,3×3,1 m, 
placeret i 3. fag (fig. 444, nr. V,3). Antagelig iden

Fig. 449. Gravkrypter i det opbrudte gulv i skibets 
nordvestre hjørne, jfr. fig. 444 (s. 5953). Chr. Reinau(?) 
fot. 1888. – Burial vaults in the broken-up floor in the north 
west corner of the nave; cf. fig. 444.
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tisk med købmand Søren Berendtsens og hustru Anna 
Hansdatter (Lottrups)656 begravelse, strækkende sig 
fra kirkens nordmur til pillen ‘inden den store 
kirkedør’, og fra afdøde rådmand Jens Christen
sen Tyrsteds begravelse i øst (ovf.) til en lille trap
pe i vest. Erhvervet 26. juni 1691 sammen med 
trappen og en gammel ‘næsten formultret’ ligsten 
(†gravsten nr. 8).657

 Begravelser: Søren Berendtsens søn 31. jan. 1702; Sø
ren Berendtsen 15. april 1709; Oluf Jørgensens datter 
Signe begr. 20. nov. 1715; Oluf Lauritsens hustru, Bir
the Lauritzdatter, begr. 3. marts 1717; Oluf Jørgensens 
17 år gamle søn 28. juli 1728; Hans Johansen Schultz’ 
barn 28. dec. 1730; Søren Berendtsens hustru, Anna 
Hansdatter, begr. 4. marts 1732; Hans Johansen Schultz’ 
to børn 6. og 22. okt. 1738.

Begravelser i nordre sideskib med usikker placering, 
muligvis delvist identiske med overnævnte:

Jens Sims begravelse. Omtalt 1653. Nær kirkedø
ren, men adskilt fra denne ved nedenfor omtalte 
begravelse,448 dvs. formentlig i den vestlige ende 
af nordre sideskib. På graven lå en sten (†gravsten 
nr. 3).
 Begravelser: Jens Sim † ‘for 47 år siden’, dvs. 1606.

En hollandsk købmand, som var i Horsens ‘for at købe 
okser’. †26. jan. 1653 og begr. lige inden for dø
ren mellem denne og ‘salig Jens Sims begravelse’ 
(ovf.),448 formentlig i nordre sideskibs vestlige 
del.

Rådmand og købmand Johan Andersen og hustru 
Bodil Hansdatter samt tolder og hospitalsforstander 
Christopher Pedersens begravelse. Formentlig i nor
dre sideskib, jfr. placeringen af mindetavle nr. 4 i 
midtskibets nordside. Muret, erhvervet af Johan 
Andersen og Bodil Hansdatter samt Christopher 
Pedersen før sidstnævntes død 1680.48 1682 fik 
landsdommer Peder Luxdorph til Fjællebro kgl. 
tilladelse til, at hans afdøde formand, Peder Han
sen til Palsgård, samt dennes børn måtte blive be
gravet i søsteren, Bodil Hansdatters, begravelse. 
Da der ikke var plads til flere kister i begravelsen, 
måtte de indsættes ‘oven over’ den, på ‘en plads, 
som er kirken til ingen nytte’, mod en betaling 
‘som kan være kirken til stor hjælp til dens brøst

fældigheds reparation’.48 1715 blev døren til Jo
han Andersen og Bodil Hansdatters begravelse 
repareret.34

 Begravelser i Johan Andersens begravelse: Formentlig 
Johan Andersen, †1674, med hustru (jfr. mindetavle 
nr. 4); muligvis Anders Jensen Thonboes barn 29. okt. 
1689 (jfr. ndf.); et barn af samme ‘i salig Johan An
dersens grav’ 8. jan. 1693; borgmester Jørgen Christof
fersen Blimester, †28. juli, begr. 6. aug. 1697, antagelig 
senere flyttet til en begravelse i koret (s. 5958); Anders 
Jensen Thonboes enke, Dorthe Hansdatter Lottrup, 
begr. 3. feb. 1711 ‘i den lille gang’ (her?);658 Oluf Jør
gensens barn 4. juli 1713.
 Begravelser i Christopher Pedersens begravelse: Antage
lig tolder og hospitalsforstander Christopher Pedersen, 
begr. 7. jan. 1680;659 rådmand Mathias Wineckes søn 8. 
dec. 1704.

Laurids Eriksen Ribers begravelse. Begravelse til to 
kister ‘i den lille gang imellem begge kvindesto
lene’, erhvervet og muret af Laurids Eriksen Ri
ber 28. april 1697.34 Begravelsen, der ikke synes 
taget i anvendelse, blev afhændet af svigersønnen, 
borgmester Hans Jochumsen Rodenborg, senest 
da denne 1723 købte en begravelse i koret (s. 
5957).660

‘Salige’ Jens Sørensen »Dachnis« begravelse. Muret, 
omtalt 1719.
 Begravelser: Rådmand Anders Jensens enke, Maren 
Thomasdatter, begr. 20. nov. 1719 i en fyrrekiste.544 

Gæstgiver Mads Nielsen Haubergs begravelse, senere 
tilhørende hospitalsforstander Simon Braad. Muret, 
erhvervet af sidstnævnte 1721.34 1763 blev den 
sunkne begravelse repareret med rafter og 100 
store ‘kirkemursten’.107

 Begravelser: Oluf Jørgensens barn 23. dec. 1709; Mads 
Miiser 22. maj 1710; Christian Hansen 13. juni 1713; 
Hein Justesens barn 27. april 1716; et barn af samme 9. 
jan. 1719; Simon Braads hustru i Mads Haubergs be
gravelse 8. nov. 1719;661 Simon Braads far, Simon Braad 
d.æ., begr. 5. juli 1743; antagelig Simon Braad, †efter 
1744.662

Rådstueskriver Christen Sveistrups begravelse. Anta
gelig muret.

 Begravelser: Hospitalspræst Elias Svanes hustru 19. 
april 1723; rådstueskriver Christen Sveistrups barn 
1. nov. 1725; Christen Sveistrups far, Christen Svei
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strup d.æ., 5. april 1726; Christen Sveistrup d.æ.s 
hustru, Anne, 21. jan. 1727; rådstueskriver Christen 
Sveistrup 23. dec. 1728; Christen Sveistrups dat
ter 26. juli 1729; løjtnant Winterfelds barn 28. dec. 
1729.

Rådmand Thomas Panks begravelse. Jordfæstebegra
velse til to kister, erhvervet af Thomas Pank 6. 
maj 1723.34 174647 blev graven dækket af en 
gravsten (nr. 5).99

 Begravelser: Thomas Panks hustru, Stincke Jørgens
datter Flensborg, †16. jan. 1736; Thomas Pank †1. jan. 
1741, begr. 9. jan. 1741.

VI. Begravelser i sideskibene med usikker 
placering

Borgmester Peder Hansen Benzons begravelse. Efter 
taksten at dømme en muret begravelse i et af si
deskibene eller en umuret begravelse i midtski
bets 3.4. fag.34 1704 blev der lagt en luge over 
Peder Hansens begravelse ‘for at lukke et hul, 
hvor en ugle havde sin flugt igennem’.34

 Begravelser: Borgmester Peder Hansen Benzon begr. 
23. juli 1684; borgmester Benzons hustru, Ellen Eli
asdatter Eisenberg, 10. juli 1686; borgmester Jesper 
Axelsens hustru ‘i salige Peder Hansen begravelse’ 30. 
jan. 1730, 1735 flyttet til †begravelse s. 5962.

Jens Nielsen Thonboes begravelse. En muret begra
velse i et af sideskibene.
 Begravelser: Christian Toldorphs hustru 30. jan. 1685; 
Jens Nielsen Thonboe begr. 28. aug. 1689; Jens Nielsen 
Thonboes søn, Søren, begr. 13. juni 1690; Borgmester 
Hans Christensens hustru, Gedske Lichtenberg, mid
lertidigt nedsat i begravelsen 23. april 1697 til hendes 
ægtemand havde erhvervet en begravelse (nr. II,1); Jens 
Nielsen Thonboes datter, Vibeke Jensdatter, begr. 12. 
jan. 1703; rådmand Anders Jensen 28. sept. 1706; Jens 
Nielsen Thonboes hustru, Anna Thomasdatter Vinther, 
begr. 5. april 1724.

Rådmand Anders Jensen Kollemortens begravelse.663 
‘I den lille gang’, muligvis den begravelse i nor
dre sideskib, der 1719 omtales som Jens Sørensen 
»Dachnis« (s. 5964), og hvor Anders Jensens enke 
da blev begravet.
 Begravelser: Anders Jensens barn, Gertrud, begr. 8. 
aug. 1688; Anne Jensdatter Kollemorten, ‘i sin fars be
gravelse’ 20. maj 1708.

Hans Olufsen Grøns begravelse. En begravelse i ‘den 
lille gang’, efter taksten at dømme muret.34 
 Begravelser: Hans Olufsen Grøns hustru 21. juli 1689; 
Hans Olufsen Grøn 10. dec. 1714.

Inger Gudmandsdatters begravelse. ‘I den lille gang’.
 Begravelser: Inger Gudmandsdatters, ‘salig Christo
pher Høiers, fordum tolder og hospitalsforstander’,544 i 
egen begr. 23. feb. 1707.

Jan Janson Wusenberg, en oksekøbmand fra Hol
land, der logerede hos rådmand Hans Jochumsen 
Rodenborg, i en jordfæstebegravelse ‘i den lille 
gang’ 31. jan. 1721.34

Peder Utzen, oksekøbmand fra Holland, der døde 
hos afdøde Søren Maltesen, begr. i en jordfæ
stebegravelse ‘i den lille gang’ 13. feb. 1709 (jfr. 
†mindetavle nr. 5).34

Kirkeværge Peder Jørgensen Flensborgs begravelse. Jfr. 
mindetavle nr. 8. Muret, til to kister, erhvervet af 
Peder Jørgensen Flensborg 1702.
 Begravelser: Børn af Peder Jørgensen Flensborg 13. 
feb. 1703, 5. maj 1704 og 3. maj 1712; Peder Jørgensen 
Flensborg 4. juli 1714.

VII. Uvis placering

Rigshofmester Ejler Hardenbergs begravelse. Antage
lig en muret begravelse, erhvervet af sønnen Erik 
Hardenberg ved faderens død i 1565.664

 Begravelser: Ejler Hardenberg, †1565, antagelig si
den flyttet til familiens gravkrypt i Klovborg Kirke (s. 
4290).

Rektor Thomas Krags begravelse. Hans enke, Kirsten 
Bertelsdatter Lund, betalte 10. april 1690 for gra
vens åbning.34

Anne, ‘salige Hr. Sørens’ begravelse (hospitalspræst 
Søren Nielsen Bloch). Begr. i Klosterkirken 6. 
okt. 1690.34 

En ‘ny begravelse’, indrettet 1767, hvis nærmere 
udformning og placering dog er uvis. Begravel
sen indrettedes med ‘en ny karm og 2 nye ram
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mer dertil en glas og en til gitterværk’ samt en 
jernplade.665 

Oberstløjtnant Philip Ernst Tilemann von Schencks 
begravelse. Efter taksten at dømme en muret begraEfter taksten at dømme en muret begra
velse i et af sideskibene eller en jordfæstebegravel
se i midtskibets vestende. Gravstedet var dækket af 
en gravsten (kirkegårdsmonument nr. 4).
 Begravelser: Oberstløjtnant Philip Ernst Tilemann 
von Schenck, †8. maj 1783, begr. 14. maj 1783; søn
nen, kammerherre, hofmester ved det fyrstelige 
braunschweiglüneburgske hof i Horsens, Philip Ernst 
Tilemann von Schenck, †13. juli 1797, begr. 21. juli 
1797 (jfr. kirkegårdsmonument nr. 4).

VIII. Begravelser i Klosterkirken eller
Vor Frelsers Kirke

Anders Los’ (Las?) begravelse. Muret grav, hvori 
o ven nævnte nedsattes 1. dec. 1687.34

Frands Luthers begravelse. Åbnet til førnævnte 2. 
feb. 1686.34

Apoteker Johan Reichs begravelse. Omtalt 1694.
 Begravelser: Midlertidigt benyttet til Simon Pedersen 
Alrøe, der blev nedsat her ‘en dags tid’ for siden at blive 
ført til Alrø, 10. juli 1694.

*LØSE KISTEPLADER OG BESLAG

I Horsens Museum findes et antal kisteplader og 
kistebeslag, formentlig alle fra 1700’erne. Gen
standene, der er uden sikker proveniens og uden 
navneindskrifter, stammer formentlig fra kryp
terne under Klosterkirkens gulve.666

1) (Fig. 450). Kisteplade af jernblik, 52×62 cm, 
dele af rammeværket afbrækket. En bred ramme 
af blomster og fligede blade omgiver et tværovalt 
felt i hvis midte Kristus på korset, flankeret af ba
sunblæsende engle med hhv. kranium (tv.) og ti
meglas. Over korset et bånd med versalindskrift 
»INRI«. Feltet udfyldes af fligede blade, oprullet i 
volutter. I Horsens Museum (HOM inv.nr. 1610).
 2) (Fig. 451). Ramme af bly, 32,5×28 cm (lys2) (Fig. 451). Ramme af bly, 32,5×28 cm (lys
mål 14×10 cm), til oval kisteplade. Foroven en 
femtakket krone, holdt af to engle, forneden en 
egeløvslignende bladranke, oprullet i volutter. I 
Horsens Museum (HOM inv.nr. 1622).
 3) (Fig. 452). 14 fragmenter af bly. De 12, i 
størrelsen 815×12,533 cm, er brudstykker af 

Fig. 450. *Kisteornament nr. 1, 1700’erne (s. 5966). 
I Horsens Museum. Jesper Nørgaard Weng fot. 2002. 
– *Coffin ornament no. 1, 1700s.

Fig. 451. *Ramme til kisteplade nr. 2, 1700’erne (s. 
5966). I Horsens Museum. Jesper Nørgaard Weng fot. 
2001. – *Frame for coffin plate no. 2, 1700s.
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strålekranse til kisteplader; det ene med spor af 
forgyldning. De øvrige to, 13×13 cm, er stråle
formede hjørneornamenter til kister. I Horsens 
Museum (HOM inv.nr. 7636ao).
 4) Fire fragmenter af bly, det ene 40×26 cm, 
de øvrige 21×32 cm, af rammer til kisteplader, 
udformede som strålekranse. I Horsens Museum 
(HOM inv.nr. 7637ad).
 5) (Fig. 539). Af bly; 1417×2226 cm. Fem 
buede ornamenter i form af skybræmmer med 
kerubhoveder; det ene med spor af forgyldning. I 
Horsens Museum (HOM inv.nr. 7638ae).
 6) Af bly; 61,5×40 cm. Ramme til kisteplade, 
udformet som en strålekrans. I Horsens Museum 
(HOM nr. 7635).
 7ag) (Fig. 540). 11 fragmenter af ornamenter 
til kisteplader. Af bly. a) 30×18 cm; blomsterranke 
med ophæng og nedhængende bånd med ring. 
Ranken har spor af forgyldning og er brækket i 
tre dele. b) Tvm. 2,5 cm; cirkelformet fastgørings
skive til blomsterranke. cd) Fire båndornamen

ter, 1314 cm lange. e) 5×4,5 cm; som b) med 
blomsterornament. f) 25×8 cm; laurbærguirlande 
ophængt i tre punkter. g) 6×3,5 cm; del af sky
bræmme med kerubhoved. I Horsens Museum 
(HOM inv.nr. 7639 ag).
 8ae) (Fig. 453). Fem ornamenter til kister. 
a) Bly; 19×10,5 cm. Fragment af kartoucher, i 
midten en sløjfe med en roset eller frugtklase. b) 
Bly; 25×23 cm. En nedhængende snor omkring 
hvilken en laurbærkrans med krydsende palme 
og laurbær eller olivengren. c) Bly; 34×15 cm. 
Laurbærkrans med krydsende grene med fligede 
blade. d) Bly; 36×31 cm. Skjold, fane, lilje og 
palmegren. Spor af forgyldning. e) Bly; 17×20 
cm; brækket i fire dele. Det lichtenbergske vå
benskjold med vinget hjelmprydelse, opstander 
og hjelmklæde med fligede blade. I Horsens MuI Horsens Mu
seum (HOM inv.nr. 7640ae)
 9) (Fig. 456). Af bly; 6×89×9 cm. 10 hjør9) (Fig. 456). Af bly; 6×89×9 cm. 10 hjør
nebeslag til kister med ornamentik i form af 
gennembrudt bladslyng i vinkelformet, glat eller 
riflet ramme. I Horsens Museum (HOM inv.nr. 
7641ak).
 10) (Fig. 454). To ens kistebeslag af jernblik med 
bærehank af smedejern; 43×33 cm. Beslaget er 

Fig. 452. 14 *fragmenter af kisteplader og beslag, 
1700’erne (s. 5966). I Horsens Museum. Jesper Nør
gaard Weng fot. 2001. – Fourteen *fragments of coffin plates 
and mountings.

Fig. 453. Fem *ornamenter til kisteplader, 1700’erne 
(s. 5967). I Horsens Museum. Jesper Nørgaard Weng 
fot. 2001. – Five *ornaments for coffin plates, 1700s.
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symmetrisk opbygget med bladornamentik om
kring et jesumonogram, under monogrammet et 
dødningehoved. Bærehanken har indridset deko
ration af oprullede spiraler og endeknopper med 
blomsterrosetter. I Horsens Museum (HOM inv.
nr. 7642ab).667

 11) (Fig. 457). Jernblik, 14×14 cm. To ens ki11) (Fig. 457). Jernblik, 14×14 cm. To ens ki
stebeslag til bærehanke, udformet med palmet
telignende blade. I Horsens Museum (HOM inv.
nr. 7643ab).
 12) (Fig. 458). Bly; 14×14 cm. Tre kistebeTre kistebe
slag, udformet som firebladede rosetter med 
fligede blade. I Horsens Museum (HOM inv.
nr. 7644ac).
 13) (Fig. 455). To ens kistebeslag af jernblik 
med bærehank af smedejern; 43×31 cm. Beslaget 
er symmetrisk opbygget med bladværk og slyng
ninger omkring lodret midterakse, bærehanken 
har endeknopper med indridsede blomsterroset
ter. Bemalet med lysegråt. I Horsens Museum 
(HOM inv.nr. 7645ab).
 14) (Fig. 541). Bærehank af smedejern, 44 cm 
lang, med glatte endeknopper; på indersiden to 
spiraloprullede ornamenter. I Horsens Museum 
(HOM inv.nr. 7646).
 15) Bærehank af smedejern, 53 cm lang med to 
beslag af jernblik, 13,5×13,5 cm. Beslagene, med 
gennembrudt blomsterornamentik, har sva ge spor 
af forgyldning. I Horsens Museum (HOM inv.nr. 
7647).
 16) (Jfr. fi g. 541). Fem ens bærehanke af smede16) (Jfr. fig. 541). Fem ens bærehanke af smede
jern, 3840 cm lange, de tre med ornamenter af 
jernblik bemalet med guldbronze, 12×11,5 cm. 
Hankenes endeknopper har indridsede blomster
rosetter, beslagene blomstersmykkede. I Horsens 
Museum (HOM inv.nr. 7648ae).

Fig. 456. Ti *hjørnebeslag til kister, 1700’erne (s. 5967). 
I Horsens Museum. Jesper Nørgaard Weng fot. 2001. 
– Ten *corner mountings for coffins, 1700s.

Fig. 454455. *Kisteornamenter med bærehank, 1700’erne. I Horsens Museum. 454. Nr. 10 (s. 5967). Jesper Nør
gaard Weng fot. 2002. 455. Nr. 13 (s. 5968). Jesper Nørgaard Weng fot. 2001. – *Coffin ornaments with handle, 1700s. 
In Horsens Museum. 454. No. 10. 455. No. 13.
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 17) (Jfr. fi g. 541). Syv ens bærehanke af smede17) (Jfr. fig. 541). Syv ens bærehanke af smede
jern, 3337 cm lange, hvorpå indgraveret blad
slyng; på indersiden to oprullede ornamenter, der 
ender i blomsterroset. I Horsens Museum (HOM 
inv.nr. 7649ag).
 18) Krucifiks af bly, 45×29 cm, med gennem
brudte ornamenter ved korsenderne. Foroven 
et bånd med graveringen »INRI«. I Horsens 
Museum (HOM inv.nr. 1624).

†KISTER OG KISTEBESLAG

1) (Fig. 459). 1700’erne. Kiste med bærehanke på 
beslag af fligede blade oprullet i volutter; tre på 
hver langside, et på hver kortside. Formentlig regi
streret i forbindelse med restaureringen 188892.

 23) 1700’erne; af bly. To rammer til kisteplader 
med krone foroven, båret af to engle, bladværk 
og blomster langs siderne samt dødningehoved 
over blomsterornament forneden. Begge rammer 
meget ødelagte. Registreret i HOM 1980 (1980-
registreringen).
 4) 1700’erne; af bly. Ramme til kisteplade, nært 
beslægtet med nr. 23, forneden dog med orna
ment af kraftige, oprullede blade. Registreret i 
HOM 1980 (1980-registreringen).
 5) 1700’erne; af bly. Brudstykker af ramme til 
kisteplade med siddende engle med dødninge
hoveder langs siderne og bladornament foroven 
eller neden. Registreret i HOM 1980 (1980-re-
gistreringen).
 6) 1700’erne; af bly. Svævende engel med dra
peri over skulderen og palmegren i venstre hånd. 
Antagelig fragment af kistepladeramme. Regi
streret i HOM 1980 (1980-registreringen).
 7) 1700’erne; af blik. Oval kisteplade, 25×35 
cm, med fragment af laurbærkrans. Stærkt forvit
ret og kun svage spor af malet indskrift. Registre
ret i HOM 1980 (1980-registreringen).
 8) 1700’erne; af bly. Kisteplade, 32×29 cm, 
uden spor af indskrift. Registreret i HOM 1980 
(1980-registreringen).
 9) 1700’erne; af bly med spor af forgyldning. 
Kisteplade, 32×27 cm. Svage spor af indskrift 
med fordybet kursiv, navne med kursiverede 
versaler, hvoraf læstes »Hed Joseph (Jochum?) de 
Ligh[t]enhielm Cong. Maj. Cancelli Raad (...) 
fød 5 (6?) oct 1701 (...) 27 Febr«. Registreret i 
HOM 1980 (1980-registreringen).

Fig. 457458. *Kistebeslag, 1700’erne. I Horsens Mu
seum. Jesper Nørgaard Weng fot. 2001. 457. Nr. 11 til 
bærehank (s. 5968). 458. Nr. 12 (til højre) (s. 5968) 
– *Coffin mountings, 1700s. In Horsens Museum. 457. No. 
11 for handle. 458. No. 12 (right).

Fig. 459. †Kiste med kistebeslag nr. 1, 1700’erne (s. 
5969). Tegning i Horsens Museum. – †Coffin with 
mountings, no. 1, 1700s. Drawing in Horsens Museum.
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KIRKEGÅRDSMONUMENTER

Oversigt. Om kirkegårdens udstrækning, hegnsmure og 
inddeling, jfr. s. 566675.
 Som nævnt s. 5355 var Klosterkirkegården (fig. 460) 
fra reformationen og frem til 1835 efter alt at dømme 
Horsens eneste kirkegård (jfr. dog også s. 5380ff.). Her 
fandt det store flertal af byens indbyggere, der ikke 
kunne bekoste en begravelse i en af de to kirker, de
res sidste hvilested. 1835 indviedes assistenskirkegår
den Nordre Kirkegård (s.d.), og et samtidigt reglement 
fastslog, at alle nye begravelser fremover skulle foregå 
dér.668 Dog var det fortsat tilladt familier, der ejede et 
gravsted på Klosterkirkegården, at begrave slægtninge i 
dette, hvis det havde været i brug inden for de seneste 
20 år, dvs. siden 1815. I så fald var kirken berettiget 
til at opkræve en afgift for de monumenter, som tid
ligere måtte være rejst på gravstederne uden betaling 
(jfr. ndf.), fastsat til 1 rdl. for en liggende sten og 2 rdl. 
for et oprejst monument, hvilket svarede til taksten for 
at rejse monumenter på assistenskirkegården.669 1856, 
samme år som kirkegården annonceredes nedlagt, blev 
grunden planeret og omlagt, og der anlagdes familie
gravsteder langs kirkegårdens mure og nord for kirken 
(jfr. s. 5668), hvilket må have givet anledning til fortsat 
begravelsesaktivitet på området. Den sidste begravelse 
synes at have fundet sted i 1896 eller 1897 (jfr. s. 5668, 
5993).
 I forbindelse med restaureringen 188892 blev også 
kirkegården renoveret og gjort ryddelig (s. 5668). Et 
antal store gravsten, som lå i græsset, bevaredes dog.670 
Der er uden tvivl tale om de ndf. beskrevne Hiernøe
sten samt andre af de endnu bevarede liggesten, og det 
er formentlig disse, der forud for opførelsen af det nye 
ligkapel 1932 (s. 5673) blev flyttet til området syd for 
kirken.671 Samtidig formuleredes ønsket om at om
danne kirkegården til ‘en slags mindepark for gamle 
Horsensslægter’ ved at overflytte særligt interessante 
gravminder fra udløbne gravsteder på byens andre kir
kegårde hertil.672 197172 etableredes to ‘ralkasser’ (to 
aflange, let forhøjede grusbede, indrammet af karm
sten) syd for kirken, og 37 ældre gravsten flyttedes 
dertil, mens nogle ituslåede monumenter blev oplagret 
på Østre Kirkegård.673 Siden 2002 er et nyt forslag til 
omlægning af kirkegården under udarbejdelse, hvilket 
også vil indebære en nyopstilling af monumenterne 
(jfr. s. 5668).
 Monumenterne. De 68 monumenter, der i dag findes 
på kirkegården, hidrører altovervejende fra perioden 
17701870. De gentagne omlægninger og forandrin
ger af anlægget i løbet af de sidste to århundreder 
har medført, at kun få, om nogen, af gravmælerne i 
dag står på deres oprindelige placering. Størstedelen 
fremtræder endvidere i en tilstand af forfald: Stenenes 
overflader er forvitrede, topprydelser og reliefudsmyk
ninger er beskadigede eller mangler helt, og en stor del 

af indskrifterne er helt eller delvist udvisket af vind og 
vejr, hvilket i flere tilfælde hindrer sikker identifikation 
af monumenternes ejermænd. Det forhold, at kirken i 
perioden 17841835 ikke modtog betaling for anbrin
gelse af monumenter på kirkegården, og disse således 
ikke omtales i rgsk., gør det yderligere vanskeligt at be
stemme gravmælernes tilhørsforhold.674

 Tæt ved en tredjedel (ca. 20) af de bevarede monu
menter vil i det følgende blive betegnet Hiernøesten. 
Det er store liggesten, der ud fra deres opbygning og 
anvendelsen af dekorative elementer kan tilskrives bil
ledhuggeren Jens Hiernøes værksted i Horsens i årene 
o. 1800. Som elev af Johannes Wiedevelt og C. F. Hars
dorff bragte Hiernøe sammen med Anders Kruuse ny
klassicismen til Østjylland, og fra hans værksted udgik 
fra 1770’erne gravsten i denne tradition.675 Karakteri
stisk for stenene er et stort, højrektangulært skriftfelt, 
omgivet af en ramme med symboler ophængt i bånd. 
Typen kunne varieres i det uendelige; hyppigt optræ
der døds eller forkrænkelighedssymbolerne timeglas, 
le, dødningehoved og fakkel, kombineret med symbo
ler refererende til afdødes erhverv, for eksempel anker 
eller trefork (sømand) eller merkurstav (handelsmand), 
mens vægt, bog og fjerpen må tolkes som symboler 
på embeds og handelsstanden.676 Desuden optræder 
oliven og palmegrene, freds og sejrssymboler samt 
fasces (et knippe af stave), der betegner embedsstanden. 
Også over og under skriftfeltet ses relieffremstillinger, 
oftest urner eller røgelseskar, oliven og palmegrene 
samt den opstandne Kristus i skybræmme. Gravmæ
lerne er således udsmykket med en kombination af 
traditionelle, kristne motiver og motiver afledt af den 
antikke billedverden eller en samtidig, verdslig kon
tekst.677

 Værkstedets produktion af ligsten fortsatte efter Jens 
Hiernøes død i 1801, dog i en simplificeret form, hvor 
båndophængene med varierende symboler erstattedes 
af ensartede pilastre med dukatmønster.678 Hiernøe
sten forekommer ved en lang række kirker i Århus og 
Vejle Amter, se for eksempel Sdr. Galten (s. 2116), Alrø 
(s. 2858), Randlev (s. 2486) og Hundslund (s. 2677).679 
Ældre sten fra o. 1650 med beslægtet komposition og 
anvendelse af dekorative elementer kan ses i andre 
af amtets kirker, f.eks. Århus Domkirke og Vor Frue 
Kirke (hhv. s. 798 og 1236), Hasle Kirke (s. 1512) og 
Spørring Kirke (s. 1685).
 I beskrivelsen af de øvrige gravmæler anvendes be
tegnelserne cippus, et højrektangulært gravmonument, 
kronet af en segmentgavl med volutter eller en tre
kantgavl med hjørneprydelser (akroterier); stele, et 
smalt opretstående monument, inspireret af antikke 
monumenter; grotte, et monument formet som en 
grotte med groft tilhugne konturer. Undertiden prydes 
monumenterne af indfældede eller pånittede relieffer i 
form af en bikube, et symbol på fliden, eller et hånd
tryk, to sammenlagte hænder som symbol på troskab.680 



5971KIRKEGÅRDSMONUMENTER

Hvor andet ikke er anført er indskrifterne på Hiernøe
stenene udført i fordybet kursiv, personalia dog med 
kursiverede versaler. På grund af stenenes delvist ero
derede tilstand vil der generelt ikke blive skelnet mel
lem oprindelige og senere tilføjede indskrifter.
 Senere kassationer og registreringer. De bevarede mo
numenter udgør kun en lille del af de gravmæler, der 
har været rejst på kirkegården gennem tiden. Kirkens 
regnskaber samt kirkebøgerne er hovedkilderne til vi
den om ældre begravelser på området, men oftest næv
nes kun afdødes navn samt eventuelt et monument, og 
hverken dette eller gravens placering er beskrevet nær
mere. Forsvundet er de mange gravrammer, flade ram
mer af træ, der i 16001700’erne indrammede mange 
af gravstederne og hyppigt nævnes i rgsk. (jfr. Ejstrup K. 
s. 4203).681 Det samme er det ligtræ (aflangt, cylindrisk 
eller fladt gravmæle af træ, der lagdes over graven), som 
1737 blev lagt på Mads Mickelsens gravsted, da han var 
styrtet ned fra Vor Frelsers Kirkes tårn under arbejdet 

med det nye spir (jfr. s. 5448).99 I rgsk. omtales endvi
dere en række gravsten, som ikke er at finde på kir
kegården i dag, men må være kasseret eller bortsolgt. 
1699 erhvervede Mads Jørgensen Kølholt således en 
sten fra kirkegården,34 formentlig for at lade den an
bringe på familiens begravelse i Klosterkirken (nr. I,5 
(I,2)), ligesom rådmand Thomas Panks sønner gjorde 
det knap 50 år senere (s. 5918, 5965).100 Med mel
lemrum afholdt kirken desuden auktion over hjem
faldne sten fra kirke og kirkegård: Efter kirkegårdens 
omlægning blev 1857 afhændet i alt 185 gravsten mod 
en samlet indtægt af 167 rdl.,682 og i 1900’ernes før
ste årtier blev der årligt solgt hjemfaldne monumenter 
fra kirkegården.269 I det følgende er kun medtaget de 
†kirkegårdsmonumenter, der omtales i nedennævnte, 
tidligere registreringer, mens forsvundne monumenter, 
som kun kendes fra rgsk., er udeladt.
 En indberetning af Jørgen Olrik fra o. 1900 omtaler 
kortfattet 13 af de ‘talrige nord for kirken henlagte lig

Fig. 460. Fra børnenes legeplads på den gamle kirkegård i Horsens. 1878. Oliemaleri af Wenzel Tornøe. I Horsens 
Museum. – From the children’s playground in the old churchyard in Horsens. 1878. Oil painting by Wenzel Tornøe.
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sten’; desuden nævnes ni kirkegårdsmonumenter (i det 
følgende betegnet Olrik (resp. ligsten eller kirkegårds
monument).683 Mere omfattende er en udateret, hånd
skreven registratur i Horsens Byarkiv, der indeholder en 
summarisk karakteristik samt afskrift af ca. 65 monu
menter.684 Den suppleres af en maskinskrevet registra
tur over indskrifterne på 80 nummererede monumen
ter, der formentlig er gengivet med udgangspunkt i den 
håndskrevne fortegnelse, men suppleret ved fornyede 
undersøgelser på kirkegården. Numrene henviser til et 
kort over kirkegården, signeret »August 1944 V. Norn«, 
hvorpå er indtegnet 84 monumenter (i det følgende 
betegnet Norn). Et eksemplar af kortet og registraturen 
samt fotografier af udvalgte monumenter findes ved 
Klosterkirken; et andet, med håndskrevne rettelser og 
tilføjelser, i Byarkivet.685 Trods usikkerhed omkring re
gistraturernes ophavssituation er de et uvurderligt hjæl
pemiddel til at identificere monumenterne, hvis beva
ringstilstand i dag er langt dårligere end i 1940’erne. I 
det følgende er de vanskeligt læsbare indskrifter således 
suppleret ved hjælp af oplysninger herfra. Indskrifterne 
på fem monumenter, der på 1944kortet er indtegnet 
i kirkegårdens sydvestre hjørne (Norn nr. 13, 65, 66, 67 
og 72) synes imidlertid ikke registreret og har forment
lig allerede da været ulæselige. At dømme ud fra de 
omkringliggende monumenters karakter kan der være 
tale om fem liggesten, og det er fristende at forbinde 
dem med fire Hiernøesten, som i dag er henlagt syd for 
kirken, men ikke har kunnet identificeres (kirkegårds
monument nr. 15, 16, 19 og 26). Det femte, samt et 
andet, ikkeidentificeret monument, nr. 42, en cippus, 
kan være identiske med nogle af de nedenfor anførte 
†kirkegårdsmonumenter. Endelig er kirkegårdens støbe
jernsmonumenter registreret af Aase Faye o. 1973.686

1) (Fig. 461), antagelig fra 1600’ernes første halv
del, genanvendt med sekundær indskrift o. 1831. 
Chresten Pedersen Taaning, køb og handels
mand, *1768, †23. juni 1831, og hustru Anne 
Margrethe Munck, *1765, †8. maj 1831, samt 
sidstnævntes forældre, Hans Jørgensen Munck, 
†1803, og Anne Catharine Chrestensen, †1818 
(Olrik nr. 6 (ligsten); Norn nr. 4).
 Rødlig kalksten; 184×119,5 cm; stærkt slidt og 
sekundært afhugget forneden. Indskrift i fordy
bet kursiv i forsænket skriftfelt på stenens midt
stykke. Derover ses en fremstilling af Opstandel
sen indfattet i et bueslag; antagelig udført efter 
det velkendte Wierix forlæg: Kristus stående med 
sejrsfanen i hånden, flankeret af de to soldater.687 
I hjørnerne evangelistmedaljoner, hvoraf de to 
øverste (Mattæus tv. og Lukas eller Markus med 

okse eller løve th.) er bevaret i fuld skikkelse, 
mens kun øvre halvdel af de nederste medaljoner 
ses. Fodfeltet synes i øvrigt uden dekoration. Ste
nen er beslægtet med eksempler i Gjern (s. 3343) 
og Them (s. 4136). Den oprindelige indehaver og 
stenens placering er uvis; o. 1900 lå den nord for 
kirken, 1944 vest for kirken. Siden 1972 i grus 
syd for kirken.
 2) (Fig. 462), o. 1727. »Her neden 2 Alne fr[a] 
Kirchemuren ligger begraven« Jacob Olesøn, 

Fig. 461. Kirkegårdsmonument nr. 1, 1600’ernes første 
halvdel, genanvendt o. 1831, over købmand Chresten 
Pedersen Taaning (†1831) og hustru Anne Margrethe 
Munck (†1831) samt sidstnævntes forældre (s. 5972). 
Jesper Nørgaard Weng fot. 2001. – Churchyard monu-
ment no. 1, first half of 1600s, re-used c. 1831, to the merchant 
Chresten Pedersen Taaning (†1831) and his wife Anne Mar-
grethe Munck (†1831) as well as the latter’s parents.
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Danmarks Kirker, Århus

skibsbygger, †1727, »i hans 78 Aar«, og hustru An
na Thomas Datter Høxbroe (Høgsbro), [†1727, i 
hendes 73. år] (Olrik u. nr.). Parret blev i deres 
ægteskab velsignet med syv børn »hvilchet paa 
denne Steen til en Amindelse eenfoldig er op
satt«.
 Gravflise af rød kalksten; 60,5×59 cm; indskrift 
i fordybede versaler. Udvendig på kirkens syd
mur, øst for døren.
 3) Antagelig 1772 over [Knud Sørensen Mon
berg, handelsmand, *1714 i Horsens, †1765, og 
hustru Karen Mourits Datter, *1710 i Horsens, 
†1772, parret fik sammen seks sønner og tre døt
re].688 (Olrik nr. 3 (ligsten); Norn nr. 55).
 Rødlig kalksten; 207,5×143 cm. Stærkt ero
deret, nederste venstre hjørne afbrækket og ind
skriften helt udvisket. Reliefudsmykningen er 
nært beslægtet med en sten i Falling Kirke (s. 
2738), tilskrevet billedhuggeren Jens Jensen den 
yngre i Horsens,689 og rimeligvis udgået fra den
nes værksted. Det højovale, rankeindrammede 
skriftfelt samt et uregelmæssigt, tværovalt felt der
under er indfattet i en portallignende niche med 
pilastre på høje postamenter. Foran disse står to 
kvindefigurer med draperier. Portalen krones af 
en vandret overligger, der på midten er smykket 
af et tværovalt, rocailleprydet felt og på siderne 
af siddende figurer: til venstre en putto med ho
vedet støttet i hånden, figuren til højre er næsten 
helt forsvundet.
 Stenen med ramme og fliser blev lagt på grav
stedet 1772 af ægteparrets søn, Mouridts Mon
berg (jfr. kirkegårdsmonument nr. 12).163 1944 
registreret i kirkegårdens sydvestre hjørne; 1972 
henlagt i grus syd for kirken.
 4) O. 1783. Philip Ernst Tilemann v(on) 
Schenck, kgl. dansk oberstløjtnant af kavaleriet, 
*8. dec. 1700, †8. maj 1783, og sønnen Jørgen 
Friderich Tilemann v(on) Schenck, kgl. dansk 
kammerherre og hofmester ved det fyrstelige 
braunschweiglüneburgske hof i Horsens, *25. 
marts 1740, †13. juli 1797 (Norn nr. 19).
 Grå kalksten; 179×142 cm. Stenen, der er uden 
dekoration, har indskrift i fordybet kursiv, perso
nalia dog med kursiverede versaler. Oprindelig lå 
stenen over førstnævntes begravelse i Klosterkir
ken (s. 5966),690 hvor den blev fremdraget 1935 

i forbindelse med installation af centralvarme.691 
1944 registreret på kirkegårdens sydlige del, siden 
1972 i grus syd for kirken.
 5) (Fig. 463), o. 1785. Maria Elisabetha Richter 
[født Hartdegin], *30. marts 1733 i [Dÿrwang], 
†.. juni 1785.692 1º g.m. , 2º g.m. Christi
an Richter, handelsmand i Horsens, †[12. marts 
1804], med hvem hun fik seks sønner og fire 
døtre, heraf var tre sønner allerede »overgangne 
i den forklarede Ævighed« (Olrik nr. 12 (ligsten); 
Norn nr. 17).
 Hiernøesten af lys grå kalksten; 186×121 cm; 
stærkt eroderet. Skriftfeltets øvre, rosetprydede 
hjørneudvidelser bærer brændende røgelseskar, 
som flankerer et strålekors, for hvis fod ligger 
basun, palmegren, dødningehoved, knogler, le, 
timeglas og olivengren. Fra hjørneudvidelserne 
hænger bånd med tv. bog og fjerpen, vægt og 
egeløv; th. merkurstav og fasces samt anker. Un
der skriftfeltet en krans omkring en roset samt 
palme og olivengren. O. 1900 registreret nord 
for kirken; 1944 ved gangen langs kirkegårdens 
sydmur. 1972 henlagt i grus syd for kirken.

Fig. 462. Kirkegårdsmonument nr. 2, o. 1727, over 
skibsbygger Jacob Olesen (†1727) og hustru Anna 
Thomasdatter Høgsbro (†1727) (s. 5972). Rikke Ilsted 
Kristiansen fot. 2005. – Churchyard monument no. 2, c. 
1727, to the ship-builder Jacob Olesen (†1727) and his wife 
Anna Thomasdatter Høgsbro (†1727).

406
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 6) (Fig. 464), o. 1787. Peder Friderichsen Vin
ther, handelsmand, *1745 i Steensballe, †1787 i 
Horsens, og hustru Anne Elisabeth Pedersdatter 
Saabye, *1748 i Horsens, †17 . »3 Sønner og 2 
Døttre ere i denne Guds Ager giemt I deres Spæ
de Ungdom« (Olrik nr. 11 (ligsten); Norn nr. 76).
 Hiernøesten af lys grå kalksten; 174×113 cm. 
På skriftfeltets øvre hjørneudvidelser står urner, 
flankerende den opstandne Kristus med sejrsfanen 
i skybræmme. Under hjørneprydelserne hænger 
bånd, tv. med timeglas og le, anker samt bog og 
fjerpen, th. merkurstav, vægt og knogler. Under 
skriftfeltet en laurbærkrans omkring en firebla
det roset, indrammet af oliven og palmegren. O. 
1900 registreret nord for kirken; 1944 vest for 
kirken. 1972 henlagt i grus syd for kirken.

 7) (Fig. 542), o. 1789. Samuel Blumer, købmand, 
*1729 i Nilfuhren i Sveitz (Schweiz), †22. juni 
1782 i Horsens, med sin kompagnon Hans Jacob 
Luchsinger, *22. jan. 1738 i Nilfuhren i Sveitz 
(Schweiz), †9. sept. 1789 i Horsens efter ni må
neders ægteskab med Karen Luchsinger f. Gorm 
(Olrik nr. 10 (ligsten); Norn nr. 6).
 Hiernøesten af rødlig kalksten; 178×118 cm. 
Stenen er noget eroderet og en flis af skriftfeltets 
øvre højre del er slået af. Feltets øvre hjørneudvi
delser bærer et dødningehoved med en orm (tv.) 
og et timeglas flankeret af rosetter (th.); derimel
lem ses den opstandne Kristus med sejrsfanen 
i skybræmme. Fra hjørneudvidelserne hænger 
bånd med knogle og le, merkurstav, fasces og stav 
tv.; vareballe, anker samt bog og fjerpen th. Under 

Fig. 463. Kirkegårdsmonmument nr. 5, o. 1785, over 
Maria Elisabeth Richter († 1785) og hendes familie (s. 
5973). Henrik Wichmann fot. 1999. – Churchyard mon-
ument no. 5, c. 1785, to Maria Elisabeth Richter († 1785) 
and her family.

Fig. 464. Kirkegårdsmonmument nr. 6, o. 1787, over 
handelsmand Peder Friderichsen Vinther (†1787), og 
hustru Anne Elisabeth Pedersdatter (s. 5974). Henrik 
Wichmann fot. 1999. – Churchyard monument no. 6, c. 
1787, to the merchant Peder Friderichsen Vinther (†1787), 
and his wife Anne Elisabeth Pedersdatter.
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skriftfeltet et røgelseskar samt oliven og palme
gren. O. 1900 lå stenen nord for kirken; 1944 vest 
for kirken. 1972 henlagt i grus syd for kirken.
 8) (Fig. 465), o. 1790.693 Andreas Flensburg, 
borgmester og byfoged i Horsens, kancelliråd, 
†1790, »i sit Alders 75 Aar«, og hustru Anna Ca
tharina Stephansdatt(er), †1801, »i hendes Alders 
81 Aar«. Ægteskabet, som varede »over 49 Aar«, 
velsignedes med otte sønner og seks døtre, »Af 
hvilke 14 Børn 8 i Ungdomen bortdøde herun
der ogsaa finde Hvile«. Ægteparret skænkede i 
1790 en toetagers gård i Nørregade til bolig for 
otte skikkelige borgerenker, ‘Flensburgs enkebo
lig’.694 (Olrik nr. 8 (ligsten); Norn nr. 2).
 Hiernøesten af rødlig kalksten; 188×129 cm. 
Skriftfeltet krones af gesims med tandsnit båret 
af korintiske kapitæler, hvorfra hænger bånd med 

bog og fjerpen, stav og palmegren tv., fasces og 
opadvendt fakkel samt olivengren th. Derover 
segmentfelt med relief af knogler, dødningeho
ved, le, timeglas og egeløv, indrammet af over
flødighedshorn i båndophæng (symbol på gav
mildhed), det ene med blomster, det andet med 
mønter. Forneden afsluttes skriftfeltet af et halv
cirkelfelt med et røgelseskar. O. 1900 lå stenen 
nord for kirken;695 1944 registreret vest for kir
ken. 1972 henlagt i grus syd for kirken.
 9) (Fig. 466), o. 1800. [Johanne] Maria Han
sen, [*21.] okt. [1705] i Horsens, † [nov. 1771]696 
sammesteds (Norn nr. 78).
 Hiernøesten af lys grå kalksten; 177,5×122 cm. 
Overfladen er eroderet og indskriften næsten 
forsvundet. Skriftfeltet med øvre hjørneudvidel
ser krones af en urne, flankeret af oliven og pal
megren. Under hjørneudvidelserne båndophæng 

Fig. 465. Kirkegårdsmonument nr. 8, o. 1790, over 
borgmester Andreas Flensburg (†1790), og hustru An
na Catharina Stephansdatter (†1801) (s. 5975). Henrik 
Wichmann fot. 1999. – Churchyard monument no. 8, c. 
1790, to Mayor Andreas Flensburg (†1790), and his wife 
Anna Catharina Stephansdatter (†1801).

Fig. 466. Kirkegårdsmonument nr. 9, o. 1800, over Jo
hanne Maria Hansen (†1771?) (s. 5975). Henrik Wich(s. 5975). Henrik Wich
mann fot. 1999. – Churchyard monument no. 9, c. 1800, to 
Johanne Maria Hansen (†1771?).

406*
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med basun og palmekvist samt vægt tv., merkur
stav samt bog og fjerpen th. Under skriftfeltet et 
timeglas på sokkel, flankeret af kornaks, le, æsku
lapstav og knogler. 1944 vest for kirken; 1972 
henlagt i grus syd for kirken.
 10) (Fig. 543), o. 1800. »En agtet Families hædre
de Aske blandes herunder af« Laurids Nihm, køb 
og handelsmand i Horsens, *1728 i Kragelund, 
†1774 i Horsens, og hustru Maren Krabbe, *1743 
i Horsens, †1784 sammesteds, samt ægteparrets 
seks sønner »som døde tidlig«. Desuden hustruens 
anden mand, Frideric Vinther, købmand og kir
keværge, *1748 i Stensballe, †[13. aug. 1802], og 
parrets børn, samt sidstnævntes anden hustru, So
phia Maria Tykiær, *1754 [i Lee], †1789 i Horsens, 
og tredje hustru, A. [M(argarethe) Aarslev],544 og 

hendes tre børn. Endelig Maren Krabbes og Fri
deric Vinthers søn,544 [Lars Vinther, handelsmand, 
*1780 i Horsens, †1830], og hustru [Ane Cha
trina Gylding, *1781 i Horsens, †1. juli 1812]; 
parret havde fire ‘sammenbragte’ børn (Olrik nr. 
9 (ligsten); Norn nr. 5).
 Hiernøesten af rødlig kalksten; 191×124 cm. 
Stenens nedre hjørner delvis afbrudt. Nært be
slægtet med nr. 6, dog bærer hjørneudvidelserne 
brændende røgelseskar; derunder båndophæng 
med merkurstav, vægt og knogler tv., timeglas og 
le, anker samt bog og fjerpen th. O. 1900 nord 
for kirken; 1944 registreret vest for kirken. 1972 
henlagt i grus syd for kirken.
 11) (Fig. 467), o. 1800. [Jørgen Yding, handels
mand, *10. juni 1745 i Yding, †6. feb. 1818], 1º 
g.m. Kirstine Sorens Datter (Sørensdatter), enke 
efter feldbereder Lauritz [Nielsen], *1738 i Vo
bensholm (Våbensholm), [†1778]; med hvem 
han havde fire døtre, »som alle ere døde«. 2º g.m. 
Marie Kirstine Thykier, [*12. april 1759, †juli 
1824]; sammen fik de fire sønner og to døtre, af 
hvilke to sønner og en datter »allerede ere bort
døde« (Norn nr. 71).
 Hiernøesten af rødlig kalksten; 178×118 cm; 
noget eroderet. Skriftfeltet krones af en urne, 
flankeret af laurbær og palmegren. Langs feltets 
sider hænger bånd med handelsmandens symbo
ler: Merkurstav og fjerpen og bog tv.; vægt og va
reballe th. Nederst forkrænkelighedssymbolerne 
timeglas, le og knogler. 1944 ved gangen langs 
kirkegårdens sydmur, sydvest for kirken. 1972 
henlagt i grus syd for kirken.
 12) O. 1800. Mouridtz Monberg, købmand i 
Horsens, *1743, †[1808], samt hans to ægtefæl
ler, Anna Ca[thrina] Frydensberg, [*10. jan. 1747, 
†18. aug. 1783,697 mor til tre sønner og fem døtre, 
»hvoraf 2 modtage hende i Saligheden«], og In
geborg Hiernøe.698 (Olrik nr. 4 (ligsten); Norn nr. 
11).
 Hiernøesten af grålig kalksten; 185×125 cm; 
stærkt eroderet. Skriftfeltets udformning illude
rer et monument på fodstykke og bredere sok
kel, som danner postament for to røgelseskar. Det 
krones af den opstandne Kristus med sejrsfanen i 
skybræmme, flankeret af to store rosetter, langs si
derne er båndophæng med nu næsten udviskede 

Fig. 467. Kirkegårdsmonument nr. 11, o. 1800, over 
Jørgen Yding (†1818), og hustruerne Kirstine Sø
rensdatter (†1778) og Marie Kirstine Thykier (†1824) 
(s. 5976). Henrik Wichmann fot. 1999. – Churchyard 
monument no. 11, c. 1800, to Jørgen Yding (†1818), and 
his wives Kirstine Sørensdatter (†1778) and Marie Kirstine 
Thykier (†1824).
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symboler: tv. dødningehoved på knogler, vægt, 
merkurstav og bog; th. timeglas og le, anker, samt 
roset over stav og en ikke identificerbar genstand. 
Nederst et lille, bredovalt felt i laurbærkrans, op
hængt i bånd. O. 1900 nord for kirken; 1944 regi
streret sydvest for kirken. 1972 henlagt i grus syd 
for kirken.
 13) (Fig. 544), o. 1800. Mads Bønnelyekke 
( Bøn nelykke), tobaksfabrikant, *[30. marts 1760 
i Gaarslev, †22. maj 1823 i Horsens], og hustru 
Maria Veidemann, *[16. feb. 1756 i Kiil, † juli 
1800 i Horsens]; førstnævnte 2º g.m. [Anne Mar
grethe Hansen, *juli 1779 i Barrit] (†1852)699 
(Olrik nr. 7 (ligsten); Norn nr. 3).
 Hiernøesten af rødlig kalksten; 178×120 cm; 
overfladen er stærkt eroderet og indskriften næ
sten helt udvisket. Over skriftfeltet er to over
flødighedshorn i bånd, det ene med laurbær, det 
andet med blomster. Fra skriftfeltets øvre hjørne
udvidelser hænger bånd med symboler: bog og 
fjerpen, timeglas og le tv.; merkurstav og vægt 
th. Nederst en laurbærkrans omkring en blomst, 
flankeret af oliven og palmegren. O. 1900 nord 
for kirken; 1944 vest for kirken. 1972 henlagt i 
grus syd for kirken.
 14) O. 1800. Søren … [skipper], *1720(?) (Norn 
nr. 75). Hiernøesten af rødlig kalksten; 180×124 
cm. Stærkt eroderet, øverste venstre hjørne er af
brækket, og af indskriften anes blot enkelte bog
staver. Nært beslægtet med nr. 6. På skriftfeltets 
øvre højre hjørneudvidelse står en urne; en til
svarende har ganske givet stået på den venstre. De 
ophængte symboler består af vægt og antagelig 
merkurstav tv.; roset, timeglas og anker th. 1944 
lå stenen vest for kirken, 1972 henlagt i grus syd 
for kirken.
 15) O. 1800, over ukendt, antagelig en handels
mand. Hiernøesten af grålig kalksten; 179,5×117 
cm. Overfladen er stærkt eroderet; nederste højre 
hjørne samt øverste venstre hjørnespids er af
brækket, og indskriften er helt udslidt. Skriftfeltet 
har øvre hjørneudvidelser, og over det er spor 
af ornament. Under hjørneudvidelserne hænger 
bånd med symboler, blandt hvilke skelnes fasces 
og stav tv.; merkurstav og vægt th. Symbolvalget 
antyder, at stenens ejermand tilhørte handelsstan
den. Under skriftfeltet en olivengren. Stenen, der 

ikke kan identificeres i ældre registreringer, blev 
1972 henlagt i grus syd for kirken.
 16) O. 1800, over ukendt. Hiernøesten af grå
lig kalksten; 177,5×121 cm. Overfladen er stærkt 
eroderet, og af indskriften anes kun enkelte bog
staver. Skriftfelt med retkantede hjørneindsnit, 
derover urne eller røgelseskar, flankeret af oliven 
og palmegren. I hjørnerne er rosetter og langs 
siderne nedhængende festoner. Stenen kan ikke 
identificeres i ældre registreringer. 1972 henlagt i 
grus syd for kirken.
 17) O. 1800, [Dorothea M…] (Norn nr. 12). 
Grå kalksten; 120,5×89,5 cm. Nederste kant og 
nederste del af højre side har afsprængninger. 
Stenen, der er uden dekoration, har indskrift i 
fordybet kursiv, hvoraf kun de første linier lader 
sig tyde. 1944 ved gangen langs kirkegårdens syd
mur; 1972 henlagt i grus syd for kirken.
 18) O. 1800. Carl Henrik Adolph v. Røepstorff, 
kammerherre, oberst, hofchef og Ridder af Dan
nebrog, og hustru Anna Sophie f. Grodtschil
ling, samt datteren Caroline Sophie Røepstorff 
og dattersønnen Carl Wilhelm Sophus Christian 
Petersen (Norn nr. 64).
 Rødlig sandsten; 93,5×63 cm. Indskrift i for
dybede versaler, over indskriften udhugget et la
tinsk kors. 1944 ved gangen langs kirkegårdens 
sydmur, sydvest for kirken; 1972 henlagt i grus 
syd for kirken.
 19) (Fig. 468), o. 1800, over ukendt.
 Hiernøesten af rødlig kalksten; 189×124 cm. 
Nederste højre hjørne er afbrækket og indskrif
ten helt udslidt. Stenen er nært beslægtet med 
nr. 6, dog er skriftfeltets hjørneudvidelser pry
det med rosetter. Derunder hænger bånd med 
symboler: fasces og stav samt timeglas på knogler 
tv., dødningehoved, le og olivengren samt blom
sterornament th. Nederst på stenen et tværovalt 
skriftfelt, uden indskrift, i laurbærkrans, flankeret 
af palme og olivengren. Stenen kan ikke iden
tificeres i ældre registraturer. 1972 henlagt i grus 
syd for kirken.
 20) (Fig. 469), o. 1800.700 Peder Jensen Hiernøe, 
skipper, [*1. feb. 1766, †17. nov. 1823], og hustru 
[Kierstine Hiernøe] f. Hansen, [*1764 i Odder, 
†6. dec. 1843]. Monumentet rejst af ægteparrets 
børn (Olrik nr. 5 (ligsten); Norn nr. 10).
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Fig. 469. Kirkegårdsmonument nr. 20, o. 1800, over 
skipper Peder Jensen Hiernøe (†1823) og hustru Kier
stine Hiernøe (†1843) (s. 5977). Henrik Wichmann 
fot. 1999. – Churchyard monument no. 20, c. 1800, to the 
sea captain Peder Jensen Hiernøe (†1823) and his wife Kier-
stine Hiernøe (†1843).

Fig. 468. Kirkegårdsmonument nr. 19, o. 1800, over 
ukendt (s. 5977). Henrik Wichmann fot. 1999. – 
Churchyard monument no. 19, c. 1800, deceased unknown.

 Hiernøesten af rødlig kalksten; 178×115 cm. 
Nært beslægtet med nr. 6. Under skriftfeltets 
hjørneudvidelser er båndophæng med dødnin
gehoved, timeglas og le samt knogler tv.; anker og 
fasces samt overflødighedshorn med blomster th. 
O. 1900 lå stenen nord, 1944 sydvest for kirken. 
1972 henlagt i grus syd for kirken.
 21) (Fig. 470), o. 1801. Jesper [Hulhfeldt], køb 
og handelsmand i Horsens, *[o. 1750],701 †1801, 
og hustru Mette Kierstine f. Winther, [*31. okt. 
1763 i Hunsbøll, †25. sept. 1826 i Horsens], 2º 
g.m. [Niels Møller], køb og handelsmand i Hor
sens, [*2. feb. 1770 i Grumstrup, †5. nov. 1824 i 
Horsens] (Norn nr. 77).
 Hiernøesten af rødlig kalksten; 172×117,5 cm; 
stærkt eroderet. Skriftfeltet krones af en merkur
hjelm, flankeret af oliven og palmegren samt 
brændende altre. Langs siderne båndophæng 

med bog og fjerpen samt anker tv.; merkurstav 
og vægt th. Under skriftfeltet timeglas og le over 
knogler og båndslyng. 1944 vest for kirken; 1972 
henlagt i grus syd for kirken.
 22) O. 1801. Jens Gylding, handelsmand, *[12. 
april 1730, †4. feb. 1801], og hustru Mette Mon
berg, *28. april 17[39, †25. marts 1807] (Olrik nr. 
13 (ligsten); Norn nr. 70).
 Hiernøesten af mørk grå kalksten; 161×124 
cm. Stenen er stærkt eroderet og den nederste 
del skråt afhugget. Skriftfeltet, der foroven af
sluttes af en rundbue, forneden af et bueindsnit, 
krones af røgelseskar eller urne, flankeret af oli
ven og palmegren. Langs siderne er båndop
hæng med merkurstav og trefork tv.; vægt og 
overflødighedshorn th. O. 1900 nord for kirken; 
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Fig. 470. Kirkegårdsmonument nr. 21, o. 1801, over 
køb og handelsmand Jesper Hulhfeldt (†1801), og hu
stru Mette Kierstine (†1826), samt sidstnævntes anden 
ægtemand, køb og handelsmand Niels Møller (†1824) 
(s. 5978). Henrik Wichmann fot. 1999. – Churchyard 
monument no. 21, c. 1801, to the merchant Jesper Hulhfeldt 
(†1801), and his wife Mette Kierstine (†1826), as well as the 
latter’s second husband, the merchant Niels Møller (†1824).

Fig. 471. Kirkegårdsmonument nr. 23, o. 1801, over 
handelsmand Dideric Cordtsen (†1777), og hustru Bo
dil Hansdatter (†1797), samt sidstnævntes anden ægte
mand, billledhugger Jens Hiernøe (†1801) (s. 5979). 
Henrik Wichmann fot. 1999. – Churchyard monument 
no. 23, c. 1801, to the merchant Dideric Cordtsen (†1777), 
and his wife Bodil Hansdatter (†1797), as well as the latter’s 
second husband the sculptor Jens Hiernøe (†1801).

1944 sydvest for kirken. 1972 henlagt i grus syd 
for kirken.
 23) (Fig. 471), o. 1801. Dideric Cordtsen, han
delsmand, *[1726],702 †1777, og hustru Bodild 
Hans Datter, *[1739 i Horsens, †1797], samt hu
struens anden ægtemand Jens Hiernøe, billedhug
ger, *[1748 i Horsens, † samme sted] (dødsåret 
1801 er ikke angivet på stenen). Af gravskriften 
fremgår, at monumentet blev rejst af den eneste 
efterlevende søn af første ægteskab, skipper Claus 
Cordtsen (Norn nr. 68).
 Hiernøesten,703 hugget af grålig kalksten; 
176,5×117 cm; indskriften næsten udvisket. 
Skriftfeltet med buede hjørneindsnit foroven 
kro nes af en reliefudsmykning med klaphammer 

og tre mejsler, refererende til Hiernøes hoved
beskæftigelse som billedhugger, samt hovedlineal, 
vinkelmåler, tømmervinkel og passer, der illu
strerer hans erhverv som bygmester.704 Forneden 
afsluttes skriftfeltet med guttæ (dråber) på hver 
side af et bueindsnit, hvorunder ses en bikube 
samt merkurstav, vægt og trefork, symboliserende 
Diderich Cordtsens erhverv som handelsmand. 
Langs siderne er pilastre med kannelerede po
stamenter og blomsterprydede kapitæler, hvorfra 
udgår dukatmønster. 1944 lå stenen ved kirke
gårdens sydmur; 1972 henlagt i grus syd for kir
ken.
 24) (Fig. 545), efter 1801,705 over ukendt (Norn 
nr. 15). Hiernøesten af grålig kalksten; 179×119 
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cm. Stenen er stærkt eroderet og indskriften helt 
udvisket. Skriftfeltet krones af et segmentfelt med 
to brændende fakler, ophængt i bånd; nedentil af
sluttes feltet med guttæ (dråber), og derunder en 
krans omkring en blomst, flankeret af oliven og 
palmegren. Langs siderne er kannelerede pilastre 
med rosetprydede kapitæler. 1944 ved den syd
lige kirkegårdsmur; 1972 henlagt i grus syd for 
kirken.
 25) Efter 1801,705 over ukendt (Norn nr. 14). 
Hiernøesten af grålig kalksten; 175×114 cm. Ste
nen er stærkt eroderet, af indskriften anes kun 
enkelte bogstaver. Nært beslægtet med nr. 23. 
Over skriftfeltet er en roset, flankeret af oliven 
og palmegren; i feltets nedre bueindsnit en urne 
samt le, timeglas, fjerpen og bog. 1944 ved kir
kegårdens sydmur; 1972 henlagt i grus syd for 
kirken.

 26) (Fig. 472), efter 1801,705 antagelig over en 
ukendt købmand eller skipper. Hiernøesten af 
grålig kalksten; 174×119 cm; af indskriften anes 
kun enkelte bogstaver. Nært beslægtet med nr. 
23. Skriftfeltet krones af en urne omgivet af vare
balle, vægt, merkurstav, trefork og anker; alle re
ferencer til handel og søfart. I feltets nedre bue
indsnit ses to duer (symbol på sjælen)706 siddende 
på et bur; motivet må tolkes som fremstillende 
den frisatte sjæl. Stenen kan ikke identificeres i 
ældre registreringer. 1972 henlagt i grus syd for 
kirken.
 27) (Fig. 473), o. 1808. Hans Benzen, [hospi
talsforstander i Horsens, *16. dec. 1749, †10. sept. 
1808. Gift 1º med Jacobine Spane Galschiøt, 2º 

Fig. 472. Kirkegårdsmonument nr. 26, efter 1801, over 
ukendt (s. 5980). Henrik Wichmann fot. 1999. – Church-
yard monument no. 26, after 1801, deceased unknown.

Fig. 473. Kirkegårdsmonument nr. 27, o. 1808, over ho
spitalsforstander Hans Benzen (†1808), og hustruerne 
Jacobine Spane Galschiøt, Anne Kirstine Bornemanns
datter (†1801) og Benedicte Antoinette Hedevig Mar
grethe Brøchner (s. 5980). Henrik Wichmann fot. 1999. 
– Churchyard monument no. 27, c. 1808, to the hospital su-
perintendent Hans Benzen (†1808), and his wives Jacobine 
Spane Galschiøt, Anne Kirstine Bornemannsdatter (†1801) 
and Benedicte Antoinette Hedevig Margrethe Brøchner. 
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g.m. Anne Kirstine Bornemannsdatter, †12. jan. 
1801, 3º g.m. Benedicte Antoinette Hedevig 
Margrethe Brøchner. »Hans Støv giemtes hos sin 
anden Ægtefælle som var sin Mands Glæde sit 
Hiems Moder«] (Norn nr. 21).
 Hiernøesten af grålig kalksten; 178×115 cm; 
indskriften næsten helt udslidt. Nært beslægtet 
med nr. 23. Over skriftfeltet er en medaljon med 
en sommerfugl (symbol på den frigjorte sjæl)707 
flankeret af oliven og palmegren; i det nedre 
bueindsnit ses et brændende røgelseskar omgivet 
af kornaks. 1944 lå stenen sydøst for kirken; 1972 
henlagt i grus syd for kirken.

 28) (Fig. 474), o. 1810. Peter Christian Kratzius, 
køb og handelsmand i Horsens, *24. dec. 1761 i 
[Apenrade], †15. april 1810, og hustru Christiane 
Lauritsdatter Brunsvig, †17. marts 1849, 91 år 
gammel. Sidstnævnte 2º g.m. Hans Severin Han
sen, køb og handelsmand, *[1776 i Aastrup(?) 
ved Grenaa, †1833] (Norn nr. 69). Af gravskriften 
fremgår, at den efterladte hustru rejste gravmin
det med følgende mindeord:

[»Som fornem Eeg i Stormen falder
saa faldt i kraftigst Mandoms Alder
Min Peter! – Du den beste Mand!
Du døde – men du evig vinder

Himlen – der jeg Dig gienfinder
hiint Fuldkommenheds Land
her savnes Du min ædle Ven

men Trøst! hos Gud vi ses igien«]

Grålig kalksten; 188×121 cm; stenens øverste 
halvdel har afsprængninger. Indskrift i fordybet 
kursiv på let ophøjet skriftfelt, forneden afsluttet 
med guttæ, inden for en profileret, delvis orna
menteret kantfals. I hjørnerne ses mærker efter 
indfældede rosetter, og foroven et tværrektangu
lært, forsænket felt, der antagelig har rummet et 
†(marmor)relief. Under skriftfeltet ses den lig
gende personifikation af Tiden med timeglas og 
le i et forsænket, rundbuet felt; flankeret af et skib 
for fulde sejl og et anker. 1944 lå stenen ved kir
kegårdens sydmur, sydvest for kirken. 1972 hen
lagt i grus syd for kirken.
 29) (Fig. 475), o. 1810. Iac(ob) Nic(olai) 
 Schvartz, stads og distriktskirurg i Horsens, *14. 
dec. 1767 i Haderslev, †21. feb. 1810 i Horsens, 
g.m. Cathr(ine) Elisab(eth) Stochholm. Af grav
skriften fremgår, at hans efterladte ægtefælle rejste 
monumentet. »Duelig og erfaren i sin Kunst gav 
han mange Førlighed Helsen og Sundhed tilbage. 
Utrættelig i sit møiefulde Kald forkortede han 
sit eget Liv for at forlænge andres« (Olrik nr. 5 
(kirkegårdsmonument), Norn nr. 62).
 Rød sandsten og lys grå marmor; 200×66,5 
cm. Stele med indfældet tavle med indskrift i 
fordybede versaler, hvilende på et højt, profile
ret postament i to afsæt, og foroven afsluttet af 
en søjlestub hvorom en bladkrans (af granit og 
sandsten). Oprindelig kronedes monumentet af 
en †urne.708 Over og under indskrifttavlen vid

Fig. 474. Kirkegårdsmonument nr. 28, o. 1810, over han
delsmand Peter Christian Kratzius (†1810), og hustru 
Christiane Lauritsdatter Brunsvig (†1849), samt sidst
nævntes anden ægtemand, handelsmand Hans Severin 
Hansen (†1833) (s. 5981). Henrik Wichmann fot. 1999. 
– Churchyard monument no. 28, c. 1810, to the merchant 
Peter Christian Kratzius (†1810), and his wife Christiane 
Lauritsdatter Brunsvig (†1849), as well as the latter’s second 
husband, the merchant Hans Severin Hansen (†1833).
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ner henholdsvis et rundt og et tværrektangulært, 
forsænket felt om indfældede †relieffer, antage
lig af marmor. 1944 registreret på sin nuværende 
plads ved kirkegårdens vestmur, vest for kirken.
 30) O. 1814. Andreas [Hauch], [intendant ved 
det fyrstelige braunschweiglüneburgske hof, 
forligelseskommissær i Horsens i fire år], *[6. aug. 
1762, †21. feb. 1814]. Hans efterladte ægtefælle, 
Johanne Kirstine Kaalund, satte gravmindet (Ol-
rik nr. 1 (ligsten); Norn nr. 1).
 Rødlig kalksten; 191,5×119 cm. Stenens over
flade er præget af afsprængninger, og nederste 
venstre hjørne er afbrækket. Indskriften, der af
sluttes med skriftsted (Matt. 5,9), står med fordy
bede versaler på let ophøjet skriftfelt inden for en 
forsænket kantfals. I hjørnerne mærker efter ro

setter, og forneden efter et buet, indfældet relief, 
begge dele antagelig af marmor, se for eksem
pel sten i Harlev K. (s. 202728). O. 1900 nord 
for kirken, 1944 registreret vest for kirken. 1972 
henlagt i grus syd for kirken.
 31) O. 1815. Hansine Maria Carøe, *11. april 
[1786] i Vejle, †31. juli 1815 i Horsens (Norn nr. 
18).
 Grå kalksten; 176×122 cm. Indskrift i fordy
bede versaler på let ophøjet skriftfelt inden for en 
profileret kantliste. Skriftfeltet afsluttes foroven 
med en rundbue, forneden med guttæ (dråber). 
Øverst på skriftfeltet en medaljon med blom
sterornament, i hjørnerne mærker efter rosetter. 
1944 ved kirkegårdens sydmur, sydvest for kir
ken; 1972 henlagt i grus syd for kirken.
 32) (Fig. 476), o. 1816. Iacob Helms, apoteker i 
Horsens, *1738, †1816, samt hustruerne af første 
og andet ægteskab, Anne Elisabeth Toxen, *1758, 
†1780, og Helene Christine Saabye, *1754, 
†1816. Gravmindet rejstes af efterladte børn (Ol-
rik nr. 6 (kirkegårdsmonument), Norn nr. 57).
 Rødlig sandsten; 161×63×38 cm. Indskrift i 
fordybede versaler på monumentets forside. Den 
svagt trapezformede stele, der hviler på et profi
leret postament med skurerede sider, har foroven 
akroterier, smykket med bronzepalmetter (kun 
fem af seks ornamenter er bevaret), samt spor af 
nedfældet †kors af hvid marmor.708 Over ind
skriften vidner fem små huller i trekantformation 
om et pånittet †ornament. 1944 registreret på sin 
nuværende plads ved kirkegårdens vestmur, syd
vest for kirken.709

 33) (Fig. 477), o. 1821. Christian Friderich 
[v(on) Juel], [kammerherre], *[7. jan. 1745, †10. 
juni 1821]. 1º g.m. [komtesse C. W. Wedel Iarls1º g.m. [komtesse C. W. Wedel Iarls
berg], 2º g.m. [I. S. v.] Schøller (Norn nr. 24).
 Rødlig sandsten og hvid marmor (olielampe, 
medaljon); 151×65×43,5 cm. Nært beslægtet 
med nr. 4344. Cippus, hvilende på profileret po
stament, med indfældet tavle med indskrift i for
dybet kursiv, og derunder en niche med en olie
lampe. Øverst spor af *gavlstykke med indfældet 
medaljon hvorpå et stærkt eroderet relief, mulig
vis af en sommerfugl. Gavlstykket er opmagasi
neret på Østre Kirkegård. 1944 er monumentet 
registreret på sin nuværende plads øst for kirken.

Fig. 475. Kirkegårdsmonument nr. 29, o. 1810, over 
stads og distriktskirurg Jacob Nicolai Schvartz (†1810) 
(s. 5981). Jesper Nørgaard Weng fot. 2001. – Churchyard 
monument no. 29, c. 1810, to the city and district surgeon 
Jacob Nicolai Schvartz (†1810).
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 34) O. 1823. Ivar Christian v(on) Lasson, gene
ralmajor, chef for det slesvigske kyrasserregiment, 
kommanderende general i Nørrejylland, Ridder 
af Dannebrog, *1755, †1823, og hustru, Anna f. 
Seehusen, *1788, †1857 (Norn nr. 25).
 Grå sandsten og hvid marmor; 89×55 cm. Rekt
angulær sten med indfældet tavle hvorpå indskrift 
i fordybede versaler; tavlen har flere revner på 
tværs. 1944 registreret i græsset øst for kirken; si
den 1981 opmagasineret på Østre Kirkegård.710

 35) O. 1825. Niels Preben Rosenkrantz, amt
mand over Skanderborg amt, *30. nov. 1795, †12. 
marts 1825 (Norn nr. 27).
 Rødlig sandsten og hvid marmor (sommer
fugl); 130×76,5 cm. Indskrift i fordybede versa
ler, derover spor efter pånittet †medaljon; nederst 
er indfældet en sommerfugl (ituslået). Stenen har 

skurerede sider. Gravstedet er indhegnet af otte 
piller af rødlig granit, hvorimellem har været et 
†jerngelænder.711 1944 registreret på sin nuvæ
rende placering i græsset øst for kirken.
 36) O. 1827. Jørgen Winther, guldsmed, *[16. 
nov.] 1769, †[26. marts] 1827, og hustru Anna 
Catrine Chrestens Datter, *[1766], †[1826] (Norn 
nr. 53).
 Rødlig sandsten; 77×45,5 cm. Indskrift i for
dybet kursiv på let ophøjet skriftfelt inden for 
smal kantfals. 1944 registreret ved muren i kir
kegårdens sydvestlige hjørne; 1972 henlagt i grus 
syd for kirken.
 37) O. 1829. Rasmus Kru[use, murermester, 
blytækker og brandmester], *17. marts [1753], †[1. 
juni] 1829, og hustru Magretha Helena Hierild, 
*25. dec. 1761, †26. jan. 18[31] (Norn nr. 74).

Fig. 476. Kirkegårdsmonument nr. 32, o. 1816, over 
apoteker Jacob Helms (†1816), og hustruerne Anne 
Elisabeth Toxen (†1780), og Helene Christine Saabye 
(†1816) (s. 5982). Jesper Nørgaard Weng fot. 2001. 
– Churchyard monument no. 32, c. 1816, to the apothecary 
Jacob Helms (†1816), and his wives Anne Elisabeth Toxen 
(†1780), and Helene Christine Saabye (†1816).

Fig. 477. Kirkegårdsmonument nr. 33, o. 1821, over 
kammerherre Christian Frederik von Juel (†1821) (s. 
5982). Henrik Wichmann fot. 1999. – Churchyard mon-
ument no. 33, c. 1821, to the chamberlain Christian Frederik 
von Juel (†1821).
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 Rødlig kalksten; 97×71 cm. Indskrift i fordy
bet kursiv på et let ophøjet skriftfelt inden for en 
smal, karnisprofileret kantfals. Stenen har skure
rede sider. 1944 ved kirkegårdens sydmur; 1972 
henlagt i grus syd for kirken.
 38) (Fig. 546), o. 1829. Rasmus Zachariesen 
Molboe, køb og handelsmand, *1766 i Horsens, 
†1829 smst., og hustru Abbelone Therkilsen, 
*[17]73 i Horsens, †9. nov. 1839. »Fader til 11 
Børn hvoraf de 8te nu ere Samlede med ham i 
Lysets Boliger« (Norn nr. 20).
 Grå kalksten; 111×65 cm. Indskrift i fordybet 
kursiv. Svagt hvælvet liggesten med skurerede si
der og forsænket kantfals omkring et let ophøjet 
skriftfelt med retkantede hjørneindsnit, hvori ses 
sekstakkede stjerner i relief. 1944 sydøst for kir
ken; 1972 henlagt i grus syd for kirken.
 39) (Fig. 478), 1830.712 Heinrich August v(on) 
Flindt, oberst i kavaleriet, kammerherre, kom

mandør af Dannebrog og æreslegionen, Danne
brogsmand, *30. aug. 1756, †9. aug. 1826. Monu
mentet rejst af danske kavaleriofficerer (Olrik nr. 
8 (kirkegårdsmonument), Norn nr. 42).
 Grå sandsten; 229,5×86×86 cm. Indskrift 
i fordybede versaler. Postament i to afsæt over 
en lav, profileret sokkel; på postamentets forside 
delvis afskallet giverindskrift. Derover en afbrudt 
søjle med base af hulkant over rundstav, på søjlen 
anført personalia. Monumentet kronedes oprin
delig af en hjelm,713 som i dag opbevares i kryp
ten under Det lichtenbergske Kapel (s. 5922). 
Opstillet ved kirkegårdens sydmur, syd for kir
ken.714

 40) (Fig. 479), o. 1830. Mette Sophie Lorentzen, 
*24. nov. 1813, †22. april 1830 (Norn nr. 59).
 Støbejern; 115×75 cm, støbt af C. F. Weiss.715 
Indskrift med reliefversaler. Latinsk kors, øverst 
på korsstammen en laurbærkrans, nederst »Støbt 
i Horsens 1836«. Korset er nedfældet i en gra
nitblok (ca. 20×53×38 cm) med rundet forkant 
og ret afskårne sider; forkanten prydes af en bort 
med buetunger. På stenens overside er relief af to 
cirkler på hver side af et rektangel. Korset stod 

Fig. 478. Kirkegårdsmonument nr. 39, 1830, over 
oberst i kavaleriet Heinrich August von Flindt (†1826) 
(s. 5984). JensJørgen Frimand fot. 1980. – Churchyard 
monument no. 39, 1830, to the colonel of the cavalry Heinrich 
August von Flindt (†1826).

Fig. 479. Kirkegårdsmonument nr. 40, o. 1830, over 
Mette Sophie Lorentzen (†1830) (s. 5984). JensJør
gen Frimand fot. 1980. – Churchyard monument no. 40, c. 
1830, to Mette Sophie Lorentzen (†1830).
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1914 på sin nuværende placering ved kirkegår
dens vestmur.716

 41) O. 1830. Jørgen C. Hansted, murerme
ster, *1770, †[31. okt.] 1830, og hustru Sophie 
H[ansted] f. Klag.., †2. maj 18.. (Norn nr. 45).
 Rødlig kalksten; 70×49 cm; en stor flis er af
hugget på nedre højre del. Oval sten med indskrift 
i fordybet kursiv inden for en smal, retkantet fals. 
Over indskriften spor efter pånittet †relief (jfr. nr. 
54), forneden vidner et bikubeformet hul om et 
indfældet †relief. 1944 lå stenen ved kirkegårdens 
sydmur; 1972 henlagt i grus syd for kirken.
 42) (Fig. 480), o. 1830(?), over ukendt.
 Grå sandsten og hvid marmor; 90×68×33 cm. 
Cippus med indfældet tavle med spor af indskrift 
i fordybede versaler og kronet af palmettedeko
reret segmentgavl med akroterier. Øverst spor af 
nedfældet, †topprydelse, antagelig et kors af hvid 
marmor. Monumentet kan ikke identificeres i 
ældre registreringer. Ved kirkegårdens sydmur.
 43) (Fig. 481), o. 1831. Anders Taaning, [køb
mand], *[17. okt. 1789], †[4. jan. 1831], gift med 
[Barbara Taaning f. Sørensen] (Norn nr. 22).

 Rødlig sandsten og hvid marmor; 165×70×42 
cm; nært beslægtet med nr. 33. Cippus med ind
fældet tavle med indskrift i fordybede versaler. 
Monumentet hviler på højt, profileret postament 
og har forneden en niche med relief af en bikube. 
Det krones af segmentgavl med indfældet, fem
takket stjerne, symbol på lykken og evigheden.717 
Opstillet øst for kirken.
 44) O. 1831(?), over ukendt. Rød sandsten og 
hvid marmor; 179×75 cm; indskriften helt ud
visket. Svarende til nr. 43, dog er kun bikubere
lieffets fodstykke bevaret. Monumentet, der ikke 
med sikkerhed kan identificeres i ældre registra
turer, er muligvis identisk med det monument, 
der 1944 blev registreret på dets nuværende pla
cering, vest for kirken (Norn nr. 60).718

Fig. 480. Kirkegårdsmonument nr. 42, o. 1830(?), over 
ukendt (s. 5985). Jesper Nørgaard Weng fot. 2001. 
– Churchyard monument no. 42, c. 1830(?), deceased un-
known.

Fig. 481. Kirkegårdsmonument nr. 43, o. 1831, over 
købmand Anders Taaning (†1831) (s. 5985). Henrik 
Wichmann fot. 1999. – Churchyard monument no. 43, c. 
1831, to the merchant Anders Taaning (†1831).
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 45) (Fig. 482), 1832. Monument, udført af Her
mann Ernst Freund,719 over Christian Brøndsted, 
ridder og Dannebrogsmand, sognepræst og provst, 
*23. marts 1742, †10. feb. 1823, og hustru Met
te Augusta Petersen, *[3.] nov. 1758, †15. april 
1832. Af gravskriften fremgår, at monumentet er 
rejst af to efterlevende sønner (Norn nr. 79).
 Grå sandsten; 227×67 cm. Indskrift i fordybede 
versaler. Den høje, slanke stele, der hviler på et 
højt, skureret postament, afsluttes foroven af en 
elegant palmettedekoration (de øverste spidser af
brækket). På monumentets højre side, ud for ind

skriftens første linje, er indhugget Freunds mono
gram samt et total, betegnende det sidste ciffer i 
året for monumentets fuldførelse.720 Stelen er be
slægtet med andre gravminder udført af  Freund, 
men enklere opbygget.721 Monumentet blev rejst 
på Brøndsteds gravsted i kirkegårdens nordvestre 
hjørne.722 Nu opstillet ved kirkens østgavl.
 4647) (Fig. 483, 547), 1832 og 1835. To mo
numenter over rektor ved Horsens Lærde Skole, 
Oluf Worm, *22. okt. 1757, †12. sept. 1830, med 
hustruen Elsebeth Worm, f. [Saur], *1755, †1834 
(Olrik nr. 9 (kirkegårdsmonument), Norn nr. 81). 
Heraf var det førstnævnte (fig. 483) udført af 
Hermann Ernst Freund723 og rejst efter en ind
samling blandt afdødes tidligere elever.724

 Monument (nr. 46) af sandsten, granit og bronze; 
195×83×57 cm. Indskrift i fordybede versaler. Po
stament af grå sandsten i to afsæt hvorpå afdødes 
valgsprog »Nihil ad ostentationem, omnia ad con
scientiam« (Det har intet med pral at gøre, men alt 
med samvittigheden),725 samt fødsels og dødsdato 
og skriftsted (Matt. 24,46). Derover piedestal af 
rødlig, poleret granit med personalia og mindeord. 
Piedestalen krones af en bronzevase (ca. 55 cm. 
høj) med et relief: Lærer med Disciple (fig. 547). 
Endvidere mindesten (nr. 47) over Oluf Worm og 
hustru af rødlig kalksten; 115×76 cm; hugget af 
stenhugger Tommerup i Århus.726 Stenen, der er 
uden dekoration, har indskrift, bestemt af Oluf 
Worm selv,727 i fordybet kursiv; efter personalia 
parafraseres to skriftsteder (Joh. 11,25 og 1 Tim. 
4,8). Derunder et nu ulæseligt mindevers på latin, 
forfattet af præsten og forfatteren Niels Blicher i 
Randlev, digteren Steen Steensen Blichers far.728

 De to monumenter blev placeret på afdødes 
gravsted i kirkegårdens nordøstre hjørne ved mu
ren mod Borgergade i foråret 1836. Gravstedet 
blev indhegnet med et †jerngitterværk, udført af 
smeden L. Jacobsen; om gravstenen plantedes evig
grønt og om gitteret gedeblad.729 Antagelig flyttet 
til den nuværende placering i græsset umiddelbart 
nord for kirken ved omlægningen 1972.
 48) O.1834. Johanne Magrete Lorentzen, *25. 
jan. 1816, †26. aug. 1834 (Norn nr. 61).
 Støbejern; 115×75 cm. Svarende til gravminde 
nr. 40, og som dette nedfældet i granitblok med 
bort af buetunger. 1944 registreret på sin nuvæ

Fig. 482. Kirkegårdsmonument nr. 45, 1832, udført 
af Hermann Ernst Freund, over sognepræst Christian 
Brøndsted (†1823), og hustru Mette Augusta Petersen 
(†1832) (s. 5986). Jesper Nørgaard Weng fot. 2001. 
– Churchyard monument no. 45, 1832, by Hermann Ernst 
Freund, to the rector Christian Brøndsted (†1823), and his 
wife Mette Augusta Petersen (†1832).
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rende placering ved kirkegårdens vestmur.
 49) (Fig. 484), 1835.730 [Carl Hermann] Selde
ner, [*24. april 1795 i Landscrona, †10. okt. 1834 
i Horsens]. Af gravskriften fremgår, at monumen
tet er rejst af slægtninge (Olrik nr. 4 (kirkegårds
monument), Norn nr. 63). 
 Rødlig og lys grå sandsten; 172×96×58,5 cm. 
Cippus med indfældet tavle hvorpå næsten udvi
sket indskrift i fordybede versaler. Monumentet 
hviler på et postament over en lav sokkel med 
skurerede sider. På postamentets forside relief af 

en slange, der bider sig selv i halen (symbol på 
Evigheden). Monumentet krones af en trekant
gavl med niche, hvori spor af †relief af en olie
lampe af lys grå sandsten; kun foden er bevaret.708 
1944 registreret på sin nuværende placering ved 
kirkegårdens vestmur, nordvest for kirken.
 50) O. 1835.731 Over [Ole] Christian Olsen, 
[købmand, *1777, †14. sept. 1835] og hans tre 
hustruer: Kirstine Olsen f. Bang, *12. juli 1776 [i 
Hemb, Voerladegaard Sogn], †[28.] august 1809 i 
Horsens »efter en dødfød Datter«, Anne Margre
the Olsen f. Steenberg,732 *[o. 1791 i Grimstrup 
Præstegård], †[16. jan. 1815] i Horsens, og den
nes yngste datter, Anne Cathrine *[24. dec. 1814, 
†8. sept.] 1821, samt Ane Chatrine Olsen f. Møl
ler, *20. aug. [1781 i Stidsmølle], †[20. feb. 1842] 
(Norn nr. 9).
 Grålig kalksten; 171×110 cm; stærkt eroderet. 
Liggesten med indskrift i fordybet kursiv på let 

Fig. 483. Kirkegårdsmonument nr. 46, 1832, udført 
af Hermann Ernst Freund, over rektor Oluf Worm 
(†1830) (s. 5986). Jesper Nørgaard Weng fot. 2001. 
– Churchyard monument no. 46, 1832, by Hermann Ernst 
Freund, to the school principal Oluf Worm (†1830). 

Fig. 484. Kirkegårdsmonument nr. 49, 1835, over køb
mand Carl Hermann Seldener (†1834) (s. 5987). Jesper 
Nørgaard Weng fot. 2001. – Churchyard monument no. 49, 
1835, to the merchant Carl Hermann Seldener (†1834).
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ophøjet skriftfelt inden for en forsænket fals. I 
hjørnerne indfældede rosetter; den øverste ven
stre er knust, den øverste højre mangler. 1944 re
gistreret vest for kirken; 1972 henlagt i grus syd 
for kirken.
 51) 1836.733 Sophie Brøndlund, †1831, 63 år 
gammel (Norn nr. 37).
 Støbejern; 116,5×75 cm. Svarende til nr. 40, 
dog »Støbt i Horsens 1835«. Korset er nedfældet 
i en granitblok uden dekoration. 1944 registre
ret på sin nuværende placering ved kirkegårdens 
sydmur, syd for kirken.
 52) 1836.734 Philip Boldt, købmand, *9. sept. 
1762, †1. aug. 1832 (Norn nr. 40).

»Ved Støvet af en elsket Fader,
saa mangen Vemodstaare randt,
men Haabet aldrig os forlader,

han Løn hos Gud i Himlen fandt,
og efter Prøvenstid for vist,
til evig Fryd vi samles hist«

Støbejern; 143×77,5 cm, støbt af C. F. Weiss.735 
Indskrift med reliefversaler på cirkulær plade på 
korsstammens nedre del, derunder påskriften 

»Støbt i Horsens 1836«. Trepasformede korsen
der, foroven relief af laurbærkrans. 1836 opstillet 
på fælles gravsted med nr. 53;736 1944 registreret 
på nuværende placering ved kirkegårdens syd
mur.
 53) (Fig. 485), 1836.737 Anna Cathrina Boldt 
f. Frydensberg, *12. okt. 1776, †11. april 1827 
(Norn nr. 38).

»Her hvor en kjerlig Moder hviler
i Gravens fredelige Hjem,

Erindringsblomsten venlig smiler
igjenem Taarer altid frem,

men Dødens Engel hvidsker glad,
hist skal vi aldrig skilles ad«

Støbejern; 121×78 cm. Svarende til nr. 52, ind
skrift og dekoration dog optrukket med guldfar
ve, og 1836 opstillet på fælles gravsted med dette 

Fig. 485. Kirkegårdsmonument nr. 53, 1836, over An
na Cathrina Boldt (†1827) (s. 5988). Jesper Nørgaard 
Weng fot. 2001. – Churchyard monument no. 53, 1836, to 
Anna Cathrina Boldt (†1827).

Fig. 486. Kirkegårdsmonument nr. 54, o. 1836, over 
skipper Michel Foged (†1836) og hustru Charlotte 
Sophie Magdelene (†1821), samt Asmus Bune (†1829) 
(s. 5989). Henrik Wichmann fot. 1999. – Churchyard 
monument no. 54, c. 1836, to the sea captain Michel Foged 
(†1836) and his wife Charlotte Sophie Magdelene (†1821), 
as well as Asmus Bune (†1829).
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Danmarks Kirker, Århus

(jfr. ovf.). 1944 registreret på nuværende place
ring ved kirkegårdens sydmur.
 54) (Fig. 486), o. 1836. Michel Foged, skipper, 
*1764 på Endelave, †1836 i Horsens, og hustru 
Charlotte Sophie Magdelene f. Vinther, *1770 i 
Steensballe, †1821 i Horsens, samt Asmus Bune, 
*17. sept. 1829, †24. dec. s.å. (Norn nr. 73).
 Grå kalksten; 77×56 cm. Indskriften, med for
dybet skriveskrift, afsluttes med skriftsted (Matt. 
5,9); derover spor af pånittet †relief (jfr. nr. 41). 
1944 lå stenen ved kirkegårdens sydmur; 1972 
henlagt i grus syd for kirken.
 55) (Fig. 487), o. 1837.738 Garver Morten Møl
lers to hustruer, Ane Marie Møller f. Mørk, *4. 
maj 1798, †21. dec. 1831, »efter 4re Aar og 7 Maa
neders Lykkeligt Ægteskab, Moder til 3 Sønner, 
hvoraf to ere, den Ene forud, den Anden 3 Uger 

efter hinde hedengangne«, og Johanne Marie 
Møller f. Molboe, *6. sept. 1798, †21. feb. 1834 
»efter 10 Maaneders Lykkeligt Ægteskab Moder 
til 1 Datter, som hun faae Dage efter Fødselen 
fulgte i Evigheden inderligt elsket og savnet« 
(Norn nr. 16).
 Grå kalksten; 133,5×87 cm. Indskrift i fordy
bet kursiv på let ophøjet skriftfelt inden for en 
forsænket fals. I hjørnerne rosetter, den øverste 
højre mangler. 1944 lå stenen ved kirkegårdens 
sydmur; 1972 henlagt i grus syd for kirken.
 56) (Fig. 488), o. 1843. Hans Henrik Wolder, 
postmester, *19. juli 1803, †12. dec. 1843, og hu
stru, Jensine Pouline Wolder f. Malling, *22. juli 
1810, †14. aug. 1881, samt hustruens fader Jens 
Michael Malling, postmester og kancelliråd, *22. 
april 1773, †24. feb. 1846, og antagelig ægtepar
rets datter Jensine Michaeline Wolder, *19. juli 
1832, †21. okt. 1895 (Norn nr. 23).

Fig. 487. Kirkegårdsmonument nr. 55, o. 1837, over 
garver Morten Møllers to hustruer, Ane Marie Møller 
(†1831) og Johanne Marie Møller (†1834) (s. 5989). 
Henrik Wichmann fot. 1999. – Churchyard monument 
no. 55, c. 1837, to the tanner Morten Møller’s two wives, Ane 
Marie Møller (†1831) and Johanne Marie Møller (†1834).

Fig. 488. Kirkegårdsmonument nr. 56, o. 1843, over 
postmester Hans Henrik Wolder (†1843), og hustru 
Jensine Pouline Wolder (†1881), samt sidstnævntes 
fader postmester Jens Michael Malling (†1846) og 
antagelig ægteparrets datter Jensine Michaeline Wol
der (†1895) (s. 5989). Henrik Wichmann fot. 1999. 
– Churchyard monument no. 56, c. 1843, to the postmaster 
Hans Henrik Wolder (†1843), and his wife Jensine Pouline 
Wolder (†1881), as well as the latter’s father, the postmas-
ter Jens Michael Malling (†1846) and probably the couple’s 
daughter Jensine Michaeline Wolder (†1895).

407
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 Grå sandsten (grotte og sokkel) og hvid mar
mor (kors og tavler); 105×117×49 cm. Vedbend
dekoreret grotte på tilsvarende sokkel med to 
indfældede tavler, hvorpå indskrift i fordybet an
tikva, afsluttet med skriftsted (Matt. 5,8) og del
vist udfyldt med sort. Øverst spor af †kors (jfr. 
Ørting Kirke s. 2708). 1944 registreret på nuvæ
rende placering øst for kirken.
 57) O. 1843. Magnus Christian Horn, præst i 
Horsens, *2. marts 1753, †25. jan. 1843, og hu
stru Anne Helene Horn f. Musted, *27. juli 1759, 
†4. marts 1845 (Norn nr. 49).
 Lysegrå kalksten; 89×54 cm. Stenen, der er 
uden dekoration, har indskrift i fordybede ver
saler. 1944 ved kirkegårdens sydmur, sydvest for 
kirken; 1972 henlagt i grus syd for kirken.
 58) (Fig. 489), 1844. Anders Therkelsen, køb
mand, [*6. sept. 1787] i Horsens, [†23. marts 
1844], og hustru [Marie Magdalene Therkelsen f. 
Smidstrup, *29. marts 1786, †22. jan. 1872] (Norn 
nr. 43).

 Grå sandsten og hvid marmor; 164×63×35 
cm. Cippus med indfældet tavle hvorpå næsten 
helt udvisket indskrift, der afsluttes med skrift
sted (Luk. 12,37); derunder relief af tårekrukke.739 
Monumentet hviler på højt postament og krones 
af en trekantgavl med relief af en sommerfugl. 
Oprindelig formentlig opstillet på assistenskirke
gården Nordre Kirkegård, siden flyttet til Klo
sterkirkegården.740 1944 registreret på sin nuvæ
rende placering ved kirkegårdens sydmur.
 59) (Fig. 490), o. 1847. [Anders Kruse Jo
chumsen, *10. april 1800, †22. marts 1847], hu
struen [Christiane Jochumsen f. Dahl, *18. marts 
1808, †12. dec. 1867] samt datteren [Barbara Ka
trine Jochumsen, *18. feb. 1843, †10. nov. 1869],  
(Norn nr. 52).
 Grå sandsten (grotte og sokkel) og hvid mar
mor (kors); 117×76×50 cm. Vedbenddekoreret 
grotte på tilsvarende sokkel med indfældet tavle 

Fig. 489. Kirkegårdsmonument nr. 58, 1844, over køb
mand Anders Therkelsen (†1844), og hustru Marie 
Magdalene Therkelsen (†1872) (s. 5990). Jesper Nør
gaard Weng fot. 2001. – Churchyard monument no. 58, 
1844, to the merchant Anders Therkelsen (†1844), and his 
wife Marie Magdalene Therkelsen (†1872).

Fig. 490. Kirkegårdsmonument nr. 59, o. 1847, over 
Anders Kruse Jochumsen (†1847), og hustru Christia
ne Jochumsen (†1867), samt ægteparrets datter Barbara 
Katrine Jochumsen (†1869) (s. 5990). Jesper Nørgaard 
Weng fot. 2001. – Churchyard monument no. 59, c. 1847, 
to Anders Kruse Jochumsen (†1847), and his wife Christiane 
Jochumsen (†1867), as well as the couple’s daughter Barbara 
Katrine Jochumsen (†1869).



5991KIRKEGÅRDSMONUMENTER

i form af en skriftrulle med næsten helt udslettet 
indskrift i fordybet antikva, tavlens øvre venstre 
hjørne afbrækket. Over tavlen relief af et hånd
tryk. Øverst spor af †kors med laurbærkrans om 
korsstammen. 1944 registreret på nuværende pla
cering ved kirkegårdens sydmur, sydvest for kir
ken.
 60) (Fig. 491), o. 1849. Sophie Hansen f. Svit
zer, *26. maj 1787, †17. dec. 1849 (Norn nr. 31).
 Støbejern; 80×62×43 cm. Indskrift med reli
efversaler. Monumentet, der er udformet som en 
piedestal på profileret postament og med profile
ret gesims, var oprindelig kronet af et (†)kors.741 
På piedestalens forside er et forsænket, rundbuet 
felt, flankeret af liljeornamenter, med relief af Dø
dens genius, siddende på en sarkofag og støttende 
sig til en nedadvendt fakkel; foran ses tre kegle
formede søjler (metaer), en allegori over livslø
bets afgrænsning (jfr. Tiset Kirke s. 2248).742 På 
bagsiden et tilsvarende, forsænket felt uden relief; 
på højre side mindeord, på venstre side persona
lia. 1944 registreret på sin nuværende placering 
ved kirkegårdens sydmur, sydøst for kirken.

 61) O. 1850. Maren Barfoed f. Bang, *[29. sept. 
1793, †31. okt. 1860] (Norn nr. 47).
 Grå sandsten (grotte og sokkel) og hvid marGrå sandsten (grotte og sokkel) og hvid mar
mor (kors); 75×77×50 cm. Vedbenddekoreret 
grotte på tilsvarende sokkel med indfældet tavle 
i form af en skriftrulle, hvorpå en nu helt udvi
sket indskrift; tavlens øvre hjørner er afbrækket. 
Øverst spor af nedfældet †kors. 1944 registreret 
på sin nuværende placering ved kirkegårdens 
sydmur, syd for kirken.
 62) (Fig. 492), 1850.743 Ulrik Stallknecht, †3. 
sept. 1858, 64 år gammel, og hustru Oline Emilie 
f. Thostrup, †5. april 1873, 75 år gammel, samt 
deres søn Frederik Stallknecht, †11. marts 1849, 
18 år gammel. Desuden Regnar Stallknecht, †14. 
dec. 1872, 6 år gammel (Norn nr. 29).
 Støbejern og zink; 190×140×43 cm; stærkt 
præget af forfald.744 Indskrift med relieffraktur. 
Det trefløjede monument i nygotik, der er sat over 
jernstøberiet Stallknechts grundlægger og udført 
af firmaet,745 består af en stor niche med foran
sat kølbue mellem lavere sidepartier med vandret 
øvre afslutning; alt på sammensat profileret posta
ment. Gotiserende stavværksornamentik smykker 
foroven de tre fløje, af hvilke den centrale niche 
indtil 1977 indrammede en ca. 70 cm høj frifigur 
af Dødens genius med nedadvendt fakkel i højre 
hånd og valmuer i venstre.746 Sidefelterne, hvorpå 
indskrift, har små fialer foroven.
 Pladsen foran monumentet er indhegnet med 
et, ligeledes stærkt forfaldent gitter, sammensat af 
store, flade bladornamenter mellem smalle søjler 
med fligede blomsterknopper og kannelerede 
hjør nepilastre.
 1850 opstillet på familiens gravsted på Nordre 
Kirkegård, men siden overført til Klosterkirke
gården, hvor det 1944 er registreret ved kirkegår
dens sydmur. Nuværende placering ved kapellets 
østmur, vest for kirken.747 Dele af gitteret opbe
vares i kælderen under kirken.
 63) O. 1856.748 Knud Gylding, handelsmand, 
*5. nov. 1774, [†19. sept. 1817], og hustru Bodil 
Margarethe Monberg [*10. jan. 1781], †27. april 
1852, samt datteren Mette Gylding, *7. juli 1807, 
†22. sept. 1825 (Norn nr. 50).
 Grå sandsten (grotte og sokkel) og antagelig 
hvid marmor; 83×71×31 cm. Vedbenddekoreret 

Fig. 491. Kirkegårdsmonument nr. 60, o. 1849, over 
Sophie Hansen (†1849) (s. 5991). Jesper Nørgaard 
Weng fot. 2001. – Churchyard monument no. 60, c. 1849, 
to Sophie Hansen (†1849).

407*
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grotte på tilsvarende sokkel med indfældet svagt 
buet tavle, hvorpå indskrift i fordybede versaler, 
der afsluttes med skriftsted (Sl. 68, 21). Øverst spor 
af †kors. 1944 registreret på sin nuværende place
ring ved kirkegårdens sydmur, sydvest for kirken.
 64) O. 1863. Elisabeth Nicoline Cathrine Bar
foed, *26. maj 1835, †29. maj 1863 (Norn nr. 48).
 Grå sandsten; 84×72×48 cm. Indskrift i fordy
bede versaler. Svarende til gravminde nr. 61. 1944 
registreret på sin nuværende placering ved kirke
gårdens sydmur.
 65) (Fig. 493), o. 1864. Peder Hendriksen, *30. 
juni 1818, †12. okt. 1864, og sønnen Hendrik Pe
dersen, *4. nov. 1849, †14. sept. 1864 (Norn nr. 32).
 Støbejern; 114×76,5 cm, støbt af Stallknecht.749 
Indskrift med reliefantikva, personalia dog med 

reliefversaler. Kors med trekløverformede kors
ender med håndtryk foroven og bladornament på 
tværarmene. Nederst på korsstammen et anker. 
1944 registreret på sin nuværende placering ved 
kirkegårdens sydmur, sydøst for kirken. 2005 er 
korsstammen brækket forneden og korset hensat 
op ad muren.
 *66) O. 1872. Chresten Jørgensen, rebslager, 
*10.(?) jan. 18[18], †[2]7. nov. 1872, og hustru 
Cathrine Henderikke Jørgensen f. Hentzel, *15. 
nov. 18[05], †6. maj 1877, samt deres søn Christi
an Jørgensen, *23. maj(?) 1846, †19. sept. [1897] 
(Norn nr. 28).
 Grå sandsten; ca. 209×72 cm; delvist forvitret og 
adskilt i fire dele. Søjlemonument med indskrift 
i fordybet antikva, udfyldt med sort. En lav, ot

Fig. 492. Kirkegårdsmonument nr. 62, 1850, over Ulrik Stallknecht (†1858), og hustru Oline Emilie (†1873), samt 
ægteparrets søn Frederik Stallknecht (†1849). Desuden Regnar Stallknecht (†1872) (s. 5991). Henrik Wichmann 
fot. 1999. – Churchyard monument no. 62, 1850, to Ulrik Stallknecht (†1858) and his wife Oline Emilie (†1873), as well as 
the couple’s son Frederik Stallknecht (†1849) and Regnar Stallknecht (†1872).
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tekantet sokkel samt en aftrappet, konkav base 
med reliefudsmykning i form af skiftevis ege og 
laurbærkranse, bundne med blade og blomster, har 
båret det søjleformede midtstykke, hvorpå ind
skriften findes. Søjlen, der foroven er smykket med 
omløbende ranker af laurbær og efeu, bærer en 
profileret gesims, hvis underside er smykket med 
store blade, mens oversiden har akroterielignende 
ornamenter. Monumentet krones af en urne.
 Muligvis den sidste begravelse på Klosterkirke
gården.750 1944 registreret på kirkegården øst for 
kirken, efter hærværk 1981 opbevaret i depot på 
Østre Kirkegård.751

 67) O. 1880. [Christiane Nicoline Marie Munch, 
*13. nov. 1820, †1. maj 1880] (Norn nr. 46).
 Grå sandsten og hvid marmor; 80×65×35 cm; 
svarende til gravminde nr. 61. Indskriften helt 
udvisket. 1944 registreret på sin nuværende pla
cering ved kirkegårdens sydmur.
 68) (Fig. 494), 1945. Fællesmonument for hor
sensianske frihedskæmpere faldet under den ty
ske besættelse af Danmark. Rejst af kammerater i 
Frihedsbevægelsen.752

 Gulgrå granit; ca. 246x107×73 cm. OpretståGulgrå granit; ca. 246x107×73 cm. OpretståOpretstå
ende bauta med indskrift i fordybede versaler. 
På forsiden et udhugget »V« (Victory), omgivet 
af egeløv, derunder personalia for fjorten unge 
mænd, på bagsiden indhugget strofer af Nordahl 
Grieg;753 alt udfyldt med sort. Nord for kirken.

(†)KIRKEGÅRDSMONUMENTER

1) O. 1830. Margrethe Lillienskjold f. Skjernbech, 
kammerherreinde, *1755, †20. marts 1835, og 
hendes datter, Sofie Lillienskjold, *23. april 1788, 
†26. jan. 1830, og søn, Carl Gustav Lillienskjold, 
kammerjunker, auskultant (bisidder) i Rente
kammeret, *18. feb. 1791, †7. juli 1830 (Norn nr. 
22a). Jfr. †gravkapel nr. 2.
 Hvid marmor; 67×68 cm; brækket i tre dele. 
Indskrift i fordybet antikva. Monumentet er ud
formet som en opslået bog, oprindelig prydet 
med et kors.754 1944 registreret øst for kirken. 
Hensat i kirkens kælder.
 2) O. 1845. Mads Broe Ebbesen, toldbetjent, 
*16. april 1779 i Grumstrup, †13. okt. 1845 i 
Horsens (Norn nr. 39).

 Støbejern; 117×87 cm; støbt af brødrene Jo
chumsen.755 Afbrækket forneden. Indskrift med re
liefantikva, personalia dog med reliefversaler. Kors 
med gennembrudte korsender, formet som kaprifo
lier, foroven håndtryk. 1944 registreret ved kirkegår
dens sydmur, syd for kirken. Hensat i kirkens kælder.
 3) O. 1833. Carl Ludvig Binzer, *14. juni 1784 
i Kiel; †6. nov. 1833 i Horsens (Norn nr. 36).
 Støbejern; 100×74,5 cm; støbt af Stallknecht.756 
Afbrudt forneden. Indskrift med reliefantikva, 
personalia dog med reliefversaler; efter personalia 
et skriftsted (Sl. 37,37).757 Spidse, trefligede kors
ender, foroven en sommerfugl, nederst på kors
stammen et anker. 1944 registreret ved kirkegår
dens sydmur, syd for kirken. Hensat i kælderen.
 4) O. 1850? Zink; 31×26,5 cm, nederste venstre 
hjørne afbrækket. Plade med relief af knælende 
engel med blomsterbuket i hånden. Antagelig fra 
gravminde på Klosterkirkegården. Hensat i kæl
deren.

Fig. 493. Kirkegårdsmonument nr. 65, o. 1864, over 
Peder Hendriksen (†1864), og sønnen Hendrik Peder
sen (†1864) (s. 5992). Jesper Nørgaard Weng fot. 2001. 
– Churchyard monument no. 65, c. 1864, to Peder Hendrik-
sen (†1864), and his son Hendrik Pedersen (†1864).
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 5) Uvist år. Rødlig sten, 64×47,5x43 cm; in
gen spor af indskrift. Stenen, der har dybe fuger, 
er placeret på lavt, skureret postament i to afsæt 
(73×78×61). Øverst spor af nedfældet †toppry
delse af hvid marmor, antagelig et kors. Stenen 
kan være del af et (†)monument. Muligvis er det 
denne, der på foto o. 1966 ses øst for kirken som 
støtte for en ikke identificeret gravsten.711 Stenen 
kan ikke identificeres i ældre registreringer. Op
stillet på kirkegården øst for kirken.

†KIRKEGÅRDSMONUMENTER

1) 1600’erne(?), genanvendt med sekundær ind
skrift 1708.758 Peder Adzerssøn, handelsmand i 
Horsens, †1702, i sit 60. år, samt hans to hustruer, 
Anna Andersdaatter (Andersdatter), †1684, og 
Margrethe Sørensdatter Samsøe, †1742 i sit 58. år; 

sidstnævnte ægteskab velsignet med en søn og … 
døtre. Desuden hustruens anden mand Clemend 
Hanssøn, skipper og handelsmand i Horsens, 
†1710. Af gravskriften fremgår, at sidstnævnte 
har bekostet stenen. 1714 lagdes en †ramme på 
gravstedet, bekostet af førstnævntes søn (Olrik nr. 
2 (ligsten); Norn nr. 54).34

 Af Olrik beskrevet som en ligsten med evan
gelistsymboler i hjørnerne, relief af Opstandel
sen foroven og en engel med timeglas forneden. 
Stenen lå da nord for kirken, 1944 registreret ved 
muren i kirkegårdens sydvestre hjørne.
 2) O. 1808. Hans Benzen, hospitalsforstander, 
*16. dec. 1749, †10. sept. 1808. »Han var den 
lidende Menneskeligheds virksomste Velgiører, 
sine Venners troeste Ven, selv Børneløs en Fader 
for mange og mere end alt for hans efterladte 
Sørgende Enke der længe vil begræde men al
drig glemme hvad hun i ham eiede og tabte« 
(Olrik nr. 1 (kirkegårdsmonument), Norn nr. 26). 
Jfr. kirkegårdsmonument nr. 27.
 Monument af uvis form med versalindskrift. 
1944 registreret på kirkegården øst for kirken.
 3) O. 1809. Cathrine Agnethe Lieb, *4. juli 
1775, †11. sept. 1809. »Dannet ved Kundskab og 
Omgang med Adlen, Adlet ved Selvværd og hæ
derlig Kunstflid, Trofast i Venskab og ædel i Gien
gield, Daadfuld i Livet og rolig i Døden Saaledes 
var hun« (Norn nr. 83).
 Liggende sandstenstavle. 1944 registreret nord 
for kirken ved hegnet mod Borgergade.
 4) O. 1810.759 Johan Echsted, livkirurg ved det 
brunsvigske (braunschweigske) hof i Horsens, *6. 
dec. 1730 i Helmstadt, †10. juni 1810 i Horsens, 
og hustru Anne Chatrine Friborg, *8. aug. 1755 
på Sjælland, †1842 (Norn nr. 51). 
 Monumentet, der er beskrevet som ‘en lille 
ubetydelig sten’,760 var oprindelig indmuret i den 
vestlige kirkegårdsmur.761 1944 registreret i kir
kegårdens sydvestre hjørne.
 5) (Fig. 495), o. 1811. . »Under denne Sten … 
er nedlagt det … af … Anders …«.762 At dømme 
heraf og ud fra stenens motivindhold sandsyn
ligvis lagt over arkitekten Anders Kruuse, *24. 
nov. 1745 i Horsens, †14. feb. 1811 sammesteds, 
og hustru Ane Kierstine Garmer, *1747 i Hor
sens, †2. juni 1826 sammesteds (Norn nr. 8).763

Fig. 494. Kirkegårdsmonument nr. 68, 1945, over 14 
horsensianske frihedskæmpere (s. 5993). Henrik WichHenrik Wich
mann fot. 1999. – Churchyard monument no. 68, 1945, to 
fourteen resistance fighters from Horsens. 
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 Hiernøesten, antagelig af grå kalksten. Skrift
feltet har buede hjørneindsnit foroven og kro
nes af relief med hovedlineal, vinkelmåler og 
passer, refererende til Kruuses erhverv som ar
kitekt; redskaberne flankeres af kornaks.764 For
neden afsluttes skriftfeltet med guttæ (dråber) 
på hver side af et bueindsnit, hvorunder ses en 
bikube, flankeret af oliven og palmegren. Langs 
siderne er pilastre med kannelerede postamen
ter og blomsterprydede kapitæler, hvorfra ud
går dukatmønster. 1944 registreret på kirkegår
den vest for kirken; stenen var da brækket midt 
over.
 6) O. 1812. Anna Cederquist, †1812. (Olrik nr. 
3 (kirkegårdsmonument)). Af uvis form.
 7) O. 1818. D. E. J. von Stemann og G. C. von 
St(emann), †1813. (Olrik nr. 7 (kirkegårdsmonu
ment)).
 Sandsynligvis over gehejmerådinde Dorothea 
Eleonora Isabella von Schmettau, *5. aug. 1750 
i Berlin, †20. feb. 1818 i Horsens, g.m. Christian 
Ludvig Stemann, gehejmestatsminister, †11. nov. 
1813 i Sorø (DK Sorø 106). 1870 ønskede efter
levende familie at forny gravstedet af hensyn til 
monumentet.280

 8) O. 1828. Bodil Marie Stallkneckt f. Winther, 
*16. jan. 1806, †30. jan. 1828, med en to dage 
gammel søn. »Det Dyrebare Moder Navn Dig 
aabnede Gravens kolde Favn«.
 Liggende sten. Omtales i håndskrevet registra
tur på Byarkivet, men ikke registreret 1944.
 9) O. 1831. Ane Sophie Monberg, †1831, og 
Knud M(onberg). (Olrik nr. 2 (kirkegårdsmonu
ment)).765 Uvis form og placering.
 10) O. 1838. Ioh. (Johanne) Marie S. Wuust, *1. 
maj 1836, †6. juni 1838, og Anton Ioh. S. Wuust, 
*4. juni 1839, †2. sept. 1847 (Norn nr. 41).
 Støbejernskors, antagelig af en type med hjer
teformede korsender og dekoration øverst og 
nederst på korsstammen, støbt af brødrene Jo
chumsen.766 1944 registreret ved kirkegårdens 
sydmur, syd for kirken.
 11) O. 1845. Niels Jørgensen, købmand, *1780, 
†1845, og hustru Karen Marie f. Lauritsen, *1779, 
†1832 (Norn nr. 35).
 Støbejernskors af uvis form. 1944 registreret 
ved kirkegårdens sydmur, syd for kirken.

 12) O. 1851. Mariane Petrine Therkelsen f. 
Schmidt, *27. april 1826, † 29. marts 1851 (Norn 
nr. 44).
 Sandstensmonument med kors og versalind
skrift. 1944 registreret ved kirkegårdens sydmur, 
sydvest for kirken.
 13) O. 1855. Ane Kjerstine Henrichsen f. An
dersen, *11. feb. 1823, †16. juli 1855, og sønnen 
Marius Henrichsen, *11. feb. 1853, † samme år 
(Norn nr. 33).
 Støbejernskors. 1944 registreret ved kirkegår
dens sydmur, syd for kirken.
 14) O. 1858. »Mikisch Fred«, sandsynligvis 
over Jacob Diderich Mikisch, distriktskirurg 
og læge ved Hansted hospital, *20. aug. 1777 

Fig. 495. †Kirkegårdsmonument nr. 5, o. 1811, over ar
kitekt Anders Kruuse (†1811), og hustru Ane Kierstine 
Garmer (†1826) (s. 5994). Fot. o. 1944. – †Churchyard 
monument no. 5, c. 1811, to the architect Anders Kruuse 
(†1811), and his wife Ane Kierstine Garmer (†1826). 
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i Kappel, †14. dec. 1858 i Horsens (Norn nr. 
84).767 Marmorplade. 1944 registreret på kirke
gården nord for kirken, ved hegnet mod Bor
gergade.
 15) O. 1862. Severinsen, skibsbygger, †13. nov. 
1862, og hustru Ane Marie, †17. marts 1870 i 
Horsens (Norn nr. 30). Mester for og giver af 
Klosterkirkens skibsmodel (s. 5890).768

 Støbejernskors af uvis form. 1944 registreret 
ved kirkegårdens sydmur, syd for kirken.
 16) O. 1864. Caroline Sørensen f. Hansen, *16. 
feb. 1839 i Haderslev, †17. april 1864 i Horsens 
(Norn nr. 34).
  Støbejernskors, antagelig af en type med fem
takkede korsender med dekoration, udført af 
Møller & Jochumsen.769 1944 registreret ved kir
kegårdens sydmur, syd for kirken.
 17) O. 1866. Jens Thykier Bang, *1797, †1866 
(Norn nr. 58).
 Antagelig liggende marmortavle (jfr. †nr. 18). 
1944 registreret ved kirkegårdens vestmur, syd
vest for kirken.
 18) O. 1874. Laura Emilie Bang, *1809, †1874. 
(Norn nr. 56).
 Liggende marmortavle. 1944 registreret ved 
kirkegårdens vestmur, sydvest for kirken.
 19) O. 1880. Bodil Gylding, *26. okt. 1809, 
†12. aug. 1880, og Ane Cathrine Gylding, *20. 
april 1803, †16. nov. 1896.
 Opretstående tavle af sort granit. Omtales i 
håndskrevet registratur på Byarkivet, men ikke 
registreret 1944.
 20) Uvis datering. I. B. Andersen, handelsmand, 
*28. marts … i Ribe stift (Norn nr. 80).
 Liggende marmorplade med granitunderlag, 
indskrift i versaler. 1944 registreret på kirkegår
den nord for kirken, ved hegnet mod Borger
gade.
 21) Uvis datering. Marie Christine Richter 
(Norn nr. 82).
 1944 registreret på kirkegården nord for kir1944 registreret på kirkegården nord for kir
ken, ved hegnet mod Borgergade.

IKKE STEDFÆSTEDE FRAGMENTER 
AF GRAVMINDER

Blandt genstande, overført 1920 til Horsens Mu
seum fra Klosterkirken, er to fragmentarisk beva
rede *sandstensfigurer, der rimeligvis hidrører fra 
et ikke nærmere identificeret gravminde. Begge 
har et stilpræg, som må dateres til 1700’erne, 
jfr. epitafierne for Gerhard de Lichtenberg og 
Jochum de Lichtenhielm (s. 5924 og 5911). 1) 
Putto, 60 cm høj; figuren savner venstre arm og 
begge fødder, mens det afbrækkede hoved sekun
dært er påsat. Det siddende barn, som er nøgent 
bortset fra et draperi om lænden, støtter højre 
hånd på en muslingeskal, overkroppen er drejet 
mod venstre; postamentet udgøres af et firkantet 
blok, antagelig sekundært udhugget af et større 
parti (HOM inv. nr. 1632). 2) Siddende figur, ca. 
46 cm høj; det bevarede fragment savner hoved 
samt begge arme og nedre halvdel af benene. 
Den stærkt beskadigede figur, som er vendt mod 
venstre, er vist nøgen, idet et draperi er ført i en 
bue fra skulderen, bag om ryggen og hen over 
underkroppen. På blokformet sæde, svarende til 
nr. 1 (HOM inv. nr. 1633).

GRAVUDSTYR

*Lys- eller mindeskjold, 1800’erne, af jernblik. 
41×34,5 cm. Et kronet skjold, indsat i akan
tusprydet ramme; på bagsiden fire øskner til fæst
nelse på alterlyset (jfr. bl.a. DK Odense 921f.). 
Sort bund med hvide og forgyldte detaljer samt 
overtræk af lakfernis. På selve skjoldet et sam
menskrevet »F R (eller et sekstal?)«, antagelig re
fererende til Frederik VI’s eller Frederik VII’s død 
(1839 eller 1863). De to kongebegravelser mar
keredes i Horsens med særlige mindehandlinger, 
og ved begge lejligheder leverede blikkenslager 
Dændler et par lyseplader (s. 5599). Den tilhø
rende †pendant synes dog at være forsvundet. I 
Horsens Museum (HOM inv. nr. 1623)



 

KILDER OG HENVISNINGER

ARKIVALIER

RIGSARKIVET (RA). Danske Kancelli: D2627. Jy
ske registre og koncepter og indlæg til jyske registre 
(nr. 112). F20. Koncepter og indlæg til jyske tegnel
ser (nr. 18). – Kultusministeriet: 1. kontor, Journalsager 
P 64 (1863); Q 745 (1864); Q 1066 (1864); Z 1264 
(1872); Ø 277 (1874); Ø 871 (1874); Ø 1412 (1874); G 
339 (1881); H 714 (1882); NN 1467 (1887); PP 1272 
(1889); RR 403 (1891); UU 162 (1894); UU 1430 
(1894); XX 330 (1896). – Kirkeministeriet: 1. kontor, 
Journalsager 4 D 11.3 (1930); 4 K 92 (1936). – Partiku-
lærkammeret: 119. Hofholdningen i Horsens. 1782, 1785. 
Bilag til hofholdningsregnskaberne. – Kongehusets Ar-
kiv. Christian VIII: 12. 17801816. Kammerherre, oberst 
A. J. Lillienskiolds papirer vedr. de russiske (brunsvig
ske) prinsessers hof i Horsens. – 13. 180518. Akter 
vedr. prinsesse Catharina af Braunschweig i Horsens. 
– Håndskriftsamlingen: I. Klevenfeldts saml. Pk. 26.

LANDSARKIVET FOR NØRREJYLLAND (LA
Vib). Århus bispearkiv (C 3): 51013. 16231845. Ind
komne breve og journalsager. Horsens kirker. – 1785. 
1760. Fundats for Jens Jørgen Lindvigs legat for 
Horsens kirker og latinskole. – 236884. 17401860. 
Kirkeregnskaber vedr. Horsens. – 238591. 174188. 
Bilag til Horsens kirkers regnskaber. – 2392. 1813
45. Horsens kirker, antegnelser mv. (236892 i det 
følgende forkortet: Bispeark. Rgsk.). Provstearkiver (C 
34): 34. 18551938. Synsprot. for VoerNim Hrd. 
Præstearkiver. Horsens købstad (C 414): 14. 16801813. 
Kirkebøger. Kirkeinspektionsarkiver. Horsens kirke (C 
621): 14. 16841866. Regnskabsbøger. – 5. 1904
28. Regnskabsbog (62115 forkortet: Kirkeinsp.ark. 
Rgsk.). – 6. 163067. Kloster kirkebog. – 7. 1652. 
Horsens kirkes stolebog (med uddrag af en ældre 
regnskabsbog, 15581656). – 8. 16621782. Horsens 
kirkers kirkestol. – 9. 16621794. Horsens kirkers kir
kestol. – 10. 1667. Horsens kirkers kirkestol. – 1618. 
17901831, 186685, 18861900. Indkomne breve. 
– 19. 1624, 16651869. Forskellige dokumenter. 
– 20A. 187394. Klosterkirkens restauration (forkor
tet: Kirkeinsp.ark. Restaur.). Retsbetjentearkiver. Horsens 
købstad (B 66): 344. (173953). Auktionsprotokol. – 
352. (182436). Auktionsprotokol. – 354. (185161). 
Auktionsprotokol. Rådstuearkiver. Horsens købstad (D 
13): 96. 16661727. Horsens bys befalingsbog. – 116. 

1778. Indkomne breve til magistraten. Amtsarkiver. 
Århus Stiftamt, Havreballegaard og Stjernholm Amter 
1682-1799 (B 5 A): 380. 173942. Skifte efter Peder 
Thomsen Bering og Elisabeth Chatrine Hoffgaard 
af Horsens. – Århus Stiftamt (B 5 D): 29. 179597. 
Skifteprotokol i boet efter Bodil Hof gaard, etatsraad 
Lichtenbergs enke. Privatark. O. Fabricius’ notater (H 
7 (736)4).

HORSENS BYARKIV. A611. Godsinspektør Parups 
arkiv (lbnr. 30). – Registrant over gravminder på Klo
sterkirkegården.

HORSENS MUSEUM. Indberetning ved Anette Aa
ling juli 2000 (løse malerier).

VED EMBEDET. Synsprotokol 1862ff. – Inventarli
ster 193774. – Registrant over gravminder på Klo
sterkirkegården o. 1944. – Papirer vedr. messehagler.

DET KONGELIGE BIBLIOTEK (KglBibl.). Andreas 
König, Historiske Meddelelser om Præsterne og Præste-
kaldene i Aarhus Stift, NyKglSaml 1194, 4º. Christen 
Skrams testamente, NyKglSaml 1986c, 4º. 

NATIONALMUSEET (NM). Notebøger: Søren Abild
gaard V, 180; N. L. Høyen 76ff. (Høyen). Indberetninger 
mv.: Breve fra H. F. J. Estrup til H. B. Storck (188891). 
Jørgen Olrik u.å. (o. 1900) (inventar og gravminder). 
Chr. Axel Jensen (1907) (inventar og gravminder). Ove 
Gjerding (1939) (altertavlens figurer). Niels Jochum 
Termansen (193842) (inventar og gravminder). Mo
gens Larsen (1973) (Thonboeske kapeldør). O. Wil
lumsen Krog (1976) (altersølv). JensJørgen Fri mand 
(med Marianne Ritzau og VM) (1980) (inventar) 
(1980-registreringen). JensJørgen Frimand, Poul Grin
derHansen, Anette Kruse og VM (197980) (inventar 
og gravminder på Horsens Museum). Mogens Larsen 
(1981) (Thonboes epitafium). Jens Johansen (1985) 
(Thonboes epitafium). Mogens Larsen (1985) (inven
tar). Ulla Johansen (1993) (gravkrypt under Schmidts 
Kapel). Kirsten Trampedach (1995) (kalkmaleri). Jens 
Johansen (1995, 19992004) (inventar og gravminder). 
Hans BrochMikkelsen (1996) (gravminder). Mirjam 
Hvid, Birgitte Bøggild Johannsen, Hugo Johannsen, 
Rikke Ilsted Kristiansen og Annelise Olesen 1999
2004 (inventar og gravminder).

Jfr. fortegnelse over arkivalier vedr. kirkerne i alm. i Gammel Skanderborg Amt og vedr. forkortelser smst., s. 2874
78; endvidere fortegnelse over arkivalier og litteratur vedr. kirkerne i Horsens, s. 5359 note 1. Fagordbog s. 15ff.
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TEGNINGER

NATIONALMUSEET. Bygning mv. To blade med 
eksteriør, bygningsprofiler og interiør ved Heinrich 
Hansen o. 1855. – Romansk tympanon og kalke af 
Kristoforus ved C. O. Zeuthen 1862. – Tre farvelagte 
blade med grundplan, tværsnit og kalkmalerier ved 
samme 1868. – Syv blade med plan, facader og snit ved 
H. B. Storck 1883. – Seks blade med plan, facader og 
snit til restaureringsforslag ved samme 1884 foruden 
div. forstudier hertil. – Kalker af ribbeprofiler, opmå
ling af arkitekturdetaljer og situationsplan ved Hector 
Estrup 188889. – Opstalt af korgavl, længdesnit i kor 
og div. arkitekturdetaljer ved Charles Christensen o. 
1914. – 12 blade med plan, facader, snit og detaljer 
samt korstole ved Horsens Tekniske Skole 194243 
(tryk). – Plan og snit af krypt under Schmidts Kapel 
ved Birch og Svenning 1993 (tryk). Inventar. Blade med 
font og korstole ved C. O. Zeuthen og Jacob Korne
rup 1863. – Blad med font og fontelukke ved Hector 
Estrup o. 1888. – Opmåling af †alterbord ved Hector 
Estrup 1888. – Forslag til lysekrone ved H. B. Storck 
1891. – Fire blade med orgel og orgelpulpitur ved H. 
B. Storck og Hector Estrup(?) o.1892. – Placering og 
afmærkning af figurer i altertavlens sideskabe ved Ove 
W. Gjerding 1950. Gravminder. Blad med våbner og 
indskrift fra †epitafium ved Søren Abildgaard o. 1770.

DANMARKS KUNSTBIBLIOTEK (Samlingen af ar
kitekturtegninger). Bygning mv. 34 måleblade af bygning 
og inventar ved Hector Estrup(?) o. 1883. – Div. for
studier til restaureringsprojekt (fortrinsvis gavle og tag
rytter) samt farvelagt tværsnit mod korbuen ved H. B. 
Storck o. 1884. – Blad med udkast til †ligkapel ved H. B. 
Storck o. 1888. – To blade med udkast til smedejernsgit
ter ved H. B. Storck 1896. Inventar. Farvelagt blad med 
detaljer af korstole ved Thorvald Jørgensen 1886. – Tre 
blade med udkast til dørfløje ved H. B. Storck 1890. – To 
blade med udkast til altersølv ved H. B. Storck 1892.

HORSENS MUSEUM (Kgl. bygningsinspektør Vig
go Norns tegningsarkiv, omfattende ældre materiale 
ved Hector Estrup, fortrinsvis kopier og arbejdsteg
ninger, jfr. specificeret tegningsoversigt i HOM). Byg-
ning mv. Opmålinger 1883 med påtegning ved Hec
tor Estrup(?) fra afgravning af terræn omkring sokkel 
1888. – Situationsplan ved Hector Estrup 1888. – Plan, 
snit og facader til †ligkapel ved H. B. Storck 1888. 
– Skitser af †døre samt cirkelvindue fra (†)kapel ved 
Hector Estrup 1888. – Forhøjelse af skibets nordmur 
ved Hector Estrup 1888(?).  – Detailprojektering til 
hvælvkappe over Lichtenbergs monument, opstilling 
af Thonboes kapelgitter, nyindretning af Det russiske 
Kapel ved Hector Estrup og opstilling af stolestader 
med skitse til gulvbelægning ved Hector Estrup 1889
90. – Situationsplan o. 1907 ved Viggo Norn(?). Inven-

tar. Udkast til dobbelt lysearm ved Viggo Norn 1907. 
Gravminder. Blad med plan og opstalt af murede grave 
ved Hector Estrup 1888. – Div. epitafier, gravsten og 
kisteplader.
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NOTER TIL HISTORISK INDLEDNING

1 Scriptores minores historiæ Danicæ medii ævi, M. Cl. 
Gertz (udg.), II, Kbh. 1922, 297f. 
2 Scriptores minores (note 1) 366. Der henvistes her til en 
dattersøn af Niels Manderup, Manderup Holck. Det er 
usikkert, hvorvidt klostrets grundlægger, ridder Niels, 
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tilhørte Manderupslægten, der synes at stamme fra den 
sjællandske by af samme navn i Skibby sogn, Horns 
Hrd., jfr. gravsten i Skibby Kirke, DK Frborg 269496. 
Se også DaAdÅrb VI, 1905 12426. 
3 DiplDan 2, II, nr. 12223. Esbern Vagnsens enke, Gro, 
gav ved denne lejlighed to mk. penge til klostret.
4 Scriptores minores (note 1) 308, 318 og 320. Peder OlPeder Ol
sens liste suppleres af Visbydiariet, jfr. fortegnelsen hos 
Johs. Lindbæk, De danske Franciskanerklostre, Kbh. 1914, 
26566, note 21; Jørgen Nybo Rasmussen, Die Fran-
ziskaner in den nordischen Ländern im Mittelalter (Franzis
kanische Forschungen, 43), Kevelaer 2002, 518ff.
5 Således 1432 (Repert I, nr. 6570), 1458 (Repert II, nr. 
830) og 1492 (Repert II, nr. 7105). 
6 Jfr. også s. 5351. Som anført i et pavebrev 1497 havde 
en brand før dette tidspunkt ødelagt klostrets adkomst
breve, bl.a. selve stiftelsesdokumentet, ActaPont nr. 3574. 
Oplysningen om donationen må derfor være fremgået 
af en senere afskrift, måske i form af en kalkmalet ind
skrift eller en tavle i kirken, jfr. også gråbrødreklostrene 
i Odense og Ystad; herom DK Odense 1820f. 
7 DiplDan 3, I, nr. 277. 5. dec. 1342 indgav staden 
Rostock en tilsvarende klage over røveri af humle fra 
‘kirken i Horsens’ (»ecclesia in Horsnes«), der ‘for to år 
siden’ var ført til Bygholm., jfr. DiplDan 3, I, nr. 279. 
Det fremgår dog ikke, hvorvidt det her drejede sig om 
Klosterkirken eller om byens sognekirke. 
8 Repert I, nr. 6570.
9 Frederik I.s Registranter 17. nov. 1532; Resen 104, dog 
fejlagtigt tillige kaldt »s. Hanses Kirke«; jfr. også det til
hørende bykort (fig. 4, s. 5353 og 5654); for betegnel
sen »Slotskirken«, jfr. bl.a. LAVib. Bispeark. Rgsk. (C 
32380, 2384 og 2388), hhv. mellem 1767 og 1847, 
mens »Store Kirke« er anvendt som navn i tidsrummet 
o. 16621786, jfr. bl.a. LAVib. Kirkeinsp.ark. Horsens 
kirkers kirkestol (C 6219), Bispeark. Rgsk. (C 32385, 
2388 og 2391). 
10 Dette synes at gælde generelt for kirker og klostre i 
franciskanerprovinsen Dacia, hvor i alt kun 11 benæv
nes efter titelhelgenen, jfr. Nybo Rasmussen (note 4) 
492.  Alene HofmFund II (1768) 163, betegner kirken 
»St. Francisci«, uvist dog på hvilket grundlag.
11 1484 bevidnede klostrets gardein, Jens Dieghen, en 
retshandling ved et sognestævne i Barrit og stadfæstede 
sagen med sit segl, jfr. Repert II, nr. 5614. Seglet betegSeglet beteg
nes dog her som utydeligt.
12 S. Katharina nævntes som værnehelgen for gråbrød
reklostrene i Lund, Malmø, Ystad, Trelleborg, Køben
havn, Odense, Svendborg og Flensborg. I Ystad om
tales helgeninden netop sammen med S. Nikolaj, jfr. 
Jørgensen, Helgendyrkelse 139, 152. Om særlige francis
kanerhelgener, jfr. også Henrik Roelvink, Franciscans in 
Sweden. Medieval Remnants of Franciscan Activities (Scripta 
Franciscana), Assen 1998, 64ff. Endvidere Sissel F. Plathe, 
»Franciskansk ikonografi i Horsens klosterkirke«, i Bil-
leder i middelalderen. Kalkmalerier og altertavler, udg. Lars 

Bisgaard, Tore Nyberg og Leif Søndergaard, Odense 
1999, 52f. 
13 Repert II, nr. 7105.
14 ActaPont nr. 3574, 3575, 3577. For Horsens og 
Næstvedbrevenes fulde ordlyd, jfr. Lucas Waddingus, 
Annales minorum, XLI, Rom 173136, 546, 548. I Ka
lundborg kan ulykken muligvis knyttes til byens brand 
1495, jfr. DK Holbæk 3327. 
15 Jfr. således Jensen, Klosterkirken 8; Trap 5. udg. 20, 
411; Bay, Klosterkirken 16 fremhæver de ikke længere 
synlige brandspor på skibets øvre mure (jfr. s. 5678) 
og tidsfæster branden til »mellem 1492 og 1497«, men 
fastslår alligevel, at ulykken »ikke (synes) at have ramt 
kirken alvorligt«, bortset fra ødelæggelsen af klostrets 
arkiv; samme, Horsens historie indtil 1837, Horsens 1982, 
25, henfører dog skibets overhvælving og tilføjelsen af 
nordre sideskib til denne tildragelse; Plathe (note 12) 
52; Bodil Møller Knudsen og Ole Schiørring, Fra gru-
behus til grillbar. Horsens i 1000 år, Horsens 1992, 30.
16 Scriptores minores (note 1) 317. 
17 DaMag 1, VI, 268.
18 Frederik I.s Registranter 17. juli 1530, 17. nov. 1532.
19 Nybo Rasmussen (note 4) 351, opregner i alt 18 do
nationer til Horsensklostret.
20 DiplDan 4, VI, nr. 9; DaMag 3, III, 297ff. Legatet var 
på en skilling korn om året.
21 Allerede 1456 skænkede Niels Pedersen Gylden
stierne til Ågård 1 skilling grot til enhver kirke og 
kloster i Horsens, jfr. DaMag 3, III, 299, mens Henrik 
Knudsen Gyldenstierne til Restrup, der var befalings
mand på Bygholm og gennem hustruen, Anne Munk, 
erhvervede Boller, før sin død 1456 stiftede daglige 
messer i Klosterkirkens S. Anne kapel, jfr. Repert II, nr. 
7105 og ovf. Hvorvidt han planlagde eller vitterligt lod 
sig begrave her, vides dog ikke. Nybo Rasmussen (note 
4) 334 identificerer urigtigt Henrik Knudsen med 
dennes barnebarn af samme navn (begravet i Odense 
S. Hans Kirke, jfr. DK Odense 1447). Svigersønnen, 
rigshofmester Erik Ottesen Rosenkrantz (†1503) til 
Bjørnholm, der gennem hustruen Sophie Henriksdat
ter Gyldenstierne (†1477) arvede Boller, supplerede 
1492 denne gave, som nævnt smst. og ovf. Parrets søn, 
Holger Eriksen Rosenkrantz (†1496), testamenterede 
1495 forskellige naturalier til munkene, jfr. DaMag 
1, VI, 268 og ovf., ligesom også hans søster, Kristine 
Eriksen Rosenkrantz huskede klostret i sin sidste vilje 
1509, jfr. DaMag 1, VI, 187. 1519 skænkede endelig 
Christen Skram til Urup en okse til klostret, jfr. Lars 
Bisgaard, Tjenesteideal og fromhedsideal. Studier i adelens 
tænkemåde, Århus 1988, 158.
22 Hvad angår korstolenes våbenskjolde for Mande
rup og, antagelig, for Væbner, lader det førstnævnte 
sig formentlig knytte til Niels Manderup til Barritskov 
eller til sønnen af samme navn, begge døde o. 1484. 
Det modstående våben harmonerer dog hverken med 
faderens eller sønnens hustruer, hhv. Beate Iversdatter 
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Jul og Barbara Basse, jfr. DaAdÅrb VI, Kbh. 1905, 127. 
23 Bay, Klosterkirken 17, henfører det ene skjold, der viser 
Brockslægtens mærke, til Esge Jensen Brock (†1441), 
2º g.m. Ellen Henriksdatter Gyldenstierne (†o. 1472), 
en søster til Sophie Gyldenstierne, mens skjoldet med 
møllehjul identificeres med Jørgen Krumpens (†o. 
1500), 2° g.m. Anne Styggesdatter Rosenkrantz (†o. 
1517). Begge skjolde er dog – at dømme efter formen 
– af ældre dato, jfr. s. 5752.
24 RA. Håndskriftsaml. I. Klevenfeldts saml. Pk. 26.
25 Hilarius af Poitiers, De Trinitate, udg. af Erasmus af 
Rotterdam, Basel 1523, jfr. Jørgen Nybo Rasmussen, 
»De danske franciskaneres bøger i Flensborg«, Kirke-
histSaml 1977, 62, 66f. 
26 Jfr. Krøniken om Graabrødrenes fordrivelse fra deres klo-
stre i Danmark, udg. Henning Heilesen, Kbh. 1967, 75, 
efter De expvlsione fratrvm minorvm, i Scriptores minores 
(note 1) 367.
27 DaKancReg 28. juni 1540.
28 Om Latinskolen, placeret nordøst for kirken på den 
nuværende sognegårds grund og antagelig opført 1589 
ved lensmand Erik Langes initiativ, jfr. O. Fabricius, 
Horsens Kjøbstads Beskrivelse og Historie, Odense 1879, 
138ff. og ndf. s. 5666, 5672.
29 Bl.a. fik Mads Hjort således en have på Klosterkirke
gården som erstatning for den, der var blevet overladt 
til menigheden og som var erhvervet 1567, jfr. LAVib. 
Kirkeinsp.ark. Horsens kirkes stolebog (C 6217). To år 
forinden, 1565, have Jacob Bager købt et stykke af kir
kens jord ved åen, ‘østen næst abildgården og nør op til 
(dvs. nord for) den lille kilde’. 
30 Jfr. Hans Krongaard Kristensen, Gråbrødreklosteret i Hor-
sens. Manuskript 2004, under udarbejdelse, venligst stil
let til redaktionens rådighed.
31 Muligvis har branden også ført til opgivelsen af præ
steresidensen, der i hvert fald før 1623 var erstattet af 
huslejepenge, jfr. Fabricius (note 28) 85, 89. 
32 HofmFund II, 169ff., 19194 (fundatser af 11. nov. 
1635, 20. marts 1630 og 28. april 1674). 
33 HofmFund II, 17276.
34 LAVib. Kirkeinsp.ark. Rgsk. (C 6211).
35 Anledningen til opsætningen kendes ikke. Bay, Klo-
sterkirken 60, henfører det til et, i øvrigt ikke bevidnet, 
kongebesøg i byen.
36 LAVib. Kirkeinsp.ark. Horsens kirkes stolebog (C 
6217); Otto Norn, »Om Horsens Kirkers Tilstand 
17361755«, Horsens Museum, 194546, 810.
37 RA. DaKanc D2627. Jyske registre (kgl. bevilling af 
9. juni 1741) samt koncepter og indlæg til jyske regi
stre, nr. 112 (ansøgning fra Gerhard de Lichtenberg af 
23. maj 1741 med Kancelliets påtegning 2. juni s.å.). 
Redaktionen takker museumsinspektør Annette Hoff, 
Horsens Museum, som har henledt opmærksomheden 
på ansøgningen.
38 HofmFund II, 164; Kjøbenhavnske Danske Post Tiden-
der, 13. aug. 1764. 

39 Jfr. note 38; desuden Mauritz Frydensberg, Dydens 
Udødelighed beviist af mange velfortiente Taare over (…) Ger-
hard de Lichtenberg (…), Sorø 1765; Peder Tetens, Den go-
de Borger fremstillet i en Sørge-Tale over (...) Herr Gerhard de 
Lichtenberg (...), Sorø 1765; Will. Sieverts, Horsens navn-
kundige Sønner, Kbh. 1945, 6785; Knud Henrich sen, 
»Gerhard de Lichtenberg 9. apr. 1697  19. juli 1764«, 
Vejle Amts Årbog, 1994, 7188. 
40 Jfr. RA. Ptk. 119. Hofholdningen i Horsens. Bilag til 
rgsk. 1782 samt H. E. Friis, Det russiske Fyrstehof i Hor-
sens fra 1780-1807, Kbh. 1895, 14758, 184f, 196ff., 
22730. Blandt andre ‘statsbegravelser’ i Horsens skal 
også nævnes bisættelsen af Jens Hiernøe november 
1801 på kirkegården (kirkegårdsmonument nr. 23, s. 
5979), jfr. Otto Norn, »Billedhuggeren Jens Hiernøe 
og hans kirkelige Arbejder i Vejle Amt«, Vejle Amts År-
bog 1938, 20203.
41 LAVib. Bispeark. Rgsk. (C 32389); LAVib. Rådstue-
ark. Indk. breve til Magistraten, 1778 (D 13116).
42 LAVib. Bispeark. Rgsk. (C 32372). 
43 Finnur Magnússon, Optegnelser paa en Reise til Jel-
linge, gjennem forskjellige Egne af Sjelland, Feyn og Jylland 
i Aaret 1821, Kbh. 1821, 154. 
44 Trap 1. udg., Kbh. 1860, 633.
45 LAVib. Bispeark. Rgsk. (C 32373).
46 Krudtet opbevaredes i et lukket pulpitur med egen 
indgang, som kun regimentet havde nøgle til, jfr. re
degørelse af 4. sept. 1823 fra sognepræsten, Ulrik Fre
derik Rosing, der dog advarede mod anvendelsen og 
foreslog, at myndighederne sikrede kirkekassen, der
som nogen skade skulle ramme kirken, jfr. LAVib. Bi-
speark. Indk. breve (C 3511). Der kan være tale om 
†pulpitur nr. 1416 (s. 5879), der antagelig ligesom or
gelpulpituret havde indgang fra †dør i nordre sideskibs 
3. fag (s. 5747). 
47 LAVib. Bispeark. Rgsk. (C 32382).
48 LAVib. Kirkeinsp.ark. Forsk. dok. (C 62119).
49 Ved embedet. Synsprot.
50 RA. Kultusmin. 1. kt. Journalsager Q 745 (1864); LA
Vib. Kirkeinsp.ark. Indk. breve (C 62117). 
51 RA. Kultusmin. 1. kt. Journalsager Q 745 (1864).
52 Jfr. således RA. Kultusmin. 1. kt. Journalsager Z 1264 
(1872), brev fra Kirkeinspektionen til Stiftsøvrigheden 
1. sept. 1873. Desuden Sv. Aage Bay, »Menigheden i 
Horsens 18201884«, ÅrbÅrhSt 1994 (genoptr. i samme, 
Menigheden i Horsens 1820-1920, Horsens 1996) 76ff.
53 RA. Kultusmin. 1. kt. Journalsager Ø 1412 (1874), 
brev fra Stiftsøvrigheden til Kultusmin. 14. sept. 1875; 
LAVib. Kirkeinsp.ark. Indk. breve (C 62117). 
54 RA. Kultusmin. 1. kt. Journalsager H 714 (1882); 
LAVib. Kirkeinsp.ark. Restaur. (C 62120A). For Wal
thers betænkning, der anslog kirkens samlede værdi til 
52.000 rdl., betragteligt højere end synsmændene, jfr. 
RA. Kultusmin. 1. kt. Journalsager Ø 871 (1874).
55 RA. Kultusmin. 1. kt. Journalsager H 714 (1882), brev 
af 16. maj 1884 (kopi i LAVib. Kirkeinsp.ark. Restaur. 
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(C 62120A)); Journalsager NN 1467 (1887), overslag; 
tegningerne, omfattende i alt 13 forslag til istandsæt
telsen og syv opmålinger af kirken før restaureringen, 
hvortil kom talrige skitser, findes i NM og HOM, jfr. 
s. 5680. Hertil kom en lang række, antikvarisk værdi
fulde notater, samlet i Storcks notebog i NM.
56 RA. Kultusmin. 1. kt. Journalsager H 714 (1882), brev 
fra Storck af 16. maj 1884.
57 LAVib. Kirkeinsp.ark. Indk. breve (C 62117).
58 RA. Kultusmin. 1. kt. Journalsager H 714 (1882). Kir
keinspektionen noterede dog allerede juni 1884, at pro
jektet var indsendt, jfr. LAVib. Kirkeinsp.ark. Indk. breve 
(C 62117).
59 Jfr. Uddrag af Horsens Byraads Forhandlinger (…) i Aa-
ret 1887/1888/1890/1891/1893. 10. febr. 1888. 20. 
marts 1891.
60 LAVib. Kirkeinsp.ark. Indk. breve (C 62118).
61 LAVib. Kirkeinsp.ark. Indk. breve (C 62118). Breve 
fra Estrup til Storck 188891, i NM.
62 RA. Kultusmin. 1. kt. Journalsager H 714 (1882), 
brev af 2. maj 1887 til Kirkeinsp.
63 Breve fra Estrup til Storck 188891, i NM.
64 I alt 19 fotografier blev 1922 overladt Nationalmu
seet fra Storcks dødsbo (inv. nr. 608). Hertil kom andre, 
optaget under arbejdet, heriblandt billedet af rejsegil
det 12. okt. 1889, der solgtes til de medvirkende arbej
dere for 25 øre, jfr. brev fra Estrup til Storck af 12. okt. 
1889, i NM.
65 En oversigt over de medvirkende håndværkere er i 
Horsens Avis 22. jan. 1894.
66 Jfr. breve fra Estrup til Storck af 16. maj og 14. juni 
1888, i NM; RA. Kultusmin. 1. kt. Journalsager NN 
1487 (1887), brev af 18. maj 1888 fra Storck.
67 Breve fra Estrup til Storck af 8. og 15. nov. 1890, i 
NM.
68 Brev fra Estrup til Storck af 8. nov. 1890, i NM. Jfr. 
også brev af 6. jan. 1891 og Byrådets forhandlinger (note 
59) 17. dec. 1890, hvor Estrups forslag til tilvejebrin
gelse af et lån på 8.000 kr. forkastedes.
69 Jfr. oversigt i Bay, Menigheden (note 52) 7883.
70 Jfr. Byrådets forhandlinger (note 59) 12. juli 1893; Bay, 
Menigheden (note 52) 82f., 85f.
71 Horsens Avis 22. jan. 1894; Horsens Folkeblad s.d.
72 Horsens Avis 22. jan. 1894.
73 Bay, Klosterkirken 96.
74 Jfr. KultHistLeks IV, 6f.; VII, 379f.
75 Thiele, Danmarks Folkesagn II, 1843, 239. 
76 R. K. Lassen, Billedhuggerens Datter, Kbh. 1852, II, 32.
77 Berlingske Tidende 29. sept. 1875 med henvisning til 
ældre fund.
78 Jfr. redegørelse for udgravningen i Hans Krongaard 
Kristensen, »Tiggerklostrenes bygninger i Horsens, 
Vejle og Kolding«, Vejle Amts Årbog 2003, 3042; end
videre Krongaard Kristensen 2004 (note 30) indledning. 
Detaljerede rapporter vedr. udgravningerne er dog end
nu ikke publiceret.
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79 Argumentet er fremført af Hans Krongaard Kristen
sen, jfr. note 30.
80 Jfr. Krongaard Kristensen 2003 (note 78) 3042, især 
3436.
81 LAVib. Kirkeinsp.ark. Horsens kirkers kirkestol (C 
6219).
82 LAVib. Retsbetjenteark. Horsens Købstad. Auktions
prot. 173953 (B 66344).
83 Jfr. N. F. S. Dahl og C. E. T. EngsigKarup, Den evan-
gelisk-lutherske Kirke i Horsens 1532 - 17. November - 
1932, Horsens 1932, 32f.
84 Repert I, nr. 6570.
85 Fabricius (note 28) 73 og s. 5656.
86 KancBrevb 5. jan. 1587.
87 Fabricius (note 28) 139.
88 Jfr. kirkeværgen, F. Winthers, redegørelse til Kirkein
spektionen af 6. april 1793. RA. DaKanc F20. Koncep
ter og indlæg til jyske tegnelser, nr. 18. 
89 Fabricius (note 28) 302.
90 RA. Kultusmin. 1. kt. Journalsager XX 330 (1896); 
ved overdragelsen blev grunden (matr. nr. 553. Horsens 
Bygrunde) ikke tinglyst som kirkens ejendom, hvilket 
først for nylig er berigtiget, jfr. skrivelse af 9. febr. 2003 
fra menighedsrådet til provstiet. Ved embedet.
91 Jfr. skrivelse af 20. dec. 1935 fra kirkebestyrelsen til 
Kirkeministeriet. RA. Kirkemin. 1. kt. Journalsager 4K 
92 (1936).
92 LAVib. Kirkeinsp.ark. Indk. breve (C 3511).
93 LAVib. Bispeark. Rgsk. (C 32383).
94 LAVib. Kirkeinsp.ark. Rgsk. (C 6214); Forsk. dok. (C 
62119), Bispeark. Rgsk. (C 32384).
95 Trap 3. udg., Kbh. 1904, 66.
96 1892 var kirkegårdens tilplantning og såning om
trent færdiggjort, og året efter blev gangene belagt med 
‘skorpegrus’, jfr. Ved embedet. Synsprot.
97 En udateret, farvelagt kirkegårdsplan, formentlig ved 
Viggo Norn (fig. 496) er betegnet ‘forslag til makada
micering (d.e. asfaltering) og anbringelse af et nød
tørftshus’. Det omtalte nødtørftshus er indtegnet øst 
for korgavlen, svarende til et ønske i synsprotokollen 
fra 1907, jfr. Ved embedet. Synsprot. 
98 LAVib. Kirkeinsp.ark. Indk. breve (C 62116).
99 LAVib. Kirkeinsp.ark. Rgsk. (C 6212).
100 LAVib. Bispeark. Rgsk. (C 32368).
101 RA. Kultusmin. 1. kt. Journalsager PP 1272 (1889). 
102 RA. Kultusmin. 1. kt. Journalsager XX 330 (1896). 
103 RA. Kirkemin. 1. kt. Journalsager 4 K 92 (1936).
104 Fabricius (note 28) 72.
105 LAVib. Bispeark. Rgsk (C 32388).
106 LAVib. Bispeark. Rgsk. (C 32391).
107 LAVib. Bispeark. Rgsk. (C 32387).
108 LAVib. Kirkeinsp.ark. Horsens kirkers kirkestol (C 
6219); jfr. endvidere Norn 1945-46 (note 36) 611.
109 N. J. Israelsen, Nicolaus Hinrich Rieman. Bygmester i 

NOTER TIL s. 56545672
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Jylland (Foreningen til Gamle Bygningers Bevaring), 
Kbh. 1965, 20f.
110 Fabricius (note 28) 138f.; C. L. Clausen, Horsens 
Statsskole 1532-1932, Horsens 1932, 1216.
111 Bay, Klosterkirken 98.
112 MeddÅrhSt 1987, 118f.
113 Jfr. tegninger i Menighedsrådets arkiv. 
114 LAVib. Bispeark. Rgsk. (C 32385).
115 Fjernelsen af materialhuset ville gøre tårnvægteren 
hjemløs, men kancelliet meddelte i skrivelse af 31. dec. 
1825, at kirken kunne sælge huset uden påtale fra by
styret, da det tilhørte kirken, var opført som materi
alhus, og der ikke fandtes nogen bestemmelse om, at 
kirken skulle skaffe tårnvægteren fri bolig, jfr. LAVib. 
Bispeark. Indk. breve (C 3511). 
116 RA. Kultusmin. 1. kt. Journalsager H 714 (1882).
117 Jfr. breve fra Estrup til Storck af 22. jan., 5. feb., 31. 
marts, 13. april, 9. og 16. maj samt 14. og 22. juni 1888, 
i NM.
118 13. juli 1888 var skuret klart til at modtage inventa
ret, jfr. brev fra Estrup til Storck af s.d., i NM.

NOTER TIL BYGNING

119 Høyen 78.
120 Fabricius (note 28) 5574.
121 Brandsporene sås på forhøjelsen af midtskibets mure 
‘øverst oppe’. I øvrigt mente forfatteren, at kirkens in
dre helt eller delvis måtte have undgået beskadigelser, 
jfr. Fabricius (note 28) 65.
122 RA. Kultusmin. 1. kt. Journalsager H 714 (1882). 
Storck omtaler i 1883 de påbegyndte vinduer i ski
bets forhøjelse som ‘spidsbuede åbninger’, og definerer 
dem i sit restaureringsprojekt som triforier. Som sådan 
betegnes de også i Estrups korrespondance i NM, f.eks. 
i breve af 14. sept. 1888, 13. og 19. maj 1890 og endelig 
omtales de i Storcks redegørelse fra 1894 (se note 123) 
som ‘spidsbuede åbninger, nærmest mindende om tri
foriumbuer’. 
123 RA. Kultusmin. 1. kt. Journalsager UU 162 (1894); 
LAVib. Kirkeinsp.ark. Restaur. (C 62120A); redegørel
sen blev endvidere offentliggjort i Ministerialtidende 13. 
april 1894. 

Fig. 496. Situationsplan o. 1907 med forslag til nødtørftshus og asfaltering (»makadamicering«) af kirkegårdens 
køreveje (s. 5674). Tegning i Horsens Museum. – Layout plan c. 1907 with proposal for toilet and macadamization of the 
churchyard paths.
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124 Vilh. Lorenzen, De danske Franciskanerklostres Byg-
ningshistorie (De danske Klostres Bygningshistorie II), 
Kbh. 1914, 4757.
125 Jfr. Lorenzen (note 124) 48.
126 Beckett, DaKunst II, 41f., 4446.
127 Bay, Klosterkirken.
128 Ricardt Riis, »En ny teori om Horsens Klosterkir
kes bygningshistorie«, Vejle Amts Årbog, 1996, 5771.
129 Krongaard Kristensen 2003 (note 78) 3042, især 34
36. I Krongaard Kristensen 2004 (note 30) bringes en 
detaljeret gennemgang af kirkens middelalderlige byg
ningshistorie. 
130 Iflg. brev fra Estrup til Storck af 10. sept. 1888, i 
NM, ville murermesteren komme let om ved funde
ringen af de nye arkadepiller, ‘eftersom der fra gammel 
tid syntes henlagt forsvarligt, gennemløbende funda
ment langs ned i kirken for højkirkemurene’. 14. sept. 
meddelte han imidlertid, at der måtte anlægges nye 
fundamenter, eftersom de gamle ikke var så solide som 
antaget. Derimod var der i to alens dybde ‘den rene 
fortræffelige sandbund, hvis tykkelse ikke kunne gen
nemtrænges med en 1 alens jernstang’.
131 Iflg. brev fra Estrup til Storck af 22. juni 1888, i NM, 
var spor af stavværket påvist i vinduet over »Russerka
pellet«, hvis udmuring murermesteren skulle udhugge, 
hvorefter arkitekten ville »opmaale Historien«. Denne 
opmåling synes ikke bevaret, og det er spørgsmålet, hvor 
meget registreringen har påvirket udformningen af vin
duesstavværket, som allerede var tegnet i projektet?
132 Åbningerne stod tilmurede forud for hovedrestau
reringen, jfr. Fabricius (note 28) 66.
133 Ofte ses vestfløjene i vore klostre at springe frem i 

forhold til selve kirken, fordi denne ikke har haft til
strækkelig længde til at give klosteranlægget den øn
skede udstrækning, jfr. eksempelvis sortebrødrekloste
ret i Århus (Vor Frue Kirke) eller †gråbrødreklostrene 
i Odense og Svendborg, jfr. s. 1009f., DK Odense 1780f. 
og Hans Krongaard Kristensen, The Franciscan Friary of 
Svendborg (The Archaeology of Svendborg, Denmark, 
vol. 6), Svendborg 1994, 48. 
134 †Svendborg, †Viborg og muligvis †Odense, jfr. 
Krongaard Kristensen 1994 (note 133) 33 og samme, 
Middelalderbyen Viborg, Århus 1987, 59 med fig. 46 og 
DK Odense 1788 med note 133. Tanken fremsattes al
lerede af Fabricius (note 28) 62.
135 På det rentegnede sæt opmålinger fra 1883 er disse 
blændinger gengivet som korsformede (jfr. fig. 36), 
mens de på målebladet (Danmarks Kunstbibliotek) er 
aftrappede over vandret bundlinje. Begge former er 
velkendte i middelalderen, men hvilken, der oprinde
lig benyttedes på vestgavlen, kan ikke afgøres på det 
foreliggende grundlag. 
136 Jfr. Lorenzen (note 124) 135.
137 Jfr. de nedrevne †gråbrødreklostre i Kalundborg og 
Viborg (DK Holbæk 3327f.; Krongaard Kristensen 1994 

Fig. 497. Romansk tympanon, tidligere indmuret over 
nordre sideskibs sokkel, jfr. fig. 35, 43, nu opstillet ved 
korets sydside, jfr. fig. 98 (s. 5744). Tegning af C. O. 
Zeuthen 1862. – Romanesque tympanum re-used above 
the base of the northern aisle; cf. figs. 35, 43, now set up at 
south side of chancel; cf. fig. 98. Drawing by C. O. Zeuthen 
1862.

Fig. 498. Detalje af buefrise på nordmuren af den en
skibede kirkes skib, jfr. fig. 4849. Buefelternes udmu
ring med trekantede sten er betegnet ‘a’, mens ‘b’, ‘c’ 
og ‘d’ angiver buestenenes glaserede flader (s. 5699). 
Skitse i brev fra Hector Estrup til H. B. Storck, dateret 
14. sept. 1888. – Detail of arch frieze on north wall of the 
nave of the single-aisle church. Cf. figs. 48-49. The filling-
in of the arch spaces with triangular bricks is designated ‘a’, 
while ‘b’, ‘c’ og ‘d’ indicate the glazed surfaces of the arch 
bricks. Sketch in letter from Hector Estrup to H. B. Storck, 
dated 14th Sept. 1888.

NOTER TIL s. 56725719
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(note 133) 58f.) samt sortebrødrenes kirker i Ribe, År
hus og Viborg (DK Ribe 685f.; s.1440f. og Krongaard 
Kristensen 1987 (note 134) 56f).; se endvidere augusti
nernes tidligere klosterkirke i Tvilum (s. 3393f.).
138 DK Odense 194. Et andet eksempel er sortebrød
renes kirke i Viborg (Søndre Sogns Kirke), hvor lang
huskirkens nordside, der også her vendte bort fra klo
sterbygningerne, havde en rigere udformning med 
firpasblændinger omkring vinduerne, jfr. ÆldNordArch 
5. saml., 2. rk., 1909, bl. 17.
139 Jfr. Erik Levin Nielsen, »Viborg Sortebrødrekirke. 
En teglstensbygning fra biskop Gunners tid«, Viborg 
Stifts Årbog, 1974, 1548, især 30; endvidere litt. i note 
137. En særlig raffineret udgave af en sådan blændings
frise som gavludsmykning kendes fra vestgavlen på 
nonneklosteret i Dalum, jfr. M. Mackeprang, i Æld-
NordArch, 6. saml., 2. rk., Kbh. 1917, bl. 7.
140 Jfr. Jan Steenberg, Studier i dansk og nordtysk Tegl-
stensarkitektur i 13. Aarhundrede, Kbh. 1935, 157.
141 Steenberg (note 140) 157. Temaet er senere vide
reudviklet af Erik Horskjær i Hakon Lund og Knud 
Millech (red.), Danmarks bygningskunst fra oldtid til nutid, 
Kbh. 1963, 138f.
142 Jfr. De Nederlandse Monumenten van Geschiedenis en 
Kunst, VI, De Provincie Groningen, 1: OostGronin
gen ved M. D. Ozinga, ‘sGravenhage 1940, 223f.
143 Jfr. Elna Møller, »Hvælv«, KulthistLeks.
144 Et beslægtet hvælv, om end med indknebne kap
per over ribberne, kendes fra klosterkirken i Tvilum (s. 
3400); her er ligeledes kraftige falsede vægpiller under 
gjordbuerne; men skjoldbuer mangler, da hvælvene var 
forberedt med forlæg.
145 Jfr. DK Odense 192f., især 226f.; DK Kbh By 1, 12f.

146 DK Odense 1768f., især 1795; Krongaard Kristensen 
1994 (note 133).
147 Jfr. DK Odense 221 og 1794f.; endvidere Krongaard 
Kristensen 1994 (note 133) 72, fig. 87.
148 På S. Peders Kirke er tværskibets blændingsgavl og 
navnlig gavlblændingerne på de to nordkapeller gode 
paralleleksempler, jfr. E. Wrangel, »Tegelarkitekturen 
i Norra Europa och Uppsala Domkyrka«, Antiqvarisk 
Tidskrift för Sverige, 15, 1906, 72f. (fig. 2526); for Vor 
Frue Kirkes vedkommende er der tale om vestgavlen, 
hvis polygonale trappehus yderligere er en mindelse 
om kompositionen i Horsens (s. 1052f.). 
149 Jfr. DK Holbæk 2845f. og Odense 1800 og med hen
visninger i note 194 til andre eksempler (gråbrødre
kirkerne i Nykøbing Falster og Stockholm, dvs. Rid
derholmskyrkan, og sortebrødrekirken i Viborg, dvs. 
Søndre Sogns Kirke).
150 Jfr. de på s. 5720 og note 149 nævnte eksempler.
151 DK Holbæk 2847.
152 Dette fremgår af en kopi, dateret 31. juli 1807 af 
det oprindelige skøde af 1. dec. 1783, hvormed kir
keinspektørerne overdrog kapellet til det ‘højfyrstelige 
brunsvigske herskab’ formedelst en ydelse på i alt 1000 
rdl., jfr. LAVib. Kirkeinsp.ark. Forsk. dok. (C 62119).
153 LAVib. Bispeark. Rgsk. (C 32389).
154 LAVib. Kirkeinsp.ark. Horsens kirkers kirkestol (C 
6219); jfr. Norn 1945-46 (note 36) 611.
155 Om Rieman i øvrigt, se Israelsen (note 109). 
156 Jfr. Norn 1945-46 (note 36) 9f.
157 Det fremhæves således i Storcks redegørelse for re
staureringen, trykt 18. april 1894 i Ministerialtidende, 
at langhusets sydside var helt skalmuret med små gule 
sten. 

Fig. 499. Den enskibede kirkes ge
simser (s. 569899). 1:50. Tegnet af 
Charles Christensen o. 1914. – Cornic-
es of the single-aisle church. 1:50. Drawn 
by Charles Christensen c. 1914.
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Danmarks Kirker, Århus

158 Tilsvarende ribbeform og toproset benyttede Rie
man også i andre ombygninger for de Lichtenberg, bl.a. 
på Engelsholm i 1730’erne og Bredsten Kirke 1742, jfr. 
Israelsen (note 109) 18.
159 Rieman benyttede således segmentgavlen til hoved
portalen på vestsiden af Århus Domkirke (s. 60, fig. 9, 
300), vestportalen (med Christian VI’s monogram) på 
Ribe, S. Katrine (DK Ribe 727) foruden til afdækning 
på bl.a. de Lichtenbergs palæ i Horsens (Jørgensens 
hotel) og Friedenreichs gård i Viborg, jfr. Israelsen (note 
109) fig. 2, 16 og 28.
160 F.eks. hvælvet i Bredsten Kirke, jfr. Israelsen (note 
109) fig. 1213.
161 LAVib. Kirkeinsp.ark. Rgsk. (C 6212) samt LAVib. 
Bispeark. Rgsk. (C 32388).
162 LAVib. Bispeark. Rgsk. (C 32369).
163 LAVib. Bispeark. Rgsk. (C 32379).
164 LAVib. Kirkeinsp.ark. Rgsk. (C 6213), Forsk. dok. 
(C 62119), Bispeark. Indk. breve (C 3513), Rgsk. (C 
32381).
165 Refereret i Dagbladet af 26. aug. 1862.
166 I brev af 18. juli 1862 fra malermester Rosenstand 
til J. J. A. Worsaae (i NM) nævner denne, at alle korets 
begravelser er åbne, da der skal lægges nyt gulv. Han 
foreslår en undersøgelse af kisterne, hvilket Mindes
mærkedirektionens direktør dog ikke fandt påkrævet.
167 Synets svar, som er konciperet og skrevet af Høyen, 
bærer datoen 20. sept. 1864, jfr. RA. Kultusmin. 1. kt. 
Journalsager Q 745 (1864). 
168 Jernstøberen meddelte i sit svar af 14. april 1864, 
stilet til pastor Bang (digteren Herman Bangs far), at 
han formedelst 520 rdl. ville kunne levere 19 vinduer 
til de eksisterende åbninger, som udviste 1011 for
skellige mål, jfr. RA. Kultusmin. 1. kt. Journalsager Q 
745 (1864).
169 Ved synet 1868 bemærkedes således vedr. den på ny 
udsatte fornyelse af vinduerne, at dette måtte vente 

indtil ‘kirkens formues tilstand muliggør en gennem
gribende restauration’ (jfr. Ved embedet. Synsprot.), og 
ved besigtigelsen 1880 siges, at ‘kirken, der benyttes 
som ligkapel, vedligeholdes på tag og fag, indtil den 
i fremtiden kan underkastes den restaurering, den i så 
høj grad fortjener’, jfr. RA. Kultusmin. 1. kt. Journal
sager G 339 (1881). 
170 Målebladene, sekundært nummereret fra 126, er 
bevaret (Danmarks Kunstbibliotek. Samlingen af arki
tekturtegninger). De bærer foruden Estrups målangi
velser en række kommentarer udskrevet af en notebog, 
som dog ikke synes bevaret. Uddragene fra notebogen 
er efter håndskriften at dømme arkitekt Charles Chri
stensens, som undersøgte kirken i forbindelse med 
Vilh. Lorenzens værk om de danske franciskanerklostre 
(1914) og i den forbindelse antagelig har haft lejlighed 
til at låne og benytte disse for bygningshistorien vig
tige materialer, som professor Storck senere skænkede 
til Kunstakademiet. Vilh. Lorenzen henviser til Storcks 
tegninger og opmålinger i Nationalmuseet, foruden til 
mundtlige meddelelser, jfr. Lorenzen (note 124) 48.
171 RA. Kultusmin. 1. kt. Journalsager H 714 (1882); 
LAVib. Kirkeinsp.ark. Restaur. (C 62120A). 
172 RA. Kultusmin. 1. kt. Journalsager NN 1467 
(1887). 
173 Brev fra Estrup til Storck af 18. april 1888, i NM.
174 Beløbet fremgår af en statusopgørelse, dateret 15. 
marts 1890, iflg. hvilken overslagssummen var på 
78.710,00 kr., mens de akkorderede beløb var på i alt 

Fig. 500. Sokkelkvadre på korets trappetårn (s. 5704). 
HJ fot. 2004. – Base ashlars on the chancel stair turret.

Fig. 501. Detalje af sokkel og fundament, påvist ved 
gravning langs nordre sideskib, jfr. fig. 43 (s. 5715). 
Skitse i brev fra Hector Estrup til H. B. Storck, dateret 
9. maj 1888. – Detail of base and foundation, demonstrated 
by excavation along the north side aisle. Cf. fig. 43. Sketch 
in letter from Hector Estrup to H. B. Storck, dated 9th May 
1888.

NOTER TIL s. 57195740
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74.627,16 kr., jfr. LAVib. Kirkeinsp.ark. Indk. breve (C 
62118).
175 Jfr. breve fra Estrup til Storck af 4., 9. og 16. maj 
1888, i NM. 
176 Kopier af entreprisebeskrivelser i NM, af hvilke 
den tømrermæssige er dateret 16. april og signeret af 
Storck.
177 LAVib. Kirkeinsp.ark. Restaur. (C 62120A).
178 Jfr. breve fra Estrup til Storck af 31. juli og 14. aug., 
i NM. 
179 Jfr. breve fra Estrup til Storck af 14. sept. og 7. nov. 
1888, i NM. 
180 Jfr. breve fra Estrup til Storck af 3. apr., 7. og 23. aug. 
1889, i NM.
181 Brev fra Estrup til Storck af 12. okt. 1889, i NM.
182 Dette fremgår af Estrups ‘køreplan’ for årets arbejder 
i brev til Storck af 18. marts 1890, i NM. Endvidere 
berørtes detaljer i udformningen i breve af 13., 19. og 
23. maj.
183 RA. Kultusmin. 1. kt. Journalsager UU 162 (1894); 
LAVib. Kirkeinsp.ark. Restaur. (C 62120A).
184 Jfr. Mackeprang, Granitportaler.
185 Jfr. brev af 16. nov. 1888 fra Estrup til Storck, NM.
186 Mackeprang, Granitportaler. 
187 Jfr. brev fra Estrup til Storck af 13. maj 1889, NM.
188 Bay, Klosterkirken 30.
189 På ældre fotografi i NM af tympanon nr. 3, der da 
stod på jorden ved korets sydside, anes denne kvader, 
som er eftersøgt uden resultat.
190 Estrup frygtede en overgang, at skibet med de sven

ske fliser var forlist i en stærk storm, men 21. okt. 1890 
var de ankommet i god behold. Variationer pga. bræn
dingen (lyse gullige, flammede og mørkbrændte) gjor
de det nødvendigt at sortere dem i tre grupper, hvis 
indbyrdes anbringelse foruden vendingen af mønsteret 
Estrup bad Storck tage stilling til, jfr. breve af 1., 5., 11., 
21., 25. og 29. okt. 1890, i NM. Et stykke af underlaget 
var blottet 1993 (jfr. fig. 101). 
191 Brev fra Estrup til Storck af 24. aug. 1890, i NM.
192 Fundet omtales tidligst i Estrups brev til Storck, da
teret 14. sept. 1888, i NM; man havde da ni stk. af 
fliserne. Iflg. brev af 1. okt. 1890 var de nye kopier da 
ankommet fra teglværket. 
193 LAVib. Bispeark. Rgsk. (C 32374), Kirkeinsp.ark. 
Rgsk. (C 6213).
194 LAVib. Provsteark. Synsprot. for VoerNim Hrd. (C 
3434).
195 LAVib. Kirkeinsp.ark. Rgsk. (C 6212); Forsk. dok. 
(C 62119); Bispeark. Rgsk. (C 32385).
196 LAVib. Bispeark. Indk. breve (C 3513).
197 LAVib. Bispeark. Rgsk. (C 32369, 2389).
198 I sammenhæng med udgifterne til fløjen omtaler 
regnskaberne et arbejde på gavlen, hvortil medgik 
250 mursten, som førtes fra Vor Frelsers Kirke til Klo
sterkirken, jfr. LAVib. Kirkeinsp.ark. Rgsk. (C 6211). I 
betragtning af opsætningen af en ny vindfløj på vest
gavlen få år tidligere, må denne vindfløj antagelig være 
bestemt for korgavlen.
199 Kalkmalerifundene blev meddelt Mindesmærkedi
rektionen af adjunkt Ed. Erslev, Roskilde, i brev af 13. 
aug. 1862 og 16. aug. af malermester Rosenstand. 21. 
aug. henvendte direktionen ved J. J. A. Worsaae sig til 
Kirkeinspektionen, der i sit svarbrev af 27. aug. omtalte 
fundene på kirkens hvælv samt i nordre sideskib. Man 
opfordrede direktionen til at anstille en nærmere un
dersøgelse og afbilde fundet, da pudsen sad løst og let 
kunne afskalle, jfr. NM. Korresp.ark. Fundet er tillige 
omtalt i en avisartikel i Dagbladet 26. aug. I Berlingske 
Tidende 18. nov. s.å. omtales Zeuthens besøg, og det 
nævnes, at Kristoforusfremstillingen på korets øst
væg var fremkommet ved de undersøgelser, han havde 
iværksat. 
200 MagnusPetersen, Kalkmalerier 17 identificerede vå
benet som tilhørende slægten Muus til Stenalt, hvor 
møllehjulet dog ikke gentages som hjelmtegn. 
201 Jfr. Jan Raneke, »Vapenmålingarna i Ystads grå
brödrekloster«, Ale. Historisk tidskrift för Skåneland, 3, 
1968, 1630. 
202 MagnusPetersen, Kalkmalerier 16.
203 Ud over de to scener, som er fastholdt i tegning (fig. 
10607), nævner Dagbladet i sin artikel af 26. aug. 1862 
Opstandelsen, og det samme gør MagnusPetersen, 
Kalkmalerier 16, der karakteriserer sidstnævnte som 
værende ‘meget beskadiget og utydeligt’. Han bygger 
her som ved de øvrige malerier på en nu forsvun
det indberetning af Zeuthen, dateret 1862. Omtalen af 

Fig. 502. Spor af afbrudt †hvælv over Lichtenbergs 
kapel i søndre sideskibs 5. fag (s. 5726, 5926). HJ fot. 
2003. – Traces of broken-off †vaulting above the Lichtenberg 
chapel in fifth bay of south side aisle.
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Korsbæringen og Gravlæggelsen kendes kun gennem 
Høyens notebog.
204 Høyen 81.
205 Dagbladet 26. aug. 1862. I Kirkeinspektionens skri
velse af 27. aug. opgives længden til at være 6,9 m (22 
fod) og højden ca. 1 m (ca. 3 fod). Længdeangivelsen, 
der svarer til hele fagets udstrækning, må bero på en 
fejl, med mindre man har lagt udstrækningen af de to 
bånd sammen. 
206 Jfr. en række kalkmaleriudsmykninger i de vest
sjællandske kirker Undløse, Rørby og Viskinge (DK 
Holbæk 367f., 1508f. og 1868f.) med den her anførte 
litteratur. 
207 Iflg. Estrup var det skaktavlsmønster, som murer
mester Wilckens afdækkede på gjordbuens underside, 
holdt i hvidt og sort, jfr. brev til Storck af 8. juli 1888, 
i NM.

NOTER TIL s. 57405758
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208 RA. Kultusmin. 1. kt. Journalsager UU 162 (1894).
209 LAVib. Kirkeinsp.ark. Kloster kirkebog, 163067 (C 
6216), Horsens kirkes stolebog, 1652 (C 6217) og 
Horsens kirkers kirkestol (C 62110). Jfr. også s. 5483 
og note 377.
210 Høyen; Ved embedet. Synsprot.; Walthers oversigt 
over kirkens værdier i RA. Kultusmin. 1. kt. Journal
sager Ø 871 (1874); G. Burman Beckers registratur 
over de vigtigste inventargenstande i kirken 1874, da
teret 1876 og indlagt i afskrift i O. Fabricius’ notater i 
LAVib. Privatark. (H 7 (736)4).
211 Heinrich Hansens blyantstegning af interiøret er 
antagelig udført samtidig med gengivelsen af Vor Frel
sers Kirke, jfr. fig. 148, s. 5529. Morten Jepsens oliema
leri fra 1873 af skibets indre, set fra sydøst, udstilledes 
1874 på Charlottenborg sammen med en pendant, be
tegnet »Graabrødre Kirke i Horsens benyttet som Lig
kapel«. Sidstnævntes nuværende placering kendes ikke. 
Jfr. Carl Reitzel, Fortegnelse over de Kunstneriske Arbejder 
paa (...) Charlottenborg-udstillinger, Kbh. 1883, 248f. Om 
fotografierne, jfr. s. 5740 og note 64.
212 Brev fra Estrup til Storck af 14. aug. 1888, i NM.
213 NM. Korresp.ark. En række genstande synes også at 
have verseret blandt private. Således modtog Horsens 
Museum 1918 af et dødsbo en trækapitæl, angiveligt 
fra Klosterkirkens prædikestol (HOM inv.nr. 1412), 
mens museet i Viborg allerede 1896 fik en del jernpla
der og hanke til ligkister, der ligeledes skulle stamme 
herfra, jfr. NM. Korresp.ark. Horsens Museums Aarsberet-
ning 191920 omtaler et antal gamle kisteplader, nogle 
noget defekte sandstensfigurer samt en del udskårne 
træsager, dele af kirkestole og lignende. 
214 De i alt ni malerier, der indkom 1919, blev beskre
vet som ‘en del træfyldinger, hvorpå er malet bibel
ske billeder, (…) der for de flestes vedkommende er 
meget medtagne’. Billederne skulle angiveligt stamme 

fra Klosterkirken og inventariseredes som inv.nr. 1595, 
dog uden nærmere beskrivelse. I det følgende er disse 
forsøgsvis identificeret som dele af en forsvundet her
skabsstol eller pulpitur (s. 5886).
215 Jfr. også Horsens Museum 1915-40, 9, med omtale af 
»en Del udskaaret Træværk fra de tidligere Kirkestole i 
søndre Kirkeskib af Mesteren Jørgen Arentsøn Slache« 
og en samling kisteplader fra den Lichtenbergske fa
miliebegravelse (vel identisk med HOM inv.nr. 1625
1631, 161022). Af sandstensfragmenter registreredes 
samtidig en tavle og en overligger (HOM inv.nr. 1634
35, jfr. s. 5729) samt tre figurfragmenter (HOM inv.nr. 
163233, 1636, jfr. s. 5746, 5996); alt hidrører antagelig 
fra bygning eller gravminder. Se også note 422.
216 Horsens Folkeblad 28. maj 1972.
217 NM. Korresp.ark. Jfr. også rapport 1980 ved Jens
Jørgen Frimand fra registrering udført af Marianne 
Ritzau og samme under ledelse af Vibeke Michelsen 
(her betegnet: 1980-registreringen). Eksemplarer i NM, 
på Horsens Museum og ved Danmarks Kirker.
218 Jfr. også Chr. Rimestad, »Garagen og de forsvundne 
malerier«, Horsens Folkeblad 5. april 2002. De forsvund
ne genstande, hvoraf enkelte siden er kommet for en 
dag i Horsens Museum, blev ved den lejlighed efterlyst 
i offentligheden, dog uden resultat. 
219 Om Horsens snedkerlav i 1600’ og 1700’ernes før
ste del, jfr. Vibeke Michelsen, »Snedkere og billedskæ
rere i Horsens snedkerlav 16031745«, Synligt og usyn-
ligt. Studier tilegnede Otto Norn på hans 75 års fødselsdag 
den 13. december 1990, red. Hugo Johannsen, Herning 
1990, 12741. 
220 Jfr. Carsten BachNielsen, »Christoph Weigels “Bib

Fig. 503. De sørgende kvinder ved korsets fod (s. 
5771). NE fot. 1978. – The Women Grieving at the Foot 
of the Cross.
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lia ectypa” og dens brug i Danmark. Et bidrag til den 
jyske baroks historie«, Ico, 1, 1992, 1229. Et eksemplar 
af den illustrerede bibel fra 1695 findes på Horsens 
Museum (HOM inv.nr. 2792). Denne blev iflg. på
skrift på titelbladet købt 1697 for 22 mk. af maleren 
»Fridrich Hollm«, antagelig identisk med den senere 
hofmaler Fridrich Holm (o. 16671737), jfr. om denne 
Weilbach, KunstLeks (4. udg.) og DK Sorø 203, 227. 
Biblen ejedes senere af en person eller institution, der 
signerede sig med et kronet »FDL«. Sammenhængen 
mellem det konkrete eksemplar af biblen, der først er
hvervedes 1933, og den østjyske kreds lader sig dog 
ikke eftervise. 
221 LAVib. Kirkeinsp.ark. Horsens kirkers kirkestol (C 
6219); Forsk. dok. (C 62119).
222 Jfr. Birgitte Bøggild Johannsen, »Heraldik og stærke 
kvinder«, Nyt fra Nationalmuseet, 105, 200405, 2021, 
om fremhævningen af kvindevåbnet til heraldisk højre 
som en markering af den kvindelige donation.
223 Jfr. for denne tilskrivning Vibeke Michelsen i Weil
bach, KunstLeks (4. udg.).
224 I forbindelse med Vor Frelsers Kirkes samtidige 
istandsættelse omtales i regnskaberne snedkerne Jør
gen Wilhelm Isensee og Søren Pedersen Grøn. Endvi
dere Jørgen Arentsen Slache i relation til den dervæ
rende prædikestol, nu i Klosterkirken, jfr. s. 5657, 5806 
og 5619 note 387. Som ansvarlig for Nørups udskårne 
inventar er for nylig foreslået Horsensmesteren, Chri
stian Jürgen Hansen Schou (†1735) og hans kreds, jfr. 
Merete Bergild og Jens Bergild, »Horsensbilledhug

geren Christian Jürgen Hansen Schou og hans arbejder 
i jyske kirker«, ÅrbÅrhSt 2003, 8292. Heri afvises den 
ældre tilskrivning af Nørupinventaret til Jens Jensen 
(17061740) fra Samsø. En signatur, NMS, og datoen 
25. juli 1735, fundet på herskabsstolens underbalda
kin, tolkes her som Niels Madsen, Schous lærling, der 
i givet fald kan have afsluttet arbejdet i Nørup umid
delbart efter mesterens død, jfr. 85f. 
225 Hvorvidt Gerhard de Lichtenberg direkte identi
ficerede sig med Salomon som tempelbygger, tør dog 
ikke udledes af denne udsmykning. Anderledes util
sløret var omtalen i Engum Kirke (Hatting Hrd., Vejle 
Amt), hvor kirkeejeren Jørgen Hvass 1759 i en ind
skrift på alteret pristes for at have fulgt ‘dette eksempel 
(dvs. Salomons tempelbyggeri), idet han lod frembrin
ge et tempel ved sin bolig’, jfr. Carsten BachNielsen, 
»En høvedsmand i Nørup og en Salomon i Engum«, 
Vejle Amts Årbog, 1989, 117. Om andre samtidige ek
sempler på temaet om Salomon som forbillede for den 
kristne bygherre, specielt med reference til kongelige 
kirkebyggere, jfr. Birgitte Bøggild Johannsen, »Kon
gens tempel. Frederikskirken som religiøst og politisk 
symbol«, Architectura 21, 1999, 133ff. 
226 NM. Korresp.ark. Istandsættelsen af altertavlen ud
førtes tilsyneladende af lokale håndværkere, mens Na
tionalmuseet med Niels Jochum Termansen varetog 
det sidstnævnte arbejde.
227 Indb. i NM.
228 Ved embedet. Synsprot. Jfr. også fig. 29.
229 Brev fra Estrup til Storck af 31. juli 1888, i NM. 
Efter Estrups opfattelse var bordet, der delvis hvilede 
på gravhvælvinger, dog ‘åbenbart’ ikke det oprindelige. 
At dømme efter fig. 444 og s. 5955 fandtes to efter
middelalderlige murede begravelser mellem korets 1. 
og 2. fag. Disse lå delvis ind under alterbordet, der i 
forbindelse med deres opførelse imidlertid kan være 
blevet flyttet som en samlet blok, jfr. DK Holbæk 1595, 
2491 (Svallerup, Vallekilde).
230 NM. Korresp.ark.
231 Repert II, nr. 7105.
232 LAVib. Kirkeinsp.ark. Horsens kirkers kirkestol (C 
62110).
233 LAVib. Kirkeinsp.ark. Rgsk. (C 6213).
234 Klædet var midlertidigt bortkommet på Horsens 
Museum, jfr. note 405, s. 5620, men er i sommeren 
2004 atter kommet for en dag (fig. 113ab).
235 LAVib. Kirkeinsp.ark. Forsk. dok (C 62119). Storck 
havde dog 1892 ytret, at anskaffelsen af et alterklæde 
var overflødig. 
236 NM. Korresp.ark.
237 Bay, Klosterkirken 90.
238 Ved embedet. Inventarlister 1937-74.
239 Der er ikke påvist spor af en middelalderlig over
bygning eller af faste sidefløje, jfr. bl.a. konstruktionen 
af højaltertavlen i Østbirk Kirke (s. 445667) og af 
Claus Bergs altertavle i Odense Domkirke, DK Odense 

Fig. 504. Hængsel på søndre sidefløj, beregnet til fæst
nelse af *yderfløj (s. 5770). Henrik Wichmann fot. 2004. 
– Hinge on south side panel, for attachment of *outer panel.
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47477, hvor eksistensen af faste sidefløje i sidstnævnte 
eksempel lod sig udlede af spor på predellaens over
planke. En tilsvarende overplanke ses ikke i Horsens.
240 En foreløbig redegørelse for altertavlens omskifte
lige tilstand er Birgitte Bøggild Johannsen, »Paneler 
på vandring«, Kirkebladet. Vor Frelsers Sogn, Klostersogn, 
martsmaj 2004, 3.
241 Om altertavlens forskellige skikkelser, jfr. Birgitte 
Bøggild Johannsen, »Billeder i brug. Lidt om andagt, 
kult og sjælestiftelser i senmiddelalderens Odense«, 
hikuin, 26, 1999, specielt 92 og note 41. Endvidere 
Søren Kaspersen, »Højalter, liturgi og andagt. Betragt
ninger over Bernt Notkes alterskab i Århus Dom
kirke«, smst., 10134. Bortset fra enkelte henvisninger 
er samtidige kilder om principperne for altertavlernes 
åbning og tillukning som akkompagnement til litur
gien kun få og sparsomme, jfr. dog G. Verhoeven, »Ker
kelijke feestdagen in de late middeleeuwen. Utrechtse 
en Delftse kalenders«, Holland: regionaal-historisch tijds-
chrift, 25, 1993, 15673, med værdifulde vidnesbyrd fra 
1500’ernes begyndelse vedr. højaltertavlernes åbning 
på kirkelige festdage. Endvidere generelt Lynn Jacobs, 
Early Netherlandish carved Altarpieces 1380-1550. Medi-
eval Tastes and Mass Marketing, Cambridge 1998, 15ff. 
242 En sammenligning med ældre fotografier, således 
fig. 149, viser, at enkelte figurer ligesom spyddene har 
ændret plads. 
243 Om motivet, jfr. Else Kai Sass, »Pilate and the Title 
for Christ’s Cross in Medieval Representations of Gol
gatha«, Hafnia, 1972, 467.
244 En beslægtet, men ikke nøjagtig identisk gruppe 
findes på Golgathabilledet i altertavlen i Magleby Kirke 
(DK Sorø 942f.), jfr. ovf. Sass (note 243) 24f. identifice
rer her rytteren som ypperstepræsten, mens en stående 
mand bag skriveren betegnes som Pilatus. Endelig be
nævnes den knælende mand ved skriverens side som 
en, ikke nærmere betegnet, protesterende jøde.
245 Bogstavrækken forløber fra »a« til »q«.
246 Talrækkens første tre tegn er angivet med romer
tal, dog med et indskudt »x« mellem I og II, de sidste 
med arabertal. Rækken indledes i nederste række og 
forløber fra syd til nord (1x23, 47), hvorefter den 
videreføres i øverste række, fra nord til syd (811, 12
15). Et tredje, formentlig nyere og afvigende numme
reringssystem med arabertal, anført med kridt, ses på 
bagklædningerne ved figur ‘a’ (8), her ‘2’, ‘j’ (12), her ‘3’ 
og ‘q’ (3), her ‘6’ eller ‘9’.
247 Lexikon der christlichen Ikonographie, Wolfgang Braun
fels (udg.), 7, Rom o.a. (1974) 1994, 590. 
248 Det tilhørende tal, »15« ses ikke på figuren, men er 
indridset på den tilhørende bagklædning.
249 Om Slache generelt, jfr. Merete Bergild og Jens 
Jensen, »Horsensbilledhuggeren Arent Friderichsen 
Slache 16421709«, Horsens Museums Årsskrift 1987
88, 4350. Topstykket er dog ikke nævnt blandt de her 
tilskrevne værker. Paralleller til Kristusfiguren ses bl.a. 

på epitafierne over Jørgen Hansen Høgsbro (se ndf.) 
og Anders Jensen Thonboe i Hansted (1703, s. 4852) 
samt over Jens Olesen Varde i Hammel (1682, s. 3474), 
mens de plumpe og ret kraftige englefigurer finder 
flere lighedspunkter blandt Slaches arbejder. 
250 NM. Indb. ved Jens Johansen 2004.
251 »H. C. Wilrich pingcit anno 1706« samt »F. Hof
meyer forgylt. Staferet« og »Anno 1706« (fig. 135ab). 
Wilrichs og Hofmeyers virksomhed er senest omtalt i 
Merete Bergild og Jens Bergild, »Portrætmaleren Wil
rich i Vivild«, ØJyHjemst 2003, 97104. Passionsmaleri
erne og de fire evangelistfremstillinger er her dog ikke 
knyttet til Klosterkirkens altertavle og alene nævnt i 
forbindelse med Vor Frelsers Kirke, jfr. 104. 
252 Biblia ectypa. Bildnüssen aus heiliger Schrift des Alten 
Testaments (...) (1693), Augsburg 1695, jfr. Bach-Niel-
sen 1992 (note 220) 1229. Illustrationerne refererer 
hhv. til Matt. 26,44 (nr. 1), Matt. 26,5556 (nr. 2), Matt. 
26,4750 (nr. 3), Matt. 26,69, 75 (nr. 4), Joh. 18,12, 24 
(nr. 5), Matt. 26,60 (nr. 6), Joh. 19,1 (nr. 7) og Luk. 
23,2632 (nr. 8). 
253 DaKunst II, 18182.
254 Jfr. herfor desuden Plathe (note 12). 
255 Plathe (note 12) 52f. nævner endvidere som stili
stisk parallel altertavlen i Brændekilde (Odense Hrd., 
Odense Amt). Tavlens program adskiller sig dog fra de 
førnævnte med gengivelse af Korsnedtagelsen og Be
grædelsen i midskabet og seks udskårne passionsscener 
i sidefløjene. Endvidere relief af Den hellige Familie i 
St. AnnenMuseum, Lübeck, tidligere i byens Marie

Fig. 505. Skab med ældre beslag i predellaens nordside 
(s. 5770). Henrik Wichmann fot. 2004. – Cabinet with 
old mountings in north side of predella.

NOTER TIL s. 57585780
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kirke og muligvis hidrørende fra en altertavle, leveret 
1494 af Martin Radeleff. Ligheden synes dog navnlig 
af gælde anvendelsen af enkelte hovedbeklædninger 
(den særlige turban og den spidse ‘jødehat’), hvilket 
også kan bygge på et forlægsfællesskab. Jürgen WittJürgen Witt
stock, Kirchliche Kunst des Mittelalters und der Reforma-
tionszeit. Die Sammlung im St. Annen-Museum, Lübeck 
1981, 152ff. henfører i øvrigt det sidstnævnte relief til 
kredsen omkring Imperialissimamesteren; se også ndf. 
256 V. ThorlaciusUssing, »Den senere middelalder«, i 
Danmarks Billedhuggerkunst, Kbh. 1950, 111f. Samme, 
10608, knytter tavlerne fra Møgeltønder og den ovf. 
(note 255) nævnte fra Brændekilde til en anden lybsk 
mester, Henning von der Heide. Om Imperialissima
mesteren, der i faglitteraturen anvendes som katego
riseringsbetegnelse for et større materiale af senmid
delalderlige træskærerarbejder fra Nordtyskland og 
Skandinavien, jfr. Poul GrinderHansen i Weilbach, 
KunstLeks (4. udg.), hvor Møgeltøndertavlen (men 
ikke Horsenstavlen) anføres blandt værkstedets arbej
der, og mere generelt, Jan von Bonsdorff, »Imperia
lissimamästaren som kategoriseringsproblem«, hikuin, 
26, 1999, 4570. 
257 Thorlacius-Ussing (note 256) 112. 
258 DaAtlas IV, 128.
259 Danske præsters indberetninger til Oldsagscommissionen 
af 1807, udg. Christian Adamsen og Vivi Jensen, Høj
bjerg 1986, 322. 
260 Ungdomsvandringer i mit Fødeland, II (Fragmenter af 
en Dagbog skreven paa en Reise i Danmark 1813), Kbh. 
1815, 237. Der hentydes naturligvis til Claus Bergs 
Odensetavle (DK Odense 459528), Hans Brügge
manns altertavle i Slesvig Domkirke (tidligere Bor
desholm Klosterkirke) og Bernt Notkes tavle i Århus 
Domkirke (s. 489503).
261 Magnússon (note 43) 154f.
262 Høyen 78.
263 RA. Kultusmin. 1. kt. Journalsager Ø 1412 (1874).
264 Brev fra Estrup til Storck af 15. nov. 1891, i NM.
265 NM. Korresp.ark.
266 Jfr. indb. og tegning (fig. 506) ved Ove W. Gjerding 
1939 og 1950 i NM. 

267 NM. Indb. ved Mogens Larsen (1985) og Jens Jo
hansen (1995, 2004). 
268 Iflg. meddelelse fra Rasmus Jensens efterfølgere, fir
ma V. Lind, Horsens, er stempelmærket ikke i øvrigt 
benyttet i firmaets produktion, jfr. indberetning i NM 
4. nov. 1976 fra O. Villumsen Krog. 
269 LAVib. Kirkeinsp.ark. Rgsk. (C 6215).
270 LAVib. Kirkeinsp.ark. Rgsk. (C 6215). Ved embedet. 
Inventarlister 1937-74.
271 Jfr. Nybo Rasmussen (note 25) 62, 66f. 
272 Ved embedet. Mappe om messehagler.
273 Den s. 5855 anførte forbedring af ‘alterets gulv’, 
som bekostedes 1707 af Anders Vinding og hustru, kan 
muligvis have omfattet indretningen af den oprinde
lige alterskranke i Klosterkirken, jfr. ndf.
274 Jfr. Ved embedet. Synsprot.; LAVib. Kirkeinsp.ark. Re
staur. (C 62120A); breve fra Estrup til Storck af 23. og 
31. marts 1891, i NM.
275 Jfr. korrespondance med menighedsråd og Kirke
ministeriet i NM. Korresp.ark. Ved denne lejlighed be
tingede man sig, at de balustre, der ikke kunne opstil
les, blev deponeret, samt at de udskårne navneskjolde 
genopsattes.
276 1980-registreringen (note 217).
277 Jfr. desuden Ulla Haastrup, »Bemalede romanske 
døbefonte i det middelalderlige Danmark«, hikuin, 22, 
1995, 23.
278 Jfr. LAVib. Kirkeinsp.ark. Horsens kirkers kirkestol 
(C 6219). 1738 udgik således en kvindestol i nord
siden ved indretningen af de nye stole og ‘dåbens for
flytning’.
279 LAVib. Kirkeinsp.ark. Indk. breve (C 62117). I for
bindelse med indretningen af det nye kapel opfordre
des Kirkeinspektionen til at foreslå en anden placering 
af fonten, som ikke var til gene for stolene og deres 
fæstere.

Fig. 506. Oversigt over markeringsmærker på sideflø
jenes figurer (s. 5772, 6010). Tegning af Ove W. Gjer
ding. – Position markers on the reverse of the figures from 
the inner panels. 

Fig. 507. Stempler under alterkalkens fod. Detalje af al
terkalk (s. 5785). O. Villumsen Krog fot. 1976. – Stamps 
below base of chalice. Detail of chalice.
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280 LAVib. Kirkeinsp.ark. Rgsk. (C 6214). Jfr. også teg
ning 1863 i NM.
281 LAVib. Kirkeinsp.ark. Rgsk. (C 62112); Bispeark. 
Rgsk. (C 32368; C 32370).
282 LAVib. Kirkeinsp.ark. Rgsk. (C 6212); Bispeark. 
Rgsk. (C 32391).
283 NM. Indb. ved Niels Jochum Termansen 1942. Be
skrivelse af fontehimlen og gitteret skyldes Jens Ber
gild; for redaktion Birgitte Bøggild Johannsen.
284 Bergild og Bergild 2003a (note 224). Værkerne blev 
tidligere henført til Jørgen Arentsen Slache, jfr. Otto 
Norn, »En dansk Billedskærer fra Senbarokken«, Til-
skueren, 1937, 36680.
285 Indridsede markeringstal fra 313 (nr. 14 ses ikke) 
i figurernes standflader viser, at antallet oprindelig har 
været 18. Jfr. Termansens indb. (note 283). Jfr. samme 
vedr. elimineringen af facadens to sidefag, der samtidig 
har medført, at enkelte bogstaver i indskriftsfrisens øv
re og nedre del sekundært er anført på de tilstødende 
pillefremspring.
286 Således savnes den formentlig oprindelige underdel 
af gitteret i Københavns Vor Frelsers Kirke, mens de 
bevarede paneler i Børglum mangler den ornamentale 
udsmykning, der ses i Horsens. Endvidere følger frem
stillingen af Kristi Dåb her et andet forlæg.
287 Jfr. indb. ved Jens Johansen 2000 i NM. Heri be
mærkes det påfaldende, at udskæringen af hovedets 
skæg ikke løber jævnt over i det skæg, der findes på 
selve kropsdelen. Dog er der i øvrigt intet, som tyder 
på, at hovedet skulle være yngre end kroppen. 
288 Dette blev dog ikke aftaget i forbindelse med den 
seneste restaurering, jfr. Jens Johansens indb. (note 
287).
289 NM. Indb. ved Jens Johansen 2003.
290 NM. Indb. ved Jens Johansen 2000.

291 Breve fra Estrup til Storck af 20. juli 1890 og 9. april 
1891, i NM. På Heinrich Hansens tegning fra o. 1855 
(fig. 112) er kun angivet to korsblomster på korbjæl
kens højre halvdel, hvilket dog kan være en kunstne
risk forenkling.
292 Bergild og Jensen 1987-88 (note 249) 48.
293 Korgitteret i Hansted Kirke (s. 484649), der er ud
ført som en forenklet kopi af Horsensgitteret, har til
svarende piller i nord og syd; disse er dog nyere. 
294 Om templet i Jerusalem som paradigme for kirker
nes bygning og indretning, jfr. generelt Hugo Johann
sen i Hugo Johannsen og Claus M. Smidt, Kirkens huse 
(Danmarks arkitektur, red. Hakon Lund, 6), Kbh. 1981, 
99f. Om den efterreformatoriske korskrankes symbolOm den efterreformatoriske korskrankes symbol
værdi og liturgiske funktion, jfr. også PerGustav Ham
berg, Norrländska kyrkoindredningar. Från reformation till 
ortodoxi, Stockholm 1974, 63ff. og Anna Nilsén, Kyrko-
rummets brännpunkt. Gränsen mellan kor och långhus i den 
svenska landskyrkan från romanik till nygotik, Stockholm 
1991, 84ff.
295 NM. Indb. ved Jens Johansen u.d.
296 Emblemata, udg. Arthur Henkel og Albrecht Schöne 
(1967), 2. udg., Stuttgart og Weimar 1996, sp. 80710. 
297 Et kerubbevogtet †korgitter er nævnt 1672 i Odense 
Domkirke (DK Odense 574), og motivet gentages i det 
nye korgitter fra o. 1755. I Vejle S. Nikolaj Kirke er o. 
1660 registreret to keruber, muligvis fra et korgitter, jfr. 
DK Vejle Amt (under udgivelse). Anvendelsen af keruber 
som vogtere af porten til det allerhelligste, indgangen 

Fig. 509. Sygesæt nr. 4, o. 1985 (s. 5788). Henrik Wich
mann fot. 2003. – Chalice and paten for the sick no. 4, c. 
1985.

Fig. 508. Stempler under foden af disk, tilhørende sy
gesæt nr. 2 (s. 5787). Henrik Wichmann fot. 2003. 
– Stamps below base of paten belonging to chalice and paten 
for the sick no. 2.

NOTER TIL s. 57805805
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til Paradis eller Templets allerhelligste, er i øvrigt rela
tiv sjælden i samtidens hjemlige kirkeinventar, jfr. Otto 
Norn, »Cherubmotivet i østjydsk Kirkeinventar fra 
Baroktiden«, Smaastudier tilegnet Christian Axel Jensen, 
Kbh. 1943, 12936. Heri peges på keruberne fra Jørgen 
Skeels epitafium, 1633, i Århus Domkirke (s. 682) som 
mulige forbilleder for Horsenskeruberne. Den davæ
rende korskranke i stiftets hovedkirke, der dog savner 
dette motiv, var få år yngre end eksemplet i Horsens 
og udførtes 1682 af billedskærer Rasmus Christensøn 
og Claus Maler. Skranken var udformet med et lavt 
fyldingspanel, hvorover fire piller (s. 540f.). 
298 Jfr. Bergild og Jensen 1987-88 (note 249) 48 og sam
me i Weilbach, KunstLeks (4. udg.); endvidere Vibeke 
Michelsen smst. (Jørgen Arentsen Slache).
299 Bergild og Jensen 1987-88 (note 249) 48.
300 Norn 1943 (note 297) 133, note 11, antager, at sidst
nævnte var en datter af Peder Jensen Kolding.

301 Malerierne har ganske vist en noget lysere kolo
rit og mere detaljrig udformning end altertavlens pas
sionsbilleder (jfr. s. 5778), men finder paralleller i andre 
af mesterens værker, f.eks. i altertavlen i Vivild Kirke 
(Sønderhald Hrd., Randers Amt) eller i en række af 
hans portrætter, jfr. Bergild og Bergild 2003b (note 251) 
98ff. 
302 Jfr. Molbech (note 260) 236.
303 RA. Kultusmin. 1. kt. Journalsager H 714 (1882), 
brev af 2. maj 1887 til Kirkeinsp.
304 RA. Kultusmin. 1. kt. Journalsager Ø 871 (1874).
305 Breve fra Estrup til Storck af 1. marts 1889, 22. juni 
og 20. juli 1890, i NM. 
306 NM. Indb. ved Jens Johansen 2002.
307 Der er formentlig tale om den i 1580 omtalte råd
mand, Anders Olufsen, der allerede 1566 nævnes som 
rådmand og kirkeværge, jfr. Fabricius (note 28) 221f.
308 Storfelternes arkader har antagelig været bemalet 
med figurfremstillinger, men ved den seneste istand
sættelse 2002 konstateredes ingen farvespor bag stor
felternes fire frifigurer, opstillet o. 1675. Derimod på
vistes bag storfelternes giverindskrift og på bagsiderne 
af kartoucherne levn af oprindeligt papir med rester af 
blå farve (smalte). 
309 Jens Jørgen Lindvig købte trappen for 1 mk., mens 
døren solgtes til Rasmus Rasmussen d.y. for 1 mk. og 
14 sk., jfr. LAVib. Retsbetjenteark. Horsens Købstad. 
Auktionsprot. 173953 (B 66344).
310 1703 betaltes for en ny nøgle til døren, jfr. LAVib. 
Kirkeinsp.ark. Rgsk. (C 6211).
311 De velskårne rulleværkskartoucher, hjørnernes at
tiske slyngbånd, søjlernes akantusprydbælter og volut
bøjlernes ornamentik kendetegner værkstedet.
312 Et indicium for Mogens Chr. Thranes medvirken 
er opgangens apostelfremstillinger, hvortil findes paral
leller i hans staffering af altertavlen i Vestervig Kirke 
(kontrakt 1735, fuldf. 1740) og kapellet på Støvring
gård (174445), jfr. DK Tisted 634f. og Merete Bergild 
og Jens Jensen, »Mogens Christian Thranes udsmyk
ningsarbejder i Randers Hospitals Kirke og Støvring
gård Klosters Kapel«, Historisk Aarbog fra Randers Amt, 
1985, 5264.
313 NM. Indb. o. 1900 ved Jørgen Olrik.
314 Om emblemgenren i hjemlig sammenhæng, jfr. ge
nerelt Lisbet Juul Nicolaisen, »Emblemmaleri i danske 
kirker«, KirkehistSaml 1969, 126151 og senest Carsten 
BachNielsen, Kingo CCC. Studier udgivet i 300-året 
for salmedigterens død, Kbh. 2003, navnlig 1050. I det 
følgende anvendes sidstnævntes (s. 10) brede defini
tion på emblemet som »en litterær genre, der beror 
på et samspil mellem et billede og et antal – kortere 
eller længere – tekster«. Mht. abstraktionsniveauet er 
der dog stor spændvidde inden for genren, som bl.a. 
Otto Norn har påpeget, jfr. »Nørup kirkes stolestader«, 
Ico, 2, 1978, 22ff., hvor emblemmalerierne i Nørup 
(og Horsens Klosterkirke) er blevet betegnet som »et 

Fig. 510. Krucifiks, o. 1900 (s. 5789). Rikke Ilsted Kri
stiansen fot. 2005.  Crucifix, c. 1900.
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forenklet emblemmaleri«. Jfr. også Jens Jensen, Mogens 
Christian Thranes sindbilledlige udsmykninger i Nørup 
Kirke, Viborg Søndre Sogns Kirke og Horsens Klosterkirke, 
utrykt hovedfagsspeciale i kunsthistorie, Århus 1985, 
47ff., der betoner forskellen mellem emblemets tre
leddede struktur og de jyske eksemplers todeling. Jen
sen anvender derfor bevidst betegnelsen ‘deviser’ eller 
‘sindbilleder’ om disse.
315 Jensen 1985 (note 314); Ricardt Riis, Foreløbig rap-
port om Thranes billeder i Horsens Klosterkirke, Horsens 
1991. Samme, »Symbol på symbol. Om emblemmale
rierne i Horsens Klosterkirke, Nørup kirke og Engum 
kirke«, Vejle Amts Årbog 1997, 1729.
316 LAVib. Århus Stiftamt. Skifteprotokol i boet efter 
Bodil Hofgaard etatsraad Lichtenbergs enke 179597 
(B 5D29), jfr. fortegnelse over solgte bøger, fol. 37r, 
nr. 282 (»Joh. de Borias Moralische Sinnbilder«, an
tagelig identisk med Georg Fridrich Scharffs udgave, 
Joannes de Boria, Moralische Sinnbilder, Berlin 1697); 
fol. 35v, nr. 65 (»Ahrents Sande Christendom«) og fol. 
37b, nr. 36 (»Paradises Urtegaard«), dvs. to (uvist dog 
hvilke) danske udgaver af Arndt). Endelig fol. 37v, nr. 

72 (»Bach manni Emblemata Sacra«, en omskrivning af 
Cramers Emblemata sacra med reference til medarbej
deren, retorikprofessoren Conrad Bachmann).
317 Jens Jensen henviser således også til eksempler i De-
vises et Emblemes, Anciennes & Modernes (...), Augsburg 
1697 (Erben 1699); Symbola et Emblemata (...) Petri 
Alexeidis, Amsterdam 1705 og L. W. Woytt, Emblema-
tischer Parnassus, IIII, Augsburg 172730. For referen
cer til disse, der ikke er registreret i den ovennævnte 
bogfortegnelse og på en række punkter afviger fra 
Horsensemblemerne, ikke mindst hvad angår udform
ningen af pictura og indholdet af subscriptio, henvises 
generelt til Jensen 1985 (note 314) og ndf.
318 Jfr. Jens Jensen, »Et prospekt over Horsens i Horsens 
Klosterkirke«, Horsens Folkeblad, 21. sept. 1983; Riis 
(note 315) 85. Mht. klokkespiret kendes ingen projek
ter til opførelsen af et sådant.
319 Jens Jensen, »Malerfamilien Thrane på Fussingø«, 
Fussingø, red. Frits Nicolaisen og Palle Schødt Ras
mussen (Randers Amts Historiske Samfunds skriftserie 3), 
Randers 1989, 140.
320 Jensen 1989 (note 319) 138f.
321 Bach-Nielsen 2003 (note 314) 18.
322 Jfr. Jensen 1985 (note 314) 7181, for en detaljeret 
kortlægning af de enkelte motivkredse i hhv. Horsens, 
Viborg og Nørup. Her bemærkes i øvrigt en forskel
ligartet vægtning af temaerne i de tre kirker, hvor de 
negative aspekter i form af verdensforagt, anger, død og 
fortabelse synes mere betonet i Gerhard de Lichten
bergs privatkirke i forhold til de to købstadskirker.
323 En nærmere uddybning af denne formodning ligger 
dog uden for rammerne af DK’s redaktion. Norn 1978 Fig. 511. Engel. Detalje af fontegitter (s. 5795). O. Vil

lumsen Krog fot. 1976. – Angel. Detail of font screen.

Fig. 512. Bagside af fontegitter (s. 5795). NE fot. 1978. 
– Back of font screen.

NOTER TIL s. 58055844
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(note 314) 21f. fremhæver for Nørups vedkommende 
den daværende sognepræst Michel Christensen Over
gaard (†1737) og i Viborg den lærde stiftsprovst Chri
sten Lassen Tychonius. Jfr. også Jensen 1985 (note 314) 
37f. og navnlig 82ff. Som fremhævet af Merete Bergild 
og Jens Jensen, »Mogens Christian Thranes udsmyk
ningsarbejder i Randers Hospitals Kirke og Støvring
gård Klosters Kapel«, Historisk Årbog for Randers Amt, 
1985, 59, ønskede Århusbiskoppen, den pietistisksin
dede Peder Hygom, personligt at ‘ville meddele (...) 
sin resolution’ om udvælgelsen af indskrifter, billeder 
o.l., da Hospitalskirken i Randers skulle udsmykkes 
174748. Også denne kunne i teorien have medvirket 
som vejleder i Horsens.
324 Her overfor nævner Jensen 1985 (note 314) og sam-
me 1989 (note 319) 140f. hhv. 16 (Arndt) og 33 (Cra-
mer). Riis 1991 (note 315) 124f. fremhæver mellem 24 
og 26 eksempler af de Boria, som han dog kun kendte 
på anden hånd og uden adgang til samtlige værkets 
illustrationer. Endvidere 18 eksempler fra Arndt og 40 
fra Cramer. Derudover fremhæver Jensen 1985 (note 
314) og samme 1989 (note 319) 140f. tre yngre em
blemværker (jfr. også note 317), Devices et Emblemes 
(1697), hvoraf 24 synes benyttet i Horsens, Symbola et 
emblemata (1705), hvoraf 11 synes anvendt og Emble-
matischer Parnassus (172730), fra hvilken 18 synes at 
kunne genfindes. Disse emblemværker har flere mo
tivsammenfald med de tre ovennævnte og synes kun i 
enkelte tilfælde at være slavisk anvendt. Om anvendel
sen af forlægsværkerne i Nørup, Viborg m.v., jfr. også 
Jensen 1985 og 1989 samt Riis 1991. 
325 Molbech (note 260) 238f.
326 Brev fra Estrup til Storck af 20. juli 1890, i NM. Et 
antal †rygstød, 52×145150×3 cm samt diverse løse 
paneler og rammestykker registreredes 1980, jfr. 1980-
registreringen (note 217) (fig. 513). Panelerne havde 
talrige tegnede og indridsede navnetræk og årstal fra 
tidsrummet 17451853, heriblandt en karikatur af en 
mand med høj hat og skødefrakke (fig. 514).

327 NM. Indb. ved Mogens Larsen 1985. Farveprøve 
udført af Jens Johansen september 2004.
328 NM. Indb. ved Jens Johansen 1995.
329 LAVib. Kirkeinsp.ark. Kloster kirkebog (C 6216); 
Horsens kirkers kirkestol (C 6219). 
330 LAVib. Bispeark. Fundats for Jens Jørgen Lindvigs 
legat for Horsens kirker og latinskole (C 31785).
331 Horsens Folkeblad 28. maj 1972.
332 Ifølge mundtlig meddelelse fra sognepræst Peter 
Sten toft, Klosterkirken, skulle et eksemplar endnu fin
des i privateje.
333 Rektor Jens Hansen’s Efterretning om Horsens 1755, 
udg. Thomas W. Lassen, Horsens 1978, 44. Jens Hansen 
udlagde dog selv, lige så urigtigt, motivet som S. Anto
nius af Padova.
334 1980-registreringen (note 217).
335 Et sjette panelfragment(?), 129×15,5(10,5)×3,5 cm 
med not i den ene langside, fire huller til fæstnelse i 
den anden samt staffering af sort med spredte partier 
i gullighvidt, er registreret sammen med disse (HOM 
inv.nr. 8895f), men synes at have haft en anden pro
veniens. 
336 Andreas König, Historiske Meddelelser om Præsterne og 
Præstekaldene i Aarhus Stift, KglBibl NyKglSaml 1194, 4º. 
337 Jfr. Erik Cinthios oversigt i KultHistLeks IX, sp. 203
10. 
338 Jfr. også Hans Bjørn og Lise Gotfredsen, Århus Dom-
kirke. Skt. Clemens, Århus 1996, 11416.
339 Horsenskompleksets †baldakin kunne på den tilhø
rende frise teoretisk set have rummet yderligere oplys
ninger om stolenes datering og financielle ophav, jfr. 
korskabene i Århus.
340 Hele helgenrækken synes tidligst overbevisende 
identificeret af Thomas W. Lassen, »Forsagelsens sym
bol«, Ico, 1978, 4, 3436, jfr. også Olrik og Bay, Kloster-
kirken 2124. En udførlig redegørelse for korstolenes 
franciskanske ikonografi er Plathe (note 12) 5671, 

Fig. 513. †Rygpaneler fra stolestader (s. 6014). Jens
Jørgen Frimand fot. 1980. – †Back panels from pews.

Fig. 514. Mandskarikatur. Detalje af †rygpanel fra 
stolestader (s. 6014). JensJørgen Frimand fot. 1980. 
– Caricature of man. Detail of †back panel from pews.
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mens en redegørelse for franciskanske motiver i mid
delalderens Sverige, dog med henvisninger også til 
Danmark (og Horsens) er Roelvink (note 12) 5987; 
S. Bernardinus’ ikonografi i Norden er belyst af Anna 
Nilsén, »Bernardinusbilden och franciskansk reform
rörelse i Norden«, Konsthistorisk tidskrift, LIX, 1990, 
7487, spec. 77, 81. 
341 Fremhævelsen af Anna og dermed hentydningen 
til tanken om Jomfru Marias ubesmittede undfangelse 
var også særlig relevant i franciskansk sammenhæng 
– ligesom blandt birgittinerne, jfr. Anna Nilsén, »Ma
rie obefläckade avlelse i kult och konst«, Konsthistorisk 
tidskrift, LVI, 1987, 6f.; Mereth Lindgren, »De heliga 
änkorna. S. Annakultens framväxt, speglad i birgittinsk 
ikonografi«, Konsthistorisk tidskrift. LIX, 1990, 53f. og 
Roelvink (note 12) 83.
342 Jfr. Nilsén (note 340) spec. 85 og Plathe (note 12)  
66ff. Roelvink (note 12) 68f. noterer dog, at den hyp

pige forekomst af S. Bernardinus i Sverige, Finland og 
Norge ikke relaterer sig direkte til den officielle tilba
geholdenhed i disse lande over for observansen.
343 Sympatien med observansen gjaldt også for brode
ren Niels Eriksen Rosenkrantz, fra 1513 Christian II’s 
hofmester; det er antagelig dennes våben, der findes på 
Claus Bergs altertavle i observansens danske moderkir
ke, †Gråbrødrekirke i Odense, jfr. DK Odense 505 og 
657, note 396. Selv begunstigede Erik Ottesen Rosen
krantz, Christian I’s daværende hofmester, ligesom fa
deren, Otte Nielsen Rosenkrantz, i første række birgit
tinerklostret i Mariager, hvor han desuden blev begra
vet, men han udviste også sin fromhed og gavmildhed, 
som franciskanerhistorikeren Peder Olsen priste højt, 
over for andre kirkesamfund, jfr. Konrad Barner, Fami-
lien Rosenkrantz’s Historie, I, Kbh. 1874, specielt 20406 
og Carsten Porskrog Rasmussen, »Rosenkrantzslæg
ten og Rosenholm«, Rosenholm, red. Fritz Nicolaisen 
(Randers Amts Historiske Samfunds skriftserie 4), Randers 
1991, 43. I øvrigt havde Erik Ottesen arbejdet aktivt 
for reformeringen af benediktinerklostret i Voer, der 
i 1480’erne blev optaget i Bursfelderkongregationen, 
jfr. s. 3876. Fremhævelsen af Rosenkrantzvåbenet på 
Århus Domkirkes kalkmaleri, o. 1490, af Kristus som 
Smertensmand samt det noget senere (o. 1500) på kor
hvælvets østligste fag kunne muligvis også, men langt 
fra sikkert, hentyde til en stiftelse fra Erik Ottesen, jfr. 
s. 402, 452 og note 99. Bjørn (note 338) 138, henfø
rer dog det førstnævnte våben til ærkediakon Mogens 
Rosenkrantz.
344 Helgengruppen var tidligt fremhævet i sammen
hæng med tiggerordnernes virksomhed, jfr. Lexikon der 
christlichen Ikonographie, Wolfgang Braunfels (udg.), 8, 
Rom o.a. (1974) 1994, sp. 546. 
345 Som påpeget 28. juli 1890 i brev fra Estrup til 
Storck, i NM burde sydrækken suppleres med et halvt 
sæde til i alt ni, og hele rækken rykkes mod vest. Dog 
ville dette kollidere med den daværende åbning mod 
Det russiske Kapel. Et alternativ var at reducere begge 
rækker til otte sæder.

Fig. 516. *†Rammeværk fra de senmiddelalderlige 
korstole (s. 5854). Tidligere i Horsens Museum. Jens
Jørgen Frimand fot. 1980. – *†Framing from the Medieval 
choir stalls.

Fig. 515. *†Vange fra de senmiddelalderlige korstole (s. 
5854). Tidligere i Horsens Museum. JensJørgen FriTidligere i Horsens Museum. JensJørgen Fri
mand fot. 1980. – *†Gable from the Late Medieval choir 
stalls. 

NOTER TIL s. 58445860
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346 Brev fra Estrup til Storck af 29. okt. 1890, i NM.
347 NM. Indb. ved Mogens Andersen.
348 Kun det nordre sæde kan i dag slås op. 
349 LAVib. Bispeark. Rgsk. (C 32389; C 32390).
350 LAVib. Kirkeinsp.ark. Indk. breve (C 62117); Re
staur. (C 62120A).
351 LAVib. Bispeark. Rgsk. (C 32371).
352 LAVib. Kirkeinsp.ark. Horsens kirkers kirkestol (C 
6219); Forsk. dok. (C 62119); Rodenborg havde dog 
i første omgang fæstet den søndre stol (nr. 3), jfr. LAVib. 
Retsbetjenteark. Horsens Købstad. Auktionsprot. 1739
53 (B 66344) og Bispeark. Indk. breve (C 3510). Det 
er ukorrekt, når Bay, Klosterkirken 67 formoder, at de to 
stole tilhørte den Lichtenbergske familie.
353 NM. Indb. ved Mogens Andersen og Jens Johansen.
354 I rekonstruktionen af stolenes opstilling fra 1980 ses 
på tre af disse en afveksling i rammeværkets kartoucher, 
hvor hver anden foroven har en bladdusk (A), hver an
den to krydsende volutter (B), jfr. fig. 34849, 351. En 
enkelt stol (fig. 350) har sekvensen: ABB, hvilket kan 
være en fejl i opstillingen, med mindre man antager, at 
stolen rummede dele af den kasserede †stol (nr. 2).
355 LAVib. Bispeark. Indk. breve (C 3510).
356 LAVib. Kirkeinsp.ark. Horsens kirkers kirkestol (C 
6219); Bispeark. Indk. breve (C 3510).
357 LAVib. Retsbetjenteark. Horsens Købstad. Auktions
prot. 173953 (B 66344); Kirkeinsp.ark. Horsens kir
kers kirkestol (C 6219).
358 LAVib. Kirkeinsp.ark. Forsk. dok. (C 62119); RA. 
Kultusmin. 1. kt. Journalsager P 64 (1863), syn af 26. 

juni 1862; dette punkt (nr. 4) var dog ikke afhjulpet 
ved synet 19. juni 1863, jfr. smst.
359 Stiftsøvrigheden bevilgede, at en del af sangkorskas
sens overskud kunne benyttes til anskaffelse af bænke 
(jfr. ndf.). RA. Kultusmin. 1. kt. Journalsager UU 1430 
(1894).
360 Samtidig forsvandt et silkehåndklæde, der lå ved då
ben (s. 5794). LAVib. Kirkeinsp.ark. Rgsk. (C 6211).
361 1937 anskaffedes en tilsvarende pengebøsse til Vor 
Frelsers Kirke (jfr. s. 5537).
362 Jfr. brev fra Estrup til Storck af 18. marts 1890, i 
NM. Endvidere LAVib. Kirkeinsp.ark. Indk. breve (C 
62118).
363 Jfr. brev fra Estrup til Storck af 24. nov. 1891, i 
NM.
364 Ét fragment af indramningen med en kapitælsmyk
ket pilaster er nyregistreret (HOM inv.nr. 8970), mens 

Fig. 517. *†Fragmenter af inventardele, dels to dørfløje, 
heraf den ene formet som tremmedør, dels to trap
per, sidstnævnte fra de senmiddelalderlige korstole (s. 
5875, 5854). Tidligere i Horsens Museum. JensJørgen 
Frimand fot. 1980. – *†Fragments of furnishings: two door 
panels, one formed like a barred door, and two steps, the latter 
from the Late Medieval choir stalls.

Fig. 518ab. *Rygpaneler med bemaling fra 1707. 
Detaljer af de senmiddelalderlige korstole (s. 5854f.). 
I Horsens Museum. JensJørgen Frimand fot. 1980. 
– *Back panels with painting from 1707. Details of the Late 
Medieval choir stalls.
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fire andre, løsrevet herfra, ved en tidligere lejlighed 
blev inventariseret (HOM inv.nr. 1630). 
365 LAVib. Kirkeinsp.ark. Horsens kirkers kirkestol (C 
6219); Fabricius (note 28) 60 antager, at pulpituret 
rummede alle tre pladser.
366 Præciseringen af hvilke pulpiturer, der fjernedes, 
fremgår af O. Fabricius’ notater, LAVib. Privatark. (H 
7 (736)4).
367 LAVib. Kirkeinsp.ark. Forsk. dok. (C 62119) anfører 
dog 1739, at de Lichtenberg frit havde fået overladt 
den lukkede stol nr. 13, »da hand baade de nye Lo
gier til Kiercken har foræret og Dennem saa vel som 
de andre Ziirlig og smukt Stafferet, som aldt sammen 

til meere end To Tusinde Rixdalers Bekostning kand 
medreignes.«
368 LAVib. Kirkeinsp.ark. Horsens kirkers kirkestol (C 
6219). Stolen omtales først som ledig i anden halvdel 
af 1796.
369 Anvendelsen af kronen for Bering kunne muligvis 
henvise til en eventuel virksomhed som kongelig told
embedsmand. Nærmere viden herom savnes dog. 
370 Organist- og Kantorembederne, 4. udg. København 
1944, 154 samt oplysninger fra organist Søren He
degaard Sørensen. Iflg. orgelbygger Marius Braune 
var dispositionen resultatet af et samarbejde mellem 
kirkens organist, Harald Knudsen, og orgelbyggeriets 
chef, Sybrand Zachariassen. Harald Knudsen havde 
undervejs rådført sig med forskellige kolleger, bl.a. 
P. S. RungKeller. Intonationsarbejdet blev udført af 
Sybrand Zachariassen og Adolf Wehding. Værkfører F. 
Neuenroth var ansvarlig for det tekniske anlæg.
371 Marcussen & Søns arkiv.
372 Gambe 8' er interimistisk omdannet til Vox Celeste 
8'.
373 I årene efter den store renovering og ombygning 
1982 har Marcussen & Søn udført forskellige supple
rende arbejder med det formål at forbedre driftssikker
hed og klang. I 2002 blev der således foretaget en ret 
omfattende teknisk ombygning for at afhjælpe proble
mer med rumtemperatur og luftfugtighed.
374 Iflg. meddelelse fra orgelbygger Marius Braune. 
Maleren og billedskæreren Erik Pedersen havde i en 
årrække et tæt samarbejde med Marcussen & Søn.
375 Meddelt af organist Søren Hedegaard Sørensen.
376 Til †orgler regnes her også et †harmonium (nr. 4).
377 1624 var organisten Christopher orgelmester ansat i 
Horsens, og eftersom Klosterkirken på dette tidspunkt 
var byens hovedkirke, er det rimeligt at antage, at der 
fandtes et orgel her. LAVib. Kirkeinsp.ark. Forsk. dok. 
(C 62119).
378 LAVib. Kirkeinsp.ark. Horsens kirkers kirkestol (C 
62110). Oktober 1684 betaltes Morten snedker for Fig. 519. Endegavl. Detalje af *(†)skriftestol (s. 5861). 

I Horsens Museum. Jesper Nørgaard Weng fot. 2002. 
– End gable. Detail of *(†)confessional.

Fig. 520. Rammeværk og bemalet panel fra *(†)luk
ket stol nr. 1 (s. 5885). I Horsens Museum. JensJørI Horsens Museum. JensJør
gen Frimand fot. 1980. – Framing and painted panel from 
*(†)closed pew no. 1.
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arbejde på orgelværket og hus om bælgene, og marts 
1685 fik han penge for tre låger til orgelværket, men 
det anføres ikke, hvilken kirke, arbejdet udførtes i. 
1704 bemærkes det i regnskabsbogen, at der findes or
gelværk i begge Horsenskirkerne. LAVib. Kirkeinsp.ark. 
Rgsk. (C 6211).
379 Januar 1739 underskrev de to orgelbyggersvende et 
gældsbevis på 20 rdl. til Peter Bering, jfr. LAVib. Århus 
Stiftamt, Havreballegaard og Stjernholm Amter 1683-1741. 
Skifte efter Peder Thomasen Bering og Elisabeth Ca
thrine Hofgaard 173941 (B 5A380). Henvisningen 
til denne kilde skyldes arkitekt Sven Fritz.
380 Kastens oplyser 1728, at nogle vindlader til Oslo 
Domkirke er under arbejde i Århus, jfr. Hans Jacob 
Høyem Tronshaug, Oslo Domkirkes Orgelhistorie, Fred
rikstad 1998, 3132.
381 Fra sin tid som mestersvend hos Arp Schnitger i 
Neuenfelde var Kastens vant til, at en mester i travle 
perioder kunne uddelegere byggeopgaver til selvstæn
digt arbejdende mestersvende. Forskellige forhold i 
forbindelse med orglernes levering (instrumenterne 
opstilledes uden orgelhuse, og orgelbyggersvendene 
optog et lån hos Peter Bering før hjemrejsen) kunne, 
sammen med de funktionsfejl, der viste sig i de første 
år, indicere, at det var den i flere henseender problema
tiske Benjamin Wulff, der var ansvarlig for arbejderne 
i Horsenskirkerne 1738. (Vedr. Wulff, se Ole Olesen, 
Orglet i Ledreborg Slotskapel. Internetpublikation på 
Den Danske Orgelregistrants hjemmeside).
382 LAVib. Kirkeinsp.ark. Rgsk. (C 6212). Synsforret
ningen blev afholdt december 1738.
383 Orgeldonationen nævnes også på Peder Berings 
epitafium i Vor Frelsers Kirke (s. 5570).
384 Jfr. LAVib. Bispeark. Rgsk. (C 32387). Der indkøb
tes følgende fyrrebrædder til formålet: 4 stk. a 7 al., 9 
stk. a 6 al., 1 stk. a 5 al. samt yderligere 2 ‘lange bræd
der’. Specifikationen tyder på, at instrumentet har væ

ret af nogenlunde samme størrelse som Kastensorglet i 
S. Mikaels Kirke, Slangerup (DK Frborg 2078 og 2033 
fig. 7),
385 Jørgen Mickelsen kan muligvis have været svend 
hos L. D. Kastens.
386 Arbejdet, der omfattede begge byens Kastensorgler, 
betaltes med 35 rdl. 2 mk., svarende ca. til ¾ stemmes 
pris i et nyt orgel, jfr. LAVib. Kirkeinsp.ark. Rgsk. (C 
6212).
387 LAVib. Bispeark. Rgsk. (C 32386).
388 Dvs. at vindforsyningen til piberne var utilstræk
kelig.
389 LAVib. Kirkeinsp.ark. Forsk. dok. (C 62119). Indbe
retning fra organist Andreas Lüthen 11. jan. 1762.
390 Et bælgantal på fire forekommer i denne forbin
delse at være rigelig stort, tre bælge skulle normalt 
være tilstrækkeligt, men forklaringen er muligvis, at 
pladsforholdene i Klosterkirken gjorde det påkrævet 
at bygge bælgene i mindre dimensioner end normalt, 
hvorfor det var nødvendigt at øge antallet. Loftsrum
met over sideskibets hvælv var så snævert og vanskeligt 
tilgængeligt, at det må anses for udelukket, at bælgene 
har været placeret her; de har snarere stået på et pulpi
tur i sideskibet, nord for orgelpulpituret, evt. opstillet i 
to søjler med to bælge i hver.
391 Jfr. Kastensfacaderne i København, Garnisons Kirke 
(1724), København, Reformert Kirke (1728), Slange
rup Kirke (1730), Århus Domkirke (1730) og Køben
havn, Trinitatis Kirke (1733).
392 Storvingerne med de ovale medaljoner minder om 
den anonyme orgelfacade fra 1730 (L. D. Kastens?) i 
Nørup Kirke (Vejle Amt, Tørrild Hrd.).
393 Det fremgår af Amdi Worms overslag af 18. feb. 
1762, at orglet havde et pedalværk, jfr. LAVib. Kirke-
insp.ark. Forsk. dok. (C 62119). Der kan dog her have 
været tale om et antal pedalregistre, der via særskilte 
ventiler i vindladen aktiverede nogle af hovedværkets 
piber.
394 LAVib. Bispeark. Rgsk. (C 32391). Iflg. oplysning 
fra orgelbygger Mads Kjersgaard var sølvfernis antage
lig betegnelsen for en linoliefernis, der benyttedes som 
klæbemiddel under sølvbladene. De 59 prospektpiber 
kan have været fordelt på følgende måde: 3 tårne a 7 
piber, 2 mellemfelter a 6 piber og 2 brystværksfelter 
(låger) a 13 piber.
395 Den 20. aug. 1878 erklærede Marcussen & Søn, at 
de under forudsætning af en orgelleverance til Horsens 
Hospitalskirke ville betale 250 kr. for »alle de Piber, 
saavel af Metal, som af Træ, der dels hørte til det ældre 
i Horsens Klosterkirke henstaaende Orgel, og dels ere 
udskudte af Orgelet i Sognekirken, samt for Clavia
turet til det førstnævnte Orgel ...«, og måneden efter 
blev en tilsvarende aftale forhandlet med Fr. Nielsen. 
LAVib. Kirkeinsp.ark. Indk. breve (C 62117).
396 Instrumentet benævnes også ‘orgelklaver’, men in
tet tyder på, at der var tale om et kombineret klaver 

Fig. 521. Topstykke fra (†)lukket stol i søndre sideskib 
(s. 5865). Henrik Wichmann fot. 2004. – Top piece from 
(†)closed pew in south side aisle.
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og harmonium. Det fremgår, at instrumentet var ny
bygget, og at salgsprisen var 225 rbdl. rigsmønt. RA. 
Kultusmin. 1. kt. Journalsager Q 1066 (1864). Müllertz 
udstillede 1866 et orgelharmonium i Stockholm, jfr. 
Dorthe Falcon Møller, Danske Instrumentbyggere 1770-
1850, Kbh. 1983, 235. I den første tid lejede man in
strumentet, men efterfølgende fik man tilladelse til at 
købe det, med den begrundelse at det fremover ville 
kunne gøre nytte, enten i Klosterkirken eller i Ho
spitalskirken, jfr. RA. Kultusmin. 1. kt. Journalsager Q 
1066 (1864).
397 Iflg. meddelelse fra Mou Kirke 1974 kom orglet fra 
en kirke i Horsens.
398 Dispositionen gengives efter Fr. Nielsens tilbud af 5. 
jan. 1891, jfr. LAVib. Kirkeinsp.ark. Indk. breve (C 621
18), der i alt væsentligt er identisk med dispositions
angivelsen i Organist- og Kantorembederne 3. udg. 1927. 
Ejendommeligt nok bringer 1. udg. 1906 en let afvi
gende disposition med 15 stemmer, (vedr. dispositio
nen henviser 2. udg. 1916 til 1. udg.). Eftersom dispo
sitionsangivelsen i 3. udg. er i bedst overensstemmelse 

med Fr. Nielsens tilbud (14 stemmer), og eftersom der 
ikke foreligger oplysninger vedr. ombygning af orglet, 
må angivelsen 1927 anses for den mest pålidelige.
399 Organist- og Kantorembederne 3. udg. 1927 anfører 
her en Gamba 8 Fod.
400 Det fremgår implicit af Fr. Nielsens tilbud af 5. jan. 
1891, at orglet tænktes bygget med mekaniske sløj
fevindlader. Året efter begyndte Nielsen imidlertid at 
eksperimentere med bygning af pneumatiske bælg
ventilvindlader, der ganske usædvanligt var kombi
neret med traditionel mekanisk traktur: Odense Vor 
Frue Kirke, (jfr. DK Odense 1126) og Brabrand Kirke, 
s. 1537 (begge 1892)). Tilsyneladende ændrede Fr. 
Nielsen planer vedr. vindladerne i Klosterkirkens orgel 
uden at sikre sig kirkens skriftlige accept. I Odense Vor 
Frue Kirke anvendte Fr. Nielsen kun den pneumati
ske teknologi i manualvindladerne (og ikke i pedalet). 
Dette kan også have været tilfældet i Klosterkirken. Fr. 
Nielsen omtaler i et brev til Kirkeinspektionen 22. feb. 
1892 den nye teknologi med følgende ord: »Jeg har 
i adskillige Aar havt en Anelse om, at Orgelbyggeriet 
her i Danmark ikke fuldtud stod paa højte med Ud
landets, og af den Grund, foretog jeg ved den Rejer
senske Fonds Understøttelse for et par Aar siden en 
Rejse i Tyskland, og kom herved til Vished om at vi 
her i Landet staar langt tilbage, med Hensyn til Or
gelets Teknik. Det var derfor min Hensigt og kjæreste 
Tanke at anvende nogle af disse nye Forbedringer, der 
vilde gjøre Orgelet i Horsens Klosterkirke til et mere 
fuldkomment Instrument«, jfr. RA. Kultusmin. 1. kt. 
Journalsager RR 403 (1891).
401 Bælgene omtales ikke i Organist- og Kantorembederne, 
men deres antal og art fremgår af Fr. Nielsens tilbud af 
5. jan. 1891. 
402 Den elektriske luftforsyning nævnes i Organist- og 
Kantorembederne, 3. udg. 1927.
403 Storcks krav om, at facadepiberne skulle være klin
gende, er et af flere eksempler på, at han forvarslede 

Fig. 523. Bemalede †paneler med indridsede initialer 
og årstal (»NPS 1678«), måske fra *(†)skriftestol (s. 
5861). JensJørgen Frimand fot. 1980.  †Panels with 
inscription (»NPS 1678«), from (†)confessional(?).

Fig. 522. Detaljer af *(†)vindfang (s. 5875). I Horsens 
Museum. Evangelisten Markus (s. 5877). JensJørgen 
Frimand fot. 1980. – Details of *(†)porch. The Evangelist 
Mark.

NOTER TIL s. 58825884
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ideerne i den ‘orgelbevægelse’, der et halvt århundrede 
senere igangsatte en reform af orgelbygningskunsten 
med inspiration fra baroktidens orgelæstetik og tek
nologi.
404 Bay, Klosterkirken 82. Horsens kirkers sangkorkasse 
blev etableret, da forbindelsen mellem kirken og La
tinskolen ophørte. Herefter lønnedes kirkesangerne af 
kassens midler.
405 Bay, Klosterkirken 97. Jfr. endvidere Søren Hedegaard 
Sørensen, »Orglets historie i Klosterkirken«, Horsens 
Folkeblad 28. jan. 1983. 

406 Det overvejedes oprindelig at udsmykke den bejd
sede facade med farvedekorationer efter forslag fra ma
ler Svendsen; men disse ideer blev tilsyneladende ikke 
realiseret. LAVib. Kirkeinsp.ark. Indk. breve (C 62118).
407 Fr. Nielsen havde i første omgang præsenteret en 
skitse, iflg. hvilken orglet praktisk talt ikke ville kunne 
ses fra kirkegulvet. Dette blev afvist af Storck, der øn
skede en præsentabel orgelfront og i stedet foreslog en 
kulisseagtig opbygning, der havde karakter af en stor 
rygpositivfacade i hele pulpiturets bredde (fig. 524). 
Dette gav anledning til heftig kritik, idet det ville inde

Fig. 524. Udkast til †orgelfacade nr. 6 ved H. B. Storck o. 1894 (s. 5884). – Proposal for †organ case no. 6 by H. B. 
Storck c. 1894.
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Danmarks Kirker, Århus

bære, at kirkesangerne måtte stå omme bag facaden og 
synge ud mellem piberne. Man bebrejdede arkitekten 
dette problematiske forhold, men kritikken blev afvist 
med en henvisning til, at kirkesangere normalt ikke 
‘tjener til dekoration for kirken’. ‘De stille kun deres 
stemmemidler til kirkens disposition’ og tager kun ‘såre 
ringe eller slet ingen del i gudstjenesten’, hvorfor det 
måtte være tilstrækkeligt, at man kunne høre deres sang. 
Som modargument fra kirkens side fremførtes det, at 
der med en sådan opbygning ikke ville kunne afholdes 
kirkekoncerter med solo og korsange, men også dette 
problem havde Storck en løsning på: de pågældende 
vokalister kunne ved sådanne lejligheder placeres på en 
forhøjning i skibets vestende. Jfr. LAVib. Kirkeinsp.ark. 
Indk. breve (C 62118); Restaur. (C 62120A).
408 Wiinsteds forslag gik ud på at hæve den af Storck 
først tegnede facade. Dette kunne Storck ikke accep
tere, men han erklærede sig rede til at tegne en ny 
facade i en højere position.
409 Da Fr. Nielsen i begyndelsen ikke var indstillet på 
uden videre at følge arkitektens krav, idet opbygningen 
forekom ham at ville blive urimeligt kompliceret, hav
de Storck på egen hånd indhentet et konkurrerende 
orgeltilbud fra det mere medgørlige firma A. H. Busch 
& Sønner i København, dette uanset at orglet på davæ
rende tidspunkt var under bygning på Nielsens værk
sted og efter dennes udsagn allerede var halvvejs fær
digt. Stillet over for tilbudet fra kollegaen i København 
faldt den århusianske orgelbygger imidlertid til føje. Jfr. 
RA. Kultusmin. 1. kt. Journalsager RR 403 (1891). Iflg. 
Fr. Nielsens overslag af 20. marts 1892 skulle 39 af de 
57 piber i facaden tilhøre 8 fods principalerne i hoved
værket og pedalet; og prospektpiberne skulle udføres 
af tin med »Frontpollitur« og ophævede labier. Næppe 
alle piber i facaden var klingende.
410 Yderligere oplysninger om kirkens orgler findes i 
Den Danske Orgelregistrant.
411 Det lader sig ikke med sikkerhed afgøre, hvor i 
koret, orglet var anbragt. En placering på gulvet kan 
dog af pladsmæssige grunde næppe være kommet på 
tale. Sydvæggen synes at være den mest oplagte place
ringsmulighed på grund af de bekvemme muligheder 
for adgang gennem, og bælgplacering i, sydkapellet. I 
murværket ses spor efter en buet åbning, der kan have 
været adgangsvejen fra kapellet til pulpituret.
412 LAVib. Kirkeinsp.ark. Rgsk. (C 6211). 1686 betales 
Johan Organist for et års forbrug af kul på orgelværket; 
regnskabsposten går igen de følgende år (kirkens navn 
anføres ikke i regnskabet).
413 Opbygningen af orgelpulpituret og anskaffelsen af 
det tilhørende orgel fandt sted i forbindelse med kir
kens istandsættelse 173647.
414 4. juni 1740 anføres det, at en del af byens unge 
mænd og karle har ‘søgt på orgelværkerne i begge kir
kerne’, og at de skal betale stolestadepenge, hver 2 mk. 
LAVib. Kirkeinsp.ark. Forsk. dok. (C 62119).

415 HofmFund II, 168.
416 RA. Kultusmin. 1. kt. Journalsager P 64 (1863).
417 Storcks orgelfacade fra 1887 i Viborg Søndre Sogns 
Kirke er modelleret over hovedorglet i Lübecks Ma
riekirke; også i Søndre Sogns Kirke findes et lille frem
spring midt på pulpituret, her dog af en størrelse, der 
gør det egnet for en dirigent eller kirkesanger.
418 LAVib. Kirkeinsp.ark. Rgsk. (C 6214). Mindst en 
af tavlerne er dog anskaffet senere (1924), jfr. LAVib. 
Kirkeinsp.ark. Rgsk. (C 6215).
419 Tavlen, der står i kælderen, er omformet med bag
klædning og søm til nummerophæng.
420 LAVib. Kirkeinsp.ark. Rgsk. (C 6212); Forsk. dok. 
(C 62119).
421 Horsens Museums inventarprotokol, 20. dec. 1919. 
Malerierne var overført fra KFUM’s lokaler i Sønder
gade. 
422 I et brev af 26. nov. 2003 identificerede museumsin
spektør Annette Hoff, om end med forbehold, ni male
rier med de under inv.nr. 1595 registrerede: Ud over de 
ndf. anførte fem (nr. 1, 36), yderligere maleriet af Jakobs 
kamp med englen (jfr. (†)lukket stol nr. 1 (s. 5865)), samt 
tre malerier hhv. af Den vantro Thomas, Korsfæstelsen 
og Kristi Opstandelse. Af disse hidrørte nr. 1 og maleriet 
fra den lukkede stol fra den beholdning, der først over
førtes fra kirken o. 1972 og registreredes 1980, mens de 
tre sidstnævnte formelt afviger fra de her beskrevne og 
principielt kan hidrøre fra andre kirker. De vil derfor 
blive omtalt under kirkelige genstande uden sikker pro
veniens ved afslutningen af amtets beskrivelse. 
423 Horsens Museum, konserveringsjr. nr. 232000; 
indb. ved Anette Aaling juli 2000. Nr. 1 betegnedes 
»Elias flygter for Jesabels vrede«, mens nr. 2 og 3 blot er 
summarisk beskrevet uden motividentifikation.

Fig. 525. Kristi Dåb (s. 5887). Dele af *(†)lukket stol 
eller pulpitur, o. 1740 (s. 5886). I Horsens Museum. 
JensJørgen Frimand fot. 1980. – The Baptism of Christ. 
Detail of *(†)closed pew or gallery, c. 1740.

NOTER TIL s. 58845887
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424 Det er Carsten BachNielsens fortjeneste at have 
identificeret forlægget for de to serier, jfr. Bach-Nielsen 
1992 (note 220) 2225. Heri nævnes dog ikke HorHeri nævnes dog ikke Hor
sensmalerierne, der synes at have været ukendte for 
forfatteren.
425 Jfr. Bach-Nielsen 1992 (note 220) 27. Som angivet i 
Weigels forlæg står ordet »Fiat« (det ske) på lysstrålen 
tv. for englen. Samtidig er jordkuglen under englens 
fødder oversået med kors, vel som hentydning til ef
terfølgelsen af Kristus, der for alle synderes skyld bar 
sit kors. Disse to elementer kan dog ikke skimtes i ek
semplet fra Horsens.
426 Bach-Nielsen 1992 (note 220) 26f. henfører dog 
uden argumentation billedet til Vor Frelsers Kirke.
427 Bay, Klosterkirken 98. 1924 ombyttedes lyspærerne i 
kronerne og lampetterne i kirken med lamper i lysfor
mede stager, jfr. Ved embedet. Synsprot.
428 Der opsattes seks lysekroner og 21 lysearme eller 
lampetter, hvoraf de 20 endnu findes i kirken. NM kor-
resp.ark.; Ved embedet. Synsprot.
429 Skitse, dateret 1. juni 1891, i NM. Kun to af de på 

skitsen anførte fem kroner a fire blus synes dog anskaf
fet; de øvrige erstattedes af †lysekroner nr. 14.
430 NM. Denne krone er fejlagtigt blevet opfattet som 
skænket til Klosterkirken (jfr. s. 5555 og tilhørende 
note 595) og valgtes velsagtens derfor som forlæg for 
kirkens nuværende kroner.
431 1924 ønskede synet lyspærerne i kirkens kroner og 
lampetter udskiftet med lysattrapper. Man nøjedes dog 
med at forsyne de tre kroner i midtskibet med stærkere 
pærer. Ved embedet. Synsprot.
432 Brev fra Estrup til Storck af 18. nov. 1891, i NM.
433 Usigneret skitse i Viggo Norns tegningsarkiv (HOM 
36A5.45).
434 Jfr. Bodil MøllerKnudsen, Ole Schiørring og An
nette Lerche Trolle, »Det russiske hof i Horsens«, Vejle 
Amts Årbog, 1998, 72.
435 Henning Henningsen, »Kirkeskibe i Århus og Skan
derborg amter«, ÅrbÅrhSt 1952, 105; Kirkebladet nov. 
1978.
436 Henningsen (note 435) 105; Ved embedet. Synsprot. 
Istandsættelsen 1977 blev foretaget af Orla Fischer Lar
sen og dennes far, jfr. Kirkebladet nov. 1978.
437 Jfr. Bodil Tornehave, Bornholmeruret, København 
1988, 88ff.
438 Bay, Klosterkirken 98.
439 Rektor Jens Hansen (note 333), 43; HofmFund II, 164; 
DaAtlas IV, 128.
440 RA. Kirkemin. 1. kt. Journalsager 4 D 11.3 (1930); 
Ved embedet. Synsprot.
441 Den i dag vanskeligt tilgængelige indskrift er gen
givet efter Jensen, Klosterkirken 25, ifølge hvem verset 
skyldes sognepræst N. F. S. Dahl.
442 Jensen, Klosterkirken 24f., angiver fejlagtigt at der 
kendes tre klokker fra Klosterkirken, deriblandt †klok
ke nr. 7 i Vor Frelsers Kirke. Jfr. dog s. 5564.

Fig. 526527. *Vase og *topstykke, o. 1740, antagelig fra †lukket stol eller pulpitur (s. 5886). Jesper Nørgaard Weng 
fot. 2002. I Horsens Museum.  *Vase and *top piece, c. 1740, probably from †closed pew or pulpit.

Fig. 528. †Lysearm nr. 5, 1907 (s. 5889). Tegning ved 
Viggo Norn. I Horsens Museum. – †Candle arm no. 5, 
1907. Drawing by Viggo Norn.
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NOTER TIL GRAVMINDER

443 Rektor Jens Hansen (note 333) 13, 58f.
444 Rektor Jens Hansen (note 333) 15f.
445 Molbech (note 260) 238
446 Ved embedet. Synsprot.; Fabricius (note 28) 59ff.
447 Som meddelt af Hans Krongaard Kristensen fand
tes ingen middelalderlige grave, da man ved udgrav
ningerne 19992001 (jfr. s. 5660, 5662) undersøgte 
et mindre område af selve klostergården samt foretog 
udgravninger umiddelbart vest for kirken og ved hjør
net mellem vest og sydfløjen. Opmærksomheden var 
i denne forbindelse da også i første række henvendt på 
en undersøgelse af klostertomten. 
448 LAVib. Kirkeinsp.ark. Horsens kirkes stolebog (C 
6217).
449 L. S. Vedel Simonsen, Bidrag til Lensmanden paa Dron-
ningborg, Rigsraad Eske Brocks Levnetsbeskrivelse. Andet 
Hefte indeholdende hans egenhændige Dagbog for 1613, 
Odense 1843, 25.
450 En nærmere udredning for Thonboefamilien, 
blandt hvilke brødrene Jens Nielsen og Christen Niel
sen Thonboe markerede sig i 1600’ernes slutning som 
både virksomme købmænd og ejendomsbesiddere 
i byen, savnes endnu. Om de ovennævnte, jfr. dog J. 
K. Jensen, Blade af Horsens Købstads Historie, Horsens 
1944, 3133, 70, 87, 139, 174, 226. Efter alt at dømme 
var Hans Christensens familienavn Thonboe, jfr. LA
Vib. Præsteark. Kirkebøger (C 41414, begravelse 14. 
juli 1740 af »Hans Christensen Tonboe af Syndergad
den«), ligesom Gerhard Hansen de Lichtenberg selv 
14. jan. 1720 anføres som fadder under navnet »Geert 
Hanss: Tonboe«, jfr. smst. For disse henvisninger takkes 
museumsinspektør Annette Hoff, Horsens Museum. 
Det er dog tankevækkende, at Hans Christensen var 
født 15. juli 1670 i Flensborg (s. 5932) og således ikke 
kan være en frugt af ægteskabet, indgået 1681, mellem 
Christen Nielsen og Elisabeth Pedersdatter Kolding, 
jfr. s. 5948. 
451 Magnússon (note 43) 154; Molbech (note 260) 236, 
193.
452 Brev fra T. Rosenstand til Professor Worsaae 18. juli 
1862, NM. Korresp.ark.
453 RA. Kultusmin. 1. kt. Journalsager Q 1066 (1864).
454 RA. Kultusmin. 1. kt. Journalsager Ø 277 (1874).
455 Indb. ved Chr. Axel Jensen og E. Bager samt kor
respondance om restaureringen 190710 i NM.
456 NM. Indb. ved Jens Johansen.
457 2004 gennemførtes et syn af Gerhard de Lichten
bergs monument ved Susanne Trudsø, NM.
458 Jensen 1944 (note 450), 156.
459 Jfr. Carsten BachNielsen, »Mellem Wittenberg og 
Antwerpen. Nogle grafi ske forlægs konfessionelle omNogle grafiske forlægs konfessionelle om
verden«, Ico, 3, 1993, 2326.
460 En alternativ tolkning udelukker Hans Svaning og 
hustru, samt identificerer det yderste par med Oluf 

Hansen Svane og dennes formodede første hustru, 
Maren Andersdatter (Jørgensen), bl.a. ud fra en urig
tig læsning af hængestykkets initialer (»M H T«) som 
»M A«. For denne tolkning, der dog forudsætter en 
senere datering af epitafiet til efter o. 1620 og samti
dig undlader at tage stilling til det påfaldende moment, 
at Oluf Hansen Svane og hustru slet ikke nævnes i 
gravskriften, jfr. Jensen 1944 (note 450) 149 og Jen
sen, Klosterkirken 30, 33f. Heri antages, at Oluf Hansen 
Svane ses som nr. 1, Ernst von Baden som nr. 2, Hans 
Olufsen Riber som nr. 3, Anne Hansdatter Svane som 
nr. 4, Anne Hansdatter Riber (Svane) som nr. 5 og som 
nr. 6 Maren Andersdatter eller en anden af Oluf Han
sen Svanes hustruer, Elisabeth von Baden eller Ellen 
Eliasdatter Eisenberg, endnu vist som ugift. Teorien 
forudsætter samtidig en anden identifikation af de seks 
børn. BurmanBecker nævnede iflg. Fabricius (note 
28) 70 et tilsvarende alternativ, ligeledes uden Svaning, 
nemlig (fra venstre mod højre): Ernst von Baden, Oluf 
Hansen Svane, Hans Olufsen Riber, Anne Hansdatter 
Svane, Anne Hansdatter Svane (førnævntes datter) og 
Elisabeth von Baden, der dog således ikke var gengivet 
over for sin gemal eller trolovede. Om Oluf Hansen 
Svane, jfr. Fabricius (note 28) 204ff., Frederik Barfod, 
»Borgerlige rigsdagsmænd fra 1660« PersHistT 1896, 
3845; Thorv. Madsen, »Borgmester Oluf Hansen 
Svane i Horsens«, ØjyHjst, 1947, 13944; Jensen 1944 
(note 450), 156ff. og Sv. Aage Bay, Horsens historie indtil 
1837, Horsens 1982, 64ff., her dog fejlagtigt omtalt 
som Hans Olufsen Svane. Som navnlig understreget af 
Jensen 1944 161f. hersker i øvrigt usikkerhed om antal 
og navne vedr. Oluf Hansens hustruer.
461 Jfr. for denne identifikation Otto Norn, »Ripensi
ske patriciere. Epitafieportrætter fra renæssancetiden«, 
Festskrift til Astrid Friis, Kbh. 1963, 18384 og Bay, Klo-
sterkirken 48ff. Allerede DaAtlas IV, 128 nævnede, at der 
i kirken fandtes et anseligt epitafium over »Svaningius«, 
hvilket Fabricius (note 28) 70 ligeledes tolkede som en 
reference til Hans Svaning (og dennes hustru, vist som 
det midterste par), ud fra en tilsvarende formodning, 
fremsat af G. BurmanBecker i et brev til forfatteren, 
jfr. Fabricius (note 28) 69. Der er dog her snarere tale 
om en henvisning til biskop Hans Svane, der var et 
barnebarn af historikeren, jfr. f.eks. omtalen af fami
liegravstedet 1700 (‘doktor Svaningi fædrene begra
velse’), jfr. LAVib. Kirkeinsp.ark. Rgsk. (C 6211). 
462 Parrets vistnok ældste barn, datteren Anna Maria, 
g.m. den senere biskop Peder Winstrup, var født 1615, 
jfr. Dansk Biografisk Leksikon, 3. udg.
463 Else Hansdatter blev 1622 g.m. sognepræst i Vejle, 
Lauritz Clemensen (og 1624 med hans efterfølger, 
Christen Jensen), jfr. Vejle Bys Historie, red. C. V. Peter
sen, Vejle 1927, 187. 
464 Jfr. Merete Bergild og Jens Jensen, »Niels Jensen 
– billedskærer i Aalborg – 16151645«, Fra Himmerland 
og Kjær Herred, 1989, 12f., 27; samme, »Rosenholmska
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bet og dets mestre, Mikkel van Groningen og Laurids 
Andersen Riber«, Historisk Årbog for Randers Amt, 1987, 
2541 og senest i Weilbach, KunstLeks (4. udg.).
465 HofmFund II, 173. Jensen, Klosterkirken 30 nævner, 
dog uden kildeangivelse, at epitafiet var foranlediget 
opsat af Oluf Hansen Svane.
466 Indb. ved Niels JochumTermansen 1941 og Jens Jo
hansen 2001, i NM.
467 Jfr. samtidige paralleller som epitafiet over Peder 
Christensen og Søren Jensen Frost, o. 161020, i Århus 
Vor Frue Kirke (s. 1191).
468 Fabricius (note 28) 68. I hans håndskrevne beskri
velse anførtes gravskriftens sidste linje som mere om
fattende, idet to nu forsvundne ord i linjens begyndelse 
læstes: »Avlede sammen«, mens det sidste navn og slut
ningen læstes: »Barbarra oc döde hand …«. Jfr. LAVib. 
Privatark. O. Fabricius’ notater (H 7 (736)4).
469 Jfr. Jensen 1944 (note 450) 161f.
470 Jfr. brev fra Estrup til Storck af 17. okt. 1890, i NM. 
Heri fremhæves netop dette epitafium som ‘det eneste, 
som viser iøjnefaldende sin defekte stand’, og navn
lig sidevingerne, i særlig grad den højre, karakteriseres 
som stærkt medtagne. 
471 Bay, Klosterkirken 44, dog uden angivelse af kilden 
hertil.
472 Indb. ved Niels Jochum Termansen, NM.
473 Fabricius (note 28) 70.
474 Hanne Jönsson, Gud til ære, Kiercken til zirat. Peder 
Jenssøn Koldings prædikestol i Vor Frelsers Kirke i Horsens 
1670, Horsens 1987, 45 sammenligner de ‘hornløse’ 
enhjørninge med de tilsvarende på Statius Ottos og 
Jacob Krembergs altertavle i S. Petri Kirke i Malmø 
(161011) og betegner motivet ‘det skånske element’ 
i Peder Jensens værk. Jfr. også enhjørningen (her med 
horn) på Peder Pedersen Borums epitafium i Skande
rup fra 1637, tilskrevet mesteren (s. 2921).
475 Jönsson 1987 (note 474) 47, sammenligner gengi vel
sen af motivet, karakteriseret som ‘et slesvigholstensk 
træk’, med det tilsvarende på Hans Gudewerdt den 
Yngres epitafium over Hans von Pogwisch fra 1632 i 
S. Nicolai Kiche, Eckernförde.
476 Hugo Johannsen, »Nogle epitafiebilleder i Slange
rup Kirke og deres forbilleder«, NMArb 1975, 151f.
477 Jfr. senest Jens Jensen og Merete Bergild i Weilbach, 
KunstLeks (4. udg.).
478 HofmFund II, 170.
479 Indb. ved Niels Jochum Termansen 1941 og Jens 
Johansen 2001 i NM.
480 HofmFund II, 19194.
481 HofmFund II, 191.
482 Bergild og Jensen 1987-88 (note 249) 44 med hen
visning til Slaches regning af 5. feb. 1697 i skiftet efter 
Jørgen Hansen i LAVib. Horsens byfogedark. Skiftepro
tokol 169498, fol. 200a267a. Arbejdet betaltes med i 
alt 47 rdl. og 2 mk.
483 Indb. ved Jens Johansen 2004 i NM.

484 Bergild og Jensen 1987-88 (note 249) 4350 og sam
me i Weilbach, KunstLeks (4. udg.), hvor dette epita
fium dog ikke er nævnt. 
485 HofmFund II, 17780.
486 Venligst meddelt af Jens Johansen 2005.
487 Indb. ved Mogens Larsen 1985 og Jens Johansen 
2004. 
488 HofmFund II.
489 HofmFund II, 167, note m.
490 LAVib. Retsbetjenteark. Horsens købstad Skiftebreve 
17431793 (B 66330).
491 Indb. 1996 ved Hans BrochMikkelsen og 200001 
ved Jens Johansen i NM.
492 Jfr. Karin Kryger, Allegori og Borgerdyd. Studier i det 
nyklassicistiske gravmæle i Danmark 1760-1820, Kbh. 
1985, fig. 229. Figuren registreredes 1976 i kirken af 
O. Villumsen Krog.
493 Jfr. Kryger (note 492) 128, 320.
494 LAVib. Retsbetjenteark. Horsens købstad. Skiftebreve 
17431793 (B 66335).
495 Kryger (note 492) 97, 99, 122, 128, 184, 240 og 
320.
496 Jfr. H. Erik Olesen, »Margrethe Skovgaards gravsten 
i Sankt Knuds kirke i Odense«, Heraldisk Tidsskrift, 6, 
61, 1990, 1827. Afvigelserne består i enkelte skjoldes 
farvelægning samt spejlvending af våbnerne for Krum
strup og Serlin.
497 MarmDan 122; DaAtlas IV, 128. Rektor Jens Hansen 
(note 333) 58, føjer yderligere detaljer til. I en for
samling af adelsfolk på Stjernholm Slot ville den unge 
hofjunker have vist sin styrke ved i fuld rustning at 
danse en dame træt. I stedet styrtede han dog selv død 
om midt under dansen, »som det gode Fruentimmer 
ville ey heller give sig tabt«.
498 Transskriptionen og den efterfølgende oversættelse 
samt kommentar skyldes Peter Zeeberg. I første linje 
må have stået en overskrift, bestående af et enkelt ord, 
måske med betydningen ‘minde’ eller ‘monument’. 
Som det fremgår af »consecrata« og »dicata« i linje 6, 
har der været tale om et ord i femininum.
499 Her har antagelig stået et adjektiv, parallelt med det 
efterfølgende, måske »piissimæ« (fromme).
500 Her er plads til et enkelt adjektiv, parallelt med »cla
rissimi«.
501 Afskriften angiver en lakune mellem »viri« og »do
mini«, men der synes ikke plads til mere end ét ord
mellemrum at dømme efter fotografiet.
502 Afskriften har her »...rssii«. Her er formentlig tale 
om et adjektiv i superlativ, muligvis en reference til 
mandens fødested, dvs. et stedsadjektiv i genitiv.
503 Evt. »uxor[is], afhængig af, hvad der har stået i første 
linje.
504 Det er fristende at læse »aca« som en fejllæsning af 
»[n]ata« (født), men udtrykket »in Christo« kan næppe 
bruges om fødslen. Omvendt er det et helt almindeligt 
udtryk om døden (‘gået bort i Kristus’ o.lign.). Mere 
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nærliggende ville være ordet »decessit« (døde), hvil
ket dog medfører, at afskrivere to gange har læst et 
»e« som et »a«. Bogstaverne kan ikke skelnes klart på 
fotografiet.
505 Afskriften læser her »C..C«, hvilket ligner et romer
tal, dog uden nogen mening i sammenhængen.
506 »exæ[...]«, eller muligvis »ex æ[...]« er udgiverens 
læsning efter fotografiet. Afskriften har på dette sted 
»29 ap(rilis)«. Ud over, at det ikke stemmer med, hvad 
man kan se på fotografiet, er denne læsning indholds
mæssigt usandsynlig: De to datoer i samme linje er 
svære at få til at give mening, hvis den første, som det 
ser ud til, er dødsdagen. Den anden kunne muligvis 
være datoen for epitafiets opsætning, men det fore
kommer næppe sandsynligt, da det formodentlig dertil 
hørende årstal (1585) først følger midt på næste linje.
507 Afskriften læser her »in«.
508 På dette sted har formodentlig kun stået en titel, 
f.eks. »M(agistro)«.
509 Fabricius (note 28) 67; 1980-registreringen (note 
217).
510 Vilhelm Marstrand, »Horsens Kirker og Præster 
15321700«, ÅrbÅrhSt XXIII, 1930, 35, 37.
511 1980-registreringen (note 217).
512 LAVib. Rådstueark. Horsens bys befalingsbog (D 13
96).
513 Tegning i Horsens Museum (HOM 31A.6.11).
514 Sammen med gravsten nr. 4, jfr. Fabricius (note 28) 
70.
515 Redaktion af gravsten nr. 3 og 5 skyldes stud.mag. 
Mirjam Hvid.
516 Kirsten og Anne Nielsdatter Lottrup har antagelig 
været søstre. Jensen 1944 (note 450) 238 betegner An
ders Jørgensen som onkel til Mads Jørgensen Kølholt, 
hvilket dog er en ret fri anvendelse af denne beteg
nelse.
517 Fabricius (note 28) 68 nævner, at familien lå begravet 
i koret. Samme 70 anfører dog, at familiens gravsten 

lå ‘i korsgangen (øverste lille tværgang) ... tæt syd for 
indgangen til koret’, ved siden af ligstenen over sog
nepræst Hans Knudsen og hustru (nr. 1). Stenene er 
antagelig flyttet fra koret til korsgangen, da korgulvet 
blev fornyet 1862.
518 LAVib. Kirkeinsp.ark. Rgsk. (C 6212); Bispeark. 
Rgsk. (C 32368).
519 Brev fra Estrup til Storck af 7. feb. 1891, i NM.
520 Fabricius (note 28) 67 nævner ‘en lille, firkantet, 
hugget sten, hvorpå står 1565 og nogle bogstaver, men 
intet kan fås ud af dem til at se, hvad de betyder’. Ste
nen var placeret i midtskibets nordvesthjørne mellem 
trappen op til de Lichtenbergs begravelse og vestgav
len; muligvis identisk med denne.
521 LAVib. Kirkeinsp.ark. Horsens kirkes stolebog (C 
6217), jfr. også Fabricius (note 28) 64, der dog fejlagtigt 
anfører Jens Sims dødsår som 147 år forinden, dvs. 1506.
522 LAVib. Kirkeinsp.ark. Rgsk. (C 6211), jfr. også 
HofmFund II, 173.
523 Kirken modtog 10. sept. 1737 fra kancelliråd de 
Lichtenberg en ‘gave’ på 300 rdl. til kirkens reparation 
til gengæld for det begravelsessted i sydvesthjørnet, 
hvor kirkens ‘forsvar’ havde tilladt ham at indrette sin 
egen begravelse, jfr. LAVib. Kirkeinsp.ark. Forsk. dok. 
(C 62119).
524 Billedhuggerens navn fremgår af beskrivelsen i 
HofmFund II, 166 (note ‘l’). 
525 O. Nielsen, udg., Kjøbenhavns Diplomatarium, 7, Kbh. 
1886, 25.
526 RA. DaKanc. D27. Koncepter og indlæg til jyske 
registre 1741, nr. 112. Jfr. også note 37.
527 Jfr. LAVib. Bispeark. Rgsk. (C 32368; C 32385). 
528 En regning fra Jens Hiernøe, som ligger i regnska
bet af 31. dec. 1782 for prinsesse Elisabeths begravelse, 
godtgør, at han har adskilt to stenkister og ladet dem 
transportere fra ‘den lichtenbergske begravelse’, dvs. 
korets sydkapel, og hen i en anden anvist begravelse i 
den anden ende af kirken, samt »Epitafiumet at af hei

Fig. 529. Fragment af *†epitafium nr. 3, o. 1619, med omtale af Hans Knudsen og Kjeld Christensen (s. 5915). 
Tidligere Horsens Museum. JensJørgen Frimand fot. 1980. – Fragment of *†sepulchral tablet no. 3, c. 1619, mentioning 
Hans Knudsen and Kjeld Christensen.
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se« jfr. RA. Ptk. 119. Hofholdningen i Horsens. Bilag 
til rgsk. (nr. 74).
529 Bladvaserne svarer til de på fontelukket benyttede 
(s. 5795, fig. 172) og er blevet til overs, da dette side
løbende med indretningen af begravelsen flyttedes fra 
midtskibets vestende til østenden af nordre sideskib.
530 Dette fremgår ved betragtning af fig. 76 under lup.
531 Fundatsen, som de Lichtenberg lod oprette nævnte 
dato, byggede på morbroderens testamente af 29. dec. 
1730 og er i sin helhed aftrykt i HofmFund II, 197204, 
der bl.a. bringer en fortegnelse over lejerne af de 30 
gårde på Horsens Mark, hvis årlige avl eller leje skal gå 
til de i fundatsen fastsatte modtagere.
532 Dette forhold er bl.a. belyst i forbindelse med re
staureringen af Gerckens altertavle (172224) til Gar
nisonskirken, jfr. DK KbhBy 3, 220.
533 Også i altertavlen til Københavns Slotskirke (1726
28) benyttede Gercken en blanding af norsk og ita

liensk marmor, og det samme gælder slotskirken på 
Christiansborg (fuldført 1745), hvor leverandørerne 
tillige er kendte, jfr. DK KbhBy 5, 81f. og 140.
534 Konservator Susanne Trudsø har ved besigtigelse 
2004 påvist benyttelsen af bemalet sandsten i monu
mentets øvre dele. 
535 V. ThorlaciusUssing, Billedhuggeren Thomas Quelli-
nus, Kbh. 1926.
536 Jfr. eksempelvis epitafierne i Odense Domkirke for 
Vittinghof og Ahlefeldt (DK Odense 830f., 847f.). 
537 DK KbhAmt 188797.
538 DK KbhBy 1, 67779; samme 2, 21729 og samme 
5, 81f.
539 Bjørn Kornerup, udg., Helligaandskirken i København, 
Kbh. 1949, 107.
540 Jfr. DK KbhBy 3, 22425 (fig. 3839).
541 Prototypen for en bevidst udnyttelse af lyset som 
dramatisk og indholdsmæssigt virkemiddel var Gian
lorenzo Berninis Cattedra i Peterskirken (165666). 
Impulserne fra romerbarokkens store mester præger 
utallige monumenter, herhjemme tydeligst den sven
ske hofarkitekt Nicodemus Tessin d.y.s alterudkast til 
Vor Frelsers Kirke i København, jfr. Ragnar Josephson, 
Tessin i Danmark, Stockholm 1924; Jan Steenberg, Le-
vende barok. Romerske motiver på vandring, Kbh. 1971, 
34f. Didrick Gercken var fortrolig med dette hoved
monument, ved hvis endelige fuldførelse i 1720’erne 
han medvirkede, jfr. DK KbhBy, 2, 50423.
542 Gercken afsluttede 1746 en række billedhuggerar
bejder til muren omkring Vor Frue, hvortil to køben
havnske smede leverede jerngitterlåger, jfr. DK KbhBy 
1, 114f.

Fig. 530. Gravsten nr. 2, 1600’erne, over ukendt (s. 
5916), †2, 1600’erne?, over ukendt (s. 5920), nr. 4, før 
1706, over Anders Jørgensen (s. 5917), og †6, o. 1676, 
over Anna Urbans (s. 5920). Skitse i Horsens Museum. 
– Tombstones no. 2, 1600s, deceased unknown, †2, 1600s?, 
deceased unknown, no. 4, before 1706, of Anders Jørgensen, 
and †6, c. 1676, of Anna Urbans.

Fig. 531. Fabrikationsmærke fra smedejernsgitter, 
1738f. (s. 5923) fra de Lichtenbergs Kapel. NE fot. 1978. 
– Fabrication mark from wrought-iron screen, c. 1738.
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543 LAVib. Bispeark. Rgsk. (C 32374).
544 LAVib. Præsteark. Kirkebøger (C 41414).
545 Jochum de Lichtenhielm var 1754 blevet viet til 
Gerhard de Lichtenbergs datter Bodil, jfr. Jensen 1944 
(note 450) 184.
546 Jfr. Jensen 1944 (note 450) 187.
547 Som det fremgår af kontrakt med Johann Thiel 14. 
nov. 1767 (jfr. s. 4498f.) entrerede Margrethe Øllegaard 
Rantzau, enke efter Hans Rudolph Grabow (†1765) 
til Urup, med billedhuggeren vedr. disse opgaver. Thiel 

skulle til Peder Juel (†1779) til Hverringe og hans hu
stru, Birthe Marie Levetzau (†1784) (en niece til Lucie 
Hedvig Levetzau (†1757), g.m. Margrethe Rantzaus 
svigerfar, Jørgen Grabow (†1728)) levere to sarkofa
ger til Kerteminde Kirke. De skulle være af gotlandsk 
sandsten og af samme model, størrelse, kvalitet og form 
som de to, Thiel allerede havde leveret til Østbirk for 
Hans Rudolph Grabow og hans første hustru, Elisa
beth Margrethe Rantzau. De tre øvrige kister i Øst
birk svarer nøje til disse og skyldes sandsynligvis også 
Thiel. Jfr. også Vibeke Michelsen i Weilbach, KunstLeks 
(4. udg.). Muligvis er de to førnævnte kister i Østbirk 
udført i forbindelse med Hans Rudolph Gra bows død 
1765. Dersom Horsensarbejderne blev bestilt umid
delbart efter Gerhard de Lichtenbergs død 1764, vil 
disse i givet fald være gået forud for Thiels øvrige 
danske værker og dermed have introduceret denne i 

Fig. 533. 1808. *Kisteplade nr. 15 for Bodil de Lich*Kisteplade nr. 15 for Bodil de Lich
tenberg de Sérène d’Acqueria (†1808) (s. 5935). I 
Horsens Museum. Jesper Nørgaard Weng fot. 2001. 
– 1808. *Coffin plate no. 15 for Bodil de Lichtenberg de 
Sérène d’Acqueria (†1808).

Fig. 532. 1805. *Kisteplade nr. 12 for Christian Chris
topher Gersdorff (†1805) (s. 5934). I Horsens Museum. 
Jesper Nørgaard Weng fot. 2001. – 1805. *Coffin plate 
no. 12 for Christian Christopher Gersdorff (†1805).
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Danmark. Det skal i øvrigt bemærkes, at Thiels svi
gerfar (fra 1760) og partner, Flensborgmurermesteren 
Ludwig Henning Schack Neumann, allerede 175154 
varetog den store modernisering af Odense Domkirke 
(jfr. DK Odense 313f.). 
548 Jfr. den beslægtede gengivelse af motivet på kiste nr. 
4 og 5 i Østbirk (s. 4499f.).
549 NM. Indb. ved Billeschou’s Stenhuggerier A/S i 
Vejle.
550 Rammen blev fundet uregistreret i Horsens Mu
seum 1989. Samhørigheden mellem ramme og plade 
konstateredes dog allerede ved 1980-registreringen (note 
217). 
551 Den oprindelige indfatning fremgår af foto i HOM.
552 De tilhørende strudsefjer er formentlig afbrækket.
553 LAVib. Horsens Byfogedark. Skifteprot. 176680 (B 
66259). Skifte over Gottfried Schmidt, fol. 625 v., ud
giftspost nr. 50.
554 LAVib. Bispeark. Rgsk. (C 32384).
555 Brev fra Estrup til Storck af 30. maj 1891, i NM.
556 NM. Korresp.ark.
557 Indb. med ledsagende dias ved Ulla Johansen 24. 
marts 1993 i NM og Horsens Museum (HOM inv.
nr. 614).
558 Gottfried Schmidts første hustru, Marie Christens
datter Althalt, var barnebarn af Johan Althalt og Maren 

Svendsdatter, mens den anden, Anna Maria Schønau, 
datter af tolder Johan Frederik Schønau, 1º var g.m. 
borgmester i Århus, Ulrik Christian Müller, jfr. A. 
BlichfeldtPetersen og C. J. T. Thomsen, »Raadmand 
Clemen Jensen Smagbier og hans Efterkommere«, Årb-
ÅrhSt 1944, 44f. og s. 778, 928 og 956 (note 361).
559 Jfr. også Kryger (note 492) 49f., hvori søjlens allego
riske værdi som henvisning til Det udødelige Minde 
anføres. 
560 Indb. 1996 ved Hans BrochMikkelsen, NM. 
561 Som det fremgår af fig. 33, var kisterne tidligere 
placeret således, at kiste nr. 3 stod foran monumentet i 
retning østvest, mens de to øvrige (nr. 12) stod hhv. 
ved øst og vestvæggen i retningen nordsyd. 
562 Denne opstilling må være gennemført før 188892, 
jfr. registreringen 1883 (fig. 33).
563 Indb. 1993 ved Ulla Johansen (note 557).
564 Begravelsen betegnedes da som ‘ledig’, jfr. LAVib. 
Bispeark. Indk. breve (C 3510). Denne betegnelse kan 
skyldes, at de lichtenbergske kister blev flyttet til fami
liens kapel i kirkens modsatte ende inden den endelige 
overdragelsesaftale var på plads.
565 RA. Ptk. 119. Hofholdningen i Horsens. Bilag til rgsk. 
1782; desuden Friis (note 40) 147ff.
566 RA. Ptk. 119. Hofholdningen i Horsens. Bilag til rgsk. 
1782. Endvidere blev kapellet hvidtet, og der blev ma
let sort om epitafiet. Det sidste må formentlig tolkes 
som en henvisning til Christen Nielsen Thonboes epi

Fig. 534. †Lighue, o. 1700, hidrørende fra fund af gen
begravede individer, antagelig fra †begravelse i koret, 
senere placeret i Schmidts Kapel (s. 5937, 5940). Hor
sens Museum fot. 1993.  †Grave cap, c. 1700, probably 
from an individual, buried in a †post-medieval funeral in the 
choir and reburied in the crypt below the Chapel of Gottfried 
Schmidt.

Fig. 535. Det braunschweiglüneburgske slægtsvåben 
over indgangen til Det russiske Kapel (s. 5941). NE fot. 
1978. – The arms of Brunswick-Lüneburg above the entrance 
to the Russian Chapel.
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tafium (s. 5948), der måske endnu hang i kapellet ved 
Elisabeths begravelse.
567 Friis (note 40) 228. 
568 RA. Kongehusets ark. Christian VIII: Akter vedr. prin
sesse Catharina af Braunschweig i Horsens 180518 
(13).
569 Molbech (note 260) 239.
570 1816 havde den tidligere hofchef, kammerherre de 
Lillienskiold, henvendt sig til prins Christian (VIII), 
under hvem sager vedr. det russiske hof sorterede, med 
henblik på at få opfyldt prinsessens sidste vilje. Opfø
relsen af krypten finansieredes delvist ved salg af sølv
pladerne fra de fire kister (jfr. ndf.). RA. Kongehusets 
ark. Christian VIII: Kammerherre, oberst A. J. Lillien
skiolds papirer vedr. de russiske (brunsvigske) prinses
sers hof i Horsens 17801816 (12).
571 En udtrykkelig betingelse for denne ændring af ka
pellets funktion var, at gravkrypten under det blev ladt 
aldeles urørt. LAVib. Kirkeinsp.ark. Restaur. (C 621
20A). Jfr. også breve fra Estrup til Storck af 22. marts 
og 8. aug. 1890, i NM.
572 Jfr. breve fra Estrup til Storck af 23. aug. og 15. nov. 
1890, i NM. 
573 Jfr. regning på forsendelse af en sort marmormedal
jon med indskrift, bestemt til den højfyrstelige begra
velse, efter kontrakt med professor Stanley af 17. feb. 
1784. RA. Ptk. 119. Hofholdningen i Horsens. Bilag til 
rgsk. 1785. Tavlen er tidligere fejlagtigt tilskrevet bil
ledhugger Nicolai Dajon, jfr. Friis (note 40) 249, Jen
sen, Klosterkirken 36; Bay, Klosterkirken 68.
574 Juli 1785 betaltes Jens Hiernøe for at opsætte tavlen 
samt fastgøre nogle bogstaver, der var faldet ud under 
forsendelsen, ‘tillige med knappen, sløjfen og guirlan
derne oven på medaljonen’. RA. Ptk. 119. Hofholdnin-
gen i Horsens. Bilag til rgsk. 1785.
575 Indskriften blev 1813 registreret af Molbech (note 
260) 239f.
576 Jfr. regning af 30. sep. 1817 fra Nicolai Dajon for en 
indskriftstavle af sort marmor og en ‘fiston’ af hvid dit
to til de højfyrsteliges begravelse. Den følgende måned 
betaltes murermester Høffner for at opmure stenen. Jfr. 
Akter vedr. prinsesse Catharina (note 568).
577 Der er imidlertid fejl i datoerne. Elisabeth døde så
ledes ikke 19. april, men 20. okt. 1782, mens Catharina 
døde 21. og ikke 23. april 1807. Jfr. Akter vedr. prin
sesse Catharina (note 568).
578 Efter prinsesse Catharinas død ønskede man et min
desmærke til opsætning i kapellet, når de fire kister 
var nedsat i krypten. Prins Christian (VIII), under 
hvis protektion hoffet stod, ønskede en marmorplade, 
4×2,5 alen (ca. 2,5×1,6 m), til at dække graven, samt 
en søjle med inskription ovenpå, jfr. Friis (note 40) 
247. Murermester Høffners tilbud på at mure krypten 
omfattede også placeringen af fire sten, 2¾×1¾ alen 
(ca. 1,7×1,1 m), udført i gullandsk kalksten, over de 
afdøde. På et udateret ark er anført navn, fødsels og 

dødsdato for hver af de fire, markeret med romertal I
IV. Muligvis er Dajons udkast et forslag til udformnin
gen af disse fire sten. Jfr. Akter vedr. prinsesse Catharina 
(note 568).
579 Friis (note 40) 249. 1888 oplyste kirkens kordegn, at 
han, da man engang havde brudt hul gennem kapellets 
gulv til krypten, havde set de fire kister stå på række fra 
den østre bagvæg. Brev fra Estrup til Storck af 29. feb. 
1888 (med en skitse af opstillingen i margin), i NM. 
Formentlig er der tale om den gennembrydning 1874, 
der også omtales af Fabricius (note 28) og ndf.
580 Friis (note 40) 249. Fabricius (note 28) 60 oplyser, at 
man ved en gennembrydning af gravhvælvingen 1874 
kunne se et »E« med en krone af sølv eller forsølvet på 
den ene kiste.
581 RA. Ptk. 119. Hofholdningen i Horsens. Bilag til rgsk. 
1782.
582 Friis (note 40) 184, 197, 229f.
583 Molbech (note 260) 239.
584 A. J. Lillienskiolds papirer (note 570); Friis (note 40), 
248.
585 1745 blev der sat en jernrist i et lufthul ved ‘salig 
Christen Thonboes begravelse’, jfr. LAVib. Kirkeinsp.ark. 
Rgsk. (C 6212). Det er dog uvist, om dette vedrører 
den nye krypt i Lichtenbergs kapel (s. 5922), eller en 
samtidig hermed indrettet gravkrypt i korets sydkapel.
586 RA. Ptk. 119. Hofholdningen i Horsens. Bilag til rgsk. 
1782 (bilag 74).
587 Jfr. brev fra Estrup til Storck af 28. nov. 1890, i 
NM.
588 Spor efter det formodede tralværks sammenføjning 
med portalen skjules af nyere kantstykker langs van
gerne bag søjlerne; på hjørnet af den venstre vange ses 
en udlusning, som kan stamme fra dette arrangement.
589 S. Peter indgår i De Gheyns apostelserie (159192) 
efter Karel van Manders forlæg, jfr. The New Hollstein. 
Dutch & Flemish Etchings and Woodcuts 1450-1700. The 
De Gheyn family I, Ger Luitzen, ed. Rotterdam 2000, 
120. Om Goltzius’ stik, som danner par med en frem
stilling af S. Peter, jfr. Hendrick Goltzius 1558-1617. The 
complete Engravings and Woodcuts, 12, Walter L. Strauss, 
ed. New York 1977.
590 Gitterværkets kandelabermotiv er skåret med ud
gangspunkt i samme forlæg, som benyttedes til prædi
kestolstrappens fladsnit (jfr. fig. 229, s. 5623), en sam
menhæng, som allerede bemærkedes af Hanne Jönsson 
(note 474) 132.
591 Benyttelsen af Arbejdet (Labor) og Hvilen (Qvies) ses 
således benyttet i gravmæler af Cornelis Floris og hans 
elev Wilhelm van den Blocke, hvorfra de optoges i den 
hjemlige gravkunst dog med den væsentlige forskel, at 
fyrstegravmælernes topfigur, Udødeligheden (Immorta-
litas), der havde ledsaget de kristne opstandelsestemaer, 
her er bortfaldet til fordel for den rent kristne tematik, 
jfr. Birgitte Bøggild Johannsen og Hugo Johannsen, 
»Den ydmyge soldat og Udødeligheden. Wilhelm van 

NOTER TIL s. 59315947



6030 HORSENS KLOSTERKIRKE

den Blockes gravmæle over Christoph von Dohna i 
Odense domkirke«, Synligt og usynligt. Studier tilegnede 
Otto Norn på hans 75 års fødselsdag den 13. december 
1990, red. Hugo Johannsen, Herning 1990, 104f.
592 Til minde herom er på basen under den sydligste 
søjle malet med rød kursiv: »Istandsat 1941 under Na
tionalmuseet N. J. Termansen.«
593 Jfr. Strauss (note 589). Om selve motivets betydm selve motivets betyd
ning, jfr. desuden Carsten BachNielsen, »Tidens tegn. 
Lidt om vanitasmotiver i 1600tallet«, Ico, 1986, nr. 4, 
112.
594 Jfr. Bergild og Jensen 1987-88 (note 249) 4350. Epi

tafiet omtales ikke blandt forfatternes tilskrivninger. Se 
endvidere Michelsen 1990 (note 219) 12741. 
595 Således ses Goltziusstikket fra 1594 flittigt benyt
tet i værker med tilknytning til traditionen fra Peder 
Jensen Koldings værksted, eksempelvis epitafierne i 
Falling og Vær (s. 2734, 4897) samt Peder Andersens 
i Dråby (Randers Amt, Mols Hrd.), alle fra o. 1680 og 
tilskrevet Arent Friderichsen Slache.
596 Den afsides placering kan være begrundelsen for, 
at det hverken er nævnt i Synsprot. (note 49) eller hos 
Fabricius (note 28).
597 LAVib. Kirkeinsp.ark. Forsk. dok. (C 62119); Bispe-
ark. Rgsk. (C 32373).
598 Fabricius (note 28) 71.
599 LAVib. Kirkeinsp.ark. Indk. breve (C 62118). I 
gravstedet hvilede Margrethe (Schiernbeck), g.m. 
kammerherre Anton Jacob Lillienskiold, †1835, dat
teren Sophie og sønnen Carl Gustav, begge †1830. Jfr. 
(†)kirkegårdsmonument nr. 1.
600 Jfr. Fabricius’ notater i LAVib. Privatark. (H 7 (736)
4); Fabricius (note 28) 71.
601 Hans Gustav Lillienskiold var 1º g.m. Elisabeth de 
Malleville, med hvem han havde rækkens tre førstan
førte børn, idet to døde spædbørn ikke er registreret, 
mens han i sit tredje ægteskab med Sophie Charlotte 
von Heltzen havde otte børn, hvoraf den førstfødte 
Poul, * og †1772, heller ikke er noteret på mindestøt
ten, jfr. DaAdÅrb LXXIV, 1957, 3235.
602 Det kan således ikke påvises, som Bay, Klosterkir-
ken 79 antager, at støtten fra første færd har været en 
integreret del af familiekapellets udsmykning. Prove
niensen fra Serridslevgaard er nævnt som en formod
ning i Horsens Museums inventarprotokol. Tilsvaren
de dekorative figurer, beklædt med muslingeskaller, 
kon kylier, porcelænsskår, glimmer og sten, kendes fra 
samtidige udsmykninger af have eller grotteanlæg, jfr. 
f.eks. to kvindefigurer fra 1700’ernes anden halvdel, 
tidligere i Det holsteinske Palæ i Stormgade (NM, inv.
nr. D 9802). 
603 Dødsdatoen er, påfaldende nok, forkert anført. Kam
merherre Lillienskiold døde 18. marts 1796, jfr. kiste
plade nr. 1; desuden Sv. Aage Bay, »Obelisken på Hor
sens Museum«, Horsens Museum. Årsberetning, 195758, 
17f.
604 Jfr. Bay, Klosterkirken 80.
605 LAVib. Privatark. O. Fabricius’ notater (H 7 (736)
4).
606 1980-registreringen (note 217); Horsens Museum 
(HOM 31A6.10.)
607 LAVib. Kirkeinsp.ark. Forsk. dok. (C 62119). Der 
synes dog ikke at have været tale om en så omfattende 
istandsættelse som den, der 1742 blev foretaget ved be
gravelserne i Vor Frelsers Kirke (s. 5586).
608 Dog blev hofmesterinde ved det russiske hof, fru 
von Grambov, bisat her. LAVib. Bispeark. Rgsk. (C 3
2391).

Fig. 536. *†Gravtræ, 1818, for Anton Jacob de Lillien
skiold (s. 5952). JensJørgen Frimand fot. 1980.  
*†Floor slab, 1818, for Anton Jacob de Lillienskiold.
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609 Brev fra T. Rosenstand til Professor Worsaae af 18. 
juli 1862, i NM.
610 Brev fra Estrup til Storck af 31. juli 1888, i NM. De 
omtalte forstyrrelser må være sket i forbindelse med de 
løbende reparationer af kirkens gulve.
611 Brev fra Estrup til Storck af 31. juli 1888, i NM.
612 Registreringen var dog nær gået tabt, idet Estrups 
håndkuffert indeholdende kortet og en kalke påført 
målene midlertidigt forsvandt under en togrejse. Breve 
fra Estrup til Storck af 14. og 21. sep. 1888, i NM. 
Ministeriet havde desuden ønsket kortet påført slægts
navne ‘så vidt muligt’, men dette lod sig tilsyneladende 
ikke gøre. Jfr. også s. 5896. Om deponerede kisteplader, 
der siden er overført til Horsens Museum, jfr. s. 5757. 
LAVib. Kirkeinsp.ark. Indk. breve (C 62118).
613 Brev fra Estrup til Storck af 30. maj 1891, i NM.
614 Anne Nielsdatter Lottrup var mor til Mads Jørgensen 
Kølholt gennem sit første ægteskab med Jørgen Madsen 
Kølholt (begravet på Klosterkirkegården, jfr. gravsten nr. 
4). Hun var 2º g.m. Christopher Christensen Blimester, 
ved hvis side hun blev begravet (jfr. gravsten nr. 4).
615 Fabricius (note 28) 212.
616 Ifølge rgsk. blev hun begravet ‘i koret’, ifølge grav
sten nr. 4 ‘i koret ved sin sidste mand’. LAVib. Kirkeinsp.
ark. Rgsk. (C 6211).

617 Anders Vinding betalte desuden for tre ‘smalle, hug
gede sten’, vel byggematerialer til begravelsen. Kirken 
havde derefter ejerskab til to begravelser i Klosterkir
ken, samt til en begravelse i koret i Vor Frelsers Kirke (s. 
5593). LAVib. Kirkeinsp.ark. Rgsk. (C 6211).
618 Fabricius (note 28) 100.
619 Karen Ottesdatter var enke efter Jesper Norups for
gænger i embedet, den ovf. nævnte Anders Vinding. Jfr. 
s. 5855; Fabricius (note 28) 100.
620 Jfr. Kirkebøger. Regitze Sophie Fogh var enke efter 
kapellan Laurids Jensen Fogh, der blev begravet i Vor 
Frelsers Kirkes kor i 1729 (s. 5593).
621 Fabricius (note 28) 101.
622 Jørgen Hansen var 1º g.m. en søster til Søren Mal
tesen, †før 1682, hvor han ægtede sin anden hustru, 
Maren Jensdatter Thonboe, søster til Anders Jensen 
Thonboe. Jfr. Jensen 1944 (note 450) 201; Fabricius 
(note 28) 212.
623 I rgsk. skelnes mellem, om de afdøde nedsættes i 
Høgsbros eller Maltesens begravelse. Formentlig be
nyttede de to ejere hver sin del af begravelsen, Søren 
Maltesen således den nordlige del.
624 1718 købte Bodil Jørgensdatter Høgsbro plads til 
datteren Maren og sig selv i sin fader, Jørgen Hansen 
Høgsbros, begravelse. Hun blev altså ikke begravet hos 

Fig. 537. 1796. *Kisteplade nr. 1 for Hans Gustav Lil
lienskiold (†1796) (s. 5952). Jesper Nørgaard Weng fot. 
2001. I Horsens Museum. – 1796. *Coffin plate no. 1 for 
Hans Gustav Lillienskiold (†1796).

Fig. 538. 1799. *Kisteplade nr. 2 for Maria Anna Mo
reau (†1799) (s. 5952). I Horsens Museum. Jesper Nør
gaard Weng fot. 2001. – 1799. *Coffin plate no. 2 for 
Maria Anna Moreau (†1799).
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sin afdøde ægtemand i Vor Frelsers Kirke (jfr. s. 5588 
med tilhørende note 732). LAVib. Kirkeinsp.ark. Rgsk. 
(C 6211).
625 Niels Gylding forpligtede sig samtidig til selv at er
hverve en begravelse, hvilket dog først skete, da hans 
enke, Karen, ved hans død i 1709 købte en begravelse 
i Vor Frelsers Kirkes kor (s. 5593). LAVib. Kirkeinsp.ark. 
Rgsk. (C 6211).
626 Oplysningerne suppleret ved hjælp af Kirkebøger.
627 LAVib. Kirkeinsp.ark. Rgsk. (C 6211). Anne var dat
ter af Niels Kallesen Høg og barnebarn af Hans Knud
sen.
628 LAVib. Kirkeinsp.ark. Rgsk. (C 6211). Fra købspri
sen på 40 rdl. samt 10 rdl. for muren blev fratrukket 
16 rdl., som Rodenborgs svigerfar, rådmand Laurids 
Eriksen Riber i 1697 havde betalt for en begravelse i 
nordre sideskib (s. 5964). Denne begravelse synes ikke 
at være taget i anvendelse.
629 Jensen 1944 (note 450) 173, anfører fejlagtigt, at der 
på gravstenen for Hans Knudsen og hustru (gravsten 
nr. 1) står, at ægteparret var begravet i korsgangen.
630 Charisius var gift med Hans Jochumsen Roden
borgs datter Anne. Jfr. Jensen 1944 (note 450) 179.
631 Jensen 1944 (note 450) 182.
632 Desuden anvendtes gamle mursten til revler under 
kisterne. LAVib. Bispeark. Rgsk. (C 32385).
633 Fabricius (note 28) 210.
634 Lichtenhielms øvrige børn blev begravet i begra
velsen for hans svigerfar af andet ægteskab, Gerhard de 
Lichtenberg (kapel nr. 1).
635 Jensen 1944 (note 450) 186.
636 Brev fra Estrup til Storck af 31. juli 1888, i NM.

637 Fra 1729 benævnes begravelsen undertiden som 
Henrik Lichtenbergs og Hans Christensens.
638 Hans Christensen sikrede sine arvinger forkøbsret til 
begravelsen. LAVib. Rådstueark. Horsens bys befalings
bog (D 1396); LAVib. Kirkeinsp.ark. Rgsk. (C 6211).
639 Jensen 1944 (note 450) 225.
640 Jensen 1944 (note 450) 73.
641 Ægtemanden blev begravet på kirkegården 9. april 
1742. LAVib. Kirkeinsp.ark. Rgsk. (C 6212).
642 1754 omtalt som ‘næst den øverste’. LAVib. Kirke-
insp.ark. Rgsk. (C 6212); Bispeark. Rgsk. (C 32385).
643 Fabricius (note 28) 300.
644 Fabricius (note 28) 203f.
645 LAVib. Kirkeinsp.ark. Rgsk. (C 6211); jfr. også 
HofmFund II 173.
646 Fabricius (note 28) 207.
647 Fabricius (note 28) 223.
648 Jensen 1944 (note 450) 173f.
649 LAVib. Bispeark. Rgsk. (C 32387); Kirkebøger.
650 LAVib. Kirkeinsp.ark. Rgsk. (C 6211). Skøde på be
gravelsen blev udstedt 29. juni 1692. LAVib. Rådstue-
ark. Horsens bys befalingsbog (D 1396). 
651 LAVib. Bispeark. Rgsk. (C 32391). Formentlig en 
søn af Hans Jochumsen Rodenborg og Birgitte Lau
ridsdatter Riber (jfr. begravelse i koret s. 5957), jfr. 
Jensen 1944 (note 450) 179.
652 Fabricius (note 28) 216.

Fig. 539. Fem *ornamenter til kister, 1700’erne (s. 
5967). I Horsens Museum. Jesper Nørgaard Weng fot. 
2001. – Five *ornaments for coffins, 1700s.

Fig. 540. 11 *fragmenter af ornamenter til kisteplader, 
1700’erne (s. 5967). I Horsens Museum. Jesper Nør
gaard Weng fot. 2001. – Eleven *fragments of ornaments 
for coffin plates, 1700s.
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653 Brev fra Estrup til Storck af 31. juli 1888, i NM. For 
kistens form, se bl.a. kiste nr. 3 for Anne Brockenhuus 
i Odense Domkirke (DK Odense 840).
654 LAVib. Rådstueark. Horsens bys befalingsbog (D 13
96).
655 LAVib. Kirkeinsp.ark. Rgsk. (C 6211); Kirkebøger.
656 Jensen 1944 (note 450) 71.
657 LAVib. Rådstueark. Horsens bys befalingsbog (D 13
96); Kirkeinsp.ark. Rgsk. (C 6211).
658 Parrets epitafium findes i Hansted Kirke (s. 4852ff).
659 Fabricius (note 28) 181.
660 Laurids Eriksen Ribers udgift på 16 rdl. blev således 
modregnet det beløb, Rodenborg skulle betale for den 
nye begravelse. LAVib. Kirkeinsp.ark. Rgsk. (C 6211).
661 Simon Braad skulle have udgiften refunderet, når 
han erhvervede sit eget gravsted. LAVib. Kirkeinsp.ark. 
Rgsk. (C 6211).
662 Fabricius (note 28) 181.
663 Fabricius (note 28) 226.
664 Mod en bekostning af 40 rdl. 2 mk. LAVib. Kirke-
insp.ark. Horsens kirkes stolebog (C 6217).
665 Desuden indkøbtes kønrøg til begravelsen og ‘jern
farve’ og bleghvidt til jernpladen. Endvidere stjerner til 
hvælvingen. LAVib. Bispeark. Rgsk. (C 32388).
666 Størstedelen, nr. 317, fandtes uregistrerede og uden 
proveniens i museets samling 1989.
667 1980 registreredes fire ens plader, jfr. indberetning 
ved Poul GrinderHansen, i NM. I dag synes kun to 
bevaret.
668 Reglement for Brugen af Horsens Byes Kirkegaarde, 
Horsens 1835, 1112. LAVib. Bispeark. Rgsk. (C 3
2379). Stiftsmyndighederne kunne dog yde dispensa
tion fra reglerne.
669 Oplysninger i rgsk. om indtægter for opsætning af 
monumenter er således ikke nødvendigvis udtryk for, 
at monumentet er rejst det pågældende år, men viser 
blot, at gravstedet da blev benyttet.
670 Estrup fandt, at det ville være synd at fjerne stenene 
fra kirkegården, såfremt de da ikke kom i vejen for 
omlægningen, jfr. brev fra Estrup til Storck af 13. maj 
1890, i NM.
671 Ifølge kirkebestyrelsen drejede det sig om ‘30 gamle, 
en del meget slidte, gravsten, der indtil restaureringen 
af kirken o. 1890 havde plads i kirkegulvet’, jfr. brev fra 
Kirkebestyrelsen til Kirkeministeriet af 12. aug. 1932, 
i Kirkegårdens ark. Forestillingen om, at stenene hid
rørte fra kirkegulvene, kan dog ikke bekræftes. Der er 
ikke bevaret arkivalsk materiale, der vidner om en ud
flytning i større målestok af sten fra kirken til kirkegår
den i forbindelse med restaureringen (tværtimod fast
slog Storck, at alle ligsten i kirken, der havde indskrif
ter eller afbildninger, skulle bevares synlige i kirken, 
jfr. brev fra Storck af 18. feb. 1888, i LAVib. Kirkeinsp.
ark. Restaur. (C 62120A)), ligesom rgsk. ikke rummer 
oplysninger om, at stenenes ejermænd har erhvervet 
begravelsesplads i kirken. Efter alt at dømme er der 

således fortrinsvis tale om gravsten, der oprindelig har 
ligget over gravsteder på kirkegården. Det kan dog ikke 
udelukkes, at der i forbindelse med tidligere istandsæt
telser er flyttet sten fra kirken til kirkegården, som det 
for eksempel var tilfældet med gravstenen over Jonas 
Svendsen i Vor Frelsers Kirke (s. 5581).
672 Brev fra Kirkebestyrelsen til Kirkeministeriet af 12. 
aug. 1932. I Kirkegårdens ark.
673 Arbejdet udførtes i samarbejde med stenhugger Vi
tus Nielsen, jfr. skrivelser 196772 i Kirkegårdens ark.
674 Reglement for Brugen af Horsens Byes Kirkegaarde, Hor
sens 1835, 1112. LAVib. Bispeark. Rgsk. (C 32379).
675 Norn 1938 (note 40) især 195200.
676 Om tolkningen af symboler på nyklassicistiske grav
mæler, se Kryger (note 492) 88154. Om allegoriske 
motiver på kirkeinventar generelt, se Carsten Bach
Nielsen, »‘At betragte Guds Ord’ – om allegorier i 
1700tallets kirkeinventar«, KirkehistSaml 1987, 153
82, om Jens Hiernøe specielt 171ff.
677 De mange symboler lader sig dog næppe tolke fuld
stændig entydigt i dag, idet de i nogen grad synes løs
revet fra deres antikke ophav (ankeret er således attri
but for Håbet, vægten for Retfærdigheden) og i stedet 
anvendt som et direkte billede på afdødes erhverv eller 
ligefrem skabt til lejligheden; bog og fjerpen kan være 
et eksempel på dette.

Fig. 541. Tre *bærehanke, 1700’erne (s. 5968f.). I Hor
sens Museum. NE fot. 1980. – Three *handles, 1700s.
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678 Norn 1938 (note 40) 200.
679 For en mere fyldig, men ikke udtømmende for
tegnelse over forekomster af ligsten fra Jens Hiernøes 
værksted, se Norn 1938 (note 40) 198f, der særligt 
fremhæver eksemplerne i Hatting Kirke.
680 Kryger (note 492) 6168, 7477, 136, 143; Aksel An
dersen, »Mindesmærker på danske kirkegårde og Born
holms Stenhuggere«, Vore Kirkegårde, 1984, 3055.
681 Gravrammer og træer er behandlet af Kai Uldall, 
»Gravtræ og Gravramme«, NMArb 1931, 4952.
682 LAVib. Bispeark. Rgsk. (C 32384); Retsbetjenteark. 
Horsens Købstad. Auktionsprot. 185161 (B 66354). 
Yderligere et antal gravsten synes bortsolgt 1858, mod 
en indtægt af 171 rdl., jfr. LAVib. Bispeark. Rgsk. (C 3
2382), dog ikke omtalt i auktionsprotokollen. Mindre 
auktioner fandt sted 1772 og 1825, jfr. LAVib. Bispeark. 
Rgsk. (C 32389); Retsbetjenteark. Horsens Købstad. 
Auktionsprot. 182436 (B 66352).
683 NM. Indb. o. 1900 ved Jørgen Olrik.

684 De blyantskrevne ark med registreringen findes i 
Horsens Byarkiv. Godsinspektør Parups arkiv A611 (lbnr. 
30). Arkene er desuden påført kommentarer med en 
anden hånd. Ophavsmanden til registratur og kom
mentarer kendes ikke, men det er højst tænkeligt, at 
lokalhistorikeren, skoleleder J. K. Jensen har været in
volveret. Han medvirkede ved identifikation og tyd
ning af indskriften på gravstenen over Jonas Svendsen 
i 194344 (s. 5581).
685 De håndskrevne tilføjelser til den maskinskrevne re
gistratur synes i nogen grad baseret på Fabricius (note 
28) samt opslag i Kirkebøger og er således ikke nødven
digvis et resultat af fornyede undersøgelser på kirke
gården. Heller ikke ophavsmanden til disse optegnelser 
er kendt.
686 Aase Faye, Danske Støbejernskors, udg. Jan Faye, 1988.
687 Jfr. Marie MauquoyHendrickx, Les estampes des 
Wierix, Bruxelles 1983 (nr. 2263).
688 Identifikationen kan ikke ske ud fra den udslidte 
indskrift, men stenen er formentlig identisk med en 

Fig. 542. Kirkegårdsmonument nr. 7, o. 1789, over 
købmændene Samuel Blumer (†1782) og Hans Jacob 
Luchsinger (†1789) samt sidstnævntes hustru Karen 
(s. 5974). Henrik Wichmann fot. 1999. – Churchyard 
monument no. 7, c. 1789, to the merchants Samuel Blumer 
(†1782) and Hans Jacob Luchsinger (†1789) and the latter’s 
wife Karen.

Fig. 543. Kirkegårdsmonument nr. 10, o. 1800, over 
køb og handelsmand Laurids Nihm (†1774) og den
nes familie (s. 5976). Henrik Wichmann fot. 1999. 
– Churchyard monument no. 10, c. 1800, to the merchant 
Laurids Nihm (†1774) and his family.
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af Olrik omtalt sten med rig rocailleornamentik over 
Kordt Sørensøn Monberg, †1765, g.m. Kiersten Mou
ritzdatter, †1772. Samme sten er registreret på kirke
gården 1944, dog er ejermanden da anført som han
delsmand Knud Sørensen Monberg, †1765, en læsning, 
der bekræftes i Kirkebøger.
689 Otto Norn omtaler tre ligsten udgået fra Jens Jen
sens værksted o. 1760, i hhv. Falling (s. 2739), Gylling 
(s. 2835) og på Hatting Kirkegård. Otto Norn, »En 
østjysk Billedskærerslægt fra det attende Aarhundrede«, 
NMArb 1939, 5354; samme 1938 (note 40) 195.
690 Von Schenck blev begravet i Klosterkirken 14. maj 
1783, jfr. Kirkebøger.
691 Jensen 1944 (note 450) 45.
692 Iflg. Kirkebøger blev hun begravet 29. juni 1785.
693 1758 betalte rådmand Flensburg 3 rdl. for en ligsten 
på sin egen grav på kirkegården. Stenen fremtræder 
dog som et så typisk arbejde fra Jens Hiernøes værk
sted, at selve hugningen må være sket tidligst i løbet af 
1770’erne. LAVib. Bispeark. Rgsk. (C 32387).
694 Fabricius (note 28) 254, Jensen 1944 (note 450) 255ff.
695 Ved gangen til kirkedøren. Aage Simonsen, Horsens 
og Omegnens Kirker, Hørsholm 1924, 25.
696 Dødstidspunktet kan ikke bekræftes i Kirkebøger.
697 Datoen synes dog fejllæst. Iflg. Kirkebøger blev hun 
begravet 15. aug. 1783.
698Ingeborg Hiernøe (†4. okt. 1837, Kirkebøger) søgte 
og fik 1837 dispensation fra kirkegårdsreglementets be
stemmelser, så hun kunne blive begravet hos sin mand 
på Klosterkirkegården. Samtidig modtog kirken betaling 
for monumentet, der imidlertid typologisk må henfø
res til o. 1800 og formentlig er sat i den periode, hvor 
kirken ikke modtog betaling for monumenter på kirke
gården jfr. ovf. LAVib. Bispeark. Indk. breve (C 3513); 
Rgsk. (C 32379).
699 Hun blev begravet på kirkegården 1852, jfr. LAVib. 
Bispeark. Rgsk. (C 32383).
700 Stenen må, med sin karakteristiske udsmykning, 
være hugget i Jens Hiernøes værksted o. 1800.
701 Iflg. Kirkebøger døde Hulhfeldt som 51årig.
702 Jfr. Kirkebøger; Jensen 1944 (note 450) 216ff. 
703 Jens Vellev, »Billedhuggeren og arkitekten. Omkring 
gravstenene for to Horsenskunstnere: Jens Hiernøe 
og Anders Kruuse«, Synligt og usynligt. Studier tilegnede 
Otto Norn på hans 75 års fødselsdag den 13. december 
1990, red. Hugo Johannsen, Herning 1990, 251254, 
behandler stenen sammen med en nu forsvunden sten 
over bygmester Anders Kruuse, jfr. †kirkegårdsmonu
ment nr. 5.
704 Vellev (note 703) 252.
705 Efter den simplere udsmykning at dømme er ste
nen hugget i Jens Hiernøes værksted efter dennes død 
1801, jfr. Norn 1938 (note 40) 200.
706 Kryger (note 492) 139.
707 Kryger (note 492) 151.
708 Jfr. foto o. 1922 i Horsens Byarkiv.

709 Her stod monumentet også 1914, jfr. Hugo MatthiesHugo Matthies
sen foto. d.å., i NM.
710 NM. Korresp.ark.
711 Jfr. foto i Horsens Byarkiv.
712 I regnskabsåret 183031 modtog kirken betaling for 
opførelsen af monumentet på Klosterkirkegården. LA
Vib. Kirkeinsp.ark. Rgsk. (C 6213).
713 Simonsen (note 695) 27; Jensen, Klosterkirken 46, jfr. 
også DK Holbæk 2110.
714 Monumentet stod også på denne plads 1924. Simon-
sen (note 695) 27.
715 Faye (note 686) nr. 64 og s. 218.
716 Hugo Matthiessen foto 1914, i NM (note 709).
717 Kryger (note 492) 151.
718 Monumenterne på denne del af kirkegården synes 
ikke flyttet siden registreringen 1944, jf. nr. 32, 40 og 
48. Der er ikke tidligere gjort forsøg på at afskrive ind
skriften, som sikkert allerede i 1940’erne var ulæselig.
719 Th. Oppermann, Billedhuggeren H. E. Freund 1786-
1840, Kbh. 1916, 124ff og værkfortegnelsen nr. 62.
720 Oppermann (note 719) 157.
721 Jfr. monumenter på Garnisons Kirkegård og i Ro
senborg Have i København samt på Viborg Kirkegård, 
afbildet i Oppermann (note 719) 118, 126.
722 Brøndsted ønskede at blive begravet ‘på kirkegården 
på en afsides krog ved sygehuset’, indhegnet med et 

Fig. 544. Kirkegårdsmonument nr. 13, o. 1800, over 
tobaksfabrikant Mads Bønnelykke (†1823) og hustru 
Maria Veidemann (†1800) (s. 5977). Jesper Nørgaard 
Weng fot. 2001. – Churchyard monument no. 13, c. 1800, 
to the tobacco manufacturer Mads Bønnelykke (†1823) and 
his wife Maria Veidemann (†1800).

NOTER TIL s. 59705986
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lavt jernstakit. LAVib. Bispeark. Indk. breve (C 3511), 
jfr. også Fabricius (note 28) 101. Monumentets oprin
delige placering ses på foto 1953, i NM.
723 Oppermann (note 719) værkfortegnelse nr. 59. I H. 
v. Essen, Historiske Notitser om Horsens samt Veiviser og 
Adressebog for 1866, Horsens 1866, 19, anføres fejlag
tigt, at monumentet er udført af Bissen.
724 Indbydelse til indsamlingen, liste over bidragyderne 
samt regnskab over omkostningerne ved udfærdigelsen 
af monumentet findes trykt i A. F. Mülertz, Efterretning 
om den for Skolens gamle Rector Oluf Worm paa hans Grav 
opreiste Minde-Støtte. Med Regnskab for det dertil Ind-
komne. Indbydelsesskrivt til Hoved-Examen i Horsens lærde 
Skole den 12te September og følgende Dage, Horsens 1837.
725 Citat fra et brev af Plinius d.y. (I, 22).
726 Mülertz (note 724) 17.
727 Mülertz (note 724) 14, 21.
728 Den latinske tekst er gengivet og oversat i Mülertz 
(note 724) 22f.
729 Mülertz (note 724) 17, 19ff. Monumentet på dets 
oprindelige plads anes på foto af Hugo Matthiessen 
1914, i NM.
730 20. okt. 1835 modtog kirken betaling for et mo
nument over købmand Seldener fra Göteborg. LAVib. 
Bispeark. Rgsk. (C 32379).

731 21. sept. 1835 modtog kirken betaling for et monu
ment over købmand O. C. Olsen, men stenen kan være 
lagt tidligere i forbindelse med en af hustruernes død. 
LAVib. Bispeark. Rgsk. (C 32379).
732 Denne læsning bekræftes i Kirkebøger, iflg. hvilke 
hun døde som 24årig.
733 11. juli 1836 modtog kirken betaling for et monu
ment på fru Brøndlunds grav på Klosterkirkegården. 
LAVib. Bispeark. Rgsk. (C 32379).
734 10. okt. 1836 modtog kirken betaling for to monu
menter på købmand Philip Boldts og hustrus (nr. 53) 
grav på Klosterkirkegården. LAVib. Bispeark. Rgsk. (C 
32379).
735 Faye (note 686) 218 og nr. 298.

Fig. 545. Kirkegårdsmonument nr. 24, efter 1801, over 
ukendt (s. 5979). Jesper Nørgaard Weng fot. 2001. 
– Churchyard monument no. 24, after 1801, deceased un-
known.

Fig. 546. Kirkegårdsmonument nr. 38, o. 1829, over 
handelsmand Rasmus Zachariesen Molboe (†1829), 
og hustru Abbelone Therkilsen (†1839) (s. 5984). 
Henrik Wichmann fot. 1999. – Churchyard monument 
no. 38, c. 1829, to the merchant Rasmus Zachariesen Molboe 
(†1829), and his wife Abbelone Therkilsen (†1839)
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Danmarks Kirker, Århus

736 Et foto taget før kirkens restaurering viser et git
terhegnet gravsted ved kirkens vestgavl med to støbe
jernskors, der i udformning svarer til nr. 52 og 53. Det 
kan dog ikke afgøres med sikkerhed, om billedet viser 
ægteparret Boldts gravsted. I NM.
737 Jfr. ovf. (nr. 52). Korset kan dog principielt være rejst 
i den periode, kirken ikke modtog betaling for monu
menter på kirkegården, og betalingen først opkrævet, 
da ægtemanden skulle benytte gravstedet, jfr. kirkegår
dens reglement (note 668).
738 13. juli 1837 modtog kirken betaling for et mo
nument på garver M. Møllers kones grav på Kloster
kirkegården. Stenen kan dog være lagt allerede 1831 
ved den første hustrus død. LAVib. Bispeark. Rgsk. (C 
32379).
739 Kryger (note 492) 152.
740 4. juli 1844 modtog kirken betaling for et monu
ment på familiegravsted nr. 88 over købmand Anders 
Therkelsen. LAVib. Bispeark. Rgsk. (C 32381). Num
mererede familiegravsteder fandtes på Assistenskirke
gården.
741 Endnu o. 1973, jfr. Faye (note 686) 7 og nr. 355. Det 
afbrækkede kors (63×45 cm) henstår i dag i kirkens 
kælder.
742 Metaer anvendtes i antikken som måle eller græn
sepæle.
743 5. april 1850 modtog kirken betaling for et monu
ment på F. Stallknechts familiegravsted på Assistenskir
kegården. LAVib. Bispeark. Rgsk. (C 32382).
744 Faye (note 686) nr. 341. Sammenlign også med foto 
af monumentet o. 1940 i Ole Schiørring, Kend din by. 
Huse og mennesker i Horsens, Jelling 2001, 62. Midterflø
jens kølbue var oprindelig prydet med store krabbe
blade og kronet af et kors, mens sidefløjenes gesimser 
bar gennembrudte gavltrekanter. Af gitteret mangler 
næsten hele forsiden, adskillige flade bladornamenter 
og de kugler, der oprindelig prydede hjørnepilastrene. 
Siden fotoregistrering 1999 er sket yderligere ned
brydning af gitteret.
745 Faye (note 686) 218.
746 1977 blev monumentet istandsat, men af frygt for 
hærværk blev statuen ikke genopstillet. Den opbevares 
nu i Klostergården. Brev fra Volmer Rud Nielsen til 
Vitus Nielsen af 18. jan. 1977, i Kirkegårdens arkiv.
747 Ved de gentagne flytninger blev sidefløjenes tavler 
ombyttet, hvilket fremgår af ældre fotos; de er nu atter 
korrekt placeret.
748 16. april 1856 modtog kirken betaling for et monu
ment på Klosterkirkegården over købmand Knud Gyl
ding og hustru. Dog er allerede 3. maj 1852 registreret 
betaling for en sten på enkemadam Gyldings grav på 
Klosterkirkegården. LAVib. Bispeark. Rgsk. (C 32384); 
(C 32383). Hvornår monumentet er rejst kan ikke 
afgøres med sikkerhed.
749 Faye (note 686) 218 og nr. 175.
750 Iflg. de ældre registreringer i Horsens Byarkiv og 

ved Klosterkirken, formentlig udledt af indskriften 
»1897«, der dog ikke kan læses i dag.
751 NM. Korresp.ark.
752 Anders Bjørnvad, Krigens monumenter 1940-45, O den
se 1999, 108, 422f.
753 Jensen, Klosterkirken 46.
754 Jfr. ældre registrering i Horsens Byarkiv.
755 Faye (note 686) 218 og nr. 327.
756 Faye (note 686) 218 og nr. 104.
757 Dog i en temmelig fri gendigtning.
758 6. okt. 1708 betalte Clemend Hansen 4 rdl. for at 
lægge en sten, han havde ‘fået af kirken’, på sin grav på 
kirkegården. LAVib. Kirkeinsp.ark. Rgsk. (C 6211). 
759 Monumentet omtales i rgsk. ved hustruens død 
1842, men det blev antagelig placeret på gravstedet 
allerede ved ægtemandens død 1810. LAVib. Bispeark. 
Rgsk. (C 32381). 
760 Jensen, Klosterkirken 46.
761 V. Essen (note 723) 33.

Fig. 547. Detalje af kirkegårdsmonument nr. 46, 1832, 
udført af Hermann Ernst Freund, over rektor Oluf 
Worm (†1830) (s. 5986). Rikke Ilsted Kristiansen fot. 
2005. – Detail of churchyard monument no. 46, 1832, by 
Hermann Ernst Freund, to the school principal Oluf Worm 
(†1830). 

NOTER TIL s. 59865994
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762 Jfr. ældre registrering ved Klosterkirken.
763 Jensen 1944 (note 450) 272 anfører, at stenen er 
gengivet på Wenzel Tornøes maleri fra Klosterkirke
gården 1878 (fig. 460), hvorpå ses en grå sten med 
dekorative elementer inden for en profileret ramme. 
De identificerbare elementer svarer dog ikke til deko
rationen på fig. 495.
764 Vellev (note 703) 252.

765 Monumentet nævnes også af Jensen, Klosterkirken 46.
766 Faye (note 686) 218 og nr. 98.
767 I den håndskrevne registrant i Horsens Byarkiv er 
tilføjet oplysninger om personalia, antagelig jfr. Fabri-
cius (note 28) 307.
768 Uvist af hvilken grund bærer skibsmodellen dog 
initialerne »SIS BND«, jfr. s. 5890.
769 Faye (note 686) 218 og nr. 119.



HISTORICAL BACKGROUND

(pp. 565360)

According to the historian of the order, Peder 
Olsen, the Franciscan Monastery in Horsens was 
founded in 1261 on the basis of a large endow
ment of land from the knight Niels of Barritskov. 
The estate belonged to the Manderup family – at 
least from 1356 on – and this family was later 
often mentioned as the defenders of the mon
astery.

 The Horsens monastery belonged to the Cus
tody of Viborg together with the foundations in 
Randers and Ålborg, and was counted among 
the earliest in the second great wave of foun
dations after the midthirteenth century. From 
1268 on the Franciscans are regularly mentioned 
in Hor sens as recipients of bequests, and from 
12751529 provincial chapters were repeatedly 
convoked there.
 The lands of the monastery were advanta
geously situated between the stream and the 

HORSENS KLOSTERKIRKE
ENGLISH SUMMARY

Fig. 548. Kirken set fra sydøst. HJ fot. 2004. Fot. i Horsens Museum. – The church viewed from the south east.
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city’s main eastwest traffic artery, as specified in 
a later version of the foundation document. The 
church itself (“der Brodere kerken thu Horsnes”) 
is mentioned earliest in 1342, while the church
yard (“GraabrødreKirkegaard”) is mentioned in 
sources from 1432. In 1532 the title of the church 
is “graabrødre claastter kiircke” (‘Greyfriars 
monastery church’), while the “KlosterKirken” 
or “Klosterkirken” (i.e. the monastery or abbey 
church) is usual in the postmedieval sources, al
ternating with “Slotskirken” (the castle or manor 
chapel), a reference to its association with the 
thenexisting (until 1660) castle Stjernholm Slot 
or “Great Church” – in contrast to the admin
istratively subordinate ‘small’ church Vor Frelsers 
Kirke (the Church of Our Saviour). No patron 
saint is known, although the particular empha
sis in the Late Medieval altarpiece on four saints 
(the saints of the order St. Francis of Assisi and St. 
Anthony of Padua as well as St. Catherine and St. 
Nicholas) could be viewed as a reference to the 
special patrons of the monastery; all four are also 
found depicted among a number of others on 
the contemporary pews.
 In 1492 a chapel consecrated to St. Anne 
and originally established by Henrik Knudsen 
Gyldenstierne before his death in 1456 is men
tioned. The families Gyldenstierne and Rosen
krantz, Manderup and, probably, Væbner were 
also in evidence with their coatsofarms on the 
pews as the special benefactors of the church in 
the Late Middle Ages.
 The medieval history of the church and monas
tery are otherwise only sparsely documented. At 
some unspecified point before 1497 the Horsens 
monastery was ravaged by fire, and this was pre
sumably the background for the Late Medieval 
rebuilding and redecoration of the church. In 
1504 the rule of the monastery was reformed.
 In 1532 the monks were expelled from the 
monastery, as recounted in the chronicles of the 
order. Klosterkirken was ceded to the town as 
a parish church, while the monastery buildings 
were given new functions as presbytery, school 
and hospital. After the Reformation the church 
was made the principal church of the town, al
though the functions of the parish church that 

had been performed since c. 1480 by Vor Frel
sers Kirke were now divided between the two 
churches. After a large town fire (p. 5368) in 1540 
Klosterkirken and Vor Frelsers Kirke were prob
ably rebuilt with materials from the older parish 
church Vor Frue Kirke (the Church of Our La
dy). The incorporation of the monastery’s cloister 
into the south sideaisle of the church may have 
taken place at this time or later in the century. 
On the same occasion a granite tympanum and 
the Romanesque font may have been brought 
here. Parts of the monastery complex were re
used as a grammar school and presbytery, while 
after 1560 responsibility for the hospital function 
was assigned to Horsens Hospital. Moreover, a 
few plots of the monastery grounds were sold to 
private citizens. The monastery buildings seem to 
have been completely removed before the mid
1600s.
 In the seventeenth and eighteenth centuries 
both Horsens churches received many private 
donations, although Klosterkirken, as the princi
pal church, was especially favoured. A first wave 
of donation came in the decades immediately be
fore and after 1700, when several of the important 
furnishings of the church were either renewed or 
refurbished. Among these Johan Andersen’s and 
Bodil Hansdatter’s pulpit, which later went to Vor 
Frelsers Kirke, literally towered up above every
thing else (p. 5512). In parallel with this there 
were also repairs of the buildings, but not to any 
great extent.
 Despite the many initiatives, a report in 1736 
from one of the churchwardens, Jochum Roden
borg (de Lichtenhielm), stated that both Hor
sens churches were in extremely poor condition, 
both inside and outside, as well as heavily in debt. 
Nevertheless a number of the many changes that 
were to be made over the next few years – to the 
building, furniture and sepulchral monuments 
– seem to have been related to one specific mat
ter, the erection of a magnificent mausoleum in 
the west bay of the south side aisle to the great 
magnate of the town, the later Councillor of 
State Gerhard de Lichtenberg. He too seems to 
have borne most of the economic burden. The 
big renovation was finally completed in 1747, 
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and “the beautifully repaired church” could be 
shown with pride to King Frederik V on the 
monarch’s tour of Denmark in 1749.
 In 1764 Klosterkirken was the setting for the 
funeral of the Councillor of State, held with a 
quasiroyal pomp only exceeded by the funerals of 
the four Russian princesses and princes in 1782
1807 in the chapel rebuilt in 1782 in the south 
side of the chancel. Around 177375 a sepulchral 
chapel for the apothecary Gottfried Schmidt was 
built on the north side (p. 5937), while a gallery 
was erected around 1786 on the north wall of the 
nave for the Chamberlain Hans Gustav Lillien
skiold, a brother of the Lord Chamberlain of the 
Russian princes, Anton Carl Lillienskiold. The 
building supervisors were the architect Anders 
Kruuse and the sculptor Jens Hiernøe.
 Their collaboration was to culminate in a ma
jor rebuilding in 179497 of the two Hor sens 
churches, motivated by an administrative change 
in the status of the churches in the town (p. 
5369ff). After this Klosterkirken was downgraded 
to a funeral church and had to exchange its most 
beautiful ornaments (first and foremost parts of 
the altarpiece, the Communion rail, the pulpit 
and the organ) with the corresponding “less 
beautiful” ones from Vor Frelsers Kirke. Over the 
next few decades the decline of the church accel
erated: in the first half of the nineteenth century 
it was used as a powder magazine and during the 
Three Years’ War (184850) it was used as a depot 
and billeting for the enemy troops.
 In 186366 Klosterkirken was temporarily the 
chapelofease for Vor Frelsers Kirke (p. 5370ff) 
and before this was subjected to rudimentary 
refurbishment under V.Th. Walther, in which 
among other things the old organ and the galler
ies of the church were removed. In connection 
with the refurbishment, traces of murals were 
also uncovered in the north sideaisle.
 It was not until the 1880s that a longcherished 
wish for a radical restoration of Klosterkirken 
was realized. The work was assigned in 1883 to 
the architect Herman Baagøe Storck, and by his 
side he had his coworker from the refurbish
ment of Vor Frelsers Kirke, Hector Estrup. After a 
thorough antiquarian investigation of the build

ing, Storck chose to carry out a radical rebuilding 
or reconstruction of the medieval church as he 
assumed it would have been realized after an in
terrupted programme of rebuilding in the High 
Middle Ages. The project involved a farreach
ing demolition of masonry and roofing, as well 
as repairs or partial renovation of furniture and 
sepulchral monuments. However, internal politi
cal and economic problems meant that the work 
could not be begun until 1888. Items spared at 
the eleventh hour were the Communion rail, the 
related gallery stalls, the font screen and the ex
isting pews, which the Diocesan authorities had 
suggested should be removed.
 The work, the various phases of which are doc
umented in drawings and photographs as well as 
in correspondence between Storck and Estrup, 
was done in the period 188891. The reconsecra
tion of the church had to be postponed, however, 
until 1894, among other reasons because of a lo
cal debate over the use of the church and the 
funding of the pay of the church staff.
 In recent times the refurbishings of the church 
have been more modest. As early as 1896, though, 
the medieval churchyard wall towards Borgergade 
was demolished, and in 189798 incipient dry 
rot made it necessary to empty the Lichtenberg 
Chapel. On 4th October 1904 an administrative 
division was initiated that changed the status of 
Klosterkirken from a chapelofease to an inde
pendent parish church. Since the 1930s, when 
Klosterkirken was given a new bell, organ and 
chandeliers, the work on the church has mainly 
consisted of minor new acquisitions and ongo
ing restorations of the historical furniture and the 
sepulchral monuments, among which the major 
refurbishings of 1942, 196465 and 1995ff should 
be singled out. In 1989 the lead roofing of the 
church was renewed, while the then grammar 
school to the north east was furnished as a par
ish community centre in 1987. In 2005 a major 
relaying of the churchyard is being planned.
 Archaeological excavations. Apart from a few ex
cavations in the nineteenth century in Kirkegyde 
there were no systematic archaeological excava
tions in the former monastery area, south and 
west of the church, until 19992001.
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 Legends. The local historical literature mentions 
the legend of an immured nun, with specific ori
gins in among other things the Late Romanesque 
tympanum (p. 5660), which was interpreted as 
the picture of the woman with a small dog, an 
illustration that she had been immured as a pun
ishment because she had given birth to a puppy.

SURROUNDINGS

(pp. 566165)

The location of the church on the eastern out
skirts of the medieval city has been described, as 
we have seen, in the chronicle of the Franciscan 
historian Peder Olsen († c. 1570). According to 
his account of the nowlost foundation docu
ment of 1261, the abbey grounds were bounded 
by the street Algaden (BorgergadeSøndergade) 
in the north and the river in the south, while 
Badstuestræde and the city moat formed the 
boundaries in west and east respectively. How
ever, the precise topographical description does 
not reflect the original extent of the grounds 
around the manor of the knight Sir Niels and 
by all indications was revised in the light of the 
topographical situation in Peder Olsen’s time. 
For example the city moat was first established 
c. 1350, and it is equally striking that the abbey 
church, contrary to normal practice, lies with
drawn some distance from the main street fre
quented by the mendicant monks’ ‘customers’. 
One possible explanation of this is that there 
were originally a number of properties on the 
area between Borgergade and the church – prop
erties that later came into the possession of the 
monks, until, in the time before the reform of 
the monasteries in 1504, they chose to have them 
demolished instead of simply disposing of them 
as required by the reform. This may have formed 
part of the citizens’ charges that led in 1532 to 
the expulsion of the monks.
 The excavations of 19992001 have clarified 
the question of the extent of the demolished 
†monastery (fig. 9), which lay south of the church. 
The east wing was planned together with the 
church in the years around the foundation in 
1261, and this is also true of an originally free

standing building that was gradually lengthened 
and merged with the east wing. The latter may 
have been rebuilt and heightened at the time of 
the High Gothic modernization of the church 
around 132550, but it was not until the Late 
Middle Ages, probably after a fire before 1497, 
that the monastery was expanded into a four
winged complex with cloisters and a west wing 
which at first projected from the west gable of 
the church. A subsidiary wing to the south may 
be from the beginning of the 1400s and presum
ably had the function of a utility building like 
the postmedieval warehouses along the river 
harbour covered over in 1904 (now Åboulevar
den).
 After the Reformation and a number of ma
jor city fires in the 1500s, the city fortress and 
the moat at the eastern boundary of the abbey 
grounds were demolished. The boundaries along 
Borgergade and Badstuestræde were respected on 
the other hand, while the area between the abbey 
grounds and the river was laid out as gardens that 
were gradually built over with houses. The lane 
Kirkegyde (fig. 11), which intersects this builtup 
area, is presumably identical to the gang (‘passage’ 
or ‘path’) between the stream and the churchyard 
that is mentioned in 1689 and which was reg
ulated around 1738. Both Kirkegyde and Bad
stuestræde (fig. 13) have preserved their character 
of the market town from before industrialization, 
whereas Borgergade and Havnealléen towards 
the east are typified by tenement buildings from 
the time after 1900.

CHURCHYARD

(pp. 566675)

The earliest mention of ‘Gråbrødre kirkegård’ 
(Greyfriars Churchyard) is in 1432, but its loca
tion in the abbey grounds is unknown. In con
nection with the transfer of the monastery to 
the city in 1532 it was decided that the build
ings on the south side of the church were to be 
used as a school, rectory and hospital (although 
the lastmentioned function was maintained for 
no more than a decade there). After the city fire 
in 1586, which may have affected the monastery, 
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the school was moved in 1589 to a new building 
north east of the church. In subsequent years the 
removal of the monastery, apart from those parts 
that were incorporated in the church (p. 5721f), 
must have made room for a larger churchyard, as 
is evident from the oldest depiction from c. 1677 
(fig. 2). The churchyard has thus in all essentials 
retained its postmedieval boundaries (cf. figs. 8, 
10 and 496), apart from a minor extension to the 
south east, carried out in the 1930s through the 
incorporation of a garden south of the former 
school.
 It is evident from the burial regulations of 
1682 that there were burial plots both north 
and south of the church. Three different rates 
were charged, and the sites were considered 
poorer the closer they were to the churchyard 
wall, where the paupers of the city were bur
ied. After the ban on burials inside the church 
in 1805, the strain on the churchyard increased 
until 1835 when an auxiliary cemetery was es
tablished (the Northern Cemetery). In 1856 the 
churchyard was closed down and a garden com
plex (fig. 16) was established with family burial 
plots gathered north of the church. In connec
tion with the major restoration of the church in 
188892 the churchyard was again relaid with 
the establishment in 1896 of a carriageway from 
the north west corner, and the north wall was 
moved inward to make more space for the traffic 
in Borgergade.
 Walls, fencing and entrances. The whitewashed, 
tiled wall on the south side of the churchyard also 
serves as a fortification of the southsloping ter
rain. Its lower part is of fieldstones (cf. fig. 11) and 
is mentioned from the end of the 1600s, while 
the upper brick part probably comes from repairs 
around 1826. Towards Badstuestræde one can 
now see a splitstone wall (cf. fig. 13), which in 
principle follows the slope of the ground down 
towards Åboulevarden. It was built in 1896 at the 
same time as the establishment of a wroughtiron 
lattice towards Borgergade (figs. 17, 18). A copy 
of this encloses the south east extension of the 
churchyard towards Havneallé. – The pedestrian 
gate in the south (fig. 19) is the oldest of the 
church entrances, while the two carriage gates 

and the gate in the north towards Borgergade as 
well as the gate in the south east are contempo
rary with the respective walls.
 †Walls and entrances. Of the walls and entran
ces that can be seen on Resen’s bird’seye view 
from c. 1677 (fig. 2) only the south wall has 
been preserved, while the walls to the north 
and west disappeared in 1896. On the slightly 
older registration (fig. 10) the west wall ap
pears similar to the south wall, while the wall 
towards Borgergade (cf. fig. 12) is particularly 
notable for its western part, where the outside 
was broken up by nine segmentallyarched re
cesses (fig. 20), where according to local tradi
tion the abbot and monks sat begging from the 
passersby(!). This part of the surrounding wall 
may have been built at the beginning of the six
teenth century after the presumed demolition 
of a number of properties along Borgergade. 
Until 1896 it had two entrances, of which the 
pedestrian gate opposite the main entrance to 
the church bore the date 161  in iron anchors 
(cf. fig. 10).
 Buildings in the churchyard. The parish hall at the 
northeastern corner of the churchyard (cf. figs. 8, 
10, 496) probably includes remains of the gram
mar school founded in 1589, which is shown 
around 1677 (cf. fig. 2) as a long building with 
corbie gables. A radical rebuilding and reno
vation of the school in 1746 (figs. 21, 22), like 
the contemporary restoration of the church (p. 
572428), was funded by the leading man of the 
city, Gerhard de Lichtenberg, with his favourite 
masterbuilder Nicolaus Hinrich Rieman as the 
architect. The threewinged school building was 
acquired in 1875 by the estate Frijsenborg, which 
had it rebuilt as a steward’s office and forester’s 
lodge (cf. fig. 15). In 1926 the building was trans
ferred to the church, and after containing the 
church office and rectory for some years it was 
refurnished in 1987 as a parish hall with offices 
for the church staff.
 The mortuary chapel (fig. 23) west of the church 
was built in 1932 (architect: Vitus Borning) to re
place a temporary †mortuary chapel of wood (cf. 
figs. 7, 25 and 26), built in 1888 to drawings by 
H. B. Storck.
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THE BUILDING

(pp. 56765754)

The church consists of a chancel and a three
aisled nave, given its present appearance by a par
ticularly heavyhanded restoration in 188892, 
planned by H. B. Storck. Parts of the medieval 
church have been preserved, however, includ
ing the original church building: a singleaisled 
building five bays long (fig. 77a) that made up 
the north wing of the monastery. It was prob
ably begun shortly after the foundation in 1261. 
Towards the midfourteenth century a rebuild
ing and expansion began which was however 
only completed in the chancel (fig. 77b). A num
ber of additional buildings on the north side of 
the church towards the city were built in stages 
before 1450: the oldest is a chapel opposite the 
west end of the chancel, then comes a threebay 
sideaisle corresponding to the bays of the nave. 
Still in the 1400s, a cloister with an upper floor 
was built, opening up towards the church inte
rior. The cloister was probably one element in 
a major rebuilding effort after the fire that rav
aged the monastery buildings before 1497. The 
rebuilding must also have included the establish
ment of cloisters along the other wings, as well as 
the addition of a west wing that protruded from 
the west gable of the church (fig. 77c). In the 
last decades of the Middle Ages the church was 
lengthened one bay to the west to meet the west 
wing of the monastery (fig. 77d).
 After the dissolution of the monastery and the 
transfer of the church to the city as parish church, 
the north cloister and the adjacent part of the 
west wing were incorporated in the church as 
a south sideaisle. Remains of the cloister in the 
east wing of the monastery also continued to 
function as a chapel at the west end of the chan
cel. In 178283 it was converted and expanded 
into a sepulchral chapel for the Russian court in 
exile. The medieval north chapel was furnished 
in 177375 as a sepulchre for the apothecary 
Schmidt (fig. 77e).
 Research history and drawings (pp. 567896). The 
first proper evaluation of the architectural history 
of the church was carried out by Vilh. Lorenzen 

and is included in the volume on the Franciscan 
monasteries (1914) in his work on the history 
of the Danish monasteries. He dated the single
aisle church to the time between the founda
tion of the monastery and the meeting of the 
first Provincial Chapter in 1275, the High Gothic 
rebuilding to c. 13501400 – and here Storck’s 
reconstruction of the planned rebuilding of the 
nave gave the writer some difficulty, since out 
of loyalty to Storck’s interpretation he chose to 
regard the nave as a pseudobasilica whose later
added north sideaisle was viewed as a debase
ment of the project like the low †vaults of the 
nave.
 In more recent times important misunderstand
ings have been corrected. The local historians Sv. 
Aage Bay (1975) and Ricardt Riis (1996) have 
pointed out for example that the High Gothic 
rebuilding of the nave only aimed at a rebuilding 
like that of the chancel – that is, the retention 
of the singleaisle layout. Most recently (2003) 
the head of the abbey excavations of 19992001, 
Hans Krongaard Kristensen, has argued that the low 
vaults of the nave are not to be regarded as Late 
Medieval, rather as octopartite rib vaults built in 
around 1300 before the beginning of the High 
Gothic rebuilding. He dated this to c. 1350 and 
compared the details to those in the rebuilding of 
Odense Cathedral and the mendicant monks’ ab
bey churches here as well as in †Svendborg and 
Århus.
 Of crucial importance to the study of the his
tory of the building are the drawings that H. B. 
Storck had made before the restoration (figs. 33
39), and on which his resident architect Hector 
Estrup registered important observations during 
the removal of the secondary raised ground level 
(figs. 4043).

THE EARLY GOTHIC ABBEY CHURCH

(pp. 56975702)

Some remains of the oldest church are pre
served in the western part of the chancel (figs. 
45, 53) and are further visible from the loft of the 
sideaisles (figs. 4650). It is evident from these 
that it was a singleaisled church five bays long. 
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Danmarks Kirker, Århus

The material is red, partly glazed bricks over a 
chamfered †granite base (cf. fig. 43). The chan
cel made up two bays of the brick hall, the nave 
formed the rest – both sections were the same 
height. The building was divided into bays on 
the outside by pilaster strips (cf. figs. 3940, 49
50), which broke up a cornice formed towards 
the north as rounded arches, while in the south 
towards the monastery it was simpler, and com
posed of sawtooth courses. Only a single †door 
has been demonstrated in the south side of the 
chancel towards the east wing of the monastery 
(figs. 5152), while all the windows have disap
peared. However, preserved traces show that they 
were gathered in groups and on the north side 
of the nave were flanked by recesses whose arch
es are still partly intact (cf. figs. 39, 47 and 49). 
The chancel was vaulted from its erection, but 
the nave once had a wooden ceiling – quite in 
keeping with the prescriptions of the order, most 
recently revised at the General Chapter in Nar
bonne in 1260.
 The simple church, which was in harmony 
with the order’s ideals of poverty, corresponded 
to the norm for other Danish mendicant monks’ 
churches from the 1200s, both Franciscan and 
Dominican. Examples of this are known from 
†Kalundborg, Ribe, Viborg and Århus. But 
outside the mendicant orders too the form was 
used – with or without contemporary vault
ing.
 The window groups in pairs or threes that had 
been made popular by the Cistercians were also 
characteristic of these churches. A parallel to the 
original, portallike †door opening towards the 
east wing of the monastery is known from the 
Dominican church in Århus (p. 1046).
 A final characteristic of the original abbey 
church in Horsens was the deliberate difference 
in the design of the facade towards the city (north) 
as a more ornate ‘show facade’, while the corre
sponding one towards the monastery (south) was 
considerably simpler. The most striking example 
in Danish monastery architecture of such a dis
tinction between the ‘face’ of the church building 
towards the outside world and the close, private 
area of the monastery can be seen in the High 

Gothic rebuilding around 1300 of Odense Ca
thedral, the Church of St. Knud, which also func
tioned as a Benedictine monastery church.
 The ornamental recesses with their lightly 
pointed arches which flanked the windows of 
the nave on the north side in themselves re
present a decorative element known from other 
church buildings in the second half of the thir
teenth century, for example the chancel gable 
of the Dominican church in Århus (pp. 1040f) 
and the west gable of the order’s church in Vi
borg. In Denmark the combination with win
dows appears to have been rarer, but it is known 
from the nearby town church of St. Nikolaj in 
Vejle, and from the chancel gable of the Do
minican church in Viborg, Søndre Sogns Kirke 
(South Parish Church), where we also find cor
bel forms related to those used in the nave in 
Horsens.
 The architectural historian Jan Steenberg 
(1935) was the first to draw attention to the af
finities between the chancel gable in Viborg and 
similar forms in East Frisia near Groningen. In 
this area one finds other churches whose facade 
composition shows great similarities to that of 
Klosterkirken. These are Krewerd, Stedum, Zuid
broek and especially Winschoten. The East Fri
sian churches mentioned date to the second half 
of the thirteenth century, and this is presumably 
also true of the original abbey church, which was 
probably begun immediately after the founda
tion of the monastery in 1261. The church need 
not have been finished in 1275 at the time of 
the first Provincial Chapter in Horsens, but the 
construction is unlikely to have taken place many 
years later. At some time before 1300 the church 
must have been in full use.
 The buildingin of the †vaults of the nave (p. 
5703) is difficult to date, inasmuch as they were 
demolished in 1888. As octopartite wholebrick 
rib vaults, however, they belong to a type that 
became especially common from the middle of 
the 1200s. The buildingin on chamfered pilas
ters bearing large reinforcing and wall ribs shows 
that the vault here, unlike the one in the chancel, 
had not been planned when the nave was built. It 
must have been added around 1300.
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THE HIGH GOTHIC REBUILDING

(pp. 570413)

At some point in the second quarter of the four
teenth century a rebuilding and expansion was 
begun with the lengthening of the chancel towards 
the east. The material is red brick resting on a re
used Romanesque granite base (fig. 53) and lime
stone for the sculptural details of the vaults (figs. 61
67). However, only the chancel was completed ac
cording to the plan, which involved a heightening 
of the walls, a change in the division into bays with 
independent richly profiled windows (figs. 5859), 
a gable with a recess composition and a polygonal 
stair turret. The interior was furnished with ribbed 
vaulting, projecting from the corbelling and capi
tals of the abovementioned limestone. The con
nection with the east wing of the monastery was 
made through the now brickedup doors, which 
were moved a little farther eastward and included 
an overdoor to the dormitory (cf. fig. 45).

 A rebuilding of the nave on a similar pattern 
got no further than a heightening with arched 
openings for new windows, toothing for but
tresses between the bays (figs. 6971) and on the 
inside models for the intended four vaulted bays 
(cf. fig. 95).
 The modernization was carried out in keeping 
with the NorthGermaninspired Cathedral 
Gothic style, which was manifested in the first 
part of the fourteenth century among other ways 
in the large city churches by the Sound (Copen
hagen and Malmö) as well as a number of men
dicant orders’ churches (†Holbæk, †Svendborg, 
†Odense and Århus) as well as the key monu
ment in this respect, the Church of St. Knud in 
Odense. Against this background the rebuilding 
can reasonably be dated to the second quarter of 
the 1300s. The ravages of the plague in the middle 
of the century, which meant among other things 
that both †Vor Frue Kirke (the Church of Our 
Lady) and Vor Frelsers Kirke (the Church of Our 
Saviour) stood empty and in 1351 were transfer
red to the Order of St. John (p. 5352) may also 
have been the reason why the rebuilding came to 
a halt and was never completed as intended.

LATE MEDIEVAL ADDITIONS

(pp. 571418)

After the completion of the rebuilding of the 
chancel a (†)chapel was added to its fourth bay in 
the north, now encapsulated within the Schmidt 
Chapel from 177375. Its existence is only evi
dent from a circular window uncovered in 1888
92 (fig. 72), which once lit the west flanking wall 
of the chapel, built as an extension of the buttress 
between the chancel and nave of the singleaisle 
church.
 We do not know how long the chapel stood 
alone; but before the mid1400s (cf. †murals no. 
1) the easternmost part of a threebay north side-
aisle had been built. The sideaisle, which accor
ding to observations made in 1888 (cf. fig. 43) 
was built in stages, nevertheless cannot have been 
intended as a sideaisle with separate roofs. A ri
chly profiled †portal west of the window in the 
third bay (fig. 74) disappeared during the restora

Fig. 549. Korets indre set mod sydøst. Eyvind SkanEyvind Skan
drup Lund fot. o. 1922. Foto i Horsens Museum. – In-
terior of chancel viewed towards the south east.
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tion of 188892, like the other details of the side
aisle, including the windows, the vaults and the 
roughhewn arcades that connected it with the 
nave. The idea of widening the church interior 
with a sideaisle facing away from the monastery 
buildings had long since been introduced in the 
churches of the mendicant orders. For example 
the two abovementioned †Franciscan churches 
on Funen had been ‘born’ with this arrange
ment.
 The addition of the cloister with a gallery floor 
(cf. fig. 75) on the south side of the nave should 
presumably be dated to the end of the fifteenth 
century and may be related to the rebuilding of 
the monastery itself after the fire mentioned. The 
solution to the lighting problems used in Horsens 
in connection with the addition of a cloister was 
also used elsewhere in monastery construction. 
This was for example certainly the case with the 
†Dominican church in Holbæk and the Francis
can †church in Odense.
 The last stage in the construction history of 
the medieval church was the west extension, which 
may have been added in the first quarter of the 
sixteenth century in the corner between the west 
gable of the original church and the west wing of 
the monastery. Like the north sideaisle, most of 
the medieval details disappeared with the restora
tion of 188892, and are now only registered in 
the drawings from 1883 (cf. figs. 3536).

POSTMEDIEVAL ADDITIONS, 
CHANGES AND RESTORATIONS

(pp. 572154)

After the dissolution of the monastery and the 
introduction of the new function as a parish 
church there was a need for more space. This was 
met by incorporating the cloister of the mon
astery and the north end of the west wing as a 
south side-aisle (pp. 5721) – a pattern also known 
from other mendicant orders’ churches, for ex
ample †Holbæk and †Odense. The change may 
have been completed as early as 1540, when the 
citizens were granted permission to demolish the 
old parish church, †Vor Frue, and to use the con
struction materials from it for their new parish 

church. Another possibility is the period after the 
city fire in 1586, when the school was moved out 
from the monastery buildings.
 The two sepulchral chapels (pp. 572224) along 
the west end of the chancel have a complicated 
construction history that has only been partially 
elucidated. The South Chapel (the later Russian 
Chapel) seems to have begun its life as preserved 
remains of the monastery cloister. Prior to the 
major restoration of 173647 this annexe housed 
the church’s †organ (no. 1), which was instead 
moved to the nave, after which the chapel func
tioned as a sepulchral chapel, first for the de 
Lich tenberg family, and from 1782 for the Rus
sian exile court. The latter function involved a 
lengthening to the east, the buildingin of a vault 
and the opening of an arcade towards the church 
interior. In the major restoration of 188892 the 
vault had to be taken down and a beamed ceiling 
was set up instead (fig. 431).
 The North Chapel (the Schmidt Chapel) has as 
its core a medieval chapel which was rebuilt in 
177375 as a tomb for the apothecary Schmidt. 
The burial vault and the arcade towards the chan
cel are preserved (figs. 430, 426), but beyond this 
the addition is typified, like that of the south side, 
by the changes made in the major restoration of 
188892.
 A major refurbishment in 1736-47 (pp. 572428) 
was carried out with financial support from the 
leading man of the city, the merchant magnate 
Gerhard de Lichtenberg. As with his other pro
jects he involved the masterbuilder Nicolaus 
Hinrich Rieman from Skive – to the great in
dignation of the local builders. The traces of the 
constructional measures, mainly comprising re
pairs and renovations of the roofing, outer walls, 
vaults and floors, were almost totally eradicated 
by the major restoration of 188892 and can now 
best be studied in the survey from 1883 (figs. 33
39). They include the roundarched window re
cesses of the south side and a portal frame in the 
same place (cf. fig. 78). However, the latter had 
already been changed in 1783 (cf. figs. 8384) in 
connection with the furnishing of the Russian 
Chapel, and the most conspicuous trace of de 
Lichtenberg’s concern for the church is now the 
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magnificent sepulchral monument he had built 
in his own chapel at the western end of the south 
sideaisle.
 The change in the system in 1794 and the new 
status of the church as a funeral church and 
mausoleum saved it from demolition, but it also 
involved a steady decline throughout the nine
teenth century. There was a refurbishing of the 
interior at the beginning of the 1860s, when the 
congregation exploited the current need for a 
more radical restoration during the restoration of 
Vor Frelsers Kirke. A proposal drawn up in 1864 
by V. Th. Walther, who was at the same time re
sponsible for the interior restoration of Vor Frels
ers Kirke, was not realized. But after the repairs of 
the exterior of the main church in 187981 un
der the supervision of the architect H. B. Storck, 
it was considered that the time was ripe to direct 
attention to Klosterkirken.
 H. B. Storck’s restoration, 1888-92 (pp. 573243). 
In 1883 Storck, who also used the architect Hec
tor Estrup, who lived in Horsens, as his resident 
architect for this task, had a survey done of the 
standing church (figs. 3339). On this basis he 
drew up his restoration project, which was sub
mitted on 16th May 1884 to the Ministry for 
the Church and Education along with a set of 
fine drawings (figs. 8992). The proposal was 
particularly radical, since the architect, with a 
point of departure in the High Gothic rebuild
ing, removed most of the Late Medieval details 
of the nave and instead gave it the structure and 
appearance that he believed had been the inten
tion when the rebuilding of the nave had come 
to a halt. In this respect the restoration plan was 
based on a (conscious?) misinterpretation of the 
preserved traces, and it seems reasonable to as
sume that Storck knew this. His goal as an artist 
and aesthete was first and foremost to (re)create 
a building where the nave was in harmony with 
the chancel. This necessarily involved the remov
al of the details that were considered less valuable, 
especially the interventions from the refurbish
ment of 173647.
 It was not until 18th January 1888 that the pro
posal (with minor revisions) was approved, and 
after this the restoration was carried out, and in 

all essentials was completed in 1892. The exte
riors of the nave and the chapels were given a 
new facing and new doors, windows, cornices 
and gables. New granite bases were installed and 
all roofing was renewed and leaded, and a ridge 
turret was built where chancel and nave meet. 
Inside, all vaults were broken down in the nave 
and the chapels as well as the existing arcade pil
lars were replaced (with great technical skill) by 
new pillars and vaults in accordance with new 
division into bays.
 This harmonious but rather arid totality was 
thus created at the expense of the evidence of the 
historical development of the building, which 
was however fortunately registered in the draw
ing material that was made prior to and during 
the restoration. It is interesting to observe how 
Storck demonstrated a far less rigorous and his
torically nuanced attitude in the treatment of the 
furnishings and sepulchral monuments of the 
church.
 The description of the building is followed by 
a number of sections (pp. 574354) describing 
reused granite material, floors, doors, windows, 
roofs and roofing, colour scheme, heating and 
lighting, weather vanes and murals.

FURNITURE

(pp. 57555891)

As described above, until the end of the nine
teenth century there had been a close relationship 
between the use of Horsens’ two town churches 
and thus also between their furnishings. Howev
er, if Klosterkirken, unlike Vor Frelsers Kirke, has 
preserved an unusually rich amount of old furni
ture from the Late Middle Ages up to the end of 
the eighteenth century, this is not least due to the 
fact that in the period 17941894 the church was 
only sparingly used, as a funeral church and cha
pelofease for Vor Frelsers Kirke. And when the 
furniture, in Storck’s major restoration in 1888
92, was refurbished, the choice was made, as a 
result of a greater antiquarian awareness of the 
value of the older components, to preserve sev
eral valuable objects. Of the discarded material, 
important parts were stored in the church loft 
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etc., from which most was transferred to Hor sens 
Museum. However, some of these items have 
been lost in more recent times.
 From the earliest days of the Greyfriars Mon
astery, though, nothing has been preserved. The 
oldest item in the church, the Late Romanesque 
granite font, was transferred after the Reforma
tion from another church (perhaps †Vor Frue 
Kirke via Vor Frelsers Kirke, p. 5508). From the 
medieval Communion table, probably contem
porary with the rebuilding of the chancel in the 
second quarter of the fourteenth century, the top 
has been preserved. The most important items 
of the furniture of the chancel itself come from 
the Late Middle Ages (the altarpiece, but without 
the original *outer panels and the backs of the 
inner panels, the chancel arch crucifix and the 
choir stalls, the last of these however in reduced 

numbers). It seems reasonable to view these dec
orations in the light of the fire in the monas
tery and its rebuilding, mentioned in 1497, and 
of the subjection of the Horsens monks to the 
new dispensation in 1504. The new furniture was 
probably partly made possible by private dona
tions, from among others the Rosenkrantz and 
Gyldenstierne families (1492 and 1495).
 From the time after the Reformation up to 
the mid1600s only a few objects have been pre
served. The acquisition of the abovementioned 
font, which was probably placed earliest at the 
west end of the church, was presumably followed 
by that of the pews in the expanded church inte
rior (cf. above, although these are first mentioned 
in 1630). The present pulpit, which stood in Vor 
Frelsers Kirke until 1794 (p. 5530 and below) 
and the *(†)confessionals of the church are from 

Fig. 550. Skibets indre, set mod sydøst. Henrik Wichmann fot. 2004. – Interior of nave, view towards the south east.



6050 HORSENS KLOSTERKIRKE

c. 1600. There was an †organ as early as 1624, 
perhaps on the south side of the chancel, from 
which it was removed in 1739.
 The rise of prosperity in the town in the last 
third of the seventeenth century left monumen
tal traces in the furnishings, earliest represented 
by the then *pulpit from 1670 (since 1794 in 
Vor Frelsers Kirke, p. 5512) and the altar frontal 
from 1674, both paid for by the merchant couple 
Johan Andersen and Bodil Hansdatter. The pri
vate generosity in the parish is equally reflected 
by the rood screen from 1679 and by the present 
Communion rail of the church, donated in 1683 
(and redecorated in 1729), although first trans
ferred in 1794 from Vor Frelsers Kirke (p. 5507). 
From c. 1700 on several other improvements 
followed, also paid for by prosperous members 
of the congregation: the polychroming of the 
rood screen in 1702, the refurbishing of the al
tarpiece in 1706, of the choir stalls in 1707 and 
presumably at the same time of the confessionals, 
as well as the repainting of the rood screen in 
both 1697 and 1720. A particularly fine donation 
from 171619, the redecoration of the baptismal 
assemblage with a font screen, canopy and bap
tismal dish, came from the mayoral couple Stef
fen Rasmussen Hofgaard and Bodil Jørgensdat
ter Høgsbro (buried in Vor Frelsers Kirke – cf. 
p. 5568). The masters responsible for the many 
woodcarvings all belonged to the circle around 
the greatest name of the age in Jutland, Peder 
Jensen Kolding (†1675), while the Viborg painter 
Hans Christian Wilrich executed the paintings of 
the altarpiece and probably also the rood screen, 
in both cases using engravings from Christopher 
Weigel’s illustrated Biblia ectypa from 1693.
 The major renovation of 173647 radically in
fluenced the furniture, in particular in the nave. 
The furnishing of the Lichtenberg Chapel in the 
south west and the Thonboe Chapel in the south 
east led to the moving of the font and the organ, 
which was at the same time renovated. At that 
time too all the stalls and pews of the church were 
remade, including the emblematically decorated 
pews and the decorated closed manorial pews on 
the floor; similarly the galleries along the walls of 
the nave were raised. Of this, most of the pews 

have been preserved as well as fragments of the 
stalls of the floor and galleries. Councillor of State 
Gerhard de Lichtenberg, who funded much of 
the renewal of the church furniture – apart from 
the organ, which was donated by Peder Thoma
sen Bering – gave his ‘court painter’ Mogens 
Christian Thrane, who had worked for example 
in his private parish church at Nørup, responsibil
ity for the painted decorations, while the master 
(or masters) responsible for the woodcarving have 
not been identified with certainty. However, it can 
at least be assumed that Jørgen Arentsen Slache 
participated. Several of the Biblical paintings were 
based, as before, on the illustrations in Christoph 
Weigel’s work. Furthermore, many of the em
blems painted on the pews were done after prints 
from works that were in the possession of Gerhard 
de Lichtenberg. With its wealth of pictures and 
the number of inscriptions, not only on the seat
ing but also on several other objects, the interior 
would thus have had an overall unified appearance 
which, like the sermon and the hymnsinging, 
would have didactically presented the doctrines of 
Lutheran orthodoxy to the ordinary churchgoer.
 In the period up to 179497 the furnishings 
of the church were changed in a number of re
spects. There was a break with the Late Baroque 
unity that dominated the church interior after 
the major renovation with the erection in 1786 
of a †gallery pew for the Lillienskiold family in 
the second bay of the north side of the nave, ex
ecuted by Anders Kruuse and Jens Hiernøe in 
a modern Neoclassical style. In 179799, when 
the same family had a sepulchral chapel built at 
the east end of the north sideaisle, the baptismal 
unit was moved to the first bay of the south side 
aisle, where a closed pew and three short pews 
for men were removed. Similarly, four short pews 
for women were removed on the north side. Of 
objects from the latter half of the 1700s, all that is 
preserved is the chalice and paten for the sick, no. 
1, recast in 1792 by Nicolai Brandt from an older 
one from Vor Frelsers Kirke (p. 5499f).
 After 1794 the “most beautiful” objects in the 
church were moved to the new parish church, 
Vor Frelsers Kirke, while Klosterkirken had to 
be content with the less splendid Communion 
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rail, the far more modest pulpit and the inferior 
organ. Even the medieval altarpiece was robbed 
of its outer panels with the Passion and Evange
list paintings, which found a place on the altar 
of the principal church (p. 5496f). On the other 
hand the church interior was spared the radical 
renewal which, in the spirit of modernity, swept 
through Vor Frelsers Kirke like a whirlwind and 
effectively eliminated any trace of the old fur
niture (p. 5486f). From the ‘hibernation’ of the 
church up to the major restoration in 188892 
and the reconsecration in 1894 come a number 
of individual objects which however only found 
a ‘secondhand’ place here, including a grand
father clock (c. 1800, donated in 1914), a *bell 
(c. 1830, p. 5562f) and a ship model (c. 1850, p. 
5557). The ship probably found its new home 
in Klosterkirken when the church functioned 
around 1862 as a chapelofease. On the same oc
casion a number of stillpreserved hymnboards 
were acquired. On the other hand the older gal
leries and the organ were removed.
 In connection with the major restoration of 
188892, as we have seen, important items of the 
historical furniture were spared. Nevertheless, the 
consequences of the restoration for the older fur
nishings were still quite palpable. In the chancel 
the Communion table was moved to the west, the 
form of the Communion rail was changed, and the 
choir stalls were radically rebuilt. In the nave the 
facing of the inside wall of the south sideaisle led 
to the moving of the baptismal unit to the north 
east as well as the removal of the closed pews. The 
change in the bay division of the nave meant a 
radical restructuring of the number and length of 
the pews. With the building of an antechamber in 
the north west corner of the nave the older porch 
and the closed pew in the west end of the north 
sideaisle were removed. Moreover, a new gallery 
was placed above the porch door for the †organ 
(no. 6) installed in 1894. Finally, with a view to its 
future use as a parish church, Klosterkirken was 
furnished with new altar vessels and textiles, the 
former of these – like several chandeliers – after 
drawings by Storck. Last but not least, the church 
was given a small spire for a bell, taken over from 
Vor Frelsers Kirke. A baptismal dish of brass, ex

ecuted before 1902 by Hans Madsen Raver, was 
acquired in 190405, and in 1922 the church ac
quired a sevenbranched candelabrum, while the 
old bell was replaced by a new one in 1931.
 The quatercentenary of the Reformation in 
1936 also left its marks on the furniture, as had 
the anniversary two hundred years before. From 
that time come the organ, built by Marcussen & 
Søn, Åbenrå, and the organ loft (both however 
rebuilt in 1982 and 1975 respectively), followed 
by the church chandeliers, made in 193738 in 
the historicizing style by Knud Eibye. In the pe
riod after 1950 it is mainly a number of minor 
objects that have been acquired. On the other 
hand, after 1995 a radical restoration of the most 
important furniture began (cf. also below).

DESCRIPTION

In the following section the most important furniture 
will be mentioned in the order in which the items are 
described in the Danish text, with relevant illustrations 
and page numbers indicated in brackets.

Communion table (fig. 119, p. 5766), built in con
nection with the restoration of 188892, contain
ing older parts of various materials, for example a 
medieval top of lightmottled limestone with con
secratory crosses, and a panelled frontal of wood 
polychromed in 1674 (fig. 119, p. 5766). The last of 
these was donated by Bodil Hansdatter, widow of 
the merchant Johan Andersen, and furnished with 
a maledictory inscription aimed at anyone who 
might conceivably steal or otherwise desecrate the 
altarcloth (as had happened to the previous one, 
also donated by the generous couple).
 Altarpiece of high altar (figs. 12049, 551, p. 5769), 
c. 1500, with later additions, mostly from 1706.
 Since 1794 the altarpiece has been a threepart 
shrine altarpiece, but it was originally fivepart (a 
pentaptych), i.e. with a central shrine (the corpus) 
with a figurerich Calvary scene and two pairs of 
moveable, hinged side panels (fig. 122). Of these 
the inner pair is preserved in the church, decorat
ed on the inside with 16 carved figures of apostles 
and saints in two rows (fig. 13031, p. 5772). The 
original *backs of the inner panels and the outer 
*panels, all with polychroming from 1706, are 
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in the Horsens Museum (figs. 13647, p. 5778). 
The corpus rests on a tripartite predella with a 
relief of the Adoration of the Magi (fig. 132ab, p. 
5776). In 1706 a carved top piece was added with 
a Resurrection group (fig. 133, p. 5776). In 1794 
the backs of the inner panels and the outer panels 
were transferred to the altar niche in Vor Frelsers 
Kirke (cf. p. 5496f), but since 1939 they have been 
deposited in Horsens Museum. Secondary backs 
replaced the original ones.
 Unlike the predella, which has no panels, the 
actual altarpiece could be opened and closed in 
three different positions to accompany the feasts 
of the liturgical year and the liturgical meaning 
of the individual services (fig. 134). The motifs of 
the medieval middle and outer panels are how
ever unknown.
 The corpus (fig. 123) shows a figurerich Calva
ry scene with the crucified Christ flanked by the 
two thieves and two small angels with chalices. 
The crowd beneath the three crosses has a total of 
33 figures as well as seven horses, carved in three 

blocks. In accordance with the usual iconography 
of the motif, the figures are grouped on a ‘good’ 
and an ‘evil’ side, respectively around the Mother 
of Christ and those accompanying her on the left, 
and around the soldiers drawing lots for Christ’s 
clothing on the right. The group between these 
combines both good and bad elements. From the 
inner panels (figs. 13031, p. 5772) a total of 16 
figures have been preserved, the 12 apostles and 
four saints, arranged in two rows one above the 
other below staffwork and crossquartered ogee 
arches. Most of the figures can be identified by 
their attributes (some have however been renovat
ed) or by the secondary name inscriptions (from 
c. 1706). A few of these seem, however, to have 
been in error. The present arrangement, changed 
in 2003, differs in a few respects from the origi
nal one, which can probably be reconstructed on 
the basis of a system of minuscules painted in a 
reddishbrown colour on the backs of the figures 
and running from north to south, the upper row 
before the lower one (fig. 12627), while the con
tours of the figures and the carved haloes in the 
gilding of the background confirm the positions 
(figs. 12829). A later system of markings in Ro
man and Arab numbers is carved on the backs of 
the figures and the backs of the panels, partly over 
the painted characters. The predella (fig. 132ab) 
shows the Adoration of the Magi.
 The top piece (fig. 133, p. 5776), with the paint
ed dating 1706, shows the Resurrected Christ 
flanked by angels.
 Traces of the medieval paint have only been 
preserved on the original backs of the *inner 
panels (figs. 14447, p. 5779). The present painting 
– of the corpus, the sculptures and the surfaces of 
the panels – comes from later repairs. As stated in 
the side spaces of the predella and supplemented 
by the inscriptions on the top piece and *side 
panels the altarpiece was polychromed, regilded 
and improved in 1706 with sculptural work, all 
funded by two widows, Maren Pedersdatter and 
Karen Hansdatter in memory of their deceased 
husbands, Mads Jørgensen Kølholt and Søren 
Maltesen (cf. below). The paintwork included 
a number of inscriptions and a total of twelve 
figural paintings on the *side panels, consisting 

Fig. 551. Højaltertavlen (s. 5967). NE fot. 1978. – Altar-
piece from high altar.
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of eight paintings of the Passion and four Evan
gelists (figs. 13647, p. 5778), all done by Hans 
Christian Wilrich and his journeyman, Friderich 
Johann Hofmeyer.
 The medieval altarpiece was associated by Fran
cis Beckett (1926) with the Passion altarpiece in 
Møgeltønder, and with the altarpieces former
ly in Tønder Christ Church (now in Fahretoft, 
South Schleswig, and in Magleby Church). The 
similarity should however partly be interpreted 
as implying the use of a common model. Finally, 
especially as regards the predella representation of 
the Adoration of the Magi, we should mention 
a similarity to the works from the East Jutland 
workshop of the man ThorlaciusUssing called 
the “Skærup Master” who was associated with 
the circle of the Imperialissima Master.
 As regards the iconography of the altarpiece, 
the figurerich Calvary often appears in the Late 
Middle Ages and cannot be called a characteristic 
feature of art associated with the Franciscans, as is 
also the case with the predella image of the Vir
gin. Distinctly Franciscan elements do however 
include the choice of saints on the side panels 
as well as the representatives of the order itself 
(St. Francis of Assisi and St. Anthony of Padua), 
supplemented by St. Catherine and St. Nicholas, 
who are often emphasized in Franciscan circles. 
All of these recur on the choir stalls and can per
haps be interpreted as references to the patron 
saints of the church.
 In 1794 the paintings from the side panels 
were transferred to Vor Frelsers Kirke (pp. 5369, 
5486ff), from which they were taken and de
posited in Horsens Museum in 1939. In recent 
times the altarpiece has been repaired a number 
of times, most recently in 2003, when four of the 
apostle figures (James the Elder, James the Young
er, Simon and Bartholomew) were repositioned.
 The altar vessels (figs. 15055, 507, p. 5785) com
prise chalice, paten, wafer box and ewer, made in 
189293 by Rasmus Jensen, Horsens, after draw
ings by the architect, H.B. Storck (cf. fig. 152
53).
 The church has a total of four chalices and patens 
for the sick (figs. 15658, 50809, p. 5787), the oldest 
from 1792 executed by Nicolai Brandt, Horsens. 

The set, which consist of four parts, correspond 
closely to examples in Kattrup, Vær and Søvind.
 Altar candlesticks (fig. 160), of bronze, 1892; 
made to drawings by H.B. Storck and donated by 
the savings bank Spare- og Lånekassen for Horsens 
By.
 *Missal (p. 5789). Hilarius of Poitiers, De Trini-
tate, edited by Erasmus of Rotterdam, Basel 1523. 
In 152932 the book was in the Horsens monas
tery, transferred there by the provincial, Johannes 
Brun, from the parent monastery of the Custody 
in Viborg. The work was later incorporated in 
the library of the Franciscan Lütke Naamensen 
in Flensburg (today in the Skt. Nicolai KirchenNicolai Kirchen
bibliothek, Flensburg).
 Chasubles (figs. 16162, p. 5789) The church’s 
chasubles are all of recent date. The most recently 
acquired are four chasubles in the liturgical colours 
made in 19922002 in a collaboration of Sven 
Erbs, Horsens, Ulla Petersen and Birthe Greve.
 Communion rail (figs. 16364, p. 5790), funded 
in 1683 by Anne Sørensdatter Winther, improved 
and polychromed in 1729 by Diderich von Ham 
and Kirsten Jochumsdatter Rodenborg, and fur
nished with a number of more recent additions. 
The rail was originally made for Vor Frelsers 
Kirke, where the donors had their funerals, but 
in 1794 was exchanged for Klosterkirken’s then 
†wroughtiron and brass rail from c. 1700. The 
*†framing, which was furnished with an inscrip
tion, was discarded in connection with the major 
refurbishment in 188892, but until c. 1980 was 
in Horsens Museum.
 Font (figs. 165ab, p. 5792), Romanesque, of 
granite, the bowl of reddish stone and the base 
of grey stone. The font belongs to the socalled 
Horsens type of the East Jutland lion fonts and 
may have originally come from the oldest church 
of the town parish, the †Vor Frue Kirke.
 The baptismal unit was specially decorated in 
171619 at the expense of the mayor, Steffen 
Rasmussen Hofgaard, and Bodil Jørgensdatter 
Høgsbro. The couple donated a baptismal dish, 
a font canopy and a font screen, all originally 
placed at the west end of the church.
 Baptismal dishes. 1) (Fig. 166, p. 5793), 1719, 
made by the Horsens master Mogens Thom
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mesen Løwenhertz. 2) (Fig. 167, p. 5793), made 
before 1902 by Hans Madsen Raver (18581902); 
acquired in 190405.
 Font canopy (fig. 16972, p. 5794), hung accord
ing to the donor’s inscription in 1718, of oak and 
probably lime wood. The canopy, which like the 
related screen is in an exuberant acanthus Ba
roque style and has most recently been attributed 
to Christian Jürgen Hansen Schou, is shaped like 
an acanthus volute crown ornamented with putti.
 Font screen (fig. 17273, 51112, 552, p. 5795), 
according to the painted donor’s inscription set 
up in 1718. Of the same materials as the above. 
The screen is shaped like a threesided balustrade, 
divided into seven (probably originally nine – cf. 
below) bays, among which the wide middle bay 
of the facade has a double panelled door. The 
individual bays have inlaid putti figures and top 
decorations with vases as well as panels with the 
Baptism of Christ and painted inscriptions. Re
lated font covers are to be found in Vor Frels
ers Kirke, Copenhagen (c. 1700) and in Børglum 
Abbey Church (c. 1730). In connection with the 
moving of the baptismal unit in c. 1738 and again 
in 179798 the individual bays of the screen may 
have been reduced.
 Chancel arch crucifix (fig. 174, p. 5798), c. 1500, 
of oak, with later elements of pine, specifically 
from repairs in 1697 and 1720 at the expense 
of the mayor, Morten Cordtsen, according to a 
painted inscription.
 Rood screen (figs. 17585, p. 5801), according 
to a painted inscription paid for in 1679 by Jens 
Nielsen Thonboe and his wife, Anne Thomasdat
ter Winther, while the gilding and polychroming 
were done in 1702 as a gift from Henrik Lichten
berg and Hans Christensen. The sculptures have 
most recently been attributed to the Horsens 
woodcarver Jens Pedersen, a son of the master 
responsible for the pulpit, Peder Jensen Kolding 
(†1675), while the paintings with subjects from 
the Creation are probably by Hans Christian 
Wilrich. The screen has three bays, among which 
the wider middle bay has a double leaved door. 
The individual bays have roundarched panels 
with figural paintings and inscription spaces. It 
must be assumed that vertical architectural ele

ments terminated the structure in the north and 
south, elements which may have been removed 
on the erection around 1738 of the two closed 
pews (p. 5862).
 Pulpit (figs. 18692, p. 5806), made c. 1600, do
nated by Anders Olufsen and Sidsel Jørgensdatter, 
with additions c. 1675 and 1742, in the last case 
funded by Jens Jørgen Lindvig. The pulpit, which 
until 1794 stood in Vor Frelsers Kirke, comprises 
an original box with four bays, a hoopdecorated 
lower part with partly altered bearingposts and 
a canopy. Around 1675 the pulpit, probably so it 
would harmonize with Klosterkirken’s then far 
more splendid pulpit, was furnished with a num
ber of decorative and figurative elements, includ
ing the Christ of the box, evangelists and apostles, 
as well as the Virtues of the bearingpost and the 
canopy. In addition it was probably cleaned of 
its painted ornamentation. In 1742, according to 
a painted inscription, it was improved with new 

Fig. 552. Fontegitter, opsat 1718 (s. 5795). NE fot. 
1978. – Font screen, installed in 1718.
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stair with a door, decorated with paintings of the 
apostles, possibly by Mogens Christian Thrane. 
Since 1794 it has been in the church.
 Pews and stalls (figs. 194352, p. 5814). The seats 
in the church include a number of relatively well 
preserved Late Medieval choir stalls, as well as a 
complex of seats from Gerhard de Lichtenberg’s 
major renovation of the seating in 173738, in
cluding the pews, mostly preserved, decorated on 
the pew doors with symbolic images with related 
inscriptions, socalled ‘emblems’. There are also a 
total of eleven closed manorial pews on the floor, 
a few of which are still on the floor, some still 
preserved, and a total of five galleries. Most of the 
closed pews of the floor were dismantled along 
with the confessionals and a few pews in connec
tion with the major restoration of 188892.
 Pews (figs. 194311, 51314, p. 5815), with car
ved and painted dating 1738 as well as the paint
ed signature of Mogens Christian Thrane. They 
comprise a total of four blocks: in the nave two 
blocks, each of 20 (originally 23) pews (AB, 1
20), and in each of the sideaisles one; in the south 
17 (originally 15) pews (C, 117), and in the north 
20 (originally 23) pews (D, 120). The number and 
arrangement have been changed, partly in 1797
98, mainly in 188892 in the major restoration.
 The emblematic decorations of the pews in 
Horsens Klosterkirke have rightly been called 
Mogens Christian Thrane’s masterpiece, and are 
closely related to his archivally protected work, 
the emblem paintings in Viborg Søndre Sogns 
Kirke (1735), executed in 1735. In addition the 
corresponding decorations of the pews in Nørup 
Kirke, Gerhard de Lichtenberg’s private parish 
church near the property since 1731, Engelsholm 
(c. 1737), have been convincingly ascribed to the 
painter. As a genre, ecclesiastical emblem paint
ing seems mainly to have been practiced in Jut
land, where some 50 examples are known. In the 
theological view these decorations have been 
characterized as expressing a penitentiary piety 
that was rooted in Lutheran orthodoxy. The em
blems were derived from a number of illustrated 
devotional books, three of which can be identi
fied with great probability (Juan de Boria, Em-
presas morales (1581), Johann Arndt, Vier Bücher 

vom wahren Christenthum (160510) and Daniel 
Cramer, Emblemata sacra (1624)). All of these were 
in the Lichtenberg library.
 Choir stalls (figs. 31237, 51518, 553, p. 5849), c. 
1500, with many later changes and additions, most 
of them made in 1707, when the stalls were partly 
redecorated, or in connection with the restoration 
of 188892. As marked by five carved coatsof
arms supplemented by a further two blank (pre
sumably originally painted) escutcheons, the com
plex was donated by private benefactors, probably 
Erik Ottesen Rosenkrantz (†1503) and his wife 
Sophie Gyldenstierne (†1477) as well as Niels 
Manderup of Barritskov (†1484) and a member 
of the Væbner family. Three other coatsofarms 
have not been identified with certainty, but in 
principle may also refer to clerical benefactors or 
representatives of the monastic community.
 The stalls stand in two rows on more recent 
bases along the north and south wall of the chan
cel in the 2nd4th bays and comprise two times 
nine seats with accompanying desks. The num
ber was once larger, perhaps at least ten or elev
en seats on each side, possible with further side 
wings to the west. A supplementary row of five 

Fig. 553. Detalje af de senmiddelalderlige korstoles 
nord række, set fra øst (s. 5850). NE fot. 1978. – Detail 
of the north row of Late Medieval choir stalls, viewed from 
the east.
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seats of a different form, probably more recent, is 
still preserved.
 The gables have rich figural ornamentation 
with saints, dragons with plant ornamentation, 
staffwork and crockets. Of the original backings 
a few fragments have been preserved in Horsens 
Museum.
 The complex is one of the best preserved and 
most richly ornamented of Late Medieval Danish 
choir stalls, although among the churches of the 
mendicant orders it cannot match the size and or
namentation of the slightly later one in the Danish 
parent church of the Franciscan order, †Odense 
Gråbrødre Kirke. The Horsens stalls are closest 
stylistically to the choir stalls and the chancel side 
door and chancel cabinets in Århus Cathedral, 
the last of these dated 1508 and all presumably 
originating in Bishop Niels Clausen’s refurnish
ing of the rebuilt chancel. Like the pictures of the 
altarpiece, the saints in the Horsens decoration are 
closely adapted to the Franciscan pictorial world.
 *(†)Confessionals (figs. 33941, 519, 523, p. 
5861), c. 1600, with later painting, presumably 
from c. 1700. The decoration may have been part 
of the incumbent Anders Vinding’s renovation 
and painting of ‘the altar floor’ and of the choir 
stalls in 1707 (cf. p. 5855). The two identically 
formed confessionals were set up before 1888 in 
the north and south east corners of the chancel 
respectively for the incumbent and curate. Depos
ited in the Horsens Museum, where some of the 
objects appear to have been lost in recent years.
 Closed pews. In connection with the rearrange
ment of the pews in 173738 a total of 14 closed 
pews were made, three of which (nos. 1214) by 
all indications had the appearance of raised gal
leries. The others were numbered 111, counting 
from the main entrance in the north west (no. 1), 
on to the easternmost bay of the nave by the rood 
screen (nos. 23) via the south sideaisle (nos. 48 
and probably no. 9) to the west end of the nave 
(nos. 1011). While two of these (nos. 23) are still 
intact, several fragments of the others are known, 
including ornamental gables and several figurally 
painted panels from the closed pews that were in 
the five niches in the wall of the south sideaisle 
as reminiscences of the cloister. The niches were 

walled up in the major restoration of 188892. 
Formally there seems to have been a unity in the 
carved and painted parts of the pews, the sculp
tural elements of which have been attributed to 
Jørgen Arentsen Slache, while the figure paintings 
with their broad, sketchlike, sometimes rather 
crude paintings can probably be ascribed to the 
circle of Mogens Christian Thrane.
 12) (Figs. 34344, p. 5863), 173738, placed at 
the south and north corners of the chancel rail and 
formerly numbered nos. 2 and 3. Closed, identi
cally formed units with pilasterframed walls, vase 
uprights and figurepainted panels with Old Tes
tament motifs, three of which are after models in 
Christoph Weigel’s Biblia ectypa (1693).
 *(†)Closed pews (figs. 34551, 521, p. 5864). Frag
ments of a total of five closed pews, formerly num
bered no. 1 and nos. 58 and set up respectively in 
the north west and in †niches in the south side
aisle wall. Some are preserved in the Horsens Mu
seum and can to a great extent be reconstructed.
 †Manorial pews. We have no detailed knowledge 
of the appearance of a number of closed manorial 
pews on the floor, i.e. of the older pews from the 
time before the renovation of 173647 or of those 
newly built in 173738 in the south (no. 4) and 
south west (nos. 911). A few fragments that may 
be from these are, however, described on p. 5886.
 *(†)Porch (figs. 35765, 554 p. 5875), c. 1738, 
of pine. A paneldecorated, angled porch with a 
double door towards the nave, with rich figural 
decoration and painted with inscriptions, stood 
until 1888 (fig. 33, 114) at the main entrance in 
the westernmost bay of the north sideaisle. Of 
the material in Horsens Museum registered in 
1980, all four panels have been preserved, painted 
on both sides with Biblical figures etc., and three 
of 14 inscription spaces.
 †Pews and galleries. The number of galleries in 
Klosterkirken – presumably for reasons of space 
– appears to have been smaller than in Vor Frels
ers Kirke (p. 5540). The oldest overview from c. 
1711 lists only a single gallery, divided into three 
smaller partitions. The gallery, which was demol
ished in 1738, was probably identical to the gal
lery donated to the church by Johan Andersen 
and Bodil Hansdatter.
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 In connection with the new arrangement of 
173738, three new galleries (nos. 1214) were 
installed, all of which, like the organ loft, were 

pulled down around 1862. The galleries, which 
had been built on the north wall of the nave, be
longed to among others Gerhard de Lichtenberg 
(no. 12) and Peder Thomasen Bering (no. 14). A 
carved ornamental gable with the latter’s initials 
(fig. 366, p. 5879) may have belonged to this. In 
1786 the last of these galleries was rebuilt into a 
tripartite gallery pew in the Neoclassical style by 
Anders Kruuse and Jens Hiernøe.
 Organs. The present organ from 1936 (fig. 367, 
p. 5880), was built by Marcussen & Søn, Aaben
raa. The instrument is counted among the early 
monuments of the Danish ‘organ movement’. 
The historicizing organ facade was designed by 
the architect Otto Langballe in collaboration with 
the painter Erik Pedersen, while the organ loft, 
installed in 1936, was expanded in 1975. A mov
able choir positive from 1977 was built by Bruno 
Christensen & Sønner, Terkelsbøl. We know of a 
total of five older †organs and a harmonium, re
spectively from c. 1624 or earlier, 1738 (transferred 
to Vor Frelsers Kirke), 1738, 1863, c. 1893 and 
1894 (figs. 36869, p. 5882). The earliest known 
organ (no. 1) was probably in the south west cor
ner of the chancel. In 1738 the new organ (no. 2) 
was installed in the third bay of the north side of 
the nave, where no. 3 also was after 1794. In the 
time after 1863 a harmonium was used, and later 
a temporary organ (nos. 45) on the upper floor 
of the Russian Chapel. Not until 1894 was the 
organ (no. 6) given its present place on the north 
wall of the nave above the antechamber.
 *Loose sculptures and paintings (figs. 37074, 525
27, p. 5885). In Horsens Museum there are frag
ments of carved ornaments of wood and painted 
panels that come from Klosterkirken. Most of 
them are probably from the furniture, presumably 
first and foremost from closed pews and galleries 
that were removed in connection with the reno
vations around 1862 and 188892. Of particular 
interest are a number of painted panels, probable 
done around 1738 by the circle of Mogens Christ
ian Thrane and originating from closed pews 
or galleries. Three of these show the Beatitudes 
(figs. 37173, p. 5887) after Matth. 5, 311, while 
a fourth illustrates the fourth prayer of the Pa
ternoster (fig. 374, p. 5888) – cf. Matth. 6, 10. A 

Fig. 554. Kristus. Detalje af *(†)vindfang (s. 5877). HenHen
rik Wichmann fot. 2004. – Christ. Detail of *(†)porch.
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painted panel with a landscapedecorated pendant 
shows the Baptism of Christ (fig. 370, p. 5886).
 Chandeliers (figs. 37576, p. 5888). Oddly enough 
nothing is known of the older chandeliers of 
Klosterkirken. In 186366 the interior was lit by 
three Baroque chandeliers from Vor Frelsers Kirke 
(p. 5563). In connection with the major restoration 
of 188892 six wheel chandeliers in the medieval 
style and a number of candle arms after drawings 
by H.B. Storck were acquired. The chandeliers 
were replaced in 193738 by Baroque copies by 
the metalworking artist Knud Eibye, Odense.
 Votive model ship (fig. 378, p. 5890), c. 1850, by 
the shipbuilder Severin Isak Severinsen
 Clock (fig. 379, p. 5890), first half of 19th centu
ry, a grandfather clock. According to the church 
inventory donated in 1914, apparently by the 
then incumbent Thordur Tomasson (†1931).
 Bell (p. 5891), 1931, cast at De Smithske Jern
støberier in Aalborg. No more is known about 
older bells and bell frames in the church, which 
appears not to have acquired a bell frame until 
1894, in the newly built ridge turret.

SEPULCHRAL MONUMENTS

(pp. 58925996)

Today the church has 15 sepulchral and com
memorative tablets as well as a memorial column. 
A number of these are still or were formerly in 
private sepulchral chapels. Nine tombstones and 
slabs have also been preserved. To these we can add 
a large number of tombstones in the churchyard.
 As is indirectly evident from information about 
medieval donations and a few painted and carved 
founders’ coats of arms, Klosterkirken was un
doubtedly already used in the Middle Ages as a 
sepulchral church. Yet we know of neither buri
als nor sepulchral monuments from the period 
before the Reformation in the interior or in the 
churchyard.
 From the mid1500s until the change in 
church administration in Horsens after 1794, 
Klosterkirken was the favoured burial church for 
the city’s leading merchant, corporation and civil 
service families, and a few aristocrats were buried 
there too in the first part of the period. The may

ors of the city, who were freely entitled to burial 
in both city churches (cf. p. 5586), mainly chose 
to exercise this right in Klosterkirken, where at 
least twelve mayors as well as several aldermen 
(cf. below) were laid to rest in the period up to 
the mideighteenth century. In particular the 
chancel and the first bays of the nave became the 
arena for the monumental staging of the corpo
ration families, who among other things had a 
number of showy, painted and carved sepulchral 
tablets set up, made by skilled Jutland masters like 
Lauritz Andersen Riber, Niels Jensen, Peder Jen
sen Kolding, Jens Pedersen and Arent Friderich
sen Slache. But as an expression of the selfes
teem that was typical of many of the prosperous 
eighteenthcentury citizens of Horsens, from 
the 1730s on they splashed out and ordered the 
monuments directly from Copenhagen, from the 
leading court sculptors of the age (cf. also Fried
erich Ehbisch in Vor Frelsers Kirke, p. 5567). So 
a gallery of prominent artists from the capital are 
represented in Klosterkirken: Didrick Gercken 
(chapel no. 1), Simon Carl Stanley (sepulchral 
tablet no. 10), Johannes Wiedewelt (no. 11), J. F. 
Grund (chapel no. 2) and most recently Nicolai 
Dajon (chapel no. 3). The principal monument 
in the church, though, is the sepulchral chapel 
with the sarcophagi of the city magnate Gerhard 
de Lichtenberg and his wife Bodil Hofgaard, the 
latter of which were supplied, however, by a less
er known artist, the sculptor Johann Thiel from 
Flensburg. From the last decades of the eigh
teenth century on Neoclassicism was dominant, 
mainly in a local version for which the Horsens 
master Jens Hiernøe was responsible.
 There can hardly be any doubt that the number 
of sepulchral monuments was once substantially 
larger than the present tally, as mentioned for ex
ample by the antiquarian Chr. Molbech (1815). 
However, changes and scrappings are only scan
tily documented in the sources. As early as the 
major restoration of 173647, sepulchral monu
ments may have disappeared, and the situation 
may well have been influenced by the ‘demotion’ 
of the church in 179497 and the temporary 
renovation around 186264. But the most radi
cal change was the major restoration of 1888
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92, during which most of the sepulchral tablets 
and all the tombstones were moved from their 
original places, while several of the older burial 
crypts were emptied of coffins and filled with 
soil. However, we lack a precise registration of the 
then holdings, the finds made and more details of 
the refurbishing of the monuments. Within the 
last few years (1995ff) a major renovation of the 
sepulchral monuments of the church has been 
implemented but has not yet been concluded.
 Wall monuments and memorial tablets. The oldest 
sepulchral tablets in the church are today by the 
chancel screen and in the chancel. Two related 
tablets in the Renaissance and early auricular 
style, one to Mayor Hans Olufsen Riber and his 
family (no. 1, c. 1615, figs. 38487, p. 5898) and 
one to Alderman Oluf Ibsen (no. 3, 1635, figs. 
39093, p. 5904) today form counterparts north 
and south of the entrance to the chancel, but 
until 1786 were on the second and third pillar 
in the north side of the nave. A contemporary 
Renaissance tablet to Mayor Anders Jørgensen 
(no. 2, 1620, figs. 38889, p. 5902) is still in its 
original place on the south wall of the chancel. 
Counterparts on the north and south side of the 
chancel are the two upright rectangular mayoral 
tablets commemorating Jørgen Hansen Høgs
broe (no. 5, 16971702, figs. 395, p. 5908) and 
Jørgen Christoffer Blimester (no. 6, c. 1697, fig. 
396, p. 5909) with their families. Both are works 
by the Horsens carver Arent Friderichsen Slache. 
Besides two memorial tablets of stone, set up for 
Johan Andersen and Bodil Andersdatter (no. 4, 
c. 1674, fig. 394, p. 5907) and Peder Jørgensen 
Flensborg (no. 8, 1715, fig. 397, p. 5910), formerly 
set up in the south east and north west corners 
of the nave, Simon Carl Stanley’s monument to 
Jochum Rodenborg (de Lichtenhielm) (no. 10, 
c. 1754, fig. 398, p. 5911) is also notable, as is Jo
hannes Wiedewelt’s sepulchral tablet to Jens Jør
gen Lindvig (no. 11, c. 1766, fig. 399, p. 5913), 
respectively in the chancel and today at the north 
west end of the nave (formerly on the eastern
most pillar in the north row of the nave).
 Tombstones. Only a few tombstones have been 
preserved in the church. These include the tomb
stone of the Rector Hans Knudsen and his wife, 

who both died of plague in 1619 (no. 1, fig. 402, 
p. 5916). There are also two stones commemorat
ing members of the city corporation, no. 4 from 
c. 1706 to Mayor Anders Jørgensen (†1629) and 
his descendants (fig. 404, p. 5917), and no. 5, an 
older stone that was reused in 1746 for Alderman 
Thomas Pank (fig. 405, p. 5918). Moreover there 
are two worn tombstones from the 1600s where 
the deceased are unknown (nos. 23, figs. 403 and 
529, p. 5916). Four tomb slabs have been embed
ded in the floor of the antechamber (nos. 69) (figs. 
40608, p. 5919). Of these, no. 8 may have come 
from the workshop of the sculptor Jens  Hiernøe.
 Post-medieval sepulchral chapels. Today the church 
has three sepulchral chapels, but once it had  another 
two; the portal from one, the Thonboe Chapel, is 
still preserved. However, nothing more is known 
about the medieval sepulchral chapels of the 
church, one of which, possibly on the north side of 
the chancel, was founded and dedicated to St. Anne 
by Henrik Knudsen Gyldenstierne (†1456). This 
was presumably replaced by chapel no. 2, for Gott
fried Schmidt, while its counterpart in the south 
east, chapel no. 3, for the Russian court in exile, 
may similarly have replaced a medieval chapel.
 The finest chapel in the church, the Lichten
berg Chapel (no. 1, figs. 40924, p. 5921), was 
 established in 1738f by the merchant magnate 
Gerhard Hansen de Lichtenberg as the culmi
nation of the refurbishing of the church, mainly 
funded by him, in 173647. The chapel is in the 
west bay of the south side aisle, immediately op
posite the main entrance, where it replaced an 
older †chapel for Christen Nielsen Thonboe, by 
all indications de Lichtenberg’s paternal grand
father. The principal piece in the chapel inte
rior raised above the crypt is a splendid marble 
monument made by the court sculptor Didrick 
Gercken. In front of this stand the two marble 
sarcophagi of the founder and his wife, Bodil 
Hofgaard, made c. 1764 by the Flensburg sculp
tor Johann Thiel. By all indications both were 
previously in the Russian Chapel (no. 3) by the 
south side of the chancel, from which they were 
moved in 1782.
 Around 177375 a chapel was established on the 
north side of the chancel for the apothecary Gott
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fried Schmidt and his family (no. 2, figs. 42530, 
p. 5937). A columnornamented monument, made 
c. 1775 by Johan Gottfried Grund, stands by the 
north wall of the chapel and forms the background 
for the coffins of the deceased and his two wives.
 In 178283 a chapel (no. 3, figs. 43135, p. 5940) 
was established in the two easternmost bays of the 
south side aisle for four princes and princesses of 
the Russian court in exile. In the chapel, which 
was lengthened towards the east during the re
building, there were once sepulchral monuments 
to Gerhard de Lichtenberg’s older ancestors, the 
Thonboe family, and the coffins of de Lichten
berg and his wife were also there until 1782. The 
entrance is framed by a portal in the Neoclassical 
style made by the sculptor Jens Hiernøe. In 1785 
a memorial tablet by C. F. Stanley with a frame by 
Jens Hiernøe was set up, and another tablet was 
added to this, made in 1817 by Nicolai Dajon. The 
coffins of the deceased, placed the same year in 
a brick crypt beneath the chapel, were formerly 
ornamented with †coffin plates of silver.
 A †chapel for Christen Nielsen Thonboe (no. 
1)(figs. 43640, p. 5944) was furnished in 1675 
in the west bay of the south side aisle, but was 
eliminated on the establishment of the Lichten
berg Chapel (no. 1). It would appear that on this 
occasion the chapel’s screen in auricular style (c. 
1675), the owner’s sepulchral tablet (c. 1703) and 
the related coffins were moved to the chapel on 
the south side of the chancel. A reestablishment 
of the chapel at the west end of the south side 
aisle, although in a simplified form, was imple
mented in 1782 and further reduced (without 
sepulchral tablet and coffins) in 188892.
 In 179799 the east bay of the north side aisle 
was converted into a †chapel for the Lillienskiold 
family (no. 2)(figs. 44143, p. 5950). This chapel, 
which was demolished in 1862, was fenced in by 
a †grating from the nave and side aisle and con
tained a memorial tablet as well as the family’s 
coffins, placed in a vaulted crypt. A memorial col
umn seems only to have been placed here later.
 Post-medieval burials. No contemporary maps 
or registers of the †postmedieval burials in 
Klosterkirken (fig. 444, p. 5954) have been pre
served. Our knowledge of the extent and number 

of masonry tombs is primarily based on Estrup’s 
drawing from 1888 (fig. 444), when the church 
floors were broken up in connection with the ma
jor restoration. On these we see seven masonry 
tombs in the chancel, eight in an irregular row 
down through the central passage, and a few burial 
chambers in the two side aisles. From the church 
accounts and registers we can establish the owner
ship of a number of these tombs, but we must re
serve judgement on others. In the restoration, the 
burial chambers were filled with rubble. A number 
of coffin plates and ornaments had already been 
removed, and are stored in the Horsens Museum.
 Churchyard monuments. For the area, enclo
sure and partitioning of the churchyard, see pp. 
566675. From the Reformation until 1835 
Klosterkirkegården (the Abbey Churchyard) ap
pears to have been the city’s only cemetery (but 
cf. pp. 5380ff). In that year Nordre Kirkegård 
(the Northern Cemetery) (q.v.) was established, 
but burials in Klosterkirkegården continued on a 
smaller scale until the 1890s. The churchyard has 
been relaid several times over the past two centu
ries, and many monuments have been scrapped 
or sold off, while the rest have been moved from 
their original positions. Among the 68 preserved 
monuments a group of large horizontal stones is 
notable. These were made in the workshop of the 
sculptor Jens Hiernøe in the decades around 1800. 
They are in the Neoclassicist style with a large in
scription area flanked by areas with symbols hang
ing in scrolls. One of these has been laid over the 
sculptor himself, his wife and her first husband, 
and was paid for by the only surviving son of the 
first marriage (no. 23, fig. 471, p. 5979). A related 
stone for the masterbuilder Anders Kruuse could 
still be seen in the churchyard around 1944 (†no. 
5, fig. 495, p. 5994). Worth mentioning among the 
others are the monuments to the rector and dean 
Christian Brøndsted and the school principal 
Oluf Worm, both by Hermann Ernst Freund (nos. 
45, 1832, fig. 482, p. 5986 and nos. 4647, 1832 
and 1835, figs. 483 and 547, p. 5986), to the iron 
founder Ulrik Stallknecht (no. 62, 1850, fig. 492, p. 
5991), and a monument to the Horsens freedom 
fighters who fell during the German Occupation 
of Denmark (no. 68, 1945, fig. 494, p. 5993).



Danmarks Kirker, Århus 412

Historisk indledning. Horsens Hospital rækker som 
institution tilbage til 1560, da byens hospitalsforhold 
blev reorganiseret af Frederik II,1 og der opførtes en 
bygning, utvivlsomt på den tidligere †S. Jørgensgårds 
grund uden for byen.2 1569 fik hospitalet patronats-
ret over den nærliggende Torsted Kirke (Hatting Hrd., 
Vejle Amt), hvis sognepræst tillige skulle være hospi-
talspræst.3 Denne ordning varede ved til 1803, hvor-
efter hospitalet blev betjent af købstadens præster, idet 
kirke- og kongetienderne af Torsted Sogn dog fortsat 
tilhørte hospitalet.
 Sammenknytningen af præstekaldet i Torsted med 
det nyoprettede hospital synes at være en genoptagelse 
af den middelalderlige forbindelse mellem Torsted og 
den nedlagte S. Jørgensgård. Denne institution omta-
les første gang 1493, da gårdens præst, der tillige var 
sognepræst i Torsted og Tyrsted, hævdede, at han var 
blevet frataget sit embede.4 1502 afgjorde kong Hans, 

at Torsted Kirke skulle forblive ved S. Jørgensgården, 
som den tidligere havde været det.5 S. Jørgensgårdens 
skæbne under reformationen kendes ikke; dens gods 
blev formodentlig 1541 overdraget til hospitalet i År-
hus, der som sit økonomiske grundlag fik alt det gods, 
som hidtil havde tilhørt helligåndshusene og hospita-
lerne i Horsens og Randers.6

 I stiftelsesbrevet 1560 befalede kongen, at ‘hospitalet’ 
(S. Jørgensgården), der da i nogle år havde været øde, 
blev (gen)opbygget. Til dette formål, og til de fatti-
ges underhold, henlagde han seks gårde og et bol, der 
da tilhørte Århus Hospital, men som tidligere havde 
tilhørt hospitalet i Horsens, samt fire læster korn af 
kongetienden i Bjerre Hrd. og alle kronens tiendelam 
i samme herred.7 Hertil kom 1564 yderligere dona-
tioner af en del gods (spredt over Jylland), der af lens-
manden Holger Rosenkrantz’ ‘forældre’ var henlagt 
til messer i Mariager Kloster. Fem senge (senere be-

HORSENS HOSPITALSKIRKE

Fig. 1. Hospitalslængen set fra nordøst. Hugo Matthiessen fot. 1914. – Hospital wing viewed from the north east.
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nævnt ‘Boller-senge’) skulle være forbeholdt Holger 
Rosenkrantz’ dispositionsret, og når der indsattes en 
ny hospitalsforstander, skulle dette ske med hans og 
hans arvingers samtykke.8 1565 fik hospitalet brev på 
hvert år at måtte oppebære 100 læs brænde af skovene 
i Voer Hrd.,9 1567 skænkede kongen indtægterne af 
bortsalget af noget gods i Horsens By10 og 1569 nogle 
fæstegårde, som hidtil havde tilhørt S. Katrine alter i 
Kolding Kirke.11 To andre breve, 156812 og 157013 (se 
ndf.), drejer sig om byggematerialer og inventar og vi-
ser, at der på det tidspunkt blev bygget på hospitalet.
 Af hospitalets fundats, stadfæstet af kongen 1665, 
fremgår det, at forstanderen ikke måtte anvende midler 
på bygningens vedligeholdelse, før han havde indbe-
rettet manglerne til lensmanden (amtmanden). Han 
havde fri bolig i hospitalet, og når ubemidlede hospi-
talslemmer døde, skulle han sørge for en nødtørftig 
ligkiste og lagen og lade dem begrave med ligprædiken 

og ‘nogen ringe sang’. Hospitalspræsten skulle prædike 
for lemmerne to gange om ugen og hver søndag be-
tjene dem med sakramentet og besøge, trøste og un-
dervise de syge. Biskoppen skulle visitere hospitalet en 
gang om året og indberette eventuelle forsømmelser 
til lensmanden.14 – Under de slesvigske krige 1849 blev 
danske soldater plejet i hospitalskirken.15 

Beliggenhed. Hospitalet i Hospitalsgade er rejst 
nær middelalderbyens sydvestlige udkant, hvor 
trafikken til og fra byens centrum passerede åen 
ved Sønderbro (tidligere S. Jørgens Bro og Ho-
spitalsbro). Hovedbygningen, der er orienteret 
nord-syd, er opført ved vestsiden af dette færd-
selsstrøg, og herfra strakte grunden sig mod vest 
til den nuværende Levysgade og oprindelig helt 
ned til broen og åen, rørlagt 1905 og i dag sva-
rende til Løvenørnsgade. Den sydlige halvdel af 
grunden er 1967 solgt fra, og på denne plads er 
opført et supermarked. Hospitalskomplekset, der 
fremdeles er bolig for ældre borgere, består af flere 
afsnit mellem Hospitalsgade og Levysgade, frem-
kommet ved etapevis udbygning fra øst mod vest. 
Ældst er hovedbygningen med kirken, forment-
lig fra 1560’erne; en fløj vinkelret på denne er 
opført 1843, mens en fløj vest herfor, orienteret 
nord-syd, er fra 1875. Yngst er en længe fra 1970, 
der når frem til Levysgade. En †forstanderbolig 
syd for hovedbygningen, der var opført 1866, er 
nedrevet efter frasalget 1967.
 En lille hospitalshave i gården vest for kirkelæn-
gen er anlagt o. 1968 og består af brolægning og 
bede med roser og lavendler. Her er opstillet en 
skulptur af bronze, Manana II, Mor og barn, ud-
ført af billedhuggeren Gottfred Eickhoff og sig-
neret »Eickhoff 1968« og »DBB 1968«.16 Haven 
(ca. 1 tdr. land) optog tidligere hele grundens 
sydlige og vestlige del ned til åen og blev op-
levet som en lille oase i byen.17 Robert Müllers 
kort over Horsens 1796 viser den med træer og 
gange. Haven var i begyndelsen af 1900’erne op-
delt i fire lodder: den egentlige hospitalshave og 
forstanderens have samt to køkkenhaver ud mod 
Levysgade, der var forbeholdt hospitalets bebo-
ere. Haven var i 17-1800’erne omgivet af planke-
værker, mens der var stakitter mellem de enkelte 
afsnit. – Hospitalets †brønd nævnes 1727, da vip-
pen skulle repareres.15

Fig. 2. Hospitalets grund 1918. Hovedbygningen fra 
1560’erne, ud til Hospitalsgade, er angivet med rødt. 
Syd for denne ses forstanderens bolig, opført 1866, 
med tilhørende have (b). To køkkenhaver for hospita-
lets beboere (c og d) er adskilt af en gang, der forbandt 
hospitalets gård (a) med Levysgade i vest. 1:1600. Kopi 
af matrikelkort ved landinspektør Valdemar Møller 
1918. I NM. – The hospital grounds in 1918. The main 
building from the 1560s, facing the street Hospitalsgade, is 
shown in red. South of this we see the Superintendent’s resi-
dence, built in 1866, with its own garden (b). Two kitchen-
gardens for the hospital residents (c and d) are separated by 
a passage that connected the hospital yard (a) with the street 
Levysgade in the west.
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BYGNING

Hospitalsbygningen er en ganske statelig længe i to 
etager, opført af mursten i årene efter hospitalets op-
rettelse 1560. Heraf optager kirken, der går gennem 
begge etager, den sydlige halvdel med alteret placeret i 
syd, mens den nordre del er til beboelse. Alt taler som 
nævnt for, at hospitalet er rejst på den middelalderlige 
S. Jørgensgårds grund, men der synes ikke i den nuvæ-
rende bygning at indgå dele af ældre huse. Tværtimod 
må bygningen, som den fremtræder i dag, være opført 
som ny i 1560’erne. Kongen pålagde således 3. januar 
1568 Holger Rosenkrantz at skaffe hospitalet 4.000 
mursten og tømmer til ‘4 bindinger hus’; og 9. april 
1570 befalede kongen ham at levere noget gammelt, 
udtjent inventar til hospitalet.18 Blandt dette kan have 
været katolsk kirkeinventar (se ndf.).

Bygningen synes i hovedtrækkene at have beva-
ret sin skikkelse fra 1560’erne med indgang fra 
gaden gennem en portal midt i østre langside; 
dog optages den midterste tredjedel af vestsiden 
af den tilbyggede tværfløj, der 1843 afløste en 
mindre køkkenfløj. Mod nord støder bygningen 
nu op mod naboejendommen, mens den søndre 
gavl er holdt fri. Facadernes øvre partier er om-

muret og forhøjet, muligvis 1745 (se ndf.), mens 
de væsentligste ændringer i kirkens indre er sket 
i forbindelse med en restaurering 1869. Der er 
kælder under bygningens sydende, svarende til 
kirken, overdækket med et træloft.
 Materialerne er store røde mursten i munkestens-
størrelse (28,5×14,5×8-9 cm), muret i et lidt ure-
gelmæssigt krydsskifte, der bedst iagttages på den 
upudsede vestside. Den helstøbte bygning er mod 
gaden disponeret med tre vinduer på hver side af 
et svagt fremspringende indgangsparti. Murene 
hviler på en sokkel af store kampesten, der på 
grund af det faldende terræn er højest i syd, hvor 
den når op på ca. 1 m. Mod gården fremtræder 
soklen stadig med sine rå kampesten, således som 
den også gjorde det mod gaden endnu ved mid-
ten af 1800’erne (jfr. fig. 8). Nu er soklen pudset 
på øst- og sydsiden og forsynet med en vulst, et 
arbejde, der formentlig er udført 1869. Facaderne 
brydes af liséner, der springer frem med en halv 
sten og er en sten brede; dog er hjørnelisénerne af 
halvanden sten. Mens lisénerne er en del af byg-
ningens oprindelige pryd, er gesimsen, der mod 

Fig. 3. Plan 1:300 af hospitalets ho-
vedbygning med kirken tv. og den 
tilføjede sidefløj fra 1843. Vest opad. 
Opmålt af elever ved Horsens Byg-
mesterskole 1948-49, Kaj Brixen, 
Jens Jensen, Poul Strickert og Asger 
Pedersen. Tegnet af Marianne Nielsen 
2004. – Ground plan, 1:300, of the main 
building of the hospital with the church 
(left) and the added side wing from 1843. 
West at top.

KIRKE

412*

0 5 10 15 20 25M



6064 HORSENS

gården ses at være af små Flensborgsten, kommet 
til ved forhøjelsen i 1700’erne.
 Indgangspartiet midt i østfacaden (fig. 1) afslut-
tes med en lille frontispice, der i sin nuværende 
form er opbygget af murermester Niels Høst-
mark 1823.15 Her sidder urskiven til hospitalets 
ur (jfr. s. 6079), flankeret af to små glugger, hvoraf 
den søndre tjener som ophæng for slagklokken. 
Den retkantede dør, der over en trappe leder ind 
til en forstue fælles for kirke og beboelse, er i det 
ydre udformet som en enkel, nyklassicistisk portal 
i rustica-indfatning. Også den kan – uden at det 
dog nævnes i regnskaberne – have fået sin nu-
værende skikkelse i 1820’erne. Portalen blev op-
fattet som institutionens ansigt udadtil og derfor 
tillagt særlig betydning. Udsmykning og indskrift 
blev således ændret to gange i løbet af 1700’ernes 
sidste halvdel.
 †Portaler. 1) 1755, udført og opsat af billedhug-
ger Mathias Sartz, Århus. Stiftsøvrigheden indgik 

17. nov. 1752 kontrakt med Mathias Sartz om en 
portal med ‘dertil hørende billedhuggerarbejde 
efter tegning’. Den fragtedes 1754 fra Århus til 
Horsens i otte stykker og opsattes i juli 1755, 
da der udbetaltes arbejdsløn til to karle og en 
smed, som hjalp billedhuggeren. Jens Frederiksen 
Mahler betaltes 26. sept. 1755 for at have staffe-
ret portalen og alle gesimserne tillige med »Po-
styrerne«(!) omkring døren med ‘syv behørige 
marmorkulører’ og for over døren at have malet 
‘en bibelsk historie’.19 I forbindelse med Thomas 
Bangs nystaffering af inventaret 1779 (jfr. inven-
tar) blev ‘portalen uden for kirkedøren’ bemalet 
med oliefarve, og bogstaverne i en ny indskrift 
med versaler, »Reparerit Anno 1779«, blev belagt 
med ægte guld.15

 2) (Fig. 7), 1795, udført af billedhugger Jens 
Hiern øe, Horsens. Fra Hiernøes hånd foreligger 
tegning og overslag til en ‘sandstensportal for Hor-
sens hospitalskirkes dør’, dateret Horsens 6. juni 

Fig. 4. Hospitalslængen set fra sydøst. John Lee fot. 2003. – The hospital wing viewed from the south east.
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1795 og samme dag approberet af stiftamtmand 
Ove Høegh Guldberg på biskoppens og egne veg-
ne.20 Tegningen, der var bestilt af hospitalsforstan-
deren, viser en nyklassicistisk portal med en triglyf-
smykket gesims, båret af konsoller, og et afrundet 
topstykke, der kranses af guirlander. Disse dele (på 
tegningen mærket med a) skulle udføres af sand-
sten, mens pilastrene (b) skulle være af »Bygholms 
Muursteen«, der skulle males, så de ville ‘imitere’ 
sandsten. I topstykkets halve medaljon foreslog 
Hiernøe en indskrift »Opført Aaret 1795«.
 Kirken har oprindelig været disponeret med 
otte vinduer, tre i hver langside og to i sydgav-
len (bag alteret). I dag er der fem vinduer, idet 
det nordre vindue i vestsiden er tilmuret ved 
tværfløjens tilføjelse 1843 og de to i gavlen ved 
restaureringen 1869. Vinduerne fik deres nuvæ-
rende, spidsbuede form i 1852 i forbindelse med 
indsætningen af støbejernsrammer, der blev leveret 
af jernstøberiet Stallknecht.15 De gamle †vinduer 
havde retkantede trækarme, der ved en udskift-

ning 1795 blev beskrevet som ‘otte dobbelte 
karme’, hver 2 3/4×2 alen (ca. 175×125 cm) og 
hver med otte ruder.15 Vinduerne blev fornyet 
igen 1823, efter at murermester Niels Høstmarks 
svend havde udhugget de gamle rammer; dog 
blev vestsidens tre ‘dobbelte vindueskarme’ først 
leveret af snedkermester A. Fischer 1827.15

 En spidsbuet præstedør (jfr. fig. 6) sydligst i vest-
siden har sandsynligvis fået sin nuværende form 
1869. Det kan være denne dør, der sigtes til, da 
der 1732 blev anskaffet ny lås og nøgle til ‘alter-
døren’.15

 Ændringer og vedligeholdelse. En ommuring og forhø-
jelse af murene i gule Flensborgsten er foretaget in-
den tværfløjens tilføjelse 1843, sandsynligvis 1745. 
Forhøjelsen udgør i den upudsede vestfacade 9-
14 skifter, hvortil kommer gesimsen. Denne har på 
vestsiden, nord for tværlængen, bevaret sin ældre 
form med retkantet fals, mens den over den øvrige 
del af bygningen nu prydes af en vulst. Forhøjel-
sen er formodentlig foretaget 1745, da Nicolaus 

Fig. 5-6. Hospitalets ho-
vedbygning. 5. Østfacade, 
mod gaden. 6. Vestfacade 
og snit gennem sidefløj. 
1:300. Opmålt af elever 
ved Horsens Bygmester-
skole 1948-49: Kaj Brixen, 
Jens Jensen, Poul Strickert 
og Asger Pedersen, tegnet 
af sidstnævnte. – Main buil-
ding of the hospital. 5. East 
facade, towards the street. 6. 
West facade and cross-section 
of side wing.
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Hinrich Rieman, ‘murermester fra Skive’, modtog 
et ret betydeligt beløb, 850 rdl., for at ‘reparere ho-
spitalet’, uden at det dog siges, hvori arbejdet be-
stod.21 Ved en ‘hovedreparation’ 1779 blev murene 
udspækket og kalket, men ellers omfattede arbej-
det mest kirkens indre (jfr. inventar). Bygmester 
Anders Kruuse opførte 1791 to ‘dårekister’ ved 
‘køkkenfløjens’ (tværfløjens) nordside, men dette 
arbejde har næppe berørt selve hospitalsfløjen.15

 En restaurering 1868-69 gav kirkens indre sit 
nuværende udseende. Arbejdet, der blev ledet 
af ingeniør og arkitekt Jens Chr. Clausen, Hor-
sens,22 mindes i kirkerummet ved en indskrift 
over indgangsdøren (se inventar). Den væsentlig-
ste ændring var tilmuringen af de to vinduer i 
sydgavlen. Væggene blev pudset med cement og 
indgangspartiet fra forstuen i nord bygget sam-
men med det ovenværende orgelpulpitur. De 
ferniserede trægulve er under alterpartiet i syd 
hævet et trin. Stukloftet, der afløste et bjælkeloft, 
har hulkel og er omkring to medaljoner (til lyse-
kroner) inddelt i geometriske felter.

 Det let opskalkede tag er tækket med vingetegl. 
Sydgavlen, der indeholder et spidsbuet glamhul 
lukket med en lem, er nu uden kam. Det er usik-
kert, hvorledes †gavlene tidligere var afsluttet. P. I. 
Grønvolds prospekt 1749 (jfr. fig. 5 s. 5355) viser 
dem med toptinder, mens H. H. Egebergs samti-
dige prospekt (jfr. fig. 1, s. 5367) gengiver bygnin-
gen med kamtakkede gavle.23

 Facadernes bemaling. De pudsede facader mod øst 
og syd er strøget med en rødgullig farve, mens sok-
kel, liséner og gesims er malet lysegrå. – 1835 blev 
murene malet gule og ‘tømmeret’ (vinduesrammer-
ne) rødt. Ifølge en licitation 1856 skulle facaderne 
males med en ‘rød stenkulør’,24 som skulle ‘afpens-
les med hvide streger i almindelig murstensform’; 
frontispice, liséner og gesims skulle have ‘sandstens-
farve’ og tagværk og tagrender en ‘lys stenfarve’.15

INVENTAR

Oversigt. Indretningen er i alt væsentligt fra 1869 med 
karakterfuldt præg af nygotik. Inventarets oprindelige 
staffering, i mørk egetræsfarve (jfr. fig. 22), er ved den 
seneste istandsættelse 1969-70 erstattet af en farvesæt-
ning med en mørklilla grundfarve, der suppleres af grå 
toner, til dels som marmorering, samt lidt rødt, grønt, 
blåt, lysebrunt, sølv og forgyldning.
 Adskillige enkeltstykker er dog ældre end 1869, og 
deres varetagelse kan antyde, at de i det væsentlige har 
gammel hævd på stedet. Måske er kirkens romanske 
klokke fra o. 1200 erhvervet fra S. Jørgens †kapel, men 
i så fald må dette selv have overtaget den fra en ældre 
stiftelse. I hvert fald er der grund til at tro, at klokken er 
erhvervet fra en af byens katolske kirker ved hospitalets 

Fig. 7. Tegning til †portal (nr. 2) ved Jens Hiernøe 1795 
(s. 6064). a angiver sandsten, b mursten og c dørfløjene 
af egetræ fra den tidligere dør. – Drawing for †portal (no. 
2) by Jens Hiernøe, 1795. a is sandstone, b brick and c the 
oak panels from the former door.

Fig. 8. Hospitalslængen set fra sydøst i perioden 1852-
68. Stik med Horsens-prospekter. I KglBibl. – The hos-
pital wing viewed from the south east in the period 1852-68. 
Engraving with Horsens views.
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stiftelse 1560. Det samme må formentlig gælde for et 
korbuekrucifiks fra o. 1500 og for en samtidig (†)Maria-
tavle, hvis værdifulde figurer nu pryder den nygotiske 
altertavle tillige med et lille udskåret hoved fra 1650-75. 
En lysearm ved prædikestolen er fra o. 1600, altersta-
gerne skænket 1665 af Gotfried Ieltzer i Horsens og 
hans bror Fit Ieltzer i Ribe, mens altersølvet fra 1731 
skyldes Anders Mogensen Løwenhertz i Horsens. Et 
stort oliemaleri, Emmaus, efter Rembrandt og Gerrit 
van Honthorst, må være udført 1850-1875. Tårnuret, 
leveret 1854 af urmager H. Kyhl, København, har afløst 
ældre †tårnure i hvert fald tilbage til 1677.
 Om indretningen før 1869 kan hovedsagelig siges, at 
den ud over krucifikset og den katolske (†)altertavle, 
der flankeredes af †præste- og †degnestole, omfattede 

en †alterskranke (nævnt fra 1716) og en †prædikestol, 
hvis himmel kronedes af en Kristusfigur. Da kirken i 
1700’erne besad en art †dåbskande, har dåb også fundet 
sted, og der må have været en eller anden art †døbefont. 
Ved en istandsættelse 1779 blev de ældre †stolestader 
delvis fornyet, man opsatte en †korskranke med kru-
cifikset ovenpå og forrest i stoleværket fire ‘lukkede’ 
†herskabsstole, som kunne udlejes til bedre familier i 
byen. Endelig stafferede maler Thomas Bang alt inven-
tar med oliefarve og forgyldning. 1843 skete en flytning 
af †prædikestolen, hvorfor der måtte males med perle-
farve på stolene, hvor den havde stået. I forbindelse med 
nyindretningen 1869 blev en del af det gamle inventar 
solgt, †prædikestolen således til en værtshusholder, der 
skal have brugt den som hundehus.

Fig. 9. Indre set mod alteret i syd. Jesper Nørgaard Weng fot. 2001. – Interior viewed towards the altar in the south.
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Alterbordet er muret, 185×64 cm, 95 cm højt, 
med let fremspringende bordplade af sortmalet 
fyr. Bordet springer frem fra en sammenhørende 
altertavleunderbygning, der er 24 cm bred, 3 m 
lang og dækkes af en tilsvarende plade. Bord og 
underbygning står i øvrigt pudset med en malet 
kvaderimitation i mørkebrune toner.
 Et alterklæde er fra første del af 1900’erne, af 
rødt fløjl med kors af guldagramaner. Klædet dæk-
ker alterbordet både fortil og ved siderne.
 †Alterklæder. 1760 betaltes for reparation af et 
alterklæde, og 1858 leveredes plys, shirting og 
guldgaloner, øjensynligt til et nyt alterklæde.15

 †Alterduge. 1) 1735, foræret af borger i Hor-
sens, Jens Pedersen. Den bar hans initialer »IPS« 
og hans kones »EED«. Solgt på auktion 1797.15 
2) 1753, leveret af Niels Danielsen i Haderslev; 
udført af »Bielefeldter«-lærred.15

 Altertavle (fig. 10), 1869, nygotisk med genbrug 
af værdifulde skulpturer og snitværksdele, der har 
tilhørt en Mariatavle fra o. 1500. Tavlen er af fyr, 
ca. 3,5 m høj, 3 m bred, tredelt og disponeret af 
hensyn til de middelalderlige skulpturer, der må 
være placeret nogenlunde som i deres oprindelige 
skab. Det bredere og højere midtparti har form af 
en højgotisk arkade, der krones af en spidsgavl 
med korsblomster, krabber og øverst et ligearmet 
kors. Det rigt profilerede bueslag midtdeles af en 
hængekonsol med et genbrugt englehoved fra o. 
1650-75 (fig. 26) og bæres af det inderste af to 
par flankerende frisøjler med fantasikapitæl. De 
ydre fortsætter i diagonaltstillede stræbepiller og 
fialer, der flankerer spidsgavlen. Sidepartierne, der 
er trukket lidt tilbage, rummer to højrektangu-
lære felter og afsluttes af en lav krenelering. Fel-
terne flankeres af yderligere to frisøjler, som for-
oven fortsætter i et diagonaltstillet fialespir med 
afsluttende kugle.
 De middelalderlige dele udgør øjensynligt al skulp-
tur og enkelte snitværksdele fra en smuk Maria-
tavle af samme art som den bevarede i Skærup 
kirke (Vejle amt). I midtpartiet står som hovedfigur 
Maria med Barnet i skikkelse af en Apokalyptisk 
Madonna med måneskiven under fødderne (fig. 
15), 118 cm høj. Maria vender hovedet let mod 
det krølhårede, nøgne barn (kønnet angivet), der 
sidder på højre arm, og som hun rækker et æble 

med venstre hånd. Om Marias isse, der er skåret 
for sig og påsat, ligger et hårbånd med isatte søm. 
Hendes lange hår er viltert bølgende, panden høj 
og glat, øjenlågene tunge, munden lille med an-
tydning af et smil. Kappen, der holdes sammen 
af en smykkestrop, er ført ind foran kroppen fra 
højre og danner kraftige knækkende folder ved 
fødderne. Både Maria og barnet har glorier af 
forgyldt metal, formentlig fra 1869.
 Ved Marias fødder er opsat to flankerende eng-
le, 37 cm høje, der holder skriftbånd op for brys-
tet. De har begge påsatte vinger, den ene hårbånd 
med roset. To lignende, lidt større engle, 43 cm 
høje, svæver over Maria med fremrakte hænder, 
der oprindelig må have holdt en †krone over 
hendes hoved. Englene har hårbånd som Marias 
samt tilstykkede hænder og vinger.
 Sidepartierne rummer fire relieffer, ca. 50×50 
cm, der viser tre scener af Fødselshistorien og 
kulminerer i Marias Himmelkroning. Til de fire 
felter hører stavværksbaldakiner i kølbueform 
med korsblomstornament i midten. Af sidefelterne 
til venstre rummer det øvre et relief af Bebudelsen 
(fig. 11). Maria knæler th. ved en pult med op-
slået bog, mens hun med sin venstre hånd hævet 
i forundring vender sig halvt om imod Gabriel, 
som kommer ind fra venstre med højre hånd 
løftet til hilsen (englens ene vinge mangler). Til 
scenen hører en foroven fæstnet halvfigur af Gud 
Fader, 21 cm høj, der kommer ud af skyen hol-
dende verdenskuglen i venstre hånd, mens den 
højre er hævet velsignende. Munden har form af 
et indboret hul (tvm. 0,3 cm). I nedre sidefelt ses 
Jesu Fødsel (fig. 13). Maria knæler i bøn, vendt 
imod højre, hvor man i overensstemmelse med 
Den hellige Birgittas vision ser Jesusbarnet lig-
gende nøgent på et klæde, som to engle holder 
frem. Bag dem ses Josef (fig. 16), holdende et 
flammende lys med en hånd skærmende over, og 
mellem ham og Maria endnu en svævende engel. 
Bag Maria er stalden antydet ved en skærmagtig 
væg, over hvilken man ser oksen og æslet titte 
frem. Alle hænder er tilstykkede (dog undtagen 
barnets), ligeledes det fint bevarede lys (fig. 16); 
relieffet er flækket igennem barnets ben.
 Af sidefelterne til højre rummer det nedre en frem-
stilling af Kongernes Tilbedelse (fig. 14). Den kro-
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Fig. 10. Altertavle 1869 med relieffer og andet snitværk fra en sengotisk Maria-altertavle, o. 1500 (s. 6068). John Lee 
fot. 2003. – Altarpiece, 1869, with reliefs and other carvings from a Late Gothic Marian altarpiece, c. 1500.
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nebærende Maria sidder til højre med det nøgne, 
noget ubehjælpsomt skårne barn, der læner sig 
ivrigt frem og har lagt hænderne på et skrin, som 
den ældste, knælende konge holder frem. Denne 
dækker det meste af den næstældste konge, der 
som den eneste bærer sin krone, og som holder 
et ciborieagtigt kar. Den tredje konge yderst tv. er 
fremstillet som en ung morian medbringende en 
monstransagtig beholder. Bag Maria står Josef med 

Fig. 15. Altertavle 1869, midtfeltet med sengotisk figur af Maria med barnet, omgivet af 
fire engle; de to øvre har holdt en krone over hendes hoved (s. 6068). John Lee fot. 2003. 
– Altarpiece, 1869, middle panel with a Late Gothic group of the Virgin and Child, surrounded 
by four angels; the upper two once held a crown over her head.

Fig. 11-14 (til venstre). Fire relieffer fra sengotisk 
(†)fløjaltertavle, o. 1500, genbrugt i altertavle fra 1869  
(jfr. fig. 10). 11. Marias Bebudelse (s. 6068). 12. Ma-
rias Himmelkroning (s. 6072). 13. Jesu Fødsel ifølge S. 
Birgittas vision (s. 6068). 14. Kongernes Tilbedelse af 
Jesusbarnet (s. 6068). John Lee fot. 2003. – Four reliefs 
from late gothic vinged (†)altar piece c. 1500, used again in 
the altarpiece from 1869 (cf. fig. 10). 11. The Annunciation. 
12. Coronation of the Virgin. 13. The Nativity according to 
the vision of St. Birgitta. 14. The Adoration of the Magi.
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krøllet fuldskæg og fører højre hånd til sin hat; han 
synes at have mistet en stav fra sin venstre.
 Endelig rummer øvre felt en fremstilling af Ma-
rias Himmelkroning (fig. 12). Hun sidder frontalt 
i midten med hænderne samlet for brystet i bøn, 
mens Faderen (th.) og sønnen er ved at sætte kro-
nen på hendes hoved. Gud Fader er som vanligt 
vist som en gammel mand med krone, et vældigt 
hår og skæg samt en verdenskugle holdt imod det 
venstre knæ. Kronen har mistet sine spir, ligesom 
også Marias; Jesus bærer snoet tornekrone og har 
blottet overkroppen. Over figurgruppen svæver 
to spillende engle, 17 cm høje , den ene med lut, 
den anden med fidel.
 Altertavlens bemaling er fra 1969-70, idet de 
middelalderlige dele dog står med farver fra 17-
1800’erne. Træværkets grundfarve er en mørk 
lilla, søjleskafterne er gråmarmorerede, og i øv-
rigt ses på rammeværket en mørkere grå, rødt, 
grønt, blåt, lysebrunt, forgyldning og sølv. De 
middelalderlige figurer har bleg hudfarve, for det 
meste brunt hår og dragter i rødt, blåt, grønt, gråt, 
hvidgult, brunt og hvidt.
 De middelalderlige skæringer må som nævnt 
have hørt til en Mariatavle som den bevarede i 
Skærup kirke (Vejle amt), hvis fremstillinger og 

stavværksbaldakiner også viser nært slægtskab. Så-
ledes er tavlernes madonnafigurer og relieffer af 
Bebudelsen og Kongernes tilbedelse skåret efter 
samme forlæg.25 Francis Beckett tilskrev tavlerne 
til den såkaldte ‘Bergensfarer-mester’, en formo-
det lybsk mester, hvis eksistens og store tilskrevne 
produktion i Østersøområdet der dog løbende er 
sat spørgsmålstegn ved.26 På denne baggrund har 
V. Thorlacius-Ussing 1950 søgt at samle en række 
værker omkring en østjysk ‘Skærup-mester’, til 
hvis arbejder foruden Skærup-tavlen og Horsens 
Hospitalskirkes skæringer bl.a. skulle høre tavler i 
Smidstrup kirke (Vejle amt), Skjern kirke (Viborg 
amt) samt adskillige løse figurer i Sønderjylland.27 
Spørgsmålene om skæringernes indplacering må 
dog givetvis række videre. Således står deres stil 
og skæremåde heller ikke Horsens Klosterkirkes 
altertavle og korstole fjernt (jfr. s. 5781).
 De middelalderlige skæringer er, som det frem-
går, ældre end hospitalets stiftelse 1560. De må 
stamme fra en middelalderlig kirke, rimeligvis i 
byen, måske S. Jørgensgårdens †kapel (jfr. s. 6147). 
Den helhed, som skæringerne udgør i altertavlen, 
tyder bestemt på, at de har haft deres oprindelige 
plads i en middelalderlig tavle ikke blot da de – 
som det må antages – 1560 fik plads i den stående 
hospitalskirke. Det må antages at have været tilfæl-
det helt frem til 1869 (jfr. ndf.).
 (†)Altertavle, o. 1500, en Mariatavle, hvis skulp-
turer er bevaret i den nuværende tillige med fire 
stavværksbaldakiner. Tavlen må have bestået af 
et midtskab med predella og to halvt så brede, 
bevægelige sidefløje, hvori skæringerne havde 
samme eller nogenlunde samme plads som i de-
res nuværende opsætning (jfr. ovf. og fig. 10). 
Hvad enten tavlen er indkøbt til hospitalet eller 
overført fra det stedlige S. Jørgens †kapel, har den 
snarest fungeret i kirken fra 1560. 1779 var tav-
lens ‘fod’ rådden og måtte fornyes af snedker Ma-
thias Vilhelm. Derpå blev tavlen stafferet af maler 
Thomas Bang, der gav den gamle forgyldning 
en nyforgyldning med ægte guld og fornyede 
tavlens inskription. 1808 indberettedes, at der i 
Hospitalskirken fandtes en altertavle, som vistnok 
var ældre end reformationen: ‘Den forestiller et 
Mariabillede udskåret i træ, hun holder Kristus 
på armen og står på en halvmåne med en sol bag 

Fig. 16. Maria og Josef, udsnit af relief visende Jesu 
Fødsel, o. 1500 (s. 6068). John Lee fot. 2003. – Mary 
and Joseph, detail of a relief showing the Nativity, c. 1500.
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ved sig.’ På dørene (sidefløjene) var der udskår-
ne, bibelske scener, en af dem ‘Maria krones af 
engle’, og under altertavlen (på predellaen) var i 
senere tider (1779?) skrevet et ‘usselt vers’, som 
sluttede med, at man ikke ‘må anse Maria blandt 
guders tal’. Endelig fandtes i et lille rum, vel bag 
en låge i predellasiden ‘hovedskallen af et men-
neske, om samme har været af en helgen eller en 
anden person vides ikke’.28 1830 betaltes snedker 
A. Fischer for at sætte altertavlen i stand. Må-
ske har han foretaget afrensninger, for 1839 hed 
det, at altertavlen skulle males og stafferes ‘som 
det har været før’.15 Nedtaget 1869, skæringerne 
genbrugt i nuværende altertavle.
 Et †alterkrucifiks, der 1808 stod på alteret, be-
tegnedes da som ‘vist ikke gammelt’.28

 Altersølv (fig. 17), 1731, udført af Anders Mo-
gensen Løwenhertz i Horsens (1722-38). Kal-
ken, 24 cm høj, har 13-tunget fod, hvis bølgede 
standplade danner tungespidserne. En bladkrave 
danner overgang til de ottesidede skaftled, den 

flade knop er gotisk med otte tunger og mellem-
faldende rudebosser, hvorpå er graveret versaler-
ne: »IESVSNRI« for Jesus af Nazareth Jødernes 
Konge. Det stejle bæger er glat og har en nyere 
indsats med tud. På en af fodens tungespidser 
ses Løwenhertz’ stempel (Bøje nr. 6135). Disken, 
tvm. 15,5 cm, er flad og småbulet, fanen forsynet 
med cirkelkors og konturlinjer. Stempler savnes. 
Altersættet anskaffedes 1731, da inventariet angav 
dets vægt til 31 lod. Det blev indtil 1804 benyt-
tet både i Hospitalet og i den under hospitalet 
hørende Torsted kirke. 1793 var bægeret utæt 
‘formedelst en sprække i bunden’, og ønskedes 
repareret.15

 †Altersølv. 1) O. 1660(?). Inventariet 1684 næv-
ner en kalk og disk af tin,15 et simpelt alterudstyr, 
som man mange steder måtte lade sig nøje med 
i årene efter svenskekrigene. 1684 var sættet ikke 
i fast brug, da nedennævnte nr. 2 nylig var an-
skaffet. 2) Anskaffet kort før 1684, da inventariet 
anfører sættet som en ny kalk og disk af sølv med 
vægten 41 lod.29 Inventarierne fra 1712 angiver 
sættets vægt til 39½ lod.15 Erstattet af det nuvæ-
rende 1731.
 Oblatæske (fig. 18), første del af 1800’erne, af 
sølvblik, cylindrisk, tvm. 9 cm, 4 cm høj. Æsken 
har en enkel graveret dekoration med mønstre af 
streger og prikker omkring en fireoddet stjerne 
midt på låget. Nævnt i inventariet 1848 som en 
æske til kirkebrød.15

Fig. 17. Altersølv, 1722-38, udført af Anders Mogensen 
Løwenhertz i Horsens (s. 6073). Henrik Wichmann 
fot. 2003. – Altar silver, 1722-38, by Anders Mogensen 
Løwenhertz in Horsens.

Fig. 18. Oblatæske, 1800-1850 (s. 6073). Henrik Wich-
mann fot. 2003. – Wafer box, 1800-1850.
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 Alterstager (fig. 19), 1665, ifølge indskrift skæn-
ket af Gotfried Ieltzer i Horsens og hans bror 
Fit Ieltzer i Ribe. Stagerne, 42 cm høje, har 
klokkefod, balusterskaft og en flad lyseskål med 
profileret torn. Den ene bærer på foden omlø-
bende indskrift med let skråstillede versaler (fig. 
27): »Disse to lysse stager hafver ieg M(ester?) 
Gotfried Ieltzer i Horsens oc disligis min broder 
M(ester) Fit Ieltzer i Ribe forerrit i Horsens ar-
romhus Gud oc kierke til ærre 1665«. Stagerne 
nævnes i inventarierne fra 168429 og 1712-13. 
Den ene ‘tap’ anføres som borte indtil 1723-24, 
da der må være sket en reparation. 1744 synes 
en stiftelse (til kerter?) at have været lagt til kir-
kelysene, men den var nu overført til skolehuset. 
1778 reparerede gørtler Peder Lind, Horsens, et 
sæt alterstager, formentlig dette.15 †Alterstager. 1) 
Foruden de bevarede optræder der fra 168429 i 
inventarierne et sæt mindre stager, 1712 anført 
som ‘stødte’, idet en del af fodranden var afstødt. 
1808 kaldes stagerne gamle og beskadigede, og 
de er formentlig blevet kasseret 1852.15 2) 1852 
indkøbtes et par store lysestager af træ.15

 †Alterbøger. Det ældste inventarium fra 1684 an-
fører en Christian IV’s bibel i folio og en alter-
bog. 1712 anføres endvidere en ritualbog og en 
ny alterbog; den gamle optræder ikke efter 1723-
24, da den blev repareret med nyt bind (og vel 
solgt). 1745 anføres atter en ny alterbog, og 1762 
optræder et betydeligt antal nyanskaffede bøger af 
opbyggelig art. Samlingen anføres fra 1782 som 
værende i hospitalspræstens brug og varetægt og 
blev vedvarende udbygget. 1786 anskaffedes en ny 
alterbog med bind af gedeskind (korduan), atter 
1806, og Christian IV’s bibel nævnes endnu 1854.
 †Messehagler. 1684 nævnes en grøn hagel med 
sølvkniplinger.29 1712 og de følgende år nævner 
inventarierne også en ny messehagel, mens den 
gamle efter 1716 kaldes ‘ubrugelig’. 1731 omtal-
tes den som en grøn ‘trippis’ hagel med sølvknip-
linger, der var underforet med forslidt lærred. 
Den blev repareret 1750, da der endvidere be-
taltes klæde og skrædderløn for en ny hagel. Den 
gamle med sølvkniplinger kasseredes først 1842, 
efter at der 1828 var bekostet en ny i karmoisin-
rødt fløjl med tresser, der blev fornyet 1857.15

 Alterskranken, fra 1869, er udført af støbejern i 
nygotisk stil. Den udgøres af elleve fag, af hvilke 
de ni springer frem i en bue omkring altergulvet. 
Den profilerede håndliste hviler på sekssidede, 
leddelte piller, der har bladkapitæl og forbindes 
af en gennembrudt frise med korsmedaljoner 
og løvværk. Skranken står gråmalet, knæfaldet 
med mørkt betræk. †Alterskranker. 1716 fandtes 
‘sædet for alteret i hospitalskirken forrådnet’, og 
1769 betaltes klejnsmed Christian Lam for to 
jern stivere til ‘stakittet for alteret’. Skranken blev 
fornyet 1779, da hospitalets direktion tilsluttede 
sig, at der blev udfærdiget et ‘sprinkelværk om 
alteret’ efter forstanderens forslag.15

 Døbefont (jfr. fig. 23), 1969-70, af rødlig granit, 
87 cm høj, udført efter tegning af Viggo Norn. 
Fonten er firpasformet voksende opefter, hvor 
der under mundingen løber et hulkelsfremspring. 
Lille firpasfordybning til dåbsfadet. I korets øst-
side lige under prædikestolen. En ældre †døbefont 
nævnes ikke direkte, men eksistensen af en font 
eller et dåbsarrangement fremgår indirekte, såle-
des af tilstedeværelsen af en art †dåbskande fra og 
med 1700’erne (jfr. ndf.).

Fig. 19. Alterstager, 1665, skænket af Gotfried Ielzer i 
Horsens og hans bror Fit Ielzer i Ribe (s. 6074). Hen-Hen-
rik Wichmann fot. 2003. – Altar candlesticks, 1665, do-
nated by Gotfried Ielzer in Horsens and his brother Fit Ielzer 
in Ribe.
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 Dåbsfadet er sammenhørende med fonten, af 
messing, firpasformet og glat, tvm. 144 cm. Det 
samme gælder en dåbskande, også af messing, 25 
cm høj. Den er ganske enkel med et halvkugle-
låg, som har gæk og prydes af et båndagtigt li-
gearmet kors. †Dåbskander. 1) I inventarierne fra 
1712 og fremefter er nævnt en ‘tinflaske’, hvorom 
det 1796-97 udtrykkelig siges, at den var ‘til då-
ben’. Flasken nævnes indtil 1838. 2) 1829 købtes 
en ‘ny vandkande’ til døbefonten.15

 Korbuekrucifiks (fig. 21), o. 1500, korset fornyet 
1869. Kristusfiguren, 68 cm høj, hænger lodret i 
let skrånende arme, hovedet hælder imod højre 
skulder, og højre fod er drejet ind over den ven-
stre. Om hovedet (fig. 20) ligger en flettet tor-
nekrone, håret danner to hængelokker, øjnene er 
lukkede i smerte, munden let åben og det korte 
fuldskæg lokket. Den udspændte krop er gennem-
ført modelleret med gabende sidesår i højre side; 
lændeklædet er kort med to snipper, ved højre hof-
te og mellem lårene. Korset fra 1869, 133 cm højt, 
er glat med firpasformede endefelter. De rummer 
medaljoner med velskårne relieffer af evangelister-

nes symbolvæsener, der udviser en usædvanlig fin 
blanding af klassiske og middelalderlige kunstidea-
ler. Stafferingen er fra 1969-70, hudfarven gulbrun 
med lidt blod, håret brunt, tornekronen grøn, læn-
deklædet hvidt, og korset står brunt med forgyldte 
relieffer på blå bund samt derudover en smule rødt, 
grønt og forgyldning. Krucifikset nævnes tidligst 
1779, da det blev ‘opmalet og stafferet tre gange 
med olieperlefarve’. Krucifikset hang da over ‘kors 
døren’, dvs. over den nye †korskrankes midtdør 
(jfr. ndf.). 1844 forbrugte en smed to kroge til op-
hængning af krucifikset,15 måske på dets nuværen-
de plads højt på vestvæggen, hvor det også hang o. 
1903 (jfr. fig. 22).
 †Korskranke, 1779, udført som et ‘skillerum 
tværs over kirken af nye brædder, 3½ alen højt (ca. 
210 cm) med dobbeltdør og lås’. Over midtdøren 
sattes krucifikset (jfr. ovf.), og alt blev malet af 
Thomas Bang.15 Krucifikset synes nedtaget 1844, 
mens selve gitteret måske stod frem til 1869.
 Prædikestolen, fra 1869, er i nygotisk stil, men 
tilslutter sig i øvrigt renæssancetidens traditionel-

Fig. 21. Korbuekrucifiks, o. 1500, korstræet fornyet 
1869 (s. 6075). Henrik Wichmann fot. 2003. – Chancel 
arch crucifix, c. 1500, wooden cross renewed in 1869.

Fig. 20. Korbuekrucifiks, o. 1500, udsnit af Kristusfigu-
ren (s. 6075). Henrik Wichmann fot. 2003. – Chancel 
arch crucifix, c. 1500, detail of Christ figure.
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le opbygning. Stolen har fire fag med postament 
og frise samt spidsbuede arkadefag, der flankeres 
af enkle pilastre med skjoldkapitæl. Spidsbuerne 
er dannet af halvrunde lister, under storgesimsen 
løber en buefrise, mens den glatte underbaldakin 
er svunget og hviler på en profileret bærestolpe. 
Over kurven danner himlen en sekssidet poly-
gon med buefriser, kronende kors og glat loft. 
Dets midte markeres af en tolvtakket rosetstjerne 
med nedhængende Helligåndsdue. Kurv og him-
mel forbindes imod væggen af et rygskjold med 
nygotiske fyldinger. Enkel læsepult og trappe i 
syd med adgang umiddelbart fra præstestolen.
 Bemaling fra 1969-70 som på altertavlens ram-
meværk, postamentfelterne endvidere med gyl-
dent bladværk og rosetter på sort bund. Af fel-
terne, der ligeledes har sort bund, smykkes de to 
yderfelter af en gylden kalk, mens de to midter-
ste har forgyldte frakturindskrifter: »Taler i Lyset, 

hvad jeg siger eder i Mørket og prædiker paa Ta-
gene, hvad der siges eder i Øret. Math. 10,27«.
 †Prædikestol, formentlig fra 1600’erne, tidligst 
nævnt 1716. Den blev 1741 repareret med brug 
af et (væg)anker, søm, ‘fiel’ og træ, og i forbindelse 
med istandsættelsen 1779 malede Thomas Bang 
‘prædikestolen med trappen derop og rækvær-
ket’. Atter 1839 skulle prædikestolen repareres 
og males to gange, 1843 blev den flyttet af tøm-
rermester Nielsen, Horsens, og 1844 forandrede 
snedker Fischer, Horsens, en bogstol i prædike-
stolen. Samme snedker fæstnede 1852 himlen og 
en Kristusfigur, der må have kronet den øverst.15 
Prædikestolen blev nedtaget 1869 og solgt til en 
værtshusholder Nielsen i Kattesundet, der efter 
sigende skal have brugt den som hundehus.30

 En kraftig †læsepult fra 1869 havde de følgende 
årtier plads midt i kirken foran alteret. Den havde 
beklædning med et stort kors (jfr. fig. 22).

Fig. 22. Indre set mod alteret i syd o. 1903. Fot. Eyvind Skandrup Lund. I Horsens Byarkiv. – Interior viewed towards 
the altar in the south c. 1903.
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Danmarks Kirker, Århus

 Stolestaderne, fra 1869, har skrånende ryglæn og 
svære gavle, 130 cm høje, med spidsfylding (falsk) 
og afslutning i hjerteform omkring et firpas. Ud-
svejfede armlæn med gennembrudt trepas. Be-
maling fra 1969-70 i grå nuancer med lidt blåt og 
brunt.
 †Stolestader. Ved istandsættelsen 1779 blev de 
æl dre stole nedtaget, repareret og genopsat, og 
de suppleredes med 14 nye stole ‘med døre, dob-
belte sæder, bænke og fyllinger’. Herefter tog 
maler Thomas Bang sig af stoleværket ‘indvendig 
og udvendig’. I de følgende år ses indtægter af 
fire ‘lukkede’ stole forrest (jfr. †herskabsstole) og 
af godt 50 andre udlejede stader indtil omkring 
1818, da man ophørte med at tage stadepenge. 
1839 blev tre stole omgjort med ny bagklædning 
og bænke, inden hele stoleværket blev malet. En-
delig smurte malermester Fussing 1843 ‘perle-
farve’ på stolene ‘hvor prædikestolen før har stået’ 

og på en stol, der var blevet beskadiget ved flyt-
ningen (jfr. ovf.).15

 En præstestol og en tilsvarende degnestol fra 1869 
flankerer alteret, præstestolen i øst. De to rum-
indretninger dannes af nygotisk panel med hver 
seks fag, 245 cm højt. Væghjørnerne udgør næ-
sten kvadratiske rum, 135×110 cm, afskærmet 
imod alteret af to fag, mens et tredje skråfag dan-
ner overgang til smallere rum nordover, der for 
præstestolens vedkommende udgør en gang til 
prædikestolstrappen. Panelerne, med to rækker 
fyldinger, krones af en frise af trekløverbuer og 
kannelering og flankeres af piller, der fortsætter 
i spir som ved altertavlens sidefelter. Skråfagene 
tjener som indgange afskærmet med rødt klæde. 
Bemaling fra 1969-70. En armstol til præsten i ny-
barok stil er udført o. 1900 i blank eg og har sort 
betræk af imiteret læder. I præstestolen findes en 
servante fra o. 1900.

Fig. 23. Indre set mod indgangen og orglet (s. 6078) i nord. Jesper Nørgaard Weng 
fot. 2001. – Interior viewed towards the entrance and organ in the north.
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 En †præstestol og en †degnestol flankerede 1779 
alteret, den første omtales allerede 1716 som en 
skriftestol. Der var tale om ‘lukkede stole’, altså 
rumindretninger med vægge, loft og døre, der 
1839 skulle males to gange. Stolene nævnes 1856 
og må have eksisteret til 1869.15

 †Herskabsstole, 1779, omtalt som fire ‘lukkede’ 
stole, der hovedsagelig må have udmærket sig ved 
en placering forrest i de to rader og ved en rigere 
udformning med låger. 1779 blev de malet ‘ud- 
og indvendig’ og ses i de følgende år udlejet til 
folk som fru Grambov ‘på palæet’ (hofmesterinde 
ved det russiske hof), generalmajor Leunbak og 
hofchef Ployart med frue fra byens russiske hof. 
Stolene var svære at få lejet ud til en særskilt pris. 
I hvert fald forlangte hospitalet ikke mere for de 
fire forreste stole, end for de øvrige stader. Lejen 
var bortfaldet o. 1818 og stolene fjernet 1869.15

 Et indmuret †skab blev 1769 forsynet med nye 
hængsler.15

 En †kirkeblok blev 1856 anskaffet for 24 rdl., 
hvortil kom 1 rdl. 3 mk. for at få den malet.15

 En †pengetavle nævnes 1794, og 1856 købtes 
sammen med †kirkeblokken to †fattigbøsser af 
blik, der blev opsat ved kirkedøren.15

 Pulpitur, 1869, i nord, indrettet over gangen 
foran kirkerummet med åbning til dette. Siden 
1884 indrettet som orgelpulpitur. Pulpituret er 
tredelt med indgangsdøren midt i underbygnin-
gen, hvis panel er inddelt af liséner med kronende 
gotiske arkitekturgavle, der forbindes af en frise 
med trekløverfelter. Pulpituråbningen inddeles af 
romanske småsøjler, der står oven på yderfagenes 
gennembrudte støbejernsbrystning. Bemaling fra 
1969-70 som stoleværkets, over døren udsparet 
en oprindelig indskrift med gyldne versaler på 
ådret bund: »Restaureret Aar 1869 i Kong Chri-
stian d. IX’s sjette Regeringsaar«.
 Orgel (jfr. fig. 23), 1884, oprindelig med fire 
stemmer, bygget af Frederik Nielsen, Århus.31 
Ombygget 1965 af Th. Frobenius & Co., Kgs. 
Lyngby; ombygget og udvidet 2000 af Th. Frobe-
nius & Sønner. Oprindelig disposition: Principal 
8' (delvis i facaden), Gedakt 8', Fugara 8', Fløjte 
4'.32 Efter ombygningen 1965 lød dispositionen: 
Gedakt 8', Fugara 8', Principal 4', Rørfløjte 4'. 
Ved den seneste ombygning blev manualvær-

ket udvidet med én stemme, og der tilbyggedes 
et pedalværk med Subbas 16'. Dispositionen er 
herefter: Manual (C-f'''): Gedakt 8' (1884), Fu-
gara 8' (1884), Principal 4' (1965), Rørfløjte 4' 
(1884/1965), Åben fløjte 2' (2000). Pedal (C-d'): 
Subbas 16' (2000). Koppel M-P. Manualværket 
har mekanisk aktion og sløjfevindlade, mens pe-
dalværket og koblingsanordningen af pladsmæs-
sige grunde er anlagt med elektrisk funktion. 
Bælganlægget udskiftedes 1965. Den enkle fa-
cade udgøres af 25 piber, flankeret af søjler; siden 
1965 har disse piber været stumme. På pulpituret 
i nord, med østvendt spillebord. Subbaspiberne er 
ophængt vest for orgelhuset.33

 Salmenummertavler, 1869, fire ens, 110×60 cm, 
i stil med stolegavlene, med fire rækker til sky-
denumre af træ. Bemaling som stolene, påskrifter 
med sort frakturskrift.
 †Salmenummertavler. 1848 nævner inventariet 
fem brædder til salmenumre.15

 Præsterækketavle, begyndelsen af 1900’erne, 
158×74 cm, med gylden frakturskrift på sort 
bund. Smal gråmalet ramme. På nordvæggen øst 
for indgangen.
 Et stort maleri, Emmaus (fig. 24), synes udført 
inden for perioden 1850-75 efter forlæg af bl.a. 
Rembrandt og Gerrit van Honthorst. Det meget 
veludførte billede, olie på lærred, 156×250 cm, er 
centreret om Jesus, der sidder bag det lille bord 
og ser direkte imod beskueren, mens et lys falder 
ind på hans ansigt. De to flankerende apostle er 
vist bevægede, netop som de genkender ham. Til 
venstre for Jesus står en gammel kone og skær-
mer med hånden for et lys, mens en tjener bag 
hende delvis dækkes bag et rødt forhæng; i bille-
dets venstre side hænger en lygte. Det dunkle rum 
og den meget bevidste brug af lys og skygge har 
maleren hentet fra nederlandsk 1600-talsmaleri, 
således Rembrandts maleri med samme motiv, der 
lod sig se (og kopiere) i guldalderens København, 
og som nu findes på Statens Museum for Kunst. 
Om nogen egentlig kopi heraf er der dog ikke tale, 
idet elementer også synes lånt fra tidlige   Utrecht-
 Caravaggister som Gerrit van Honthorst.34

 Maleriet, der har en enkel profilramme, sortma-
let med gylden inderliste, er ophængt nordligst på 
vestvæggen. Det er 1968-69 blevet restaureret på 
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Nationalmuseet, hvor man konstaterede en smuk 
bevaringstilstand uden overmalinger.
 To lysekroner, fra 1961, er ikke ganske ens, men 
begge i renæssancestil. På hængekuglerne læses 
årstal, der henviser til hospitalets 400-års jubilæum: 
»1560-1961«. To ældre †lysekroner med spinkle, 
svungne arme var anskaffet o. 1900 (jfr. fig. 22).
 Lysearm, o. 1600, af messing, 32 cm lang, S-
svunget med enkelt bladværk. Cirkulært, profi-
leret vægskjold og nyere cirkulær lyseskål med 
el-fatning. Ved prædikestolen. †Lyseskjolde. 1850-
51 anskaffedes to ‘messinglyseplader’, utvivlsomt 
væglys med messingkjolde til at reflektere lyset.15

 1794 anskaffede to †ligbårer, en stor og en lille 
(til børn).15

 Tårnur, 1854, nu ude af brug, idet både gang 
og slag styres elektrisk. Midt i værket læses på 
en plade: »Patent H. Kyhl, Kjøbh. 1854«. Det 
har grønmalet ramme og er opsat på et træsta-
tiv i loftsrummets østre kvist med forbindelse til 

en skive og en slagklokke i facaden mod gaden. 
Værket indfattes af rå trævægge, der danner et 
samtidigt urkammer. Uret omtaltes 1855 som et 
nyt patenteret tårnur, leveret af urmager H. Kyhls 
‘tårnursetablisement’ i København. Uret skulle 
kunne gå og slå i otte dage ved én optrækning 
og vise timer og minutter på en skive med ægte 
forgyldte tal og visere. Efter værkets opsætning 
indklædte en snedker det i et ‘kammer’ med dør 
og udførte et rækværk ‘omkring randen’.15

 Slagklokken, tvm. 22 cm, er af messing, glat, og 
har plads i en af de to små murglugger, der flanke-
rer urskiven (jfr. fig. 1, 4). Slagklokken er rimeligvis 
samtidig med værket fra 1854, men det kan ikke 
ganske udelukkes, at den er overført fra et ældre 
tårnur (jfr. ndf.). Urskiven (jfr. fig. 1, 4), der pryder 
gavlen ud imod Hospitalsgade, er nyere, cirkulær 
med sorte romertal. Den er udført nøje efter de 
ældre †urskiver, der tjente i 18-1900- tallet (jfr. fig. 
1, 5).

Fig. 24. Emmaus, maleri fra 1850-75 udført efter forbilleder af nederlandske mestre fra midten af 1600’erne, for-
trinsvis Rembrandt og Gerrit van Honthorst (s. 6078). Henrik Wichmann fot. 2003. – Christ at Emmaus, painting 
from 1850-75 after works by Netherlandish masters from the mid-1600s.

413*
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 †Tårnur. Fra før 1677, da »Hans Klokmester her 
udi Horsens« kvitterede for betaling i anledning af, 
at han havde ‘repareret og forferdiget’ sejerværket i 
hospitalet.35 1759 repareredes uret af Hans Nysted, 
1794 af Peter Bucholt, der betaltes for at udskifte 
en slagskive i klokkeværket. 1796 fremgår det, at 
samme urmager havde ansvaret for at holde ur-
værket i god stand ‘hele året’. 1821 ønskedes det 
oplyst, hvorfor vedligeholdelse af uret ikke havde 
været posteret siden 1813. 1830 tog urmager C. P. 
Møller sig af værket, idet ‘hagen’ blev repareret og 
smurt, gangen ‘indrettet’ og en ny »Sex Drive« for-
færdiget i slagværket. Mindre arbejder 1837 om-
fattede en filing af slagskiven, ligesom der gjordes 
et nyt stykke til udløsningsarmen. Tårnuret, der 
1848 omtaltes som et stort urværk på loftet, blev 
udskiftet 1854.
 Klokke (fig. 25), romansk, 1200-50, tvm. 74 cm, 
med dobbelte lister om halsen og ved overgangen 

mellem slagring og hals. Kronen har facetterede 
hanke. Ældre jernbeslået slyngebom af eg med 
montage for trækstang. Ophængt i kirkens sydgavl 
siden 1979, da der etableredes elektrisk ringning.
 Klokkens herkomst er usikker (jfr. oversigt), 
men den har rimeligvis hørt til i hospitalet si-
den dets grundlæggelse 1560. Frem til 1979 hang 
den i nordgavlen,36 der måske var klokkens gamle 
plads. Klokken brugtes ikke blot til gudstjenester, 
der ses også indtægter til hospitalet for at bruge 
klokken ved fremtrædende begravelser. 1738 re-
pareredes ‘klokkehuset’, og 1844 måtte klokken 
nedtages, idet den fik nyt ophæng med dertil hø-
rende ‘skrue ringe og støbte bakker’. 1852 mon-
teredes en ny ‘stang med behørig form at ringe 
med’ (jfr. spor på klokkebommen).15

 Klokkestol af fyr og omgivende klokkekammer 
fra 1979. †Klokkestole. 1830 sattes en ny ‘stolpe til 
klokken’, og 1844 blev klokkestolen fornyet.15

Fig. 25. Klokke, romansk, 1200-50, formentlig fra en af byens middelalderkirker 
(s. 6080). Henrik Wichmann fot. 2003. – Bell, Romanesque, 1200-50, probably 
from one of the city’s medieval churches.
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KILDER OG HENVISNINGER

Vedr. arkivalier for Gammel Skanderborg Amt i almin-
delighed henvises til s. 2874, vedr. litteratur og forkor-
telser til s. 2875. Endvidere er benyttet:
 LAVib. Århus bispearkiv. Regnskaber for Hor-
sens Ho spital 1712-1860 (C 3-2638-66); Horsens Ho-
spital, regnskabsbilag 1652-1734 (C 3-2667-69); Hor-
sens Hospital, antegnelser til regnskaber 1651-1732 og 
1817-45 (C 3-2670-71).
 Tegninger og opmålinger. Tegning til †portal (nr. 
2) ved Jens Hiernøe 1795. Skitsen er vedføjet overslag 
af 6. juni 1795 i hospitalets regnskaber 1793-96 (bilag 
82). LAVib. – Kopi af matrikelkort af hospitalets grund 
ved landinspektør Valdemar Møller 1918. NM. – Op-
målinger af hospitalet (beliggenhedsplan, grundplan, 
opstalter og snit) ved elever i Horsens Bygmesterskole 
1948-49. Horsens Museum (nr. 66-Z).
 Litteratur. O. Fabricius, Horsens Kjøbstads Beskri-
velse og Historie, Odense 1879, 167-81; – Henning 
Heilesen, »Horsens hospitals forstandere«, ÅrbÅrhSt 
bd. 51, 1959, 179-90; – Aage Dyrkjøb, »Horsens Ho-
spitals historie«, ÅrbÅrhSt bd. 61, 1968, 96-140; – Pe-
ter Stentoft, »Horsens Hospital«, MeddÅrhSt 1991, 
88-94.

Historisk indledning og bygningsbeskrivelse ved Niels 
Jørgen Poulsen, inventar ved Ebbe Nyborg og Ole 
Olesen (orgel). Redaktionssekretær Annelise Olesen 
og Heidi Lykke Petersen. Teknisk og grafisk tilrette-
læggelse ved Mogens Vedsø. Engelsk oversættelse ved 
James Manley. Redaktionen afsluttet 2003.

1 KancBrevb 8. maj 1560. Brevet er gengivet i sin helhed 
i Aage Dyrkjøb 1968, 104-05.
2 Om den nedlagte †S. Jørgensgård jfr. ndf. s. 6147. At 
det genoprettede hospital 1560 overtog den gamle S. 
Jørgensgårds grund bekræftes af gadenavnene, idet Ho-
spitalsgade, hvor hospitalet ligger, til langt ind i 1600’er-
ne vedblivende blev kaldt S. Jørgensgade. Denne gade lå 
i middelalderen uden for den egentlige by, hvis vestre 
grænse da udgjordes af ‘Graven’. – Ved renovering af 
hospitalet 1969 fandtes under gulvet af den nordre del 
af hovedbygningen op mod 40 skeletter, der blev opfat-
tet som hørende til den senmiddelalderlige S. Jørgens-
gård. Jfr. fotografier og avisudklip fra Jydsk Aktuelt, 3. 
sept. 1969, i Horsens Museum (j. nr. HOM 1041).
3 KancBrevb 21. april 1569.
4 ActaPont, nr. 3366.
5 Repert II, nr. 9760.
6 DaKancReg 12. nov. 1541.
7 KancBrevb 8. maj 1560.
8 KancBrevb 19. marts 1564.
9 KancBrevb 9. nov. 1565.
10 KancBrevb 3. jan. 1567.
11 KancBrevb 25. april 1569.
12 KancBrevb 3. jan. 1568.
13 KancBrevb 9. april 1570.
14 HofmFund 
15 LAVib. Århus bispeark. Rgsk. for Horsens Hospital 
1712-1860 (C 3-2638-66).
16 En tilsvarende skulptur er opstillet ved Præstø Bib-
liotek.
17 Vilhelm Wittrup i brev til Nationalmuseet 15. sept. 
1918.
18 KancBrevb 3. jan. 1568 og 9. april 1570. Inventaret 
befandt sig i S. Hans Kloster, hvor Rosenkrantz havde 
modtaget det.
19 Note 15. Jfr. også Merete Bergild og Jens Jensen, 
»Ulrik Mathiasen og Mathias Ulriksen Sartz – en bil-

Fig. 26. Englehoved, o. 1650-75, genbrugt på altertav-
len fra 1869 (s. 6068). John Lee. fot. 2003. – Head of an 
angel, c. 1650-75, used again in the altarpiece from 1869.

Fig. 27. Alterstager, 1665, udsnit af fod med giverind-
skrift (s. 6074, jfr. fig. 19). Henrik Wichmann fot. 2003. 
– Altar candlesticks, 1665, detail of base with donor’s in-
scription (cf. fig. 19).
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ledhuggerfamilie i Århus i 16-1700-tallet«, ØJyHjemst 
1993, 43-58.
20 Jens Hiernøe kvitterede for modtagelsen af 84 rdl. 
2. okt. 1795. Tegningen er vedføjet overslag af 6. juni 
1795 i hospitalets rgsk. Jfr. note 15: Rgsk. 1793-96, bi-Jfr. note 15: Rgsk. 1793-96, bi-1793-96, bi-
lag 83.
21 Note 15. Jfr. N. J. Israelsen, Nicolaus Hinrich Rieman. 
Bygmester i Jylland, Kbh. 1965, der dog ikke omtaler 
hans arbejder på hospitalet. Om Riemans øvrige virk-
somhed i Horsens jfr. ovf. s. 5447, 5672 og 5725.
22 Fabricius 1879, 177.
23 Bjørn Westerbeek Dahl, Kortets historie i Vejle amt, 
Vejle 1993, 98 og 100.
24 Blandet af engelskrødt og kønrøg. 
25 Mindre forskelle kan dog også noteres. Således er 
Jesusbarnet i Skærup påklædt, Marias kappe har et lidt 
andet fald, og i stedet for kronende engle omgives hun 
i Skærup af en skykrans med de tolv apostle. 
26 Beckett, DaKunst II, 163-167. Benævnelsen ‘Ber-
gens farer-mesteren’ slog ikke rigtigt an, hvorfor vær-
kerne og diskussionen normalt findes behandlet un-
der den såkaldte ‘Imperialissima-mester’. Jfr. DK.Sjyll. 
2832-2843 og senest Jan von Bonsdorff, »Imperialis-
sima-mästaren som kategoriseringsproblem«, hikuin 
26, 1999, 45-70.

27 V. Thorlacius-Ussing, »Den senere middelalder«, Dan-
marks Billedhuggerkunst, Kbh. 1950, 108-112. 
28 Danske præsters indberetninger til Oldsagskom-
misionen af 1807. Nord- og Østjylland; red. Christian 
Adamsen og Vivi Jensen, Højbjerg 1996, 322.
29 Inventarium 1684 gengivet i Dyrkjøb 1968 (note 1) 
133.
30 Oplysning i Nationalmuseets protokol over indkom-
ne genstande 1907. J. nr. 571, 1907.
31 Organist- og Kantorembederne, div. udg.
32 Fløjtestemmens navn kendes ikke, tonehøjden fore-
ligger heller ikke oplyst, men det er utænkeligt, at org-
let ikke har haft en stemme i 4-fods lejet. Piber fra 
denne stemme findes i den nuværende Rørfløjte 4’.
33 Yderligere oplysninger om orglet findes i Den Dan-
ske Orgelregistrant og på dennes internet-hjemme-
side.
34 NM. Responsum ang. mulige forlæg, kunstner m.m. 
ved Lene Bøgh Rønberg, Statens Museum for Kunst. 
Selv om maleriet ligger fjernt fra den klassicerende 
Eckersberg-tradition, som guldaldermalerne betjen-
te sig af i deres kirkelige motiver, kan det godt høre 
hjemme i perioden og må skyldes en dygtig kunstner. 
35 Kvittering gengivet i Dyrkjøb 1968 (note 1), 135.
36 Dyrkjøb 1968 (note 1), 132.

CHURCH IN HORSENS HOSPITAL · ENGLISH SUMMARY

The church, which dates back to a reorganiza-
tion of the city’s hospital system in 1560, appears 
to have been built on the site of the medieval †S. 
Jørgensgård (St. George’s House) (cf. p. 6149). It 
forms a very stately wing in two storeys, where 
the church, which extends through both storeys, 
occupies the southern half. The facades are divi-
ded up by pilaster strips and the entrance section 
in the middle of the east side is terminated by 
a small pediment. The door, in rustic framing, is 
from the 1820s, but before this had been changed 
twice in the course of the 1700s: a †portal from 
1755 was made by the sculptor Mathias Sartz, År-
hus; this was replaced with a †portal from 1795 
(fig. 7) by the sculptor Jens Hiernøe, Horsens. The 
church originally had eight windows which were 
given their present ogival form in 1852 in con-
nection with the installation of cast-iron frames. 
Two windows in the south gable were bricked 
up in a restoration of 1868-69, which gave the 
church interior its present appearance.

 The main furnishings come from the refurbish-
ing of 1869, which gave the interior its Neo-
Gothic look. However, a few pieces are older: 
some are even medieval and must originally 
have belonged to other churches and institu-
tions such as the †chapel in S. Jørgensgården (St. 
George's Court) mentioned elsewhere. The bell, 
for example, is Romanesque, from 1200-1250 
(fig. 25), and in the Neo-Gothic altarpiece fig-
ures and reliefs from a Late Gothic altarpiece 
from c. 1500 (fig. 10) have been used again. From 
the same period comes the figure of Christ on 
the Crucifix (fig. 21).
 A light fitting was made c. 1600, the altar 
candle sticks (fig. 19, 27) were donated in 1665 by 
two citizens, and the altar silver from 1731 (fig. 
17) comes from the goldsmith Anders Mogensen 
Løwenhertz in Horsens. Finally, in the 1800s an 
unknown painter did a large painting of Christ at 
Emmaus (fig. 24) after the work of Netherlandish 
masters of the mid-1600s.



Kirkesalen er indviet kort tid efter selve fængslet, den 
10. juli 1853, af biskoppen over Århus Stift. Statsfængs-
let har fra første færd udgjort et selvstændigt sogn med 
egen præst, der administrativt hører under Justitsmini-
steriet. Sognet omfatter både fanger og funktionærer, 
det såkaldte ‘indre’ og ‘ydre’ sogn. Ved særlig bevilling 
fik fængselskirken, undertiden også kaldet kapellet, 
1975 det ‘neutrale’ navn Vestermark Kirke. Der var ind-
til 1933 tvungen kirkegang for alle indsatte, og da kir-
ken var det eneste sted i fængslet, hvor alle fanger var 
samlet på én gang, foregik gudstjenesten under særlige 
sikkerhedsforanstaltninger, og de indsatte og funktio-
nærerne holdtes indtil 1924 klart adskilte fra hinanden 
(se ndf.).1 Et †kapel for katolske indsatte indrettedes i 
1950’erne i en kældercelle og fungerede til engang i 
1970’erne (se ndf. s. 6091).

Horsens Statsfængsel er opført 1847-53 efter teg-
ning af arkitekt, kgl. bygningsinspektør Frederik 
Ferdinand Friis, der få år senere (1856-59) også 
forestod opførelsen af fængslet i Vridsløselille.2 
Fængslet ligger 2 km nordvest for byens centrum 
og er bygget på den tidligere eksercerplads. Den 
store bygning (fig. 1) består af en rektangulær 
karré i fire etager, omgivet af en ringmur. Det 
massivt virkende anlæg er bygget af gule mursten 
i en senklassicistisk, historicerende stil, stram og 
symmetrisk.
 Kirkesalen er nøje integreret i bygningskom-
plekset og centralt placeret i den sydlige del af 
fængslets midtfløj, ‘kirkefløjen’ (jfr. fig. 4), der de-

Fig. 1. Statsfængslet set fra sydøst kort tid efter indvielsen 1853. Kirkesalen er beliggende øverst i tværfløjen under 
spiret (jfr. fig. 4). Litografi af Julius Hellesen efter tegning af Alexander Nay 1858. KglBibl. – State Prison viewed from the 
south east shortly after its inauguration in 1853. The church hall is uppermost in the transverse wing beneath the spire (cf. fig. 4).

KIRKESAL I HORSENS STATSFÆNGSEL
VESTERMARK KIRKE
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Fig. 2. Statsfængslets sydfacade. 1:600. Tegning i Statsfængslet, 1875. – South facade of the State Prison.

Fig. 4. Plan af Statsfængslets byg-
ningskompleks, 3. etage. Kirken 
er beliggende i den sydligste del 
af midtfløjen. Nord opad. 1:1000. 
Tegning i Statsfængslet, 1875. – 
Plan of State Prison complex, 3rd sto-
rey. The church is in the southernmost 
part of the middle wing.

Fig. 3. Tværsnit af fængslets midt-
fløj set mod nord. Kirkesalen i 
øverste etage er med den oprinde-
lige †indretning 1853-1924. 1:600. 
Tegning i Statsfængslet, 1875. – 
Cross section of middle wing of prison 
viewed towards the north. The church 
hall on the top floor has the original 
†furnishings from 1853-1924.
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ler fængselsgården i to halvdele. Her spænder den 
over hele fløjens bredde og optager de to øver-
ste etager. I det ydre markeres kirken ved sine 
rundbuede vinduer og af en lille tagrytter, hvis 
spir indtil 1999 var forsynet med en vindfløj med 
»1853« (nu i fængslets museum).
 Det næsten kvadratiske kirkerum, 13,6×13,1 
m, fik sin nuværende indretning med almindelige 
stolestader ved en ombygning 1924-25. Rum-
met er orienteret med alteret mod nord, mens 
sydvæggen optages af et orgelpulpitur med to 
underliggende smårum, hvoraf det vestre siden 
1994 benyttes som bedeplads for muslimske indsatte. 
Der er adgang til kirken fra korridoren i sydflø-
jens 3. etage, hvor de nærmest liggende lokaler 
oprindelig tjente som sygestuer; de benyttes nu af 
fængslets ‘bygningsværkmester’ og fængselspræ-
sten. To døre, flankerende alteret, leder ind til et 
tværgående rum med en trappe, der indtil 1924 
førte op til et †pulpitur over alteret (se ndf.). Kir-
kerummet får lys gennem højt siddende, rund-
buede vinduer, fem i hver flankemur. Væggene, 
der nederst er beklædt med hvidmalede paneler, 
fremtræder siden 1978 med en dueblå farve, som 
danner en fin kontrast til det smukt udførte kas-
setteloft, kirkens oprindelige loft, der har små ro-
setter i bunden af de 10×10 felter og i felternes 
sammenstød. Et nyt gulv af træ er lagt 1998.
 †Indretningen 1853-1924. Kirkesalen var frem til 
1924 i lighed med Vridsløselille og andre fængsels-
kirker3 indrettet som en ‘cellekirke’ med lukkede 
†skabsstole, hvor fangerne af sikkerhedsmæssige 
hensyn sad hver for sig uden kontakt med hin-
anden (jfr. fig. 11). Stolene var som i et amfiteater 
anbragt trappevis opefter, så de øverste befandt sig 
i højde med det nuværende orgelpulpitur. Over 
alteret og langs den nordre del af sidevæggene 
var der et tredelt, omløbende †pulpitur, beregnet 
til fængslets funktionærer og deres familier, som 
kunne deltage i gudstjenesten bag et forhæng 
af sort klæde. †Prædikestolen var anbragt midt i 
pulpituret, og bag denne var en slags alter-attrap, 
beregnet for fangerne i de øveste og bageste stole, 
der ikke kunne se det egentlige alter på gulvet. 
Pulpituret havde adgang ad to døre fra det bagved 
liggende rum. Under denne oprindelige indret-
ning var de to nordligste vinduer i hver side noget 

større end i dag, idet de rakte ned bag pulpituret 
og havde bund ca. 1 m over gulvet. Væggenes be-
maling illuderede lyse marmorkvadre.
 Opvarmning. En †kakkelovn (jfr. fig. 11) var ind-
til 1924 opstillet i kirkesalens nordvestre hjørne.

Inventaret afspejler i et betydeligt omfang nyind-
retningen 1924-25, men såvel alterbord som præ-
dikestol og stolesæder er fornyet ved den seneste 
istandsættelse 1999 efter tegninger af arkitekterne 
Mogens Svenning og Ib Golfer. Ved samme lej-
lighed er træinventaret (af fyr) nymalet i hvidgråt 
med forgyldning og blåt, der spiller op til vægge-
nes farve. Bemalingen skyldes fangerne selv, lige 
som også kirkens udstyr generelt har nydt godt 

Fig. 5. Plan af kirkesalen med nuværende indretning. 
1:300. Nord opad. Tegnet af Marianne Nielsen efter op-
måling 1989 i Statsfængslet. – Plan of the church hall with 
present-day furnishings. 1:300. North at top. Drawn by Mari-
anne Nielsen after measurements, 1989, in the State Prison.
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af de indsattes eget arbejde. Enkelte stykker fra 
kirken er nu overført til fængslets museum.4

 Over alterbordet, der er fra 1999 og prydes af 
enk le arkadefyldinger,5 er som alterprydelse op-
hængt et stort maleri fra 1941 (fig. 8), Jesus som 
tolvårig i templet, udført af en indsat tysk por-
trætmaler, Hugo Tietze. Det er malet i olie på 
lærred, 217×160 cm, og følger nøje sit forlæg, 
et maleri, der skyldes den tyske maler Heinrich 
Hofmann (†1912), og som hører til på galleriet i 
Dresden. Bred forgyldt ramme.
 Den oprindelige alterprydelse var et stort †alter-
kors af træ fra 1853 (jfr. fig. 11), udført i nygotisk 
stil og forgyldt. Korset indgik i begge de to tidlig-
ste (†)alterpartier fra 1853 og 1924-25. 1) 1853 stod 
†alterkorset på et †alterbord, hvis forreste hjørner 
havde usædvanlige cylindriske udbygninger som 
fod for alterstagerne. Et mørkt †hængeklæde dan-

nede baggrund for alteret, og et lignende for den 
nævnte øvre alter-attrap, hvis nærmere udsmyk-
ning ikke lader sig uddrage af fotografiet (fig. 11). 
2) (Fig. 12), 1924-25. Korset, stående på et †al-
terbord, overdækkedes af en spinkel vægbaldakin 
med hængeklæder ved siderne. På baldakinens 
forkant var der yderst malet to små georgskors, og 
derimellem læstes en indskrift med versaler: »Vort 
borgerskab er i himlene«. 3) 1941, et enklere ar-
rangement med nuværende altermaleri.
 Et mindre *alterkors af forgyldt fyrretræ, 98 cm 
højt, må stamme fra første del af 1900’erne. Det 
har en tid været i fængslets filial (udslusningsafde-
ling) i Amstrup. 
 Altersølvet (fig. 9) er i sin kerne fra 1853. Kal-
ken, 22,5 cm høj, er oprindelig med stempler for 
Christi an Stampe Kragh (†1834), København, hvis 
enke førte værkstedet videre. Den cirkulære fod 

Fig. 6. Indre set mod nord. Henrik Wichmann fot. 2002. – Interior viewed towards the north.
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har godronnering, skaftet er svajet, bægeret stejlt 
med en udsvajet rand, hvortil i ny tid er fæstnet en 
dækplade med tud. Under foden læses med grave-
ret skråskrift: »Statsfængslets kirke i Horsens«. Her 
såvel som på mundingsranden ses endvidere fire 
stempler: Københavnsmærke, årstalsmærke ‘53’ 
for 1853, guardeinmærke for Peter R. Hinnerup 
(1840-63) samt Christian Stampe Kraghs stempel 
(Bøje nr. 1176).6 Disken er nyere, glat, tvm. 11,4 
cm, på undersiden mærket »Cohr Denmark«.
 En *oblatæske og en *alterkande af sort porcelæn 
fra Den kongelige Porcelænsfabrik må være an-
skaffet i den senere del af 1800-tallet. Nu i fængs-
lets museum.
 Et sygesæt er fra o. 1900, mærket »Atla«. Kalken, 
10 cm høj, er ganske enkel med kors på bægeret, 
disken, tvm. 6,5 cm, har et tilsvarende kors på fanen. 
En cirkulær oblatæske, tvm. 5 cm, har let hvælvet, 

korsprydet låg, mens en 6 cm høj vinbeholder med 
skruelåg er udformet til at passe ned i kalkens bæ-
ger. Samtidigt futteral i sort læderimitation.
 Alterstagerne, måske fra 1853 (jfr. fig. 10), er af 
tin, 30 cm høje, i en opulent rokokkoagtig stil 
med tresidet gennembrudt fod og ‘kraver’ samt 
lyseskål af messing. Nyere syvstage. I museet fin-
des fra kirken yderligere en tredobbelt *lysestage, 
49,5 cm høj og to små *stager, 16 cm høje, der er 
af samme arbejde som alterstagerne og ligeledes 
kan gå tilbage til 1853 (fig. 10).
 Alterskranken er fra 1924-25, tresidet og udført 
som gennembrudt panel i fint arkademønster, 
der svarer til kirkens gamle †nordpulpiturs, og 
som kan stamme derfra (jfr. ndf. og fig. 6). Den 
ældre †alterskranke, formentlig fra 1853, var nygo-
tisk, udført af støbejern og med halvcirkulær plan 
(jfr. fig. 4, 11). 

Fig. 7. Indre set imod syd. Henrik Wichmann fot. 2002. – Interior viewed towards the south.



6088 HORSENS

 Døbefonten (jfr. fig. 7) går tilbage til 1853 og er 
udført som en spinkel træpiedestal, 93 cm høj, 
med kvadratisk fod, sekssidet skaft og nærmest 
diskosformet skål. Fonten står lige foran alteret. 
Før 1924 havde den plads i rummets nordvestre 
hjørne (jfr. fig. 11). Dens skål bærer et dertil af-
passet dåbsfad, glat, tvm. 35 cm, der snarest er sam-
tidig med fonten. 
 Over alternichen hænger et krucifiks fra o. 1930, 
ca. 1 m højt. Kristusfiguren står i blankt birketræ, 
mens det glatte kors er sortmalet. Det velskårne 
korsfæstelsesbillede er udført af en indsat, der har 
udført et tilsvarende i Nyborg Stats fængsel.
 Prædikestolen er fra 1999, ganske enkel, i fem 
fag med profilfyldinger og trappe bagtil.5 Den 
står i rummets nordøsthjørne. †Prædikestole. 1) 
Indtil 1924 udgjordes prædikestolen af en tresi-
det karnap, der sprang frem midt i det daværende 
†nordpulpitur (jfr. ndf. og fig. 11). Sidefagene var 
smalle med enkle fyldinger, midtfaget smykket 
af en kvadratisk fylding, der rummede en cirkel-
medaljon med Jahve-øje og runde markeringer 
(bosser?) i sviklerne.7 Herunder var med fraktur-
skrift malet indskriften: »Salige ere de som høre 

Ordet og bevare det« (Luk. 11,28).8 2) 1924-25, 
svarende til den nuværende (jfr. fig. 12).
 Stolestaderne er fra 1924-25 med kraftige plan-
kegavle, der har reliefskåret hjulkors under tvær-
afdækning. Sæderne er fornyet 1999, da et af sta-
derne blev overført til museet. De ældre †stader 
fra 1853 havde som nævnt karakter af skabsstole 
eller ‘strandkurve’, hvori høje glatte paneler holdt 
fangerne strengt afsondrede fra hinanden (jfr. fig. 
11). En †armstol ved alteret til præsten er fra o. 
1900 (jfr. fig. 12).
 Den nævnte bedeplads eller ‘moske’ for muslim-
ske indsatte, er indrettet 1994 vestligt under or-
gelpulpituret (fig. 13). Den måler 5,4×1,7 m og 
er afskærmet af et 1,75 m højt panel, hvis øvre 
del er gennembrudt af tre rækker små glasruder. 
Indenfor findes et maleri af Kabaen i Mekka og 
en bunke små bedetæpper. Der er ikke adgang til 
rummet fra kirken, kun fra gangen udenfor.
 To †geværkasser opbevaredes indtil 1924 på det 
da nedtagne †pulpitur. Det rummede karabiner 
og tilhørende ammunition, der var bevæbning 
for to opsynsbetjente, som under gudstjenesten 
havde opstilling på hver side af alteret.

Fig. 8. Altermaleri 1941, Jesus som tolvårig i templet, udført af Hugo Tietze efter for-
læg af Heinrich Hofmann (s. 6086) Henrik Wichmann fot. 2002. – Altar painting, 1941, 
the 12-year-old Jesus in the Temple, by Hugo Tietze after an original by Heinrich Hofmann.
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 Pulpitur, se ndf. under orgelpulpitur. †Pulpitur, 
1853, opsat langs nordvæggen over alteret, fort-
sættende langs de tilstødende vægge i vest og øst 
i en længde af to vinduesfag (jfr. fig. 11). Midt-
for dannede en karnap kirkens †prædikestol (jfr. 
ovf.), mens det øvrige brystningspanel havde en 
enklere dekoration i form af et arkademønster 
(dele heraf kan være bevaret i yngre inventar, jfr. 
alterskranke og orgelpulpitur). Midt på pulpitu-
ret bag prædikestolen markerede et højt opsat 
klæde pladsen for det ‘alter’, som de øverst sid-
dende fanger havde for øje (jfr. s. 6085). Og ved 
siderne havde fængslets funktionærer og deres 
familier som nævnt deres plads bag sorte atlaskes 
forhæng.
 Orgel (fig. 7), med 12 stemmer, to manualer og 
pedal, bygget 1989 af Bruno Christensen & Søn-
ner, Terkelsbøl. Facaden fra †orgel nr. 1 og 2 er 
genanvendt.
 †Orgler. 1) O. 1850, med fire stemmer, bygget 
af Frederik Hoffmann Ramus, København, an-
tagelig til tugthuset i Viborg, hvorfra det o. 1853 
skal være kommet til fængselskirken i Horsens.9 I 

1906 opgives dispositionen at være: Principal 8', 
Gedakt 8'. Octav 4', Fløjte 4'.10 Facaden er, med 
udvidelser fra 1916, genanvendt i kirkens nuvæ-
rende orgel; indtil 1989 havde den attrappiber af 
sølvbronzeret træ. En tilsvarende facadeudform-
ning kendes fra Ramus-orglet i Almind kirke, 
Viborg amt (tidligere i Kvindefængslets kirke, 
København).11

 2) 1916, med seks stemmer, bygget af Horsens 
Orgelbyggeri ved M. Sørensen. Ramus-orglets 
tredelte facade genanvendtes i udvidet skikkelse. 
Ved kirkens nyindretning 1924-25 blev instru-
mentet flyttet fra et sidepulpitur til det nye pul-
pitur i nord, hvor også det nuværende orgel har 
sin plads. Spillebordet opbevares i fængslets mu-
seum.12

 Orgelpulpituret, fra 1924-25, stækker sig langs 
sydvæggen og hviler på to vægstykker midtfor, der 
flankerer indgangen. Pulpituret har to korte frem-
spring ved siderne og en brystning, der er smykket 
af et gennembrudt arkademønster, som kan være 
genbrugt fra det ældre †pulpitur (jfr. ovf.). Midtfor 

Fig. 9. Altersølv (s. 8086). Kalken, fra 1853, udført af 
Christian Stampe Kragh, København, disken er nyere. 
Henrik Wichmann fot. 2002. – Altar silver. The chalice, 
from 1853, is by Christian Stampe Kragh, Copenhagen; the 
paten is more recent.

Fig. 10. Alterstager, formentlig 1853 (s. 6087). Den sto-
re (til tre lys) og de to små er nu i fængslets museum. 
Henrik Wichmann fot. 2002. – Altar candlesticks, prob-
ably from 1853. The large one (for three candles) and the two 
small ones are now in the prison museum.



6090 HORSENS

markerer to spejlfyldinger orglets plads, og under 
det findes som nævnt to rum (jfr. ovf.).
 Salmenummertavler, 1853, to ens, 126×94 cm, til 
skydenumre af træ. Kraftig profilramme og sort 
påskrift. Opsat på øst- og vestvæggen, før 1924 

på †nordpulpituret foran de sorte forhæng (jfr. 
fig. 11).
 En mosaik i form af et stort Konstantinskors ef-
ter oldkristent forbillede, 157×115 cm, er udført 
1976 af John Rønnow Olsen (signeret »JR«) og 
opsat nordligst på vestvæggen.
 Kirkeskib, »Haabet«, o. 1915, fuldskib, ca. 120 
cm langt, hvidmalet med rød bund. Skibet er 
bygget og skænket af en fange, der o. 1899 havde 
været elev på skoleskibet »Georg Stage«. Skibet er 
repareret o. 1933,13 ophængt over midtgangen.
 Et *skjold fra o. 1900, rigsvåbenet malet på en 
træplade, 103×56 cm, blev tidligere opsat i kir-
ken, når der ikke var kirkelige handlinger. Nu 
overført til museet. 
 Lysekroner, 1924-25, fire ens store hjulkroner af 
træ, udført efter tegning af den daværende fæng-
selsinspektør J. H. Wandall og fremstillet i fængs-
lets snedkeri. Indtil o. 1910 blev rummet oplyst af 
†tranlamper. 

Fig. 11. Kirkesalens indre set mod nordvest med †indretningen 1853-1924. Forrest ses de lukkede stole, opstillet 
som i et amfiteater og med overstykke, der skulle forhindre fangerne i at kunne se hinanden (s. 6088). Foto o. 1900 
i Statsfængslet. – Interior of church hall viewed towards the north west with †furnishings 1853-1924. At the front we see the 
enclosed pews mounted as in an amphitheatre with a top piece meant to prevent the prisoners from seeing one another.

Fig. 12. †Alterparti og †prædikestol fra 1924-25 (s. 
6086, 6088). Foto o. 1930 i fængslets museum. – †Altar 
area and †pulpit from 1924-25. Photo from c. 1930.
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 Kirkens klokke er formentlig fra o. 1900, tvm. 
39,5 cm, af enkel gotisk form uden hals og krone, 
idet den er boltet direkte på en spinkel jernbom. 
Klokken, der lyder til kirkegang og gårdture, 
hænger nordligst i midtfløjens tagværk. Før 1991 
havde den plads i en tagrytter ovenover. 
 En ganske lille nyere klokke hænger på kirkens 
galleri, vestligst. Den er glat, tvm. 17 cm, og bærer 
et ‘historisk’ årstal »1842«. Anvendes til bedeslag. 
 I museet opbevares et *jordpåkastelsesudstyr fra 
o. 1900, bestående af en hvidmalet kasse, 50×30 
cm, med halvdæksel og en håndsmedet spade, der 
ligeledes er fremstillet i fængslets værksted.

Katolsk †kapel. Et lille kapel for katolske indsat te 
var fra 1950’erne og et par årtier frem indrettet 
i en kældercelle, 4,48×2,80 m, i sydfløjen. Det 
eneste bevarede af udstyret er et *glasmaleri (fig. 
14), der havde plads i rummets enlige højtsid-
dende vindue. Det er fladbuet, 120×90 cm, og 
viser Helligåndsduen i medaljon. Nu i fængslets 

museum. †Inventaret blev ved nedlæggelsen over-
ladt til den katolske menighed i Horsens. Det lille 
rum havde bl.a. en kombination af alter og taler-
stol af fyr, en alterplade af hvidt marmor (indviet 
i Rom), og dertil forskellige ornater og en del 
altersølv.

Historisk indledning og beskrivelse af bygning ved 
Niels Jørgen Poulsen, inventar ved Ebbe Nyborg og 
Ole Olesen (orgler). Redaktionssekretær Annelise Ole-
sen og Heidi Lykke Petersen. Teknisk og grafisk tilret-
telæggelse ved Mogens Vedsø. Engelsk oversættelse ved 
James Manley. Redaktionen afsluttet 2003.

1 Carl Lomholt, »Kirken i Horsens Statsfængsel«, Stats-
fængslet i Horsens i 125 år, Horsens 1978, 31-37. – I 
kirken forrettes alle kirkelige handlinger: dåb, vielser 
og begravelser; eneste undtagelse var tidligere lysning 
til vielse. Indtil 1910 holdtes i selve fængslet morgen- 
og aftenbønner for fangerne. Funktionerne som kor-
degn og kirketjener varetages af indsatte, ligesom også 
kirkekoret består af fanger. Foruden til gudstjeneste 
anvendes kirkesalen til koncerter, og tidligere har rum-
met også været brugt til studie- og bibelkredse samt til 
undervisning. 
2 Jfr. Svend E. Christiansen og Th. Møller, Statsfængslet i 
Horsens 1853-1953, udg. af Direktoratet for Fængsels-
væsenet 1953. – Opførelsen af fængslerne i Horsens 
og Vridsløselille var et resultat af en nyordning af det 
danske fængselsvæsen 1842.
3 Jfr. Lilli Lehmann, »Hospitals- og fængselskirker i 
København 1859-1913«, Architectura bd. 23, 2001, s. 

Fig. 13. Bedeplads for muslimske indsatte, indrettet 
1994 under orgelpulpituret (s. 6085, 6088). Henrik 
Wichmann fot. 2002. – Oratory for Muslim inmates, es-
tablished in 1994 beneath the organ loft.

Fig. 14. *Glasmaleri, 1950’erne, fra katolsk †kapel i 
sydfløjens kælder (s. 6091). Nu i fængslets museum. 
Henrik Wichmann fot. 2002. – *Stained glass, 1950s, 
from the Catholic †chapel in the basement of the south wing. 
Now in the prison museum.
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90-134, især s. 119ff. Heri beskrives fængselskirken i 
Vridsløselille, Kvindefængslets †kirke på Christians-
havn (indviet 1864) og kirken i Vestre Fængsel (ind-
viet 1895). Om det christianhavnske kvindefængsels to 
†kirkesale jfr. DK Kbh By, bd. 6, 63-68.
4 Hvor intet andet er anført, skyldes konkrete oplys-
ninger om kirkens inventar Lomholt 1978 (note 1) eller 
meddelelse fra Fængselsmuseets inspektør Åge Egholm. 
5 Alterbord og prædikestol er udført af Ib Golfer under 
tilsyn af arkitekt Mogens Svenning.
6 Jfr. Bøje, s. 73, 75.
7 Af fotografiet fremgår ikke, i hvilket omfang dekora-
tionen var udskåret eller påmalet.

8 Samme skriftsted brugtes også på prædikestolen i 
fængselskirken i Vridsløselille. Lehmann 2001 (note 3), 
121.
9 Organist- og Kantorembederne, 2. udg. 1916. Det fore-
slås i denne kilde, at orglet kan være bygget af Demant, 
men facadens karakteristiske udformning peger enty-
digt på Ramus som bygmesteren.
10 Organist- og Kantorembederne, 1. udg. 1906.
11 Jfr. DK Kbh By bd. 6, 65 og fig. 53.
12 Yderligere oplysninger om orglet findes i Den Dan-
ske Orgelregistrant og på dennes internet-hjemme-
side.
13 Henningsen, Kirkeskibe 105f.

CHURCH HALL IN THE STATE PRISON · ENGLISH SUMMARY

The State Prison, 2 km north west of the ci-
ty centre, was built in 1847-53 after drawings 
by the architect Frederik Ferdinand Friis (fig. 
1). The large building consists of a rectangular 
block in four storeys in a Late Classical histori-
cizing style. The Church Hall is centrally situ-
ated in the southern part of the middle wing of 
the prison, which divides the prison yard into 
two halves (figs. 2-4). At this point it spans the 
whole width of the wing and occupies the two 
top storeys.
 In its original form (1853-1924) the interior had 
the character of a ‘cell church’ (fig. 11) with †en-
closed pews, rising stepwise as in an amphithea-
tre. Above the †altar and along the northern part 
of the side walls there was a triple surrounding 
†gallery, intended for the prison officers and their 
families, who could attend the services behind a 

black curtain. The †pulpit was in the middle of 
the gallery, and behind it there was a kind of false 
altar for the prisoners on the top pews farthest 
back, from which one could not see the real altar 
down on the floor.
 Among the furnishings only a few items now 
date back to the earliest days of the church, for 
example the altar silver (fig. 9), the altar cand-
lesticks (fig. 10) and the font. The larger items 
of furniture mainly come from a refurbishing in 
1924-25, although some were replaced by pieces 
in the same form. A considerable number of the 
furnishings were made by the prisoners them-
selves. The altarpainting of the 12-year-old Jesus 
in the Temple (fig. 8), for example, was done in 
1941 by a German inmate, Hugo Tietze. 
 In 1994 an oratory or ‘mosque’ was established 
for Muslim inmates (fig. 13).
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Den romersk-katolske kirke i Nørregade er opført ef-
ter tegninger af arkitekt Hector Estrup og indviet 29. 
jan. 1897.1 Katolikkerne har holdt gudstjeneste i Hor-
sens siden 1872, først i en baggård ved Søndergade2 og 
1874-97 i et †kapel (se s. 6105) i det tidligere Hotel 
Royal bag den nuværende kirke.

Kirken, der er orienteret nord-syd, består af skib 
og kor med sakristi ved vestsiden (udvidet og 
indrettet til hverdagskapel 1980) og med et næ-
sten fritstående tårn ved det sydvestre hjørne. 
Hovedindgangen er i sydgavlen mod gaden, og 

S. JOSEFS KIRKE

Fig. 1. Kirken set fra syd. Henrik Wichmann fot. 2002. – The church viewed from the south.
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hovedalteret i korets nordende, der er tresidet 
afsluttet. Bygningen er opført af røde mursten 
over en sokkel af granit, i tårnet med bælter af 
kridtsten. Den historicistiske stil viser Estrups 
påvirkning af læremesteren H. B. Storck.3 Kir-
ken er i det ydre inspireret af senmiddelalderlig 
dansk byggeskik, i det indre af norditaliensk go-
tisk arkitektur.
 Byggegrunden har betydeligt fald mod gaden, 
hvorfor soklen er aftrappet sydover. Bygningen 
er disponeret, så tårnets sydside flugter med ga-

dens byggelinje, mens selve kirken, der er holdt 
fri af naboejendommen mod øst, er trukket lidt 
tilbage. Pladsen foran hovedfacaden fremtrådte 
tidligere som en lille beplantet gård, afskærmet 
mod gaden af et jerngitter mellem kraftige gra-
nitpiller. Hovedindgangen, der er hævet tre trin, 
er en fladbuet portal i et mangefalset, spidsbuet 
spejl. Herover er der, med centrum i gavlfoden, 
et stort falset cirkelvindue, mens gavltrekanten 
har falsede højblændinger og brynede kamtak-
ker. I koret, der har afvalmet tag, brydes facader-
ne af store, retkantede blændingsfelter, hver med 
et større vindue. Skibets langsider afsluttes med 
murstensgesimser og har hver fem par koblede 
vinduer. Det sydligste afsnit er delt i to etager, 
som indeholder en forhal og herover et orgelpul-
pitur. En dør i skibets østside, lidt syd for midten, 
er tilmuret 1968.
 Tårnet, der har gavle i øst og vest, er en fri kom-
position over senmiddelalderlig dansk arkitektur. 
Det er i fire stokværk, oprindelig med †ligkapel i 
nederste etage. I det ydre markeres etageadskillel-
sen af kridtstensbælter (af uens tykkelse) mellem 

Fig. 2. Plan 1:300, tegnet af Marianne Nielsen 2003 
efter Hector Estrup 1896, suppleret af Niels Jørgen 
Poulsen 2002. Nord opad. –  Ground Plan, 1:300, drawn 
by Marianne Nielsen in 2003 after Hector Estrup, 1896, 
supplemented by Niels Jørgen Poulsen, 2002. North at top.

Fig. 3. Kirken set fra nord, opmålt af elever ved Hor-
sens Tekniske Skole (o. 1940), tegnet af E. Norn. Teg-
ning i Horsens Museum. 1:300. – The church viewed 
from the north.

0 5 10 15M
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2. og 3. stokværk, og af en kordongesims mellem 
3. og 4. Klokkestokværket, øverst, har mod hvert 
verdenshjørne store tvillingeglamhuller i cirkel-
prydet, spidsbuet spejl, i gavlsiderne flankeret af 
små cirkelblændinger. Syd- og nordsidens mure 
afsluttes med en rundbuefrise, mens de kamtak-
kede gavle optages af højblændinger med stejle 
trappestik, der hæver sig over en rigt komponeret 
frise, bestående af to savskifter over en art spær-
frise.
 Teglstensfacaderne står i blank mur, dog er 
bunden i blændinger og friser pudset og hvid-
tet og fremtræder dermed som en slags paralleller 
til tårnets kridtstensbælter. Hvidtede er også de 
små spidsbuede spejl over åbningerne i tårnets 2. 
stokværk. Der er skifertag på selve kirken og tag-
sten på tårnet, og også de takkede gavlkamme er 
hængt med tegl. Korets tagflader mødes i et lille 
spir med knop.
 Indre. I det sydlandsk inspirerede kirkerum 
åbner koret sig mod skibet med en bred, spids 
triumfbue. Afgørende for rummets karakter og 
stemning er trælofterne, der i skibet er udført 
som en art åben tagstol (jfr. fig. 7 og 8) af udskåret 
og stafferet tømmer, der er ophængt i tagkon-
struktionen. Hvert andet fag har en fritliggende 
bindbjælke, hvilende på spinkle, murede halvsøj-
ler ved væggene; fagene herimellem fag bæres af 
konsoller, svarende til søjlehovederne. Loftsbe-
klædningen hviler på langsgående bjælker (‘åse’). 
Det polygonalt afsluttede kor dækkes af et tøn-
dehvælv af træ med brudte flader og kassetterede 
fyldinger.4 Koret er hævet tre trin over skibets 
gulv og sakramenthuset bag det fritstående al-
terbord yderligere to trin. Gulvene er belagt med 
hårdtbrændte, farvede fliser i overvejende rødlige 
nuancer, udført efter arkitektens detaljerede teg-
ning (fig. 4). Under stolestaderne er der trægulv.
 Væggene er hvidtede. Dele af en malet dekora-
tion med striber, borter og felter er rekonstrueret 
i korbuens vanger og på orgelpulpiturets vægge 
ved en restaurering 1968-69, da også trælofternes 
oprindelige staffering søgtes genskabt. En malet 

Fig. 4. Forslag til flisegulv ved Hector Estrup 1896 (s. 
6095). Tegning i Horsens Museum. 1:150. Nord opad. 
– Proposal for tiled floor by Hector Estrup, 1896.

414*



6096 HORSENS

†blomsterbort på triumfvæggen omkring korbu-
en, der var udført efter 1920, er overmalet 1968.
 Glasmalerier i de tre vinduer bag hovedalte-
ret forestiller fra vest mod øst hhv. Maria med 
barnet, Den gode Hyrde og en ridderhelgen (S. 
Jørgen?). I de øvrige vinduer er der gulligt glas, 
indsat 1968.
 Ved den ovennævnte restaurering af kirken 
1968-69 (ark. J. Arthur-Nielsen) blev højalterets 
placering bragt i overensstemmelse med 2. va-
tikankoncils bestemmelser (jfr. ndf.). I det ydre 
ændredes kun lidt, bortset fra tilmuringen af dø-
ren i skibets østside. 1974 blev der indrettet toi-
letter og rengøringsrum i det tidligere †ligkapel 

Fig. 5. Forslag til kirken ved Hector Estrup 1896. Kirken og naboejendommene set fra gaden (fra syd). 1:300. Teg-1:300. Teg- Teg-
ning i Horsens Museum. – Proposal for the church by Hector Estrup, 1896. The church and the adjacent properties viewed 
from the street (from the south).

i tårnets nedre etage. Sakristiet ved korets vestside 
blev 1980 som nævnt forlænget med godt 4 m og 
indrettet til hverdagskapel.

INVENTAR

Inventaret har fået sin nuværende opstilling og 
fremtræden ved restaureringer 1968-69 og 1985, 
da der skete nyindretninger under indtryk af 2. 
vatikankoncils (1962-65) bestemmelser og nye 
liturgiske retningslinjer. Herved er der taget be-
tydeligt hensyn til bibeholdelse af ældre inventar-
stykker, af hvilke de ældste allerede har fungeret i 
kapellet fra 1874. 
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Fig. 6. Forslag til kirken ved Hector Estrup 1896. Tværsnit af skibet set mod syd samt del af længdesnit. 1:300. 
Tegning i Horsens Museum.  – Proposal for the church by Hector Estrup, 1896. Cross-section of the nave viewed towards 
the south and part of longitudinal section.

 Højalterpartiet rummer kerneelementer fra 1897, 
men er i den nuværende fremtræden hovedsage-
lig fra 1968-69. Alterbordet, der er udført af lys 
marmor, 170×78 cm, 95 cm højt, har bordplade 
fra 1968-69, der hviler på to piller med kolonnet-
ter i unggotisk stil fra det oprindelige (†)alterbord 
(jfr. ndf. og fig. 7-8). Alterbordet står frit oven for 
kortrappen og savner en egentlig alterprydelse. 
Men højt oven over det hænger et krucifiks (jfr. 
ndf.), og bag bordet står op imod korafslutningen 
et korsprydet blokalterbord af samme lyse sten, der 
har udgjort midtdelen af (†)alterbordet fra 1897. 
Blokalterbordet bærer et tabernakel fra 1897 til 
opbevaring af monstransen (jfr. ndf. og fig. 9, 12). 

Det er en skabsopbygning med kvadratisk plan 
og kupeltag i oldkristen stil, udført af forgyldt 
træ, 110 cm høj. Tabernaklet har 1985 mistet en 
baldakin i højgotisk stil, 140 cm høj, der tidligere 
kronede det og nu er hensat i kirketårnet.5

 (†)Alterpartier. Det oprindelige, delvis bevarede 
alter var udført 1897 af lyst marmor efter teg-
ning af H. F. Estrup (fig. 9). Dele af det brede 
(†)alterbord, med foranstillede frisøjler, er som 
nævnt bevaret i de to nuværende. Bordet stod 
op imod korets bagvæg og bar midtfor taber-
naklet, der dannede centrum i et retabel med 
spidsbuede arkader og firpas. Fotografier viser, 
hvordan tabernaklets daværende baldakin set fra 
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Fig. 7. Indre set mod nord. Henrik Wichmann fot. 2002. – Interior viewed towards the north.
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Fig. 8. Indre set mod syd. Henrik Wichmann fot. 2002. – Interior viewed towards the south.
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skibet tegnede sig mod midtvinduet (jfr. fig. 12). 
Flankerende alteret stod på piedestaler to gamle 
sidealterfigurer af Maria (i øst) og S. Josef, der 
stammede fra det ældre kapel fra 1874 og nu at-
ter pryder sidealtre i kirken (jfr. ndf.). De to fi-
gurer bibeholdt deres plads ved en nyindretning 
1943, da tabernaklets baldakin blev afløst af et 
vistnok forgyldt †kors (ca. 1,5 m højt), men flyt-
tedes fra højalteret ved nyindretningen 1968-69. 
Den medførte, foruden opsætning af de to nu-
værende alterborde, en voldsom forhøjelse af ta-
bernaklets baldakin, således at den frem til 1985 
fremstod hen imod 4 m høj.

 Sidealtre. 1) Mariaalter, i skibets nordøsthjørne. 
Alterbordet, fra 1985, er af rød bornholmsk kalk-
sten, 115×64 cm, 96 cm højt, og bærer en Maria-
figur, der er skænket o. 1875 af kammerherreinde 
Polly Marie Knudine Berling, Ordrup. Figuren, 
115 cm høj, skyldes firmaet Mayer & Cie i Mün-
chen og er udført i træ og gips med stærke ku-
lører. Den viser Maria, stående som en ung pige 
i bøn; om hovedet bærer hun en krans med syv 
roser (hendes syv glæder), og under fødderne har 
hun månen og den gamle slange. Figuren stod 
oprindelig i kapellet fra 1874 (jfr. fig. 13). I den 
nuværende kirke var Mariafiguren indtil 1968 

Fig. 9. Kirkens oprindelige (†)alterparti 1897 (s. 6097). Tegning af Hector Estrup 1896 
i Horsens Museum. – The original (†)altar area of the church, 1897. Drawing by Hector 
Estrup, 1896.
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opsat lige øst for højalterbordet (jfr. fig. 12). Det 
eksisterende Mariaalter oprettedes 1946 og hav-
de som første prydelse en altertavle i fem fag med 
topstykke, alt udskåret i en blanding af sengotik 
og ungrenæssancestil (egetræ) og forsynet med 
seks malerier, der er udført i olie på træ af An-
ders Andersen, Århus. I topstykket er der malet et 
brystbillede af Maria, »Vor Frue af Morgensolen 
fra det høie« (forgyldt fraktur), mens storstykket 
rummer fem mindre fremstillinger fra Josefs og 
Marias historie. Tavlen blev 1968 opsat ved en af 
kirkens vægge og har siden fået sin nuværende 
plads på en trappeafsats op til orglet.
 2) S. Josefs alter, siden 1985 ved kirkens sydvæg, 
øst for dørene. Alterbordet fra samme tid er af sort 
og hvid marmor, 62×62 cm, 65 cm højt, og bærer 
en S. Joseffigur stående med Jesusbarnet (fig. 10), 
110 cm høj, fra o. 1874. Helgenen, der i sin teknik 
og udførelse svarer til ovennævnte Mariafigur, er 
fremstillet Kristusagtig, med en blomstrende stav 
i højre hånd, Jesusbarnet siddende på den venstre. 
Figuren stod oprindelig i †kapellet fra 1874 (jfr. 
fig. 13) og fik i den nuværende kirke sin første 
plads ved højalterets vestside som pendant til Ma-
riafiguren (jfr. fig. 12). 1968-85 havde den plads i 
en niche i østvæggen nær Mariaalteret.
 Fra et †sidealter for Det hellige Hjerte er be-
varet en Kristusfigur fra o. 1897, 122 cm høj, 
der med venstre hånd peger ind mod sit tydelig-
gjorte hjerte. Figuren, af træ og gips, kronede i 
kirkens første tid et alter på det nuværende Ma-
riaalters plads. Alteret havde sit eget †tabernakel 
med spidsgavl og et midtfor opsat †krucifiks, alt 
flankeret af mindre sidepaneler med dobbelte 
spidsgavle, der endnu er i behold. Alteret må 
være nedtaget senest 1946. 1968 stod figuren i 
en †niche i vestvæggen ved prædikestolen. Nu i 
præsteværelset i tårnet sammen med det nævnte 
panel.
 Altersølv. Altersæt (fig. 11). 1) Kalk, formentlig 
1897, en enklere fabriksvare af pletsølv, i nygo-
tisk stil, 20 cm høj. Nyere disk, tvm. 15 cm, glat 
med cirkelkors på fanen. 2) Kalk, fra første del af 
1900’erne, pletsølv, 23 cm høj, klassicerende med 
spinkelt skaft og bæger.
 To nyere glatte kalke (fig. 11) er af pletsølv, 14 
cm høje, til at sætte frem på alterbordet lørdag, 

mens to nyere skåle til nadverbrød af samme mate-
riale er henholdsvis spidsoval, 14 cm lang, og cir-
kulær med Jesumonogram på håndtaget (fig. 11).
 Monstrans (fig. 11), formentlig 1897, af forgyldt 
sølv med emaljer, formet som en gotisk kalk med 
låg, der krones af et krucifiks, 39 cm høj. Foden 
er sekspasformet med emalje-medaljoner, der vi-
ser Maria i stråleglans, Jesus på Korset samt De 
fire Evangelister. Også knoppens bosser prydes 
af emaljer, som rummer minuskelbogstaver, der 
tilsammen danner navnet »Ihesus«.
 Ciborier (fig. 11). 1) Måske 1897, af kobber i 
gotisk form, 24 cm højt, med Jesumonogram på 
låget. 2) O. 1950(?), af pletsølv, ganske enkelt, med 
kors på låget. 3) Nyere, af form som en opret 
æske, 12 cm høj, låget med et krucifiks i relief 
samt ordene »Vobiscum sum« (jeg er med jer).

Fig. 10. Sidealterfigur, S. Josef, o. 1874 (s. 6101). Henrik 
Wichmann fot. 2002. – Side altar figure, St. Joseph, c. 
1874.
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 To navicellæ til røgelse (fig. 11) er vistnok fra 
1930’erne, af kobber, 10 og 7,5 cm høje, mens to 
ganske små dåser (fig. 11) er beregnet til chrisma 
og katekumenolie.
 En messeklokke fra 1898 har karakter af en gon-
gong i messing, tvm. 44 cm, kronet af et kors. Den 
har fod i nygotisk stil med gennembrudte firpas, 
imellem hvilke man læser »J. B. 30.12. 1898«. 
 Seks nyere messehagler er i liturgiske farver. På 
trinnene til sakramenthuset står 3×2 gulvstager fra 
1968-69 af messing, 94 cm høje, og i korindgan-
gen hænger et røgelseskar af messing. Det er en ny-
ere standardvare ligesom et processionskrucifiks med 
liljekors og skaft af ferniseret fyr, 215 cm højt. En 
processionsfane fra 1937 er af gult silkestof, 153×114 
cm, og bærer foroven med grøn indskrift: »Sanct 
Josephs Sogn«. Midtpå ses et grønt kors med guld-
kalk i midten, hvoraf to duer drikker. I hjørnerne 
viser røde rudefelter hen til Jesu vunder, mens 
man på bagsiden ser fire liljer og påskriften: »Hor-
sens A(nno) D(omini) 1937«. I Hverdagskapellet.

 Døbefonten, fra 1985, har form af et sortmalet 
metalstativ, 95 cm højt. †Døbefonte. Fonten indtil 
1968 omtales som en ‘styg attrap’. Den herefter 
opsatte font havde form af en kubus i hvidgråt 
marmor og stod foran alterbordet, let forskudt 
imod øst. 
 Dåbsfad, af messing, tvm. 39,5 cm, formentlig 
fra 1897, glat med stor og stejl fordybning. Un-
der bunden er graveret »C. Rost«. Ved fonten står 
en påskelysestage fra 1985 i samme enkle arbejde. 
Vievandskar i form af skåle i lys marmor med me-
talforing er opsat ved indgangen og adgangen til 
det nævnte hverdagskapel.
 Et krucifiks fra 1968-69, ca. 1 m højt, har ka-
rakter af et dobbeltsidigt ringkrucifiks af forgyldt 
træ. Forsidens Kristusfigur er udskåret i de tid-
lige 1500-års sydtyske stil, som den herhjemme 
kendes fra Claus Berg, mens bagsidens figur er 
mindre og af romansk type. Opsat højt i korind-
gangen (jfr. fig. 7-8). Et ældre krucifiks, formentlig 
fra 1897, har metalstøbt figur i senmiddelalder-

Fig. 11. Altersølv og -udstyr (s. 6101-02). Fra venstre ses stående: To nyere ens kalke, en kalk fra o. 1897, et ciborium 
(nr. 2), en monstrans fra o. 1897, en kalk fra første del af 1900’erne og et nygotisk ciborium fra o. 1897. I forgrun-
den en nyere skål til nadverbrød, to små dåser til chrisma og olie samt to beholdere (navicellæ) til røgelse, vistnok 
fra 1930’erne. Henrik Wichmann fot. 2002. – Altar silver and furnishings. From the left: Two recent identical chalices, a 
chalic from c. 1897, a ciborium (no. 2), a monstrance from c. 1897, a chalice from the first part of the twentieth century and a 
Neo-Gothic ciborium from c. 1897. In the foreground, a recent bowl for communion wafers, two small boxes for chrism and oil 
as well as two incense boats, probably from the 1930s.
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lige former, 81 cm høj, og glat kors af ferniseret 
eg. Ophængt på trappen op til orglet.
 En †korskranke fra 1897 afskærmede indtil 1968- 
69 korets indgang tværs over og havde åbning 
midt for. Den var af træ, gennembrudt, med spink-
le stivere. 
 Prædikestol, 1985, af form som et podium af 
rød, glatsleben bornholmsk kalksten, der fortil 
bærer en enkel pult i form af et gråt metalstativ 
med blank egetræsplade. Fortil prydes pulten af 
tekstiler med vekslende motiver.
 Den tidligere prædikestol fra 1897 er siden 1968-
69 hensat i kirkens materialrum. Den er af eg, 
udført i gotisk præget ungrenæssancestil, og har 
seks smalle fag og en gotisk underbaldakin. Træet 
står blankt og ferniseret. Prædikestolen var indtil 
1968-69 opsat på den nuværendes plads (jfr. fig. 
12).
 Stolestaderne er fra 1968-69, udført af ferniseret 
fyr. Bænkene har let skrå plankeryglæn og glatte 
gavle med en trekantet afslutning. På orgelpulpi-
turet findes to ældre stolebænke fra 1874 i en en-
kel nygotisk stil; plankegavlene, 110 cm høje, har 
trepasformet afslutning. De stammer fra et sæt 
(†)stolestader, der var anskaffet til det ældre †kapel 
og siden overførtes (og suppleredes) til brug i den 
nuværende kirke (jfr. fig. 12, 13). En armstol øst 
for alteret er fra 1897, udskåret i antikiserende 
former. Den står i blank, lakeret eg.
 To skriftestole fra 1897 er udført som kopier af 
den såkaldte bispestol fra Kirkjubøur på Færøerne, 
som da fandtes på Nationalmuseet i København.6 
Stolene, af fyrretræ, 270×165 cm, har form af et 
vægpanel med midtdør, foran hvilken en baldakin 
i unggotisk stil springer frem. Blankt, ferniseret 
træ med delvis staffering i grønt, sort og blåt. Op-
stillet ved sydvæggen, flankerende dørene.
 To pengebøsser ved indgangene bærer påskrift 
»Til Kirken« (i øst) og »Sct. Antonius«.
 *Orgel, 1898, med syv stemmer, 1 manual og 
pedal, bygget af Frederik Nielsen, Århus.7 Facade 
af bejdset fyrretræ med sølvbronzerede attrap-
piber. Orglet havde plads på et dertil indrettet 
pulpitur indtil 1986, da det blev skænket til Køb-
stadsmuseet »Den Gamle By« i Århus.8 Siden 
1986 har kirken benyttet elektroniske orgler af 
mærkerne »Kienle« og »Johannus«.

 14 korsvejsstationer, der har karakter af tavler af 
kunststen, 48×53 cm, er opsat på skibets lang-
vægge på foranledning af sognepræst Niels Reg-
nar Møller Oppermann (1954-72). Motiverne er: 
1) Pilatus vasker sine hænder. 2-9) Korsegangen, 
bl.a. med Jesus segnende og Maria styrkende sin 
søn. 10) Forhånelsen. 11) Korsslagningen. 12) Je-
sus på korset. 13) Pietá. 14) Gravlæggelsen. Se-
rien er opsat på østvæggen i rækkefølge fra nord 
mod syd, og fortsættes på vestvæggen fra syd mod 
nord.
 En ældre korsvej, formentlig fra 1897, udgøres 
af 14 standardfremstillede maleritavler, 65×47 
cm. I et lille topstykke er stationens nummer på-
malet med romertal, mens et fodfelt rummer en 
latinsk forklaring af motiverne, fra Ecce Homo 
til Gravlæggelsen, med forgyldt antikva. Nu opsat 
på trappen til orglet.
 Mindetavler. 1) 1951, »Til Minde Om Denne 
Kirkes Velgjører Franciscus Van De Reydt«, *6. 
marts 1824 i Luiksgestel, Holland, †12. jan. 1896 
i Horsens. Hvidt marmor, 34×56 cm, indskrift 
med indhugget antikvaskrift. I skibet over døren 
til tårntrappen.
 2) 1949, over Frederik Kerff, *30. okt. 1849, 
†12. nov. 1920, katolsk sognepræst i Horsens 
1878-1920. Mindevers. Hvidt marmor, 91×65 
cm, med foroven indfældet bronzebuste, indhug-
get versalskrift med forgyldning samt hjørne-
knopper i bronze. Arbejdet skyldes Anders An-
dersen, Århus. Opsat på skibets østvæg, sydligst.
 3) 1998, over Josef Reymen, *23. marts 1927, 
sognepræst ved S. Josefs Kirke 1972-98. Minde-
vers. Udformet som nr. 2, opsat over for denne på 
vestvæggen.
 En præsterækketavle fra 1897 er udført af egetræ 
i en blanding af middelalder- og renæssancestil, 
103×56 cm. Påskrift med gylden skriveskrift un-
der overskriften: »Sct. Josefs Menigheds Sogne-
præster«. På skibets vestvæg, sydligst, i gangen til 
tårntrappen.
 Lysekroner, to ens fra 1897, store ottesidede 
hjulkroner af lakeret træ i en blanding af gotik og 
renæssancestil. 
 Et kirkeskib, fuldskibet »St. Thøger«, er fra slut-
ningen af 1800’erne, skænket af ingeniør August 
Plum, der var patient på S. Josefs Hospital. Bygge-
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ren er ukendt. Skibet er 79 cm langt, skroget sort-
malet med hvid bund. Skibet, der er repareret og 
genophængt 1902,9 hænger over skibets midtgang.
 Klokker. 1) O. 1880, støbt af Otto Franz i He-
melingen ved Bremen (1874-88),10 forsynet med 
mindeindskrift for en ikke nærmere identificeret 
Gert Rantzau. Klokken er kirkens største, tvm. 
94 cm, af gotisk form med fem lister ved over-
gangen mellem legeme og slagring og om halsen 
et bånd af reliefminuskler: »In piam memoriam 
Gerdae Rantzaui. Sancte Michael defende nos in 
proelio« (I fromt minde om Gert Rantzau. Sankt 
Mikael forsvar os i slaget). Skriftbåndet kantes 
forneden af en liste, foroven af to lister samt en 
buefrise med bladværk. Hankene er glatte, og højt 
på legemet findes en reliefstøbt krucifiksfigur, 
26 cm høj, af sengotisk type. Over for denne ses 

tilsvarende en cirkelmedaljon, tvm. 6,5 cm, der 
rummer en klokke i trepasindfatning og derom 
et bånd med støberens navn og hjemsted i relief-
minuskler: »F. Otto in Hemelingen«. Klokken må 
være erhvervet 1897 (eller før), idet den synes at 
have dannet model for de to øvrige mindre klok-
ker fra dette år. 
 2) 1897, tvm. 80 cm, en mindre og enklere ud-
gave af nr. 1, angiveligt udført af støberen Otto. 
Halsens minuskelindskrift lyder: »Sancte Ioseph, 
protector noster, ora pro nobis Fra(n)ziscus. Otto 
me fecit« (Sankt Josef, vor beskytter. Bed for os 
Frans. Otto gjorde mig).
 3) 1897, tvm. 71 cm. Som nr. 2, halsen med mi-
nuskelindskriften: »Ave Maria gratia plena. Anno 
Domini mdcccxcvii« (Hil dig Maria du benådede. 
Herrens År 1897). Stor klokkestol af fyr fra 1897.

Fig. 12. Kirkens oprindelige korparti, tv. anes prædikestol, th. (†)sidealter for Jesu Hjerte (s. 6101, 6103). Foto 1919 
i kirkens arkiv. – The original chancel area of the church. On the left a glimpse of the pulpit, on the right the (†)side altar of 
the Sacred Heart.
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†KAPEL

Kapellet i det tidligere Hotel Royal bag den 
nuværende kirke var indviet (også til S. Josef) 
17. dec. 1874. Det tjente som gudstjenestested, 
indtil sakramenterne i procession kunne bæres 
til den nyrejste og allerede indviede kirke 31. 
jan. 1897. Kapellet kendes nu kun fra fotogra-
fier, der viser en udvendig, korssmykket por-
tal med versal indskriften »Sct. Josephs Kapel«. 
Indvendig stod rummet med flade, gipsede lof-
ter.
 Inventaret kendes så at sige alene gennem et 
fotografi af det indre (fig. 13). Ved korvæggen 
stod et bredt †højalterbord, der udgjordes af et pa-
nelværk med forsiden prydet af et rudefelt med 
kors. Som †alterprydelse tjente en ganske lille tav-

leopbygning med midtpå fæstnet krucifiks og 
kronende trekantgavl.
 Højalteret flankeredes ved ‘triumfvæggens’ sider 
af to †sidealtre, for Maria og S. Josef, hvortil hørte 
mindre alterborde under rundbuede vægnicher, der 
rummede de endnu bevarede sidealterfigurer fra o. 
1874 af Maria og S. Josef i den nuværende kirke.
 †Prædikestolen var en enkel kurv med arkade-
fyldinger og stod på gulvet ved korindgangen. 
(†)Stolestaderne, i enkle nygotiske former, blev 
1897 overført til den nuværende kirke, hvor to 
bænke som nævnt endnu er bevaret. En †lysekro-
ne over midtgangen var et støbt arbejde i nygo-
tisk stil, og sammesteds kan man formode, at det 
eksisterende kirkeskib fra slutningen af 1800’erne 
har hængt inden dets overførelse til den nuvæ-
rende kirke 1897.

Fig. 13. Det indre af †kapellet fra 1874 set mod højalteret (s. 6105). Det flankeres af sidealtre for Maria og S. Josef, 
hvis figurer er bevaret i den nuværende kirke (s. 6101). Foto o. 1875 i kirkens arkiv. – The interior of the †chapel from 
1874 viewed towards the high altar. It is flanked by side altars of the Virgin and St. Joseph, whose figures are preserved in the 
present church.
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 Litteratur. Preben Hahn-Thomsen, Horsenaes Ca-
tho lica 1872-1972, Horsens 1972. Jørgen Frost-Jensen 
(red.), Sct. Josefs kirke og menighed i Horsens 1872-1997, 
Horsens 1997.

Beskrivelse af bygning ved Niels Jørgen Poulsen, in-
ventar ved Ebbe Nyborg og Ole Olesen (orgler). Re-
daktionssekretær Annelise Olesen og Heidi Lykke Pe-
tersen. Teknisk og grafisk tilrettelæggelse ved Mogens 
Vedsø. Engelsk oversættelse ved James Manley. Redak-
tionen afsluttet 2003.

1 Grundstenen til kirken blev nedlagt 26. april 1896 
af pater Frederik Brüggemann under overværelse af 
bl.a. arkitekt Hector Estrup og murermester Christian 
Mohr. Jfr. Jørgen Frost-Jensen 1997.
2 Kapellet i Søndergade 47 hos skræddermester Ri-
chenberg, indviet 12. dec. 1872, beskrives 1880 af den 
unge Herman Bang i debutromanen Haabløse Slægter: 
»Der var i en Baggaard i Byen nylig blevet indrettet et 
lidet catholsk Kapel; der havde været Snedkerværksted 
før, og det hele var lavt og uanséeligt. Menigheden var 
jo foreløbig kun ringe: Hele Hjorden, som havde to 

Catholics have held services in Horsens since 
1872. The church was built by the architect Hec-
tor Estrup and consecrated in 1897. It is oriented 
north-south and consists of nave and chancel 
with the sacristy on the west side and an almost 
free-standing tower at the south west corner. The 
historicizing style shows the influence on the ar-
chitect of his mentor, H. B. Storch. The exterior 
of the church is inspired by Late Medieval Danish 
building customs, the interior by North Italian 
Gothic. Crucial to the character and atmosphere 
of the interior are the wooden ceilings, executed 
in the nave as an open roof truss.
 The furnishings were given their present ar-
rangement and appearance in restorations in 
1968-69 and 1985 under the influence of the li-
turgical guidelines of the Second Vatican Council 
(1962-65). The high altar section with the taber-

nacle on the back wall has retained elements of 
the original altar of light marble (fig. 9). Besides 
the communion tables this also applies to the ac-
tual tabernacle, which is of gilded wood, reduced 
somewhat in 1985.
 Two of three side altar figures, those of the Vir-
gin and St. Joseph, date back to c. 1874, and were 
thus in an original †chapel (fig. 10, 13). The al-
tar silver (fig. 11) with monstrance, ciboria etc., 
is mainly from 1897. A crucifix in the chancel 
opening from 1968-69 is double-sided (cf. fig. 8), 
while two confessionals (cf. fig. 7-8) were built 
in 1897 as copies of the so-called Bishop’s Con-
fessional from Kirkjubøur in the Faroe Islands. 
A bell must have been acquired from elsewhere, 
since it was founded around 1880 by Otto Franz 
in Hemlingen near Bremen and has the character 
of a memorial bell for Gert Rantzau.

ROMAN CATHOLIC CHURCH · ENGLISH SUMMARY

Hyrder, bestod af fem fattige Familjer, hvis Børn Præ-
sterne underviste gratis …«. Jørgen Frost-Jensen 1997, 
s. 17.
3 Hector Estrup var konduktør ved H. B. Storcks re-
staurering af Klosterkirken.
4 De såkaldte ‘åbne tagstole’ var en ofte foretrukken 
løsning blandt historicismens arkitekter, jfr. Serridslev 
Kirke (s. 4951f.), opført af Horsensarkitekten Jens Chr. 
Clausen 1878, og Storring og Sønder Galten Kirker (s. 
2066f. og 2104f.), opført af Vilhelm Puck, Århus, hhv. 
1890 og 1884. Hector Estrup har formodentlig hentet 
inspiration til lofterne i S. Josefs Kirke i de dengang 
nybyggede københavnske kirker, f.eks. S. Jakobs Kirke, 
opført af Ludvig Fenger 1878, og Hellig Kors Kirke, 
opført af hans læremester, H. B. Storck 1890.
5 Baldakinen fremstår i sin oprindelige form. 1968-85 
fremtrådte den stærkt forhøjet (jfr. ndf.). 
6 Kirkjubøur-stolen, der kom til Nationalmuseet 1874 
og blev tilbageleveret til Færøerne 2002, stammer fra 
begyndelsen af 1300-tallet og må oprindelig have væ-
ret en alterbaldakin. Se Knud J. Krogh, Kirkjubøstolene 
og Kirkjubøur, 1988, s. 110ff.
7 Bygningsår iflg. Jørgen Frost-Jensen 1997.
8 Orglet opbevares i museets magasiner. Yderligere op-
lysninger findes i Den Danske Orgelregistrant og på 
dennes internet-hjemmeside.
9 Henningsen, Kirkeskibe 105.
10 Jfr. Theodor Hach, Lübecker Glockenkunde, Lübeck 
1913, s. 148, 330.



Metodistkirken, Houmannsgade 41, er opført efter 
tegninger af arkitekt Chr. Jørgensen1 og indviet 1. juli 
1906. –   Metodismen, der har rødder i en engelsk væk-
kelsesbevægelse i 1700’erne, kom via USA til Danmark 
1858 og blev et anerkendt trossamfund 1866. Metodi-
sterne i Horsens blev en selvstændig menighed 1881 
og indrettede 1882 et kapel i ejendommen Vimmel-
skaftet 8 (nu den Apostolske Kirkes forsamlingssal).2

 Kirken, der er orienteret syd-nord, er opført i 
det gamle industrikvarter nord for den tidligere 
Stationsplads (nu Vitus Berings Plads), der fra 
1880’erne var under stærk udbygning og husede 
mange arbejderfamilier. Bygningen er et langhus 
med tårn ved nordenden og alteret ved sydvæg-
gen. Kirken er muret af røde mursten over en høj 

GETSEMANEKIRKEN

Fig. 1. Kirken set fra nord. Ebbe Nyborg fot. 2003. – The church viewed from 
the north.
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Det afsluttes i et stejlt ottesidet spir, som rejser sig 
over fire spidsgavle. Selve kirken er tækket med 
sortglaserede tagsten, spiret med norsk skifer. En 
vindfløj over spiret anfører året for kirkens indvi-
else: »1906«.
 I det indre fremtræder det enkle og prunkløse 
rum omtrent, som da kirken blev taget i brug, 
præget af dets funktion som forsamlingssal for en 
vækkelsesmenighed. Der er pulpiturer langs de 
tre sider, der sammen med stolebænkene på gul-
vet giver plads til 350 personer. Vinduerne over-
skæres af pulpituret, der begrænser lysets indfald. 
Det pudsede og hvidtede loft, der har hulkel, er 
forskudt op i tagetagen. Partiet over pulpiturer-
ne er beklædt med paneler, der afbrydes af åb-
ninger, som leder ovenlys ned fra tagvinduerne. 
Væggene er lyst malede, kun dekoreret med en 
smal, malet frise med drueklaser under vindu-
erne. Kælderetagen, hvortil der er adgang ad to 
døre i tårnet og i sydgavlen, rummer en mødesal 
i den nordre del. De øvrige rum udgjorde tidli-
gere to lejligheder, hvoraf den ene var bolig for 
en kirkebetjent.

sokkel af cement, der imiterer sandstenskvadre, 
og cement er tillige brugt i en række dekorative 
detaljer. Stilen er en utvungen historicisme med 
fri benyttelse af romanske motiver.3 Sydgavlen er 
lige, mens langsiderne brydes af svagt fremsprin-
gende korsarme, der indvendig kun fremtræder 
som nicher. Hoveddøren er en portal med glat 
tympanonfelt, centralt placeret over en trappe i 
tårnets nordside. Langsidernes rundbuede vin-
duer er høje og slanke og har sværtet glas. Vindu-
erne i korsarmene er koblet sammen som tvillin-
geåbninger. Korgavlen, hvori der er en præstedør 
nær det sydvestre hjørne, prydes af tre rundbuede 
blændinger med prydstik og bund af sildebens-
mønster. I gavltrekanten herover er en cirkulær 
vinduesrose af cement uden lysgivende funktion, 
og lignende vinduesroser findes i korsarmenes 
gavltrekanter og i tårnets nordfacade over døren, 
hvor rosetten er indskrevet i cirkelkors. Murene 
afsluttes med tandsnitgesims, og gavltrekanterne 
med murede kamme, der ender i en toptinde. 
Tårnet, der er aftrappet i øst- og vestsiden, har 
øverst tredobbelte glamhuller i rundbuet spejl. 

Fig. 2. Grundplan 1:300, tegnet af Marianne Nielsen 
2004 efter udkast af Chr. Jørgensen 1905. Nord nedad. 
– Ground plan.

0 5 10M

Fig. 3. Kirken set fra sydvest. Ældre foto i Byhistorisk 
Arkiv. – The church viewed from the south west.
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Danmarks Kirker, Århus 415

Inventaret stammer, når intet andet er anført, fra 
kirkens opførelse 1906. Træinventaret fremtræ-
der bejdset med partiel staffering, når bortses fra 
pulpituret, der oprindelig var marmoreret, siden 
egetræsmalet og nu har en bemaling i rødt og 
hvidt fra o. 1945.
 Alterpartiet er en kombination af alter og prædi-
kestol, idet det kun 53 cm brede alterbord springer 
frem fra en bagvedstående prædikestol med adgang 
ad to trapper fra siderne. Alterbordet prydes af en 
fylding med cirkelkors, prædikestolen ovenover 
af tre arkadefyldinger med lignende kors over et 
lavt fodfelt. Højt på væggen bagved findes den 
egentlige alterprydelse i form af et stort ophængt 
kors i middelalderlige former.4 Som det øvrige 
alterarrangement har det partiel staffering i blåt 

og guld. I korsmidten ses et Jesusmonogram (for-
gyldt fraktur), og i prædikestolens fodfelt læses 
med gyldne versaler på blå bund: »Gør det til 
min Ihukommelse« (Luk. 22,19). På trappernes 
opgangspanel stod oprindelig to høje og slanke 
†lamper (jfr. fig. 6), der forsvandt o. 1950.
 Altersølv. Kalken, fra 1906, er et enkelt arbejde i 
pletsølv, 23,5 cm høj. Disken er fra 1968, tvm. 16 
cm, med et ligearmet kors graveret i bunden. På 
fanen læses »Påsken 1968« og »Matthæus 26,26«. 
Undersiden er mærket »C. C. Hermann. Sterling 
Denmark F 58«. En alterkande af sort porcelæn 
med guldkors er leveret af Bing & Grøndahl, 
mens en syvstage fra 1928 bærer giverindskriften: 
»Skienket til Gethsemane Kirke anno 1928 af J. S. 
Jensen og Hustru«.

Fig. 4. Indre set mod syd. Henrik Wichmann fot. 2003. – Interior viewed towards the south.
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 Døbefont, af kalkstensagtig kunststen i form 
som en romansk granitfont af vestjysk type. Et 
omløbende bånd bærer indskrift med gul frak-
tur: »Døber dem i Navnet Faderens, Sønnens og 
den Helligaands«. Opsat ved alterets vestside. Det 
samtidige dåbsfad er glat, forsølvet, tvm. 37 cm.
 En døbefont af træ fra begyndelsen af 1900’erne, 
der indtil 1999 tjente i metodistkirken i Vonge, er 
nu hensat på pulpituret. Den består af en kvart-
kuglekumme, der hviler på tre retkantede ben. 
Malet i grå toner. Det tilhørende dåbsfad er af 
kunstmetal i skønvirkestil, tvm. 49 cm. Fordyb-
ningens udsmykning henviser til Paradisfloderne, 
fanen bærer versalindskriften: »Faderen, Sønnen 
og den Helligaand«.
 Stolestaderne udgøres af bejdsede bænke af fyr-
retræ med skrå fyldingsryglæn og plankegavle, 

Fig. 5. Indre set mod nord. Henrik Wichmann fot. 2003. – Interior viewed towards the north.

der afsluttes af en vandret vulst. Enklere bænke 
med rygplanke står på pulpituret, der som nævnt 
strækker sig langs de tre vægge. Det er bredest i 
nord, hvor orglet står. Brystningerne er tredel-
te, og pulpituret siden o. 1945 malet i rødt og 
hvidt.
 Orglet, der har fem stemmer, er bygget 1916 
af A. C. Zachariasen, Orgelfabrikken Aarhus, til 
Auning Kirke (Randers Amt). Senest 1964 blev 
det omdisponeret, og 1968 flyttedes det til Getse-
manekirken, hvor det fik en ny, enkel facade. Den 
oprindelige facade blev genanvendt til Auning 
Kirkes nye orgel.5

 En stor hjulformet lysekrone i skønvirkestil (op-
rindelig til gas) er ophængt midt i kirken.
 Et tårnur, alene med gangværk, er opstillet i tår-
net under klokkestokværket og viser på tre skiver 
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i vest, nord og øst. Tårnuret er skænket af arbej-
derne på Crome og Goldschmidts nærliggende 
virksomhed med den betingelse, at det skulle 
have skiver i tre retninger.
 Klokke af jern, tvm. 80 cm, glat, med tre lister 
ved overgangen mellem legeme og slagring. Om 
halsen et bånd med versalindskriften: »Geg(ossen) 
von Bochumer Verein i (sic!) Bochum 1906«. 
Klokken er direkte boltet på en vuggebom af 
jern; lille klokkestol af fyr.

Beskrivelse af bygning ved Niels Jørgen Poulsen, in-
ventar ved Ebbe Nyborg og Ole Olesen (orgel). Re-
daktionssekretær Annelise Olesen og Heidi Lykke Pe-
tersen. Teknisk og grafisk tilrettelæggelse ved Mogens 

Fig. 6. Indre set mod syd o. 1930. Foto i Byhistorisk Arkiv. – Interior viewed towards the south c. 1930.

Vedsø. Engelsk oversættelse ved James Manley. Redak-
tionen afsluttet 2003.

1 Arkitekt Chr. Jørgensen opførte 1905 Frelsens Hærs 
forsamlingshus i Horsens og 1916 Oddfellowlogen i 
Vejle.
2 C(hr.) N(ielsen), Fem og tyve Aar af Horsens Metodist-
menigheds Historie, Horsens u.å. (1906); Lars Dybdahl, 
»Metodisternes kirke i Horsens. Bygningsværk og me-
nighed«, ÅrbÅrhSt bd. 64, 1971, 23-55. Finn Bræstrup 
Karlsen (red.), Den danske Metodistkirkes historie, 2000.
3 Som et muligt forbillede peger Lars Dybdahl på Vor 
Frelsers Kirke i Vejle, tegnet af arkitekt V. Koch og efter 
dennes død (1902) fuldført under ledelse af J. Magdahl 
Nielsen 1904-07.
4 Korset er skænket af snedkeren.
5 Yderligere oplysninger om orglet findes i Den Dan-
ske Orgelregistrant og på dennes internet-hjemmeside.

415*
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Methodism came by way of the USA to Denmark 
in 1858 and was recognized as a religious com-
munity in 1866. The congregation in Hor sens 
was established in 1881. The church, designed 
by the architect Chr. Jørgensen and consecrated 
in 1906, was built in an old industrial area. The 
building, which is oriented north-south, is a nave 

METHODIST CHURCH · ENGLISH SUMMARY

church with a tower at the north end and the 
altar at the south wall. The style is undogmatic 
historicism with free use of Romanesque motifs. 
 The furnishings are very simple and mainly 
come from the time when the church was built 
in 1906. There are galleries along three sides, with 
the pews making room for 350 people.



Kirken på hjørnet af Sønderbrogade og Bygholm Park-
vej er opført 1969-71 efter tegninger af arkitekt Paul 
Niepoort. Den blev indviet 28. nov. 1971, og samtidig 
oprettedes det nye Sønderbro Sogn ved udskillelse af 
de dele af Klosterkirkens Sogn og Vor Frelsers Sogn, 
der lå syd for Bygholm Å.

Ønsket om en kirke i den sydlige, stærkt voksen-
de del af Horsens førte 1957 til en henvendelse 
til byens to menighedsråd fra områdets beboere, 
hvorefter der nedsattes en kirkekomité med re-
præsentanter for byråd, menighedsråd og en ræk-
ke foreninger.1 1960 udskrev komitéen en arki-
tektkonkurrence til opførelsen af en kirke på den 
udpegede grund ved Sønderbrogade, skænket af 

kommunen. Af de indkomne 103 forslag tildel-
tes første præmie arkitekt Paul Niepoort;2 men 
på grund af de økonomiske vilkår kom byggeriet 
først i gang næsten ti år senere.3 Forud for opfø-
relsen og under selve arbejdet ændrede arkitekten 
på flere områder sit oprindelige projekt. Dette 
gælder således koret, der på de første tegninger 
er vist med en tredelt afslutning,4 men som i den 
endelige udformning fik en halvcylindrisk apsis.
 Byggegrunden i det stærkt trafikerede område 
med en meget blandet bebyggelse stillede særlige 
krav, og hertil kom, at terrænet, der er gammel 
engbund, nødvendiggjorde en pilotering af fun-
damenterne.

SØNDERBRO KIRKE

Fig. 1. Kirken set fra nordøst. Ebbe Nyborg fot. 2002. – The church viewed from the north east.
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Fig. 2. Grundplan 1:300, tegnet af Marianne Nielsen 2004 efter projektforslag i kirkens arkiv. – Ground plan.

 Kirkeanlægget består af et hovedskib, orienteret 
øst-vest, og et lavere, tredelt sideskib ved nordsi-
den med menighedslokaler og konfirmandstue. 
Fra en brolagt forgård i vest kommer man ind i 
et lavt forrum, der tjener som våbenhus og tillige 
giver adgang til venterum og kirkekontor. Syd 
for koret er et præsteværelse med egen indgang, 
mens det høje tårn som en kampanile er placeret 
i det nordvestre hjørne, fri af bygningskroppen. 
Det foranliggende terræn er holdt åbent mod øst 
og ligger hen i græs; forgården i vest og en lille 
have syd for kirken, med adgang til præstevæ-
relset, omgives af hvidtede mure. Den hvidtede 
bygning er opført i beton med delvis skalmuring 
af mursten, hvilende på en sokkel af mørkegrå 
granitblokke fra Boafall. 
 Hovedskibet (fig. 3), der måler 30×8-13 m, smal-
ner til mod øst, hvor det afsluttes med et halvcir-
kulært kor. Fra indgangen under orgelpulpituret 
i vest falder gulvet, af gulflammede klinker, 0,4 
m mod koret, hvormed der opnås en synsmæs-

sigt forkortende virkning. Det lyse, højloftede 
rum er indirekte belyst, og netop lyset er et meget 
væsentligt element. Åbningerne er udformet, så 
dagslyset rettes mod alteret, og koret bliver den 
stærkest belyste del af rummet.5 I sydsiden vendes 
det indfaldende lys 90º mod koret, dels gennem 
afbøjede lyssprækker i skibet, opbygget som seks 
store ‘reflekssøjler’, dels gennem tre ‘lystårne’ i 
koret. Fem lysskakter med ovenlys i nordsiden er 
bygget sammen med det støbte loft, som er brudt 
op i skæve flader, der medvirker til at fordele lyset 
og bære det fremad mod alteret. 
 Selve kirken rummer plads til 275. Ved hjælp 
af skydedøre i store retkantede åbninger kan si-
deskibets rum sættes i forbindelse med kirken, 
hvorved der bliver plads til endnu 200. 
 Det fritstående, betonstøbte tårn er 34 m højt. 
Slanke glamhuller øverst er forsynet med ‘vin-
ger’, der giver tårnet en svag korsform, således 
som det også gælder for kampanilen ved Aaltos 
kirke i Seinäjoki, Finland.

0 5 10 15 20 25 25M

KIRKE



6115SØNDERBRO KIRKE

Inventaret stammer fra opførelsen og er gennem-
ført enkelt, de større stykker murede eller beton-
støbte med hvid bemaling. Som alterprydelse tje-
ner alene et spinkelt, 3,05 m højt kors i hvidmalet 
jern, der står foran nordenden af et bredt, muret 
alterbord med afrundede ender. Bordet bærer i 
syd to enkle sølvlysestager, i nord en tilsvarende 
blomsterskål. Fire alterklæder, der skyldes kirkens 
præst Arne Thomsen, er udført af naturindfarvet 
fløjl i liturgiske farver og bærer hver sit symbol: 
Fisken, Johanniterkorset, hvedekornet samt kor-
set og skålen.
 Altersølvet er udført af guldsmed Valdemar Aage 
Lind, Horsens, efter tegning af Paul Niepoort, der 
har ønsket at videreføre almuekulturens enkle 
formgivning. Såvel kalk og disk som oblatæske og 
alterkande har under bunden påskrift »Sønderbro 

 Arkitektoniske forudsætninger. Det var Paul Nie-
poorts ambition at skabe et samlende monument 
i det inhomogene bybillede, med hans egne ord 
‘en hvid bygningsgruppe, markeret af klokketår-
net, med rolige, kubistiske og runde former’. Kir-
ken er efter hans opfattelse fuldt såvel en ‘skulptur’ 
som en bygning.6 Paul Niepoort (født 1922) ar-
bejdede som ung i Finland og er tydeligt påvirket 
af den finske arkitekt Alvar Aalto (1898-1976). 
Kirken i Horsens er næppe tænkelig uden Aaltos 
kirke i Seinäjoki (‘Korset på Sletten’), tegnet 1951 
og opført 1958-60, og kirken i Vuoksenniska (‘De 
tre Kors’), tegnet 1955 og fuldført 1958.7 Med 
Poul Erik Skrivers formulering ‘transformerede’ 
Niepoort i Sønderbro Kirke ‘inspirationen fra 
Finland til et originalt arbejde med et fint dagslys-
indfald i det stemningsfulde kirkerum’.8

Fig. 3. Kirken set fra syd. Henrik Wichmann fot. 2003. – The church viewed from the south.
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har 22 stemmer, 2 manualer og pedal. Indtil 1977 
anvendtes et orgel med 5 stemmer, udlånt af or-
gelbyggeriet. På vestpulpitur.9

 Et kirkeskib, briggen »Rosalie Horsens«, er fæst-
net til skibets nordmur, vestligst. Skroget, 95 cm 
langt, er sortmalet med kobberfarvet bund.
 Fire klokker, ophængt (utilgængeligt) ud for 
tårnets balkon, er ens, men af forskellig størrelse, 
alle støbt af N. V. Eijsbouts i Holland (indskrift 
om klokkehalsene). På legemet taler klokkerne 
med hver sin indskrift, hentet fra sønderjyske 
klokker. 1) 1971, tvm. 104 cm, 680 kg. På lege-
met: »Jeg ringer mildhed til dit sind/ jeg ringer 
evigheden ind«. 2) 1972, tvm. 87 cm, 400 kg. På 
legemet: »Jeg ringer gennem sol og blæst/ om 
Himlen og den høje gæst«. 3) 1972, tvm. 78 cm, 
285 kg. På legemet: »I sorg som i lyst/ er der 
sang i mit bryst«. 4) 1972, tvm. 69 cm, 205 kg. 
På legemet: »År og liv kan falme/ evig er min 
salme«.10

kirke 29 – 11 – 1971« samt stemplerne »V. Lind« 
og »Sterling«.
 Døbefonten har form af en muret cylinder bæ-
rende en tilsvarende granitkumme, hvis plane 
overside har en lille fordybning, som er anbragt 
excentrisk og forbundet med kanterne ved fire 
riller, der danner et kors. Den excentriske form, 
der skal spejle en kildes uro, er gentaget i dåbs-
fadet, der er af sølv og i øvrigt slutter sig til al-
tersølvet. Under fadet ses graveret: »Skænket af 
Ane Nørskov, Sundhedsplejerske«. En samtidig 
dåbskande er af pletsølv.
 Prædikestolen er af beton, cylindrisk med lod-
rette riller, enkel opgang og polstring i lyst læ-
der. Stolestaderne har form af bænke med kraftige 
sæder og ryglæn i naturfarvet fyr, mens salme-
nummertavlerne blot udgøres af ophæng til sorte 
metalcifre på sydvæggen.
 Orglet er bygget 1977 af Marcussen & Søn, 
Åbenrå, efter tegninger af kirkens arkitekt. Det 

Fig. 4. Indre set mod øst. Henrik Wichmann fot. 2003. – Interior viewed towards the east.
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4 Jfr. planen i Arkitekten 1961, 203.
5 Også lysarmaturerne er tegnet, så de giver en tilsva-
rende belysning.
6 Paul Niepoort, »Sønderbro Kirke, Horsens«, Arkitek-
tur 17. årgang, 1973, 45-52, samme, »Kirke – skulptur«, 
Dansk institutions Tidsskrift, april 1972, 22-24.
7 Jfr. Göran Schildt, Alvar Aalto, A Life’s Work – Architec-
ture, Design and Art, Helsinki 1994, 49-52. Alvar Aalto 
deltog 1958 sammen med Elissa Aalto og Jean-Jacques 
Baruël i en international idékonkurrence om kirke-
byggeri, udskrevet i Danmark på initiativ af kirkemi-
nister Bodil Koch, jfr. Arkitekten 1962, 137-84, især s. 
162-63. Til konkurrencen blev der indleveret i alt 192 
forslag. Aaltos forslag blev ikke præmieret, men danne-
de senere udgangspunkt for et kirkecenter i Wolfsburg 
i Tyskland, opført 1960-62, jfr. Göran Schildt, 52-55. 
 Påvirkningen fra Aalto kan navnlig afl æses i det frit-Påvirkningen fra Aalto kan navnlig aflæses i det frit-
stående klokketårn og i skibet, der smalner til mod al-
teret og har et faldende gulv.
8 Poul Erik Skriver i Weilbach, KunstLeks. 1997.
9 Yderligere oplysninger om orglet findes i Den Danske 
Orgelregistrant og på dennes internet-hjemmeside.
10 Arne Thomsen, »Nye kirkeklokker til Sønderbro 
kirke«, MeddÅrhSt 1973, 75.

Litteratur. »Konkurrence om kirke på Sønderbro i 
Horsens«, Arkitekten 1961, 201-06. Paul Niepoort, 
»Sønderbro Kirke, Horsens«, Arkitektur 1973, 45-52. 
Arne Thomsen, Sønderbro Kirke, folder u.å. Sønderbro 
Kirke 25 år. Skrift (32 s.) udgivet i anledning af kir-
kens jubilæum 1996. Eigil Holm, Horsensegnens kirker, 
Gedved 2002.

Beskrivelse af bygning ved Niels Jørgen Poulsen, in-
ventar ved Ebbe Nyborg og Ole Olesen (orgel). Re-
daktionssekretær Annelise Olesen og Heidi Lykke Pe-
tersen. Teknisk og grafisk tilrettelæggelse ved Mogens 
Vedsø. Engelsk oversættelse ved James Manley. Redak-
tionen afsluttet 2003.

1 Sønderbro Kirke 25 år, Horsens 1996.
2 »Konkurrence om kirke på Sønderbro i Horsens«, 
Arkitekten 1961, 201-06. – Paul Niepoort havde som 
medarbejder Helge Langetoft. 2. præmie blev tildelt 
Gert Edstrand og Poul Erik Thyrring, 3. præmie Blake 
Millar og 4. præmie Henrik Iversen. Blandt dommer-
komitéens medlemmer var arkitekterne Peter Koch, 
Johannes Exner og Erik Petersen.
3 Grundstenen er nedlagt 4. juni 1969.

Fig. 5. Indre set mod vest. Eigil Holm fot. 2002. – Interior viewed towards the west.
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The church was built in 1969-71 after drawings 
by the architect Paul Niepoort (born in 1922). 
The church complex consists of the nave, ori-
ented east-west, and on the northern side a lower, 
triple side-aisle with congregation rooms. From 
a forecourt in the west one enters a low ante-
chamber which serves as a porch. A high tower 
is placed free of the main building like a campa-
nile in the north west corner. The whitewashed 
building is in concrete partly faced with brick. 
The nave narrows towards the east, and from the 
entrance in the west the floor falls 0.4 m towards 
the chancel, achieving a visually foreshortened 
effect. The interior is only indirectly lit, and the 
light is in fact a very important element. Curving 
‘chinks’ in the south wall turn the incoming day-
light through 90º and direct it at the altar.
 The church is the result of an architectural com-
petition held in 1960. Among the 103 proposals 

received, the first prize went to Paul Niepoort, 
but because of the economic situation the con-
struction was only begun ten years later. Prior to 
and during the construction work the architect 
altered his original project. The chancel, which 
in the first drawings had a triple termination, was 
thus given the final form of a semicylindrical 
apse. On Paul Niepoort’s view the church is as 
much ‘a sculpture as a building’. As a young man 
he worked in Finland and was clearly influenced 
by Alvar Aalto’s churches in Seinäjoki (1951) and 
Vuoksenniska (1955).
 The furnishings are as old as the building and 
are simply executed, the larger items in mason-
ry or concrete and painted white. Altar silver 
etc. are by the goldsmith Valdemar Aage Lind, 
Horsens, after drawings by Paul Niepoort. The 
organ was built in 1977 by the firm Marcussen 
& Søn.

SØNDERBRO CHURCH · ENGLISH SUMMARY



NORDRE KIRKEGÅRD

Kirkegården nord for Kildegade er anlagt 1835 
som en assistenskirkegård, der skulle aflaste den 
gamle begravelsesplads inde i byen omkring 
Klosterkirken (jfr. s. 5668). Den optager sydskrå-
ningen af den stejle Blæsbjergbakke, der endnu 
i 1800’erne lå uden for byen (jfr. fig. 3, s. 5351). 
Efter en udvidelse mod nord, taget i brug 1860, 
dækker kirkegården et areal på 2,8 ha.1 
 Hegn og indgange. Kirkegården var ved anlæg-
gelsen kun omgivet af en grøft og et lavt dige, 
men hegnes siden 1800’erne af plankeværker. 
Mod syd (ud mod Kildegade) er 19322 opført en 
teglhængt og pudset mur, der mod gaden er delt 

af lisener. Hovedindgangen i syd, for enden af 
Kirkegårdsallé, er en smuk klassicistisk portal (fig. 
1), tegnet 1858 af arkitekt, kgl. bygningsinspek-
tør J. H. Nebelong, København.3 Den fladrund-
buede køreport afsluttes med en lav, blytækket 
trekantgavl over en frise, i hvis fem felter der til 
begge sider er indsat små rosetter af gips. Porten 
lukkes af jerngitterfløje, der oprindelig blev le-
veret af smedemester Meisner, og flankeres af to 
fodgængerlåger med rustica-murede piller. Disse 
afsluttes med kraftige trægesimser og dækkes af 
lave kobbertage med kronende kugler. Portalen 
er ligesom muren vest herfor kalket lyserød, lise-
ner, friser og gesimser er hvidtede. En port i nord, 
ud mod Nordre Kirkegårdsallé, er fra 1932 og 

KIRKEGÅRDE I HORSENS

Fig. 1. Nordre Kirkegård. Hovedindgangen i syd, tegnet af J. H. Nebelong 1858 (s. 6119). Ebbe Nyborg fot. 2003. 
– Nordre Kirkegård. Main entrance in south, drawn by J.H. Nebelong, 1858.
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består af jerngitterfløje mellem murede piller, der 
er nøje kopier af pillerne omkring Nebelongs 
portal.2 Indgangspartiet afløste en †port fra 1859, 
som var opført af murermester Andreas Fussing 
i forbindelse med kirkegårdens udvidelse. Den 
nedrevne port havde svære, murede piller med 
spidsbuet afdækning og korsblændinger.4

 Beplantningen på den skrånende grund domine-
res i dag (2004) af store gamle træer. I den lange 
lindeallé, plantet i kirkegårdens længdeakse ved 
kirkegårdens anlæggelse 1835, er næsten alle træ-
er bevaret, mens kun enkelte af tværalléernes og 
randbeplantningens oprindelige træer står tilbage.
 Kirkegårdens oprindelige inddeling kendes fra 
et kort (fig. 2), udført af landmåler C. Slebsag-
ger 1835,5 og fra et trykt reglement, udsendt af 
kirkeinspektionen samme år.6 Med sin parkag-
tige afskærmning og sine bugtede gangstier langs 
ydergrænsen svarede den i hovedtrækkene til lidt 
ældre planer for assistenskirkegårdene i Odense 
1811 (DK Odense 1674f.) og Vejle 1825. Der var 
afsat plads til 180 familiegravsteder (på hhv. 25 og 
34½ kvadratalen) langs hegnet og på begge sider 
af hovedgangen. Her var det tilladt at beplante 
gravstedet og indhegne med gitre af træ eller 
jern. Den øvrige og største del af kirkegården 
var inddelt i seks kvarterer, betegnet A-C fra syd 
mod nord i vestre side og D-F fra nord mod syd 
i østre side. Disse gav plads for i alt 2.494 ‘enkelte’ 
grave og var inddelt i tre klasser, hvoraf de dyreste 
lå mod syd nærmest hovedindgangen og byen. 
Afsnittene A og F indeholdt førsteklasses grave, 
afsnittene B og E andenklasses grave, mens afsnit 
D rummede tredjeklasses jord, der var ‘fri jord’ 
eller ‘fattigjord’, beregnet til ubemidlede, som fik 
jorden anvist af magistraten. Afsnit C blev i første 
omgang holdt i reserve. I kvartererne med første-  
og andenklasses jord var det tilladt af erhverve 
plads til to eller flere grave, der, hvis de lå i ud-
kanten af de store felter, kunne indhegnes. Inde 
i kvartererne skulle der af hvert gravsted afsættes 
¼ alen til gangstier mellem gravene. Disse stier 
blev ifølge sagens natur meget smalle, hvorfor 
der tidligt opstod problemer med færdsel mellem 
gravene. Fattige kunne ikke vælge frit, men blev 
begravet ‘på linie’, dvs. hver ny grav fulgte den 
foregående.7 

 Det nye, nordre afsnit blev anlagt 1858-60 oven 
for en tværgående kampestensmur, der skulle 
fastholde det skrånende terræn. Området blev 
inddelt ved gartner K. J. Pedersen i overensstem-
melse med det ældre anlæg, idet der dog var afsat 
plads til gange mellem gravene.8 Den oprindelige 
inddeling lod sig ikke opretholde i ret mange år. 
Efter 1900 er der foretaget reguleringer efter en 
plan ved havearkitekt Emil Bøttiger 1920, fortsat 
af kirkegårdsinspektør Chr. Nielsen i årene efter 
1931.
 Et forslag ca. 1930 til et ligkapel med folkestue, 
udarbejdet af arkitekt Vitus Borning, Horsens,9 
kom aldrig til udførelse, formentlig fordi man 
1932 besluttede at opføre et kapel (ved samme 
arkitekt) ved Klosterkirken. Bygningen, der var 
udformet i mellemkrigstidens klassicisme, tænk-
tes opført i kirkegårdens sydskel på den ubebyg-
gede grund øst for hovedindgangen.

KIRKEGÅRDSMONUMENTER

1) 1835-50, over ukendte. Plade af rødlig kalksten 
med afrundet afslutning, 115 cm høj. Øverst anes 
et indhugget kors, men derunder er al indskrift 
borte. På kirkegårdens søndre del op imod dens 
vestre afgrænsning.
 2) 1836, over cand.theol. Ludvig Rosing, *8. 
dec. 1812, †21. aug. 1836. Støbejernskors, 110 cm 
højt, med ret afsluttede arme, den øvre prydet af 
en sommerfugl. Indskrift med versaler, forneden 
læses: »Støbt Horsens 1836«. Korset er sortmalet 
og står på kirkegårdens søndre del, op imod dens 
vestre afgrænsning. Det deler med nr. 3 og 4 et 
gravsted, der har bevaret en støbejernslåge i ny-
renæssanceformer.
 3) O. 1838, over Ursula Sophie Rosing, f. Las-3) O. 1838, over Ursula Sophie Rosing, f. Las-
son, *3. aug. 1786, †16. okt. 1838. Støbjernskors, 
125 cm højt, svarende til nr. 2, dog med kølbue-
formede ender og uden påskrift om støbningen. 
På samme gravsted som nr. 2 og 4. 
 4) O. 1841, over Ulrik Frederik Rosing, konsi-
storialråd og ridder af Dannebrog, *17. dec. 1776, 
†2. april 1841. Han var dansk præst i London 
1801-11, senere præst i Jyllinge og Gundsømagle 
1812-22 og i Horsens 1822-41. Hvid marmor-
tavle, 70×46 cm, med indhugget antikvaskrift. 
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Fig. 2. Assistenskirkegården, nu Nordre Kirkegård. Forslag til kirkegårdens inddeling ved landmåler C. Slebsagger 
1835 (s. 6120). Kort i kirkegårdskontoret. – Assistenskirkegården, now known as Nordre Kirkegård. Proposal for division 
of the cemetery by the land surveyor C. Slebsagger, 1835.
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Monumentet, som næsten er overgroet af ved-
bend, findes midt på samme gravsted som nr. 2 
og 3). 
 5) (Fig. 3), o. 1842, over agent og forligelses-
commisair Søren Nielsen Monberg, *2. april 
1766 i Horsens, †10. jan. 1842, og hustru Gjed-
ske Therkelsen, *21. feb. 1777, †20. dec. 1850. 
Stele, 195 cm høj, med sokkel, gesims og spids-
rundbuet gavl, udført i finkornet sandsten med 
indfældede dele i hvidt marmor. Midt på stelen 
en højrektangulær marmortavle med indhugget, 
sortoptrukken versalskrift, der afsluttes af citat fra 
Hebr.13,14. Over tavlen en marmorsommerfugl 
mellem to rosetter og neden under en tilsvaren-
de krans. Gavlen rummer en palmet, hvoraf der 

springer to elegante symmetriske hjorte. På kir-
kegårdens søndre afdeling i det nordøstre hjørne, 
samme gravsted som nr. 14, indhegnet af støbe-
jernsgitter. Mellem de to monumenter står en 
nyere gravplade af poleret granit over »læge ved 
straffeanstalten i Horsens etatsråd R. af. D. Just 
Christian V. Haurowitz« (†1899) og familie.
 6) O. 1842, over generalløjtnant Jacob v(on) 
Flindt, *19. april 1768, †12. maj 1842, æresborger 
af Horsens by. Stele af sandsten i nygotisk stil, 235 
cm høj, med gotiske pilastre, der kanter et felt 
med trekløverbue, som rummer en skrifttavle i 
hvidt marmor med indhuggede versaler og roset-
ter i sviklerne. Over skriftfeltet ses en frise med 
laurbærkrans, på soklen relief af Dødens Genius, 

Fig. 3. Gravsted med kirkegårdsmonument nr. 5 (tv.), o. 1842, over ‘agent og forligelsescommisair’ Søren Nielsen 
Monberg (†1842) og nr. 14, o. 1855, over Therkel Godtlib Nitschke (†1855) (s. 6122, 6124). Mellem de to mo-
numenter en nyere gravplade over ‘læge ved straffeanstalten i Horsens etatsråd Just Christian V. Haurowitz’. Ebbe 
Nyborg fot. 2003. – Burial plot with cemetery monument no. 5 (left), c. 1842, to the ‘agent and commissioner’ Søren Nielsen 
Monberg (†1842) and no. 14, c. 1855, to Therkel Godtlib Nitschke (†1855). Between the two monuments is a more recent 
funerary tablet to the ‘doctor in the penitentiary in Horsens, titular councillor of state Just Christian V. Haurowitz’.
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og øverst danner kors, hjerte og bog en basis for 
stelens kronende marmorkors. På kirkegårdens 
søndre del op imod dens vestre afgrænsning. På 
gravsted med nygotisk støbejernsgitter. 
 7) O. 1847, over farver Michael Gottfred Nitsch-
ke, *29. sept. 1802, †1. maj 1847, og hustru Karen 
Nitschke f. From, *15. marts 1797, †26. jan. 1873. 
Stele af finkornet sandsten, 193 cm høj, i enkel 
klassicistisk stil med sokkel, løvprydet fronton og 
indfældet hvid marmortavle med sortoptrukket 
versalskrift (afsluttende citat fra Åb.14,13). Over 
tavlen sejrskrans i samme materiale. På gravsted 
med nygotisk støbejernsgitter, beliggende på kir-
kegårdens søndre del op imod norddiget. 
 8) (Fig. 4), o. 1849, over »I. W. T. v(on) Götzsche 
Capitain af Artilleriet, saaret I Kampen for Fæd-
relandet d. 8. Mai, død d. 16. mai 1849«. Støbe-Mai, død d. 16. mai 1849«. Støbe-Støbe-
jernskors med enderne løbende ud i tre spidser 
og prydet af bladornamenter. På øvre korsarm ses 
to krydsende kanoner over kugler, på den nedre 
et anker og indskriften: »Sat af hans Vaabenbrødre 
af 6te Batterie«. Indskrift med antikva og versaler 
(navn og rang). På fodstykket »Stallknecht Hor-
sens«. På kirkegårdens søndre afdeling, østre del 
(der bærer hans navn), i forbindelse med monu-
mentet for de slesvigske krige. 
 9) O. 1850, med indskriften: »T. S. Randlevs 
Familiegravsted«. Klassicistisk stele, 104 cm høj, 
med sokkel og rundbuet fronton, der prydes af 
løvværk og akroterier. Det forsænkede skriftfelt 
er rundbuet med ungrenæssanceblade i sviklerne 
og indhugget antikvaskrift. På kirkegårdens nor-
dre del umiddelbart vest for midtgangen.
 10) O. 1850, med indskriften: »Anders Adrian 
Pontoppidans Familiebegravelse«. Klassicistisk 
stele af sandsten med indlægning i hvidt marmor; 
nu uden kronende kors, 130 cm høj. Soklen har 
indfældet plade med løvværk, og stelens afslut-
ning er rundbuet med akroterier og indfældet 
medaljon med Thorvaldsens ‘Natten’. Den midt 
på indfældede skrifttavle bærer antikvaskrift og 
flankeres af to nedadvendte fakler. På kirkegår-
dens nordre del umiddelbart øst for midtgan-
gen. 
 11) O. 1850, med vanskeligt læselig indskrift: 
»Her… Jens… Norn… April 17… død… 3… 
hans trofaste Hustru Frederikke Norn født Ber-

telsen…«. Klassicistisk stele af sandsten med ind-
fældninger i hvidt marmor, 163 cm høj. Plinten 
prydes af en indfældet laurbærkrans, og gesimsen 
krones af en pyramide. Over den indfældede ind-
skrifttavle, med rester af indhuggede versaler, er 
indsat et relief af en sommerfugl. På kirkegårdens 
søndre del, op imod den vestre afgrænsning.
 12) O. 1850, over ukendte. Stele af sandsten 
i nygotisk stil, 190 cm høj, med spidsrundbuet, 
bladværksprydet gavl. Indfældet spidsbuet ind-
skriftplade i hvidt marmor, der flankeres af goti-
ske stræbepiller; af indskriftens indhuggede skrå-
skrift anes enkelte ord, såsom »Horsens«. På sok-
len tilsvarende indhugget »Hatting«. På gravsted 
på kirkegårdens nordre del, nær dens nordvestre 
hjørne.

Fig. 4. Kirkegårdsmonument nr. 8, o. 1849, over I. W. T. 
von Götzsche, kaptajn ved artilleriet, død af sine sår 16. 
maj 1849 (s. 6123). Ebbe Nyborg fot. 2003. – Cemetery 
monument no. 8, c. 1849, to I. W. T. von Götzsche, Captain 
of the Artillery, died of his wounds 16th May 1849.
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 13) (Fig. 5), o. 1852, over Petria Jochumsen f. 
Taaning, *24. maj 1823, †22. okt. 1852. »Ved hen-
des side hviler vor søn« Søren Peder, †13. marts 
1851 tre år gammel. Endvidere (hendes mand) 
jernstøber Niels Iochumsen, *9. dec. 1789, †10. 
dec. 1857 og sønnen Søren Peter Iochumsen, 
*17. feb. 1851, †1. april 1866. Stele af støbejern, 
190 cm høj. Høj plint med forsænket buefelt, der 
rummer relief af Dødens Genius foran tre metaer 
eller ‘målesten’, udformet som tilspidsede piller. 
Den oprindelige indskrift med versaler, det ef-
ter o. 1852 tilføjede med kursiv. Kraftigt profi-
leret afslutning med kronende forgyldt kors. På 

gravsted med et bevaret støbejernsgitter ud imod 
gangen. Kirkegårdens søndre del op imod dens 
vestre afgrænsning.
 14) (Fig. 3), o. 1855, over Therkel Godtlib 
Nitsch ke, *10. okt. i Horsens, †16. jan. 1855. Ste-
le, 181 cm høj, svarende til nr. 5, men med en 
mere gotisk gavl, der rummer et hvidt marmor-
relief med kors og bog. På kirkegårdens søndre 
afdeling i nordøstre hjørne, samme gravsted som 
nr. 5.
 15) (Fig. 6), o. 1859, over Søren Ryde Linde-
mann, *11. dec. 1796, †6. dec. 1859, og hustru So-
phie Dorothea Lindemann, f. Bøschen, *24. jan. 

Fig. 5-6. Kirkegårdsmonumenter. 5. Nr. 13, o. 1852, over Petria Jochumsen, f. Taaning (†1852), hendes mand, jern-
støber Niels Jochumsen (†1857) og deres søn Søren Peter Jochumsen (†1866) (s. 6124). 6. Nr. 15, o. 1859, over 
Søren Ryde Lindemann (†1859), hans hustru Sophie Dorothea Lindemann f. Bøschen (†1849), samt Margrete 
Lindemann f. Gylding (†1875), Laura Lindemann f. Raben (†1891), læge Johan S. Lindemann (†1909) og Sophie 
Dorthea Lindemann (†1902) (s. 6124). Ebbe Nyborg fot. 2003. – Cemetery monuments. 5. No. 13, c. 1852, to Petria 
Jochumsen née Taaning (†1852), her husband, the iron founder Niels Jochumsen (†1857), and their son Søren Peter Jochumsen 
(†1866). 6. No. 15, c. 1859, to Søren Ryde Lindemann (†1859) and members of his family.
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1797, †19. april 1849, endvidere Margrete Lin-
demann, f. Gylding, *30. feb. 1838, †2. feb. 1875, 
Laura Lindemann, f. Raben, *10. marts 1852, †17. 
feb. 1891, og læge Johan S. Lindemann, R. af D., 
*1. okt. 1825, †7. juni 1909, samt Sophie Dorthea 
Lindemann, *4. april 1852, †26. april 1902.
 Cippus af grågul sandsten, nu uden kronende 
kors, 184 cm høj. Gavlen, med akroterier, prydes 
af en sommerfugl, og den indfældede skrifttavle 
i hvidt marmor har sortoptrukket frakturskrift. 
Over tavlen ses spor efter en nu affaldet bikube, 
og på soklen er sekundært indsat endnu en skrift-
tavle med gravskriften over Sophie Dorthea. På 
kirkegårdens søndre del i det sydvestlige hjørne. 
 16) O. 1860, over etatsråd Lauritz Andreas 
Bernth, R. af D., *21. marts 1782, †10. okt. 1860, 
og hustru Stephine Bernth f. Lange, *5. aug. 1792, 
†29. marts 1872. Monument af kalksten, 163 cm 
højt, med indfældet tavle af hvidt marmor, der 
har indskrift i sortoptrukket antikva. Tavlen om-
fattes af en profileret trekløverbue med kronende 
englehoved og rosetter i sviklerne. Et hvidt mar-
morkors kroner monumentet, der findes på et 
gravsted op imod kirkegårdens nordre dels nord-
dige.
 17) (Fig. 7), o. 1860, over »Kjeld Kjeldsen Agent 
Wiinhandler og Æresborger i Horsens«, *11. feb. 
1788, †26. nov. 1860, og hustru Gjertrud Kjeldsen, 
f. Jensen, *17. marts 1795, †30. okt. 1864. Sand-
stensmonument i nygotisk stil, 260 cm højt, med 
skråkantsokkel. Skrifttavlen flankeres af trekvart-
søjler med bladkapitæler, hvorpå skråtstillede fia-
ler flankerer en kølbuegavl, som krones af et hvidt 
marmorkors med håndtryk. Skrifttavlen, der to-
deles af en midtkonsol med forsænket korsfelt, 
har indhugget sortoptrukket antikvaskrift. Efter 
mandens navn læses gravvers:

»Djærv og daadfuld
Kjærlig og trofast
Modnet i trængsel
Ydmyg i Medgang
Trøster for Mange
Smertelig savnet«.

På gravsted på kirkegårdens nordre del, i det 
nordvestre hjørne. 
 18) O. 1860, over Sophie Charlotte Wogelius 
f. Bodholdt, *23. feb. 1798 i Klovborg, †3. dec. 

1860 i Horsens. Støbejernskors, 110 cm højt, 
med hammerformede ender, den øvre prydes 
af en sommerfugl, de øvrige af bladornamenter. 
Indskrift med antikva og versaler (navnene). På J. 
W. Ammundsens familiebegravelse sydøstligt på 
kirkegårdens søndre del.
 19) O. 1860, over »Carl Gottfred Hense… født 
i Pio… oct. 1857, Clara Magdalene Hijense født 
Am… og Carl Albert Hense, *9. maj… død…«. 
Søjleformet stele af sandsten, nu uden bekroning, 
120 cm høj. Selve søjlen er af en gullig sten med 
indfældet, skjoldformet skriftfelt i hvidt marmor, 
der har indhugget fraktur. Over feltet danner en 

Fig. 7. Kirkegårdsmonument nr. 17, o. 1860, over Kjeld 
Kjeldsen, ‘agent vinhandler og æresborger i Horsens’ 
(†1860) og hans hustru Gjertrud Kjeldsen, f. Jensen 
(†1864) (s. 6125). Ebbe Nyborg fot. 2003. – Cemetery 
monument no. 17, c. 1860, to Kjeld Kjeldsen, ‘agent, wine 
merchant and honorary citizen of Horsens’ (†1860) and his 
wife Gjertrud Kjeldsen née Jensen (†1864).
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omløbende rundbuefrise overgang til en ottesi-
det gesims af mere grålig sten med profilering 
og buefrise, der har dannet basis for bekroningen. 
På stelens bagside ses en laurbærkrans. Opsat på 
gravsted på kirkegårdens søndre del, midt på det 
vestlige parti.
 20) O. 1861, over »Erick Grumme født og død 
d. 28. Dec. 1860 og Carl Aug. Grumme«, *16. 
jan. 1860, †30. juli 1861. Støbejernskors, 110 
cm højt, med hammerformede ender, den øvre 
prydes af en sommerfugl, de øvrige af blomster. 
Sortmalet med guldoptrukket antikva og versaler 
(navnene). På vinhandler August Grummes fami-
liebegravelse, der findes vestligt på kirkegårdens 
nordre del. 
 21) O. 1864, over »Capitain Ernst Meitzner 
Hansen R. af DB«, *22. marts 1830, falden i kam-
pen ved Dybbøl 6. april 1864. Grotte af sandsten, 
nu 73 cm høj, med en indfældet let fladbuet tavle 
af hvidt marmor, der rummer indhugget versal-
skrift. Af et kronende hvidt marmorkors er kun 
en stump i behold. På kirkegårdens søndre del 
i forbindelse med monumentet for de slesvigske 
krige.
 22) O. 1864, over feltpostmester Niels Morten-
sen Holm, født på »Holmstad« (Norge), †9. marts 
1864 i Horsens. Gravsten af sandsten, 125×63 cm, 
indhugget frakturskrift, i øvrigt glat med omlø-
bende hulkant. Ligger på kirkegårdens søndre 
del, umiddelbart nord for monumentet for de 
slesvigske krige.
 23) O. 1865, over »Baron C. M. J. L. Wedel We-
delsborg«, *.. jan. 1820 på »Minedal i Fyen«, †25. 
marts 1865 i Horsens. Sandstensgrotte med løv-
værk, nu berøvet et kronende marmorkors, 73 
cm høj. Indhugget antikvaskrift på hvid, indfæl-
det marmortavle, der afsluttes med ordene »Far-
vel vi mødes«. Opstillet på kirkegårdens nordre 
del ud imod midtgangen.
  24) O. 1869, med indskriften: »Agent, Køb-
mand J. A. Herskinds Familiebegravelse«. Stele af 
sandsten, nu 157 cm høj, idet der mangler et kro-
nende kors, som vel har været af hvidt marmor 
i lighed med stelens bevarede indlægninger. Den 
profilerede plint har en arkadeniche, der må have 
rummet en indfældet bikube. Over skrifttavlen, 
med indhugget antikva, er indsat et relief med 

handelssymboler (Merkurs hjelm og stav, Nep-
tuns fork), og øverst i den afrundede afslutning 
ses et relief af kors, bog og anker. På kirkegårdens 
søndre del op imod dens vestre afgrænsning.
  25) O. 1870, med indskriften: »Brænderiejer 
Jørgen Nielsens Familiebegravelse«. Grotte af 
sandsten, nu uden kronende kors, 95 cm høj. 
Grotten dækkes af bladværk og har indfældet, 
fladbuet skrifttavle med sortoptrukket antikva. 
Opsat frit på kirkegårdens søndre del umiddel-
bart vest for midtgangen.
 26) O. 1870, over ukendte. Sandstensgrotte 
med løvværk, nu 77 cm høj, såvel den indfældede 
skrifttavle som et kronende kors mangler. Opsat 
på kirkegårdens øvre del ud imod midtgangen. 
 27) O. 1871, over Anna Vilhelmine Gylding, 
*26. marts 1835, †10. jan. 1847, købmand Jens 
Gylding, *21. marts 1805, †16. april 1861, Anna 
Cathrine Boldt, *13. jan. 1809, †16. okt. 1869, 
Nicoline Gylding f. Boldt, *4. marts 1803, †24. 
sept. 1871, samt Frederikke Lindemann, *8. juli 
1817, †3. jan. 1892. Stele af rødgrå granit, 184 
cm høj, let smalnende med spærformet afslut-
ning, der rummer indfældet laurbærkrans af 
hvidt marmor. Herunder indfældet plade af sam-
me materiale med sortoptrukket antikvaskrift. 
På gravsted på kirkegårdens søndre del, op imod 
norddiget.
 28) O. 1875, over Christine Brochner, f. Ohlen-28) O. 1875, over Christine Brochner, f. Ohlen-
schleger, *11. juli 1808, †20. feb. 1875, og Niels 
Glud Brochner, *16. aug. 1807, †10. sept. 1873. 
Stele af hvidt marmor med høj sokkel af sandsten 
i to afsæt, nu uden kronende kors, 170 cm høj. 
Ophøjet skriftfelt med indhuggede versaler, her-
over en laurbærkrans. På kirkegårdens søndre del, 
nordligst, op imod dens vestre afgrænsning.
 29) O. 1875, med indskriften: »Kjøbmand G. 
W. G. Abildgaard… Elsk[et og savnet]«. Grotte af 
sandsten, nu kun med en stump af et kronende, 
hvidt marmorkors i behold, 110 cm høj. Soklen 
er profileret, grotten dækket af udhugget egeløv 
omkring et indfældet marmorskjold med rester 
af indhugget frakturskrift. Opsat frit på kirkegår-
dens søndre del, umiddelbart øst for midtgan-
gen.
 30) O. 1878 for majorinde C. A. von Harbord 
født Brabrandt, *8. juni 1792, †21. jan. 1850, »ag-
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Danmarks Kirker, Århus

tet, elsket og savnet« og major A. F. von Harbord, 
*11. marts 1795, †3. dec. 1878, »Kjendt af mange, 
miskjendt af flere, forstaaet af faa«. Rejst, kløvet 
sort granitsten, ca. 100×90 cm, med fordybede 
versaler under laurbærkrans. På gravsted i kirke-
gårdens sydvestre hjørne. 
 31) 1884, over Elsa Marie Hansine Nyholm, f. 
Nielsen, 1839-78, og børnene Hans, †1864, Ej-
nar, †1873, og Signe, †1873. Bauta-agtigt monu-
ment af grå sandsten med indhuggede versaler, 
der, når det gælder indskriften over moderen, 

følger stenens øvre kant. Midt på stenen årstallet 
»1884«, der må betegne dens rejsning. På kirke-
gårdens øvre del, ved den østre gang, lige foran et 
stort bøgetræ. 
 32) O. 1884, over snedkermester Hans Jør-
gen Lindberg, *17. juni 1790, †13. aug. 1847, 
hustru Eleonora Marie Lindberg, f. Schytte, *9. 
okt. 1797, †7. feb. 1881, og Ane Lindberg, f. Car-
stensen, *25. dec. 1827, †28. april 1884. Grotte af 
sandsten med løvværk og kronende hvidt mar-
morkors med trekløverender, 166 cm høj. En 
hvid laurbærkrans af marmor er indfældet over 
skrifttavlen, der er af samme materiale og har 
indskrift med indhugget antikva. På kirkegårdens 
søndre del op imod dens vestre afgrænsning. 
 Et fællesmonument (fig. 8) for faldne soldater fra 
de slesvigske krige 1848-50 og 1864 er rejst 1866 
på en mindehøj, der er anlagt på skråningen i kir-
kegårdens ældste, nordøstre afsnit. Der er adgang 
hertil ad en trappe fra syd. Monumentet, der er 
udført efter forslag af Jens Chr. Clausen,10 består 
af en 4 m høj obelisk, dannet af to store granit-
blokke over en aftrappet sokkel. Indskrifterne på 
de fire sider lyder: »De døde for Fædrelandet; de 
leve i Folkets Hjerte« (syd); »For Ære og Ret« 
(nord); »1848-49-50« (vest) og »1864« (øst). Op 
mod den lille høj er stillet 12 kampesten med 
navnene på 79 faldne soldater.

ØSTRE KIRKEGÅRD

Efter at al plads var ved at være opbrugt på ‘den 
gamle assistenskirkegård’, nu Nordre Kirkegård, 
anlagdes 1875 en ‘ny assistenskirkegård’, Østre 
Kirkegård, i byens østre udkant syd for Sundvej 
(jfr. fig. 2, s. 5349). Kirkegården, der blev indviet 
15. juni 1876, optager efter en udvidelse imod 
syd 1895 et areal på 7,5 ha.11 
 Den store kirkegård, der for en stor dels ved-
kommende henligger i græs, skråner mod syd, 
ned mod fjorden. Den hegnes af rødstensmure 
mod nord og vest, vist hovedsagelig fra 1942, af en 
nyere mur mod sygehuset i øst og af høje hække 
af kristjørn mod syd. Porten i nord er en rest af 
et indgangsparti, som arkitekt Jens Chr. Clausen 
tegnede 1875,12 samtidig med at han lavede et 
forslag til et ligkapel (se ndf.). Porten lukkes af 

Fig. 8. Fællesmonument, en obelisk fra 1866, for faldne 
soldater fra de slesvigske krige 1848-50 og 1864, ud-
ført efter forslag af Jens Chr. Clausen (s. 6127). Set fra 
sydvest. Ebbe Nyborg fot. 2003. – Obelisk from 1866, 
monument to the fallen in the Schleswig wars 1848-50 and 
1864, created after a proposal by Jens Chr. Clausen. Viewed 
from the south west.

416
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jerngitterfløje mellem bastionsagtige piller, der 
dækkes af lave, krenelerede cementspir, kronet 
med jernkors. Et forslag til ny hovedindgang og 
graverbolig i palæstil på samme sted, udarbejdet 
af Viggo Norn 1918, blev ikke ført ud i livet.13

 Hovedalléen, fra nord mod syd, består af gamle 
lindetræer, mens de tværgående alléer er af stynet 
lind. 
 Den oprindelige plan til kirkegården (fig. 9) var 
tegnet af gartner G. J. Bøgh 1873. Det var et stort 
landskabeligt anlæg i engelsk parkstil, hvor græsfla-
der og grupper af træer adskilte mindre gravgårde 
og en indre kredsløbende vej bugtede sig i bløde 
kurver. Planen blev dog modereret og rettet til af 
Jens Chr. Clausen, så den fik vinkelrette køreveje. 
Også kirkegårdens yngste afsnit, indviet 1895, blev 
tegnet af G. J. Bøgh. Den overordnede plan gik dog 
tabt med tiden, idet beplantningerne blev indtaget 
til grave, og kun alléerne blev tilbage som faste ele-
menter. Havearkitekt Emil Bøttiger udarbejdede 
nye planer 1923, og en vis regulering af gravste-
derne blev foretaget af kirkegårdsinspektør Chr. 

Nielsen i årene efter 1928. En ny reguleringsplan 
med regelrette køreveje blev udarbejdet 1943.
 I kirkegårdens sydligste afsnit er indrettet en 
række urnehaver, tegnet af kirkegårdslederne Vol-
mer Rud Nielsen 1973ff. og Kurt Anhøj 1990. 
På en plæne mellem haverne, i lindealléens akse, 
er 2003 opsat et stenmonument ‘Hans lys’, udført af 
stenhugger Philip Møller, Horsens. Det 3 m høje 
monument er af ét stort stykke blå Rønnegranit 
med indfældede baner af en lysere stenart, kronet 
med et hjulkors af messing. Det afløste et †kors 
af limtræ på samme sted, rejst 1975 og tegnet af 
Volmer Rud Nielsen.
 To interessante projekter til ligkapeller, udarbejdet 
af byens arkitekter 1875 og 1918 og begge cen-
tralanlæg, kom aldrig til udførelse. 
 1) Et smukt udført, farvelagt forslag fra 1875 
(fig. 10), tegnet af Jens Chr. Clausen,14 viser en lav 
sekskantet centralbygning, en slags heksagon,15 
med ulige store sider, hvortil knytter sig tre korte 
sidefløje, indeholdende forhal og to rum til kister. 
Det frapperende forslag er holdt i tidens interna-

Fig. 9. Den ny Assistenskirkegård, nu Østre Kirkegård. Plan til kirkegårdens inddeling 1873 (s. 6128). Kort i Horsens 
Museum. 1:2000. Syd opad. – The new Assistenskirkegård, now known as Østre Kirkegård. Plan for the division of the 
cemetery, 1873. South at top.



6129ØSTRE KIRKEGÅRD

Fig. 10. Projekt til ligkapel ved Jens Chr. Clausen 1875 (s. 6128). Tegning i Horsens Museum. 1:300. – Project for 
mortuary chapel by Jens Chr. Clausen, 1875.

tionale historicistiske stil og kan minde om en pa-
villon eller udstillingsbygning. Murstensfacaderne 
brydes af vandrette bånd af sandsten eller cement 
og afsluttes med en mønstermuret gesims af glase-
rede tegl. Hjørnerne støttes af piller, som er afslut-
tet med små, krenelerede spir. De lave, sammen-
skårne skifertage er udstyret med jerngitterværk 
på rygningen, der mødes i et stort støbejernskors. 
Indgangspartiet og gavlsiderne i de to øvrige si-
defløje optages af rundbuede blændinger, delt af 
kraftige, retkantede lisener. Sekskantens kortsider 
har rundbuede vinduer med glasmalerier, sideflø-
jene hver tre cirkelvinduer. Det centrale rum med 
alterpodium dækkes af et hvælvet træloft.
 2) Et forslag (fig. 11), signeret af Viggo Norn 
17. febr. 1918,16 viser en fæstningsagtig, rund 
bygning med kegleformet tag, tydelig inspireret 
af ingeniørofficer Anthony Coucherons forsvars-
tårne fra 1680’erne i Frederikshavn og i Rønne.17 

Den hvidtede og teglhængte rundbygning, der 
skulle opføres på det faldende terræn, er omgivet 
af en ringmur og har mod nord en forhal med 
en gotiserende, kamtakket gavl og mod syd en 
tilsvarende tilbygning med venteværelse og rum 
til præsten. Den runde ceremonihal med alter-
lignende opbygning hæver sig over en krypt og 
dækkes af et stort kuppelhvælv, der gennemskæ-
res af otte højtsiddende, rundbuede vinduer, sva-
rende til Frederikshavn-tårnets kanonporte.18

Kirkegårdsmonumenter. 1) O. 1881, over (filologen 
og skolemanden) »Otto Fibiger… †1881«. Enkel 
stele af hvidt marmor på sokkel af sandsten, 122 
cm høj. Rester af indskrift i indhuggede versaler, 
hvortil har hørt afsluttende mindevers. Lige øst 
for kirkegårdens nordre indgang.  
 2) O. 1885, »Tømrer O. Jensens Familie Grav-
sted«. Sandstensgrotte, nu uden kronende kors, 

416*
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Fig. 11. Projekt til ligkapel ved Viggo Norn 1918 (s. 6129). Tegning i Horsens Museum. 1:300. – Project for mortuary 
chapel by Viggo Norn, 1918.
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92 cm høj. Indfældet fladrundbuet skrifttavle af 
hvidt marmor med indhugget, skråtstillet antik-
va, der er optrukket med sort. Herover indfældet 
hvid cirkelmedaljon i samme materiale prydet 
med en fugl på kvist. På kirkegårdens nordøstre 
del.
 3) O. 1892, over fabrikant Hans Christian 
Arentzen, *6. aug. 1817, †29. sept. 1892. »Stifter af 
de Arentzenske Haandværkerboliger i hans Føde-
by Horsens. Dennes Borgere værne hans Minde«. 
Monumental stele med kronende obelisk, ca. 4 
m høj, udført af delvis poleret, rød granit. Ind-

Fig. 12. Kirkegårdsmonument nr. 4, o. 1905, over Karen 
Marie Creemers, f. Haubroe (†1883), konsul Otto 
Creemers (†1905) og Christian Conrad Creemers 
(†1898). Foranlagt yngre marmortavle over bl.a. (ar-Foranlagt yngre marmortavle over bl.a. (ar-
kitekten) Viggo Norn (†1967) og hans hustru Inger 
Norn, f. Creemers (†1968) (s. 6132). Ebbe Nyborg fot. 
2003. – Cemetery monument no. 4, c. 1905, to Karen Ma-
rie Creemers née Haubroe (†1883), Consul Otto Creem-
ers (†1905) and Christian Conrad Creemers (†1898). In 
front, a more recent marble tablet to among others (the ar-
chitect) Viggo Norn (†1967) and his wife Inger Norn née 
Creemers (†1968).

skrift med indhuggede versaler på stelen, derover 
på obelisken en indfældet portrætbuste i bronze. 
Inden for nordre kirkegårdsindgang, i øst.
 4) (Fig. 12), o. 1905, over Caren Marie Cree-
mers, f. Haubroe, *17. juli 1855, †7. nov. 1883, 
consul Otto Creemers, *8. feb. 1848, †4. okt. 
1905, Christian Conrad Creemers, *15. april 
1879, †28. aug. 1898. Marmorstele, 100 cm høj, 
kronet af rundbuegavl med laurbærkrans og akro-
terier. Skriftfelt med indhuggede versaler. Foran 
stelen ligger en marmortavle med gravskrifter 
over Ebbe Creemers Norn, *13. marts 1921, †10. 
okt. 1961, Viggo Norn, *13. juni 1879, †20. sept. 
1967, Inger Norn, f. Creemers, *28. sept. 1877, 
†25. jan. 1968, Thorkild C. Norn, *1. april 1953, 
†23. maj 2001. På kirkegårdens nordvestre del 
omkranset af vedbend.

VESTRE KIRKEGÅRD

Kirkegården mellem Silkeborgvej og Skander-
borgvej (jfr. fig. 2, s. 5349) er anlagt i årene efter 
1931. Det ældste, sydøstlige afsnit på i alt 5,5 ha. 
er indviet 23. april 1939. Afdelingerne nord og 
nordvest herfor er anlagt og beplantet 1951 og 
indviet 4. nov. 1962. Kirkegårdens samlede ud-
strækning med plads til fremtidige udvidelser ud-
gør i dag 22 ha.19

 Den smukt tilplantede kirkegård, der i dag er 
byens største parkanlæg, er for den ældre dels ved-
kommende udformet efter en plan af kirkegårds-
inspektør Chr. Nielsen, hvis første, omfattende 
forslag til inddeling og beplantning (fig. 13) er fra 
1928.20 Han søgte her at udnytte det formfulde, 
bølgede terræn og foreslog kraftige beplantnin-
ger. Gravene, der er i dobbelte rækker, er samlet 
i større eller mindre gravgårde, der som terrasser 
er forskudt i forhold til hinanden og adskilt ved 
træbevoksede skråninger. Tilplantningen, der på-
begyndtes 1931, otte år før kirkegården blev taget 
i brug, omfattede i første omgang kun kirkegår-
dens sydøstre del omkring kapellet og indgangs-
partiet fra Silkeborgvej. Dette trekantede areal er 
anlagt omkring en akse, Egevejen, mellem det 
senere opførte kapel i øst og en oldtidshøj i vest, 
afgrænset imod syd af Ahornvej og mod nord af 
Birkevej. Den øvrige del af Chr. Nielsens stort 
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Fig. 13. Vestre Kirkegård. Forslag til kirkegårdens anlæg ved Chr. Nielsen 1928 (s. 6132). Kun det sydøstre afsnit blev 
udført efter planen. Tegning i kirkegårdskontoret. 1:5000. – Vestre Kirkegård. Proposal for the layout of the cemetery by 
Chr. Nielsen, 1928. Only the southeastern section was executed according to the plan.

anlagte plan blev ikke ført ud i livet: Det vestre af-
snit er endnu ikke taget i brug, og den nordre del 
af kirkegården er udformet efter andre planer.
 2003 er en særlig afdeling for muslimske begra-
velser taget i brug på kirkegårdens nordre afsnit. 
En ældre gravsten fra o. 1650 er flyttet hertil fra 
Vor Frelsers Kirke (jfr. gravsten nr. 5, s. 5579).
 Skulpturer. 1) ‘Pige fletter mindekrans’, af bron-
ze, udført af billedhuggeren Mathilius Schack Elo 
1945; opstillet på den fælles urnegrav. 2) Sten-
skulptur ‘Vinger’, udført af billedhuggeren Erik 
Heide; opstillet 1981 på den østre del af kirkegår-
dens nordre afsnit.
 Et kapel med krematorium (fig. 15) i kirkegår dens 
østre del er 1938 opført for Dansk Ligbrændings-
forenings Horsens-afdeling efter tegning af Vig-
go Norn. Den store teglstensbygning, der ligger 
på kirkegårdens højeste punkt, har indgang i øst 
og korte korsarme i den vestre del, der rummer 

Fig. 14. Østside af kapel. Opstalt 1:300 ved Viggo Norn 
1933, i Horsens Museum. – East side of chapel. Elevation, 
by Viggo Norn, 1933.
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Fig. 15. Grundplan 1:300 af kapel med krematorium, opført 1938 ved Viggo Norn (s. 6133). Tegnet af Marianne 
Nielsen 2004 efter plan 1947 i Horsens Museum. – Ground plan 1:300 of chapel with crematorium, built in 1938, by 
Viggo Norn.

selve krematoriet i kælderetagen. Østgavlen (fig. 
14), hvorover der hæver sig et klokkespir, optages 
af en stor, fladbuet, mangefalset åbning, der le-
der ind til indgangsdøren. Gavltrekanten herover 
prydes af tre store korsblændinger. Også de false-
de vinduer er fladbuede. Salen i bygningens østre 
afsnit, der kan rumme 300 personer, har vægge i 
blank mur og dækkes af et fladt træloft.21

 Et nyt krematorium, opført efter tegninger af 
arkitektfirmaerne Birch & Svenning og Torben 
Knudsens Tegnestue, Horsens, er taget i brug 
1989. Bygningen er placeret på den lavere del af 
kirkegården nord for kapellet, omgivet af en fyr-
relund mod nord og en granbevokset skråning 
mod vest. Den er af røde mursten og består af to 
særskilte huse, ovnhal og servicebygning, der er 
forbundet af en overdækket gang.22

KILDER OG HENVISNINGER

TEGNINGER OG OPMÅLINGER. Nordre Kir-
kegård. I Horsens Kirkegårdskontor: Kort over Horsens 
nye kirkegård, målt og delt i marts 1835 ved C. Slebs-
agger. Tegning over tillægget til Horsens nye kirkegård 
i oktober 1858 ved K. S. P. Petersen. Forslag til kirke-
gårdsmur mod Kildegade samt indgangsparti nord ved 

Poul E. Jacobsen 1931. Forslag til lighus på den gamle 
kirkegård ved Vitus Borning (ca. 1930). 
 Østre Kirkegård. I Horsens Kirkegårdskontor: Forslag 
til graverbolig og hovedindgang ved Viggo Norn 1918. 
– I Horsens Museum: Plan til anlæg af kirkegård ved 
Sundvejen 1873. Farvelagt forslag til ligkapel på den nye 
kirkegård, plan, snit og opstalter, ved Jens Chr. Clausen 
1875. Farvelagt forslag til indgangsport med graverbolig 
ved Jens Chr. Clausen 1875. Forslag til kapel på Hor-
sens Assistenskirkegård, plan, snit og opstalter, ved Viggo 
Norn 1918 (fejlagtigt arkiveret under Nordre Kirkegård).
 Vestre Kirkegård. I Horsens Kirkegårdskontor: For-
slag til Horsens nye kirkegård ved Chr. Nielsen 1928. 
Belægningsplan for Vestre Kirkegård ved Chr. Nielsen 
1939. – I Horsens Museum: Forslag til kapel og krema-
torium på Vestre Kirkegård, plan, snit og opstalter, ved 
Viggo Norn 1933; plan af samme 1947. Ubenyttede 
skitser og forslag til ligkapel og krematorium med si-
tuationsplaner ved Viggo Norn 1929-30.

Redaktion ved Ebbe Nyborg og Niels Jørgen Poulsen. 
Redaktionssekretær Heidi Lykke Petersen. Teknisk 
og grafisk tilrettelæggelse ved Mogens Vedsø. Engelsk 
oversættelse ved James Manley. Redaktionen afsluttet 
2004.

1 Sv. Aage Bay, »Assistenskirkegårdens tilblivelse«, Års-
skrift fra Horsens Museum 1986, 63-70. Volmer Rud 
Nielsen, »Horsens kirkegårde 1971«, utrykt manu-
skript i kirkegårdskontoret.
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2 Forslag ved arkitekt Poul E. Jacobsen, 1931, i kirke-
gårdskontoret.
3 Arkitekt Nebelong modtog 1858-59 betaling for en 
tegning til port og låger. LAVib. Kirkeinsp.ark. Rgsk. 
(C 621-4).
4 Andreas Fussings tegning, dateret Horsens 23. marts 
1859, befinder sig i LAVib. Kirkeinsp.ark. Forsk. dok. 
(C 621-19).
5 Kortet opbevares i kirkegårdskontoret.
6 Reglement for Brugen af Horsens Byes Kirkegaarde, Hor-
sens 1835.
7 Ifølge reglementet påhvilede det graveren indtil et 
halvt år efter begravelsen at holde jordtuen ‘opklap-
pet’. Han, der også havde ansvaret for Klosterkirkens 
kirkegård, måtte kun kaste grave ved dagens lys. Dis-
se skulle være så dybe, at der var 2 alen fra kistelåget 
og til jordens overflade. Graveren måtte nyde ind-
tægten af græsset på kirkegården, der blev slået til 
hø, men måtte ikke lade dyr af nogen slags græsse 
på den. 
8 Tegning af K. S. P. Petersen, 1858, i kirkegårdskon-
toret.
9 Tegningerne hertil findes i kirkegårdskontoret.
10 Volmer Rud Nielsen 1971 (jfr. note 1).
11 Volmer Rud Nielsen 1971 (jfr. note 1); Bay, Menighe-
den II (jfr. s. 5359, note 1) 144-45. 

12 Tegning til ‘Indgangsport med graverbolig til den ny 
kirkegård i Horsens’ i Horsens Museum.
13 Viggo Norn: ‘Forslag til graverbolig og hovedind-
gang’, 1918. I kirkegårdskontoret.
14 Tegningen befinder sig i Horsens Museum. I budget-
forslaget til Horsens kirker for 1875 er der blandt ud-
gifterne inkluderet midler til ligkapel, graverbolig, og 
indgangsport samt arkitekthonorar, jfr. RA. Kultusmin. 
1. kt. Journalsag A 598 (1875).
15 Om heksagonens anvendelse i samtidens svenske 
kirkebyggeri, se Krister Malmström, Centralkyrkor inom 
Svenska Kyrkan 1820-1920, Stockholm 1990, 134-72.
16 Tegningerne, der består af blyantsskitser og et renteg-
net projekt, befinder sig i Horsens Museum.
17 Jfr. Opmålinger udgivet af Foreningen af 3. Dec. 1892, 
årgang 1911 blad 1-2 og 1912 blad 4-5. 
18 Det må være dette projekt, der er på tale, når arkitekt 
Viggo Norn i regnskabsåret 1920-21 modtog et større 
honorar for ‘planer og tegninger til nyt ligkapel’, jfr. 
LAVib. Kirkeinsp.ark. Rgsk. (C 621-5).
19 Volmer Rud Nielsen 1971 (jfr. note 1).
20 Planen, ‘Forslag til Horsens nye Kirkegaard’, 16. juni 
1928, opbevares i kirkegårdskontoret.
21 Knud Secher (red.), Dansk Ligbrændingsforening 1931-
42, 1942, 168f.
22 MeddÅrhSt 1989, 148-50.

THE CEMETERIES IN HORSENS · ENGLISH SUMMARY

NORDRE KIRKEGÅRD (THE NORTHERN 
CEMETERY) was established in 1835 as an aux-
iliary cemetery outside town, to relieve the burden 
on the city’s old burial ground around the abbey 
church Klosterkirken. The main entrance is a Clas-
sicist portal designed in 1858 by the architect J. 
H. Nebelong, Copenhagen. The original arrange-
ment of the cemetery is known from a map (fig. 2) 
and from a set of regulations from 1835. The plan 
corresponds by and large to that of the cemeteries 
in Odense (1811) and in Vejle (1825).

ØSTRE KIRKEGÅRD (THE EASTERN 
CEMETERY) was established in 1875. The orig-
inal plan (fig. 9), drawn by the landscape gardener 
G. J. Bøgh in 1873, shows a large landscaped com-
plex in the English park style, which was however 
moderated when the cemetery was laid out. Two 
interesting projects for mortuary chapels were 
never realized. A proposal from 1875 by Jens Chr. 

Clausen (fig. 10) shows a hexagonal central build-
ing in the international historicizing style of the 
period, recalling a pavilion or exhibition build-
ing. A project by Viggo Norn from 1918 (fig. 11) 
proposed a round, fortress-like building with a 
conical roof, clearly inspired by the engineering 
officer Anthony Coucheron’s defensive towers of 
the 1680s in Frederikshavn and in Rønne.

VESTRE KIRKEGÅRD (THE WESTERN 
CEMETERY), which is today the city’s larg-
est park, was established in the years after 1931. 
Its older part was designed by the inspector of 
cemeteries Chr. Nielsen, who tried to exploit 
the rolling terrain and proposed dense planting. A 
chapel with a crematorium from 1938 was built 
after a drawing by Viggo Norn. A new cremato-
rium, designed by the architectural firms Birch & 
Svenning and Torben Knudsens Tegnestue, Hor-
sens, began operating in 1989.
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Fra skriftlige og arkæologiske kilder kendes mindst seks 
forsvundne kirker, kapeller eller begravelsespladser i 
Horsens, alle på nær én hidrørende fra middelalderen, 
jfr. s. 5348ff. Samtlige middelalderlige institutioner ned-
lagdes ved reformationen, og bygningerne blev nedrevet 
eller ombygget de følgende årtier, senest dog kapellet 
på Bygholm Slot 1618 og S. Hans Kloster (Stjernholm 
Slot) efter 1670. Gods m.v. fra byens tre hospitaler (ved 
S. Hans Kloster, Helligåndshuset og S. Jørgensgården) 
lagdes 1541 under det almindelige hospital i Århus, men 
overførtes atter 1560 til et lokalt hospital i Horsens (s. 
5354, 6061). Generelt har institutionerne ikke efterladt 
sig sikre spor, og det samme gælder for kirkerummenes 
inventargenstande. Derfor er vores viden om disse byg-
ningers nøjagtige beliggenhed, opførelsestidspunkt og 
udformning behæftet med stor usikkerhed. Arkæologi-

Nørrestrand

Horsens Fjord

B
ygholm

 Å

Bygholm Sø

Bygholm

Fig. 1. Kort over Horsens, tegnet af Marianne Nielsen 2003 på grundlag af byplankort i Horsens Kommuneatlas, 
1991. Jfr. også fig. 2-3, s. 5349-51. De i Danmarks Kirker beskrevne †kirker er markeret med tallene 1-6: 1. †Vor 
Frue Kirke (†johanniterklostrets kirke) (s. 6137). 2. †Kirke eller kapel i Helligåndshuset (s. 6145). 3. †Kapel i S. 
Jørgensgården (senere Horsens Hospital) (s. 6147). 4. †Hellig Kors Kapel (s. 6150). 5. †Kapel på Bygholm Slot (s. 
6151). 6. †Kapel i Det russiske Palæ (s. 6153). – Map of Horsens, drawn by Marianne Nielsen in 2003 on the basis of a 
town plan in Horsens Kommuneatlas, 1991. Cf. figs. 2-3, pp. 5349-51.The †churches described in Danmarks Kirker are 
marked with the figures 1-6: 1. †Vor Frue Kirke (Church of Our Lady) (†St. John’s abbey Church). 2. †Chapel in the House 
of the Holy Ghost. 3. †Chapel in St. Jørgen’s Court (later Horsens Hospital). 4. †Holy Cross Chapel. 5. †Chapel on Bygholm 
Castle. 6. †Chapel in the Russian Residence on the Square.

†KIRKER I HORSENS

ske og arkivalske nyundersøgelser har bidraget til at kaste 
lys over enkelte tvivlsspørgsmål, selv om meget fortsat 
må betragtes som uafklaret. En omtrentlig fremstilling 
af det kirkelige bybillede på reformationstiden er dog 
følgende: I selve byen fandtes, ud over de endnu stående 
Vor Frelsers Kirke ved Torvet (s. 5367) og Gråbrødre 
Klosterkirke mod øst (s. 5653), en kirke eller et kapel 
i Helligåndshuset, formentlig i byens sydvestlige del. 
Uden for byen lå mod øst S. Hans Kloster og den gamle 
sognekirke, Vor Frue, mod sydvest S. Jørgensgården og 
mod nordvest et Hellig Kors Kapel. Vest for byen endvi-
dere slottet Bygholm, der også rummede et kapel. Den 
omtrentlige placering er angivet på fig. 1. Der må dog 
tages forbehold for, at fornyede udgravninger til dels kan 
revidere det foreliggende billede. Endelig eksisterede i 
årene 1780-1807 et kapel for et russisk fyrstehof i eksil.

1

4?5

63 2



6137

Byens formentlig ældste kirke, sognekirken Vor Frue 
Kirke, er kun yderst sparsomt omtalt i de skriftlige kil-
der og endnu ikke med sikkerhed påvist arkæologisk. 
Bestemmelsen af bygningens identitet, placering og 
alder har følgelig været stærkt omdiskuteret.1 Alt ta-
ler dog for, at byens sognekirke skal identificeres med 
kirken ved det senere johanniterkloster (jfr. s. 5349f.). 
Formentlig har dens placering været i umiddelbar nær-
hed af dette, dvs. i den østlige del af den middelalder-
lige bebyggelse, det nuværende Stjernholmkvarter (fig. 
1, jfr. også fig. 3 og 5, s. 5351 og 5373). I det følgende 
vil kirken derfor blive beskrevet sammen med johan-
niterklostret. Kirken var viet Vor Frue, som det fremgår 
af fire omtaler fra tidsrummet 1418-1540. Den må dog 
også have båret en indvielse til S. Hans (jfr. også DK 
Odense 1221) i lighed med klostret, der 1480 betegnes 
som Den hellige Jomfru Marias Hospital af S. Johannes 
Jerusalems (orden), jfr. ndf.

Sognekirken og klostrets historie i middelalderen. Der 
kendes ikke omtaler af Vor Frue Kirke fra tiden 
før den annekteredes af johanniterordenen. Kir-
ken (»ecclesia b. Marie virginis«) er tidligst nævnt 
1418, med status af sognekirke, sammen med S. 
Jakobs Kapel (S. Ibs Kapel, senere Vor Frelsers 
Kirke) i den pavelige stadfæstelse af begge insti-
tutioners overdragelse til johanniterne i Antvor-
skov Kloster i henhold til en 67 år ældre bestem-
melse (dvs. fra 1351) (jfr. også s. 5348f., 5367).2 Af 
stadfæstelsen fremgik samtidig, at Vor Frue Kirke 
ligesom S. Ibs Kapel var en kongelig grundlæg-
gelse og stod under kongens (på daværende tids-
punkt Valdemar Atterdags) patronat. Endvidere at 
(embederne ved) de to institutioner i 1351 var 
vakante, måske som følge af pestens hærgen i 
årene forinden.
 Sognekirken lå uden for den egentlige by, for-
mentlig i forbindelse med en kongsgård, om end 
en sådan ikke er påvist (jfr. s. 5348).3 Overdragel-
sen af de to kirker til johanniterne må være sket 
i forbindelse med etableringen, i øvrigt relativt 
sent i ordenens hjemlige historie, af et kloster i 
Horsens som en datterstiftelse fra Antvorskov, 
udstyret med de omtalte kirker, hvoraf Vor Frue 
Kirke som sognekirke var overordnet filialen, S. 
Ibs Kapel.4 At johanniterne således etablerede sig 

økonomisk ved at overtage eksisterende kirkelige 
institutioner og samtidig påtog sig sjælesorgen for 
en ældre menighed, var langt fra ualmindeligt (jfr. 
også DK Ribe 831, 848; Odense 1221). Forment-
lig havde den lokale forstander ansvaret for den 
kirkelige betjening.5 I 1360 optrådte Bernhard, 
‘sognepræst ved kirken i Horsens’, som vidne ved 
et retsmøde. Han er muligvis identisk med den 
Bernhard, ‘forstander for vort hus i Horsens’, der 
1390 nævnes af prioren ved Antvorskov – den 
tidligste sikre omtale af johanniterklostret i Hor-
sens.6 1438 omtales ‘konventbrødrene’ i S. Hans 
Kloster.7 Blandt forstanderne, som fra slutningen 
af 1400’erne betegnedes priorer, kendes Jens Poul-
sen, omtalt 1492 og atter 1497 som præst og prior 
i S. Hans Kloster i Horsens,8 og Mads Knudsen, 
der 1508 optrådte som vidne ved en skifteforret-
ning.9 Udviklingen fra et hus under Antvorskovs 
styrelse til et egentligt johanniterkloster kan dog 
ikke følges nærmere.10 Institutionen, der også be-
tegnedes Korsbrødregården, tjente som opholds-
sted for besøgende konger, et vidnesbyrd om jo-
hanniternes fremtrædende position i byen.11

 Det fremgår af en opgørelse 1575 over klostrets 
godsbesiddelser, at det på dette tidspunkt ejede 
ganske meget gods rundt om i Jylland, men der 
vides ikke meget om tidspunkt og omstændighe-
der for de konkrete erhvervelser.12 Højst sandsyn-
lig er hovedparten dog tilkommet før reforma-
tionen.13 Alligevel var klostrets skatteværdi under 
Christian II og Frederik I kun takseret til 1/15 af 
Antvorskovs og halvdelen af det tilsvarende for 
johanniterklostret i Odense.14 1438 fik brødrene 
fuldmagt fra Antvorskov til et mageskifte med 
Øm Kloster,15 og 1525 gennemførtes et mage-
skifte mellem ‘prioren i Horsens’ og biskop Ove 
Bille i Århus om en gård i Hundslund.16 Klostret 
har formentlig også ejet både jorder og bygnin-
ger ved og i Horsens. Til besiddelserne, der fulgte 
godset under senere ejere efter reformationen, 
hørte antagelig ‘Priors Løkke’ nord for byen 
mod Hansted Å, engdraget ‘Gåseholmen’ sydvest 
for byen lige ved ‘adelvejen’, dvs. indfaldsvejen 

†VOR FRUE KIRKE
(†JOHANNITERKLOSTRETS KIRKE)

†VOR FRUE KIRKE (†JOHANNITERKLOSTRETS KIRKE)
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til byen, samt et par haver og en løkke vest og 
syd for Stjernholm.17 Dertil kom rettighederne 
til en ‘vejrmølle’, der stod på Steglebjerg uden 
for byen og var skænket johanniterne ‘af tidligere 
konger’.18 Endvidere synes klostret at have haft 
en særlig forbindelse til byens S. Jørgensgård (jfr. 
s. 5352, 6147).
 Johanniterne betænktes jævnligt i adelige testa
menter, første gang 1396, da væbner Ove Åstredsen 
gav 1 mark sølv til ‘brødrene i S. Hans Kloster’.19 
1456 betænkte Niels Pedersen Gyldenstier ne til 
Ågård institutionen med 2 skilling grot,20 mens 
Anders Skeel, dekan ved domkapitlet i Ribe, i 
1459 skænkede ‘S. Johannes hus i Horsens’ en 
større gave i form af en gård i Hygum med den 
begrundelse, at han og hans forældre længe havde 
lejet gods af samme.21 1509 gav Kirstine Eriks-
datter Rosenkrantz 1 rhinsk gylden til prioren 
i Horsens,22 ligesom både Mogens Gøye 1514 
og Christen Skram til Urup 1519 betænkte jo-
hanniterne på linje med byens øvrige kirkelige 
institutioner. Disse to sidste donationer omtales 
særligt ndf.
 Et væsentligt indgreb, ikke bare i kirkens og 
klostrets forhold, men i hele byens liv skete 1480 
(jfr. s. 5352, 5368). D.å. omtales Vor Frue Kirke 
atter direkte i et pavebrev, tillige med forstande-
ren (»præceptor«) for Vor Frue Hospital og jo-
hanniterklostret uden for Horsens by (»b. Marie 
virginis hospitalis s. Johannis Jerusolimitani ex-
tra opidum Horsens«).23 I brevet bevilges, at den 
kirkelige betjening af sognefolket må overflyt-
tes fra Vor Frue Kirke til S. Ibs Kapel på byens 
torv på grund af faren for sørøverangreb på den 
ubeskyttede by i kirketiden. Det fremgår utve-
tydigt, at Vor Frue Kirke og johanniterklostret lå 
uden for Horsens by, og anmodningen, som pa-
ven imødekom, blev motiveret med netop dette 
forhold. Således havde sognebørnene ‘en ikke 
ringe ulejlighed’, når de skulle høre messe eller 
modtage andre kirkelige sakramenter. Ydermere 
var byen blotlagt for forbipasserende ‘røvere og 
pirater’, som vidste eller opdagede, at byen var 
tom, mens indbyggere og andre sognebørn over-
værede gudstjenesten i sognekirken. Hvis sjæle-
sorgen for fremtiden i stedet blev udøvet fra det 
centralt beliggende S. Ibs Kapel, ville ‘førnævnte 

indbyggeres bekvemmelighed imødekommes og 
førnævnte farer undgås’.24 Hvorvidt der lå an-
dre, uudtalte motiver bag ønsket om at henlægge 
gudstjenesten hertil, kan ikke afgøres. Af betyd-
ning kan dog meget vel have været det forhold, at 
Vor Frelsers Kirke i bymidten på dette tidspunkt 
fremstod gennemgribende istandsat og moderni-
seret, efter at en brand o. 1450 havde tilføjet byg-
ningen svære skader (jfr. s. 5385, 5441ff., 5484).
 Fra 1480 var Vor Frue Kirkes funktioner såle-
des væsentlig reduceret. Ikke desto mindre ind-
ledtes kort efter byggearbejder ved klostret, be-
vidnet i en testamentarisk donation fra Mogens 
Gøye 1514. Gaven var beregnet til at »vd øge i 
den nye Kirche som nu staar i bygning«.25 Om-
talen af ‘den nye kirke’ kan principielt referere til 
opførelsen af en helt ny klosterkirke, men i be-
tragtning af den tidligere sognekirkes siden 1480 
begrænsede funktioner er det mere nærliggende 
at opfatte bidraget som hjælp til en igangværende 
om- eller udbygning af den eksisterende kirke.26 
Det er ikke utænkeligt, at johanniterne efter den 
store istandsættelse af Vor Frelsers Kirke ønske-
de at modernisere den ældre kirke ved klostret, 
således at også den fremstod som en passende 
markør af ordenens status (jfr. s. 5352). I sin sen-
fase formåede klostret da også stadig at tiltrække 
adelige stiftere. Herom vidner den ovf. nævnte 
donation på 40 mk. fra Christen Skram til Urup, 
skænket til »wor frue kÿrke i horsens«, hvor han 
udvalgte sig sin begravelse.27 Til pengegaven fø-
jedes andre donationer til prioren og præsterne 
samme sted. At der her utvivlsomt hentydes til 
johanniterklostrets kirke, bekræftes af en omtale 
fra århundredets sidste del. Heri nævnes, hvordan 
de jordiske rester af Christen Skram og hans to 
hustruer, Mette Timmesdatter Rosenkrantz og 
Anne Knudsdatter Reventlow (†o. 1507), alle 
af førstnævntes søn, Peder Skram, blev optaget 
(fra deres grave) og overført til Østbirk Kirke, da 
klostret (»Korsbrødre Kloster«) blev ødelagt (jfr. 
s. 4504, 5350).28 Dermed hentydes sandsynligvis 
til den senere nedbrydning af kirken 1540 (jfr. 
ndf.). Samtidig kan det være en indirekte bekræf-
telse af, at nybyggeriet ved århundredets begyn-
delse havde karakter af en om- eller udbygning. 
Christen Skram havde således næppe valgt sig en 
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begravelse i den gamle kirke, hvis en ny og præg-
tigere bygning umiddelbart forinden var opført 
på klostrets grund.
 Tiden omkring reformationen. I det urolige år 
1532, da gråbrødrene i Horsens blev tvunget 
til at forlade deres kloster (jfr. s. 5353 og 5655), 
klagede prioren over ‘uden dom og ret’ at være 
frataget ‘nogle gårde og gods’.29 Kongen udsted-
te derfor et beskærmelsesbrev for klostret, idet 
han pålagde rigshofmester Mogens Gøye at tage 
klostret under sin beskyttelse, indtil han selv per-
sonligt kunne komme til stede.30 To år forinden, 
1530, havde klostret i øvrigt indgået et mage-
skifte med Mogens Gøye, der, som det fremgår 
af hans ovf. nævnte testamente, allerede tidligere 
havde markeret en personlig interesse i institu-
tionen.31 1537 pantsatte Christian III klostret 
til Oluf Munk, og i de følgende årtier var det i 
skiftende adeliges pant.32 Pantet omfattede dog 
kun klostrets indtægter, idet kongen fortsat havde 
råderet over ejendomme, som ingen indkomster 
gav, jfr. ndf. Hvornår munkene forlod klostret, er 
uvist.33 Endnu 1537 nævnes, hvordan hr. Anders 

Kroghe, den vel sidste præst ved kirken, fik lov-
ning på embedet i Stouby Kirke (Vejle Amt) med 
annekset Vrigsted mod at overlade kronen de ret-
tigheder, han havde til klostret, ‘dog den reforma-
tion deri uforkrænket’.34

 1540, samme år, som byen blev hærget af en 
storbrand (jfr. s. 5352), tillod Christian III bor-
gerne at nedbryde ‘den gamle kirke, som kaldes 
Vor Frue Kirke og nyde kalk, sten, klokker, tøm-
mer og anden del til hjælp til at opbygge deres 
sognekirke (siden 1532 Gråbrødre Klosterkirke) 
med’.35 Genbrugte bygningsmaterialer i form af 
udhugne granitsten i Klosterkirken, kan muligvis 
hidrøre herfra (s. 5745f.), mens klokkerne nok 
snarere er blevet ophængt i tårnet ved Vor Frelsers 
Kirke (s. 5560). Sognets gamle døbefont havde 
måske allerede før 1540 fundet vej til den mid-
lertidige sognekirke, Vor Frelsers, men må efter 
det kirkelige systemskifte atter være blevet flyttet, 
da til Klosterkirken (s. 5792). 1542 lagde kongen 
klostrets hospital, et stenhus på klostergrunden, 
‘som de syge nu ligge i’ ind under det nyopret-
tede hospital i Århus.36 Bygningen, der lå ‘på S. 
Hans Klosters kirkegård sønden for kirken imod 
stranden’, er antagelig blevet nedrevet efter omor-
ganiseringen af byens hospitalsvæsen o. 1560, jfr. 
s. 6136 og ndf. 1570 fik Holger Rosenkrantz til 
Boller, der siden 1568 havde haft klostret i pant, 
befaling til at levere noget gammelt, udtjent in-
ventar, han havde modtaget fra S. Hans Kloster, 
til hospitalet i Horsens.37 Heriblandt kan princi-
pielt også have været inventar fra klostrets kirke 
(jfr. s. 6062). 1575 erhvervede han klostret som 
sin ejendom med tilliggende gods, specificeret 
som ‘bygning, kirke og kirkegård’.38 Når kirken 
endnu nævnes her, kan det muligvis sluttes, at den 
trods det kongelige tilbud endnu ikke var totalt 
nedrevet på dette tidspunkt, jfr. også ndf. Holger 
Rosenkrantz døde kort efter, men enken, den 
energiske Karen Gyldenstierne, lod klostret om-
bygge og navnet forandre til Stjernholm Slot(jfr. s. 
5354).39 1616 blev Stjernholm solgt til Christian 
IV og fungerede herefter som sæde for lensman-
den over Skanderborg len til 1661, hvorefter det 
atter overgik til privateje.40 1670 erhvervedes det 
af landmarskal J. W. von Bülow, der efterfølgende 
lod det forfaldne slot nedrive og byggemateria-

Fig. 2. Stjernholm Slot, set fra nord. Udsnit af bykort 
fra Peder Hansen Resen, Atlas Danicus, Kbh. 1677, jfr. s. 
5353 fig. 4. – Stjernholm Castle, seen from the north. Detail 
of town map 1677. Cf. p. 5353 fig. 4.
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lerne benytte til genopførelsen af Bygholm Slot 
vest for Horsens (s.d.).41 1755 stod kun en »Bonde 
Hytte« på stedet.42

 Beliggenhed og anlæg. Johanniterklostret lå sydøst 
for middelalderbyens kerne, nær havnen og tæt 
ved Gråbrødreklostret, men i modsætning til det-
te uden for de middelalderlige volde. Som nævnt 
ovf. er kirken i kilderne alene lokaliseret i forhold 
til klostrets sygehus, nævnt 1542 som værende på 
kirkegården syd for kirken imod stranden, dvs. ned 
mod åen (om arkæologiske vidnesbyrd, jfr. ndf.). 
Til gengæld kendes Stjernholms, dvs. det tidligere 
klosters, omtrentlige placering og udformning fra 
samtidige rgsk. og fra Resens byprospekt (fig. 2). 
En synsforretning, foretaget 1645 efter Torstens-
sonkrigens ødelæggelser, beskrev Stjernholm som 
et firefløjet hovedanlæg i to stokværk omkring en 
borggård; ved den vestre side endvidere et »spir 
eller karnap« (d.e. tårn(?)) med blyklædt, svunget 
spir.43 Beskrivelsen harmonerer nogenlunde med 
Resens prospekt (fig. 2), der viser et anlæg med 
tre sammenbyggede fløje (mod øst, syd og vest) 
omkring en borggård. Mod nord ses muligvis re-
sterne af en ruineret nordfløj, og ved vestsiden af 
denne et spirprydet tårn. Det bemærkes i øvrigt, 
at der på nordmuren er angivet et antal stræbe-
piller, regelmæssigt anbragt på begge sider af en 
dør eller åbning. På denne baggrund kan det ikke 
fuldstændig udelukkes, at såvel tårnet som muren 
kunne udgøre endnu bevarede reminiscenser af 
Vor Frue Kirke, der således har udgjort den nord-
lige del af Klosteranlægget (sml. dog med de ar-
kæologiske undersøgelser ndf.). Kirken kan dog 
også have udgjort klostrets sydfløj (jfr. bl.a. Ant-
vorskov, DK Sorø 606ff.) eller have stået som en 
selvstændig bygning (jfr. DK Odense 1221ff.) på 
anlæggets sydlige område mellem klosterfløjene 
og det ovf. omtalte sygehus.44 Under alle omstæn-
digheder har et tårn til kirkens klokker antagelig 
udgjort en fremtrædende del af bygningen.
 Syd for kirken og klostret strakte kirkegården sig 
ned mod åen, og fund af grave bevidner, at den 
har været i brug i middelalderen (jfr. ndf.). Mu-
ligvis har sognekirken endvidere haft en filialkir-
kegård, »Jomfru Mariæ Kirkegaard«, beliggende i 
bymidten ved Vor Frelsers Kirke (s. 5350, 5377). 
På kirkegården lå et sygehus, et stenhus, der 1542 

blev overdraget til det nyoprettede hospital i År-
hus.45 I lighed med bl.a. sygehuset ved S. Hans 
Kloster i Odense (DK Odense 1232) kan dette 
også principielt have rummet et †kapel.
 Arkæologiske undersøgelser. I 1800’ernes sidste år-
tier blev Stjernholmområdet bebygget med bo-
ligkvarterer. Der er foretaget punktudgravninger 
på arealet, men en systematisk undersøgelse af et 
større sammenhængende område har endnu ikke 
været mulig. Ved en kun sparsomt dokumen-
teret udgravning til en vandledning 1875 kon-
stateredes fundamenter med store munkesten af 
en nord-syd orienteret bygning på den sydligste 
del af Stjernholms grund ved havnen, muligvis 
hidrørende det omtalte sygehus.46 Det samtidige 
fund af murede grave, til dels med særskilt ho-
vedrum, dvs. fra tiden før o. 1300, kan tolkes som 
vidnesbyrd om sognekirkens (og den tilhørende 
kirkegårds) tilstedeværelse på området før klo-
strets grundlæggelse. Hertil kom andre, deraf én 
væsentlig ældre, iagttagelser af grave, skeletter og 
brudstykker af kister i samme terræn.47 En tøn-
deformet granitsten (fig. 3), 45 cm høj, med en 12 
cm dyb udhugning i den ene ende og et fordybet 
ligearmet kors på yderfladen, blev o. 1923 fundet 
i jorden i området (Ole Wormsgade 12). Stenen 
(HOM inv. nr. 1878) kan muligvis tolkes som et 
vievandskar, i givet fald da eventuelt hidrørende 

Fig. 3. Vievandskar(?) (s. 6140). I Horsens Museum. 
Anders Horsbøl Nielsen fot. 2005. – Aspersoria(?).
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fra Vor Frue Kirke. Senest er 2002 afdækket et ca. 
9 m langt, 1,2-1,6 m bredt, øst-vest-orienteret 
fundamentsforløb med en stræbepille på sydsiden 
samt i alt 61 grave. Selve fundamentet, der var af 
kamp iblandet mindre sten, heriblandt en fråd-
sten, var opført hen over nogle af gravene, der 
i øvrigt konstateredes både nord og syd herfor. 
Over fundamentet lå tegl- og mørtelbrokker fra 
munkesten og munke-nonne tagsten, som må 
stamme fra murens nedrivning. Fundamentet må 
have båret en kraftig bygning, måske i to stok-
værk (muligvis det senere Stjernholm Slots nord- 
eller sydfløj), men lader sig ikke nærmere datere 
til tiden før eller efter klostrets nedlæggelse.48
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1 O. Fabricius, Horsens Kjøbstads Beskrivelse og Historie, 
Odense 1879, 134ff., der blandt kilderne kun havde 
kendskab til en kongelig tilladelse 1540 til at nedrive 
kirken (DaKancReg 28. juni 1540), foreslog med ud-
gangspunkt i beretningen om Jomfru Mariæ Kirke-
gårds omdannelse til torv 1575 (jfr. s. 5377), at Vor Frue 
og Vor Frelsers Kirker var en og samme institution og 
bygning, der blot havde ændret navn. 1911 inddrog 
Johs. Malling et pavebrev fra 1480 (ActaPont IV, nr. 
2779 (19. april 1480)), der udtrykkeligt nævner begge 
kirker, i debatten og foreslog, at Vor Frue havde ligget 
ved Torvets sydside, se Johs. Malling, »Har der existeret 
en Frue Kirke i Horsens?«, ÅrbÅrhSt 1911, 37ff. Siden 
fulgte to bidrag fra amatørarkæologen Aage Simon-
sen i ÅrbÅrhSt 1926, 124ff. og smst. 1931, 127ff., der 
foreslog, at Vor Frue Kirke var identisk med kirken i 
Helligåndshuset, beliggende på en grund sydvest for 
Vor Frelsers Kirke, hvor byens gamle rådhus senere var 
rejst. Indlæggene udløste en heftig meningsudveks-
ling mellem de lokalhistorisk interesserede debattører 
Vilh. Marstrand, H. U. Ramsing, Aage Simonsen og 
L. Vesten i ÅrbÅrhSt 1930-36 (jfr. litteraturoversigten 
ovf.). 1952 gjorde lokalhistorikeren Svend Aage Bay 
status over den hidtidige forskning og fremkom med 
en ny vurdering af de kirkelige forhold i middelalde-
rens Horsens, jfr. Bay 1952. Med afsæt i et nyudgivet 
pavebrev fra 1418 (ActaPont VII, nr. 5681 (23. marts 
1418)), som allerede Otto Norn 1948 havde inddra-
get i diskussionen (jfr. s. 5360, note 11), argumente-
rede han overbevisende for sammenknytningen af Vor 
Frue Kirke og S. Hans Kloster. Synspunktet blev 1977 
imødegået af en gruppe unge arkæologer, der mente, 
at kirken snarere havde ligget inde i byen ved Hellig-
åndshuset (s.d.). Gruppen genoptog således Simonsens 
tese fra 1926, jfr. ovf. og Claus Andreasen, Thomas W. 
Lassen, Per Kristian Madsen og Ole Schiørring, »Hor-
sens – en middelalderbys udvikling«, hikuin 3, 1977, 
43ff. Deres komplicerede teori, der bl.a. opererer med 
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tilstedeværelsen af to Vor Frue Kirker i og ved Horsens, 
kan dog ikke opretholdes, jfr. s. 5349ff. og Bay 1985.
2 ActaPont VII, nr. 5681 (23. marts 1418).
3 Jfr. også Ebbe Nyborg »Kirke og sogn i højmid-
delalderens by«, Middelalderen (Danske Bystudier 1), 
Søren Bitsch Christensen (red.), Århus 2004, 140f., 
der vurderer, at en relativ sen byudvikling gjorde det 
muligt for kirken uden for byen (eventuelt styrket 
ved dens kongelige grundlæggelse) at etablere og 
fastholde sognerettighederne i perioden efter 1200, 
hvor grundlæggelsen af nye sognekirker var blevet 
vanskelig.
4 Af de øvrige danske johanniterklostre, Antvorskov, 
Lund, Odense, Viborg, Ribe og Dueholm på Mors, 
var kun sidstnævnte grundlagt senere end klostret i 
Horsens (o. 1370). Tidspunktet for nygrundlæggelsen 
i Horsens kan antagelig betragtes i lyset af de aktuelle 
politiske begivenheder. I 1340’erne havde sjællandske 
kirker og klostre ydet Valdemar Atterdag betydelige 
midler til generhvervelse af riget, og 1347 var kon-
gen på pilgrimsrejse til Det Hellige Land, hvor han 
lod sig slå til ridder af Kristi Grav. Om johanniterorde-
nen generelt, jfr. også Jarl Gallén og Troels Dahlerup i 
KultHistLeks 600ff.; Erik Reitzel-Nielsen, Johanniteror
denens historie I, Kbh. 1984, 142ff.
5 Jordegods, erhvervet af johanniterne i Antvorskov, 
blev bestyret af en lokalt anbragt ordensbroder, der 
også forestod gudstjenesten i en eventuel sognekirke 
i ordenens besiddelse, jfr. Vilh. Lorenzen, De danske 
Johanniterklostres Bygningshistorie, Kbh. 1927, 7; Reitzel
Nielsen (note 4) 149f.
6 DiplDan 3, V, nr. 336 (17. juni 1360); 4, IV, nr. 208 
(20. april 1390). Hvis der er tale om én og samme 
person, kan betegnelsen ‘forstander’ (»commendator«) 
1390 i modsætning til den ældre, mindre agtværdige 
titel, ‘sognepræst’ (»rector ecclesie«) antyde, at klostret 
er blevet etableret inden for tidsrummet 1360-90, jfr. 
herfor Bay 1985 9.
7 Prioren i Antvorskov gav brødrene fuldmagt til at 
gennemføre et mageskifte med Øm Kloster, jfr. brev-
udtog i ÆldDaArkReg I, 173.
8 Repert II, nr. 7094 (27. marts 1492), nr. 8496b (20. 
dec. 1497).
9 Repert II, nr. 11079-80 (25. aug. 1508).
10 De lokale johanniterhuse organiseredes efterhånden 
som egentlige klostre, f.eks. i Ribe (DK Ribe 848). 
Dog forblev enkelte under moderklostrets bestyrelse, 
således Nyborg. Forstanderne betegnedes kommenda-
torer, provisorer eller præceptorer, mod slutningen af 
middelalderen oftest priorer. Terminologien synes dog 
svingende og kan ikke alene angive stiftelsens status af 
hus eller kloster. Jfr. Lorenzen (note 5) 7; ReitzelNielsen 
(note 4) 149f.; KultHistLeks 604.
11 Jfr. Repert II, nr. 12923 (efter 25. febr. 1483), 6369 
(15. nov. 1488).
12 Jfr. Poul Rasmussen, »Jordegods, som tilhørte St. Hans 

kloster i Horsens 1536-1585«, ØJyHjemst 21, 1956, 66-
70, hvori findes en oversigt over klostrets jordegods 
1575, opgjort i forbindelse med kronens salg af klostret 
til Holger Rosenkrantz dette år.
13 Bay 1985 9.
14 Danmarks middelalderlige regnskaber 1, I, 262f., 268. Til 
sammenligning svarede Horsens By i øvrigt 700 mk. 
mod klostrets 100 mk.
15 Johanniterne skiftede to gårde i Elbæk og Gangsted 
samt en bod i Borgergade i Horsens mod et stykke 
jord ved Hansted Bro mellem Bygholm Mark og Hor-
sens Mark, som Øm Kloster havde i besiddelse. Jfr. brev-
udtog i ÆldDaArkReg I, 173.
16 Jfr. brevudtog i ÆldDaArkReg II, 142.
17 Jfr. Kronens Skøder I, 387f. i forbindelse med salget af 
Stjernholm gods 1616 til kongen fra Holger Rosen-
krantz og Karen Gyldenstiernes sidstlevende søn, Otte 
Christopher Rosenkrantz. Om Priors Løkke og Gåse-
holmen, jfr. også Fabricius (note 1) 118, 122f.
18 KancBrevb 1. juli 1592. Dette år klagede Karen Gyl-
denstierne, ejer af det tidligere kloster, over at bystyret 
havde solgt pladsen ‘Stegelbjerg’, hvor møllen havde 
stået, og hvor der nu var opført en bygning. Steglebjerg 
lå nordvest for byen, mellem byen og Hansted Å, jfr. 
Fabricius (note 1) 290.
19 Franciskanerne i byen fik 2 mk. sølv, mens ‘enhver 
af kirkerne’ fik 1 skilling grot. DiplDan 4, VI, nr. 9 (1. 
feb. 1396).
20 Byens øvrige kirker og klostre fik hver 1 skilling 
grot. DaMag 3, III, 299 (13. jan. 1456).
21 Vilhelm Samuel Skeel, Optegnelser om Familien Skeel, 
Kbh. 1871, 365.
22 Testator, der var datter af den tidligere ejer af hoved-
gården Boller syd for Horsens, Holger Eriksen Ro-
senkrantz, betænkte endvidere gråbrødrene og Hellig-
åndshuset, jfr. DaMag 1, VI, 187.
23 ActaPont IV, nr. 2779 (19. april 1480).
24 S. Ibs Kapel betegnedes i øvrigt herefter ‘kirke’, jfr. 
s. 5367.
25 Testamentet blev ikke effektueret. RA. Håndskrift
saml. I. Klevenfeldts saml. Pk. 26.
26 En radikal ombygning og udvidelse af en ældre sog-
nekirke ved et johanniterkloster gennemførtes således 
i løbet af 1400’erne ved S. Mikaels Kirke, senere S. 
Hans i Odense (DK Odense 1255).
27 Derefter følger donationer til byens øvrige kirkelige 
institutioner (Gråbrødreklostret, S. Jakobs Kirke, Hel-
ligåndshuset, S. Jørgensgården og Helligkors Kapel). 
S. Hans Kloster nævnes ikke direkte, men er under-
forstået ved Vor Frue Kirke og dennes personale. Jfr. 
afskrift i Jens Bircherods dagbøger (februar 1673) i 
KglBibl. NyKglSaml 1986c, 4º. Testamentet er publi-
ceret i Lars Bisgaard, Tjenesteideal og fromhedsideal. Stu
dier i adelens tænkemåde i dansk senmiddelalder, Århus 
1988, 156.
28 DaMag 3, III, 82.
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29 Prioren i Horsens indgav klagen sammen med prio-
ren for Helligåndshuset i Randers. Frederik I.s Regi
stranter 469-70.
30 Frederik I.s Registranter 470. Med Mogens Gøye 
placerede Frederik I klostret under sin trofaste og lu-
thertro støttes varetægt. Mogens Gøye modtog under 
Frederik I flere andre klostre i forlening og spillede 
samtidig en hovedrolle i gråbrødrenes uddrivelse fra 
deres klostre.
31 Fru Eline Gøyes Jordebog, udg. A. Thiset, Kbh. 1892, 
389.
32 Fra 1546 hos Axel Nielsen Arenfeldt til Palsgård. 
I 1551 fik Hans Stygge tilladelse til at indløse pan-
tet, men overdragelsen blev udskudt til 1552, da Axel 
Nielsen ikke var blevet varskoet i tide og derfor havde 
nået at tilså klostrets jorder. Ved overdragelsen fradroges 
12 gårde og bol og en øde jord, som Axel Nielsen blev 
forlenet med. Jorderne indløstes siden af Hans Stygge. 
DaKancReg 29. aug. 1537; 20. juni 1546; 29. dec. 1547, 
6. jan. 1548; Kanc Brevb 13. og 15. maj 1551; o. 30. juni-
2. juli 1551; 28.-29. dec. 1551; 17. feb. 1554; 15. dec. 
1558; 2. maj 1560.
33 Det kan være sket o. 1547, da pantesummen for klo-
stret forhøjedes dette år, måske et udtryk for, at pan-
tehaveren ikke længere skulle sørge for brødrenes un-
derhold i klostret, jfr. Reitzel-Nielsen (note 4), II, 236; 
DaKancReg 29. dec. 1547, 6. jan. 1548.
34 DaKancReg 1537 (u.d.).
35 DaKancReg 28. juni 1540.
36 DaKancReg 29. april 1542.
37 KancBrevb 28. maj 1568; 9. april 1570; 3. april 1571; 
29. jan. 1575.
38 RA. DaKanc B 78. Jyske reg. I, 297b. Oplysningen 
er ikke medtaget i den trykte udgave af Kronens Skøder 
(s. 155).
39 Ombygningens omfang er ukendt. Karen Gyldenstier-
ne døde 1613 og blev begravet i »Horsens Kyrcke«, an-
tagelig Klosterkirken (s. 5893), jfr. også Elisabet Holst, 
»Som solen for andre små stjerner er. Karen Gylden-
stierne – en renæssancekvinde«, Svøbt i mår. Dansk Fol
kevisekultur 15501700, bd. 4: Lærdom og overtro, udg. 
Flemming Lundgreen-Nielsen og Hanne Ruus, 2002, 
9, 57f. Liget er uden tvivl senere overført til Uth Kirke, 

hvor ægtemanden lå begravet, og familiens gravmæle 
findes.
40 Om lenet og dets ejendomme, jfr. Hans H. Fussing, 
Stjernholm len 16031661. Studier i krongodsets forvalt
ning, Kbh. 1951.
41 Om Stjernholm, jfr. i øvrigt Fabricius (note 1) 375ff.
42 Rektor Jens Hansen’s Efterretning om Horsens 1755, udg. 
Thomas W. Lassen, Horsens 1978, 51. Ifølge HofmFund 
II 161 (1756) kunne der, ‘indtil for få år siden, på stedet 
ses nogle rudera af dette ældgamle slot, men for nær-
værende tid er deraf aldeles intet tilbage’. 
43 RA. DaKanc B 112. 1645-46. Akter ang. besigtigelser 
på lenene i Skåne, Bleking og Jylland. Jfr. også Fabricius 
(note 1) 375ff.
44 Lorenzen (note 5) 52, identificerer anlæggets sydfløj 
med kirken, dog alene på grundlag af ovf. nævnte syns-
forretning fra 1645, og nævner ikke Resens prospekt i 
argumentationen.
45 DaKancReg 29. april 1542.
46 Ifølge Fabricius (note 1) 123f., omfattede fundet »2 
Bygningsfundamenter, hver ca. 1 Alen i Gjennemsnit, 
15 Alen fra hinanden og strækkende sig fra Nord til 
Syd; Muurstenene vare de store saakaldte Munkeste-
ne«. Fundet, der blev gjort ud for afdøde skibsbygger 
Kjellerups ejendom, det nuv. Havnen 15, omtales kort-
fattet i Horsens Avis 28. sept. 1875.
47 Ifølge rektor Jens Hansen var der mellem og under 
grundstenene af det nedbrudte Stjernholm Slot fun-
det »en u-tallig Mængde Meniske been, Ja man kunde 
kiende deres klæder, som bortfalde i Muld, naar man 
rørde derved, hvilcket med mange Øyensynlig vidner 
her i byen kand bekræftes«. Jens Hansen (note 42), 51. 
Endnu en grav skal være fundet ved nedgravning af en 
gasledning 1894, jfr. udgravningsrapport, Horsens Mu-
seum ved Marie F. Klemensen, HOM j.nr. 1697, 4.
48 Udgravningerne foregik i to baggårde i Ole Worms-
gade 8-10. Udgravningsrapport (note 47) 7ff. Her knyt-
tes fundamentsmuren dog til omtalen i Mogens Gøyes 
testamente 1514 af ‘den nye kirke’, der var under opfø-
relse. Som anført ovf. er det imidlertid yderst usikkert, 
hvorvidt man på grundlag af denne kilde kan antage 
eksistensen af en selvstændig kirke foruden den ældre 
kirkebygning.

†VOR FRUE KIRKE (†JOHANNITERKLOSTRETS KIRKE)
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History. The parish church Vor Frue Kirke (the 
Church of Our Lady), presumably the oldest 
church in the town, is only sparingly mentioned 
in the written sources and has still not been dem-
onstrated with any certainty archaeologically. It is 
mentioned for the first time in 1418 along with 
S. Jakobs Kapel (the St. James Chapel, later Vor 
Frelsers Kirke, the Church of Our Saviour) in a 
papal confirmation of the transfer of both institu-
tions to the Johannites in Antvorskov Monastery 
in accordance with a resolution that was 67 years 
older (i.e. from 1351). It appears that both insti-
tutions were Royal foundations. In 1480 there 
was an important change in the circumstances 
of the town, inasmuch as the Pope approved the 
transfer of the parish rights from Vor Frue Kirke 
to the town’s other Johannite church, Vor Frels-
ers Kirke on the square Torvet in the town cen-
tre. It is quite clear that Vor Frue Kirke and the 
Johannite monastery were outside the town of 
Horsens, and the change was motivated by this 
very fact, since the location of the church was 
inconvenient for the parishioners when they 
went to Mass. Furthermore, this exposed the 
townspeople to passing ‘robbers and pirates’. It 
is not known whether there were other unstated 
motives behind the wish to change the situation, 
but it may be significant that Vor Frelsers Kirke 
in the town centre appeared thoroughly refur-
nished and modernized after a fire around 1450. 
A bequest provides evidence that Vor Frue Kirke, 
despite its reduction to a monastery church, was 
rebuilt or expanded in the first decades of the 
sixteenth century. 
 The Reformation. After a complaint from the 
prior of the Johannite monastery in the year of 
religious discontent 1532 over being deprived of 
houses and goods, the King instated his Lutheran 
seneschal Mogens Gøye as the protector of the 

monastery. From 1537 on the revenues of the 
monastery were pawned to various noblemen, 
but we do not known when the monks aban-
doned it. In 1540, the same year as the town was 
ravaged by a large fire, the citizens were permitted 
to demolish Vor Frue Kirke and use the materials 
to rebuild their parish church, the former Francis-
can abbey church. However, it is uncertain when 
the church was demolished. In 1542 the hospital 
of the monastery was subordinated to the Gen-
eral Hospital in Århus. In 1575 the monastery 
was sold to the nobleman Holger Rosenkrantz, 
whose widow Karen Gyldenstierne had it rebuilt 
as the castle Stjernholm. In 1616 it was acquired 
once more by the King, Christian IV, after which 
it functioned as the seat of the Lord Lieutenant. 
After 1670 the castle was demolished.
 Location, features and archaeology. S. Hans Kloster 
lay east of the medieval town in the present-day 
Stjernholm neighbourhood. The placing of the 
church in the monastery grounds is uncertain, 
since in the written sources it is only localized in 
relation to the monastery infirmary, which was 
in the churchyard ‘south of the church towards 
the river’. Sources from the mid-1600s speak of 
a tower on the western side of the grounds, but 
whether this was the remains of the church can-
not be established. South of the church and the 
monastery lay the churchyard, and on this a stone 
house, which housed the above mentioned infir
mary. During the excavations in the southern part 
of the area at the end of the 1800s foundations 
of large medieval bricks (known as ‘monkstones’) 
were uncovered as well as brick graves. An ex-
cavation farther north on the grounds in 2002 
uncovered a foundation of fieldstone mixed with 
calcareous tufa as well as a total of 61 graves. The 
foundations must have borne a large building, but 
could not be dated more specifically.

†CHURCH OF OUR LADY (†ST. JOHN'S ABBEY CHURCH) · ENGLISH SUMMARY
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Danmarks Kirker, Århus

Helligåndshuset er tidligst nævnt 1509, da Kir-
stine Eriksdatter Rosenkrantz testamenterede et 
pund korn »til Heligesthuss« i Horsens.1 Institu-
tionen kan dog være væsentligt ældre.2 En omtale 
1468 af den »helgens gaard i Horszens« kan såle-
des referere hertil, men den kan lige så vel gælde 
hospitalet ved S. Hans Kloster (s. 6140).3 1519 be-
tænkte Christen Skram til Urup i sit testamente 
»then Helligandtz huss« med en ørtug rug.4 Hel-
ligåndshuset havde desuden indtægter af et ikke 
nærmere beskrevet godstilliggende (jfr. ndf.).
 Husets kirke eller kapel kendes fra omtaler 1532 
og 1541. Førstnævnte år ansøgte Axel Nielsen 
Rosenkrantz til Stensballe således Århusbispen 
Ove Bille om tilladelse til at erhverve en klokke 
i »then helligandtzs kirke wdi Horsens«. Anmod-
ningen blev afslået, da biskoppen ikke ville dis-
ponere over gaver, der var skænket af andre, men 
henviste Axel Nielsen til at forhandle med klok-
kens givere om sagen.5 Muligvis var institutionens 
kirkelige funktioner ophørt på dette tidspunkt. 
Dens sygehusvirksomhed synes overflødiggjort af 
planerne s.å. om at indrette et hospital i det ned-
lagte Gråbrødre Kloster (s. 5354 og 5655).6 1541 
omtales »Sancte spiritus capell«,7 da Helligåndshu-
set med gods, renter og rettigheder blev lagt ind 
under det almindelige hospital i Århus, der d.å. 
indrettedes i byens nedlagte dominikanerkloster 
(s. 1004, 1289ff.), og hvortil stiftelsens beboere 
også overførtes.8 Sammenlægningen var led i den 
landsdækkende reorganisering af den sociale for-
sorg, der fulgte efter reformationen, hvor de man-
ge små hospitalsstiftelser samledes i større, centrali-
serede enheder. Allerede 1560 lod Frederik II dog 
atter et hospital opføre i Horsens by (jfr. s. 6061).
 Helligåndshusets beliggenhed er ikke fastslået med 
sikkerhed. Oftest lå denne type institution i ud-
kanten af de middelalderlige byer.9 Fund af både 
murværk og grave på hjørnegrunden ved Sønder-
gade og Rådhusgade (tidl. Provstegyde), hvor byens 
tidligere rådhus lå, er i den lokalhistoriske litteratur 
blevet knyttet til de skriftlige vidnesbyrd om stif-
telsen.10 Således er udgravningen 1922 under selve 
rådhusbygningen af en aflang bygning og, inden 

for denne, af menneskeskeletter ‘i flere lag’, blevet 
tolket som resterne af Helligåndshusets kirke med 
tilhørende begravelser.11 Det skal dog understreges, 
at gravenes orientering afveg betydeligt fra byg-
ningens og derfor antagelig må opfattes som yngre 
end denne.12 Endvidere er fremdragningen 1938-
39 i haven syd for rådhuset af et antal murede grave 
med hovedrum13 (en type, som traditionelt dateres 
til før o. 1300) blevet knyttet til traditionen om 
Helligåndshuset og udlagt som støtte for en, dog 
ganske ubevislig, formodning om denne stiftelses 
høje alder.14 På det foreliggende grundlag må det 
betragtes som uafklaret, hvorvidt de omtalte arkæ-
ologiske fund skal knyttes til Helligåndshuset. Det 
kan således ikke udelukkes, at gravene snarere skal 
tolkes som tilhørende en annekskirkegård til byens 
sognekirke (jfr. s. 5351f).

KILDER OG HENVISNINGER

Vedr. arkivalier for Gammel Skanderborg Amt i al-
mindelighed henvises til s. 2874, vedr. litteratur og for-
kortelser smst. til s. 2875; endvidere fortegnelse over 
arkivalier og litteratur vedr. kirkerne i Horsens, s. 5359 
note 1.

ARKIVALIER

HORSENS MUSEUM. Per Kristian Mad sen, Re-
gistrering af jordfaste fortidsminder i Horsens foretaget for
Fredningsstyrelsenpågrundlagaf‘Projektmiddelalderbyens’
indsamlede materiale. Utrykt rapport april-maj 1982 
(Madsen1982).

LITTERATUR

Aage Simonsen, »En Udgravning i den gam le Bydel i 
Horsens«, ÅrbÅrhSt XIX, 1926, 124-29.

Redaktion ved Lars Bisgaard og Rikke Ilsted Kri-
stiansen. Redaktionssekretær Heidi Lykke Petersen. 
Teknisk og grafisk tilrettelæggelse ved Mogens Vedsø. 
Engelsk oversættelse ved James Manley. Redaktionen 
afsluttet 2004.

1 DaMag 1, VI, 1752, 187.
2 I Danmark omtales helligåndshuse fra anden halvdel 
af 1200’erne. De lå i byerne, hvor de fungerede som 
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hospitaler med pleje af fattige syge og gamle som de-
res primære opgave. Husene var indbyrdes uafhængige 
og havde ikke tilknytning til Helligåndsordenen eller 
andre ordener. Af de hen ved 30 kendte helligåndshuse 
fra det middelalderlige Danmark lagdes enkelte ind 
under Helligåndsordenen i sidste halvdel af 1400’erne, 
således Ålborg (1451), Nakskov (1470), København 
(1474), Fåborg (1478), Malmø (1480) og Randers 
(1489), jfr. J. Lindbæk og G. Stemann, DedanskeHel-
ligaandsklostre, Kbh. 1906; KultHistLeks VI, 407.
3 ÆldDaArkReg II, 155. Brevet, kendt i udtog, stadfæ-
ster en godsdonation fra Peder Nielsen.
4 Jfr. afskrift i Jens Bircherods dagbøger (februar 1673) i 
KglBibl. NyKglSaml 1986c, 4º. Testamentet er publice-
ret i Lars Bisgaard, Tjenesteidealogfromhedsideal.Studier
iadelenstænkemådeidansksenmiddelalder, Århus 1988, 
156. Også testamenterne efter Ove Åstredsen 1396, 
DiplDan 4, IV, nr. 9, og Niels Pedersen (Gyldenstierne) 
1456, DaMag 3, III, 297-300, kan have omfattet denne 
institution, jfr. s. 6138 med tilhørende noter 19-20.
5 A. Heise, FamilienRosenkrantz’sHistorieidet16deAar-
hundrede, Kbh. 1882, Diplomatariet 130. Axel Rosen-
krantz’ sognekirke, Vær, havde 1528 måttet afgive en 
klokke (jfr. s. 4894), men har tilsyneladende ikke opnå-
et at få Horsensklokken. Det er uvist, om klokken blev 
i Horsens, jfr. s. 5560, eller hjemtoges af dens givere.
6 FrederikI.sRegistranter 337f. (17. nov. 1532). Det er 
dog usikkert, om planerne gennemførtes.
7 DaMag 3, VI, 1860, 312.

8 DaKancReg (12. nov. 1541). Samtidig lagdes også 
Randers Helligåndshus ind under Århus Hospital.
9 Men dog, i modsætning til en anden type af mid-
delalderens hospitaler, S. Jørgensgårdene, inden for by-
grænsen, jfr. Vilh. Lorenzen, DedanskeHelligaandsklo-
stresBygningshistorie, Kbh. 1912, 89.
10 Således Sv. Aage Bay,HorsensHistorieindtil1837, Hor-
sens 1982, 24; Bodil Møller Knudsen og Ole Schiør-
ring, Fragrubehustilgrillbar.Horsensi1000år, Horsens 
1992, 35.Madsen1982 23 pointerer dog, at det ikke 
kan udelukkes, at spor af Helligåndshuset kan dukke 
op ved fremtidige gravearbejder andetsteds i byen.
11 Fundet blev endvidere benyttet som argument i de-
batten om byens forsvundne Vor Frue Kirke, jfr. Aage 
Simonsen, »En Udgravning i den gamle Bydel i Hor-
sens«, ÅrbÅrhSt XIX, 1926, 124-29, hvilket medførte 
en voldsom debat i ÅrbÅrhSt 1930-36 om denne kirke, 
jfr. også afsnittet om †Vor Frue Kirke (s. 6137).
12 Claus Andreasen, Thomas W. Lassen, Per Kristian 
Madsen og Ole Schiørring, »Horsens – en middelal-
derbys udvikling«, hikuin 3, 1977, 45f.
13 Gravene indeholdt ‘en del menneskeskeletter’, jfr. J. 
K. Jensen, »Købstadens Oprindelse og Middelalderhi-
storie«, BladeafHorsensHistorie.TrækafHorsensBy-Krø-
nikegennem500Aar I, red. Carl Th. Jørgensen, Horsens 
1942, 63;Andreasenm.fl.1977 (note 12) 46. Fotogra-Fotogra-
fier af gravene findes i Horsens Museum.
14 Bay1982 (note 10) 24; Møller-KnudsenogSchiørring 
(note 10) 35.

Helligåndshuset (Holy Spirit Hospital) is men-
tioned in 1509 and 1519 in connection with 
bequests, but the church or chapel is first men-
tioned directly in 1532, when the nobleman 
Axel Nielsen Rosenkrantz wished to acquire a 
bell from it. The foundation date is unknown, as 
are the circumstances of its closure. In 1541 the 
institution, along with the other hospitals of the 
town, was subordinated to Almindelig (General) 
Hospital in Århus. The location of Helligåndshu-

†CHURCH OR CHAPEL IN THE HOLY SPIRIT HOSPITAL · ENGLISH SUMMARY

set is traditionally said to have been a site in the 
southwestern part of the medieval town, where 
foundations have been found of an oblong build-
ing as well as graves with skeletons, several of 
which can be dated to before c. 1300. However, it 
is uncertain whether these finds can be associated 
with Helligåndshuset, and we cannot preclude 
the possibility that the graves belonged to an an-
nexe churchyard to the town’s parish church (p. 
5351f).
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En S. Jørgensgård i Horsens er tidligst omtalt 
1493 (»hospitali s. Georgii in Horsnes«), men kan 
meget vel være ældre.1 Omtalen findes i et pave
brev omhandlende en klagesag fra institutionens 
præst, Peder Nielsen Glambæk, der 1490 uret
mæssigt var blevet frataget sit embede som sog
nepræst i Torsted og Tyrsted.2 Sammenhængen 
mellem præstekaldene ved S. Jørgensgården og 
Torsted Kirke fra tidligere tid understreges af et 
påbud 1502 fra kong Hans, hvori det indskærpes, 
at kirken med al kongelig rettighed skal forblive 
ved S. Jørgensgården »wden for Horsens«, »effther 
som then ther till werrit haffuer«.3 Bestemmelsen 
stadfæstedes på ny 1524, hvilket blev fremhævet 
væsentligt senere, i 1569, da Torsted Kirke hen
lagdes til Horsens Hospital, der var oprettet ni 
år forinden.4 Omtalen af de ældre forordninger 
i denne forbindelse kan underbygge formodnin
gen om en kontinuitet mellem S. Jørgensgården 
og Hospitalet (s. 6061 og ndf.).
 Endvidere synes der i middelalderen at have 
bestået en forbindelse mellem byens S. Hans 
Kloster og spedalskhedshospitalet, selv om denne 
ikke lader sig præcisere nærmere (jfr. s. 5352 og 
6138). Et jordstykke, omtalt som en mark og eng 
øst og vest for alvejen, havde således ligget til S. 
Jørgensgården, men blev siden overladt Horsens 
By ved et gavebrev, udstedt af johanniterklostrets 
prior og munke og stadfæstet 1540 af Christian 
III.5 Området omfattede antagelig den senere 
omtalte ‘Spedalsø’ sydvest for byen, et oprindelig 
vandomflydt græsningsareal, der i hvert fald 1592 
hørte under hospitalet.6

 En omtale 1514 af ‘hospitalets’ ret til at op
pebære fiskestadepenge fra det årlige S. Hans 
marked ‘efter ældgammel vedtægt og brug’ (en 
ret, der senere ligeledes lagdes under Horsens 
Hospital) kan muligvis referere til en indtægt 
under S. Jørgensgården, uden at dette dog kan 
fastslås med sikkerhed (jfr. s. 5362, note 42).7 Det 
samme gælder seks gårde og et bol under År
hus Hospital, der 1560 lagdes under hospitalet 
i Horsens, som det ‘tilforn’ havde været.8 S. Jør
gensgården er kun omtalt i et enkelt testamente, 

1519, da Christen Skram til Urup skænkede en 
ørtug rug (dvs. 1½ tdr.) til »St. Joren«, men kan 
principielt have været omfattet af ældre donatio
ner.9

 Et kapel ved S. Jørgensgården er ikke direkte 
omtalt i kilderne, men må udledes af den ovf. 
nævnte henvisning til gårdens præst. Omtalen 
1544 af ‘et kapel ved broen vest for byen’, hvis 
materialer på Hospitalets vegne blev solgt til 
borgmester Anders Skoning, kan efter beliggen
heden at dømme henvise til kapellet ved S. Jør
gensgården. Det kan dog også tolkes som et vej
kapel knyttet dertil eller som et i øvrigt ukendt 
kapel (jfr. også s. 5352).10

 S. Jørgensgårdens nedlæggelse ved reforma
tionen er ikke arkivalsk belyst. Institutionen har 
under alle omstændigheder været omfattet af 
Christian III’s reces 1542 om S. Jørgensgårdenes 
nedlæggelse og hospitalsvæsenets centralisering,11 
men blev formentlig allerede berørt 1541, da hel
ligåndshusene og hospitalerne i Randers og Hor
sens blev lagt ind under Almindelig Hospital i 
Århus (jfr. s. 5354).12 Som nævnt ovf. revideredes 
ordningen dog 1560 ved etableringen af Horsens 
Hospital, der således opslugte såvel gods som ret
tigheder fra byens ældre hospitalsinstitutioner (s. 
5354, 6061, 6136). 
 Beliggenhed og arkæologiske undersøgelser. Som 
nævnt ovf. lå S. Jørgensgården uden for byen. 
Henvisninger i 1600’erne til ‘S. Jørgensgade’ og 
‘S. Jørgens Bro’ som alternative navne for Ho
spitalsgade og Hospitalsbro bestyrker opfattel
sen af, at anlægget skal lokaliseres til det nuvæ
rende Horsens Hospital.13 S. Jørgensgården har 
således været placeret umiddelbart sydvest for 
den middelalderlige bygrænse og tæt ved broen 
over Bygholm Å og den sydlige udfartsvej (jfr. 
s. 6062). Omfang og udformning af det middel
alderlige anlæg, herunder kapellet, kendes ikke, 
og der er heller ikke påvist ældre bygningsre
ster herfra i det nuværende Horsens Hospital (s. 
6063). Under den nordre del af hovedbygnin
gen afdækkedes dog 1969 hen ved 40 skeletter 
samt et murfundament, antagelig fra en mid
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delalderlig kirkegård ved S. Jørgensgården med 
tilhørende kirkegårdsdige, eller fra en bygning i 
komplekset.14

 Det bevarede middelalderlige inventar i Hospi
talskirken, omfattende en sengotisk (†)Mariatav
le, et krucifiks og en romansk klokke (s. 606667) 
kan principielt hidrøre fra spedalskhedshospita
lets kapel, men det kan lige så vel være overtaget 
fra en eller flere af byens øvrige middelalderlige 
institutionskirker.

KILDER OG HENVISNINGER

Vedr. arkivalier for Gammel Skanderborg Amt i al
mindelighed henvises til s. 2874, vedr. litteratur og for
kortelser smst. til s. 2875; endvidere fortegnelse over 
arkivalier og litteratur vedr. kirkerne i Horsens, s. 5359 
note 1.

ARKIVALIER

RA. Pergamentsamlingen. Horsens købstad. 24. okt. 
1540. – HORSENS MUSEUM. Per Kristian Madsen, 
Registrering af jordfaste fortidsminder i Horsens foretaget for 
Fredningsstyrelsen på grundlag af ‘Projekt middelalderbyens’ 
indsamlede materiale. Utrykt rapport aprilmaj 1982 
(Madsen 1982).

Redaktion ved Lars Bisgaard og Rikke Ilsted Kri
stiansen. Redaktionssekretær Heidi Lykke Petersen. 
Teknisk og grafisk tilrettelæggelse ved Mogens Vedsø. 
Engelsk oversættelse ved James Manley. Redaktionen 
afsluttet 2004.

1 Der kendes op mod 45 S. Jørgensgårde fra det mid
delalderlige Danmark. Stiftelsesomstændighederne er 
generelt dårligt belyst i kilderne, men S. Jørgensgårde 
synes at have været almindelige fra 1200tallet. De lå 
uden for byerne, men ofte tæt ved disse, og husede 
egnens spedalske. Ved denne specialisering adskiller de 
sig fra periodens øvrige hospitalsinstitutioner. Nyere 
forskning tyder dog på, at også andre trængende kunne 
søge optagelse i gårdene, ligesom der er rejst tvivl om, 
hvor streng en grad af isolation, de spedalske blev holdt 
i. Jfr. Eskil Arentoft, De spedalskes hospital. Udgravningen 
af Sankt Jørgensgården i Odense, Odense 1999, 194221.
2 ActaPont V, nr. 3366 (10. juli 1493).
3 Repert II, nr. 9760 (u.d. 1502). Der kan ikke påvises en 
direkte sammenhæng med den ovf. omtalte klage.
4 KancBrevb (21. april 1569); HofmFund II 222ff., her 
dateres Frederik I’s stadfæstelse dog fejlagtigt 1514, 
mens Kong Hans’ bestemmelse angives dateret 1492; 
brevene skal være fremlagt af Holger Rosenkrantz til 

Boller. I den lokalhistoriske litteratur nævnes 1492 
følgelig ofte som året for den første omtale af S. Jør
gensgården, således O. Fabricius, Horsens Kjøbstads 
Beskrivelse og Historie, Odense 1879, 127; J. K. Jensen, 
»Købstadens Oprindelse og Middelalderhistorie«, Bla-
de af Horsens Historie. Træk af Horsens By-Krønike gennem 
500 Aar I, red. Carl Th. Jørgensen, Horsens 1942, 59; 
Bodil Møller Knudsen og Ole Schiørring, Fra grubehus 
til grillbar. Horsens i 1000 år, Horsens 1992, 33. Herefter 
også Arentoft (note 1) 197. Oplysningen forbigås dog i 
Repert og må betragtes som usikker.
5 RA. Pergamentsamlingen. Horsens købstad. 24. okt. 
1540, jfr. også Fabricius (note 4) 127f. Det kan ikke 
udelukkes, at johanniterklostret, der besad jorder nord 
og vest for byen (s. 6137f.), kan have overladt brugsret
ten af området til S. Jørgensgården, men selv bevaret 
ejendomsretten til arealet.
6 KancBrevb (17. nov. 1592). D.å. klagede Hospitalet 
over, at det af byens borgmestre og råd var blevet frata
get »øen Spiresø«, formentlig Spedalsø, hvor det havde 
haft fædrift. Om arealet, der bebyggedes i 1900’ernes 
første årtier og endnu har bevaret ‘Spedalsø’ som gade
navn, jfr. Møller Knudsen og Schiørring (note 4) 157.
7 ‘Hospitalet’ kunne også referere til hospitalet ved S. 
Hans Kloster eller i Helligåndshuset. HofmFund II, 235, 
med henvisning til ‘et gammelt næsten ulæseligt tings
vidne på pergament’.
8 KancBrevb (8. maj 1560); HofmFund II, 221f.
9 Jfr. afskrift i Jens Bircherods dagbøger (februar 1673) i 
KglBibl. NyKglSaml 1986c, 4º. Testamentet er publice
ret i Lars Bisgaard, Tjenesteideal og fromhedsideal. Studier 
i adelens tænkemåde i dansk senmiddelalder, Århus 1988, 
156. Jfr. desuden testamenterne fra Ove Åstredsen 
1396, DiplDan 4, IV, nr. 9 og fra Niels Pedersen (Gyl
denstierne) 1456, DaMag 3, III, 297300.
10 KancBrevb (1. juli 1552). Salget omfattede al ‘mursten, 
kalk, kampesten, huggede sten og tømmer’ fra kapellet, 
der måtte brydes ned og bortkøres. For teorien om et 
muligt vejkapel, jfr. Madsen 1982 26f.
11 S. Jørgensgårdene med tilliggender og beboere lag des 
ind under de almindelige hospitaler, da ‘den spedalske 
syge ikke er her i landene så almindelig, som hun var i 
gammel tid’, jfr. DaKirkelove I, 203f.
12 DaKancReg (12. nov. 1541).
13 Fabricius (note 4) 129f.
14 Jfr. Jydsk Aktuelt 3. sept. 1969 (Avisudklip i Horsens 
Museum, HOM j.nr. 1041). Fundamentet var uden for
bindelse med de eksisterende bygninger. Der skal også 
tidligere være fundet ‘menneskeben’ i hospitalshaven, jfr. 
Fabricius (note 4) 130. Hverken disse eller de førstnævn
te er dog blevet undersøgt for de af spedalskhed forår
sagede karakteristiske knogleforandringer. Konstatering 
af sådanne skader ville yderligere styrke formodningen 
om S. Jørgensgårdens lokalisering, om end langt fra alle 
skeletter ved en S. Jørgensgård kan forventes at fremvise 
sikre tegn på sygdommen, jfr. Arentoft (note 1) 69ff.
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Kapellet er kun sparsomt omtalt i kilderne. Det 
nævnes første gang 1519, da Christen Skram til 
Urup i sit testamente betænkte »Hellig kors Ca
pelle udhen byen« med en ørtug rug.1 1531 og 
atter 1537 fremhæves kapellet som pejlemærke 
i landskabet i forbindelse med en stadfæstelse 
af grænsedragningen ved Bygholm Slots nordre 
mark (Lovby Mark).2 Tidspunktet for kapellets 
stif telse er ukendt,3 ligesom det er uvist, hvornår 
det blev nedrevet. Det kan være dette, der henvi
ses til 1544, da et kapel ‘ved broen vest for byen’ 
blev nedrevet,4 men henvisningen kan lige så vel 
gælde †kapel i S. Jørgensgården (s. 6147) eller et i 
kilderne i øvrigt ukendt kapel (jfr. s. 5352).
	 Beliggenheden specificeredes i 1530’erne som væ
rende på det sted, hvor et kogærde markerede slots
markens østlige skel mod byen, mellem Bygholm 
Å i syd og Hansted Bro i nord, dvs. tæt ved de to 
nordlige udfaldsveje fra byen. En tilsvarende place
ring ved byens udkant kendes fra andre helligkors
kapeller.5 Kapellet er ikke påvist arkæologisk.6

KILDER OG HENVISNINGER

Vedr. arkivalier for Gammel Skanderborg Amt i al
mindelighed henvises til s. 2874, vedr. litteratur og for
kortelser smst. til s. 2875; endvidere fortegnelse over 

arkivalier og litteratur vedr. kirkerne i Horsens, s. 5359 
note 1.

Redaktion ved Lars Bisgaard og Rikke Ilsted Kri
stiansen. Redaktionssekretær Heidi Lykke Petersen. 
Teknisk og grafisk tilrettelæggelse ved Mogens Vedsø. 
Engelsk oversættelse ved James Manley. Redaktionen 
afsluttet 2004.

1 Jfr. afskrift i Jens Bircherods dagbøger (februar 1673) i 
KglBibl. NyKglSaml 1986c, 4º. Testamentet er publice
ret i Lars Bisgaard, Tjenesteideal	og	fromhedsideal.	Studier	
i	adelens	tænkemåde	i	dansk	senmiddelalder, Århus 1988, 
156.
2 Det	Kgl.	Rettertings	Domme I, udg. Troels Dahlerup, 
Kbh. 1959, 716.
3 Dette forhold synes at gøre sig gældende for flertal
let af de få kendte helligkorskapeller i Danmark, jfr. 
kapellerne i Helsingør (omtalt 1492, DK	Frborg 541), 
Kalundborg (omtalt 1495, DK	Holbæk 3343), Roskilde 
(omtalt 1526, DK	 KbhAmt 142) og Odense (omtalt 
1506, DK	Odense 1895). Oprettelsen af †Hellig Kors 
Kapel i Ribe kan dog bestemmes til sidst i 1400’erne 
(DK	Ribe 851f.).
4 KancBrevb (1. juli 1552).
5 Jfr. DK	Odense 1895; Ribe 851f.;	Holbæk 3343; Frborg 
515.
6 Jfr. Jacob KiefferOlsen, Jesper L. Boldsen og Peter 
Penz, »En nyfunden kirke ved Bygholm«, Vejle	Amts	
Årbog 1986, 46; upubliceret manuskript ved samme, 
1998, 8 (findes på Redaktionen af Danmarks Kir
ker).

†HELLIG KORS KAPEL

†HOLY CROSS CHAPEL · ENGLISH SUMMARY

The chapel is mentioned for the first time in 1519 
in connection with a bequest. The dates of its foun
dation and later closure are unknown. In the 1530 
it was singled out as a landmark in the countryside 

in connection with the drawing of a field bound
ary. It was west of the town between the river Byg
holm Å in the south and the bridge Hansted Bro 
in the north but the exact location is unknown.
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Slottet, der lå vest for byen og åen, omtales første gang 
1333 som sæde for lensmanden.1 Et kapel har forment-
lig allerede i middelalderen indgået i anlægget. Såle-
des nævnes 1458 Niels Petersen, ‘fru Annes kapellan 
på Bygholm’ som vidne ved en skifteforretning.2 1560 
betjentes kapellet hver søndag af præsten ved Hatting 
Kirke.3 I Knud Brahes lensmandstid (1609-15) under-
gik slottet forskellige istandsættelser, og i den forbindel-
se blev kapellet nedbrudt, genopsat og forlænget. Byg-
holm fungerede som lenssæde indtil 1618, hvor slottet 
med kapellet blev nedbrudt og materialerne derfra dels 
bortsolgt, dels anvendt til istandsættelse af Stjernholm, 
som herefter tjente som sæde for lensmanden (jfr. s. 
6139).4 Et kapel, der i december 1617 begæredes ind-
rettet til en dansk skole, kan muligvis være identisk med 
kapellet på Bygholm.5 Efter nedbrydningen benyttede 
lensmanden byens sognekirke og dens annekskirke, 
Klosterkirken og Vor Frelsers Kirke (s. 5535, 5654).

Beliggenhed og bygning. O. 1600 fremstod slottet 
som et firefløjet anlæg, men slotskapellets belig-
genhed er usikker.6 Oplysninger i lensregnska-
berne kan dog tyde på, at kapellet må have ligget 
langs borgens østside ved dennes nordre ende. 
Det fremgår tillige, at kapellet var opført med an-
vendelse af ældre mure i øst og nord – formentlig 
borgens ringmur.7 1609-10 lod lensmand Knud 
Brahe et ældre og forfaldent †kapel af bindings-
værk nedbryde og ‘igen af ny ophugge og forlæn-
ge’. Den helt eller delvist fornyede kirke opførtes 
ligeledes i bindingsværk med svalegang, træloft 
og stengulv. En trappe førte op til loftet, hvorover 
der fandtes et †‘klokkehus’ (klokkekvist?). Under 
bygningen var en kælder med bjælkeloft.8

 Inventar. Et par store †alterstager af messing med 
lensmand Knud Brahes og hustru Margrethe 
Langes våbner indgraveret fandtes endnu 1624 
på Stjernholm Slot.9 Ved nyopførelsen af kapellet 
blev †prædikestol og †stolestader ‘med al deres tilbe-
hør’ repareret og genopstillet af Jørgen Snedker.10

KILDER OG HENVISNINGER

Vedr. arkivalier for Gammel Skanderborg Amt i al-
mindelighed henvises til s. 2874, vedr. litteratur og for-
kortelser smst. til s. 2875; endvidere fortegnelse over 
arkivalier og litteratur vedr. kirkerne i Horsens, s. 5359 
note 1.

ARKIVALIER

RA. Regnskaber 1559-1660: Lensregnskaber. Stjern-
holm (Bygholm) len: a. Regnskaber 1602-15.

LITTERATUR

V. Norn, »Bygholm Slot«, Horsens Museum 1942-43, 
9-12 (Norn 1942-43). – Paul Mathiesen, »Byg holm«, 
ØJyHjemst 22, 1957, 11-26 (Mathiesen 1957). – Paul 
Mathiesen, »Bygholm III«, ØJyHjemst 23, 1958, 33-
55 (Mathiesen 1958). – Paul Mathiesen, »Indberetning 
vedr. udgravningen og undersøgelserne af Erik Men-
veds borgruin i Bygholm Park ved Horsens«, ØJy-
Hjemst 24, 1959, 81-89 (Mathiesen 1959).

Redaktion ved Rikke Ilsted Kristiansen under med-
virken af Mogens Vedsø. Redaktionssekretær Heidi 
Lykke Petersen. Teknisk og grafisk tilrettelæggelse ved 
Mogens Vedsø. Engelsk oversættelse ved James Manley. 
Redaktionen afsluttet 2005.

1 DiplDan 2, XI, nr. 75. Opførelsen af Bygholm er ble-Opførelsen af Bygholm er ble-
vet kædet sammen med Erik Menveds nedkæmpelse af 
de oprørske, jyske bønder på Hatting Mark i 1313 (jfr. 
s. 5352). Jfr. også Mathiesen 1957 11-13, og Mathiesen 
1958 34.
2 Repert II, nr. 830 (6. april 1458). Forretningen foregik 
i Gråbrødre Kloster (s. 5653f.). Anne (Munk) var enke 
efter Henrik Knudsen Gyldenstierne, der siden 1451 
havde Bygholm len i pant.
3 KancBrevb (24. okt. 1560).
4 KancBrevb (18 feb. 1617, 7. maj 1618).
5 KancBrevb (20. dec. 1617). Planerne kan dog næppe 
være realiseret, da materialerne fra kapellet bortsolg-
tes allerede maj 1618, jfr. ovf. Placeringen af en skole 
vest for byen synes da heller ikke hensigtsmæssig. De 
danske skoleholdere, der tidligst omtales 1617, boede i 
hvert fald fra 1627 centralt i byen (tidligst i Nørrega-
des rode), jfr. J. K. Jensen, Borger- og Almueskolevæsen i 
Horsens i Tiden indtil 1818, Horsens 1936, 16. Samme 
anfører dog, 18, uden dokumentation, at det omtalte 
kapel »formodentligt er det samme som det, der næv-
nes i et Regnskab for Stjernholm, og som i den nær-
mest følgende Tid blev istandsat«. Muligvis er der sket 
en sammenblanding mellem kapellet på Bygholm, der 
ikke blev istandsat, men nedrevet, og Stjernholm Slot, 
der istandsattes i årene efter 1617, men hvor et kapel 
ikke er kendt.
6 Norn 1942-43, 9, mente, at slotskirken lå i østfløjen, 
mens Mathiesen 1958, 48f, argumenterede for, at den 
snarere havde ligget i slottets sydfløj. Begge baserede 

†KAPEL PÅ BYGHOLM SLOT

†HELLIG KORS KAPEL · †KAPEL PÅ BYGHOLM SLOT
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deres argumentation primært på oplysninger i lens-
regnskaberne.
7 I lensregnskaberne præciseres, at brolæggeren Poul 
Ulkjær opbyggede syld under en side og en ende, samt 
at han lagde brolægning langs den vestre side og den 
søndre ende, hvorfor kapellet må have været placeret 
som ovf. anført. Jfr. RA. Regnskaber 1559-1660: Lens-
regnskaber. Stjernholm (Bygholm) len: a. Regnskaber 
1602-15. En udgravning af borgruinen i Bygholm 
Park, foretaget 1953-56, har dog ikke bragt større 
klarhed over kapellets beliggenhed, jfr. Mathiesen 1959 
81-89, idet undersøgelsen tilsyneladende afdækkede et 
større, grundmuret hus i dette hjørne.
8 Arbejdet, der er beskrevet i lensregnskaberne, blev ud-
ført af de lokale Horsens-håndværkere Jens Christensen 

Tømmermand og Johan Murmester, mens Peder Glar-
mester leverede glas til vinduerne, jfr. RA. Regnskaber 
1559-1660: Lensregnskaber. Stjernholm (Bygholm) len: 
a. Regnskaber 1602-15. Jfr. også Norn 1942-43 10.
9 Stagerne havde stået på alteret i kapellet på Bygholm 
Slot, men blev formentlig overført til Stjernholm Slot, 
da kapellet blev revet ned. De figurerer ikke i de senere 
bevarede inventarlister for Stjernholm efter 1624, jfr. 
Horsens Museum 1944-45, 7; Hans H. Fussing, Stiern-
holm Len 1603-1661. Studier i krongodsets forvaltning, 
Kbh. 1951, 113f., samt meddelelse fra samme til Dan-
marks Kirker.
10 RA. Regnskaber 1559-1660: Lensregnskaber. Stjern-
holm (Bygholm) len: a. Regnskaber 1602-15. Jfr. også 
Norn 1942-43, 10.

†CHAPEL AT BYGHOLM CASTLE · ENGLISH SUMMARY

History. The castle, earliest mentioned in 1333, 
probably already had a chapel in the Middle Ages. 
A curate is mentioned as being there in 1458, and 
in 1560 the incumbent at Hatting Church served 
the chapel every Sunday. In 1618 the castle and 
the chapel were demolished. 
 Location and building. The chapel may have been 
at the northern end of the eastern side of the 
four-winged castle complex, but this has not 
been demonstrated archaeologically. In 1609-10 

the lensmand or lord lieutenant Knud Brahe had 
an old half-timbered chapel demolished, rebuilt 
and lengthened, also in half-timbering and with 
an external gallery, wooden ceiling and stone 
floor. In the loft of the chapel was a belfry and 
below the building there was a cellar. 
 Furniture. The pulpit and pews were repaired and 
reinstalled in 1609-10. A pair of large altar candle-
sticks of brass from the chapel were in Stjernholm 
Castle in 1624.
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I årene 1780-1807 var Horsens residensstad for et lille, 
russisk eksilfyrstehof, bestående af fire søskende til den 
afsatte og siden myrdede barnezar Ivan VI.1 To centralt 
beliggende ejendomme på Torvet (Torvet 2-4, matr. 
572, gård nr. 14a-b, jfr. s. 5380) lige over for Vor Frelsers 
Kirke blev erhvervet som bolig for hoffet og gennem-
gik i sommeren 1780 en radikal ombygning til fyrste-
lig residens, herefter betegnet Palæet (»Palaiset«) (fig. 
5). Byggearbejderne finansieredes af det danske hof og 
ledtes af hofbygmester C. F. Harsdorff med Hans Næss 
som konduktør. Som lokal entreprenør tilknyttedes ar-
kitekten Anders Kruuse, bistået af billedhuggeren Jens 
Hiernøe.2 Et kapel »for den græske Religion« indrette-
des i den midterste af de tre sidefløje, der lå vinkelret på 
de sammenbyggede forhuse.3 Harsdorff, der stod noget 
tøvende over for den specielle opgave, valgte den enk-
lest mulige løsning på rummets indretning, idet han be-
tonede, at adskillelsen mellem koret og tilhørernes rum 
kunne udføres »ligesom Pateren eller Præsten skulde 
forlange«, mens et godt krucifiks om nødvendigt kunne 
anskaffes fra »formeren Geanelli« i Store Kongensgade.4 
Efter hoffets ankomst i oktober 1780 nyindrettedes ka-
pellet således efter de russiske fyrsters særlige ønsker og 
behov; bl.a. tilføjedes en ikonostas, og forskellige litur-
giske genstande anskaffedes.5 1782-83 ændredes alter-
partiet, og rummets udsmykning istandsattes.6

 Indtil 1807, hvor den længst levende af de fire sø-
skende, prinsesse Catharina, døde, var kapellet ramme 
om hofmenighedens ortodokse gudstjenester. De blev 
forrettet af en russisk præst og to russiske kantorer, der 
havde bolig i Palæet. Enkelte medlemmer af hofhold-
ningen besøgte dog Hospitalskirken, hvor de havde 
deres særlige pladser (s. 6078). Ved prinsesse Elisabeths 
død oktober 1782 opstilledes et midlertidigt castrum 
doloris i Palæet,7 hvorefter den afdøde bisattes i Klo-
sterkirken i et nyindrettet gravkapel i kirkens sydøstre 
ende (s. 5940). Det samme mønster gentog sig ved de 
efterfølgende dødsfald inden for fyrstehoffet (prins 
Alexej †okt. 1807, prins Peter †jan. 1798, prinsesse 
Catharina †april 1807).
 Ved hoffets opløsning 1807 afmonteredes Palæet, 
og hovedparten af inventaret, deriblandt genstande fra 
kapellet, blev solgt på auktion,8 mens ‘den græske kir-
kes billeder’, formentlig ikonostasen og ikonerne, blev 
fragtet til København.9 Intet af alt dette synes bevaret. 
1810-29 var Palæet residens for prinsesse Charlotte 
Frederikke, og hele komplekset blev nedrevet 1915.

Bygning. Kapellet (fig. 4) var placeret i en enetages 
sidefløj af bindingsværk i kompleksets midte. Det 
målte 9×15 alen (ca. 5,6×9,4 m) og var orien-
teret nord-syd. Tre af siderne var fritliggende og 

vendte mod forskellige gårdrum, mens nordsiden 
stødte op mod en overdækket passage eller kor-
ridor, der fra Palæets indkørsel i vest løb langs 
hovedbygningens sydside og forbandt denne med 
sidefløjene. Ved dets nordvestre hjørne fandtes 
et værelse for en overnattende lakaj, vel en slags 
vagtværelse. Kapellet oplystes af i alt ni vinduer 
med blyindfattede ruder, tre i hver langside og 
tre i den sydvendte kortside. Hovedindgangen var 
en dobbeltfløjet fyldingsdør i nordvæggen. En til-
svarende præstedør i sydvæggen bag alteret blev 
efter kort tid erstattet af et vindue. Funktionen 
af bygningen, der udvendig var gulkalket, gav sig 
muligvis til kende ved »et stor(t) Kors paa Capel-
let«, måske opsat på gavlen eller taget.10

 Indvendig var kapellet smykket med 10 pil-
ler, beklædt med brædder og gipsede, antage-
lig halvsøjler flankerende langsidens vinduer og 
indgangspartiet. På seks af pillerne var fæstnet 
konsoller, hvorpå »udhugne Billeder« (ikoner). 
Udsmykningen omfattede desuden otte små po-
stamenter med vaser samt to pyramider, hvorpå 
var udskåret fire navne (vel de to prinser og de to 
prinsessers), alle nyklassicistiske dekorationsele-
menter, karakteristiske for Kruuses og Hiernøes 
arkitekturstil (jfr. s. 5456, 5488).7 En panelvæg (se 
ikonostas) todelte rummet i et forhøjet kor eller 
alterrum for gejstligheden og et skib for menig-
heden. På fig. 4 ses endvidere to kvartcirkulære 
skranker (skriftestole(?)) flankerende alterbordet, 
men disse inventarstykker synes ikke at være ind-
gået i kapellets senere udstyr. Loftet var gipset. 
Opvarmning skete ved en treetagers kakkelovn. 
Rummet var hvidtet, idet dog en række detaljer, 
herunder konsollerne, stod forgyldte.10

 Inventar. Alterbord (jfr. fig. 4), placeret foran 
kapellets sydmur. 1782-83 erstattet af eller ud-
smykket med et nyt lille alter »med Zirater og in-
screption tillige 2de Navne i Zifre«, udført af Jens 
Hiernøe. Alteret blev stafferet med hvidt, sirater 
og inskriptioner forgyldt.11

 Alterskranke, smykket med »antiche« drejede ba-
lustre, malet med perlefarve, balustrene dog sorte 
med forgyldte detaljer.

†KAPEL I DET RUSSISKE PALÆ

†KAPEL I DET RUSSISKE PALÆ
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Fig. 4. Grundplan af Palæets nederste etage. Kapellet ses som nr. 26. Alter, alterforhæng (ikonostas) og skranker (til 
skriftestole (?)) er markeret. Tegning af C. F. Harsdorff. RA. – Ground plan of ground floor of the Palace. The chapel is 
indicated as no. 26. Altar, iconostasis and rails (for confessionals (?)) are marked.

 Ikonostas, udformet som en panelvæg udført 
i fyldingsarbejde med en »antich« hovedgesims 
med arkitrav og fodlister. Ikonostasen, der erstat-
tede et ældre tæppe, ophængt tværs over kapellet, 
var smykket med en række ikoner; på hver side af 
den var en dør.

 Altersølv. En kalk af forgyldt sølv repareredes 
1781; 1802 tilføjedes en ny lille kalk af sølv.12 1781 
anskaffedes en disk på fod af forgyldt sølv med ind-
graverede bibelske motiver, leveret af guldsmed Ni-
colai Brandts enke, Anne Cathrine Brandt.13 1782 
omtales desuden to tallerkener (diske) af sølv.
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 Alterudstyret omfattede et alterkrucifiks af for-
gyldt sølv samt et firkantet skrin af sølv med ind-
vendig forgyldning, formentlig arken (artoforion) 
til opbevaring af de hellige gaver.14 Endvidere 
to skåle af sølv med hanke, en kniv af stål med 
to kors indgraveret på bladet og en sølvring om 
skæftet,15 samt et skrin af eg på fire fødder, beslået 
med jern og sortmalet. Hertil kom et røgelseskar 
og seks lysestager, vel alterstager, tre af messing og 
tre forsølvede, omtalt 1787. En messehagel af rød 
sølvindvirket brokade med guldtresser og guld-
kors er nævnt 1802.12

 Kapellets øvrige udstyr bestod af et dåbsfad på 
en træfod, sidstnævnte fornyedes 1782.16 Desuden 
en bogstol beklædt med brunt læder og beslået 
med messingsøm til korsangerne samt et antal løse 
møbler, bl.a. et stort skab med fire låger, stafferet 
med perlefarve, to store og to mindre borde af fyr, 
sidstnævnte malet henholdsvis sort og blankt grønt, 
samt et spejl.17 Rummet oplystes af en lysekrone.

KILDER OG HENVISNINGER

Vedr. arkivalier for Gammel Skanderborg Amt i al-
mindelighed henvises til s. 2874, vedr. litteratur og for-
kortelser smst. til s. 2875; endvidere fortegnelse over 
arkivalier og litteratur vedr. kirkerne i Horsens, s. 5359 
note 1.

ARKIVALIER

RIGSARKIVET (RA). Partikulærkammeret (Ptk.): Hof-
holdningen i Horsens. 117. 1780-1808. Indkomne breve, 
koncepter m.m. – 118-119. 1780-1783. Bilag til hof-
holdningsregnskaberne. – Kongehusets Arkiv: Christian 
VIII. 13. 1805-18. Akter vedr. prinsesse Catharina af 
Braunschweig i Horsens.

LITTERATUR

H. E. Friis, Det russiske Fyrstehof i Horsens fra 1780-
1807 samt dets Medlemmers og nærmeste Families tidligere 
Liv og Fangenskab i Rusland, Kbh. 1895 (Friis 1895). 
– O. Norn, »Harsdorff og Palaiset i Horsens«, ÅrbÅrhSt 
1938, 93-120 (Norn 1938). – Bodil Møller Knudsen, 

Fig. 5. Det russiske Palæ set fra nordøst. Hugo Matthiessen fot. 1914. – The Russian Residence seen from the north 
east.

†KAPEL I DET RUSSISKE PALÆ
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Ole Schiørring og Annette Lerche Trolle, »Det russiske 
hof i Horsens«, Vejle Amts Årbog 1998, 62-75 (Møller 
Knudsen m.fl. 1998).

Redaktion ved Rikke Ilsted Kristiansen. Redaktions-
sekretær Heidi Lykke Petersen. Teknisk og grafisk til-
rettelæggelse ved Mogens Vedsø. Engelsk oversættelse 
ved James Manley. Redaktionen afsluttet 2004.

1 Ivan VI (†1764) blev styrtet fra den russiske trone i 
1741 ved kejserinde Elisabeths magtovertagelse. Sam-
men med sine forældre, Anna Leopoldovna af Meck-
lenburg (†1746) og Anton Ulrik af Braunschweig-
Lüneburg (†1774), samt sin spæde søster Catharina 
overførtes han til fangenskab i Kolmogorij ved Arkh-
angelsk i det nordlige Rusland. I fangenskabet fødtes 
yderligere tre børn, Peter, Elisabeth og Alexej. 1780 
besluttede Catharina den Store at frigive de, nu foræl-
dreløse, fire søskende. Hun henvendte sig til børnenes 
faster, enkedronning Juliane Marie i Danmark, med 
henblik på at finde et sted, hvor de kunne leve i ube-
mærkethed, men under bevogtning. Efter ide af den 
Horsensfødte Ove Høegh-Guldberg, udvalgtes den 
østjyske købstad som eksilhoffets tilholdssted. Okto-
ber 1780 ankom de fire medlemmer af det russiske 
fyrstehof til byen, hvor de skulle komme til at tilbringe 
resten af deres levetid. Hoffets historie er fyldigt be-
skrevet i Friis 1895. Se endvidere Møller Knudsen m.fl. 
1998, 62-75.
2 Anders Kruuse fungerede som ledende bygmester, 
mens Jens Hiernøe forestod den dekorative udsmyk-
ning og leverede forskellige møbler til Palæet. For en 
beskrivelse af Palæets bygningshistorie, se Norn 1938, 
93-120. Desuden Fr. Weilbach, Architekten C. F. Hars-
dorff, Kbh. 1928, 150-53.
3 Kapellet indleder dermed den række af kirkelige ar-
bejder, som makkerparret Hiernøe-Kruuse kom til at 
udføre, jfr. også O. Norn, »Billedhugger Jens Hiernøe 
og hans kirkelige arbejder i Vejle Amt«, Vejle Amts Aar-
bøger 1938, særligt 180-194.
4 Harsdorff, der havde overværet en gudstjeneste i en 
græsk kirke i Rom og dér set, at koret var adskilt fra 
kirkesalen ved et forhæng, ville ved ombygningens 
begyndelse blot gøre ‘anstalt til gardinernes foretræk-
ning og et simpelt alter med gang og rum bag ved som 
jeg ved, de også bruger’ (jfr. fig. 4). Brev fra Harsdorff 
til Høegh-Guldberg af 30. juni 1780. RA. Ptk. 117. 
Hofholdningen i Horsens. Indk. breve 1780-1808. Om 
indretning og liturgi i den ortodokse kirke, se Arne 
Bugge, Moskva – det tredje Rom. Den ortodokse kirke 
i Rusland, Kbh. 1970, 121ff. Den omtalte leverandør 
af krucifikser var stukkatøren, Domenico Maria Gia-
nelli.
5 Hiernøe fik ‘ved de højfyrstelige herskabers an-
komst’ ordre til at nedtage og genopsætte ‘den gjorte 
indretning i kapellet’, herunder at ‘sammensætte deres 

medbragte skærme (dvs. ikonostasen) og videre’. Jfr. 
regning af 27. aug. 1781 fra Jens Hiernøe for arbejde 
ved kapellet efter plan af Harsdorff. RA. Ptk. 118. Hof-
holdningen i Horsens. Bilag til rgsk. over indretningen.
6 RA. Ptk. 119. Hofholdningen i Horsens. Bilag til rgsk. 
1782-83.
7 RA. Ptk. 119. Hofholdningen i Horsens. Bilag til rgsk. 
1782.
8 Møller Knudsen m.fl. 1998 74. I auktionskataloget fra 
1807 findes en liste over de genstande, der skulle sæl-
ges fra kapellet, bl.a. skabet, kakkelovnen og det grøn-
malede bord, jfr. ndf. RA. Kongehusets Arkiv. Christian 
VIII: Akter vedr. prinsesse Catharina af Braunschweig i 
Horsens 1805-18 (13). Listen synes dog også at rumme 
genstande fra den russiske præsts bolig i Palæet, således 
otte gyldenlæderstole anskaffet til denne 1780, jfr. RA. 
Ptk. 118. Hofholdningen i Horsens. Bilag til rgsk. over 
indretningen.
9 Jfr. beregning over indtægter og udgifter i prinsesse 
Catharinas stervbo, 24. juni 1811. RA. Kongehusets 
Arkiv. Christian VIII: Akter vedr. prinsesse Catharina 
af Braunschweig i Horsens 1805-18 (13). Ikonernes 
videre skæbne er uvis. De kan muligvis være overladt 
det russiske gesandtskab i København, der i tidsrum-
met 1797-1852 havde en såkaldt transportabel russisk 
kirke med alterbord og rejseikoner, hellige bøger samt 
en præst og en kantor, jfr. Anne Myschetzky, »Den rus-
siske kirke i Bredgade«, Historiske Meddelelser om Køben-
havn, 1977, 216.
10 RA. Ptk. 118. Hofholdningen i Horsens. Bilag til rgsk. 
over indretningen.
11 1802 blev 179 store messingbogstaver taget ned, for-
gyldt og opsat igen, antagelig de her omtalte, jfr. Friis 
1895 220.
12 Jfr. Friis 1895 220.
13 RA. Ptk. 118. Hofholdningen i Horsens. Bilag til rgsk. 
over indretningen. Brandts enke, Anne Cathrine, vi-
dereførte værkstedet i syv år med hjælp fra parrets tre 
sønner, jfr. Bent Knie-Andersen, Horsens sølv. Guldsme-Guldsme-
dene i Horsens 1500-1900, utrykt afhandling, 2004, 280. 
Værkstedet skar desuden et stort, firkantet †segl til den 
russiske præst.
14 Jfr. Bugge (note 4), 122.
15 Kniven anvendtes til udskæring af offergaven (pros-
fora), et bolleformet brød, forud for den egentlige 
gudstjeneste. Handlingen foregik ved et særligt bord 
i alterrummet (prothesis), antagelig et af nedennævnte. 
Jfr. Bugge (note 4), 137f.
16 Foden synes atter fornyet 1783, jfr. RA. Ptk. 119. 
Hofholdningen i Horsens. Bilag til rgsk. 1782-83. I den 
ortodokse kirke sker dåben ved neddypning. Fadet må 
have fundet anvendelse ved dåb af børn af de udstatio-
nerede russiske gejstlige.
17 Et af bordene kan have fungeret som prothesis ved 
tilberedningen af nadveren, jfr. note 15. Til bordene 
anskaffedes broderede duge.
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however transported to Copenhagen and their 
further fate is unknown. 
 Building. The chapel was in a one-storey yel-
low-washed side wing of half-timbering in the 
middle of the complex. The entrance was on the 
north side; in each of the other three sides there 
were three windows. Inside, the interior was di-
vided in two by an iconostasis and was also deco-
rated with Neoclassical elements in white with 
gilded details, done by the sculptor Jens Hiernøe.
 Furniture. The furniture comprised, besides the 
iconostasis, a communion table at the south wall. In 
1782-83 it was replaced by or ornamented with 
a new small altar, a communion rail with balusters, 
several altar vessels and a number of liturgical ob-
jects specific to the Orthodox faith, including 
icons. There was also a baptismal dish and various 
items of furniture as well as a chandelier.

†CHAPEL IN ‘THE RUSSIAN PALACE’ · ENGLISH SUMMARY

History. In 1780-1807 Horsens was the seat of an 
exiled Russian princely court consisting of four 
siblings of the deposed and later murdered child 
Tsar Ivan VI. Two properties on the square Tor-
vet were rebuilt in the summer of 1780 under 
the supervision of the architect C.F. Harsdorff as 
a residence for the court. They were thereafter 
called Palæet (the Palace or Mansion). A chapel 
‘for the Greek religion’ was built in a side wing of 
the main building. After the arrival of the court 
in October 1780 the chapel was refurnished in 
accordance with the instructions of the Russian 
clerics. It then formed the setting for the Ortho-
dox services of the court congregation. After the 
last of the four siblings, Princess Catharina, died 
in 1807, the Palace was dismantled. Objects from 
the chapel were, like most of the other furniture, 
sold at auction. The iconostasis and icons were 

†KAPEL I DET RUSSISKE PALÆ
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HISTORISK INDLEDNING. Skanderborg Slot er 
opført engang i middelalderen på en lille holm i Skan-
derborg Sø. På øens vestlige del rejser sig en banke, 
og der anlagdes borgen med et stort fæstningstårn i 
nordøst. I en beretning fra 1727 anføres, at byggeriet 
blev iværksat af Valdemar den Store 1171.1 Dette kan 
dog ikke bekræftes i kilderne, og vores viden om det 
middelalderlige anlæg er begrænset.2 Borgen har sand-
synligvis rummet et †kapel, men intet er overleveret 
om dette. Et fingerpeg om dets eksistens kunne være 
en omtale 1425 af Jes Nielsen, præst på (i?) »Skandel-
borgh«, men det kan ikke udelukkes, at stednavnet i 
stedet refererer til den lokale sognekirke, Skanderup 
Kirke (s. 2881).3 De middelalderlige bygninger blev 
alle nedbrudt senest o. 1720, dog stod fæstningstårnet, 
der da tjente som klokketårn, til 1768.4

 Frederik II’s ombygning. 1561 befalede Frederik II Øm 
Kloster nedbrudt og materialerne derfra anvendt til at 
‘bygge og befæste’ Skanderborg Slot (jf. s. 6167).5 Byg-
geriet blev formentlig afbrudt af krigen mod Sverige 
1563-70, men i årene o. 1570 underkastede Frederik 

II det middelalderlige anlæg en gennemgribende om-
bygning, uden tvivl med henblik på at omdanne mid-
delalderborgen til et renæssanceslot.6 Som led i finan-
sieringen indløste kongen 1571 det til Birgitte Gøye 
pantsatte Ring Kloster, der blev lagt under Skander-
borg Slot som ladegård (jf. s. 4663).7

 Centralt i ombygningen stod opførelsen af en ny 
hovedfløj mod øst, i hvis sydlige del Slotskirken ind-
rettedes med inventar med årstal 1572. 23. jan. 1575 
var kirken ramme om kongeparrets datter, prinsesse An-
nas dåb og dronningens kirkegang.8 1579 antog kongen 
en kapellan,9 og fra 1584 blev den kirkelige betjening 
varetaget af en fast tilknyttet præst, der på søn- og 
højtidsdage skulle prædike først i Slotskirken, derpå i 
Skanderup Kirke, samt hver onsdag og fredag i Slots-
kirken, uanset om kongen var til stede.10 Året forinden 
havde Skanderborg fået købstadsrettigheder,11 og mens 
Skanderup Kirke fortsat formelt var sognets kirke (jf. s. 
2882), har i hvert fald slottets personale og formentlig 
hele det bysamfund, der var vokset frem ved foden af 
slotsbanken, også kunnet søge Slotskirken.12 Slottet var 

SKANDERBORG SLOTSKIRKE

Fig. 1. Skanderborg Slot set fra staldene. 1746. Gouache af Johan Jacob Bruun. I Skanderborg Museum. Foto Lars 
Lassen. – Skanderborg Castle seen from the stables, 1746.
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sæde for lensmanden, som også benyttede kirken, og af 
lenets indtægter betaltes årligt vokslys til alteret samt 8 
rdlr. til byens fattige, kaldet »den kongelige Genant«.13 
1608 blev Christian IV’s datter, prinsesse Elisabeth, grav-
sat i kælderen under kirken (s. 6245).
 1600-1767. 1617-20 lod Christian IV Skanderborg 
befæste med jordvolde, palisader og svære mure, men 
i årene efter opgives slottet som kongelig residens. 
1600-tallets tilbagevendende krige og besættelser gik 
hårdt ud over bygningerne; dog synes kirken at være 
sluppet nådigt. Efter besættelsen under Kejserkrigen 
1627-29 var slottet ‘ilde medfaren’,14 og Torstenssonfej-
den 1643-45 og Svenskekrigene 1657-59 forværrede 
tilstanden; i kirken var vinduerne brøstfældige, pudset 
faldet af loftsbjælkerne og nogle låse brudt op.15

 1667 blev slottet givet til Charlotte Amalie, gift med 
kronprins Christian (V), som underhold, og den hol-
landske bygmester Ewert Janssen udarbejdede o. 1668 
et restaureringsprojekt, der dog ikke blev realiseret (s. 
6172).16 Et syn 1680 afslørede, at de middelalderlige 
bygninger var stærkt forfaldne, og kun de nederste ge-
makker med runddelene og kirken var ‘mestendels no-
genledes ved magt’.17 1690-92 lod Christian V slottet 
renovere.18

 1697 fik slots- og sognepræst Nichel Seidelin kon-
gens tilladelse til kun at holde prædiken i Slotskirken, 
når medlemmer af kongehuset var til stede.19 Byens 
borgere klagede imidlertid over denne beslutning, som 

betød, at de i stedet måtte søge til Skanderup Kirke, 
som de mente dels var for lille til at rumme hele me-
nigheden, dels ville ‘gamle folk og frugtsommelige 
kvinder, formedels den onde vej til kirken, meget 
sjældent kunne komme did’. Som reaktion på klagen 
besluttede Frederik IV, at der skulle være gudstjeneste 
for menigheden i Skanderborg i Slotskirken hver søn-
dag.20 Den nære administrative forbindelse mellem de 
to kirker har desuden i perioder ført til udveksling af 
inventar mellem dem (tidligst tekstiler og alterstager, 
siden geværskab og ligbåre, samt, i nyere tid, alterkande 
og sygesæt, jf. note 138 og 151 samt s. 6224, 6236, 6206).
 Den bygnings- og havekunstinteresserede  Frederik 
IV gennemførte 1717-22 en omformning af hele slots-
anlægget. De middelalderlige dele på nær fæstningstår-
net blev nedbrudt, og fæstningsværkerne erstattedes af 
et haveanlæg i terrasser. Kongen skænkede desuden et 
alterklæde og en messehagel til Slotskirken (s. 6203, 
6207), der i 1712 havde dannet ramme om hans vi-
else til venstre hånd til Anna Sophie Reventlow. Slottet 
modtog dog kun få kongelige besøg efter istandsæt-
telsen,21 og bygningsmassen forfaldt. Kirken blev dog 
1749 beskrevet som et ‘lille sirligt kapel’.22

 Fra 1720 var Skanderborg garnisonsby for to kom-
pagnier af et rytterregiment under Skanderborg ryt-
terdistrikt. De indkvarteredes i byens sydvestlige del 
nær broen til slottet og har formentlig søgt Slotskir-
ken.23 Da rytterdistrikterne nedlagdes, blev det tilhø-

Fig. 2. Prospekt af Skanderbog set fra sydøst. Usign. oliemaleri. I Skanderborg Museum. – View of Skanderborg from 
the south east.
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rende gods afhændet, og 21. december 1767 blev Skan-
derborg Slot med slotshaven solgt på auktion til fuld-
mægtig ved amtstuen Hans Lauritzen for 3004 rdlr.24

 Byens kirke. Konditionerne i forbindelse med bort-
salget af ryttergodset fastslog, at kirken og dens orna-
menter ‘samt alle de i Skanderborg Slots inventarium 
kirken tilhørende møbler må byen, tillige med de i 
tårnet befindende klokker allernådigst skænkes’.25 Den 
formelle overdragelse fandt sted i august 1767.26 April 
1768 påbegyndtes nedbrydningen af slottet, hvorefter, 
som Chr. Molbech siden formulerede det, »kirken med 
sit runde Taarn staaer eensomt tilbage, som en Levning 
af Slottet«.27 Som følge af nedbrydningerne fik kirken 
nyt tegltag og ny gavl mod nord.
 Kirkerummet blev endnu 1768 betegnet som »zir-
ligt«,28 men inventaret synes alligevel at have været 
præget af et vist forfald (jf. ndf.). De følgende år blev 
blandt andet stolestaderne istandsat, klokkerne blev 
ophængt i det søndre hjørnetårn, og der indrettedes 
begravelser i kælderen, som med nedbrydningen af 
slottet var overgået til kirken. 1773 anlagdes en kirke-
gård øst for kirken.29

 Istandsættelsen 1799-1801. Kirkerummet underkaste-
des i disse år en gennemgribende omordning af inven-
taret under ledelse af billedhugger Jens Hiernøe, Hor-
sens, der i årene forinden havde udført lignende reno-
veringer i bl.a. Hatting Kirke (1786), As Kirke, Vejle 
Skt. Nikolaj Kirke (1791-92, DK Vejle 116f.) og Hor-
sens Vor Frelsers Kirke (1794-97, s. 5452ff., 5486ff.).30 
Forandringerne, der var foranledigede af familien 
Pultz’ testamentariske gave til kirken i form af et orgel, 
omdannede renæssancekirken til et nyklassicistisk kir-
kerum, men resulterede i øvrigt i flere klager fra byens 
borgere (jf. s. 6200).
 1800-tallet. 1815 beskrev Christian Molbech kirken 
som ‘lille, men ret tækkelig, istandsat, fornyet og over-
malet år 1800’, med indgang gennem et lille våbenhus 
på tårnets sydside, opført 1788 (jf. s. 6185).31 1819-26 
udlejedes kirkeloftet til munderingskammer for 4. 
eskadron af arveprins Frederik Ferdinands lette dra-
gonregiment.32 1865-66 blev kirken istandsat indven-
dig med bl.a. nyt alterbillede, udbygning af orglet samt 
egetræsmaling, og i kælderen indrettedes et ligkapel. 
Ved samme lejlighed blev antallet af lukkede stole re-

Fig. 3. Prospekt af Skanderborg set fra vest. 1857. Oliemaleri sign. Voss. I Skanderborg Museum. – View of Skander-
borg from the west, 1857.
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duceret. Tårnets blev re staureret 1880-82 og den reste-
rende kirkes ydre 1885 ved arkitekt V. Th. Walther (jf. s. 
6189).
 1900-tallet. Allerede i århundredets første årti frem-Allerede i århundredets første årti frem-
kom ønske om at ændre kirkerummets indretning. Kir-
keinspektionen opfattede kirken som ‘disharmo nisk’ 
med de ‘smagløse pulpiturbure’, og udbad sig sagkyndig 
hjælp til at gennemføre en fuldstændig istandsættelse, 
også af indgangspartiet med den ‘hæslige’ tilbygning 
på tårnets sydside.33 Et legat fra boghandler Christen 
Ulrich Hansen muliggjorde en indre restaurering ved 
arkitekt Harald Lønborg-Jensen og, fra 1948, arkitekt 
Helge Holm. Istandsættelsen gennemførtes under vold-
som debat mellem menighedsrådet, forskellige arki-
tekter, Nationalmuseet og Kirkeministeriet, som pri-
mært omhandlede den fremtidige skæbne for kirkens 
pulpiturer. Først efter seks års lukning kunne kirken 
genåbnes den 29. maj 1949. En nærmere redegørelse 

for forløbet samt de forskellige forslag til forandringer 
findes s. 6200f.
 Fra 1925-1950 var genstande fra det nuværende 
Skanderborg Museum udstillet i kirkens tårn.34 
 Arkæologiske udgravninger i slotstomten og ved kir-
ken er fåtallige. 1899 foretog arkitekt Aage Langeland-
 Mathiesen mindre prøvegravninger i området, dels ved 
det store †tårn nordvest for kirken, dels i resterne af 
en teglstensbygning syd for kirken, på den modsatte 
side af landevejen. Yderligere undersøgelser af tårnet 
gennemførtes 1924-25 ved arkitekt C. M. Smidt,35 
der det følgende år afdækkede en muret kloakledning 
nordvest for slotsbanken. 1979 gennemførte Skander-
borg Museum ved museumsleder Herbert Madsen en 
undersøgelse af trappen, der fra slottets gård havde ledt 
ned til kælderen under kirken.36

 2006: Skanderborg Slotssogn indgår i Århus Stift og 
ligger i Skanderborg Kommune, Århus Amt.

Fig. 4. Skanderborg Slotskirke set fra sydvest 1821. Akvarel af Søren Læssøe Lange. I Skanderborg Museum. – Skan-
derborg Castle Chapel viewed from the south west, 1821.



Kirken ligger på en lille holm syd for byen; mod 
sydøst omgives den af Skanderborg Sø (Store Sø) 
mod nordvest af Henning Sø (Lille Sø). Mod 
nord forbindes de to søer af et smalt vandløb, 
over hvilket forbindelsen er til Skanderborg ad 
Frederiksbroen, i daglig tale fejlagtigt kaldet 
Dagmarbroen, og mod sydvest er holmen for-
bundet med Dyrehaven ved et fladt landområde, 
der tidligere var vanddækket (fig. 6). Holmens 
nordøstlige del er relativt flad, mens den sydve-
stre del rejser sig til en høj banke, hvis nuvæ-
rende udformning skyldes senere reguleringer, 
men rummer en naturlig kerne. På denne banke 
opførtes i den tidlige middelalder borgens ho-
vedanlæg, mens de lavere områder syd og øst for 
banken frem til slottets nedbrydning 1767-68 
har rummet økonomibygninger af forskellig art. 
En enkelt af disse undersøgtes 1899 af Aage Lan-
geland Mathiesen. Nordøstligst på holmen ind 
mod byen lå en lang længe, i hvis sydøstre ende 

lå et porthus. Gennem dette foregik adgangen 
fra byen til slottet (fig. 7). Hen over Slotsholmen 
anlagdes 1836 den nye hovedvej mellem Århus 
og Horsens, syd om kirken og slotstomten; tid-
ligere forløb forbindelsen vest om Skanderborg, 
mens holmen lå isoleret.
 Den rest af slottet, der udgør kirken, er placeret 
på den østlige skråning af slotsbanken, mens selve 
banken i dag optages af et beplantet anlæg om-
kring et mindesmærke for Frederik VI rejst 1845 
(jf. ndf.).37 Allerede ved slottets nedrivning blev 
området øst for kirken, mellem denne og byen, 
udlagt som kirkegård. Senere er også de flade are-
aler langs søen nord og nordvest for slotsbanken 
inddraget i begravelsesområdet.
 Frederik VI’s mindesmærke. Efter kongens død 
1839 opstod et ønske om at rejse ham et min-
desmærke – helst på en lokalitet uden for Kø-
benhavn, idet man her havde ‘Frihedsstøtten’, 
der også priser kongen. Flere steder var i forslag, 

Fig. 5. Prospekt af Skanderborg set fra nordvest. 1821. Akvarel af Søren Læssøe Lange. I Skanderborg Museum. 
– View of Skanderborg from the north west, 1821.

KIRKENS OMGIVELSER
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bl.a. Himmelbjerget, men til sidst faldt valget på 
Skanderborg, hvor monumentet afsløredes 31. 
juli 1845.38 Som placering udpegedes tomten af 
det o. 75 år tidligere nedrevne slot. I forbindelse 
med Frederik IV’s renovering af slottet 1718-22 
var banken, der oprindelig havde givet plads til 
slottets ældste del (fig. 7), blevet omdannet til 
et terrasseret omtrent trekvartcirkulært havean-
læg (fig. 10). Efter slottets nedrivning blev dette 
areal udlagt til brug for kirkens organist, men ved 
landevejens anlæggelse blev organistlodden at-
ter inddraget.39 Forud for monumentets rejsning 
1845 planeredes området, og bankens centrale 
del påførtes o. 1,7 m jordfyld, således at der skab-
tes et hævet, cirkulært plateau, i hvis midte mo-
numentet skulle rejses. Mindesmærket står på en 
6,9×6,9 m stor platform af granit, hvorover rejser 
sig tre trin, der bærer selve den ca. 4,35 m høje 
stele.40 Denne krones af kongens laurbærkransede 
buste, der er udhugget i marmor og som vender 
ansigtet mod syd. Under monumentets gesims 
fortløbende på alle fire sider: »Sjette Frederik/ 

kiærligt mindes/ Folket opreiste/ hans Bauta-
sten« med versaler. På hver af monumentets fire 
sider findes dels et relief i marmor, dels indskrif-
ter i versaler med bronzebogstaver i udhuggede 
kartoucher. På sydsiden (forsiden): Relief af Ret-
færdigheden og indskriften »Gud og Retfærd/ 
stod i hans  Skiold/ om kiærligt Retsind/ taler 
hans Gierning«. På vestsiden: Relief af Frihedens 
genius og indskriften »Frihedsenglen/ stod for 
hans Blik/ og brudt blev Aaget/ Lænkerne knu-
stes«. På nordsiden (bagsiden): Relief af Oplys-
ningens genius og indskriften »Aandspauluner/ 
reiste hans Haand/ og Aandsbedrifter/ lyste fra 
Norden« samt herunder »1845«. På østsiden: Re-
lief af engel med et dokument, hvori er udhugget 
»28. mai 1831«, datoen for forordningen om pro-
vinsialstænderne, og indskriften »Folkeaanden/ 
Kongen gav Røst/ hans Eftermæle/ lever med 
Folket«. Formgivning af monumentet udførtes af 
G. F. Hetsch, busten og reliefferne modelleredes 
af Bertel Thorvaldsen og overførtes til marmor 
af billedhuggeren C. F. Holbech; de fire relieffer 

Fig. 6. Plan af Skanderborg Slot og by. Tegnet af C. Bruhn 1739. Københavns Stadsarkiv. – Plan of Skanderborg Castle 
and city. 
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med efterciselering af H. V. Bissen. Tekstforlæg-
get til indskrifterne leveredes af B. S. Ingemann. 
Monumentet omgives af et støbejernsgitter, der 
er fremstillet af Meulengracht og Bøghs Jernstø-
beri i Århus. Anlægget omkring monumentet er 
istandsat 1979 ved landskabsarkitekt Hans Jørgen 
Nielsen.

SLOTTETS BYGNINGSHISTORIE

Den ældste borg var placeret på toppen af det 
oprindeligt vel omtrent kvadratiske voldsted (fig. 
7). Den var udformet som et ringmurskastel med 
et mægtigt tårn i det nordøstre hjørne. Tårnet er 
den eneste undersøgte del af det middelalder-
lige anlæg.41 Dets plan var trapezformet42 med 
en sidelængde på ca. 11 m, og det var opført af 
munkesten på fundamenter af rå kamp; dog synes 
der også at have indgået en vis mængde frådsten 
i bygningsværket. I middelalderens løb udvikle-
des anlægget, således at der efterhånden tilføjedes 
bygninger langs ringmurens inderside; dette gæl-
der i hvert fald mod nord, vest og syd, mens der 

intet kendes til forholdene mod øst, hvorfra den 
oprindelige adgang til borgbanken formentlig 
må have været.
 Efter at Frederik II havde besluttet sig for en 
markant udvidelse af slottet, udstedte han 1561 
befaling til lensmanden, at ‘da kongen vil bygge 
og befæste Skanderborg, skal han lade Emborg 
kirke43 med søvnehus, omgang og andre unyt-
tige huse nedrive og anvende sten, tømmer og 
andet derfra til bygningen på Skanderborg’.5 Ny-
byggeriet betød næsten en fordobling af slottets 
areal, idet en ny østfløj blev gravet ind i foden af 
bankens østskråning. Fløjen sattes i nord i for-
bindelse med det gamle anlæg ved en spærremur 
med vægtergang til det store tårn og i syd en smal 
fløj, der bl.a. indeholdt hovedporten. I tilknytning 
hertil blev der, for at styrke slottets nærforsvar, 
langs den nye fløjs østfacade anlagt en voldgrav, 
der omtrent afskar den østre fra den vestre del af 
holmen; graven forløb tillige rundt langs fløjens 
sydgavl, således at trafikken fra byen blev tvunget 
uden om slottets sydøsthjørne frem til porten i 
den nye sydfløj.

Fig. 7. Oversigtsplan af Skanderborg Slot og nærmeste omgivelser. Nord opad. Formentlig tegnet af Ewert Janssen 
o. 1668 (sml. fig. 8a-b). KglBibl. – General plan of Skanderborg Castle and immediate surroundings. North at top (cf. fig. 
8a-b).
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 Frederik II’s hovedfløj var udformet som et 
langt, smalt hus med tre stokværk over kælderen. 
Nordøst- og sydøsthjørnerne prydedes af store, 
kraftigt fremspringende, cirkulære tårne; begge i 
fire stokværk over kælderen og det nordre mar-
kant større end det søndre, endnu bevarede tårn. 
Midt for østfacaden var en omtrent kvadratisk 
karnap med samme højde som hjørnetårnene. Al 
adgang til fløjen foregik fra vest, fra gården, hvor 
der fandtes tre trappetårne, et midtstillet kvadra-
tisk og to cirkulære nær gavlene.44 Bygningen 
fremtrådte i blank mur med røde tegltage, dog 
spån eller bly på tårnene.
 I fløjens indre indrettedes fra opførelsen et ka-
pel i den søndre ende af første stokværk, mens re-
sten af etagen tjente som beboelse for hoffet. Det 
følgende, andet, stokværk var fløjens repræsen-

tative etage, hvilket ikke mindst gjaldt den store 
sal i søndre ende, kgl. majestæts røde sal, der var 
af samme omfang som kapellet underneden. Re-
sten af dette stokværk samt det følgende tjente 
som bolig for kongefamilien, mens tjenerskabet 
var henvist til loftsværelserne.45

 Byggearbejdet må være påbegyndt 1562, men 
blev sandsynligvis afbrudt allerede året efter ved 
udbruddet af Syvårskrigen med Sverige og sy-
nes først genoptaget efter fredslutningen 1570. I 
bygningen ses endnu to markante byggeskel (s. 
6176). Det nedre markerer formentlig blot en 
kort pause i byggeriet,46 mens det andet kan an-
give et længere ophold i opførelsen; karakteri-
stisk er f.eks. en forenkling af det arkitektoniske 
formsprog i de øvre stokværk.47 Større leverancer 
af tagtegl 157148 antyder en fuldførelse af bygge-

Fig. 8a-b. Grundplan af slottet samt etageplaner af Fre-
derik II’s østfløj (tegnet på to sammenlimede ark, der 
her vises adskilt). Tegnet af Ewert Janssen o. 1668. Kgl-
Bibl. – Ground plan of the castle and floor plans of Frederik 
II’s east wing (drawn on two sheets glued together, shown 
separately here).
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Fig. 9. Østfløjens østfacade og kælderplan. I Frederik V’s atlas. Tegnet af C. Bruhn 1740. KglBibl. – East facade of east 
wing and plan of basement. In Fredrik V’s Atlas.



6170 SKANDERBORG SLOTSKIRKE

Fig. 10. Generalplan af Skanderborg Slot og have. Efter Lauritz de Thura: Den danske Vitruvius, 
II, 1749. – General plan of Skanderborg Castle and the garden. 
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Fig. 11. Planer af Skanderborg Slots kælder og 1. stokværk. Efter Lauritz de Thura: Den danske 
Vitruvius, II, 1749. – Plans of basement and first floor of Skanderborg Castle.
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riet dette år, hvilket harmonerer med dateringen 
på den sandstenstavle, der i dag er anbragt over 
våbenhusets dør (s. 6178).
 Efter fuldførelsen af østfløjen opførtes forbin-
delsesbygningerne, hvortil der 1573 bestiltes store 
leverancer af mursten.49 Det må være til porten 
i den da opførte søndre fløj, at kongen hos Gert 
van Groningen bestilte to sandstensportaler, der 
dog inden fuldførelsen overførtes til Kronborg.50

 Christian IV’s arbejder på Skanderborg Slot 
vedrørte fortrinsvis dets befæstning. Langs hol-
mens kanter mod søen opførtes 5 alen høje mu-
re,51 hvis placering endnu angives af det bratte 
terrænfald mod Lille Sø mod nord, og på ud-
valgte steder opsattes bastioner til forsvar af både 
adgangen fra byen og forbindelsen til Dyrehaven 
(fig. 7).
 Efter Svenskekrigene var slottet hårdt medta-
get, men synes kun nødtørftigt repareret i årene 

derefter. På kongens foranledning udarbejdede 
arkitekten Ewert Janssen o. 1668 forslag til en 
ombygning af slottet, ved hvilken hele den mid-
delalderlige del skulle fjernes, mens Frederik II’s 
anlæg skulle moderniseres.52 Forslaget blev ikke 
bragt til udførelse, men i stedet lod Christian V i 
årene 1690-92 bl.a. opføre en ny køkkenbygning 
samt foretage nødtørftige istandsættelser i øst-
fløjen. Mere gennemgribende var Frederik IV’s 
modernisering af slottet. 1717-22 foretoges gen-
nemgribende ombygninger af Frederik II’s byg-
ninger, mens hele den vestre, middelalderlige del 
af anlægget, med undtagelse af det store tårn, blev 
nedbrudt og udlagt som have (jf. ovf.).
 Slottets skæbnetime oprandt 1767, da det af-
hændedes til en privat, Hans Lauritzen, borger i 
Skanderborg, der allerede året efter lod det hele 
nedrive med undtagelse af den endnu bevarede 
slotskirke.

Fig. 12. Opgangen fra landevejen til kirkens våbenhus. Ældre foto i Skanderborg Museum. – Ascent from the road 
to the church porch.
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KIRKEGÅRD

I auktionsbestemmelserne blev arealet øst for kir-
ken mellem slotsmuren og arresthuset i længden 
og mellem søen, slotshaven og et risdige i syd 
bestemt til at udlægges til kirkegård.26 Jordstykket 
målte i længden ned til porthuset 100 alen, og 
det samme i bredden langs skellet ved porthuset 
ned til søen. I den anden ende var stykket smal-
lere, men ikke til at måle pga. de dynger af grus 
og sten, der efter slottets nedbrydning henlå på 
arealet.26 En del af arealet blev udlagt til kirkegård 
og inddelt i tre afdelinger, hvoraf den dyreste var 
nærmest kirken. Længst fra kirken var en gratis 
afdeling for fattige. 1775 blev kirkegårdspladsen 
planeret.53

 Allerede 1798 var kirkegården blevet for lille 
og udvidedes, således at hele det ved salget afsatte 

areal blev udlagt som kirkegård. 1812 fik en bor-
ger tilladelse til at benytte en del af kirkegården 
til blegeplads.54

 En ny brolagt landevej neden for kirken anlag-
des 1836 fra byens søndre ende over Slotsholmen 
til Dyrehaven. Til dette formål måtte organistlod-
den inddrages samt 50 kvadratalen i kirkegårdens 
sydøstre hjørne.39

 En 1883 planlagt udvidelse af kirkegården ef-
fektueredes først 1908 med et område neden 
for Frederik VI’s anlæg, og 1919 udvidedes med 
yderligere 516 m² mod vest. 1932 blev den gamle 
del af kirkegården omlagt. 1964 anlagdes urne-
have, og yderligere plads til urnebegravelser blev 
anlagt 1982 på organistlodden efter forslag af ar-
kitekt Hans Jørgen Nielsen.55 Den yngste del af 
urnehaven er anlagt på det flade areal neden for 
den stejle søbrink mod nord.

Fig. 13. Slotsholmen med landevejen mellem Skanderborg og Horsens. Set mod nordøst. Ældre foto i KglBibl. 
– The castle islet with the road between Skanderborg and Horsens.
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 Hegn. Den gamle del af kirkegården hegnes i 
syd, mod vejen, af en mur af kløvet kamp rejst 
1886,55 og tilsvarende mure flankerer trappen op 
til våbenhuset. Den resterende del af den gamle 
kirkegård hegnes af hække mod henholdsvis na-
bogrunden i øst og Lille Sø mod nord. Den nyere 
del af kirkegården hegnes af hække mod søen i 
nord og vest, mens der langs landevejen er opsat 
et dige af rå kamp, der tillige danner afgrænsning 
af anlægget uden om Frederik VI’s monument.
 †Hegn. Samtidig med slottets overgang til pri-
vat eje 1767 blev en del af det til kirkegård re-
serverede areal omsluttet med 49 favne stenmur. 
Den resterende del af arealet blev inddraget i be-
gravelsesområdet 1798 og alt hegnedes nu med 
dobbelte og enkelte stendiger samt en strækning 
med ‘stengrus’.54 Om sidstnævnte hegn, der in-
desluttede kirkegården mod vest, fra søen til kir-
kens nordgavl, bestemtes at det skulle pakkes af 
det derværende grus, så det fik udseende som 
‘brændt mur’, dvs. af teglbrokker fra det ned-
revne slot. På trods af gentagne reparationer på 
kirkegårdsmuren klagede en borger, Niels Bucan, 
over kirkegårdens tilstand, idet hegnet var ‘så at 
sige intet hegn’. Præsten og byfogeden erkendte, 
at det stod dårligt til med hegnet, som var den 
samme stenmur, som var rejst lige efter auktio-
nen, bortset fra et stykke nord for kirken og ind 
mod slotsbanken, der kun bestod af en jordvold, 
vel ovennævnte hegn af ‘stengrus’. Kirken havde 
ikke råd til at reparere hegnet.26 1821 blev hegnet 
dog istandsat på den søndre side, 1823 på den 
vestre; til det sidste gik 53 læs store kampesten.56 
En større ændring af kirkegårdens indhegning 
blev udbudt i licitation 1839 og samme år blev 
den gamle mur nedrevet, mens den nye opførtes 
af grundmur året efter.39 Allerede 1843 var tag-
stenene på den ved at falde af. Skaderne skete 
på den lige liggende del af muren, vel langs med 
landevejen. Det besluttedes i stedet at lægge fliser 
på muren, der i denne forbindelse skulle forhø-
jet med et skifte. Arbejdet udførtes efter en lici-
tation vundet af murermester P. Larsen.57 1855 
blev muren malet lysegul udvendig og hvidtet 
indvendig.58

 Indgange. Til den gamle del af kirkegården øst 
for kirken er der adgang fra landevejen ad dels en 

fodgængerlåge længst mod øst, dels en køreport 
omtrent midt i muren. Begge lukkes af smede-
jernslåger. Midt i de to mure, der flankerer trap-
pen fra vejen op til våbenhuset, er ligeledes fod-
gængerlåger med smedejernsfløje; den østre leder 
til den gamle kirkegård, den vestre til anlægget 
omkring Frederik VI’s mindesmærke. I stendiget 
langs landevejen vest for kirken er to køreporte 
med jerngitterlåger; fra den østre er, bl.a. til brug 
for rustvogne, anlagt en opkørsel til pladsen foran 
indgangen i kirkens sydvesthjørne, fra den vestre 
er adgang til den nyeste del af kirkegården vest 
for slotsbanken. Portene fik nye piller af kampe-
sten efter forslag af arkitekt C. F. Møller 1959 og 
1976 fornyedes lågerne ved våbenhuset.55 
 †Indgange. Kirkegårdsmuren forsynedes 1773 
med en låge, udført af snedker Kaj Isaksen, mel-
lem kirken og kirkedegnens mur. Lågen var ma-
let blå med hvide lister.53 Til den 1798 udvidede 
kirkegård leverede Nils Schou og Jens Kolt en ny 
port.54 I forbindelse med landevejens anlæggelse 
1836, hvor et stykke af kirkegården var blevet ind-
draget, opsattes en ny låge med hvidmalede stol-
per.39 Ved opførelsen af kirkegårdens nye sydmur 
1840 opsattes en ny port af jern samt to låger, en 
ved hver ende, hvortil bemærkedes, at den ene, 
ved tårnet, var der i forvejen.39 En låge mellem 
slotsbanken og kirkegården fjernedes 1976.55

 Bygninger på kirkegården. En bygning af røde 
mursten og med afvalmet rødt tegltag på den 
gamle kirkegårds nordre del, delvis opført ned ad 
skråningen mod søen, indeholder kirkegårdskon-
tor, toiletter, materialrum m.m. Bygningen udvi-
dedes 1979 efter forslag af arkitekt C. F. Møller. 
Den gamle †toiletbygning blev nedrevet 1966 
og få år tidligere var et †materialskur fjernet.55 
Et ældre †materialhus var o. 1780 opført op ad 
kirkebygningen og fastgjort til denne med mur-
ankre.53 Det kan være samme †bygning, der end-
nu 1881 var bevaret ved kirkens nordgavl (jf. fig. 
23).
 Beplantning. På den ældste del af kirkegården 
står en række gamle lindetræer, nogle birketræer 
og et enkelt kastanietræ. Dyrehavens ejer, propri-
etær Jensen på Lundberggård, skænkede 1833 200 
nye træer til plantning på kirkegården, og 1847 
indkøbtes yder ligere 100 granplanter.57



Kirken er, som ovenfor nævnt, den sidste bevarede 
rest af den østfløj, der føjedes til slottet af Frederik II i 
årene 1562-71.
 Kirkebygningen, hvis længde udgør ca. 2/5 af den op-
rindelige fløj, fremtræder som et langhus i et stokværk 
over en høj kælder med et fire stokværk højt cirkulært 
tårn på det sydøstre hjørne. Til sidstnævnte er i 1788 

føjet en våbenhus-lignende tilbygning, der via et langt 
trappeløb formidler forbindelse fra gadeplanet gennem 
tårnet til bygningens hovedetage. Kælderen, hvortil der 
er adgang fra kirkegården øst for kirken, tjener i dag som 
ligkapel, mens selve kirken er indrettet i bygningens 
højtplacerede 1. stokværk med alteret i rummets nordre 
ende. Orienteringen har kraftig afvigelse mod vest.59

BYGNING

Fig. 14. Kirken set fra vest. Foto Arnold Mikkelsen 2005. – The church seen from the west.



6176 SKANDERBORG SLOTSKIRKE

Materialer og teknik. Bygningen er opført af røde 
munkesten over en sokkel af granit. Hovedpar-
ten af sokkelkvadrene er formentlig tilført fra 
Øm Kloster efter dettes nedrivning 1561. Tårnet, 
sydgavlen og den østre langside har en to skifter 
høj sokkel profileret med henholdsvis rundstav 
og skråkant. Den vestre langside, der oprindeligt 
var vendt mod slotsgården, har en kun ét skifte 
høj sokkel med skråkant, den søndre del dog med 
rundstav.60 Vestsidens sokkel har overkant ca. 160 
cm højere end mod øst. Murværket er overalt af 
røde munkesten opmuret dels i krydsskifte, dels i 
polsk skifte.61 Krydsskifte er anvendt i de neder-
ste seks skifter i tårnet og de seks til ni nederste i 
langhuset; herover er benyttet polsk forbandt ind-

til fire skifter under langhusets gesims. Den reste-
rende del, dvs. de øverste skifter af langhuset samt 
tårnets 2.-4. stokværk, er lagt i krydsskifte. Den 
vekslende skiftegang angiver uden tvivl pauser 
i bygningens opførelse, jf. s. 6168.62 Murværket 
fremtræder relativt velbevaret, dog med en række 
ommuringer af kælderens ydermure samt vestre 
langsides søndre ende, jf. ndf.
 Døre. Oprindelige adgange til kirkerummet er 
kun bevaret i dets sydvestre hjørne, ud for hvil-
ket der frem til slottets nedrivning 1767-68 stod 
et trappetårn med cirkulær grundplan, jf. fig. 11. 
På nævnte sted er anbragt to døre over hinanden 
(fig. 18m) til henholdsvis gulvplanet og et pul-
pitur i rummets sydende. I det ydre er dørenes 
vanger, sammen med de tilstødende murpartier, 
ommurede, dels i forbindelse med trappetårnets 
nedrivning, dels ved kirkens restaurering 1878-
85. Den nederste åbning afsluttes foroven af en 
granitbjælke, der tillige danner tærskel i den øvre 
dør;63 sidstnævnte overdækkes af et kurvehank-
buet halvstensstik. Såvel stik som vanger er affase-
de. Indadtil er begge åbninger vandret afdækkede 
med træplanker. Den nederste dør, der tilmuredes 
ved slottets nedrivning, genåbnedes i forbindelse 
med restaureringen 1943-49, mens den øverste 
endnu er tilmuret, men fremtræder som en halv-
sten dyb blænding udvendig og som niche mod 
kirkens indre.
 Yderligere en oprindelig indgang fandtes i rum-
mets nordvestre hjørne, hvor en halvt i rummet 
fremspringende, cirkulær †vindeltrappe formid-
lede forbindelsen til de henholdsvis over og nord 
for kirken værende rum i slottet (fig. 11). Fra den 
nævnte trappe har der formentlig tillige været 
adgang til kongestolen ad en ligeløbstrappe med 
to løb, sml. s. 6219.
 Den oprindelige (†)dør til kælderen er anbragt 
midt på vestre langside. Indvendig er den tilmu-
ret i murflugten, mens den i det ydre udmunder 
under nuværende jordsmon, der næppe adskiller 
sig meget fra det oprindelige niveau i slotsgården. 
Fra gårdspladsen førte en muret ligeløbstrappe, 
hvis vanger forløb glat gennem kældermuren til 
dennes inderside. Trappen, der havde en yngre 
afløser, fremgravedes ved en arkæologisk under-
søgelse 1979.64

Fig. 15. Grundplan. 1:300. Nord opad. Målt og teg-
net af Peter Kristiansen 1988, kældertrappe tilføjet ef-
ter opmåling 1979 i Skan derborg Museum; redigeret 
af Mogens Vedsø 2006 (sml. fig. 18b). – Ground plan. 
North at top.
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Danmarks Kirker, Århus

 Vinduer. I kælderen er alle lysåbninger ændrede. 
To åbninger i sydgavlen fremtræder som smalle, 
fladbuede lyssprækker med smige indadtil. Det 
østre vindue synes oprindeligt, blot ommuret i 
det ydre, mens det vestre sandsynligvis er indsat 
senere og efterfølgende ændret til samme udse-
ende som det forrige.65

 Østsiden havde oprindeligt tre †vinduer, af 
hvilke kun det søndre endnu er delvis bevaret 
for det indres vedkommende. Den nuværende 
åbning er placeret ca. 60 cm lavere end den op-
rindelige, af hvilken i det indre ses den kraftigt 
stigende, fladbuede overdækning. Et vindue er 
helt forsvundet ved indsættelse af den nuvæ-
rende, store døråbning i murens midte, men var 
endnu delvis bevaret 1862 (sml. fig. 9 og 20). Det 
tredje vindue, nær murens nordre ende, giver sig 
til kende udvendig i form af en ommuring og 
indvendig ved den bevarede stikkappe i kælde-
rens tøndehvælv (s. 6178).
 Vestsiden har to (†)vinduer, et på hver side af 
ovennævnte adgang fra slotsgården. De to åbnin-
ger, hvis sålbænkniveau ligger i omtrent samme 

højde som kirkerummets gulv (fig. 18h), er begge 
helt ommurede i det ydre, men velbevarede i det 
indre, hvor de fladbuede nicher stiger stejlt op 
gennem kælderens tøndehvælv og kirkens vest-
mur.
 Tårnets kælderrum har fire oprindelige lysåb-
ninger – alle velbevarede, men den ene tilmuret i 
ydre murflugt, hvor den for en dels vedkommen-
de dækkes af våbenhuset. De brede, dobbeltsmi-
gede åbninger, hvis lysning er anbragt omtrent 
midt i murtykkelsen, overdækkes af fladbuede 
halvstensstik, der prydes af en hulkel på forsiden. 
Vinduerne er indføjet i soklen, mens fladbuestik-
ket rejser sig over denne. Åbningerne er hyppigt 
blevet betegnet som skydeskår,66 men jerngitre 
i vinduernes lysning har formentlig umuliggjort 
en sådan brug.67 Det vestligste af vinduerne blev 
på et tidspunkt tilmuret og fremstod således end-
nu 1909 (jf. fig. 24c).
 Kirkerummet har i alt otte oprindelige lysåb-
ninger, fire i østre langside, to i vestre og to i syd-
gavlen. Vinduerne, der alle har omtrent samme 
størrelse, afsluttes foroven af kurvehankbuede 

Fig. 16a-b. Østsidens tredje vindue fra nord (s. 6177). a. Indre. Foto Arnold Mikkelsen 2005. b. Ydre. Foto Mogens 
Vedsø 2006. – Third window from the north on east side. a. Interior. b. Exterior.
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halvstensstik. Den helstensdybe lysning prydes 
på både vanger og stik, såvel ude som inde, af 
en spinkel trekvartrundstav, der genfindes på de 
frie hjørner af de smigede indre vinduesnicher.68 
Spor i murværket kunne tyde på, at vinduernes 
sålbænk på et tidspunkt er blevet sænket 1-2 skif-
ter.69 I den søndre gavltrekant (fig. 18h), tidligere 
en del af gavlvæggen i slottets riddersal, er på in-
dersiden, noget vest for midten, registreret spor 
af et (†)vindue, der har siddet over det vestre af 
de to i kirkerummets sydende og som har haft 
en udformning svarende til vinduerne i tårnets 2. 
stokværk, jf. ndf.70

 Tårnet har i 1. stokværk tre vinduer, der er 
af omtrent samme udformning som vinduerne 
i kirkerummet, dog er stikket suppleret med et 
prydskifte af løbere på fladen.71 Vinduet mod 
sydøst er tilmuret i ydre murflugt og dækkes 
delvist af våbenhusets tag; indvendig tjener ni-
chen som skabsrum. Vinduerne i de følgende to 
stokværk har enklere detaljer, idet vanger og stik 
blot er affaset; til gengæld er sidstnævnte hel-
stens, muret af vekselvis én løber og to bindere. 
De indre nicher, der har retvinklede sider med 
affasede hjørner, udgår fra gulvplanet og har en 
helstens brystning under lysningen. Åbningerne 
i 4., øverste, stokværk, der nu tjener som klok-
kestokværk, er af samme udformning som i de to 
forrige etager, men mindre.72

 Bygningstavle. Sandstenstavle (fig. 17), 1571, ca. 
133×41 cm. Øverst to skjolde i kartoucheramme 
med rulleværk og løvemasker. Til venstre kro-
net skjold med kongevåben. Til højre kongens 
monogram, et kronet »F«, der af to hænder løf-
tes op af skyerne; herover indskriftkartouche: 
»Mein Hofnvng/ zv Got allein« i reliefversaler. 
Forne den større indskriftkartouche, ligeledes med 
rul leværk og masker: »Frederich thenn anden 
Danmarckis Norgis/ Wendis och Gottis Koning 
Hertogh wdi Schles/ swig Holsten Stormarn 
och Ditmars cken/ Greff vdi Oldenborg och 
Delmenhorst 157[1]«73 i reliefversaler. Tavlen er 
af Chr. Axel Jensen tilskrevet Gert van Groningen 
eller dennes værksted i Århus.74 Dens oprindeli-
ge placering er ukendt, men dens datering peger 
på en samhørighed med østfløjen; den må derfor 
oprindelig have været anbragt på denne og ikke 

over porten i sydfløjen – hvortil der i øvrigt 1573 
bestiltes en portal hos Mester Gert (s. 6172). Den 
kan oprindelig have været anbragt på det firkan-
tede trappetårn midt på gårdfacaden på samme 
vis som det f.eks. kendes fra Hesselagergård.75 
Efter slottets nedrivning 1768 flyttedes tavlen til 
en placering over den nye indgang i det runde 
sydøstre hjørnetårn; siden våbenhusets tilføjelse 
1788 anbragt i dettes gavl (s. 6185f.).
 Kælderens indre, nu ligkapel, fremtræder i om-
trent oprindelig skikkelse. Rummet overdækkes 
af to parallelle, fladbuede tøndehvælv, der i mid-
teraksen bæres af fire fladbuede arkadebuer på tre 
kvadratiske piller. Kælderrummet har endnu sin 
oprindelige udstrækning, idet den nordre ende 
udgøres af en oprindelig skillevæg. Denne har 
ikke haft oprindelige døråbninger (fig. 9 og 11) 
og rummet har derfor været isoleret fra den øv-
rige del af fløjens kælder. I det sydøstre hjørne 
leder en oprindelig, fladbuet dør, der har anslags-
fals omtrent midt i murtykkelsen, ud til tårnet. 
Frem til slottets nedrivning 1768 var der i kælde-
rens nordøstre hjørne afskilt et rektangulært rum 
(fig. 9 og 11), hvortil der kun var adgang gennem 
en lem i det ovenover liggende kirkerums gulv. 
Rummet, der næppe var oprindeligt, indrette-
des formentlig 1608 som kongelig begravelse for 
prinsesse Elisabeth (jf. s. 6245).
 Tårnkælderen har cirkulær planform. Rum met 
overdækkes af et fladt, kuplet hvælv, der har mar-
keret vederlagsniveau svarende til tøndehvælvene 
i fløjens kælder. Mod vest ses i muren en oprin-
delig opbevaringsniche.
 Kirkens indre er præget af en række senere æn-
dringer. Bevaret er ydervæggene mod øst, syd 
og vest, ligesom kirkens nordre endevæg i vid 
udstrækning udgøres af den oprindelige skille-
væg mod slotsfløjens nordre del (jf. fig. 9 og 11 
samt s. 6185). En skabsniche i østmurens nordre 
ende kan være oprindelig. Rummet overdæk-
kedes oprindeligt af et bjælkeloft, der lå o. 1,2 
m lavere end bygningens nuværende murkrone 
(fig. 24f-i).76 Af denne loftskonstruktion er end-
nu i sydgavlen bevaret to bjælkeender, der har 
indgået i en udveksling under kaminen i slottets 
riddersal, som lå umiddelbart over kirkerum-
met. Af et promemoria fra 1801 (s. 6186) frem-
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går, at loftet havde 18-19 pommerske fyrrebjæl-
ker, der var forankrede med 11-12 murankre. Et 
enkelt bevaret S-formet muranker på sydgavlen 
nær vesthjørnet er formentlig oprindeligt og 
må have indgået i forankringen af en murrem 
under bjælkernes vestender. En omtale 1650 af, 
at »Dönnicken« nogle steder var faldet af under 

bjælkelaget, viser, at loftet har været pudset.77 
I rummets sydøsthjørne er fra både gulvpla-
net og orgelpulpituret adgang til tårnets første 
stokværk, der ved dets indretning til våbenhus 
efter 1767-68 fik en indskudt etageadskillelse. 
Begge de brede, fladbuede åbninger er sandsyn-
ligvis sekundære. Den øvre er næppe indsat før 

Fig. 17. Bygningstavle, 1571, i våbenhusets sydøstgavl (s. 6178). Foto John Lee 2003. – Construction plaque, 1571, in 
the south east gable of the porch.
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Fig. 18a-g. Planer. 1:300. Målt og tegnet af Peter Kristiansen 1988. a. Kælderen. b. 1. stokværk. c-f. Tårnets pulpi-
turetage samt 2.-4. stokværk. g. Spiret. – Plans. a. Basement. b. 1st floor. c-f. Gallery level and 2nd-4th floor of the tower. 
g. Spire.
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Fig. 18h-k. Snit og opstalter. 1:300. Målt og tegnet af Peter Kristiansen 1988. h. Tværsnit set mod syd. i. Tværsnit 
gennem tårnet set mod nordøst. j. Nordfacaden. k. Sydfacaden. – Sections and elevations. h. Section viewed towards the 
south. i. Section through the tower viewed towards the north east. j. Elevation of the north facade. k. Elevation of the south facade.
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efter slottets nedrivning, mens den nedre alle-
rede tidligere (sml. fig. 11) har afløst en oprin-
delig, mindre døråbning svarende til de højere 
oppe i tårnet bevarede. Af denne er bevaret en, 
nu stærkt overkalket, rundstav i den sydvestre 
vanges udmunding i kirkerummet. Døren har 
formentlig haft smigede vanger med lysningen 
vendende ind mod tårnrummet.78

 Tårnets indre har forneden cirkulær grundplan, 
men overgår i en højde af ca. 120 cm over gulvet 
til en uregelmæssig, trapezoid planform, der med 
forskydninger af murflugterne fortsættes op gen-
nem tårnet.
 I det indre af 1. stokværk bæres loftet af tre 
endnu bevarede bjælker, der er prydet med af-
fasede kanter og støttes af en diagonalt anbragt 
drager. I rummets østre hjørne ses umiddelbart 
under loftet en trompe, der bærer kaminen i eta-
gen ovenover.
 Tårnets 2. stokværk har uregelmæssig, polygo-
nal planform. I rummets østre hjørne er en beva-

ret, men tilmuret, kamin med krummet bagvæg 
og vandret overdækning.79 Ind mod kirken findes 
en endnu i brug værende døråbning, der oprin-
delig gav adgang til slottets riddersal. Dørhullet 
overdækkes af et rundbuestik, hvis inderste del er 
borthugget ved en senere forhøjelse af døren (jf. 
s. 6186). Rummet overdækkes af et fladt loft med 
fire synlige bjælker, af hvilke den ene er overskå-
ret ved opsætning af en sekundær trævindeltrap-
pe, og i søndre hjørne ses en trompe, der bærer 
en kamin i den følgende etage.
 Det følgende, 3. stokværk er indrettet som det 
foregående. I syd er en oprindelig kamin med 
krum bagvæg og let fremspringende vanger. Den 
oprindelige, vandret overdækkede døråbning er 
tilmuret ind mod den nedrevne slotsetage og tje-
ner som skab. Bræddeloftet bæres af tre synlige 
bjælker.
 Det øverste stokværk, klokkestokværket, har 
som de forrige oprindeligt tjent til beboelse, hvil-
ket ses af en oprindelig, nu tilmuret, kamin i syd.

Fig. 18l. Opstalt af østfacaden. 1:300. Målt og tegnet af Peter Kristiansen 1988. Yngre murværk er fremhævet:  Ti-
den 1768-o. 1880 (lyst) og yngre end o. 1880 (mørkt). – Elevation of the east facade. Secondary brickwork is indicated: the 
period 1768-c. 1880 (light) and more recent than c. 1880 (dark).
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Arkitektur. Slotskirken hører til blandt de få kendte tid-
lige, kongelige slotskapeller, der er opført med hen-
blik på en lutheransk gudstjeneste. Ældst blandt disse 
er kapellet på Koldinghus, som Christian III i årene 
1549-50 lod opføre i den vestre ende af den samtidigt 
opførte sydfløj. Udvendig kendetegnedes kapellet, der 
rejste sig gennem to stokværk, ved sine høje vinduer. 
Dets indre havde fladt loft og langs alle fire vægge løb 
et tømret galleri.80 Om det 1566 indviede kapel på 
Hansborg vides stort set kun, at det var hvælvet og 
havde søjler.81 Dronning Dorothea byggede 1568-70 
det endnu særdeles velbevarede kapel på Sønderborg 
Slot. Det overhvælvede rum rejser sig også her gennem 
to stokværk. Hvælvet bæres af en centralsøjle og langs 
alle fire vægge løber et pulpitur.82 I modsætning hertil 
udviser kapellet i Skanderborg stor enkelhed. Rummet 
omfatter kun én etage, om end det har relativt stort 
omfang. Man fristes til at tro, at kapellet skyldes en 
eftertanke og først er indføjet i byggeriet efter dettes 
genoptagelse 1569-70. Dog kan kapellets vinduer, der 
tilhører den første byggefase, muligvis have adskilt sig 
fra de resterende i samme stokværk (jf. fig. 9).83 Det in-
dre, der havde fladt bjælkeloft, har næppe været kranset 
af gallerier, men har tilsyneladende kun haft sådanne 
for enderne.

SLOTTETS SALG OG NEDBRYDNING 
1767-1773

Ved slottets salg 1767 til Hans Lauritzen, bor-
ger i Skanderborg, var der åbenbart endnu ikke 
taget endelig beslutning om slottets nedrivning, 
idet skødet rummer en omhyggelig specifikation 
af fordelingen af de fremtidige vedligeholdelses-
udgifter. Således skulle f.eks. loftet og bjælkerne 
over kirkerummet vedligeholdes af slottets nye 
ejer, mens kirkens fremtidige ejer, byen, skulle 
holde gulvet og de derunder værende bjælker ved 
magt.26 På tilsvarende vis var der truffet bestem-
melse om regulering af den fremtidige brug. F.eks. 
skulle menigheden have uhindret adgang gennem 
slottets port til kirkens indgang i trappetårnet ved 
dens sydvesthjørne. I tilfælde af en nedrivning af 
slottet skulle ejeren overlade kirken et 5 alen bredt 
grundstykke langs dens nord-, vest- og sydfacade 
til anlæggelse af fortov, mens arealet øst for kirken 
skulle udlægges til kirkegård (jf. ovf.).

Fig. 18m. Opstalt af vestfacaden. 1:300. Målt og tegnet af Peter Kristiansen 1988. Yngre murværk er fremhævet:  
Tiden 1768-o. 1880 (lyst) og yngre end o. 1880 (mørkt). – Elevation of the west facade. Secondary brickwork is indicated: 
the period 1768-c. 1880 (light) and more recent than c. 1880 (dark).
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Fig. 19. Kirkens ydre set fra øst. Foto John Lee 2003. – Exterior viewed from the east.
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 Året efter igangsattes nedbrydningen. I et over-
slag, underskrevet 4. juni 1768 af murermester Jo-
han Bardewick fra Fredericia (sml. DK Vejle 367), 
anføres en række arbejder, der blev nødvendig-
gjort heraf.53 Trappetårnet ved kirkens sydvest-
hjørne, hvorigennem hovedadgangen var, skulle 
nedbrydes og de tilhørende døre tilmures. I stedet 
skulle der anlægges en ny adgang fra sydøst gen-
nem det runde tårns 1. stokværk. Kældernedgan-
gen fra den tidligere slotsgård i vest skulle luk-
kes, fordi den var for stejl til kælderens fremtidige 
brug som begravelsessted; i stedet skulle anlæg-
ges en ny adgang fra nord,84 hvor terrænet var tre 
alen lavere. Endelig skulle indgangen til kirken fra 
slottets værelser mod nord, gennem den hervæ-
rende vindeltrappe, lukkes for at undgå ‘trækvind’ 
i kirkerummet. Skillevæggen, hvori denne adgang 
fandtes, ville i fremtiden udgøre kirkens nordgavl. 
To dage senere tillægges, at Bardewick dels ville 
udføre dette arbejde, dels tillige forfærdige trap-
per i tårnet, indsætte ‘den store udhugne sten’ 
(jf. s. 6178) over indgangsdøren85 samt anbringe 
yderligere ét glamhul i tårnet over skibets tag og 
sætte lemme i alle fire. Østfløjen blev nedrevet 
helt frem til den nordre endevæg i kirkerummet, 
og de to stokværk over kirken fjernedes ned til 
en højde af ca. 1,2 meter over etageadskillelsen.86 
I det nordvestre hjørne af den nye gavl er ind-
muret en del formsten med rundstav hidrørende 
fra vinduerne i den nedrevne del af 1. stokværk. 
Det sydøstre hjørnetårn blev bevaret i fuldt om-
fang, men med sårene efter de øvre etager stå-
ende synlige. I kælderen besluttedes indrettet fem 
begravelser, der blev udbudt til salg på auktion i 
februar 1769.26 Placeringen af de fem begravelser 
kan rekonstrueres, om end med nogen usikker-
hed. Nr. 1 skulle anbringes i tårnrummet og nr. 
2-5 lå langs vestmuren i kælderen, mens arealet 
under det østre tøndehvælv har henligget som 
gangareal med forbindelse til hovedindgangen 
midt i østmuren og til begravelsen i tårnet (jf. s. 
6239). Uvist af hvilken årsag synes hovedparten af 
de nævnte arbejder først afsluttet fire år senere.
 Efter slottets nedrivning 1768 henlå kirkens 
omgivelser delvis dækket af grus og murbrokker. 
I et brev til bispen af 25. sept. 1769 klagede byfo-
ged Frederik Carl Muncheberg over den mang-

lende oprydning, der var kirken til stor skade.26 
Specielt gjaldt dette området nord for kirken, 
hvor der endnu var bevaret et overhvælvet stykke 
af den i øvrigt nedrevne slotsfløjs kælder.
 I løbet af 1773 afsluttedes adskillige af de byg-
gearbejder, der affødtes af slottets nedrivning. 
Murværket i de bevarede ydermure berørtes kun 
lidt, men des mere omfattende var reparationer-
ne ved den tidligere skillevæg mod kirkerummet, 
der nu skulle udgøre kirkebygningens nordgavl. 
Murværket skalmuredes med flugten vinkelret på 
langmurene, hvilket bevirker, at murens tykkelse 
aftager fra øst mod vest, idet den oprindelige skil-
levæg er opført parallelt med sydgavlen, men ikke 
vinkelret på flankemurene. Skalmuringen synes 
udført før den endelige nedrivning af langmu-
rene nord for kirken, idet der ses aftryk af begge 
disse i skalmuren (fig. 18j), ligesom indgangen 
fra slottet til kirken med det tilhørende vindel-
trappehus formentlig først er fjernet herefter. To 
vinduer indsattes i gavlen, et til pulpituret over 
alteret og et til loftsrummet; endnu et vindue til 
pulpituret indsattes året efter.53

 Hovedindgangen til kirken må være flyttet til 
den nuværende plads senest 1773, idet der dette 
år arbejdedes med trappen hertil.87

 I kælderen herskede travlhed med indretningen 
af de allerede afhændede begravelser, der adskil-
tes af sortmalede træstakitter, ligesom adgangen 
hertil er flyttet senest på dette tidspunkt; nævnte 
år maledes døren for at konservere træværket 
og et træ foran ‘begravelsesdøren’ blev fældet.53 
Lemmen fra kirkerummet til det afskilte rum i 
kælderens nordøsthjørne blev tilmuret og gulvet 
herover udbedredes med tegl.

TIDEN 1774-1799

Tårnets otte vinduer fornyedes 1776-77, hvor-
efter glarmesteren indsatte 129 ruder forsvarligt 
i bly og tin, mens malermesteren anstrøg karme 
og rammer udenfor med brændt gult, indenfor 
med perlefarve.53 1788 opførte murermester Pe-
der Schandorff en bygning over trappen op til 
kirken. Bygningen, der grundet den stejle trappe 
blev 3 alen længere end først projekteret, var af 
grundmur med spåntækket tag. Over dens dør 
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indsattes den sten, som tidligere sad i ‘storkirkens’ 
mur over indgangen og ‘hvorpå Frederik d. 4.s 
kongelige våben’ var indhugget.88 Kirkens mur-
værk istandsattes ved udskiftning af forvitrede 
sten og fugning med efterfølgende ‘afskuring’. 
Tårnets gesimsfjæle udskiftedes og spånbeklæd-
ningen repareredes, tjæredes med gullandsk tjære 
og farvedes med brunrødt.

JENS HIERNØES OMBYGNING 
1799-1801

Familien Pultz’ testamentariske gave til kirken til 
anskaffelse af et nyt orgel affødte tillige en ræk-
ke ændringer i såvel bygning som inventar (jf. s. 
6200). Under forberedelserne til indsættelse af 
orgelet konstaterede Jens Hiernøe 1799, at lof-
tet over kirken var forrådnet og måtte udskiftes.54 

Bjælkerne afsavedes i den indre murflugt og nye 
oplagdes ca. 1,2 m højere oppe på murkronen.89 
Loftet stod tilsyneladende med synlige bjælker. 
Arbejdets art fremgår klart af en skrivelse udfær-
diget af kirkeværgen og flere af byens borgere 
til Danske Kancelli. Heri klages bl.a. over, at der 
blev udtaget 18-19 bjælker af pommersk fyr og 
i stedet indlagt 13-14 væsentlig spinklere fyrre-
bjælker. Tillige fjernedes bjælkelagets forankring 
i form af 11-12 murankre, uden at der blev ind-
lagt nye, ligesom det dobbelte loft erstattedes af et 
enkelt.90 Året efter forhøjedes adgangen fra tår-
nets 2. stokværk til kirkens loftsrum.54

 Formentlig uafhængig af disse arbejder indsat-
tes førstnævnte år nye vinduer i kirken af murer 
Søren Nielsen, glarmester Daniel Belofschy le-
verede glas hertil og Jørgen Hvejsel malede alt 
jernet med lyseblåt.54

Fig. 20. Kirken set fra nordøst. Akvarel ved O. C. Zeuthen 1862. – The church seen from the north east.
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TIDEN 1801-1878

På tårnets tag, hvis tagværk formentlig var fra 
slottets opførelse (jf. s. 6168), var en større repa-
ration fornøden 1824. De 24 ‘spændtræer’, dvs. 
spær, flyttedes og forsynedes med skalke forne den 
for at give tårntaget en ny profil, og der opmure-
des en ny fire skifter høj gesims. Taget tækkedes 
med egespån, der oprindeligt skulle have været 
kogt i tjære, men man valgte i stedet efterfølgen-
de at male dem med hollandsk linolie, engelsk 
bleghvidt samt kønrøg og ‘sølverglød’. Arbejdet 
udførtes af snedker Christen Thomsen og mu-
rermester Jens Qvist, mens tagspånene leveredes 
af bødker C. Hvejsel; det efterfølgende malerar-
bejde blev givet til malermester Horndrup.56

 Trappebygningen på tårnets sydøstside, nu hyp-
pigst betegnet som våbenhus, havde 1829 behov 

for ny tagbeklædning. En udskiftning af spåntaget 
med tegltag var billigst og gennemførtes derfor af 
murermester Jens Qvist. Desuden maledes stenen 
over døren med stenfarve og de udhuggede bog-
staver forgyldtes.57

 De store jordarbejder 1843 på kirkens vestside, 
der var foranlediget af opsætningen af mindes-
mærket for Frederik VI (s. 6165f.), forårsagede al-
vorlige skader på soklen under kirkens vestfacade. 
Granitsoklen blev udtaget og atter indmuret, og 
murværket herover skalmuredes i indtil en stens 
dybde.57

 Samme år afholdtes licitation over en repa-
ration af tårnets murværk, hvor forvitrede sten 
skulle erstattes af nye, der havde en krumning 
svarende til tårnets. Tilbudet blev imidlertid for 
dyrt, og i stedet valgte kirken 1844 at lade tårnet 
og den øvrige kirke udspække og cementpudse 

Fig. 21. Kirken set fra sydøst. Akvarel ved O. C. Zeuthen 1863. – The church seen from the south east.
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ved murermester F. Møller. Samtidig udskiftedes 
vinduerne i kirken, mens tårnets vinduer bibe-
holdtes.39

 Nye vinduer til tårnet tegnedes 1854 af mu-
rermester J. Qvist. Det nævnte år leveredes tre 
rammer fra Stallknechts jernstøberi i Horsens og 
året efter fulgte yderligere fem, der indsattes af 
murermester P. Nielsen. Glasset hertil leveredes 
af glarmester I. C. Boes.58

 Allerede 1853 ønskedes kirkens loft gipset. 
Murermester J. Qvist foretog den fornødne op-
måling, men først 1859 blev arbejdet udbudt i 
licitation og det gennemførtes samme år af mu-
rermester Nielsen.58 
 Gravkapellet under kirken blev ryddet 1865 
for i fremtiden at tjene byen som ligkapel. Dette 
arbejde udførtes ligeledes af murermester Qvist, 
der samme år lagde nyt gulv i kirken og våben-

huset, dvs. tårnrummet. Det hidtidige teglgulv 
skulle udskiftes med et gulv af hvide og sorte 
ottekantede fliser eller, hvis sådanne ikke kunne 
fås, af gule og røde. Gulvet er formentlig identisk 
med det nuværende af store gule ottekantede fli-
ser og små sorte kvadratiske.91

 Nogle ændringer ved kapellets vinduesåbnin-
ger må formentlig henføres til samme periode. 
Frem til V. Th. Walthers nedennævnte restaure-
ring 1878-85 (jf. fig. 23) fremtrådte kapellets to 
østre vinduer som slanke, spidsbuede, ‘nygotiske’ 
åbninger. To tilsvarende, tæt sammenstillede vin-
duesåbninger var at finde i nordgavlens østre del 
ud for det østre tøndehvælv i kælderen. Yderli-
gere reparationer sidstnævnte sted blev foretaget 
1867, hvor murermester Nielsen betaltes for re-
paration af gavlens sokkel samt brolægning langs 
denne.92 Efter slottets nedrivning var der spor 

Fig. 22a. Opstalter af tårnet set fra sydvest og sydøst. Tegnet af V. Th. Walther 1878. – Elevations of the tower viewed 
from the south west and the south east.
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i gavlens nedre del efter de bortbrudte hvælv i 
kælderen nord for kirken. Således fremtrådte de 
endnu 1862 (fig. 20), men før 1881 (fig. 23) blev 
de regulerede og fik den nuværende kurvehank-
buede form.93

V. TH. WALTHERS RESTAURERING 
1878-1885

Professor, kgl. bygningsinspektør V. Th. Walther 
fik 1878 overdraget opgaven at fremsætte et 
forslag til kirkens restaurering.55 Som grundlag 
herfor blev dele af kirkebygningen opmålt hen-
holdsvis 1878 og 1881 (fig. 22a-b og 23). Ho-
vedformålet var at fjerne de sidste spor på tår-
nets nordvestside af dets tidlige sammenbygning 
med slottets nedrevne to øvre etager. Dette skete 
1880-82 ved en skalmuring af den skrå afskæ-

ring af tårnmuren, der fandtes mellem den østre 
langmur og sydgavlen; herved fik tårnets øver-
ste del regelmæssig, cirkulær planform. Samtidig 
gennemførtes en restaurering af tårnets øvrige 
murværk og tagbeklædningen udskiftedes med 
kobber.94 De 1854-55 indsatte støbejernsvinduer 
bibeholdtes, men et ornament øverst i bueslaget 
fjernedes (sml. fig. 22b) og erstattedes af simple 
lodsprosser.95 Trappehuset foran tårnets dør skal-
muredes med røde munkesten, og tagets valm 
erstattedes af en gavltrekant. Disse arbejder over-
lod Walther til murermester Wilkens fra Århus 
og tømrermester Thommesen fra Levring. 1882 
gennemførtes en reparation af kirkens tagværk, 
og i dens indre kalkedes vægge og loft. Yderlige-
re må samtidig hermed være tilføjet et markant 
indslag i kirkens interiør i form af fire cirkulære 
‘ovenlysvinduer’ (fig. 66), der var anbragt i det 

Fig. 22b. Plan og tværsnit af tårnet samt udsnit af kirkens tagværk (th.).  Tegnet af V. Th. Walther 1878. – Plan and 
section of the tower and section of church roofing.
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flade loft og lukkedes af støbejernsrammer.96 En 
udvendig restaurering af selve kirkens murværk 
blev projekteret 1883 og udførtes af Wilkens i 
løbet af 1885.94 Arbejdet omfattede en regula-
risering af alle kælderens vinduer samt døren 
hertil, der udstyredes med en granitomfatning, 
som videreførte soklens rundstavprofil omkring 
døråbningen. På kirkens vestfacade blev de to 
døråbninger til det nedrevne trappetårn (jf. s. 
6176) genfremdraget og markeret i murværket 
som nicher. Nordgavlen ændredes til omtrent sit 

nuværende udseende med nye parvist anbragte, 
fladbuede vinduer i kælderens to ‘hvælvnicher’. 
Herover muredes i gavlens midtakse en høj flad-
buet niche, der omfatter to vinduesåbninger til 
henholdsvis rummet bag alteret og til pulpituret 
bag indgangen til prædikestolen.97 Endelig ind-
sattes en ny større, fladbuet luge i gavltrekanten 
og en tilsvarende anbragtes i den søndre gavl-
trekant. Også karme og rammer i kirkerummets 
vinduer er formentlig indsat ved denne restau-
rering.98

Fig. 23. Opstalter af kirkens facader. Tegnet af V. Th. Walther 1881. – Elevations of the church facades.
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TIDEN 1886-1943

I årene efter V. Th. Walthers restaurering gennem-
førtes kun få mindre arbejder i kirken. Etablerin-
gen af en ‘reserveudgang’ bragtes på bane allerede 
1898,55 og året efter henvendte kirken sig til arki-
tekt V. Puck med henblik på at udarbejde et for-
slag til anbringelse af en sådan samt til genåbning 
af den tidligere hovedindgang i vestmuren. Først-
nævnte etableredes dog først 1908-09.99 Døren 
indsattes i nordgavlen nær det vestre hjørne, om-
trent hvor adgangen fra slottets lokaler til kirken 

tidligere havde været. Den fladbuede døråbning 
nås ad en nyere jerntrappe.
 Det længe nærede ønske om flytning af kirkens 
indgang fra tårnet til den oprindelige dør i vest ud-
møntedes 1909 i en opmåling (fig. 24a-i) og et re-
staureringsforslag (der dog ikke gennemførtes) ved 
arkitekt Markus B. Fritz.100 Ifølge forslaget skulle 
våbenhuset nedrives og døren i tårnet tilmures. 
Foran den tidligere indgang i vestmuren nær syd-
hjørnet skulle genopføres en rekonstruktion af det 
cirkulære trappetårn og til dette skulle såvel hoved-
indgangen som opgangen til pulpituret henlægges.

Fig. 24a. Opstalt af østfacaden. Tegnet af M. B. Fritz 1909. – Elevation of the east facade.



6192 SKANDERBORG SLOTSKIRKE

H. LØNBORG-JENSENS RESTAURERING 
1943-1949

Restaureringens hovedsigte var en ændring af 
de inventarmæssige forhold (s. 6200f.), men den 
medførte tillige væsentlige ændringer af bygnin-
gen. Projektet var udarbejdet af arkitekt Harald 
Lønborg-Jensen og udførtes under dennes ledel-
se; i slutfasen under medvirken af arkitekt Helge 
Holm.101

 I kirkerummets indre fjernedes det flade gips-
loft og erstattedes af et pudset trætøndehvælv 
med rig stukdekoration efter forbillede i Hol-
mens Kirke, om end enklere i detaljeringen.102 
Hvælvets vederlag er markeret af en trukket ge-
sims, der tillige går tværs over gavlene, i omtrent 
samme højde som rummets oprindelige loft. 
Hvælvfladen er inddelt af trukne ribber og pry-
des af store cirkulære medaljoner; flere af disse, i 
hvælvets midterakse, er prydet af frugtklaser.

Fig. 24b-c. Planer af kirken og kælderen. Tegnet af M. B. Fritz 1909. – Plans of the church and 
the basement.
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Danmarks Kirker, Århus

 Ved restaureringen genåbnedes den nedre dør 
til det nedrevne †trappetårn i sydvest, og her in-
den for opførtes et muret vindfang. I våbenhuset 
med trappen op til indgangen indbyggedes sti-
gende grathvælv til afløsning af det tidligere flade 
pudsede loft, og foranlediget heraf måtte dets to 
vinduer rykkes nærmere kirken for at passe med 
hvælvenes fagdeling. Et par pilasterlignende mur-
fremspring på nordvæggen ud mod hjørnerne 
(fig. 26), der rejser sig fra pulpiturets gulvhøjde, 

kan ikke umiddelbart forklares, men må også være 
tilføjet ved restaureringen (sml. fig. 24e).

TIDEN EFTER 1949

Siden Lønborg-Jensens restaurering er stort set 
kun udført løbende vedligeholdelse af bygnin-
gen, således fornyedes taget 1966.91 Dog gen-
nemførtes 1969 en renovering af ligkapellet efter 
forslag af arkitekterne Aage C. Nielsen og Poul 

Fig. 24d-e. Planer af kirkens loft og pulpituretage. Tegnet af M. B. Fritz 1909. – Plans of the 
church loft and gallery floor.
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Andersen, Århus. Vægge og hvælv hvidtedes og i 
de fire vinduer mod nord indsattes glasmosaikker 
(jf. ndf.).103 Den lave granittrappe foran vestdøren 
erstattedes 1979 med en rampe for kørestolsbru-
gere.

TAGVÆRKER

Kirkebygningens tagværk er af eg med to sæt ha-
nebånd, mellem det nederste og spærene er lange 
skråstivere. Tagværket lader sig ikke umiddelbart 
datere, men sandsynligheden taler for, at det er 

genbrug af østfløjens oprindelige tagstol. En nu 
fjernet †langstol (fig. 22b) var formentlig opsat 
ved J. Hiernøes arbejder 1799-1800, mens det 
nuværende tøndehvælv fra restaureringen 1943-
49 bæres af et samtidigt sprængværk, der delvis 
er opbygget af genbrugte dele fra Hiernøes eta-
geadskillelse.
 Tårnets tagværk kan være oprindeligt, men 
med en række ændringer dels ved dets istandsæt-
telse 1824 (s. 6187) dels, i mindre omfang, ved 
V. Th. Walthers restaurering af tårnet o. 1880 (s. 
6189).

Fig. 24f-i. Snit af kirken set mod vest, øst, nord og syd. Tegnet af M. B. Fritz 1909. – Sections 
of the church viewed towards the west, east, north and south.



6195TAGVÆRKER  ·  OPVARMNING  ·  GLASMALERIER

OPVARMNING

Kirken opvarmes med fjernvarme. Dens ældst 
kendte varmekilde er en †kakkelovn. Anskaffel-
sen af denne besluttedes 1876,90 men først 1879-
80 leveredes ovnen af Stallknechts jernstøberi i 
Horsens.92 Den opstilledes ved østvæggen mellem 
2. og 3. vindue, hvor der indhuggedes en skorsten 
i muren (jf. fig. 23 og 66). Kakkelovnen erstattedes 
1901 af et †varmeapparat, der leveredes af Hess i 
Vejle; de fornødne ændringer af stolestaderne (fig. 
66) udførtes efter forslag af arkitekt V. Puck.99 
Umiddelbart forud for Lønborg-Jensens restaure-
ring erstattedes varmeapparatet af et †centralvar-
meanlæg. Den hertil hørende kedel blev anbragt 
i et 1943 opført, underjordisk fyrrum, der blev 
gravet ind i skråningen nord for kirkens nordgavl 
med adgang ad en trappe fra øst.

GLASMALERIER

I ligkapellets fire nordvinduer er indsat mosaik-
ker, der er udført af billedhuggeren V. Foersom 
Hegndal, og som i farvevalget symboliserer livs-
forløbet.103

Kirken står i dag i det ydre omtrent som ved slot-
tets nedrivning 1767-68 med røde mure og tegl-
tag. Den nuværende adgang gennem det runde 
tårn er indrettet 1767-70 og 1788 opførtes et 
våbenhus i tilknytning hertil. Indvendig er væg-
gene hvidkalkede og rummet dækkes af et tøn-
dehvælvet loft, der 1944-49 afløste et ældre fladt 
loft. Den eneste væsentlige ændring af ligkapellet 
i kælderen er indgangens flytning til østmuren 
1767-70; dens nuværende udformning hidrører 
fra restaureringen 1878-85.

Fig. 25. Kælderens indre set mod nordøst. Foto Roberto Fortuna 2003. – Interior of the basement viewed towards the 
north east.
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Fig. 26. Indre set mod nordvest. Foto Mogens Vedsø 2006. – Interior viewed towards the north west.



Oversigt. Det ældste inventar stammer fra kirkens ind-
retning i begyndelsen af 1570’erne. Det gælder prædi-
kestolen med himmel og dør, 1801 indføjet i et præ-
dikestolsalter, stolestadegavlene med udskårne våbener, 
kongens valgsprog og regentparrets initialer, samt et 
større antal paneler fra †lukkede stole eller †pulpiturer, 
genanvendt i pulpiturerne fra 1801. Også alterstagerne 
samt kalk (med bæger fra 1966, udført af Bent Exner) 
og disk stammer fra perioden o. 1572; begge dele om-
tales tidligst 1604. Et eksemplar af Frederik II’s bibel 
fra 1589 i læderindbinding fra 1732 er 1996 udlånt fra 
Skanderborg Museum, men har ingen påviselig for-
bindelse til kirken i ældre tid.
 Fra 1700-tallet stammer antependium og messeha-
gel af rødt fløjl med guldgaloner, begge dele skænket 
af Frederik IV 1718. En skriftetavle med årstallet 1759 
opbevares på kirkens loft, mens hovedparten af et større 
antal (*)løse stole fra 1700-1800-tallet, der anvendtes 
på pulpiturerne, findes på Skanderborg Museum.
 Efter statusændringen fra slots- til bykirke anskaf-
fedes 1769 oblatæske og alterkande, udført af Mathias 
Mortensen Bøgh, og 1776 et dåbsfad ved S. Høvring. 
I disse år omstøbtes også de to klokker, den største af 
Caspar Kønig i Viborg 1773, den mindste af Daniel 
Henrich Reimer i Randers 1783.
 Ved den store restaurering 1799-1801 under ledelse 
af billedhugger Jens Hiernøe indrettedes et prædike-
stolsalter og pulpiturer i nyklassicistisk stil med gen-
anvendte dele fra renæssanceinventaret. Altermaleriet 
med motiv af Korsfæstelsen er fra 1971 og malet af Jens 
Nielsen, Holstebro. Det er monteret foran et (†)alter-
maleri fra 1866 af Christen Dalsgaard. En vinkande fra 
Den kgl. Porcelænsfabrik skænkedes 1840 af apoteker 
David Seidelin.
 Døbefonten er fra 1851, udført efter forlæg af Gott-
lieb Bindesbøll og skænket af købmand og borger-
repræsentant Lars Thomsen. S.å. anskaffedes dåbsfad 
og dåbskande fra C. M. Svanberg i København med 
gravering ved Johann Scholl. Kirkeskibet »Flora« er en 
gave fra Thomas Brædstrup 1850.
 Kirkens ældste lysekrone er fra 1600-tallet, skænket 
1774 af Hans Friis og hustru Anna Margaretha. De øv-
rige kroner er barokkopier fra 1949, udført af gørtler 
G. Erstad-Pedersen, Århus. En stor *glaslysekrone fra 
o. 1800, givet af ritmester Warnick 1827, opbevares i 
Skanderborg Museum.
 Alterskranken er skænket o. 1900 af købmand Simon 
Sass, og 1906 gav fabrikant A. L. Blom indgangsdøren. 
1911 modtog kirken en (†)døbefont af smedejern med 
forbillede i fonten i Århus Vor Frue Kirke bekostet ved 
gaver fra menigheden. Fonten opbevares nu på loftet. 
1916 anskaffedes en syvstage. I 1900-tallet er endvidere 
tilkommet pengebøsser, løse stole og 1990 ny messeha-

gel og alterklæde, udført af væver Hanne Vedel. Orglet, 
der er opbygget bag Jens Hiernøes orgelfacade fra 1800, 
er leveret 1971 af orgelbygger Poul-Gerhard Andersen.
 Kilder. Det bevarede, skriftlige kildemateriale fra 
tiden som kongeligt kapel er sparsomt. Vigtigst for 
denne periode er lensregnskaberne, som rummer lister 
over Slotskirkens inventar, deriblandt det ældste kendte 
inventarium fra 1604. Her findes også enkelte oplys-
ninger om kirkens tilstand efter krigshandlingerne i 
første halvdel af 1600-tallet. Rentemesterregnskaberne 
indeholder ikke udførlige oplysninger om bygningsar-
bejderne. De bevarede inventar-, material- og bræn-
devedsregnskaber for årene 1717-68, som indsendtes 
til Rentekammeret, har oplysninger om enkelte ny-
anskaffelser i perioden, bl.a. om den kongelige dona-
tion af antependium og messehagel. Ved overgangen til 
bykirke 1767 blev kirken underlagt den almindelige, 
kirkelige administration, og mængden af skriftlige kil-
der øgedes betragteligt. De væsentligste kilder udgøres 
herefter af Bispe- og Kirkeinspektionsarkivernes regn-
skaber fra hhv. 1767ff. og 1801ff. med udførlige op-
lysninger om indtægter og udgifter i forbindelse med 
reparationer, ombygninger og nyanskaffelser. Bispear-
kivet rummer endvidere indkomne sager vedrørende 
kirken, hvoraf de ældste er fra 1600-tallet, mens hoved-
parten stammer fra 1767ff. Her findes bl.a. centrale do-
kumenter vedrørende kirkens statusændring samt den 
store renovering 1799-1801, deriblandt to planer over 
kirkens indretning, udført af Jens Hiernøe (fig. 27-28).
 Indretning. Renæssancekirken indrettedes i forbindelse 
med Frederik II’s store ombygning af det middelalder-
lige Skanderborg Slot i begyndelsen af 1570’erne. Det 
nyskabte kirkerum var blandt de tidligste i en række 
lutherske slotskapeller, der etableredes fra midten af år-
hundredet, af hvilke er bevaret kapellet på Sønderborg 
Slot, indrettet 1568-70 af dronning Dorothea (DK 
SJyll 2129ff.), og Kronborg Slotskirke, indviet 1582 
(DK Frborg 562ff.).104 Indretningen af disse var utvivl-
somt inspireret af samtidige og tidligere protestantiske 
fyrstekapeller i Sachsen, indledt med opførelsen af det 
af Martin Luther i 1544 indviede kapel på Schloss 
Hartenfels i Torgau.105

 Slotskirkens bevarede, træskårne inventar er et for-
nemt eksempel på dansk renæssance, og den øvrige 
indretning må i betragtning af kirkens kongelige status 
have været af samme høje kvalitet. Det omfatter den 
ældste bevarede prædikestol og tilsvarende stolestade-
gavle fra et dansk slotskapel, begge med udskåret årstal 
1572 og sidstnævnte desuden med de kronede initialer 
»F« og »S«.106 Mesteren eller mestrene bag arbejderne 
er ukendt,107 men der kan næppe være tvivl om, at det 
ensartede og velskårne inventar skyldes samme værk-
sted. Frem til restaureringen 1799-1801 fandtes endvi-
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dere en †altertavle med årstal 1583 og sammenskrevet 
»FS«, en †kongestol med Frederik II og dronning So-
phies navnetræk samt et antal †lukkede stole eller pul-
piturer. Herfra er bevaret paneler og søjler, som er gen-
anvendt i 1801-inventaret. De enkelte inventarstykkers 
oprindelige placering i kirkerummet er antagelig af-
spejlet i Lauritz de Thuras grundplan fra 1749 (fig. 11). 
Her ses †altret i nord, flankeret af prædikestolen med 
opgang i øst og †kongestolen i vest samt to rækker 
stolestader i skibet. Endvidere en †stol ved sydvæggen 
samt †degne- eller skriftestol i nordøsthjørnet (jf. også 
Jens Hiernøes pulpiturplan fra 1799, fig. 28).

 Ud over det nagelfaste inventar udstyredes kirken 
med de nødvendige, liturgiske genstande. Det ældste 
inventarium fra 1604 omfatter således kalk og disk, 
†alterklæder af gult damask og grønt fløjl, en †alterdug 
med Birgitte Gøyes våbenskjold og et par alterstager. 
Derudover havde slottet en beholdning af inventar 
med kirkelig proveniens i form af altersølv og -stager, 
jf. s. 6205, 6206.108 Genstandene har næppe været an-
vendt i Slotskirken, men omtales her for oversigtens 
skyld. Et †orgel, leveret af den kongelige orgelbygger 
Hans Brebus i juni 1572,109 henstod antagelig kun i 
kirken i en kortere årrække. Tre klokker var ophængt 
i slottets ‘store tårn’, den ene formentlig en middelal-
derlig klokke med Skt. Andreas-indskrift.110

 Perioden indtil 1767 synes ikke at rumme væsent-
lige ændringer i kirkerummets indretning og inventar. 
I modsætning til Skanderup Kirke undgik Slotskirken 

Fig. 27. Opmåling og ombygningsprojekt ved billed-
hugger Jens Hiernøe 1799. I LAVib. – Survey and re-
building project by the sculptor Jens Hiernøe, 1799.

Fig. 28. Opmåling og ombygningsprojekt ved billedhugger Jens Hiernøe 1799. I LAVib. – Survey and rebuilding 
project by the sculptor Jens Hiernøe, 1799.



6200 SKANDERBORG SLOTSKIRKE

større ødelæggelser under 1600-tallets krige og besæt-
telser, om end en del låse var brudt op, vinduer knust 
og puds faldet ned. 1645-50 var inventardele, bruge-
lige som ubrugelige, henstillet ‘på gangen i kirken’, og 
fra denne tid opbevaredes messeklæderne i en †kiste. 
Frederik IV’s istandsættelse af slottet synes for kirkens 
vedkommende væsentligst at have sat sig spor i form 
af donationen 1718 af et sæt kirketekstiler bestående af 
alterklæde og -dug, messehagel og -skjorte med over-
træk. 1739 ‘gjordes’ fem kirkebænke, og der udbetaltes 
penge til maler Poul Jochumsen, formentlig reparati-
onsarbejder. 1750 fik kalken nyt bæger og futteral.
 Tiden 1767-99. 1768 blev kirken beskrevet som sir lig, 
men lille, og uden orgel.111 Den første tid som bykirke 
ændrede ikke væsentligt ved dette billede. To klokker 
blev ophængt i det runde sydøsttårn; de omstøbtes de 
følgende år. Stolestaderne, de lukkede stole og pulpi-
turstolene blev istandsat, suppleret og udlejet til byens 
borgere 1769, efter at byfoged F. C. Muncheberg havde 
søgt råd om prissætningen hos stiftsbefalingsmanden.112 
1777 indrettedes en skriftestol.
 Først den omfattende renovering 1799-1801 under 
ledelse af billedhugger Jens Hiernøe, Horsens, greb for 
alvor ind i Frederik II’s renæssancerum. Renoveringen, 
der var foranlediget af familiens Pultz’ testamentariske 
donation af et orgel, skabte det kirkerum, som i hoved-
træk findes i dag. Efter Peder Hovenbeck Pultz, familien 
Pultz’ længstlevende medlem, var død 1796, henvendte 
boets eksekutorer sig til Jens Hiernøe, som både havde 
‘evner og god smag’, og bad ham udarbejde tegninger 
og overslag til, hvordan orglet kunne placeres i kirkens 
sydende. Et forslag blev godkendt af eksekutorerne og 
de kirkelige myndigheder i marts 1799, og arbejdet på-
begyndtes efter påske s.å.113 Ved sydvæggen opførtes et 
pulpitur med buet brystværn til orglet, »der Zemetrerer 
det lige for Altret og giør det skiønneste Syn i Kirken«. 
Orgelpulpituret sammenbyggedes med to nye sidepul-
piturer langs øst- og vestvæggen, og på hvert af de tre 
pulpiturer opførtes to nye, lukkede stole (jf. fig. 27-28).114 
Samtidig blev bjælkeloftet, der viste sig at være råddent, 
erstattet af et bræddeloft og forhøjet (jf. s. 6186).115

 Den nye indretning i syd harmonerede imidlertid 
dårligt med den ældre i nord, og 1801 fik kirkeinspek-
tionen stiftsøvrighedens tilladelse til at lade Hiernøe 
forestå en tilsvarende renovering af kirkens nordre 
ende. Forslaget indebar, at prædikestolen indføjedes i 
et nyopført prædikestolsalter, samt at kongelogen og 
skriftestolen blev nedbrudt og erstattet af pulpiturer i 
to etager, svarende til sydendens.116 Et overslag, lyden-
de på 1183 rdlr., som forudsatte, at alt renæssancein-
ventar blev erstattet af nyt, afvistes dog af økonomiske 
grunde. I stedet blev det ældre træværk i vidt omfang 
genanvendt i de nye opbygninger, hvorved udgifterne 
reduceredes til 789 rdlr.
 Arbejdet, der påbegyndtes i foråret 1801, resultere-
de snart i klager til stiftsøvrigheden. Byens snedkere, 

tømrere og malere klagede over, at de to renoveringer 
var blevet overladt ‘en fremmed’ (Hiernøe) uden lici-
tation, selv om han var dyrere end de lokale håndvær-
kere og brugte dårligt gran- og fyrretræ, hvor de ville 
have brugt eg.26 En gruppe borgere klagede dels over, 
at arbejdet var iværksat uden deres samtykke, selv om 
kongen 1767 havde skænket kirken ‘til byen’, dels over 
at Hiernøe havde nedbrudt alter, skriftestol, prædikestol 
og andre stole af godt egetræ, som kunne have stået i 
hundrede år. Klagen mundede ud i et ønske om at få 
kirken ført tilbage til sin gamle stand uden bekostning.26 
Sognepræst Fabricius og byfoged M. Kierulff henviste 
i første omgang til, at arbejderne var godkendt af stifts-
øvrigheden 31. dec. 1800, og afviste, at de klagende var 
kvalificerede til at bedømme arbejderne, »da de ingen 
Indsigter have i Konstarbeyder, maaske heller ingen 
smag herpaa«.117 I september s.å. fremsendte borgerne 
imidlertid deres klage til Kancelliet, og dette, sammen 
med alvorlig sygdom hos Hiernøe, afbrød arbejdet.118 
Hiernøe døde 13. nov. 1801. Året efter, i september 
1802, afviste Kancelliet borgernes klage fuldstændigt, 
og bygmester Anders Kruuse, Hiernøes faste samar-
bejdspartner, påtog sig at fuldføre arbejdet.119

 1800-tallet. Ved indgangen til 1800-tallet stod byen 
med et kirkerum, der var væsentligt forandret med præ-
dikestolsalter i nord og orgelpulpitur i syd. Kongestolen 
var fjernet sammen med den gamle altertavle og renæs-
sancepulpiturerne, hvis paneler dog var genanvendt i 
de nye pulpiturer. Bag altret var der indrettet skrifte- 
og degnestol samt opgang til prædikestolen, skjult af 
en panelvæg, og over dette en balustrade. Det bevarede 
renæssanceinventar var indføjet i nye rammer, smykket 
med ornamenter i Louis XVI-stil i form af halvvaser, 
guirlander og medaljoner og stafferet med perlegråt og 
forgyldning. I denne skikkelse stod kirken indtil en re-
novering midt i 1860’erne, hvor altermaleriet blev ud-
skiftet og inventaret egetræsmalet. I kirkegangen lagdes 
flisegulv. Forinden havde kirken i 1851 fået sin første 
døbefont samt nyt dåbsfad og -kande. Skolebørnenes 
kor havde plads på balustraden over alteret.120

 1900-tallets restaureringer. Den vigtigste begivenhed i 
århundredet blev den store restaurering 1943-49 under 
ledelse af arkitekt Harald Lønborg-Jensen og, efter den-
nes død 1948, arkitekt Helge Holm. Som en optakt 
hertil iværksattes allerede fra århundredets begyndelse 
forskellige, mindre istandsættelser, bl.a. blev stolesta-
derne afrenset. Kirkens anden etage med de ‘smagløse 
pulpiturbure’ var dog uberørt, de ‘gamle, smukke ege-
træsudskæringer’ stod endnu overmalede og hele kir-
ken gjorde ‘et ufærdigt og disharmonisk indtryk’. Kir-
keinspektionen henvendte sig derfor til Nationalmuseet 
og bad om sagkyndig bistand til en fuldstændig istand-
sættelse af det manglende, herunder kirkens indgangs-
parti.121 På baggrund heraf udarbejdede arkitekt M. B. 
Fritz 1910-17 forslag, hvor sidepulpiturerne blev bragt 
i forbindelse med alterpulpituret og alterpartiets facade 
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ændredes (fig. 29). Forslaget kunne dog ikke godkendes 
af den kgl. bygningsinspektør, og sagen blev stillet i be-
ro. 1932 fremlagde M. B. Fritz et nyt forslag, som inde-
bar, at de nyklassicistiske inventarstykker, på nær orglet, 
skulle fjernes fra kirken. Prædikestolen skulle flyttes til 
østvæggen og pulpiturerne nedbrydes for at give mere 
dagslys i kirken, der var ‘skummel som en kælder’.122 
Heller ikke dette forslag kunne dog godkendes af byg-
ningsinspektøren, og sagen blev atter stillet i bero.123 
 1942 modtog kirkeministeriet et nyt forslag, udar-
bejdet af arkitekt Harald Lønborg-Jensen. Prædikesto-
lens placering blev opretholdt, ligesom sidepulpiturer-
nes nederste etage, mens panelerne fra pulpiturernes 
overetage skulle genanvendes i et nyt orgelpulpitur. 
Endvidere skulle der etableres en ekstra indgang til 
kirken i sydvest.124 Arbejdet påbegyndtes, men blev 
standset, da kgl. bygningsinspektør Otto Norn efter et 
besøg i kirken november 1943 over for Nationalmu-
seet udtrykte stor bekymring over den skade, man var 
ved at gøre på et »morsomt og kunstnerisk værdifuldt 
Interiør«, og opfordrede museet til at forhandle med 
Lønborg-Jensen, »for dog at redde noget her i den 
elvte Time«.125 To indlæg i Arkitekten Ugehæfte udtrykte 
samme holdning.126 Nationalmuseet og Lønborg-Jen-
sen enedes derpå om et kompromis, som bevarede in-
ventarets samspil mellem renæssance og nyklassicisme. 
Orgelpulpituret skulle bibeholdes, dets sidepulpiturer 
afkortes og pulpiturerne i nord rykkes længere mod 
syd, så de nordligste vinduer blev frilagt.124 De lokale, 
kirkelige myndigheder fik dog Kirkeministeriets til-
sagn til at følge den oprindelige plan, og pulpiturerne 
blev nedtaget. 1945 opsattes et nyt, hvælvet loft med 
stukdekoration (s. 6192), men de øvrige arbejder trak 
ud, pulpiturspørgsmålet var ikke afklaret, og omkost-
ningerne tegnede til at blive mere end dobbelt så høje 
som først antaget (fra ca. 81.838 kr. til 173.821 kr.).127 

1947 nedsatte Kirkeministeriet et udvalg med bl.a. den 
kgl. bygningsinspektør og en repræsentant for Natio-
nalmuseet for at få arbejdet afsluttet. Pulpiturerne blev 
prøveopstillet i sommeren s.å., og såvel den kgl. byg-
ningsinspektør og Nationalmuseet som Lønborg-Jen-
sen anbefalede menighedsrådet at lade dem genopstille, 
mens dette fastholdt sit ønske om at få dem fjernet.128 
16. oktober 1947 afgjorde Kirkeministeriet imidlertid, 
at pulpiturerne skulle genopstilles.129 1948 blev arkitekt 
Helge Holm tilknyttet færdiggørelsen af restaurerin-
gen,130 og 29. maj 1949, efter seks års lukning, gen-
åbnede kirken. Altervæggen var rykket lidt tilbage, de 
nordre sidepulpiturer lidt frem og de søndre afkortet, så 
vinduerne blev frilagt. Det flade loft var erstattet af et 
hvælvet, og indgangen i sydvest genåbnet. Endelig var 
træværket på nær stolestaderne stafferet med rødbrunt.
 I forbindelse med fornyelsen af kirkens orgel gen-
nemførtes en mindre istandsættelse 1971 under ledelse 
af arkitekt Poul Andersen. Træværket med undtagelse 
af stolestaderne blev malet med lys grå farve, belysnin-
gen renoveret og et nyt alterbillede ophængt.
 Farvesætningen. Kirkerummet fremstår i dag som et 
lyst og harmonisk hele. Alterparti, orgelfacade og pul-
piturer bindes sammen af en ensartet, lysegrå bemaling 
med forgyldte og mørkegrå detaljer, mens stolevær-
ket står afrenset med våbenskjolde i heraldiske farver. 
Stafferingen griber tilbage til farvesætningen efter re-
staureringen 1799-1801, mens den ældre farvesætning 
stort set er ukendt.131 I 1860’erne blev træværket malet 
med lys egetræsmaling med partier i blåt og gråt samt 
sparsom forgyldning.132 Som afslutning på restaure-
ringen 1943-49 stafferedes balustraden bag altret samt 
pulpiturerne med lysegråt, prædikestolsaltret og or-
gelfacaden med rødbrunt; alt med forgyldte og blågrå 
detaljer.132 Stolestaderne står afrensede med polykrome 
detaljer siden 1903 (jf. s. 6216).

Fig. 29. Forslag til ændring af alterpartiet og 
pulpiturerne. (s. 6200f.). 1:100. Tegnet af M. B. 
Fritz, 1917. – Proposal for changes in the altar and 
galleries.
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ALTER

Prædikestolsalter (fig. 26 og 30), 1801, i nyklassi-
cistisk stil, med nyere (altermaleri 1971) og gen-
anvendte dele (prædikestol og søjler fra 1572); af 
fyrretræ og eg. Udført efter tegning af billedhug-
ger Jens Hiernøe, Horsens.

 Opbygningen omfatter et alterbord (s. 6203), 
placeret foran et altermaleri (s. 6204), hvorover 
prædikestolen (s. 6210) er indsat. De enkelte 
elementer sammenføjes af en arkitektonisk ind-
ramning, som videreføres i underetagen i en 
panelvæg med indgang til præsteværelset bag 
alteret.

Fig. 30. Interiør, set mod nord. Foto John Lee 2003. – Interior, viewed towards the north.
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 Alterbord og -maleri flankeres af brede, frem-
skudte piller på høje postamenter med foran-
satte kannelerede, korintiske frisøjler, antagelig 
genanvendt fra †altertavle (jf. ndf.). Den tand-
snitprydede, forkrøppede gesims bærer halv-
vaser med guirlander. Over altermaleriet er 
prædikestolen indsat i det balusterindhegnede 
pulpitur.133 Den flankeres af en panelvæg med 
kannelerede, korintiske søjler, som kan være 
hidrørende fra det tidligere opgangspanel (s. 
6212) eller fra †altertavlen (s. 6204), samt fyld-
ingsfelter med reliefskårne ‘trofæer’ i båndop-
hæng; tv. i form af bog og basun, th. tavler og 
kors, symboliserende Ordet, Musikken, Loven 
og Troen. Bogen og tavlen har påmalet antik-
vaindskrift, sort på lys grund, hhv. »Loven er gi-
ven Ved Moses« og »Naaden og Sandheden ved 
Jesum Christum Joh: 1.17«. Den arkitektoniske 
ramme er stafferet med lysegråt med mørkegrå 
og forgyldte detaljer.
 Kompositionen er beslægtet med alterop-
bygningen i Vejle Skt. Nikolaj Kirke (DK Vejle 
121ff.) samt et ikke realiseret forslag til samme 
i Århus Hospitals Kirkesal (s. 1306), ligeledes 
tegnet af Jens Hiernøe. I forbindelse med re-
staureringen 1943-49 rykkedes altervæggen til-
bage mod nordvæggen, mens balustradens støt-
ter omdisponeredes, og i alt seks *balustre blev 
udtaget (SBM inv.nr. 963x03-08)(fig. 92). Ved 
altermaleriets opsætning 1972 fjernedes midt-
partiet af gesimsen ovenover, og ved samme lej-
lighed ændredes balustraden atter.134

 Alterbord, 1801, 90×134×79 cm, udført som en 
glat kasse, hvis bordflade og forside er dækket af 
tekstiler (jf. ndf.). Stafferet med lysegråt.
 †Alterbord (jf. fig. 11 og 28), o. 1572, placeret på 
et podium ca. 1 alen foran nordvæggen (ca. 60 
cm). Kasseret 1801.
 Alterklæder. 1) (Fig. 31), 1718, af rødt fløjl med 
broderier i guld- og sølvtråd; fløjlet er delvist for-
nyet foroven og forneden. Skænket af Frederik 
IV 1718 sammen med messehagel nr. 1. Klædet 
er kantet med en bred og en smal guldgalon. 
Forsiden smykkes af et stort reliefbroderi med 
Frederik IV’s kronede spejlmonogram, indfattet 
af palme- og olivengrene, hvorom slynger sig et 
skriftbånd med kongens valgsprog i versaler »Do-

Fig. 32. Prædikestol og altermaleri før restaureringen 
1943-49. Foto Otto Norn 1943. – Pulpit and altar 
painting before the restoration of 1943-49.

Fig. 31. Antependium nr. 1, 1718, skænket af Frederik 
IV (s. 6203).  Foto John Lee 2003. – Frontal no. 1, 1718, 
donated by Frederik IV.
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minus mihi adjutor« (Herren er min hjælper). Un-
der monogrammet er Elefantordenen ophængt 
i kæde, endvidere årstallet »1718«. Paralleller til 
den kongelige donation kendes fra slotskirkerne 
i Odense (Skt. Hans Kirke) (DK Odense 1347) og 
Kolding samt på Frederiksborg (DK Frborg 1796) 
og Fredensborg (DK Frborg 823).135

 Til antependiet hørte et †overtræk af rødt lær-
red, fornyet 1750 og atter 1770;136 1859 foredes 
klædet med lærred.58 1972 blev det restaureret og 
lå herefter permanent på altret, hvilket medførte 
begyndende nedbrydning. Atter restaureret 1987, 
hvor slidte partier af fløjlet blev fornyet, et nyt for 
af bomuld blev monteret oven på lærredsforet, og 
der blev påsyet velcrobånd til ophængning. Det 
benyttes i dag kun i forbindelse med de kirkelige 
højtider.137

 2) 1990, udført af væver Hanne Vedel sammen 
med en alterdug.124 Af uld, mørkegrønt med syv 
smalle, røde striber.
 †Alterklæder. 1604 omtales et gammelt, ubruge-
ligt alterklæde af gult damask og et alterklæde af 
grønt fløjl med tilsvarende ‘kapper’ og silkefryn-
ser. 1645 betegnes sidstnævnte som ‘gammelt’. 
Ingen af disse nævnes efter 1650.138 1828 nævnes 
et klæde af rødt stof, syet af Juliane Calundan,139 
og 1849 et klæde af fløjl med guldbroderi, syet af 
madam Thorsen.58

 Blandt kirkens †alterduge kan nævnes et ‘alter-
lagen’, omtalt 1604, med Birgitte Gøyes våben-
skjold, måske overført fra Ring †Klosterkirke (s. 
4662). Dugen var i dårlig stand.15 1645 omtales 
en lærredsdug.15 1718 skænkede Frederik IV 
sammen med alterklæde og messehagel en alter-
dug af ‘fint’ lærred med ‘fine’ kniplinger omkring. 
Dugen, der da betegnedes ‘gammel og ubruge-
lig’, solgtes på auktion 1754.140 1750 indkøbtes 
en dug af kramlærred (kammerdug) med brede 
kniplinger.136 Endvidere en dug af hvid jaconet, 
syet 1843 af Marie Baes,57 og en tilsvarende med 
‘rosen tyl blonder’, syet 1850 af madam Thor-
sen.58 1867 broderede og skænkede kateket  Skous 
hustru en ‘ualmindelig smuk’ alterdug.141 
 Altermaleriet (jf. fig. 26 og 30), er udført 1971 af 
Jens Nielsen, Holstebro og opsat året efter. Olie 
på lærred, 170×115 cm, med motiv af Korsfæ-
stelsen. Det er monteret foran (†)altermaleri fra 

1866, udført af Christen Dalsgaard og erhvervet 
efter indsamling blandt byens borgere. Motivet 
er usædvanligt: Kristus stående ved en døbefont 
(jf. fig. 32), ifølge traditionen den font, der var 
skænket til kirken 1851, men dog med afvigende 
dekoration af soklen.142 I baggrunden ses alter-
bordet med kalk og stager med brændende lys. 
Maleriet var indsat i en skåret ramme med kan-
nelerede pilastre med profilkapitæler bærende 
bueslag; i sviklerne bladornamenter. I forbindelse 
med opsætningen af maleriet blev altrets træværk 
forskønnet med maling.55

 †Altermaleri, udført af en ukendt, med motiv 
af Kristi Opstandelse.143 1833 betegnedes værket 
af kateket Karl Hansen som ‘temmelig mådeligt 
malet’.144 Nedtaget 1866 og henlagt på kirkens 
loft.
 †Altertavle, o. 1583. Beskrevet af Søren Abild-
gaard 1770 som en ‘simpel’ altertavle med udskå-
ret monogram i træ foroven: et sammenskrevet, 
kronet »FS« (Frederik og Sophie) samt årstallet 
1583.145 Nedtaget ved ombygningen 1801, sam-
men med et †alterbord.
 Knæleskamler. 1) 1845.57 Af træ, med betræk af 
rødt fløjl med guldgaloner, syet af den øverste del 
af alterklæde nr. 1. Oprindelig betrukket med rød 
damask og frynser. Skamlen anvendes ved de kir-
kelige højtider. 2) Nyere, af fyrretræ, med pude 
med grønt betræk, svarende til alterklæde nr. 2.

ALTERSØLV

Altersættet (fig. 34), o. 1575, er skænket af Trine 
Kore, Jep Henriksens hustru. Den 22,3 cm høje 
kalk, hvis bæger er fornyet 1966, har sekstunget 
fod med standkant prydet af et gennembrudt tre-
pasmønster. På en af fodtungerne er fæstnet en 
støbt Kristusfigur med Adams kranium ved fød-
derne, og langs to af tungerne er der en indgrave-
ret giverindskrift med minuskler: »trine kore jep 
henricsøns hustru« (fig. 33). Skaftet er sekssidet, 
og knoppen er gotisk med graverede stavværks-
lignende blade i varierende udformning samt 
rudebosser med graverede minuskler på kryds-
skraveret grund; disse danner tilsammen navnet 
»iehsus«. Såvel knoppen som foden er forgyldt. 
Bægeret er fornyet 1966 ved guldsmed Bent Ex-
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ner, Hald.124 Den tilhørende disk måler 15 cm 
i tværmål og har ottepasformet bund samt glat 
fane med graveret cirkelkors.
 Antagelig er sættet identisk med det altersæt, 
der tidligst omtales 1604 med angivet vægt på 25 
lod; antagelig kirkens første altersæt.15 Det kan 
dog ikke udelukkes, at sættet oprindelig er skæn-
ket til en anden kirke.146 Kalken er beslægtet med 
eksempler i Voerladegård Kirke (s. 3860) og Tunø 
Kirke (s. 2393). 1750 blev det oprindelige †bæger 
erstattet af et nyt.140 Fra s.å. opbevaredes sættet 
i et †futteral af læder,140 fornyet 1776, da Niels 
Weylet lavede en pung til kalk og disk.53 1830 
erstattet af en læderpose.56

 Ud over ovennævnte anføres tre altersæt i slots-
inventarierne fra første tredjedel af 1600-tallet; 
heraf er dog kun et af sættene (nr. 3) udtryk-
keligt anført under Slotskirkens inventar. 1) En 
‘hvid sølv’ *kalk og disk, der 1562 tilgik slottets 
inventarium fra lensmand Eskil Gøye.147 Sættet er 
muligvis identisk med den kalk og disk fra Ring 
Kloster, der 1593 af kongen skænkedes til Stil-
ling Kirke (s. 2962). 2) En †(?)kalk og disk fra 
Ring Kloster, anført i slotsinventarierne 1604 og 
1608.15 3) En †(?)sølvkalk og disk, som kom fra 
»Engelauge« (Endelave?), hvormed Slotskirkens 

inventar i maj 1632 blev ‘forbedret’.15 De tre sæt 
omtales ikke siden. De har formentlig blot været 
midlertidigt opbevaret på slottet og blev næppe 
anvendt i kirken.
 Oblatæsker. 1) (Fig. 35), 1769.53 Den ovale æske, 
der måler 9,5×7,5 cm, 6 cm høj, har kuplet låg 
med gravering langs kanten og bladornament 
foroven. Låget krones af Fugl Fønix. I bunden 
mesterstempel for Mathias Mortensen Bøgh (Bø-
je II, nr. 6294), under bunden indprikket vægt-
angivelse i skriveskrift »Vog 12 lod ½ qt« og der-
under ejermærke i graveret kursiv »Skanderborg 
Slotskirke«. Jf. alterkande nr. 1.
 2) O. 1900, i nygotisk stil, 15 cm i tværmål og 
15 cm høj, med konisk låg med lågknop i form 
af et georgskors. I bunden rektangulært stempel 
med »D.F.A.«, rundt stempel med »P« samt to 
tårne.
 Alterkander. 1) (Fig. 35), 1769,53 svarende til ob-
latæske nr. 1. Den 25 cm høje kande har cirkulær, 
glat fod, svunget, udbugende korpus og kuplet 
låg, begge dele smykket med graveret rocaille-
værk. Låget krones af Fugl Fønix. Den udsvejfede 
hank er af sortmalet træ. Under bunden mester-
stempel for Mathias Mortensen Bøgh (Bøje II, 

Fig. 34. Altersæt, o. 1575, skænket af Trine Kore, Jep 
Henriksens hustru (s. 6204). Foto John Lee 2003. – 
Altar set, c. 1575, donated by Trine Kore, Jep Henriksen’s 
wife.

Fig. 33. Detalje af altersættet (jf. fig. 34), o. 1575 (s. 6204). 
Foto John Lee 2003. – Detail of the altar set, c. 1575.
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nr. 6294), indprikket vægtangivelse i skriveskrift 
»Vog 47½ lod ½ qt« samt, modsat, »Skanderborg 
Slotskirke« i graveret kursiv. 1776 blev kanden 
forsynet med en sølvprop i kæde, udført af M. 
Bager.53

 2) Af sort porcelæn med guldkors fra Den 
kgl. Porcelænsfabrik, skænket af apoteker David 
Seidelin 1840, ‘hvorved synet af de profane sorte 
flasker ville kunne undgås’.148 På loftet.
 *3) O. 1895, af sølv, skænket af Theodora Re-
genburg (jf. kirkegårdsmonument nr. 7). Den 41 
cm høje kande har graveret giverindskrift på kor-
pus i fraktur »15. juni 1895 Skanderborg Slots-
kirke fra Theodora Regenburg«, på modsatte side 
et graveret kors med trepasender. Ved hankefæstet 
et kvindehoved. I bunden to stempler (ulæselige). 
Kanden er udlånt til Skanderup Kirke.
 Sygesættet anvendes også af Skanderup Kirke 
og er beskrevet under denne (s. 2910). Ud over 
kalk, disk og oblatæske omfattede sættet tillige en 
†glasflaske til vin. 1830 anskaffedes et futteral af 
læder, og s.å. blev sættet repareret.56

 †Ske. 1899 anskaffedes en vinske af sølv til al-
tret.149

ALTERUDSTYR OG ALTERSKRANKE

Alterstager (fig. 36), sidste fjerdedel af 1500-tallet. 
De 57 cm høje stager har glat, klokkeformet fod, 
balusterskaft med fladtrykt kugle under pærefor-
met led omgivet af ringled og bred lyseskål med 
blød karnisprofil. Ved overgangene mellem led-
dene er graveret enkelt- eller dobbeltlinje.150

 Antagelig er stagerne identiske med det par 
alterstager, der tidligst omtales 1604.151 De er 
nært beslægtet med de noget mindre stager i 
Tolstrup Kirke (s. 4785). 1836 forsynet med to 
store, hvidmalede trælys med olielamper, udført 
af gørtler Møller.152 1963 ønskede menighedsrå-
det de ‘overdimensionerede’ stager erstattet af to 
sølvstager efter tegning af billedhugger Valdemar 
Foersom Hegndal. Forslaget blev ikke realise-
ret.153

 †(?)Alterstager.1604 opbevaredes to gamle kir-
kelysestager af messing, ‘hver på sit »slaug«’ på 
slottet. 1629, ‘da de kejserlige var draget bort’, 
fandtes de i fadeburet, 1645-50 i skriverstuen. 

Fig. 35. Oblatæske og alterkande, 1769, udført af Ma-
thias Mortensen Bøgh (s. 6205). Foto John Lee 2003. 
– Wafer box and altar vessel, 1769.

Fig. 36. Alterstager, sidste fjerdedel af 1500-tallet (s. 
6206). Foto John Lee 2003. – Altar candlesticks, last quar-
ter of 16th century.
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Stagerne, der ikke omtales siden, har næppe væ-
ret anvendt i kirken.15

 Syvstage, såkaldt Titusstage, 1916,154 af messing. 
Den 38 cm høje stage har ottekantet fod i tre 
afsæt. Stagen ændredes til elektrisk lys, som at-
ter blev fjernet 1951.55 Indtil restaureringen 1971 
stod den på alterbordet (jf. fig. 69). På loftet.
 Alterbog (fig. 37). Frederik II’s bibel, 1589, i ind-
binding fra 1732 af brunt læder med hjørnebe-
slag i messing med bladornamentik og initialerne 
»LH«. Som lukketøj nyere læderstropper med 
messingkroge. Restaureret 1996, og s.å. depone-
ret i kirken af Skanderborg Museum (SBM inv.nr. 
660x1).155

 †Alterbøger. 1645 omtales en gammel alterbog.57 
1750 anskaffedes en ny alterbog; den fandtes end-
nu ved kirken 1833.156 Nye alterbøger anskaffe-
des 1769 og 1849, sidstnævnte med forgyldning 
og indbundet i safian.157

 En †bogstol blev anskaffet 1746; nævnes endnu 
1790.158

 Messehagler. 1) (Fig. 38), 1718, af rødt fløjl med 
broderier i guld- og sølvtråd samt silke. Skænket 
af Frederik IV sammen med alterklæde nr. 1 (s. 
6203).159

 Haglen er kantet med en bred guldgalon mel-
lem to smallere. På rygsiden er et stort relief-
broderi, 75 cm højt, udført i guld- og sølvtråd 
samt farvet silke, af den korsfæstede Kristus på 
Golgathahøjen med Adams kranium og knogler 
ved foden. Kristusfiguren, der er vist iført lænde-
klæde, har brunt hår og skæg, grøn tornekrone 
og tydeligt markerede, blodige vunder. Korstræet 
er udført i guld. Øverst på korset er et skriftbånd 
med indskrift på hebraisk, græsk og latin (»Iesus 
nazarenus rex iudæorum«), i alt ni linjer, broderet 
med sort. Tilsvarende donationer kendes fra slots-
kirkerne i Odense (Skt. Hans Kirke) (DK Odense 
1363) og Kolding samt på Frederiksborg (DK 
Frborg 1820), Frederiksberg (DK KbhBy 450) og 
Fredensborg (DK Frborg 830).135

 Istandsat 1777,53 1918 (krucifikset) og 1968.124 
Haglen opbevaredes i et rødt †lærredsovertræk, 
fornyet 1778.112Fig. 37. Frederik II bibel, trykt 1589, i indbinding fra 

1732 (s. 6207). Foto John Lee 2003. – Frederik II Bible, 
printed in 1589, in binding from 1732.

Fig. 38. Messehagel nr. 1, 1718, skænket af Frederik IV 
(s. 6207). Foto John Lee 2003. – Chasuble no. 1, 1718, 
donated by Frederik IV.
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 2) 1990, vævet af Hanne Vedel, lys grøn, med 
applikeret kors i cirkelslag på ryggen og lysegrønt 
for.
 †Messehagler. 1604 omtales en messehagel af 
grønt, blomstret fløjl; 1645 nævnes, at den var 
besat med snore af guld og sølv.160 Omtales ikke 
efter 1650.
 Endvidere omfatter slotsinventariet 1604 et ta-
pet af gammel »arrask« (uldent stof) ‘fordelt’ med 
fløjlsstykker af en gammel messehagel. Tapetet 
var i hofmesterindens kammer. Den omtalte 
messehagel har næppe haft nogen forbindelse til 
Slotskirken.161

 †Messeskjorte, 1718, skænket af Frederik IV 
sammen med alterklæde, -dug og messehagel. 

Af warendorfer-lærred (fint, bleget lærred) med 
kniplinger i halsen og på brystet.140

 Skriftetavle (fig. 39), 1759, til optælling af nad-
vergæsterne.162 Tavlen, der måler 41×19 cm, har 
svejfet topstykke med udsavet hul til ophæng, 
derunder 10×6 borede huller. Over hvert hul er 
malet et ciffer med gulgrå farve, øverst »1759«. 
Opbevares ved kirken.
 Alterskranke (jf. fig. 26), o. 1900, skænket af 
købmand Simon Sass (jf. kirkegårdsmonument 
nr. 9).163 Af eg (håndlisten) og fyr. Skranken er 
udført i renæssancestil med kannelerede, korin-
tiske søjler samt tandsnitsgesims, svarende til det 
ældre inventar, og som dette stafferet med lyse-
gråt, mørkegråt og forgyldning. Foran skranken 
findes et knæfald, betrukket med brunt læder 
(oprindelig fløjl med frynser). To *gavlstykker, 95 
cm høje, med toproset med forsænket felt med 
karvskåret mønster, blev nedtaget ved restaure-
ringen i 1940’erne. Opbevares på Skanderborg 
Museum (SBM inv.nr. 946x1-2).
 Forslag til alterskranke. 1723 foreslog slotsfoged 
Gottfried Becker et galleri, d.e. en alterskranke, 
opført omkring altret for at beskytte det alter-
klæde, kongen havde skænket få år forinden. For-
slaget blev afvist, da der fandtes et overtræk, som 
kunne dække klædet, og kongens ind- og udgang 
fra kirken ville blive for snæver.140

 †Alterskranke? 1) Ældre tegninger, fig. 11 (1749) 
og 28 (1799), antyder eksistensen af en †alter-
skranke, længere fremskudt i rummet på først-
nævnte end på sidstnævnte. Der kan dog også 
være tale om et alterpodium. 2) 1862 fandtes et 
højt knæfald, polstret og betrukket med læder.55

 †Læsepult. 1905 anskaffedes en »gulvprædike-
stol«, d.e. en løs talerstol; angiveligt fordi prædike-
stolens placering over altertavlen var »uheldig«.164

DØBEFONTE OG DÅBSUDSTYR

Døbefont og dåbsudstyr fra tiden som kongeligt 
kapel kendes ikke. 23. jan. 1575 blev Frederik II 
og dronning Sophies datter, prinsesse Anna, døbt, 
hvortil kan være anvendt et særligt udstyr (jf. DK 
KbhBy 5, 41; Frborg 1823). Til den øvrige me-
nighed kan blot have været benyttet et fad på en 
enkel fod eller et bord, jf. ndf.165

Fig. 39. Skriftetavle, 1759 (s. 6208). Foto Arnold Mik-
kelsen 2005. – Confessional board, 1759.
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Danmarks Kirker, Århus

 Døbefont (fig. 40), 1851, udført af stenhugger 
Scheller (font) og billedhugger Johann Scholl 
(dekoration), begge København; antagelig efter 
tegning af arkitekt Gottlieb Bindesbøll og skæn-
ket af købmand, kirkeværge og borgerrepræsen-
tant Lars Thomsen.166

 Af bremersandsten, 84 cm høj, tværmål 61 cm. 
Fonten er hugget i tre dele. Over det cirkulære 
fodstykke er skaftet smykket med to kraftige oli-
vengrene, sammenbundet med en stor sløjfe.167 
Kummens underside prydes af en tredobbelt bøl-
gelinje mellem ligeledes tredobbelte rammelinjer. 
Den er indvendig malet med lyseblåt. Fonten, der 
blev fragtet fra København i de første måneder af 
1851, stafferedes med ‘forskellige farver’ af maler 
C. Weber.58 I forbindelse med fontens opstilling i 

kirken måtte indgangen til en lukket stol, nr. 18, 
ændres.58 1911 erstattet af (†)døbefont og hensat 
i korets vesthjørne. Genopstillet lige for altret ved 
restaureringen 1943-49. 
 (†)Døbefont (jf. fig. 69), 1911, af smedejern, ud-
ført af smedemester Jæger i Århus efter tegning 
af arkitekt M. B. Fritz, med forbillede i fontene 
i Hørning (Randers Amt) og Århus Vor Frue (s. 
1156) fra o. 1650. Arbejdet udsprang af et ønske 
om at kunne anvende det ældre dåbsfad, og be-
kostedes ved indkomne gaver.168 
 Den ca. 102 cm høje font, der nu er adskilt 
i tre dele, er udformet som et stativ, der bærer 
dåbsfadet. Foden er sammensat af tre drager med 
bagudvendte hoveder og voluthaler, der er samlet 
ved et treled. Derover et balusterskaft, fra hvis ne-
derste, klokkeformede led udspringer små, dob-
belte volutter med tulipanknoplignende midtled. 
Endvidere seks større, dobbelte volutter i fladjern, 
hvis øvre slyng danner profilmasker. Volutterne 
ender i seks kraftige bøjler, som bærer fadet. Om 
mundingen er påsat en indvendig rundet, udven-
dig sekskantet kantplade. Sortmalet.
 Fonten, der blev indviet pinsedag 1911,124 var 
opstillet i koret til restaureringen 1943-49 (jf. fig. 
69). På loftet.

Fig. 40. Døbefont, 1851, udført af stenhugger Schel-
ler og billedhugger Johann Scholl, København, efter 
tegning af arkitekt Gottlieb Bindesbøll(?) og skænket 
af købmand, kirkeværge og borgerrepræsentant Lars 
Thomsen (s. 6209). Foto John Lee 2003. – Font, 1851, 
made by the stonemason Scheller and the sculptor Johann 
Scholl, Copenhagen, after drawing by the architect Gottlieb 
Bindesbøll(?), and donated by the merchant, churchwarden 
and town councillor Lars Thomsen.

Fig. 41. Dåbsfad nr. 1, 1776, udført af S. Høvring (s. 
6210). Foto Arnold Mikkelsen 2005. – Baptismal dish 
no. 1, 1776, by S. Høvring.

421
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 Dåbsfade. 1) (Fig. 41), 1776, udført af S. Høv-
ring.53 Af kobber, 49 cm i tværmål, med bladbort 
på fanen samt i bunden omkring tre krydsende 
fisk. Om kanten tovstav. På fanens bagside er se-
kundært fastgjort en ring til ophæng. Fadet har 
sidestykker i Egvad (DK Sjyll 1758) og Lindknud 
(DK Ribe 2689) samt Pederstrup (Viborg Amt).
 Samtidig med fadet anskaffedes et lille, ovalt 
†bord af fyrretræ til at sætte det på, fornyet 
1832.169 1851 erstattedes fadet af det nuværende. 
Det opbevaredes derefter i præstegården, til det 
1911 blev anbragt i den nye smedejernsfont.168 
På loftet.
 2) (Jf. fig. 40), 1851, udført af C. M. Svanberg, 
København, med gravering ved billedhugger Jo-
hann Scholl smst.58 Af tin. Fadet, med tværmål 
47 cm, har næsten udvisket trekantmønster mel-
lem omløbende dobbelte rammelinjer på fanen. 
På fanens underside to mesterstempler for Carl 
Magnus Svanberg, flankerende et bånd med »Kiø-
benhavn«.170 Den tilhørende, slanke dåbskande 
jf. fig. 40, 30 cm høj, har graveret motiv af to 
krydsende liljegrene. Sættet indkøbtes til den s.å. 
modtagne font, og graveringen blev optrukket 
med guldfernis.58

 †Dåbsfad. 1769 anskaffedes et ‘døbebækken’ af 
kobber. Det stod på et lille †bord af fyrretræ.53

 †Dåbskander. 1) 1751, af tin, med blomsteror-
namenteret hank. I låget initialerne »JMS« og 
»1751« samt mesterstempel for Friedrich Wolf.171 
Kanden blev 1897 registreret af Chr. Axel Jensen, 
der omtalte den som ‘kasseret’.172 2) 1829, af tin.56 
En af kanderne blev repareret 1860.58

 †Dåbstekstiler. 1769 anskaffedes to drejlsserviet-
ter af hørgarn  til dåbsfadet.53 1828 skænkedes to 
servietter og to håndklæder til brug ved dåben,56 
1851 erstattet af to nye håndklæder.58

PRÆDIKESTOL

Prædikestol (fig. 42-44), med udskåret årstal 1572, 
bestående af kurv, (†)underbaldakin, dør og lyd-
himmel. 1801 flyttet fra sin oprindelige plads ved 
det nordøstligste vindue og indsat i et prædike-
stolsalter (s. 6202). I forbindelse med nyopsæt-
ningen er stolen delvist reduceret, mens enkelte 
led er tilføjet. Opgangen sker via en trappe fra 
præsteværelset bag altret.
 Kurven, der udgør fem sider af en ottekant, om-
fatter i sin nuværende opsætning et tilsvarende 
antal fag, idet den nordvestvendte side, der anta-
gelig oprindelig bestod af to fag, er blevet redu-
ceret med det yderste af disse (jf. fig. 11 og 28). De 
enkelte fag har rundbuede arkader båret af kan-
nelerede pilastre med profilkapitæler og -baser. 
Selve arkadefelterne er tomme, mens sviklerne 
har kerubhoveder. Storfelterne indrammes af kan-

Fig. 43. Detalje af prædikestolsdør, 1572 (s. 6212). Foto 
Arnold Mikkelsen 2005. – Detail of pulpit door, 1572.

Fig. 42. Topfigur fra prædikestol (jf. fig. 44), 1700-tal-
lets anden halvdel (s. 6210). Foto Arnold Mikkelsen 
2005. – Top figure from pulpit, second half of 18th century.
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nelerede, korintiske søjler foran slanke fyldinger 
med akantusranker. Den rigtsmykkede kronge-
sims, der forkrøppes over hjørnesøjlerne, har i 
frisen smalle, tværrektangulære felter (tomme), 
indrammet af rulleværkskartoucher, og afsluttes 

foroven med tandsnit over æggestav. Det oprin-
delige postament er ikke bevaret, og kurven hvi ler 
siden 1801 direkte på det sekundære, halvrunde 
fremspring over alteret. Dele af (†)underbaldakinen 
(fig. 93), omfattende fire karnisformede sider af 

Fig. 44. Prædikestol, 1572 (s. 6210). Foto Arnold Mikkelsen 2005. – Pulpit, 1572.
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vandrette brædder mellem kraftige tandsnitsrib-
ber, opbevares siden 1972 på kirkens loft.173

 Døren, der tidligere var placeret på gulvet ved 
det nordøstre vindue for enden af †opgangen (fig. 
11 og 28), er i den nuværende opstilling indsat 
som en art rygskjold for prædikestolen med den 
hidtidige yderside indad mod kurven, og giver 
samtidig adgang til opgangstrappen. Selve døren 
er placeret i en portallignende ramme med kan-
nelerede, korintiske halvsøjler på høje postamen-
ter, der i den nuværende opstilling er skubbet ind 
i kurven, og rigt profileret gesims, i hvis frisefelt 
er en tværrektangulær rulleværkskartouche med 
masker og versalindskrift, alt i gennembrudt ar-
bejde, »Anno Domini 1572«.174 Den rundbuede 
dørfløj, der er indsat i gerigt med kannelerede 
pilastre og kerubhovedsmykkede svikler, prydes 
af et sammensat arkadefelt, der i todimensional 
form gentager dekorationen af kurvens enkelte 
fag. Dyvelspor efter †ornament udfylder dørens 
bueslag.
 Lydhimlen er formet som en sekssidet baldakin 
med fem fremspringende fag, svarende til kurven. 
Den kraftige, sammensatte gesims har rankede-
korerede frisefelter og sekundære hængestykker i 
form af ophængte draperier mellem kvaster. Over 
hjørnefremspringene er triumfbuelignende op-
standere. Himlen krones af seks kraftige volutbøj-
ler, foroven afsluttet med fantasidyrehoveder (et 
hoved mangler), der er samlet i en blad- og mus-
lingeskalsprydet kugle, hvorpå er opsat en sekun-
dær topfigur: Troens personifikation i form af en 
knælende putto med et kors. Himlens underside 
har inden for en femsidet profilliste en roset med 
frugter og blade omkring en blomst. Himlen er 
ophængt i to bjælker, der udgår fra nordgavlen.
 Staffering. Prædikestolen fremstår siden 1971 
med lysegrå bemaling og forgyldte detaljer; selve 
topfiguren står dog afrenset. Spor af oprindelig 
staffering er ikke påvist, men antagelig har sto-
len stået med en delvis bemaling, bl.a. af kurvens 
arkade- og frisefelter.175 En sekundær, dækkende 
bemaling, formentlig påført i forbindelse med 
nyopsætningen 1801, afløstes i 1860’erne af en 
egetræsbemaling.176 I 1940’erne fremstod præ-
dikestolen afrenset, men ved afslutningen på re-
staureringen 1943-49 udførtes en rødbrun hel-

hedsstaffering med forgyldte detaljer.177 Denne 
bemaling ses endnu på (†)underbaldakinen.
 Senere ændringer. 1788 blev prædikestolen re-
pareret med lister og billedhuggerarbejde.53 Ved 
den lejlighed kan topfiguren muligvis være tilfø-
jet. 1876 blev figuren restaureret af billedskærer 
Petersen.92 I forbindelse med 1940’ernes renove-
ring blev stolen tilføjet to hjørnesøjler ved over-
gangen mellem kurv og pulpitur.178 Lydhimlens 
krone blev drejet, således at bøjleenderne fæstne-
des mellem portalerne i stedet for som hidtil lige 
bag dem, ragende ud igennem åbningen, og det 
nye, hvælvede loft muliggjorde samtidig at flytte 
topfiguren længere bagud mod væggen, frem for 
som hidtil at lade den ride på den forreste bøjle. 
1972 afmonteredes (†)underbaldakinen i forbin-
delse med opsætningen af det nye altermaleri.124

 Sammenfatning. Prædikestolen, der er den ældst 
bevarede fra et dansk slotskapel, repræsenterer et 
fornemt eksempel på renæssancens billedskærer-
kunst. De fine, skarptskårne arkitektoniske detal-
jer og ikke mindst frisens rulleværkskartoucher 
og masker viser, at den ukendte mester, som an-
tagelig også kan tilskrives stolestaderne (s. 6212), 
har været fortrolig med samtidens repertoire af 
dekorative motiver, som de bl.a. formidledes gen-
nem grafiske forlæg. Værket kan yderligere have 
fået et særligt præg gennem malede eller udskår-
ne fremstillinger i kurvens arkader. Lydhimlens 
karakteristiske volutbøjler med dyrehoveder og 
de triumfbuelignende opsatser har formentlig 
dannet forbillede for prædikestolen i Dover Kir-
ke (s. 3165), som 1594 skænkedes af slotsskrive-
ren på Skanderborg.
 †Beklædning. 1836 nævnes en beklædning af 
fløjl.57 Tilsvarende fløjlsbeklædning med frynser 
ses på ældre fotos (jf. fig. 32).
 En †»gulvprædikestol« anskaffedes 1905, jf. s. 
6208.

STOLE

Kirkens stoleværk omfatter to rækker stolestader 
i skibet samt et kort stade i hver side af koret 
og et langt stade uden forpanel ved sydvæggen. 
Endvidere findes løse stole i pulpiturerne. Tid-
ligere fandtes †lukkede stole på gulvet og pul-



6213STOLE

piturerne. I det følgende beskrives de to rækker 
stolestader først (s. 6213), derpå staderne i koret 
og ved sydvæggen (s. 6216) og til sidst de løse 
stole (s. 6220).
 Stolestader (fig. 45-47), med udskårne årstal 1572. 
Selve bænkene er fornyet 1900-03, mens lågerne 
hovedsagelig er fra 1943-49. Fra renæssancen stam-
mer samtlige gavle, heraf i alt 26 med udskårne 
kartoucher, stolestadernes forpaneler, den forreste 
stoledør i hver række samt østrækkens bagpanel.
 Stolene er opstillet i to blokke af ni stader, 
hvert stade med fire pladser. Opstillingen, der 
delvis dikteres af gavlenes inskriptioner, svarer 
formentlig nogenlunde til den oprindelige med 
mandsstolene i øst, kvindestolene i vest.

 Mod midtergangen er i hver side 10 halv-
runde prydgavle (plankegavle, ca. 135 cm høje) 
med tilsvarende fordybede topfelter med rulle-
værkskartoucher med udskårne reliefversaler og 
-minuskler (hhv. øst og vest) og tal, som tilsam-
men danner Frederik II’s to valgsprog og årstal-
let 1572. Herunder er fordybede, skjoldformede 
felter med kartoucheskjolde med kongens og 
dronningens kronede initialer samt rigsvåbenets 
bestanddele. Øverst spor efter hul til montering 
af lyseholdere.
 De to nordligste gavle i øst og den nordligste 
gavl i vest adskiller sig fra de øvrige. De er sam-
let af to planker og har oprindelig været bredere, 
antagelig også højere, men er sekundært beskåret, 

Fig. 45. Stolestadegavle, 1572, nr. 6-3 (vestrækken) (s. 6213). Foto Arnold Mikkelsen 2005. – Pew gables, 1572, nos. 
6-3 (west row).
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så størrelsen svarer til de øvrige gavle. Foroven 
er der fordybede felter hvori kronede kartouche-
skjolde med rigsvåbenet og, på den anden gavl 
i østrækken, tre kronede løver med ni hjerter 
(Danmark). Det kan ikke udelukkes, at de tre 
gavle, evt. blot gavlen med ‘Danmark’, oprindelig 
har haft en anden anvendelse, måske i †konge stol, 
men spørgsmålet om deres oprindelige place-
ring kan ikke besvares med sikkerhed.179 1900-03 
blev gavlene opstillet i den nuværende rækkefølge, 
 reg  net fra nord mod syd:

Østrækkens motiver (fig. 46a-b):
1) Frederik II’s kronede rigsvåben med hoved-, 
midter- og hjerteskjold, hvis enkelte bestanddele, 
blandt andre motiver, genfindes på de øvrige sto-
legavle.
2) Danmark; kronet skjold med tre løver og ni 
hjerter. 
3) Kronet F (Frederik II), båret af skyhænder. 
Topfelt: »Mein«
4) Danmark; kronet skjold med tre løver og ni 
hjerter. Topfelt: »Hoffnvng«

Fig. 47a. Stolestadegavle, 1572, nr. 10-6 (vestrækken (fra syd mod nord)) (s. 6215). Foto Poul Pedersen 1972 og 
Mogens Vedsø 2006 (nr. 10). – Pew gables, 1572, nos. 10-6 (west row).

Fig. 46a. Stolestadegavle, 1572, nr. 1-5 (østrækken (fra nord mod syd)) (s. 6214). Foto Poul Pedersen 1972. – Pew 
gables, 1572, nos. 1-5 (east row).
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5) Norge; kronet skjold med øksebærende løve. 
Topfelt: »zv Got«.
6) De tre unionskroner. Topfelt: »Allein«.
7) Vender; lindorm (drage). Topfelt: »Anno«.
8) Goter; løve over ni hjerter. Topfelt: »Domini«.
9) Holsten; nældeblad. Topfelt: »1572«.
10) Oldenborg; bjælker. Topfelt: Diamantbosse.
Vestrækkens motiver (fig. 47a-b):
1) Frederik II’s kronede våben (jf. østrækken nr. 1).
2) Oldenborg; skjold med bjælker. Topfelt: Vin-
get løvehoved.

3) Kronet S, båret af skyhænder (for dronningen, 
Sophie af Mecklenburg). Topfelt: »Wiltbret«.
4) Slesvig; to løver. Topfelt: »ist«
5) Gotland; Agnus Dei. Topfelt: »traw«.
6) Island; kronet stokfisk. Topfelt: »MDlxxii«. Hver-
ken Island eller Gotland optræder i det samlede 
rigsvåben.
7) Stormarn; svane med halskrone. Topfelt: »anno«.
8) Delmenhorst; kors. Topfelt: Løvemaske.
9) Ditmarsken; rytter. Topfelt: Tom kartouche.
10) Begge kartoucher er tomme.

Fig. 46b. Stolestadegavle, 1572, nr. 6-10 (østrækken (fra nord mod syd)) (s. 6214). Foto Poul Pedersen 1972. – Pew 
gables, 1572, nos. 6-10 (east row).

Fig. 47b. Stolestadegavle, 1572, nr. 5-1 (vestrækken (fra syd mod nord)) (s. 6215). Foto Poul Pedersen 1972. – Pew 
gables, 1572, nos. 5-1 (west row).



6216 SKANDERBORG SLOTSKIRKE

Indskrifterne danner tilsammen kongens to valg-
sprog og årstallet 1572 »Mein Hoffnvng zv Got 
allein Anno Domini 1572« (‘Mit håb til Gud 
alene’) (læst fra nord) og »anno MDlxxii traw ist 
Wilebret« (plattysk for ‘Treue ist ein selten Wild-
pret’, dvs. ‘Troskab er sjældent vildt’) (læst fra 
syd). Mod væggene er samtidige, glatte (†)gavle, 
hvis halvrunde topstykke blev afskåret ved re-
staureringen 1943-49.
 Oprindelige er også stolestadernes forpane-
ler, hvis forside er delvist skjult af pulpiturerne. 
De har panelfelt med arkadefylding med pilastre 
med dukatmønster, profilkapitæler og bueslag 
med båndslyng samt i sviklerne et vegetativt or-
nament. Bagsiden har ligeledes panelfelter med 
arkadefyld inger med kannelerede pilastre, pro-
filkapitæler og bueslag med tandsnit, adskilt af 
smalfelter med spor af †halvsøjler, svarende til 
brystningspanelerne i nordpulpiturernes under-
etage.180 Østrækkens bagpanel har to gange fire 
glatte fyldinger med pålagte rammer, højrektan-
gulære foroven og tværrektangulære forneden; 
vestrækkens er en kopi udført 1943-49.
 De to forreste stoledøre, ligeledes oprindelige, 
har arkadefylding med kannelerede pilastre, pro-
filkapitæler og bueslag med æggestav over tand-
snit. Endvidere bukkehornshængsler og kasselås 
samt dørgreb af messing. De øvrige døre er glatte 
fyldingsdøre fra restaureringen 1943- 49.
 De to korte stader i koret har tilsvarende re-
næssancegavle, sæde og ryglæn fra 1903 og for-
panel fra 1940’erne. De blev ved restaureringen 
1943-49 udtaget af den østlige stolerække og 
opstillet i korets nordre hjørner. Det lange stade 
ved sydvæggen har tilsvarende sammensætning, 
dog uden forpanel. Etableret i forbindelse med 
restaureringen 1943-49 da stolerækkerne afkor-
tedes (jf. ndf.), muligvis som en genskabelse af det 
†stolestade, som ses på fig. 11.
 Staffering. De to rækker stolestader fremstår 
siden 1903 i afrenset eg med farvesatte detaljer. 
De fordybede felter har sort bundfarve, mens 
kartoucherne er delvist forgyldte med våbener 
i heraldiske farver på gylden, rød eller gråblå 
bund. Indskrifter står med rødt på gråblå bund. 
Endvidere er sviklerne på forpanelernes arkade-
felter udfyldt med rødt. 1801 blev stolene malet 

perlegrå, 1867 stafferet med egetræsmaling, sva-
rende til alterpartiets.181 Afrenset 1903.182 Korets 
stolestader er malet lysegrå, mens kartoucherne, 
der er tomme, står afrensede med gyldne og grå-
blå detaljer på sort bund. Stolen ved sydvæggen 
fremstår i umalet eg.
 Ændringer og istandsættelser. Stolestaderne blev 
udført og opstillet i forbindelse med Frederik II’s 
indretning af kirken i årene o. 1572. Den ældste 
kendte opstilling (1749), som formentlig er iden-
tisk med den oprindelige, omfattede ti rækker i 
øst og ni i vest, samt et længere, todelt stade ved 
sydvæggen (jf. fig. 11).183

 Efter overgangen til bykirke blev stolene 1768-
69 istandsat ved snedker Kai Isaachsen Boxen, 
før de udlejedes til byens borgere, bl.a. blev seks 
mandsstole ‘indelukket’ med døre og bagstyk-
ker, de to øverste mandsstole repareredes, to stole 
blev ‘gjort på ny med bagdel og dør’ og den øver-
ste kvindestol blev flyttet op i koret. Klejnsmed 
Kollerup leverede låse til otte stole, og maler P. 
Todberg modtog betaling for at nummerere dem 
alle.184 Ved udlejningen s.å. opregnes 11 numme-
rerede ‘små mandsstole’, nr. 1-6 med fire sæder, 
nr. 7-8 med tre sæder, nr. 9 med fire sæder og nr. 
10-11 med to sæder, samt ti nummererede kvin-
destole, alle på fire sæder.112 1777 blev mands-
stolene nr. 10-11 omdannet til en lukket stol 
(jf. ndf.), og 1788 opregnes ni mandsstole og 11 
kvindestole, alle med fire sæder, samt ti lukkede 
stole.53

 Konsekvenserne af Hiernøes renovering 1799-
1801 for stoleværket står ikke klart.185 1848 blev 
stolestaderne, betegnet de ‘mindre lukkede sto-
le’, frit tilgængelige for enhver, der ønskede at 
benytte dem, og s.å. blev de repareret og forsy-
net med nye messingdørgreb, mens jernbeslage-
ne blev malet sorte og låsene istandsat.186 1865 
blev fem †lukkede stole nedlagt (jf. ndf.) og er-
stattet af fire åbne stolestader udført af snedker 
Ager.92

 1897 blev stolegavlene registreret af Chr. Axel 
Jensen. De var da opstillet med 11 gavle i hver 
række.187 I forhold til den nuværende opstilling 
var der i østrækken indskudt to gavle mellem de 
nuværende nr. 2 og 3, den første med Olden-
borgs våben, den anden med en tom kartouche. 
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Rækken afsluttedes med den nuværende gavl nr. 
9, Holsten. I vestrækken fulgtes den nuværende 
gavl nr. 1 af to gavle med tomme kartoucher, og 
derefter den nuværende nr. 3, det kronede »S«. 
Mellem de nuværende nr. 7 og 8 var indskudt 
en gavl med Oldenborg, og rækken sluttede med 
den nuværende nr. 9, Ditmarsken.

 1900-03 underkastedes stolestaderne en større 
istandsættelse, og gavlstykkernes nuværende ræk-
kefølge etableredes. I østrækken blev den tredje 
gavl med Oldenborgs våben og den fjerde gavl 
med tom kartouche taget ud og placeret bagest. I 
vestrækken blev to gavle med tomme kartoucher 
taget ud af rækken og gavlen nr. 9 med Olden-
borgs våben rykket frem som nr. 2.188 De tomme 
gavle placeredes bagest i rækken. Ændringerne 
skete uden tvivl for at skabe symmetri i opstillin-
gen, således at gavlene med kongeparrets initialer 
»F« og »S« sad over for hinanden som nummer tre 
i hver side. Samtidig blev stolene gjort mere ma-
gelige: Staderne blev forlænget mod midtgangen, 
forsynet med nye, bredere sæder og nye, skråtstil-
lede ryglæn. De nye sæder krævede, at gavlenes 
bredde blev forøget ved en påsat planke forneden, 
og *stoledørene blev borttaget (jf. fig. 66). Tre 
stader i østrækken blev afkortet mod væggen for 
at give plads til et nyt varmeapparat (s. 6195), og 
der lagdes trægulv under stolerækkerne.189 1934 
fandtes 11 stader i øst, 13 i vest (jf. fig. 66), og 
sidstnævnte række strakte sig til sydvæggen.190

 Ved restaureringen 1943-49 blev gavlene atter 
ført tilbage til deres oprindelige form, og stader-
ne forsynedes med nye fyldingsdøre. Ryglænenes 
stilling blev ændret, og de (†)gavle mod væggene 
blev vandret afskåret i højde med ryglænene. An-
tallet af stole blev reduceret til de nuværende ti 
i hver side, bl.a. som følge af genetableringen af 
indgangen i sydvest og nordpulpiturernes for-
skydning mod syd (jf. ndf.). De overskydende 
gavle fordeltes på to korte stader, som blev op-
stillet i koret, og et langt ved sydvæggen, mens 
den afkortede vest række forsynedes med et nyt 
bagpanel.
 Stil og ikonografi. De ret enkle gavles kompositi-
on er beslægtet med de ældre stolegavle fra 1562 
i Slangerup Kirke (DK Frborg 2068ff.). Mesteren 
bag gavlenes præcise og velskårne kartoucher er 
ukendt, men de kvalitetsprægede udskæringer er 
nært knyttede til prædikestolens, som må anta-
ges at have samme mester. Skanderborg-stolenes 
udsmykning med rigsvåbnet og dets enkelte be-
standdele er det ældste kendte eksempel på anven-
delsen af dette dekorationsskema på denne inven-
tartype. Det er gentaget på de senere stolestader i 

Fig. 48. (†)Stolestadegavl med graffiti, 1572 (s. 6218).  
Foto Arnold Mikkelsen 2005. – (†)Pew gable with graf-
fiti, 1572.
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slotskirkerne på Kronborg, udført 1582 (her dog 
også bestanddele fra det mecklenborgske våben, 
jf. DK Frborg 607ff.), og Frederiksborg, udført 
ca. 1611-16 (jf. DK Frborg 1828ff.). Begge disse 
gavlsæt har dog langt rigere udskæring. Skander-
borg-stolene (samt †kongestol) er ligeledes det 
første kendte eksempel på, at kongeparrets kro-
nede initialer, »F« og »S«, båret af skyhænder, op-
træder sammen (dog endnu ikke sammenskrevne, 
som det var tilfældet på kirkens †altertavle med 
årstal 1583 (jf. s. 6204)) og kan muligvis give an-
ledning til at betragte stolestadernes udsmykning 
og datering som en hentydning til det kongelige 
ægteskab i sommeren 1572. Brugen af skyhæn-
der, bærende det kronede »F«, kendes tidligst fra 
rygskjoldet på prædikestolen med årstal 1567 i 
Skt. Olai Kirke i Helsingør (DK Frborg 170ff.), 
mens dette motiv, kombineret med rigsvåbnet, 
også findes i den bygningssten fra 1571, som er 
opsat over indgangen, jf. fig. 17 (s. 6178).191

 (†)Stolestadegavl (fig. 48), o. 1572(?), 135×31/51 
cm, oprindelig opsat i den vestlige stolestadeblok 
mod væggen. Gavlen er gjort bredere forneden 
1900-03. På indersiden er adskillige graffiti fra 

1600-tallets anden halvdel (fig. 49a-b), bl.a. to 
gengivelser af en bygningslignende konstruktion 
med tre korsbærende spir, den ene med initialer-
ne »PASH« samt et ulæseligt årstal(?) »A°(?) 20«, 
den anden med initialerne »PPS«. Endvidere ini-
tialerne »SIM« og årstallet »1667«, »Iens Nielsen 
Arenfeld 1671«, »Han.(?) (Hans) Velvmsen 1671« 
og, gennembrudt af den sekundære ryglænsrille, 
initalerne »..(?)SD« samt vistnok årstallet »MD-
CLXV« (1665). Siden 1940’erne henlagt på lof-
tet.
 *Stolestadedøre (fig. 50). 1768-69, udført af 
snedker Kai Isaachsen Boxen i forbindelse med 
istandsættelsen af stolestaderne efter overgangen 
til bykirke. De otte fyldingsdøre er 105 cm hø-
je, 45-49 cm brede, én dog 60 cm bred, og har 
varierende hængsler og låse (fornyede). Dørene 
(på nær sidstnævnte) har foroven delvis frem-
dragne sorte numre, hhv. »3«, »4«, »6«, »7«, »8«, 
»9« og »20« (en er blank). Stafferet med lys ege-
træsmaling fra istandsættelsen 1867, hvorunder 
ses spor af perlegrå bemaling fra renoveringen 
1801. Spor af †låsekasser på stolegavlene (på nær 
de to forreste) viser, at dørene var indrettet til 

Fig. 49a-b. Graffiti. Detaljer af (†)stolestadegavl (jf. fig. 48), 1572 (s. 6218). Foto Arnold Mikkelsen 2005. – Graffiti. 
Details of (†)pew gable, 1572.
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at åbne fremad. Nedtaget 1903 og henlagt på 
kirkeloftet. I Skanderborg Museum (SBM inv.nr. 
314x3-10). 
 †Stolestader? I forbindelse med overgangen til 
bykirke 1767 nævnes, at stolestaderne i de ‘to 
rundinger’ såvel som de øvrige stader skal være 
for byens folk.26 Førstnævnte kan være identiske 
med nogle †murede bænke, muligvis gengivet på 
fig. 11. Ved opsætningen 1769 af †geværskab (jf. 
s. 6224) måtte bænkene flyttes hen under trap-
pen.26

 †Skriftestole. 1) 1777, udført af snedker Niels 
Schou.53 Opført efter ønske fra sognepræst Peter 
Hansen, der i en skrivelse til biskoppen anførte 
manglen på en skriftestol som ‘en af de betyde-
lige besværligheder, som gør mig min embedsfø-
relse i Skanderborg Kirke højst ubehagelig (...). 
En mangel, hvorved mit legemshelbred, og mit 
foredrags nytte hindres’. Stolen, der indrettedes 
med faste bænke, ønskedes opstillet ved opgan-
gen til prædikestolen. Nedbrudt ved renoverin-
gen 1801.26

 2) 1801, indrettet bag altervæggen. Udvidet 
1821 ved borttagning af et skillerum og forsynet 
med faste bænke. 1824 smykket med malede de-
korationer af maler Horndrup.56 1848 forsynedes 

stolens vinduer med gardiner af grøn silkeshir-
ting.58 Nedbrudt 1943-49.
 †Degnestole. 1) Før 1749, indrettet i kirkens 
nordøsthjørne, umiddelbart nord for opgangen til 
prædikestolen, og afskærmet fra kirkerummet ved 
skillevægge mod øst og syd med indgang gennem 
sidstnævnte (jfr. fig. 11). Da kirken som nævnt ovf. 
manglede en skriftestol, anvendtes degnestolen til 
dette formål.192 Nedbrudt 1801. 
 2) 1801, indrettet bag altret, ved siden af skrifte-
stolen.55 Nedbrudt 1943-49.
 †Lukkede stole. Slotskirken synes fra den ældste 
tid at have haft et kompleks af lukkede stole eller 
herskabsstole, anbragt såvel på gulvet som langs 
nord- og sydvæggene, som en integreret del af en 
særlig arkitektonisk opbygning, jf. †pulpiturer (s. 
6230). De ældre kilder savner konsekvens i deres 
skelnen mellem de to typer, der i flæng betegnes 
‘lukkede stole’ og ‘pulpiturer’, og det præcise antal 
for hver type kan derfor vanskeligt fastslås.193 Be-
holdningen blev suppleret i årene efter overgan-
gen til bykirke 1767 og afgørende forandret ved 
Hiernøes nyordning af kirkerummet 1799-1801. 
1865 ombyggedes fem lukkede stole (i den davæ-
rende orden nr. 13-17) til åbne stolestader (s.d.). 
I det følgende er opregnet de herskabsstole, der 
efter alt at dømme fandtes som isolerede inven-
tarstykker på gulvet og adskilte sig fra de regulære 
stolestader ved særlige vægge, gardiner og loft.
 1) Konge- og dronningestolen, formentlig o. 1572, 
prydet med kongens våben og bogstaverne 
»FS«.22 Stolen, der ses fig. 11 og 28, var placeret 
i korets vestside, lige over for prædikestolen, og 
delt i to afdelinger. Heraf var den ene formentlig 
identisk med dronningens stol, der 1651 blev repa-
reret af Johan Albertssen Snedker i Skanderup.194 
En trappe førte fra de kongelige gemakker via en 
lille forstue til stolen, der desuden havde adgang 
til kirkerummet gennem en åbning i sydsiden (jf. 
s. 6176). Dele af stolen, primært gavlstykkerne, 
kan muligvis være genanvendt i kirkens stolesta-
der (jf. s. 6214). Endnu nævnt 1770 (Abildgaard), 
men nedbrudt 1801. 
 2) Lensmandens stol. Omtalt 1645-46, da låsen 
var slået i stykker.15 Stolens placering er uvis.
 3) 1767 omtales en lukket stol, nyindrettet ‘for 
få år siden’.26 Placeringen er uvis.

Fig. 50. *Stolestadedøre, 1768-69 (s. 6218). I Skander-
borg Museum. Foto Roberto Fortuna 2003. – *Pew 
doors, 1768-69.
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 4) 1769. En lukket stol på gulvet, indrettet 
og fæstet af degnen Rasmus Schade, på ‘et lille 
mørkt sted, hvor hverken alter eller præst kan ses’ 
ved den gamle kirkedør, dvs. i sydvesthjørnet.26 
Fra 1794 benyttede Schades enke stolen, fra 1797 
udlejedes den til andre medlemmer af menighe-
den.54

 5) Antagelig 1769(?). D.å. omtales en stol på 
gulvet ved en af de piller, som bar pulpiturerne.53 
Det kan ikke afgøres, hvorvidt stolen stod isoleret 
eller var integreret i pulpiturindretningen.
 6) 1777. D.å. lod ‘hr. Hansen’ mandsstolene nr. 
10-11, dvs. de to bageste stole i østrækken, ind-
rette til en lukket stol.53

 8) Amtmandens stol, forhøjet 1788.53 Stolens 
placering og nærmere udformning er uvis; mu-
ligvis identisk med nr. 2. Det kan ikke udelukkes, 

at stolen har været placeret på †nord- eller syd-
pulpituret (s. 6230).
 9) Skomagersvendenes stol, indrettet 1801 i tredje 
stolestade i mandsrækken (dvs. øst) som erstat-
ning for en †pulpiturstol (s. 6230).
 Løse stole. Kirken og kapellet rummer ni løse 
stole af ældre dato, mens yderligere 17 stole op-
bevares i Skanderborg Museum og to på Museet 
på Koldinghus. En del af stolene var endnu 1972 
opstillet i søndre pulpitur.195 1999 blev stolene 
konserveret af Købstadsmuseet Den Gamle By.196 
Stolene beskrives her samlet med angivelse af de-
res placering og eventuelle nuværende funktion 
som brudestole e.l. Hvor intet er nævnt, findes 
stolene i Skanderborg Museum.
 *1-2) 1600-tallet(?), 93 cm høje, af asketræ.197 
Firkantet rygstykke og lige ben med lavtsiddende 

Fig. 51-52. *Stole. I Skanderborg Museum. Foto Roberto Fortuna 2003. 51. *Stol nr. 3, o. 1750 (s. 6221). 52. *Stol 
nr. 8, o. 1750 (s. 6221). – 51. *Chair no. 3, c. 1750. 52. *Chair no. 8, c. 1750.
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stivere. Ryg og sæde betrukket med sort læder. 
Tidligere i en lukket stol, tilhørende familien Friis. 
Nu i Museet på Koldinghus (inv.nr. 3562-63).
 *3-4) (Fig. 51), o. 1750, 105 cm høje, af brun-
bejdset bøgetræ. Svejfet ryg med to gennem-
brydninger og muslingeskal foroven; forsarg med 
tilsvarende ornament. Svungne ben, de forreste 
med antydede dyrefødder, samt drejede stivere 
hvorimellem en svungen tværstiver. Sædet pol-
stret med brunt læder.
 *5) Som nr. 3, 104 cm høj, den øvre muslinge-
skal vender nedad.
 *6) Som nr. 3, 96 cm høj.
 *7) Som nr. 3, 95 cm høj, med bensprosse og 
topstykke af eg; den øvre muslingeskal mindre.
 *8) (Fig. 52), o. 1750, 86 cm høj, af brunma-
let bøgetræ, venstre bagben og rygstykke dog 

bejdset brungrønt (formentlig nyere). Ryg med 
to gennembrydninger og midtbaluster, svejfede 
forben og lige bagben, drejede tværstivere. Sædet 
polstret med brunt læder.
 *9-10) (Fig. 53), o. 1750, 98 cm høje, af sort-
malet bøgetræ med guldstafferede kanter og til-
svarende spaderbladsornament foroven. Ryg med 
to gennembrydninger og midtbaluster, svejfede 
forben og stivere, lige bagben. Sædet polstret med 
brunt læder.
 *11-12) (Fig. 54), o. 1750, 100 cm høje, af 
mørkbejdset bøgetræ. Ryg med to gennem-
brydninger og midtbaluster med volutter, svej-
fede forben. Sædet har gyldenlæderpolstring med 
plantemønster.
 *13-14) (Fig. 55), o. 1750, hhv. 87 og 89 cm 
høje, af brunbejdset bøgetræ. Svejfet ryg med 

Fig. 53-54. *Stole. I Skanderborg Museum. Foto Roberto Fortuna 2003. 53. *Stol nr. 9, o. 1750 (s. 6221). 54. *Stol 
nr. 11, o. 1750 (s. 6221). – 53. *Chair no. 9, c. 1750. 54. *Chair no. 11, c. 1750.
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bladornament foroven, svejfede forben og sti-
vere, førstnævnte samt forsargen med blom-
sterornament. Ryg og sæde polstret med sort 
læder.
 *15-16) (Fig. 56), o. 1750(?), 92 cm høje, af 
bøgetræ. Cirkulær rygramme, svejfede forben og 
lige bagben. Flettet sæde.
 *17) (Fig. 57), 1700-tallets slutning, 100 cm 
høj, af bøgetræ, malet med brunrødt. Rygpille 
med tre gennembrydninger i oval indfatning, 
kannelerede forben og forsarg med hjørnebos-
ser. Sædet polstret med brunt læder. Endnu 1972 
anvendt i præsteværelset bag altret sammen med 
et bord (s. 6223).
 18-21) 1700-tallets slutning, 98 cm høje, brun-
malet træ. Rygpille med gennembrudt mønster 
i oval indfatning. Lige ben med større afstand 

mellem de forreste end de bageste. Sædet polstret 
med grønt læder. I kapellet.
 *22) (Fig. 58), O. 1800, 81 cm høj, af brun-
bejdset bøgetræ. Ryg med to kryds, lige ben og 
stivere. Sædet polstret med mønstret hestehårsbe-
træk.
 23-24) (Fig. 59), 1800-tallets begyndelse, 80 cm 
høje, af lakeret mahogni. Gennembrudt ryg med 
fire lodrette tremmer og to tværstivere, sidst-
nævnte samt forsargen med intarsia. Lige ben. 
Flettet sæde med løs hynde (ny) i blankt stof med 
gyldne striber. Opbevares på alterpulpituret og 
anvendes ved bryllupper.
 25-26) (Fig. 59), o. 1830, 88 cm høje, rødbrun-
bejdset bøgetræ med mahognifineret topstykke, 
rygstykke og forsarg. Ryg med to tværstivere, dre-
jede forben og lige bagben. Sædet polstret med 

Fig. 55-56. Stole. I Skanderborg Museum. Foto Roberto Fortuna 2003. 55. *Stol nr. 13, o. 1750 (s. 6221). 56. *Stol 
nr. 15, o. 1750(?) (s. 6222). – 55. *Chair no. 13, c. 1750. 56. *Chair no. 15, c. 1750(?).
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gyldent stof (nyt), svarende til nr. 23-24. Opbeva-
res på alterpulpituret og anvendes ved bryllupper.
 *27) (Fig. 60), o. 1830, 84 cm høj, af bejdset 
bøgetræ med mahognifineret topstykke, rygstyk-
ke og forsarg. To tværlagte rygstivere, drejede for-
ben og lige bagben. Sædet polstret med gråt stof.
 28) (Fig. 61), 1800-tallets første halvdel, 77 cm 
høj, sortmalet egetræ. Hjørnestol med ryglæn af 
skiftevis drejede og udskårne stivere. De to for-
sarger er svejfede ligesom det forreste ben, mens 
de tre bageste ben og stiverne er drejede. Sædet 
polstret med mørkeblåt fløjl, fastgjort med mes-
singsøm. I korets nordvesthjørne. Muligvis iden-
tisk med †(?)lænestol i skrifte- eller degnestol (s. 
6224). 
 Et antal nyere stole, (jf. fig. 65), tegnet af Hans J. 
Wegner, er opstillet på pulpiturerne samt på kir-

kegulvet. Stolene er hvidmalede med sæde i lyst 
skind; dog fremstår fem stole i ubehandlet eg.
 †Løse stole. 12 rørstole anskaffedes 1875.99 1904 
skænkede bygmester Grumstrup i København 
42 stole til kirken.198 Stolene, med gennembrudt 
ryglæn med midtbaluster mellem tværstivere, lige 
ben og betræk af mørkt læder, blev opstillet i mid-
tergangen langs med stolestaderne (jf. fig. 69).55

 †Bænke. 1778 byggedes fem bænke til sol-
dater.112 1844 anskaffedes 11 bænke, muligvis 
til brug for kirkens kor på balustraden (jf. note 
133).57

 Møbler. Tebord, 1700-tallets anden halvdel(?), af 
træ, med malede byhuse på sargen og bordben 
stafferet med rød ådring. I præsteværelset bag al-
tret, tidligere sammen med *løs stol nr. 17. I tårn-
rummet en gruppe moderne børnemøbler samt 

Fig. 57-58. Stole. I Skanderborg Museum. Foto Roberto Fortuna 2003. 57. *Stol nr. 17, o. 1700-tallets slutning (s. 
6222). 58. *Stol nr. 22, o. 1800 (s. 6222).– 57. *Chair no. 17, c. end of 18th century. 58. *Chair no. 22, c. 1800.
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gråmalet bord og bænk, tilsvarende bord og bænk 
findes på orgelpulpituret.
 †(?)Møbler. Lænestole i skrifte- og degnestol 
omtales i 1800’ernes første halvdel,199 og 1862 
nævnes to lænestole, én ved altret og én i deg-
nestolen.55 En af disse kan være identisk med løs 
stol nr. 28 (s. 6223).
 Møbler i ligkapellet. Kapellets nuværende indret-
ning stammer fra restaureringen 1968. Ved nord-
væggen er et muret alterbord med grå granitplade, 
hvorpå står to lave stager af sort, poleret granit. 
En lav katafalk af eg er opstillet på gulvet. Løse 
stole af eg med hørgjordsæder. Belysningen udgø-
res af væglampetter af matbørstet messing samt 
tre sorte hængelamper over katafalken.124 

 †Møbler i kapellet. Et antal løse bænke samt en 
talerstol og nogle trækandelabre fandtes tidligere i 
kapellet sammen med *ligbåre (s. 6236).

KISTER OG SKABE

†Kiste. Omtalt 1645 med karakteristikken ‘gam-
mel’, af fyrretræ, til opbevaring af messeklæder-
ne.15 1767 omtales en ‘halvkiste’ med lås og nøgle 
til samme formål.26

 †Geværskab. 1769, indrettet i våbenhuset med 
halvrund bagklædning, der passede til murens 
runding. Skabet opførtes på oberstløjtnant De-
dens begæring for at hjælpe Skanderup Kirke, 
der ikke havde plads til et sådant skab.200

Fig. 59. Stol nr. 23 og 25, hhv. 1800-tallets begyndelse og o. 1830 (s. 6222). Foto Arnold Mikkelsen 2005. – Chairs 
no. 23 and 25, beginning of 19th century and c. 1830 respectively.
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Danmarks Kirker, Århus

PENGEBEHOLDERE

†Pengeblok, omtalt 1862, opstillet i våbenhuset.201

 Pengebøsser. 1) En ældre, skrinformet bøsse af 
egetræ, med pengesprække i låget og nøglehul i 
forsiden, opbevares på loftet. 2-3) Nyere, af ege-
træ med sprække til penge foroven, hængslet i 
siden og lukket ved et kraftigt jernbånd over for-
siden. Indvendig en rød fløjlspose til opsamling af 
penge. Opsat ved indgangsdørene i syd og vest. 
 (†)Pengebøsse, af egetræ, rektangulær med af-
rundede hjørner, pengesprække foroven og pen-
geskuffe i bunden. På forsiden påsat messingver-
saler »Ydre Mission«, derunder et kors. Bøssen er 
flækket i højre side efter hærværk. På loftet.
 †Pengebøsser. 1785 forsynedes kirkens bøsse 
med hængelås.53 1826 omtales en sparebøsse af 
blik (ovennævnte?) til tavlepengene, repareret 
1829.56 Den opbevaredes sammen med kling-
pungen i degnestolen (jf. ndf.).

 Klingpung. (Fig. 94), anskaffet før 1767,202 121 
cm lang. Træskaft (flækket i enden) med ril-
lemønster og dølle. Pose af grønt og brunt stof 
med spor af broderi i guldtråd på midtstykket og 
kniplingsbort foroven og forneden; under bun-
den er stoffet samlet i en kvast. Posen er monteret 
over en pengeskål af træ. På loftet.

DØRFLØJE

Udvendige. 1) 1946, dobbeltfløj af eg, beslået med 
jern. Vestindgangen.203 2) 1947-49, dørfløj af eg 
med kraftige, sortmalede jernbeslag i ældre stil. 
Sydindgangen.204 3) Formentlig 1968-69, dob-
beltfløj af eg med blyindfattet glas i de øvre fyld-
inger. Indgangen til kapellet.
 Indvendige. 1) 1600-tallets anden halvdel. Fyld-
ingsdør af eg i tilsvarende gerigt med bukkehorns-
beslag og original kasselås. I tårnets 2. stokværk 
som indgang til loftet. 2) O. 1700. Fyldingsdør af 

Fig. 60. *Stol nr. 27, o. 1830 (s. 6223). I Skanderborg 
Museum. Foto Roberto Fortuna 2003. – *Chair no. 
27, c. 1830.

Fig. 61. Stol nr. 28, o. 1800-tallets første halvdel (s. 
6223). Foto Arnold Mikkelsen 2005. – Chair no. 28, c. 
first half of 19th century.

422
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eg i profileret gerigt, malet med mørkebrunt. I 
tårnets 3. stokværk. 3) (Fig. 62a-b), 1700-tallet, 
af eg. Todelt dørfløj af eg i tilsvarende gerigt; af-
skåret forneden. På ydersiden (mod trappen) har 
fløjen 2×3 fyldinger med pålagte prydrammer i 
geometriske former, udfyldt med sort, mens den 
på indersiden (mod våbenhuset) består af lodrette 
planker, samlet ved vandrette led foroven og for-
neden med sortmalede jernbeslag. På begge sider 
er sortmalet låseblik, mens indersiden endvidere 
er udstyret med skydelåse og fjederbelastet luk-
keanordning. Dørfløjen kan fastgøres på mid-
ten, således at kun den fjederbelastede del åbnes. 
Over døren er en kurvehankbuet, sprossedelt ly-
nette, der må være indsat samtidig med dørens 
nuværende anbringelse. Formentlig oprindelig 
i vestindgangen og ved dennes tilmuring flyttet 
til nuværende plads mellem tårnrum og våben-
hus. 4) O. 1800. Dobbelt dørfløj i profileret ge-
rigt, malet med gråt. På den indskudte etage som 

indgang til orgelpulpituret. 5) 1906, skænket af 
fabrikant A. L. Blom og udført på dennes fabrik 
af snedker Andersen (jf. kirkegårdsmonument nr. 
12).205 Rundbuet, tredelt fyldingsfløj af eg, bu-
ende indad mod kirkerummet i en fortsættelse 
af tårnets runding. Ornamenteret med vandrette 
bånd af blad- og fletværk samt små rosetter. Mod 
tårnrummet er gerigt med fletværksornamente-
ring langs siderne og foroven sentens i relieffrak-
tur »1906 Lyset skinner i mørket joh. 1,5. 1906«. 
Mod kirkerummet på midtsprossen en lille plade 
af sølv med giverindskrift i skriveskrift »Denne 
Dør lavet paa egen Fabrik er skænket Skander-
borg Slotskirke af Fabrikant A. L. Blom«. Dørgreb 
og låseblik af messing. Indsat mellem tårnrummet 
og kirken. 6) 1947-49. Dobbelt fyldingsdørfløj 
med blomstervaser i gennembrudt arbejde i de 
øverste fyldinger, opsat mod klart glas. Dørgreb 
af messing. Indsat i tilsvarende gerigt i vindfanget 
i kirkens sydvesthjørne.

Fig. 62a-b. Dørfløj nr. 3, 1700-tallet (s. 6226). Foto John Lee 2003.  a. Inderside. b. Yderside. – Door no. 3, 18th 
century. a. Inside. b. Outside.
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Fig. 63. Interiør, set mod syd. Foto John Lee 2003. – Interior, viewed towards south.
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PULPITURER

 Pulpiturer, (fig. 64-66), 1799-1801, med genan-
vendelse af ældre dele, indrettet efter tegning af 
Jens Hiernøe (fig. 27-28).206 Det sydlige pulpitur 
er et hævet, søjlebåret kompleks, hvis halvcirku-
lært fremspringende midtdel i syd fungerer som 
orgelpulpitur (nr. 1), mens de to korte sidefløje i 
øst og vest, hver tre fag lange, tidligere rummede 
i alt seks lukkede stole (nr. 2-3). Hertil kommer 
pulpiturindretninger i to etager langs øst- og 
vestvæggen i kirkens nordlige del, hver del på 
fem fag. Arkitekturen, der er harmoniseret med 
prædikestolsalteret og altervæggen, har nyklassi-
cistiske dekorationer, karakteristiske for Hiernøes 
arbejder på den rigt profilerede arkitrav, i form 
af festonindrammede medaljoner med palme- 
og laurbærgrene, skjolde med draperi og roset-

ter og halvvaser med guirlander samt tværvendte 
volutkapitæler, mens de sidstnævnte pulpiturer 
i øvrigt præges af de genanvendte, arkadesmyk-
kede renæssancepaneler. Lysegrå staffering med 
mørkegrå og forgyldte detaljer, udført 1971 ef-
ter bemalingen i forbindelse med restaureringen 
1943-49. 1867 fandtes en lys egetræsmaling med 
forgyldte detaljer, hvilken afløste den oprindelige 
bemaling.90

 Ved restaureringen 1943-49 ønskede menig-
hedsrådet pulpiturerne fjernet (jf. s. 6200f.). I 
stedet afkortedes det sydlige pulpiturs sidefløje 
(nr. 2-3) hver med de to nordligste fag, mens 
øst- og vestvæggens pulpiturer (nr. 4-5) blev 
rykket frem i kirkerummet, så vinduerne blev 
frilagt og lysforholdene i kirkerummet bedredes. 
Samtidig fjernedes samtlige skillevægge i pulpi-
turerne.

Fig. 64. Panelmalerier med Håbet (tv.) og Kærligheden(?), o. 1750. Detalje af nordøstpulpitur (s. 6230). Foto John 
Lee 2003. – Panel paintings with Hope (left) and Charity(?), c. 1750. Detail of north east gallery.
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Fig. 65. Nordøstpulpitur, 1801 (s. 6230). Foto Mogens Vedsø 2006. – North east gallery, 1801.
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 1) Orgelpulpitur, 1799-1800. Det halvrunde pul-
pitur har fem glatte fyldinger samt en enkelt i 
hver side ved overgangen til sidepulpiturerne. 
Midt på rundingen er en oval medaljon med pal-
megrene og bånd samt malet årstal »1800«.
 2-3) 1799-1800. Hvert pulpitur smykkes på 
brystningen af tre (oprindelig fem) glatte fyld-
inger. Indvendig er bræddeloft; adgang sker via 
orgelpulpituret. Møbleret med løse stole. Pulpi-
turerne rummede som nævnt tidligere 2×3 luk-
kede stole af vekslende størrelse (fig. 28).
 4-5) 1801. Opført i to etager som relativt spink-
le trækonstruktioner med flade tremmer mellem 
etagerne og hjørnestolper med glatte pilastre og 
volutornamenter. På brystværnet er i begge si-
der indsat renæssancepaneler, forneden med seks 
slanke arkadefyldinger med kannelerede pilastre 
med profilkapitæler, tandsnitsbueslag og korintiske 
halvsøjler, svarende til stolestadernes forpaneler (s. 
6216). En tilsvarende *søjle med tilhørende pa-
nel findes i Skanderborg Museum (SBM inv.nr. 
314x2) (fig. 95). Foroven er fem, forskudt place-
rede arkadefelter mod kirkens midte samt to på 
hver af kortsiderne, alle lavere og bredere end de 
nedre og smykket med kannelerede pilastre med 
profilkapitæler og bueslag samt kerubhoveder i 
sviklerne, svarende til prædikestolens, om end 
grovere skåret. Mod nord er to glatte fyldinger fra 
1801. Indvendig er forneden bræddeloft, foroven 
kassetteloft. Adgangen til pulpiturerne, der tidlige-
re omfattede to lukkede stole i hver etage, sker via 
en trappe i underetagens nordside. De sydligste fag 
i hver side dannede tidligere indgang til de luk-
kede stole i denne etage. Underetagen er møbleret 
med løse stole, overetagen med to faste bænke. Et 
genanvendt låseblik, o. 1700, med frodig akantus i 
gennembrudt arbejde og gravering på det vestre 
pulpitur kan hidrøre fra en †lukket stol. To malerier 
(fig. 64), o. 1750, er afdækket på de to nordligste 
fag i overetagen af det østre pulpitur. Malerierne 
viser to dyder, hhv. Håbet (tv.) med anker og Kær-
ligheden(?) (th.) (med turtelduer).207

 †Pulpiturer. I betragtning af de endnu bevarede 
renæssancepaneler, sekundært indsat i de 1799-
1801 opsatte pulpiturer, var Slotskirken siden 
indretningen i begyndelsen af 1570’erne udstyret 
med pulpiturer. At dømme efter fig. 28 fandtes 

1799 både pulpiturer i nord ved altervæggen (nr. 
1) og i syd (nr. 2), hvilket også bekræftes af ældre 
rgsk.208 Sydpulpituret, der rummede fem lukkede 
stole, havde korte sidefløje på øst- og vestvæggen, 
længst i øst. Antallet af pulpiturstole blev forøget 
efter overgangen til bykirke 1767. 1788 blev pul-
pituret samt ‘to lukkede stole lige over hinanden’, 
d.e. formentlig to pulpiturstole, malet med ma-
hognifarve.209 Alt nedrevet 1801.
 1) Det nordre pulpitur. Opsat ved altervæggen 
med adgang via en spindeltrappe bag altret, som 
kunne nås dels fra slottets værelser, dels gennem 
en dør ved altret (jf. fig. 11); trappen blev dog 
sløjfet ved slottets nedbrydning o. 1768, og en 
alternativ opgang må derefter være etableret. I 
forbindelse med salget af slottet 1767 bestemtes, 
at pulpituret skulle være til bestandig brug for 
slottets fremtidige ejer, dog kunne andre, som ved 
salget havde pladser her, beholde disse deres leve-
tid ud.26 1768 indrettede byens skomagersvende 
en stol på pulpituret (også betegnet ‘på loftet’), 
forsynet med dør og lås, vinduer (fornyet 1774) 
og bænke.53 Svendene måtte dog opgive deres 
stol ved omordningen 1801, da kirkeværgerne 
skønnede, »at disse Folk ere sikkere og bedre for-
an Præsten end bag ham«.210 Imidlertid trængte 
svendene i sognepræst Fabricius’ fravær op på 
den nyetablerede balustrade bag alteret og tog 
»samme i Besiddelse«, men aktionen var forgæ-
ves, idet kirkens handlemåde efterfølgende blev 
godkendt af Kancelliet (jf. †lukket stol nr. 9).211 
1769 havde et antal kvinder plads på en bænk, 
som stod på pulpituret. Det kan have været her 
eller på pulpitur nr. 2, at ‘generalinden og oberst-
indens piger’ s.å. havde sæde.212 1774 indrettedes 
en stol ved siden af skomagersvendenes stol. Den 
udførtes af snedker Kai Isaachsen Boxen og for-
synedes med en lås samt otte nøgler.53 1797 fæ-
stede kancelliråd Holm stolen og lod den smukt 
istandsætte.54 
 2) Det søndre pulpitur (fig. 28). Opdelt i fem sto-
le af varierende størrelse. Adgang indtil 1768 via 
en trappe i det sydvestre trappetårn, derefter ad 
en trappe i sydøsttårnet. Pladserne på pulpituret 
blev ved salget 1767 overladt byens borgere. Pul-
pituret blev ved nedbrydningen beskrevet som 
‘mådeligt’.26
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Fig. 66. Interiør set mod syd, før restaureringen 1943-49. Foto Otto Norn 1943. – Interior viewed towards the south, 
before the restoration of 1943-49.
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ORGLER

Orgel (fig. 68), 1971, bygget af Poul-Gerhard An-
dersen’s Orgelbyggeri, Bagsværd, med genanven-
delse af facaden og dele af orgelhuset fra †orgel 
nr. 2. 12 stemmer, 2 manualer og pedal.

Hovedværk
Spidsfløjte 8'
Principal 4'
Dækfløjte 4'
Spilfløjte 2'
Mixtur III

Kopler: CV-HV, BV-P, CV-P. Manualomfang: C-g''', 
pedalomfang: C-f '. Mekanisk aktion, sløjfevindlader.

På pulpitur nr. 1 (jf. s. 6230).
 Orgelfacaden fra år 1800 (jf. †orgel nr. 2), udført 
i Louis XVI-stil af Jens Hiernøe, savner sidestyk-
ke i dansk orgelarkitektur. Den enkle, tredelte 

Crescendoværk
Rørgedakt 8'
Spidsgamba 4'
Quintatøn 2'
Oktav 1'
Regal 8'
Svelle

67. Orgelpulpitur og orgelfacade med stjernefigur, 
1800 (s. 6232). Foto Otto Norn 1940. – Organ loft and 
organ facade with star figure, 1800.

grundform, sammensat af tre rektangulære pibe-
felter, er tilpasset rytmen i de omgivende pulpi-
turer, hvis dekorative elementer, halvvaser, guir-
lander og medaljoner, genfindes som udsmyk-
ningsdetaljer omkring pibefelterne. Midtfeltets 
høje, gennembrudte topstykke, der visuelt kom-
penserer for fraværet af store prospektpiber, er 
tydeligvis en tilføjelse. Topstykket krones af en 
blomsterskål med nedhængende ranker og pry-
des forneden af et trofæ, bestående af nodeblad, 
blæseinstrumenter og fakkel. Facadeudsmyknin-
gen består endvidere af rosetter, diagonalgitre, 
festoner, akantusslyng, bladranker, laurbærgrene 
og palmeblade.213 Den cirkelformede medaljon 
over midtfeltet har tidligere dannet baggrund for 
en roterende stjernefigur, forbundet med klok-
kespillet (jf. fig. 67). De nuværende prospektpi-
ber er indsat 1971.214 Hovedværk og spillebord 
er indbygget i det delvis bevarede orgelhus fra 
1800; crescendoværk og pedalværk er placeret i 
et separat hus bagest på pulpituret. Orgelfacaden 
er ligesom pulpiturerne lysegrå med forgyldning 
og mørkegrå staffering.
 I kapellet findes et orgel (‘kisteorgel’) med fire 
stemmer, bygget 1987 af Bruno Christensen & 
Sønner, Terkelsbøl. Disposition: Gedakt 8', Rør-
fløjte 4', Principal 2', Nasat 11/3' (fra c'), svelle. Tid-
ligere anvendtes et †harmonium.154

 †Orgler. 1) 1572, bygget af Hans Brebus.215 Pri-
sen, 250 rdlr., tyder på, at der var tale om et in-
strument med omkring 6-7 stemmer.216 Orglet 
omtales ikke i kirkens arkivalier, og antagelig er 
det på et tidligt tidspunkt blevet flyttet til en an-
den lokalitet.217

 2) 1800, bygget af Daniel Wroblewsky, Kø-
benhavn. Dispositionen omfattede otte eller 
ni stemmer samt et klokkespil.218 Bælgene be-
fandt sig i et særskilt hus på pulpituret, anta-
gelig umiddelbart bag orgelhuset.219 Fra første 
færd blev instrumentet kritiseret for manglende 
klangfylde og lydstyrke,220 og ved en ombygning 
1865, udført af J. A. Demant, Århus, blev det 
udstyret med flere større piber – på bekostning 
af stemmeantallet, der reduceredes til seks.221 I 
1902 foretog Frederik Nielsen, Århus, en ud-
videlse og gennemgribende ombygning med 
anvendelse af pneumatisk teknologi. Dispositio-

Pedal
Subbas 16'
Gedakt 8'
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nen omfattede herefter 10 stemmer, fordelt på 
to manualer og pedal:222

Manual I
Bordun 16'
Fugara 8'
Rørfløjte 8'
Octav 4'
Octav 2'

Manualkoppel, pedalkoppel.

Udvidelsen blev foretaget i dybden og højden, 
uden tilbygninger i siderne. Et nyt spillebord 
placeredes ved orgelhusets vestside. Ved en om-
bygning og udvidelse, udført 1934223 af A. C. 
Zachariasen, Århus, forstærkedes hovedværket 
med stemmerne Principal 8' og Mixtur III. Det 

Fig. 68. Orgelfacade, 1800 (s. 6232). Foto John Lee 2003. – Organ facade, 1800.

Manual II
Dolce 8'
Tectus 8'
Fløjte 4'

diskrete manual II blev samtidig omdannet til 
et farvestærkt svelleværk, der bl.a. rummede en 
Sesquialtera II og en Trompet 8'. Dispositionen 
omfattede herefter 13 stemmer:224

Manual I
Bordun 16'
Principal 8'
Rørfløjte 8'
Spidsfløjte 4'
Mixtur 3 cor

Klokkespil. Kopler: II-I, I-P, II-P. 1 frikombination, 
tutti. Pneumatisk aktion, keglevindlader.225

I forbindelse med denne udvidelse tilbyggedes et  
svelleværk øst for det oprindelige orgelhus.226 Or-

Pedal
Subbas 16'
Violoncel 8' Pedal

Subbas 16'
Violoncel 8'

Manual II
Fugara 8'
Tectus 8'
Quintatøn 4'
Waldfløjte 2'
Sesquialter 22/3'-13/5'
Trompet 8'
Svelle
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gelfacaden fra 1800 og dele af det tilhørende hus 
er genanvendt i kirkens nuværende orgel.227 Org-
let var skænket af brødrene Flemming og Peder 
Pultz, jf. mindetavle nr. 1. Omkring orglet etable-
redes et †indelukke med to ‘sammenstemte’ døre. 
Over hver af dørene fandtes et stakitværk.54 På 
pulpitur nr. 1.

FORSKELLIGE TAVLER

Salmenummertavler. *1) O. 1900, i nyklassicistisk 
stil med tandsnitsgesimser og kannelerede side-
stykker. Formentlig en af fire tavler, anskaffet ef-
ter en indsamling iværksat af kirkens præst, Th. 
Sørensen.228 Farven er afrenset og tavlen forsynet 
med sekundær fod. I Skanderborg Museum. 2-5) 
Fire nyere, tværrektangulære tavler med stifter til 
nummerophæng, malet med lysegråt. På øst- og 
vestvæggene.

 (†)Salmenummertavler. 1-2) 1839.229 To ud af tre 
ens tavler med svejfet, udsavet topstykke og hul 
til ophæng foroven. Tavlerne er sortmalede med 
hvide påskrifter i antikva på begge sider, hhv. 
»Daab 401 Nadver 185 430« og »Daab 401 Nad-
ver 422 432«. To af tavlerne opbevares på loftet.
 †Salmenummertavler. 1) Fra 1744 omtales et sort 
bræt til at skrive salmerne på.230 2) 1805 anskaf-
fedes en tavle til salmenumre.92 3) 1839, jf. (†)sal-
menummertavler. 4-7) O. 1900, tre tavler samt en 
tavle ved orglet, jf. *1 og note 228.

BELYSNING

Kirkens oprindelige belysning kendes ikke. 1833 
havde kirken to lysekroner (nr. 1-*2).231 1914 
indlagdes elektrisk lys.55 To af kronerne overfør-
tes hhv. ved restaureringen 1943-49 og 1951 til 
anden placering (nr. *2-*3).

Fig. 69. Interiør, set mod nord, o. 1920. I Skanderborg Museum. – Interior, viewed towards north, c. 1920.
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 Lysekroner. 1) (Fig. 70), 1600-tallets første 
halvdel, ifølge indskrift skænket 1774 af Hans 
Friis og hustru Anna Margaretha (jf. †begravelse 
nr. 2). Kronen, der er nært beslægtet med en 
lysekrone i Skanderup Kirke (s. 2918), har 2×6 
s-svungne lysearme med delfinled og flade ly-
seskåle. I de indre slyng ender armene i mands-
hoveder med spidse huer, de nederste desuden 
med kraftig moustache og hageskæg. Baluster-
skaftet med kugle- og skiveled krones af en flakt 
ørn og afsluttes forneden med en stor hænge-
kugle med profilknop. På kronen er graveret gi-
verindskrift i skriveskrift: »Denne Lyse Krone 
Er Foræret af Kirke Wærger Kiob og Handels 
Mand Hans Friiss og Hustrue Anna Margare-
tha Friiss Aar 1774«, indrammet af to grene med 
spidse blade og små bær eller knopper, samlet 
med et bånd forneden. 1799 blev lænken, som 
kronen hang i, forlænget og forsynet med tre 
ekstra kugler, hvorefter alle seks kugler blev for-
gyldt og lænken malet cinnoberrød.54 1826 blev 
fem kugler fornyet og forgyldt med ægte guld, 
mens jernstangen maledes cinnoberrød.56 Op-
hængt i vestsiden af koret.

 *2) (Fig. 71), O. 1800, af dansk eller nordtysk 
tilvirkning.232 1827 skænket til kirken af ritme-
ster Warnick.56 Af forgyldt messing og kobber 
(stellet) samt glas. Stellet udgøres af otte svung-
ne arme, som foroven samles af en lille krans 
med otte små pyntearme, forneden af en større, 
hvortil de er fæstnet med rosetter. Armene bæ-
rer lyseskåle med høje lysepiber til stearinlys. 
Ophænget er prydet med småarme. Stellet er 
overalt smykket med kæder af prismer i vari-
erende størrelse og udformning. Istandsat 1852 
med ‘en mørkeblå skål med sølvsirater’ samt 
‘isperler’ i forskellige størrelser, leveret af Frantz 
Ronges glashandel i København.58 Oprindelig 
ophængt i midtgangen. Fra 1925 opbevaredes 
kronen i tårnet,55 efter restaureringen 1943-49 
hos sognepræst L. Skov og dennes søn. 2003 
overført til Skanderborg Museum (SBM inv.nr. 
963x1).
 *3) 1915, med indskrift »Til Guds ære. Skænket 
1915. Provst Th. Sørensen med tak for 30 lykke-
lige år«, samt, senere tilføjet, »Til Hansted Kirke 
Anno 1951. Skænket af Skanderborg Slotskirke«. 
Lysekronen var ophængt i kirken, men blev 1951 

Fig. 70. Lysekrone nr. 1, 1600-tallets første halvdel, 
skænket af Hans Friis og hustru Anna Margaretha Friis 
1774 (s. 6235). Foto Arnold Mikkelsen 2005. – Chan-
delier no. 1, first half of 17th century.

Fig. 71. *Lysekrone nr. 2, o. 1800, skænket af ritmester 
Warnick (s. 6235). I Skanderborg Museum. Foto Ar-
nold Mikkelsen 2005. – *Chandelier no. 2, c. 1800.
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overført til Hansted Kirke (Hillerslev Hrd., Ti-
sted Amt).233

 4) (Jf. fig. 65) 1949. Barokkopi, skænket af A. 
Ravn-Jonsen. Lysekrone med 2×6 arme, svarende 
til nr. 1, dog med topfigur i form af en engel med 
sejrsfane. På hængekuglen giverindskrift i fordy-
bede versaler: »Kirkeværge, Gasværksbestyrer A. 
Ravn-Jonsen gav mig til Skanderborg Slotskirke 
aar 1949«. Ophængt i østsiden af koret.
 5) (Jf. fig. 26) 1949, barokkopi, udført af gørtler 
G. Erstad-Pedersen, Århus. 2×8 s-slyngede arme, 
oprullet i volutter, mellem de nederste arme end-
videre pyntearme med småspir. Foroven otte små 
pyntearme, prydet med vingede havfruehermer. 
Balusterskaftet ender foroven i en hånd, knyttet 
om en ring til ophæng, og afsluttes forneden med 
en stor hængekugle med profilknop. Ophængt 
mellem 1. og 2. fag.
 6) (Jf. fig. 30), 1949, barokkopi, udført af gørtler 
G. Erstad-Pedersen, Århus. Svarende til nr. 3, dog 
med topfigur udformet som Jupiter ridende på 
ørnen med tordenkile i den ene hånd og lynscep-
ter i den anden.234 Ophængt mellem 2. og 3. fag.
 Lampetter. I forbindelse med istandsættelsen 
1971 opsattes otte lampetter af messing på øst- 
og vestvæggen samt under orglet.235

 †Lampetter. 1852 monteredes to ‘lyslampetter’ 
på prædikestolen.58 1931 opsattes to lampetter, 
1936 yderligere fire over kirkestolene og 1937 
endnu otte i pulpiturerne nærmest altret.55 En 
hængelampe ved orglet omtales i synsprot.55 1971 
erstattet af lampet (jf. ovf.).

KIRKESKIB OG 
BEGRAVELSESTILBEHØR

Kirkeskib (fig. 72), »Flora«, 1850, udført af ‘en 
dansk mand’ af linjeskibet Christian VIII’s be-
sætning med forbillede i marinefartøjet Flora og 
skænket af bagermester Thomas Brædstrup.236

Korvet med ni kanoner på hver side og gallionsfi-
gur. Grøn- og sortmalet skrog med hvid stribe og 
røde kanonporte. I agterstavnen sølvplade med 
giverindskrift med graveret skriveskrift »Givet til 
Kirken af Thomas Bræstrup« samt årstal »1850«. 
Istandsat 1915 og 1948.237 Ophængt i 2. fag.
 *Ligbåre (fig. 73), o. 1750(?), af eg, 59 cm høj, 
249 cm lang inkl. bærestængernes endeknopper, 
89 cm bred. Båren har forsænket lad med om-
løbende profilramme. For enderne mellem de 
drueklaseformede håndtag er halvkartoucher i 
storakantus med midtmedaljon, og benenes mas-
sive sideknægte er ligeledes med akantus. Staf-
feret med sort med mørkegrønne og forgyldte 
detaljer. Ligbåren var angiveligt udlånt til Slots-
kirken fra Skanderup Kirke, dog uvist hvornår. 
Den benyttedes til 1968 i kapellet, hvorefter den 
erstattedes af den nuværende katafalk.238 I Skan-
derborg Museum (SBM inv.nr. 63188a).

Fig. 72. Kirkeskib, 1850, skænket af bagermester Tho-
mas Brædstrup (s. 6236). Foto Arnold Mikkelsen 2005. 
– Votive ship, 1850.

Fig. 73. *Ligbåre, o. 1750(?) (s. 6236). I Skanderborg 
Museum. Foto Roberto Fortuna 2005. – *Bier, c. 
1750(?).
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KLOKKER

Fra 1604 omtales tre klokker i ‘tårnet’, d.e. ‘det 
store tårn’ i nordvest (s. 6167).15 1695 nævnes, at 
der blev ringet med slottets klokker, når byens 
indbyggere blev begravet, og fra d.å. opkrævedes 
betaling for ringningen, som skulle anvendes til 
klokkernes vedligeholdelse.239 S.å. var en af klok-
kerne revnet og kunne ikke anvendes.26 Ved sal-
get af slottet 1767 blev de to klokker, som da 
hang i tårnet, overladt byen, som pålagdes at op-
hænge dem i en klokkestabel af træ, såfremt tår-
net blev nedbrudt.26 I stedet opførte J. Bardewick 
1768 en klokkestol i det runde sydtårn, hvor de 
blev hængt op.112 De omstøbtes 1773 og 1783. 
1851 berettes, at ‘Kirke Tårnuret og et par klok-
ker’ efter salget af slottet blev overført til Veng 
Kirke (s. 3189). Siden kunne uret dog ikke gå, og 
‘en af klokkerne fløj ved ringningen ud af glam-
hullet og ned i søen, hvorfra man engang søgte 
at fiske den op. Men da den lige var på kanten af 
båden, slap den ned og har aldrig siden været til 
at finde’.240 1995 blev klokkerne omhængt i mo-
derne vuggebom i forbindelse med etablering af 
elektrisk ringning.

 1) (Fig. 74), 1773, omstøbt af Caspar König i 
Viborg af en ældre klokke (†nr. 2).53 Tværmål ca. 
88 cm. Om halsen et bånd med årstallet »1773« 
og derover en ornamentfrise med planteorna-
menter vekslende med små, klokkeformede figu-
rer med plantekroner, ganske svarende til klok-
ker i Hørning Kirke (s. 3094) og Årslev Kirke 
(s. 1560). 1995 omhængt i moderne vuggebom 
(nordligst).168

 2) (Fig. 75), 1783, (om)støbt af Daniel Hen-
rich Reimer i Randers, muligvis af †klokke nr. 
1 eller 3.241 Tværmål 75 cm. På klokkelegemets 
øvre del ses støberindskrift med reliefversaler 
samt årstal mellem rammelinjer: »Støbt af Daniel 
Henrich Reimer Klokgestøber i Randers 1783 
N=9«. Indskriften efterfølges af i alt 17 reliefde-
korationer, vekslende mellem delfin med spidse 
tænder og oprullet hale (syv gange), blomst med 
fire kronblade på stilk (seks gange) og opadvendt 
drueklase (fire gange).242 Om klokkens hals ses en 
ornamentfrise bestående af et smalt, krydsskrave-
ret bånd hvorover et arkadelignende bueforløb 
med kvaster, småblade og båndornamenter; fri-
sen gentages nederst på legemet. 1995 omhængt 
i moderne vuggebom (sydligst).243

Fig. 74-75. Klokker. 74. Nr. 1, støbt 1773 af Caspar König, Viborg (s. 6237). 75. Nr. 2, støbt 1783 af Daniel Henrich 
Reimer, Randers (s. 6237). Foto Arnold Mikkelsen 2005. – Bells. 74. No. 1, cast in 1773 by Caspar König, Viborg. 75. 
No. 2, cast in 1783 by Daniel Henrich Reimer, Randers.

KIRKESKIB OG BEGRAVELSESTILBEHØR  ·  KLOKKER
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 †(?)Klokke. Fra 1722 opbevaredes en klokke fra 
Sjelle Skovgård på Skanderborg Slot. Den synes 
dog ikke at have været benyttet i kirken og er sand-
synligvis afhændet sammen med slottet 1767.244

 †Klokker. 1) 1432. Danske Atlas (1768) omtaler 
en lille klokke i tårnet med årstallet 1432 og på-
skriften »St. Andreas til Ære«.13 Klokkens oprindel-
se og senere skæbne er uvis. Det kan være denne, 
der 1695 blev omtalt som revnet og ubrugelig.26

 2) Før 1695. Klokken, der da var kirkens stør-
ste, revnede Hellig Trekongers dag 1770. Den 
blev repareret ved kobbersmed Søren Hein, men 
måtte allerede 1773 omstøbes til nr. 1.26

 3) Før 1695. Muligvis denne eller †nr. 1, der 
1783 omstøbtes til nr. 2.
 En vuggebom, hvorpå skilt med versalindskrift 
»Aug Nielsen “Thubalca” Roslev 1948«, opbeva-
res i klokkerummet.

Fig. 76. Mindetavle nr. 1, 1800, over familien Pultz (s. 6239). Foto John Lee 2003. 
– Memorial tablet no. 1, 1800, to the Pultz family.



Før salget af slottet foregik alle begravelser fra Skande-
rup Kirke, men 1769 indrettedes et antal åbne begra-
velser i Slotskirkens kælder. Begravelserne bortsolgtes 
til velstillede borgere. I selve kirkerummet satte de 
ændrede forhold sig dog kun spor i form af en enkelt 
minde- og legattavle (nr. 1). Dertil kommer et krigs-
mindesmærke (nr. 2) samt en minde- og legattavle af 
nyere dato (nr. 3).

MINDETAVLER

1) (Fig. 76), 1800, over major Fridrich (Friderich) 
von Pultz og hustru Sophia Dorethea (Dorothea), 
»Contesse (komtesse) af Holck«, samt parrets fem 
børn, Margaretha (Margareta) Maria von Pultz, 
Ingeborg Charlotte von Pultz, jægermester Hans 
Fridrich (Friderich) von Pultz, kaptajn Flem-
ming von Pultz og ritmester Peter Hovenbek 
von Pultz, der alle »boede og døde i Schander-
borg«. Familien skænkede efter den sidstlevendes 
vilje kirkens orgel samt 125 rdlr. til begravelsens 
»uforanderlige Vedvarenhed og Vedligeholdelse«. 
Endvidere skænkedes til organistens løn og hus-
leje 1875 rdlr. og 62 sk. samt ‘den ved kirken be-
liggende slots toft’ (s. 6166), til kapellan- og deg-
neenker i Skanderborg 1000 rdlr., og til 12 fattige 
smst. 1000 rdlr.
 Monumentet er sammensat af en indskrifttavle 
af sort marmor, kronet af et glat gesimsled af grå 
marmor, hvorover to sammenføjede våbentavler 
af grå sandsten; 152×64-75 cm. Indskrifttavlen, 
som måler 97×71,5 cm, har indskrift med for-
dybede versaler, navne dog i kursiverede versaler, 
udfyldt med guld. Over gesimsen ses de relief-
hugne og bemalede våbenskjolde for familierne 
Pultz (tv.) og Holck. De heraldiske farver blev 
opfrisket 1927. I vestvæggens andet fag.
 2) 1866, over Rasmus Linde, menig i 9. infan-
teriregiments 1. kompagni, *29. jan. 1830 i Skan-
derborg, såret 18. april 1864 på Dybbøl, †4. maj 
s.å. i Varnæs. Af indskriften fremgår, at tavlen blev 
opsat af Skanderborg Politikorps 1866.
 Hvid, poleret marmor, 63×41,5 cm, med ind-
skrift med fordybet antikva, udfyldt med guld. 
Oprindelig opsat under orgelpulpituret. Ved op-

sætningen af mindetavle nr. 3 o. 1949 flyttedes 
tavlen til sin nuværende placering i tårnrummet, 
vest for indgangsdøren til kirken.124

 3) O. 1949, formentlig udført af ‘stenhugger 
Christensen’ efter tegning af arkitekt Harald 
Lønborg-Jensen245 over bogbinder Edvard Emil 
Hansen og hustru Ane Kirstine Berg samt parrets 
søn, Christen Ulrich Hansen, boghandler, *14. 
nov. 1856 i Skanderborg, †17. okt. 1939 i Aarhus. 
Et legat, stiftet af sidstnævnte »muliggiorde Slots-
kirkens Restaurering i Krigens onde Aar 1943 (-) 
1949«.
 Hvid, poleret marmor, 72×54,5 cm, med ind-
skrift med fordybede versaler, udfyldt med brunt. 
Opsat under orgelpulpituret ved restaureringens 
afslutning. Siden 1971 i tårnrummet, øst for dø-
ren, som pendant til nr. 2.

BEGRAVELSER

Oversigt. Som nævnt ovf. blev Slotskirken først begra-
velseskirke ved ejerskiftet i 1767. Forinden benytte-
des en del af kælderen under kirken til midlertidige 
kongelige bisættelser, jf. ndf. De øvrige kælderrum 
anvendtes til vin- og proviantkælder og, for tårnkæl-
derens vedkommende, til materialrum.
 Ved nedbrydningen af slottet overtog kirken det 
under tårnet og kirkerummet beliggende kælderareal. 
Dermed blev det muligt at indrette åbne begravelser 
under kirken, og fem ‘skønne’ begravelsessteder, ‘tør-
re, lyse og rummelige’, bortauktioneredes 1769 til en 
række af byens fremtrædende borgere. Vedligeholdel-
sen skulle påhvile kirken, mens indehaverne erlagde et 
beløb, hver gang et lig indsattes.26

 De følgende år istandsattes kælderen (jf. s. 6185). 
Mellem begravelserne opsattes skillerum i form af i alt 
otte fag egestakit malet med sort oliemaling med hvide 
knapper og lister og hvidflammede sider, og rummene 
lukkedes med låger.53

 1833 berettede kateket Karl Hansen, at der var flere 
vel vedligeholdte begravelser i kælderen, som ejedes 
af private.246 Siden århundredeskiftet var brugen af 
gravkamrene dog aftaget gradvist, og den sidste be-
gravelse fandt sted 1837.247 1865 påbegyndtes indret-
ningen af et ligkapel i kælderen ved murermester J. 
Qvist (jf. s. 6188).92 I forbindelse med restaureringen 
af kirken 1878-85 (s. 6189f.) åbnedes kælderen med 
de åbne begravelser, og det konstateredes, at kister-
ne var i ‘usømmelig forfatning’. Man vedtog derfor 

GRAVMINDER
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at genbegrave kisterne på kirkegården samt nedrive 
skillevæggene og forhøje gulvet med mursten, således 
at begravelsesaflukkerne blev indlemmet i kælderen.99 
Kun den Pultzske begravelse i tårnkælderen bevaredes 
(jf. ndf.). 1969 renoveredes kapellet efter forslag af ar-
kitekterne Aage C. Nielsen og Poul Andersen, Århus 
(s. 6193f.).

 Familierne Muncheberg og Pultz’ begravelse. Jf. †or-
gel nr. 2, mindetavle nr. 1. Det cirkulære rum, 
som udgør tårnets kælderetage, har kuplet loft, 
hvidkalkede vægge og gulv af gule mursten. I 
væggene er fire lysåbninger, de tre med blyindfat-
tede ruder og en tilmuret, samt en opbevarings-
niche mod vest (jf. s. 6177 og 6178). En dobbelt 

dørfløj, der er indsat i den retkantede døråbning, 
stammer formentlig oprindelig fra købmand og 
kirkeværge Hans Friis og hustrus’ gravkammer 
(†nr. 2), men vil blive beskrevet ndf.
 Begravelsen erhvervedes af byfoged Frederik 
Carl Muncheberg ved auktionen 1769 for 51 
rdlr. og benyttedes derefter af familierne Pultz og 
Muncheberg.248 En testamentarisk donation på 
125 rdlr. fra familien Pultz sikrede gravkamme-
rets ‘uforanderlige’ vedligeholdelse.249 1936 blev 
gravkammeret hvidtet.55

 Begravelsens dobbelte dørfløj (fig. 78), forment-
lig o. 1770, 175×137 cm (190×160 cm inkl. ge-
rigt), er udført i eg. Dørfløjene indrammes af 

Fig. 77. Kister i familien Pultz’ begravelse. Foto Roberto Fortuna 2003. – Coffins in the Pultz family tomb.
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Danmarks Kirker, Århus

kompositte pilastre på høje skaftled med kraftig 
entarsis. Hver fløj er todelt med udsmykning i 
gennembrudt arbejde, i de nedre felter med flade, 
udsavede balustre, i de øvre (fig. 79a-b) med reli-
effer af den korsfæstede og den opstandne Kristus 

(hhv. tv. og th.), flankeret af volutbøjler, nedhæn-
gende kvaster og rosetter. Topstykket har mellem 
tilsvarende bladsmykkede volutter tre tværovale 
medaljoner med navnetræk, sandsynligvis for 
begravelsens indehavere; i midten et fragmen-

Fig. 78. Dørfløje o. 1770 fra familien Pultz’ begravelse (s. 6240). Foto Roberto Fortuna 2003. – Double door c. 1770 
from the Pultz family tomb.

423
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teret spejlmonogram med bogstaverne »HF« for 
den velhavende borger, købmand og kirkeværge 
Hans Friis (jf. ndf.), tv. initialerne »AMGF« for 
hustruen, Anne Margaretha Friis (jf. ndf.) og th. 
»KSTF«, uvist dog for hvem (en hustru af andet 
ægteskab eller et barn af førstnævnte?). Gerigt 
og dørfløj er malet med sort. Dørfløjens ophavs-
mand kendes ikke.250

 Begravelser. Friderich Pultz, †17. maj 1766 (jf. kiste 
nr. 1); Margareta Maria von Pultz †maj 1770 (jf. kiste 
nr. 2); majorinde Sophia Dorothea von Pultz, begr. 23. 
juni 1775 (jf. kiste nr. 3); Ingeborg Charlotte von Pultz, 
begr. 18. feb. 1778 (jf. kiste nr. 4); Hans Friderich von 
Pultz, †21. juli 1785 (jf. kiste nr. 5); Flemming Holck 
Pultz, †3. feb. 1792 (jf. kiste nr. 6); Peder Hovenbeck 
Pultz †10. aug. 1796 (jf. kiste nr. 7); byfoged Munche-
bergs hustru, Sofie Magdalene Garde, †1807.

Kister og kisteplader. Gravkammeret rummer ti ki-
ster (fig. 77), heraf to barnekister, orienteret syd-
øst-nordvest. To af kisterne er hævet ca. 130 cm 
over gulvet på et stativ af jern, mens de øvrige 
står direkte på stengulvet eller på lave træskam-
ler. Alle er udført af egetræ i en vanlig, stærkt 
profileret senbarok form med ophøjet låg. De 
syv er prydet med kisteplader og -ornamenter af 
bly, hovedparten dog kun bevaret i fragmentarisk 
stand og enkelte med spor af sort bemaling eller 
forgyldning. 1988 omtaltes kisterne som stærkt 
medtagne og deres indhold frit tilgængeligt, og 
1990 foretoges en foreløbig, basal istandsættelse. 
Samtidig blev kisteornamenterne aftaget og re-
gistreret af Skanderborg Museum, hvorefter de 
atter placeredes på kisterne.251

Fig. 79a-b. Den korsfæstede og den opstandne Kristus. Detaljer af dørfløje o. 1770 fra familien Pultz’ begravelse, jf. 
fig. 78. Foto Roberto Fortuna 2003. – The crucified and the risen Christ. Details of double door, c. 1770, from the Pultz 
family tomb, cf. fig. 78.
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 1) (Fig. 80), o. 1766. Friderich Pultz *14. dec. 
1694, »i Kongens tieniste gik Han Aar 1711«, 
forfremmet til kornet 1713, til ritmester og chef 
for »Compagnie Curassers« 1720, derpå til major 
og 1736 til »Oberførster og Viltmester i Nørre 
Jylland«. 1721 g.m. komtesse Sophia Dorothea 
Holck, ægteskabet velsignet med tre sønner og 
to døtre. †17. maj 1766. Oval plade, 39,5×31 cm, 
i ramme af kraftigt blad- og blomsterværk med 
muslingeornament forneden. To engle holder en 
femtakket krone over pladen. Derover et kru-
cifiks med gennembrudte korsender og spor af 
†Kristusfigur. Endvidere fire hjørnebeslag med 
liljemotiv (SBM inv.nr. 120×14-26). Kisten er 
placeret i den bageste del af kammeret som num-
mer to fra øst, under stativet.
 2) 1770. Margareta Maria von Pultz, *3. okt. 
1727(?), †maj 1770. Oval plade, 31×20 cm, ind-
fattet i strålekrans; indskrift i fordybet kursiv. 
Over pladen en engel, og derover våbenskjold for 
slægten Pultz (en oprejst løve med en kugle mel-
lem forpoterne). Under pladen et timeglas. Fire 
hjørnebeslag med bladornamenter (SBM inv.nr. 
120×9-13). Kisten er placeret bagest i kammeret 
længst mod vest.
 3) Kiste med mange ornamenter, formentlig 
tilhørende Sophia Dorothea von Pultz, f. Holck, 

†før 23. juni 1775, 70 år gammel.252 Oval plade, 
38×32 cm, uden spor af den indskrift, der har 
været malet på den. Indsat i ramme af kraftigt 
blad- og blomsterværk med muslingeornament 
foroven, hvorover to engle med en femtakket 
krone. Derover et krucifiks med et bånd med 
en sol øverst på korsstammen. Under pladen en 
femtakket krone (fig. 96) samt det dobbelte vå-
benskjold for familierne Pultz og Holck (jf. min-
detavle nr. 1) og et dødningehoved på krydsede 
knogler. Endvidere fire hjørnebeslag med liljeor-
nament (SBM inv. nr. 120×37-46). Ornamenter-
ne har rester af sort staffering. Kisten er placeret 
forrest i kammeret som den første fra øst.
 4) Kiste, antagelig tilhørende Ingeborg Char-
lotte Georgine von Pultz, † før 18. feb. 1778.252 
Oval plade, 34×23 cm, indfattet i strålekrans. 
Over pladen to engle med en femtakket krone, 
stafferet med sort og gyldent, samt våbenskjold 
for familien Pultz, ligeledes stafferet med gyldent. 
Under pladen et timeglas. Tre hjørnebeslag (SBM 
inv.nr. 120×28-36). Kisten er placeret forrest i 
kammeret, som den første fra vest.
 5) (Fig. 81), 1785. Hans Friderich von Pultz, 
*18. dec. 1722 af forældrene major Friderich von 

Fig. 80. Kisteplade fra kiste nr. 1 for Friderich Pultz 
(†1766) (s. 6243). Foto P. Delholm 1991. – Coffin plate 
from coffin no. 1 for Friderich Pultz (†1766).

Fig. 81. Kisteplade fra kiste nr. 5 for Hans Friderich 
von Pultz (†1785) (s. 6243). Foto P. Delholm 1991. 
– Coffin plate from coffin no. 5 for Hans Friderich von Pultz 
(†1785).

423*
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Pultz og komtesse Sophia Dorethea (Dorothea) 
Holk (Holck), †21. juli 1785, »i Kongens Tien-
neste Gik Han 1740, i Hvilken Han Forfrem-
medes til Cardet (!), Cornet, Second Lieutnant 
og Ritmæster, 1760 Til Oberførster og Wildt 
Mæster i Nørre Jydland, 1767 Til Jægermester, 
endelig 1769 beskikket til Land Væsens Com-
missair i Schanderborg og Aakier Amter«. Oval 
plade, 37,3×28,5 cm, indfattet i strålekrans; ind-
skrift i fordybet kursiv. Over pladen holder to 
engle en femtakket krone (den ene samt kronen 
sortmalet). Herover krucifiks med bladornamen-
terede korsender og et skriftbånd med »INRI« 
på korsstammen. Under indskriftpladen er Pultz-
familiens våbenskjold (fig. 82). Endelig fire hjør-
nebeslag med liljemotiv (SBM inv.nr. 120×1-8). 
Kisten er placeret tv. i stativet over de øvrige.
 6) 1792. »Død! hvor er din Braad? Grav! hvor 
er din Seyer?«, jf. 1 Kor. 15,55. Flemen (Flem-
ming) Holk (Holck) v(on) Pultz, *18. okt. 1724, 

kaptajn, søn af major, oberførste og vildtmester 
Friderich von Pultz og Sophia Dorothea Pultz, f. 
komtesse de Holk (Holck), †3. feb. 1792. »... hans 
Liv var en Welgierning og hans Død et Forliis 
...«. Den blomstrende gravskrift afsluttes af hæd-
rende mindevers. Oval plade, 46,2×31 cm, ind-
fattet i strålekrans, med indskrift i fordybet kursiv. 
To svævende engle holder en femtakket krone 
med spor af forgyldning over pladen. Derover et 
krucifiks med bånd med »INRI« øverst på kors-
stammen. Under pladen våbenskjold for Pultz. 
Fire hjørnebeslag med liljemotiv (SBM inv.nr. 
120×47-55). Kisten er placeret bagest i kamme-
ret, som den første fra øst.
 7) (Fig. 83), 1796. »1796 d. 10. Augusti om Af-
tenen Kl. 10½ afrystede Den i Livet Høyædle 
Velbaarne Hr. Ritmester nu hos Gud Salige Pe-
der Hovenbeck Pultz det Støv som her giemmes 
Efter 66 Aars og 10 Maaneders Wandring her i 
Forgaarden, blev han, i det han vilde paakalde 

Fig. 82. Våbenskjold for familien Pultz. Kisteornament 
fra kiste nr. 5, tilhørende Hans Friderich von Pultz 
(†1785) (s. 6243). Foto P. Delholm 1991. – Coat of arms 
of the Pultz family. Coffin ornament from coffin no. 5, of 
Hans Friderich von Pultz (†1785).

Fig. 83. Kisteplade fra kiste nr. 7 for Peder Hovenbeck 
Pultz (†1796) (s. 6244). Foto P. Delholm 1991. – Coffin 
plate from coffin no. 7 for Peder Hovenbeck Pultz (†1796).
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Gud og bringe ham sit sædvanlige Aften-Offer, 
selv kaldet og indladt i det Allerhelligste«. Ind-
skriften afsluttes med skriftsted (Sl. 37,37). Oval 
plade, 39×25,5 cm, indfattet i laurbærkrans med 
båndophæng; indskrift i fordybet kursiv, persona-
lia med fordybede versaler (SBM inv.nr. 120×27). 
Kisten er placeret bagest i kammeret som nr. 2 fra 
vest.
 8) En kiste, uden ornamenter, placeret th. i sta-
tivet over de øvrige.
 9-10) To barnekister med spor af †indskriftpla-
der, placeret i forreste række som nummer to og 
tre fra øst.

†BEGRAVELSER

1) Den kongelige begravelse. Gravkammerets præ-
cise beliggenhed og indretning er ukendt. Det 
var muligvis indrettet i en »Zugemauerter Keller 
ohne eingang« i det nordøstre hjørne af kælde-
ren, som ses på planer af C. Bruhn og Lauridtz de 
Thurah fra 1740’erne (fig. 9-11).253 Rummet var 
uden indgang fra kælderen, men havde adgang 
via en lem i kirkegulvet, som tilmuredes 1773.112

 I oktober 1608, mens kongefamilien opholdt 
sig på slottet, døde den toårige prinsesse Elisabeth, 
og hendes kiste hensattes i begravelsen. Under 
Kejserkrigen i slutningen af 1620’erne blev kisten 
plyndret for sine ornamenter, og 1634 bestilte 
kongen et nyt beslag, ‘ligesom de andre børn har 
bekommet’.254 Kisten overførtes siden til Roskilde 
Domkirke, hvor den 1658 omtales i en registre-
ring af Domkirkens gravminder (jf. DK KbhAmt 
1861, 1901). Overførslen var dog formentlig sket 
allerede i september 1648, da den endnu ukrone-
de konge, Frederik III, beordrede sin ‘søsters lig’ 
ført fra Skanderborg via Kalundborg til Christian 
IV’s Kapel i Roskilde Domkirke.255Andre konge-
børn kan have været hensat i gravkammeret, men 
intet er overleveret herom.
 Begravelser: Prinsesse Elisabeth, †24. okt. 1608, to år 
gammel.

2) Købmand og kirkeværge Hans Friis’ begravelse. Jf. 
lysekrone nr. 1. Erhvervet af Hans Friis ved aukti-
onen 1769 for 25 rdlr. 15 sk.26 Beliggende i kæl-
derens sydvestre hjørne, svarende til det sydligste 

af dens fire fag, og afskærmet fra de øvrige begra-
velser ved stakitværk. Gravkammeret var lukket 
med en låge, antagelig den, der i dag er indsat i 
åbningen til familien Pultz’ begravelse (jf. ovf.).
 Begravelser: Hans Friis’ hustru, Anna Margaretha, 
†1774-75; madam Hatting, †1781-82; Hans Friis, 
†1784.

3) Byfoged Ulrich Christian Tolstrups begravelse. Er-Er-
hvervet af Ulrich Christian Tolstrup ved auktio-
nen 1769 for 25 rdlr. 15 sk.;26 beliggende ‘ved si-
den af ’ nr. 2, dvs. nord for denne i kælderens næst-
sydligste fag. Indrammet af stakitværk med låge.
 Begravelser: Borgmester i Viborg, Peder Pedersen 
Malling, †1779 (formentlig midlertidigt); kancelliråd 
P. A. Holm, †1798 og bisat i begravelsen;256 Frederik 
Tolstrups barn, †1802-03; byfoged Tolstrups hustru, 
Anna Marie Leegaard, †22. okt. 1813;257 byfoged Ul-
rich Christian Tolstrup, †6. aug. 1819; jomfru Tolstrup, 
†1822-23; Frederik Tolstrup, †28. april 1826.

4) Købmand Carl Byhners begravelse. Erhvervet af 
Carl Byhner ved auktionen 1769 for 25 rdlr. 1 
mark.26 Beliggende lige over for indgangen til be-
gravelserne, i forlængelse af nr. 3, dvs. i kælderens 
3. fag fra syd. Afskildret af stakitværk med låge.
 Begravelser: Carl Byhners hustru, †1797-98; madam 
Holm, †1810-11; Kammerråd Lunds datter, †1812-13; 
madam Them, †1825-26; Gierndrups barn †1826-27; 
madam Gierndrup i ‘familiens begravelse’ (antagelig 
her), †9. dec. 1829.

5) Kirkens begravelse(?). Begravelsen, der var belig-
gende i kælderens nordvesthjørne, blev udbudt til 
salg som de øvrige, men fandt tilsyneladende in-
gen køber.258 Det med egestakit afskildrede rum 
er muligvis identisk med ‘kirkens begravelse’, om-
talt i rgsk., hvor blandt andre byens adelige købte 
sig (midlertidig) plads.259 I så fald blev følgende 
bisat eller begravet her:
 Begravelser: Ingeborg Reedtz, enke efter generalmajor 
Samitz, †31. jan. 1775 og midlertidigt indsat i ‘kirkens 
begravelse’;260 Elisabeth Charlotte Reedtz, enke efter 
oberst Brockdorff, ditto s.å.;261 ‘fru Trappaud’ i kirkens 
begravelse 1798-99; ‘frk. Trappaud’ ditto 1808-09;262 
hofjunker Levetzau bisat i kirkens begravelse 1810-11; 
generalkrigskommisær Dahlt(?) bisat i kirkens begra-
velse 1820-21.

I rgsk. omtales desuden en række hensættelser af 
lig, der ikke kan henføres til en bestemt begra-
velse.263

†BEGRAVELSER
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En *kisteplade, (fig. 97), o. 1774(1?), over en 
ukendt, »...nn... ...etha Bo... 1774(1?)«, opbevares 
i Skanderborg Museum. Blypladen med uregel-
mæssig, svejfet kontur, 36×23,5 cm, har næsten 
udvisket indskrift i kursiv, påført med sort farve 
(SBM inv.nr. 824x3).

GRAVUDSTYR

 *Lys- eller mindeskjolde. 1-3) (Fig. 84), tre lyse-
skjolde af bemalet jernblik. 1) 1857. Oval plade, 
30×24 cm, med rester af randornamenter. Ind-
skrift i fraktur og skriveskrift med gult på sort 
bund: »E.M.B. (Edel Marie Bræstrup) født Bøgh. 
Født d. 24. Dcbr. 1801 Død d. 13 Martz 1857« 
(SBM inv.nr. 824x2). 2) 1863. Oval plade indsat 
i skjoldformet ramme, 43×32 cm, med muslin-
geskalsformet lyseskål forneden, båndornamen-
ter oprullet i spiraler ved siderne og kronet af en 
stjerne. Brunstafferet med blå detaljer. Indskrift i 
skriveskrift med sort: »Carl Johannes Jensen Død 
d 24 October 1863«. På bagsiden fire ringe til 
fastgøring på alterlysene (SBM inv.nr. 824x1). 
3) Svarende til nr. 2, dog mangler skrifttavlen og 
stjerneornamentet (SBM inv.nr. 824x4).

KIRKEGÅRDSMONUMENTER

Om kirkegårdens udstrækning, hegnsmure og indde-
ling, jf. s. 6173f. Indtil 1773 var kirkegården ved Skan-
derup Kirke byens eneste, men i forbindelse med salget 
af slottet 1767 blev arealet øst for kirken bestemt til 
kirkegård for bysognets beboere.26 Den nye kirkegård 
indviedes 10. nov. 1773 ved begravelsen af skrædder-
mester Niels Baas.264 Jorden inddeltes i tre klasser med 
de fineste og dyreste pladser nærmest kirkemuren og 
en gratis afdeling for fattige fjernest fra kirken.26 Under 
de slesvigske krige blev tyske soldater begravet på kir-
kegården.265 Gentagne omlægninger og udvidelser har 
bibragt området det udseende, det har i dag (jf. s. 6173). 
Et markant indslag er fem karakteristiske gravkammer-
anlæg (gravhøje), anlagt i første halvdel af 1900-tallet, 
af hvilke de tre er bygget ind i borgbanken på kirkens 
østside, de to placeret på brinken ud mod Lillesø. Alle 
er skønnet bevaringsværdige af Skanderborg Museum 
og istandsat 1988.266 1982 anlagdes en urnehave på kir-
kegårdens nordvestlige del.124

 1) (Fig. 85), o. 1850?, over ukendt. Støbe-
jernskors, 101×67,5 cm, med rudestillede, spidse 
korsender med bueindskæringer, dannet af pro-
filerede kantlister. Korset har dekoration på bå-
de for- og bagside: Øverst en sommerfugl, i de 
vandrette korsender ottebladede rosetter. Nederst 

Fig. 84. *Lys- eller mindeskjolde nr. 1-3, 1800-tallets midte, for Edel Marie Bræstrup (†1857), Carl Johannes Jensen 
(†1863) og ukendt (s. 6246). Foto Roberto Fortuna 2003. – *Candle or memorial shields nos. 1-3, mid-19th century, for 
Edel Marie Bræstrup (†1857), Carl Johannes Jensen (†1863) and unknown deceased.
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på forsiden to nedadvendte, krydslagte fakler.267 
Uden indskrift, sortmalet og nedfældet i granit. 
Øst for kirken.
 2) (Fig. 85), 1858.58 I. H. S. Overbye, (køb-
mand), *9. marts 1794 i Østbirk, †10. maj 1858.
 Støbejern; 92×61,5 cm. Kors med spidse, køl-
bueformede ender. Øverst på korsstammen en 
krans, nederst en bikube. På soklen støberisigna-
tur »M&J« for Møller & Jochumsen.268 Indskrift 
med reliefkursiv. Korset er sortmalet og nedfæl-
det i granit. Øst for kirken.
 3) (Fig. 86),1859.58 Christian Peter Christensen, 
generalmajor, *12. maj 1764, †17. marts 1836, og 
hustru Kirstine Christensen, f. Bang, *10. juli 
1772, †19. april 1855.
 Grotte, 91×62 cm, af grå sandsten med ved-
benddekoration. Indskrift med fordybede versa-
ler, udfyldt med sort. Nord for kirken.
 4) (Fig. 98), 1863. Frederikke Busch, f. Waad, 
*29. marts 1834, †9. april 1863.
 Grotte, 70×49 cm, af grå sandsten og hvid mar-
mor (tavle og kors). Vedbenddekoreret grotte på 
tilsvarende sokkel med indfældet, fladbuet tavle 
hvorpå indskrift i fordybet antikva, udfyldt med 
sort. Øverst spor af †kors. Øst for kirken.
 5) (Fig. 87), o. 1893. Conradine Anna Eleonora 
Regenburg, *16. nov. 1807, †8. nov. 1893. Him-

melport af mørk grå granit med poleret forside, 
102×60 cm. Indskrift med fordybet antikva, der-
over et udhugget, latinsk kors. Øst for kirken på 
fælles gravsted med nr. 6 og 7.
 6) (Fig. 87), o. 1895. Theodor August Jes Re-
genburg, Dr. Phil., Storkors af Dannebrog, Dan-
nebrogsmand, *20. april 1815 i Aabenraa, depar-
tementschef i Ministeriet for Slesvig 1850-64, 
stiftamtmand over Aarhus Stift 1870-94, †7. juni 
1895.
 Stele af mørk grå granit med poleret forside, 
125×42,5 cm. Indskrift med fordybede versaler; 
indskriften afsluttes med skriftsted (Mark. 5,25-
35). Foroven et bånd med afdødes valgsprog 
»Semper Tiro« (altid rekrut) i fordybede versaler, 
og derunder et skjold med anker under regnbue. 
På fælles gravsted mellem nr. 5 og 7.

Fig. 85. Kirkegårdsmonument nr. 1-2. 1. O. 1850, over 
ukendt (s. 6246). 2. 1858, over købmand I. H. S. Over-
bye (†1858) (s. 6247). Foto Arnold Mikkelsen 2005. 
– Churchyard monuments no. 1-2. 1. C. 1850, unknown 
deceased. 2. 1858, the merchant I. H. S. Overbye (†1858).

Fig. 86. Kirkegårdsmonument nr. 3, 1859, over gene-
ralmajor Christian Peter Christensen (†1836) og hus-
tru Kirstine Christensen (†1855) (s. 6247). Foto Arnold 
Mikkelsen 2005. – Churchyard monument no. 3, 1859, to 
Major-General Christian Peter Christensen (†1836) and 
his wife Kirstine Christensen (†1855).
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 7) (Fig. 87), o. 1898. Theodora Andrea Jacobine 
Regenburg, *9. maj 1813, †15. jan. 1898, jf. *al-
terkande nr. 3 (s. 6206). Svarende til nr. 5 og op-
stillet på fælles gravsted med denne og nr. 6.
 8) (Fig. 88), 1909. Amtsvejinspektør Valdemar 
Møller, *31. jan. 1844, †6. marts 1909. 
 Stele, ca. 253×74 cm, af rødlig granit. Grav-
mælet er i sin udformning og dekoration inspire-
ret af bornholmske runesten.269 Langs kanten er 
indskrift med fordybede versaler i et bånd, hvis 
ender er sammenknyttet i stiliseret slyng. Både 
båndslyng og skrift er af en tilstræbt runeimi-
terende karakter. Endvidere et latinsk kors. Under 
båndslynget giverindskrift: »Amtets Veipersonale 
og Arbeidere reiste denne Sten Anno MCMIX«. 
Alt udfyldt med sort. Nordøst for kirken.

 9) (Fig. 89), o. 1911. Dorthea Sass, *16. aug. 
1858 i Voer, †28. maj 1911 i København, og æg-
temanden Simon Sass, købmand, Ridder af Dan-
nebrog, *13. dec. 1854 i Ormslev, †20. april 1912 
i Skanderborg (jf. alterskranke s. 6208).
 Stele af hvid marmor, 165×74 cm, med flad-
buet topstykke. På midtstykket udhugget skrift-
felt af tilsvarende form, og derover to udhuggede 
rosetmedaljoner. Indskrift med fordybet antikva, 
personalia med versaler; indskrift og medaljoner 
er udfyldt med sort. Nordøst for kirken.
 10) (Fig. 99), o. 1915. Albert E. Nielsen, *21. 
jan. 1852, †17. jan. 1915, »i 36 Aar Læge i Skan-
derborg«.
 Stele af rødlig granit, 191×73 cm, med indfæl-
det portrætmedaljon af bronze, 35×30 cm. Den 

Fig. 87. Kirkegårdsmonument nr. 5-7, 1890’erne. 5. O. 1893, over Conradine Anna Eleonora Regenburg (†1893) 
(s. 6247). 6. O. 1895, over stiftamtmand Theodor August Jes Regenburg (†1895) (s. 6247). 7. O. 1898, over Theo-
dora Andrea Jacobine Regenburg (†1898) (s. 6248). Foto Arnold Mikkelsen 2005. – Churchyard monuments nos. 5-7, 
1890s. 5. C. 1893, to Conradine Anna Eleonora Regenburg (†1893). 6. C. 1895, to the county prefect Theodor August Jes 
Regenburg (†1895). 7. C. 1898, to Theodora Andrea Jacobine Regenburg (†1898).



6249KIRKEGÅRDSMONUMENTER

groft tilhuggede sten har indskrift med fordybede 
versaler, udfyldt med sort. Portrættet viser afdøde 
en face mod højre. Nederst giverindskrift »Reist 
af Venner i Skanderborg«. Nordøst for kirken.
 11) O. 1914. Jens Olsen, *7. juni 1844, †15. feb. 
1936, og hustru Laura Olsen, f. Ager, *29. aug. 
1850, †15. jan. 1914.
 Gravkammeranlæg (gravhøj), ca. 115 cm højt, 
280 cm bredt og 250 cm dybt. Anlægget består 
af et støbt betonkammer i jordhøj, tilplantet med 
efeu, samt frontstykke af grå granit. Fronten har 
form af en fladbuet gesims, båret af kraftige pila-
stre og prydet med et georgskors i relief, hvorun-
der indskrifttavlen er indsat. Indskrift i fordybet 

fraktur, udfyldt med sort. I borgbanken øst for 
kirken, ved siden af nr. 12.
 12) (Fig. 90), o. 1921. Gravsted for familien 
Blom. Julie Blom, f. Harhorn, *20. feb. 1878, †5. 
jan. 1921 og ægtemanden Christian Blom, ma-
skinfabrikant, *4. okt. 1866, †30. maj 1929, samt 
Elisabeth Blom, *19. sep. 1868, †9. aug. 1951. 
Endvidere Chr. Bech Frandsen, *13. aug. 1908, 
†28. nov. 1970, og hustruen Lise Bech Frandsen, 
f. Blom, *28. nov. 1911, †2. juli 1995. Endelig 
Holger Blom, *12. aug. 1905, †19. marts 1965. 
 Gravkammeranlæg (gravhøj), ca. 130 cm højt, 
331 cm bredt og 500-600 cm dybt. Beslægtet 
med nr. 11, tilplantet med stedsegrøn bunddække. 
Fronten er udformet som en retlinjet portalop-
bygning med den tværrektangulære indskrifttav-
le indsat under en profileret gesims, der bæres af 
kraftige pilastre, hvorpå der ligeledes er inskripti-
on. Den krones af et trekantet gavlstykke med et 

Fig. 89. Kirkegårdsmonumenter nr. 9 og 16. 9. O. 1911, 
over Dorthea Sass (†1911) og ægtemanden købmand 
Simon Sass (†1912) (th.) (s. 6248). 16. Romansk, gen-
anvendt o. 1943, over Elisabeth Thane (†1943) og 
ægtemanden, lokalhistoriker og skolelærer L. Thane 
(†1944) (tv.) (s. 6250). Foto Arnold Mikkelsen 2005. 
– Churchyard monuments no. 9 and 16. 9. C. 1911, to 
Dorthea Sass (†1911) and her husband the grocer Simon 
Sass (†1912) (right). 16. Romanesque, re-used c. 1943, to 
Elisabeth Thane (†1943) and her husband, the local histo-
rian and schoolmaster L. Thane (†1944) (left).

Fig. 88. Kirkegårdsmonument nr. 8, 1909, over amts-
vejinspektør Valdemar Møller (†1909), rejst af amtets 
vejpersonale og arbejdere (s. 6248). Foto Rikke Ilsted 
Kristiansen 2005. – Churchyard monument no. 8, 1909, 
to the county highway engineer Valdemar Møller (†1909), 
erected by the county highway staff.
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Fig. 90-91. Kirkegårdsmonumenter. 90. Nr. 12, o. 1921, for familien Blom (s. 6249). 91. Nr. 14, o. 1933, over 
købmand Jens Overgaard (†1933) og hustru Marie Overgaard (†1952) (s. 6250). Foto Arnold Mikkelsen 2005. 
– Churchyard monuments. 90. No. 12, c. 1921, to the Blom family. 91. No. 14, c. 1933, to the grocer Jens Overgaard (†1933) 
and his wife Marie Overgaard (†1952).

georgskors i relief. Indskrift i fordybede versaler, 
udfyldt med sort. På gravstedet, der er indram-
met af granitsten, findes desuden en mindevase af 
bronze, ca. 40 cm høj, med laurbærguirlande om 
korpus og hvælvet låg, kronet af en flamme. Va-
sen står på en firkantet granitsokkel hvorpå fast-
gjorte messingbogstaver: »Holger 60 Aars-Dagen 
12.8.1965«. I borgbanken øst for kirken, lige ved 
nedgangen til kapellet.
 13) O. 1921. J. Christiansen, murermester og 
branddirektør, *15. aug. 1862, †3. feb. 1938, og hu-
stru Cathrine Christiansen, f. Holmstoel, *9. april 
1869, †22. sep. 1921. Forneden latinsk indskrift »In 
memoriam laboris et humanitatis. Nos lætificare 
gaudium tuum« (Til minde om hårdt slid og men-
neskekærlighed. At glæde os var din fryd).
 Gravkammeranlæg (gravhøj). Fronten, der må-
ler 104×290 cm, er muret af kløvet kamp og har 
form af en portal i tre afsæt, hvorunder er indsat 
en fladbuet tavle med indskrift med fordybede 
versaler, udfyldt med sort. Gravhøjen, der er til-
plantet med efeu, er mod nord indhegnet med en 
jernkæde, mod øst med et støbejernsgitter med 
låge. I jordvoldens østside er indsat en natursten 
med indskriften »Holmstoels familiegravsted« i 
fordybede versaler. I borgbanken sydøst for kir-
ken, i hjørnet ved indgangen til kirkegården.
 14) (Fig. 91), o. 1933. Jens Overgaard, køb-
mand, *2. maj 1867, †2. juli 1933, og hustru Ma-
rie Overgaard, *26. feb. 1869, †16. aug. 1952.

 Gravkammeranlæg (gravhøj), ca. 121 cm højt, 
385 cm bredt og 400 cm dybt, nært beslægtet 
med nr. 11. Indskrift med fordybede versaler, ud-
fyldt med sort. Gravstedet og jordvolden er til-
plantet med timian. I brinken ud mod Lillesø på 
kirkegårdens nordøstre del.
 15) O. 1933. Karen Gerda Givskov, f. Boisen, 
*22. nov. 1872, †16. juni 1933, og ægtemanden 
Frands Valdemar Givskov, dommer, *30. aug. 
1867, †20. juli 1958.
 Gravkammeranlæg (gravhøj), ca. 115 cm højt, 
268 cm bredt og 350 cm dybt, beslægtet med 
nr. 12, dog uden gavlstykke. På fronten et latinsk 
kors. Indskrift med fordybede versaler, udfyldt 
med sort. Jordvolden er tilplantet med bund-
dække. I brinken ud mod Lillesø på kirkegårdens 
nordøstre del, ved nr. 14.
 16) (Fig. 89), romansk, genanvendt o. 1943, 
over Elisabeth Thane, *10. maj 1873, †21. april 
1943, og ægtemanden, L. Thane, (lokalhistoriker 
og skolelærer), *29. dec. 1865, †24. okt. 1944.
 Romansk søjlefragment af grålig granit, 125 
cm høj, med indskrift i fordybet antikva, udfyldt 
med sort. Øst for kirken.
 17) (Fig. 100), 1987, fællesmonument udført af 
billedhugger Ole Christensen. ‘Livstræ’ af blå Røn-
negranit med en skive i lysere granit, 210×155 
cm. Forneden på bagsiden »O. C. 1987« med 
fordybede versaler. Monumentet er opstillet på 
urnekirkegården.
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oversættelse ved James Manley. Redaktionssekretær 
Heidi Lykke Petersen. Teknisk og grafisk tilrettelæggel-
se ved Mogens Vedsø. Redaktionen afsluttet juni 2006.

NOTER

1 Lønborg 9.
2 Op gennem middelalderen benyttede skiftende kon-
ger borgen. I anden halvdel af 1240’erne omtales den 
som opholdssted for Erik Plovpennings dronning, Jut-
ta, jf. Øm Klosters Krønike, udg. af Øm Kloster Museum 
1997, 33. Christoffer II var på Skanderborg i årene før 
sin død 1332, og 1348 var Valdemar Atterdag på stedet, 
jf. DaRigBr 3, III, nr. 43. I begyndelsen af 1400-tallet 
var borgen pantsat til Århus bispestol. Jf. også Jørgensen 
10; Kristiansen 1992, 15.
3 Repert I, nr. 6168 (6. feb. 1425); Jes Nielsen optrådte 
som tingsvidne i Tyrsted. Betegnelsen ‘Skanderborg 
Kirke’, brugt om Skanderup Kirke, kendes fra se-
nere kilder. 1547 fik Peder Bertelsen, slotsskriver på 
Skanderborg, livsbrev på »Schandelborgh« sognekirke 
og præstegård mod at bygge og forbedre sidstnævnte, 
men opgav dette 1554 mod at blive forlenet med en 
gård i Fregerslev, jf. DaKancReg (8. juni 1547); Kanc-
Brevb 9. aug. 1554. Navnet ‘Skanderborg’ betegner her 
utvivlsomt sognekirken Skanderup. Også i kilder fra 

1600-tallets slutning kan man finde betegnelsen ‘Skan-
derborg Kirke’ anvendt om Skanderup Kirke, således i 
RA. Rgsk. 1660-ca. 1848. Århus Stifts kirkergsk. 1680-
94 (261-66).
4 Kristiansen 1992, 7.
5 KancBrevb 6. okt. 1561.
6 Arbejderne synes primært at have fundet sted i pe-
rioden 1571-74, jf. KancBrevb 14. sep. 1571 (bestilling 
af 30-40000 tagsten), 27. og 31. jan. 1572 (en tegllade 
genåbnes, og der indkaldes mandskab til byggeriet); 
7. og 9. feb. 1573 (omtale af 100.000 mursten), 24. 
feb. 1573 (Silkeborg Slot lægges under Skanderborg, 
så slottets bønder kan hjælpe ved arbejdet). Jf. også s. 
6168ff.
7 KancBrevb 29. marts 1571.
8 KancBrevb 19. dec. 1573 (invitation). Datoen for kir-
kens indvielse er ukendt. Jørgensen 19 nævner, uden 
kildeangivelse, at lensmanden på Skanderborg, Holger 
Rosenkrantz’, søn Frederik blev døbt på slottet 2. sep. 
1571. Dåbshandlingen kan dog være foregået i et gemak.
9 KancBrevb 28. juni 1579. Kapellanen, hr. Christen, 
søgtes 1583 af lensmand Claus Glambeck ansat som 
præst i Føvling og Ring sogne, hvilket sognene dog 
ikke ønskede, jf. KancBrevb 13. sep. 1583. 1562 havde 
sognepræsten ved Skanderup Kirke, Jens Frandsen, haft 
midlertidig bolig ved slottet, da Skanderup Præstegård 
blev nedbrudt, fordi den lå uhensigtsmæssigt i forhold 
til slottets jorder og ladegård. Intet tyder dog på, at han 
indtog en rolle som slotsprædikant. Hansen 19; Kronens 
Skøder.
10 Den første indehaver af embedet var Poul Andersen 
Colding, der fik bestalling som prædikant på Skander-
borg Slot og sognepræst i Skanderup og Stilling sogne; 
sidstnævnte skulle dog betjenes af en kapellan. Præsten 
fik embedsbolig nær slottet. 1587 knyttedes også en 
degn til slottet. KancBrevb 17. feb. 1584; 17. april 1587.
11 KancBrevb 27. okt. 1583.
12 Resen, hvis indsamling af materiale om Århus Stift 
fandt sted o. 1667, beretter således, at byens befolkning 
går til gudstjeneste i kirken i slottet. Resen 12 og 95.
13 DaAtlas IV 188.
14 KancBrevb 22. okt. 1629.
15 RA. Lensrgsk. 1604-50.
16 Kristiansen 1988, 21.
17 Synsforretningen er trykt i Hansen 77ff.
18 Arbejderne omfattede blandt andet opførelsen af en 
ny køkkenfløj mod vest, men synes ikke at have berørt 
kirken, jf. s. 6172.
19 Bestemmelsen er aftrykt i Hansen 30f.
20 Bestemmelsen er aftrykt i Hansen 31f.
21 I maj 1748 tilbragte Frederik V som den sidste konge 
nogle dage på slottet. Jørgensen 73, Madsen 77.
22 Lauritz de Thura, Den danske Vitruvius, II, 1749, 
222f.
23 Madsen 61 ff; K. C. Rockstroh, »Ryttere og Rytter-
gods i Skanderborgegnen«, ÅrbÅrhSt 1927, 6ff.
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24 Ved tidligere auktioner 24. april og 1. okt. s.å. havde 
hhv. generalkrigskommissær Beringskjold budt 4010 
rdlr. og ritmester Pultz 3000 rdlr. for slottet og slots-
haven. Disse bud blev dog ikke godkendt af kongen. 
Madsen 80.
25 Det præciseredes, at kirken ‘bestandigt’ skulle være 
kirke for slottets ejer og Skanderborg by. Slotsejeren 
beholdt retten til det nordre pulpitur, mens alle øvrige 
pladser i kirken var til menighedens disposition, og kir-
kegængerne skulle have fri adgang gennem slotsporten. 
Al reparation af kirken påhvilede byen. Besluttede kir-
keejeren at nedbryde klokketårnet, skulle byen opføre 
en klokkestabel af træ i stedet, og blev hele slottet ned-
brudt, skulle ejeren afgive jord til fortov og kirkegård 
til kirken. LAVib. Bispeark. Indk. breve (C 3-524).
26 LAVib. Bispeark. Indk. breve (C 3-524).
27 Chr. Molbech, Ungdomsvandringer i mit Fødeland II, 
Kbh. 1815, 195.
28 DaAtlas IV 188.
29 LAVib. Bispeark. Indk. breve (C 3-524); Rgsk. (C 3-
2429).
30 For kirkerne i Hatting og As samt Hiernøes øvrige 
arbejder henvises til O. Norn, »Billedhugger Jens Hier-
nøe og hans kirkelige Arbejder i Vejle Amt«, Vejle Amts 
Årbøger 1938, 168ff.
31 Chr. Molbech, Ungdomsvandringer i mit Fødeland II, 
Kbh. 1815, 200f. 
32 Jørgensen 86, LAVib. Bispeark. Rgsk. (C 3-2431).
33 NM. Korresp.ark.
34 Niels Gjesing, »Skanderborg Museum indtil 1965«, 
Skvæt. Årsskrift for Museumsforeningen for Skanderborg og 
omegn, 4, 1970-71, 3ff.
35 C. M. Smidt, »Borgholm og Klosterø«, AarbÅrhSt 
1926,  201f.
36 Herbert Madsen, »En trappe ved Skanderborg Slots-
kirkes vestmur«, Skvæt, 13, 1989, 2-4.
37 Anlægget administreres af Slots- og Ejendomsstyrel-
sen.
38 Chr. Holtet, Kong Frederik den Sjettes Mindesmærke 
paa Skanderborg Slotsbanke, Skanderborg 1945.
39 LAVib. Bispeark. Skanderborg K. (C 3-525).
40 Den centrale del af stelen er udhugget i en enkelt o. 
16 tons tung granitblok, der – efter delvis tilhugning 
– fragtedes til Skanderborg fra Tinning Skov ved Fri-
senborg. Holtet, note 38, 38.
41 C. M. Smidt, note 35, 202-206.
42 »Taarnet ... er saa konstigt bygget udi een Firkandt, 
at naar mand staar paa et vist Sted uden for Byen kand 
mand see alle 4re Hiørner«, jf. Lønborg.
43 Øm Kloster (s. 3780).
44 Sidstnævntes placering vanskeliggør en harmonisk 
tilslutning til sidefløjene, ikke mindst med portfløjen 
i syd.
45 De enkelte rums betegnelse og anvendelse er regi-
streret i det ældste bevarede inventarium 1608. Kri-
stiansen 1992, 16-18.

46 Det temporære i dette byggestop fremgår bl.a. af, at 
vestre og østre langmur ikke afsluttedes i samme højde 
(jf. s. 6176). 
47 Otto Norns tanke, at kælderen og 1. stokværk er en 
afsluttet fase, mens de øvre stokværk skulle skyldes en 
eftertanke, er næppe holdbar. Otto Norn, Christian III’s 
Borge, Kbh. 1949, 44-47.
48 KancBrevb 14. sep. 1571.
49 KancBrevb 9. feb. 1573.
50 KancBrevb 4. feb. 1573 og 6. nov. 1575. Jensen, Grav-
sten II, 63.
51 KancBrevb 18. juni 1619.
52 Kristiansen 1992, 13 og 16. Hans Edvard Nørregaard 
Nielsen, »Omkring Evert Janssen«, Architectura, 6, Kbh. 
1984, 143.
53 LAVib. Bispeark. Rgsk. (C 3-2429).
54 LAVib. Bispeark. Rgsk. (C 3-2430).
55 Ved embedet. Synsprot.
56 LAVib. Bispeark. Rgsk. (C 3-2431).
57 LAVib. Bispeark. Rgsk. (C 3-2432).
58 LAVib. Bispeark. Rgsk. (C 3-2433).
59 Kirken, og dermed hele den oprindelige fløj, er 
orienteret omtrent nordvest-sydøst med tårnet på det 
østre hjørne. Af praktiske årsager beskrives bygningen i 
det følgende som orienteret nord-syd med langsiderne 
i vest og øst.
60 Variationer i rundstavens udformning antyder, at 
soklen stammer fra flere forskellige bygninger eller 
bygningsafsnit.
61 Teglstenene er af vekslende størrelse og farvenuance. 
Der er ingen umiddelbare tegn på genanvendelse, så 
eventuelle overførte teglsten fra Øm Kloster må for-
modes anvendt i murkernen.
62 Det øverste skel i skiftegangen blev iagttaget allerede 
1830 af Høyen, jf. Niels Laurits Høyens Skrifter, udg. af J. 
L. Ussing, 1874, II, 498, mens det nederste registreredes 
o. 1890 af Henry Petersen, jf. Henry Petersen, notebog 
I, 18. Sidstnævnte byggeskel blev først sat ind i rette 
sammenhæng af Peter Kristiansen (Kristiansen 1992, 9).
63 Granitbjælken hidrører formentlig fra restaureringen 
o. 1885 (jf. fig. 23 og 18m) og kan have erstattet en 
oprindelig træplanke.
64 Skanderborg Museum, indberetning. Madsen (note 
36) 2-4. Da kælderdøren tilmuredes o. 1770, må begge 
trapper være ældre end dette. Til den yngre trappe 
knytter sig spor på kirkens vestmur af et sadeltag over 
trappeløbet. 
65 Det vestre vindue mangler både på C. Bruhns plan 
fra 1740 (fig. 9) og Lauritz de Thuras plan fra 1747 (fig. 
11). På opmålinger ved V. Th. Walther 1878-81 (fig. 22 
og 23) ses en kvadratisk glug, der i modsætning til den 
østre mangler muret stik.
66 Jf. Otto Norn, Christian III’s Borge, Kbh. 1949, 45.
67 Et gitter i den ene, i det ydre tilmurede, åbning synes 
oprindeligt, om end det ikke kan udelukkes, at gitteret 
kan være indsat senere, jf. KancBrevb 18. feb. 1617.
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68 Vinduesåbningerne er velbevarede, dog ses mindre 
ommuringer i østsidens søndre og i begge i sydgavlen 
(fig. 18k-l).
69 Dette ville tillige give dem samme højde som de 
tilsvarende vinduer i tårnet.
70 På Lauritz de Thuras plan (fig. 11) mangler det østre 
af kirkerummets vinduer i sydgavlen; dette skyldes for-
mentlig en fejlagtig analogislutning med forholdene i 
slottets 2. og 3. stokværk, hvor tilstedeværelsen af ka-
miner har udelukket anbringelse af vinduer.
71 Prydskiftets ender er på markant vis vandret afskåret 
et skifte højere end vinduernes vederlag.
72 De tre af åbningerne er oprindelige, mens den fjerde 
(over skibets tagflade) først er indsat efter slottets ned-
rivning, jf. s. 6185.
73 Sidste ciffer delvis ødelagt af en revne skråt gennem 
tavlens nedre, højre hjørne, men læsningen synes sik-
ker. Det kan ikke helt udelukkes, at årstallet er sekun-
dært indhugget, idet linjehøjden er større end ved den 
øvrige indskrift.
74 Jensen, Gravsten, II, 67; nr. 617A.
75 Hans Henrik Engqvist, »Fire fynske herreborge«, Ar-
chitectura, 2, Kbh. 1980, 65.
76 Omtrent sammenfaldende med den i stuk trukne 
vederlagsmarkering til det nuværende (1945 indsatte) 
hvælvede stukloft.
77 RA. Lensrgsk. 1604-50. Loftet kan eventuelt have 
stået med synlige, pudsklædte bjælker. 
78 Kristiansen 1988, 84.
79 Ifølge et usigneret notat i NM, j.nr. 161/08 (Chr. 
Axel Jensen) er kaminen sekundært indbygget i rum-
met. Dette må dog være sket allerede under slottets 
opførelse, idet skorstensrøret synes oprindeligt i de 
ovenover værende stokværk.
80 Mogens Vedsø, »Christian III’s Koldinghus – Syd-
fløjen og dens indretning«, Bygningsarkæologiske Studier, 
1993, 52.
81 DK SJyll 237.
82 DK SJyll 2129f.
83 Den på tegningen viste forskel kan være reel, men 
kan også skyldes senere udskiftninger af vinduesram-
merne, der da skulle have været vandret afsluttede 
foroven i beboelsesafdelingen mod nord og buede i 
kapellet mod syd. Tilsvarende kan højdeforskellen 
skyldes en forlængelse nedad af vinduerne i slottets 
nordre del.
84 Formentlig en fejlskrivning for øst.
85 Stenen, der flyttedes ved trappebygningens opførelse 
foran indgangsdøren 1788 (s. 6185), blev sandsynligvis 
indsat i det tilmurede vindue umiddelbart over døren.
86 Årsagen til, at murværket ikke fjernedes helt ned til 
etageadskillelsen over kirkerummet kendes ikke. Den 
kan enten være arkitektonisk betinget, dvs. for at give 
kirkebygningen en passende højde sammenholdt med 
tårnet, eller praktisk betinget for at øge anvendelighe-
den af loftsrummet.

87 LAVib. Bispeark. Rgsk. (C 3-2429). Dog betegnedes 
tårnrummet allerede 1769 som våbenhus, jf. note 26. 
88 LAVib. Bispeark. Rgsk. (C 3-2429). Frederik d. 4 er 
en fejllæsning eller -skrift for Frederik II.
89 Den øgede rumhøjde var klart en forudsætning for 
indsættelsen af det nye inventar. Det er derfor et åbent 
spørgsmål, om bjælkelaget var så forrådnet, at dét ale-
ne berettigede en fuldstændig udskiftning. For at øge 
loftshøjden så meget som muligt blev de nye bjælker 
lagt oven på tagværkets spærsko (fig. 22b og 24f-i).
90 LAVib. Kirkeinsp.ark. Rgsk. (C 620-1).
91 Ved embedet. Synsprot.; LAVib. Kirkeinsp.ark. Rgsk. 
(C 620-2).
92 LAVib. Kirkeinsp.ark. Rgsk. (C 620-2).
93 De to kurvehankbuede stik er placeret omtrent ret 
ud for kælderens to tøndehvælv, men gengiver ikke 
disses fladbuede tværsnit (det vestre bueslag var ikke 
synligt 1881, hvor det dækkedes af et materialhus). 
94 Ved embedet. Synsprot.; LAVib. Kirkeinsp.ark. For-
handlingsprot. (C 620-4).
95 Denne teknisk set lidt usædvanlige ændring kan sta-
dig ses i vinduernes sprosseværk.
96 De fire vinduer var ved lysskakter i loftsrummet  for-
bundet med tagvinduer i kirkens tagflader – to mod 
henholdsvis øst og vest. Sådanne var endnu ikke indsat 
ved kirkens opmåling 1881 (fig. 23).
97 De to vinduer synes udvidede i bredden efter 1909 
(sml. fig. 24b og 18b).
98 Om end vel med senere udskiftninger (sml. fig. 22a 
og 24a).
99 LAVib. Kirkeinsp.ark. Forhandlingsprot. (C 620-4).
100 Ved embedet. Synsprot.; tegninger i NM.
101 Restaureringens forløb skildres i Jørgensen 116-18.
102 DK KbhBy 2, 43-47.
103 Jørgensen 120.
104 Endvidere †kapel på Koldinghus, indrettet 1549-
50, Københavns †Slotskirke, indrettet i 1550’erne (DK 
KbhBy 25f.), Haderslevhus (Hansborg) †Slotskapel, 
indviet 1566 og nedbrudt i 1660’erne (DK SJyll 237), 
Nykøbing †Slotskirke, indrettet i perioden 1588-94, 
nedbrudt 1767 (DK Maribo 251), kapel på Koldinghus 
Slot, indrettet i 1600-tallets første årti og endelig Fre-
deriksborg Slotskirke, indviet 1617 (DK Frederiksborg 
1689ff.). Jf. også s. 6183.
105 Se f.eks. Hans-Joachim Krause, »Die Schlosskapel-
le in Torgau«, Glaube und Macht. Sachsen im Europa der 
Reformationszeit, red. Harald Marx og Cecilie Hollberg, 
Dresden 2004, 175-188, og Hugo Johannsen, »The 
Protestant Palace Chapel. Monument to Evangelical 
Religion and Sacred Rulership«, Signs of Change. Trans-
formations of Christian Traditions and their Representation 
in the Arts, 1000-2000, red. Nils Holger Petersen, Claus 
Clüver og Nicolas Bell, Amsterdam og New York 2004, 
137-64.
106 Begge dele kan ses som en henvisning til Frederik 
II’s bryllup med Sophie af Mecklenburg sommeren s.å.
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107 Den Herman Snedker, der 27. marts 1573 modtog 
forleningsbrev på det hus ved slottet, han boede i, mod 
at holde herberg og fungere som snedker ved slottet 
efter behov, kan meget vel have været involveret i ar-
bejdet med Slotskirkens inventar, som også foreslået af 
Jørgensen 29. Der kendes dog ingen arbejder fra Her-
man Snedkers hånd, og formodningen savner yderli-
gere arkivalsk eller stilistisk underbygning. KancBrevb 
27. marts 1573. 
108 Flere af genstandene kan muligvis være overført 
fra andre kirker i lenet, f.eks. Ring †Klosterkirke (s. 
4666f.), eller fra et ældre †kapel på slottet (jf. s. 6161).
109 KancBrevb 16. og 27. juni 1572.
110 Dog kun omtalt 1768, jf. DaAtlas IV 188.
111 DaAtlas IV 188.
112 LAVib. Bispeark. Indk. breve (C 3-524); Rgsk. (C 
3-2429).
113 I november 1798 beklagede eksekutorerne, at Hier-
nøe havde været meget langsom med det indledende 
arbejde. Kun fordi, man kendte hans store talent, havde 
man holdt sig til ham. LAVib. Bispeark. Indk. breve (C 
3-524).
114 Hiernøes oprindelige overslag til pulpiturerne, »mee-
re beqvemt og Ziirlig«, der i modsætning til orglet 
skulle bekostes af kirken, lød på 489 rdlr. Ved at fjerne 
alt overflødigt billedhuggerarbejde ved sidepulpitu-
rerne reduceredes udgiften til 400 rdlr., som yderligere 
kunne fradrages 50 rdlr. for genanvendelse af materia-
ler. LAVib. Bispeark. Indk. breve (C 3-524).
115 LAVib. Bispeark. Indk. breve (C 3-524); Rgsk. (C 
3-2430).
116 Den nye placering af prædikestolen skulle sikre, at 
præsten bedre kunne ses af alle i kirken. LAVib. Bispe-
ark. Indk. breve (C 3-524).
117 Svaret fortsætter: »Misundelse seer man er Aanden 
i den hele Klage. Var Arbeydet kommet til Licitation, 
hvo af denne Byes Haandværkere skulle have paataget 
sig det? Og i Tilfælde heraf, hvordan vilde Arbeydet vel 
have blevet?«. LAVib. Bispeark. Indk. breve (C 3-524).
118 Borgerne, der mente at være kirkens retmæssige ejere 
i henhold til det kongelige skøde af 1767, bad Kancelliet 
tage stilling til, hvem der skulle betale for arbejderne, om 
de nedtagne genstande, bl.a. den ‘sirlige altertavle’ skulle 
tilbageleveres, samt hvem, der havde ret til at udpege 
kirkeværger. LAVib. Kirkeinsp.ark. Rgsk. (C 620-1).
119 Hele sagen er udførligt beskrevet i Norn 1944 105-
9, genoptrykt med efterskrift fra oktober 1947 i Norn 
1948 24-32.
120 Ved embedet. Synsprot.; Organist- og Kantorembederne, 
1. udg., 1906, 100.
121 NM. Korresp.ark. Brev fra kirkeinspektionen til NM 
27. maj 1908.
122 Prædikestolen skulle placeres på østvæggen mellem 
de to nordligste vinduer, og kun de nederste brystværn 
af de nordlige sidepulpiturer bevares. Alterpartiets 
fremspringende sidepartier skulle forhøjes og forsynes 

med dobbelte søjler, videreført i en overbygning, der 
rummede en træskåren gruppe om korset. De sydlige 
pulpiturernes overdel, inklusiv det buede brystværn for 
orglet, skulle fjernes og erstattes af renæssancepaneler 
fra de nordlige pulpiturer. Endvidere skulle sydpulpi-
turerne afkortes, så vinduerne blev frilagt. NM. Kor-
resp.ark. Beskrivelse af forslag ved arkitekt M. B. Fritz, 
22. juli 1932.
123 Forinden fremlagdes forskellige ændringsforslag. 
Bl.a. foreslog M. B. Fritz at lade altrets panelvæg er-
statte af en pudset væg fra gulv til loft, foran hvilken 
et enkelt alter med alterbillede kunne opstilles og med 
to glatte døre til rummene bag altret. NM. Korresp.ark. 
Brev fra M. B. Fritz til Chr. Axel Jensen 25. feb. 1934.
124 NM. Korresp.ark.
125 NM. Korresp.ark. Brev fra O. Norn til P. Nørlund 2. 
nov. 1943.
126 Indlæggene var formuleret af arkitekt C. F. Møller 
og professor Chr. Elling. Arkitekten Ugehæfte 1943, 228 
og 234.
127 NM. Korresp.ark. Kopi af skrivelse fra Kirkeministe-
riet til Lønborg-Jensen 1. juli 1947.
128 Mødet fandt sted i Slotskirken 25. juli 1947. Et en-
kelt medlem af menighedsrådet stemte for genopstilling.
129 Ministeriet henholdt sig til en erklæring fra Na-
tionalmuseet af 6. okt. 1947, som fastslog, at interiøret 
ville falde fra hinanden uden sidepulpiturerne, og at 
man ved de foretagne ændringer både bevarede kir-
kens særlige præg og imødekom ønsket om mere lys i 
kirken. NM. Korresp.ark.
130 Lønborg-Jensen og Holm havde tidligere samarbej-
det i Haderslev Domkirke. Efter Lønborg-Jensens død 
1. nov. 1948 blev arbejdet helt overladt sidstnævnte.
131 Undersøgelser af kirkens træværk har ikke givet re-
sultater i form af ældre farvespor, jf. forundersøgelse 
ved Niels Termansen 5. aug. 1910 (prædikestolen), og 
indberetning ved Mogens Larsen 24. marts 1971, hhv. i 
NM. Korresp.ark. og Ant.top.ark. Af rgsk. fremgår, at al-
terpulpituret samt to lukkede stole blev mahognimalet 
1788. Endvidere nævnes marmorerede piller. LAVib. 
Bispeark. Rgsk. (C 3-2429).
132 Indberetning ved Mogens Larsen 24. marts 1971, i 
NM. Ant.top.ark.
133 1862 nævnes, at balustraden var indrettet til kirkens 
kor og forsynet med træbænke. Koret bestod af børn 
fra skolen og var ledet af en kantor (jf. note 120).
134 Den sprosseopdeling af balustraden, der var udført af 
Lønborg-Jensen i forbindelse med restaureringen 1943-
49, blev opfattet som uheldig. MeddÅrhSt 1972, 47.
135 Arnold Hansen, »Om nogle Messehageler, som til-
hører Sct. Nicolai Kirke i Kolding«, Vejle Amts Aarbog, 
1946, 115-36, især 127ff.
136 RA. Rtk.rev.rgsk. 1717-68; LAVib. Bispeark. Indk. 
breve (C 3-524).
137 Restaureringsrapport ved Katha Juhl 1987, i NM. 
Ant.top.ark.
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138 Slotskirkens inventarium 1604 omfatter endvidere 
et gammelt †alterklæde af blomstret fløjl ‘med billeder 
på’, som anvendtes i Skanderup Kirke, men kan have 
tilhørt Slotskirken (s. 2906). RA. Lensrgsk. 1604-50.
139 Klædet blev syet af »Calliis«. LAVib. Bispeark. Rgsk. 
(C 3-2431).
140 RA. Rtk.rev.rgsk. 1717-68.
141 I forbindelse med forandringerne i 1880’erne skæn-
kede enkefru Aagaard endnu en broderet alterdug til 
kirken. Thane 150, 172.
142 Jf. brev 19. marts 1971 i NM. Korresp.ark.
143 Billedet kan være malet af Horsens-maleren Car-
sten Bræstrup, der flere gange leverede malerier til al-
tertavler fra Jens Hiernøes værksted, således 1790 til 
Horsens Vor Frelsers Kirke (s. 5496), 1791 til Vejle Skt. 
Nicolai Kirke med motiv af Kristi Opstandelse (s. 121) 
samt en replik af dette til Daugaard Kirke.
144 Hansen 2.
145 Kirkens formentlig ældste alterprydelse kendes kun 
fra denne beskrivelse. Søren Abildgaard, notebog V, 
1770, 178, i NM. En formodning om, at en *altertavle 
fra Højbjerg Kirke, Viborg Amt, udført af kalligrafen 
Peder Trellund 1586 og skænket til Frederik II, oprin-
delig var i Slotskirken, kan således ikke bekræftes. For-
modningen er fremsat i Jensen, Gravsten II, 74. Tavlen 
er siden 1877 i Nationalmuseet.
146 Det forekommer bemærkelsesværdigt, at en borger 
skulle skænke en sådan gave til et nyindrettet slotska-
pel, som kongen (hoffet) selv må formodes at udstyre. 
Sættet har snarere været skænket til giverens lokale 
kirke, hvorfra det siden kan være overført til slottet.
147 RA. Rgsk. 1559-1660. Rentemesterrgsk. 1562.
148 LAVib. Bispeark. Rgsk. (C 3-2432); Kirkeinsp.ark. 
Rgsk. (C 620-1).
149 Ved embedet. Synsprot.; LAVib. Kirkeinsp.ark. Rgsk. 
(C 620-3).
150 Der er små variationer i enkelte detaljer mellem de 
to stager, f.eks. i kuglernes profil.

151 RA. Lensrgsk. 1604-50. Slotskirkens inventarium 
1604 omfatter yderligere et sæt alterstager, som an-
vendtes i Skanderup Kirke (s. 2911).
152 I inventariet for 1848 betegnet ‘to lysestager af 
messing med træstokke og bliklamper’, 1870 omtalt 
som ‘to træstokke med bliklamper’ ved altret. LAVib. 
Kirkeinsp.ark. Rgsk. (C 3-2432-33); Bispeark. Rgsk. (C 
620-2).
153 Menighedsrådet ønskede endvidere et elfenbenskru-
cifiks til altret, ligeledes tegnet af V. Foersom Hegndal. 
NM. Korresp.ark.
154 LAVib. Kirkeinsp.ark. Rgsk. (C 620-3).
155 Bogen er skænket til Skanderborg Egnsarkiv i 
1970’erne af en privatperson. En tilknytning til kirken 
i ældre tid kan ikke påvises.
156 RA. Lensrgsk. 1604-50; LAVib. Bispeark. Rgsk. (C 
3-2432).
157 LAVib. Bispeark. Rgsk. (C 3-2429; -2433).
158 RA. Rtk.rev.rgsk. 1717-68; LAVib. Bispeark. Rgsk. (C 
3-2429).
159 En tradition om, at alterklædet skal være broderet af 
Leonora Christine, mens hun sad i Blåtårn, må afvises, 
jf. Jørgensen 62.
160 En tilsvarende messehagel, omtalt i Slotskirkens 
inventarium 1604 og muligvis tilhørende denne, an-
vendtes i Skanderup Kirke (s. 2911). RA. Lensrgsk. 
1604-50.
161 I inventariet 1608 betegnes det ‘tapeter af gammelt 
alterklæde’. Det opbevaredes da i rondellen ved dron-
ningens øverste sal. RA. Lensrgsk. 1604-50.
162 Erik Skov, »Skriftemål og skriftestol«, Kirkens byg-
ning og brug. Studier tilegnet Elna Møller, red. Hugo Jo-Hugo Jo-
hannsen, Herning 1983, 116.
163 Thane 172.
164 LAVib. Kirkeinsp.ark. Rgsk. (C 620-3); Skrivelse fra 
arkitekt M. B. Fritz, 22. juli 1932, i NM. Korresp.ark.
165 Dåbsprotokoller for Skanderborg købstad kendes fra 
1723ff., jf. LAVib. Præsteark. Kirkebøger (Skanderborg 
købstad).
166 Stenhuggerarbejdet, dekorationen samt bemalingen 
udførtes efter ordre af Bindesbøll. Lars Thomsen havde 
skænket 100 rigsbankdaler til formålet i oktober 1850. 
LAVib. Bispeark. Rgsk. (C 3-2433); Thane 88.
167 Skaftet synes i den nuværende opstilling monteret 
på hovedet.
168 Synsprot.; brev fra sognepræst Th. Sørensen 5. aug. 
1911 i NM. Korresp.ark.
169 LAVib. Bispeark. Rgsk. (C3-2429, -2432).
170 Halkjær Kristensen, Tinmærker 53.
171 Halkjær Kristensen, Tinmærker 60.
172 NM. Ant.top.ark. Indberetning ved Chr. Axel Jensen 
1. sep. 1897.
173 Ved nyopsætningen 1801 blev (†)underbaldakinen 
suppleret med en hængekonsol med tandsnitdekora-
tion, som dannede slutsten i alterindramningens bue-
slag (jf. fig. 32).

Fig. 92. *Balustre fra alterbalustrade, 1801 (s. 6203). I 
Skanderborg Museum. Foto Arnold Mikkelsen 2005. 
– Rail posts from the altar rail, 1801.
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Danmarks Kirker, Århus

174 Såvel 1- som 5-tallet mangler på fotografier fra 
1940’erne og 1971. Tallene blev opsat igen i forbin-
delse med restaureringen 1971.
175 1910 foretog Niels Termansen en partiel afskrab-
ning af det seneste farvelag, som overalt fandtes at ligge 
direkte på træet. På søjlekapitælerne samt lydhimlens 
roset lå kridtgrund under forgyldningen. Der er så-
ledes ikke konstateret ældre farvelag. Forundersøgelse 
ved Niels Termansen 5. aug. 1910, i NM. Korresp.ark. 
Det er dog højst tænkeligt, at kurvens arkadefelter har 
båret malerier med religiøse motiver.
176 Endnu 1908 stod prædikestolen med mørk maling, 
jf. skrivelse fra Chr. Axel Jensen 17. nov. 1908, i NM. 
Korresp.ark.
177 Jf. indberetning ved O. Norn november 1943, skri-
velse fra Chr. Axel Jensen til Lønborg-Jensen 24. april 
1946 samt forslag til farvesætning ved Johs. Th. Madsen 
15. aug. 1946, i følge hvem alt egetræ i kirken stod 
umalet, i NM. Korresp.ark., samt indberetning ved Mo-
gens Larsen marts 1971 i NM. Ant.top.ark. I følge sidst-
nævnte var dog spor af blåt og gråt og under disse af 
rødbrunt og perlegråt på dørens karmstykker.
178 På kurvens inderside er antikvaindskrift »Istandsat 
Anno 1949 Johannes Th. Madsen«, malet med hvidt.
179 De tre gavle er efter udformningen at dømme pa-
nelgavle, ikke stolegavle (de to forreste gavle har in-
gen spor efter sæde eller ryglæn, mens sporene på den 
tredje gavl formentlig alle er sekundært påført). 1770 
sås på det forreste stolestade i højre side (dvs. østræk-
ken) »det fuldstændige Kongl. danske Vaaben«, dernæst 
det kronede F og provinsvåbnerne, i kvindesiden de 
øvrige provinsvåben, jf. Søren Abildgaard, notebog V, 
1770, 178, i NM. Tilsyneladende fandtes mindst en af 
gavlene altså på sin nuværende plads 1770.
180 I østrækken er panelet afskåret til en højde af ca. 80 
cm, mens vestrækkens panel er 105 cm højt. Panelerne 
kan, som muligvis også de forreste gavle, oprindelig 
have været anvendt andetsteds i kirken, måske i de 
†lukkede stole og †pulpiturer, som blev nedbrudt ved 
istandsættelsen 1799-1801.
181 Ved embedet. Synsprot; LAVib. Kirkeinsp.ark. Rgsk. 
(C 620-1). Stolestadernes tidligere bemaling blev end-
videre registreret 1903, jf. indberetning ved O. J. Stef-
fensen 7. juli 1903 i NM. Ant.top.ark. Spor af lysegråt 
samt egetræsådring eller muligvis en ældre marmo-
rering (før 1800), jf. note 131, ses endnu på nogle af 
gav lene.
182 Tre snedkere i Skanderborg skulle forestå træets af-
rensning, og en lokal maler dekorere stolenes våben, 
jf. indberetning ved O. J. Steffensen 7. juli 1903 i NM. 
Ant.top.ark. og skrivelse fra W. Mollerup 8. marts 1904 
i NM. Korresp.ark.
183 1739 omtales ‘19 gamle kirkebænke’. S.å. blev der 
‘gjort’ fem bænke, nok en reparation af de eksisterende 
eller en supplering af beholdningen med løse bænke. 
RA. Rtk.rev.rgsk. 1717-68.

184 Todberg nummererede 22(!) stole. LAVib. Bispeark. 
Indk. breve (C 3-524); Rgsk. (C 3-2429).
185 Såfremt de forreste gavle er sekundært indsat i sto-
leværket, kan de være tilføjet på dette tidspunkt. Det 
samme gør sig gældende i forhold til forpanelernes ar-
kadefelter, der som nævnt muligvis kan hidrøre fra de 
†lukkede stole og †pulpiturer, Hiernøe lod nedbryde 
sammen med †kongestolen 1799-1801.
186 Enhver gift husfader i Skanderborg skulle erlægge 2 
mark årligt for plads til sig og sin familie, mens ugifte 
og enker uden familie samt tyende skulle erlægge 1 
mark årligt. Uformuende kunne fritages for afgift. LA-
Vib. Bispeark. Rgsk. (C 3-2433).
187 Dette synes at være den tidligste registrering af gav-
lenes opstilling: Østrækken: 1. Rigsvåbenet. 2. Dan mark. 
3. Oldenborg. 4. Tomt våben. 5. Kronet »F« (Mein). 6. 
Danmark (Hoffnvng) (dvs. unionskronerne). 7. Norge 
(zv Got). 8. Sverige (Allein). 9. Vender (Anno). 10. Go-Sverige (Allein). 9. Vender (Anno). 10. Go-
ter (Domini). 11. Holsten (1572). Vestrækken: 1. Rigs-
våben. 2. Tomt skjold. 3. Tomt skjold. 4. Kronet »S« 
(wiltbret). 5. Slesvig (ist). 6. Gotland (traw). 7. Island 
(MDLXXII). 8. Stormarn (anno). 9. Oldenborg. 10. 
Delmenhorst. 11. Ditmarsken.
188 Et ældre foto bekræfter, at gavlen tidligere var pla-
ceret mellem den nuværende nr. 7, Stormarn, og nr. 
8, Delmenhorst. Indberetning ved Chr. Axel Jensen 1. 
sep. 1897.
189 LAVib. Kirkeinsp.ark. Forhandlingsprot. (C 620-4); 
Ved embedet. Synsprot. Arbejdet udførtes efter forslag 
af arkitekt V. C. Puck. Lågerne henlå en årrække på 
loftet, kom derefter i privateje og blev 1992 erhvervet 
af Skanderborg Museum. NM. Ant.top.ark. (Horsens 
Folkeblad 11. feb. 1992).
190 1934 registreredes 12 gavle i øst, de to sydligste 
med tomme kartoucher med henholdsvis blåt og rødt 
skjold, og 14 gavle i vest, de fem sydligste med skiftevis 
blå (3) og røde (2) skjolde. Viggo Norn, notebog I (20. 
jan. 1934), i NM. Våbnernes rækkefølge var identisk 
med den nuværende.

424

Fig. 93. (†)Underbaldakin, 1572 (s. 6211). Foto Arnold 
Mikkelsen 2005. – (†)Lower canopy, 1572.
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191 Andre eksempler er bygningssten på Helsingør Råd-
hus fra 1574, jf. Jensen, Gravsten II, 63 og Slangerup 
Kirke fra 1588 (DK Frborg 2034ff.). Det bemærkes, at 
bygningsstenen på Skanderborg, dateret før det konge-
lige bryllup i sommeren 1572, kun bærer et kronet F, 
mens inventarstykkerne med årstallet 1572 bærer såvel 
kronet F som S.
192 Sognepræsten, Peter Hansen, gav følgende malen de 
beskrivelse af de gener, der fulgte af at bruge deg-
nestolen som skriftestol: ‘Sammes (degnestolens) byg-
ning udfordrer, at præsten må sidde på siden af »Con-
fitenterne«, hvilke er udenfor, ved en indgang, der er 
så smal, at et menneske næppe kan gennemtrænge sig. 
Heraf følger, at jeg for at kunne tale i en sagte tone 
– da ellers min røst ville forstyrre kapellanen og hans 
konfidenter, hvilke sidder på en bænk bag altret, føl-
gelig så godt som ved siden af mig – må nedbøje mig 
på den venstre side så dybt, at klædet nedsynker i ho-
vedet, det venstre ben, på hvis knæ jeg med albuen må 
hvile, bliver formedels hindring i blodets omløb alde-
les dødt, så at degnen hidtil har måttet lede mig nogle 
minutter efter forretningen, og jeg dels af smerte i be-
net, dels af en ulidelig værk i min venstre side, hvor-
til jeg desuden alt for meget er generet, under hele 
skriftemålet en time, ofte to, næppe har vidst, hvad jeg 
sagde. En eller to timer går sædvanligt med, inden jeg 
efter min hjemkomst med et smertefuldt legeme kan 
sætte sjælen i bevægelse at tænke ordentligt til den 
påfølgende dags offentlige tale’. LAVib. Bispeark. Indk. 
breve (C 3-524).
193 Det gælder bl.a. mht. det uspecificerede antal lukke-
de stole, som 1769 udlejedes til byens borgere. Regn-
skabernes oplysninger om antallet af pulpiturstole eller 
lukkede stole varierer. 1788 fandtes i alt 10 lukkede 
stole, som bortfæstedes ved auktion. Fra 1837 findes 
en liste med 19 nummererede stole, og 1862 oplyses, 
at kirken havde 18 lukkede pulpiturstole. Nedgangen 
afspejler formentlig, at en af stolene, nr. 17, pga. sin 
dårlige beliggenhed ikke havde kunnet udlejes siden 
1842. LAVib. Bispeark. Rgsk. (C 3-2429; -2432); Kirke-
insp.ark. Rgsk. (C 620-2); Ved embedet. Synsprot.
194 RA. Lensrgsk. Skanderborg len. Rgsk. m. bilag 1650-60.
195 Enkelte af stolene kan stamme fra slottet, som fore-
slået af Jørgensen 73, men flertallet hidrører fra perioden 
efter slottes nedbrydning. Formentlig er der tale om 
private anskaffelser af stole til pulpiturerne.
196 Konserveringsrapport ved Michael Calaminus, Køb-
stadsmuseet Den Gamle By i Århus, 7. okt. 1999.
197 Chr. Waagepetersen, Danske Møbler før 1848. Typerne 
i billeder, Kbh. 1980, 75, nr. 37.
198 Thane 172.
199 LAVib. Bispeark. Rgsk. (C 3-2431-32).
200 Det understreges, at eksercerpladsen fortsat skal 
være ved Skanderup Kirke, og at Slotskirken ikke skal 
have nogen økonomiske forpligtelser ved at huse ska-
bet. LAVib. Bispeark. Indk. breve (C 3-524).

201 Ved embedet. Synsprot.; LAVib. Kirkeinsp.ark. Rgsk. 
(C 620-2).
202 Klingpungen omtales første gang i det inventarium, 
der udarbejdedes i forbindelse med salget af slottet. 
LAVib. Bispeark. Indk. breve (C 3-524).
203 L. Skov »Skanderborg Slotskirke i Fortid og Nutid«, 
Jul i Skanderborg 1946, 4.
204 Skov (note 203) 6.
205 Thane 172.
206 Hiernøe opførte seks lukkede pulpiturstole med 
forsiringer og billedhuggerarbejde, maling og forgyld-
ning. LAVib. Bispeark. Rgsk. (C 3-2430).
207 Formentlig har også de øvrige arkadefelter oprinde-
lig båret malerier. Sognepræst Laurits Skov berettede 
1960, at de efter sigende skulle være fjernet af en af 
hans forgængere i embedet. Brev fra Laurits Skov 2. 
juni 1960, i NM. Korresp.ark.
208 1690-92 fik et pulpitur nyt gulv, jf. RA. Rtk.rev.rgsk. 
Jordebogsrgsk. Skanderborg og Åkær amter. 1690-93.
209 Pulpituret havde hidtil stået umalet. LAVib. Bispeark. 
Rgsk. (C 3-2429).
210 Værgerne erklærede endvidere, at skomagerne al drig 
havde fået approberet deres ret til pulpituret. LAVib. 
Bispeark. Indk. breve (C 3-524); Rgsk. (C 3-2430).
211 Den placering, svendene hidtil havde haft i kirken 
fandt Kancelliet ikke var ‘passende, med hensyn til, at 
præsten derved under gudstjenestens forretning lette-
lig kunne foruroliges og anledning til forargelse gives’. 
LAVib. Bispeark. Indk. breve (C 3-524).
212 Bænken er muligvis identisk med nogle skamler, 
hvor syv fattige kvinder havde sæde. LAVib. Bispeark. 
Rgsk. (C 3-2429).
213 Orglet blev taget i brug 1. jan. 1800, men manglede 
på dette tidspunkt en del af sine billedskærerarbejder, 
jf. LAVib. Bispeark. Indk. breve (C 3-524). Antagelig 
er orglets store topstykke med tilhørende dekoratio-
ner blevet udført senere på året. Hiernøe var kendt for 
(uden beregning) at tilføje ekstra udsmykningsdetaljer 
til sine arbejder, jf. Norn 1948. Orgelfacadens mang-
foldighed af dekorative detaljer afspejler muligvis Hier-
nøes oprindelige udsmykningsprogram for de omgi-
vende pulpiturstole, jf. note 114. 

Fig. 94. Klingpung, før 1767 (s. 6225). Foto Arnold 
Mikkelsen 2005. – Collection bag, before 1767.
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214 Det var oprindelig Poul-Gerhard Andersens hen-
sigt at genanvende Daniel Wroblewskys facadepiber 
fra 1800, der sad stumme i facaden, men han valgte 
alligevel at udskifte disse. De oprindelige facadepiber 
er senere forsvundet.
215 KancBrevb 16. og 27. juni 1572. Der udbetaltes i alt 
250 rdlr. til orgelbyggeren. Dennes navn oplyses ikke, 
men der var uden tvivl tale om Hans Brebus, der to år 
tidligere var blevet fastansat til at vedligeholde kongens 
orgler, samt til mod særskilt betaling at bygge nye org-
ler til de kongelige slotte. RA. TyKanc. Indenrigske afd. 
Reg. Konigl. Maitt. bestaltten ... 1555-73 (A42), fol. 303.
216 I betragtning af de begrænsede pladsforhold i kirken 
må det antages, at der var tale om et positiv.
217 I overdragelsesinventariet 1604 nævnes intet orgel 
eller positiv. RA. Lensrgsk. 1604-1650.
218 Daniel Wroblewsky, Værkfortegnelser 8. juni 1804 
og 14. feb. 1812. Den Danske Orgelregistrant. De to 
fortegnelser anfører divergerende oplysninger vedrø-
rende stemmeantallet, men otte stemmer synes at være 
den sandsynligste størrelse. Klokkespillet omtales i Lars 
Thane, »Orgel og Organister i Skanderborg Slotskir-
ke«, Medlemsblad for Dansk Organist- og Kantorforening, 
årg. 9, 1912, 57-58. Det berettes her, at organisten kun 
benyttede klokkespillet ved bryllupper eller lignende, 
dersom han modtog ekstra betaling herfor. Orgelbyg-
gerens navn optræder ikke i kirkens arkivalier, og alt 
tyder på, at instrumentet (facade, orgelhus og værk) 
blev bestilt hos Hiernøe, der for sit vedkommende an-
vendte Wroblewsky som underentreprenør. Wroblew-
sky arbejdede normalt ikke vest for Storebælt, men 
han manglede opgaver på dette tidspunkt og har uden 
tvivl kunnet tilbyde at levere orgelværket til en favo-
rabel pris. If. sognepræsten, Christian Fabricius, fik or-
gelbyggeren blot 350 rdlr. for sit arbejde, selvom der i 
Pultzernes legat var afsat 1.000 til et orgels opbyggelse 
og udførelse. LAVib. Bispeark. Indk. breve (C 3-524).
219 En bælgtræder omtales 1810, jf. LAVib. Bispeark. 
Indk. breve (C 3-524). Kort efter orglets ibrugtagelse 
opsattes en stor, hængslet lem ‘over orgelværket’, og 
1843 anbragtes en dør mellem orglet og bælghuset, 
jf. LAVib. Bispeark. Rgsk. (C 3-2430; -2432). Lemmen 
over orgelværket har muligvis været monteret foroven 
i orgelhusets midterste del med det formål at øge lyd-
styrken.
220 Der klages 1801 over, at kirken ikke havde fået et 
orgel, således som det var bestemt if. Pultzfamiliens le-
gat, men blot et positiv, jf. LAVib. Bispeark. Indk. breve 
(C 3-524). Selvom der ikke i teknisk forstand var tale 
om et positiv (et mindre, flytbart orgel), har klangen 
åbenbart været af tilsvarende karakter.
221 Efter ombygningen havde orglet et anhangspedal; 
det vides ikke om denne indretning var original, jf. 
Thane 1912 (note 218). Ombygningen kostede 400 
rdlr., og arbejdet afsynedes af domorganist C. A. C. 
Jung, Århus. LAVib. Kirkeinsp.ark. Rgsk. (C 620-2). 

222 Thane 1912 (note 218).
223 A. C. Zachariasens fortegnelse over leverede orgler 
(Den Danske Orgelregistrant).
224 Organist- og Kantorembederne, 4. udg. 1944. Regi-
sternavnene er korrigeret efter spillebordets originale 
skilte (ukomplet samling, privateje). Oplysning om 
svelle if. Hans Nyholm: Erklæring af 5. feb. 1966, i 
NM. Korresp.ark.
225 En elektrisk blæser anskaffedes 1932. Ved embedet. 
Synsprot.
226 Fotografi i Skanderborg Avis 16. april 1971. 
227 Yderligere oplysninger om kirkens orgler findes i 
Den Danske Orgelregistrant. 
228 Th. Sørensen, der blev indsat 1885, skaffede midler 
til nye tavler og numre ved indsamling, jf. Thane 172. 
Antagelig er det disse, der nævnes i en senere tilføjelse 
til inventariet 1862 i Synsprot. sammen med 300 numre 
og en ekstra tavle ved orglet.
229 D.å. blev tre tavler malet sorte med hvide påskrifter. 
LAVib. Bispeark. Rgsk. (C 3-2432).
230 LAVib. Bispeark. Indk. breve (C 3-524); Rgsk. (C 
3-2429-2430).

424*

Fig. 95. *Søjle, o. 1572, fra pulpitur nr. 4-5 (s. 6230). I 
Skanderborg Museum. Foto Roberto Fortuna 2003. 
– *Column, c. 1572, from galleries nos. 4-5.
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231 Hansen 3.
232 Jf. brev fra Harald Langberg 13. aug. 1971, i NM. 
Korresp.ark.
233 Jf. brev fra Hanne Mathiesen, Thisted Museum, til 
Ebbe Nyborg, Nationalmuseet, 10. april 1986.
234 Et velkendt barokmotiv, jf. f.eks. Skannerup Kirke 
(s. 3362).
235 Lampetterne er tegnet af arkitekterne Aage C. Niel-
sen og Poul Andersen, Århus. MeddÅrhSt 1972, 46.
236 LAVib. Bispeark. Rgsk. (C 3-2433); Henningsen, 
Kirkeskibe Skbg 109.
237 Henningsen, Kirkeskibe Skbg 109.
238 Den opbevaredes dog fortsat ved kirken, jf. brev fra 
sognepræst Poul Jørgensen 9. okt. 1968, i NM. Korresp.
ark. Båren kaldtes lokalt ‘Niels Ebbesens båre’.
239 Da der ikke var begravelser fra Slotskirken, må klok-
kerne have ringet, når medlemmerne af slotsmenighe-
den blev begravet fra Skanderup Kirke. LAVib. Bispe-
ark. Indk. breve (C 3-524).
240 Berettet til arkæologen J. J. A. Worsaae af graveren 
ved Slotskirken. Worsaae, notebog III 1851, 81-82.
241 (Om)støbningen er ikke omtalt i rgsk.
242 Motiverne delfin og drueklase ses ellers ofte på 
klokker støbt af mesteren for nr. 1, Caspar König, jf. 
Torrild Kirke (s. 2640 med note 63 s. 2645) og Ring-
Brædstup Kirke (s. 4002).
243 Det overvejedes da at erstatte klokken med en ny, 
hvilket dog ikke blev realiseret. Ved embedet. Synsprot.; 
NM. Korresp.ark.
244 Frederik IV erhvervede Sjelle Skovgård (nuværende 
Wedelslund) 1718 og lod bygningerne nedbryde. Ma-
terialer fra bygningerne samt klokken overførtes til 
Skanderborg Slot, hvorfra man 1730 gjorde et forgæ-
ves forsøg på at sælge klokken på auktion. RA. Rtk.rev.
rgsk. 1717-68.
245 Kirken indhentede i første omgang et tilbud på tav-
lens udførelse fra billedhugger Schannung i Køben-

havn. Da dette (lydende på knap 3000 kr.) var for dyrt, 
indhentedes et tilbud på ca. det halve fra omtalte sten-
hugger Christensen. To tegninger af Lønborg-Jensen 
viser tavlen kronet af et relief med bogbinderens red-
skaber i en komposition, som svarede til Pultzfamiliens 
mindetavle (nr. 1). Relieffet udførtes dog ikke. NM. 
Korresp.ark.
246 Hansen 4.
247 Madam Holms begravelse, jf. LAVib. Bispeark. Rgsk. 
(C 3-2432). Året efter afstod købmand Mathias Jahn-
sen fra at benytte sin begravelse i kælderen mod at få et 
stykke jord på kirkegården, hvortil allerede afdøde fa-
miliemedlemmer skulle overføres. 1859 blev et lig dog 
hensat nogle få dage i ‘kirkens kapel’. LAVib. Bispeark. 
Rgsk. (C 3-2432-33).
248 Hans Friderich von Pultz havde allerede i december 
1768 ansøgt om at måtte indrette en begravelse i kæl-
derrummet under tårnet. Familien fik dog ikke skøde 
på begravelsen, men benyttede den ‘på Munchebergs 
nåde’. LAVib. Bispeark. Indk. breve (C 3-524).
249 1886 afsatte de endnu levende medlemmer af fami-
lien Pultz renterne af 300 rdlr. til begravelsen og org-

Fig. 96. Femtakket krone. Kisteornament fra kiste nr. 
3, formentlig tilhørende Sophia Dorothea von Pultz 
(†1775) (s. 6243). – Foto P. Delholm 1991. – Five-
pointed crown. Coffin ornament from coffin no. 3, probably of 
Sophia Dorothea von Pultz (†1775).

Fig. 97. *Kisteplade, o. 1774(1?), over ukendt (s. 6246). 
Foto Roberto Fortuna 2003. – *Coffin plate, c. 1774(1?), 
unknown deceased.
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lets vedligeholdelse. 1793 nedsattes beløbet dog til 100 
rdlr., idet kirken selv skulle stå for vedligeholdelsen 
af det orgel, familien skænkede. De 125 rdlr. fremgår 
af familiens mindetavle (nr. 1). LAVib. Bispeark. Indk. 
breve (C 3-524).
250 Arbejdets karakter tyder på en lokal billedskærer. En 
mulighed er snedker Niels Schou, der løbende havde 
opgaver ved kirken, og som også medvirkede ved ind-
retningen af begravelserne. 1777 udførte han en ny 
skriftestol. Han er formentlig identisk med den Niels 
(Larsen) Schou, der bl.a. 1750 udførte et †tralværk 
for alteret i Bryrup Kirke (s. 3924) og det følgende 
årti ligbårer til Hørning Kirke (†, s. 3094), Fruering 
Kirke (s. 2999) og Ovsted Kirke (†, s. 4579), samt en 
række andre opgaver i egnens kirker. Ingen af disse 
arbejder er dog bevaret, og en tilskrivning kan således 
ikke underbygges stilistisk. En anden snedker, aktiv ved 
Skanderborg Kirke ved indretningen af begravelserne 
og i forbindelse med den store istandsættelse af stole-
staderne 1769, Kai Isaachsen Boxen, kunne også være 
mester for gitteret, men i modsætning til Schou er der 
ikke bevaret vidnesbyrd om, at han har stået bag nyud-
ført kirkeinventar.

251 Menighedsrådet havde ønsket at overføre kisterne til 
en begravelse på kirkegården, men efter anmodning fra 
Nationalmuseet istandsattes de i stedet, jf. NM. Korresp.
ark. Den følgende beskrivelse af kisteornamenterne er 
i vidt omfang baseret på Skanderborg Museums regi-
strering 1990 (SBM 120×1-55). En del ornamenter 
blev opsamlet fra gulvet, hvorfor det ikke kan afgøres 
med sikkerhed, hvilken kiste de oprindelig har tilhørt.
252 DaAdÅrb VIII, 1914, 450.
253 Kristiansen 1988 56.
254 »Eptherdi dii keysserliige haffuer Spolierit myn dat-
ter saliigs kyste her udi kyrcken ...«. C. F. Bricka og J. 
A. Fridericia (udg.), Kong Christian den Fjerdes egenhæn-
dige Breve, III, Kbh. 1878-80, 221 (18. (15.?) jan. 1634). 
Formentlig tænkes der på de øvrige kongebørns kister 
i Roskilde Domkirke, alle forsynede med forgyldte 
sølvbeslag. Det er uvist, om arbejdet blev udført.
255 KancBrevb 17. sep. 1648. ‘Kongens søsters lig’ havde 
da i nogle år været bisat i Skanderborg Slotskirke, og 
kisteflytningen må ses som udtryk for et ønske om at 

Fig. 98. Kirkegårdsmonument nr. 4, 1863, over Frede-
rikke Busch (†1863) (s. 6247). Foto Arnold Mikkelsen 
2005. – Churchyard monument no. 4, 1863, to Frederikke 
Busch (†1863).

Fig. 99. Kirkegårdsmonument nr. 10, o. 1915, over læge 
Albert E. Nielsen (†1915), rejst af venner i Skander-
borg (s. 6248). Foto Rikke Ilsted Kristiansen 2005. 
– Churchyard monument no. 10, c. 1915, to Dr. Albert E. 
Nielsen (†1915), erected by friends in Skanderborg.
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Fig. 100. Kirkegårdsmonument nr. 17, 1987, udført af 
billedhugger Ole Christensen (s. 6250). Foto Arnold 
Mikkelsen 2005. – Churchyard monument no. 17, 1987, 
by the sculptor Ole Christensen.

samle alle børn af Christian IV i dennes kapel i Ros-
kilde Domkirke. Endvidere har det af to besættelser 
stærkt medtagne slot næppe længere været en passende 
ramme om prinsessens begravelse.
256 En datter af byfoged Tolstrup var gift med P. A. 
Holm. Thane 79.
257 Thane 66.
258 Ved auktionen bød glarmester Hans Peter Them 
ganske vist 24 rdlr. for begravelsen, men han optræder 
ikke på den endelige liste over købere, som det er til-
fældet med de øvrige ejere. LAVib. Bispeark. Rgsk. (C 
3-2429); Indk. breve (C 3-524).
259 ‘Kirkens begravelse’ kunne også være identisk med 
familien Pultz’ begravelse, idet Sophia Dorothea von 
Pultz 23. juni 1775 nævnes begravet ‘i kirkens begra-
velse’. Gravkammeret har dog vanskeligt kunne rum-
me så mange kister.
260 Liget kom til at stå i gravkammeret seks måneder 
længere end aftalt, jf. LAVib. Bispeark. Rgsk. (C 3-
2429), men blev siden flyttet til familiens begravelse 
i Barrit Kirke, Bjerre Hrd., Vejle Amt. DaAdÅrb IV, 
1897, 46; Thane 55.
261 Thane 55.
262 Formentlig identisk med Mariane Dorothea Trap-
paud, f. Holck, †1808, jf. Trap, 5. udg., 16, 972.

263 Således Hr. Lunds datter 1772-73; major Fien, 
†1784-85; kammerjunker Levetzau 1790-91; fru 
Fien, †1796-97; Hans Holm indsat ‘i sit eget åbne 
begravelse’ 1797-98; et barn af Johannes Thønne 
1802-03; jomfru Sørensen 1717-18, mod en betaling 
af 75 rdlr. (mod normalt ca. 10 rdlr., LAVib. Bispe-
ark. Rgsk. (C 3-2430)); madam Wolder 1818-19; fru 
Holm ‘i familiebegravelsen 22. juni 1837’; købmand 
Jahnsens hustru bisat i familiens begravelse 11. okt. 
1833; generalmajor v. Christensen bisat i begravelsen 
25. marts 1836.
264 Hansen 4, Thane 68, efter optegnelser af kammer-
råd Poul Christian Leegaard (1753-1813). Leegaards 
optegnelser findes i Statsbiblioteket i Århus, Håndskrift 
HS 32: Familien Leegaards optegnelser, 1718-1877 (s. 
58).
265 Thane 134, 147.
266 NM. Korresp.ark. Erklæring fra Skanderborg Mu-
seum 17. marts 1988 samt bevaringsforslag fra konser-
vator Leif Vognsen 8. maj s.å.
267 Aase Faye, Danske Støbejernskors, udg. Jan Faye, 1988, 
nr. 128.
268 Faye (note 267), nr. 98.
269 Se f.eks. Lis Jacobsen og Erik Molkte, Danmarks Ru-
neindskrifter, Kbh. 1942, spalte 444f., nr. 387.



HISTORY. Skanderborg Castle was built at 
some point in the Middle Ages. The castle prob-
ably housed a †chapel, but no traces of this have 
survived. Around 1570 Frederik II had the castle 
radically rebuilt, with among other things a new 
east wing. At the southern end of this the Castle 
Chapel was built with furnishings dated 1572. In 
1579 a chaplain was engaged and in 1584 an in-
cumbent who preached first in the Castle Chap-
el, then in the nearby parish church, Skanderup 
Church. In 1583 Skanderborg was granted a mu-
nicipal charter, and in 1697 the incumbent was 
granted permission to preach in the Castle Chap-
el, although only when the King was present; but 
this decision was set aside after complaints from 
the congregation, who considered the road to 
the parish church proper in Skanderup too long 
and the church there too small. 
 In 1617-20 Christian IV fortified Skanderborg, 
but in subsequent years it was abandoned as a 
Royal residence. The repeated military occupa-
tions of the following decades took their toll on 
the castle, but the church does not appear to have 
suffered serious damage. A restoration project, 
drawn up c. 1668 by the Dutch master-builder 
Ewert Janssen, was not realized, but in 1690-92 
Christian V carried out a renovation of the com-
plex. 
 In 1717-22 Frederik IV had the medieval 
buildings, all but the fortified tower where the 
bells hung, demolished, and the fortifications 
replaced by terraced gardens. The King also do-
nated an altarcloth and chasuble to the church 
which had formed the setting in 1712 for his 
morganatic marriage to Anna Sophie Reventlow. 
However, the castle received few Royal visits, and 
in 1767 it was sold at auction, with the castle 
gardens, to the commoner Hans Lauritzen for 
Rdlr. 3004, while the church with its furnishings 
and bells was granted to the town. In April 1768 
the demolition of the castle began, after which 
only the church and the south east corner tower, 

which was furnished as a bell tower, remained. 
Over the next few years some of the furnishings 
were repaired, the cellars were used for burials, 
and in 1773 a churchyard was laid out.
 In 1799-1801 the church was refurbished by 
the sculptor Jens Hiernøe of Horsens, who trans-
formed the Renaissance interior into a Neoclas-
sical one with a pulpit-altar and galleries, and 
in 1865-66 the interior was refurbished with 
among other things oak-imitating paintwork, 
an expansion of the organ and the furnishing of 
a mortuary chapel in the cellar. The exterior of 
the church was restored by the architect V. Th. 
Walther in 1878-85. In 1943-49 an extensive in-
terior restoration was carried out under the su-
pervision of the architect Harald Lønborg-Jensen 
and, from 1948 on, the architect Helge Holm. 
The restoration project was the subject of heated 
debate, primarily concerning the fate of the gal-
leries, and only after being closed for six years 
was the church re-opened on 29th May 1949.
 Few archaeological excavations have been con-
ducted in the castle ruins and at the church. In 
1899 trial excavations were conducted (by Aage 
Langeland-Mathiesen) at the fortified tower in 
the north west and a brick building in the south. 
In 1924-25 there were further investigations of 
the tower, and the next year a masonry sewer was 
uncovered north west of the castle mound (by C. 
M. Smidt). In 1979 there was a further excava-
tion (by Herbert Madsen) of a stairway from the 
castle yard to the cellar. 

SURROUNDINGS OF THE CHURCH. The 
church is on an islet surrounded by Lake Skan-
derborg and Lake Henning. The southwestern 
part of the islet rises to a high hill whose present 
form is due to later adjustments, but which has 
a natural core. On this hill the main body of the 
castle was erected in the Early Middle Ages, while 
the lower areas south and east of the mound, until 
the demolition of the castle in 1767-68, featured 
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utility buildings of various kinds. Across the islet 
(Slotsholmen) the new road between Århus and 
Horsens was built in 1836, passing south around 
the church and the castle site. The remains of 
the castle which make up the church are located 
on the eastern slope of the castle hill, while the 
hill itself is today occupied by plantings around 
a monument to Frederik VI erected in 1845. The 
monument was designed by G. F. Hetsch, the bust 
and the reliefs were modelled by Bertel Thorvald-
sen and transferred to marble by the sculptor C. F. 
Holbech. When the castle was demolished the area 
east of the church, between it and the town, was 
laid out as a churchyard. Later the flat areas along 
the lake north and north west of the castle hill 
were also incorporated in the churchyard area.

CONSTRUCTION HISTORY OF SKAN-
DERBORG CASTLE. The oldest castle was 
located at the top of the originally more or less 
square castle hill (fig. 7). It took the form of a 
ring-wall citadel with a mighty tower in the 
northeastern corner. Its plan was trapezoid with 
a side length of c. 11 metres, and it was built of 
medieval brick on foundations of raw fieldstone. 
In the course of the Middle Ages the complex 
developed such that buildings were gradually 
added along the inside of the ring wall; this was 
at any rate the case towards the north, west and 
south, while nothing is known of the situation 
towards the east, from which there was presum-
ably originally access to the castle hill. 
 After Frederik II had decided on a definitive 
expansion of the castle, in 1561 he decreed that 
Øm Abbey should be demolished and the bricks 
and timber should be used for Skanderborg Cas-
tle. The new construction meant almost a dou-
bling of the area of the castle, inasmuch as a new 
east wing was dug into the foot of the eastern 
slope of the hill, and linked with the old complex 
by a barrier wall with a watchman’s gallery lead-
ing to the large tower in the north, as well as a 
narrow wing that included the main gate in the 
south. The wing took the form of a long, narrow 
building with three storeys above the cellar. The 
north east and south east corners were graced by 
large, strongly projecting circular towers – both 

in four storeys above the cellar with the north 
tower notably larger than the southern, still ex-
tant one. At the middle of the east facade there 
was an approximately square bay window with 
the same height as the corner towers. All access 
to the wing was from the west, from the court-
yard, where there were three stairwells, a central 
square one and two circular ones near the gables. 
The building presented a blank wall with red tile 
roofs, but with shingles or lead on the towers. 
 In the interior of the wing a chapel was in-
stalled from the beginning at the southern end of 
the first storey, while the remainder of the floor 
served as residential quarters for the court. The 
second storey was the floor of the wing used for 
public occasions, not least the large hall at the 
southern end, the monarch’s red hall, which was 
the same size as the chapel below. The rest of 
this storey and the next one served as residential 
quarters for the Royal Family, while the servants 
were lodged in the lofts.
 The construction work began in 1562, but was 
probably interrupted as early as the next year by 
the outbreak of the Seven Years’ War with Swe-
den, and seems only to have been resumed after 
the peace treaty of 1570. Large consignments of 
roof tiles in 1571 suggest the completion of the 
construction in that year, which accords well with 
the dating on the sandstone tablet that is placed 
today over the door of the porch (fig. 17).
 After the completion of the east wing, the link-
ing buildings were erected. It must have been for 
the gate in the south wing built then that the 
King ordered two sandstone portals from Gert 
van Groningen, but before completion these 
were transferred to Kronborg Castle.
 Christian IV’s work on Skanderborg Castle 
main ly concerned its fortification. Along the edg-
es of the islet, towards the lake, walls c. 10 feet tall 
were built. Their placing is still indicated by the 
steep drop in the terrain towards the lake Lille Sø 
in the north, and at selected points bastions were 
built for the defence of both the approach from 
the town and the link with the Deer Park (fig. 7).
 After the Swedish Wars the castle was badly 
damaged, but it seems that there were only rudi-
mentary repairs in the years that followed. At the 
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request of the King the architect Ewert Janssen 
drew up a proposal around 1668 for a rebuilding 
of the Castle where the whole medieval part was 
to be removed while Frederik II’s complex was 
to be modernized. The proposal was not realized; 
instead, in the years 1690-92, Christian V ordered 
among other things the building of new kitchens 
and basic repairs in the east wing. In 1717-22 
Frederik IV carried out a radical rebuilding of 
Frederik II’s buildings, while the whole western, 
medieval part of the complex, with the excep-
tion of the great tower, was demolished and laid 
out as a garden.
 The fate of the castle was sealed in 1767, when 
it was sold to a private individual, Hans Lau-
ritzen, a citizen of Skanderborg, who had it all 
torn down just the next year with the exception 
of the still extant castle chapel.

As described above, the church is the last pre-
served trace of the east wing that was added to 
the Castle by Frederik II in the years 1562-71.
 The church building takes the form of a nave 
on a storey above a tall cellar with a four-storey 
circular tower at the south east corner. The cellar, 
to which one gains access from the churchyard 
east of the church, serves today as a mortuary 
chapel, but the church itself is furnished in the 
building’s high first storey with the altar at the 
northern end of the interior. The orientation has 
a strong deviation towards the west.
 Tablet commemorating construction in sandstone 
(fig. 17), 1571. At the top, two escutcheons. On 
the left, a crowned escutcheon with the Roy-
al arms. On the right, the King’s monogram, a 
crowned “F”; above this an inscription cartouche 
with the King’s motto. Below, an inscription with 
the King’s full titles and the date 1571. Ascribed 
to Gert van Groningen or his workshop in Århus. 
Probably originally in the east wing, not above 
the gate in the south wing – for which a portal 
was in fact commissioned in 1573 from Master 
Gert. After the demolition of the Castle in 1767-
68 the tablet was moved to a position above the 
new entrance in the round southeastern corner 
tower; after the addition of the porch in 1788, it 
was placed on its gable.

 The interior of the cellar, now a mortuary chapel, 
appears more or less in its original form. The 
interior is covered by two parallel, segmentally-
arched barrel vaults borne in the central axis by 
four segmentally-arched arcades on three square 
pillars. The interior of the tower cellar has a cir-
cular plan form. It is covered by a flat, domed 
vault with a marked abutment level like that of 
the barrel vaults in the cellar of the wing.
 The church interior is typified by a number of 
later changes. The outer walls to the east, south 
and west are preserved, and the northern end 
wall of the church consists to a great extent of 
the original partition wall towards the north of 
the castle wing. The interior was originally cov-
ered by a dressed beam ceiling which was about 
1.2 metres lower than the present battlement of 
the building. The interior of the tower has a cir-
cular ground plan below, but at a height of about 
120 cm above the floor changes to an irregular, 
trapezoid plan form which continues with dis-
placements of the wall alignment up through the 
tower.
 Architecture. The castle chapel is one of the 
few known early Royal castle chapels in Den-
mark built for Lutheran services. These include 
Kolding hus, Hansborg and Sønderborg. Unlike 
the others, the chapel in Skanderborg exhibits 
great simplicity. The interior has only one floor, 
although it is relatively large. It is tempting to 
think that the chapel is the result of an after-
thought and was only added to the construction 
after the resumption of the work in 1569-70. Yet 
the windows of the chapel, which belong to the 
first construction phase, may have differed from 
the others on the same storey (cf. fig. 9). The in-
terior is unlikely to have been surrounded by gal-
leries; apparently it only had these at the ends.
 Sale and demolition of the Castle in 1767-68. In 
1767 the castle was sold to Hans Lauritzen, a citi-
zen of Skanderborg, and the next year everything 
was demolished except the church interior and 
the cellar below it, as well as the south east corner 
tower. In 1788 a porch-like extension was added 
to the latter. Through a long staircase this forms 
the link from street level through the tower to 
the main floor of the building.
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 Jens Hiernøe’s rebuilding in 1799-1801. At an 
early stage the bequest of the Pultz family to the 
church for the acquisition of a new organ led to a 
number of changes in both the building and the 
furnishings (cf. figs. 27-28). During the prepara-
tions for the installation of the organ Jens Hiernøe 
noted in 1799 that the ceiling above the church 
had to be replaced, and a new one was installed 
some 1.2 metres higher up on the batt le ment. 
The ceiling seems to have had exposed beams.
 V. Th. Walther’s restoration, 1878-1885. The main 
object was to remove the last traces on the north-
western side of the tower of its early connec-
tion with the two demolished upper floors of the 
castle. This was done in 1880-82 by facing the 
diagonal cut-off of the tower wall between the 
eastern long wall and the south gable; this gave 
the upper part of the tower a regular, circular plan 
form. At the same time the other masonry of the 
tower wall was restored and the roofing was re-
placed with copper. The stairwell in front of the 
door of the tower was faced with red bricks and 
the hipped end of the roof was replaced with a 
gable triangle. An outside restoration of the ma-
sonry of the church itself was planned in 1883 
and executed in the course of 1885. The work 
comprised a regularization of all the cellar win-
dows and the cellar door, which was furnished 
with a granite frame which continued the billet-
ing of the base around the doorway. On the west 
of the facade the two doorways to the demol-
ished stairwell were exposed again and marked in 
the masonry as niches.
 H. Lønborg-Jensen’s restoration, 1943-1949. The 
main aim of the restoration was to change the fur-
nishings, but this also entailed important changes 
in the building. In the interior of the church the 
flat plaster ceiling was removed and replaced with 
a plastered wooden barrel vault with rich stucco 
decorations on the model of those in the church 
Holmens Kirke in Copenhagen. In the restora-
tion the lower door to the demolished †stairwell 
in the south west was re-opened, and inside it a 
brick porch was built.

FURNISHINGS. The oldest furnishings come 
from the time around the original equipping of 

the church. These are the pulpit with sounding 
board and door dated 1572, re-used in 1801 in 
a pulpit-altar, the gable of the pews with carved 
coats of arms, the Royal initials and the date 1572, 
as well as a large number of Renaissance panels 
from †closed pews or galleries, re-used in the 
present galleries. In addition, the altar candlesticks 
with chalice and paten; according to a minuscule 
inscription on the base, the chalice was donated 
by Trine Kore, the wife of Jep Henriksen. In the 
church there is also a copy of Frederik II’s Bible 
from 1589, lent out by the Skanderborg Museum.
 From the eighteenth century come the al-
tarcloth and chasuble of red velvet with gold 
braid donated by Frederik IV in 1718. The al-
tarcloth has relief embroidery with Frederik IV’s 
back-to-back monogram, the chasuble has the 
crucified Christ on Calvary. Most of the many 
(*)loose chairs from the 18th-19th century, 
which were formerly used in the galleries, are 
in Skanderborg Museum, while an inscription 
board with the date 1759 is kept in the loft. 
 In 1769, after the change in status from castle 
chapel to town church, a wafer box and altar ves-
sel by Mathias Mortensen Bøgh were acquired, 
and in 1776 a baptismal dish made by S. Høvring. 
The bells of the church were recast in 1773 and 
1783 by Caspar Kønig in Viborg and Daniel 
Heinrich Reimer in Randers respectively. The 
organ facade is from 1800.
 The font is from 1851, of Bremen sandstone, 
executed after a model by Gottlieb Bindesbøll 
and donated by the merchant and town council-
lor Lars Thomsen. The same year a baptismal dish 
and vessel were acquired from C. M. Svanberg in 
Copenhagen. The votive ship, the Flora, is a gift 
from Thomas Brædstrup in 1850.
 The oldest chandelier in the church is from the 
seventeenth century and was donated by Hans 
Friis and his wife Anna Margaretha in 1774. 
The other chandeliers are Baroque copies from 
1949, made by the brazier G. Estad-Pedersen. A 
large *glass chandelier from c. 1800, donated by 
Captain Warnick in 1827, is kept at Skanderborg 
Museum.
 In the twentieth century the grocer Simon 
Sass donated the communion rail in Renaissance 



6267ENGLISH SUMMARY

style, while the manufacturer A. L. Blom donated 
the entrance door made by his own factory. In 
1911 the church received a (†)wrought iron font, 
a copy of the font in Vor Frue Kirke in Århus, 
paid for by donations from the congregation. In 
the twentieth century the church also received a 
seven-branched candlestick, money boxes, loose 
chairs and a chasuble and altarcloth made in 1990 
by the weaver Hanne Vedel. The organ was sup-
plied in 1971 by the organ-builder Poul Gerhard 
Andersen.
 The church interior. The Renaissance church that 
was furnished at the beginning of the 1570s was 
one of the earliest of a number of Lutheran cas-
tle chapels inspired by the chapels of Protestant 
princes in Saxony, including the one consecrated 
by Martin Luther at Schloss Hartenfels in Tor-
gau. The preserved carved wooden furnishings 
are of a high quality and include the oldest pre-
served pulpit and corresponding pew gable from 
a Danish castle chapel, both dated 1572, the lat-
ter also with the Royal couple’s crowned initials. 
Before the restoration of 1799-1801 there was 
also an †altarpiece with the date 1583 and an 
interlaced FS (for Frederik II and his Queen, So-
phie of Mechlenburg), a †Royal pew with the 
monogram of the Royal couple, and a number 
of †closed pews or galleries. An †organ, supplied 
by the Royal organ-builder Hans Brebus in 1572, 
probably only stood in the church for a few years. 
Three †bells were hung in the fortified tower of 
the castle, one probably a medieval bell with a St. 
Andrew inscription. 
 The seventeenth and eighteenth centuries do 
not seem to have involved significant changes in 
the church interior or furnishings. Most impor-
tant is Frederik IV’s donation in 1718 of a set 
of church textiles consisting of an altarcloth and 
chasuble with their own coverings, canonicals 
and alb. After the sale of the castle in 1767 the 
pews were repaired, supplemented and rented 
out to the citizens of the town, and in 1777 a 
†confessional was furnished. 
 The interior of the church has undergone two 
major restorations, both of which have been the 
subject of heated debate. The extensive renova-
tion by the sculptor Jens Hiernøe in 1799-1801 

changed Frederik II’s Renaissance interior in 
earnest and created the church interior more or 
less as it is today. In 1799 an organ loft was built 
at the south wall with side galleries along the east 
and west walls. In 1801 the pulpit was moved 
from its previous position at the north east win-
dow and added to a newly built pulpit-altar, and 
the †Royal pew and †confessional were demol-
ished and replaced by galleries. 
 In 1943-49 the church was restored by the ar-
chitect Harald Lønborg-Jensen and, from 1948, 
the architect Helge Holm. Before this the pews 
had been rebuilt and cleaned, and a wish had 
been expressed to move the pulpit back to its 
original position at the north east window and 
to demolish the galleries. In Lønborg-Jensen’s 
restoration project the position of the pulpit was 
kept, but the upper floor of the galleries was to 
be demolished and the panels from there re-used 
in a newly built organ loft. After objections from 
a number of experts in defence of the galler-
ies, Lønborg-Jensen and the National Museum 
agreed on a compromise where the north gal-
leries were moved forward in the interiors, while 
the southern ones were shortened by two bays, 
such that the windows were exposed. At the 
same time the entrance in the south west was re-
opened and the church was given a new vaulted 
stucco ceiling. 
 Colour scheme. The furnishings are painted in 
light grey with dark grey and gilt details; how-
ever, since 1903 the pews have been cleaned to 
show their coats of arms in heraldic colours. The 
church was given similar ornamentation in the 
renovation of 1799-1801, but the older colour 
scheme is unknown. In the 1860s the woodwork 
was painted with light oak paint, and in the res-
toration of 1943-49 the galleries were painted in 
light grey, the pulpit-altar and the organ facade in 
reddish-brown. 

SEPULCHRAL MONUMENTS. The church 
has just three sepulchral monuments: two me-
morial and endowment tablets, respectively for 
the Pultz family, who donated the church organ, 
and the bookseller Christen Ulrich Hansen, who 
established an endowment that permitted the 
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restoration of the church in 1943-49; in addition, 
a war memorial to a soldier who fell in the war 
of 1864. The tablets are set in the west wall and 
in the tower interior. 
 Before the sale of the castle all funerals took 
place at Skanderup Church. However, part of the 
cellar of the Castle Chapel was used for the Royal 
funeral of Christian IV’s two-year-old daughter 
Elisabeth, †1608. The coffin was probably trans-
ferred to Roskilde Cathedral in 1648.
 In 1769, after the change of status to town 
church, five open burial places were established 
in the cellar, and were sold at auction to the citi-
zens of the town. The burial places were sepa-

rated from one another by oak fences closed with 
gates. In the restoration of 1878-85 the graves 
were cleared and the coffins were reburied in the 
churchyard; only the Pultz family tomb in the 
tower cellar is preserved. In the doorway a double 
door has been installed in the form of a carved 
wooden grating with reliefs of the crucified and 
the risen Christ. The tomb holds ten coffins, two 
of them children’s without coffin plates. 
 In the churchyard there are a number of se-
pulchral monuments worth preserving, includ-
ing five characteristic ‘chamber tombs’ (in bar-
row form) established in the first decades of the 
twentieth century.



†KALVØ KLOSTER
HJELMSLEV HERRED

Fig. 1. Skanderborg Sø med Kalvø og Sønderø til højre; i baggrunden ses Skanderborg. Foto Lars Lassen o. 1994. 
– Skanderborg lake with Kalvø and Sønderø at the right; Skanderborg is seen in the background.

Et kloster af benediktinerordenen blev grundlagt på 
øen i Skanderborg Sø engang før 1168.1 Dets isolerede 
placering var ikke usædvanlig for tidlige klostre, idet 
den må ses i sammenhæng med idealerne om mun-
kene som eneboere.2 Oplysninger om klostret skyldes 
alene benediktinerordenens konkurrenter og kritikere, 
cistercienserne, der 1168 overtog stedet, og som havde 
deres kloster dér, indtil de 1172 fandt deres blivende 
bo i Øm Kloster (s. 3777).3 
 Cisterciencerkonventet, der udgjorde et datterklo-
ster af Vitskøl (Ålborg Amt), havde i nogle år søgt efter 
et velegnet sted for deres kloster i Århus Stift. Efter 
først at have forsøgt sig i Sminge (s. 3314), havde mun-
kene 1165 takket være gode forbindelser til konge og 
bisp tilegnet sig et gammelt benediktinerkloster, i Veng 

(s. 3189). Her følte de sig imidlertid forfulgt, og 1168 
flyttede de med Øm-krønikens ord »til en ø der hed-
der Kalvø, hvor de sorte munke (benediktinerne) … 
rømmede pladsen«.4 Af disse skal der da kun have væ-
ret to. Med sig bragte cistercienserne de jordiske lev-
ninger og ben af deres klosters grundlæggere, biskop 
Eskil, Erik Greve og andre, der har skullet genbegraves 
i kirken; cistercienserkirker var altid indviet til Jomfru 
Maria. Munkene byggede ifølge krøniken »huse eller 
rettere hytter« (tuguriis potius quam domibus) på øen, og 
de erhvervede en nærliggende græsningsret til ni svin i 
Båstrup i Hylke Sogn. 
 En medvirkende årsag til, at cistercienserne 1172 
forlod Kalvø til fordel for Øm, var, at overfarten til øen 
var så besværlig. Der kunne ikke bygges bro, og af og 
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til gik der en eller to uger, uden at man kunne komme 
over.
 Øen, der ikke har været beboet i nyere tid, hørte 
indtil 1963 under Skanderup Sogn, et tilknytningsfor-
hold, der meget vel kan være oprindeligt. Siden 1963 
er Kalvø henlagt under Hylke Sogn.
 Arkæologiske undersøgelser. C. M. Smidt foretog 1913 
en mindre sondering på øen, dog uden at finde faste 
bygningslevn. 1944 gennemførte C. G. Schultz en re-
kognoscering, der 1946 fulgtes af en udgravning i sam-
arbejde med landsretssagfører Chr. Holtet. Nye prøve-
gravninger udførtes 1993 af Skanderborg Museum.

Kalvø ligger i den østlige del af den stærkt for-
grenede Skanderborg Sø i forlængelse af halvøen 
Sønderø, der udgår fra søens søndre bred nord-
vest for Ringkloster. Øen har en flad kystbrem-
me mod nord- og sydøst (fig. 2), mens resten af 
arealet optages af en høj banke, der rejser sig ind-
til ca. 10 meter over søens nuværende vandstand.5 
Øens areal øgedes betragteligt ved en generel 
sænkning af vandstanden i Skanderborg Sø med 
1 m o. 1930. Indtil sænkningen rejste banken sig 
direkte af søens vand mod nordvest, mens der nu 
også her er en flad kyststribe. Sønderø udgår fra 
engarealer ved søbredden i syd og rejser sig mod 
nord til en højde af omtrent samme størrelse 
som Kalvø. Den flade og våde landstrækning ved 
halvøens fod antyder, at også den oprindelig har 
været en ø.6 Overfarten fra søbredden til Kalvø 
har derfor næppe foregået via Sønderø. Det godt 
100 m brede sund mellem øen og halvøen har 
nu, efter vandstandssænkningen, en dybde af ca. 
10 m.
 Kalvø var beboet i stenalderen,7 men synes ik-
ke at have haft fast bosættelse i historisk tid med 
undtagelse af den tilknyttet klostret.8

 På grundlag af en formodning om, at et bene-
diktinerkloster ville være højt placeret i terrænet, 
foretog C. M. Smidt en eftersøgning af klosterets 
bygninger på toppen af banken, hvilket imidlertid 
var resultatløst. Til gengæld lykkedes det for C. 
G. Schultz, omtrent midt på den flade, østre del 
af øen, at påvise tomten af en stenbygning. Un-
dersøgelsen 1993 bekræftede placeringen, men 
bragte ikke yderligere enkeltheder for dagen.
 †Klosterkirke? Den afdækkede bygningstomt 
havde orienteringen øst-vest, om end med be-

tydelig afvigelse mod syd (jf. fig. 2). Tomten bar 
præg af omfattende plyndring, og det afdække-
de synes kun at være ‘plyndringsgrøfterne’ efter 
bygningens fundamenter med ganske få kampe-
sten liggende på oprindelig plads. Det fremgik, at 
bygningen havde målt o. 13,5×9,5 m.9 Bygnin-
gens form kunne ikke konstateres med sikker-
hed, men en ansamling af sten i tomtens østende 
antydede ifølge udgraveren tilstedeværelsen af en 
apsis, mens det til gengæld ikke kunne klarlægges, 
hvorvidt der var et smallere bygningsafsnit, et kor, 
i øst i tilknytning til den eventuelle apsis.
 Byggematerialet fremgik af talrige fragmenter af 
frådsten, dog afdækkedes tillige en enkelt tildan-
net granitsten,10 der kan have indgået i et hjørne, 
formentlig i soklen.
 Der er ikke fundet spor af andre til klosteret 
hørende bygninger, men disse må antages at have 
været af træ og beliggende i nær tilknytning til 
den formodede kirketomt. Tidspunktet for klo-
sterbygningernes nedrivning er ukendt, men iføl-
ge Øm klosters Krønike11 efterlod munkene ved de-
res videre færd til klosterets nye sted i Øm nogle 
få mænd til pasning af øen og dens tilliggende.
 Et brudstykke af ‘en tilsleben Sten af en rødlig 
Stenart’10 har næppe indgået blandt bygningsma-
terialerne, men kan være et fragment af en grav-
sten eller et inventarstykke, f.eks. en alterbords-
plade eller snarest dækpladen til en helgengrav. 
 Der er ikke registreret grave (sml. historisk ind-
ledning) ved de arkæologiske undersøgelser 1946 
og -93, dog fremkom førstnævnte år enkelte 
menneskeknogler.12

KILDER OG HENVISNINGER

NM. Indberetninger ved C. G. Schultz (udat.)13

	 Skanderborg	 Museum.	 Indberetninger ved Jens 
Ingvordsen 1994.
	 Litteratur. C. M. Smidt, »Klosterholm og Borgø«, 
ÅrbÅrhSt 1926, 178-210 (C. M. Smidt). Chr. Holtet, 
»Klosteret på Kalvø«, Skanderborg. Glimt fra by og egn, 
1956, 7-16 (Holtet).

Historisk indledning ved Ebbe Nyborg og beskrivelse 
ved Mogens Vedsø. Redaktionssekretær Heidi Lykke 
Petersen. Teknisk og grafisk tilrettelæggelse ved Mo-
gens Vedsø. Engelsk oversættelse ved James Manley. 
Redaktionen afsluttet 2006.
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Fig. 2. Kort over Kalvø og Sønderø. 1:5000. Tegnet af C. G. Schultz 1946, her gengivet efter 
Chr. Holtet 1956. – Map of Kalvø and Sønderø. 1:5000.

1 Om klostrets datering se DiplDan 1. rk. II, nr. 182.
2 Se eksempelvis Eskildsø i Roskilde Fjord (DK Frborg 
2635) og James France, The Cistercians in Scandinavia, 
Kalamazoo, Michigan 1992, 25.
3 Scriptores Minores udg. M. Cl. Gertz II, 169-177. I 
dansk oversættelse, Øm klosters Krønike, oversat af Jør-
gen Olrik. Historisk Samfund for Århus Stift, 1968, 
12-18. For litteratur om Øm Klosters grundlæggelses-
historie se ovf. s. 3777.
4 En lignende cisterciensisk overtagelse af et ældre be-
nediktinerkloster kan nævnes i Seem (DK Ribe 3437)
5 Toppunktet ligger 33 m over havet.

6 Det ved vandstandssænkningen opdukkede areal er for 
Kalvøs vedkommende angivet på fig. 2 med en prikket 
signatur, mens konturen af Sønderø synes at vise omfan-
get før vandstandssænkningen.
7 Det Kulturhistoriske Centralregister, sognebeskrivel-
sesnummer 160208-59A/59B.
8 Endnu o. 1830 var der dog synlige rester af en mindre 
bygning, der, formentlig i 1700-tallets sidste tredjedel, 
var opført umiddelbart neden for banken mod sydøst. 
Sml. C. M. Smidt, 183-84. Placeringen af denne byg-
ning registreredes ved Skanderborg Museums under-
søgelse 1993.
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9 Ifølge undersøgelsen 1993 dog muligvis lidt smallere, 
8,5-9 m.
10 Holtet, 14.
11 Jf. note 3.
12 Holtet, 15.

13 Den til indberetningen hørende kortskitse, der var 
udarbejdet på grundlag af et målebordsblad fra 1878, 
synes bortkommet; den gengives her (fig. 2) efter  Hol-
tet, 13. Den ikke helt målfaste gengivelse er justeret 
efter et moderne målebordsblad.



Danmarks Kirker, Århus

BORGEN OG BYEN. Silkeborg har udviklet 
sig som by efter 1844, da grundlæggeren Michael 
Drewsen anlagde en moderne papirfabrik til ud-
nyttelse af vandkraften i Gudenåen. 
 Stedets historie er dog betydelig ældre, idet 
den går tilbage til en borg, »Silckeborigh«, der 
blev opført i foråret 1385 på et næs, som danner 
østre bred af åens udløb i (Silkeborg) Langsø (jf. 
fig. 1, 2A). I 1400-tallet erhvervedes borgen af 
Århus-bisperne, der gjorde den til et vigtigt støt-
tepunkt.1

  Med reformationen 1536 overgik Silkeborg 
til kongen og blev sæde for hans lensmand i den 
vildsomme egn. Efter statsomvæltningen måtte 
Frederik III 1664 overlade Silkeborg som privat 
gods til en af sine kreditorer, vinskænk Christian 
Fischer i Glückstadt. Hans familie sad der til 1720, 
da kongen generhvervede gården og udlagde den 
som ryttergods (til underhold for militæret). 
 1767 blev Silkeborg solgt til ritmester Nicolai 
Hoff, der opgav beboelsen på det afsides næs og 
i stedet flyttede til en plads ca. 600 m sydligere, 
hvor godsets ladegård og vandmølle allerede var 
beliggende. Her, på åens vestre bred lige ud for 
dens opstemning, opførte Hoff umiddelbart efter 
en ny hovedbygning, samtidig med at han lod la-
degården forny i sten (jf. fig. 2B). 

 Dette gods, Silkeborg Hovedgård, erhvervedes 
1823 atter af kronen. En vågnende interesse for 
stedets muligheder som produktions- og handels-
sted førte til, at det 1844 blev overdraget de fore-
tagsomme brødre Christian og Michael Drewsen 
at drive fabrik ved den gamle mølleopstemning. 
Tilsvarende udstedte kongen 1845 og 1846 de 
første resolutioner for bebyggelsen og indretnin-
gen af et handelssted. Og snart voksede det med 
‘amerikansk’ fart,2 især i vestlig retning, hvor et 
plateau oven for hovedgården kom til at udgøre 
bymidten. Byen fik købstadsrettigheder 1900, og 
nu udvidede bebyggelsen sig i så at sige alle ret-
ninger. 

TIDLIGE †KAPELLER. Helt frem til midten 
af 1800-tallet må Silkeborg have hørt til de ste-
der i landet, hvor man næppe nok kunne høre 
nogen kirkes klokke. Stedet ligger, hvor fire 
gamle sogne støder sammen, Linå (Gjern Hrd.), 
Them (Vrads Hrd.) samt Funder og Balle sogne 
(Hids Hrd.). Borgen på næsset og hvad der i 
øvrigt fandtes øst for Gudenåen, har naturligt 
hørt til Linå Sogn, mens åens vestbred lige så 
naturligt har sluttet sig til Them Sogn. Man ser 
da også en vis vaklen i herskabernes brug af de 
to sognekirker (jf. ndf.), velsagtens fordi bor-

KIRKERNE I SILKEBORG

Fig. 1. Silkeborg set fra nord 1923. Midt i billedet rager Silkeborg kirke op, og til højre derfor anes tårnstilladset af 
metodistkirken Vor Frelsers under opførelse. Tv. ses Gudenåens udløb og yderst lidt af holmen, hvor den middelal-
derlige borg med †kapel stod. I forgrunden dæmningen til Alderslyst, hvis kirke opførtes 1929. – View of Silkeborg 
from the north 1923.

425
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gen lå øst for åen, mens ladegården m.m. lå på 
den vestre bred. Brugen af Linå Kirke synes dog 
at have været overvejende, og i det mindste i 
1800-tallet lå det fast, at også åens vestre bred 
søgte Linå Kirke sydover til en bue dannet af 
Ørnsø, Almindsø og Vejlsø.
 Der er grund til at tro, at det middelalderlige 
Silkeborg har rummet et †kapel (s. 6337), spe-
cielt når det gælder den periode, hvor borgen 
var residens for Århusbisperne (ca. 1430-1536). 
For tilstedeværelsen af et sådant katolsk kapel ta-
ler dels bispernes langvarige ophold på borgen, 
dels det forhold, at der efter reformationen fand-
tes en god del øjensynligt katolsk †messeudstyr 
m.m. på borgen. Derimod findes der ingen vid-
nesbyrd om et sådant kapel i slottets protestanti-
ske tid.
 Som nævnt søgte herskaberne og folkene på 
Silkeborg i det væsentlige kirke i Linå. Således 
indrettede Fischer-slægten sidst i 1600-tallet sit 
gravkapel ved denne kirke (s. 3296ff.).3 Men 
Them brugtes også, og som nævnt kunne for-
holdet veksle lidt. F.eks. vides lensmanden Chri-
sten Holck (1611-41) at have ladet indrette sig 
et stolestade (herskabsstol) i Them Kirke. Han 
sagdes også nogle gange at være gået til alters dér, 
ligesom han lod sit offer frembære på kirkens al-
ter.4 Tilsvarende havde Silkeborgs sidste private 
besiddere, af slægten Hoff, deres †gravkapel ved 
Them Kirke (s. 4119).
 Med Silkeborgs etablering som handelsplads 
1846 ønskede man også at give stedet en ny sta-
tus i kirkelig henseende. Kongen indstillede, at 
gudstjenester på søn- og helligdage snarest skulle 
afholdes ‘på pladsen’. Og 1846 blev det beslut-
tet, at sådanne gudstjenester skulle henlægges til 
en »Sal i den sydostlige Ende af Slottet«, dvs. i 
hovedbygningen fra o. 1770. Her blev der 1850 
indrettet et †kapel (s. 6339),5 som i første omgang 
betjentes af præsten i Linå. 1855 blev Silkeborg 
gjort til et eget sogn med Linå som anneks. Og  
1856 fik man fra København en ny fælles præst, 
den kendte komediedigter Jens Christian Ho-
strup, der 1858 kunne tage bolig i en nyopført 
præstegård i Silkeborg. 
 Samme år blev Silkeborg et selvstændigt sogn, 
og †kapellet blev udvidet. Dets uanselighed be-

tød, at kræfter i menigheden så tidligt som 1858 
begyndte at arbejde for opførelse af en egentlig 
kirkebygning. 

SILKEBORG KIRKE. Den ny sognepræst blev 
en ivrig fortaler for ‘kirkesagen’, der i øvrigt va-
retoges af en komité med Michael Drewsen og 
andre af byens bedste mænd i spidsen. Efter nogen 
diskussion blev der enighed om kirkens placering: 
En plads på kanten af plateauet lige vest for hoved-
gården, hvor den nye kirke samtidig ville slutte sig 
til byens torv på det bagvedliggende areal (jf. fig. 
2C). Stedet blev erhvervet 1873, men ellers kneb 
det betragteligt med at finansiere planerne. Bl.a. 
derfor måtte der udarbejdes flere hold nye teg-
ninger til kirken, idet det var nødvendigt at finde 
frem til det billigst mulige projekt. Den kirke, der 
rejstes 1876-77, blev tegnet af arkitekt Henrik S. 
Sibbern, København, og var beregnet på 800 sid-
dende og stående ‘tilhørere’. Næppe var grund-
stenen lagt 29. juni 1876, før Illustreret Tidende 
kunne bringe en artikel med billede af kirken i 
færdig skikkelse »opført af røde, smukke, pressede 
Mursten« (fig. 3).6 Silkeborg Kirke er, som Sib-
berns nært beslægtede kirke i Bandholm fra 1873-
74 (Maribo Amt), et fint eksempel på arkitektens 
brug af historiske, romanske teglstensformer.

NYERE KIRKER. I 1900-tallet meldte behovet 
sig for yderligere kirker i byen som følge af det 
stigende folketal, og samtidig kom nye kirkesam-
fund til. 
 Tilstedeværelsen af bøhmiske arbejdere på 
pa pirfabrikken medførte, at den katolske kirke 
1898 erhvervede den vestre hjørnegrund mellem 
Vestergade og Hostrupsgade, hvor et †kapel blev 
drevet af ‘Den kristne kærligheds søstre’ (jf. fig. 
2D). Det blev 1912 erstattet af en egentlig katolsk 
kirke, Vor Frue Kirke, hvis bygning og indretning i 
vidt omfang skyldes den initiativrige pastor Johs. 
Frederiksen, mens arkitekt Edv. Jensen, Silkeborg, 
udarbejdede tegningerne.
 Metodisterne kunne 1907 tage en foreløbig †kir-
ke i brug i Søndergade; en ottekantet bygning 
af træ, der tidligere havde været sømandskirke 
i Odense. Den erstattedes 1923 af en kirke med 
markant tårn på hjørnet af Nygade og Tværgade 
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Fig. 2. Kort over det centrale Silkeborg og byens kirker. 1:15000. Efter kort i Trap Danmarks 5. udgave 1964. – Map 
of Silkeborg and its churches.

A. †Kapel på Silkeborg Slot
B. †Kapel på 

Silkeborg Hovedgaard
C. Silkeborg Kirke
D. Katolsk Vor Frue Kirke
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J. Vestre Kirkegård
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(fig. 2E), opført efter tegning af arkitekt Vilhelm 
Olsen, Holbæk. Ved metodistmenighedens op-
løsning 1997, blev kirkebygningen afhændet, og 
den tjener nu kontorformål. 
 1912 havde Silkeborg fået en grundtvigsk 
valgmenighed. Og delvis som udtryk for den 
kirkelige spaltning i folkekirken opførte man 
1920 ved Lyngbygade syd for jernbanen (jf. fig. 
2F) den såkaldte Lyngby Kirkesal. Den er tegnet 
af arkitekt Hans Christian Rasmussen som en 
rektangulær kapelbygning i sengotisk teglstens-
stil. Bag byggeriet stod et konsortium med til-

knytning til Indre Mission, der skulle virke for 
opførelsen af en egentlig ny kirke i denne syd-
lige del af Silkeborg. Dette havde dog foreløbig 
ret lange udsigter.
 I 1925 blev ønsket om en egen kirke i den hast-
igt voksende bydel Alderslyst nord for Silkeborg 
Langsø rejst på et møde i forsamlingshuset. Året 
efter anlagdes kirkegården på et areal vest for Kejl-
strupvej, hvor Alderslyst Kirke derpå kunne opfø-
res 1929 med Edv. Jensen, Silkeborg, som arkitekt. 
Området, der fra gammel tid kirkeligt havde hørt 
under Balle Sogn, blev 1937 et selvstændigt sogn.

Fig. 3. »Den nye Kirke i Silkeborg, opført af Architekt H. Sibbern«. Efter stik i Illustreret Tidende 1876. – The new 
church at Silkeborg as presented in Illustreret Tidende 1876.
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 Efter en indvendig ombygning af Silkeborg 
Kirke 1941-43, begyndte man 1944 indsamlin-
gen til fordel for en ny kirke i byens sydkvarter 
og overvejelser om dens placering. Valget faldt på 
Mariehøj oven for Lyngsø (jf. fig. 2H). Her blev det 
påbegyndte byggeri afbrudt af arkitekten Harald 
Lønborg-Jensens død 1948. Hans opgave blev 
overtaget af arkitekt Viggo Hardie-Fischer, der 
udarbejdede sit eget projekt og kunne færdiggøre 
kirken 1958 som en utraditionel centralbygning. 
Ved færdiggørelsen af byggeriet blev Lyngby Kir-
kesal afhændet til Adventisterne (1957), ligesom 
Mariehøj Sogn blev udskilt fra Silkeborg.7

 Arkitektonisk bærer Silkeborgs kirker præg af 
1800-tallets ‘historisme’, hvis lån af ældre stilar-
ter gjorde sig gældende også i 1900-tallet. Denne 
‘stil’ har interessant nok gjort byens kirker gan-
ske forskelligartede. Henrik S. Sibberns Silkeborg 
Kirke fra 1877 er nok præget af senromanske for-
mer fra 1200-tallet, men i en fri og selvstændig 
fortolkning.
 I den katolske Vor Frue Kirke fra 1912 og i Lyng-
by Kirkesal fra 1920 knytter stilen an til danske 
middelalderkirker fra o. 1500, mens Edv. Jensens 
Alderslyst Kirke fra 1929 nærmest er en fantasi 
over en dansk middelalderlig landsbykirke. Med 
Vilhelm Olsens Metodistkirke fra 1923 fik byen en 
kirkebygning i en stram og enkel barokstil.
 I forhold hertil virker Hardie-Fischers Mariehøj 
Kirke mere fremmedartet og modernistisk. Han 
har da også selv henvist til forbilleder på Gotland. 
Reelt må inspirationen til bygningen dog være 
hentet i P.  V. Jensen Klints Grundtvigskirke fra 
1927-40 og Kaare Klints Bethlehemskirke i Kø-
benhavn fra 1935-38.

Indledning ved Ebbe Nyborg. Redaktionssekretær Hei-
di Lykke Petersen. Teknisk og grafisk tilrettelæggelse ved 
Mogens Vedsø. Engelsk oversættelse ved James Manley. 
Redaktionen afsluttet 2006.

1 Generelt henvises for den ældre historie til Edv. Ege-
berg, Silkeborg Slot, 1-3, 1923-24, V. Drechsel, Silkeborg 
1840-1880, 1880, O. Bisgaard, Af Silkeborg Hoved gaards 
Historie 1794-1846, Silkeborg 1937 og samme, Af Sil-
keborg Handelsplads’ Historie 1860-1900, Silkeborg 
1942. Stednavnet ‘Silkeborg’ har knyttet borgens an-
læggelse til et sagn om ‘bisp Peders Silkehue’. Forledet 
‘silke’ kommer dog efter al sandsynlighed af oldnordisk 
‘silk’ eller ‘selja’, der kan betyde kær eller pilebevoks-
ning ved kær. Se Stednavne i Århus og Skanderborg Am-
ter, Danmarks Stednavne nr. 12, 1964, 13f. Den præcise 
datering af den ældste borg skyldes en dendrokrono-
logisk undersøgelse i forbindelse med udgravninger 
2004, foretaget af Jens Vellev. Herom i Midtjyllands 
Avis 24. dec. 2004, avisens 3. sektion. 
2 Drechsel 1880 (jf. note 1), 31, anfører »Naar jeg seer 
denne By, kommer jeg altid til at tænke på Nordame-
rica, hvor nye Byer voxe op som Paddehatte midt i 
Ørkenen«. 
3 Egeberg 1, 1923 (jf. note 1), 188f. Det sættes dog 
her unødvendigt i forbindelse med sognetilhørsforhol-
det, at lensmanden Christen Holck og hans hustruer 
mellem 1611 og 1616 fik deres våbner på Linå Kirkes 
altertavle. Tilsvarende lensmandsmarkeringer ses nem-
lig på andet nyanskaffet inventar i lenet. Ikke mindst 
gjorde lensmanden Mogens Høg sig gældende midt i 
1600-tallet (s. 3282, 4164ff.). 
4 Egeberg 2, 1924 (jf. note 1), 117. Lensmandens brug 
af kirken var i det mindste til dels en efterlevelse af en 
kongelig ordre om at komme den forarmede præst i 
Them til hjælp. 
5 Drechsel 1880 (jf. note 1), 64, 79. 
6 Illustreret Tidende 1876 (nr. 875, 2. juli), 290-93.
7 Om kirker opført i den udvidede Silkeborg Kom-
mune efter 1970 se s. 3305ff., 4153ff. og Silkeborg 
1846-1996, red. Troels Andersen, Hanne Arent m.fl., 
Silkeborg 1996, 221-227.
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Fig. 1. Kirken set fra torvet i vest. Foto Roberto Fortuna 2003. – The church viewed from the west.



Oversigt. Kirken, der blev indviet 4. nov. 1877, er opført 
efter tegninger af arkitekt Henrik S. Sibbern, Køben-
havn. En omfattende indvendig ombygning og for-
nyelse er foretaget 1941-43 ved arkitekt Harald Løn-
borg-Jensen.

Historisk indledning. Silkeborg Kirke afløste 1877 
et †kapel fra byens grundlæggelsestid, der var 
indrettet 1850 i en stue på Silkeborg Hovedgård 
(s. 6339). Ønskerne om en egentlig kirkebygning 
på stedet meldte sig umiddelbart efter ibrugtag-
ningen af kapellet, der jo måtte have karakter af 
noget foreløbigt. Men det viste sig ikke let for det 
lille nybyggersamfund at rejse penge til kirkebyg-
geriet.1

 I tilknytning til en udvidelse af kapelrummet 
1857 dannede en kreds af byens bedste mænd, 
med Michael Drewsen i spidsen, et udvalg til 
fremme af ‘kirkesagen’. Der var bl.a. ønsker frem-
me om at opføre kirken ved det nye torvs vest-
side, hvor rådhuset senere rejstes. Men siden blev 
der enighed om en endnu mere markant plads på 
kanten af plateauet oven for hovedgården, hvor 
den ny kirke ville komme til at ligge ved torvets 
østside i forlængelse af Vestergade (fig. 1, 2).2

 En drivkraft i kirkesagen var byens første 
præst, den kendte komediedigter H. C. Hostrup 
(præst 1856-62), der 1858 fik opført stedets før-
ste præstegård i Vestergade op til den 1851 an-
lagte kirkegård (s. 6331). Endnu i Hostrups tid 
tog komitéen kontakt med den i byen boende 
arkitekt Hans Christian Zeltner, der tegnede 
en foreløbig plan for kirkebygningen og anslog 
byggeriets pris til 43.000 rigsdaler. For at få bil-
liggjort projektet lod man 1866 arkitekt Hen-
rik S. Sibbern, København, levere et udkast med 
400 siddepladser til kun 15.000 rigsdaler, ‘uden 
orgel og udsmykning’. Dette forekom dog for 
skrabet, hvorfor samme arkitekt 1872 udførte 
en ny tegning til en større kirke med 800 sidde-
pladser, der skulle kunne fås for 20.000 rigsdaler, 
og som i alt væsentligt blev den endelige (jf. s. 
6276 med fig. 3).
 Samtidig lysnede det med finansieringen. Sta-
ten påtog sig at yde 5.000 rigsdaler, imod at sog-

net skaffede lige så meget og påtog sig den frem-
tidige vedligeholdelse. Private givere meldte sig 
også, og en kollekt i hele landet indbragte 3.000 
rigsdaler.3

 1873 kunne komitéen erhverve den nævnte 
grund, og 29. juni 1876 lagdes grundstenen til 
byggeriet, der havde Sibbern som arkitekt og 
den unge arkitekt Erik Schiødte som konduk-
tør, mens selve arbejdet efter licitation var over-
ladt den stedlige murermester Heinrich Kristian 
August Wilkens for 4.100 rigsdaler.4 Byggeriets 
afslutning 1877 markeredes med en højtide-
lig indvielse 4. nov., hvorved den gamle biskop 
Gerhard Peter Brammer (†1881) mindedes den 
dag i 1850, da han selv havde stået for indvielsen 
af det anderledes beskedne †kapel på Hovedgår-
den.
 Efter etableringen af menighedsråd 1903 kom 
de divergerende kirkelige retninger blandt sog-
nets beboerne i højere grad til udtryk. Indre mis-
sions stærke stilling førte til, at sognet 1912 fik en 
grundtvigsk valgmenighed, som eksisterede indtil 
1938. Da sognemenigheden og valgmenigheden 
kunne deles om kirken, var det snarest et udtryk 
for folketallets almindelige vækst, at man 1920 
 realiserede ønsket om endnu en kirke i sognet, den 
såkaldte ‘Lyngby Kirkesal’.5 1941-43 gennemgik 
Silkeborg Kirke en omfattende istandsættelse og 
fornyelse af det indre. Og 1958 medførte byens 
almindelige vækst, at man opførte en ny egentlig 
kirke, Mariehøjkirken (s. 6321), som fik udskilt sit 
eget sogn i byens vestlige del.

Beliggenhed og omgivelser. Kirken ligger midt i byen 
ved torvets vestside med sit østparti ude på kan-
ten af et plateau, ‘Kirkebakken’, hvorfra terrænet 
falder ret stejlt imod Chr. VIII’s Vej, Hovedgår-
den og havnen (jf. fig. 2). I vest, hvor tårnet danner 
point de vue for hele den lange Vestergade, ligger 
kirken lidt tilbagetrukket fra selve torvet, idet der 
foran den er en lille åben, brolagt plads med to 
rækker nyplantede træer i nord og syd (jf. fig. 1).
 I nord kantes kirkepladsen ud imod torvet af 
en monumental femetages bygning, ‘Østerport’ 
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fra 1939 (arkitekt Knud Sørensen, Silkeborg), der 
fortsættes østover af den 1996 opførte ‘Østerport 
Syd’, som i stuen rummer kirkens administration 
og sognelokaler (Arkitektfirmaet ‘Årstiderne’, 
Silkeborg).6 Øst for kirken ligger på skråningen 
ned imod Chr. VIII’s Vej tre etageejendomme i 
funktionalistisk stil fra 1993 (Arkitektgruppen i 
Århus A/S), og i syd afgrænses kirkeområdet af 
det samtidige Torvecenter (samme arkitektfirma). 
Langs dets facade løber en trappe ned til Chr. 
VIII’s Vej, og ud til trappen står på kirkeområ-
det en skulptur ‘Tanken’, der er udført af Henrik 
Ingstrup 1994.
 Tidligere lå kirken væsentlig mere frit (jf. fig. 
2), og pladsen foran den havde i højere grad ka-
rakter af et grønt anlæg. Den nævnte trappe syd 
for kirken har afløst den stejle gade, Kirkebakken, 
hvis gamle byhuse langs sydsiden blev fjernet 
1977. Også i øst og nord stødte kirken forud for 
flere tilsvarende saneringerne i 1900-tallet op til 
gammel bebyggelse og haver.

BYGNING

Kirken fremtræder som en korskirke, hvis tresidede, 
afsluttede kor, ligesom tårnet i vest, har sidebygnin-
ger i to etager. Kirken gennemgik en omfattende om-
bygning 1941-43. Den er orienteret øst-vest omtrent 
aksefast med Vestergade, der udmunder i Torvets mod-
satte ende; heraf følger, at orienteringen afviger væ-
sentligt mod nord.

Kirkebygningen synes, med kun få ændringer, 
opført efter det projekt arkitekt H. S. Sibbern ud-
arbejdede 1872. Af projektets tegninger kendes 
kun to blade (fig. 5-6), der gengiver dels nordfa-
caden, dels vestfacaden og tværsnit gennem ski-
bet mod øst og vest. I tilknytning hertil er bevaret 
et udateret blad med tegninger af kirkens spros-
sede vinduesrammer af støbejern (fig. 19).
 Kirken er opført af røde teglsten over en gra-
nitsokkel på et støbt fundament af beton. Koret 
er to fag langt og har mod øst en afslutning, hvis 
plan udvendig udgør tre sider af en polygon, 

Fig. 2. Den nybyggede kirke set fra øst hen over havnen, hvor udflugtshjulbåden ‘Hjejlen’ ligger fortøjet. I mel-
lemgrunden ses ladegården med lange arbejderboliger for fabrikkens ansatte og yderst tv. Lidt af hovedgården, der 
rummede †kapel 1850-77. Foto o. 1880 i Silkeborg Lokalhistoriske Arkiv. – The newly built church seen across the 
harbour c. 1880.
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indvendig en halvcirkel. I det ydre giver kun det 
østre fag med afslutningen sig til kende, idet ve-
stre fag sammen med to siderum er inkorporeret 
i skibets østligste fag (fig. 5). Skibet fremtræder i 
det ydre seks fag langt, af hvilke de to midterste 
åbner sig mod korte, brede korsarme. Tagene over 
skib og korsarme har samme rygningshøjde. Som 
koret er skibets vestende disponeret med flanke-
rende birum i to etager, og over fagets midte er 
rejst et tårn. Dette er indtil lidt over skibets ryg-
ningshøjde af kvadratisk plan, men bliver herover 
ottekantet; hver side krones af en spidsgavl, der 
kranser et ottesidet spir.
 Kirkens ydre prydes af fagdelende lisener, der 
foroven forbindes af rundbuefriser. En sådan dan-

ner tillige den øvre afslutning på tårnets kvadrati-
ske underdel. Systemet er nu noget forstyrret ved 
kirkens ombygning 1941-43 (jf. ndf.). På kirkens 
tre store gavle, skibets mod øst og korsarmenes 
mod syd og nord, ledsages gavlkonturen af sti-
gende buefriser; sidstnævnte sted er hvert buefelt 
delvis udfyldt med en smal blænding med trap-
pestik.
 Døre. Hovedindgangen er i vest gennem tårnet 
ad en stor rundbuet portal med profilerede false 
og stik. Døren flankeres af tre par trekvartsøjler 
og overdækkes af et støbt tympanon, der er ud-
smykket med et kors i mandorla samt til hver side 
herfor Α og Ω. Indgangen er anbragt i et portal-
fremspring, der foroven afsluttes med en trekant-

Fig. 3. Ubenyttet projekttegning til kirkens vestfacade ved H. S. Sibbern 1870. 1:300. I 
Silkeborg Museum. – Unused project drawing for the west facade of the church, 1870.
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gavl udsmykket med stigende rundbuefriser og 
pibeblændinger med trappestik. I gavltrekantens 
top er et smalt, rundbuet, nu tilmuret, vindue in-
korporeret i buefrisen.
 To rundbuede døre i skibets østgavl (fig. 6) gi-
ver adgang til de to birum, der flankerer koret.
 Vinduer. Af kirkens oprindelige vinduer er kun 
bevaret de tre i den polygonale korafslutning, 
heraf er det midterste tilmuret fra den indvendige 
murflugt og frem til lysningen. Lysåbningerne er 
rundbuede med en kvartrundstav i vanger og stik; 
sidstnævnte er halvstens med prydskifte af binde-
re. Vinduerne i skibets langmure og korsarmenes 
gavle er helt tilmurede, men synlige udvendigt, 
hvor den bevarede ydre fals og stikket optræder 
som murprydelse omkring de nuværende vin-
duer (jf. ndf.). Skibets vinduer var tokoblede, 
rundbuede åbninger adskilt af en halvsøjle og 
samlet under et fælles helstensstik med prydskifte 
af bindere; i spejlet en lille cirkelblænding. Kors-
armenes gavlvinduer var trekoblede, det midter-
ste højest, adskilt af halvsøjler og under et møn-
stermuret spejl omkranset af halvandenstensstik; 
vinduet var anbragt i en helstensdyb niche, der 

foroven afsluttedes af et halvandenstensstik med 
prydskifte.
 Tårnets øverste, ottekantede del er udstyret 
med rundbuede glamhuller til alle side. En række 
andre lysåbninger i skibets og tårnets vestside er 
helt forsvundne. I den frie del af gavlen på hver 
side af tårnet sad et smalt, rundbuet, falset vin-
due, der gav lys til overetagen i tårnets to side-
rum.7 Tårnets vestfacade havde umiddelbart over 
portalfremspringets gavlspids et cirkelvindue, der 
sammen med ovennævnte vindue i gavlen tjente 
til oplysning af den indskudte etage i tårnrum-
met, hvor kirkens orgel var anbragt. Øverst i fa-
caden, ud for tårnets to mellemstokværk, var der 
et vindue af samme størrelse og form som dem i 
skibets langsider.
 I korets sokkel findes lave, fladbuede lysåbninger 
med forbindelse til en tidligere fyrkælder under 
koret og de to siderum; den oprindelige adgang 
er til søndre siderum, hvor en kældernedgang 
dækket af lemme er placeret østligst på skibets 
sydmur. En ny adgang er etableret til kælderens 
nordre siderum 2005, da fyrkælderen indrettedes 
til et andagtsrum, benævnt som en ‘krypt’.

Fig. 4. Plan. 1:300. Opmåling ved K. Kristiansen 1976 med supplementer ved Mogens Vedsø 2006,  
tegnet af Marianne Nielsen 2006. – Plan.
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 Kirkens indre er fuldstændig ændret ved kirkens 
ombygning 1941-43. Oprindelig havde koret et 
muret (†)tøndehvælv delt i to af en bred gjord-
bue, mens korafslutningen dækkes af den endnu 
bevarede kvartkuppel. Fra korets vestre fag er ad 
to rundbuede døre forbindelse til siderummene, 
hvoraf det søndre tjener som præsteværelse og det 
nordre som opholdsrum for kordegnen. Overeta-
gerne i de to rum er ubenyttede og vanskeligt 
tilgængelige.8

 Den oprindelige †korbue var rundbuet og falset 
med kvartrundstav (fig. 8). Den havde omtrent 
samme bredde og højde som korrummet med 
det tilhørende tøndehvælv. Åbningen kransedes 

af en båndfrise, formentlig trukket i stuk, hvori 
der var en indskrift med versaler i bueslaget: »Jeg 
er veien og sandheden og livet.«. Over korbuen 
og med en til denne svarende pudsdekoration sad 
en (endnu i loftsrummet bevaret) cirkulær venti-
lationsåbning, der oprindelig var udfyldt af et stø-
bejernsgitter med spjældanordning.9

 Skibet overdækkedes af en åben tagstol (fig. 6), 
der er bevaret stort set intakt som tagværk over 
de senere indsatte hvælv, blot er bræddepanelet 
under tagbeklædningen fjernet.
 I vest var en rundbuet, falset †tårnbue (fig. 6), 
der flankeredes af to rundbuede †nicher. Over 
buen, men nu kun synlig på loftet, sidder en 

Fig. 5. Tegning af kirkens nordfacade ved H. S. Sibbern 1872. 1:300. – Drawing of the north facade of the church, 1872.
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pendant til østvæggens ventilationsåbning med 
endnu bevaret støbejernsgitter. Tårnrummet har 
en indskudt etage, således at rummet forneden 
udgør kirkens våbenhus med adgang gennem 
vestportalen og forbindelse med skibet gennem 
en vandret overdækket dør i en senere tilføjet 

lukkemur i tårnbuen. Rummets øverste del tje-
ner til anbringelse af kirkens orgel (s. 6294). Til 
hver side for tårnet er der, som ovenfor nævnt, to 
siderum. Det søndre tjente tidligere som ligkapel, 
men er nu dåbsværelse. Nordre rum indeholder 
trappen, der giver adgang til såvel orgelpulpitu-

Fig. 6. Tegninger af kirkens østfacade samt tværsnit mod øst og vest ved H. S. Sibbern 1872. 1:300. – Drawings of the 
east facade of the church and east-west cross-section, 1872.
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ret som tårnets nedre mellemstokværk.10 Fra den 
indskudte etage i tårnrummet er tillige adgang 
til et rum i anden etage over det søndre siderum; 
dette rum tjener til kontor for organisten.
 Tårnet har to mellemstokværk og herover (i 
den ottekantede del) et klokkestokværk. Den 
ovennævnte ventilationsåbning udmunder i ned-
re mellemstokværk, hvor den nu skæres af gulvet, 
der imidlertid før ombygningen 1941-43 lå ca. 
130 cm lavere (jf. ndf.).
 Kirken er en typisk repræsentant for tidens kir-
kearkitektur, der primært var baseret på lånte, ro-
manske stiltræk. Ud over kirken i Silkeborg fore-
stod arkitekten H. S. Sibbern opførelsen af den 
fire år ældre og nært beslægtede kirke i Band-
holm,11 samt det 1857 opførte våbenhus ved Vor 
Frue Kirke i Roskilde.12

 Kirkens store ombygning 1941-43 var primært 
tiltænkt dens indre, men berørte tillige på en 

række punkter kirkens ydre. Hovedformålet var 
at erstatte den åbne tagstol med murede hvælv, 
hvilket gennemførtes med stor teknisk dygtighed 
af arkitekt Harald Lønborg-Jensen. De indbyg-
gede hvælv efterligner senromanske-unggotiske 
stilformer med småsøjler ved alle ribbeudspring. 
Grundet de oprindelige ydermures ringe tyk-
kelse (2½ sten, knap 60 cm) var et omfattende 
afstivningssystem nødvendigt. Ved indføjelse af 
kraftige vægpiller i kirkens indre skabtes dybe 
skjoldbuenicher ved alle vægge,13 og disse afsti-
vedes yderligere ved opførelse af udvendige støt-
tepiller i alle trykpunkter.14 Ved Lønborg-Jensens 
arbejde fik skibets indre i endnu højere grad end 
tidligere karakter af centralkirke, hvor midten er 
markeret af et mægtigt, kvadratisk korsskærings-
hvælv, der til alle sider flankeres af et væsent-
ligt kortere, rektangulært hvælv af samme stør-
relse i skibet og korsarmene. I koret erstattedes 

Fig. 7. Kirkens indre set imod øst. Foto Roberto Fortuna 2003. – Interior towards the east.
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de fagdelende vægpiller af aftrappede konsoller, 
der bærer spidsbuede vægbuer og prydes under 
gjordbuen af to mandshoveder; disse udførtes af 
Regnar Sehested. Korets to krydshvælv er udført 
som en ‘retouchering’ af det oprindelige tønde-
hvælv, der synes bevaret i fuldt omfang, men har 
fået tilføjet krydsribber og kappeflige. Grundet 
de kraftige vægpiller og skjoldbuer måtte korbu-
en indskrænkes både i bredden og højden. Den 
falsede, styltede rundbue prydes af to omløben-
de kragbånd, der er anbragt med stor indbyrdes 
afstand. Tårnrummet udstyredes med et enkelt 
krydshvælv; dette foranledigede en ændring af 
tårnbuen, der nu er smallere og overdækkes af 
et højtrejst spidsbuestik. Tillige nødvendiggjorde 
det en hævning af den oprindelige etageadskil-
lelse med i alt 130 cm.
 Kirkens ydre blev kraftigt påvirket af de nævnte 
tilføjelser. Allerede nævnt er kirkens nyopførte 
støttepiller. Derudover ændredes samtlige vin-
duer med undtagelse af de tre i korafslutningen.15 
Vinduerne i skibets langmure og korsarmenes 
gavle tilmuredes og erstattedes af mindre, falsede, 
spidsbuede og stavværksdelte åbninger, der an-
bragtes i tilmuringerne. Denne ændring har væ-
ret nødvendiggjort af den lavere rumhøjde i det 
indre efter hvælvenes indbygning. Som supple-

ment til belysningen i kirkens østende tilføjedes 
et tilsvarende vindue i sydsiden af korets østfag. 
På vestfacaden tilmuredes samtlige vinduesåb-
ninger, og sporene heraf udslettedes fuldstændigt; 
dog erstattedes den øvre, tokoblede åbning af et 
enkelt, slankt, rundbuet vindue, der forsvandt ved 
anbringelse af tårnurskiven 1971.
 Ved ombygningen 1941-43 fik kirken gulv af 
munkesten; 1976 var dette stærkt nedslidt og ud-
skiftedes med stenfliser.
 Kirkens tagbeklædning var oprindelig overalt ski-
fer. 1953 erstattedes beklædningen på tårnets spir 
af kobber, og 1968 fandt en tilsvarende udskift-
ning sted på resten af kirken.
 På kirkespiret er vindfløjen af kobber med ind-
skrift i versaler: »Anno 1876«.
 Kirkens opvarmning besørgedes oprindelig af et 
varmeapparat i kælderen under koret. Dette er-
stattedes 1920 af et koksfyret centralvarmeanlæg, 
formentlig fra C. M. Hess’ Fabrikker i Vejle; 1964 
ændredes varmekilden til fjernvarme. Efterføl-
gende er kælderrummet renoveret 2005 (jf. ovf.) 
og fremtræder nu som et centralt andagtsrum 
overdækket af fire grathvælv på en kvadratisk 
midtpille og flankeret af siderum overhvælvet 
med smalle, fladbuede tøndehvælv.
 Som bidrag til kirkens udsmykning skænkedes 
en række relieffer af arkitekt og jernstøber Hans 
Chr. Zeltner. De anbragtes i en frise over koraf-
slutningens vinduer; tilsyneladende var der tale 
om scener af Jesu liv (jf. fig. 8).
 Glasmalerier i koret er skænket 1914 af murer-
mester Christian Nielsen og hustru. De er udført 
af kunstneren Sigurd Olrik og viser ‘Den Gode 
Hyrde’ og ‘Sædemanden’. Nogle år senere frem-
kom yderligere et projekt til flere sådanne male-
rier, idet rektor Theodora Lang ønskede at give 
et par glasmalerier som kopier af ‘Dürers Peter og 
Paulus’. Myndighederne fandt det ikke rigtigt at 
kopiere disse i glas, hvorfor hun i stedet o. 1930 
skænkede et lille krucifiks (jf. ndf.)

INVENTAR

Alterbordet er et panelværk fra 1941-43, 191×88 
cm, 116 cm højt, udført af Gunnar Hansen til at 
danne et hele med den samtidige alterprydelse i 

Fig. 8. Kirkens indre set imod øst o. 1900-20. Foto i 
Silkeborg Lokalhistoriske Arkiv. – Interior towards the 
east c. 1900-20.
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romansk stil (jf. ndf.). Formerne har som alter-
prydelsens hentet inspiration fra de jyske ‘gyldne 
altre’ fra Valdemarstiden. Bordets forside, alter-
bordsforsiden, har således karakter af et forenklet 
‘frontale’, snarest kopierende det kendte i Sahl 
Kirke (Ringkøbing Amt). Træet står mørkbejd-
set, og det mandorlaformede midtfelt er forsynet 
med et stort forgyldt Kristusmonogram.
 Alterbordet er nu dækket af et uldvævet al-
terklæde fra 1994, der er udført af Inge-Lise og 
Flemming Bau. Dets udsmykning er bygget op 
over trekantmotiver, der fra en lysende og udefi-
nerlig centralfigur bevæger sig udefter og antager 
røde, blå og grønne toner.
 Som alterprydelse tjener en krucifiksgruppe fra 
1941-43, der skyldes maleren og billedhuggeren 
Gunnar Hansen. Den er udført af forgyldt fyrre-
træ, ca. 3 m høj, i former der som alterbordsfor-
sidens er inspireret af de gyldne altre og krucifik-
ser fra Valdemarstidens Jylland. Krucifiksgruppen 
rejser sig over et lavt retabel, hvori Kristus troner 
under en spidsgavl og flankeres af de 2×6 apostle. 
Midt herover rejser sig det store krucifiks i en 
streng, romansk form, mens Maria og Johannes 
står i beherskede sørgepositurer på to små tårne 
yderst.
 Kirkens oprindelige (†)Alterprydelse fra 1877 
var en kopi af Thorvaldsens Kristus, 185 cm høj, 
udført af bronzeret og hvidmalet zink som en 
gave fra generalmajor Johan Cornelius Krieger, 
der var svigersøn til Michael Drewsen. Figuren er 
bevaret i kirkens tårn, ligeledes dens høje, profi-
lerede fodstykke med marmorering og versalind-
skriften »Fred være med Eder«. Det øvrige ar-
rangement er derimod gået tabt, men kendes fra 
fotografier (fig. 8), der viser Kristusfiguren med 
fodstykke stående på det daværende †alterbord i 
en art tabernakelagtig †alteropbygning, der var ud-
ført i italiensk ‘trecentostil’ (trettenhundredetals-
stil).
 Altersølvet udgøres af to altersæt, der begge er 
betydeligt ældre end kirken. 1) 1641, udført af 
Mathis Boesen i Viborg for Mogens Høg (Ban-
ner) og hans (anden) hustru Christence Rosen-
krantz (1593-1661 og 1609-79). Bevaret er kun 
kalken, 20,5 cm høj (fig. 9). Den har sekstunget 
fod med let tilspidsende tunger, og langs stand-

kanten løber en graveret rudebort. Et profilled 
danner overgang til de sekssidede skaftled, og 
knoppen er gotisk med seks tunger, der veksler 
med rudebosser, som smykkes af graveret blad-
værk. Det fyldige, glatte bæger er fornyet 1912.
 Hen over de tre af fodens tunger er graveret års-
tallet »anno 1641«, mens der på de tre øvrige ses 
våbener og initialer for Mogens Høg og hans hu-
struer. På den midterste af de tre tunger læses over 
våbenet »M(ogens) H(øeg)« (Banner), til heraldisk 

Fig. 9. Alterkalk 1641, med våbener for Mogens Høeg 
(Banner) og hans hustruer Helvig Lindenov og Chri-
stine Rosenkrantz, udført af Mathis Boesen i Viborg (s. 
6287). Kalken, der formentlig stammer fra en af egnens 
kirker, synes erhvervet mellem 1877 og 1917. Foto Ar-Foto Ar-
nold Mikkelsen 2006. – Chalice, 1641, made by Mathis 
Boesen, Viborg. Coats of arms for Mogens Høeg (Banner) 
and his two wives.
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højre læses »H(elvig) L(indenov)« (for hans første 
hustru, †1634), til venstre »C(hristine) R(osen) 
K(rantz)«. Under fodens bund findes guldsmedens 
stempel (Bøje 5432) og den graverede indskrift 
»Restaureret 1912«. Kalken synes at have haft to 
tilhørende †diske. 1) 1641, muligvis eftergjort i 
nr. 2. 2) (Fig. 12), o. 1940, tværmål 12,5 cm. Di-
sken havde på fanen et graveret cirkelkors med 
vifteformede bladender på skraveret bund, hvis 
baroktype tyder på, at disken har skullet forny en 
oprindelig. På undersiden sås 1979 et guardein-
mærke for Johs. Siggaard (1932-60) samt to andre 

stempler, der ikke lader sig tolke sikkert.16 Disken 
synes forsvundet engang siden 1979.
 Altersættet optræder tidligst i inventariet 1917 
og kan derfor formodes at være erhvervet i ti-
den forud, snarest vel til kirkens indvielse 1877.17 
Dets våbener for Mogens Høg og hans hustruer 
antyder en gammel tilknytning til egnen, efter-
som han var lensmand på Silkeborg 1650-58. 
Sættet er imidlertid ældre end denne tid, udført 
1641 mens Mogens Høg var lensmand på Asmild 
ved Viborg og derfor naturligt har bestilt det hos 
en Viborgguldsmed. Mogens Høg har rimeligvis 

Fig. 10. Altersølv med oblatæske, 1850, udført af Wilhelm Borchardt Creuzberg i Randers som en gave fra Rasmus 
L. Høltzermann til det nyindrettede †kapel på Silkeborg Hovedgård (s. 6289). Foto Arnold Mikkelsen 2005. – Altar 
plate made in 1850 by Wilhelm Borchardt Creuzberg, Randers. A gift from Rasmus L. Høltzerman to the newly established 
†chapel at Silkeborg Hovedgård.
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Danmarks Kirker, Århus

bragt sættet med til Silkeborg 1650, men herfra 
savnes videre spor. Intet tyder på, at altersølvet 
har kunnet overleve i kraft af en funktion på det 
gamle slot og på Hans Nicolai Hoffs hovedgård 
frem til †kapellet på hovedgården 1850. Til dette 
kapel var det tværtimod nødvendigt, at man fik 
udført et nyt altersæt (ndf. nr. 2, jf. s. 6340). Måske 
er den sandsynligste mulighed, at Mogens Høg 
har skænket sættet til en af lenets kirker, og at en 
kirkeejer eller hans efterslægt siden har kunnet 
overdrage det til den nye bykirke.
 2) (*)(fig. 10), i sin kerne fra 1850, udført af 
Wilhelm Borchardt Creuzberg, Randers, som en 
gave fra købmand R. L. Høltzermann i Randers 
til det da indrettede †kapel på Silkeborg Hoved-
gård (jf. s. 6339). *Kalken, 20 cm høj, har cirku-
lær, hvælvet fod med aftrapning. Skaftledene er 
konkave, knoppen linseformet, og det høje, sva-
jede bæger har en graveret, omløbende bladranke 

og derover en giverindskrift med skriveskrift: 
»Skjenket til Silkeborg Capel d: 1. September 
1850 af Kjöbmand R. L. Höltzermann i Ran-
ders«. Lige over ordet »Randers« ses Randers’ by-
mærke, flankeret af Creuzbergs gentagne stem pler 
(Bøje 5683). Sam me stempler findes på fodens 
kant. Den sammenhørende disk, tværmål 13 cm, 
er glat med en dobbeltlinje løbende langs randen. 
Stempler som alterkalkens. Siden 1995 opbevares 
kalken i Silkeborg Museum, mens disken stadig 
bruges i kirken.
 En alterkalk fra 2002, en såkaldt hjælpekalk, 
er af pletsølv, 21 cm høj. Foden er cirkulær, og 
dens kant er som knoppen dækket med drueløv. 
Det glatte bæger har hældetud. Kalken, der bærer 
stempel »M. Fredberg 925«, hører sammen med 
alterkande nr. 3.
 Sygesæt. (Fig. 11) o. 1915, i nygotisk stil, bevaret 
er kun kalken, 14 cm høj, der har sekstunget fod 

Fig. 11. Sygesæt, kalken fra 1915 (s. 6289). Foto Arnold Mikkelsen 2006. – Communion set 
for the sick, the chalice from 1915.

426
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med profileret standkant og omløbende graveret 
bladbort. Knoppen er sekstunget med mellemfal-
dende rudebosser, hvis versaler tilsammen danner 
navnet: »Ihesus«. Det halvkugleformede bæger 
er korsprydet. Til sættet hører en vinbeholder 
passende til kalkens bæger og en lille cylindrisk 
oblatæske med kors på det let hvælvede låg. På 
begge ses Københavnsmærke (ulæseligt årstal) og 
guardejnsmærke for Christian F. Heise (1904-32).
 Oblatæsker. 1) (Fig. 10), o. 1850, sammenhørende 
med altersæt nr. 2, udført af Wilhelm Borchardt 
Creuzberg i Randers. Den lille æske er cylindrisk 
med et låg, der svajer op i en bule med afslutten-
de knop, tværmål 8,5 cm, 6 cm høj. Langs bun-
den og lågranden løber friser af cirkelornamen-
ter, og under bunden ses Randers’ bymærke og 
gentagne stempler for guldsmeden (Bøje 5683); 
rester af samme stempler ses inden i låget. 2) O. 
1900, af sort porcelæn med guldkors fra Bing & 
Grøndahl. Nævnt i inventariet 1917.17

 Alterkander. 1-2) O. 1900, af sort porcelæn med 
guldkors, den ene fra Bing & Grøndahl, den an den 
fra Den Kongelige Porcelænsfabrik. De to kander 
nævnes som vinkander i inventariet 1917.17

 3) 1943, af sølv, skænket af medlemmer af me-
nigheden. Kanden, i behersket skønvirkestil, 28 

cm høj, har korsprydet låg, bladværk på korpus, 
og om foden findes graveret: »I det 5. Krigsaar 
1943 skænkede Medlemmer af Menigheden 
Sølvet til denne Alterkande til Silkeborg Kirke«. 
Under bunden er stemplet mesternavnet »K. Ja-
cobsen« samt Københavns bymærke »(19)43« 
og guardejnsmærke for Johs. Siggaard. Til kan-
den hører øjensynligt to små platter, tværmål 15 
cm, med samme stempler (Københavnsmærket 
»(19)43«).
  4) 2001, pletsølv, glat, låget med gæk. Stemplet 
»T. Fredberg 9255«. Kanden hører sammen med 
ovenstående alterkalk.
 En alterske af sølv er fra midten af 1900-tallet, 
16 cm lang, og har graveret »Silkeborg Kirke«. 
Den bærer stemplet »C. M. Poulsen« og mærke 
for guardejnen Johs. Siggaard (1932-60). En æl-
dre †alterske ses i inventariet 1917.17

 Alterstager. 1) (Fig. 13), o. 1877, af messing, 
svære, 48 cm høje, skænket af enkefru Franziska 
Nielsen. Fodskålene er klokkeformede med kraf-
tige profiler og et omløbende, hulet bånd, der har 
en graveret dekoration i nygotisk stil. Den lille 
lyseskål er enklere, og det cylindriske skaft smyk-
kes af graveret, fliget bladværk. Stagerne har tre 
diskosformede tæer, lysetornene er af jern.
 2-3) 1973, af sølv, lave og brede med ‘krave’ og 
antikvaindskriften: »Skænket af Mejeriejer An-

Fig. 13. Alterstager, 1877, skænket af enkefru Franziska 
Nielsen. (s. 6290). Foto Roberto Fortuna 2003. – Altar 
candlesticks, 1877, donated by the widow Franziska Niel-
sen.

Fig. 12. †Alterdisk nr. 2, o. 1940, formentlig udført som 
en kopi af en †disk (nr. 1) fra 1641 (s. 6288). Foto Jens 
Jørgen Frimand 1979. – Paten, probably made as a copy 
of a †paten of 1641.
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ders Madsen og Hustru Johanne Madsen Anno 
1973«. Stemplet »Cohr«, »Sterling Denmark« 
samt »Bunde«. 4-5) Som nr. 1-2, men mindre. 
Samme indskrift.
 Syvstager af messing. 1) 1902, 49 cm høj, skæn-
ket i anledning af kirkens 25 års jubilæum. 2) 
Nyere, formet som et lyseskib, 12 cm høj, 55 cm 
lang. Indskrift med versaler: »Skænket Silkeborg 
Kirke af Mejeriejer Anders Madsen og Hustru 
Johanne Madsen Anno 1973«.
 Messehagler. Kirken har fem nyere hagler i litur-
giske farver (to grønne). En ældre *Messehagel 
fra o. 1900 er af rødt fløjl med kantning og ryg-
kors af guldagramaner. Haglen er siden 1995 i 
Silkeborg Museum (inv.nr. 1995/ 001). Foruden 
denne optræder yderligere en †messehagel i in-
ventariet 1917. 17

 Alterskranken er fra 1941-43, af smedejern i 
ti fag, der danner en polygon foran alteret. De 
spinkle stivere, der krones af messingknopper, 
forbindes oventil af en gennembrudt rankefrise.
 Døbefonte. 1) (Fig. 14), romansk fra o. 1200, er 
fra Them Kirke, hvor den har tjent indtil 1842. 
Fonten er af grå granit, udført i én sten, 72 cm 
høj, tværmål 72 cm. Den tilhører den tøndefor-
mede eller cylindriske fontetype, der er almin-
delig på sjælland, men sjælden i Jylland (Macke-
prang: Døbefonte 28ff.). Kummen er cylindrisk 
med svagt udhvælvede sider og har under sin lidt 
indtrukne mundingsrand en kraftig omløbende 
vulst. Fontens lavere og lidt smallere underdel er 
også cylindrisk, men spidser endvidere lidt ko-
nisk til nedefter. Hulningen er 25 cm dyb, uden 
afløb. Det er muligt at fonten oprindelig har haft 
en særskilt fod. I hvert fald forekommer den lidt 
lav uden og er siden 1971 opsat på en 15 cm høj 
bronzering, som har erstattet en ældre †fod af ce-
ment.
 Fonten og dens tøndeform har sine nærmeste 
paralleller i området vest for Horsens. I Underup 
Kirke har døbefonten (s. 5215) en lignende nedre 
afslutning og i øvrigt nogenlunde samme højde 
som Silkeborgs. I Hvirring derimod hører der til 
den tilsvarende font en lav, hvælvet fod, der giver 
den samlede font en højde af 90 cm (s. 5250). 
Siden 1971 opsat i skibets midtgang, lige foran 
opgangen til koret.

 Fonten har som nævnt hørt til i Them Kirke, 
hvor synet 1830 erklærede den ‘ikke anstændig’ 
(jf. s. 4128). Fonten solgtes 1842 til den stedli-
ge sognepræst og er siden kommet til Silkeborg 
Hovedgård.18 Her bemærkede kunstmaleren Per 
Sonne den midt i 1930’erne og udtrykte over 
for en af præsterne sin undren over, at et sådant 
klenodie stod udenfor og ikke brugtes i kirken. 
Man ville derfor lade stenhuggeren lige over for 
kirken hugge en rille til dåbsfadet, hvilket lyk-
keligvis ikke skete, og kunne 1936 stille fonten 
op i koret. Her bibeholdtes den ved restaurerin-
gen 1941-43, men er 1971 flyttet til sin nuvæ-
rende plads. Den anvendes nu uden dåbsfad som 
en mindelse om den gamle dåbspraksis med fuld 
nedsænkning af dåbsbarnet. Et †dåbsfad af mes-
sing optræder i inventariet 1917 og atter 1936, 
da der skulle gøres rille til det i fontens munding. 
Kirken havde 1979 intet dåbsfad.
 2) (Fig. 15),1877, en kopi af H. W. Bissens mar-
mor-dåbsengel fra 1843-44 i Middelfart Kirke, 

Fig. 14. Døbefont, romansk af granit, erhvervet 1936 (s. 
6291). Fonten stammer oprindelig fra Them Kirke (s. 
4128). Foto Roberto Fortuna 2003. – Romanesque font, 
originally in Them church.
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udført i bronzeret og hvidmalet zink. Figuren, 80 
cm høj, står på et profileret fodstykke med mar-
morering (samlet højde 126 cm). Englen knæler 
nøgen, idet den med begge hænder holder en 
stor muslingskal frem støttet imod højre knæ. Fi-
gur og fodstykke, der nu er hensat i tårnet, stod 
oprindelig midt i kirkens kor (jf. fig. 8).
 Krucifikser. 1) 1877, figuren af hvidmalet zink, 
132 cm høj, i gotiske og klassicistiske former, 
hængende dybt i armene. Det glatte kors er af 

fyr, sortmalet. Krucifikset hang i begyndelsen af 
1900-tallet på østvæggen i søndre korsarm; siden 
1943 hensat i tårnet, i rummet under klokkerne. 
 2) O. 1930, af blødt træ skænket o. 1930 af rek-
tor Theodora Lang. Figuren 38 cm høj, er af sen-
gotisk type, dybt hængende i armene og står som 
korset i blankt træ. Krucifikset, der skal stamme 
fra Luzern i Schweiz, er ophængt på korets syd-
væg over indgangen til præsteværelset.
 Prædikestol, 1877, af egetræ i nyrenæssancestil, 
nystafferet ved restaureringen 1941-43. Kurven 
har seks fag med trekoblede felter, som flankeres 
af sekskantede søjler, der som postament og frise 
har stærkt stiliserede former. Underbaldakinen er 
omvendt pyramidalsk, og opgangen fra øst har 
enkelt fyldingspanel og kraftig mægler. Himlen, 
der skyder ud over kurven som en syvsidet poly-
gon, har gennemløbende frise, udsavede hænge-
stykker og topstykker i form af trekantgavle med 
englebuster. På hjørnerne står der små spir, og 
bag dem hæver himlens tag sig pagodeagtigt med 
et kronende kuglespir.
 Prædikestolens staffering er som nævnt fra 1941-
43. Træet mørkbejdset, kurven med lidt grønt, 
gråt og forgyldning samt forgyldte frakturind-

Fig. 15. Tidligere døbefont, 1877, udført i bronzeret 
zink som en kopi af H. W. Bissens marmor-dåbsengel 
fra 1843-44 i Middelfart Kirke (s. 6292). Nu i tårnet. 
Foto Jens Jørgen Frimand 1979. – Former font, 1877, a 
bronze copy of H. W. Bissen’s baptismal angel in Middelfart 
Church from 1843-44.

Fig. 16. Arkitekt H. S. Sibberns tegninger til †stolegav-
le 1877 (s. 6293). – Drawing for pews by the architect H. 
S. Sibbern 1877.
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skrifter på sort bund. I frisen læses »Sandelig siger 
jeg Eder, den som hører mit Ord …« (Joh. 5,24), 
i postamentet »Jesus prædikede Guds Evangelium 
…« (Mark. 1,14) og på opgangspanelet »Himlen 
og Jorden skulle forgaa …« (Matt. 24,35).19 Prædi-
kestolen har sin originale plads ved skibets sydside 
ud fra østre pilles nordvestre hjørne.
 Stolestaderne er fra 1941-43, udført efter teg-
ning af Harald Lønborg-Jensen. Bænkene har 
fyldingsryglæn og kraftige plankegavle, der kro-
nes af et topstykke i trekantform. Forrest i midt-
skibets to rader står to ‘kongestole’, der har hø-
jere gavle end de øvrige og er prydet af kong 
Christian X’s og dronning Alexandrines kronede 
monogrammer.20 I korsarmene er staderne opsat 
øst-vest med front imod midtskibet. Staderne står 
med mørk bejdsning som prædikestolen, idet kun 
kongestolene har en smule farvestaffering. Ved en 

istandsættelse 1962 er bænkene gjort mere beha-
gelige og er forsynet med hynder. Og 1970 bort-
tog man en del stole forrest i skibet for at skabe 
et åbent rum med plads for døbefonten og nogle 
rader af løse stole; de er af egetræ, tegnet af Kaare 
Klint. Til stoleværket hører to bænke op imod 
vestvæggen, der har høje gavle i sengotisk stil, og 
som ud imod indgangen bærer de for kirkebyg-
ningen så centrale årstal »1877« og »1943«.
 †Stolestader, 1877, udført efter arkitekt Sibberns 
tegning 1876 (fig. 16). Til bænkenes ryglæn hør-
te høje profilfyldinger, og de spinkle rundbuede 
gavle havde kantede fremspring med halvrunde 
gevækster ud for sæde og fodstøtte. Den originale 
bemaling var en egetræsådring, der elegant skulle 
suppleres med spinkle røde og grønne kanter og 
profiler. I gavlrundingen var malet et lille firpas, 
indskrevet i en cirkel.

Fig. 17. Kirkens indre set imod vest. Foto Roberto Fortuna 2003. – Interior towards the west.
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 Til en rumindretning for præsten, sandsynligvis 
i korets søndre siderum (s. 6283), hørte 1917 en 
†lænestol, et †bord og en †servante.17

 En klingpung, formentlig fra 1877, er 151 cm 
lang og har drejet, bølget skaft. En jernring tjener 
fæstnelse af indsamlingsposen, der er af sort fløjl 
og ender i en lille klunke. Klingpungen optræder 
i kirkens inventarium 1917.
 Orgel, med 44 stemmer, tre manualer og pedal 
(fig. 17), bygget 1973 af Bruno Christensen & 
Sønner, Terkelsbøl, med genanvendelse af facaden, 
pedalvindladerne og en del af piberne fra kirkens 
†orgel fra 1922.21

Hovedværk
Principal 8'
Rørfløjte 8'
Oktav 4'
Gedaktfløjte 4'
Quint 22/3'
Oktav 2'
Cornet III
Mixtur V-VI
Fagot 16'
Trompet 8'

Rygpositiv
Principal 8'
Trægedakt 8'
Oktav 4'
Gedaktpommer 4'
Spidsgedakt 2'
Nasat 11/3'
Sesquialtera II
Scharf V
Ranket 16'
Krumhorn 8'
Tremulant

 *Orgel, oprindelig med 10 stemmer, ét manual 
og pedal, bygget 1877 af J. A. Demant, Århus,24 se-
nere omdisponeret og udvidet af Frederik Nielsen, 
Århus.25 Stod fra 1922 i Them Kirke (Vrads Hrd.), 
hvor det 1974 blev afløst af et nyt instrument og 
magasineredes (jf. s. 4134).26 2005 blev orglet re-
staureret af Olav Haugland, Haslev, og opstillet i 
Roholte Kirke (Præstø Amt); i denne forbindelse 
blev pedalets oktavkoppel udskiftet med et kop-
pel I-P. På †orgelpulpitur nr. 1 i tårnrummet, adskilt 
fra skibet med en arkadebrystning (jf. fig. 6). Bælg-
anlægget var placeret bagest på pulpituret.
 †Orgel, oprindelig med 33 stemmer, tre manu-
aler og pedal, bygget 1922 af Marcussen & Søn, 
Aabenraa.27

Manual I
Bordone 16'
Principale 8'
Flauto amabile 8'
Bordone 8'
Viola di Gamba 8'
Salicionale 8'
Ottava 4'
Capricorno 4'28

Ottavina 2'
Miscellanea III29

Manual II
Bordone d’amore 16'
Violino principale 8'
Flauto concertante 8'
Bordone d’amore 8'
Eolina 8'
Voce celeste 8'
Flauto traverso 4'
Fugara 4'
Quinta 22/3'
Flautino 2'
Tromba 8'
Oboe 8'
Svelle

Svelleværk
Bordun 16'
Spidsgamba 8'
Gedakt 8'
Quintatøn 8'22

Principal 4'
Spidsfløjte 4'
Nasat 22/3'
Gemshorn 2'
Terz 13/5'
Sivfløjte 1'
Mixtur IV-V
Dulcian 16'
Skalmeje 8'
Vox humana 8'
Tremulant

Kopler: RP-HV, SV-HV, HV-P, RP-P, SV-P. Manual-
omfang: C-g''', pedalomfang: C-f'. 2 frikombinationer 
og 2 pedalkombinationer. Tutti. Afstillere for samtlige 
rørstemmer samt mixturer i HV og SV og Rausch-
quint i P. Mekanisk traktur, elektrisk registratur. Sløj-
fevindlader.

Orgelfacaden, fra 1943, er tegnet af Harald Løn-
borg-Jensen i forbindelse med en ombygning af 
†orglet fra 1922. Prospektpiberne er udskiftet 
1973.23 Orgelpulpituret fra 1943 springer tresidet 
frem fra vestvæggen med en brystning, hvis tæt-
stillede prydarkader gentager former fra †orgel-
pulpitur nr. 2.

Pedal
Principal 16'
Subbas 16'
Oktav 8'
Gedakt 8'
Oktav 4'
Rørfløjte 2'
Rauschquint VI
Basun 16'
Trompet 8'
Regal 4'

Manual III (fjernværk)30

Fugara 8'
Violino 8'
Bordone d’eco 8'
Voce angelica 8'
Flauto cuspido 4'
Voce humana 8'
Svelle

Pedal
Subbasso 16'
Violone 16'
Bordoncino 8'
Violoncello 8'
Trombone 16'

Kopler: II-I, II 16'-I, II 4'-I, III-I, III-II, I-P, II-P, III-P. 
Manualomfang: C-g''', pedalomfang: C-f '. Pibeværket 
i manual II udbygget til g''''. 1 fri kombination, 3 kol-
lektiver (p., f., ff.), afstillere for rørværk og oktavkopler, 
generalcrescendo, automatisk pedalomveksling. Pneu-
matisk aktion i hovedorgel, elektrisk aktion i fjern-
værk, taschevindlader.31

Ved orgelindvielsen 1922 medvirkede organi-
sten Günther Ramin, Leipzig. Denne var stærkt 
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optaget af ideerne om en reform af orgelbyg-
ningskunsten efter ‘sunde’ klassiske forbilleder, 
og han fremlagde under sit besøg i Silkeborg sine 
synspunkter for kirkens organist, Jens Nic. Sand 
Lauridsen, og Marcussen-firmaets unge chef, 
Sybrand Zachariassen. Umiddelbart herefter ind-
ledte Marcussen & Søn et markant kursskifte, og 
få år senere var den danske ‘orgelbevægelse’ en 
realitet.32 Under indflydelse af Orgelbevægel-
sens barokorienterede idealer omdisponeredes 
og udvidedes instrumentet 1933 af Marcussen & 
Søn (34 stemmer, forberedt til 35):33

Manual I
Bordun 16'
Principal 8'
Gedakt 8'
Oktav 4'
Rørfløjte 4'
Quint 22/3'
Oktav 2'
Mixtur 4 fag
Cymbel 3 fag
Rankett 16' (forberedt)

Manual II
Violinprincipal 8'
Gedakt 8'
Quintatøn 8'
Traversfløjte 4'
Spidsfløjte 4'
Nasat 22/3'
Gemsehorn 2'
Terz 13/5'
Siffløjte 1'
Mixtur 3-4 fag
Vox humana 8'
Trompet 8'
Svelle

Hovedværk
Bordun 16'
Principal 8'
Gedakt 8'
Oktav 4'
Rørfløjte 4'
Quint 22/3'
Oktav 2'
Mixtur 4 fag
Cymbel 3 fag
Dulcian 16'

Rygpositiv
Principal 8'
Trægedakt 8'
Oktav 4'
Gedaktpommer 4'
Blokfløjte 2'
Quint 11/3'
Mixtur 3 fag
Ranket 16'
Krumhorn 8'
Tremulant

Manual III (fjernværk)
Dobbelgedakt 8'
Principal 4'
Quint 22/3'
Oktav 2'
Terz 13/5'
Oboe 8'
Svelle

Pedal
Violon 16'
Subbas 16'
Fløjte 8'
Oktav 4'
Nathorn 2'
Mixtur 6 fag
Basun 16'

Denne omdisponering tilfredsstillede dog ikke 
organisten, og i 1943 gennemførtes derfor en 
radikal ombygning, ved hvilken lejlighed der 
opsattes en ny facade i historiserende stil, teg-
net af Harald Lønborg-Jensen.34 Orglets ene 
manualværk blev nu anbragt som rygpositiv, og 
fjernværket, der blev anset for upassende, blev 
fjernet. Dele af dette blev genbrugt i Silkeborg 
Kapelkrematorium, jf. s. 6332.35 Efter ombyg-
ningen 1943 rummede dispositionen følgende 
41 stemmer:

Svelleværk
Gedakt 8'
Quintatøn 8'
Violinprincipal 4'
Spidsfløjte 4'
Traversfløjte 4'
Nasat 22/3'
Gemshorn 2'
Tertz 13/5'
Sivfløjte 1'
Scharf 3-4 fag
Trompet 8'
Vox humana 8'
Tremulant

Pedal
Subbas 16'
Violon 16'
Principal 8'
Fløjte 8'
Oktav 4'
Rørfløjte 1'
Mixtur 6 fag
Basun 16'
Trompet 8'
Cornet 4'36

Kopler: RP-HV, SV-HV, HV-P, RP-P. Manualomfang: 
C-g''', pedalomfang: C-f '. Tutti for HV. Spærreventil 
for pedalstemmerne Rørfløjte 1', Mixtur 6 fag, Basun 
16', Trompet 8' og Cornet 4'. Mekanisk traktur, meka-
nisk og pneumatisk registratur. Sløjfevindlader i RP og 
P, bælgventillader i HV og SV.37

Orglets originale †facade (fig. 18), tegnet af Hans 
Chr. Rasmussen, Silkeborg, bestod af et bredt 
midtfelt med uindrammede piber i mitraformet 
opstilling, flankeret af to lavere, rundbuede side-
felter. Facaden fra 1943 er, tillige med pedalvind-
laderne og nogle af piberne, genanvendt i det 
nuværende orgel.
 Indtil 1943 stod orglet på †orgelpulpitur nr. 2 fra 
1922.38 Dette bestod af to afdelinger, én i tårn-
rummet, hvor orgelværket var anbragt, og én i 
skibet, hvor facaden og det fritstående spillebord 
havde deres plads. Træet stod mørkt med lidt for-
gyldning på siraterne. Afdelingen i skibet blev bå-
ret af to søjler, og brystningen, der gentog former 
fra †orgelpulpitur nr. 1, prydedes af tætstillede 
arkader og en tandsnitliste. Efter 1943 stod orglet 
på det nuværende orgelpulpitur, dog stadig med 
hovedparten af instrumentet anbragt i tårnrum-
met.39

 Salmenummertavler, 1941-43, seks ens i stil med 
stolegavlene, 100×50 cm. De ældre †salmenum-
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mertavler, formentlig fra 1877, udgjorde et ram-
meværk med lav trekantgavl i nygotiske former.
 Lysekroner, 1941-43, fem ens messingkroner i 
renæssancestil, der hænger i skib og korsarme. I 
koret findes en mindre af samme type. Forment-
lig fra begyndelsen af 1900-tallet var en meget 
stor †lysekrone af messing, der hang midt i ski-
bet (jf. fig. 18). Den var i barokstil med hele tre 
kranse af store lysearme over hinanden.

 Tårnur. Ved gave og efter testamentarisk øn-
ske 1966 skænkede guldsmed Godtfred Brøchner 
penge til tårnur, der opsattes 1971. Værket er le-
veret af Jermin Larsen, Odense, mens urskiven 
imod torvet i vest (jf. fig. 1) er fremstillet i Sil-
keborg af 3 mm messingplade med forgyldning. 
Skivens 12 sektioner er hver for sig anbragt på 
messingringe, der er direkte fastgjort til murvær-
ket.40

Fig. 18. Orgel og orgelpulpitur bygget 1922. Foto i Marcussen & Søns arkiv. – Or-
gan and organ loft built 1922.
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 Klokkespil, 1966, oprindelig med 42 klokker, le-
veret af Jermin Larsen, Odense.41 2002 udvidet af 
Thomo Klokkeservice, Odense, til 49 klokker.42 
Toneomfang gs1, h1, cs2-h5.43 Samtlige klokker er 
støbt 1965 og 2002 hos Petit & Fritsen, Holland. 
En elektronisk klokkespilsautomatik, installeret 
1996 af Thubalka, Vejle, til erstatning for et op-
rindeligt båndspilleværk,44 er forbundet med 27 
udvendige elektromagnetiske hamre (tonerne d2-
e3); disse kan endvidere aktiveres fra et elektrisk 
klaviatur på orgelpulpituret. Tre af klokkespillets 
klokker anvendes tillige som ringeklokker, jf. 
ndf.
 Klokker. 1) 1965, tværmål 94 cm, om halsen 
kanter gotiske borter versalindskriften: »Jeg støb-
tes 1965 til Silkeborg Kirke af Petit & Fritsen som 
afløser for to ældre klokker fra 1876 og 1941«. På 
legemet læses: »Give da Gud at hvor vi bo/ altid 
når klokkerne ringe/ folket forsamles i Jesu tro«. 
Boltet direkte til en vuggebom.
 2) 1965, tværmål 80 cm, med gotiske bor-
ter om halsen og på legemet versalerne: »Dette 
klokkespil – skænket til minde om – købmands-
slægten Jones – der i mere end 100 år har boet 
i Silkeborg – blev opsat og overdraget Silkeborg 
by og menighed i året 1965«. Boltet direkte til en 
vuggebom.
 3) 1965, tværmål 70 cm, om halsen gotiske 
borter og indskriften »A(nno) D(omini) 1965« 
samt med ganske småt firmanavnet. Ophængt i 
slyngebom.
 En tidligere *klokke fra 1911 var skænket ano-
nymt af bankdirektør og justitsråd Oscar Lund og 
hustru som afløsning for kirkens lille klokke (†nr. 
1). Klokken benyttes siden restaureringen 1941-
43 på kirkegården og er behandlet derunder (s. 
6332).
 †Klokker. 1) 1865, oprindelig skænket til det 
daværende †kapel på Silkeborg Hovedgård og 
behandlet derunder (s. 6342). Klokken blev 1877 
overført til den nuværende kirke, hvor den fun-
gerede sammen med en større fra 1876 (†nr. 2). 
Revnet 1911 og 1924 brugt til støbning af en 
*klokke på kirkegården (s. 6333).
 2) 1876, fungerede som kirkens store klokke 
indtil den blev omstøbt 1965. Klokken var smyk-
ket af et reliefbånd med blomstermotiver og bar 

indskriften: »Støbt i Anker Heegaards etablisse-
ment på Frederiksværk 1876«.
 3) 1941, med støberiets signatur om halsen: 
»De Smithske Støberier i Aalborg gjorde mig i 
aaret 1941«. På legemet læstes: »Give da Gud, at 
hvor vi bo, altid må klokkerne ringe. Folket for-
samles i Jesu tro«. Omstøbt 1965.

KILDER OG HENVISNINGER

Ved embedet. Synsprotokol 1986ff.
 LAVib. Silkeborg Menighedsrådsarkiv, Valglister 
mm. 1884-1920 (C-396-D, 41). Tegninger ved C. M. 
Hess’ Fabrikker (1920?) (varmeanlæg) og Hans Chr. 
Rasmussen 1922 (orgel).
 NM. Indberetning ved Jens Jørgen Frimand 1979 
(inventar). Tegninger og opmålinger ved H. S. Sibbern 
1872 (facader og snit, detaljer), M. B. Fritz og Søn 1937 
(skematisk plan) og K. Kristiansen 1976 (plan, tryk).
 Silkeborg Museum. Projekttegning ved H. S. Sib-
bern 1870 (vestfacade).
  Litteratur. Silkeborg Kirke og Menighed gennem 100 
år 1877-1977. Jubilæumsskrift, udsendt som stencilat 
1977 af menighedsrådet ved formand Ove Laursen. 
»Godt 100 aar gammel klokke stadig i brug«, Silkeborg 
Avis 20. jan. 1966. Silkeborg 1846-1996. Historie Na-
tur Kultur, udgivet af Silkeborg Kommune i anledning 
af byens 150-års jubilæum, redigeret af Troels Ander-
sen, Hanne Arent, Peter Birk, Keld Dalsgaard Larsen 
og Per Hofman Hansen, Silkeborg 1995. Viggo Lov-
dal, »Hvordan Them kirke fik sit første orgel«, Østjysk 
Hjemstavn 1997, s. 99ff. 

Beskrivelse af bygning ved Mogens Vedsø, historisk 
indledning og beskrivelse af inventar ved Ebbe Nyborg 
og Ole Olesen (orgler). Redaktionssekretær Heidi 
Lykke Petersen. Teknisk og grafisk tilrettelæggelse ved 
Mogens Vedsø. Engelsk oversættelse ved James Manley. 
Redaktionen afsluttet feb. 2006.

1 Oplysningerne om kirkens historie stammer, hvor 
intet andet nævnes, fra jubilæumsskriftet Silkeborg kirke 
og menighed gennem 100 år 1877-1977, udsendt som 
stencilat 1977 af menighedsrådet ved formand Ove 
Laursen. Dette skrift har efter al sandsynlighed kunnet 
bygge på en synsprotokol, der gik tilbage til 1877 (el-
ler snarere 1862), og som synes bortkommet 1986 el-
ler senere. Oplysningerne i jubilæumsbogen vil således 
ofte kunne tillægges en primær værdi. 
2 Her fandtes på dette tidspunkt kun en ‘lund’. Jf. fig.  2 
og Drechsel 1880, 124.
3 Blandt de større private givere kan nævnes Vallø Stift; 
gaver til kirkens indretning omfattede alterprydelsen, 
orglet og alterstagerne (jf. ndf.). 
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4 Stiftamtmand Regensburg lagde stenen over en sølv-
plade, hvis indskrift ud over den regerende konge 
nævnte komitéens medlemmer. Provsten talte om ‘den 
velsignelse, der skulle komme ud fra kirken’, og man 
fejrede dagen med middag på Hotel ‘Silkeborg’ og en 
udflugt på ‘Hjejlen’, hvor kongelig kammersanger Si-
monsen diverterede. 
5 Kirkesalen, på hjørnet af Lyngbygade og Steen Bli-
chers Gade, er et beskedent, rektangulært kapel i tegl-
stensgotiske former; sydgavlens søjleportal fremtræder 
dog romansk. Efter 1959 er bygningen afhændet til 
Adventistkirken. Se i øvrigt Hans Chr. Rasmussen, 
»Lyngby Kirkesal«, i Bygmesteren 1921, 101.
6 Herom ‘Silkeborg Sogns nye Sognelokaler’, i Medd-
ÅrhSt. 1996, 160-61.
7 Reelt indeholder kun søndre siderum to etager, idet 
nordre siderum udnyttes i fuld højde som trapperum 
(jf. ndf.)
8 Søndre overetage rummede en periode et fjernværk 
til orglet (jf. note 30). Ved anbringelsen af dette fjerne-
des loftet og erstattedes af en lydtragt med forbindelse 
til nedennævnte ventilationsåbning i triumfvæggen 
over korbuen. Rummet er tilgængelig dels ad en loft-
lem fra præsteværelset, dels fra korets loftsrum. Nordre 
overetage har bevaret sit flade loft og er formentlig kun 
tilgængelig ad en loftslem i dette.
9 Ved opsætning af det nævnte orgelfjernværk (note 8) 
fjernedes gitteret, og åbningen forstørredes fra ca. 75 
cm til ca. 125 cm.
10 De lige trappeløb med reposer synes oprindelige, 
men er forlænget opadtil i forbindelse med kirkens om-
bygning 1941-43 (jf. s. 6285-86).
11 Kjeld de Fine Licht, »Kirkebygninger efter 1803«, 
Lolland-Falsters Stift 1803-2003, Nykøbing F 2004, 188-
89.
12 DK Kbh By, 1, 77.
13 Ca. 100 cm ved langvæggene i skib og korsarme, 
40-60 cm ved gavlene.
14 Støttepillerne er opført i tilknytning til facadernes 
oprindelige lisener, men da de er bredere end disse, 
er hovedparten af lisenerne øget tilsvarende; dette har 
medført beskæring af en række af buefrisernes yderste 
buer.
15 Det er således noget misvisende, når det gerne frem-
føres, at kirken udvendig står omtrent som ved opfø-
relsen; se f.eks. Jan Horskjær, Silkeborg 1845-1982 – en 
by i billeder, Silkeborg 1982, 118. 
16 Det ene var et Københavnsmærke angiveligt med 
årstal ‘73’(?), det andet læstes som stempel for Søren 
Peter Engel i København, †1853 (Bøje 1425). Indb. 
ved Jens Jørgen Frimand 1979 i NM. 
17 LAVib Silkeborg Menighedsrådsarkiv, Valglister m.m. 
1884-1920 (C-396-D,41). 
18 Om fontens vej til Silkeborg Hovedgård, som hæv-
det i Jubilæumsskriftet 1977 (jf. note 1), skulle have 
at gøre med dennes tidligere ejerskab til Them Kirke 

(frem til 1823), lader sig vist ikke sikkert afklare. Men 
om fontens identitet kan der næppe være tvivl. 
19 Skriftordene er valgt af kirkens daværende tre præ-
ster.
20 Ifølge Jubilæumsskriftet 1977 (jf. note 1) skulle de 
kongelige monogrammer være tilføjet, fordi ‘arbejdet 
skete, mens tyskerne holdt vort land besat’. Herimod 
taler, at der i Ribe Skt. Katrine Kirke findes tilsvarende 
stader og kongestole, der også er tegnet af Lønborg-
Jensen (DK Ribe 753), og som er opsat allerede 1932. 
21 Organist- og Kantorembederne, 9. udg. 2005.
22 Denne stemme er 1997 udskiftet med en Celeste 
8', hidrørende fra Frobenius-orglet (o. 1918) i Ålum 
Kirke (Randers Amt) (meddelt af organist Per Møller, 
Ryomgård). Quintatønens piber er opmagasineret ved 
kirken.
23 Prospektpiberne fra 1943 var af zink, jf. Bruno Chri-
stensen, »Ombygning af orgel i Silkeborg kirke«, Medd-
ÅrhSt. 1973, 78.
24 Orglet præsenteredes ved en kirkekoncert dagen ef-
ter kirkeindvielsen – med orgelbyggeren som solist.
25 Orglets ombygning og udvidelse, der tidligere er da-
teret o. 1885, må ud fra en sammenligning med andre 
af Fr. Nielsens arbejder snarere antages udført o. 1890.
26 Se endvidere Viggo Lovdal, »Hvordan Them Kirke 
fik sit første orgel«, Østjysk Hjemstavn, årg. 62, 1997, 
99-102.
27 Dispositionen gengives efter dokumenter i Marcus-
sen & Søns arkiv.
28 Stemmen benævnes Fistula 4' i Organist- og Kantor-
embederne, 3. udg. 1927.
29 Stemmen benævnes Cornetto 3 Kor i Organist- og 
Kantorembederne, 3. udg. 1927.
30 Fjernværket, en senromantisk specialitet, der i for-
vejen kun fandtes ét sted i landet (Jerusalemskirken, 
København), var anbragt i et rum mellem præstevæ-
relset og kirkeloftet. En kanal ledte lyden derfra til en 
cirkelformet åbning i muren over korbuen. Arrange-
mentet skyldtes if. orgelbygger Poul-Gerhard Ander-
sen et ønske fra en lokal redaktør, der havde hørt et 
fjernværk i Tyskland og kun ville støtte orgelsagen på 
betingelse af, at projektet omfattede en tilsvarende ind-
retning. (Poul-Gerhard Andersen, »Af en orgelbyggers 
dagbog«, Organistbladet, årg. 47, 1981, 336). Jf. i øvrigt 
R. Friis Søndergaard, »Fjernværk«, Dansk Kirkemusiker-
Tidende 1922, 52-53).
31 Organist- og Kantorembederne, 3. udg. 1927 oplyser, at 
orglet havde elektropneumatisk aktion; dette synes dog 
kun at have været tilfældet for fjernværkets vedkom-
mende. Jf. i øvrigt Michael Preben Hansen, »Pneuma-
tik i Danmark«, i Claus Røllum-Larsen & al., Dansk 
Orgelkultur, Jelling 1997, 277-306.
32 Niels Friis, Marcussen & Søn 1806-1956, Åbenrå 
1956, 62.
33 Som en eksperimentel forberedelse til ombygningen 
i 1933 synes fjernværket på et tidligere tidspunkt, se-
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nest 1927, at være blevet omdisponeret efter barokke 
forbilleder. Organist- og Kantorembederne, 3. udg. 1927 
gengiver fjernværkets ændrede disposition således: 
Bordone d’eco 8', Flauto cuspido 4', Flautino 2', Ses-
quialtera II, Mixtura III, Vox humana 8'.
34 Rygpositivet bærer Christian X’s navnetræk samt 
årstallet 1943. På hovedorglet ses et Jesumonogram.
35 Organist- og Kantorembederne, 4. udg. 1944.
36 Cornet 4' benævnes fejlagtigt Cornet 4 fag i Orga-
nist- og Kantorembederne, 4. udg. 1944.
37 Tekniske data if. Marcussen & Søns arkiv.
38 Vedr. fjernværkets placering, se note 30.
39 Yderligere oplysninger om kirkens orgler findes i 
Den Danske Orgelregistrant.

40 Jf. Aage Kristensen: »Istandsættelse af Silkeborg Kir-
ke og opsætning af nyt tårnur« MeddÅst 1972, 59-60.
41 Klokkespillet, skænket af Arthur Jones, blev indviet den 
19. februar 1966 (Skanderborg Amtsavis 21. febr. 1966).
42 Udvidelsen var skænket af Martha Busk.
43 Disse toner aktiveres fra stokklaviaturets taster A, c, 
d – c4. Tasten A findes kun i pedalklaviaturet, tasterne 
gs1-c4 findes kun i manualklaviaturet, de øvrige taster 
findes både i manual- og pedalklaviaturet.
44 Det oprindelige båndspilleværk, system Korffhage 
& Söhne, omfattede 14 klokker. Automaten forefin-
des stadig, men er ikke tilsluttet. Tak til organisterne 
Per  Rasmus Møller og Karin Viller Hansen for op-
lysninger vedr. klokkespillet.

Fig. 19. Detaljetegning af støbejernsrammer til kirkens vinduer (s. 6280) ved H. S. 
Sib bern 1872. 1:100. – Detailed drawing of the wrought-iron frames of the church windows, 
1872.
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Fig. 1. Kirken set fra sydøst. Foto Roberto Fortuna 2003. – The church seen from the south east.



Historisk indledning. Kirken er beliggende på en 
hjørnegrund mellem Vestergade og Hostrupsga-
de, hvor terrænet falder nordover mod Kalgårds-
vig, en afsnøret arm af Silkeborg Langsø. Grun-
den hører til Silkeborgs gamle birkedommerbo-
lig, en klassicistisk villa fra 1856. Denne ejendom 
blev 1898 købt af Ansgarstiftelsen (Det katolske 
bispedømme i Danmark), som overdrog den til 
ordenssøstre (Den kristlige Kærligheds Søstre) fra 
Paderborn med henblik på at indrette huset til 
skole og †kapel for en katolsk menighed.1 Beho-
vet herfor var opstået, efter at Silkeborg Papirfa-
brik tre år tidligere havde ansat en række kvinde-
lige arbejdere fra Bøhmen, der hidtil var gået til 
messe i en villa tilhørende fabrikken.

 1912 afløstes †kapellet på initiativ af pastor Johs. 
Frederiksen af en kirke opført langs Hostrupsgade 
nord for birkedommerboligen; tegningerne (fig. 
5-6) udførtes af arkitekt Edv. Jensen, Silkeborg.
 Efter 1. verdenskrig hjemkaldtes ordenssøstre-
ne 1922 til Paderborn, hvorefter ejendommen 
købtes af Skt. Josephsøstrene fra København, der 
drev skolen videre og oprettede et børnehjem. 
Både skole og børnehjem blev nedlagt under og 
umiddelbart efter 2. verdenskrig, men afløstes af 
en børnehave indtil 2003. Birkedommerens hus 
rummer nu menighedslokaler, men er delvis ud-
lejet til forretningsformål. 
 Omgivelser. Vest for kirken er der have for præst 
og menighed, mens der er parkering foran den 

VOR FRUE KIRKE
ROMERSK KATOLSK

Fig. 2. Rejsegilde 1912. Foto ved embedet. – Topping-out ceremony 1912.
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gamle birkedommerbolig. Langs Vestergade og 
Hostrupsgade er i nyere tid opført en mur af røde 
sten, som står blanke.

BYGNING

Kirken er et langhus med integreret præstebolig 
bag koret og et tårn ved indgangspartiet, der har 
våbenhus mod Hostrupsgade. Denne beliggenhed 
bestemmer bygningens orientering, hvor koret 
vender mod nord med betydelig vestlig afvigelse, 
mens sydenden er nær den gamle dommerbolig.
 Materialet er røde munkesten, som udvendig 
står blanke over kløvstenssokkel. Tagene er hængt 
med vingetegl.
 Ydre. Indgang til kirken sker fra et våbenhus, 
der springer frem som en diagonaltstillet ud-
bygning i hjørnet mellem kirken og tårnet med 
kamtakket, blændingsprydet gavl. Den fladbuede 
dør med ovenlysvindue, delt af murede sprosser, 
indrammes af et falset, spidsbuet spejl i gavlens 
fulde bredde. En anden mindre dør i et sekun-
dært vindfang på tårnets modsatte side forbinder 
kirkerummet med børnehaven og dens lege-
plads.
 Kirkens vinduer er spidsbuede dobbeltåbninger 
med en helt usædvanlig placering i spidsvinkle-
de udbygninger ved kirkens sider – tre på hver 
langside og med vinduerne indsat i de sydvendte 
murflader. Udbygningerne, der har falsgesimser 
ligesom flankemurene, står med selvstændige, af-
valmede tage. På langhusets sydgavl, vest for tår-

net er indsat en tredelt, trinvis stigende vindu-
eskomposition, som belyser orgelpulpituret over 
det lave vindfang. 
 Tårnet har kamtakkede gavle med cirkelglug-
ger og i understokværket mod syd en spidsbuet 
vinduestregruppe, indsat i blænding med aftrap-
pet afdækning. Klokkestokværket åbner sig på de 
tre frie sider i spidsbuede, parvis sammenstillede 
glamhuller. Mod syd, hvor de er højere, fremhæ-
ves de af en spidsbuet, falset blænding med for-
sænket kors i spejlet. 
 Præsteboligen, der som nævnt er samtidig med 
kirken, er bygget af tilsvarende materialer i den-
nes forlængelse. Bygningen har adgang i nordsi-
den. Den er udstyret med høj kælder og skiller 
sig ud fra kirken ved at være lavere og udformet 
med selvstændig tagkonstruktion. Den vil ikke 
blive nærmere omtalt.
 Indre. Kirkerummet er en sal, som overdækkes 
af et noget trykket og ribbedelt, spidsbuet loft, 
som 1962 blev fornyet med vandfast krydsfi-
ner. Langsidernes vinduesudbygninger har flade 
lofter og åbner sig mod rummet i arkader, hvis 
afslutning har karakter af tudorbuer over udkra-
get vederlag. I altervæggens østre del fører en 
firkantet dør ind til sakristiet, som udgør en del 
af præsteboligen. Døren og sakristiets placering 
mod gaden var led i en modernisering af præ-
steboligen 1969; indtil da lå sakristiet mod ha-
ven og forbandtes med kirken via en spidsbuet 
dør (jf. fig. 4). En spidsbuet arkade giver adgang 
til et todelt tårnrum, hvis østre halvdel rum-
mer skriftestol, mens der i den vestre er trappe 
til orgelpulpitur og klokkstokværk. Denne se-
kundære opdeling af tårnrummet (jf. fig. 5) er 
først gennemført 1950 (arkitekt Axel Sørensen, 
Silkeborg).
 Alterpartiet udgøres af et hævet podium, som 
er ændret i nyere tid og belagt med grålige Op-
dalfliser. Det øvrige kirkegulv er formentlig det 
oprindelige med små, kvadratiske fliser af kunst-
sten (hvide og sorte), lagt i forskellige mønstre 
og diagonaltstillet i udbygningerne. Under orgel-
pulpituret og i midtergangen ses korstegn, sam-
mensat af røde og gullige fliser. 
 Væggene, der tidligere var smykket med †fre-
sker (se ndf.), står nu med hvidmalet glasfibervæv.

Fig. 3. Grundplan. 1.300. Vest opad. Tegnet af MN 
2006 efter Edv. Jensen 1912, suppleret af Mogens Vedsø 
2006. – Ground plan. West at top.
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 Kirken er som nævnt et værk af arkitekt Edv. 
Jensen (1858-1943), der i 1900-tallets første tred-
jedel havde vigtige byggeopgaver i Silkeborg, jf. 
Alderslyst Kirke (s. 6313).2 Bygningen er ble-
vet til i et samarbejde med pastor Johs. Frede-
riksen, der bl.a. har ansvaret for de særprægede 
vin duesudbygninger.3 Selve idéen med sammen-
smeltning af kirken og præsteboligen er kende-
tegnende for en lang række katolske kirkebyg-
gerier, indledt herhjemme med den katolske 
‘domkirke’, Skt. Ansgars Kirke i København.4 
Derimod må kirkens detailudformning med lån 
fra den hjemlige middalderarkitektur (dør- og 
vinduesformer samt gavlenes kamtakker) henfø-
res til Edv. Jensen. De bevarede projekttegninger 
(fig. 5-6) viser i øvrigt, at en række forslag, såsom 
den lukkede forbindelse til birkedommerboligen, 
varmeanlæggets skorsten mv. ikke blev gennem-
ført, ligesom detaljerne i den opførte kirke blev 
mere ‘skrabede’ end arkitekten havde tænkt sig. 

 KALKMALERIER OG GLASMALERIER

Glasmalerier. 1) 1929, kun i ringe omfang bevaret. 
De udførtes efter udkast af pastor Johs. Hillebrand 
(1927-32) og leveredes af Victor von der Forst i 
Münster 1929. Bevaret er et maleri i sydgavlen, 
der viser Skt. Cecilia, som spiller på orgel med 
henført blik. Under hende læses: »Sancta Caecilia 
ora pro nobis« (Skt. Cecilia bed for os). Af †glas-
malerierne i skibets vinduer, der havde motiver fra 
Trosbekendelsen, er to bevaret på Silkeborg Mu-
seum5 
 2) 2000, udført af kunstneren Nis Schmidt til 
alle skibets vinduer som seks motiver fra Jesu liv: 
Bebudelsen, Jesu Dåb, Nadveren, Korsfæstelsen, 
Opstandelsen og Pinsen. Motiverne fremstår sti-
liserede i blåt, lilla, gråt, hvidt, gult og brunt.
 †Kalkmalerier, 1912, udført af pastor Johs. Fre-
deriksen (jf. fig. 4). Rummets nordvæg med hele 
dens svajede spidsgavl var effektfuldt dekoreret 

Fig. 4. Indre 1914 med pastor Johs. Frederiksens (†)altertavle og †vægmalerier. Foto ved embedet. – Interior 1914 
with (†)altarpiece and †murals by the vicar Johs. Frederiksen.
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med spidsarkader, der udgik koncentrisk fra al-
tertavlen. Herunder havde væggens nedre parti 
et mønster af ruder og firblade, og østligst, som 
markering af et Mariaalter, var i en spidsbue ma-
let en fremstilling af Maria siddende med barnet 
(jf. ndf.). Også langvæggene smykkedes i vindu-
eshøjde af store tæppeagtige billedmotiver. På 
østvæggen sås en fremstillingsscene og vistnok 
Maria Magdalene, der vasker Jesu fødder. 
 En kollega, pastor Peter Schindler, fældede ef-
ter opsættelsen en ubarmhjertig dom over male-
rierne: »Dens (kirkens) hvidkalkede indre havde 
pastor Frederiksen selv dekoreret med Fredsker, 
der efter sigende var malet med megen Tro og 
Kærlighed – ak, havde de været malt også med 
blot et mindstemål af Ævne!«.6 Overkalket o. 
1925.

INVENTAR

Oversigt. Kirkens indretning siden 1967 bærer 
præg af laterankonciliet 1962-65 med dets krav 
om enkelhed i inventaret. En del ældre interes-
sant inventar er dog i behold. En kalk (nr. 1) er 
ældre end kirken og må være bragt med 1898, da 
de første nonner indrettede deres †kapel. Andet 
stammer fra kirkens grundlæggelse 1912, da pa-
stor Johs. Frederiksen satte sit meget personlige 
præg på udsmykning og indretning. Det lå dels i 
hans egenhændigt malede udsmykninger (jf. ovf. 
og altertavle), dels i hans bevidste brug af bastant 
blank, teglsten til hovedstykker som alterbordet, 
alterskranken, døbefonten og prædikestolen (jf. 
fig. 4). Peter Schindlers kritik, der også gjaldt det 
teglmurede inventar,7 var uden tvivl medvirken-

Fig. 5. Grundplan og snit af kirke og præstegård. 1:300. Tegnet af Edv. Jensen, Silkeborg, 1912. I Silkeborg Lokal-Jensen, Silkeborg, 1912. I Silkeborg Lokal-
historiske Arkiv. – Ground plan and sections of church and vicarage.
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Danmarks Kirker, Århus

de til, at Johs. Frederiksens efterfølger i embedet, 
M. Ravelli (1924-27), gik radikalt til værks imod 
†kalkmalerier og inventar; døbefonten skal han 
endog have ladet bortsprænge med dynamit.8 
 Alterbordet, fra 1967, er fritstående, langt og smalt, 
udført i blank mahogni. Fortil har det siden 1987 
påsat tre af i alt fire nygotiske relieffer, 64×44 cm, 
som er erhvervet 1958 af pastor Joseph Stäubli 
fra Skt. Andreas Kirke i Ordrup ved København. 
De er udført 1886, af billedskærer Fleige i Mün-
ster og viser scener af Skt. Ansgars liv.9 Man ser, 
hvordan han som den første bringer kristendom-
men til Norden: 1) Ansgar sendes på mission af 
sin abbed. 2) Ansgar underviser i troen. 3) (Fig. 
8) Ansgar bygger en kirke, vel nok den i Hedeby. 
Bygmesteren tv. viser en tegning til bygningen 
(jf. relief på læsepult).

 Kirkens ældste †alterbord var muret i gotisk stil 
med spidsbuede nicher fortil og bagtil et højt 
»trin« som understøttelse for den daværende al-
tertavle (jf. fig. 4). Bordet bibeholdtes til 1967.
 Som alterprydelse tjener et udtryksfuldt kruci-
fiks i råtskåret, umalet træ. Det er udført af Nis 
 Schmidt, der har givet den undersætsige figur 
meget store hænder for at vise, at Jesus drager os 
med sig til Faderen. Syd for altret står tabernaklet, 
der er indkøbt i Belgien 1978, og som smykkes 
med et livstræ i emaljearbejde. Kirkens oprinde-
lige †tabernakel fra 1912, havde karakter af et skab 
af »hvideste Marmor, invortes helt forgyldt«, op-
sat på †alterbordet (jf. fig. 4) Udskiftet 1978.
 Kirkens ældste højalterprydelse fra 1912 var 
en stor tredelt altertavle med malerier, udført 
af pastor Johs. Frederiksen (jf. fig. 4). Selve ma-

Fig. 6. Opstalter af kirke og præstegård. 1:300. Tegnet af Edv. Jensen, Silkeborg 1912. I Silkeborg Lokalhistoriske 
Arkiv. –  Elevations of church and vicarage.

427
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Fig. 7. Indre set imod alteret. Foto Roberto Fortuna 2003. – Interior towards the altar.
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lerierne, med smalle gotiske rammer, er endnu 
i behold ved kirken. Midtfeltet, 192×160 cm, 
viser Kristus i Emaus, sidefelterne (158×78 cm) 
Moses og den brændende Tornebusk samt Ja-
kobsstigen. Et fotografi af kirkens indre 1914 vi-
ser, hvordan midtfeltet og de to mindre sidefel-
ter oprindelig rejste sig over en høj, mørkmalet 
predella med tunget udskårne kanter. Vistnok 
o. 1925 blev predellaen fjernet, således at ma-
lerierne kom til at stå direkte på det daværende 
alterbords høje trin. Nedtaget 1962 til fordel for 
ovennævnte †krucifiks. 
 Et sidealter, Mariaalteret, har plads nord for høj-
alteret i østsidens nordligste vinduesniche. Det 
markeres af en nyere figur af Maria stående med 
barnet. Figuren, af træ med bemaling i lyse toner, 
er af sengotisk type med barnet liggende på tværs 
og hovedet ved moderens højre skulder. Figuren 
står på en høj piedestal. En lignende, men mindre 
Mariafigur er indkøbt i Belgien 1978 og står nu i 
præsteboligen.
 †Sidealtre og †sidealterprydelser. Til kirkens ind-
retning 1912 hørte et Mariaalter nær det nu-
værendes plads, nemlig ved nordvæggen øst for 
højalteret. Her fandtes i et spidsbuet felt et maleri 
af Maria siddende med sit store barn på skødet 
(jf. fig. 4), udført af pastor Johs. Frederiksen. Selv 
om ingen andre altre eller figurer ses på dette 
interiørfotografi, kan de godt have eksisteret. Et 
interiørfotografi fra 1950 viser højaltret flankeret 
af to sidealtre yderst i vinduesnicherne. På det 
vestre stod en alterfigur, Maria i bøn (fra 1912?), 
mens nordsidens sidealter havde en Maria-ikon 
som prydelse. Endelig ser man 1962 de samme 
to sidealtre, det nordre nu med Maria i bøn, det 
søndre med en stor figur af Skt. Josef, der kan 
stamme fra kirkens opførelse. 
 Altersølv. Kalke. 1) 1898 eller før, udført af en 
guldsmed i Paderborn og derfor utvivlsomt bragt 
med af Den kristelige Kærligheds Søstre. Kal-
ken er 20 cm høj, historicerende, med lav klok-
keformet fod og svajet bæger, der har rester af 
forgyldning. Skaftledene er formet som tønder 
(udbugende) med bladværk og indfattede perler, 
der også pryder knoppen. På fodens underside 
læses guldsmedens signatur: »J. Fuchs fec(it) Pa-
derborn«.

 2) Måske o. 1920. Af pletsølv i renæssancestil 
med lille bæger, forgyldt, 22 cm høj. 3) O. 1920, 
25 cm høj, med balusterskaft, graveret bladværk 
og lille bæger. Stemplet med Københavnsmærke, 
‘E Dahl’ og guardeinmærke for Christian F. Heise 
(1904-32). 4-5) 1991, tegnet af Jørgen Dahlerup, 
foden gennembrydes af »alfa« og »omega«, skaftet 
er cylindrisk, bægeret formet som en lidt tryk-
ket halvkugle. På fodens underside læses: »Dahle-
rup, Denmark, Sterling. Vor Frue Kirke Silkeborg 
1991«.
 En hostieskål er sammenhørende med kalkene 
fra 1991, tværmål 16 cm, glat med råbanket fane. 
Indskrift som kalkene nr. 4-5.
 Ciborium, o. 1950, sølvplet, 19 cm høj, med 
kronende gotisk kors. Selve beholderen er mar-
keret med Jesumonogram.

Fig. 8. Skt. Ansgar lader en kirke bygge, vel Danmarks 
første i Hedeby. Relief på alterbordet, udført 1886 af 
billedskærer Fleige i Münster (s. 6305). Foto EN 2006. 
– St. Ansgar builds a church, probably the earliest in Den-
mark at Hedeby. Relief on altar, 1886.
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 Monstrans, formentlig fra 1912, messing, 60 cm 
høj, en standardvare i gotisk stil med frifigur af 
Kristus stående med udbredte arme oven på selve 
oblatbeholderen (ostensoriet). 
 Alterkande, formentlig fra 1912, af tin, 26 cm 
høj, i enkel skønvirkestil, korpus med drueløv 
og kornaks. På korpus læses også en latinsk frak-
turindskrift: »Qui Bene Sæpeque Bibit Certis-
sime it ad Cælum« (den som drikker godt og 
hyppigt (af dette) kommer ganske sikkert i him-
len). Indskriften afsluttes med et lille våben med 
utydeligt motiv 
 Et nyere småskib eller ‘navicula’ til røgelse er af 
kobber, 9 cm højt og ganske enkelt. Også et røgel-
seskar af samme materiale er en nyere standardvare.
 Alterkrucifiks, måske fra 1912, 110 cm højt. Fi-
guren er af blødt træ, velskåret i højgotisk stil, 
mens korset er af eg og står på et fodstykke med 
firpas. Nu i sakristiet.
 Messehagler og andre messeklæder er til stede i 
et større antal, alle nyere.

 En †alterskranke fra 1912 havde karakter af et 
stykke mur foran altret med gotiske blændinger 
og en polstring. 
 Døbefonten, fra o. 1925, er af sort marmor, 93 
cm høj, sekssidet, i enkel sengotisk stil svarende 
til 1500-tallets belgiske døbefonte fra Namur. 
Fonten står vest for alteret. Kirkens ældste †døbe-
font, der efter pastor Johs. Frederiksens anvisning 
var muret, blev efter sigende ‘sprængt’ af hans ef-
terfølger M. Ravelli (1924-27).
 En påskestage, formentlig fra første del af 1900-
erne, er af messing, 109 cm høj. Den har en kva-
d ratisk fod, som hviler på små kugler, skaftet er 
sekssidet, lyseskålen formet som et bæger.
 Krucifiks, se alterprydelse. Et stort †krucifiks, op-
hængt over alteret 1962-67, kendes kun fra en 
uklar fotografisk gengivelse. Det blev erhvervet 
af pastor Joseph Stäubli, der fandt det på loftet af 
præsteboligen i Århus.
 Prædikestolen fra 1983 har i overensstemmelse 
med laterankonsiliets forskrifter 1962-65 karak-

Fig. 9. Indre af det katolske †kapel fra 1898. Foto ved embedet. – Catholic †chapel of 1898, interior.
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ter af en enkel læsepult. Den er af samme arbejde 
som alterbordet og bærer forpå et relieffelt som 
de tre på alterbordet. Det viser Ansgar, der kom-
mer sejlende på sin prædikenfærd imod Nor-
den.
 †Prædikestole. 1) 1912, en muret opbygning 
med spidsbuede blændinger ved skibets vestside 
(jf. fig. 4). 2) Formentlig fra 1930’erne, en enkel 
polygonal kurv af træ, opsat vest for alteret. 3-4) 
1967 og 1978, læsepulte af samme art som den 
nuværende.
 Stolestaderne er fra 1912, af fyrretræ, i behersket 
gotisk stil. De har plankegavle med forskelligt 
formede topstykker og ryglæn, der på elegant vis 
er gennembrudt af store firpas.
 Et elektronisk orgel er anskaffet o. 1995. Det op-
rindelige †orgel, der havde syv stemmer og én 
transmission, ét manual og pedal, var bygget o. 
1912 af Th. Frobenius & Co., København, og 
omdisponeret o. 1954 af en ukendt orgelbygger. 
Pneumatisk aktion og keglevindlader. Orgelhuset 
med pibefacaden er bevaret og rummer nu højt-
talerne fra det elektroniske orgel.10

 En korsvej, indkøbt 1978 i Belgien, udgøres af i 
alt 14 scener fra lidelseshistorien, som er udført i 
emalje på plader af egetræ, 17×17 cm. På skibets 
vægge. Har afløst en ældre †korsvej.
 Klokker, 1912, begge støbt af M. & O. Ohls-
son i Lübeck. 1) Tværmål 85 cm, halsen med 
profilering og gotiske borter. På legemets ene 
side står med versaler: »Ora et labora« (bed og 
arbejd), på den anden: »M. & O. Ohlsson, Lü-
beck 1912«. 2) Tværmål 67 cm, i øvrigt som nr. 
1, dog er det latinske afløst af ordene »Vor Frue 
dyre«. Klokkerne, der har slyngebomme af eg, 
hænger i tårnet. Klokkestolen er af metalskin-
ner.

INVENTARET i stedets første †kapel fra 1898 
(fig. 9) synes gået tabt, når der ses bort fra 
ovennævnte kalk nr. 1. Kapellets †inventar frem-
hævedes i forbindelse med indvielsen for »sit 
smukt udsmykkede, stærkt belyste Alter fra 
Mühlhausen ved Prag, sine statuer af den h. 
Gudsmoder og den h. Josef« samt for sin »kom-
munionsbænk, prædikestol, korsvej og helt nye 
stilfulde bænke«.11

KILDER OG HENVISNINGER

Tegninger og opmålinger. Silkeborg Lokalhistoriske 
Arkiv. To blade med planer og opstalter ved Edv. Jensen, 
1912.
 Litteratur. 75 år. Vor Frue Kirke i Silkeborg. 1912–
1987, udgivet af menigheden, 1987. »Vor Frues Kapel« 
og »Aabningshøjtideligheden i Vor Frue Kapel i Sil-
keborg«, Nordisk Ugeblad for katholske Kristne 47, 1899, 
127-30. Johs. Frederiksen, »Vor Frue Kirke i Silke-
borg«, Nordisk Ugeblad for katholske Kristne 60, 856-59.

Indledning og beskrivelse af bygning ved Hugo Jo-
hannsen, glasmalerier og inventar ved Ebbe Nyborg 
og Ole Olesen (orgler). Redaktionssekretær Heidi 
Lykke Petersen. Teknisk og grafisk tilrettelæggelse ved 
Mogens Vedsø. Engelsk oversættelse ved James Manley. 
Redaktionen afsluttet feb. 2006.

1 Om kapellets indvielse og indretning, se »Vor Frues 
Kapel« og »Aabningshøjtideligheden i Vor Frue Ka-
pel i Silkeborg«, Nordisk Ugeblad for katholske Kristne 
47, 1899, 8-9 & 127-30. Om søstrene »Den kristelige 
Kjærligheds Søstres Jubilæum«, smst. 569-72. 
2 Jf. nekrolog i Silkeborg Avis 20. aug. 1943. 
3 I sin redegørelse for kirkebyggeriet fortæller pastor 
Frederiksen, der i øvrigt ikke nævner arkitekten, hvor-
ledes vinduesløsningens formål var at rette »det vel-
signede Lys, vor eneste Dekoratør« imod altervæggen. 
Johs. Frederiksen, »Vor Frue Kirke i Silkeborg«, Nordisk 
Ugeblad for katholske Kristne 1912, 856-59. 
4 Løsningen ses allerede på arkitekt G. F. Hetschs præ-
sentationstegninger fra 1840, jf. DK Kbh By, 5, 341ff.; 
men kendes i øvrigt fra en række andre katolske kir-
kebyggerier, eksempelvis Skt. Norberts Kirke i Vejle, jf. 
DK Vejle 214f.
5 To ruder er afbildet på bagsiden af 75 år. Vor Frue Kirke 
i Silkeborg. 1912-87, udgivet af menigheden 1987. 
6 Videre hed det: »Det var ikke hellig Enfold, end ikke 
Amatørens svigtende Kunnen, det var Dilettantisme, 
og det saaes, at Dilettanten selv var glad for det«. P. 
Schindler, Tilbage til Rom, Kbh. 1914, 12.
7 Således: »Alteret og Prædikestolen var udført i røde 
Mursten, men helt uden Proportion til hinanden og 
til Kirken – det var ude over Grænsen af det komiske, 
inde i det pinlige …«. Jf. note 6.
8 Siden fortrød Schindler sine ord: »Jeg harmedes, da 
en udenlandsk Kollega … ilede med at overkalke pa-
stor Frederiksens Fresker og sprænge hans prædikestol 
– ja, den måtte faktisk sprænges bort«. Jf. note 6.
9 Her, som i det følgende, når intet andet anføres, byg-
ger oplysningerne på 75 år. Vor Frue Kirke i Silkeborg. 
1912-1987, udgivet af menigheden 1987.
10 Yderligere oplysninger om †orglet findes i Den 
Danske Orgelregistrant.
11 Aabningshøjtideligheden i Vor Frue Kapel i Silkeborg, 
1899 (jf. note 1).
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Fig. 1. Kirken set fra nordvest hen over Tværgade. Foto i Silkeborg Lokalhistoriske Arkiv. – The church seen from the 
north west.



Den tidligere metodistkirke på hjørnet af Ny-
gade og Tværgade, kaldet Vor Frelsers Kirke, er 
opført 1923 efter tegninger af arkitekt Vilhelm 
Olsen, Holbæk (1883-1950). Menigheden er op-
løst 1997 og bygningen afhændet 1998 til Arki-
tekthuset i Silkeborg.
 Den røde teglstensbygning (fig. 1) flugter med 
gadelinjen og virker først og fremmest i kraft af 
sit markante tårn, der som bygningen i sin helhed 
er holdt i en nybarok stil. Tårnet er med spiret 
32 m højt. Det springer lidt frem i forhold til 
facaden og indeholder nederst en klassicerende 
portal, der leder ind til en forhal. Derfra var der 
tidligere adgang til det enkelt udformede kirke-
rum. Tårnet er afsluttet med et stejlt pyramidetag, 
der ender i et kors. Klokkestokværket fremtræder 
som en selvstændig etage, trukket lidt tilbage fra 
murflugten. En ejendom bygget sammen med 
kirken rummede præstebolig og menighedsloka-
ler.
 Kirkens †inventar var, som det fremgår af et 
fotografi, ganske enkelt (fig. 2). Som vanligt hos 
metodisterne havde altret karakter af et prædike-
stolsalter. På alterbordet stod den tresidede præ-
dikestolskurv med profilfyldinger, og oven over 
hang en korsprydet himmel af facon som en 
hue. Den var fæstnet til et pulpitur med store fyl-
dinger, der hvilede på vægkonsoller og to svære 
glatte søjler flankerende alteret. Mellem dem var 
på væggen over alteret malet ordene: »Gud er 
Kærlighed« (frakturskrift). På alterbordet ses en 
syvstage, den halvcirkulære alterskranke har dre-
jede balustre, og stolestadernes gavle havde ud-
trækssæde og et lille, profileret topstykke med 
urneformet lysestage.

Metodistmenighedens første †kirke, kaldet Ebe-
nezer, lå i Søndergade og blev indviet 20. oktober 
1907. Det var en ottekantet træbygning (fig. 3), 
der 1894 var bygget for egne midler af pastor P. 
M. S. Jensen og oprindelig havde været opstil-

let i Fangel og derefter på havnen i Odense som 
sømandskirke. Den lille centralbygning, der blev 
fragtet til Silkeborg med jernbanen, afsluttedes 
med et klokkespir. Afhændet 1923. 

Litteratur. Jan Horskjær, Silkeborg 1845-1982 – en by 
i billeder, Silkeborg 1982, 123. Finn Bræstrup Karlsen, 
Den danske metodistkirkes historie, 2000, 171, 184.

Beskrivelse af bygning ved Niels Jørgen Poulsen, in-
ventar ved Ebbe Nyborg.

Fig. 2. †Kirkens indre set imod alteret. Foto i Silkeborg 
Lokalhistoriske Arkiv. – Interior towards the altar.

VOR FRELSERS KIRKE
TIDLIGERE METODISTKIRKE
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Fig. 3. Byens †metodistkirke 1907-23, en centralbygning af træ, der fungerede som van-
drekirke. Foto i Silkeborg Lokalhistoriske Arkiv. – The Methodist church 1907-23, a migratory 
building.



Oversigt. Kirken i Silkeborgs nordlige forstad Alderslyst 
er opført 1929 efter tegning af arkitekt Edv. Jensen, 
Silkeborg, og indviet 15. dec. Den gennemgik 1975-
77 en ombygning med indvendig renovering, og ved 
samme tid opførtes (1974) et sognehus øst for kirken. 
Dette fremstår siden 2004 stærkt moderniseret og ud-
videt ved arkitektfirmaet ‘Årstiderne’, Silkeborg. 

Historisk indledning. Bydelen Alderslyst opstod i 
anden halvdel af 1800-tallet som en forstad til 
Silkeborg, beliggende nord for Langsøen. En fast 
forbindelse blev tilvejebragt allerede 1854, da der 
anlagdes en vejdæmning fra Silkeborg (jf. s. 6273, 
fig. 1). Sit navn fik bydelen 1873, og 1941 blev 
den indlemmet i Silkeborg Købstad.
 I kirkelig henseende hørte området nord for sø-
en til Balle Sogn (Viborg Amt), og her måtte Alders-
lysts indbyggere søge kirke, indtil man fik opført 

den eksisterende kirke 1929. Et stedligt ønske om 
en egen kirke blev rejst på et møde i forsamlings-
huset 19. nov. 1925. Året efter kunne man anlægge 
en kirkegård, der ikke fik plads i direkte tilslutning 
til Alderslysts bebyggelse, men lidt nordligere på 
åben mark. Der indkom hele 11 forslag til kirkens 
placering, herunder også et om en mere central 
plads ved Alderslysts hovedstrøg, Borgergade. Men 
det endte med, at kirken blev rejst på den dengang 
nye kirkegård lidt vest for Kejlstrupvej (jf. fig. 2). 
 Byggeriet kunne i betydelig grad baseres på 
indsamling og frivillige gaver. Grundstenen ned-
lagdes 21. april 1929, og kirkens indvielse fandt 
sted 15. dec. samme år. 
 Alderslyst Kirkes område blev 1937 gjort til et 
selvstændigt sogn; det vedblev dog med at udgøre 
et pastorat sammen med Balle indtil 1979.1

ALDERSLYST KIRKE

Fig. 1. Kirken set fra sydøst med granitsteler af Erik Heide langs stien i forgrunden. Foto Hans Peter Jensen 2004. 
– The church seen from the south east.
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KIRKEGÅRD

Kirkegården er anlagt 1926 på bar mark, på et 
fem tdr. land stort areal købt af herregården Ve-
ster Kejlstrup.2 I takt med det øgede behov for 
gravpladser, navnlig efter krigen, er arealet øget 
betydeligt. Således købte menighedsrådet 1955 
ni tdr. land vest for den oprindelige kirkegård, 
og senere er tillagt et areal nordøst for kirken på 
de tidligere skolehavers grund med mulighed for 
fremtidige udvidelser. Mens kirkegården endnu 
efter krigen frembød et traditionelt udseende 
med enkeltgravsteder på geled, er der med ha-
vearkitekten Johannes Tholles projekt fra 1963 
gjort et betydeligt arbejde for at skabe en afveks-
lende kirkegård med slyngede gange, særlige ur-
nebegravelsesområder og fællesplæner.
 Sideløbende med den intensiverede omsorg for 
kirkegården er en række skulpturelle monumenter, 

hugget i granit af billedhuggeren Erik Heide, ble-
vet opstillet på kirkegårdens enkelte afsnit: ‘Por-
ten’ (1978) ved østsiden af indkørslen til kirkens 
hovedindgang, ‘Opstandelseskorset’ (1994) på de 
ukendtes begravelsesplads, firdelt kors i lys grøn-
landsk granit (1996) på den ældste urnekirkegård 
og ‘Vingen’, med bronzestøbt vinge (1999). En-
delig har billedhuggeren 2004 udført 12 granit-
steler med forskellige kristne symboler, som flan-
kerer ‘kirkestien’ mellem kirken og sognegården 
(jf. fig. 1).
 Sydsiden af den ældste kirkegård hegnes mod 
Tulipanvej af en samtidig teglstensmur, afdækket 
med indadhældende vingetegl. Hovedindgangen 
ved murens vestende består af køreport, flanke-
ret af fodgængerlåger. Indgangene i øvrigt lukkes 
af gråmalede jerntremmefløje, der er ophængt i 
murede piller, prydet ud- og indvendigt af små 
kors i relief; korsene er muret af rundstave i tegl. 

Fig. 2. Alderslyst kirke fra syd 1945, endnu på bar mark med Kejlstrupvej i forgrunden. Først de seneste årtier har 
medført, at kirken er kommet til at ligge centralt i sit sogns bebyggelse. Foto i Silkeborg Lokalhistoriske Arkiv. 
– Alderslyst church from the south 1945.
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Pillerne afdækkes af fliser, som bærer smedejern-
lygter på de to midterste piller.
 Bygninger på og ved kirkegården. Øst for kirken, 
i tilknytning til en parkeringsplads, ligger sogne-
huset, som 2004 er nyindviet efter en gennem-
gribende ombygning og fornyelse ved arkitekt-
firmaet ‘Årstiderne’, Silkeborg. Den fremtræder 
som en hvidkalket, todelt bygning med indbyrdes 
forbindende glasgang. Den rummer foruden tre 
konfirmandstuer, kirkegårdskontor og kontorer 
mv. til kirkens øvrige personale tillige møde-
lokale og arkivrum. Kernen i sognehuset er en 
præstebolig fra 1962, som afløste en ældre villa på 
Ansvej 31. Præsteboligen blev 1974 udvidet og 
ombygget til sognehus . Et mandskabs- og redskabs-
hus nordøst for kirken på de tidligere skolehavers 
grund er ligeledes af nyere dato. 

 BYGNING

Den 1929 opførte kirke er tegnet af arkitekt Edv. 
Jensen, Silkeborg, som på et møde 6. aug. 1927 
med deltagelse af kirkeministeren og den kgl. 
bygningsinspektør Viggo Norn præsenterede et 
udkast og fik overdraget opgaven at udarbejde 
de endelige tegninger til kirken. Betonfunda-

mentet støbtes i oktober 1928, hvorefter man 
opsatte soklen af granitsten, indsamlet på mar-
kerne af landmænd i Balle og Gødvad som en 
symbolsk markering af den nye kirkes tilhørs-
forhold til det gamle sogn. Ifølge grundstensdo-
kumentet opførtes kirken efter licitation af føl-
gende lokale firmaer: Murermester H. P. Hansen, 
tømrermester Max Pape, blikkenslagermester J. 
A. Christiansen, glarmester E. Gjerulff, maler-
mester Johs. Jørgensen. Varmeanlægget tegnedes 
af ingeniør K. Møller-Holst fra firmaet B. Klint, 
Silkeborg.
 Beskrivelse. Kirken bestod oprindelig alene af 
kor og skib med jævnbredt tårn i vest, mens en 
tilbygning ved korets nordside og et trappehus op 
imod tårnets sydside er tilføjet ved en gennem-
gribende modernisering 1975-77 (se ndf.). 
 Materialet er røde teglsten, som udvendig står 
hvidkalket over den blanke kampestenssokkel, 
indvendig pudset. Tagene er hængt med vinge-
tegl. Kirkens orientering er omtrent solret.
 Ydre. Gesimserne på kor, skib og tårn er formet 
som trappefriser, mens taggavlenes kamme mar-
keres af bryn over aftrappet udkragning. Tårnets 
øst-vestvendte taggavle prydes af højblændinger 
med afdækning svarende til brynenes trapper, 

Fig. 3. Grundplan. 1:300. Tegnet af MN 2006 efter Steensen & Varming, Århus 1972. – Ground plan.
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mens tilsvarende prydelse af korets taggavl for-
svandt ved moderniseringen 1975-77. Hoved-
indgangen i vest er formet som et portalfrem-
spring med gavlformet afslutning omkring en 
rigt falset, spidsbuet åbning; 1975-77 sløjfedes en 
†portal til ligkapel i tårnets nordside tillige med 
en †præstedør i korgavlen.
 Koret og skibet har koblede, svagt spidsbuede 
vinduer med udvendig fals, mens tårnet mod 
syd og nord (sidstnævnte fra 1975-77) har min-
dre, koblede sprossevinduer i to stokværk, indsat 
i fælles, spidsbuede, falsede blændinger. Klok-
kestokværket åbner sig med fladbuede, falsede 
glamhuller: tre mod øst og vest, et enkelt i de to 
andre sider.
 Indre. Kor og skib forbindes af en bred, svagt 
tilspidset korbue, falset og med kraftig vulst imod 
skibet. Begge afsnit har bjælkeloft. Ved arbejderne 
1975-77 fjernede man i korets østlige del en ind-
retning, som rummede †præsteværelse og trappe 
til den bevarede kælder, som strækker sig under 
størstedelen af koret og omfatter fyrrum m.m. 
samt offentlige toiletter. De sidste er indrettet 
o. 1960 (arkitekt Edv. Madsen, Silkeborg) med 
udvendig adgang via et trappeløb langs korets 
sydside. Indgangen til dette indvendige ‘sakristi’ 
skete via en dør i korgavlen, flankeret af vinduer 
til præsteværelset og trappen.
 I både kor og skib var vægfladerne indtil 1975-
77 brudt af †prydnicher med falsede, spidsbuede 
stik; i koret på sidevæggenes vestlige del, i skibet 
omkring korbuen og døren til tårnrummet.
 Tårnets understokværk var oprindelig delt i et 
våbenhus med vindfang, hvorfra der mod syd var 
trapperum (adgang til orgelpulpitur, kirkens lof-
ter og klokkestokværk) samt dåbsværelse, mens 
der i nord var indrettet †ligkapel med udvendig 
adgang. Tagværkerne er af fyr og udformet som 
en dragerstol med hængeværk.
 Sogneboerne havde ønsket, at deres nye kirke 
skulle ligne ‘en gammel dansk landsbykirke’, og i 
overensstemmelse hermed har arkitekten tegnet 
en bygning, der i udformning og detaljer rummer 
lån såvel fra senromanske teglstenskirker (korbue, 
koblede vinduer og portalfremspring) som fra 
senmiddelalderlig teglstensarkitektur (trappefri-
ser, blændingsgavle og glamhuller).

 Moderniseringen 1975-77. Øget pladsbehov i 
takt med sognets markante befolkningstilvækst 
fra 1960’erne, gav stødet til en udvidelse og mo-
dernisering, efter projekt ved arkitekt Viggo Har-
die-Fischer, København, udarbejdet 1969. 
 Ændringerne er koncentreret til koret og tår-
net. For korets vedkommende er der skabt øget 
plads ved fjernelse af det oprindelige ‘sakristi’, 
hvilket indebar en ombygning af korgavlen. Her 
er i stedet for den oprindelige præstedør mv. 
indsat et stort, firkantet vindue, beregnet til en 
glasmosaik (se ndf.), der tjener til altertavle; vin-
duesfalsen afsluttes med tre fladbuer. 
 Som erstatning for ‘sakristiet’ er opført en til-
bygning ved korets nordside, som i det ydre er 
tilpasset den eksisterende kirkes udtryk med 
trappefriser under gesimsen, hvidkalkede mure 
og teglhængt tag. Dørene og vinduerne er deri-
mod udført som firkantede åbninger; vinduerne 
sprossedelte. Tilbygningen forbindes med koret af 
en firkantet døråbning, som delvis har slugt det 
oprindelige nordvindue. Fra en korridor langs 
korets nordmur er der adgang til præsteværelse 
og kirketjener- og kordegneværelse samt udven-
dig præstedør i øst og nedgang til kælderen i vest. 
Derimod er et kapelrum, som er indrettet ved 
nordgavlen, kun tilgængeligt gennem en fløjdør 
i vestmuren. Væggene står i blanke gule mursten, 
gulvene er belagt med Opdalfliser, og lofterne 
har lister af egetræ. 
 I tårnet er såvel underetage som pulpituretage 
helt nyindrettet. Nord for våbenhuset, hvis vind-
fang fjernedes, er ligkapellet afløst af et brude-
værelse. Den oprindelige nordportal er derfor 
erstattet af vinduer, svarende til den eksisterende 
komposition i syd. Syd for våbenhuset er indret-
tet endnu et værelse samt vestligst et toilet. Fra 
det søndre  værelse er der adgang til et samtidig 
opført trappehus med firkantet yderdør og fritstå-
ende spindeltrappe til orgelpulpituret og tårnets 
øvre stokværk. Orgeletagen er også omdispone-
ret og indrettet med separate rum til organisten 
og koret (i syd) og til depot; vest for sidstnævnte 
findes endnu et toilet. Åbningerne mellem kir-
kerummet og våbenhus samt pulpituretagen er 
gjort bredere, hvorved de falsede vanger imod 
pulpituret er forsvundet.
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 Koret, hvis gulv er hævet fire trin over skibet, 
har ligesom de øvrige afsnit grålige Opdalfliser. 
Bjælkelofterne i kor og skib står nu malet med 
gråblå farve og oplyses af et større antal spotlam-
per, indbygget i bræddebeklædningen. I våben-
hus og dåbsværelse står vægge og loft træklædt.
 En oprindelig plan om udvidelse af korbuen er 
ikke realiseret, derimod er væggenes prydnicher 

udmuret. Af hensyn til glasmosaikkerne (se ndf.) 
er lysningen i korets og skibets vinduer udvidet. 
 Glasmalerier i alle kirkens vinduer er skabt af 
Sven Havsteen-Mikkelsen 1977 og arbejdet ud-
ført på glarmester Mogens Freses værksted i Kø-
benhavn. Som noget nydannende er det farvede 
glas ikke lagt i bly, men i kraftige ‘sprosser’ af be-
ton, som indgår i kompositionen. I korets store 

Fig. 4. Indre set imod øst. Foto Roberto Fortuna 2003. – Interior to the east.
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højrektangulære østvindue, hvor maleriet funge-
rer som alterprydelse, skildres Korsfæstelsen (fig. 
5) i stiliserede former. Frelseren, der er lysende 
hvidblå, hænger på et T-kors med dybrøde og 
gyldne farver som baggrund. Under korset er 
med mættede blå toner antydet nogle skikkelser, 
der må repræsentere menigheden. Glasmalerier-
ne i de øvrige vinduer er ikke figurlige, men er 
samlet om hver et kristent symbol eller en for-
tælling. Farverne her domineres af brune, gule og 
grønne nuancer. I korets sydside vises »Anker-
kors« (østligst) og »Tornekronen«, i skibets syd-
side fra øst »Dommedag«, »Al din gæld er betalt«, 
»Treenigheden«, »Tegn i sol og måne«, »Brødet 
og vinen« og »Genkomsten«. I skibets nordside 
ses tilsvarende »Lyset sejrer over mørket«, »Ha-
vets fisk«, »Opstandelsen«, »I denne nat«, »Him-
melens fugle«, »Og Gud skabte store hvalfiske«.3 
En †kalkmalet dekoration af korbuens profiler med 
rankeslyng og korsmærker fjernedes ved moder-
niseringen.4

INVENTAR

Inventaret er for hovedpartens vedkommende 
oprindeligt, en del dog tilkommet ved kirkens 
ombygning 1975-77.
 Alterbordet, fra 1975-77, er af bornholmsk gra-
nit, bestående af en kraftig plade på to tværben 
med midtstøtte. Som alterprydelse tjener Sven 
Havsteen-Mikkelsens glasmosaik »Korsfæstelsen« 
i vinduet ovenover.
 Tidligere alterprydelser. 1) En altertavle fra 1929. 
Bevaret er kun maleriet (fig. 6), Kristi Himmel fart, 
udført af den lokale kunstner Martin Kaalund-
Jørgensen.5 Billedet, olie på lærred, 139×104 
cm, viser på baggrund af en letskyet himmel 
den hvidklædte Kristus i en klassisk positur med 
skriftrulle i venstre hånd og den højre rakt ud, 
således at naglegabet ses. Maleriets †indfatning 
havde karakter af en smal, arkitektonisk opbygget 
altertavle. Det var flankeret af søjler, som bar en 
profileret gesims med kronende trekantgavl. Be-
maling i gråtoner, hvortil på postamentet hørte 
frakturindskriften: »Fred være med Eder«. Træ-
værket blev kasseret 1948, mens maleriet siden 
1977 hænger i tårnets første stokværk.
 2) 1948, et maleri, Kristi Genkomst, udført af 
den ungarske kunstner og flygtning André He-
vezi, olie på lærred, 300×255 cm (lysningen). En 
hvidklædt Kristus står foroven med hævet arm 
og lader lyset vælde ud over små scenerier og 
motiver såsom Dåb, Nadver, kirke og kors. Også 
dystre modmotiver anes, således et nazikors og 
måske Hitler selv. Grundfarven er en grøn i flere 
nuancer. I spinkel profilramme. Siden 1977 i tår-
nets første stokværk.
 Altersølvet, indbefattet oblatæsken, er leveret 
1929 af Carl M. Cohrs Sølvvarefabrik som en 
gave fra direktør J. A. Duelund og Hustru. Kal-
ken, 22 cm høj, har cirkulær fod, linseformet 
knop og korsprydet halvkuglebæger. Om foden 
læses: »Skænket til Alderslyst Kirke af Marie og 
J. A. Duelund 15. decbr. 1929«. Stemplerne er 
foruden Cohrs et Københavnsmærke og guar-
deinmærket for Johs. Siggaard. Disken, tvær-
mål 14 cm, har cirkelkors på fanen og samme 
indskrift og stempler som kalken. Oblatæsken 
er cylindrisk, tværmål 10 cm, 4,5 cm høj, med 

Fig. 5. Korsfæstelsen, glasmaleri i korets østvindue, ud-
ført 1977 af Sven Havsteen-Mikkelsen (s. 6317). Foto 
Svend Erik Rasmussen 2004. – The Crucifixion, stained 
glass by Sven Havsteen-Mikkelsen 1977.
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hvælvet låg, der prydes af cirkelkors. Indskrift og 
stempler som kalken.
 Alterkanden, 1938, er et københavnsk arbej-
de med udbuget, korsprydet korpus, hvælvet 
låg med gæk samt påskriften: »Alderslyst Kirke 
1938«. Stempler som det øvrige altersølv.
 Alterstagerne, formentlig fra 1929, er af mes-
sing, lave og kompakte, 25 cm høje. Den ene er 
skænket af rektor Theodora Lang og frøken An-
na Høltzermann, den anden af provst Aage Boj-
sen Møller og sognepræst Anders Larsen, Jelling 
(begge tidligere præster i Gødvad-Balle).
 Alterskranken, fra 1975-77, er tresidet med rette 
hjørner, udført i blank eg og forsynet med grøn-
blå hynder. Den oprindelige †alterskranke fra 1929 
var halvcirkulær, gelænderets balustre kronedes 
vistnok af englehoveder, og skamlen var betruk-
ket med læder. 
 Døbefonten, fra 1929, er af grå granit, sekssidet, 
88 cm høj, udført i tidlige gotiske former af en 
lokal stenhugger. Kummens sider har nedentil for-

sænkede spidsvinduer, dens hjørner markeres af 
rundstave, og en beskeden fordybning tjener det 
samtidige dåbsfad, af messing, tværmål 47 cm, med 
bulebosser på fanen. Fadet er skænket af overlæ-
rer H. Skou og hustru.
 Prædikestolen, fra 1929, er bekostet af sogne-
præst Jens Andersen, og til understregelse af den 
kirkelige kontinuitet er den udført af egetræ fra 
Balle Kirkes gamle tagværk. Formerne er især 
gotiske, men opbygningen slutter sig i øvrigt til 
de vanlige renæssanceprædikestoles. Kurven om-
fatter fem fag med tidliggotiske trekløverbuer, 
der løber igennem bag hjørnernes spinkle, sno-
ede helsøjler, som er af udpræget sengotisk art. 
Kurven har underbaldakin med konkavt (gotisk) 
svaj og står på en kraftig ottesidet bærestolpe i 
skibets sydøsthjørne. Opgangen fra øst er for-
nyet 1975-77 i enkle former. Himlen, der udgår 
fra sydvæggen over kurven, danner en ottesidet 
polygon med hjørnefremspring og småspir. Træ-
værket står i blankt egetræ.
 Stolestaderne, fra 1929, har let skrånende fyldings-
ryglæn og plankegavle, hvis udsvejfede topstykker 
danner firkløverformede felter imod midtgangen. 
Heri er der i fladt relief udskåret kristne tegn og 
symboler: Jesusmonogram, Kristusmonogram og 
stjerne. Staderne stod oprindelig i blank fyr med 
lidt sølv på udskæringerne. Siden 1975-77 er sta-
derne hvide, mens skæringerne er forgyldte på 
grønblå bund.
 Orglet, oprindelig med 20 stemmer, to manualer 
og pedal, er bygget 1977 af Th. Frobenius & Søn-
ner efter tegning af Viggo Hardie-Fischer. 1993 
er det udvidet med én stemme af samme firma.6 
På samtidigt pulpitur i kirkens vestende. Det tid-
ligere †orgel, med otte stemmer, to manualer og 
pedal, var bygget 1930 af Horsens Orgelbyggeri 
ved Th. Frobenius & Co. og havde pneumatisk 
aktion samt bælgventillader.7 Over vestindgan-
gen på et †vægpulpitur, der dannede fortsættelse 
af tårnets overetage.
 Lysekroner, 1952, otte ens af messing i renæssan-
cestil efter model i Skive gamle kirke, ophængt 
over skibets stolerækker.
 Et kirkeskib, skoleskibet København, er ophængt 
ved kirkens 25-års jubilæum 1954 og udført af 
maskinfører Jens Emil Andersen som minde om 

Fig. 6. Tidligere alterprydelse nr. 1, et maleri, Kristi 
Himmelfart, udført af Martin Kaalund-Jørgensen 1929 
(s. 6318). Foto ved embedet. – The Ascension. Former 
altar painting by Martin Kaalund-Jørgensen 1929.
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de søfolk, der var omkommet 25 år tidligere ved 
skibets forlis i Sydatlanten. Skibet, en femmaster, 
er 165 cm langt, skroget sortmalet med rød/gul 
kant og grøn bund. 1970 over skibets midtgang, 
vestligst, nu ved skibets sydvæg mellem det vest-
ligste vinduespar. 
 Klokker. 1) 1927, oprindelig anskaffet som kir-
kegårdsklokke, støbt af M. & O. Ohlsson i Ystad 
i Skåne, tværmål 77 cm. Klokken har profile-
ring ved overgangen mellem legeme og slagring 
og om halsen en tolinjet indskrift i reliefversa-
ler med kantende bladborter: »Giv mig Gud en 
Plads imellem dem,/ som synger Livet ind,/ at 
Himmeltoner ej maa dø/ i Menneskenes Sind«,8 
på legemet læses: »Aar 1927 støbtes denne Klok-
ke til Alderslyst Kirke af M. O. Ohlsson i Ystad«. 
Svære, glatte hanke. Klokkens første plads var i en 
stabel på kirkegården. Siden 1929 i kirkens tårn. 
Nyere slyngebom. 
 2) 1929, tværmål 110 cm, om halsen indskrift 
med fraktur kantet af lister: »De Smithske Stø-
berier i Aalborg gjorde mig til Alderslyst Kirke 
Aar mcmxxix«. På legemet tilsvarende: »Ton højt 
syng ud og kald til Gud«. Nyere slyngebom.

KILDER OG HENVISNINGER

Tegninger og opmålinger. Ved embedet. Tryk af pro-
jekt 1959 til indretning af toiletter i kælderen ved arki-
tekt Edv. Madsen. – Div. tryk af planer, snit og facader, 
målt 1969; endvidere af projekt til modernisering, alt 

ved arkitekt Viggo Hardie-Fischer, København, dateret 
1969 og 1971. – Tryk af plan 1972 af kraftinstallation 
ved rådgivende ingeniører Steensen & Varming, Århus. 
 Litteratur: Alderslyst Sogn og Kirke i Silkeborg, folder 
udsendt af menighedsrådet efter kirkens restaurering 
1977. Alderslyst Kirke 1929-2004, udgivet af Alderslyst 
Sogns Menighedsråd, Herning 2004.

Beskrivelse af kirkegård og bygning ved Hugo Johann-
sen, historisk indledning og beskrivelse af inventar ved 
Ebbe Nyborg og Ole Olesen (orgler). Redaktionssek-
retær Heidi Lykke Petersen. Teknisk og grafisk tilret-
telæggelse ved Mogens Vedsø. Engelsk oversættelse ved 
James Manley. Redaktionen afsluttet feb. 2006.

1 Kvarteret Søholt, tidligere en del af Gødvad Sogn, 
blev lagt til Alderslyst Sogn 1946. 1999 afgav Alderslyst 
et område i Hvinningdal til Balle Sogn, hvor der 1995 
var opført en vandrekirke (indviet 26. feb.). 
2 Hvor intet andet er anført bygges på oplysninger i 
jubilæumsskriftet Alderslyst Kirke 1929-2004, udg. af 
Alderslyst Sogns Menighedsråd, Herning 2004 (Alders-
lyst Kirke).
3 Se også Mikael Wivel, Kunsten i kirken. Danske kirke-
udsmykninger fra de sidste hundrede år, Kbh. 2005, 102-
109.
4 Dekorationen, som formentlig var oprindelig, ses på 
ældre fotografier, jf. Alderslyst Kirke, 17, 30.
5 1889-1952. Han var far til malerinden Bodil Kaa lund 
og lærer for Asger Jorn.
6 Organist- og Kantorembederne, 9. udg., 2005.
7 Organist- og Kantorembederne, 4. udg., 1944. Michael 
Preben Hansen: »Pneumatik i Danmark«. Claus Røl-
lum-Larsen & al.: Dansk Orgelkultur. Jelling 1997, 277-
306.
8 Verset er forfattet af Silkeborg-forfatteren Edvard 
Ege berg.
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Fig. 1. Kirken set fra sydøst efter tilføjelse af tilbygning. Foto Arnold Mikkelsen. 2005. – The church seen from the 
south east after extension.

Oversigt. Kirken i byens sydvestlige del er opført efter 
tegninger af arkitekt Viggo Hardie-Fischer1 og indviet 
9. marts 1958. Det nye Mariehøj Sogn var udskilt fra 
Silkeborg Sogn 18. febr. 1956. Kirken har navn efter 
gården Mariehøj, på hvis jorder den er rejst.2 En præ-
stebolig ved kirken, opført af samme arkitekt 1959, er 
udvidet og ombygget 1980 og 1998 og fungerer nu 
som sognehus med kontorer og mødelokaler. En nær-
liggende, ny præstebolig er bygget 1986 efter tegninger 
af arkitekt Henning Dammeyer.

Historisk indledning. I den søndre del af Silkeborg, 
syd for jernbanen, udfoldede der sig i mellem-
krigstiden et rigt kirkeligt liv omkring Lyngby 
Kirkesal, Lyngbygade 8, med ugentlige gudstjene-
ster ved præsterne fra Silkeborg Kirke (jf. s. 6276). 
Bygningen, der siden 1957 benyttes af Adven-
tistsamfundet, blev opført 1920 af arkitekt Hans 
Christian Rasmussen.3 Den ejedes oprindelig af 

MARIEHØJ KIRKE
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Indre Mission, og bag kirkesalen stod et ‘konsor-
tium’, hvis formål det var at virke for opførelsen 
af en ny kirke i denne del af byen, tiltænkt navnet 
‘Johanneskirken’.4

 Efter ombygningen af Silkeborg Kirke (jf. s. 
6280ff.) engagerede menighedsrådet 1944 arki-
tekt Harald Lønborg-Jensen til at forberede op-
førelsen af den nye kirke, og blandt fem mulige 
placeringer udpegede han det smukt kuperede 
terræn ved Mariehøj oven for Lyngsø som den 
mest velegnede. Indsamlingen til den nye kirke 
begyndte i oktober 1944, og det følgende år frem-
lagde Lønborg-Jensen en skitse til den kommen-
de kirke (fig. 2), hvortil der senere blev udført 
detaljerede tegninger og fremstillet en gipsmodel. 
1946 var planerne så vidt fremskredne, at man 
31. juli, som et led i festlighederne i forbindelse 
med byens 100-års jubilæum, kunne nedlægge 
en grundsten til den nye kirke.5

 Lønborg-Jensens projekt (fig. 2), der dog aldrig 
blev til noget, viser et stort anlæg bestående af 
en for ham typisk kirke i sengotisk udformning 
med kamtakkede gavle og et tårn, hvis spir har 
stærke mindelser om tårnet ved Helligåndskir-
ken i København. Foran kirken tænkte han sig to 
tværgående ‘porthuse’, som skulle danne ramme 
om en forgård eller ‘klostergård’. Forslaget over-
skred imidlertid langt de økonomiske rammer, 
og på grund af efterkrigstidens almindelige man-
gelsituation og statens tøven med at give tilskud 
måtte byggeriet stilles i bero.
 Efter Lønborg-Jensens død 1948 blev bygge-
sagen overladt til hans medarbejder, arkitekt V. 
Hardie-Fischer, hvem menighedsrådet 1950 bad 
udarbejde et nyt projekt. Dette utraditionelle og 

Fig. 3. Kirken set fra sydvest efter opførelsen 1958. Fo-Fo-
to i NM. – The church seen from the south west 1958.

Fig. 2. Skitseforslag til kirke ved H. Lønborg-Jensen 1945 (s. 6322). – Sketch for the church by H. Lønborg-Jensen 
1945.
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ganske ambitiøse forslag blev forhandlet med mi-
nisteriet i dec. 1952, hvorefter piloteringsarbejdet 
til den nye kirke kunne indledes i marts 1953. I al 
stilfærdighed flyttede man den første grundsten 
og forsynede den med et supplerende dokument, 
som redegjorde for ændringerne i bygningspla-
nerne.

BYGNING

Hardie-Fischers usædvanlige kirke er en centralkirke i 
tre etager med fire korte korsarme og et pyramidedæk-
ket tårn over korsskæringen. Der er adgang til kirken 
gennem et våbenhus i vest, og etagerne er forbundet 
med vindeltrapper i alle fire hjørner. En tilbygning ved 
nordsiden fra 1992 er opført efter tegning af arkitekt 
Mogens Svenning. Orienteringen afviger 45 grader, så 
kirkens ‘længdeakse’ vender sydøst-nordvest med al-
tret i sydøst. I det følgende er altrets placering dog for 
nemheds skyld betegnet som ‘øst’ og våbenhusets som 
‘vest’, svarende til arkitektens tegninger.

Den tårnagtige bygning, der syner vidt omkring, 
er rejst på et skrånende terræn, som falder mod 
sydøst, ned mod Lyngsø. Kirken måler udvendig 
20×20 m og er 33,35 m høj (fra gulvplan til spi-
rets spids); til korsarmenes tagryg er der 22 m.
 Grundplanen udgøres af et kors med korte ar-
me, hvis hjørner er næsten udfyldt af de tresidede 
trappehuse. I opbygningen er korsformen konse-
kvent gennemført, og ‘længdeaksen’ giver sig ud-
vendig kun til kende ved våbenhusets forlængen-
de karakter i vest og ved trappehusenes tagflader, 
som vender hhv. mod syd og nord. ‘Korgavlen’ i 
østre korsarm er uden åbninger, mens de øvrige 
sider hver optages af et stort vindue. 
 Materialerne er ude og inde håndstrøgne, gule 
mursten, alt i blank mur. En udvendig sokkel af 
granitkvadre er aftrappet, så den følger det fal-
dende terræn. Tagene er tækket med røde tegl-
sten. Gavlene står uden udhæng, og kun trap-

Fig. 4. Mariehøj Kirke. 1:300. Grundplan, visende kirkens hvælvingssystem og tilbygning 1992. Øst opad. Tegnet af 
Marianne Nielsen 2006 efter V. Hardie-Fischer 1957 og arkitektfirmaet Birch & Svenning 1992, suppleret af Niels 
Jørgen Poulsen. – Ground plan showing vault system and extension. East up.
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pehusene, der har halvtage, er forsynet med en 
teglafdækket kam. I klokkespiret, der rejser sig over 
korsskæringen, er de bærende konstruktioner af 
beton og væggene beklædt med imprægnerede 
Kalmar-brædder. En vindfløj over det svagt svej-
fede pyramidetag bærer årstallet »1957«.
 De store murstensfacader brydes alene af de 
store vinduer, der er dobbeltfalsede og afsluttet 
med en flad spidsbue, en tudorbue.6 Gavlspidser-
ne har hver en lille luge og herover en udragende 
hejsebom. De flersidede trappehuse er forsynet 
med et stort antal lysglugger, hvis placering ele-
gant afspejler vindeltrappernes løb. I våbenhuset, 
hvis tagetage tjener som organistværelse, er ho-
vedindgangen dækket med en flad bue. Fra det 
fri er der yderligere adgang til kirken gennem 
små døre i hver af de fire trappehuse.
 Tilbygningen fra 1992 ved kirkens nordside, der 
rummer dåbsværelse, depot og handikaptoilet, 

består af to små huse med sadeltag, forbundet af 
et indgangsparti.
 Indre. Det korsformede, hvælvede rum er lille i 
udstrækning, men virker stort i kraft af sin højde, 
der er yderligere understreget ved en proporti-
onalt stigende rytme i etagernes opbygning (jf. 
ndf.). Bortset fra altervæggen er alle sider optaget 
af to lag pulpiturer, som helt udfylder rummet 
bag de mange piller. Pulpiturerne giver kirken et 
præg af teater og forlener rummet med teater-
salens intimitet. Lige meget hvor kirkegængerne 
opholder sig, er de altid tæt på alter og prædike-
stol. Der er plads til i alt 550, heraf 250 på gulvet.

Fig. 5. Indre set imod sydøst. Foto Roberto Fortuna 2003. – Interior to the south east. 

Fig. 6. (s. 6326-27) Mariehøj Kirke. 1:300. Opstalter 
mod vest og syd, snit mod syd og øst samt planer ved 
V. Hardie-Fischer, tegnet af Mogens Røibæk 1957. 
– West and south facades, sections towards the south and the 
east and plans.
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 Hvælv og pulpiturer bæres af 12 murede og 
falsede piller, hvoraf de fire i midten er ført op 
igennem taget og bærer klokkespiret. Som i klas-
sisk gotisk kirkearkitektur opdeler pillerne rum-
met i større og mindre fag, hvoraf det store kors-
skæringsfag i princippet svarer til fire af de små.
 I etagernes opbygning er der i de enkelte fag 
anvendt en proportionalt stigende rytme (jf. fig. 5 og 
6), idet 2. etage, svarende til det første pulpitur, 
er noget højere end ‘stueetagen’, og 3. etage, der 
rækker helt op til hvælvenes gjordbuer, igen er 
betydelig højere. Pulpiturerne, der har gulve af 
træ, hviler på flade murede buer, udspændt mel-
lem pillerne, mens 3. etage fremtræder med høje, 
spidsbuede arkader, der åbner sig ind imod kir-
kens centrale del. I korsarmene, hvor pulpiturerne 
har et større spænd og krydser de store vinduer, 
hviler pulpiturerne dog på vandrette stenbjælker. 
Der er som nævnt adgang til de øvre etager ad 
vindeltrapper i hvert af de fire hjørner. 
 Rummet dækkes af 21 krydshvælv, varierende 
efter fagenes størrelse og med det største hvælv 
over korsskæringen. I de mindre fag er skjold- og 
gjordbuer udformet som spidsbuer, mens de større 
buer over korsarme og korsskæringsfag fremtræ-
der som tudorbuer, svarende til vinduernes form. 
De fire buer, der bærer korsskæringens hvælv, er 
forsynet med et ekstra led, hvis aftrappede konsol-
ler udgår fra pillerne i niveau med 2. pulpitur.
 I gulvet ligger grå fliser af norsk granit fra Op-
dal. I koret brydes den gule murstensvæg på hver 
side af alteropsatsen af små, sammenstillede kors-
blændinger.
 Arkitekturhistoriske forudsætninger. Erik Horskjær 
betegnede 1969 den ambitiøse kirke som ‘et af de 
mest selvstændige og kraftfulde værker inden for 
det moderne, halv-traditionelle kirkebyggeri’ og 
fandt, at rumindtrykket mindede om byzantinske 
og især russiske kirker fra Kiev-Novgorod-områ-
det.7 Som forbilleder har Hardie-Fischer selv pe-
get på de to middelalderlige centralkirker i Visby 
på Gotland, Skt. Lars og Helligåndskirken.8 Dette 
har sin rigtighed, hvad angår kirkens planud-
formning og ydre. Men når det gælder materi-
alevirkningen, de gule teglsten, og hele kirkens 
indvendige opbygning, er det tydeligt, at arkitek-
ten i første række har været inspireret af Bethle-

hemskirken i København, opført af Kaare Klint 
1935-38. Også her er det snævre rum forøget i 
højden og forsynet med murede pulpiturer, hvad 
der giver kirken et tårnagtigt præg, ligesom høj-
den er bevidst understreget ved en proportionalt 
stigende rytme. Selve ideen, at lade kirken frem-
træde som et tårn, kan Hardie-Fischer meget vel 
have hentet i P. V. Jensen Klints Grundtvigskirke, 
der til en begyndelse, i årene fra 1927 og indtil 
kirkens fuldførelse 1940, alene udgjordes af tår-
net. Et direkte lån fra denne tårnkirke, som han 
har oplevet som ung arkitekt, er de flersidede 
trappehuse med de mange lysglugger, der flanke-
rer Grundtvigskirkens store tårn, og som Hardie-
Fischer lod udfylde hjørnerne i sin korskirke.

INVENTAR

Inventaret er samtidigt med bygningen: Hvor 
intet andet siges, er det udført efter tegning af 
arkitekten eller i nært samarbejde med ham. En 
kraftig plade på to kapitællignende tværfødder 
udgør alterbordet, der er af sort bornholmsk granit, 
107 cm højt. Bordet er udført af stenhugger N. P. 
Christiansen, Silkeborg. 
 Over alterbordet er som alterprydelse ophængt 
et højt og slankt ringkors med en fremstilling af 
det blødende Korslam midti. Korset, der er af træ, 
står forgyldt, lammet stafferet. Det er udført af 
billedhugger Gunnar Hansen efter arkitektens 
tegning og hænger på baggrund af et vægtæppe 
med vinblade på blå bund, håndvævet af billed-
huggeren Gurli Haase.
 Altersølvet, fra 1958, er tegnet af arkitekten i 
samarbejde med kunstneren H. Bunde. Det er 
enkelt i formerne med forkærlighed for koniske 
former og blanke flader. Altersølvet er skænket af 
forskellige medlemmer af menigheden, alt stem-
plet med Københavnsmærke og »Cohr«. På kal-
ken, 18,5 cm høj, læses under foden: »Givet til 
Mariehøj Kirke Silkeborg Marts 1958«. Den til-
hørende disk er glat, tværmål 10 cm, mens yderli-
gere en disk er kvadratisk med afrundede hjørner 
og længste tværmål 15 cm. Den bærer indskriften: 
»Til minde om Peter Jessen og hustru. Mariehøj 
Kirke 1958«. Samme indskrift findes på alterkan-
den, der er dobbeltkonisk, 22,5 cm høj, mens 



6329MARIEHØJ KIRKE

Danmarks Kirker, Århus

oblatæsken har påskriften: »I taknemlig erindring 
om Helene og A. P. Andersen. Mariehøj Kirke 
1958«. Den er kvadratisk med afrundede hjørner 
og fladt låg, længste mål 11 cm. En alterske, 15 cm 
lang, har cirkulær laf med stjerneformede huller.
 Alterstagerne, fra 1957, er dobbeltkoniske, 47 cm 
høje, af samme arbejde som altersølvet. Under 
foden læses: »Skænket af direktør L. Chr. Ras-
mussen og hustru Mette Rasmussen 1957«.

 Kirken har seks messehagler: 1-2) 1960 og 1972, 
udført efter forslag af arkitekt Hardie-Fischer, 
hvide med rygkors. 3-5) Udført 1984-86 af tek-
stilkunstneren Konny Madsen i Bjerringbro. 3) 
1984, af violet fløjl med spinkelt og gyldent ly-
sende rygkors. 4) 1985, af uld, bomuld og silke, 
mørkegrøn med livstræ-kors, der er stiliseret i 
Y-form. 5) 1986, dybrød med spinkelt, gyldent 
rygkors og omgivende symboler, der henviser til 

Fig. 7. Orgel, 1965, bygget af Marcussen & Søn, Aabenraa, facaden efter tegning af Hardie-
Fischer (s. 6330). Foto ved embedet. Organ, 1965, built by Marcussen & Søn, Aabenraa. Organ 
façade by Hardie-Fischer.
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Dåben og Nadveren. 6) 2001, udført af Konny 
Madsen i uld, vævet med påskemotiv i guldtråde.
 Døbefonten, af grå bornholmsk granit, er desig-
net af billedhugger Gunnar Hansen, Bagsværd, 
og udført af samme stenhugger som alterbordet. 
Fonten har kvadratisk plan med affasede hjørner 
og smykkes på siderne af indristede motiver fra 
Trosbekendelsen, udført på ru bund: Skabel sen, 
Forsagelsen, Helligånden og Korset. Fontens 
blank slebne overside har en lille fordybning til 
vand, der gør et dåbsfad unødvendigt.
 Prædikestolen, i teaktræ og messing, udgøres af en 
enkel firsidet kurv, hvorover der udfolder sig en 
tilsvarende men langt større, svagt konkav balda-
kin-himmel, hvis indvirkning på rummets akustik 
er beregnet af dr.techn. V. Jordan Lassen. Opsat på 
skibets sydøstre pille med trappe fra koret.
 Stoleværket udgøres af løse egetræsstole med flet-
sæder, opsat i to rækker.
 Orglet, med 32 stemmer, tre manualer og pedal, 
er bygget 1965 af Marcussen & Søn, Aabenraa, ef-
ter tegning af Viggo Hardie-Fischer.9 Indtil 1965 
anvendtes et mindre interimsorgel.
 Belysningen udgøres af en vældig, netagtig lyse-
krone i midtrummet, der som væggenes lampetter 
er designet 1993 af arkitekt Mogens Svenning. 
Hans løsning ligger i forlængelse af en urealise-
ret plan, hvormed Hardie-Fischer 1972 foreslog 
rummet udstyret med seks lysekroner og dertil 
hørende loftslamper, i alt 1071 pærer.
 De to klokker er fra 1957, støbt af De Smithske 
Støberier i Ålborg, begge med profileret hals. 1) 
Tværmål 123 cm, på legemets ene side læses: »Af 
Guds nåde«, på den anden: »Mariehøj Sogn Sil-
keborg. De Smithske Støberier i Aalborg 1957«. 
2) Tværmål 92 cm, på legemet læses en fortsæt-
telse af salmecitatet på nr. 1: »Til Guds ære«, samt 
den samme støberindskrift.

KILDER OG HENVISNINGER

Litteratur. Etlar Kramer Johansen, Mariehøj Kirke 1958- 
1998, Silkeborg 1998.
Tegninger. Ved embedet. Farvelagt skitseforslag til ny 
kirke ved Harald Lønborg-Jensen 1945. En gipsmodel 
til samme kirke, fra 1946, opbevares på kirkens loft. 
– Tegninger til Mariehøj Kirke ved V. Hardie-Fischer, 
snedkerlicitation 1957. Kælder-, gulv- og pulpiturpla-
ner, tvær- og længdesnit, opstalter samt forslag til vin-
duer, døre og inventardele, tegnet af Mogens Røibæk. 
– Forslag til tilbygning ved arkitektfirmaet Birch & 
Svenning, Horsens, 1992.

Beskrivelse af bygning ved Niels Jørgen Poulsen, in-
ventar ved Ebbe Nyborg og Ole Olesen (orgler). 
Redaktionssekretær Heidi Lykke Petersen. Teknisk 
og grafisk tilrettelæggelse ved Mogens Vedsø. Engelsk 
over sættelse ved James Manley. Redaktionen afsluttet 
febr. 2006.
1 Arkitekt Viggo Hardie-Fischer (1906-83), Køben-
havn, var som yngre ansat hos den meget benyttede 
kirkearkitekt Harald Lønborg-Jensen (1871-1948), hvis 
tegnestue han overtog. Han har ledet restaureringen af 
mange landsbykirker og forestod 1967-68 udvidelsen 
af Ikast Kirke. Se også Alderslyst Kirke s. 6316.
2 Gården var opkaldt efter Marie Andersen, gift med 
den tidligere ejer (fra 1876), træskomand og landpost-
bud Rasmus Andersen. Jf. Etlar Kramer Johansen, Ma-
riehøj Kirke 1958-1998, Silkeborg 1998, hvortil der hen -
vises, hvor intet andet er anført.
3 Jf. Bygmesteren, årgang 1921, 101, med grundplan.
4 En indsamlingsbøsse af messing, anbragt ved indgan-
gen i kirkesalen, bar påskriften »Til den fremtidige Jo-
hannes-kirke«.
5 Ved højtideligheden, der blev overværet af både bi-
skop og kirkeminister, indmurede man et omfattende 
og detaljeret grundstensdokument i et allerede udført 
fundament til det planlagte tårn.
6 Den i Danmark sjældent forekommende tudorbue 
er også brugt af Kaare Klint i Bethlehemskirkens dør-
åbninger.
7 Erik Horskjær (red.), De danske Kirker, bd. 14, 1969, 
25-26.
8 Etlar Kramer Johansen 1998, 37 og 39f.
9 Organist- og Kantorembederne, 9. udg., 2005.



Byens to kirkegårde, den ældre, nu nedlagte Østre 
Kirkegård og den egentlige kirkegård, Vestre Kir
kegård, drives i fællesskab af menighedsrådene i 
Silkeborg Sogn og Mariehøj Sogn. Om Alders
lyst Kirkegård se s. 6314.

ØSTRE KIRKEGÅRD mellem Vestergade og 
Kalgårdsvig er byens gamle kirkegård, anlagt 
1851 og udvidet vestover 1866 og 1871. Den 
udgør 1,4 hektarer og fremtræder i dag som en 
‘mindekirkegård’, idet der siden udgangen af 
2000 ikke foretages nye begravelser. Kirkegår
den, der er smukt beliggende over den skov
klædte skrænt ned mod søen, har siden 1994 
gennemgået en større omlægning efter udkast 

af landskabsarkitekt Hans Jørgen Nielsen, Skan
derborg. Ved omlægningen bevares et stort antal 
grave og monumenter, og skellet mellem kir
kegårdens tre afsnit er tydeligt markeret ved 
hække af taks.

VESTRE KIRKEGÅRD længere mod vest, op
rindelig kaldet Assistenskirkegård eller Den nye 
Kirkegård, er anlagt 1881. Den er adskilt fra Østre 
Kirkegård ved en række villaer og lystskoven 
Lunden, hvis pavillon fra 1888 tidligere indeholdt 
sommerrestaurant og forlystelsesetablissement.1 
Efter fire udvidelser mod vest, øst og nord, den 
seneste 1975, udgør kirkegårdens samlede areal 
nu ca. 11,3 hektarer, hvoraf ca. 3 hektarer er skov. 

KIRKEGÅRDE

Fig. 1. Parti af Østre Kirkegård med begravelse for skolestifteren Theodora Lang (†1935) og hendes familie. Foto 
EN 2006. – Part of Østre Kirkegård with tombs of the school founder Theodora Lang and her family.
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Efter en reguleringsplan nedlagdes en del grav
steder, og områderne blev tilsået med græs eller 
tilplantet med træer, så disse partier fik karakter af 
park og skov. Asfalterede veje tillader trafik med 
motorkøretøjer. En †klokkestabel havde 192488 
plads ved kirkegårdens hovedindgang fra Vester
gade. Den var i stavkirkestil med spånklædt sadel
tag og rummede nedennævnte *klokke. 
 Kapellet (fig. 2) midt på kirkegården, indviet 2. 
sept. 1942, er tegnet af arkitekt Knud Axel Sø
rensen, Silkeborg, der vandt førstepræmie ved en 
konkurrence 1938. Den funktionalistiske bygning 
med tilhørende urnehal har lavt, afvalmet tag og 
travertinindfattede åbninger. Salen er 1996 om
bygget og nyindrettet i let reduceret skikkelse 
ved arkitekt Mogens Svenning, Horsens, der også 
har afsat farver i rummet. På væggen er ophængt 

et stort maleri af Martin Qvist, Kristus som sæ
demanden (signeret »Qvist 96«). En halvcirkulær 
talerstol er opsat på gulvet.
  Orglet, med otte stemmer, to manualer og pe
dal, er bygget 1967 af I. Starup & Søn, Køben
havn. Det tidligere †orgel, med otte stemmer, ét 
manual og pedal, var bygget 1942 af Marcussen 
& Søn, Aabenraa, med genanvendelse af tilovers
blevne orgeldele fra Silkeborg Kirke, jf. s. 6295.2

 Klokken er fra 1911, tværmål 67 cm, skænket 
til Silkeborg Kirke af bankdirektør og justitsråd 
Oscar Lund og hustru (s. 6297). Indskrifter med 
fraktur, om halsen kantet af tre lister: »Til Silke
borg Kirke gjorde De Smithske Klokkestøberier 
i Aalborg mig Aar 1911«. På legemets ene side 
læses: »Ske din Villie, som i Himlen saa og paa 
Jorden«. På den anden er fremstillet Silkeborgs 

Fig. 2. Parti af Vestre Kirkegård med kapel og krematorium, opført 1942 efter tegninger af arkitekt Knud Axel 
Sørensen, Silkeborg. Foto EN 2006. – Part of Vestre Kirkegård with chapel and crematorium by the architect Knud Axel 
Sørensen 1942.
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byvåben over givernes initialer »O.C.L.«. Klok
ken fungerede i Silkeborg Kirke, til den 1942 fik 
plads i det nye kirkegårdskapel, hvor den hænger 
i det sydøstre hjørne.
 En tidligere *klokke er fra 1924 og havde plads 
i †klokkestablen. Den støbtes af en ældre klokke 
fra 1865, der var skænket til †kapellet på Silkeborg 
Hovedgård af købmand Rasmus L. Høltzermann, 
og bar derfor på siderne samme giverindskrifter 
fra 1865 som denne (se s. 6342). Derudover læs
tes om halsen: »Omstøbt 1924 af B. Løw og Søn, 
København«. Da klokkestablen måtte tages ned 
1988, valgte man at skænke klokken til Det Dan
ske Missionsselskab, hvor den nu bruges i Argot
kirken, i byen Tiruhoilur i Sydindien.

 Et (†)krematorium i kælderen under kapellet var 
i brug fra 1945 til 1993, da det afløstes af en ny 
stor krematoriebygning vestligt på kirkegården, teg
net af arkitekt Ejner Olesen, Silkeborg. 
 Et †ligkapel (fig. 3) fra 1884 lå på den nuværen
de parkeringsplads ved Vestergade. Det var byg
get efter tegning af arkitekt Anton Rosen og var 
sammen med Afholdsforeningen i Østergade den 
første af de mange bygninger, han opførte i byen. 
Bygningen var af røde mursten og havde åben, 
søjlebåret forhal. Kapellet var i brug til 1942 og 
blev nedrevet 1967.
 Mindesten for faldne frihedskæmpere. En ‘minde
plads’, syd for kapellets hovedindgang, for 15 sil
keborgensere, der døde under besættelsen 1940

Fig. 3. †Kapel på Vestre Kirkegård, opført 1884 efter tegninger af Anton Rosen. Foto 
i Silkeborg Lokalhistoriske Arkiv. – †Chapel at Vestre Kirkegård by the architect Anton 
Rosen 1884.



6334 KIRKERNE I SILKEBORG

45, er indviet 15. nov. 1947. En stor kampesten, 
smykket med indhugget egeløv, bærer indskrif
ten: »I Taknemmelighed mod de Bysbørn/ der 
satte Livet til under Kampen/ for Danmarks 
Frihed i Aarene 19401945/ rejste Silkeborg By 
dette Minde/ at vidne for kommende Slægter.// 
Enighed er Styrke/ Tro er Sejr.// End er der en 
Gud for oven/ der raader for Danmarks Sag«. 15 
andre sten bærer navnene på de døde.
 Fællesgrav fra 2. verdenskrig. I kirkegårdens syd
vestre hjørne er begravet 303 tyske flygtninge og 
15 tyske soldater. På et indhegnet, græsklædt om
råde står et større antal korsformede gravminder 
af granit af gængs tysk type fra 2. verdenskrig med 
op til fire navne pr. sten (sml. bl.a. Lemvig, DK 
Ringkøbing 426f., og Vejle, DK Vejle 257). Korsene 
er opstillet 1992 og afløste da navneplader ned
lagt i græsset 1969. En liggende mindesten midt 
på fællesgraven, også fra 1992, bærer indskrifter 
på tysk og dansk: »Hier ruhen 303 Flüchtlinge 
und 15 deutsche Soldaten, Opfer des zweiten 
Weltkrieges«. Indskriften på en kampesten op
stillet i de første efterkrigsår opregner et lidt af
vigende antal begravede: »Minde for 308 Tyske 
Statsborgere 194547«.

KIRKEGÅRDSMONUMENTER. Af disse 
findes nr. 18 på Østre Kirkegård, mens de to 
yngste, nr. 910, er opsat på Vestre Kirkegård.
 1) (Fig. 4). O. 1865, over Fanny Ida Elisabeth 
Nielsen, f. Kjerrumgaard, *4. nov. 1822, †9. feb. 
1862, Carl Frederik Nielsen, apoteker i Silke
borg, *20. aug. 1807, †23. juli 1865, samt [Franzi
ska Nielsen, f. Kjerrumgaard, *29. juni 1826, †24. 
okt. 1911].
 Klassicistisk stele af sandsten. Stelen er bred og 
forholdsvis kort, idet en betydelig del af højden 
udgøres af et kronende, hvidt marmorkors med 
trekløverender, 100 cm høj. Også den indfældede 
indskrifttavle med fordybede versaler er af hvidt 
marmor, og stelen afsluttes af en lav gavl med 
akroterier som base for korset. På kanten af den 
glatte sokkel læses signaturen (versaler): »af Senker 
i Aarhuus«. På kirkegårdens nordlige halvdel.
 2) O. 1866, over Ane Dorthea Rützou, f. Holm, 
*1791, †1859, og Johan Henrik Bindesbøll, 
*1820, †1866. Sandstensgrotte med indskrift i 

fordybet antikva på glatslebet felt af uregelmæssig 
form. Grotten, der er uvanligt knortet, dækkes 
af ranker med trefligede blade på nopret bund. 
Monumentet står ved kirkegårdens nordre hegn, 
omtrent midtfor.
 3) (Fig. 5). O. 1874, over købmand »Rasmus L[a]u 
[rit]s Höltzermann«, 18031874 (jf. s. 6339ff.), Mar
lene Höltzermann, 18071873? samt Ane Rasmi
ne Höltzermann. Sandstensgrotte med indfældet, 

Fig. 4. Kirkegårdsmonument nr. 1, o. 1865, over Ida 
Elisabeth Nielsen, f. Kjerrumgaard, †1862 og apoteker 
Carl Frederik Nielsen, †1865 samt Franziska Nielsen, 
f. Kjerrumgaard, †1911 (s. 6334). Stelen er signeret af 
stenhugger Senker, Århus. Foto Jens Jørgen Frimand 
1979. – Churchyard monument, c. 1865, to Ida Elisabeth 
Nielsen née Kjerrumgaard, the pharmacist Carl Frederik 
Nielsen, and Franziska Nielsen, née Kjerrumgaard. 
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hvidt marmor og spor oventil efter et nu mang
lende kors; nu 102 cm høj. Indskrift med fordybet 
antikva på en tavle, der har karakter af en bogrulle, 
som ruller sig ud på monumentets lave sokkel. Ste
nen dækkes af ranker med trefligede blade, og over 
indskriften er indsat en oval laurbærkrans. Midt på 
kirkegården.
 4) O. 1874, renoveret 1994, over byens grund
lægger Michael Drewsen og hans familie. Mo
numentet udgør nu en lyngplantet gravhøj med 
en lille kronende oldtidsdysse af fire sten. Som 
nedgang til gravkammeret tjener en trappe med 
sidemure og indgangsportal i gotisk stil og over
skriften: »Michael Drewsen«. Tremmedøre med 
navnet og årstallene »180474« giver indsyn til et 
hvælvet kammer med fire mørklakerede kister i 
nyrenæssance og nyklassicisme. Ved renoveringen 
1994 blev gravstedet frilagt og kisterne konserve
rede.
 5) O. 1875, med påskriften: »M. Dues Fami
liebegravelse«. Sandstensgrotte med rest af kro
nende, hvidt marmorkors, nu 45 cm høj. Stenen 
dækkes af rankeværk på nopret grund, og i den 
er indfældet en fladbuet tavle af hvidt marmor 
med indskrift i fordybet antikva. Monumentet er 
opsat på en nyere plint. På kirkegårdens nordre 
halvdel. 
 6) O. 1876, over Elisa Canariis Klein, f. Stabell, 
*3. jan. 1828, †14. april 1856, og Louise Cana
riis Klein, f. Tronheim, *22. sept. 1839, †19. april 
1876. Sandstensgrotte med indfældet skriftplade 
i hvidt marmor og spor efter kronende kors i 
samme materiale, nu 78 cm høj. Indskrift med 
fordybede versaler. Sandstenen dækkes af ranker 
af egeløv på nopret bund. På kirkegårdens østlige 
del op imod hegnet til Vestergade. 
 7) O. 1879, til markering af »Rebslagermester 
N. C. Nissens FamilieBegravelse. 1879«. Sand
stensgrotte med indfældninger af hvidt marmor 
og kronende kors af samme materiale, 77 cm høj. 
Indskrift med fordybet antikva på svagt rund
buet marmortavle, hvorover der er fæstnet en 
lille medaljon, Thorvaldsens ‘Dagen’ (medaljonen 
manglede 1979). Grotten, hvis underdel udgør et 
sokkelparti, dækkes af løvværk på nopret bund. 
På kirkegårdens sydside op imod hegnet til Ve
stergade.

 8) O. 1887, over Major G. W. Behmann, *17. 
juni 1814, †2. jan. 1866, og hustru A. M. Beh
mann, f. Wedelfeldt, *2. nov. 1828, †8. febr. 1887. 
Sandstensgrotte, 81 cm høj, med egeløv på nop
ret bund og indfældet fladbuet skrifttavle, der bæ
rer indskrift med fordybede versaler. På soklens 
kant er indhugget navnet »Herskind« (versaler), 
der kan være en signatur (jf. nr. 1). Ved det nor
dre hegn i nordøsthjørnet, lige bag ved Michael 
Drewsens gravhøj.
 9) O. 1895, over kalkværksejer Jens Andersen, 
»født i December 1838« i Haarup, †5. juni 1895 i 
Silkeborg, og Bodil M. Andersen, *31. maj 1841 i 
Haarup, †25. juni 1901 i Silkeborg. Stele af sand
sten med aftrappet sokkel, 190 cm høj. Indskrift 
med indhuggede versaler og fraktur (navnene). 

Fig. 5. Kirkegårdsmonument nr. 3, o. 1874, over køb
mand Rasmus Laurits Høltzermann og hustru Mar
lene Høltzermann samt Ane Rasmine Høltzermann (s. 
6334). Foto EN 2006. – Churchyard monument, c. 1874, 
to Rasmus L. Høltzermann and his family.
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Øverst spor efter indfældet medaljon af hvidt 
marmor, og på soklen rester af mindesentens. 
Monumentet, der skal være det ældste på Vestre 
Kirkegård, står midt på dens østlige del.
 10) O. 1924, over Jacob Christensen, redaktør af 
Silkeborg Socialdemokrat, *21. juli 1873, †3. dec. 
1924. Han var folketingsmand for Silkeborgkred
sen i femten år og formand for Jysk Husmands
kreditforening fra 1916 til sin død. Monumental, 
rejst granitsten, 195×102 cm. Indhuggede versa
ler under forsænket medaljon med bronzebuste 
i højt relief. På Vestre kirkegårds østlige del på 
et stort cirkulært gravsted med foranlagt mindre 
sten, der har rester af mindevers.

Litteratur. P. Nyrup Mortensen, »Orientering om Sil
keborg Kirkegårde«, 2005 (manus). »Godt 100 år gam
mel klokke stadig i brug«, Silkeborg Avis, 20. jan. 1966. 
»Silkeborgs ældste kirkeklokke skal klinge i Sydindien«, 
Silkeborg Avis, 7. marts 1988. 

Beskrivelse af kirkegårde og bygninger ved Niels Jør
gen Poulsen, kirkegårdsmonumenter og inventar ved 
Ebbe Nyborg og Ole Olesen (orgler). Redaktionssek
retær Heidi Lykke Petersen. Teknisk og grafisk tilret
telæggelse ved Mogens Vedsø. Engelsk oversættelse ved 
James Manley. Redaktionen afsluttet febr. 2006.

1 Jan Horskjær, Silkeborg 1845-1982 – en by i billeder, 
Silkeborg 1982, 164167.
2 PoulGerhard Andersen: »Af en orgelbyggers dag
bog«. Organistbladet, årg. 47, 1981, 336.



Borgen Silkeborg må have navn efter det gamle ord 
»silk« eller »selja«, der betyder kær og har været 
godt beskrivende for beliggenheden ved Guden-
åens udløb i Langsøen. Stedet er etableret 1385 
yderst på et næs ved udløbets østside, der ved en 
kunstig grav blev afskåret fra det faste land (jf. 
fig. 1). Denne træborg afløstes senere af murede 
bygninger. Øjensynligt i Århusbispernes ejertid 
(o. 1430-1536) rejstes et stort stenhus med hvæl-
vinger, der synes at have været i brug endnu i 
1600-tallet.1 
 Kapellet. Efter reformationen optræder i lens-
regnskabernes inventarier 1588 og 1611 en del 
messeudstyr, som givetvis var katolsk og viser hen 
til eksistensen af et kapel på middelalderborgen. Ud-

†KAPEL PÅ SILKEBORG

styrets katolske oprindelse fremgår dels af dets ka-
rakter, dels af dets stedvise omtale som ‘gammelt’, 
dels deraf, at stykkerne ved antegnelsen o. 1600 
tydeligvis ikke fungerede i kirkelig sammenhæng.
 Inventariet 1588 anfører, med et par tilføjelser 
fra 1611: 1) Et gammelt alterklæde. 1611 tilføjes, 
at klædet var af groft hørgarnslærred. 2) En for-
gyldt kalk og disk. 3) »To Mesing Kierter (alter-
stager) att bruge udi en Kierche«. Måske optræder 
yderligere et sæt 1611. 3) En rød fløjls messehagel 
med et guldkors på; 1611 tilføjes, at hagelen var af 
groft hørgarnslærred. 4) En messe særk (en mes-
seskjorte).
 Sammen med messeudstyret opfører inventa-
riet 1588 nogle verdslige middelaldertekstiler og 

Fig. 1. Slotsholmen i Silkeborg, set fra vest hen over Gudenåen. På tomten er med hække markeret fundamenterne 
af et stort senmiddelalderligt stenhus. Foto EN 2006. – The castle islet of Silkeborg seen from the west across the Gudenå.



6338 KIRKERNE I SILKEBORG

fem duge med silkebroderede våbener for bisper-
ne Niels Clausen (†1531) og Ove Bille (†1555).2 
Dette antyder, som man også umiddelbart kunne 
forvente, at også messeudstyret snarest stammede 
fra den tid, da Århusbisperne sad på Silkeborg.
 Udstyret behøver ikke nødvendigvis at have 
hørt til i et permanent indrettet kapel på borgen. 
Det kan have udgjort en art ‘privat- eller rejse-
kapel’, som bisperne førte med sig, og som blot 
mere tilfældigt var endt på Silkeborg. Også i det 
tilfælde vil man kunne tale om et kapel på Silke-
borg; blot har det ikke været permanent udstyret. 
Men denne mulighed forekommer mindre sand-
synlig i lyset af de lange perioder, Århusbisperne 
opholdt sig på Silkeborg. Også tilstedeværelsen 
af et (med al sandsynlighed katolsk) alterklæde 
(nr. 1) må pege i retning af et mere permanent 
borgkapel.

 Et syn i forbindelse med Frederik Urnes over-
tagelse af lenet 1642 er sidste gang, den forgyldte 
kalk og disk (nr. 2) optræder.3 Den kan have tjent 
en lejlighedsvis nadver, men intet i øvrigt tyder 
på kirkelige funktioner efter reformationen. 
 Et altersæt fra 1641, der nu findes i Silkeborg 
Kirke (s. 6287, med fig. 9), og som bærer våbener 
for Mogens Høg (Banner), kan dårligt have hørt 
hjemme på Silkeborg Slot, selv om han var lens-
mand her 1650-58.

Litteratur. Edv., Egeberg, Silkeborg Slot I-III, 1923-24 
og Midtjyllands Avis, 24. dec. 2004. 

Beskrivelse ved Ebbe Nyborg. Redaktionen afsluttet 
febr. 2006. 
1 Se generelt Edv. Egeberg, Silkeborg Slot I-III, 1923-24 
og Midtjyllands Avis, 24. dec. 2004. 
2 Egeberg I, 1923 (jf. note 1), 18.
3 Egeberg II, 1924 (jf. note 1), 139.



HISTORISK INDLEDNING. Anlæggelsen af 
en fabrik i Silkeborg 1844 og en handelsplads 
1846 medførte et ønske om egen kirke for ikke 
fortsat at skulle søge helt til Linå Kirke. 1846 blev 
det forordnet, at der hver søn- og helligdag skul-
le holdes gudstjeneste i Silkeborg, i en sal i den 
sydøstlige ende af ‘slottet’ (hovedgården). Da in-
gen offentlige midler var afsat til en egentlig ka-
pelindretning her, måtte opgaverne klares lokalt.
 Hovedkraften var stedets ‘residerende køb-
mand’, R. L. Høltzermann, Randers (jf. kirke-
gårdsmonument nr. 3), der skænkede det endnu 
bevarede *altersølv, ligesom han skaffede stole, 
bænke m.m. Når det senere hedder, at andre be-

boere skulle have tilvejebragt ‘alteret og det der-
til hørende’, er det vistnok urigtigt.1 I hvert fald 
kunne biskop Gerhard Peter Brammer 1850 indvi 
kapellet i et rum på hovedgården, hvor det kom 
til at fungere indtil 1877. 
 Silkeborgs første præst var den bekendte ko-
mediedigter Jens Christian Hostrup, der 1858 fik 
opført en præstegård i Vestergade lige op til den 
1851 etablerede kirkegård (jf. s. 6275 fig. 2I).
  
BYGNING OG KAPEL. Silkeborg Hovedgård, 
der har afløst det middelalderlige ‘slot’ ved åens 
udløb i Langsø, er bygget o. 1770 på den tidli-
gere ladegårds plads hen ved 600 m sydligere (se 

†KAPEL PÅ SILKEBORG HOVEDGÅRD

Fig. 1. Silkeborg Hovedgård, hvor der var indrettet †kapel 1850-77. Foto EN fra sydøst 2006. – Silkeborg Manor, 
which housed a †chapel 1850-77.
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s. 6275 fig. 2B). Bygherren, Hans Nicolai Hoff, 
der da netop havde erhvervet Silkeborg, lod ho-
vedgårdens beboelsesfløj opføre som en ca. 45 m 
lang længe i enkle former, der 1852-53 er forsy-
net med klassicistiske enkeltheder ved en istand-
sættelse ledet af arkitekt C. G. F. Thielemann (fig. 
1). Længen, der er i én etage, har trefags midtre-
salitter med gennemgående gavlkvist samt sær-
egne endekviste i form af femsidede tårnagtige 
fremspring.
 Ved indretningen af kapellet hen imod 1850 var 
hovedgården ikke længere i brug som standsbolig. 
Michael Drewsen og hans familie var netop ryk-
ket ud af den, efter sigende, stærkt forfaldne byg-
ning og flyttet til en nybygget villa ved fabrikken 
på den anden side af åen.2 Det er næppe muligt at 
afklare, hvor i bygningen kapellet blev installeret 
1850, for siden er husets indre gentagne gange  
blevet fuldstændig ændret, senest efter indretning 
til museumsformål i 1950’erne og tiden derefter.
 Ved et syn på det nyindrettede kapel 2. okt. 
1850 havde salen fire fag ‘dobbelte vinduer’ og tre 
dobbelte døre (fløjdøre), der som vinduerne var 
malet med ‘perlefarve’ (gråt). ‘Foran indgangen 
til kapellet’ fandtes en stue med tre fag dobbelte 
vinduer, der som selve salen havde bræddegulv. 
Salen havde gipsdække, væggene var hvidtede, og 
i vestenden fandtes en niche, hvor døbefonten 
stod. Kirkefunktionen markeredes i det ydre ved 
en tagrytter til klokken, omtalt som et ‘blåmalet 
tagstillads’.3

 Et sådant kapel kunne udmærket have ligget 
i fløjens østre ende, hvor jo også stedets første 
gudstjenester havde fundet sted 1846-50. 1857 
inddrog man en tilstødende skolestue i kapellet, 
hvilket meget vel også kan have berørt forstuen 
og dens funktion.
 Formentlig er disse omdisponeringer foregået 
inden for et begrænset område i bygningens østre 
del. I hvert fald understregede man stadig 1858 
gudstjenesterummets utilstrækkelighed, et ud-
sagn, som dog må ses i lyset af ønskerne om en 
helt ny kirke: ‘Skønt den tilstødende skolestue er 
lagt til kirken, er pladsen dog alt for indskrænket 
for de kirkesøgende, hvorfor det overfyldte, lave 
lokales atmosfære i den varme sommertid næsten 
bliver utålelig’.4

 Atter 1866 overvejede man på grund af rum-
mets ‘indskrænkethed’ at udvide det ved at ind-
drage ‘havestuen’. Det måtte man dog opgive, 
idet ‘midtskibet i kapellet’ ikke kunne gøres stør-
re uden meget betydelige udgifter, ‘da bygningen 
ikke kan tåle, at skillerummet imellem havestuen 
og kapellet fjernes. Og den udvidelse, som kunne 
opnås, ville altså i det væsentlige indskrænke sig 
til, at et værelse lægges til, som kan bruges ved 
skriftemål, og som tillige har det gode ved sig, 
at det kan opvarmes’.5 Trods disse oplysningers 
udførlighed bidrager de kun lidt til spørgsmålet 
om kapellets placering, bl.a. fordi heller ikke den 
nævnte havestue kan lokalisere.6

 Et par beretninger om kapellet findes i tidens op-
tegnelser og aviser. Arkæologen J. J. A. Worsaae 
var således 23. juni 1856 med kong Frederik VII 
på Silkeborg: ‘I morges var vi i den lille kirke el-
ler kapellet her, for at høre Hostrup. Vi var tilsagt 
til Kl. 9, men mit ur silde. Ikke desto mindre li-
stede jeg mig som en arm synder op ad kirkegul-
vet og satte mig på min plads. Senere gjorde jeg 
kongen en undskyldning. Prædikenen var meget 
net og tiltalende, i en simpel og værdig tone, og 
kirkesangen overmåde smuk og opbyggelig’.7 I 
1858 afleverede en deputation fra stedet til kul-
tusministeren en ansøgning om en kirke. Ifølge 
Silkeborg Avis ville ministeren nok vise al mulig 
imødekommenhed, ‘især når der gives ham en 
træffende skildring af det lille uhyggelige lokale i 
det forfaldne såkaldte slot, hvori vi nu må holde 
vor Gudstjeneste. Det er uden for al tvivl, at man-
ge på grund af lokalets beskaffenhed holder sig 
borte fra gudstjenesten, navnlig har rygtet fortalt, 
at bygningens loftsbjælker er så brøstfældige, at 
man må frygte for at få loftet på hovedet’.8

INVENTAR. Det eneste bevarede er *altersølvet 
med årstal 1850 (fig. 2, jf. s. 6289 med fig. 10), der 
ifølge indskrift er skænket af købmand Rasmus L. 
Høltzermann, og som for alterkalkens vedkom-
mende findes i Silkeborg Museum. Dette fine ar-
bejde har utvivlsomt været givet som inventarets 
hovedstykke. Således tilkendegav Høltzermann  
over for det nævnte kirkesyn 2. okt. 1850, at så-
fremt kapellet blev ophævet, skulle det skænkede 
sølvtøj altid tilhøre ‘nybyggerne på denne plads’.
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 Alt det øvrige anførte inventar var sandsynlig-
vis også udført til kapellet 1850 eller kort før, selv 
om det ikke kan udelukkes, at noget har været 
genbrugt fra ældre sammenhænge. 
 Kirkerummets indretning kan i store træk udle-
des af kirkesynet 2. okt. 1850. Alteret var hævet et 
par trin over det øvrige gulv, og et fyldingspanel 
skilte koret fra skibet med dets bænke af forskel-
lig art. Møblerne har af hensyn til pladsen været 
stærkt sammenrykkede. Således stod prædikesto-
lens ‘yderste kant’ på alterbordets ‘inderste kant’, 
idet prædikestolen øjensynligt har været indsat i 
hjørnet ved siden af alteret. I det modsatte hjør-
ne (vel i nord) stod der åbenbart en præstestol 
med gardiner, og andetsteds er der blevet plads 
til en lignende stol for kirkesangeren. Endelig 
havde døbefonten sin plads ved vestvæggen i den 
nævnte niche. Inventarets træværk stod 1850 i 
alt væsentligt egetræsmalet, døbefonten dog med 
‘stenfarve’ til imitation.
 Alterbordet var beklædt med et alterklæde af rødt 
fløjl, der forneden kantedes af en guldtresse. Al-
terdugen var af ‘cambridge’ (dvs. cambrai, fint lær-
red) og kantet med en bred hæklet bort. 
 Altertavlen var ‘malet i sorte og hvide felter’, 
og det bevarede *altersølv nævnes i synet som en 
kalk (fig. 2) og disk med fad (s. 6289 med fig. 10).9 
Kalkens indskrift citeres, og alt fremhæves som 
københavnerprøvesølv med en samlet vægt af 
38 lod. Alterstagerne var af messing med ‘lakerede 
lamper’, og en messehagel af rødt fløjl, kantet med 
guldtresse og underforet med hvidt hampelærred.
 En bedeskammel var malet med egetræsfarve og 
overtrukket med læder. Alterskranken havde sort-
lakeret ‘jerngelænder’ med syv spir i form af ‘på-
satte messingdupper’. Knæfaldet var ‘udstoppet’ 
og læderbestrukket. 
 Døbefonten var af træ, malet med ‘stenfarve’ og 
forsynet med et rundt dåbsfad af messing. Den 
stod i en niche ved vestvæggen. En korskranke 
havde karakter af et fyldingspanel foran kirkens 
bænke. 
 Prædikestolen havde øjensynligt tre fag, idet den 
sagdes at have tre blå felter med tre forgyldte kors, 
det midterste større ende de andre. Stolen var i 
øvrigt egetræsmalet og dens gesims beklædt med 
rødt fløjl, mens en himmel ovenover udgjordes af 

‘rødt merino’ (uld). Prædikestolen hvilede som 
nævnt med sin ‘yderste kant på alterbordets in-
derste rand’, og har altså stået helt op imod alteret 
(jf. ovf.). 
 Stolestaderne udgjordes af tolv fastslåede bænke i 
stoleform, hvortil kom en lille tilsvarende bænk 
og syv løse bænke, hvoraf de fire skulle sættes i 
våbenhuset. En præstestol, der var aflukket med 
‘grønne merinogardiner’ (dvs. af uld), rummede 
en sortlakeret og læderbetrukket armstol samt 
øjensynligt et trekantet bord med en hylde. Stolen 
havde vistnok plads nord for altret, mens man ikke 
kan stedfæste en tilsvarende degnestol (‘til kirkesan-
geren’), der var forsynet med en ‘fastslået’ bænk. 

Fig. 2. *Alterkalk, 1850, med giverindskrift til minde 
om købmand Rasmus L. Høltzermann (s. 6341). Kal-
ken, der er udført af Wilhelm Borchardt Creuzberg i 
Randers, benyttedes efter 1877 i Silkeborg Kirke og 
er nu i Silkeborg Museum (s. 6289 med fig. 10). Foto 
Jens Jørgen Frimand 1979. – *Chalice made in 1850 
by Wilhelm Borchardt Creuzberg, Randers. Donated by the 
merchant Rasmus L. Høltzermann as an inaugural gift.
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 Som salmenummertavle tjente en sortmalet tavle 
til påskrivning med kridt. 
 †Klokker. 1) Fra 1850 eller tidligere. Den hang 
dette år i en tagrytter, der nævnes som ‘et blåma-
let tagstillads’. 2) 1865, ifølge indskrift skænket af 
Rasmus L.Høltzermann og hans hustru. Den fik 
ikke plads i forbindelse med selve kapellet, men 
var ophængt i brandstationen både som kirke-
klokke og brandalarm indtil 1877. Da overførtes 
den til den nuværende kirke (se s. 6297, †klokke 
nr. 1). Den revnede 1911 og blev 1924 brugt til 
at støbe en ny klokke til kirkegården (se s. 6333, 
*klokke). Ved denne afstøbning overførte man 
tydeligvis indskrifterne og i hvert fald visse for-
mer fra 1865-klokken til den nye. Den herved 
overleverede indskrift lyder: »Skænket til Silke-
borg Kirke af Rasmus Lauritz Høltzermann og 
Hustru Marianne Høltzermann, f. Buch« samt 
»1865«. 

Litteratur. V. Drechsel, Silkeborg 1840-80, 1880. Dan-
ske Slotte og herregårde 13, 1966, 253. Hvem byggede hvad, 
bd. 3, 1971, 213. »Godt 100 år gammel klokke stadig i 
brug«, Silkeborg Avis, 20. jan. 1966.
	 Arkivalier. LAVib. Hjelmslev og Gern Hrdr.s prov-
sti 1833-. Synsprotokol 1826-62 (C 32.2).

Beskrivelse ved Ebbe Nyborg. Redaktionen afsluttet 
feb. 2006.

1 V. Drechsel, Silkeborg 1840-80, 1980, 79, oplyser alene 
om Høltzermanns anskaffelse af stole og andres af al-
ter m.m. Drechsel nævner således intet om altersættet, 
og fremstillingen klinger mindre godt sammen med 
et notat i kirkesynet 2. okt. 1850, ifølge hvilket R. L. 
Høltz ermann havde skænket alt, hvad inventaret ko-
stede. LA Vib. Hjelmslev Hrd.s provsti 1833-. Synspro-
tokol 1826-62 (C 32-2). 
2 Fra og om Silkeborg. Justitiarius Adolf Ludvig Drewsens 
Dagbog under hans Ophold paa Silkeborg fra 16. Juni til 
25. Juli 1850, udg. Otto Bisgaard, Silkeborg 1944, 21ff. 
Dagbogskriveren (Michael Drewsens onkel) fortæller, 
hvordan ‘slottet’, der ejedes af staten, var i den grad 
forfaldent, at sæd, grus og snavs faldt ned til familien 
fra lofterne, hvorfor ‘de måtte klistre papir på revnerne; 
men disse var så brede, at dette papir i stærk blæst klap-
rede og gjorde alskens musik’. En besøgende ven skulle 
endog være antruffet om morgenen, liggende i sengen 
med en paraply ‘stillet over maven, for at afværge den 
neddryppende regn’.
3 Kirkesyn 2. okt. 1850, jf. note 1.
4 Silkeborg Avis, 18. aug. 1858.
5 Silkeborg Avis, 28. nov. 1866.
6 At ‘havestuen’ skulle være identisk med en af husets 
nordvendte endepavilloner, er næppe muligt. Da en 
havestue ifølge sin brug må have plads i syd, er der 
måske heri et fingerpeg om, at kapel og skolestue har 
ligget i fløjens nordlige del; en placering, der dog ville 
være lige uegnet til skole- som til gudstjenestebrug.
7 J. J. A. Worsaae, Af en Oldgrandskers Breve 1848-1885, 
udgivet ved Victor Hermansen, 1938, 108.
8 Jf. note 5.
9 Hvad der menes med dette ‘fad’, er uklart.



THE CASTLE AND THE TOWN. Silkeborg 
has developed as a town since 1844, when the 
founder Michael Drewsen built a modern paper 
factory to exploit the water power in the river 
Gudenåen.
 However, the history of the place is consider-
ably older, going back to a vanished castle, “Sil-
ckeborigh”, which was built in 1385 on a point 
that forms the eastern bank of the mouth of the 
river in the lake Langsø (cf. p. 6275 fig. 2A and p. 
6336 fig. 1). 
 In the period c. 1420-1536 Silkeborg was an 
important possession of the Århus bishops, who 
had a †chapel in the castle. All we know of this is 
that its Mass furnishings – altarcloth, chalice and 
paten, altar candlesticks, etc., – were later pre-
served at the place.
 After the Reformation the castle became the 
residence of a Royal vassal in this wild region. 
In 1664 King Frederik III granted Silkeborg as a 
private estate to one of his creditors, the cupbear-
er Christian Fischer in Glückstadt. Around 1779 
a later owner, Captain Nicolai Hoff, abandoned 
the residence on the isolated point and moved it 
to a place some 600 metres farther south, where 
the estate farm and mill were already located. 
There Nicolai Hoff built a new manor house, at 
the same time renovating the farm in brick (cf. p. 
6275 fig. 2B and p. 6339 fig. 1). 
 This estate, Silkeborg Hovedgård (i.e. Silkeborg 
Manor), was again acquired by the Crown in 
1823. An awakening interest in the potential of 
the place as a production and trading unit led to 
its transfer in 1844 to the enterprising brothers 
Christian and Michael Drewsen from Copenha-
gen to run a factory at the old mill dam. Likewise, 
the King issued the first resolutions for the build-
ing and equipping of a trading centre. And soon 
the place grew, as it was put, at ‘American’ speed.
 All the way up to the mid-nineteenth century 
Silkeborg must have been one of the places in the 
country where one would have hardly heard the 

sound of a church bell. It was in a remote corner 
of Linå Parish, but it can be seen that the family 
also used Them Church.
 With the establishment of Silkeborg as a trading 
place in 1844 there was also a desire to give it a 
new ecclesiastical status. The King recommended 
that services should be held on Sundays and feast 
days as soon as possible ‘at the place’. And in 1846 
it was decided that such services would be held 
in a ‘room at the southeastern end of the manor 
house’. In 1850 a †chapel was established there; at 
first it was served by the incumbent of Linå. But 
in 1856 a joint incumbent was brought from Co-
penhagen, the well known playwright Jens Chris-
tian Hostrup, who was able to take up residence 
in 1857 in a newly-built parsonage in Silkeborg. 
 The chapel appears to have been installed in the 
eastern part of the existing manor house. But the 
exact placing cannot be established. According 
to an inspection of the newly established chap-
el from 2nd October 1850, the chapel hall had 
four bays of ‘double windows’ and three ‘double 
doors’, which like the windows were painted in 
a pearl colour. The benefactor of the chapel was 
the local grocer, Rasmus L. Høltzermann, who 
procured all the furnishings; all that is preserved 
of these now is the altar plate with his name (p. 
6289 fig. 10 and p. 6341 fig. 2). The space in the 
interior was so cramped that the pulpit had to 
project in a little over the altar. The pews consist-
ed of twelve ‘fixed’ benches, and a wooden font 
had its place farthest west in a wall niche. 
 The unassuming appearance of the chapel 
meant that as early as 1858 forces in the con-
gregation began working for the erection of a 
proper church building.

SILKEBORG CHURCH. The new incumbent 
from Copenhagen was a keen advocate of ‘the 
church matter’, which was otherwise the con-
cern of a committee with Michael Drewsen and 
other leading men of the town at its head. Af-

THE CHURCHES IN SILKEBORG
ENGLISH SUMMARY
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ter some discussion there was agreement on the 
placing of the church: a location at the edge of 
the plateau just west of the manor house, where 
the new church could at the same time connect 
with the town square on the area behind (cf. p. 
6275 fig. 2C). The site was acquired in 1873, but 
otherwise there was considerable difficulty fund-
ing the plans. For this reason among others sev-
eral batches of new drawings had to be made for 
the church, since it was necessary to find the least 
expensive project.
 The church that was erected in 1876-77 was 
designed by the architect Henrik S. Sibbern, Co-
penhagen, and was intended for a congregation 
of 800 seated and standing members. The foun-
dation stone had hardly been laid on 29th June 
1876 before the magazine Illustreret Tidende was 
able to feature an article with a picture of the 
church in finished form “built with red, beauti-
ful pressed bricks” (p. 6276 fig. 3). The church is 
cross-shaped with a tower in the west. The inte-
rior, which originally had an exposed roof truss 
of wood, was completely changed by a rebuilding 
in 1942-44, when brick vaults were built in. At 
the same time all the window openings of the 
church were renewed. 

MORE RECENT CHURCHES. In the twen-
tieth century the need arose for further churches 
in the town as a result of the growing population, 
and at the same time new religious communities 
arrived.
  The presence of Bohemian workers at the paper 
factory meant that in 1898 the Catholic Church 
acquired the western corner site between Vester-
gade and Hostrupsgade, where a †chapel was run 
by ‘The Sisters of Christian Charity’. In 1912 this 
was superseded by a proper Catholic church, Vor Frue 
Kirke, whose construction and furnishings were to 
a great extent due to the enterprising pastor Johs. 
Frederiksen, while the architect Edv. Jensen, Sil ke-
borg, made the drawings. 
 In 1907 the Methodists began using a provision-
al †church in Søndergade, an octagonal building 
of wood that had earlier been a seamen’s church 
in Odense. It was replaced in 1923 by a church 
with a distinctive tower on the corner of Nygade 

and Tværgade, built to drawings by the architect 
Vilhelm Olsen, Holbæk. On the dissolution of 
the Methodist congregation in 1997, the church 
building was sold, and it now serves as offices. 
 In 1925 the desire of the rapidly growing neigh-
bourhood Alderslyst north of Silkeborg Langsø for 
a church of its own was raised at a meeting in the 
meeting hall. The next year the churchyard was 
laid out on an area west of Kejlstrupvej, where 
Alderslyst Church could then be built in 1929 with 
Edv. Jensen, Silkeborg, as the architect. 
 After an interior rebuilding of Silkeborg Church 
in 1941-43, a collection was begun in 1944 for a 
new church in the southern neighbourhood of 
the town, and deliberations on its location began. 
The choice fell on Mariehøj above the lake Lyngsø. 
The construction began but was interrupted by 
the death of the architect, Harald Lønborg-Jensen, 
in 1948. His work was taken over by the archi-
tect Viggo Hardie-Fischer, who drew up his own 
project and was able to finish the church in 1958 
as an unorthodox centralized building. 
 Architecturally the churches of Silkeborg bear 
the marks of nineteenth-century ‘historicism’, 
whose borrowings of older styles continued to 
prevail in the twentieth century. This ‘style’ has 
interestingly enough made the churches of the 
town highly varied. Henrik S. Sibbern’s Silke-
borg Church from 1877 is influenced by Late 
Romanesque forms from the thirteenth century, 
but in a free and independent interpretation. 
 In the Catholic Vor Frue Kirke (Church of 
Our Lady) from 1912 and in the Lyngby Church 
Hall from 1920 the style has associations with 
Danish medieval churches from c. 1500, while 
Edv. Jensen’s Alderslyst Church from 1929 is es-
sentially a fantasy over a Danish medieval village 
church. With Vilhelm Olsen’s Methodist Church 
from 1923 the town acquired a church building 
in a rigorous, simple Baroque style. 
 By comparison Hardie-Fischer’s Mariehøj Church 
looks more unconventional and modernist. He 
himself referred to models on Gotland. In reality 
the inspiration for the building must have been 
drawn from P. V. Jensen Klint’s Grundtvig Church 
from 1927-40 and Kaare Klint’s Bethlehem Church 
in Copenhagen from 1935-38.



Danmarks Kirker, Århus 430

Genstandene, hovedsagelig i Horsens Museum, hidrø-
rer antagelig fra kirker i Århus Amt, men anden prove-
niens, først og fremmest fra kirker i Vejle Amt, kan ikke 
udelukkes. En række romanske bygningssten samt en 
enkelt gravsten, rimeligvis fra kirker i Århus By, er be-
skrevet s. 1359-61. En gruppe ikke-lokaliserede gen-
stande, som formentlig hidrører fra amtets søndre del, 
navnlig Hads Hrd, og nu findes i museer, nyere kirker 
eller hos private, er beskrevet s. 2861-66.

INVENTAR

Pyksis (hostiebeholder) (fig. 1), o. 1250, af bronze. 
Æsken til opbevaring af den indviede hostie er 
cylindrisk, 5,6 cm i tværmål og 3,6 cm høj. Den 
har profileret kant foroven og forneden samt 
midtpå et bånd, hvori med graverede majuskler 
læses efter et kors: »Fecit Esbernvs Benedi(cti)« 
(Esben Bendtsen gjorde (mig)).1 Foruden bån-
det prydes legemet af et indgraveret, tre gange 

GENSTANDE I MUSEER
INVENTAR OG GRAVMINDER

gentaget stiliseret træ med krydsskraveret stamme 
og blade, der breder sig ud over indskriftbåndet. 
En lille bladformet plade er to stedet fastgjort til 
mundingsranden, diagonalt over for hinanden; 
hertil har det forsvundne †låg været fastgjort med 
øskener. Sidestykker til det sjældent forekom-
mende hostiegemme, muligvis udført i samme 
værksted, opbevares i Ribe (Antikvarisk Samling) 
og Flensborg (Bymuseum, tidligere Hjerpsted 
Kirke) (DK Ribe 862, 3531; DK SJyll 1393). I 
Horsens Museum (inv.nr. HOM 1×9412).
 Røgelseskar (fig. 2), romansk, af bronze. Den halv -
kugleformede skål hviler på konisk fod, og har i 
lighed med låget en randforstærkning med fire 

Fig. 1. Oblatæske o. 1250, signeret af »Esbernvs Be ne-
di(cti)«, d.e. Esben Bendtsen (s. 6345). I Horsens Mu-
seum. NE fot. 1980. – Wafer box, c. 1250, signed by »Es-
bernvs Benedi(cti)«, i.e. Esben Bendtsen.

Fig. 2. Røgelseskar, romansk (s. 6345). I Horsens Mu-
seum. Foto NE 1980. – Censer, Romanesque.
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øskener til ophængningskæder. Låget krones af en 
korskirke med cirkulær kuppel. Tagfladerne frem-
hæves af indridsede linjer og såvel gavlene som 
kuplen afsluttes med en knop, der for sidstnævnes 
vedkommende er forsynet med øsken. En serie 
slanke, rundbuede åbninger under korskirken og 
tilsvarende i dennes gavle fungerer som røghuller. 
Samlet højde: 19 cm. Karret stammer fra den Lin-
demannske Samling, som erhvervedes 1915; skå-
lens påmalede registreringsnr. (‘52’) stammer her-
fra. I Horsens Museum (inv.nr. HOM 1×9413).
 Fontefod (fig. 3), romansk, af stribet, grålig gra-
nit, ca. 68×68×27 cm. Den lave, baseformede 
fod har hjørnesporer over platten og en vulst 
omkring den cirkulære overside, hvori der er et 
afløbshul. Dette er nu skjult af et sekundært på-
sat skaft af cement, der antageligt stammer fra en 
tidligere museumsopstilling. Skænket til Natio-
nalmuseet (inv.nr. D 9111) 1916 af Købmand P. 
Jensen, Skovby (Framlev Hrd.).
 Dåbskande, o. 1875, af jernblik(?) med messing-
gul galvanisering, 27 cm høj. Almindelig choko-
ladekandeform med stor bøjlehank og påsvejset, 
guldbronzeret latinsk kors. I Odder Museum (inv.
nr. 1975-895).
 Fragmenter fra (†)fontehimmel, o.1650. To træ-
skårne figurer (fig. 4), ca. 34-35 cm høje, fore-), ca. 34-35 cm høje, fore-
stillende Jesus og Johannes Døberen, knælende 
på hver sin konsol; sidstnævnte udgøres i Jesu 
tilfælde af en nyere klods, mens figuren af Johan-
nes Døberen har bevaret den oprindelige konsol 
med diamantbosser og pynteliste. Jesus er vist i 
bedestilling, Johannes velsignende, og begge figu-
rer har langt krøllet hår og skæg. Jesu lændeklæde 

og Johannes’ kappe afsluttes bagpå med knude og 
snip. Johannesfigurens ene arm og ben er fornyet. 
– Stafferingen er nyere med okkergul hudfarve, 
sort hår og skæg samt brunfarvet lændeklæde og 
kappe. Konsollen under Johannes er blå med guld 
på bosser og kanteliste, ligesom klædedragt og hår 
markeres med striber af guld.
 Figurerne, der har udsmykket en fontehimmel, 
rummer så mange lighedspunkter med Darum 
Kirkes (DK Ribe 3049f.), at en tilskrivning til 
dennes formodede mester, Jens Olufsen, Varde, 
forekommer sandsynlig. I Horsens Museum (inv.
nr. HOM 1×8743a og 1×8743h).
 Seks englefigurer (fig. 5), o. 1650, af eg. Flertal-
let af de mellem 35 og 44 cm høje figurer er 
fremstillet stående på et ben på et lille jordsmon. 
De har strutmaver, langt krøllet hår og med en 
enkelt undtagelse lændeklæde, der via en knude 

Fig. 4. Jesus og Johannes Døberen fra (†)fontehimmel 
o. 1650 (s. 6346). I Horsens Museum. Foto NE 1980. 
– Jesus and John the Baptist from (†)font canopy c. 1650.

Fig. 3. Fod fra romansk font (s. 4346). I Nationalmuseet. 
– Base of Romanesque baptismal font.
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over enden har to nedhængende snipper bagpå. I 
hænderne, hvoraf enkelte mangler, har de holdt 
lidelsesredskaber; martersøjle, eddikesvamp og 
kors er endnu bevaret. Flertallet har sekundært 
tilføjede vinger. – Stafferingen, som formentlig 
er oprindelig, viser lys hudfarve og sort hår. Læn-
deklæderne er forgyldte, ligesom hårets kanter 
er fremhævet med guld. De sekundært tilføjede 
vinger er derimod umalede.
 Figurerne, der skal have været opmagasineret 
på loftet over Horsens Klosterkirke, kan i lighed 
med ovennævnte dåbsgruppe stamme fra samme 
eller en lignende fontehimmel.2 De tilføjede vin-
ger må være påsat i forbindelse med en anden 
anvendelse, f.eks. som topfigurer på et gitter.3 I 
Horsens Museum (inv.nr. HOM 1×8743b-g).
 Fragmenter af stol (fig. 6-8), o.1500. Stolen, der 
er sekundært sammenstykket, består af to indbyr-
des forskellige gavle, et rygpanel samt et øget sæ-
debræt, alt på nyere fodstykke.

 Den ene gavl, 152×37 cm, afsluttes af fiale-
spir med korsblomster over ydersidens medaljon 
med våben for Århus Stifts biskop, Niels Clausen 
Skade (1491-1520). Denne udsmykning er tyde-
ligvis ikke færdiggjort, idet kun nedre svikkel th. 
har fået den påtænkte udsmykning med treblad, 
mens fialespirets øvre korsblade er en moderne 
rekonstruktion.
 Den anden gavl, 155×36 cm, krones på indersi-
den af en medaljon, som udfyldes af en stor roset 
og kantes af fire små hjørneblade. Ydersiden er glat 
og må være beregnet til at stå op mod en væg.

Fig. 5. Englefigurer o. 1650 fra (†)fontehimmel(?) (s. 
6346). I Horsens Museum. Foto NE 1980. – Angel fig-
ures, c. 1650 , from (†)font canopy(?).

Fig. 6. Detalje af degnestol med våben for biskop Niels 
Clausen (1490-1520), sml. fig. 7-8. I Nationalmuseet. 
Foto LL 1966. – Detail of parish clerk’s pew with arms of 
Bishop Niels Clausen (1490-1520); cf. fig. 7-8.

430*
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 Rygpanelet, 110×103 cm, deles af et profile-
ret rammeværk med fire fyldinger, af hvilke de 
øverste prydes af foldeværk, mens de underste er 
glatte. Foldeværket er varieret, idet den ene fyl-
ding har snostav med huller som på fialegavlen, 
mens midterstaven i den anden har lodretstillet 
buefrise med huller. På indersiden af den først-
nævnte foldeværkfylding ses indprikket og -rid-
set fortegning til et ufuldført cirkelornament. 
 Svage spor af farver på kridtgrund viser, at bag-
grunden for foldeværksfyldingernes stave har væ-
ret skiftevis rød og grøn, mens rød farve tillige ses 
på trebladets midtknop og rosettens hjørneblade. 
 Stolen er en misvisende rekonstruktion, mu-
ligvis efter afrensning og diverse supplementer 

Fig. 7-8. Degnestol, samlet af forskellige dele, bl.a. gavl med våben for biskop Niels Clausen (1490-1520), sml. fig. 
6 (s. 6347). I Nationalmuseet. Foto LL 1966. – Parish clerk’s pew, assembled from different parts, including a gable with the 
arms of Bishop Niels Clausen (1490-1520); cf. fig. 6.

(fodstykke, håndliste på rygpanel, forkant af sæ-
debræt mv.).4 Således er sædets forreste del et 5-6 
cm bredt bræt, hvormed et ældre 27 cm bredt 
sæde (med rundet forkant) er øget for at passe til 
gavlstykkernes bredde.
 Stolen, hvis bestanddele kan være samlet i nye-
re tid, erhvervedes 1882 af Nationalmuseet (»Til-
byttet underhaanden«) (inv.nr. D 1749). Den kan 
stamme fra Århus Domkirke,5 hvor man endnu i 
1700-tallet opbevarede levn fra korets stoleværk 
(s. 538) og hvor fra dele synes afhændet til Tunø 
Kirke (s. 2396). Stolegavle med Århusbispens vå-
ben kendes dog også andetsteds fra i stiftet, f.eks. 
Dråby (Mols Hrd.)og Hald (Nørhald Hrd.) kir-
ker, begge i Randers Amt.6
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 Klingpung (fig. 9), 1700-tallet, af messing med 
træskaft og betræk af fløjl. Pungen, 10 cm i tvær-
mål, har påsat, ombukket rand, der er trukket ud 
i fliget plade. Beholderen er udvendig betrukket 
med falmet, nu brunligt fløjl med guldgaloner, 
der langs randen har frynser og under bunden en 
kvast. Den fligede plade er nittet til skaftets nedre 
messingmuffe, på hvis underside er en tværstillet 
plade med øskener til (messing)klokker; kun den 
ene af disse er bevaret. Det grønmalede, 116 cm 
lange skaft har drejet, sortmalet håndtag. Muligvis 
fra Gangsted Kirke. I Horsens Museum (inv.nr. 
HOM 1×9326).
 Olielampe (fig. 10), romansk, af grålig klæbersten. 
Den ovale lampe, 29×19×7 cm, har fire runde for-
dybninger i oversiden. Såvel materiale som form er 
usædvanlig blandt de hjemlige eksempler.7 Sekun-
dær beskadigelse og gipsreparation. Skal stamme 
fra Den Lindemannske Samling. I Horsens Mu-
seum (inv.nr. HOM 1×9414).
 Salmenummertavle, o. 1900, af fyr. Pladen er ind-
sat i firkantet ramme, 56,5×43 cm. Sidstnævnte 
er brunbejdset, mens den sortmalede tavle midt-
deles af en hvid streg. Spor af salmenumre skrevet 
med kridt. På rammen er med moderne skruer 
fastgjort en sortmalet jernøsken til ophængning. 
I Horsens Museum (inv.nr. HOM 1×1576).
 Løse malerier og skulpturer. 1) Den vantro Tho-
mas (fig. 11), o. 1700, olie på træ, 66×105 cm, 
sammensat af vandrette brædder af uens højde og 
sekundært monteret på todelt ramme.
 Maleriet viser apostlen Thomas knælende i for-
grunden og stikkende to fingre i Jesu sidesår. Sce-

nen overværes af ni andre apostle, blandt hvilke 
Johannes ses tv. bag Jesus, mens Peter med skal-
depande og foldede hænder er vist siddende ved 
et bord tv. foran en turbanklædt apostel. Tv. bag 
Johannes er fremstillet en skægget person med 
baret, iført kortærmet kjortel og ligeledes sid-
dende ved et bord. – Billedet er formentlig be-
skåret både forneden og i højre side. Hvad det 
sidstnævnte angår, fremgår dette af den asymme-
triske placering af hovedgruppen og navnlig den 
omstændighed, at den yderste apostel th. vender 
sig konverserende mod billedets højre kant, hvor 
de to manglende apostle kan have været vist.
 Maleriet, der er holdt i barokkens mættede far-
ver, er stærkt mørknet af snavs og tillige afskallet i 
øvre, venstre hjørne samt angrebet af ormehuller.
 Maleriet, der muligvis oprindelig har været 
ind sat i en pulpiturbrystning, skyldes formentlig 
Hans Christian Wilrich, der 1706 udførte billeder 
til altertavlen i Horsens Klosterkirke (s. 5777ff.).8 
I Horsens Museum (inv.nr. HOM 1×9305).
 2) Kristus på korset (fig. 13), 1700-tallet, olie 
på træ (eg), 69,5×50,5 cm, muligvis oprindelig 
del af altertavle, pulpitur eller epitafium. En af-
faset kant foroven på bagsiden har skullet tjene til 
indpasning i †rammeværkets not.
 Den korsfæstede Frelser flankeres af Maria og 
Johannes. I baggrunden Jerusalem, vist som en 
nordeuropæisk by med talrige kirketårne og -
spir. Mellem Golgatha og byen løber Kedrons 
bæk(?), som krydses af en træbro. På korset en 
seddel med Jesumonogrammet, skrevet med store 

Fig. 9. Klingpung, 1700’erne (s. 6349). I Horsens Mu-I Horsens Mu-
seum. Foto NE 1980. – Coin purse, 1700s.

Fig. 10. Olielampe, romansk (s. 6349). I Horsens Mu-
seum. Foto HJ 2006. – Oil lamp, Romanesque.
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skønskriftbogstaver. På den uvejrsmørke himmel 
ses foroven tv. solen, næsten skjult.
 Det naive maleri er holdt i mørke farver, som 
yderligere er dekomponeret af snavs: Kristus har 
rødlig, lysebryn karnation med stærkt røde blod-
dråber fra vunderne og sort tornekrone på det 
mørkebrune hår. Maria er iført rød kjortel og 
blå kappe, mens Johannes bærer rød kappe over 
den mørkegrønne kjortel. Jordsmonnet er mør-
kegrønt, byen grålig og himlen mørkeblå med 
gråsorte skyer. I Horsens Museum.(inv.nr. HOM 
1×9287).
 3) Opstandelsen (fig. 12), 1700-tallet, olie på træ, 
35×34 cm, sammensat af to lodrette revler. Maleri-
et, der nu er indsat i en moderne ramme, stammer 
antagelig fra topstykket til en altertavle eller et epi-
tafium. Kristusfiguren er bemærkelsesværdig, idet 
den er gengivet uden lændeklæde, påfaldende fed-
laden og med tornekrone på hovedet. Et flagrende 
gevandt ligger hen over højre skulder og lårene; 

Fig. 11. Den vantro Thomas. Maleri, tilskrevet Hans Christian Wilrich og muligvis fra pulpiturbrystning o. 1700 (s. 
6349). I Horsens Museum. Foto HJ 2007. – Doubting Thomas. Painting attributed to Hans Christian Wilrich and possibly 
from gallery parapet c. 1700.

Fig. 12. Opstandelsen. Maleri fra (†)altertavle eller epi-
tafium(?) antagelig 1700’erne (s. 6349). I Horsens Mu-I Horsens Mu-
seum. Foto NE 1980. – The Resurrection. Painting from 
(†)altarpiece or memorial tablet(?), probably 1700s.
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sejrsfane i højre hånd. I forgrunden tv. to sovende 
soldater, th. en tredje, som flygter i rædsel.
 Det meget groft udførte maleri er holdt i hvid-
lige, grålige og mørke olivengrønne farver med 
benyttelse af brunrød hudfarve, rød til sejrsfanen 
og blå (soldaternes brystpanser). Undermalin-
gen er på nederste tredjedel rødlig, foroven grå-
lig. Soldaternes kontur er trukket op med rødt, 
Kristusfiguren med brunt.
 Aftrykket af den oprindelige ramme, der ses på 
såvel for- som bagside, angiver lysningsmålet ca. 
33×30,5 cm. I Horsens Museum (inv.nr. HOM 
1×9311)
 4) Kristusfigur (fig. 14), 1600-tallet, af eg, ca. 70 
cm høj, antagelig topfigur fra altertavle eller epi-
tafium.
 Kristus er vist som verdensfrelser (Salvator Mun-
di) med højre hånd løftet i velsignelse og hol-
dende rigsæblet i den fremstrakte venstre, som er 
påsat for sig. Det kraftige korte hår danner en 

Fig. 13. Kristus på korset, 1700’erne. Maleri fra altertav-
le(?), pulpitur(?) eller epitafium(?) (s. 6349). I Horsens 
Museum. Foto NE 1980. – Christ on the Cross, 1700s. 
Painting from altarpiece(?), gallery(?) or memorial tablet(?).

Fig. 14. Kristus som Salvator Mundi, 1600’erne, anta-
gelig topfigur fra altertavle eller epitafium (s. 6351). I 
Horsens Museum. Foto NE 1980. – Christ as Salva-
tor Mundi, 1600s, probably top figure from an altarpiece or 
memorial tablet.

bræmme omkring hovedet, til hvis bagside en 
glorie med hulede stråler er fæstnet med skru-
er. Den massive figur er meget groft skåret, og 
kjortelen, som er lukket med knapper ved højre 
skulder, falder i tunge folder. I ryggen og under 
fodpladen er taphuller til fastgørelse.
 Kristi kjortel er rødbrun, hudfarven hvidlig 
med lidt rødt på kinder og læber, mens skæg og 
øjenbryn er trukket op med sort. Håret er blåt, 
mens stråleglorie og rigsæble er forgyldt. Hvor 
det sekundære farvelag er afskallet ses kridtgrund. 
I Horsens Museum (inv.nr. HOM 1×9415).
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GRAVMINDER

(†)Epitafier. 1) O. 1675 (fig. 15a-c). Tre vingede 
karyatidehermer, mellem 77 og 82 cm høje. De 
to er mandlige og udstyret med henholdsvis skæl-
let fiskehale og slangehale. De har været anbragt 
symmetrisk omkring nedhæng fra epitafium, 
mens den tredje med udpræget kvindelige for-
mer er delvis fritskåret og beregnet til at ses lidt 
bagfra. Den kan have været placeret centralt un-
der det omtalte nedhæng.
 Hudfarven, der formentlig er oprindelig, er lys 
og håret sort, mens den øvrige bemaling med 
grønne, turkisblå og brune farve synes yngre. I 
Horsens Museum (inv.nr. HOM 1×9308-10).
 2) O. 1700. Sæbebobleblæsende putto på kra-
nie (fig. 17), af træ. Den ca. 53 cm høje figur 
symboliserer livets forkrænkelighed og har som 

forlæg et stik af Hendrick Goltzius fra 1594.9 
Nærtbeslægtede putti ses balancerende på stor-
felternes fodliste på en række bevarede epitafier 
i Horsens Klosterkirke samt kirker nord for byen 
(Falling, Vær), alle tilskrevet Horsens-billedskæ-
reren, Arent Friedrichsen Slache.10 I modsætning 
til disse savner figuren det flagrende klæde. Grå-
malet over sort brun grundering. I Horsens Mu-I Horsens Mu-
seum (inv.nr. HOM 1×2852).
 Gravflise (fig. 16) o. 1675, med yngre indskrift 
i fordybet kursiv for A. Meyer og MJD. Rødlig 
Ølandssten, 55×52 cm, med usædvanlig lavt, ud-
slidt skriftfelt mellem hjørnemedaljoner, hvori ses 
evangelister, foroven Markus (tv.) og Johannes (th.) 
omkring Kristus med sejrsfane, forneden Lukas 
(tv.) og Markus (th.) omkring felt med kranium 
og timeglas. Bortset fra skriftfeltets dimensioner 
og evangelistmedaljonernes usædvanlige række-

Fig. 15a-c. Karyatidehermer o. 1675 fra (†)epitafium (s. 6352). I Horsens Museum. Foto NE 1980. – Caryatid herms, 
c. 1675, from (†)memorial tablet.
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følge, er stenen gjort efter et helt traditionelt ske-
ma, jf. f.eks. gravsten fra o. 1670 i Viby (s. 2146). I 
Horsens Museum (inv.nr. HOM 1×9416).
 (†)Gravsten(?), o. 1800 (fig. 18), af lys grå kalk-
sten. Fragment, ca. 40×84 cm, af Hiernøesten, 
med rester af skriftfelt og ramme. Af indskriften 
i fordybet kursiv læses: »(Christ)iane (K)ruuse 
fød 1773/ …hendes…Mand/ (Jørgen Sørense)n 
Houmand fød 1758/ (satte) dette Æreminde/ 
Ærlighed og Fromhed kaldes Dyder/ deres Navn 
til Efterslægten lyder«.
 Christiane Kruuse, datter af Horsens bygme-
steren Anders Kruuse, var i sit andet ægteskab 
gift med købmand Jørgen Sørensen Houmand. 
Deres andet og tredje barn (Andreas Tyekier og 
Karen) døde blot fire og to år gamle, hhv. 16. 
nov. 1798 og 11. jan. 1799.11 Stenen kan være sat 
over disse.
 Fragmentet med det ophøjede skriftfelt og ram-
mens ophængte symboler (bog og fjerpen) har 
mange paralleller i værkstedets produktion, f.eks. 
stenen over Johanne Maria Hansen (s. 5975). I 
Horsens Museum (inv.nr. HOM 1×9417).

NM. Indberetninger ved Vibeke Michelsen 1980 (pyk-
sis og klingpung); Jens Jørgen Frimand 1980 (Kristus-
figur, malerier af Korsfæstelsen og Opstandelsen); Poul 

Fig. 17. Putto, der blæser sæbebobler, fra (†)epitafium 
o. 1700 (s. 6352). I Horsens Museum. Foto NE 1980. – 
Putto blowing soap bubbles, from (†)memorial tablet, c. 1700.

Grinder-Hansen 1980 (olielampe); Jens Bergild 2005 
(dåbsgruppe, englefigurer, maleri af Den vantro Tho-
mas, karyatidehermer); (Hugo Johannsen 2006 (rø-
gelsekar, salmenummertavle). – Redaktion ved Hugo 
Johannsen.

NOTER

1 Indskriften kan ikke fortolkes entydigt, idet det for-
kortede »benedi« også kan forstås som »benedi(ctam)«, 
dvs. Esben velsignede mig. En tredje mulighed er »be-
nedi(cat eum Deus)«, dvs. Esben gjorde (mig), Gud vel-
signe ham.
2 Darum Kirkes fontehimmel har foran bøjlerne seks 
putti (oprindelig med lidelsesredskaber), der indtager 
lignende stillinger som figurerne i Horsens Museum, 
jf. DK Ribe 3049 med fig. 40 og 42.
3 Jf. s. 5622 (note 461).
4 Som regel vil lave gavle af denne type indgå i læsepulte 
og bære et skråtstillet pultbræt, jf. korstolene i Horsens 
Klosterkirke (s. 5849-60) og en række degnestole som 
f.eks. i Dråby, Hald og Tunø (s. 2396); sidstnævnte anta-
gelig levn af korstolenes læsepulte fra Århus Domkirke.

Fig. 16. Gravflise o. 1675 med sekundær indskrift (s. 
6352). I Horsens Museum. Foto NE 1992. – Tombstone, 
c. 1675, with secondary inscription.
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5 Jensen, Snedkere 13.
6 Af de fire gavle fra Hald Kirkes gamle kirkesangerstol, 
som Nationalmuseet købte 1883 af arkitekt Uldall i 

Fig. 18. (†)Kirkegårdsmonument o. 1800, sat af Chri-
stiane Kruse og Jørgen Sørensen Houmand (s. 6353). 
I Horsens Museum. Foto NE 1992. – (†)Churchyard 
monument, c. 1800, erected by Christiane Kruse and Jørgen 
Sørensen Houmand.

Randers (inv.nr. D 1821), har de to forreste udskæring 
til pultbrættet, og herover medaljoner dels med våben 
for Niels Clausen Skade og Skt. Clemens, dels med 
initialerne PK og en roset. På Dråby-gavlene ses for-
uden Skade-våbenet også en roset.
7 Jens Vellev, »Romanske olielamper fra Danmark«, 
hikuin, 3, 1977, 218.
8 Måske har kunstneren foreviget sig selv som den ba-
retudstyrede person, Kristus peger hen imod med sin 
velsignende højre hånd.
9 Jf. Carsten Bach-Nielsen, »Tidens tegn. Lidt om va-
nitasmotiver i 1600-tallet«, Ico, 1986, nr. 4, 1-12.
10 Jf. epitafium 1703 fra rådmand Christen Nielsen 
Thonboes kapel i Horsens Klosterkirke (s. 5948f.) 
samt præsteepitafier o. 1680 i Falling og Vær kirker 
(s. 2734f., 4896f.). Arent Slaches mester, Peder Jensen 
Kolding, ses også at have benyttet Goltzius-stikket på et 
af sine epitafier fra o. 1637, jf. Skanderup (s. 2921f.).
11 LAVib. Hovedministerialbog. Horsens sogn (C 414). 
1787-1812.



Foruden egentlige korrektioner bringer afsnittet 
først og fremmest tilføjelser vedr. bygning, inventar 
og gravminder, når der efter redaktionens afslutning 
er fremkommet væsentlige nye oplysninger om date-
ringer, ophavmænd etc., og når formodet forsvundne 
inventargenstande og gravminder siden er kommet for 
dagens lys. Derimod bringes ingen oplysninger vedr. 
restaureringer, nybygninger og nyanskaffelser m.m., 
der måtte være foretaget efter redaktionens afslutning. 
I disse tilfælde henvises til Nationalmuseets arkiver.

Århus Domkirke. Bd. 1-2, s. 41, linje 8 f.o., 
tilføjes: Håndskriftet er dateret til tidsrummet 
mellem 1736 og 1752.
 S. 75, linje 19 f.o.: Altret var ikke inkorpo-
reret i kantoratet, men i Skt. Clemens-vikaria-
tet.1

 S. 78, linje 15 f.n., 1491 resignerede han sit 
embede, men døde først 1531, læs: 1490 resig-
nerede han sit embede, men døde først 1501.
 S. 158, linje 5 f.n., Rhuman, læs: Rhumann.
 S. 219, linje 13 f.n., familievåben (p. 227), læs: 
familievåben (p. 224 og 230).
 S. 220, linje 7 f.o. tilføjes: Otto Norn har i 
1978 argumenteret for en anden opfattelse af 
korets bygningshistorie, som ikke henføres til 
Jens Iversen Lange, men til dennes efterfølgere, 
Ejler Madsen Bølle (1482-90) og navnlig Niels 
Clausen (1490-1520), hvis ambitiøse udsmyk-
ningsprogram desuden beskrives i sin helhed. 
Af nytolkningen følger en ændret opfattelse af 
de fysiske rammer for Bernt Notkes altertavle 
(1479), der snarere må opfattes som bestilt til en 
ombygning af det romanske kor, ikke til dettes 
afløser – det nuværende hallekor, som dog var 
færdigbygget før 1497, jf. dateret kalkmaleri på 
korskrankemuren (s. 389).2

 S. 228, linje 3 f.o. tilføjes: Vedr. blændinger på 
vesttårnet noteres i Walthers dagbog under 15. 
aug. 1878, at der i cirkelblændingen i spejlet 
omkring vinduet under urskiven (på vestsiden) 
var malet »Anno 1609« med store, sorte typer.

 S. 288, linje 11 f.n., fru Else Kruse, Jørgen 
Marsvins enke, læs: Else Marsvin, Enevold Kru-
ses enke (jf. s. 843 og 857ff.).
 S. 294, linje 7 f.n., 1647-48 havde Søren smed 
gjort et nyt †sejerværk, læs: 1647-48 havde Sø-
ren smed repareret sejerværket (jf. s. 620).
 S. 302, linje 15 f.n., Poul Rosenørn, læs: Pe-
der Rosenørn.
 S. 314, linje 10 f.o., kronprinsesse Caroli-
nes formæling 1829 med prins Ferdinand, læs: 
prinsesse Carolines formæling 1829 med arve-
prins Ferdinand.
 S. 331, linje 5 f.n., Mogens Clemmensens 
død, læs: efter Viggo Norns afgang.
 S. 387, linje 1 og 6 f.o., helvede, læs: skærsild.
 S. 388, fig. 200, billedtekst, Gregorsmessen, 
himmel og helvede, læs: Himlen, Gregorsmes-
sen og Skærsilden.  – St. Gregory’s mass, Heaven 
and Hell, read: Heaven, St. Gregory’s mass and 
Purgatory.
 S. 438, linje 1 f.n., 436, læs: 236.
 S. 446, linje 6 f.n., næstøstligste, læs: østligste.
 S. 449, fig. 246, billedtekst, næstøstligste, læs: 
østligste.
 S. 493, linje 8 f.n. tilføjes: Ved altertavlens re-
staurering 1975-80 (se ndf.) afdækkedes og 
fremdroges på sideskabenes bagside og den se-
kundære bræddebeklædning en malet udsmyk-
ning fra. o. 1520, som hidtil havde været skjult 
under en staffering fra 1781 (Knud Madsen 
Bruun) og senere.3 Udsmykningen (fig. 1) viser 
i midtfaget forneden Maria med Jesusbarnet, 
omgivet af fire engle, foroven domkirkens vær-
nehelgen Skt. Clemens (tv.) og Skt. Kristoffer, 
biskop Niels Clausens hellige beskytter. I flo-
dens vande mellem kæmpens ben er malet en 
havfrue, der kæmmer sit hår. På afstivningens 
stolpeværk er malet en dødning (tv.) stillet over 
for en lapset levemand (th.), sekundært beskå-
ret ved afhøvling. I sidefagene ses biskoppens 
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fædrene og mødrene våben over hhv. en løve 
(tv.) og en enhjørning (th.). Billedfremstillin-
gerne er indspundet i et viltert bladværk med 
blomster (tulipan, rose) og fugle. Således stirrer 
løven vredt på en rovfugl, der fortærer sit bytte, 
mens en skade (hentydning til Niels Clausen 
Skade?) ser til.
 Malerierne er udført i temperateknik direkte 
på det rå træ. Tegningen er trukket op med 
sorte streger, mens farverne i øvrigt domineres 
af brunt, rødt og grønt.
 Udsmykningen, som begrundes af tavlens ny-
opstilling i hallekoret og indretningen af Niels 
Clausens gravkapel i koromgangens østligste 
fag, skyldes formentlig samme værksted (‘Mi-
kaelsmesteren’), som har stået for kalkmalerier 
i søndre korsarm, hvor emnevalget bl.a. også 
omfattede Skt. Clemens, Skt.Kristoffer og Mi-
kael Sjælevejer (s. 394, 421-30).4

 S. 502, linje 3 f.n. tilføjes: Nationalmuseets 
restaurering af altertavlen gennemførtes 1975-
80 under ledelse af Verner Thomsen.3

 S. 491, fig. 266 (p. 489), læs: (p. 490).
 S. 515, linje 4 f.n. Clausen (†1536), læs: Clau-
sen (†1531).
 S. 524, linje 7 f.o., (fig. 292), læs: (fig. 291). 
Lin. 8 f.o., 2-3) (Fig. 291), læs: 2-3) (Fig. 292) 
– Billedet er vendt på hovedet.
 S. 527, linje 4 f.n., Et †tæppe. Rettelse: Tæp-
pet er bevaret, jf. s. 638 (note 71).
 S. 553, linje 7 f.o. tilføjes vedr. (†)fontelukkelse: 
Tilskrevet den århusianske billedskærer Ulrich 
Mathiesen.5

 S. 566, linje 1 f.n., (jf. begravelsen store kors-
gang nr. 1), læs: (jf. begravelse i store eller 
mellemste gang, dvs. midtskibsgangen nr. 1 (s. 
914)
 S. 582, linje 13 f.o., fig. 589, læs: fig. 389. Lin. 
20 f.o., tilføjes: Orglet blev endvidere afsynet af 
organisten Hans Heinrich Lüders, Flensborg.6 
Lin. 5 f.n., Dalum mølle, læs: Odense.
 S. 584, linje 3 f.n., blev disse facadepiber re-
pareret, læs: blev facaden klingende igen.
 S. 586, linje 1-5 f.o., nyt registertræk, læs: nyt 
registerskilt.
 S. 589, linje 20 f.o., Fr. Nielsen, læs: E. Niel-
sen.

 S. 591, linje 5. f.n., Bruno Christensen og 
Sønner, Terkesbøl,, læs: Bruno Christensen, 
Terkelsbøl.
 S. 593, linje 2 f.o., Cornet VI, læs: Cornet 2'.
 S. 596, linje 8 f.n. tilføjes: Portrætterne er 
muligvis identiske med de to, som portræt-
maleren Hans Hansen (1769-1828) 1793 ud-
førte på Constantinsborg af stamherren H. Fr. 
Fædder-Charisius og frue, således som han har 
noteret i sin dagbog, jf. Portrætmalerens Dagbog 
(1793-97), udgivet af Julius Clausen og P. Fr. 
Rist, Kbh. 1907 (Memoirer og Breve,VI), 4.
 S. 598, linje 6 f.n., DK. Kbh. Amt III, 1736, 
læs: DK Kbh Amt III, 1738.
 S. 609, linje 1 f.n., 1710, læs: 1701.
 S. 630, linje 13 f.o., dr., læs: hr.
 S. 646, note 348, Note 47, læs: Note 347.
 S. 648, note 420, klokker, læs: graver.
 S. 663, linje 16 f.o., Else Østergaard, læs: Else 
Østergård.
 S. 681, linje 6 f.n. tilføjes: Værkstedets mester 
er senere identificeret som Ålborg-billedskære-
ren Niels Jensen (†1645).7

 S. 682, linje 15 f.o. tilføjes: Malerierne er 
tilskrevet Lauritz Andersen Riber, der i flere 
værker samarbejdede med billedskæreren Niels 
Jensen.8

 S. 684, linje 1, f.n. tilføjes: Bortset fra enkelte 
figurer er epitafiet efter alt at dømme udført af 
Henrik Henriksen, der må have været oplært 
hos Claus Lauritzen (†1630).9

 S. 686, linje 16. f.o., Ebbesen 1638, læs: Eb-
besen 1639.
 S. 688, linje 13 f.n. tilføjes vedr. epitafiet: Det er 
tilskrevet billedhugger Peder Clausen, Århus.10

 S. 697, fig. 433-434. (p. 694f.), læs: (p. 692f.).
 S. 700, linje 4 f.o. tilføjes vedr. epitafiet: Det er 
tilskrevet billedhugger Peder Clausen, Århus.11 
Lin. 18 f.n., nr. 7, læs: nr. 27.
 S. 706, linje 7 f.o. tilføjes vedr. epitafiet: Det er 
tilskrevet billedhugger Peder Clausen, Århus.12 
Lin. 20 f.o., 7. febr., læs: 17. febr.
 S. 712, linje 14 f.o., Vtrecht, læs: Utrecht.
 S. 724, linje 2 f.o. tilføjes: Epitafi et er tilskre-S. 724, linje 2 f.o. tilføjes: Epitafiet er tilskre-
vet billedhugger Rasmus Christensen, Århus.13

 S. 729, linje 14 f.n., Peder Jensen Farvers (d. 
1713), læs: farver Peder Jessens (d. 1712).
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 S. 740, linje 13 f.o. tilføjes vedr. epitafiet: Det 
er tilskrevet den århusianske billedskærer Ul-
rich Mathiesen.14

 S. 746, linje 14 f.n. tilføjes vedr. epitafiet: Det 
er tilskrevet den århusianske billedhugger Ma-
thias Ulrichsen Sartz.15

 S. 750, linje 8 f.o. tilføjes vedr. epitafiet: Det er 
tilskrevet den århusianske billedhugger Mathias 
Ulrichsen Sartz.16

 S. 771, linje 18 f.n., Abildgård, læs: Abildga-
ard.
 S. 774, linje 15 f.n., nr. 17, læs: nr. 29.
 S. 819, linje 11 f.n., Over begravelsen i koret 
nr. 9, læs: I sdr. korsgang (if. Rhumann I).
 S. 820, linje 7 f.n., Over begravelsen i koret 
nr. 9. Sætningen udgår. 
 S. 826, linje 5 f.n., [fejl for »købmand«?] ud-
går.

Fig. 1. Århus Domkirke. Bagside af Bernt Notkes højaltertavle 1479 med malerier fra o. 1520, fremdraget ved tav-
lens restaurering 1975-80 (s. 6355). Foto Verner Thomsen 1980. – Århus Cathedral. Back of Bernt Notke’s altarpiece, 
1479, with paintings from c. 1520, which emerged with the restoration of the altarpiece in 1975-80.
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 S. 902, linje 18 f.o., datteren, læs: svigerdat-
teren (jf. NyKglSaml 2100 4º).
 S. 909, linje 2 f.n., Rahtze Clausen, læs: 
Rahtge Clausen.
 S. 962, note 651, NMArb. 1931, læs: NMArb. 
1934.
 S. 947, fig. 603 (p. 692), læs: (p. 690). 
 S. 988, linje 14 f.o., (fig. 660;), læs: (fig. 660-
61).

Århus Vor Frue Kirke. Bd. 3, s. 1174, linje 1 f.o. 
tilføjes vedr. englefigurer: De tilskrives den århu-
sianske billedskærer Ulrich Mathiesen.17

 S. 1174, linje 14 f.o., Zachariassen, læs: Za-
chariasen.
 S. 1201, fig. 152, o. 1668, læs: o. 1688. – C. 
1668, read: C. 1688.
 S. 1216, linje 5 f.o. tilføjes vedr. epitafiet: Det 
er tilskrevet den århusianske billedskærer Ul-
rich Mathiesen.18

 S. 1220, linje 12 f.n. tilføjes vedr. epitafiet: Det 
er tilskrevet den århusianske billedskærer Ul-
rich Mathiesen.19

 S. 1245, vedr. †gravsten nr. 22. O. 1625(?), læs: 
O. 1646.20

 S. 1262, note 119, A. Verbeck, A. Verbech, læs: 
A. Verbeek.
 S. 1266, note 173, Geschiedenis en Kunst IV, 
læs: Geschiedenis en Kunst VI.
 S. 1278, linje 5 f.o., Dedakt, læs: Gedackt.

Århus Hospitals Kirkesal. Bd. 3, s. 1307, linje 
16 f.n., tilføjes: Orgel, 1961, med fire stemmer, 
bygget af Frederiksborg Orgelbyggeri, Hille-
rød. Disposition: Gedakt 8', Principal 4', Rør-
fløjte 4', Oktav 2'. *Orgel, 1938, med 6 stemmer, 
bygget af A. C. Zachariasen & Søn, Århus. 1958 
flyttet til Arden Kirke (Ålborg Amt). Kom o. 
1976 i privateje.
 S. 1308, fig. 19, støbt 1650, læs: støbt 1560.
 S. 1308, linje 10 f.n. Vuggebom, læs: Slynge-
bom.
 S. 1308, linje 2 f.n., Vuggebom, læs: Slynge-
bom.

†S. Oluf Kirke. Bd. 3, s. 1336, linje 6 f.n. *klokke 
fra 1515, læs: *klokke fra 1505.

Skejby Kirke. Bd. 3, s. 1371, linje 7 f.n. tilføjes 
vedr. skibets nordmur: Nordmuren, som hverken 
har vinduer eller dør, er helt omsat i senmid-

delalderen (fig. 2). Ildskørnede sten i bagmuren 
tyder på, at dette er sket som følge af brand.22

 S. 1382, linje 5 f.n., den anden 11 lispund, 
læs: den anden 12 lispund.

Lisbjerg Kirke. Bd. 3, s. 1387f. tilføjes: Ved ud-
gravninger øst, nord og vest for kirken er 1989 
påvist levn af en stormandsgård fra vikingetiden, 
dateret til 1000-tallet. Anlægget omfattede en 
indhegning, ca. 100×150 m, ved hvis inderside 
der havde stået en række bygninger. Stenkirkens 
placering midt på den forsvundne gårdsplads 
udpegede således gårdens ejer som ansvarlig for 
opførelsen af en ældre kirke på samme sted.23 
Dette bekræftedes 1994, da man ved en arkæ-
ologisk undersøgelse i stenkirkens skib påviste 
levn af en †trækirke, som havde afløst stormands-
gårdens centrale hal på samme sted. Ved udgrav-
ningen konstateredes endvidere levn af stenkir-
kens mørtelgulv, vægbænke og sidealtre samt 
for trækirkens vedkommende bemalet vægpuds, 
understøttet af fletværk, foruden en række grave. 
Udgraverne tolkede gården som et muligt kon-
geligt administrationscentrum i Lisbjerg Herred 
og således efter trosskiftet en naturlig lokalitet 
for opførelsen af en herredskirke, der kan have 
været bispens sæde inden det o. 1100 flyttedes 
til Århus.24

 S. 1392. linje 7 f.o., tredelte afslutning, læs: 
todelte afslutning.
 S. 1400, linje 18 f.o. tilføjes: Det gyldne alters 
frontale er dendrokronologisk dateret til 1135.25

 S. 1411, fig. 19, dyderne, læs: helgeninderne. 
– paragons, read: saints.

Fig. 2. Skejby. Plan 1:300. Målt af KdeFL 1966, teg-Målt af KdeFL 1966, teg-
net og revideret af Thomas Bertelsen 2005 (s. 6358). 
– Skejby. Plan, 1:300.
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Åby Kirke. Bd. 3, s. 1448, linje 2 f.o., tostem-
migt orgel (formentlig et harmonium), læs: pi-
beorgel, bygget af Frederik Nielsen, Århus.26

Vejlby Kirke. Bd. 3, s. 1484, linje 8 f.n., to løse 
skriftplader, læs: to løse *skriftplader.
 S. 1487, linje 8 f.n., klokkekammer, læs: klok-
kerkammer

Brabrand Kirke. Bd. 3, s. 1534, linje 5 f.n., 1653, 
læs: 1651.
 S. 1538, linje 2 f.o., tilføjes: †Orglet, der an-
skaffedes brugt til kirken 1925, stod tidligere 
på musikkonservatoriet i Hamborg. Ved opstil-
lingen i Brabrand Kirke forsynedes det med en 
ny facade, tegnet af Harald Lønborg-Jensen.27

Sønder Årslev Kirke. Bd. 3, s. 1551, linje 2 
f.n. tilføjes vedr. tårnet: Det senmiddelalderlige 
(†)styltetårn er bevaret, bortset fra vestsiden og 
overdelen, der stammer fra ændringen 1882-83 
(jf. fig. 3).28

 S. 1560, linje 6 f.o. tilføjes vedr. †klokke: For-
mentlig støbt af Caspar König, Viborg, sml. 
klokke nr. 1 i Skanderborg Slotskirke (s. 6237).

Tilst Kirke. Bd. 3, s. 1573, linje 8 f.n., (p. 1393), 
læs: (p. 1399).
 S. 1584, linje 6 f.n., to klokker, læs: tre klok-
ker, der nævnes blandt de af kronen indkræ-
vede 1528: Heraf vejede 1) med jernfang 13 
lispund. 2) 1½ skippund og 6½ lispund og 3) 1 
skippund og 1 lispund.
 S. 1587, linje 7 f.o., I.A.S.H.B., læs: I.A.S.L.B. 
Stenens indskrift lyder i sin helhed:

»Jens Anders Søn Lassen Brendstrup
og 2de Huustroer

Cathrine Kastens Datter Fladsbye Brendstrup
Lisbeth Sofia Sørens Datter Skiellerup

Bode og Døde i Brendstrup 1756«.

Kasted Kirke. Bd. 3, s. 1604, linje 19. f.o., 18 
lispund, læs: 13 lispund.

Grundfør Kirke. Bd. 4, s. 1664, v.sp. linje 6 f.n. 
tilføjes vedr. stolestaderne: De er tilskrevet bil-
ledhuggeren N. J. Kock i Grenå.29

Søften Kirke. Bd. 4, s. 1702, v.sp. linje 5 f.o. 
*Ligbåre, læs: *Ligbårer. 1).
 S. 1702, v.sp. linje 2 f.n. tilføjes: 2) med malet 
årstal 17[51?], af fyr, 48 cm høj, 300 cm lang og 
80 cm bred, ganske svarende til bårer i Bjerager, 
Ørting og Gylling (s. 2510, 2705 og 2831). Bæ-
reladets profilerede, omløbende kanter ender i 
vindrueklase, med bladranke på oversiden. De 
fire, delvis ødelagte ben (fig. 4), støttet af blom-
stersmykkede knægte, har på forsiden skåret 
englehoved over bøjlefelt, der antagelig har 
rummet en indskrift. Benene har parvis været 
forbundet af sprosser, der på den ene, bevarede, 
har kartoucheindfattet oval. Båren har været 
sortmalet, stafferet med røde lister, hvidt mel-
lem kantlisternes blade, der er grønne som det 
øvrige bladværk samt kraven på de hudfarvede 
englehoveder. Drueklaserne er gule ligesom 
benenes malede indskrift, med store skønskrift-
bogstaver: »An[no] 17[51?]. Siden 1917 i Den 
gamle By (inv.nr. 1366).
 S. 1702, h.sp. linje 19 f.o., to skippund og et 
lispund, læs: 2 skippund og 2 lispund.

Ølsted Kirke. Bd. 4, s. 1733, h.sp. linje 1 f.o., 
første mand, læs: anden mand.

Elsted Kirke. Bd. 4, s. 1746, linje 18, f.n., Ko-
foed, læs: Koefoed.

Lyngå Kirke. Bd. 4, s. 1768, h.sp. linje 11 f.n., 
1906, læs: I slutningen af 1920’erne.

Folby Kirke. Bd. 4, s. 1838, fig. 12, o. 1630, læs: 
o. 1636. – c. 1630, read: c. 1636.

Lading Kirke. Bd. 4, s. 1855, h.sp. linje 4 f.n., H. 
Scourup, Århus, læs: H. Schourup, Århus.

Fig. 3. Sdr. Årslev. Plan 1:300. Målt af TF og 
KdeFL 1969, tegnet og revideret af Thomas 
Bertelsen 2001 (s. 6359). – Sdr. Års lev. Plan, 
1:300.
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Sabro Kirke. Bd. 4, s. 1873, v.sp. linje 9 f.o., de-
res grevekronede alliancevåben, læs: deres gre-
vekronede våben.

Sjelle Kirke. Bd. 4, s. 1912, h.sp. linje 5 f.n., 
1716, læs: 1720.
 S. 1919, h.sp. linje 19 f.o., brødskrift, læs kur-
siv.
 S. 1921, v.sp. linje 11 f.o. tilføjes: Epitafiet er 
tilskrevet billedsnider Jacob Hansen i Ans.30

Skørring Kirke. Bd. 4, s. 1939, fig. 17. Figuren 
er vendt på hovedet.
 S. 1939, note 22, 1975, 4: 23-35, læs: 1976, 
1-2: 23-36.

Skivholme Kirke. Bd. 4, s. 1942, v.sp. linje 6 f.o., 
et kapel fra o. 1907 (tegnet af Carl Kiilsgaard), 
læs: et kapel fra 1931 (tegning af tømrer Gun-
nar Sørensen, Skivholme).
 S. 1957, v.sp. linje 17 f.o., Et listedannet træ-
kors, der oprindelig prydede midtfeltet, er nu 
fjernet, læs: Et listedannet trækors pryder midt-
feltet.
 S. 1963, v.sp. linje 4 f.o. tilføjes: Herudover 
er epitafiet antagelig skåret af Jacob Hansen i 
Ans.31

 S. 1964, v.sp. linje 4 f.o., ifølge præsterække-
tavlen †1841, læs: [†1848].32

 S. 1962, v.sp. linje 3 f.n., epital, læs: epitaf.
Skovby Kirke. Bd. 4, s. 1973, v.sp. linje 5 f.o., K. 

Uldall, læs: F. Uldall.
 S. 1978, v.sp. linje 4 f.n., kummen, 99 cm høj 
og 90 cm i tvm., læs: 99 cm høj, kummen, 90 
cm i tvm.

Harlev Kirke. Bd. 4, s. 2022, v.sp. linje 3-4 f.o. 
tilføjes: »C.H.H. – M.A.D.B.« for giveren, be-
styrer af Harlev Mølle og manufakturværk Ca-
spar Høving Hoff og hustru Margrethe Anders 
Datter Balling.33

Storring Kirke. Bd. 4, s. 2066, h.sp. linje 16 f.o., 
1874, læs: 1875-76.
 S. 2081, h.sp. linje 6 f.o. tilføjes: Kristusfigu-
ren stammer fra Kolding Skt. Nikolaj Kirke. 
Venligst meddelt af Museet på Koldinghus.
 S. 2081, v.sp. linje 13 f.n. tilføjes vedr. epita-
fiet: Det tilskrives den århusianske billedhugger 
Mathias Ulrichsen Sartz.34

Stjær Kirke. Bd. 4, s. 2098, h.sp. linje 16 f.o. 
tilføjes: If. meddelelse fra kirken var †orglet 
im porteret af Joh. P. Andresen & Co., Ringkø-
bing. Sandsynligvis var der tale om et af de in-
strumenter, som Ringkøbing-firmaet i årene 
1900-03 indkøbte hos Gebr. Rieger, J�gern-Rieger, J�gern-
dorf, Østrig.

Sønder Galten Kirke. Bd. 4, s. 2104, h.sp. linje 
9 f.o., 1874, læs: 1875-76.
 S. 2112, h.sp. linje 9 f.n. tilføjes vedr. epita-
fiet: Det tilskrives den århusianske billedhugger 
Mathias Ulrichsen Sartz.35

 S. 2114, h.sp. linje 14 f.o., †Epitaf erstattes af: 
*Epitafium (fig. 5-8), o. 1641, renoveret og ny-
stafferet 1762. Johanne Knudsdatter og hendes 
to mænd, Jens Jensen, †1618, 70 år gammel og 
begravet i Morslet (Mårslet) Kirke samt Lauritz 
Pedersen, som boede her i byen, †5. aug. 1641, 
54 år gammel. Hun selv blev 65 år, tre uger og 
fem dage gammel. Sognefoged Knud Jensen og 
hans broder, Niels Jensen, begge kirkeværger i 
Galthen og »Descendenter« (dvs. efterkomme-
re) i 4. led, lod dette æreminde og epitafium for 
deres forfædre ‘på deres egen bekostning reno-
vere og på ny fra grunden af male og staffere 
26. juli 1762’.

Fig. 4. Søften. *Ligbåre 1751. Detalje af båreben (s. 
6359). I Den gamle By. Foto Jens Jørgen Frimand 
1980. – Søften. *Bier, 1751. Detail of bier leg.
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Danmarks Kirker, Århus

Fig. 5. Sdr. Galten. *Epitafium o. 1641 over Johanne Knudsdatter og hendes to mænd, renoveret og nystafferet 
1762 af efterkommerne Knud og Niels Jensen (s. 6360). I Nationalmuseet. Foto Roberto Fortuna 1989. – Sdr. 
Galten. *Memorial tablet c. 1641 in memory of Johanne Knudsdatter and her two husbands, renewed and repainted in 1762 
by descendants Knud and Niels Jensen.

431
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 Det traditionelt opbyggede renæssanceepita-
fium, som måler 319×230 cm, har storstykke 
med korintiske søjler, flankeret af sidevinger. 
Hængestykket indrammes af fritskårne volut-
slyng og topstykket flankeres og krones af små 
spir. Både sidevinger og topstykke har medaljo-
ner, hvis hovedmotiv er kerubhoveder, der tilli-
ge danner nedhæng under søjlepostamenterne 
og pryder krongesimsens bøjler. På venstre søj-
lepostament ses under løvemasken et indskåret 
snedkermærke (jf. fig. 6-7) samt i hængestyk-
kets højre svikkel følgende indskårne initialer: 
AS.
 Af den oprindelige staffering er gesimsfrisens 
bibelcitat (Joh. 11,25) med gylden fraktur på 
sort grund øjensynlig bevaret. Det kan heller 
ikke udelukkes, at farverne på de arkitektoni-
ske og ornamentale led med deres sorte og blå-
lige baggrund, hvorpå rødt, blåt og guld samt 
den hvidlige marmorering af søjleskafterne og 
kerubhovedernes karnation (hvidgrå ansigter 
med kindrødt) repræsenterer en opmaling af 
den oprindelige farveholdning.
 Derimod er de to personindskrifter, som står 
med gylden antikva på sort grund, nødvendig-
vis tilføjet 1762 tilligemed storfeltets maleri. I 

hvilket omfang hængestykkets tekst gentager 
den oprindelige formulering, lader sig ikke af-
gøre, derimod kan 1762-indskriften i storfeltets 
postamentfrise vel have erstattet et skriftsted, 
analogt med gesimsfrisens citat.
 Storfeltets maleri, 103×96 cm, viser Kristus 
på korset foran Jerusalem by. Frelserens lyse-
røde karnation fremhæves af himmelens blå 
farve og hvidlige skyer. Det brune korstræ hæ-
ver sig over det brune og grønlige jordsmon; 
i baggrunden Jerusalem by, hvis bygninger er 
malet med hvidt og lyserødt. Frisens bibelcitat 
fra Johannesevangeliets fortælling om Lazarus’ 
opvækkelse indicerer, at denne fremstilling har 
været benyttet i storfeltets oprindelige †ma-
leri.36

 Epitafiet skyldes et værksted, som har fast-
holdt højrenæssancens formforråd og tilsyne-
ladende været særdeles virksom i amtet. Den 
nærmeste parallel er et til altertavle omdan-
net epitaf fra o. 1635 i nabokirken i Storring 
(s. 2070). Her ses næsten identiske sidevinger 
med kerubhoved i medaljon med dukatmøn-
ster. Ydermere genfindes samme snedkermær-
ke, både her og på prædikestolen fra 1638 (s. 
2073). Sidstnævnte har karakteristiske topstyk-

Fig. 6-7. Sdr. Galten. Detaljer af *epitafium o. 1641, sml. fig. 5 (s. 6361). I Nationalmuseet. Foto Roberto For tuna 
1989. 8. Snedkermærke, indskåret i forside af søjlepostament. 7. Signatur ‘AS’, indskåret i hængestykke. – Sdr. Galten. 
Details of *memorial tablet, c. 1641; cf. fig. 5. 6. Cabinetmaker’s mark, carved on the front of the column base. 7. Signature 
‘AS’, carved on a pendant.



6363TILFØJELSER OG RETTELSER

ker, som allerede ses på den prædikestolshim-
mel Oluf Olufsen i Hedemølle ved Fruering 
leverede til Bjerager Kirke i 1619 (s. 2507) og 
herefter kendetegner et stort antal nært be-
slægtede prædikestolshimle, senest Bleginds fra 
1651 (s. 3057).37 Sidstnævnte leveredes af Johan 
Albretsen i Skanderup, der kan have videreført 
Olufsens værksted og muligvis er repræsenteret 
med signaturen ‘A(lbret)S(en )’.38

 Epitafiet er 1990 konserveret på Nationalmu-
seet med rensning og fastlæggelse af farvelag.39 
Det konstateredes herved bl.a., at de delvis op-

skallede farver omfattede flere lag stafferinger. 
Endvidere, at der på siderne af hængestykkets 
skæringer var indlejret korn i en ubestemmelig 
substans. Dette tyder på, at epitafiet efter ned-
tagningen fra den 1884 nedbrudte middelal-
derkirke har været opmagasineret i en lade. Ved 
beskrivelsen 1889 fandtes den adskilt i sine dele 
hos kirkeværgen. Ved en efterfølgende restaure-
ring er der i malerifyldingens højre side indsat 
et stykke egetræ, på hvis forside den manglende 
del af korsfæstelsesmaleriet er rekonstrueret. I 
Nationalmuseets ‘kirkesal’ (inv.nr. D25/1991).

Fig. 8. Sdr. Galten. Detalje af *epitafium o. 1641, sml. fig. 5 (s. 6361). Kerubhoved på sidevinge. I Nationalmuseet. 
Foto Roberto Fortuna 1989. – Sdr. Galten. Detail of *memorial tablet, c. 1641; cf. fig. 5. Cerubinhead on sidewing:

431*
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Viby Kirke. Bd. 5, s. 2143, h.sp. linje 9 f.o. tilfø-
jes: 2a) Ved klokkeskatten 1601 afleveredes en 
klokke, der vejede 184 kg.40

Ormslev Kirke. Bd. 5, s. 2170, v.sp. linje 1 f.o. 
tilføjes: 2a) Ved klokkeskatten 1601 afleveredes 
en kokke, der vejede 160 kg.40

 S. 2170, v.sp. linje 12 f.o. tilføjes vedr. (†)epita-
fium: Det tilskrives den århusianske billedhug-
ger Mathias Ulrichsen Sartz.41

Kolt Kirke. Bd. 5, s. 2181, v. sp. linje 4 f.n. Chri-
stian Fussong, læs: Christian Fussing.
 S. 2185, h. sp. linje 11 f.o. bygningsinspek-
tør Tiedemanns ledelse, læs: bygningsinspektør 
Thielemanns ledelse.
 S. 2186, v.sp. linje 7 f.o. »VCPORG«, læs: 
»ORGVCP« for O, Rex Glorie Veni Cum Pa-
ce (O, ærens konge kom med fred).
 S. 2192, h.sp. linje 5-6 f.n., fød i S…., død her 
1790, læs: fød i Lemming, død her 1796.

Holme Kirke. Bd. 5, s. 2208, h.sp. linje 21 f.n., 
og Malling. Ordene udgår, jf. s. 2337, note 56.

Skåde Kirke. Bd. 5, s. 2215, h.sp. linje 5 f.n., 
Wilfred Glud (1872-1946), læs: Axel Hou 
(1860-1948).

Tranbjerg Kirke. Bd. 5, s. 2218. Ombyttes med 
fig. 3, s. 2236. – Replace by fig. 3. p. 2236.
 S. 2222, v.sp. linje 1 f.n. tilføjes: En romansk 
billedsten (fig. 9), af rødlig granit, ca. 45×45 cm 
og 26 cm høj har muligvis dannet kragsten(?) i 
den oprindelige †korbues søndre vange. For-

siden viser en løve, beslægtet med tilsvarende 
fremstilling på sydportalens østre kapitæl. Pro-
filet på den glatte side er sammensat af rund-
stav mellem forsænkede platter. Kvaderen blev 
fundet på Slet Søndergård i sognet og skænket 
til kirken 1988.42

Tiset Kirke. Bd. 5, s. 2236, fig. 3. Ombyttes med 
fig. 3, s. 2218. – Replace by fig. 3, p. 2218.
 S. 2246, v.sp. linje 3 f.o., og Malling. Ordene 
udgår, jf. s. 2337, note 56.
 S. 2250, fig. 26. Figuren er spejlvendt. Den 
viste landsby hedder Ravnholt. – The figure is 
inverted. The name of the village is Ravnholt.

Mårslet Kirke. Bd. 5, s. 2262, v.sp. lin 4 f.o. til-
føjes: Restaureringen af kalkmalerierne på ko-
rets nordvæg afsluttedes 1985, og 1990 genan-
bragtes et malet draperi samt den tilhørende 
mindetavle fra 1727 (s. 2266, 2276) på korets 
sydvæg i det østre fag. Ved aftrækningen af 
draperiet fremkom yderligere dele af de ro-
manske kalkmalerier på korets nordvæg i dets 
vestre fag, ligesom man åbnede det tilmurede 
vindue i østfaget. Herved suppleredes de al-
lerede kendte billeder med Brylluppet i Kana 
og Kristi fristelse i vestfagets hovedfrise, mens 
østfaget tilsyneladende fortsatte med endnu en 
mirakelscene, muligvis Kristus, der helbreder 
høvedmandens søn. Kronfrisens billedfremstil-
linger viste i vestfaget en mand, der løfter et træ, 
og i lavfrisen fremkom en række billedfremstil-
linger, muligvis scener fra et helgenvita.43

 S. 2275, v.sp. linje 10 f.o. tilføjes: 3) Ved klok-
keskatten 1601 afleveredes en klokke på i alt 300 
kg., desuden tre små klokker på i alt 20 kg.40

 S. 2277, h.sp. linje 8 f.n., 3) (Fig. 24), læs: 3) 
(Fig. 34).

Beder Kirke. Bd. 5, s. 2294, v.sp. linje 1 f.o., for-
neden smykket af, læs: foroven smykket af.
 S. 2296, h.sp. linje 11 f.o. tilføjes: De er nu 
alle tilskrevet billedskærer Rasmus Christensen, 
Århus.44

Malling Kirke. Bd. 5, s. 2322, h. sp. linje 8 f.o. 
(fig. 9), læs: (fig. 21).

Astrup Kirke. Bd. 5, s. 2356, note 40, våbenskol-
dets ejere, læs: våbenskjoldets ejere.

Tulstrup Kirke. Bd. 5, s. 2359-78. Ved forveks-
ling med Tulstrup Kirke, Gjern Hrd. (s. 3677-

Fig. 9. Tranbjerg. Romansk billedkvader, antagelig 
kragsten fra kirkens †korbue (s. 3664). Foto HJ 2007. 
– Romanesque figured ashlar, presumably used as part of 
cornice in the †chancel arch.
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3710) er fejlagtigt inddraget oplysninger fra 
RA. DaKanc. Seks års kirkergsk… 1620 (B 
184c), jf. note 15.
 S. 2361, h.sp. linje 3 f.o., 161315, læs: 16403.
 S. 2362, h.sp. linje 1 f.o., Kirkeporten, der 
161915 og 16573 forsynedes, læs: Kirkeporten, 
der 16573 forsynedes.
 S. 2364, h.sp. linje 9 f.n., †kamtakker, som 
nævnes 161715 og 16763, læs: †kamtakker, som 
nævnes 16763.
 S. 2364, h.sp. linje 2-6 f.n., det foreliggende 
tilfælde … Skanderborg ladegård; sætningen 
udgår.
 S. 2375, v.sp. linje 25-31 f.o., Den tidligere 
†prædikestol … blev ophængt i.15; sætningerne 
udgår.
 S. 2375, v.sp. linje 8-11 f.n. †Stoleværk … en-
kelte nye.15; sætningerne udgår.
  S. 2377, v.sp. linje 7 f.o., skolde, læs: skjolde.
 S. 2377, note 15 udgår.
Saksild Kirke. Bd. 5, s. 2415, v.sp. linje 5 f.n., 
rundbuet arkade, læs: spidsbuet arkade.
 S. 2430, v.sp. linje 4 f.n. tilføjes: En †lysekrone, 
o. 1900 i skønvirkestil var tidligere ophængt i 
skibet (sml. fig. 10).
 S. 2432, h.sp. linje 5 f.o., nedbudt, læs: ned-
brudt.
 S. 2435, v.sp. linje 3 f.o. tilføjes: Jf. gravsten 
over forældrene, omtalt s. 2866, nr. 5.

Nølev Kirke. Bd. 5, s. 2458, v.sp. 17 f.n., Quin-
tatin, læs: Quintatøn. Lin. 12 f.n. tilføjes: orglet 
er tegnet af Sven Fritz.

Randlev Kirke. Bd. 5, s. 2471, v.sp. linje 2 f.n., 
1976 stabiliseredes korgavlen ved understøb-
ning, læs: En planlagt understøbning er 1986 
endnu ikke gennemført.
 S. 2478, v.sp. linje 2 f.o., sølvglasur, læs: sølv-
lasur.
 S. 2486, v.sp. linje 8 f.o., Odder museum, læs: 
Horsens Museum.
 S. 2487, fig. 34, læs: *Topstykke fra (†)epi-
taf o. 1650 (s. 2485). Horsens Museum. Foto 
NE 1980. — *Detail from (†)sepulchral tablet c. 
1650. Fig. 35, læs: *Konsol fra (†)epitaf o. 1650 
(s. 2485). Horsens Museum. Foto NE 1980. 
– *Detail from (†)sepulchral tablet c. 1650.

Bjerager Kirke. Bd. 5, s. 2507, h. sp. tilføjes vedr. 
lydhimlens topstykker: Tre *topstykker (fig. 10), 
udført 1619 af billedskæreren Oluf Olufsen i 
Hedemølle (Fruering Sogn), er delvis bevaret 
på Horsens Museum (HOM inv.nr. 1×8910a-
b). De er komponeret omkring en cirkelme-
daljon med attisk slyngbånd. Den indrammes 
af kartouche i gennembrudt arbejde med vo-
lutter og småspir, af hvilket det midterste er 
knækket af. Kartouchens let forsænkede bånd 
udfyldes af rosetter, bosser og treblade. Topstyk-
kerne, 56×65,5 cm (spir fraregnet), har delvis 

Fig. 10. Bjerager. *Topstykker fra prædikestolshimmel, udført 1619 af Oluf Olufsen i Hedemølle (s. 6365). I Hors-*Topstykker fra prædikestolshimmel, udført 1619 af Oluf Olufsen i Hedemølle (s. 6365). I Hors-I Hors-
ens Museum. Foto NE 1980. – Bjerager. *Top pieces from pulpit canopy, made in 1619 by Oluf Olufsen in Hedemølle.
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bevarede tapper, som fastholdt dem til himlens 
overside. Det mest intakte, som fandtes 1906 
(jf. fig. 10) og dannede udgangspunkt for de 
nyskårne, er efter 1980 suppleret på nær det 
manglende topspir. Topstykkerne står i afren-
set eg, men enkelte spor af stafferingen (grønt 
og rødt) anes endnu. Oluf Olufsens topstykker 
dannede i øvrigt forbillede for tilsvarende ele-
menter i prædikestolshimle, som må tilskrives 
billedskæreren, Johan Albretsen i Skanderup. 
Denne har sandsynligvis været uddannet hos 
Olufsen og videreført værkstedet efter mesters 
død o. 1639.45

 Der er ingen oplysninger om, hvorledes top-
stykkerne er kommet til Horsens Museum. 
Det kan være sket o. 1936, da kirken og præ-
dikestolen restaureredes under ledelse af kgl. 
bygningsinspektør Viggo Norn, formand for 
Horsens Museums bestyrelse.
 S. 2511, fig. 24. Den anvendte illustration vi-
ser ligbåre fra Nølev, jf. s. 2459 og fig. 14.

Odder Kirke. Bd. 5, s. 2536, v.sp. linje 8 f.o., 
1500 dl., læs: 150 dl.
 S. 2538, h.sp. linje 16 f.n., 20. Profet(?), læs: 
22. Profet(?) (se note 88).
 S. 2545, v.sp. linje 20 f.n., 20)., læs: 22 (se note 
88).
 S. 2550. Fig. 39. Hjørnemedaillon, læs: Me-
daillon (se note 88). – Cornermedaillon, read: 
Medaillon (cf. note 88).
 S. 2550, h.sp. linje 20 f.n., hvor den, læs: hvor 
alterudsmykningen.
 S. 2555, h.sp. linje 3 f.n., †lektorium, læs: 
†lektorieprædikestol.
 S. 2555, h.sp. nederste lin., lektoriet, læs: præ-
dikestolspulpituret.
 S. 2558, h.sp. linje 8 f.o., Th. Frobenius & 
Sønner, læs: Th. Frobenius & Co.
 S. 2559, fig. 51, tingskriver Jens Rasmussen, 
læs: tingskriver Jesper Rasmussen.

Hundslund Kirke. Bd. 5, s. 2681, note 57, Skej-
by s. 1361, læs: Skejby s. 1381.

Falling Kirke. Bd. 5, s. 2736, h.sp. linje 11 f.o., 
Bai, †1678, læs: Bai, †1687.
 S. 2737, v.sp. linje 14 f.n. tilføjes: Signaturen 
står for Randersmaleren Christian Philip Ge-
treuer.46

Gosmer Kirke. Bd. 5, s. 2761, v.sp. linje 2 f.o., H. 
M. Schrøder, læs: Hans Wilhelm Schrøder.

Halling Kirke. Bd. 5, s. 2806, h.sp. linje 6 f.o., 
Pengeblok, 1853, læs: Pengeblok (fig. 17), 1853.

Gylling Kirke. Bd. 5, s. 2824. Fig. 14 og 15. Bil-
ledteksterne er ombyttet. – Figs. 14 and 15. The 
captions are reversed.

Alrø Kirke. Bd. 5, s. 2857, fig. 20, †1752, læs: 
†1725.

Ikke lokaliserede genstande. Bd. 5, s. 2866, h. 
sp. nederste linje tilføjes: I Odder Museum, men 
stammende fra Saksild Kirke, hvor den ældste 
søn er begravet, jf. gravfliser s. 2435. Ifølge kir-
kebogen blev Søren Ovesen i Kysing begravet 
i Saksild 5. okt. 1716. Enken giftede sig 1717 
med Søren Ibsen (†16. marts 1735). Selv blev 
hun begravet 4. aug. 1752.

Skanderup Kirke. Bd. 6, s. 2892, h.sp. linje 9. 
f.o. tilføjes: fornyet i uændret skikkelse (arkitekt 
M. B. Fritz).
 S. 2912, h.sp. linje 16 f.o. †Korbuebjælke. til-
føjes: En opmåling ved I. Arthur Nielsen i NM.
 S. 2922, h.sp. linje 25 f.o. tilføjes: Epitafiet er 
tilskrevet billedsnider Jacob Hansen i Ans.47

 S. 2932, v.sp. linje 6. f.n. tilføjes: †Muret begra-
velse, tilhørende Mette Termansdatter, afdøde 
Søren Jensens hustru i Skanderup, der på egen 
bekostning havde ladet den forfærdige alene for 
sig og sin husbond. En klage over, at afdøde Paa-
sche Jensens arvinger »for nogen tid siden uden 
hendes minde« havde nedsat hans lig i hendes 
husbonds begravelse, bekræftedes af lensmanden 
Oluf Parsberg, der 9. dec. 1646 fik besked på 
straks at beordre Paasche Jensens arvinger til at 
udtage liget af begravelsen og ryddeliggøre den.48

Fruering Kirke. Bd. 6, s. 2988, h.sp. linje 8 f.n., 
(fig. 16) udgår.
 S. 3000, h.sp. linje 5-6 f.o., restaureringen i 
1970erne67, læs: restaureringen i 1970’erne 68.

Adslev Kirke. Bd. 6, s. 3108, h.sp. linje 7 f.n., 
Poul Madsen, læs: sognepræstens navn var 1584 
Poul Jensen,49 hvilket udelukker, at versalerne 
»M: P M« kan hentyde til ham.

Hørning Kirke. Bd. 6, s. 3094, v.sp. linje 9 f.o. 
tilføjes vedr. klokken: Den er formentlig støbt af 
Caspar König, Viborg, sml. klokke nr. 1 i Skan-
derborg Slotskirke (s. 6237).
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Ry Kirke. Bd. 6, s. 3185, v.sp. linje 7 f.n., Aage 
Kristensen og Jens Vilhelmsen, læs: Jørgen Mal-
ling.

Linå Kirke. Bd. 7, s. 3267, v. sp. linje 9 f.n., der 
var søn af nedennævnte mundskænk, læs: der 
var søn af Daniel Fischer (jf. s. 3278).50

Sejs-Svejbæk Kirke. Bd. 7, s. 3305, h.sp. linje 
3 f.o., der også har projekteret den tilhørende, 
planlagte gravplads, læs: men landskabsarkitekt 
Torben Schønherr har projekteret den tilhø-
rende kirkegård (1991).

Gjern Kirke. Bd. 7, s. 3320, v. sp. linje 1 f.n., (fig. 
6 og 14), læs: (fig. 5 og 14).
 S. 3337, v.sp. linje 6 f.n., †Orgel, læs: *Orgel.
 S. 3337, h.sp. linje 6 f.o. tilføjes: I privateje.

Skannerup Kirke. Bd. 7, s. 3359, h.sp. linje 11 
f.o., Schyllenberg, læs: Schyllenstrøm.

Skorup Kirke. Bd. 7, s. 3384, v.sp. linje 9 f.n., 
1819, læs: 1891.
 S. 3387, v.sp. linje 16 f.n., i en gle lauv (glæ-
de(?) lov(et)) for hver dag, læs: i englelauv for 
hver dag.

Tvilum (Kloster)kirke. Bd. 7, s. 3428, h.sp. lin-
je 20 f.o. tilføjes: Formentlig identisk med det 
»mærkelige Ciborium«, som Worsaae nævner i 
et brev af 9. aug. 1850. Han havde da forgæves 
eftersøgt det og fået oplyst, at det skulle være 
ødelagt og brændt ved en restaurering af kirken 
‘for nogle år siden’.51

 S. 3434, v.sp. linje 4 f.o. tilføjes: Tvilum Kirke. 
Restaureringer og udgravninger 1985-1995, Silke-
borg u.å.
 S. 3434-35, note 19, cm, læs: mm.

Voldby Kirke. Bd. 7, s. 3505, h.sp. linje 7 f.n., 
186729 forestod A. Theilgaard, læs: 196729 fore-
stod A. Theilgaard.
 S. 3509, v.sp. linje 3 f.n., (Hjørring amt), læs: 
(Viborg amt).
 S. 3517, v.sp. linje 20 f.n., Hillerup, læs: Hin-
nerup.

Søby Kirke. Bd. 7, s. 3536, h.sp. linje 5 f.n., 
1789, læs: 1798.

Dallerup Kirke. Bd. 7, s. 3597, fig. 6. 1:300, læs: 
1:150.

Låsby Kirke. Bd. 7, s. 3644, h.sp. linje 15 f.n., 
Røgen (s. 3535), læs: Røgen (s. 3555).

Fig. 11. Hammer. *Støbejernskors, o. 1862, over Fre-
derikke Elise Cathrine Stoustrup (s. 6368). I Horsens 
Museum. Foto NE 1980. – Hammer. *Wrought-iron cross, 
c. 1862, in memory of Frederikke Elise Cathrine Stoustrup.

Fig. 12. Tørring. Kisteplade o. 1692, over Deliana von 
Ofenberg (s. 6368). Foto HJ 2007. – Tørring. Coffin plate 
c. 1692, for Deliana von Ofenberg.
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 S. 3647, v.sp. linje 5 f.n., fra kortet, læs: fra 
koret.
 S. 3647, h.sp. linje 4 f.n., †Orgel, læs: Orgel.

Tulstrup Kirke. Bd. 7, s. 3692, h.sp. linje 13 f.o., 
(jfr. s. 15), læs: (jfr. fig. 15).
 S. 3697, v.sp. linje 3 f.o., †Altersølv, læs: Alter-
sølv.
 S. 3700, h.sp., linje 11 f.o., anskaffet o. 1963, 
læs: anskaffet o. 1863.
 S. 3705, note 67 tilføjes: Giveren var Alhed 
Frans datter Poll, enke efter skovrider Christo-
pher Ditlev Soetmann, †29. maj 1738 i Tulstrup. 
Hun døde 7. juli 1755 smst., 74 år gammel, jf. 
referat af skifteretsprotokoller i http://www.brejl.
dk/skamt.htm.

Øm †Klosterkirke. Bd. 8, s. 3788, h.sp., linje l2. 
f.n. tilføjes: En *bronzeske, muligvis til røgelses-
korn, er beskrevet s. 3907, fig. 34.

Vorladegård Kirke. S. 3868, h.sp. linje 4 f.o. til-
føjes: Den kunstneriske udformning ved arki-
tekt H. G. Skovgaard.52

Tyrsting Kirke. Bd. 8, s. 3972, v.sp. linje 7 f.o. 
tilføjes: Relieffet er henført til den i Frisland 
virksomme billedhugger Vincent Lucasz.53

 S. 3984, linje 2 f.o., P. U. F. Demant, Dalum, 
læs: Demant & Søn, Odense.
 S. 3986, h.sp., linje 11 f.n., krukke, læs: urne.

Tønning Kirke. Bd. 8, s. 4059, h.sp. linje 22 f.n., 
Træden, læs: Tønning.

Vrads Kirke. Bd. 8, s. 4176, note 27, Otte Krab-
be, læs: Otte Krag.

Linnerup Kirke. Bd. 8, s. 4315, fig. 7, (s. 4915), 
læs: (s. 4315).

Hammer Kirke. Bd. 8, s. 4347, h.sp. linje 15 
f.o. tilføjes: Kirkegårdsmonument.*Støbejernskors 
(fig. 11), o. 1862, over Frederikke Elise Cathri-
ne Stoustrup, *17. juni 1824 i Hvejsel Skole, 
†21. okt. 1862 på Lille Hammergaard, gift 4. 
maj 1850 med Jens Nielsen til Lille Hammer-
gaard, moder til ni børn, hvoraf fire »modtage 
hende i Evigheden«. Indskrift med antikva 
i relief. Det 121,5 cm høje kors, hvis arme 
ender i planteornamenter, er på stammen 
suppleret med yderligere en korsarm, hvis 
indskrift flankeres af englebørn med foldede 
hænder.54 I Horsens Museum (HOM inv.nr. 
1×8985).

Åle Kirke. Bd. 8, s. 4353, v.sp. linje 1 f.n., kaldet 
skærme, læs: kaldet »Skjærm«.
 S. 4374, h.sp. linje 7 f.n., notetal udgår.
 S. 4384, h.sp. linje 19 f.n., 57×47 cm, læs: 
47×57 cm.
 S. 4386, h.sp. linje 10 f.o. tilføjes: *Gravtræ, o. 
1793, af granit. Barnesten for Anna (Ern?)estine 
Berthelsen, *28. juli …., †31…. Havbjerg 1793. 
Stenen måler 144×32-23 cm, inkl. den 33 cm 
brede og 6 cm høje sokkel. Ved hovedenden 26 
cm høj, forneden 14 cm. Tværskrift i fordybede 
versaler, indrammet af hoved foroven og time-
glas forneden. Købt af V. T. Sørensen, Farver-
gade. I Horsens Museum (HOM inv.nr. 2841).
 S. 4389, note 63 udgår.

Tørring Kirke. Bd. 8, s. 4400, v.sp. linje 4 f.o., 
hendes året før afdøde mand, læs: hendes 1750 
afdøde mand.
 S. 4400, fig. 10, Johan Benntsen, læs: John 
Bennetzen.
 S. 4421, v.sp. 1. linje f.o. tilføjes: Kisteplader. 
1) 1692 (fig. 12). Deliana von Ofenberg, født 
i Nyborg 1643, hendes far var Christofer von 
Ofenberg, hendes moder Maria von Lydtzo[w], 
gift med Peder Ferdinant von Havgwidtz til 
Stavgard og i deres ægteskab fik de tilsammen 
17 børn (12 sønner og fem døtre). Hun døde 
2. februar 1692, 49 år gammel.
 Oval, hvælvet kisteplade af messing, 59×73 
cm, indskriften med graverede versaler, i drevet 
og punslet ramme med store barokblomster, 
som foroven og forneden brydes af parvis sam-
menstillede våbenskjolde for fædrene og mød-
rene slægt. Foroven th. (heraldisk) firdelt skjold 
med ‘åbent’ bjerg og græsstrå for Offenberg; tv. 
firdelt med hjerteskjold, antagelig for farmode-
ren, Anna Johansdatter baronesse Taube. Forne-
den th. (heraldisk) udelt skjold med stormstige 
for moderen, Maria von Lützow, tv. udelt med 
lilje for dennes moder, Anna von Schack.
 2) 1695. Peter Ferdinand von Haugwitz, kgl. 
»Capitain« og herre til Staugaard, Alsted og 
Hammer Gard, født 10. april 1633 på sit fæd-
rene gods Dohren i Sachsen, død på Staugard, 
4. juni 1695, 62 år gammel.
 Oval, hvælvet kisteplade af messing, 51×62 
cm, indskrift på tysk med graverede versaler, i 
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drevet og punslet ramme med bladranker og 
store barokblomster. Foroven et cirkelfelt med 
Kristus på korset, indrammet af kviste; forne-
den et tilsvarende felt med timeglas over kra-
nie. Til siderne det fædrene og mødrene våben, 
th. (heraldisk) udelt skjold med vædderhoved 
for von Haugwitz, tv. uidentificeret, tværdelt 
skjold.
 En samtidig kisteplade med næsten identisk 
komposition og formentlig udført af samme 
gørtler er bevaret i nabokirken Åle (s. 4384, 
nr. 6). Kistepladerne, der stammer fra Stovgårds 
1867 ryddede †gravkapel, købtes 1997 på auk-
tion og er nu ophængt i tårnrummet, hvor ka-
pellet var indrettet.

Østbirk Kirke. Bd. 9, s. 4441, v.sp. linje 17 f.o., 
1587, læs: 1598.
 S. 4441, h.sp. linje 23. f.o., 1589 eller 1598, 
læs 1598.
 S. 4447, h.sp. linje 7 f.n., 1587, læs: 1598 og 
tilføj: Et træsnit af den forsvundne †bygningstavle 
(fig. 13) er gengivet i Peder Hansen Resens ud-
gave (1684) af Erik Krabbes tyske oversættelse 
fra 1557 af Jyske Lov.55 Indskriften, som gengives 
med versaler, lød: »Denne Kiercke-Taarn oc Wa-
abenhuus som hun nu er, lod erlig oc welbyrdig 
Mand, Niels Skram til Urop med sin kiere Hu-
stru Fru Kiersten Rosenkrands saaledis opbygge 
oc forbedre Anno 1598.« Over indskriften viste 
bygningstavlen en fremstilling af Kristus på kor-
set flankeret af våbener for Skram og Rosen-

krans samt citat fra Joh. 1,29 – en komposition, 
som gentager motivet på Peder Skrams gravsten 
(fig. 63), jfr. .fig. 15 (s. 6370).
 S. 4489, v.sp. linje 5 f.o. tilføjes: †Epitafium (fig. 
14), o. 1580. If. Resen (se ovf.) havde Skram-
familiens gravkapel foruden de bevarede grav-
sten også omfattet et malet epitafium af træ, som 
Birgitte Brockenhuus, befalede »udrødet af Kier-
cken«.56 Efter fru Birgittes død 1656,57 samlede 
præsten Christen Pedersen Horsens dog de be-
varede dele af epitafiet med portrætfigurer af det 
knælende ægtepar samt en af sønnerne. I sin op-
rindelige skikkelse havde epitafiet tillige vist de 
øvrige børn med deres navne samt en indskrift, 
hvori Peder Skrams levned og fortjenester var 
anført. Hvorvidt epitafiet oprindelig indgik i en 
portalkomposition eller var ophængt på kapel-
lets vestvæg, lader sig ikke afgøre på det forelig-
gende grundlag.58

Fig. 13. Østbirk. †Bygningstavle 1598 fra nedrevet †vå-
benhus (s. 6369). Efter Resen 1684. – Østbirk. †Con-
struction plaque, 1598, from demolished †porch.

Fig. 14. Østbirk. †Epitafium over Peder Skram og fa-
milie i reduceret skikkelse (s. 6369). Efter Resen 1684. 
– Østbirk. †Memorial tablet to Peder Skram and family in 
reduced form.
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Fig. 15. Østbirk. Gravsten o. 1580 over admiral Peder Skram og hustru Elsebe Krabbe (s. 4491f., 6369). Efter Resen 
1684. – Østbirk. Tombstone c. 1580 of Admiral Peder Skram and wife Elsebe Krabbe.
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 S. 4491, h.sp. linje 3 f.o. tilføjes vedr. oprin-
delig bemaling: If. Resen (se ovf.) havde søn-
nerne »rødeguul Haar«, mens det om Peder 
Skrams sten anføres, at han havde gråt hår og 
skæg, mens Elsebe Krabbes klæder og hue var 
malet sort, hovedlinet, samt det plisserede lin-
ned i hals og ved ærmerne var hvidmalet, mens 
halskæder med medaljon var gyldent.
 S. 4491, h.sp. linje 24 f.o. tilføjes: If. Resen (se 
ovf.) var de to gravsten over Peder Skram og 
hans familie opstillet i sydkapellet op ad øst-
væggen.
 S. 4494, h.sp. linje 3 f.o. tilføjes: If. Resen 
(se ovf.) oplyses Christen Pedersen Horsens 
†1683, 77 år gammel, i embedets 48. år og da 
han havde været provst i 37 år (sml. s. 4494 no-
te 141).
 S. 4501, h.sp. linje 7 f.o. tilføjes: If. Resen (se 
ovf.) fandtes i krypten to ‘ligsten’, som gengives 
i et træsnit (fig. 16), der i lighed med de øvrige, 
må bygge på tegninger leveret af kirkens præst, 
Christen Pedersen Horsens. If. illustrationen 
synes der snarere at være tale om forhøjninger 
til henstilling af kister. Den store, som fremtræ-
der profileret, hævede sig ‘tre kvarter’ (d.e. 18 
tommer=ca. 47 cm) over gulvet, den lille kun 
‘1’ kvarter (6 tommer=ca. 16 cm); begge var 
orienteret øst-vest.
 S. 4511, note 135, 1776, læs: 1576.

Ovsted Kirke. Bd. 9, s. 4544, v.sp. linje 6 f.n., 
den højestliggende i landet, læs: en af de højest-
liggende i landet.59

 S. 4550, h.sp. linje 3 f.n., det ældre skib.25, læs: 
det ældre skib.26

Tåning Kirke. Bd. 9, s. 4601, KALKMALERI-
ER, læs: †KALKMALERIER.
 S. 4608, h.sp. linje 5 f.o., mindetavle s. 4615, 
læs: mindetavle nr. 2, s. 4616.
 S. 4616, h.sp. linje 8 f.n., Fordybet, ulæselig 
versalindskrift, læs: Fordybet versalindskrift.
 S. 4620, v.sp. linje 3 f.n., Tyrstinge, læs: Tyr-
sting.
 S. 4620, h.sp. linje 2 f.o. til krukke, læs: til 
urne.

Hylke Kirke. Bd. 9, s. 4655, h.sp. linje 2 f.o. Tel-
sen, læs: Felsen.
 S. 4656, fig. 40 Telsen, læs: Felsen.

Vedslet Kirke. Bd. 9, s. 4685, h.sp. linje 15 f.n., 
(jfr. ndf., nr. 2), læs: (jfr. ndf., †nr. 2).
 S. 4690, h.sp. linje 6 f.n., Oluf Olufsen, læs: 
Olvf Olvfsen.
 S. 4697, note 3, ovennævnte Niels Grøn, læs: 
Jens Grøn.
 S. 4693, h. sp. linje 2 f.o., gren, læs: olivengren.

Kattrup Kirke. S. 4712, v.sp. linje 3 f.n. 1978, 
læs: 1998.
  S. 4712, h.sp. lin 4 f.o. gylden skriveskrift, 
læs: gylden fraktur.
 S. 4716, v.sp. linje 3 f.o. S. H. Buhe, læs: S. H. 
Buhl.
 S. 4732, efter beskrivelsen af Kattrup Kirke 
tilføjes:

†KIRKE I BORUP(?)

Sydvestligt i sognet har der muligvis lig-
get en romansk †kirke ved den forsvundne 
landsby Borup,60 hvis ejendomme nedlagdes 
i 1770’erne og herefter indgik i den af Hor-
senskøbmanden Jens Overbye byggede Store 
Borupgård. Ved vejarbejder 1926 på toppen af 
en bakkeholm sydøst for gården stødte man på 
bygningsrester, bl.a. en række granitkvadre og 
munkesten, som skønnedes at hidrøre fra den 
forsvundne landsby. Senere samme år gennem-
førtes ved arkitekt C. M. Smidt, Nationalmuse-
et, en arkæologisk undersøgelse, hvorved påvi-
stes rester af en muret kælder til en større gård, 
antagelig fra 1500-tallet og muligvis tilhørende 
‘bondekongen’ Niels Grøn.61 Udgraveren på-
viste i kælderen en del materiale (granitkvadre, 
munkesten, gulvfliser), som tilligemed tagtegl 
(nonnesten og vingetegl af ældre type) samt en 

Fig. 16. Østbirk. †Kistepodier i gravkrypt under syd-
kapellet (s. 6371). Efter Resen 1684. – Østbirk. †Coffin 
stands in crypt below the south chapel.
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stump blåligt vinduesglas, fundet i og ved kæl-
deren, bestemtes som værende genanvendt fra 
en nedrevet, middelalderlig bygning. At dette 
antagelig havde været en kirke, bestyrkedes ved 
påvisning af fire, romanske vinduesoverliggere 
samt en kragsten på den nærliggende Borup-
gård. Af disse skænkede ejeren året efter *krag-
stenen og den ene *vinduessten til Horsens 
Museum (HOM nr. 2206 og 2207), mens de 
andre forblev ved gården (fig. 17).
 I beskrivelsen af Kattrup Kirke (s. 4705) er 
sidstnævnte materiale henført hertil, men om-
stændighederne udelukker ikke, at det omfat-
tende middelalderlige bygningsmateriale, fun-
det på samme sted, hidrører fra en romansk 
†kirke i landsbyen Borup, om end dens pla-
cering ikke er påvist, ligesom den heller ikke 
omtales i skriftlige kilder.

Ørridslev Kirke. Bd. 9, s. 4742, h.sp. linje 2 f.n., 
Jelling (Torrild hrd., Vejle a,), læs: Jelling (Tør-
rild hrd., Vejle amt).
 S. 4748, h.sp. linje 2 f.n., Jens Sigsgaard, læs: 
Johs. Siggaard.

 S. 4749, h.sp. linje 5. f.o., Jens Sigsgaard, læs: 
Johs. Siggaard.
 S. 4750, h.sp. linje 6 f.o., Jens Sigsgaard, læs: 
Johs. Siggaard.
 S. 4753, v.sp. linje 8 f.n. tilføjes: fade fra 1500-
tallet (sml. Kattrup, s. 4717, fig. 21).
 S. 4757, v.sp. linje 10 f.n., gørtler M. P. Iver-
sen, læs: gørtler H. P. Iversen.

Tolstrup Kirke. Bd. 9, s. 4777, h.sp. linje 5 f.o., 
Kundsen, læs: Knudsen.
 S. 4788, h.sp. linje 21 f.n., fladtrykte hænge-
kugler, tilføjes: (jf. fig. 13).

Hansted Kirke. Bd. 9, s. 4844, fig. 19, Skriftetav-
le, læs: *Skriftetavle. – Catechismal board, read: 
*Catechismal board. Tilføjes: I Horsens Museum.
 S. 4845, v.sp. linje 3 f.o., tilføjes: (HOM inv.
nr. 3607).

Vær Kirke. Bd. 9, s. 4884, v.sp. linje 4 f.o. tilføjes: 
En halvcirkulær sten af grålig granit (tværmål 
140 cm), som danner del af trin til våbenhu-
set (sml. fig. 4) kan muligvis have været del af 
(†)fontepodium.62

Gangsted Kirke. Bd. 9, s. 4995, h.sp. linje 3 f.o., 
Bertel Fædder (†1695), læs: Bertel Fædder († 
før 1694).
 En klingpung i Horsens Museum (s. 6349) hid-
rører muligvis fra kirken.

Søvind Kirke. Bd. 9, s. 5031, v.sp. 3. verselinje 
»Ach, den skildrer svagt de Lyder«, læs: »Ach, 
den skildrer svagt de Dyder«.

Ås †Kirke. Bd. 9, s. 5039, h.sp. linje 3 f.o. tilføjes: 
En *fontefod, der 1874 overførtes til Vær Kirke 
(s. 4883) fra Serridslevgård, skal være opgravet 
på Tvingstrup Mark, ikke langt fra den ned-
brudte †kirke.

Tamdrup Kirke. Bd. 9, s. 5127, h. sp. fig. 95 og 
96 bytter plads.

Nim Kirke. Bd. 9, s. 5195, v.sp., linje 22 f.n., 
(det venstre med kranium), læs: (den højre med 
kranie).

Underup Kirke. Bd. 9, s. 5214, v.sp. linje 5 f.n., 
altertavens, læs: altertavlens.
 S. 5219, v.sp. linje 6 f.n., D. A. Jensen, læs: A. 
D. Jensen.
 S. 5223, fig. 27, Chr. Axel Jensen fot. 1912, 
læs: Annelise Olesen fot. 1974.
 S. 5240, h.sp. linje 2, Walter, læs: Walther.

Fig. 17. Borupgård. *Romansk vinduesoverligger af 
granit muligvis fra †Borup Kirke (s. 6371). Foto An-
ders Horsbøl Nielsen 1998. – Borupgård. *Romanesque 
window lintel of granite, possibly from †Borup Church.
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Hvirring Kirke. Bd. 9, s. 5255, v.sp. linje 10 f.n., 
præsterækketavle, vistnok fra 1987, læs: præsteræk-
ketavle, 1967.
 S. 5255, fig. 38, Jesper Weng fot. 2000, læs: 
Foto Jens Jørgen Frimand 1983.
 S. 5256, h.sp. linje 13 f.n., Af hensyn til en ny 
kalorifer måtte epitafiet 1919 flyttes til skibets 
sydvæg nærmest våbenhusdøren. En vis oppuds-
ning må være foretaget i forbindelse med flyt-
ningen, men først 1987 er epitafiet sat grundigt 
i stand og flyttet til skib ets nordvæg i 2. fag fra 
øst – altså nær den oprindelige placering, læs: Af 
hensyn til en kalorifer blev epitafiet 1919 flyttet 
længere mod vest, til 2. fag af skibets nordvæg.
 S. 5264, v.sp. linje 10 f.o. tilføjes: Et håndskre-
vet udkast(?), o. 1776, til †gravsten(?) eller †kiste-
plade(?) tilhørende Rasks begravelse.63 Versifice-
ret gravskrift, skriveskrift, for kancelliråd Lars 
Ammitzbøll til Rasck, *12. maj 1706 i Frideritz, 
†1. febr. 1776. Han flyttede med sine forældre til 
Rask og levede her ugift i 34 år, indtil han drog 
til København for at fri til den, med hvem han i 
16 års ægteskab fik 7 børn.
 S. 5266, v.sp. linje 10, f.o. tilføjes: Anonym o. 
1776 (gravvers for kancelliråd Lars Ammitzbøll 
til Rask).

Hornborg Kirke. Bd. 9, s. 5293, v.sp. linje 6 f.n., 
præsens stol, læs: præstens stol.

Endelave kirke. Bd. 9, s. 5322, v.sp. linie 5, Un-
derup s. 5217, læs: Underup, s. 5218.

Horsens Vor Frelsers Kirke. Bd. 10, s. 5380, 
v.sp. linje 5 f.o., Johan Richter døde 1717.64

 S. 5492, h.sp. linje 14 f.o., O. 1936, udført ef-
ter tegning af Ellen Hofman-Bang. Af uld med 
korsstingsbroderet dekoration af Jesumono-
gram i cirkelslag, indsat i ornamental ramme, 
læs: 1935-36, udført af »20 Horsens-Damer« 
efter udkast af Ellen Hofman-Bang. Motivet vi-
ser med udgangspunkt i 1. Mos. 3,15 Kristus i 
skikkelse af en korsformet sol med korslam, der 
knuser slangen.65

 S. 5496, v.sp. linje 10 f.n., renæssancen. 635, læs: 
renæssancen.419

 S. 5500, h.sp. linje 5 f.o., bl.a. i Tjæreby (1748, 
Tjæreby Hrd., Maribo Amt, jfr. DK Maribo 
930), læs: bl.a. i Tjæreby (1748, Vester Flakke-
bjerg Hrd., Sorø Amt, jf. DK Sorø 930).

 S. 5536, h.sp. nederste lin., Hans Wegener, 
læs: Hans Wegner.
 S. 5537, h.sp. linje 5 f.o., og pengerille øverst, 
læs: og pengetragt.
 S. 5378, h.sp. linje 11 f.o., s. 2933ff., læs: s. 
2922ff.
 S. 5502, h.sp. linje 4 f.o. Mogens Ballin, læs: 
uidentificeret (jf. også s. 5788).
 S. 5632, note 712, Bispepark., læs: Bispeark.

Horsens Klosterkirke. Bd. 10, s. 5789, h.sp. lin-
je 7 f.o., 11 cm høj, læs: 111,5 cm høj.
 S. 5893, h.sp. linje 9 f.o., H. Olrik, læs: J. Olrik.
 S. 5932, h.sp. linje 9 f.o., *15. juli 1670, læs: 
*23. juli 1670.
 S. 5962, h.sp. linje 2 f.o., (fig. 444, nr. IV,1-3), 
læs: (fig. 444, nr. IV, 1-2).
 S. 5965, v.sp. linje 16 f.n., Borgmester Hans 
Christensens hustru, læs: Handelsmand Hans 
Christensens hustru.
 S. 5966, v.sp. linje 11 f.o., Philip Ernst, læs: 
Jørgen Friderich.

Horsens Hospitalskirke. Bd. 10, s. 6066, h.sp. 
linje 6 f.o., H. H. Egeberg, læs H. H. Eegberg.

Kirkesal i Horsens Statsfængsel. Bd. 10, s. 6085, 
h.sp. linje 4 f.o., En †kakkelovn (jfr. fig. 11) var 
indtil 1924 opstillet i kirkesalens nordvestre hjør-
ne, læs: En *kakkelovn (jfr. fig. 11) opsattes 1887-
88 i kirkesalens nordvestre hjørne, men fjernedes 
ved ombygningen 1924. Den hvide fajanceovn 
med jerncylinder var leveret af J. Stallknechts 
Jernstøberi og Maskinfabrik i Horsens. Beklæd-
ningen afsluttes foroven med en klassicerende, 
palmettesmykket frontiespiece, mens fodens aske-
låger og indfyringslågen herover er af støbejern, 
prydet af hhv. rhombemønster og groteske.66 I 
Horsens Museum (HOM inv.nr. 4956).67

†Vor Frue Kirke (†Johanniterklosterets Kirke).
Bd. 10, s. 6140, h.sp. linje 6 f.n. tilføjes: Grav- 
og løsfund. Et *sværd (fig. 18) fundet ved siden 
af skelettet af en høj mand i forbindelse med 
udgravning af byggegrund i Ole Wormsgade. 
Sværdet, som muligvis skal dateres til o. 1500, 
har ca. 100 cm lang klinge med lille ringformet 
mærke, indslået nærmest skæftet. S-formet pa-
rérstang og 25 cm langt skæfte, hvis knop har 
tresidet fordybning foroven. I nærheden af svær-
det fandtes en delvis itubrudt *seglstampe (fig. 
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19), 2,8 cm i tværmål, hvis håndtag manglede. 
Den fordybede frakturskrift omkring bomærket 
viser, at ejeren var Anders Pores, »S(igillum) An-
ders Pores«, muligvis en adelsmand fra egnen, der 
har ladet sig begrave hos Johanniterne.68 Købt i 
1900 af Nationalmuseet gennem byfogedkonto-
ret i Horsens (inv.nr. D 4847 og 4848).

†Kapel i Det russiske Palæ. Bd. 10, s. 6153, 
v.sp. linje 13 f.n., †okt. 1807, læs: †okt. 1787.

Skanderborg Slotskirke. Bd. 11, s. 6165, v.sp. 
linje 3 f.n., Aage Langeland Mathiesen, læs: 
Aage Langeland-Mathiesen.
 S. 6167, v.sp. linje 1 f.o., H. V. Bissen, læs: H. 
W. Bissen.
 S. 6178, v.sp. linje 17 f.n., 133×41 cm, læs: 
133×141 cm.
 S. 6186-87, fig. 20-21, O. C. Zeuthen, læs: C. 
O. Zeuthen.
 S. 6191, h.sp. linje 6 f.n., Markus B. Fritz, læs: 
Marcus Fritz.
 S. 6201, v.sp. linje 17 f.o., kgl. bygningsin-
spektør Otto Norn, læs: kunsthistorikeren Ot-
to Norn.  S. 6234, v.sp. linje 3 f.o., brødrene Flemming 

og Peder Pultz, læs: Peter von Pultz.
 S. 6241, v.sp. linje 2 f.o., entarsis, læs: enta-
sis.
 S. 6245, v.sp. linje 19 f.o., Lauridtz de Thurah, 
læs: Lauritz de Thurah.
 S. 6260, note 245: billedhugger Schannung, 
læs: billedhugger Schannong.
 S. 6262, note 263: jomfru Sørensen 1717-18, 
læs: jomfru Sørensen 1817-18.

Kirkerne i Silkeborg. Bd. 11, s. 6273, v.sp. linje 
8 f.n., Nicolai Hoff, læs: Hans Nicolai Hoff.

Silkeborg Kirke. Bd. 11, s. 6279, v.sp. linje 19 
f.n., H. C. Hostrup, læs: C. Hostrup.
 S. 6289, h.sp. linje 8 f.n., En alterkalk fra 2002, 
en såkaldt hjælpekalk, er af pletsølv, 21 cm høj. 
Foden er cirkulær, og dens kant er som knop-
pen dækket med drueløv. Det glatte bæger har 
hældetud. Kalken, der bærer stempel »M. Fred-
berg 925«, hører sammen med alterkande nr. 
3, læs: En alterkalk fra 2000, en såkaldt hjælpe-
kalk, er 21 cm høj. Foden er cirkulær, og dens 
kant er som knoppen dækket med drueløv. Det 
glatte bæger har hældetud. Kalken, der bærer 
stempel for firmaet Fredberg, Strandby og 

Fig. 18. Horsens. †Johanniterklosterkirke. *Sværd o. 
1500 fra begravelse på kirkegården (s. 6374). I Na-I Na-
tionalmuseet. Foto John Lee 2006. – Horsens. †Johan-
nite monastery church. *Sword, c. 1500, from burial in the 
churchyard.

Fig. 19. Horsens. †Johanniterklosterkirke. *Seglstampe 
for Anders Pores. Løsfund fra begravelse på kirkegår-
den (s. 6374). I Nationalmuseet. Foto John Lee 2006. 
– Horsens. †Johannite monastery church. *Seal stamp of An-
ders Pores. Stray find from burial in the churchyard.
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mærke for sterlingsølv, leveredes s.å. fra dette 
firma sammen med endnu en kalk, en disk samt 
en vinkande (alterkande nr. 4). Hertil føjedes 
2004 et sygesæt af pletsølv.
 S. 6290, v.sp. linje 9 f.o., tilføjes: Et sygesæt, 
2004, af pletsølv leveredes d.å. af firmaet Fred-
berg, Strandby.
 S. 6290, h.sp. linje 11 f.o., 4) 2001, pletsølv, glat, 
låget med gæk. Stemplet »T. Fredberg 9255«. 
Kanden hører sammen med ovenstående alter-
kalk, læs: 4) 2000, glat, låget med gæk. Stempler 
for firmaet Fredberg, Strandby og sterlingsølv. 
Kanden hører sammen med ovenstående alter-
kalke, disk og sygesæt.
 S. 6298, note 4: Stiftamtmand Regensburg, 
læs: Stiftamtmand Regenburg.

Vor Frue Kirke. Bd. 11, s. 6305, h.sp. linje 6 f.o. 
tilføjes: udført 1983 af Nis Schmidt.
 S. 6307, v.sp. linje 12 f.o., ovennævnte †kru-
cifiks, læs: nedennævnte †krucifiks.

Kirkegårde. Bd. 11, s. 6334, fig. 4: Ida Elisabeth 
Nielsen, læs: Fanny Ida Elisabeth Nielsen.

NOTER

Redaktion: Hugo Johannsen. Redaktionen afsluttet 
maj 2007.
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29 Jf. Merete Bergild og Jens Jensen, »Niels Jensen Kock 
– snedker i Grenaa i 1600-tallet«, Grenaa og Omegn. Før 
og Nu, 1989, 78-85, specielt 84f. 
30 Jf. Merete Bergild og Jens Jensen, »Jacob Hansen, 
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 s. 4491, h.sp. linje 3 f.o. tilføjes vedr. oprin
delig bemaling: if. resen (se ovf.) havde søn
nerne »rødeguul Haar«, mens det om Peder 
skrams sten anføres, at han havde gråt hår og 
skæg, mens elsebe Krabbes klæder og hue var 
malet sort, hovedlinet, samt det plisserede lin
ned i hals og ved ærmerne var hvidmalet, mens 
halskæder med medaljon var gyldent.
 s. 4491, h.sp. linje 24 f.o. tilføjes: if. resen (se 
ovf.) var de to gravsten over Peder skram og 
hans familie opstillet i sydkapellet op ad øst
væggen.
 s. 4494, h.sp. linje 3 f.o. tilføjes: if. resen 
(se ovf.) oplyses Christen Pedersen Horsens 
†1683, 77 år gammel, i embedets 48. år og da 
han havde været provst i 37 år (sml. s. 4494 no
te 141).
 s. 4501, h.sp. linje 7 f.o. tilføjes: if. resen (se 
ovf.) fandtes i krypten to ‘ligsten’, som gengives 
i et træsnit (fig. 16), der i lighed med de øvrige, 
må bygge på tegninger leveret af kirkens præst, 
Christen Pedersen Horsens. if. illustrationen 
synes der snarere at være tale om forhøjninger 
til henstilling af kister. Den store, som fremtræ
der profileret, hævede sig ‘tre kvarter’ (d.e. 18 
tommer=ca. 47 cm) over gulvet, den lille kun 
‘1’ kvarter (6 tommer=ca. 16 cm); begge var 
orienteret østvest.
 s. 4511, note 135, 1776, læs: 1576.

Ovsted Kirke. Bd. 9, s. 4544, v.sp. linje 6 f.n., 
den højestliggende i landet, læs: en af de højest
liggende i landet.59

 s. 4550, h.sp. linje 3 f.n., det ældre skib.25, læs: 
det ældre skib.26

Tåning Kirke. Bd. 9, s. 4601, KAlKMAleri
er, læs: †KAlKMAlerier.
 s. 4608, h.sp. linje 5 f.o., mindetavle s. 4615, 
læs: mindetavle nr. 2, s. 4616.
 s. 4616, h.sp. linje 8 f.n., fordybet, ulæselig 
versalindskrift, læs: fordybet versalindskrift.
 s. 4620, v.sp. linje 3 f.n., Tyrstinge, læs: Tyr
sting.
 s. 4620, h.sp. linje 2 f.o. til krukke, læs: til 
urne.

Hylke Kirke. Bd. 9, s. 4655, h.sp. linje 2 f.o. Tel
sen, læs: felsen.
 s. 4656, fig. 40 Telsen, læs: felsen.

Vedslet Kirke. Bd. 9, s. 4685, h.sp. linje 15 f.n., 
(jfr. ndf., nr. 2), læs: (jfr. ndf., †nr. 2).
 s. 4690, h.sp. linje 6 f.n., oluf olufsen, læs: 
olvf olvfsen.
 s. 4697, note 3, ovennævnte Niels grøn, læs: 
jens grøn.
 s. 4693, h. sp. linje 2 f.o., gren, læs: olivengren.

Kattrup Kirke. s. 4712, v.sp. linje 3 f.n. 1978, 
læs: 1998.
  s. 4712, h.sp. lin 4 f.o. gylden skriveskrift, 
læs: gylden fraktur.
 s. 4716, v.sp. linje 3 f.o. s. H. Buhe, læs: s. H. 
Buhl.
 s. 4732, efter beskrivelsen af Kattrup Kirke 
tilføjes:

†KirKe i BorUP(?)

sydvestligt i sognet har der muligvis lig
get en romansk †kirke ved den forsvundne 
landsby Borup,60 hvis ejendomme nedlagdes 
i 1770’erne og herefter indgik i den af Hor
senskøbmanden jens overbye byggede store 
Borupgård. Ved vejarbejder 1926 på toppen af 
en bakkeholm sydøst for gården stødte man på 
bygningsrester, bl.a. en række granitkvadre og 
munkesten, som skønnedes at hidrøre fra den 
forsvundne landsby. senere samme år gennem
førtes ved arkitekt C. M. smidt, Nationalmuse
et, en arkæologisk undersøgelse, hvorved påvi
stes rester af en muret kælder til en større gård, 
antagelig fra 1500tallet og muligvis tilhørende 
‘bondekongen’ Niels grøn.61 Udgraveren på
viste i kælderen en del materiale (granitkvadre, 
munkesten, gulvfliser), som tilligemed tagtegl 
(nonnesten og vingetegl af ældre type) samt en 

fig. 16. østbirk. †Kistepodier i gravkrypt under syd
kapellet (s. 6371). efter resen 1684. – Østbirk. †Coffin 
stands in crypt below the south chapel.
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stump blåligt vinduesglas, fundet i og ved kæl
deren, bestemtes som værende genanvendt fra 
en nedrevet, middelalderlig bygning. At dette 
antagelig havde været en kirke, bestyrkedes ved 
påvisning af fire, romanske vinduesoverliggere 
samt en kragsten på den nærliggende Borup
gård. Af disse skænkede ejeren året efter *krag
stenen og den ene *vinduessten til Horsens 
Museum (HoM nr. 2206 og 2207), mens de 
andre forblev ved gården (fig. 17).
 i beskrivelsen af Kattrup Kirke (s. 4705) er 
sidstnævnte materiale henført hertil, men om
stændighederne udelukker ikke, at det omfat
tende middelalderlige bygningsmateriale, fun
det på samme sted, hidrører fra en romansk 
†kirke i landsbyen Borup, om end dens pla
cering ikke er påvist, ligesom den heller ikke 
omtales i skriftlige kilder.

Ørridslev Kirke. Bd. 9, s. 4742, h.sp. linje 2 f.n., 
jelling (Torrild hrd., Vejle a,), læs: jelling (Tør
rild hrd., Vejle amt).
 s. 4748, h.sp. linje 2 f.n., jens sigsgaard, læs: 
johs. siggaard.

 s. 4749, h.sp. linje 5. f.o., jens sigsgaard, læs: 
johs. siggaard.
 s. 4750, h.sp. linje 6 f.o., jens sigsgaard, læs: 
johs. siggaard.
 s. 4753, v.sp. linje 8 f.n. tilføjes: fade fra 1500
tallet (sml. Kattrup, s. 4717, fig. 21).
 s. 4757, v.sp. linje 10 f.n., gørtler M. P. iver
sen, læs: gørtler H. P. iversen.

Tolstrup Kirke. Bd. 9, s. 4777, h.sp. linje 5 f.o., 
Kundsen, læs: Knudsen.
 s. 4788, h.sp. linje 21 f.n., fladtrykte hænge
kugler, tilføjes: (jf. fig. 13).

Hansted Kirke. Bd. 9, s. 4844, fig. 19, skriftetav
le, læs: *skriftetavle. – Catechismal board, read: 
*Catechismal board. Tilføjes: i Horsens Museum.
 s. 4845, v.sp. linje 3 f.o., tilføjes: (HoM inv.
nr. 3607).

Vær Kirke. Bd. 9, s. 4884, v.sp. linje 4 f.o. tilføjes: 
en halvcirkulær sten af grålig granit (tværmål 
140 cm), som danner del af trin til våbenhu
set (sml. fig. 4) kan muligvis have været del af 
(†)fontepodium.62

Gangsted Kirke. Bd. 9, s. 4995, h.sp. linje 3 f.o., 
Bertel fædder (†1695), læs: Bertel fædder († 
før 1694).
 en klingpung i Horsens Museum (s. 6349) hid
rører muligvis fra kirken.

Søvind Kirke. Bd. 9, s. 5031, v.sp. 3. verselinje 
»Ach, den skildrer svagt de lyder«, læs: »Ach, 
den skildrer svagt de Dyder«.

Ås †Kirke. Bd. 9, s. 5039, h.sp. linje 3 f.o. tilføjes: 
en *fontefod, der 1874 overførtes til Vær Kirke 
(s. 4883) fra serridslevgård, skal være opgravet 
på Tvingstrup Mark, ikke langt fra den ned
brudte †kirke.

Tamdrup Kirke. Bd. 9, s. 5127, h. sp. fig. 95 og 
96 bytter plads.

Nim Kirke. Bd. 9, s. 5195, v.sp., linje 22 f.n., 
(det venstre med kranium), læs: (den højre med 
kranie).

Underup Kirke. Bd. 9, s. 5214, v.sp. linje 5 f.n., 
altertavens, læs: altertavlens.
 s. 5219, v.sp. linje 6 f.n., D. A. jensen, læs: A. 
D. jensen.
 s. 5223, fig. 27, Chr. Axel jensen fot. 1912, 
læs: Annelise olesen fot. 1974.
 s. 5240, h.sp. linje 2, Walter, læs: Walther.

fig. 17. Borupgård. *romansk vinduesoverligger af 
granit muligvis fra †Borup Kirke (s. 6371). foto An
ders Horsbøl Nielsen 1998. – Borupgård. *Romanesque 
window lintel of granite, possibly from †Borup Church.
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SAGREGISTER
Vejledning. For at lette overskueligheden indledes med en alfabetisk nøgle med henvisninger til de overordnede 
opslagsord. I selve registret er under opslagsordene anført stikord, ordnet enten alfabetisk eller systematisk – ho-
vedsagelig i overensstemmelse med Danmarks Kirkers redaktionsrækkefølge (jf. s. 8ff). F.eks. er under Begravel-
ser angivet henvisninger til Grave, Gravkapeller, Gravkrypter, Ligkister, Sarkofager, Grav- og kisteudstyr samt til 
Kisteplader og -beslag. Udskilt i særlige afsnit herfra er et Ikonografisk register (s. 6459) og et Kunstner- og 
håndværkerregister (s. 6609).
 Opslagsord og stikord er i registret anført med fed skrift, overordnede dateringer med fed kursiv. Et † før side-
henvisningen angiver, at genstanden er forsvundet, mens (†) angiver at genstanden er delvis bevaret. En * efter 
sidehenvisningen angiver, at den pågældende genstand er afbildet. Usikker datering markeres med (?) efter sidehen-
visningen, mens usikker identifikation betegnes med (?).
 Registret er udarbejdet af Laura Bjerrum (tekstgennemgang og indtastning) samt Laura Bjerrum, Birgitte Bøg-
gild Johannsen, Hugo Johannsen, Anette Kruse og Mogens Vedsø (redaktion).

Altertekstiler – se Tekstiler
Alterudsmykninger i øvrigt (s. 6392)
Alterudstyr – se under Våbenskjolde
Altre indviet til – se Værnehelgener
Altre, gyldne – se Altertavler
Altre, tilbehør (s. 6393)
Amboer – se Typer under Prædikestole
Ampuller – se Altre, tilbehør
Amtmandsstole – se Embedsmandsstole under Stole-

værk og andre møbler
Anetavler – se Personrækketavler under Tavler
Ankerbjælker – se Murankre under Bygningskon-

struktioner
Ankerforskud – se Murankre under Bygningskon-

struktioner
Apsider (s. 6394) – se også Byggeri i etaper
Arkadepiller – se Bygningsdetaljer
Arkivrum – se Rumindretninger og -funktioner
Assistenskirkegårde – se Kirkegårde
Augustinere – se Klostre
Baldakinaltertavler – se Altertavletyper under Alter-

tavler
Baldakinportaler – se Portalfremspring under Døre 

og portaler
Baser – se Bygningsdetaljer
Basilikaer – se Kirketyper
Bederum – se Rumindretninger og -funktioner
Begravelser (s. 6394) – se også Gravminder
Begravelser, tilbehør (s. 6396)
Begravelsestekstiler – se Tekstiler
Belysning (s. 6396)
Benediktinere – se Klostre
Benhuse (s. 6398)
Benkister – se Kister under Begravelser
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Aflastningsbuer og -stik – se Bygningskonstruktio-
ner

Aftryk – se Segl og signeter
Akvamaniler og vandkedler – se Altre, tilbehør
Alléer – se Beplantninger under Kirkegårde
Alterborde (s. 6384) – se også Sidealterborde
Alterborde med helgengrave – se Alterborde
Alterbordsnicher – se Alterborde
Alterbordspaneler – se Alterborde
Alterbordsplader – se Alterborde
Alterbøger – se Altre, tilbehør
Alterdiske – se Altersølv
Alterduge – se Altertekstiler under Tekstiler
Altergangstavler – se Meddelelsestavler under Tavler
Alterkalke – se Altersølv
Alterkalkskrucifikser – se Alterkalke under Altersølv 

samt Sygesæt under Altersølv
Alterkander – se Altersølv
Alterklæder – se Altertekstiler under Tekstiler
Alterkrucifikser – se Krucifikser
Alterprydelser – se Alterudsmykninger i øvrigt
Alterretabler – se Altertavletyper under Altertavler
Alterskamler – se Skamler under Stoleværk og an-

dre møbler
Alterskranker (s. 6385)
Alterstager (s. 6385)
Altersæt – se Altersølv
Altersølv (s. 6386)
Altertavle- og sidealtertavlefigurer, løse – se Alter-

tavler
Altertavler (s. 6390)
Altertavletyper – se Altertavler
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Benkuler – se Grave under Begravelser
Beplantninger – se Kirkegårde
Biblioteker – se Rumindretninger og -funktioner
Billedtæpper – se under Tekstiler
Binderskifter – se Skiftegange under Murbehand-

ling
Bindingsværk – se Bygningskonstruktioner samt 

Våbenhuse
Bispemalerier – se Portrætrækker under Portrætter
Bisperækketavler – se Personrækketavler under Tavler
Bjælke- og bomhuller – se Bygningskonstruktio-

ner
Bjælkelofter – se Trælofter under Lofter
Blegeplads – se under Kirkegårde
Bliklys og -holdere – se Alterstager
Blokforbandt – se Skiftegange under Murbehand-

ling
Blokke – se Kirkegårdsmonumenter under Grav-

minder
Bloktandgesimser – se Gesimser og friser under Byg-

ningsdetaljer
Blysprosser – se Vinduesglas og -rammer mv.
Blystøbergruber og -kaminer – se Bly under Byg-

gematerialer
Blændinger (s. 6398) – se også Gavlblændinger
Blændingsrækker – se Gavlblændinger
Blåfarvning af hvælv – se Dekorationsmalerier under 

Kalkmalerier
Bogbeslag – se Alterbøger under Altre, tilbehør
Bogstole – se Altre, tilbehør
Bomhuller – se under Bygningskonstruktioner
Bomærker (s. 6398)
Bomærkeskjolde – se Bomærker
Bondegravsten – se Gravsten under Gravminder
Borde – se under Stoleværk og andre møbler
Bordstager – se Stager under Belysning
Borgmesterstole – se Embedsmandsstole under Sto-

leværk og andre møbler
Brandslukningsmateriel – se Diverse
Brandstænger – se Vindfløje og fløjstænger
Brudeskamler – se Brudestole under Stoleværk og 

andre møbler
Brudestole – se Stoleværk og andre møbler
Brudetæpper – se Tæpper under Tekstiler
Bræddelofter – se Trælofter under Lofter
Brønde (s. 6399)
Buefrisekonsoller – se Konsoller under Bygnings-

detaljer
Bukkehornsbeslag – se under Låsetøj og beslag
Byggematerialer (s. 6399)
Byggeri i etaper (s. 6400)
Bygningsdetaljer (s. 6400)
Bygningskonstruktioner (s. 6403)
Bygningstavler og -indskrifter (s. 6404)
Bæltemuring – se Mønstermuring under Murbe-

handling

Bænke – se Stoleværk og andre møbler
Bærestolper – se Prædikestole
Bæverhaler – se Tagbeklædninger under Tage
Bøger – se Kirkegårdsmonumenter under Gravmin-

der
Børnestole – se Stolestader under Stoleværk og 

andre møbler
Båndblændinger – se Blændinger  samt Gavlblæn-

dinger
Centralkirker – se Kirketyper
Chrismatorier – se Altre, tilbehør
Ciboriealtre – se Alterborde
Cippi – se Kirkegårdsmonumenter under Gravmin-

der
Cirkelblændinger – se Blændinger samt Gavlblæn-

dinger
Cirkelåbninger – se Hvælv
Cisterciensere – se Klostre
Dateringer, naturvidenskabelige (s. 6404)
Degnerækketavler – se Personrækketavler under Tav-

ler
Degnestole – se Gejstlige stole under Stoleværk og 

andre møbler
Dekorationsmalerier – se Kalkmalerier
Dendrokronologiske dateringer – se Dateringer, 

naturvidenskabelige
Diske, sølv – se Sygesæt under Altersølv
Diverse (s. 6458)
Dobbeltørne – se Lysekroner under Belysning
Dominikanere – se Klostre
Drager- og langstole – se Tagkonstruktioner under Tage
Drejekors – se Kirkegårdsindgange under Kirke-

gårde
Dværgsøjler – se Søjler under Bygningsdetaljer
Døbefonte (s. 6404)
Døbefonte, tilbehør (s. 6405)
Døre – se Opgange under Prædikestole
Døre og portaler (s. 6407) – se også Kirkegårdsind-

gange under  Kirkegårde
Dørfløje (s. 6409) – se også Låsetøj og beslag
Dørringe og -beslag – se under Låsetøj og beslag
Dørspejl – se Døre og portaler
Dåbsengel – se Andet under Døbefonte, tilbehør
Dåbsfade – se Døbefonte, tilbehør
Dåbskander – se Døbefonte, tilbehør
Dåbstavler – se Meddelelsestavler under Tavler
Dåbstøj – se Dåbstekstiler under Tekstiler
Dåbsværelser – se Rumindretninger og -funktio-

ner
Eftermiddelalderlige kirker (s. 6409)
Embedsmandsstole – se Stoleværk og andre møb-

ler
Enkeltblændinger – se Gavlblændinger
Epitafier og mindetavler – se Gravminder
Erindringstavler – se Andre tavler under Tavler
Etagedelte blændinger – se Gavlblændinger
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Falsgesimser – se Gesimser og friser under Byg-
ningsdetaljer

Faner – se Tekstiler
Faner mv. – se Vindfløje under Vindfløje og fløjst-

ænger
Farveveksling – se Mønstermuring under Murbe-

handling
Fattighuse – se Kirkegårdsbygninger
Fattigmandsstole – se Stolestader under Stoleværk 

og andre møbler
Figursten – se Gravsten under Gravminder
Firkløverfriser – se Gesimser og friser under Byg-

ningsdetaljer
Fladskifter over buestik – se under Bygningsdetaljer
Flensborgfliser – se Fliser, tegl under Gulve
Flensborgsten – se Tegl under Gulve
Fliser – se Gulve
Fontegitre – se Døbefonte, tilbehør
Fontehimle – se Døbefonte, tilbehør
Fontelåg – se Døbefonte, tilbehør
Fontepodier – se Døbefonte, tilbehør
Forankringstømmer i murlivet – se Murankre under 

Bygningskonstruktioner
Forhaller (s. 6409) – se også Tårnrum under Tårne 

samt Våbenhuse
Forhøjelser – se Ombygninger samt Tårne
Forhøjelser af trappehuse – se Trappehuse ved andre 

bygningsafsnit under Trapper og trappehuse
Forlængelser – se Ombygninger
Formaningstavler – se under Tavler
Formsten – se Tegl under Byggematerialer
Formsten, glaserede – se Tegl under Byggemateria-

ler
Fornyelse af kor – se Kor
Forsvarsindretninger (s. 6410)
Forsvarstårne – se under Forsvarsindretninger
Fortandinger – se Bygningskonstruktioner
Fortidsminder (s. 6410)
Fortove – se Kirkegårde
Franciskanere – se Klostre
Fritrapper – se Trapper og trappehuse
Fugebehandlinger – se Murbehandling
Fuldmure – se Bygningskonstruktioner
Fund, arkæologiske (s. 6410)
Fundamenter – se Bygningskonstruktioner
Fundatstavler – se under Tavler
Fyrtårne – se Diverse
Fængselskirker – se Institutionskirker under Kirke-

typer
Gabestokke – se Strafferedskaber under Kirkegårde
Gangjern – se under Låsetøj og beslag
Gavlblændinger (s. 6410) – se også Blændinger
Gavle (s. 6411) – se også Forhøjelser under Ombyg-

ninger
Gejstlige boliger – se Kirkegårdsbygninger
Gejstlige stole – se Stoleværk og andre møbler

Gejstlige værdighedstegn – se Altre, tilbehør
Gemmenicher – se Nicher
Gesimser og friser – se Bygningsdetaljer
Geværskabe – se under Skabe, kister og skrin
Gitre – se Gravkapeller under Begravelser
Gitre ved kirkegårdsmonumenter – se Gravminder
Gjordbuer – se Hvælv
Glamhuller (s. 6411)
Glasmalerier og -mosaikker (s. 6411) – se også 

under Alterudsmykninger i øvrigt
Glugger (s. 6412)
Grathvælv – se Hvælv
Grav- og kisteudstyr – se Begravelser samt Begra vel-

ses tekstiler under Tekstiler
Grave – se Begravelser
Gravfaner – se Faner under Tekstiler
Gravfliser og -heller – se Gravminder
Gravhøje – se Fortidsminder samt Gravkamre på 

kirkegårde under Begravelser
Gravkapeller – se Begravelser
Gravkrypter og åbne begravelser – se Begravelser
Gravminder (s. 6412) – se også Begravelser samt 

Portrætter
Gravpladser – se Fortidsminder
Gravpotter – se Grav- og kisteudstyr under Begra-

velser
Gravrammer – se Gravminder
Gravrustninger – se Begravelser, tilbehør
Gravskjolde – se Begravelser, tilbehør
Gravsten – se Gravminder
Gravtræer – se Gravminder
Grotter – se Kirkegårdsmonumenter under Grav-

minder
Gruber til riste – se Kirkeriste under Kirkegårde
Grundsten (s. 6416)
Gulve (s. 6416)
Gulvstager (gueridoner) – se Stager under Belysning
Gård- og slotskirker – se Kirketyper
Gårdanlæg – se Fortidsminder
Hallekirker – se Kirketyper
Hallekor – se Kor
Halvkupler – se Kuplede hvælv under Hvælv
Halvstensribber – se Hvælvribber under Hvælv
Halvsøjler – se Søjler under Bygningsdetaljer
Halvtage (pulttage) – se Tagformer under Tage
Hanebåndstagværker – se Tagkonstruktioner under 

Tage
Hanebåndstagværker med krumkonsoller – se Tag-

konstruktioner under Tage
Harmonier – se Orgler mv.
Hatteknager – se Diverse
Haveanlæg – se Beplantninger under Kirkegårde
Helligkilder (s. 6418)
Helligåndsordenen – se Klostre
Helstenskapper – se Hvælvkapper under Hvælv
Helstensribber – se Hvælvribber under Hvælv
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Herskabspulpiturer og -gallerier – se Pulpiturer og 
gallerier

Herskabsstole – se Stoleværk og andre møbler
»Hiernøesten« – se Gravsten under Gravminder
Himle – se Prædikestole
Hjulkroner – se Lysekroner under Belysning
Hospitaler – se Kirkegårdsbygninger
Hospitalskirker – se Institutionskirker under Kirke-

typer
Hostiegemmer – se Altersølv
»Hulsøm« på indvendig smig – se Specielle detaljer og 

funktioner under Vinduer
Hvælv (s. 6418)
Hvælvkonsoller – se Konsoller under Bygnings de-

tal jer
Hænge- og sprængværker – se Tagkonstruktioner 

under Tage
Højblændinger – se Gavlblændinger
Håndklæder – se Dåbstekstiler under Tekstiler
Ildfade – se Opvarmning
Indristninger (s. 6420)
Indskrifter – se Indristninger samt Kalkmalerier
Indvielseskors – se Kalkmalerier
Institutionskirker – se Kirketyper
Jernbundne – se Dørfløje
Johannitere – se Klostre
Jordgrave – se Grave under Begravelser
Jordpåkastelsesredskaber – se Begravelser, tilbe-hør
Jysk fod – se Måleenheder under Proportionerin-

ger
Kakkelovne – se Opvarmning
Kalk og mørtel – se Byggematerialer
Kalkbænke – se Kalk og mørtel under Bygge mate-

rialer
Kalkhuse – se Kirkegårdsbygninger
Kalkklæder – se Altertekstiler under Tekstiler
Kalkkuler – se Kalk og mørtel under Byggemate-

rialer
Kalkmalerier (s. 6420)
Kaloriferer – se Opvarmning
Kaminer – se Opvarmning
Kamre til orgelbælge – se Rumindretninger og 

-funktioner
Kamtakker – se Gavlkamme under Gavle
Kandelabre – se Belysning
Kannikestole – se Gejstlige stole under Stoleværk 

og andre møbler
Kapellanrækketavler – se Personrækketavler under 

Tavler
Kapeller (s. 6421) – se også under Kirkegårds byg-

ninger samt under Kirketyper og Våbenhuse
Kapitel- og landemodesale – se Rumindretninger 

og -funktioner
Kapitæler – se Bygningsdetaljer
Karmelittere – se Klostre
Karmsten – se Døre og portaler

Karnapprædikestole – se Typer under Prædike -
sto le

Karteusere – se Klostre
Kasselåse – se under Låsetøj og beslag
Kassemure – se Bygningskonstruktioner
Kassettelofter – se Lofter
Katafalker – se Begravelser, tilbehør
Katekismustavler – se Altertavletyper under Alter-

tavler
Kirkebroer (s. 6421)
Kirkegårde (s. 6421) – se også Forsvars ind ret nin-

ger
Kirkegårdsbygninger (s. 6423)
Kirkegårdsmonumenter – se Gravminder
Kirkelader – se Kirkegårdsbygninger
Kirkemodeller – se Diverse
Kirker med ét sideskib – se Kirketyper
Kirker som sømærker – se Diverse
Kirkeriste – se Kirkegårde
Kirkesangerstole – se Stoleværk og andre møbler
Kirkeskibe (s. 6424)
Kirkestalde – se Kirkegårdsbygninger
Kirkestævnetavler – se Meddelelsestavler under Tav-

ler
Kirketyper (s. 6424)
Kistekrucifikser – se Kisteplader og -beslag under 

Be gravelser
Kisteplader og -beslag – se Begravelser
Kister – se Begravelser samt Skabe, kister og 

skrin
Kisteudstyr – se Begravelsestekstiler under Tekstiler
Klingpunge – se Pengebeholdere
Klinker – se Tegl under Gulve
Klokkehuse mv. (s. 6425)
Klokkekamme – se Klokkehuse mv.
Klokkekviste – se Klokkehuse mv.
Klokkenavne – se Klokker
Klokker (s. 6425) – se også under Pengebeholdere
Klokkerebshuller – se Klokker
Klokkerkamre – se Tårne
Klokkespil – se Klokker
Klokkespir – se Tagryttere (Klokkespir) under Klok-

kehuse mv.
Klokkestole (s. 6427)
Klokkestøbermærker – se Klokker
Klostre (s. 6427) – se også Klosterkirker under Kir-

ke typer
Kollektbækkener – se Pengebeholdere
Kongeportrætter – se Portrætter
Kongestole – se Stoleværk og andre møbler
Kongestolper – se Tagkonstruktioner under Tage
Konsoller – se Bygningsdetaljer
Kor (s. 6427) – se også Byggeri i etaper samt Om -

bygninger
Kor- og altertæpper – se Tæpper under Tekstiler
Korafslutninger, polygonale – se Kor
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Korbuebjælker – se Korbuekrucifikser under Kruci-
fikser

Korbuekrucifikser – se Krucifikser
Korbænke – se Bænke under Stoleværk og andre 

møbler
Kordongesimser – se Gesimser og friser under Byg-

ningsdetaljer
Korkåber – se Messetøj under Tekstiler
Kors – se Alterprydelser under Alterudsmyknin-

ger i øvrigt samt Kirkegårdsmonumenter under 
Gravminder

Korsarme (s. 6428)
Korsblændinger – se under Blændinger samt under 

Gavlblændinger
Korsgange (s. 6428)
Korskirker – se Kirketyper
Korskranker og -gitre (s. 6428)
Korstole – se Gejstlige stole under Stoleværk og 

andre møbler
Korsvejsstationer – se Diverse
Kragbånd – se Bygningsdetaljer, Døre og porta-

ler samt Hvælv
Krematorier – se Kirkegårdsbygninger
Krenelering – se Bygningsdetaljer
Krigsmonumenter – se Kirkegårdsmonumenter un der 

Gravminder
Krucifikser (s. 6428) – se også Altersølv og Begra-

velser
Krucifiksgrupper – se også Alterprydelser under Al-

terudsmykninger i øvrigt
Krydsbåndstagværker – se Tagkonstruktioner under 

Tage
Krydshvælv – se Ribbehvælv under Hvælv
Krypter (s. 6429) – se også Begravelser
Kvaderridsninger – se Murbehandling
Kvadre, genanvendte – se Granit under Byggema te-

rialer
Kvartstensribber – se Hvælvribber under Hvælv
Kviste – se Tagformer under Tage
Lamper og Lampetter – se Belysning
Landsbybebyggelser – se Fortidsminder
Langhuskirker – se Kirketyper
Langhuskor – se Kor
Lektorieprædikestole – se Typer under Prædikestole
Lektorier – se Pulpiturer og gallerier
Lemme – se Hvælv samt Lofter
Lensmandsstole – se Embedsmandsstole under Stole-

værk og andre møbler
Ligbårer – se Begravelser, tilbehør
Ligkapeller – se Kirkegårdsbygninger
Ligtøj – se Begravelsestekstiler under Tekstiler
Liséner – se Bygningsdetaljer
Lofter (s. 6429)
Loftsgennemgange – se Bygningsdetaljer
Luger (s. 6429)
Lukkede begravelser – se Begravelser

Lydpotter – se Bygningsdetaljer
Lygter – se Belysning
Lysearme – se Belysning
Lyseholdere – se Belysning
Lysekister – se Kister under Skabe, kister og skrin
Lysekroner – se Belysning
Lysesakse – se Belysning
Lyseskjolde – se Belysning
Lyseslukkere – se Belysning
Lysglober – se Belysning
Læsekamre – se Rumindretninger og -funktioner
Læsemesterstole mv. – se Embedsmandsstole under 

Stoleværk og andre møbler
Læsepulte – se Altre, tilbehør samt Prædikestole
Løbebroer, tømrede – se Bygningskonstruktioner
Løberskifter – se Skiftegange under Murbehand-

ling
Låsetøj og beslag (s. 6429)
Magistratsstole – se Embedsmandsstole under Stole-

værk og andre møbler
Malerier, løse (s. 6430) – se også Portrætter
Marksten i regelmæssige skifter – se Andet under 

Murbehandling
Materialhuse og -rum – se Kirkegårdsbygninger
Meddelelsestavler – se Tavler
Menighedshuse og sognegårde – se Kirkegårds byg-

ninger
Messe- eller korklokker – se Klokker
Messehagler – se Messetøj under Tekstiler
Messeskjorter – se Messetøj under Tekstiler
Messetøj – se Tekstiler
Militærstole – se Embedsmandsstole under Stole-

værk og andre møbler
Mindedigte – se under Grundsten
Mindekranse mv. – se Begravelser, tilbehør
Mindelunde – se Kirkegårde
Monolitoverliggere – se under Vinduer samt under 

Døre og portaler
Monstranser – se Altersølv
Monstransskabe – se under Skabe, kister og skrin
Munderingskister – se Kister under Skabe, kister og 

skrin
Murankre – se Bygningskonstruktioner samt un-

der Dateringer, naturvidenskabelige
Murbehandling (s. 6430)
Murblændinger – se Blændinger
Murværk, farvelagt – se Murbehandling
Møbler i præsteværelser mv. – se Stoleværk og an-

dre møbler
Mønstermuring – se Murbehandling
Mønter (s. 6431)
Måleenheder – se Proportioneringer
Nicher (s. 6431) – se også Alterbordsnicher under 

Alterborde samt Sidealternicher
Nichesøjler – se Søjler under Bygningsdetaljer
Nybygning på ældre kirkes plads – se Ombygninger
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Nødtørftshuse – se Kirkegårdsbygninger
Obelisker – se Kirkegårdsmonumenter under Grav-

minder
Oblatæskekrucifikser – se Oblatæsker under Alter sølv
Oblatæsker – se Altersølv samt Sygesæt under Al-

tersølv
Offerbakker – se Diverse
Oldermandsstokke – se Diverse
Olielamper – se Altre, tilbehør
Ombygninger (s. 6431) – se også Byggeri i etaper
Omhæng – se Tekstiler
Opgange – se Prædikestole samt under Trapper og 

trappehuse
Opvarmning (s. 6432)
Organistværelser – se Rumindretninger og -funk-

tioner
Orgelpulpiturer – se Pulpiturer og gallerier
Orgler mv. (s. 6432)
Overribber – se Hvælv
Paneler, løse – se Stoleværk og andre møbler
Pengebeholdere (s. 6433)
Pengeblokke – se Pengebeholdere
Pengebøsser – se Pengebeholdere
Pengekister – se Pengebeholdere
Pengetavler – se Pengebeholdere
Personrækketavler – se Tavler
Petroleumshængelamper – se Lysekroner under Be-

lys ning
Pilastre – se Bygningsdetaljer
Pilgrimstegn (s. 6434)
Piller – se Bygningsdetaljer
Piller, fritstående – se Bygningsdetaljer
Piller, murede – se Kirkegårdsindgange under Kirke-

gårde
Piscinae (s. 6434)
Portaler – se Kirkegårdsindgange under Kirkegårde
Portalfremspring – se Døre og portaler
Portrætter (s. 6434)
Processionsfaner – se Faner under Tekstiler
Processionskrucifikser – se Krucifikser
Projekter (s. 6435)- se også Ombygninger
Proportioneringer (s. 6435)
Prydblændinger – se Gavlblændinger
Prydskifter – se Bygningsdetaljer
Prædikestole (s. 6436)
Prædikestolsaltre – se Altertavletyper under Alter-

tavler
Prædikestolsomhæng – se under Tekstiler
Præste- og skriftestole – se Gejstlige stole under Sto-

leværk og andre møbler
Præstedøre – se Døre og portaler
Præstemalerier – se Portrætrækker under Portrætter
Præsterækketavler – se Personrækketavler under Tav-

ler
Præsteværelser mv. – se Rumindretninger og -

funk tioner

Pseudobasilikaer – se Basilikaer under Kirketyper
Puder og hynder – se under Tekstiler
Pulpiturer og gallerier (s. 6437)
Pulttage – se Halvtage under Tagformer under Tage
Reberbane – se under Kirkegårde
Refendfugning – se Fugebehandlinger under Murbe-

handling
Rektorstole – se Embedsmandsstole under Stole-

værk og andre møbler
Relikviealtertavler – se Altertavletyper under Alter-

tavler
Relikvier (s. 6438)
Ridsede og/eller ryggede fuger – se Fugebehandlin-

ger under Murbehandling
Rosenkranse (s. 6438)
Rulskifter – se Skiftegange under Murbehandling
Rumindretninger og -funktioner (s. 6438)
Rundbuefriser – se Gesimser og friser under Byg-

ningsdetaljer
Runeindskrifter – se Indskrifter under Indristninger
Runesten – se Fortidsminder
Røgelses- og ildkar – se Altre, tilbehør
Råbere – se Diverse
Sadeltage – se Tagformer under Tage
Sagn (s. 6439)
Sakristier (s. 6439)
Salmenummertavler – se Meddelelsestavler under 

Tav ler
Sangerpulpiturer – se Pulpiturer og gallerier
Sarkofager – se Begravelser
Savskifter– se Prydskifter under Bygningsdetaljer
Savsnitfriser – se Gesimser og friser under Byg nings-

detaljer
Segl og signeter (s. 6439)
Siddenicher – se Nicher
Sidealterborde (s. 6439) – se også Alterborde
Sidealternicher (s. 6439)
Sidealtertavler – se Altertavler
Sidebygninger til kor – se Kor
Sidefigurer, løse – se Korbuekrucifikser under Kruci-

fikser
Sideskibe (s. 6439) – se også Kirketyper samt For-

højelser un der Ombygninger
Sildeben – se Mønstermuring under Murbehand-

ling
Skabe, kister og skrin (s. 6439) - se også Låsetøj 

og -beslag
Skabsaltertavler – se Altertavletyper under Alter tav-

ler
Skabsnicher – se Nicher
Skamler – se Stoleværk og andre møbler
Skanser og kanonbatterier – se Kirkegårde, befæstede 

under Forsvarsindretninger
Skatkamre – se Rumindretninger og -funktioner
Skeer – se Altersølv
Skeletfund (s. 6440)
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Skib og sideskibe under fælles tag – se Ændringer af 
tagform under Ombygninger

Skibe – se Byggeri i etaper samt Ombygninger
Skifer – se Tagbeklædninger under Tage
Skiftegange – se Murbehandling
Skjoldblændinger – se Blændinger samt Gavlblæn-

dinger
Skjoldbuer – se Hvælv
Skoler – se Kirkegårdsbygninger
Skriftarter – se Gravminder
Skriftestole – se Stoleværk og andre møbler
Skriftetavler – se Meddelelsestavler under Tavler
Skriftruller – se Kirkegårdsmonumenter under Grav-

minder
Skulpturudsmykninger, middelalderlige (s. 6440)
Skyggemalerier – se Dekorationsmalerier under Kalk-

malerier
Skåle – se Altersølv
Småblændinger – se Gavlblændinger
Sokler – se Bygningsdetaljer
Solure – se Ure
Spareblændinger – se Blændinger
Spedalskhedsvinduer – se Specielle detaljer og funk-

tioner under Vinduer
Spir – se Tagformer under Tage
Sprængværker – se Hænge- og sprængværker under 

Tage
Sprøjtehuse – se Kirkegårdsbygninger
Spygatter – se Hvælv
Spærstik – se Højblændinger under Gavlblændinger
Spån – se Tagbeklædninger under Tage
Stager – se Belysning
Stamper – se Segl og signeter
Standerskifter – se Skiftegange under Murbehand-

ling
Stav- og bulkonstruktioner – se Bygningskonstruk-

tioner
Steler – se Kirkegårdsmonumenter under Gravmin-

der
Sten med skåltegn – se Fortidsminder
Stenfarve eller marmorering af detaljer – se under 

Murbehandling
Stenhuggerfelter – se Bygningsdetaljer
Stenhuggermærker – se Bygningsdetaljer
Stjernehvælv – se Ribbehvælv under Hvælv
Stolestadestridigheder – se Stoleværk og andre 

møbler
Stoleværk og andre møbler (s. 6442)
Strafferedskaber – se Kirkegårde
Stræbe- og støttepiller – se Bygningskonstruktio-

ner
Strækmure – se Bygningskonstruktioner
Strømskifter – se Skiftegange under Murbehand ling
Styrtrumslofter – se Tagformer under Tage
Stængebomme – se Døre og portaler samt Glam-

huller

Støttepiller – se Stræbe- og støttepiller under Byg-
ningskonstruktioner

Sygekalke og diske mv., sølv – se Sygesæt under Al-
tersølv

Sygekalke, sølv – se Sygesæt under Altersølv
Sygesæt – se Altersølv
Syvstager – se Alterstager
Søjleportaler – se Døre og portaler
Søjler – se Bygningsdetaljer samt Kirkegårdsmonu-

menter under Gravminder
Tabernakler – se Alterprydelser under Alterudsmyk-

ninger i øvrigt
Tagbeklædninger – se Tage
Tage (s. 6445) – se også Ombygninger
Tagryttere (Klokkespir) – se Klokkehuse mv.
Tandsnitgesimser – se Gesimser og friser under Byg-

ningsdetaljer
Tavler (s. 6447)
Tavler – se Kirkegårdsmonumenter under Gravmin-

der
Teaterkirker – se Kirketyper
Teglbilleder – se Relieffer på murværk under Skulp-

turudsmykninger, middelalderlige
Teglmærker – se Tegl under Byggematerialer
Teglovne og -brænderier – se Tegl under Byggema-

terialer
Tekstiler (s. 6448) – se også Vægbeklædninger
Tiggertegn – se Diverse
Tilbygninger og tilføjelser – se Gravkapeller under 

Begravelser, Sakristier samt Ombygninger
Timeglas – se Prædikestole
Topring – se Hvælv
Trappefriser – se Gesimser og friser under Byg-

ningsdetaljer
Trapper og trappehuse (s. 6450)
Trestager – se Alterstager
Triforier – se Bygningsdetaljer
Trinkamme – se Overribber under Hvælv
Tromper – se Hvælv
Trækirker (s. 6451)
Tværskibe (s. 6451) – se også Ombygninger
Tympana – se Døre og portaler
Tømmermærker – se Tagkonstruktioner under Tage
Tøndehvælv – se Hvælv
Tårne (s. 6451) – se også Byggeri i etaper
Tårnkapeller – se under Kapeller
Tårnure – se Ure
Ure (s. 6452)
Urklokker – se Klokker
Valmtage – se Tagformer under Tage
Vandrekirker – se Kirketyper
Vaser – se Kirkegårdsmonumenter under Gravmin-

der
Vievandskar (s. 6452)
Vievandsnicher – se Nicher
Vildtbanesten – se under Kirkegårde
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Vinder, hejseværk og trisser – se Bygningskonstruk-
tioner

Vindfang – se Dørfløje
Vindfløje og fløjstænger (s. 6452)
Vindjern – se Vinduesrammer under Vinduesglas 

og -rammer mv.
Vinduer (s. 6452) – se også Ombygninger
Vinduesglas og -rammer mv. (s. 6454) – se også 

Glasmalerier og -mosaikker
Vinflasker – se Altersølv samt Sygesæt under Alter-

sølv

Vognhuse – se Kirkegårdsbygninger
Voldgrave – se Kirkegårde, befæstede under For svars-

indretninger
Voldsteder – se Fortidsminder
Vægbeklædninger (s. 6454)
Vægterkamre – se Tårne
Værnehelgener (s. 6455)
Våben – se Begravelser, tilbehør
Våbenhuse (s. 6456)
Våbenskjolde (s. 6456)
Ændringer af tagform – se Ombygninger

ALTERBORDE
se også Sidealterborde.

ALTERBORDE
Natursten. Middelalderlige: 2534 (nævnt 1640), 

†1376, †1436, †1577 (frådsten), 1758, †1931, 
†1993, †2107*, 2268, 2659, †2693, 2820, †2988 
(frådsten), †2988* (frådsten), 3012* (del af fun-
dament), 3282, 3604, †3694, †3741* (?), 3741, 
3822, 3918, 4604* (frådsten), 4809, †4839 (dæk-
plade af serpentin), †5012, †5113* (frådsten?), 
5186*, †5186. Efter 1850: passim. Uvis datering: 
†1526 (nævnt 1862), †1729 (nævnt 1862).

Tegl. Middelalderlige: †3508 (nævnt 1702), †1889 
(nævnt 1771), 486 (indvielseskors), 1118, †1909, 
2045, †2285*, †2601 (?), 2847, 2905, 2987*, 
3082, 3109, 3133, 3157, 3662, 3858* (indvielses-
kors), 4028, 4193, 4231, 4455*, 4563, 4780, 4982, 
5112*, †5311, †5766* (indmurede ribbesten). 
1550-1850: †2474, †4839 (?). Efter 1850: passim. 
Uvis datering: †3049 (nævnt 1708), †3329 (nævnt 
1854), †2095 (nævnt 1862), †4267 (nævnt 1862), 
2627.

Træ. Middelalderlige: †1371 (?, stolpehuller). 
1550-1850: †5492* (1794), 6203 (1801), †5013 
(nævnt 1573), 4877* (o. 1700), 1554, 2420, 
†4164, †6203*. Efter 1850: passim. Uvis date-
ring: †5311 (nævnt 1707), †1506 (nævnt 1861)(?), 
†2955 (nævnt 1862).

Blandede materialer. Middelalderlige: 486 (gra-
nit, tegl), †1399 (kalksten, granit, tegl), 1625 
(granit, jernal og tegl, med indvielseskors), 1658 
(natursten, tegl), 2320 (granit, tegl), 2724 (natur-
sten, bindingsværk), 3226 (frådsten, granit/al?), 
(†)3637* (tegl, jernal), †3949* (fundamentrester), 
4684 (granit, tegl), 5244* (natursten, tegl). Uvis 
datering: †1600 (nævnt 1862)(natursten, træ).

Ukendte materialer. Middelalderlige: †3879 
(nævnt 1404), †3412 (nævnt 1858), 1679, †2183, 

†2501 (nedbrudt 1619), †2764, †3206 (?), 
†3788* (fundamentrester), 4056, †4526, †4938*, 
†5113. 1550-1850: †6153* (1780), 3968, †6153. 
Uvis datering: †4747 (nævnt 1791), †4638 (nævnt 
1812), †1871 (nævnt 1862), †3355 (nævnt 1862), 
†4412 (nævnt 1862), †5213 (nævnt 1862).

ALTERBORDE MED HELGENGRAVE
Middelalderlige: 486, †1376, †1399, 1625*, †1993, 

†2321, †2764, 3082, 3226, 3858*, †4526* (dæk-
plade af serpentin), 4604*, 4780, 5039 (?), 5112*, 
†5244*, 6270 (dækplade af rødlig stenart?).

ALTERBORDSPLADER
Granit. Middelalderlige: 3384*. 1900-1950: 6318. 

Efter 1950: 1889 (1953), 6224 (1968), 2955 
(1980).

Træ. Middelalderlige: †2601. o. 1600: 1975*, 
1993*. 1600-1650: 3637. 1800-1900: 4877 
(1821), †1376 (1872), 2107* (1884), 2095* 
(1895), 6068 (efter 1868). 1900-1950: 3226 
(1938), 3082 (1949), 2268, 4982, 5213. Efter 
1950: 4684 (1953), 1118 (1957), 4780* (1970), 
5289 (1973), 1729 (1977), 4056 (1978), 5012* 
(1993), 4710 (1995). Uvis datering: 2627 (nævnt 
1858), †1871 (nævnt 1862).

Andre materialer. Middelalderlige: 486 (kalk-
sten, genanvendt gravsten), †1376 (?), 5766* 
(kalksten), 6270 (rødlig sten). 1900-1950: †6091 
(marmor), 6097 (marmor). Efter 1950: 5492* 
(1950)(marmor).

ALTERBORDSPANELER
Snedker- og billedskærerarbejder. Mid-

delalderlige: †1889 (nævnt 1771), 1658, 1822. 
1500-1550: 2448*. o. 1550: 4780*. 1550-1600: 
2045 (1590), 4056* (1593), †1436, 2183, †2820, 
3822*, 4193, 5186*. o. 1600: 1554*, 1626*, 1758, 
1975*, 1993*, 2420*, 3890*, 3918*, 4604*. 
1600-1650: †3604 (1615), 3158 (1616?), 2500 
(1619), 2474* (1619?), 3662* (1631), †2601 
(nævnt 1612), 2163, 2321, 2389, 2627, 3414, 
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3578*, 3637*, (†)4028, 4317*, 4809. 1650-1700: 
4956* (1666), 2659* (1669?), 5766* (1674). 
o. 1700: 3226, 4684, (†)4710. 1700-1750: 2906 
(1741), 2988 (1743?), 2224, 2724, 2800. o. 1800: 
†3082. 1850-1900: †2107 (1853), †1679 (1858), 
1805* (1861), †1577 (1862), †6105* (1874), 
4638* (1879), 6305* (1886), 2018 (1891), 1834 
(1892), 5213 (1892), 1957 (1893), 3378 (1893), 
4231* (1894), 3355 (1895), 3508 (1895), †1600 
(1896), 1931 (1896), 1853, 1871, 4085, 4123*, 
4164, 4336, 4366*. o. 1900: †3949, 4746*. 
1900-1950: 6109 (1906), 1698 (1912), 5244* 
(1919), 1713 (1923), 2448 (1943), 1679, 2820, 
3082, 3282, 3858*, 4411, 6286. Efter 1950: 3030 
(1950), 3049 (1952), 4267* (1952), 2367 (1955), 
2693 (1956), 3134 (1956), 3694 (1975), 2183 
(1979), 4028 (1980), 4710 (1995), 6086* (1999). 
Uvis datering: †5289 (nævnt 1803), †1805 (nævnt 
1809), †3858 (nævnt 1862), †4839 (nævnt 1862), 
†5244.

Malerier. Middelalderlige: †1889 (nævnt 1771). 
1500-1550: 2448*. 1600-1650: 3662* (1631). 
1650-1700: 5766* (1674)(tekstilimitation). o. 
1700: 2659*. 1700-1750: 1993* (1701)(grisaille). 
1900-1950: 5244* (1919).

Andet. 1900-1950: 2421 (1908)(sølvbroderede 
våbenskjolde fra †alterklæde fra 1819)

Efter 1950: 5289 (1973)(metal), 5135* (1986)(me-
tal).

ALTERBORDSNICHER
Middelalderlige: 1118, 2045, 2268, 2820, 2848, 

3282, 3858, 5112*, †5766*.
CIBORIEALTRE

o. 1200: †5136*.

ALTERSKRANKER
TRÆ

1650-1700: †1154 (1667), †1154 (1668), †530* 
(1677), 5790* (1683), †1661. o. 1700: 1760. 
1700-1750: †4609 (1708), 6208 (1723)(projekt), 
†4060 (1728), †4089 (1728), †3747 (1731), 
†2096 (1735), 2826* (1735), †3863 (1735), 
†3164 (1739), †2912 (1741), †3033 (1741), 
†2963 (1747), 1661, †1873, 1977*, †2021, †2072, 
2728*, †3089, †3117, †3138, 3666*, (†)3699*. 
o. 1750: †2454, †2480, †6208. 1750-1800: †6074 
(1779), †6153 (1780), 1836*, 2049*, †3644, 
†3924, †3977, †4687, †5250. 1800-1850: †2803 
(1838), †3089 (1838), †2770* (1840), †2271* 
(1850), †2853. Efter 1850: passim. Uvis datering: 
† passim.

JERN
o. 1700: †5507*, †5791. Efter 1850: passim.

ANDET
1900-1950: †6308* (1912)(tegl). Uvis datering: 

†3555 (nævnt 1836)(granit).

ALTERSTAGER
ALTERSTAGER
Messing. Middelalderlige: 1509*. 1400-1550: 

2243*. o. 1500: 1305*, 5017*. 1500-1550: 1893* 
(1501), 2911*, 3423*, 3517*, 3746*, 3951*, 
4882*, 5139*. o. 1550: 1556*. 1550-1600: 3993 
(1574), 4274* (1574), 4468* (1577), 1629* 
(1588), 1873* (1588), 4962* (1592), 3861* 
(1593), 2324* (1596), 4749* (1596), 3086* 
(1598), 1580*, 1777*, 1959*, 2047*, 2802*, 
2963*, 3033*, 3286*, 3383*, 3459*, 3554*, 
3582*, 4369*, 4413*, 4570*, 4608*, 4715*, 
4813*, 4987*, 6206*. o. 1600: 1716*, 2187*, 
2605*, 2664*, 2852*, 3053*, 4641*, 4686*, 
4785*. 1600-1650: 3698* (1607), 3332* (1609), 
1997* (1614), 3116* (1622), 2228 (1633), 1379* 
(1635), 4195* (1642), 2584 (1647), 1661*, 
1699*, 1823*, 1836*, 1855*, 1913*, 2139*, 
2270*, 2504*, 2631*, 2992*, 3138*, 3236*, 
3608*, 3644*, 3975*, 4127*, 5290*. o. 1650: 
1440*, 2393*, 2424*. 1650-1700: 2552* (1652), 
4168* (1653), 1601* (1654), 1681* (1655), 
2826* (1655), 6074* (1665), 4059* (1674), 
5318* (1696), 1474*, 1759*, 2206*, 2480*, 
2727*, 3358*. o. 1700: †2096, 5189*. 1700-
1750: 509* (1705), 1413* (1705), 2166 (1714), 
1977* (1734), 1144* (1748), (†)5503*. 1850-
1900: 4530* (1862), 4844* (1862), 5215 (1862), 
2371* (1863), 3535* (1863), 4320* (1863), 1731 
(1876), 3311 (1876), 1493 (1880), 2096 (1882), 
2584 (1885), 4088* (1892), 2293, 6290*. o. 1900: 
1793, 2109, 4147. 1900-1950: 4147 (1900), 1743 
(1905), 3186 (1909), 1556 (1913), 1532 (1916), 
3894* (1916), 4059 (1916), 4716 (1924), 6319 
(1929), 4273 (1936), 2351 (1937), 3999* (1937), 
4608* (1942), 4468 (1947), 1532, 2243, 2351, 
2424, 2453, 2728, 2852, 3826 (forsølvet), 3894, 
4032*, 4088*, 4233, 5248, 5249. Efter 1950: 
4252 (1957), 4209 (1960), 3163 (1987), 2552, 
3894, 5503. Uvis datering: †6337 (nævnt 1588), 
†2424 (nævnt 1616), †6151 (nævnt 1624), †3861 
(nævnt 1631), †1144 (nævnt 1656), 3826 (nævnt 
1661), †3894 (nævnt 1661), †4006 (nævnt 1661), 
†4032 (nævnt 1661), †4088 (nævnt 1661), 4342* 
(nævnt 1661), †5789 (nævnt 1667), †1602 (nævnt 
1682), †510 (nævnt 1683), †6074 (nævnt 1684), 
†2769 (nævnt 1687), †2293 (nævnt 1707), †6155 
(nævnt 1787), †6341 (nævnt 1850), †5139 (nævnt 
1862), †4088 (nævnt 1900), 5503*.

Sølv. 1700-1750: 509* (1706), †1144 (1746). 
1900-1950: 3033 (plet). Efter 1950: 6329 (1957), 
6115 (1971), 6290 (1973), 4686 (1987). Uvis 
datering: 3500 (nævnt 1788).

Malm. 1400-1550: 2697*. 1500-1600: 3923*, 
4320*. 1550-1600: 1531, †3163*. 1600-1650: 
1934, 2020*. 1650-1700: 2072* (1693), 2553*. 
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ALTERSTAGER (fortsat)
1750-1800: 2769* (1790). 1850-1900: 5788* 
(1892). Uvis datering: 2453* (nævnt 1613), 
†2852 (nævnt 1615), †4844 (nævnt 1661), †3894 
(nævnt 1681), 3975 (nævnt 1681), †4233 (nævnt 
1681), †2166 (nævnt 1714), †4530 (nævnt 1791), 
†5249* (nævnt 1862).

Jern. Middelalderlige: †2394. 1650-1700: †1743. 
1850-1900: 3975* (1896), 3999*, 4032, 4210, 
4274*. o. 1900: 5017. Efter 1950: 4844 (1983). 
Uvis datering: †2480 (nævnt 1616), †1977 (nævnt 
1661), †4530 (nævnt 1661), †5215 (nævnt 1681), 
†2504 (nævnt 1687), †2588 (nævnt 1687), †2632 
(nævnt 1687), †1144 (nævnt 1710).

Tin, †1306 (1700). 1650-1700: 3666* (1682), 
†2371 (1691). 1700-1750: †1144 (1746), 1807*. 
1850-1900: 6087*, 6087*. Uvis datering: †2109 
(nævnt 1661), †3358 (nævnt 1680), †3535 (nævnt 
1681).

Træ. 1600-1650: †4059 (1612). 1650-1800: †2293. 
1800-1850: †1743. 1850-1900: †6074 (1852). 
1900-1950: 2632, 5249. Efter 1950: 2228. Uvis 
datering: †3698* (nævnt 1607), †5318 (nævnt 
1616), †2588 (nævnt 1619), †1759 (nævnt 1647), 
†1380 (nævnt 1649), †2072 (nævnt 1661), †1510 
(nævnt 1681), †2096 (nævnt 1681), †3951 (nævnt 
1681), †5189 (nævnt 1681), †2588 (nævnt 1687), 
†3518 (nævnt 1701), †5504 (nævnt 1797).

Andet. o. 1850: 2166 (zink). Efter 1950: 6224 
(1968)(granit). Uvis datering: †2826 (nævnt 
1616)(stål), †1731 (nævnt 1681)(lyseklove), †6155 
(nævnt 1787)(?).

SYVSTAGER
1850-1900: 3698 (1898), 3746*. o. 1900: 2109, 

3423, 3951. 1900-1950: 4147 (1900), 4813 
(1900), †3163 (1902), 6291 (1902), 1474 (1903), 
3033 (1905), 3116 (1905), 2911 (1906), 2664 
(1907), 3054 (1907), 3086 (1907), 2992 (1908), 
2394 (1909), 1532 (1911), 1556 (1912), 2325 
(1913), 3236 (1913), 3608 (1913), 4168 (1913), 
2552 (1914), 2728 (1914), 2826 (1915), 3138 
(1915), 4530 (1915), 2480 (1916), 4060 (1916), 
4468 (1916), 4641* (1916), 6207 (1916), 4196 
(1919), 4210 (1919), 1977 (1922), 5789* (1922), 
3895 (1923), 3923 (1923), †6311* (1923), 1855 
(1925), 3358 (1925), 3826 (1925), 4750 (1925), 
4274 (1926), 5017 (1927), 6109 (1928), 4686 
(1929), 1629 (1930), 4414 (1930), 5215 (1930), 
4320 (1931), 1440 (1933), 2351 (1933), 2504 
(1933), 3535 (1933), 3582 (1934), 4369 (1934), 
1793 (1935), 2852 (1935), 4571 (1936), 3555 
(1939), 4844 (1941), 1380 (1943), 2698 (1944), 
1873 (1945), 1414, 1681, 1716, 1743, 1777, 1807, 
1836, 1913, 1934, 2020, 2072, 2096, 2187, 2243, 
2270, 2293, 2584, 2605, 2632, 2769, 2802, 2992, 
3333, 3383, 3459, 3518, 3666, 3999, 4032, 4089, 

4127, 4233, 4342, 4608, 4641, 4785, 4813, 4987, 
5139, 5189, 5249, 5290, 5319*, 6087. Efter 1950: 
3975 (1954), 4882 (1958), 6291 (1973)(lyseskib), 
1997. Uvis datering: †3054 (nævnt 1862), 1144 
(nævnt 1906), 1824.

TRESTAGER
o. 1900: 1681. 1900-1950: 1836, 1959*, 3518. Uvis 

datering: †3644 (nævnt 1661), 6087* (nævnt 
1853), †4469 (nævnt 1909).

BLIKLYS OG -HOLDERE
1700-1750: †1144 (1730), †1144 (1749). 1750-

1800: †1144 (1755). 1800-1850: †6206 (1836), 
†4716 (1838), †4785 (1838). 1850-1900: †4939 
(1854). Uvis datering: †1440 (nævnt 1862).

ANDET
1900-1950: †6109* (1906).

ALTERSØLV
ALTERKALKE
Sølv. Middelalderlige: †3789 (nævnt 1554). 1250-

1550: (†)6073* (knop). 1400-1550: (†)2452* 
(knop), (†)3114* (knop, skaftled og fod), 4368* 
(knop), (†)5246* (skaft og knop). 1500-1550: 
2185* (1512)(yngre bæger), 2959* (1519), 
1835* (bæger 1862), 2165*, 3860* (fod og 
knop), †5014*. o. 1550: †1141, 2096* (skaft 
1634?, bæger 1862), 2393* (bæger 1781), 
(†)2801*, 4413* (knop). 1550-1600: 1529* 
(1551), 1302* (1557), †5188 (1573), 1976* 
(1596)(bæger 1762- 63), †4938, 6204* (bæger 
1966). o. 1600: 1440, 1473* (bæger 1730), 1555*, 
1628*, 3524*, 4529* (bæger 1894), 4784*. 
1600-1650: 1996* (1601), †1660 (1604), 4640* 
(1608), †5318 (1616), 4811* (1623)(bæger og 
fod o.1730), †4125 (1633), 1776* (1640)(bæ-
ger 1908), 6287* (1641)(bæger 1912), 4194* 
(1642)(bæger 1864?), 2047* (1649), 1580* 
(bæger 1800-1850), 3032*, †4569, 4842* (bæ-
ger 1880). 1650-1700: †508 (1661), 1412* 
(1661)(fod o.1600, bæger o. 1841), 4413* 
(1661)(knop 1500-tallet), 3381* (1667)(bæger 
1898), 2727* (1668), †2825 (1673)(omstøbt 
1871), 504* (1675)(fod, skaft og knop o.1600), 
2663* (1675), 1932* (1677), 2322* (1679), 
2242* (1682)(bæger 1892), 3137* (1684), 
3743* (1686)(bæger 1863), †2479 (1687)(bæger 
1840), 4960* (1688), 2370* (1691)(med for-
bandelse), 3114* (1691), 3358* (1693), 3331* 
(1694)(bæger 1850-1900), 3423* (1696), 5317* 
(1697), 5246* (1699), 1759* (bæger o. 1830), 
†1892, 2020*, 2269*, 2293*, 2423*, 2910* 
(yngre skaft og bæger), 3085*, †3162, 3606* 
(bæger o. 1880), 4087* (bæger 1959), 4748* 
(bæger 1889), †6073. o. 1700: 2697*, †3665. 
1700-1750: 2991* (1701)(knop o.1600), 4272* 
(1706), 4568* (1708)(bæger 1767), 1600* 
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(1714)(fod og skaft 1600-1625, bæger o.1714), 
3052* (1716)(yngre bæger), 3950* (1716), 
4607* (1718), 5138* (1718), 2071* (1721), 
1807* (1722)(bæger 1916), 2205* (1727), 5290* 
(1728), 1912* (1729), 2227* (1729), 2851* 
(1729), 3922* (1730), 6073* (1731), 3697* 
(1732), 2108* (1736), 1793* (1738), 1823* 
(1738), 3893* (1742), 4031* (1743), 3825* 
(1744), 4467* (1745), 1698*, 2350*, 2452*, 
2551*, 2801* (skaftled og knop o.1550), 3665*, 
5498*. 1750-1800: 3582* (1750)(bæger 1890), 
4167* (1754)(bæger 1879), 4058* (1757)(bæ-
ger 1858), 4341* (1758), 3554 (1762)(bæger 
1862, ældre knop), 1854* (1763), 5214* (1764), 
1873* (1765), 4367* (1767), 4714* (1780), 
4685* (1786), 3234 (1793), 3998* (1797), 1731 
(bæger 1876), 3973*. 1800-1850: †6154 (1802), 
1681 (1819), 1379* (1837), 1660 (1843), 1892* 
(1846), 1743*, 4232* (bæger 1857), 4319*. 
1850-1900: 3607* (1850), 6289* (1850), 3458* 
(1852), 3517* (1852), 4986* (1852), 6086* 
(1853), 5187* (1857), 4125* (1866), 2824* 
(1871), 3311 (1875), 2138* (1879), 1141 (1887), 
1959 (1889), †3162* (1889), 4209 (1892), 5785* 
(1892), 6101* (1897)(plet), 1508, 1716, 3285*, 
5014*, 6307. o. 1900: 4881* (kopi af †kalk, 
1792). 1900-1950: 4147 (1900), 1141 (1905), 
6109 (1906)(plet), 506 (1907), 3185 (1909), 6318 
(1929), 2991 (1934), 1493 (1935), 3185 (1942), 
506, 4812*, 6101* (plet), 6307, 6307 (plet). Efter 
1950: 6328 (1958), 2479* (1966), 6115 (1971), 
3331 (1985), 3162 (1987), 6307 (1991), 6375 
(2000), 6375 (2000), 6289 (2002)(plet), 2551, 
3643. Uvis datering: †2371 (før 1657)(svensk 
krigsbytte), †3879 (nævnt 1522), †6337 (nævnt 
1588), †1716 (nævnt 1623).

Tin. 1650-1700: †3053 (1652), †3744 (1664)(istf. 
krigsbytte), †5318 (efter 1658). Efter 1950: 4865 
(1981). Uvis datering: †4569 (nævnt 1643)(svensk 
krigsbytte), †4167 (nævnt 1661), †1681 (nævnt 
1681), †2071 (nævnt 1681), †3138 (nævnt 1681), 
†3950 (nævnt 1681), †3974 (nævnt 1681), †4319 
(nævnt 1681), †4413 (nævnt 1681), †5499 (nævnt 
1684), †6073 (nævnt 1684), †3665 (nævnt 1686), 
†2588 (nævnt 1687), †5138 (nævnt 1700), †5290 
(nævnt 1700), †3517 (nævnt 1701), †3894 (nævnt 
1701), †3825 (nævnt 1719)(brændt 1744).

Messing. 1900-1950: 2991 (forsølvet), 3032 (for-
sølvet). Uvis datering: †4812 (nævnt 1616), †1601 
(nævnt 1681), †5215 (nævnt 1681), †1509 (nævnt 
1683).

Andre materialer. 1850-1900: 3643* (sølv 
(bæger) og messing (fod og skaft)). Uvis da-
tering: †2371 (nævnt 1660)(forgyldt kobber 
(fod)), †2020 (nævnt 1661)(træ), †3665 (nævnt 
1681)(træ).

Alterkalkskrucifikser. 1300-1400: 4088*. 1400-
1550: 4368*. 1500-1550: 1835*, 3860*. o. 1550: 
2393*. 1550-1600: 1976* (1596), †1530, 6204*. 
o. 1600: 505*, 1628*, 2604*. 1600-1650: 1996* 
(1601), 4194* (1642), 3032*, 4842. 1650-1700: 
†2479 (1687), 4960* (1688), 3115* (1691), 
5317* (1697), 5246* (1699), 2423, 2910*, 
4529*. 1700-1750: 2631* (1702), 4748* (1702), 
1823* (1738), 4031 (1743), 4467* (1745), 
2452*, 5498*. 1750-1800: 2768* (1754), 2502* 
(1758), 5214 (1764), 4714* (1780), 4685* 
(1786), 4881* (1792), 3974. 1850-1900: 4986* 
(1852), 2992*, 3285, 3458*, 5014*.

ALTERDISKE
Sølv. Middelalderlige: †3789 (nævnt 1554). 1400-

1550: 3861 (omstøbt 1761-62). 1500-1550: 
2186* (1512), 2962* (1519), 2910*. 1550-1600: 
†5188 (1573), 1977, 2096, †4938, 6205*. o. 
1600: †2604. 1600-1650: 4640 (1608), †5318 
(1616), †4125 (1633), †6288 (1641), 4195 
(1642), 2047 (1649), 1996, †4569, 4812, 4843. 
1650-1700: †508 (1661), 1413 (1661), 3381 
(1667), 2727 (1668), 1933 (1677), 2423 (1680), 
2242 (1682)(omstøbt 1892), 3137 (1684), †3743 
(1686), †2479 (1687), 2371 (1691), 3115* 
(1691), 3358 (1693), 4273* (1693), †5318 
(1697), †1892, 2020, 2768, 3086, †3162, †4088, 
4529*, †6073. o. 1700: 1440, 2551, 2697, †3665. 
1700-1750: 2991 (1701), 2631 (1702), 3974* 
(1706), 4569* (1708), 3053 (1716), 3950 (1716), 
4607 (1718), 2071 (1721), 1807 (1722), 2206 
(1727), 5290* (1728), 505 (1730), 3922 (1730), 
6073* (1731), 3697 (1732), 2109* (1736), 1793 
(1738), 1823 (1738), 2270 (1742), 3893 (1742), 
4031* (1743), 3825 (1744), 4467 (1745), 1474, 
2228, 2350, 2452, 3665, 5499*. o. 1750: 1698. 
1750-1800: 3582 (1750), 5214 (1750), 4167 
(1754), 2502 (1758), 3998* (1758), 4341 (1758), 
1873 (1765), †4715 (1780), †6154 (1781), 4685 
(1786), 4881* (1792), 3234 (1793), 1731, 2293, 
†6154. o. 1800: 1530, 4368, 5317*. 1800-1850: 
2324 (1818), 1681 (1819), 1759 (1830), 2851 
(1834), 2802 (1841), 2663 (1845), 1892 (1846), 
1379, 1580, 1743, 1776, 2166, †2393 (?), 2479, 
4232. o. 1850: 1628, 1716, 1912, 4319, 5138. 
1850-1900: 3608 (1850), 6289* (1850), 1601 
(1851), 3517* (1852), 4986 (1852), 5188* 
(1857), 4125* (1861), 1836 (1862), 1854 (1862), 
2824 (1871), 3311 (1876), 2138 (1879), 1141 
(1887), 1660 (1887), 1959 (1888), 3163 (1889), 
5247 (1891), 4209 (1892), 5785* (1892), 1508, 
2393, 3285, 3643, 3744, 4059, 4413, 4784*, 
5014*. o. 1900: 4748 (plet). 1900-1950: 4147 
(1900), 506 (1907), 3185 (1909), 6318 (1929), 
4748 (1938), 1303, 3032, 3331, 3423, 3535, 
†3535, 3606, 3643, 6087*, 6101, †6288*.

ALTERSTAGER – ALTERSØLV 
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ALTERSØLV (fortsat)
Efter 1950: 4715 (1954), 1892 (1957), 6328 
(1958), 6328 (1958), 4088 (1959), 2604 (1966), 
6109 (1968), 1303 (1969), 6115 (1971), 2350 
(1972), 3331 (1985), 6375 (2000), 1580. Uvis 
datering: †6337 (nævnt 1588), †4784 (nævnt 
1618)(stjålet), †3744 (nævnt 1630)(krigsbytte), 
†4569 (nævnt 1630)(svensk krigsbytte), †3974 
(nævnt 1631), 6205 (nævnt 1632), †3032 (nævnt 
1634)(stjålet), †1892 (nævnt 1635)(stjålet), †2109 
(nævnt 1635)(stjålet), †5499 (nævnt 1667), †5499 
(nævnt 1704)(også anv. som sygesæt).

Tin. 1650-1700: †3744 (1664)(istf. Krigsbytte), 
†3744 (1675). Efter 1950: 4865 (1981). Uvis 
datering: †2588 (nævnt 1619), †4569 (nævnt 
1643)(svensk krigsbytte), †4167 (nævnt 1661), 
†1681 (nævnt 1681), †2071 (nævnt 1681), 
†3138 (nævnt 1681), †3950 (nævnt 1681), †3974 
(nævnt 1681), †4319 (nævnt 1681), †4413 (nævnt 
1681), †5499 (nævnt 1684), †6073 (nævnt 1684), 
†5138 (nævnt 1700), †5290 (nævnt 1700), †3517 
(nævnt 1701), †3894 (nævnt 1701), †3825 (nævnt 
1719)(brændt 1744).

Andre materialer. 1650-1700: †3053 (1652). 
1850-1900: 1493 (1858)(porcelæn), 3033 (por-
celæn). Uvis datering: †4812 (nævnt 1616)(mes-
sing), †1601 (nævnt 1681)(messing), †3665 (nævnt 
1681)(træ), †5215 (nævnt 1681)(messing), †1509 
(nævnt 1683)(messing), †3665 (nævnt 1686)(træ).

ALTERSÆT
Sølv. 1550-1600: 6204 (1575). o. 1600: 1556. 

1600-1650: †2851 (1615). 1650-1700: †3582 
(1671), †1509, †2851, †4233. 1700-1750: 5499* 
(med oblatæske og skrin). 1850-1900: †4125 
(1861), 2197 (1875). 1900-1950: 4252 (1949). 
Efter 1950: 2963 (1983), 2151. Uvis datering: 
†2109 (før 1657)(svensk krigsbytte), †4467 
(nævnt 1519), †2962 (nævnt 1593), †2452 (nævnt 
1613)(stjålet), †2802 (nævnt 1613), †2504 (nævnt 
1616), †2824 (nævnt 1616), †4686 (nævnt 1617), 
†2324 (nævnt 1629)(stjålet 1629), †3053 (nævnt 
1646), †1759 (nævnt 1647)(svensk krigsbytte), 
†2727 (nævnt 1659)(krigsbytte), †2768 (nævnt 
1659), †2071 (nævnt 1661), †4467 (nævnt 1661), 
†4529 (nævnt 1661), †3116 (nævnt 1681), †3236 
(nævnt 1681), †4686 (nævnt 1681), †2504 (nævnt 
1687), †2768 (nævnt 1687), †3358 (nævnt 1689), 
†3459 (nævnt 1702), †2138 (nævnt 1715), †3138 
(nævnt 1751), †4686 (nævnt 1785).

Tin. 1650-1700: †2109 (1669). Uvis datering: 
†4233 (nævnt 1680), †2452 (nævnt 1681), †3332 
(nævnt 1681), †2206 (nævnt 1700).

Uvist. Uvis datering: †1807 (nævnt 1650), †2166 
(nævnt 1650), †2206 (nævnt 1650).

OBLATÆSKER
Sølv. 1550-1600: 1141* (1595). 1650-1700: †5500 

(1662), 505* (1675), 4961* (1688), †5318 
(1697), 1303*. o. 1700: 2166*, 4843*. 1700-1750: 
4467* (1700), 2991* (1701), 2423* (1718), 
2270* (1721), 2071* (1724), 2293* (1745), 
5500* (1746), 4640*. 1750-1800: 2350* (1766), 
4570* (1767), 6205* (1769), 2479*, 2551*, 
4881*. o. 1800: 5318*. 1800-1850: 3382* (1807), 
4812* (1829), 6073*. o. 1850: 1530, 6290*. 
1850-1900: 4233 (1857), 4125* (1871), 5785* 
(1893), 4413 (1894), 4368 (1895), 2769. o. 1900: 
2047, 3861 (?), 6205. 1900-1950: 1474 (1911), 
4715 (1915), 5248 (1918), 6318 (1929), 4784 
(1933), 4749 (1934), 2324 (1935), 2243 (1937), 
2138 (1942), 3744 (1949), 4252 (1949), 2631, 
5215 (?), 5318* (plet). Efter 1950: 3236 (1953), 
1892 (1957), 6329 (1958), 1912 (1959), 2825 
(1959), 2697 (1965), 3285 (1965), 2604 (1966), 
3086 (1966), 5016* (1966), 3825* (1967), 4686 
(1967), 2206 (1969), 1873 (1971), 2186 (1971), 
4273 (1971), 6115 (1971), 4986* (1973), 2228 
(1974), 3311 (1975), 2371 (1976), 1996 (1977), 
4147 (1981), 2504 (1982), 3033 (1983), 5290 
(1996), 1716, 2664, 2910, 3554, 4195. Uvis date-
ring: †5500 (nævnt 1788), passim (nævnt 1862).

Tin. 1700-1750: †1474 (efter 1738). 1850-1900: 
3951* (1862), †4368 (1862), 4167 (1863), 4529* 
(1863). Efter 1950: 4865 (1981). Uvis datering: 
†4641 (nævnt 1681).

Porcelæn. 1800-1850: 1731 (1844), 1743 (1846). 
1850-1900: 1996 (1860), 1661 (1861), 1823 
(1861), 3825 (1862), 1580 (1863), 2371 (1863), 
†3138 (1863), †3644 (1863), †3923 (1863), 
†2020 (1865), 2109 (1865), 1698 (1867), 3582 
(1884), 4209 (1892), 4088 (nævnt 1912), 1440, 
1530, 1681, 1716, 1759, †1776, 1793, †2243, 
3116, 3665, 4749, 4784, 5138, 5248, †5290, 6087. 
o. 1900: 6290. 1900-1950: 4147 (1900), †4195 
(1907), 3186 (1909), †3332, 3517, 4607. Uvis 
datering: passim (nævnt 1862).

Andre materialer. 1600-1650: †3951 (1615)(?), 
†3053 (1619)(?). 1900-1950: 4320 (forsølvet 
metal). Uvis datering: †4715 (nævnt 1702)(blik), 
†4938 (nævnt 1702)(træ), †4986 (nævnt 1702), 
†2020 (nævnt 1739)(træ), † passim (nævnt 
1862)(blik), †4195 (nævnt 1863)(blik).

Oblatæskekrucifikser. 1650-1700: 4961* (1688). 
1750-1800: 4881*.

ALTERKANDER
Sølv. 1550-1600: 1142* (1572), 1304* (1584). 

1650-1700: †508 (1661), 505* (1675). 1700-
1750: †3285 (1702). 1750-1800: 6205* (1769), 
†5501 (1789). 1850-1900: †1531 (1887), 5785* 
(1892), 6206 (1895). 1900-1950: 1933 (1905), 
2187 (1907), 5248 (1918), 2324 (1921), 3825 
(1925), 3951 (1928), 4467 (1928), 2206 (1934), 
4749 (1934), 2138 (1935), 2243 (1937), 2664 
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(1937), 6319 (1938), 3608 (1939), 6290 (1943), 
3745 (1949?), 4784. Efter 1950: 2228 (1951), 
1893 (1953), 4715 (1954), 2480 (1955), 4570 
(1956), 5500* (1958), 6328 (1958), 1912 (1959), 
4369 (1959), 2270 (1960), 3236 (1960), 2697 
(1965), 3285 (1965), 2604 (1966), 3086 (1966), 
5016* (1966), 4686 (1967), 2826 (1969), 4467 
(1969), 1873 (1971), 6115 (1971), 4987* 
(1973), 3311 (1975), 4233 (1975), 4273 (1975), 
2371 (1976), 1996 (1977), 4413 (1977), 4607 
(1979), 3998 (1981)(plet), 6375 (2000), 6290 
(2001)(plet), 1474, 2664, 3643, 4195, 4319. Uvis 
datering: †5501 (nævnt 1720), †3500 (nævnt 
1788), †3582 (nævnt 1844)(?), 4961 (nævnt 
1921).

Tin. 1800-1850: 1474* (1844). 1900-1950: 6308 
(1912?). Uvis datering: †5501 (nævnt 1684), 
†2826 (nævnt 1687), †5501 (nævnt 1704), †2424 
(nævnt 1715), †1440 (nævnt 1862).

Porcelæn. 1800-1850: †508 (1836), 6206 (1840), 
†5501 (1841), 1413 (1844), †1509 (1844), 1556 
(1844), 1601 (1844), 1731 (1844), †1913 (1844), 
†2166 (1844), 3032 (1844), †3138 (1844), 
†3383* (1844), 3745 (1844), 3975 (1844), 3999 
(1844), †4088 (1844), †4127 (1844), †4195 
(1844), 4369 (1844), †1531 (1845), 2393 (1845), 
†3894 (1845), †3923 (1845), 4168 (1845), 
†4233 (1845), †4273 (1845). o. 1850: 1759, 2727, 
†3163, †3285, 4813, 4881. 1850-1900: †3236 
(1852), †2604 (1857), †4059 (1857), †5188 
(1857), 1996 (1859), 2072 (1859), 1661 (1861), 
1823 (1861), 2096* (1862), †3236 (1862), 3358 
(1862), †3138 (1863), †3644 (1863), †2020 
(1865), †2109 (1865), 2480 (1869), 4749 (1871), 
3311 (1876), 3582 (1884), 1440 (1888), 4209 
(1892), 5188 (1894), 1977 (1896), 1743 (1897), 
1698 (1898), 1793, 1893, †2243, 2371, 3554, 
3665, 3698, 4641, 4844, 5248, †5290, 5318, 
6087. o. 1900: 2992, 3745, 3825, 4320, 6290. 
1900-1950: 4147 (1900), 3311 (1901), 1807 
(1902), 6109 (1906), 2963 (1908), 3186 (1909), 
1474 (1911?), 1379* (1912), 4530 (1915), 3861 
(1925), 4127 (1928), 2697, 2769. Uvis datering: 
1681 (nævnt 1845), †2047 (nævnt 1851), 2424 
(nævnt 1853), 2664 (nævnt 1853), †1776 (nævnt 
1855), passim (nævnt 1862), †5787 (nævnt 1904), 
†3332 (nævnt 1921), 3517 (nævnt 1921).

Glas. 1800-1850: †3332 (1844), †3358 (1844), 
†3423 (1844), †3554 (1844), †1143 (1845), 
†3608 (1845), †3951 (1845), †4341 (1846), 
†1698, †3698. Uvis datering: †1379 (nævnt 1862), 
†1977 (nævnt 1862), †2243 (nævnt 1862), †2769 
(nævnt 1862).

Andre materialer. 1800-1850: †3535 (1844)(?), 
†3236 (1845)(blik?), †3285 (1845)(blik), †3644 
(1845)(?), †4059 (1846)(blik). 1850-1900: 

†508 (1851)(stentøj), 1530 (1897)(hvidmetal), 
3554 (stentøj). Uvis datering: †2206 (nævnt 
1862)(?), †4641 (nævnt 1862)(blik), †4938 (nævnt 
1862)(messing).

VINFLASKER
Sølv, †4413 (nævnt 1715). 1700-1750: †1144 

(1705), †1144 (1725). 1750-1800: †1143 (1753). 
Uvis datering: †2504 (nævnt 1616), †509 (nævnt 
1697), †4881 (nævnt 1702), †4369 (nævnt 1715).

Tin, †2963 (nævnt 1702), †4938 (nævnt 1702). 
1600-1650: †1934 (1613), †2769 (1613), †3698 
(1625), †4812 (1637). 1650-1700: †3745 (1661), 
†1556 (1676), †1440 (1691), †1743. 1700-1750: 
†4059 (1720), †1474 (1738), †1913 (1750). 
Uvis datering: †4570 (nævnt 1604), †3698 (nævnt 
1606), †2453 (nævnt 1613), †4812 (nævnt 1613), 
†1913 (nævnt 1614), †2604 (nævnt 1615), †3033 
(nævnt 1615), †3951 (nævnt 1615), †4987 (nævnt 
1615), †5016 (nævnt 1615), †2504 (nævnt 1616), 
†3861 (nævnt 1624), †3745 (nævnt 1630), †3053 
(nævnt 1634), †1716 (nævnt 1651), †1959 (nævnt 
1661), †2047 (nævnt 1661), †1509 (nævnt 1681), 
†1580 (nævnt 1681), †2911 (nævnt 1681), †3053 
(nævnt 1681), †3138 (nævnt 1681), †3825 (nævnt 
1681), †4369 (nævnt 1681), †4641 (nævnt 1681), 
†4686 (nævnt 1681), †3086 (nævnt 1682), †3116 
(nævnt 1684), †1144 (nævnt 1686), †1731 (nævnt 
1686), †2504 (nævnt 1687), †2992 (nævnt 1687), 
†3825 (nævnt 1693), †3086 (nævnt 1702), †4715 
(nævnt 1702), †2071 (nævnt 1739), †3698 (nævnt 
1739), †2664 (nævnt 1867).

Andre materialer. †2852 (nævnt 1719). 1650-
1700: †4032 (1666)(?). Uvis datering: †1959 
(nævnt 1614)(?), †3086 (nævnt 1615)(?).

SYGESÆT
Sygekalke og diske mv., sølv. 1600-1650: 

2769* (1642), †4088. 1650-1700: 1143 
(1655)(med futteral 1763 (1765)), 2697*, †3826. 
1700-1750: 3285 (1711), †508 (1713), 1474 
(1720), 3554* (1734), †3053 (1740). 1750-1800: 
2206* (1752)(med oblatæske, vinflaske og fut-
teral), 5138* (1779)(med vinflaske og futteral), 
†5502 (1788), 4468* (1791), †5502 (1792), 
3236* (1793), 2351*. 1800-1850: 2664* (1845), 
1531, 3745*, †4233 (med vinflaske). o. 1850: 
2072 (med futteral). 1850-1900: 4126 (1861), 
1913 (1862), 2480 (1862), 2631* (1862)(med 
vinflaske og futteral), 3825* (1862)(mønt 
(1854/1856) i kalkens bund), 3998 (1862), 4059* 
(1862), 4273* (1862), †4813 (1862), †5318 
(1862), 4319* (1863)(med oblatæske), 2604* 
(1871)(med vinflaske), 1855* (1872)(med ob-
latæske og vinflaske), 1601 (1873), 1580 (1879), 
2138 (1879), 3332 (1882)(med vinflaske), 1959 
(1889)(med futteral), 4813 (1892), 2851* (1893), 
1716, 1759, 2020, 2243, †2293, 2825 (med 

ALTERSØLV
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ALTERSØLV (fortsat)
 futteral), 2992*, 3665 (med oblatæske), 4641* 
(med oblatæske). o. 1900: 4195 (med oblatæske 
og futteral), 6087 (plet, med oblatæske og vin-
flaske). 1900-1950: 3951* (1904)(med oblatæske 
og futteral), 1440 (1908)(med oblatæske og vin-
flaske), 2424 (1923), 3285 (med vinflaske), 4413 
(plet, med oblatæske og vinflaske). Efter 1950: 
2270 (1956), 1413 (1962), 6375 (2004)(plet), 
2963 (med oblatæske og vinflaske), 4195 (med 
oblatæske), 5188, 5318 (med oblatæske), 5502 
(med oblatæske), 5787* (med oblatæske og fut-
teral). Uvis datering: †2504 (nævnt 1616), †2552 
(nævnt 1616), †1144 (nævnt 1656), †2605 (nævnt 
1683), †508 (nævnt 1697), †1440 (nævnt 1698), 
†5502 (nævnt 1704)(også altersæt), †2270 (nævnt 
1772), 3500 (nævnt 1788), †5017 (nævnt 1791).

Sygekalke, sølv. 1650-1700: 1474* (bæger, 1720), 
1776* (med futteral), 1793* (med futteral 1862). 
1700-1750: 1144 (1705), 1698* (1720)(med 
mønter o. 1620). o. 1750: 2910*. 1800-1850: 
5248*. 1850-1900: 3382* (1856), 1743 (1875), 
2138 (1879), 5248* (med futteral). 1900-1950: 
6289*.

Diske, sølv. 1650-1700: 1794. 1700-1750: 1474 
(1720?), 1777 (1736)(med futteral). 1750-1800: 
1144 (1763), 2910*. 1850-1900: 1893 (1870), 
1855 (1872), 1996 (1882), 2393 (1884). 1900-
1950: 5248* (med hængslet oblatbeholder).

Oblatæsker, sølv. o. 1700: †1531 (låg af perle-
mor med bispefigur). 1700-1750: 2480. o. 1900: 
4368*. 1900-1950: 2664 (1908), 3236 (1949), 
1474, 6290*. Efter 1950: 5787 (2003), 2020, 
4468.

Vinflasker. 1650-1700: †1143 (1655). o. 1900: 
4368, 5248. Uvis datering: 4468 (nævnt 1963).

Sammenbyggede sæt, sølv. 1650-1700: 507 
(1653), 507 (1680). 1700-1750: 3894* (1748). 
1750-1800: 2206* (1752), 1776* (1775), 5787* 
(1792), 4715* (1798). o. 1800: 4882*. 1800-
1850: 5016* (1811), 3608* (1831). 1850-1900: 
4368* (1863), 1893 (1870), 2604* (1871), 5501* 
(1875), 1996* (1882), 2393 (1884), 507 (1887), 
1661 (1887), 1759, 2166, 3459, 4569*. 1900-
1950: 5501* (1904), 4686 (1920), 5787* (1923). 
o. 1950: 5502*.

Tin. 1600-1650: †2552 (1619), †3698 (1621), 
†2552 (1631), †2552 (1649). 1650-1700: †1601 
(1683). 1700-1750: †3746 (1719). Efter 1950: 
1509 (1964), 3086 (1967), 2228 (1978), 3459 
(1989), 1531, 2552, 3285, 3382, 4126, 4813, 
4882, 5502, 5788. Uvis datering: †2424 (nævnt 
1616), †5318 (nævnt 1616), †2020 (nævnt 1661), 
†3116 (nævnt 1687), †2270 (nævnt 1690), †2020 
(nævnt 1739), †2992 (nævnt 1742), †4987 (nævnt 
1822).

Andre materialer. 1700-1750: †2393 
(1717)(kobberforgyldt). o. 1750: 2166* (messing). 
1750-1800: †2393 (fortinnet blik). 1900-1950: 
4686. Uvis datering: †1716 (nævnt 1652), †2424 
(nævnt 1715)(messing).

Alterkalkskrucifikser. 1750-1800: 4468* (1791), 
5787* (1792). o. 1800: 4882*. 1800-1850: 5016* 
(1811).

SKÅLE
Sølv. 1900-1950: 4530 (1915), 6101* (plet). Efter 

1950: 1996 (1978), 2243 (1979), 3033 (1983), 
6307 (1991), 4686. Uvis datering: †6155.

Porcelæn. 1800-1850: †3894 (1845). 1850-1900: 
2096* (1862), 2504 (1862), 3285 (1862), †2109 
(1865), 2480 (1869), 2802. 1900-1950: 4147 
(1900), 3923 (1903), 3975 (1903), 3999 (1903), 
†4032 (1903), 4127 (1903), 4168 (1903), †4233 
(1903)(fajance), †4273 (1903), 4320 (1903), 
†4341 (1903)(fajance), 4413 (1903)(fajance), 
2187 (1915), 4369 (1929), 1823, 3053, 4467, 
4608. Uvis datering: 1681 (nævnt 1861).

SKEER
1650-1700: †508 (1673). 1800-1850: †508 (1823). 

1850-1900: 1873 (før 1876), 3517 (1868), 
1580 (1885), †2963 (1898), 3236 (1898), 3332 
(1898), 3358 (1898), 3535 (1898), 2992 (1899), 
†6206 (1899), 1143. o. 1900: 5318. 1900-1950: 
1474 (1901), 3975 (1902), 4233 (1902), passim 
(1903)(jf. forordning d.å.). Uvis datering: †1143 
(nævnt 1756).

HOSTIEGEMMER
o. 1250: 6345* (pyksis; bronze). o. 1900: 6101* 

(kobber). o. 1950: 6101 (pletsølv), 6101, 6307 
(pletsølv).

MONSTRANSER
1850-1900: 6101* (1897)(sølv). 1900-1950: 6308 

(messing).
ANDET

1600-1650: †3951 (1616)(skrin til kalk), †3697 
(1621)(læderpose til altersæt), †3698 (1630)(fut-
teraler til alter- og sygesæt). 1650-1700: †1143 
(1657)(et blåt spansk krus). 1900-1950: 6290 
(1943)(to platter til alterkande). Efter 1950: 2166 
(1970)(vinøse), 2187 (1970)(vinøse). Uvis da-
tering: †1146 (1725)(oblatjern), †1144 (nævnt 
1725)(oblatjern).

ALTERTAVLER
ALTERTAVLER
Snedker- og billedskærerarbejder. Middelal-

derlige: †1439. 1100-1550: †2292. 1200-1250: 
†3642. 1250-1550: †3921, †4639. 1400-1550: 
2224*, (†)2368, †4639, †5187, †5246 (?), †5496. 
1450-1500: 489* (1479), 4456 (1480)(sakra-
mentskab i predellaen), †1468, 1679*, 2389*, 
2695*, †3110, †4338. o. 1500: 2321*, (†)2801*, 
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†3284, 3414*, †4166, 5770*, (†)6072. 1500-
1550: 1122*, 1471*, 2474*, (†)3051*, †3418, 
3511*, 3638*, (†)4269*. 1550-1600: 2449* 
(1573), 2046* (1590), 2018* (1592), †4194 
(1592), 3083* (1593), 1993* (1594), 3823* 
(1594), 1526* (1595), 1909* (1595), 3112* 
(1595), 1436* (1598), 1805* (1599), †2071, 
2163*, 2184*, (†)2955*, 3134*, 3158*, 3233*, 
3664*, 3694*, 4028*, (†)4232*, 4711*, (†)5313*, 
†6204. o. 1600: 1506*, 1627*, 1729*, 1822*, 
1853*, †1957, 1975*, 3509*, 3891*, 4124*, 
4564*, 4780*, 4982*. 1600-1650: 2629* (1610), 
4057* (1612), 2661* (1613), 4606* (1613), 
†4528 (1616), 2501* (1617), 2848* (1619), 
1871* (1621), 3741* (1630), 2204* (1637), 
2766* (1637), 2821* (1638), 1774* (1640), 
2536* (1640), †1600, †1660, 1713*, 1932*, 
†2108, 2136*, 2601*, 2724*, 2988*, 3050*, 
3282*, 3329*, 3604*, †4085*, 4685*, 4810*, 
4839*, 5135*. o. 1650: 1577*. 1650-1700: 2906 
(1650), 4164* (1654), 3378* (1655), 4958* 
(1656), 3357* (1677), 3579* (1677), 2268* 
(1682), 4878* (1699), 1140*, 2369*, 2421*, 
†4366*. 1700-1750: 5776* (1706), 5013* (1723), 
1658* (1725), †1792. 1750-1800: (†)4466* 
(1768), 3858* (1792), 2696*, 3968*. o. 1800: 
3030*. 1800-1850: 6203* (1801), 1890* (1827), 
3918* (1841). o. 1850: †6341. 1850-1900: 1698 
(1859), 3553* (1861), 3534* (1866), 1469* 
(1869), 6068* (1869), 4783* (1875), 2070* 
(1876), †6287* (1877), †2108 (1884), 2070* 
(1890), 3949 (1891), 4231* (1894), 1792 (1895), 
(†)3380*, 4337*. o. 1900: 4147. 1900-1950: 
5312* (1902), 3185 (1909), 2452* (1911), 
†6307* (1912), 3110* (1916), †6311* (1923), 
†6318 (1929), 2107* (1938), 4267* (1945), 
2215, 2800*. Efter 1950: 4412*. Uvis datering: 
†2908 (nævnt 1595), †4938 (nævnt 1616), †5014 
(nævnt 1673), †2350 (nævnt 1702), †1891 (nævnt 
1710), †1891 (nævnt 1710), †3554 (nævnt 1715), 
†5214 (nævnt 1716), †3860 (nævnt 1719), †4006 
(nævnt 1719), †1698 (nævnt 1763), †5289 (nævnt 
1786)(?), †4318 (nævnt 1808), †2095 (nævnt 
1862), †3534 (nævnt 1862), †3950 (nævnt 1877), 
1957* (nævnt 1878).

Sten- og billedhuggerarbejder. 1550-1600: 
3969* (1551).

Malerier på træ. Middelalderlige: 1377*, †3922. 
1400-1550: †5187 (?), †5246. 1450-1500: 489* 
(1479), 4460* (1480). o. 1500: 3419*. 1500-1550: 
1134*, †1471, 2476*, 6355*. 1550-1600: 2019* 
(1592), †4194 (1592)(?), 3083* (1593), †1910 
(1595), 3114* (1595), 1438* (1598), 3136*, 
†3160, †3234, 3696*, (†)4029, (†)4713*, 5314*. 
o. 1600: †1506, 1628*. 1600-1650: 2630* (1610), 
†4058 (1612), 2661* (1613), †2662 (1613), 

(†)4606 (1613), †4528 (1616)(?), 2502* (1625), 
2850* (1625), 2767* (1637), 2821* (1638), 
1715*, †2164, 2601*, †2726. 1650-1700: 4165* 
(1654), 4959* (1656), (†)3422 (1691), †3922. o. 
1700: 3234*. 1700-1750: 1995* (1701), 5496* 
(1706), 4606* (1708), 2164* (1719), 4840* 
(1721), †1730 (1727), 1730* (1727), 2392* 
(1731), 4714* (1733), 2988* (1743), (†)2958* 
(1747), 2727* (1748), 2450*, 2907*, †3283, 
†3284, 3510*, (†)5315*, 5315*, 5316*, 5778*. o. 
1750: 3824*, 5135*. 1750-1800: 3859* (1792). 
o. 1800: †2047, †2205, 2205*, 3136*. 1800-1850: 
3605* (1804)(kopi af maleri 1613-14), 1976* 
(1826), †4232 (1831), 4030* (1833), (†)3893* 
(1840), 3743* (1841), 4564 (1847)(?), 4565* 
(1847), (†)1506, 2823*. o. 1850: (†)2959*, 3510*. 
1850-1900: 4810* (1852), †1995 (1857), †3893 
(1866), 4783* (1875), 5135* (1875)(»brandma-
lerier«), 2185 (1887), 2095* (1896), 3085*, 3330, 
4810*. 1900-1950: 2726 (1918). Efter 1950: 
3032 (1950), 4031* (1953), 2205 (1969), 3030* 
(1983). Uvis datering: †5289 (nævnt 1821), 
†3534 (nævnt 1862), †3950 (nævnt 1862).

Malerier på lærred. o. 1700: (†)4984*, 4984*. 
1700-1750: 2165* (1719), †2185 (1724), 1660* 
(1725). 1800-1850: †3160 (1834), 5186* (1837), 
1507* (1841), 3743* (1841), 3921* (1841), 
†4607 (1842), 1378* (1844), 3458* (1849), 
1528, †2071. o. 1850: †3114*, †3311, 4153. 
1850-1900: 1871* (1851), 3665 (1853), 4782 
(1855), †1493 (1857), 1628* (1857), 1995* 
(1857), 2350* (1857), 4124* (1857), 1834* 
(1858), 4194* (1858), 1806* (1859), 4232* 
(1860), 1698 (1861), 1853 (1861), 3554* (1861), 
†2990 (1862), †3283 (1862), †4367 (1862)(?), 
4607 (1862), 4412* (1863), 3824* (1864), 4566* 
(1866), (†)6204* (1866), 1400* (1867), 4747* 
(1867), 1758* (1868), 3137 (1870), 4031* 
(1872), (†)5289* (1872), 1440* (1873), 4878* 
(1873), 4960* (1874), 1554 (1875), 1731 (1875), 
2070* (1876), 2242* (1876), 3161* (1878), 
†3162 (1878), 3606* (1878), 4639* (1878), 
1600* (1879), †2908 (1879), 3161* (1880), 
2047* (1881), 3742* (1882), 1378 (1883), 
(†)2959* (1884), 2165* (1887), 3641* (1887), 
2268* (1888), 3085* (1888), 2138* (1890), 
†4087* (1890), 4566 (1890), 3949* (1891), 
5213* (1891), 1660 (1892), 4193* (1892), 
4317* (1893), 1528 (1895), 2693* (1895), 3051* 
(1895), 4713* (1895), 4984* (1895), 1932* 
(1897), 2662 (1899), 4685* (1899), 1957*, 
2185*, 2197, 2767*, †2850, 2908, 3331, 3381*, 
3859*, 3920*, 4124*, 4366*, 4714. 1900-1950: 
5313* (1902), 4147 (1904), 5495* (1908), 2292 
(1909), 3185 (1909), 2227* (1911), 2452* 
(1912), 6307* (1912), 2107* (1913), 3110* 

ALTERSØLV – ALTERTAVLER 
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(1913), 5289* (1916), 2584 (1917), 6318* 
(1929), 1793 (1938), †1793 (1938), 4058* 
(1938), 1910 (1940), 6086* (1941), 4268* 
(1945), 6318 (1948), 1823 (1949), 4528. Efter 
1950: 3892* (1962), 6204* (1971), 1822 (1977), 
4028* (1980), 3949* (1988), 2767*, 3553*, 
4085*. Uvis datering: †4413 (nævnt 1715).

Malerier på metal. 1800-1850: 1890* (1827). 
1850-1900: 4337*.

Malerier på ukendte materialer. o. 1600: 
†1822. 1750-1800: †2108 (1773). 1800-1850: 
†5290 (1837), †5214 (1838). 1850-1900: †4318 
(1857), 2070* (1890), †2726. 1900-1950: 2215. 
Uvis datering: †4747 (nævnt 1702), †6204 (nævnt 
1833), †4006 (nævnt 1841), †5246 (nævnt 1847), 
†4685 (nævnt 1850), †2095 (nævnt 1862), †3051 
(nævnt 1862), †4086 (nævnt 1862), †4413 (nævnt 
1862), †1555 (nævnt 1874).

Andre materialer. 1850-1900: 4528* (1866)(ce-
ment). 1900-1950: 1493 (1940)(fresko). Uvis 
datering: 3031* (nævnt 1882)(olietryk).

Ukendte materialer. Uvis datering: †3879 (nævnt 
1560), †3879 (nævnt 1560), †3381 (nævnt 1616), 
†4639 (nævnt 1616)(?), †1834 (nævnt 1648), 
†3973 (nævnt 1728), †2242 (nævnt 1845).

SIDEALTERTAVLER
Snedker- og billedskærerarbejder. o. 1250: 

†3606. 1250-1300: †1957, †3606. 1400-1550: 
†4318 (o. 1500), †3581, †5496. 1450-1500: †503. 
1500-1550: †4340. 1850-1900: 6307*. 1900-
1950: 6101 (1946).

Sten- og billedhuggerarbejder. 1600-1700: 
6351* (?).

Malerier på træ. 1900-1950: 6101 (1946).
ALTERTAVLE- OG SIDEALTERTAVLEFI-

GURER, LØSE
1200-1250: 3641*. o. 1250: 3606*. 1250-1300: 

1957*, 3606*, 4639*. 1400-1450: 1891*, †3581. 
o. 1450: 1436*. 1450-1500: 503*, 1469*, 3110*, 
4338*, 4412*. o. 1500: 3284*, 4166*, †4318*, 
†4319, †4567, 4567*, 6068*. 1500-1550: 1313* 
(?), 4340*. 1850-1900: 6100*, 6101*.

ALTRE, GYLDNE
1050-1100: 1443*. 1100-1150: 1402* (1135)(fron-

tale og retabel), 2545* (frontale). 1150-1250: 
2536*. o. 1200: 4877*, (†)5114* (fra frontale), 
(†)5124* (fra retabel, skrin eller frontale?), 5126* 
(fragmenter), 5127 (fragmenter), (†)5245*. 
1200-1250: 2699* (krucifiks). 1900-1950: 5135* 
(1934)(kopi). Uvis datering: 2588 (nævnt 1613).

ALTERTAVLETYPER
Alterretabler. Middelalderlige: 2538*. 1850-1900: 

†4009* (1870), 1743*. 1900-1950: 3185 (1909), 
3823* (1911)(ændret 1990), 3996 (1941).

Skabsaltertavler. Middelalderlige: 1377*, †2292 

(?). 1250-1550: †3921 (femfløjet). 1400-1550: 
2224*, (†)2368, †4639, †5187. 1450-1500: 489* 
(1479)(femfløjet), 4456* (1480)(femfløjet), 
(†)1468, 1679*, 2389*, 2695*, †3110, †4338. o. 
1500: 2321*, 3414*, 5770*, (†)6072. 1500-1550: 
1122*, 1471*, 2474*, (†)3051*, 3511*, 3638*, 
(†)4269. 1550-1600: 1993* (1594), 3664*, 
(†)4232, (†)5313*. 1850-1900: †4318 (1857), 
4528* (1866), 6068*. 1900-1950: 5312* (1902), 
3110* (1916), 2107* (1938), 4267* (1945), 6101 
(1946)(femfløjet). Efter 1950: 4412*. Uvis date-
ring: †5214 (nævnt 1716), †4318 (nævnt 1808), 
†3534 (nævnt 1862).

Baldakinaltertavler. 1550-1600: 1805* (1599), 
2163*, 2184*. o. 1600: 1758* (?), 1853*. 1900-
1950: 2800* (med sengotisk Pietá).

Relikviealtertavler. o. 1500: (†)6073.
Katekismustavler. 1550-1600: 2450* (1573), 

2046* (1590), 2018* (1592)(med baldakin), 
3823* (1594), 3134*, 3664*. o. 1600: 1628*, 
†1957, 4780*. 1600-1650: 4840.

Prædikestolsaltre. 1750-1800: †2350 (1780), 
†1307*. 1800-1850: 6202* (1801). 1900-1950: 
†6311* (1923).

ALTERUDSMYKNINGER I ØVRIGT
ALTERPRYDELSER
Kors. o. 1100: 1400*. 1250-1550: 4153. 1550-

1600: 3640* (1594). 1800-1850: †2242. o. 1850: 
2801. 1850-1900: †1743 (1853), 3998* (1853), 
†6086* (1853), †6105* (1874), †3644 (1880), 
†1600, 3746*, †5498*. 1900-1950: 6109 (1906), 
1698 (1912), 3110* (1916), †6097 (1943), 6086, 
6308. Efter 1950: 1376* (1953), 4252 (1957), 
2228 (1961), 2268 (1970), 6115 (1971), 1600 
(1973), 5289 (1973), 3459 (1977), 4842 (1982), 
6305* (1983), 3163 (1987), 3305 (1989), 1957, 
4087, 6328*. Uvis datering: 1775 (nævnt 1862).

Krucifiksgrupper. 1850-1900: †6097* (1897), 
4268*, †5497*. 1900-1950: 6287. Uvis datering: 
1760 (nævnt 1862).

Thorvaldsens Kristus. 1850-1900: †1792 
(1859), 3534* (1866), †1775 (1868), †1823 
(1872), (†)1715 (1876), (†)6287* (1877), †3696* 
(1894), 1743*, †4268*, 4337*, 4865. o. 1900: 
4166*. 1900-1950: †1506 (1905).

Tabernakler. 1850-1900: 6097* (1897), †6101 
(1897). 1900-1950: †6305* (1912). Efter 1950: 
6305 (1978).

Andet. o. 1850: †2801* (Pietá). 1900-1950: 
5494* (1947)(Kristusfigur). Efter 1950: 1890 
(1953)(skulpturgruppe), 6115 (1971)(blomster-
skål).

ANDET
Glasmosaikker. Efter 1950: 6318* (1977), 2204 

(1982).
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Vægudsmykninger. 1750-1800: †5496*, †6154 
(ikonostas). 1850-1900: (†)5244*. 1900-1950: 
5186* (1907), 3185 (1909), 5241* (1919), 3311* 
(1938). Efter 1950: 3458* (1977), 2955* (1980).

Tekstiler. 1950-2000: 6328.

ALTRE, TILBEHØR
AKVAMANILER OG VANDKEDLER

1150-1200: 4751*. 1200-1250: 4127* (løve og 
drage). 1250-1300: 4571* (løve og drage). o. 
1350: 2048* (løve og drage). Uvis datering: 
†1716 (nævnt 1664)(»kobberhest«), †3423 (nævnt 
1720)(løve).

ALTERBØGER
Med specifikation. 1250-1300: 634* (missale). 

1500-1550: 5789 (Hilarius af Poitiers, De Tri-
nitate (1523)). 1550-1600: †3286 (Frederik II’s 
bibel (1589)), †3746 (Frederik II’s bibel (1589)), 
†4687 (Frederik II’s bibel (1589)), 6207* (Frede-
rik II’s bibel (1589)). 1600-1650: 1146 (Christian 
IV’s bibel (1633)), †1302 (Christian IV’s bibel 
(1633)), †1440 (Resens bibel (1607)), 2048 
(Christian IV’s bibel (1633)), †3033 (Christian 
IV’s bibel (1633)), 3054 (Niels Jespersens gradual 
(1637)), 3236 (Christian IV’s bibel (1633)), †3861 
(Christian IV’s bibel (1633)), †5504 (Resens 
bibel (1607)), 5789 (Resens bibel (1607)), 5789 
(Christian IV’s bibel (1633)), †6074 (Christian 
IV’s bibel (1633)). 1650-1700: 3054 (Kirkeritual), 
4716 (Christian V’s bibel (1699)). 1700-1750: 
†3236 (nævnt 1739)(Hartmanns prædikensam-
ling). Uvis datering: †4060 (nævnt 1661)(To bib-
ler, kvart og folio), †4608 (nævnt 1661)(gradual 
og bibel), †3088 (nævnt 1702)(4 parter i oktav), 
†1532 (nævnt 1710)(Luthers postil).

Uden specifikation. 1600-1650: †3861 (1614), 
†4571 (1615), †1934 (1616), †3088 (1616), 
†3746 (1616), †3033 (1619), †3861 (1625), 
3054 (1630), 3054 (1647), †6074 (nævnt 1684). 
1650-1700: 3054 (1656), †1556 (1663), †3746 
(1679), †4032 (1679), †3698 (1685). 1700-1750: 
†6074 (1745). 1750-1800: †6207 (1750), †6074 
(1762)(stort indkøb af opbyggelig litteratur), 
†6207 (1769), †6074 (1786). 1800-1850: †6074 
(1806), †6207 (1849). Uvis datering: †2453 
(nævnt 1613), †2803 (nævnt 1613), †4060 (nævnt 
1614), †4939 (nævnt 1614), †2605 (nævnt 1615), 
†2632 (nævnt 1615), †3923 (nævnt 1615), †4813 
(nævnt 1616), †1977 (nævnt 1617), †3861 (nævnt 
1618), †4530 (nævnt 1619), †3698 (nævnt 1630), 
†3746 (nævnt 1630), †3138 (nævnt 1632), †6207 
(nævnt 1645), †2911 (nævnt 1650), †4844 (nævnt 
1653), †3826 (nævnt 1661), †4032 (nævnt 1661), 
†4089 (nævnt 1661), †4168 (nævnt 1661), †4469 
(nævnt 1661), †4530 (nævnt 1661), †4571 (nævnt 
1661), †4716 (nævnt 1661), †4785 (nævnt 1661), 

†4844 (nævnt 1661), †3358 (nævnt 1674)(del af 
votivgave), †1556 (nævnt 1681), †4320 (nævnt 
1682), †2554 (nævnt 1687), †2852 (nævnt 1687), 
†3163 (nævnt 1687), †1146 (nævnt 1688), †1474 
(nævnt 1690), †3746 (nævnt 1690), †6074 (nævnt 
1712), †5504 (nævnt 1714), †4089 (nævnt 1720), 
†1146 (nævnt 1784), †4785 (nævnt 1796), †1760 
(nævnt 1862), †4089 (nævnt 1862).

Bogbeslag. Middelalderlige: 4571. 1200-1300: 
(†)5249*. 1600-1650: 510 (1634). Uvis datering: 
†1146 (nævnt 1688).

AMPULLER
Middelalderlige: 1862*, 2588*.

BOGSTOLE
1650-1700: †1156 (1678). 1700-1750: 2425* 

(1724), †532 (1727), †1156 (1742), †6207 
(1746). 1750-1800: 4716 (1793), †6155. Uvis 
datering: †3164 (nævnt 1615), †532 (nævnt 1646), 
†578 (nævnt 1660), †532 (nævnt 1699), †1156 
(nævnt 1742), 3500 (nævnt 1788), †1998 (nævnt 
1803).

CHRISMATORIER
1100-1550: 2825*. 1900-1950: 6102*.

GEJSTLIGE VÆRDIGHEDSTEGN
Uvis datering: †3789 (nævnt 1554)(abbedstav?).

LÆSEPULTE
1400-1550: 2048*. Uvis datering: †1156 (nævnt 

1710).
OLIELAMPER

1100-1250: 1475*, 3286*, 6349*. 1750-1800: 
†5890 (1793). 1900-1950: †5557*.

RØGELSES- OG ILDKAR
1600-1650: †4032 (1615), †1716 (1623). 1650-

1700: †1760 (1678), †1760 (1697). 1900-1950: 
6102*. Uvis datering: †3951 (nævnt 1616), †3054 
(nævnt 1646), †1913 (nævnt 1661), †1959 (nævnt 
1661), †1977 (nævnt 1661), †2021 (nævnt 1661), 
†2049 (nævnt 1661), †2072 (nævnt 1661), †3236 
(nævnt 1680)(»ildkar«), †4127 (nævnt 1680), 
†1510 (nævnt 1681), †1731 (nævnt 1681), †2096 
(nævnt 1681), †2963 (nævnt 1681)(malm), †4168 
(nævnt 1681), †4196 (nævnt 1681), †4233 (nævnt 
1681)(kobber med jernlåg), †4642 (nævnt 1681), 
†4687 (nævnt 1685)(jern), †2769 (nævnt 1687), 
†2803 (nævnt 1687), †2826 (nævnt 1687), †3117 
(nævnt 1687), †5319 (nævnt 1687), †2187 (nævnt 
1702)(kobber), †1699 (nævnt 1715), †2728 
(nævnt 1715), †2698 (nævnt 1719), †1934 (nævnt 
1725), †3698 (nævnt 1739)(jern), †2096 (nævnt 
1767)(tilbehør til »ildkar«).

Røgelseskar. Middelalderlige: 1474, 4571. 1100-
1250: 2109*, 3895*, 6345*. 1150-1200: 4750*. 
o. 1200: 3088*. 1200-1300: 2553*. 1250-1550: 
†3163*. 1300-1350: 3747*, 4608*, 4785*, 
(†)5249*. o. 1350: 3746*. 1400-1550: †1681. 
1900-1950: 6102, 6308 (røgelsesskib), 6308. 

 ALTERTAVLER – ALTRE, TILBEHØR



6394 SAGREGISTER

ALTRE, TILBEHØR (fortsat)
Uvis datering: †2504 (nævnt 1616), †4060 (nævnt 
1642), †3923 (nævnt 1643), †4089 (nævnt 1681), 
†2424 (nævnt 1687), 2480 (nævnt 1687), †2588 
(nævnt 1687)(?), †1893 (nævnt 1771), †6155 
(nævnt 1787), †2453 (nævnt 1828), †3747 (nævnt 
1852)(blik).

ANDET
Middelalderlige: 3907* (ske til røgelseskorn?), 

6368* (ske til røgelseskorn?). Uvis datering: 
†1144 (nævnt 1687)(Liber daticus), †1146 (nævnt 
1687)(Liber daticus), †6155 (nævnt 1787)(sølv-
skrin, formentlig ark (artoforion)).

APSIDER
se også Byggeri i etaper.

1100-1250: †1037* (o. 1100), 3198* (o. 1100), 
3207 (o. 1100)(ved sidebygningerne), †5070* 
(o. 1125), (†)5071* (o. 1125)(ved sideskibene), 
†3547* (o. 1200), †3547* (o. 1200), 3682 (o. 
1200), 3852 (o. 1200), †3940* (o. 1200), †4083 
(o. 1200), 4673 (o. 1200), †4708 (o. 1200), 5230* 
(o. 1200), 1673*, †1928*, †1944 (forhøjet samti-
dig med ombygning af koret), 1945, †1988, 2132, 
2524, 2716, 2753*, 2885* (hesteskoformet), 
†2978, 3271, †3307, †3327, †3351, 4220*, 4832. 
1200-1300: †139* (o. 1200)(?), (†)171* (o. 1200), 
(†)180* (o. 1200), †2978. 1550-1850: 4083 
(1774), 5405 (1794), †5456* (1794), 4261. Efter 
1850: 4704* (1850), 3327 (1903), 3996 (1941).

POLYGONALE
1200-1300: †5408 (o. 1225), †5409* (o. 1225). 

1550-1850: 5408 (1767). Efter 1850: 4146 
(1900).

APSISBUER
generelt passim.

Falsede med søjler. 1100-1250: 3200* (o. 1100). 
1200-1300: 172 (o. 1200), 180* (o. 1200).

Kurvehanksbuede. 1550-1850: 4261*.

BEGRAVELSER
se også Gravminder.

GRAVE
Jordgrave. Middelalderlige: 2308*, 3790, 4668, 

5201, 6140, 6147. 1500-1550: 904 (1501), 902 
(1511), 902 (1531). Eftermiddelalderlige: passim.

Benkuler. Middelalderlige: 656*. Eftermiddelal-
derlige: passim.

GRAVE, MUREDE
Tegl. 1100-1550: 655*, 908, 3799. 1250-1550: 

†656 (1424), 3795. Eftermiddelalderlige: passim.
Tegl, med hovedrum. 1100-1250: 3792* (1246), 

1338*, 2251*, 3000*, 3796, 3796, 3796, 3796*, 
3796, 3797*, 3797*, 3797, 3797, 3798, 3798, 
3798, 3798, 3799, 3799, 3800*, 3800 (?), 3800, 
3801*, 3801, 3801, 3801, 3802, 3802, 3802, 

3845*. 1200-1250: 3801*, 4667*. 1250-1550: 
3795, 3795, 3795*. Før 1300: 6140, 6145.

Blandede materialer. 1100-1250: 2251* (fråd-
sten og granit, med hovedrum), 3844* (tegl og 
granit, med hovedrum). 1200-1300: 4667* (tegl 
og granit, med hovedrum).

Ukendte materialer. 1200-1300: 4667.
GRAVKAMRE PÅ KIRKEGÅRDE

1750-1800: †940 (1778). o. 1800: †4303. 1850-
1900: 3193.

Gravhøje. 1850-1900: 6335. 1900-1950: 6249*, 
6249, 6250, 6250*, 6250.

GRAVKAPELLER
I midt- eller sideskibe. o. 1650: †1421. 1650-

1700: 854* (i korsarme). o. 1700: †5944. 1700-
1750: 5922* (1737). 1750-1800: †3245, †4379, 
5940*, †5950*. Uvis datering: †5584* (nævnt 
1689)(†nordre sideskibsapsis).

I tidligere kapeller. 1400-1550: †857 (1420). 
1600-1650: 840* (1637), 847* (1640). 1700-
1750: 859* (1702). 1750-1800: 5937*.

I tidligere sakristier. 1700-1750: 2313* (1708).
I tårnrum. 1600-1650: 843*. 1650-1700: †1596, 

2760, †4420. o. 1700: 2777, 4904*. 1750-1800: 
†4356 (1774), †1734, (†)1982.

Tilbygninger. 1450-1500: †577 (1482). o. 1500: 
†4023. o. 1550: (†)4496, †4502. 1550-1600: 
†5007. 1600-1700: †4334. 1650-1700: 3278 
(1689), 2530. 1700-1750: †5944* (1737), 3479* 
(1738). o. 1750: †5452. 1750-1800: 5451 (1767), 
†5584* (1767), 4496* (1768), †2891 (1774), 
2760, †4119. o. 1850: †2760. 1850-1900: 4357 
(1894), 4378 (1894). Uvis datering: †5585* 
(nævnt 1765).

Gitre. 1600-1650: 842* (1637), 843* (1639). 
1650-1700: 848* (1650), 906* (1666), 5947* 
(1675), 854*. 1700-1750: 860* (1702), 2314* 
(1708), 2330* (1708), 5923* (1738). o. 1750: 
2740*. 1750-1800: 2780* (1759), 4496* (1768), 
5937* (1773), 5941* (1782), 2788* (1783), 
†5950 (1797), 1982*, 3246*, 3479*, 4378*, 
†4904*. 1900-1950: 3762, 4904*.

GRAVKRYPTER OG ÅBNE BEGRAVEL-
SER

o. 1500: 893. 1500-1550: †4503. o. 1550: 4501*, 
†4503. 1550-1600: 4290*, (†)4906*, 5262*, 
†6245. o. 1600: 878*, †2707 (?), 3120*, †3479*. 
1600-1650: 845* (1639), 892* (1641), 4380* 
(1641), †passim. 848*, 1878, 5263*. o. 1650: 
1782*, 3247*. 1650-1700: 898 (1674), 924* 
(1694), 856* (?), 898, 2564*, 4380*. o. 1700: 
930*, 4906*. 1700-1750: 860* (1702), 922* 
(1714), 5922* (1737), 2678, 4856*. 1750-1800: 
6240* (1769), 5939* (1773), 2146* (1785), 
1982, 6185. Efter 1800: 3762. 1800-1850: †2147 
(1802), †926 (1805), 5941 (1813).
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LUKKEDE BEGRAVELSER
1600-1800: †passim. 2789. 1650-1700: 2790, 4818.

KISTER
1550-1600: 4294, 4295, 4295, 4295, 4295, 4296, 

4299. o. 1600: 4301. 1600-1700: †848, 4303. o. 
1650: †5962. 1650-1700: 4907* (1672), 4294* 
(1688), 3297 (1689), 863* (1699), 4908* 
(1699?), 881* (kobber), 2784*, 4295, 4298, 4301, 
4302, †5950* (to). o. 1700: 2785*, 4293, 4294, 
4295. 1700-1750: 2565 (1706?), 2565 (1707), 
3298* (1707), 3298 (1711), 866* (1714), 866 
(1716), 2566* (1724), 867* (1725), 4381* 
(1728)(kobber), 2567* (1736), 3299 (1736), 
867* (1737), 4297 (1738), 2785* (efter 1713), 
870, 2570 (flere), 2740*, 2742, 2786* (tre), 
2786*, 4297, 4297, 4298, 4298*, 4300, 4302, 
4302, 4303, 4382*, 4911*, 4915*, †5969* (teg-
ning), 6245. 1750-1800: 4296* (1752), 2567* 
(1754), 2569 (1766), 3299 (1770), 3299 (1774), 
†847 (1775), 867* (1776), 3300 (1778), 868* 
(1779), 6244 (1785), 869* (1787), 6244 (1792), 
6244 (1796), 4296* (1797), 2569*, 3489*, 4857, 
4915* (kobberblikbeklædning), 4918*, 4919*, 
5939*, 6243, 6245. Efter 1800: 871, 2570*, 
4302*, 6335. 1800-1850: 3300 (1805), †3300 
(1806), †2932 (1813), 4913* (1821), 870 (1824), 
4914. 1850-1900: 1782* (1896). Uvis datering: 
†845 (nævnt 1810)(?), 4300.

Benkister. 1450-1500: 659* (bly). 1700-1750: 
†5960 (1709), †908 (1712), †899 (1741), †900 
(1745). 1750-1800: †923 (1760), †1016 (1764), 
†5962 (1783), †921 (1786).

SARKOFAGER
1450-1500: 657*. o. 1750: 3482*. 1750-1800: 

2781* (1753), 2788* (1782), 3481*, 3484, 3485, 
3485*, 3486*, 3487*, 3489*, 4378* (norsk 
marmor), 4499*, 5931*, 5932*. Uvis datering: 
4378*.

KISTEPLADER OG -BESLAG
Kobber. 1550-1600: 888* (1593)(forgyldt), 4294. 

1600-1650: 889 (1644), 850. 1650-1700: 857* 
(1652), 1783* (1676), 857 (1679), 890 (1690), 
857 (1696), 866 (1699), 890* (1699), 881* (for-
sølvet), 933, 1783, (†)3588, 4298*, 4909*. 1700-
1750: 2566 (1724), 846 (1726), 2567 (1736), 
3299* (1736), 3431, 3431*, 3432, 4299*, 4300*, 
4915*. 1750-1800: 1814 (1756), 933 (1780), 
4918, 4919*, 4919.

Messing. 1600-1650: 884* (1609), 885* (1611), 
4968* (1612), 885* (1617), 885 (1617), 4968* 
(1626), 886* (1631), 886 (1638), 886* (1640), 
894* (1644), 845* (1646), 850, 4968*. o. 1650: 
1878*. 1650-1700: 886* (1654), 845 (1658), 894 
(1658), 895* (1659), 886* (1660), 895 (1661), 
†1422 (1661), 4383* (1661), 895 (1667), 896* 
(1671), 4383* (1671), 4908* (1672), 4383* 

(1676), 886 (1677), 4384* (1681), 889* (1685), 
4384* (1688), 889 (1690), 6368* (1692), 6368 
(1695), 4384* (1696), †1422, 1783, 2784*, 
4385*, 4385*, 4501*, 4909*. o. 1700: †1422, 
2785*. 1700-1750: 4914 (1700), 4914 (1702), 
2565* (1707), 866 (1714), 922 (1714), 867 
(1716), 2566* (1724), 867 (1725), 5958 (1727), 
867 (1737), †1422 (1742), 2565*, 2570*, 2740, 
2787*, 4911*. 1750-1800: 2567* (1754), 2569* 
(1754), 918 (1768), 933 (1768), †847 (1775), 
4915*. 1800-1850: (†)5944 (1818). 1850-1900: 
1782 (1898).

Bly. 1600-1700: 939. 1650-1700: †1422 (1651), 
5932* (1697). o. 1700: 5589*. 1700-1750: 891 
(1704), 3762 (1713), 866 (1714), †5590 (1728), 
867 (1737), 5589* (1742), 870, 871, 4912*, 
5599*, 5599*, 5599*, 5599*, 5599*, 5966* (for-
gyldt), 5966*, 5967*, 5967* (forgyldt), 5967* 
(forgyldt), 5967, 5967* (forgyldt), 5967, 5968*, 
†5969 (forgyldt). 1750-1800: 920 (1754), 2569 
(1766), 1983 (1767), 3299* (1770), 3300* 
(1774), 5934 (1774), 918 (1775), 867 (1776), 
†5590 (1777), 3300* (1778), 868 (1779), †5591 
(1783)(?), †5590 (1785), 6244* (1785), †5591 
(1786)(?), 869 (1787), 6244 (1792)(forgyldt), 
5589* (1795), 5952* (1796), 6244* (1796), 
5952* (1799), 902*, 1983, 2708, 3489*, 4347*, 
5933*, 6243, 6243, 6243*, 6243, 6246*. 1800-
1850: 3300 (1805), 5935* (1807), 5935* (1808), 
5935 (1808), 5935 (1808), †2148 (1811), 870 
(1824).

Tin. 1700-1750: 925 (1706), 5957 (1725)(guld-
bronzeret), 4381* (1728), 4297* (1738), 5932 
(1740), 5932 (1741), 4297* (1748), 2786* 
(?), 2786* (?). 1750-1800: 4296* (1752), 5957 
(1774)(?), 5589* (1777), 5956* (1785), 4385* 
(1787), 892 (1788), 893 (1792), 893 (1795), 
4385* (1796), †4297 (1797), 4385* (1799), 5931 
(?), 5934*, 5939 (?), 5939*, 5939*. 1800-1850: 
†2147 (1802), †2148 (1803).

Jern. o. 1700: 4293*, 4294*, 5940*. 1700-1750: 
5957* (1705), 4914* (1728), 3762*, 4299*, 
†4379, 5966*, 5967*, 5968*, 5968*, 5968 (for-
gyldt), 5968* (guldbronzeret), 5968*, 5969. 
1750-1800: 1983, 1983. 1800-1850: †2148 
(1811), 870 (1824).

Andre materialer. 1550-1600: 888* (1593)(sølv, 
forgyldt). 1700-1750: 5933 (1745)(zink og 
kobber), †1422 (træ), 3482* (marmor), 5958 
(bronze). 1750-1800: 5958 (1752)(zink), 
5958 (1754)(zink), 5958 (1756)(zink), 5934 
(1770)(zink, bronzeret), 5934 (1773)(zink, bron-
zeret), 5957 (1773)(zink), 5956* (1792)(zink), 
3485* (marmor), 3485 (marmor), 3486 (mar-
mor), 3487 (marmor), 3488 (marmor), 3489 
(marmor), 5933 (zink, bronzeret), †5944 (sølv, 
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BEGRAVELSER (fortsat)
forgyldt). 1800-1850: 5934* (1805)(zink).

Ukendte materialer. Eftermiddelalderlige: 
†5592. 1600-1650: †842 (1614), †846 (1626), 
†846 (1632), †842 (1635), †886 (1637), †897 
(1643), †852 (1644), 937 (fragmenter). 1650-
1700: †891 (1655), †852 (1656), †842 (1657), 
†852 (1657), †896 (1659), †852 (1661), †893 
(1661), †908 (1672), 3298 (1689), †852 (1697), 
†4941. o. 1700: 4294*, †5599*. 1700-1750: †899 
(1701), †898 (1704), †928 (1706), †928 (1707), 
3298* (1707), †931 (1709), †931 (1713), †852 
(1736), †927 (1737), †843 (1738), †932 (1738), 
†843 (1745), †872, 4421*, †4941, †5969. 1750-
1800: †843 (1755), †932 (1766), †900 (1771), 
†847 (1772), †900 (1773), †940 (1773), (†)1734 
(1774), †940 (1777), †1983, 4384* (forsølvet), 
†5295, 6373 (udkast til †kisteplade?). 1800-1850: 
†926 (1805), †926 (1806).

Kistekrucifikser. 1600-1700: 939, 1448. 1650-
1700: 4907* (1672)(bronze), 881*, 2784* (bly), 
4995* (jern). o. 1700: 2785 (bly), †4726 (bly). 
1700-1750: †4381 (1728), 1607* (messing), 
2740* (bly, forsølvet), 2786* (bly), 2786* (bly), 
2786 (bly), 2786 (bly), 3482* (marmor), 4911 
(bly), 4915 (bly), 5969 (bly). 1750-1800: 2782* 
(1753)(marmor), †2569 (1754)(trækors), 6244 
(1785), 6244 (1792), 893 (1795), †1983, 3485* 
(marmor), 4916* (messing), 4918 (bly), 4919 
(bly), 5939, 5939*, 6243, 6243 (bly). 1800-1850: 
4910 (messing).

GRAV- OG KISTEUDSTYR
Gravpotter. 1200-1250: 3793* (1246), 3803 

(1246)(røgelsesspor fra gravpotter mv.).
Våben. 1300-1350: 3802* (træskede). o. 1500: 

3802* (tohåndssværd), 6374* (sværd). Uvis date-
ring: 2782 (nævnt 1753)(sværd).

Andet. Middelalderlige: 3800 (smykker), 3803 
(smykker). 1100-1250: 3798 (dødemønt). 1200-
1250: 660* (1204)(gravautentik (bly)), 3794* 
(1246)(bispering), 3794* (1246)(smykke, hæn-
gekors, pilgrimsmærke). o. 1400: 3803* (guldring 
(abbedring?)). 1700-1750: †936 (1738)(hjelm), 
937* (1738)(brystplader), 1983 (blomsterkrans), 
†2029 (timeglas, våbenskjold, bogruller, kvinde-
paryk, silkesløjfe og silketørklæde), 4302 (spånæ-
ske).

BEGRAVELSER, TILBEHØR
LIGBÅRER

1600-1650: †2775 (1615), †4818 (1615), †4791 
(1616), †3242 (1617), †4893 (1617), †5146 
(1618), †4579 (1622), †4065 (1639), †3755 
(1642), †3928 (1648), †4579. 1650-1700: 1702 
(1651), †1382 (1655), †1184 (1676), 1684* 
(1682), †5194 (1689), †4100 (1690), †3900. 

1700-1750: (†)3061 (1703), †3755 (1706), †4100 
(1727), †3242 (1736), †4616 (1743), 2459* 
(1745), 2510* (1748), 5024* (1748), †614, 
1183*, 1538, 2705*, †3094, 3648, †3900, †4037, 
4757*. o. 1750: †2831*, 6236*. 1750-1800: 
6359* (1751), †3242 (1761), 2807 (1762), †3649 
(1762), †5557 (1771), †6079 (1794), 2999, 
†4579, †5890.

KATAFALKER
1550-1650: †6371* (kistepodier i gravkrypt). Efter 

1950: 6224 (1968).
GRAVRUSTNINGER

1650-1700: †753 (1658)(panserhue (misiurka) med 
tre pile). 1700-1750: †936 (1738)(hjelm og pan-
ser). Uvis datering: †937 (nævnt 1698)(panser), 
†3294 (nævnt 1850).

VÅBEN
1500-1550: †4502* (1537)(sværd fra ridderkåring). 

1600-1650: 934*, (†)936. 1650-1700: 866 (1699). 
o. 1700: 4385 (kårde). 1700-1750: 936* (1704). 
1750-1800: †847 (1775), 4347* (kårde, spore), 
†5935* (kårde, sporer).

GRAVSKJOLDE
Til alterlys. 1700-1800: †1146 (1730)(blik), 

†1146 (1749)(blik), †1146 (1755)(jernblik). 
1800-1900: †5599 (jernblik), 5996 (jernblik). 
1850-1900: 6246* (1857)(jernblik), 6246* 
(1863)(jernblik), 6246* (1863)(jernblik).

Andet. o. 1550: †934 (til ophængning).
MINDEKRANSE MV.

1850-1900: 3246 (1888), 2638 (1894), 4794*. 
1900-1950: 1784 (1912), 3001 (1913). Efter 
1950: †2434 (1950), †2434 (1950).

JORDPÅKASTELSESREDSKABER
1850-1900: 3293* (1851)(spade), 2459 (1859)(spa-

de), 3061 (spade). Efter 1900: 3242 (spade), 6091 
(spade). 1900-1950: 2831 (1927)(spade), 3037 
(1935)(spade), 2999. Uvis datering: †614 (nævnt 
1647)(gravsøger), †614 (nævnt 1683)(gravsøger), 
†1184 (nævnt 1742)(jernskuffe), †614 (nævnt 
1744), †614 (nævnt 1786)(gravsøger), †1184 
(nævnt 1786), †1482 (nævnt 1788)(spade), †2968 
(nævnt 1862), 3094 (nævnt 1862).

ANDET
1600-1650: 878* (kistebærere, formet som eng-

lekaryatider). Uvis datering: †2968 (nævnt 
1862)(gravforme).

BELYSNING
LYSEKRONER

1450-1500: 1177*, (†)2399*. o. 1550: 2399*. 
1550-1600: 602*, 2429*, 3242*. 1600-1650: 
604* (1640), 1179*, 1179*, †5556. o. 1650: 
604*. 1650-1700: 5554* (1689), †1308 (1691), 
5555* (1691), 5555* (1700), 606*, †608. o. 1700: 
2024. 1700-1750: †2273 (1721), 3362* (1734), 
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3362, 3468*. 1750-1800: 1307* (1787). o. 1800: 
6235* (prismekrone). o. 1850: 3293, †3984*. 
1850-1900: 3338 (1872), †6105* (1874)(nygo-
tisk), †3539 (1887), 4487* (1890), 4536 (1896), 
1538, †4134, †5556. o. 1900: 607, 607, †2775, 
3618, 3928, †6079*. 1900-1950: 3832* (1900), 
606 (1903)(nygotisk), 3119 (1905), 2918 (1906), 
2670 (1907), 4578 (1909), 1538 (1912), 3900 
(1912), 2584* (1913), 3143 (1913), 2918 (1915), 
1382 (1918), 1448 (1923), 1482 (1923), 3957 
(1927), 4992 (1929), 2609 (1933), 3338 (1933), 
†5556 (1934), 5555 (1935), 2806* (1939), 1538, 
1633, 1840, †1895, 2143, 3338, †3386, 3386, 
3562, 4037*, 4419, 4419, 4723*, 5024*, 5193, 
(†)5555*. Efter 1950: 2775* (1966)(koglelam-
per, PH), 4966* (1971)(kuglependler, glas), 5294 
(1972)(koglelamper, PH), 2559 (1974)(glas), 
5555* (1977), 5555* (1981), 2430* (1982), 2458 
(1984), 6330 (1993), 1781, 1781, 1825, 3293, 
3539, 3832, 4851. Uvis datering: †3094 (nævnt 
1616), 3500 (nævnt 1788), †1633 (nævnt 1803), 
†4487 (nævnt 1817), †3671 (nævnt 1862), 4419 
(nævnt 1862), †5024 (nævnt 1862)(glas), †5556 
(nævnt 1862)(glas), †4345* (nævnt 1903), 1633, 
3037, †4650*, †5555, †6155.

Med dobbeltørne. o. 1600: 1780*. 1600-1650: 
1180* (1643), 1181 (1648), 602*, 1481*, 1666, 
2077*, 2112, 2329*, 2918*, 6235*. o. 1650: 605*. 
1650-1700: 4893* (1695), 1182*, 1307, 2733*. 
Uvis datering: †2775 (nævnt 1862).

Renæssanceform. 1850-1900: 4211 (1892), 
4201* (1896). o. 1900: 4323, 4419*. 1900-1950: 
4242 (1902), 4851 (1907), 4242 (1908), 6235 
(1915), 5294 (1916), 2856 (1921), 3386 (1921), 
607 (1926), 4280 (1931), 4616 (1935), 4578 
(1936), 5888 (1937), 6296 (1941), 4578 (1942), 
3984 (1945), 3521 (1947), 4487 (1947), 3521 
(1948), 1746, 2376, 3705, 4201, 4345, 5294. Efter 
1950: 6319 (1952), 4578 (1961), 6079 (1961), 
4323 (1980), 3957.

Barokform. 1650-1700: 4966*. 1850-1900: 5555 
(1874), 3312 (1876), 1840 (1887), 3468* (1892), 
3754 (1892), 4372* (1894), 1857 (1897). o. 1900: 
1559, 1684, 1810, 2002, 2247, 3648*. 1900-1950: 
2143 (1900), 607 (1903), 607 (1903), 3671 
(1903), 3957 (1904), 4148 (1904), 3119 (1905), 
2999 (1906), 4650 (1907), 4893 (1908), 2483 
(1910), 3618 (1910), 2190 (1911), 3242 (1911), 
2329 (1912), 2638 (1912), 2055 (1913), 4650 
(1913), 2112 (1914), 1795 (1915), 2831 (1915), 
4065* (1915), 4723 (1915), 4065* (1916), 1417 
(1918), 5219 (1919), 2734 (1924), 4692 (1924), 
4723 (1924), 1719 (1925), 2055 (1925), 5325 
(1927), 3754 (1929), 4757 (1929), 1666 (1930), 
4134 (1931), 4791 (1931), 5326 (1931), 4692 
(1933), 3312 (1934), 5146 (1934), 1795 (1937), 

5888* (1937), 5889 (1937), 2510 (1939), 2638 
(1939), 3586 (1939), 1604 (1940), 2099 (1941), 
4002 (1941), 4851 (1941), 4851 (1945), 2024 
(1946), 3562 (1946), 6236* (1949), 6236* 
(1949), 6236* (1949), 1584, 1684, 1701, 1733, 
1762, 1825, 1876, 1919, 1936, 1961, 1981, 2077, 
2099, 2274, 2295, 2353, 2376, 2608, †2705, 2968, 
3037, 3060, 3093, 3093, 3170, 3242, 3293, 3430, 
3539, 3928*, 4174, 4174*, 4174, 4791, 4818, 
5023*, 5255, †6296*. Efter 1950: 1511 (1956), 
2430 (1959), 2458 (1959), 2705 (1959), 4757 
(1959), 3705 (1961), 1584 (1967), 2329 (1972), 
4723 (1973), 5219 (1979), 2329 (1980). Uvis 
datering: 4001 (nævnt 1901).

Rokokoform. 1900-1950: 3900* (1923), 4211 
(1929), 4487.

Hjulkroner. 1850-1900: 5888* (1891), †5889* 
(1891), 6103 (1897). o. 1900: 3386*, 4992*. 
1900-1950: 6110* (1906), 4616* (1907), 2559 
(1912), 6090* (1924), 4099* (1926). Efter 1950: 
2204 (1968), 4372* (1972), 1633 (1976), 4201 
(1989).

Skønvirke. o. 1900: †6365*. 1900-1950: 6110* 
(1906), 4616* (1907), 3867* (1912), 4536* 
(1915), 4099* (1926), 2458*, 2806*, 4578, 4790.

Petroleumshængelamper. 1850-1900: †341 
(1884), †2559 (1887), 2856* (1889), †5326*. 
o. 1900: †5146*, †5294*. 1900-1950: †2510 
(1912). Uvis datering: (†)4174 (nævnt 1908), 
†4280 (nævnt 1911), †4099 (nævnt 1912), †5193* 
(nævnt 1912).

LYSEARME
1550-1600: 564* (1588)(malmhånd med anker), 

608* (1588). o. 1600: 3586*, 6079. 1600-1650: 
1182* (1637), 1183* (1639), 1666*, 2430, 
2734*. o. 1650: 1936*. 1650-1700: †610 (1656), 
†611 (1666), 609* (1682), 610*, †611, †5024, 
†5556. 1700-1750: †2273 (1721), †5556. 1850-
1900: 610 (1887), 1857 (1899), †5556, †5889*. 
o. 1900: 1559. 1900-1950: 5889* (1907), 2856 
(1921), 4420 (1932), 3900 (1933), 5889* (1937), 
5889* (1937), 5889 (1937), 1840, 1857, 1981, 
2734, 4148, 5556*. Efter 1950: 2510 (1958), 
5556* (1981). Uvis datering: †5556 (nævnt 
1667), †5556 (nævnt 1748), †5556 (nævnt 1748), 
†2459 (nævnt 1907).

LAMPER
1800-1850: †6090 (1853). 1850-1900: †601 

(1885). 1900-1950: †2510 (1926). Efter 1950: 
2232 (1960), 6224 (1968).

Lampetter. 1800-1850: †5556 (1844), 2638. 
1850-1900: †6236 (1852), †3468 (1885), †3468 
(1898), †1857 (1899), †5326*, †5557*. 1900-
1950: 2143 (1900), †1081 (1907), 4993 (1929), 
5146 (1934), 1604 (1940), 2856 (1943), 4487 
(1947), 2295, 2638*, 3832, 4134, †6236. 
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BELYSNING (fortsat)
Efter 1950: 1895 (1953), 3468 (1955), 4852 
(1957), 2169 (1958), 1584 (1959), 3868 (1960), 
2143 (1962), 4993 (1968), 6224 (1968), 4966* 
(1971), 6236 (1971), 3648 (1974), 6317 (1975), 
2670 (1976), 5024 (1976), 4692 (1984), 4852 
(1984), 3119 (1985), 4201 (1989), 4099 (1993), 
6330 (1993), 4852 (1997), 1482, 1684, 1746, 
3539, 4323. Uvis datering: †5556 (nævnt 1862).

STAGER
Uvis datering: †2480 (nævnt 1616)(jern).
Bordstager. 1900-1950: 4750 (1937)(sølv), 1836, 

4414 (kopier (1614)). Uvis datering: †3500 
(nævnt 1788).

Gulvstager (gueridoner). 1700-1750: †860 
(gravstager). 1850-1900: 1493 (1858). 1900-1950: 
1836 (gravstager), 3286 (gravstager), 4134, 4414* 
(gravstager?), 6308 (påskestage). Efter 1950: 
4530 (1959), 6102 (1968), 4252 (1985), 6102 
(1985)(påskestage). Uvis datering: †3500 (nævnt 
1788)(?), †510 (nævnt 1806).

KANDELABRE
1500-1550: 530* (1515). 1850-1900: †5557 

(1874), †4127* (1893). Efter 1900: 5557 (1986). 
1900-1950: 4993. Efter 1950: 5326 (2000), 5024. 
Uvis datering: †510 (nævnt 1871), †4088.

LYGTER
1600-1650: †3705 (1625). 1650-1700: †1556 

(1676). Uvis datering: †1997 (nævnt 1661), 
†1182 (nævnt 1710).

LYSEHOLDERE
1500-1550: 4501*. Efter 1950: 4723 (1973), 5530 

(1980).
LYSESAKSE

1800-1850: †611 (1842). 1900-1950: 1510 (1937). 
Uvis datering: †611 (nævnt 1736)(jern), †611 
(nævnt 1761), †4608 (nævnt 1862).

LYSESKJOLDE
1600-1650: 610* (træ), †611, 1701 (træ). 1650-

1700: †611 (1696). o. 1850: †6079. 1900-1950: 
3832. Uvis datering: †611 (nævnt 1810).

LYSESLUKKERE
1900-1950: 3618 (træ), 3746 (træ, horn), 4060*.

LYSGLOBER
Efter 1950: 5557 (1998).

ANDET
Uvis datering: †2963 (nævnt 1739)(stave til lys), 

†3500 (nævnt 1788)(lueforgyldte metaldukker?).

BENHUSE
Middelalderlige: †3782 (o. 1250)(ved vestgavl), 

†3403 (ved vestside af †sakristi), 4667* (ved 
sydside af ndr. klosterfløj). Eftermiddelalderlige: 
†5383 (nævnt 1734), †120 (nævnt 1787)(inkorpo-
rerede, ved korets sydside), †2976 (o. 1600)(ved 
tårnets sydside).

BLÆNDINGER
se også Gavlblændinger.

MURBLÆNDINGER, UDVENDIGE
1300-1400: (†)216*. 1400-1550: 228* (o. 1475), 

264 (o. 1500), 1062.
Båndblændinger. 1400-1550: 228* (o. 1475), 

249* (o. 1475), 3027 (o. 1500), 1062*, 2383, 
2815*, 5715*.

Cirkelblændinger. 1400-1550: 229* (o. 
1475)(med indmuret ornamentik), 230* (o. 
1475), 1067 (o. 1500), 1062*, 1990. Efter 1850: 
6282 (1877), 6095* (1897).

Korsblændinger. 1200-1300: 3399* (o. 1250)(fri-
se). Efter 1850: 6302* (1912).

Rundbuede. 1100-1250: 5068* (o. 1125), †4934* 
(o. 1200)(frise), †2010, 2039*, 2288*, 2753*, 
2885*, 3073*, 3886* (i to »etager«). 1400-1550: 
4048* (o. 1500). Efter 1850: 4522* (1865), 6095* 
(1897).

Skjoldblændinger. 1200-1300: †5418* (o. 1225). 
1400-1550: 229* (o. 1475), 230* (o. 1475).

Spidsbuede. 1200-1300: (†)5699* (o. 1275). Efter 
1850: 6302* (1912), 6316 (1929).

Andet. Efter 1850: 6094* (1897)(store retkantede 
blændingsfelter).

MURBLÆNDINGER, INDVENDIGE
1400-1550: 4260 (o. 1500)(form ikke nævnt).
Rundbuede. 1100-1250: 3200* (o. 1100). 1400-

1550: 3913 (o. 1500). 1550-1850: 1988 (1814).
Spidsbuede. 1400-1550: 3913 (o. 1500).
Andet. 1200-1300: †5702 (o. 1275)(?). Efter 1850: 

6328* (1958).
SPAREBLÆNDINGER
Fladbuede. 1400-1550: 256* (o. 1475), 2180*, 

2260.
Rundbuede. 1550-1850: 3966 (1767).

BOMÆRKER
Middelalderlige: 764* (merkurstav), 6374*. o. 

1400: 4852*. 1400-1450: 4792* (1430), 1463*, 
3671. 1450-1500: 1778* (1481), 624 (1493), 
3108 (1498), 4037* (1500), 1109, 1399*, 
1573*, 1599*, 1773*, 2136*, 2382, 2387*, 2474, 
†3225*. o. 1500: 263*, 2534*, 2600*, †2987*, 
3818*, 3820, †4779*. 1500-1550: 624 (1505), 
2348* (1511), 2962* (1519), 764*, †1956* (?), 
2398, 3948*, 4027 (?), 4192*, 4363*. o. 1550: 
5323 (?). 1550-1600: †1666 (1551), 1305 (1584), 
4280* (1591), 2019* (1592), 3823* (1594)(?), 
3610, 5578*. o. 1600: 1556 (?), 2140. 1600-1650: 
551* (1612), 1838 (1636), 842* (1637), 2074 
(1638), 844* (1639), 2823 (1639), 2509 (1640), 
4062 (1642), 2584 (1647), 610*, 679, 1896*, 
2070*, 4840, 5578*, 5898*, 6362*. 1650-1700: 
2913* (1653). o. 1700: 4988 (?). Uvis datering: 
540.
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Bomærkeskjolde. o. 1500: 434 (?). 1500-1550: 
†820*, †5011*. o. 1550: 1381*, 2140*. 1550-
1600: 4643* (1576), 1305* (1584), 4132* 
(1585), 3095* (1593), 769*, 1228*, 2050, 2248*, 
3614* (?), 3834*, 3834*, 5578*. 1600-1650: 3333 
(1609), 602 (1613), 1997 (1614), 3564* (1616), 
1175* (1619), 1176 (1619), 3116* (1622), 2275* 
(1641), 2823 (1643), 4063* (1643), 800* (1647), 
2906* (1650), 780, 786, 791*, 797*, 802, 804, 
804*, 1194, 1232*, 1234, 1236*, 1419*, 1836*, 
2144, 2248, 2857*, 2922*, 2930, 3295, 3425*, 
4067*, 4137*, 4378, 4759*, 4760* (?), 4761* (?), 
5140. o. 1650: 801*, 1720, 2676*. 1650-1700: 
1812 (1653), 699* (1654), 3761* (1656), 806 
(1660), 3381* (1667), 808 (1682), 806*, 807*, 
1241, 1241*, 2026*, 2298*, 2834, 4068*. 1700-
1750: 1221 (1725). Efter 1800: 4414 (på stage, 
med årstal 1614).

BRØNDE
†1654 (1732)(på kirkegården), †5377 (nævnt 

1660)(på torvet, »byens brønd«), †2256 (nævnt 
1962)(på kirkegården). Middelalderlige: †5375 
(på kirkegården). Uvis datering: †6062 (nævnt 
1727), †2976 (nævnt 1896)(på kirkegården), 
†3151 (nævnt 1905)(på kirkegården), †1709 
(nævnt 1939)(på kirkegården).

BYGGEMATERIALER
AL

1100-1250: †3307, 3320, 3350, †3722, 3729, 3811, 
3850, 3886, 3912, 3939*, †4004, 4018, 4079.

BLY
Blystøbergruber og -kaminer. 1200-1300: 

3788 (o. 1250). 1400-1550: 2240*, †2498. Uvis 
datering: 3916.

FRÅDSTEN
1100-1250: 1020* (o. 1100), 1030* (o. 1100), 

3195* (o. 1100), 3202 (o. 1100), 3206 (o. 1100), 
5065 (o. 1125), 4019 (o. 1200), 4546 (o. 1225), 
4592* (o. 1225), 1800, 2156, 2884, †2940*, 2978, 
†3012, 3850, 4332, 4441, 4735*, 4802, 4827, 
†4934, 5281, 6270.

GRANIT
1400-1550: 2653.
Blandinger. 1100-1250: 3320 (jernal), 3526 (al 

og frådsten), 3811 (al og frådsten), 3886 (jernal), 
3912 (al og frådsten), 4771 (frådsten og tegl).

Kvadre. 1100-1250: 1371, 1498, 1521, 1594, 
1615, 1673*, 1709, 1726, 1752, 1769*, 1789, 
†1819*, 1830, 1848, †1862, 1866, 1904, †1928, 
1970, 1987, 2092, 2219, 2236, 2256*, 2310, 
2341, 2464, 2524, 2587, 2651, 2689, 2716*, 
2752, 2813, 2945*, 3019, 3024*, 3103, 3126, 
3271, †3307, 3320, 3350, 3370, 3447, 3502, 
3526, 3547, 3571, 3596, 3628, 3657, 3682, 

†4004, 4045, 4078, 4113, 4183, 4220, 4258, 
4310, 4354, 4394, 4630, 4673, 4704, 4802, 
4869, 4974, 5003, 5180, 5205*, 5228*, 5230. 
1200-1300: 3784* (o. 1250)(sokkel). 1400-1550: 
†1433 (?).

Kvadre, genanvendte. 1100-1250: 3278, 3547 
(apsis, tympanon), 3633, 4149, 4259*. 1200-1300: 
5403 (o. 1225). 1300-1400: 5706* (o. 1325), 
†5745 (o. 1350). 1400-1550: 2345 (før 1511), 
279* (o. 1500), 5039 (o. 1540)(fra †Ås?), 1392, 
1393, 1462, 1502, 1711, 1727, 1802, †1803, 
1849, 1868, 1906, 1972, †1973*, †2068*, 2133* 
(fra apsis), †2202, 2239, 2240, 2290, 2315, 2345, 
2365, 2622 (fra †Rindelev?), 2623, 2718, 2758, 
3046, 3127* (fra buestik), 3128, 3404, 3687*, 
3729, 3942*, 4259, 4707, 5182. 1550-1850: 6176 
(1562-71)(fra †Øm Kloster), 1907 (1595), 2720 
(1748), 4260 (o. 1575), 4516* (o. 1575), 2530 (o. 
1694), †5746* (o. 1740), 2760 (o. 1780), 3965, 
4516, 4666 (fra †Ring Kloster?). Efter 1850: 3104 
(1864), 1430 (1872), 2200 (1882), (†)2201* 
(1882), 5403* (1936), †1431 (o. 1872). Uvis 
datering: 3351* (apsiskvadre).

Rå og kløvet kamp. passim.
KALK OG MØRTEL
Kalkbænke. Eftermiddelalderlige: †1457, †1675, 

†1694, †1755, †1820, †2443, †2472, †2622, 
†2721, †2844, †2982, †3731, †3854, †3914, 
†3942, †4005, †4025, †4050, †4079, †4188, 
†4398, †4557.

Kalkkuler. 1200-1300: †3787 (o. 1250). Eftermid-
delalderlige: †1016, †1384 (genanvendt begravel-
se), †2498, †2653, †2690*, †2976, †3018, †3151, 
†3349, †3370, †5674.

KRIDTSTEN
Kvadre. 1100-1250: 2039*.

SANDSTEN
Kvadre. 1100-1250: 5228* (enkelte kvadre).

TEGL
1200-1300: 131 (o. 1200), 139* (o. 1200), 141 

(o. 1200), 170 (o. 1200), 171 (o. 1200), 180* (o. 
1200), 5403 (o. 1225), 192 (o. 1250), 1042 (o. 
1250), 1048 (o. 1250), †3403 (o. 1250), †3784* 
(o. 1250), 5697 (o. 1275), †1334*, †1431, 1943, 
2978, 3396, 3940, 4019. Efter 1300: passim.

Formsten. Middelalderlige: 2440*. 1200-1300: 
5426* (o. 1225), 3786* (o. 1250), 3786 (o. 1250), 
5699* (o. 1275), 1295, 1334*. 1300-1400: 5708* 
(o. 1325), 5709 (o. 1325), 5712* (o. 1325). 1400-
1550: 265* (o. 1500), 266* (o. 1500), 272* (o. 
1500), 1354*, 3728*, 3729*, †5715*, 5716*, 
5718*.

Formsten, glaserede. 1400-1550: 231* (o. 1475), 
233* (o. 1475), 343*.

Glaserede. 1200-1300: 136 (o. 1200), 192 (o. 
1250), 201 (o. 1250), †202* (o. 1250), 1042* (o. 
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BYGGEMATERIALER (fortsat)
1250), 3786 (o. 1250), 5697 (o. 1275), 1334*. 
1300-1400: 5707 (o. 1325), (†)214. 1400-1550: 
3728*, 3729*.

Riflede. 1200-1300: 136* (o. 1200), 163 (o. 1200), 
166 (o. 1200), 168* (o. 1200), 169 (o. 1200), 171 
(o. 1200), 184 (o. 1200), 5403 (o. 1225), 192 (o. 
1250), 201 (o. 1250), †202* (o. 1250), 1042* (o. 
1260), 5697 (o. 1275), 1334*, 2978.

Teglmærker. 1400-1550: 4442*. Eftermiddelal-
derlige: 1571*, 3412*. Efter 1850: 4600.

Teglovne og -brænderier. Middelalderlige: 
†2309*, †3844, 3878. 1400-1550: †2309.

Tegl og kamp. passim.
TRÆ

1100-1200: †61 (?), †3939 (?), †4019 (?). 1200-
1300: †2381.

BYGGERI I ETAPER
APSIDER
Ældre end kor. 1100-1250: 3682 (o. 1200).

KOR
Ældre end skib. Middelalderlige: passim.
Føjet til ældre trækirke. 1100-1250: 3939.

SKIBE
I flere etaper. Middelalderlige: 2940*. 1100-1250: 

5400. 1200-1300: 190 (o. 1250), 3399 (o. 1250), 
3787* (o. 1250). 1300-1400: 5713* (o. 1325). 
1400-1550: 3404, 3687, 3730, 5715* (nordre 
sideskib).

Ældre end kor. Middelalderlige: 5302 (efter 
1350).

TÅRNE
I flere etaper. 1400-1550: 4260 (o. 1500).

BYGNINGSDETALJER
ARKADEPILLER

1100-1250: 5081* (o. 1125)(støtteveksel). 1200-
1300: 5424* (o. 1225), †3786* (o. 1250). 1400-
1550: †5716*. 1550-1850: 6178 (1562-71).

BASER
Attiske. 1100-1250: 3684*, 4259*.
Attiske med hjørneknopper. 1100-1250: 1360, 

1674*, 2089*, 2219*, 2753*, 3275* (anvendt 
som kapitæler), 3321*, 3447*, 4220*. 1200-1300: 
5414* (o. 1225).

Tegl med hjørneknopper eller -blade. 1200-
1300: 142* (o. 1200), 144* (o. 1200), 171 (o. 
1200), 172 (o. 1200), 182* (o. 1200), 5426* (o. 
1225), 192* (o. 1250). 1400-1550: 237* (o. 1475).

Terningformede. 1100-1250: 3211* (o. 1100), 
1294*, 1360* (med mandshoveder på hjørnerne), 
1674*, 1905*, 2861*, 3371*, 3547*. 1200-1300: 
5414* (o. 1225).

Terningformede med hjørneblade. 1100-1250: 
343*.

Trapezformede. 1200-1300: 1044* (o. 1250), 
1046* (o. 1250).

Særformer. 1100-1250: 1709* (kugleformede), 
†2067* (profilerede med hjørneknopper). 1200-
1300: 5404* (o. 1225)(kubeformede med sik-
sakmønster), 5414* (o. 1225)(kubeformede med 
hjørneknopper).

GESIMSER OG FRISER
Bloktandgesimser. Efter 1850: 1869 (1862), 

1373 (o. 1850), 4708 (o. 1851).
Falsgesimser. passim.
Falsgesimser med tre udkragede skifter. Efter 

1850: 1803 (1865). Uvis datering: 1972.
Falsgesimser i øvrigt. Efter 1850: 4312 

(1866)(med savskifte i gesimsens nederste led).
Firkløverfriser. 1300-1400: 1052* (o. 1350). 

1400-1550: †224* (o. 1425), 242* (o. 1475), 266* 
(o. 1500), †267* (o. 1500), †1067* (o. 1500), 
3729*.

Kordongesimser. 1400-1550: 1868.
Profilgesimser. 1100-1250: 1673, 3271, 4220. 

1200-1300: 183* (o. 1200), 5404* (o. 1225), 1943* 
(o. 1250). 1300-1400: 5706* (o. 1325). 1550-1850: 
2092 (før 1758), 1907 (1595), †5726* (1737), 
3451* (1738), 6065 (1745?), 3965* (1766), 5451* 
(1767), 2040 (1791), 4559 (o. 1750), 4557* (o. 
1775), 4872* (o. 1788), 3943* (o. 1832). Efter 
1850: 3942* (o. 1850), 4807* (o. 1866).

Rundbuefriser. 1100-1250: †4934* (o. 1200)(pi-
lasterlignende søjlebundter sammensat af veks-
lende antal småsøjler), 1654*, 1800*, 3851*, 
4220*. 1200-1300: 181 (o. 1200), 5404* (o. 
1225), 5409* (o. 1225), †5411* (o. 1225), 5698* 
(o. 1275), 5699* (o. 1275). 1400-1550: †267* (o. 
1500). Efter 1850: 4115 (1873), 6281* (1877), 
2104 (1884).

Savsnitfriser. 1200-1300: 171 (o. 1200), 182 (o. 
1200), 5407 (o. 1225)(vekslende runde og spidse 
tænder), 5409 (o. 1225)(vekslende runde og 
spidse tænder), 1049 (o. 1250), 5698* (o. 1275), 
5699* (o. 1275). 1400-1550: 256* (o. 1475), 3813 
(dobbelte), 4024*, 4188, 4678. 1550-1850: 1907 
(1595). Efter 1850: 2104 (1884), 6095 (1897), 
1373.

Tandsnitgesimser. 1550-1850: 4447* (1788), 
1067 (o. 1600). Efter 1850: 4522* (1865), 4312 
(1866)(falsgesims med tandsnit af udkragede 
kopper), 6108 (1906).

Trappefriser. 1300-1400: (†)207*. 1400-1550: 
1616 (båret af profilerede konsoller). Efter 1850: 
6315 (1929).

Andet. 1100-1250: 3198* (o. 1100)(rullestavs-
frise). 1200-1300: 1046* (o. 1250)(dekorerede 
vederlagsbånd af kridtsten). 1400-1550: 2157* (o. 
1500)(fladbuet gesimsfrise), 4334* (aftrappede 
rudeblændinger).
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KAPITÆLER
Kloformede. 1200-1300: 1046* (o. 1250).
Profilerede. 1300-1400: 5709* (o. 1325)(kridt-

sten), 5709* (o. 1325)(kridtsten, med »palmegre-
ne«). 1550-1850: †5726* (1737), 2760* (o. 1700).

Tegl, glaserede. 1200-1300: 204* (o. 1250).
Tegl med hjørneknopper eller -blade. 1200-

1300: 145 (o. 1200), 172 (o. 1200), 5404* (o. 
1225), 5426* (o. 1225), 192* (o. 1250).

Terningformede. 1100-1250: 3198* (o. 1100), 
3200* (o. 1100), 3201* (o. 1100), 3211* (o. 1100), 
3684* (o. 1200), 343* (med dekorerede halvcirku-
lære skjolde indrammet af  tovsnoning; dekoration: 
Georgskors, korset kors , stiliseret træ), 1360*, 
1567*, 1674*, 1709*, 1710*, 1905*, †2067* (med 
fordybede skjolde), 2089*, 2219*, 2222*, 2753*, 
2754*, 2861* (?), 3275*, 3321*, 3447*, 3547*, 
†3812 (?), 3813* (al), 3851*, 4220*, 4516*, 5744*. 
1200-1300: 5414* (o. 1225), 5415* (o. 1225), 
5427* (o. 1225), 1044* (o. 1250), 1046* (o. 1250).

Trapezformede. 1100-1250: 343*. 1200-1300: 
172 (o. 1200), 182 (o. 1200), 5414* (o. 1225), 
1044* (o. 1250). 1300-1400: 207* (?). 1400-1550: 
242* (o. 1475)(med svagt hulede sider).

Andet. 1100-1250: 5081* (o. 1125)(lave, »pladeag-
tige«, nederst forsynet med hulkel), 1294* (knop-
kapitæler), 1752* (kubeformede, nu fritliggende), 
3074* (kridtsten, med bladmotiver), 3374* 
(baseform med hjørneknopper). 1200-1300: 
5415* (o. 1225)(korinthiserende form), 1048* (o. 
1250)(menneskehoveder).

KONSOLLER
1100-1250: 343* (o. 1200)(kubeformet). 1200-

1300: 1046* (o. 1250). 1400-1550: 2383. 1550-
1850: 3047 (1758).

Buefrisekonsoller. 1100-1250: 1800* (kridtsten), 
3073*, 3076* (kridtsten). 1200-1300: 181 (o. 
1200), 5404* (o. 1225), 5409* (o. 1225), 5698* 
(o. 1275), 5699* (o. 1275), 5702 (o. 1275).

Hvælvkonsoller. 1100-1250: 343* (o. 1200)(gra-
nit, oksehovedformet), 5746 (sandsten, mands-
hoved). 1200-1300: 5428 (o. 1225)(granit, prydet 
med rundstav), 5432* (o. 1225)(granit; groft til-
dannede), 198* (o. 1250)(?), 198* (o. 1250)(gra-
nit, oksehovedformet), 1047* (o. 1250)(kridtsten, 
under dværgsøjler), 1048* (o. 1250)(kridtsten, 
under dværgsøjler), 1050 (o. 1250)(udkragede). 
1300-1400: 5709* (o. 1325)(kridtsten, under 
dværgsøjler). 1400-1550: 245* (o. 1475), 274* 
(o. 1500)(granit, oksehovedformet, genanvendt). 
1550-1850: †5727* (1737)(profilerede).

Trækonsoller. 1100-1250: †3198* (o. 1100)(for-
nyet 1981).

KRAGBÅND
Attisk profil. 1100-1250: 1674*, 1710, 1849*, 

1971*.

Hulkel. 1100-1250: 2239, 2256*, 3275*, 3887. 
1400-1550: 1568 (o. 1450).

Karnisprofil. 1100-1250: 1431*, 1458*.
Skråkant. 1100-1250: 5068* (o. 1125), 5078* (o. 

1125), 5084* (o. 1125), 4548 (o. 1225), 4592 (o. 
1225), 1502* (med relieffer), 1615* (med relief-
fer), 1655*, 1726, 1769, 1801, 1929, 2132, 3024*, 
3278, 3321*, 3352, 3375, 3600* (med relieffer), 
4160, 4186* (med relieffer), 4737, †4936*, 4975, 
5181.

Vulster. 1100-1250: 1022* (o. 1100), 1360*, 
1372*, 1710*, 1754*, 1789*, 2238* (med relief-
fer), 2465*, 3045* (med relieffer), 3321*, 3549*, 
3630*, 3658* (med relieffer), 5004. 1200-1300: 
142* (o. 1200), 172* (o. 1200), 183* (o. 1200), 
5404* (o. 1225)(med relieffer). 1400-1550: 1568 
(o. 1450), 1886, 2010*.

Profilerede. 1100-1250: 5078* (o. 1125), 1359*, 
1458*, 1521*, 1551*, 1566*, 1567*, 1739*, 
1740*, 1905*, (†)1944, 1970*, 1989, 2040, 
†2068*, 2179, 2202*, 2237*, (†)2289 (?), 2289*, 
2311*, 2341*, 2342*, 2414*, 2526*, (†)2526*, 
2651*, 2717*, 2757*, 2946*, 3044*, 3447 (?), 
3528*, 3573*, 3632*, 3684*, 3687* (med relief-
fer), 4045*, 4222*, 4516*, 4674*, 4705* (med 
relieffer), 4706*, 4773*, 5039*, 5207*, 5233*, 
5234*, 5283, 6364* (med relieffer), 6372 (med 
relieffer). 1200-1300: †5410* (o. 1225), †5411* 
(o. 1225), †5424* (o. 1225), 5430* (o. 1225), 
5431 (o. 1225). 1400-1550: 4443 (o. 1500), 2222 
(?), †4936*, 5208. 1550-1850: 5726* (1737).

Andet. 1100-1250: 1432* (cylinderform).
KRENELERING

Efter 1850: 3324 (1861).
LISÉNER

1100-1250: 5068* (o. 1125), 1654, 1800, 2885, 
3073*, 3850*, 3886*, 4830, †4934*, †4935*. 
1200-1300: 141 (o. 1200), 5404* (o. 1225), 5407* 
(o. 1225), 192 (o. 1250), 5697* (o. 1275), 5699* 
(o. 1275). 1400-1550: 2157*, 4049*, †4117* 
(hjørneliséner forbundet med en stor rund-
bue). 1550-1850: 4447* (1788), 2290* (1794), 
6063* (o. 1560), 2760 (o. 1780). Efter 1850: 1851 
(1861), 3576 (1865), 1371 (1868), 4115 (1873), 
1712 (1876), 6281* (1877).

LOFTSGENNEMGANGE
Middelalderlige: †1083*. 1100-1250: 3596. 1200-

1300: 166 (o. 1200), 169 (o. 1200). 1400-1550: 
236* (o. 1475), 266* (o. 1500).

LYDPOTTER
1400-1550: †1433 (?).

PILASTRE
Middelalderlige: 4516*. 1100-1250: 3200* (o. 

1100), 3202 (o. 1100), 2885*, 3073*, 4220*. 
1400-1550: 272 (o. 1500). 1550-1850: 2013* 
(1756), 1740* (1807), †2757* (o. 1750), 4557* 
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BYGNINGSDETALJER (fortsat)
(o. 1775), 4872* (o. 1788), 4873* (o. 1788)(kva-
derpilastre).

PILLER
1100-1250: (†)5082* (o. 1125)(fremspringende, 

fortykkede vægpiller). 1200-1300: (†)139* (o. 
1200)(levn af det oprindelige kor i det nuværen-
de kors to vestlige pillepar), 172* (o. 1200)(for-
skel i sammensætningen af vægpiller i syd – og 
nordsiden), 5410* (o. 1225), †5411* (o. 1225), 
5420 (o. 1225), 5431 (o. 1225)(skjoldbuepiller; 
rekonstruerede 1935-36), 193 (o. 1250), 198* 
(o. 1250). 1400-1550: 5442* (o. 1450), 5443* (o. 
1450), 4333* (lisénlignende).

PILLER, FRITSTÅENDE
1100-1250: 1022* (o. 1100). 1200-1300: 142* (o. 

1200), 182* (o. 1200). 1300-1400: 1050*. 1400-
1550: 270* (o. 1500), †1354*. 1550-1850: 2290 
(1794)(bærer tårnets østmur). Efter 1850: 1851 
(1861)(bærer tårnets østmur).

PRYDSKIFTER
Fladskifter over buestik. 1200-1300: 149* (o. 

1200), 163 (o. 1200), (†)181 (o. 1200), 184 (o. 
1200), 185 (o. 1200), (†)187 (o. 1200), †5417* 
(o. 1225), †5418* (o. 1225), 5422 (o. 1225), 5423 
(o. 1225), 5430 (o. 1225), 5431 (o. 1225), 1046* 
(o. 1250). 1300-1400: 209*. 1400-1550: (†)224* 
(o. 1425), 5442 (o. 1450), 5444* (o. 1450), 5474* 
(o. 1450), 230* (o. 1475), 236* (o. 1475), 236 
(o. 1475), 247 (o. 1475), 249 (o. 1475), 251* 
(o. 1475), 1392, 2888, 3731. 1550-1850: 6178 
(1562-71)(vekselvis en løber og to bindere), 
6178 (1562-71).

Fladskifter over buestik, profilerede. 1400-
1550: 2815 (fremkraget, rundet skifte).

Savskifter i gavlfod. 1200-1300: 1044* (o. 1250). 
1400-1550: †224* (o. 1425), 256* (o. 1475), 
1990*, 2816, 4047. 1550-1850: †5302*.

Savskifter i gavlkompositioner. 1100-1250: 
4020* (o. 1250). 1200-1300: 1044* (o. 1250). 
1400-1550: 1394*, 1569*, 1945, 1990*, 2133, 
2624, 2655, 2815, 3217, 4024*, 4225, 4598*, 
4805*. 1550-1850: 4445* (o. 1575).

Savskifter i murfladen. 1400-1550: 4738, 
†4936*.

SOKLER
Hulkel. 1100-1250: 3600*, 4220, 5228*.
Karnisprofil. 1100-1250: 4184*.
Rundstav. 1100-1250: 1359*, 3657*, 4184*, 

4220, 4706*, 5228*. 1300-1400: 1051* (o. 1350).
Rundstav over skråkant. 1100-1250: 1022* (o. 

1100), 2753*, †4936. 1400-1550: 3076.
Sammensat profil. Middelalderlige: 6176. 1100-

1250: 4827* (o. 1150)(aftrappet sokkel), 343* 
(o. 1200), 1709*, 2465*, 2690*, 2753*, 2757*, 
3573*, 3939, 4704*, †5745. 1200-1300: 131* (o. 

1200), 132* (o. 1200), 142* (o. 1200), 163* (o. 
1200), 172 (o. 1200), (†)180* (o. 1200), 186* (o. 
1200), 187* (o. 1200), 5403* (o. 1225), †5424* 
(o. 1225), 192* (o. 1250). 1300-1400: 5705* (o. 
1325), 5706* (o. 1325), 206*. 1400-1550: 264* 
(o. 1500).

Skråkant. Middelalderlige: 3278, 3965 (genan-
vendt 1766-1767), 3987. 1100-1250: 3195 (o. 
1100), 3198 (o. 1100), 3200 (o. 1100), 3206 (o. 
1100), 5065* (o. 1125), 5081* (o. 1125), 1726 
(o. 1200), 4546 (o. 1225), 4592 (o. 1225), 1371, 
†1431, 1498, 1595, 1615, 1654, 1673, 1752, 
1754, 1769*, 1789* (med relieffer), 1819, 1848, 
1849, 1866, 1885, 1904, 1970, 1987, 2067, 2088, 
2132, 2179, (†)2201*, 2219, 2236, 2256, 2310, 
2341, 2464, 2495, 2524*, 2622 (genanvendt 
1400-1550), 2651*, 2689, 2716* (med relieffer), 
2813, 2885*, 2945, 3019, 3073, 3103, 3126, 3271, 
3278, 3320, 3350, 3370, 3375, 3447, 3502, 3526, 
3527, 3547, 3549, 3571, 3596, 3628, 3632, 3657, 
3682, 3722*, 3729* (genanvendt 1400-1550), 
3912, 3942 (genanvendt 1400-1550), †4004, 
4045, 4078, 4113, 4184, 4220, 4258, 4310, 4332, 
4354, 4394, 4630, 4630*, 4673, 4704*, 4771, 
4802, 4869, 4974, 5003, 5180, 5205, 5228*, 
5234, †5745. 1200-1300: 132* (o. 1200), 170* (o. 
1200), (†)171* (o. 1200), 193 (o. 1250), 1044 (o. 
1250), 3784* (o. 1250), 5697* (o. 1275), 2978*. 
1400-1550: 222* (o. 1425), 227* (o. 1475), 264* 
(o. 1500), 272 (o. 1500), 1061, 1066, 1433, 1802, 
†1803 (?), 3404.

Andet. 1100-1250: 2414* (med relieffer), 2465* 
(med relieffer), †2495 (uvis profil), 3812 (fråd-
sten, indvendige).

STENHUGGERFELTER
1100-1250: 2527*, 2718*, 2814, 5231*.

STENHUGGERMÆRKER
Middelalderlige: 3942* (indhugget cirkel). 1100-

1250: 3547, 3596, 3628. Eftermiddelalderlige: 
2059* (o. 1650?)(signatur?).

SØJLER
1200-1300: 183 (o. 1200).
Dværgsøjler. 1200-1300: 1044* (o. 1250), 1046* 

(o. 1250), 1047* (o. 1250). 1400-1550: 237* (o. 
1475). Efter 1850: 3185 (1908).

Fritstående. Middelalderlige: 2986 (løst søjle-
skaft af granit), 4515* (søjleskafter). 1100-1250: 
1674*, 3272*, 3321*, 3447*. 1200-1300: 5413* 
(o. 1225), 5426* (o. 1225), 1294* (o. 1250). 1300-
1400: 207* (?). Efter 1850: 3184 (1908).

Halvsøjler. 1100-1250: †2067*, 2089*, 2753*, 
3272*, 3684*, 4220*. 1200-1300: 142* (o. 1200), 
171 (o. 1200), 172 (o. 1200), 5426* (o. 1225), 
192* (o. 1250). 1550-1850: †6153 (1780). Efter 
1850: 6282 (1877), 6095* (1897)(halvsøjler med 
kapitæler).
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Nichesøjler. 1100-1250: 3200* (o. 1100).
Trekvartsøjler. 1100-1250: 3198* (o. 1100)(med 

snoet rundstav), 3200* (o. 1100)(med snoet 
rundstav), 3201* (o. 1100), 3211* (o. 1100), 
3213* (o. 1100), 1567*. 1200-1300: 5424* (o. 
1225)(rekonstruerede 1935-36).

TRIFORIER
1200-1300: (†)5424* (o. 1225)(rekonstruerede 

1935-36). Efter 1850: 5712* (o. 1890)(indsat i 
spidsbuede vinduer).

BYGNINGSKONSTRUKTIONER
AFLASTNINGSBUER OG -STIK

1100-1250: 5078* (o. 1125). 1200-1300: †5410* 
(o. 1225), 5436 (o. 1225). 1400-1550: 1944 (før 
1503), 230* (o. 1475), 1770 (o. 1500), 1972 (o. 
1500), 1802*, 1831, 2239, 2980, 3026, 3078, 
4443*, 4520, 4556, 4633, 4738, 4775, 4804, 4833, 
5006*, 5088, 5237. 1550-1850: 2318 (1787).

BINDINGSVÆRK
1550-1850: †3689 (før 1613), †3154 (før 1616), 

†4080 (før 1616), †3279 (før 1664), †4311 (før 
1668), †4977 (før 1673), †3352 (før 1676), †1676 
(før 1680), 1617 (før 1681), †2092 (før 1715), 
†3888 (før 1715), †4161 (før 1720), †4226 (før 
1725), †3078 (før 1734), †3278 (før 1734), 
†1929* (før 1775), †1850 (før 1810), †4978 
(før 1824), †6151 (1610), †1711 (1664), †4356 
(1673), †3549 (1728), †3987 (1737), †2068* 
(1756), †1727* (1774), †6153 (1780), 3026 
(1840), †1434 (1847), †1504, †1711, †1790, 
†1820*, †1930*, †2068, †2105, †2471*, †2976 
(?), †2982 (?), †3104, †3325, †3376, †3406, 
†3530*, †3574, †3600, 3634*, †3731, †4005, 
†4260, †4334, †5184, †5723*, †5724*. Efter 
1850: †1656 (1854).

Skjult bag halvstensskal. 1550-1850: 4189 
(1626).

BJÆLKE- OG BOMHULLER
Bjælkehuller. 1100-1250: 4832* (o. 1150)(natur-

sten). 1400-1550: 3943, 4775.
Bjælkehuller til hængestilladser. 1400-1550: 

1907, †2624, 2655, †2798, 2815, †4804, †5006. 
1450-1550: 2497*. 1550-1850: 4399*.

Bomhuller til bygningsstilladser, natursten. 
1100-1250: 3195 (o. 1100)(runde), 3204* (o. 
1100), 4736* (o. 1125), 5068* (o. 1125), 4832 
(o. 1150)(runde), 4551* (o. 1225), 4552* (o. 
1225)(runde), 1654*, 1726* (runde), 2237, 
†2256, †2363.

Bomhuller til bygningsstilladser, tegl. 1100-
1250: 4019*. 1200-1300: 198 (o. 1250). 1400-
1550: †1727*, 1907, 2041, 2157*, †2180, †2257, 
2315, 2382, 2383, †2415, †2496, †2719, †2797*, 
3216, 3913, 4023*, †4520, 4976, 5088, †5090*, 
†5093*, 5208*.

FORTANDINGER
1100-1250: 4550* (o. 1225). 1200-1300: 5431 (o. 

1225), 190 (o. 1250), 198* (o. 1250), 5698* (o. 
1275), 2979*. 1300-1400: 5712* (o. 1325), 1052* 
(o. 1350). 1400-1550: 239 (o. 1475), 262 (o. 1500), 
†2222, 2815, 3730 (?).

FULDMURE
1100-1250: 3195 (o. 1100). 1200-1300: 132 (o. 

1200), 5403 (o. 1225), †3784 (o. 1250).
FUNDAMENTER

Middelalderlige: †1670, †1862*, †2285*, †2308*, 
2440*, †2517*, †2587, †2591, †2940, †2942, 
†3012*, †3181, †3257, †3307, †3316, †3441 (?), 
†3498 (?), †3544 (?), †3844 (?), †4149*, †4151, 
†4155, †4214, †4666*, †5038, †5049* (?), 5273*, 
†5285. 1100-1250: 1020* (o. 1100), 1030* (o. 
1100), 1033* (o. 1100), 5064* (o. 1125), †5070* 
(o. 1125), †1333*, †2251*, 2716, 4828*, 5282. 
1200-1300: 5405 (o. 1225), 5409* (o. 1225), 
1042* (o. 1250), 3784* (o. 1250), 5697 (o. 1275). 
1300-1400: 5445 (o. 1350), †5446* (o. 1350). 
1400-1550: 5200* (o. 1400), 1353*, †3878*, 
†5087*, 5238*.

KASSEMURE
1100-1250: 1020* (o. 1100), 5065* (o. 1125), 1334, 

1390, 4827. 1200-1300: 132 (o. 1200)(?), 1042 (o. 
1250). 1400-1550: 1354.

LØBEBROER, TØMREDE
1200-1300: †5423 (o. 1225).

MURANKRE
Murankre, generelt. 1550-1850: †1435 (1685), 

3105 (1702), 1372 (1702?), 1394 (1719), 1972 
(1730), 5447 (1733), 3130 (1745), †2013 (1756), 
1972 (1762), 2721 (o. 1800), †2983 (efter 1725), 
2416, †4004. Efter 1850: 3409 (1862), 1834 
(1885)(stjerneformede), †4008 (o. 1890), 1570, 
1888, 2241.

Ankerforskud. 1550-1850: 6179 (1562-71)(s- 
formet).

Ankerforskud med initialer og/eller årstal. 
1550-1850: 4398 (1636), †1930 (1687), 2530 
(1694), †2416 (1735), 1503 (1749), 1394* 
(1750), 2417 (1751), 3409 (1758), 5237 (1764), 
†3506 (1765), 4775 (1767), 4678* (1771), 4356 
(1774), 1929 (1775), 2759 (1775), 2798 (1778), 
5237 (1778), 2260 (1779), 5088 (1779), 1832* 
(1780), 2345 (1780), 4264 (1780), 2313 (1787), 
4448 (1789), 2365 (1791), 2290* (1794), 4398 
(1794), 3815* (1795), 4521 (1800), †2472 
(1801), 1740* (1807), (†)2446 (1808), 1503 
(1839), 3550 (o. 1725), 4021 (efter 1758). Efter 
1850: 1755* (1852), 3154 (1863), 3550 (1864), 
4312 (1866), 1929 (1867), 3409 (1870), 4312 
(1880), 5284 (1931).

Ankerbjælker. 1400-1550: 2042, 5005. 1550-
1850: †3154 (før 1616), 3026 (1616), 5094 
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BYGNINGSKONSTRUKTIONER (fortsat)
(1702), †1754 (1710?), †5727 (1737), †2014 
(1803), 2445 (1823), 4021 (nævnt 1618), 2471* 
(o. 1613), †2983 (efter 1725), †1435*, 1741, 
†2599*, 2690, 2691, 2818, †3105, 5209. Efter 
1850: 3131* (1859), 2656 (o. 1857), 1869.

Forankringstømmer i murlivet. 1100-1250: 
(†)3195* (o. 1100).

STAV- OG BULKONSTRUKTIONER
Stavplanker. 1000-1100: 2037* (genanvendt som 

vinduesramme i den romanske kirke), 2038* 
(gen   anvendt som vinduesramme i den romanske 
kirke).

STRÆBE- OG STØTTEPILLER
Indvendige, oprindelige. 1100-1250: †2465 

(korbuepille). 1400-1550: 1066*, †1354*.
Indvendige, sekundære. 1400-1550: 5236* (o. 

1450). 1550-1850: 4635 (1831). Efter 1850: 6285 
(1941), 4264.

Udvendige, oprindelige. 1100-1250: †4019* (o. 
1200?). 1200-1300: †3396 (o. 1250). 1300-1400: 
5706* (o. 1325), 1051 (o. 1350). 1400-1550: 242* 
(o. 1475), 264* (o. 1500), 1061, †1354*, 3404 
(med spindeltrappe), †3723*, †3726*, 3730, 
†3730*, 5092, †5717*. Efter 1850: 4522* (1865), 
3409 (1870), 1431 (1872), 4953 (1878), 2066 
(1890), 4209 (1892), 4147 (1900). 1850-1900: 
2104 (1884).

Udvendige, sekundære. Middelalderlige: 1739. 
1300-1400: †5713* (o. 1325). 1400-1550: †5441* 
(o. 1450), 2158 (o. 1500)(rester af nedbrudte 
korsarme), †2285*, †2517 (vanger i styltetårn?), 
2814*, 3914, 4333*, 5090. 1550-1850: 4834 
(før 1665), †3530 (før 1675), †1435* (før 1685), 
†2983 (før 1700), †3325 (før 1720), †1974 (før 
1722), †3506 (før 1722), 3914 (1632), †3047 
(1663-86), †5209 (1700?), †5724* (1723), 2014 
(1756), 2471 (o. 1613), 2890 (efter 1650), 1676, 
2597, †5087*, 5407, 5408. Efter 1850: 1570 (før 
1862), 4635 (1856), 2015 (1862), †4937* (1866), 
1888 (1951), 2984 (1976), 3154 (o. 1850), †4776 
(o. 1850?), 1888.

STRÆKMURE
1100-1250: 5080* (o. 1125). 1200-1300: 5403 (o. 

1225).
VINDER, HEJSEVÆRK OG TRISSER

Uvis datering: †2846 (?).

BYGNINGSTAVLER OG -INDSKRIFTER
BYGNINGSINDSKRIFTER
Kalkmalede. 1250-1400: 1108* (o. 1360). 1400-

1550: 1467* (1492), 2348* (1511), †2291, 
†2419, †5110 (?). 1550-1850: 4453 (1656), 2624 
(1768), 3857* (o. 1700?). Efter 1850: 3948* 
(1988).

Andet. Middelalderlige: 3574* (? indhold uvis). 

1550-1850: †5254 (1589), 3601 (1777). Efter 
1850: 6078 (1869).

BYGNINGSTAVLER
Metal. 1550-1850: 2135 (1785), 5477 (1809), 311. 

Efter 1850: 4312 (1866), 634 (1881), 5477 (1890), 
3312 (1934), 3312 (1938), 5553 (1939), 325.

Sten. 1550-1850: 6178* (1571), 3278* (1689), 
5727* (1728), 2159* (1734), †2181 (1734), 
†840 (1739), 5672* (1746), †5727 (1746), 4496 
(1768), 2720 (1780), 3217* (1792), †2003, 
4261*, 4373*, 4872, 4904, 5729*. Efter 1850: 
4521 (1865), 3731.

Træ. 1550-1850: (†)1919 (1642). Efter 1850: 2098 
(1863).

Ukendte materialer. 1550-1850: †4447* (1598), 
†1335 (1636). Uvis datering: †5553 (nævnt 
1717).

DATERINGER, NATURVIDENSKABELIGE
DENDROKRONOLOGISKE DATERINGER
Murankre. 1100-1250: 3213 (1075-1100)(bjælke, 

korets østgavl). 1400-1550: 5096 (1430-40).
Tagtømmer. 1400-1550: 5241 (o. 1420). 1550-

1850: 3218 (o. 1550), 3218 (o. 1600), 3408 (o. 
1640), 3408 (o. 1670), 5096 (o. 1702), 5241 (o. 
1754), 5241 (o. 1781).

Vinduesrammer. 1100-1250: 4773 (o. 1125), 
5096 (o. 1160).

Andet. 1100-1250: 6358 (1135)(frontale). 1550-
1850: 3219 (1640-50)(vindeltrappe), 3218 (o. 
1550)(gulv).

DØBEFONTE
GRANIT

Middelalderlige: 1894*. 1100-1250: 1336, 1360* 
(fontefod), 1380*, 1414*, 1441*, 1476, 1510*, 
1602, 1629, 1682*, 1699, 1716*, 1731*, 1760*, 
1794*, 1855*, 1913*, 1959, 1998*, 2139*, 
2167*, 2244*, 2425, 2455*, 2480*, 2605*, 
2862*, 2912*, 2993*, 3089*, 3359*, 3383*, 
3425*, 3518*, 3535*, 3609*, (†)4128, 4275, 
4320*, 4343*, 4369*, 4414*, 4752*, 4786*, 
4814*, 5018*, 5291*, 5320*, 6346* (fontefod), 
6372 (fontefod). 1200-1250: 2803*, 2853*, 
3826*. 1850-1900: 5507* (1866), 2425 (1888), 
2352* (1896), 2197. 1900-1950: 3186 (1909), 
†3186 (1909), 5291 (1917), 6319 (1929), 2215. 
Efter 1950: 4252 (1957), 6116 (1971), 6074* 
(firpasform), 6330. Uvis datering: †4939* (nævnt 
1661), †1156 (nævnt 1694), 2698 (fontefod).

Østjyske løvefonte, klassisk type. 1100-1250: 
1661* (Veng-Mallinggruppen), 1744* (jf. 
Galtengruppen), 1777* (Sjørslevgruppen), 1808* 
(Sjørslevgruppen), 1836* (Sjørslevgruppen), 
1934* (Galtengruppen), 1978* (Galtengrup-
pen), 2049* (Veng-Mallinggruppen), 2073* 
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(Galtengruppen), 2096* (Galtengruppen), 2110* 
(Galtengruppen), 2187* (Veng-Mallinggruppen), 
2229* (Veng-Mallinggruppen), 2271* (Veng-
Mallinggruppen), 2325* (Veng-Mallinggruppen), 
2371* (Galtengruppen), 2505* (jf. Galtengrup-
pen), 2963* (Låsby-Vinderslevgruppen), 3033* 
(Veng-Mallinggruppen), 3055* (jf. Veng-Malling-
gruppen), 3117* (Sjørslevgruppen), 3138* (jf. 
Låsby-Vinderslevgruppen), 3164* (Låsby-Vin-
derslevgruppen), 3237* (Veng-Mallinggruppen), 
3555* (Låsby-Vinderslevgruppen), 3644* (Lås-
by-Vinderslevgruppen), 3699* (Sjørslevgrup-
pen), 3748* (Låsby-Vinderslevgruppen), 3863* 
(Låsby-Vinderslevgruppen), 3895* (Galtengrup-
pen), 4531* (Låsby-Vinderslevgruppen), 4573* 
(Sjørslevgruppen), 4717* (Sjørslevgruppen), 
5189* (jf. Sjørslevgruppen).

Østjyske løvefonte, Horsenstype. 1100-1250: 
2554*, 2632*, 2664*, 2728*, 2770*, 2826*, 
2861*, 3924*, 4000*, 4060*, 4687*, 4845*, 
4883*, 4988*, 5792*.

Østjyske løvefonte, Randerstype. 1100-1250: 
1557*, 1581*, 3582*.

Østjyske løvefonte, mindre grupper. 1100-
1250: 1873*, 2394*, 3287* (Kaløgruppen), 
3667* (jf. Serupmesteren), 4032* (Tamdrup-
gruppen), 4196* (Gellerup-Nørre Snedegrup-
pen), 4234* (Gellerup-Nørre Snedegruppen), 
4470*, 4609*, 4642* (fod, 1942), 4962* (Voer-
Stjærgruppen). 1150-1200: 5139* (Tamdrup-
gruppen). o. 1200: 3952*.

Østjyske fonte, mindre grupper. 1100-1250: 
1533* (Århustypen), 2207* (Århustypen), 2293* 
(Århustypen), 3333* (Tvilum-Vejerslevgruppen), 
3424* (Tvilum-Vejerslevgruppen).

Vestjysk type. 1100-1250: 2021*.
Sjællandsk type. o. 1200: 6291* (tøndeform).
Cylindrisk type. 1100-1250: 2454*, 5215*, 

5250*.
KALKSTEN
Gotlandske. o. 1250: 2698*. 1350-1400: 4089*, 

4169*.
SANDSTEN

1850-1900: 4128* (1851), 3311 (1876), †3748 
(1880)(fontefod). o. 1900: 4147 (kunstsandsten).

METAL
1450-1500: 546* (1481), 1778* (1481)(fonte-

gryde). o. 1650: 1156*. 1850-1900: †3359 (1856), 
2505* (1859), †2481 (1870), 6292* (1877), 
†1959 (1878). 1900-1950: (†)6209 (1911), 3311 
(1937). Efter 1950: 6102 (1985). Uvis datering: 
†4170 (nævnt 1661).

ANDRE MATERIALER
Uvis datering: †3384 (nævnt 1862)(terracotta).
Marmor. 1200-1250: 1824*. 1750-1800: 3977*. 

1900-1950: 6308*. Efter 1950: †6102 (1968).

Tegl. 1650-1700: †3748* (fontefod). 1900-1950: 
†6308 (1912).

Træ. 1650-1700: †4573 (1685). 1700-1750: †5508 
(1742)(engel). 1750-1800: †4884. 1800-1850: 
549 (1800)(»hjælpedåb«), †2425 (1830), 2455* 
(1830), †2481. o. 1850: †6341. 1850-1900: 6088* 
(1853), 1493 (1858), 3460* (1898). 1900-1950: 
6110. Uvis datering: †3827 (nævnt 1661), †4610 
(nævnt 1702), †1959 (nævnt 1830), †2352 (nævnt 
1862), †3827 (nævnt 1877).

Cement. 1850-1900: 4963* (1878), 3827* 
(1892), 4210 (1892). 1900-1950: 6110 (1906). 
Uvis datering: †3978 (nævnt 1683).

UVISSE MATERIALER
1100-1250: (†)3461 (granit eller sandsten). 1800-

1850: †4129 (1833). Efter 1950: 4153 (1978), 
2151. Uvis datering: †5508 (nævnt 1667), †3383 
(nævnt 1702), †6074 (nævnt 1712), (†)2588 
(nævnt 1715), †4988 (nævnt 1830), †6102 (nævnt 
1968).

MED BEMALINGER
1100-1250: 1441, 2665*, 3164, 4061*, 4786, 4883, 

†5792. 1150-1200: 5140*. 1350-1400: 4090, 
4170. 1850-1900: 6209* (1851).

MED INDSKRIFTER
1100-1250: 4470. o. 1200: 3952*. 1450-1500: 546* 

(1481).

DØBEFONTE, TILBEHØR
FONTEHIMLE

1600-1650: 551* (1612). o. 1650: 2771*. 1650-
1700: 1156*, 2051*, 3056*. o. 1700: 4370* (nu 
prædikestolshimmel). 1700-1750: 5794* (1718), 
2633* (1743), 3288*, 3461*, 4472*. 1750-1800: 
3978* (1767), 4787*. Uvis datering: †1760 
(nævnt 1683), †2633 (nævnt 1731), †5508 (nævnt 
1742)(?), †1809 (nævnt 1763), †4718 (nævnt 
1796), †3827 (nævnt 1843).

FONTELÅG
1600-1650: †2481 (1619). o. 1650: 6346*. 1650-

1700: †4884 (1693). o. 1700: 2964*, 5321*. 1700-
1800: †2167*, 3288*. o. 1800: 1662. 1800-1850: 
†549 (1800), 2455* (1830), 1731. 1850-1900: 
†1778 (1858), †1825 (1858), †3864 (1862). 1900-
1950: 3749. Uvis datering: †4275 (nævnt 1616), 
†1558 (nævnt 1648), †4988 (nævnt 1673), †1630 
(nævnt 1681), †3140 (nævnt 1687), †2271 (nævnt 
1702), †2326 (nævnt 1702), †3426 (nævnt 1702), 
†2854 (nævnt 1715), †4415 (nævnt 1715), †2073 
(nævnt 1719), †1914 (nævnt 1725), †1935 (nævnt 
1725), †2394 (nævnt 1725), †3537 (nævnt 1728), 
†3610 (nævnt 1730), †5508 (nævnt 1742)(?), †2097 
(nævnt 1750), †4688 (nævnt 1750), †2994 (nævnt 
1767), †1476 (nævnt 1788), †4532 (nævnt 1791), 
†1978 (nævnt 1803), †3668 (nævnt 1855)(?), 
†4415 (nævnt 1862), †4275 (nævnt 1913).
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DØBEFONTE, TILBEHØR (fortsat)
FONTEGITRE

1650-1700: (†)553* (1697), 1157*. 1700-1750: 
5795* (1718), †5509 (1742). Uvis datering: †552 
(nævnt 1646).

FONTEPODIER
1100-1250: (†)6373* (?).

DÅBSFADE
Messing. o. 1550: 1156, 1306*, 1381*, 1557*, 

1699, 1717, 2110*, 2140*, 2244*, 2729*, 2770*, 
3089*, 3139*, 3896*, 4061*, 4090*, 4235*, 
4532*, 4573*, 4610*, 4717*, 4845*, 4884*, 
4963*, 5018*, 5140. 1550-1600: 1414* (1594), 
1313 (forsølvet), 1441, 1476, 1809*, 1998*, 
2021*, 2050*, 2073*, 2294*, 2555*, 2666*, 
2827*, 2994*, 3034*, 3237*, 3334*, 3425*, 
3609*, 4198*, 4275*, 4472*, 4643*, 4688, 
5190*. o. 1600: 1510*. 1600-1650: 550* (1625), 
1630*, 1744*, 2097*, 2198*, 2271*, 3165*, 
3953*, 4786*. o. 1650: 1602, 3749*, †5794. 
1650-1700: 2803* (1664), 1778* (1684), 2167* 
(1686), 1582 (1694), 1156*, †1894. o. 1700: 
4988*. 1700-1750: 5215* (1734), 2912 (1735), 
†5509 (1742), †2481, 2854, 2963, 4034*. o. 
1800: 4129. o. 1850: 2230, †6341. 1850-1900: 
†3359 (1856), 2506 (1859), 2207 (1860), 2187* 
(1862), 2325 (1862)(med dåbsskål), †3288 
(1862), 1837 (1863), 2374 (1863), 2606 (1865), 
4321 (1871), 1824 (1873), 3518 (1877), 5320 
(1878), †3583 (1883), 1855 (1887), †3536 
(1887), 2425 (1888), 3384 (1891), 3827 (1892), 
4210 (1892), 1959 (1893), 3359 (1893), 2394 
(1894), 3055 (1895), †3668 (1895)(dåbsskål), 
2352 (1896), 1874 (1897), 6102 (1897), 3461 
(1899), 1661, 1760, 2326 (dåbsskål), †2352, 
2455, 2633, †3117, 3557, 3645, 4753*, 6088*. 
o. 1900: 5793*. 1900-1950: 4147 (1900), 1914 
(1902), 3583 (1902), 1894 (1905), 4129 (1905), 
1934 (1906), 2097 (1906), 1682 (1908), 3288 
(1908), 5250 (1918), 2633 (1935), 2729 (1938), 
1682 (1941), 4000* (1949), 1794, 1978, 3924, 
4343, 4814. Efter 1950: 4034 (1953), 4252 
(1957), 3186 (1969), 3186 (1975), 3668 (dåbs-
skål), 3700, 6075*. Uvis datering: †2374 (nævnt 
1657), †3827 (nævnt 1661), 3864* (nævnt 
1661), †4814 (nævnt 1661), †4884 (nævnt 1661), 
†5509 (nævnt 1667), †2606 (nævnt 1681), †3359 
(nævnt 1681), †4369 (nævnt 1715), †4415 (nævnt 
1715), †3461 (nævnt 1729), †3978 (nævnt 1731), 
†4753 (nævnt 1791), 1731 (nævnt 1862), 2698 
(nævnt 1862), †4006 (nævnt 1862), †6291 (nævnt 
1917).

Sølv. 1650-1700: 550* (1696). 1700-1750: 5793* 
(1719)(med †futteral af træ). 1850-1900: 3311 
(1876). 1900-1950: 6110 (1906), 5509* (1936), 
2506 (1949). Efter 1950: 3117 (1960), 1582 

(1964), 6116 (1971). Uvis datering: †3384 (nævnt 
1862), †3461 (nævnt 1862).

Tin. 1650-1700: 3117 (1684), 3139* (1684), 
1534* (1686), 2216* (1687), 3287* 
(1694)(dåbsskål), 3287* (1694), 3055*. o. 1700: 
(†)1760. 1700-1750: 1700 (1703), 1874 (1703), 
1914* (1703), 1934 (1703), 1978* (1703), 
†2022 (1703), 3557 (1703), †3359 (1707), 
3334* (1727), †3668 (1733), 1313, †3583. 
1750-1800: 1824 (1773). 1800-1850: †1682 
(1831), †3583 (1837), †3700 (1849). 1850-
1900: 6210* (1851), 1414, 2050. Efter 1950: 
3536 (1983), 3287 (1989), 3557. Uvis datering: 
†2326 (nævnt 1702), †2140 (nævnt 1707), †2167 
(nævnt 1714), †2188 (nævnt 1714), †2455 (nævnt 
1715), †3583 (nævnt 1715), †2374 (nævnt 1719), 
†3536 (nævnt 1719), †3700 (nævnt 1719), †3461 
(nævnt 1729), †3518 (nævnt 1729), †2050 (nævnt 
1739), †3645 (nævnt 1739), †2394 (nævnt 1745), 
†3359 (nævnt 1766), †1476 (nævnt 1786), †1809 
(nævnt 1803), †1661 (nævnt 1829), †1794 (nævnt 
1829), †1855 (nævnt 1829), †1959 (nævnt 1862), 
†4321 (nævnt 1862), †4343 (nævnt 1862), †5291 
(nævnt 1902).

Kobber. 1750-1800: †6210 (1769), 6210* (1776), 
4170*. 1850-1900: 2665* (1858). 1900-1950: 
4415* (1930). Uvis datering: †4091 (nævnt 
1661), †2698 (nævnt 1681), †5190 (nævnt 1717), 
4369 (nævnt 1862), †4415 (nævnt 1862), †5250 
(nævnt 1862), †5291 (nævnt 1862).

Porcelæn. 1800-1850: †2455 (1830). o. 1850: 
†2425, †2729.

Andre materialer. 1800-1850: 551 (1802)(træ), 
†2425 (1830)(fajance), †2425 (metal). 1850-1900: 
1894 (zink). 1900-1950: 2481 (1917)(tombak), 
5291 (metal), 6110 (kunstmetal). Uvis datering: 
†5794 (nævnt 1862)(zink).

Ukendte materialer. o. 1700: †1894. 1750-1800: 
†6155. Efter 1950: 2230 (1985). Uvis datering: 
†1661 (nævnt 1681), †4532 (nævnt 1681), †2425 
(nævnt 1687), †1682 (nævnt 1830), †5140 (nævnt 
1834), †3384 (nævnt 1844).

DÅBSKANDER
Messing. 1750-1800: 1662. o. 1850: 2912*. 1850-

1900: 2326 (1880), 1582* (1886), 1602 (1888), 
3056 (1895), 1874 (1897), 1700 (1898), 1998*, 
†4343. o. 1900: 2294, 2394. 1900-1950: 1914 
(1902), 2022* (1902), 1894 (1905), 1934 (1905), 
1731 (1906), 3978* (1906), 3864* (1912), 5250 
(1918), 2827 (1926), 1978 (1927), 2771 (1929), 
4129 (1929), 4415 (1930), 2271 (1932), 4091 
(1932), 4061 (1933), 4814 (1933), 4845 (1933), 
4147 (1934), 3034 (1935), 2110 (1936), 1558 
(1938), 2729 (1938), 2994 (1938), 2073 (1941), 
1381 (1942), 3749 (1943), 3335 (1944), 3238 
(1946), 1630 (1947), 2425 (1947), 3186 (1947), 
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1744 (1949), 4000 (1949), 5190 (1951), 2097, 
2140, 2854, 3384, 3827, 4275, 4321, 5215. Efter 
1950: 2699 (1950), 2804 (1951), 3924 (1952), 
4034 (1953), 1476 (1961), 1510 (1963), 4610 
(1966), 4964* (1969), 3645 (1973), 4198 (1973), 
1794 (1975), 2140 (1975), 4236 (1975), 1809 
(1977), 1824 (1978), 5141 (1987), 2050, 2555, 
3165, 3668, 6075*.

Sølv. 1850-1900: 5509* (1866). 1900-1950: 2666 
(1937). Efter 1950: 5794* (1950), 2455 (1953), 
4786 (1953), 4718 (1954), 2506 (1955), 3117 
(1960), 4472 (1971), 6116 (1971), 5320* (1976).

Tin. 1700-1750: †5794. 1750-1800: †6210 
(1751), 3335*. 1800-1850: †6210 (1829), 
3359*, 3536, †5509. o. 1850: 1442*, 1760, 
3461*. 1850-1900: 6210* (1851), 1510 (1862), 
†1558 (1862), †2244 (1862), 2352 (1862), 2455 
(1862), 2481 (1862), 2506 (1862), 2555 (1862), 
2633* (1862), 2699 (1862), 2854 (1862), 
†2964 (1862), 3089 (1862), †3165 (1862), 
3238 (1862), 3610* (1862), 3896* (1862), 
3924* (1862), 3954* (1862), †4129 (1862), 
5140 (1862), 5320 (1862), 1662* (1863), 
1682* (1863), 2167 (1863), 3140* (1863), 
3288 (1863), †3668 (1863), 4170* (1863), 
4198 (1863), †4472 (1863), 4532* (1863), 
2606 (1865), 4643* (1869), 1959 (1874), 1855 
(1880), 1824* (1889), 4210 (1892), 1414, 1534, 
1778, 1837, 2050, 2207, 2374, 2729, 3034*, 
3056, 3117, 3426*, 3518, †3645, †3700, †3749, 
4147, 4370, 4688*, 4718*, 4753, 4787*, 4988*, 
5291. 1900-1950: 2426, †2666, 4236*, 4884. 
Efter 1950: 3700. Uvis datering: †6075 (nævnt 
1712), †1794 (nævnt 1862), †1809 (nævnt 1862), 
†3384 (nævnt 1862), †3557 (nævnt 1862), †4574 
(nævnt 1862), †4814 (nævnt 1862), †3583 (nævnt 
1920).

Kobber. 1850-1900: 5018* (1891). Uvis datering: 
†4643 (nævnt 1846)(tidl. Kaffekedel).

Porcelæn. 1850-1900: 2022 (1865), 2207, 2481, 
3238, 4532. 1900-1950: 1959, 2506.

Andre materialer. 1800-1850: †4718 (1836) 
(blik), †4784 (1836)(blik). 1850-1900: 3978* 
(1862)(blik), †4643 (blik), 6346 (blik). 1900-1950: 
4574* (1904)(fajance), 2455 (blik). Uvis datering: 
†3668 (nævnt 1863), †4472 (nævnt 1863)(blik).

Ukendte materialer. 1800-1850: †6075 (1829). 
1850-1900: †4415 (1862), †4846 (1862), †4034 
(1863), †4236 (1863). 1900-1950: †4814 
(1904). Uvis datering: 3500 (nævnt 1788), †4091 
(nævnt 1862), †5019 (nævnt 1862), †4091 (nævnt 
1881).

ANDET
1750-1800: †3749 (1763)(flaske af blik til dåbs-

vand). Uvis datering: 1156 (efter 1675)(dåbsdue). 
1750-1800: †6210 (1776)(bord). 1900-1950: 

1306 (jernring i væg). Uvis datering: †4532 
(nævnt 1617)(»fontestol«).

Dåbsengel. 1700-1750: †5508 (1742).

DØRE OG PORTALER
se også Kirkegårdsindgange under Kirkegårde.

Frådsten. 1100-1250: †3212 (o. 1100)(toppen 
ødelagt), (†)2887 (toppen ødelagt).

Tegl. 1200-1300: †199* (o. 1225)(dobbeltfalset), 
†1295 (o. 1250). Efter 1850: 1524 (1970).

VANDRETTE AFDÆKNINGER
1100-1250: †1595, †1819, †1885, †1928, 1988, 

2595, †2621, 2689, 2717, †3527, 4736 (frådsten), 
5004. 1400-1550: †2180 (overligger af (nu udta-
get) romansk gravsten).

Granit, monolitoverliggere. 1100-1250: 1615*, 
1710* (tagformet), 1726, †1769*, 1789, 1848, 
(†)1928*, 1970, †2068 (?), †2089, †2105 (?), 
2132, †2132, †2201*, †2237, 2413, †2413, 2443 
(?), 2597*, 2814, 3020*, 3043, 3103, 3126, 3573*, 
3657, 4045, 4078, 4184, 4220*, 4258, †4394, 
4630, 4674, 4772 (frådsten indgår), 4772*, 4869* 
(skævt tagformet), 4975, 5181, 5206*. Efter 1850: 
6176* (1885), 5207* (1900).

Med tympana. se Tympana (s. 6409).
Tegl. 1550-1850: 2291 (1794), 1740* (1807), 

6064*.
RUNDBUEDE

1100-1250: 1849 (materiale ikke nævnt). 1300-
1400: 1053* (o. 1350)(falsede). 1400-1550: 1868 
(blandede, genanvendte materialer). 1550-1850: 
†1391 (1651)(materiale ikke nævnt). Efter 1850: 
330* (1922)(falsede), 330* (1925)(falsede).

Frådsten. 1100-1250: 1026* (o. 1100), 1031* (o. 
1100), 3203 (o. 1100), 5074* (o. 1125), 4547 (o. 
1225), 4553 (o. 1225), 4592 (o. 1225), †2156*, 
2978, 3851*, 4333 (iblandet tegl), †4829, †4831*, 
5282*.

Granit. 1100-1250: 1458, †1458, 1521, 1551, 
1595, 1739, 1830, 2237*, †2256, 2256, 2289*, 
2341*, 2341, 2464*, 2495*, 2651*, 3573*, 
3684*, 4221, 4354, 5233*. Efter 1850: 1712 
(1876).

Kridt. 1100-1250: 1692*.
Granit, iblandet andre materialer. 1100-

1250: 3152 (o. 1150)(al), 1391 (frådsten og 
kridt), 1655 (frådsten), †1801 (frådsten), 1943 
(frådsten), 2010 (frådsten), †2040 (frådsten), 
†2178 (frådsten), 2178 (frådsten), 3074 (kalk-
sten), 3320 (al?), 4160* (tegl). 1400-1550: †2315 
(tegl), 2843 (tegl, falsede). 1550-1850: 3153 
(1759?)(tegl). Efter 1850: 1771 (1868)(tegl), 
1596 (1901)(tegl).

Tegl. 1100-1250: 4020. 1200-1300: 163* (o. 1200), 
174 (o. 1200), 3403 (o. 1250?), 2979*. 1300-1400: 
†5707* (o. 1325?). 1400-1550: (†)231* (o. 
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DØRE OG PORTALER (fortsat)
1475)(rekonstrueret 1870), 4556 (o. 1500), 4833. 
1550-1850: 5473 (1743?), †2890 (o. 1625), 1868, 
†5747, 6182. Efter 1850: 1852 (1862), 6282* 
(1877), 5472*.

Tegl, falsede. 1100-1250: 4441 (o. 1200), 4553* 
(o. 1225). 1200-1300: 163 (o. 1200), †5417* (o. 
1225), 3397 (o. 1250), 3940 (o. 1275). 1400-1550: 
†4117* (o. 1500), 4632 (o. 1500), 1990*, 2041*, 
4187, 4220, 5238. Efter 1850: 3966 (1878).

SPIDSBUEDE
Granit. 1200-1300: 5412* (o. 1225)(oprindelig 

rundbuet).
Tegl. 1200-1300: 174* (o. 1200). 1300-1400: 

†5707* (o. 1325). 1400-1550: 1062* (?), 3730, 
5006.

Tegl, falsede. 1200-1300: †5417* (o. 1225)(?), 
1046* (o. 1250), †5700* (o. 1275)(portallignende 
indfatning). 1400-1550: 272 (o. 1500), 4632 (o. 
1500), 1393, 2180*, 3730*, 4598. Efter 1850: 
4953 (1878), 1596 (1905), 6316 (1929).

Tegl, profilerede. 1300-1400: 1053* (o. 1350)(re-
konstrueret). 1400-1550: †5715*.

FLADBUEDE
Granit og tegl. 1100-1250: 4394 (o. 1200). 1300-

1400: 5302*. 1400-1550: †3026 (o. 1500), 1656, 
†2133, 3688*, 4443, 4676, †5237. Efter 1850: 
2798 (1876).

Tegl. 1200-1300: †187* (o. 1200), (†)5423* (o. 
1225). 1300-1400: 5707* (o. 1325), †5707* (o. 
1325). 1400-1550: 233 (o. 1475), 236 (o. 1475), 
275 (o. 1500), †2949 (o. 1500), 4225 (o. 1500), 
†4936 (o. 1500), †1693*, 1832, 1945, †2759 (?), 
2815*, 3659, 4738, 4870, 5088, †5092*, 5208, 
5237, †5715*, †5718*, †5747*, 6178. 1550-1850: 
2417 (1751), †3966 (1767), 4447* (1789), 3280 
(1792), 2345, 5093*. Efter 1850: 4115 (1865), 
5747 (1892), 6094* (1897), 6191 (1909), 2720. 
Uvis datering: †4394 (måske adgang til lukket 
†stol).

Tegl, falsede. 1400-1550: 5444* (o. 1450), 5444 
(o. 1450), 230 (o. 1475), 256 (o. 1475), 266* (o. 
1500), 1066 (o. 1500), †1770 (o. 1500), 1972 
(o. 1500), 2654 (o. 1500), 4021 (o. 1500), 4260 
(o. 1500), 4398* (o. 1500), 1569, (†)1695, 1755, 
1850, †1907, 2092, †2105*, 2240, 2316*, 2497*, 
2690* (oprindelig spidsbuet), 2719, 2797, 3216, 
†3529, 3634, †4520, 4597, 4775, †5092*. 1550-
1850: 3078 (1757), 2416. Efter 1850: 6302* 
(1912), 6134* (1938), 1291 (1957)(rekonstruk-
tion).

KURVEHANKSBUEDE
Tegl. 1400-1550: 5236* (o. 1450). 1550-1850: 

6176* (1562-71)(med affasede halvstensstik), 
2013* (1756), 2844 (1845), 5236* (o. 1600).

Tegl, falsede. 1400-1550: 1740, 2798.

DØRSPEJL, TEGL
Spidsbuede over fladbuet dør. 1300-1400: 

2381 (?). 1400-1550: 2529 (o. 1500), †2652* 
(o. 1500), †4936 (o. 1500), 1392, 1616, 1676, 
1802*, †1803, †1973*, 2156*, 2498, (†)2815*, 
2981, 3128, 3405* (falset), 3405*, 3659, 4443, 
4738, 4775, 4833, 5237. Efter 1850: 4115 
(1865), 6094* (1897), 6302* (1912), †3450* (o. 
1866)(cirkelblænding i spejlets bund), †3450*.

Spidsbuede over rundbuet dør. 1400-1550: 
230* (o. 1475)(profileret).

SØJLEPORTALER
Frådsten. 1100-1250: 3812 (iblandet al), 3813* 

(iblandet al), 3851*.
Granit, med 2 frisøjler. 1100-1250: 1567*, 

3321*, 3447*.
Granit, med 4 frisøjler. 1100-1250: 1673*, 

3272*, †3370* (?).
Granit, med 6 frisøjler. 1200-1300: 5412* (o. 

1225), 5472* (o. 1225).
Tegl. Efter 1850: 6281* (1877).

PORTALFREMSPRING
Efter 1850: 6316 (1929).
Baldakinportaler. 1200-1300: †5416* (o. 

1225)(rekonstruktion; i murfremspring).
Tegl og granit. 1200-1300: 153* (o. 1200)(re-

konstrueret i 1920’erne), (†)155* (o. 1200).
PRÆSTEDØRE

1100-1250: 2651*, 2756*, 3320*. 1200-1300: 
2979*. 1550-1850: †6153 (1780). Efter 1850: 
2532 (1868), 6065* (1869), 5473* (1873), 6108 
(1906), 3184 (1909), †6316 (1929), 6114 (1971), 
6316 (1977). Uvis datering: †1083* (nævnt 
1830).

VESTDØRE, OPRINDELIGE
1100-1250: (†)3203* (o. 1100), †5074 (o. 1125)(?). 

1200-1300: 5411* (o. 1225). 1300-1400: 1053* (o. 
1350). 1400-1550: 231* (o. 1475).

INDVENDIGE AFDÆKNINGER
Monolitter af granit. 1100-1250: 1769, 1789, 

1848, 2237, 2311, 2431, 3020, 5233.
Vandrette afdækninger, uvis materiale. 1100-

1250: 2464, 2495, 2526, 2595, 2651, 2814, 2946, 
3126, 3684, 4160, 4184, 4354. 1400-1550: 2315. 
1550-1850: 6182 (1550-1600), 5941* (1783). 
Efter 1850: 3152.

Rundbuede. 1100-1250: 1801, 2178, 2341, 2651, 
2978, 3074, †3596, 3812, 3851*, 4333, 4441. 
1200-1300: 153* (o. 1200), (†)155* (o. 1200)(re-
konstrueret i 1920’erne), 5417 (o. 1225). Efter 
1850: 2843 (1942).

Fladbuede. 1100-1250: 4078. 1400-1550: 2843, 
3405, 4220. 1550-1850: 2689 (1700-50).

Planker og bjælker. 1100-1250: 4593 (o. 1225), 
1726, 1769, 1885, 1928, 3912, 4772. 1550-1850: 
6176 (1562-71).
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TYMPANA
Granit. 1100-1250: †5416 (o. 1225?)(?).
Glatte, granit. 1100-1250: 1566*, 1567*, 1673*, 

1710*, †1819 (med tovsnoning), 1905*, 2067*, 
2464*, 2495*, 2526*, 5233*. Efter 1850: 2201 
(1882), 2104 (1884).

Skulpturudsmykkede, granit. 1100-1250: 
1501* (o. 1150), 1360*, 1360*, 1372*, 1709*, 
1753*, (†)1754*, (†)1849 (?), 2089*, 2219*, 
2222*, 2237*, 2311*, 2342*, 2465*, 2651*, 
2754*, 2756*, 2946*, 3013* (brudstykke?), 
3021*, 3044*, 3126*, 3277*, 3277*, 3321*, 
3374*, 3441*, 3447*, 3503*, 3547*, 3596*, 
3598*, 3630*, 3685*, 3686*, 4113*, 4221*, 
4666*, 4674*, 5233*, 5744*, 5745*. 1200-1300: 
158* (o. 1200), 3940* (o. 1275?).

Skulpturudsmykkede, sandsten. Efter 1850: 
1727 (1891).

Tympanonlignende (murede) felter. 1100-
1250: 3201 (o. 1100). 1550-1850: 2291 (1794), 
1740* (1807), 6064*. Efter 1850: 6281* 
(1877)(»støbt«), 4953 (1878), 6108 (1906).

VANGER OG STIK MV.
Kragbånd. 1100-1250: 2464*, 2526*, 3597, 4705.

KARMSTEN
1100-1250: †3351, †3503.
Glatte. 1100-1250: 1359* (?), †1431, 1769*, 

3044*. 1200-1300: 5416 (o. 1225).
Med hjørnesøjler. 1100-1250: 1359* (?), 1360* 

(?), 1709*, 1710*, 1752*, (†)1754, †1905*, 
1905*, (†)2067*, 2089*, 2219*, 2222*, 2311*, 
2754*, 2756*, (†)3351* (?), 3351*, 3371*, 3441* 
(desuden skulpturudsmykning), 3447*, †3547 (?), 
3684*, 5744*.

STÆNGEBOMME
Middelalderlige: †4666 (?). 1100-1250: †2132, 

†2156, †2222*, †2651, †3044, †3812, †4078. 
1200-1300: †5417 (o. 1225). 1400-1550: †2255.

PORTALER, EFTERMIDDELALDERLIGE
1550-1850: 859* (1702)(indvendig, til gravkapel), 

†5726* (1747), †5728* (1750-1800), †6064 
(1755), 3217* (1792), (†)2290* (1794), †6065* 
(1795), †5472* (1797), 6064* (1800-50?). Ef-
ter 1850: †5472* (1866), †5460* (1867), 330* 
(1922), 6311* (1923), †6316 (1929)(til ligkapel).

Sandsten. 1550-1850: †300* (1743), †5456* 
(1797).

Tegl. Efter 1850: 1802 (1865).

DØRFLØJE
se også Låsetøj og -beslag.

Middelalderlige: (†)2231*. 1500-1550: 1480* 
(1531), 538*, †1718. 1550-1600: †4692 (1589), 
†5254 (1589), †1416. 1600-1650: †4940 (1616), 
†4692 (1619), †2075*. 1650-1700: 3296* (1689), 
564 (1692), †4344, 6225. o. 1700: 6226. 1700-

1750: †574 (1702), 4613* (1708), 573* (1709), 
†5539 (1743), †5875 (1746), 1456, 1536, 2001, 
†5875*. 1750-1800: †5875* (1786), †5875* 
(1786), †5875* (1786), †579, 2024*, 6241*. 
o. 1800: 6226. 1800-1850: 4891 (1821), 4723* 
(1830), 4790* (1830), †5540 (1830), †5145 
(1831), †2967 (1832). 1850-1900: 5871* (1890), 
5871*, 5871, 5874. 1900-1950: 6226 (1906), 
4479 (1949), 575. Efter 1950: 1171 (1957). Uvis 
datering: †574 (nævnt 1497), †4692 (nævnt 1617), 
†578 (nævnt 1660), †4173 (nævnt 1661), †5539 
(nævnt 1690), †2774 (nævnt 1862), †4648 (nævnt 
1862).

JERNBUNDNE
Middelalderlige: †3060*, †4891. 1400-1550: 1918*. 

o. 1550: 5323*. 1600-1650: 4241* (1604), 4790* 
(1616), 4172*, †4817. 1700-1800: 6226*. 1750-
1800: 2190. 1850-1900: 3060 (kopi af ældre). 
1900-1950: 5323 (1931). Uvis datering: †3241 
(nævnt 1617), †2967 (nævnt 1719), †3405 (nævnt 
1868).

VINDFANG
1700-1750: †574 (1730), 5875*, (†)5875*. 1750-

1800: †5540* (?). 1850-1900: 2892. 1900-1950: 
329* (1921). Efter 1950: 334* (1952), 2201 
(1968). Uvis datering: †1081 (nævnt 1708).

EFTERMIDDELALDERLIGE KIRKER
1550-1850: 6063* (1560-70), 6175* (1571), †6151 

(1610), †6153 (1780). 1850-1900: 6083* (1853), 
1492 (1858), 4521 (1865), †4007* (1870), 1818* 
(1872), 1430* (1873), †6105* (1874), 2197* 
(1876), 3309* (1876), 6279* (1877), 4952* 
(1878), 1313* (1880), 2200* (1882), 2104* 
(1884), 1316 (1886), 2583* (1886), 1313* (1887), 
2066* (1890), 4207 (1892), †6311* (1894), 
†1316 (1895), 6093* (1897), †6301 (1898), 4146 
(1900). 1900-1950: 1316* (1905), 6107* (1906), 
†6311 (1907), 3184 (1909), 6301 (1912), †1316 
(1913), †6276 (1920), †6311* (1923), 1316* 
(1926), 6313* (1929), 1493 (1934), 1316* (1935), 
3996* (1941), 2215 (1944), 1429 (1945). Efter 
1950: 4251 (1957), 6320 (1957), 1316* (1958), 
6321* (1958), 1317* (1959), 2151 (1960), 1317* 
(1966), 6113 (1971), 1317 (1973), 1493 (1974), 
1547 (1976), 2151 (1976), 4153 (1984), 3305* 
(1989), 4154* (1994).

FORHALLER
se også Tårnrum under Tårne samt Våbenhuse.

1100-1250: 3203 (o. 1100)(i tårnrum, nu inddraget 
i skibet). 1550-1850: 3965 (1767)(i tårnrum). 
Efter 1850: 3529 (1867)(i tårnrum), 3410 (1870) 
(i skibets vestende), 4953 (1878)(i tårnrum), 4208 
(1892), 4146 (1900)(i tårnrum), 3996 (1941)(i 
tårnrum), 4521 (i tårnrum).

DØRE OG PORTALER – FORHALLER 
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FORSVARSINDRETNINGER
KIRKEGÅRDE, BEFÆSTEDE
Forsvarstårne. 1250-1400: (†)2308* (?, tillige 

funk tion som begravelseskapel).
Mure. 1250-1400: (†)2308*.
Skanser og kanonbatterier. 1550-1850: †2464 

(nævnt 1857), †1333*.
Voldgrave. 1250-1400: †5373* (o. 1310), (†)2308*.

FORTIDSMINDER
GRAVHØJE

†1799, †3596*, †3811 (?), 4216, 6132.
GRAVPLADSER

Før 1050: 1387, †5373.
GÅRDANLÆG

1000-1100: 6358. Uvis datering: 4868.
LANDSBYBEBYGGELSER

Før 1050: 3884, 4438.
RUNESTEN

3569 (o. 1000), 1042, 1923, 2836, 3096, 3811*.
STEN MED SKÅLTEGN

1390, 2239 (? kværnsten), 2413, 3811*.
VOLDSTEDER

Middelalderlige: 1708, 2647, 2687, 2747, 2747, 
3267, 3370, 3498, 5002. 1300-1400: 4158, †5273.

ANDET
1987 (sten med hjulkors), 1987 (kværnsten), 
2523* (»Stoddersten / Bathis sten«).

FUND, ARKÆOLOGISKE
søges generelt under relevant stikord. Middelalder-

lige: 2441 (lerkarskår), 4544 (lerkarskår, bogbe-
slag), 5226 (lerkarskår). 1600-1650: 4590 (sølv-
skat), 4633 (benådningsbrev fra Christian IV, 
fundet i kirketårnet). Uvis datering: 4180 (lerkar-
skår, bronzespænde).

GAVLBLÆNDINGER
se også Blændinger.

1300-1400: (†)216 (?). Efter 1850: 2215 (1944).
BLÆNDINGSRÆKKER

1100-1250: 1044* (o. 1250), 3886* (i to etager). 
1400-1550: †1067* (o. 1500).

BÅNDBLÆNDINGER
1200-1300: 5409* (o. 1225). 1400-1550: †2949 

(o. 1500), 1945, 2132*, 2815*. Efter 1850: 1852 
(1862), 3551 (1864).

CIRKELBLÆNDINGER
1300-1400: 5707* (o. 1325), 1052* (o. 1350). 1400-

1550: 222* (o. 1425), †224* (o. 1425), (†)249* (o. 
1475), 2157* (o. 1500), 2529 (o. 1500), 2655 (o. 
1500), 1062*, (†)1503, 1552*, 1693*, 1695*, 1755, 
1945, †1973*, 1990*, 1990*, 2180*, (†)2382, 
2815*, 2815*, 2889*, 2981*, 3130, 3153, 3217, 
4445*, 4738*, 4833, 5006*. 1550-1850: 4598* (o. 
1550?). Efter 1850: 1929 (1867), 1930 (1878).

ENKELTBLÆNDINGER
1200-1300: †5411* (o. 1225), 1044* (o. 1250). 

1400-1550: 5442* (o. 1450), 1831, 2260* (sekun-
dær kurvehanksbue), †5718*. Efter 1850: 3551 
(1864).

Rundbuede. 1200-1300: 3399 (o. 1250?). 1400-
1550: 5443* (o. 1450). Efter 1850: 6108 (1906).

Spidsbuede. 1400-1550: 2180*.
Spidsbuede, trillingdelte. 1400-1550: 2132*.

ETAGEDELTE BLÆNDINGER
Spidsbuede, tvillingdelte. 1400-1550: 1394*.

HØJBLÆNDINGER
Fladbuede. 1400-1550: 2092, 2530, 5087.
Rundbuede. 1100-1250: 4020* (o. 1200?). 1400-

1550: 222* (o. 1425), †224* (o. 1425), 5442* (o. 
1450), 249* (o. 1475), 1693*, 1695*, 2798* (?, 
afkortet 1876), 4521*, 4598*. Efter 1850: 1929 
(1867), 1909 (1879), 1909 (1885).

Spidsbuede. 1300-1400: 5707* (o. 1325), 5707* 
(o. 1325), 1052* (o. 1350). 1400-1550: 4024* (o. 
1500), 1062*, 1461, 1462* (tvillingdelte stik), 
1462*, 1552*, 1552* (tvillingdelte stik), 1740, 
2497, 2529, 2529, 2690*, 2815*, 2815* (tvil-
lingdelte stik), 3404, 4738*, 4805*, 5006*. Efter 
1850: 6094* (1897), 6095* (1897).

Spærstik. 1400-1550: 5006* (tvillingdelte stik).
Andet. 1300-1400: 5707* (o. 1325)(tvillingdelte 

stik). 1400-1550: 2382 (tvillingdelte stik), 2624 
(flankeret af små trappestiksblændinger), 2655 
(tvillingdelte stik), 4186, 4677*, 5093*. Efter 
1850: 6315 (1929)(med aftrappet udkragning).

PRYDBLÆNDINGER
Firpasformede. 1400-1550: 1462*, 2180*, 2260*.
Korsblændinger. Middelalderlige: 1392* (Ge-

orgskors). 1200-1300: 3399 (o. 1250?). 1400-
1550: 3813 (et korset kors), 3913* (kors). Efter 
1850: 1852 (1862), 2798* (1876), 3028 (1880), 
1973 (1887), 6134* (1938)(tre korsformede).

Andet. 1400-1550: 2157* (o. 1500)(rudeformet, 
aftrappet), 2656 (o. 1500)(rudeformet, aftrappet), 
4333* (stigende buefrise med korsformet hæn-
gestav foroven). Efter 1850: 6282* (1877)(pibe-
blændinger med trappestik).

REKTANGULÆRE BLÆNDINGER
1400-1550: †2949 (o. 1500).

SKJOLDBLÆNDINGER
1400-1550: 249* (o. 1475), 266* (o. 1500), 1062*, 

1462*, 1552*, †1552*, 1694*, 2260*, 2815*.
SMÅBLÆNDINGER

1400-1550: 2624, 4598*, †5718*. Efter 1850: 
6302* (1912).

ANDET
1100-1250: †2010 (blændarkader), 2039* (blænd-

arkader), 3073* (blændarkader). 1400-1550: 249* 
(o. 1475)(fempas), 4805* (tvillingblænding med 
midtstav brudt af stormstigetrin).
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434*

GAVLE
se også Forhøjelser under Ombygninger.

1100-1250: 3043 (o. 1200), 2237. 1400-1550: 
†2415 (o. 1500), 2843*, †3529*, 5091*. 1550-
1850: †4978. Efter 1850: 1755 (1852), 4078 
(1863), 1771 (1868).

GAVLKAMME
1400-1550: †1067* (o. 1500). Uvis datering: †5087 

(nævnt 1761).
Glatte. 1100-1250: †5079* (o. 1125). 1400-1550: 

†239* (o. 1475), †3728*. 1550-1850: †3046* 
(1759), †310* (1777), †1434*, †1930*, 2260, 
†4163*. Efter 1850: 2015 (1862), 1727 (1875), 
†325* (1882), 6315 (1929)(bryn over aftrappet 
udkragning), 3575 (o. 1866), 1374, 1462, 2981, 
6325. Uvis datering: 6066*.

Med tinder. 1300-1400: 5706* (o. 1325)(fornyet 
1888-92). 1400-1550: †5718. 1550-1850: †5728* 
(1775), †6066* (?). Efter 1850: 1929 (1867), 
4953* (1878)(pinakler), 6108 (1906), 3185 
(1909)(rundbuede toptinder), 2847* (1912), 
5302 (1931), 4521, 4598*.

Med kamtakker. 1300-1400: †207*. 1400-1550: 
(†)2132 (før 1500), †222 (o. 1425)(?), †224* (o. 
1425), †5444 (o. 1450), †266*, 1062*, 1393*, 
1461, †1462, †1551*, 1552*, †1568, 1568, 1596, 
1693*, 1906, †1973*, †2013, †2260, 2382, 
2383*, 2497, 2498, 2529, 2529, 2596, 2624, 
2655, 2690, 2798, 2815*, 2815*, 2816, 2889*, 
†2949, 3130, 3153, (†)3217, 3634, †3659 (?), 
†3688, †3853*, †4024, †4114, †4186 (?), †4333 
(?), †4555, †4558, †4677, †4738, 4740*, †4803, 
†4805, †4834, †4870, †5091, †5718. 1550-
1850: †1908 (1595), 2417 (1751), 1740, †1755, 
†1888 (?), †1930*, †3153 (?), 4445, †6066* (?). 
Efter 1850: 4022 (1856), †1373 (1860), 1570 
(1862), 3550 (1864), 1553 (1866), 2760 (1867), 
2762 (1867), 1909 (1879), 4312* (1880), 1909 
(1885), 3046 (1894), 6094* (1897), 2157* 
(1907), 1373 (1912), 6302* (1912), 1945 
(1918), 1695 (1928), †1802 (o. 1900), 325, 329*, 
329, †1374, †1434*, 1569, 1675, 2157*, 2180*, 
2215. Uvis datering: †3853 (nævnt 1604), †2069 
(nævnt 1615), †2983 (nævnt 1615), †4260 (nævnt 
1616), †2364 (nævnt 1617), †3046 (nævnt 1639), 
†1888 (nævnt 1671), †4977 (nævnt 1673), †2014 
(nævnt 1675), †1695 (nævnt 1676), †1869 (nævnt 
1676), †1675 (nævnt 1683), †1676 (nævnt 1683), 
†2845 (nævnt 1683), †3814 (nævnt 1691), †3352 
(nævnt 1700), †4227 (nævnt 1700), †3450* 
(nævnt 1702), †4707 (nævnt 1702), †2240 (nævnt 
1715), †3046 (nævnt 1715), †3324 (nævnt 1720), 
†2623 (nævnt 1721), †3377 (nævnt 1723), †1974 
(nævnt 1727), †3504 (nævnt 1729), †3574 (nævnt 
1730), †3409 (nævnt 1734), †2012 (nævnt 1754), 
†1907 (nævnt 1758), †2092 (nævnt 1758), †2106 

(nævnt 1758), †4079 (nævnt 1767), 2692 (nævnt 
1884), 2720.

Andet. 1500-2000: †299* (1743)(svungne).
LUGER OG LYSÅBNINGER

generelt passim.
sml. hhv. Luger og Glugger.

GLAMHULLER
FLADBUEDE

1400-1550: 2719, 2798, 3130, 3153.
FLADRUNDBUEDE

1400-1550: 1461, 1503, 3216. 1550-1850: 1907 
(1595).

KURVEHANKSBUEDE
1400-1550: 2816*.

RUNDBUEDE
1400-1550: 1675, 1740, 1802, 1868, 2655, 3529, 

4598, 4804, 4833.
SPIDSBUEDE

1400-1550: 1461, 1503, 2042, 2222, 2259, 2981, 
3130, †4936*, 5088.

MED SPEJL
Spidsbuede over rundbuet åbning. 1400-1550: 

5444* (o. 1450).
Trekløverbuede over rundbuet åbning. 1400-

1550: 5444* (o. 1450).
TVILLINGDELTE
Fladbuede. 1400-1550: 1832.
Fladbuede delt af muret pille. 1400-1550: 

2529*, (†)4225.
Rundbuede. 1400-1550: 1503, 1770*, 5006*.
Rundbuede delt af muret pille. 1400-1550: 

237* (o. 1475), 4444* (o. 1525), 1461*, 1695*, 
1972*, 2092*, 2759, 3217, 4048*, 4048*, 4187*, 
4521*, 4677*, 5006*.

Spidsbuede delt af muret pille. 1400-1550: 
2624*.

MED STÆNGEBOMME
1400-1550: 4444 (o. 1525), 5444 (o. 1450).

MED AFVIGENDE PLACERING
I våbenhusgavl. 1400-1550: 1675.

GLASMALERIER OG -MOSAIKKER
GLASMALERIER

Middelalderlige: 2016, 2261, 2892, 3878*, 4600. 
1100-1250: (†)2347*, 4808*. 1200-1300: †1571*, 
2658. 1250-1550: 347, 1085*. o. 1300: 2319, 
2319*. 1400-1550: †2418 (o. 1500), †2723, 
†2818. Eftermiddelalderlige: †347 (?). 1600-1700: 
†4875. o. 1850: 315 (projekt). 1850-1900: 6096 
(1897), †1085*. 1900-1950: 347* (1902)(pro-
jekt), 1085 (1904), 3817 (1910), †6303 (1912), 
6286 (1914), 2584 (1916), 1554 (1920), 347 
(1926), (†)6303 (1929), 4980* (1932), 3310 
(1938), 5242 (1941)(projekt), 3456*. Efter 1950: 
3107 (1950), 1374 (1951), 5287* (1973), 6317* 

 FORSVARSINDRETNINGER – GLASMALERIER OG -MOSAIKKER
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GLASMALERIER OG -MOSAIKKER (fortsat)
(1977), 3602 (1986), 6303 (2000), 3305, 6091*. 
Uvis datering: †347 (nævnt 1407).

GLASMOSAIKKER
1900-1950: 1493. Efter 1950: 4084 (1960), 4838 

(1968), 2261 (1971), 6090 (1976), 2201 (1982), 
3946 (1993), 2151, 6195.

GLUGGER
I gavle, trapper og tårne. Efter 1300: generelt 

passim.
RUNDBUEDE
Enkeltsmigede. 1100-1250: 5078* (o. 1125). 

1200-1300: (†)5417* (o. 1225), 5437 (o. 1225).
Falsede. 1400-1550: 4398.

RETKANTEDE
1100-1250: 1655. 1400-1550: 5092* (før 1520)(i 

apsidens lukkemur), 233* (o. 1475), †2949*.
Enkeltsmigede. 1100-1250: 4551* (o. 1225), 

4595 (o. 1225), 1655. 1200-1300: 163 (o. 1200), 
166 (o. 1200), 168* (o. 1200)(overdækkede af 
egeplanker), 5435 (o. 1225)(indvendig overdæk-
ket af spærstik). 1400-1550: 3078 (indvendig 
fladbuestik over egeplanke).

Dobbeltsmigede. 1100-1250: 2887 (o. 1150).
Falsede. 1400-1550: 1675.
Indvendigt falsede. 1400-1550: 1740, 1990*.
Lysningen overdækket af trekløverbue. 1300-

1400: 1057* (o. 1350).
CIRKULÆRE

1100-1250: 3887.
Dobbeltsmigede. 1100-1250: 3198* (o. 1100).

FLADBUEDE
1400-1550: (†)4738 (indvendige fladbuede nicher).
Falsede. 1400-1550: 1461, 1755, 2040, 3216. 

1450-1500: 2815*.
TRAPPEFORMEDE

1400-1550: 1462, 1569*.
ELLIPSEFORMEDE

1550-1850: 2314* (1708).
GLUGGER I SPEJL
Spidsbuede over rundbuet åbning. 1400-1550: 

1907, 2133.
Spidsbuede over spidsbuet åbning. 1400-1550: 

1461, 2157*.
Spidsbuede over fladbuet åbning. 1400-1550: 

1461, 2132*, 2889*, †2982 (?).
Fladbuede over rundbuet åbning. 1400-1550: 

2133.
Fladbuede over tvillingrundbuet åbning. 

1400-1550: †2259 (spejlet falset).

GRAVMINDER
se også Begravelser samt Portrætter.

EPITAFIER OG MINDETAVLER
Snedker- og billedskærerarbejder. 1500-

1550: †752. 1550-1600: 667* (1572), 2025* 
(1587), †4725 (1592), †752 (1595), †1416, 
†5914*, †5915*, †6369*. o. 1600: 678, †2082. 
1600-1650: 3469* (1610), †4726 (1612), 5902* 
(1620), 3757* (1628), 681* (1630), (†)2076* 
(1632), 5904* (1635), 3338* (1639), 2275* 
(1641), 2612* (1641), 4374* (1645), 679*, 
1191*, 1196*, (†)2070*, (†)2076, 2078*, †2170, 
2610*, 2921*, †4758, 5898*, †5915*, 6362*. o. 
1650: 691*, 694*, (†)2485*, (†)2863*, †2864*, 
(†)2928*. 1650-1700: 1198* (1651), 702* 
(1655), 1921* (1655), 1702* (1663), 2560* 
(1664), 2511* (1667), 5522* (1670), (†)715 
(1672), (†)716* (1672), 2210* (1682), 3474* 
(1682), 724* (1686), 3342* (1694), 5908* 
(1697), 712*, 718*, (†)720*, 726*, 729*, 1206*, 
1206*, 1208*, 1210*, 1213*, 1225*, 1877*, 
1962*, 2296*, 2671*, 2734*, (†)2863*, (†)2864*, 
2922*, †2929, 3061*, 3467*, 4376*, 4652*, 
4852*, 4896*, 5909*, (†)6352*. o. 1700: 1214*, 
(†)6352*. 1700-1750: 717* (1702), 732* (1702), 
735* (1702), 5948* (1703), 4615* (1710), 740* 
(1718), 5568* (1719), 742* (1725), 1220* 
(1725), 744* (1727), 1221* (1727), 745* (1738), 
2926* (1741), 3062* (1741), 5572* (1742), 
5572* (1742), 746* (1745), 746, 1218, 1781*, 
2080*, 2112*, 2115*, 2484*, †2790, 3062, 
4904*, 5256*. o. 1750: 748, (†)2170*. 1750-
1800: 2081* (1752), 750* (1765), 1483* (1771), 
1222*, 2025*, 3063*, 3246*, †3564, 5025*. Efter 
1800: (†)3064. 1850-1900: 3292 (1850)(krigs-
mindesmærke (Treårskrigen, 1848-50)). 1900-
1950: 716 (1904), 2638 (krigsmindesmærke (2. 
Verdenskrig, 1940-45)). Uvis datering: †1540 
(nævnt 1841).

Sten- og billedhuggerarbejder. 1550-1600: 
670* (1576), 676* (1584), 676* (1585), 3439*. 
1600-1650: 594 (1632), 684* (1633), 594*, 
(†)681, (†)686*, 688*, 878*, 3171*, 4373*. 
o. 1650: †1782. 1650-1700: 698* (1654), 704 
(1656), 710* (1666), 717* (1675), 5908* 
(1697), 700*, 706*, (†)708*, 710*, 726*, 728*, 
1204*, †2298, 4993*, †5574, 5907*, 5909*, 
†5915. o. 1700: 731*. 1700-1750: 732* (1702), 
734* (1702), 5910* (1715), 5568* (1719), 742* 
(1725), †5574 (1730), †932* (1735), 5572* 
(1742), 5572* (1742), 930*, 1781*, 2277*, 
2434*, 2434, 2484*, 2562*, 2563*, 2737*, 3430, 
4904*, 4906*, 5256*, 5570*, †5915, 5924*, 
5996, 5996. o. 1750: †731*. 1750-1800: 2777* 
(1759), 2969* (1760), 750* (1765), 2781 (1771), 
1733 (1774), 2787* (1783), 750 (1784), 750* 
(1784), 5943* (1785), 3001* (1792), 1223, 2026, 
2927*, 4281*, 4488*, 5911*, 5913*, 5937*, 
5938*. o. 1800: 4379, 6239*. 1800-1850: 1634* 
(1813), 5943* (1817), 751 (1833), 751, 3901*. 
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1850-1900: 1782 (1855), 3342 (1864), 3363 
(1864), 3619 (1864), 3929 (1864), 4693 (1864), 
5294 (1864), 4994* (1866), 5026* (1866), 6239 
(1866), 751 (1868), 751 (1868), 752 (1875), 
3246 (1888), 596 (1893), 4374*. o. 1900: 4616. 
1900-1950: 596 (1936), 6103 (1949), 6103 
(1951), 2928, 3619, 6239. Efter 1950: 6103 
(1998).

Malerier på træ. 1550-1600: 667* (1572), 
2025* (1587), †752 (1595), †6369*. o. 1600: 
678, †2082. 1600-1650: 3472* (1610), 3474* 
(1610), 5903* (1620), 5904* (1620), 5906* 
(1635), 5907* (1635), 3341* (1639), 2275* 
(1641), 4374* (1645), 1191*, 1196*, 2079*, 
2611*, 5899*, 5900*. o. 1650: 692*, 697*, 3563*. 
1650-1700: 702* (1655), 1921* (1655), 2561* 
(1664), 1202* (1665), 2513* (1667), 5522* 
(1670), 2210* (1682), 3475* (1682), 702*, 713*, 
722*, 729*, 1205*, 1206*, 1208*, 2433*, 2640*, 
†2673, 2736*, †3062, 4376*, 4652*, 4898*. 
1700-1800: 2561. 1750-1800: 6362* (1762). 
1850-1900: 1877* (1851).

Malerier på lærred. 1650-1700: 1202* (1651), 
710*, 711*, 1212*, 1214*, 2296*. 1800-1900: 
2922* (1883).

Malerier på metal. 1650-1700: 700* (1654), 
707*, 2925*.

Malerier på sten. 1600-1650: 4373*.
Kalkmalede. 1600-1650: 2388*. 1650-1700: 

†1226.
Malerier på ukendte materialer. o. 1650: 

†2144. 1750-1800: †3564. Uvis datering: †1540 
(nævnt 1841).

Metalarbejder. 1600-1650: 686* (1634), 840 
(1637). 1650-1700: †753 (1658). 1800-1850: 
692*, 3064*.

Ukendte materialer. 1550-1600: †2434. 1600-
1650: †2775, †5576. 1650-1700: †1226, †2434, 
†2738, †2776, †3294, †5258 (træ?), †5258 (træ?), 
†5574, †5574, †5574. 1700-1750: †856 (1706), 
†3001. 1750-1800: †3833. Uvis datering: †4855 
(nævnt 1702), †5915 (nævnt 1738).

GRAVSTEN
Middelalderlige. 1100-1250: 754*, 755*, 1228*, 

1360*, 1383*, 1417*, 1484*, 1512*, 1540*, 
1634*, 1685*, 1762*, 1878*, 2026, 2026*, 
2191*, 2192*, 2192*, 2192*, 2211*, 2232*, 
2277*, 2277, 2331*, 2331*, 2486*, 2486*, 
2571*, 2674*, 2675*, 2706*, 2707*, 2776*, 
2832*, 2833*, 2864*, 2865*, 3001*, 3014*, 
3015*, 3016*, 3094*, 3521*, 3539*, 3540*, 
3619*, 3672*, 3706*, 4537*, 4653*, 4653*, 
4654*, 4654*, 4654*, 4855*, (†)5039*. 1150-
1200: 2056*, 3902*, 6270. o. 1200: 2331*, 5147*, 
5148*, 5149*. 1200-1250: 659 (1204), 660* 
(1204), 5149. 1250-1300: 3386*. 1300-1350: 

755. 1400-1450: †818 (1400), 764* (o. 1500), 
756*, 758*, †819, †819, †1243, 3986. 1625-1650: 
†1245.

1500-1600. o. 1500: 758*, 760*, 762*, †819, 
†1243, 3432*. 1500-1550: †1243 (1501), †820 
(1512), †819, †819, †819, †820, †820*, †821, 
†823, †824, †5582*. 1550-1575: 3760* (1554), 
768* (1567), 670* (1572), 770* (1576), 768*, 
769, 769*, †821, †821, †821, †821, †822, †822, 
†822, 1228*, †2858. 1575-1600: 670* (1576), 
772* (1580), †823 (1580), †823 (1583), 676* 
(1584), 4759* (1591), †752 (1595), 771, 774, 
†822, †822, †823, †823, †823, †823, †823, 1229*, 
†1244, †1244, †1244, †1244, †1244, 1418, 2247*, 
3834*, 3903*, 4282*.

1600-1700. o. 1600: 775, 776*, 1229*, 1230, 
†1244, †1244, †1245, 1512*, 3001*, 3064*, 
3095*, †3174*, 4136*. 1600-1625: 3173* 
(1605), 785* (1620), 786* (1620), †826 (1621), 
776*, 777*, 778*, 780, 780*, 781*, (†)781, 782*, 
(†)784, 784, (†)785*, 785*, 786*, 787, 790, 790*, 
(†)790, 792*, 816, †824, †824, †824, †824, †824, 
†824, †824, †825, †825, †825*, †826, †826, 
†826, †829, 1242, †1244, †1244, †1244, †1244, 
†1245, †1245, †1245, †1245, †1245, 1339, 
†1516, 1540*, 1666, 1666, †1813, 1841*, 1858*, 
†1898, 1921*, 1922, 2248, 2283, 2298*, 2738, 
†2858, 3343*, 3706, 4007*, 4420, 4654*, 4654*, 
4792*, 5028*, 5916*, 5916*, 5918*, †5920, 
5972*, †5994. 1625-1650: 682 (1633), 2145 
(1645), 799* (1647), †827 (1647), †827 (1647), 
†827 (1649), 795*, 796*, 797, 798*, 800*, 800*, 
801, 802*, 803*, 804, 804, †826, †826, †826, 
†826, †826, †826, †827, 1231*, 1232*, 1232, 
1234, 1235*, †1245, 1418*, 1748*, 1896, 1896*, 
2002*, 2144, 2144, 2144, 2144*, 2170*, 2212*, 
2641*, 2675, 2738, 2809, 2857*, †2931, 3066*, 
3096, 4067*, 4137*, 4137*, 4377*, 4760*, 
4760*, 4942*, †5261, †5261, †5920, †5920. o. 
1650: 801*, 805, †827, 1236*, 1237*, 1512*, 
†1515, 1542*, 1587*, 1685, 1720, 1896*, 2003*, 
2115, 2212, 2738, 2808*, †2809, 2834, 4493*, 
5150*, 5151*, 5259, 5579*, 5916*. 1650-1675: 
†827 (1650), †827 (1650), †827 (1651), 2146* 
(1651), †827 (1652), 1812 (1653), †827 (1654), 
702* (1655), †828 (1655), 704 (1656), †828 
(1656), 4494* (1656), 806 (1660), 807* (1665), 
5259* (1665), †828 (1666), (†)715 (1672), 808* 
(1673), 808 (1674), †1449 (1674), 1513* (1674), 
692*, 692, 700*, 706*, 776*, 780, 805*, 806*, 
†827, †827, †828, †828, †828, †828, †828, †828, 
†828, †828, 1240, 1241, 1241, 1241*, †1245, 
†1246, †1246, †1246, 1484, 1812*, 2146*, 
†2212, 2513, 2930*, †4137, †4346, †4761, 
5328*. o. 1675: †829. 1675-1700: 782* (1680), 
808 (1682), †1449 (1683), 1514* (1683), 722* 

 GLASMALERIER OG -MOSAIKKER – GRAVMINDER
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(1686), 809* (1688), 2333* (1690), †829 (1693), 
†1246 (1693), 785 (1694), †829 (1694), †829 
(1696), †829 (1698), 718, 726*, 727*, 729*, 
731*, †829, †829, 1341*, 1341*, †1516, 1588, 
1720, 1858*, 1937, 1938, 1938, 2171*, 2301*, 
2400*, 2777, 3003*, 3478, †3761, †3761, 4856*, 
†5920*.

1700-1800. o. 1700: †2402, 2707, 3003. 1700-
1725: 717* (1702), 732* (1702), †1449 (1704), 
†1246 (1711), †829 (1713), †829 (1717), 740* 
(1718), 812* (1720), 774, 794*, 810, 811*, 812*, 
814*, †1246, 1484, 1542, 1720, 1720*, 1841, 
1842*, †2171*, †2193, 2401, †2402, †2402, 
2738, 2857*, †2932, †2932, 3835*, 3904, 4820*, 
5581*, 5581*, †5582, †5582, 5919. 1725-1750: 
742* (1725), 744* (1727), 1242 (1727), 814 
(1731), †3174 (1731), 854 (1736), 2866 (1737), 
745* (1738), †829 (1738), 746* (1745), 746, 
789, 814*, 1342, 1420*, †1515, 1542, 1542*, 
1560*, 1606, 1606*, 1721*, †1763, †2028, 
†2028, 2284, 2301*, 2571, 2676*, 2931*, †2932, 
3565*, †3869, 3869*, †4496*, †4621. o. 1750: 
748, †2333, 4068*. 1750-1775: 814 (1751), 
†1246 (1751), 785 (1758), †1246 (1762), 750* 
(1765), †1246 (1773), 784 (1791), 790, 815, 
†1813, 1963*, †2028, †2083, †2171, 2835*, 
2835*, 2931, 3673*, 3835, 3836*, 4655*, 4655*, 
5195, 5260*, †5920, 5973, 6373 (?). 1775-1800: 
5150* (1780), 812* (1781), 5151* (1781), 
†1246 (1782), 816* (1784), 816 (1785), 1343, 
2027*, 2027, 2027, †2028, 2059, 2116*, 2278, 
2278, 2278, 2486*, 2642, 2677*, 2738*, 2858*, 
3003, 3433*, 3478, 3478*, 3479*, 3540, 3650*, 
3869, †4137, 4693*, 4694*, 4793*, 4900*, 
5031*, 5031*, 5151, 5260*, 5295*, 5329*, 
5919*, 5973.

Efter 1800. o. 1800: 816, 1843, 2677, 2777, 3620, 
3836*, 5151, 5977, 5977, 5980*, (†)6353*. 1800-
1825: 1635, 2027*, 2028, †2028, 2082, †2193, 
2572, 2643, †2932, 3387, 4821*, 4902*, 4995*, 
5032*, 5919*, 5919*, †5995. 1825-1850: 1606, 
1843, 1843, 1878, 2232, 3761, 3761, 3836*, 4068, 
5152, 5261, 5261*. 1850-1900: 2232, 2232, 3343, 
3343, 3836, 4857*, 4857*, 6126. 1900-1950: 
2233.

Uvis datering. Uvis datering: †1246 (nævnt 
1678), †2643 (nævnt 1678), †5582 (nævnt 1690), 
†5920 (nævnt 1691), †5582 (nævnt 1701), †5920 
(nævnt 1701), †5920 (nævnt 1703), 5918* (nævnt 
1706), †5920 (nævnt 1706), †5582 (nævnt 1710), 
†3245 (nævnt 1731), †5583 (nævnt 1738), †5920 
(nævnt 1738), †5920 (nævnt 1738), †1543 (nævnt 
1739), †5583 (nævnt 1742), †5583 (nævnt 1746), 
†5920 (nævnt 1747), †3245 (nævnt 1760), †5920 
(nævnt 1763), †5583 (nævnt 1773).

Figursten. 1100-1250: 2312*. o. 1200: 3294*. 
1400-1450: 756*, †818. 1450-1500: 758*, 
3758*. o. 1500: 759*, 761*, 762*. 1500-1550: 
764*, †821. 1550-1575: 768* (1567), 766*, 
766*, 768*, 773*. 1575-1600: 4489* (1579), 
772* (1580), 3095* (1593), 771*, 774*, 2376*, 
3834*, 4286*, 4491*, 4899*, 5027*, 5258*, 
5577*. 1600-1625: 4726* (1608), 3564* (1616), 
777*, 780*, 782*, 786, 786*, 787, 788*, 789, 
791*, 792*, 794*, 794, 1340*, 1585*, 1747*, 
1812, 2002*, 2615*, 2616*, 2642*, 2642*, 2738, 
2776*, 2776*, 3174*, 3295*, 3342*, 3343*, 
3476*, 4759*, 5194*. 1625-1650: 1810 (1638), 
795*, 796*, 797*, 798*, 804*, 1233*, 1236*, 
1340*, 1418, 1541, 1586*, 1586*, 1604*, 1748*, 
1811*, 2082, 2145*, 2277*, 2434*, 2833*, 
2866*, 2929*, 3065*, 3244*, 3587*, 3649*, 
4243*, 5578*. o. 1650: 1236*, 1237, 1921*, 
2057*, 2058*, 2059*, 2332*, 2676*, 5327*, 
5579*. 1650-1675: 3761* (1656), 3587* (1673), 
1605*, 1896*, 1897, 1897*, 2026*, 2192*, 
2298*, 2834*, 3904*, 4068*. 1675-1700: 810* 
(1699), 1878*, 2116*. 1700-1725: 2401*, 3037*, 
4944*. o. 1750: 2808*. Uvis datering: †2572 
(nævnt 1699).

Af Jens Hiernøe (»Hiernøesten«). 1750-1800: 
5973*, 5974*, 5974*, 5975*. o. 1800: 5975*, 
5976, 5976*, 5976*, 5977, 5977, 5977*, 5977, 
5977*, 5978, 5978*, 5979*, 5979*, 5980, 5980*, 
5981*. 1800-1850: †5994*.

Bondegravsten. 1650-1700: 3521*. 1700-1800: 
1842, 1842, 1842, 1842*, 3363*, 3387*, 4728*. 
1725-1750: 1842 (1743), 4495*. o. 1750: 4496*, 
4727*. 1750-1800: 4617*, 4728*, 4728*, 4728*, 
4728*, 4819*, 4920*, 4945*, 4968*, 5295*, 
5295*. 1775-1800: 1842 (1788). o. 1800: 4618*, 
4820*, 5151*, 5151, 5195*, 5296. 1800-1850: 
3387*, 4618*, 4618*, 4794, 5296*. 1825-1850: 
5152*.

Støbejern. 1550-1575: 5576* (1558)(figursten). 
1675-1700: 5579* (figursten). 1775-1800: 939 
(1787), †939 (1798). 1800-1825: †939 (1803).

GRAVFLISER OG -HELLER
Middelalderlige: 3797* (tegl). 1250-1550: 3803* 

(tegl). 1550-1600: 937* (1583), 3120*, 3244, 
†5920*. o. 1600: 937*, 937, 1247, 1448*, 2278*, 
2278*, 2616*, 2707*, 4580*. 1600-1650: 830, 
2738. o. 1650: 830, 830, 1247*. 1650-1700: 831 
(1675), 831 (1680), 832 (1688), 832 (1690), 1636 
(1697), 832* (1699), 832 (1699), 833 (1699), 
830* (?), 830, 831, 831, 1247, 1247, 1247, 1247, 
1248, 1248*, 1248, 1248, 1248, 6352*. o. 1700: 
833, 1248, 1248. 1700-1750: 833* (1700), 833 
(1701), 833 (1702), 834 (1705), 834 (1706), 834 
(1709), 1249 (1709), 834 (1710), 834 (1710), 834 
(1710), 834 (1711), 835* (1712), 835 (1713), 
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835 (1714), 835 (1716), 835 (1717), 836 (1721), 
836 (1729), 836 (1729), 2434 (1729), 836 (1730), 
836 (1731), 836 (1733), 836 (1734), 837 (1736), 
837 (1742), 1250 (1745), 833, 834, 834, 836, 
836, 838, 1249, 1249*, 1249, 1249, 1249, 1249, 
1250, 1420, 1420, 1420, 1636, 1704, †1813, 2059, 
2172*, 2193, 2193, 3245. o. 1750: †2059, 2172. 
1750-1800: 838* (1799), 838, 838, 838*, 1250, 
1560*, 2172, 2172, 3295, 5329*. Efter 1800: 
3295. 1900-1950: 5582* (1936). Uvis datering: 
†5920 (nævnt 1738).

GRAVRAMMER
o. 1600: 1247, †2707, 4580* (?). 1650-1700: 4203* 

(1685). 1700-1750: †5994 (1714), †3566 (1742), 
†1922, 1983, †4070, †4580. o. 1750: †2059, 
†2116, †3174. 1750-1800: †3006. 1850-1900: 
3767 (støbejern), 4325* (støbejern). Uvis date-
ring: †3650 (nævnt 1739), †2029 (nævnt 1740), 
†3245 (nævnt 1740).

GRAVTRÆER
1400-1500: 3439* (kors til gravtræ?). 1600-1800: 

†2213, †2279, 3762*. 1700-1750: †3174 (1739), 
†1938 (1741), †3067 (1741), †4100 (1741), 
†3143 (1744), †1922 (1746), †2969 (1747), 
†3096 (1747), †3904 (1748). o. 1750: †1983, 
†2059, †2083, †2099, †2116, †3006, †3245, 
†3650. 1750-1800: †3037 (1751), †3904 (1751), 
†1938 (1761), †3837 (1764), 3870*, 4386*, 
4386*, 4386, 4386, 4387, 4693*, 4794*, 4857*, 
6368. o. 1800: 4537*, 4538*, 5220*. 1800-1850: 
†5952* (1818), 2643*, 3763*, 3764*, 3870*, 
3870*, 3870*, 4138*, 4538*, 4694, 4694*, 5264* 
(granit), 5265* (granit), 5265* (granit). o. 1850: 
3762*, †3765*, †3766. 1850-1900: 3764*, 3765*. 
Uvis datering: †1449 (nævnt 1833), †1561 (nævnt 
1834).

KIRKEGÅRDSMONUMENTER
Blokke. 1800-1850: 3489*. 1850-1900: 3566, 

3566, 4582* (støbejern), 5330*.
Bøger. 1800-1850: 4504, (†)5993. 1850-1900: 

4325* (støbejern), 4695*.
Cippi. 1800-1850: 5987* (1835), 5990* (1844), 

5982*, 5985, 5985*, 5985*. 1850-1900: 2248* 
(støbejern), 2248* (støbejern), 3004* (støbejern), 
6125*.

Grotter. 1800-1850: 5989*, 5990*. o. 1850: 5991. 
1850-1900: 3248* (1855), 6247* (1859), 6247* 
(1863), 1843*, 2284, 3566, 4695, 5152*, 5330*, 
5330*, 5330, 5991, 5992, 5993, 6126, 6126, 6126, 
6126, 6126, 6127, 6132, 6248* (granit), 6334, 
6335, 6335, 6335, 6335, 6335*.

Kors, støbejern. 1800-1850: 5988 (1836), 5988 
(1836), 5988* (1836), 6120 (1836), 3175 (1838), 
1963 (1841), 1721*, 1797*, 1963, 2146, 2279, 
2643*, 2743, 2836, 2836, 2836, 4421*, 4504, 
4505*, 4505, 4580, 4580, 4581*, 4581, 4581, 

4729*, 4795*, 4945, 4945, 4996*, 4996*, 5153, 
5154, 5154, 5154, 5154, 5220, 5296, 5984*, 5986, 
(†)5993, (†)5993, †5995, †5995, 6120, 6123*. o. 
1850: 1326, 2572*, 2969*, 3176, 4619*, 4762, 
4945, 6246*. 1850-1900: 2147 (1856), 6247* 
(1858), †1449*, †1449*, 2029, 2083, †2233, 
2301, 2403*, 2403, 2403*, 2404, 2404, 2404, 
2404, 2514, 2743, 2743, 2836*, 3004, 3175, 
3176*, 3364*, 3364, 3766*, 3767, 3767*, 3767, 
3837*, 3837, 3957*, 3958, 3986, 3986*, 4007, 
†4038, 4069, 4138, 4138*, 4138*, 4138, 4139*, 
4139*, 4139, 4139, 4174*, 4175, 4244, 4244*, 
4325, 4325*, 4325, 4325*, 4325*, 4325*, 4505*, 
4505*, 4538*, 4538, 4581*, 4581, 4581*, 4581, 
4582, 4582, 4619, 4619*, 4619*, 4620, 4620, 
4620, 4620*, 4620*, 4621, 4656, 4695, 4695*, 
4762*, 4762, 4762, 4762, 4762, 4762, 4762, 
4763*, 4763, 4763, 4763, 4763, 4763, 4763, 4763, 
4946, 4946, 4946, 4946, 4946, 4996*, 5032*, 
5033*, 5033*, 5153, 5153, 5153, 5153, 5153, 
5154, 5154*, 5154, 5154*, 5265*, 5265, 5265*, 
5265, 5265, 5265, 5296, 5296, 5331*, 5992*, 
†5995, †5996, †5996, 6125, 6126, 6368*. Uvis 
datering: †2099 (nævnt 1862).

Kors, andre materialer. 1100-1250: 3620* 
(?). 1550-1600: †1338 (træ). 1800-1850: 1338 
(1847)(granit (»Hellig Niels’ kors«)), 1922 
(marmor). 1850-1900: 3144 (1863)(marmor), 
†1449* (smedejern), 1484* (smedejern), 3144 
(marmor), †3364* (smedejern), 3766* (sme-
dejern), †4244* (smedejern), 4387 (træ), 4695 
(smedejern), †4696 (smedejern), 4858* (smede-
jern). Efter 1950: 2524 (1969)(?), †6128 (1975) 
(limtræ).

Krigsmonumenter. 1850-1900: 6127* (1866), 
3958* (1864). 1900-1950: 3767 (1944), 3929 
(1945), 5993* (1945)(bauta), 6133 (1945)(»Pige 
fletter mindekrans«), 6334 (1947), 2060 (bauta), 
6334. Efter 1950: 6334 (1992), 6334 (1992)(2. 
Verdenskrig).

Mindesmærker. 1850-1900: 4506* (1886)(over 
Peder Skram), †4505* (støbejern). Efter 1950: 
5039 (1959)(over †Ås Kirke), 6133 (1981)(»Vin-
gen«), 6250* (1987)(fællesmonument), 4155 
(1988), 5204 (1991), 6314 (1999)(»Vingen«), 
6128 (2003)(»Hans lys«), 6314* (fællesmonu-
ment).

Obelisker. 1750-1800: †1338 (1755), 5951*. 
1800-1850: 4942*, 5031*. 1850-1900: 2283, 
4421*, 4858, 6132.

Skriftruller. o. 1850: 5991. 1850-1900: 5992, 
5993.

Steler. 1700-1750: 1782*. o. 1800: 1607*. 1800-
1850: 2487* (1827), 1879* (1829), 5986* 
(1832), 1324* (1836), 2487* (1838), 6166 
(1845), 2029* (1847), 1322, 1322, 1323, 1324, 

GRAVMINDER 
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1324, 1636*, 1721*, 1814, 2279, 2279, 2678*, 
3295, 5264*, 5981*, 5982*, 5983, 6122, 6122*, 
6123. o. 1850: 6123, 6123, 6123, 6123. 1850-
1900: 1923 (1889), 1326, 1326, 1326, 1858*, 
1879*, 1879, 2172*, 2678*, 3490*, 3767*, 4920*, 
6124*, 6124*, 6125, 6126, 6126, 6126, 6129, 
6132, 6247*, 6334*, 6335. 1900-1950: 4729* 
(1906), 6248* (1909), 5152, 6132*, 6248*.

Sten. o. 1200: 3833* (genanvendt). 1550-1600: 
3987*. 1600-1650: 3834 (1620), 3834 (1624). 
1700-1750: 3387 (1719)(støbejern), 5220*, 
5973* (gravfliser). 1750-1800: 5220*. o. 1800: 
(†)5994. 1800-1850: 751 (1833), 5986 (1835), 
1515, †2099, 2284*, 3766*, 5030*, 5982, 5982, 
5983, 5983, 5983, 5984, 5984*, 5985*, 5987, 
5989*, 5989*, 5990, 5991* (piedestal, støbejern), 
†5994, 6120 (plade, kalksten). 1850-1900: 6127 
(1884), 1384 (1899), 1561, 2284, 2284, 2284, 
3248, 3767, 4069*, 4070*, 5331, 6122* (poleret 
granit), 6127. 1900-1950: 3187 (1924), 1543, 
1561, 3650, 5152 (marmor), 6336.

Søjler. 1800-1850: 5984* (1830), 1734*. 1850-
1900: 1326, 5992. 1900-1950: 6250* (genanvendt 
romansk søjle).

Tavler. 1700-1750: 928 (1702), 922 (1714), 
1342*. 1750-1800: 5951* (1798), 2082. 1800-
1850: 1322* (1818), †2099 (1842), 1323, 1323, 
1323, 1324, 1324, 1324, 1324, 1324, 1324, 1324, 
1324*, 1325, 1326, 1326, 1344, 1636*, 1734*, 
2146* (støbejern), †3672*, 4504, 5195, †5994, 
6120. o. 1850: (†)5993. 1850-1900: 5991* 
(1850)(triptyk, støbejern), 1326, 1326, 1721, 
1843*, 2059, 2708, †4858*, 4920, 5296*, †5996, 
†5996, †5996, †5996, †5996, 6125*, 6125. 1900-
1950: 4922*, 6249*, 6249, 6250, 6250*, 6250. 
Efter 1950: 6132*.

Vaser. 1800-1850: 5986* (1832). Efter 1950: 
6250* (1965).

Andet. 1750-1800: †1422 (familiegravsted), 
3487* (portrætmedaljon), 3489* (portrætme-
daljon). 1800-1850: 1419* (familiegravsted 
med genanvendte gravsten), †5994 (uvis ud-
formning), †5995 (uvis udformning), †5995 
(uvis udformning), †5995 (uvis udformning). 
1850-1900: 1704 (dødsengel, zink), 5993 
(urne), †5995 (?), 6247* (himmelport), 6335 
(gravhøj med oldtidsdysse). Efter 1950: 6314 
(1978)(»Porten«), 6250* (1987)(»Livstræ«), 6314 
(1994)(»Opstandelseskorset«), 6314* (2004)(12 
granitsteler).

GITRE VED KIRKEGÅRDSMONUMENTER
Støbejern. 1800-1850: 6167 (1845), 6120, 6123, 

6123. o. 1850: 5153. 1850-1900: 5991* (1850), 
2083, 2573, 4325*, 4920, 5329, 6124. 1900-1950: 
5152, 6250.

Andet. 1800-1850: †5986 (1836)(smedejern?), 
3490 (1842), 4858 (uvist), 4942* (smedejern), 
5030* (granitborner og jernkæder), 5983 (granit-
borner og jernkæder). 1850-1900: 3248 (granit-
borner og jernkæder).

SKRIFTARTER
Majuskler. 1100-1250: 1540*, 1635*, 2056* (ver-

saler og uncialer), 2058*, 2486*, 2674*, 2833*, 
2865*, 2866*, 3902*, 4537*, 4654*, 4654*. o. 
1200: 2331*, 3294*, 5147*, 5148*, 5149*. 1250-
1350: 755, 3386*.

Minuskler. 1100-1250: 2675*. 1250-1550: 
3804*. 1400-1500: 756*, 758*, 3758*, 3986. 
o. 1500: 759*, 760*, 762*, 3432*. 1500-1550: 
764*, †5582*. 1550-1600: 3760* (1554), 766*, 
3120*.

Fraktur. 1550-1600: 772* (1580), 2025 (1587), 
3095* (1593), 2376*, †5920. 1600-1650: 3472 
(1610), 4374* (1645), 1194, 1232, 1234, 2079, 
2388*, 4137* (?), 4374*. 1650-1700: 3475 
(1682), 2333* (1690), 1202, 1206, 1208, 1210, 
1214, 4376*.

Versaler. 1550-1600: 5576* (1558), 766* (1560), 
768* (1567), 770* (1576), 4491* (1579), 4759* 
(1591), 768*, 769*, 771, 773*, 774, 774*, 
1229*, 1418, 2247, 3834*, 3834*, 3903*, 4284*, 
4286*, 4491*, 5027*, 5258, 5577*. Efter 1600: 
passim (incl. kombinationer med andre skriftar-
ter), 775, 1229, 1230, 1448*, 2278*, 2707*, 
3001*, 4580*. 1600-1650: 3834 (1620), 3834 
(1624).

Kursiv. o. 1650: 830, 5151. 1650-1700: 1235* 
(1672), 831 (1675), 831 (1680), 808 (1682), 832 
(1688), 1636 (1697), 1204, 1211, 1232*, 1248, 
1248. Efter 1700: passim (incl. kombinationer 
med andre skriftarter).

GRUNDSTEN
Efter 1850: 1436 (1872), 6279 (1876), 4951 

(1878), 4207 (1891), 6106 (1896), 4145 (1900), 
3183 (1908), 6322 (1946), 4251 (1955), 6117 
(1969).

GRUNDSTENSDOKUMENTER
1550-1850: 1339 (1755 eller 1797)(? beholder af 

bly med papirrester). Efter 1850: 6315 (1929), 
6324 (1953).

ANDET
Mindedigte. 1550-1850: 299 (1737), 311 (1775).

GULVE
Middelalderlige: †5472. 1550-1850: †5746*.

FLISER, NATURSTEN
Gotlandssten. 1550-1850: †334 (nævnt 1771).
Kalksten. 1550-1850: 4904* (o. 1700).
Marmor. 1550-1850: 336* (o. 1702), 5922 (o. 

1740).
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Solnhofensten. Efter 1850: 335, 336.
Ølandssten. 1550-1850: 1617 (nævnt 1803). Efter 

1850: †335 (1867), 1080* (1952), 1463 (nævnt 
1862), 1291* (o. 1956), 2201 (o. 1969), 1505, 
2261, 2723, 3185.

FLISER, TEGL
Middelalderlige: (†)334*, 3397, 3798, 3804*. 1100-

1250: 345*. 1400-1550: 345*, †3728. 1550-1850: 
†336 (1849), †1617, †5472. Efter 1850: †2260 
(1855), 1834 (1860), 1804 (1861), †2598* 
(1862), †1657 (1863), 1791 (1865), 1804 (1865), 
1756 (1872), †1821 (1872), 1553 (1873), 1713 
(1876), 2104 (1884), 1974 (1887?), 2066 (1890), 
†2691* (1890-91), 1834 (1898), 2816 (1935), 
†2691 (1936), 2160 (1958), 2366 (1971), 2691* 
(1975), 2386 (1977), 2418 (1981), 2446 (1984), 
†1463 (nævnt 1862), 1852 (o. 1862), 2764 (o. 
1867), †1696 (o. 1872), 1597 (o. 1883), 2625 (o. 
1895), †2346 (o. 1900), 2223 (o. 1961), 1931 
(o. 1963), 3155 (o. 1967), 2241 (o. 1970), 1991 
(o. 1978), 1618 (efter 1976), 1728, 1909, †1992, 
2042, 2723, 2799, 3185.

Glaserede. Middelalderlige: (†)334*, 3786*. 1550-
1850: 3244 (o. 1590), 2616* (o. 1600), 2950 (o. 
1600), 345*.

Ornamenterede. Middelalderlige: 3878*. 1550-
1850: 3244 (o. 1590). Efter 1850: 5746* (o. 1890).

Flensborgfliser. Efter 1850: 1772 (o. 1972).
Ottekantede gule og sorte kvadratiske. Efter 

1850: 3378 (1856), 6095* (1897), 3353 (o. 1856), 
†1946 (o. 1862), 1772 (o. 1868)(sekskantede).

Profilskåret. 1550-1850: (†)5746* (o. 1750).
»Bygholm«. Efter 1850: †2365 (1898), 2624 

(nævnt 1907).
FLISER, CEMENT

Efter 1850: 2094 (1894), †1870 (1895)(hvide), 
†2386 (1899), †2041 (1902), †1931 (1905), 
1657 (1911), †2291 (1911), †3155 (nævnt 
1862)(sorte/hvide), †2134 (o. 1882), †2015 (o. 
1900)(sorte/hvide), †2160 (o. 1900), 3131 (o. 
1907)(sorte/hvide), †2241 (o. 1911)(sorte/hvide), 
2799, †2984.

»Silkeborgfliser«, sorte/hvide. Efter 1850: 
†3221* (1896), †3080 (1904), †2950 (1907), 
3028 (o. 1895), †3551 (o. 1900).

FLISER, USPECIFICEREDE
1400-1550: †257 (o. 1475). 1550-1850: †335 

(1840). Efter 1850: 1394 (1861)(»pressede«), 
†2816 (1863), †1888 (1868), 2816 (1891), 
†3280* (1894)(sorte/ hvide), 1394 (1899), 2472 
(1904)(»patentfliser«), †2816 (1909), †2318 
(1916), †2532 (nævnt 1860), †2498 (nævnt 
1862)(hvide), †2763 (nævnt 1862), †2656 (o. 
1865), †1677 (o. 1890), †2418 (o. 1900)(sorte/
hvide), 2041, 2472 (»patentfliser«).

Ornamenterede. Efter 1850: 2013.

LER
Middelalderlige: †3634, †3854*. 1100-1250: †2984. 

1550-1850: †2092 (nævnt 1717). Efter 1850: 
†2472 (o. 1850).

STØBTE
Mørtel. 1100-1250: †4836 (o. 1125), 5008 (o. 

1125), †5096 (o. 1125), †3915, †3944, 4599, 
6358. 1200-1300: 167* (o. 1200). 1250-1550: 
†2286.

Cement. Efter 1850: †2598 (1910), 2532 (o. 
1975)(bemalet med grå og sorte fliser).

Monier. 1900-1950: †335 (1908).
NATURSTEN
Frådsten. 1100-1250: 1026* (o. 1100), 3211* (o. 

1125).
Kamp. 1050-1850: †1756 (indtil 1829), †4162 

(nævnt 1843), †1657 (nævnt 1850), †3634. 1100-
1250: †1726. 1400-1550: †2691, 4559*. 1550-
1850: †2532 (1636), †1771 (indtil 1850), †1677 
(indtil 1858), 1657 (nævnt 1850), †1945 (nævnt 
1850), †1973 (nævnt 1850), †2892 (nævnt 1862), 
†3914 (nævnt 1870), †1553 (o. 1683), †1790, 
†1820.

Kvadre. 1550-1850: 3280 (1792)(genanvendte).
Piksten. Middelalderlige: †3280, †3728. 1100-

1250: (†)1929. 1400-1550: 4443 (o. 1525). 1550-
1850: †4190 (1626), †4356 (1673), †1930 (indtil 
1847), †4359 (nævnt 1673), †3551 (nævnt 1676), 
†2624 (nævnt 1707), †2092 (nævnt 1715), †2041 
(nævnt 1803), †2160 (nævnt 1844), †2068 (nævnt 
1850), †1553 (nævnt 1853), 4501 (o. 1575). Efter 
1850: †1597 (nævnt 1883).

Udjævnet med ler. 1550-1850: †2597 (nævnt 
1844).

TEGL
Middelalderlige: †3307, †3411, †3660. 1200-1300: 

†3403 (o. 1250?). 1400-1550: (†)1080*, †1803, 
†3728*, †3728, 4559*, †5096*. 1550-1850: 
4559 (1615), †3155 (1619), †5472 (1732), 
†2846 (1839), †1434 (1847), †1930 (1847), 
†3048 (nævnt 1615), †3601 (nævnt 1615)(?), 
†1973 (nævnt 1618), †2532 (nævnt 1618), †4807 
(nævnt 1630), †3353 (nævnt 1647), †3690 (nævnt 
1647), †4807 (nævnt 1648), †3854 (nævnt 1664), 
†4978 (nævnt 1673), †5008 (nævnt 1673), †3280 
(nævnt 1679), †4120 (nævnt 1685), †4026 (nævnt 
1686), †3816 (nævnt 1689), †4005 (nævnt 1691), 
†3531 (nævnt 1700), †4636 (nævnt 1702), †2241 
(nævnt 1707), †3080 (nævnt 1710), 4599 (nævnt 
1711), †2816 (nævnt 1715), †2798 (nævnt 1716), 
†2950 (nævnt 1717), †2318 (nævnt 1727), †2472 
(nævnt 1737), †2498 (nævnt 1737), †1553 (nævnt 
1763), †1617 (nævnt 1803), †2418 (nævnt 1803), 
4262 (o. 1600), †4741 (o. 1610), †4777 (o. 
1615), 4380 (o. 1640), †1296 (o. 1700), †2758 (o. 
1750?), 3278 (efter 1689), 
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GULVE (fortsat)
†336, †1756, †2105, †2386, †2446, †3915. Efter 
1850: †1946 (før 1862), †1772 (før 1867), †1771 
(1850), 1657 (1860), 2764 (1867), †335 (1871), 
†2722 (1884), 2656 (1933), 1374 (1951), 3048 
(1953), 1677 (1955), 2181 (1956), 1931 (1963), 
3107 (1970), 2291 (1971), 2347 (1971), 2366 
(1971), 2386 (1977), †1435* (nævnt 1854), 
†1504 (nævnt 1862), †1524 (nævnt 1862), †2134 
(nævnt 1862), †2346 (nævnt 1862), †2365 (nævnt 
1862), †2418 (nævnt 1862), †2532 (nævnt 1862), 
†2656 (nævnt 1862), †2691 (nævnt 1862), †2721 
(nævnt 1862), †2763 (nævnt 1862), †2799 (nævnt 
1862), †2846 (nævnt 1862), †2892 (nævnt 1862), 
†2984 (nævnt 1862), †3028 (nævnt 1862), †3048 
(nævnt 1862), †3105 (nævnt 1862), †3131 (nævnt 
1862), †4398 (nævnt 1862), †4978 (nævnt 1862), 
†2013 (nævnt 1865), †2092 (o. 1850), †2472 (o. 
1850), 335* (o. 1880), †2892 (o. 1935), 2846 
(o. 1945), 2846 (o. 1945), 1888 (o. 1952), 2950 
(o. 1955), 2892 (o. 1963), 1947 (o. 1977), 1598, 
1696, 1728, 1756, 1909, 2015, 2042, 2599, 2723, 
2799, 3185. Uvis datering: †1394, †1504, †2597, 
†4402.

Mønsterlagte. 1400-1550: †5087*. Efter 1850: 
1617 (1875?), 1741 (1888), 2656 (1889?)(seks-
kantede), 2692 (1936), 3080 (1949), 2984 (1952), 
2532 (1963), 2498* (1974), 1821 (1977), †2498* 
(nævnt 1862), †2446 (nævnt 1907), 2625 (nævnt 
1907), 2318 (o. 1965), 3221 (o. 1965), 1870 (o. 
1966), 3132.

Klinker. Efter 1850: 2816 (1923), 2135 (1963).
Flensborgsten. 1550-1850: †334* (o. 1776).

TRÆ
1400-1550: †225 (o. 1425). 1550-1850: †334 

(1709), †2722 (nævnt 1842), †1080 (nævnt 1846), 
†5472 (o. 1795), †335. Efter 1850: †1394 (1861), 
†2472 (1863), †3080 (1897), †2598 (1907), 2764 
(1909), 2816 (1923), 3131 (1926), 2473 (1962), 
3155 (1966), 3107 (1969), 1696 (1970), 2984 
(1977), †1504 (nævnt 1862), 1553 (nævnt 1862), 
†1571 (nævnt 1862), †2721 (nævnt 1862), †2892 
(nævnt 1862), †3048 (nævnt 1862), 2950 (nævnt 
1929), †2656 (o. 1865), 335 (o. 1917), 2599 (o. 
1978), †1657 (efter 1850), 2723, 2799.

HELLIGKILDER
62, 1653, 1787, 1817, 2131, 2154, 2235, 3150, 3190, 

3307, 3347, 3718, 4250, 4544, 5044 (?), 5200.

HVÆLV
1200-1300: †146 (o. 1200)(?), †5430 (o. 1225), 

†5434* (o. 1225), †5437 (o. 1225), †196 (o. 
1250), †3403 (o. 1250?)(?).

KUPLEDE HVÆLV
1550-1850: 6178 (o. 1562-71).

Halvkupler i apsider. generelt passim. 1400-
1550: 5236 (o. 1450)(to skarpryggede ribber).

Halvkupler, kantede over indbyggede apsi-
der. 1100-1250: 4549* (o. 1225), 4594 (o. 1225).

GRATHVÆLV
1100-1250: 1025* (o. 1100), 1943* (o. 1250). 

1550-1850: 2313 (1708), 4262 (o. 1591), †4262 
(o. 1591), 2760 (o. 1700), 5922 (o. 1740), 3966 (o. 
1765), 5939* (o. 1775), 4188. Efter 1850: 6193 
(1943-49).

RIBBEHVÆLV
1200-1300: †3786 (o. 1250?).
Krydshvælv. 1200-1300: 171 (o. 1200), 174 (o. 

1200), 184* (o. 1200), †188* (o. 1200). 1300-
1400: 5709* (o. 1325), 1058* (o. 1350), 1050*. 
1400-1550: passim. 1550-1850: 5236 (1589), 
1908 (1595), 2845 (1617), †5726* (1737), 
†5724* (1773), †5723* (o. 1782). Efter 1850: 
2015 (1862), 2013 (1862?), 1373 (1868), 4706 
(1905), 1524 (1924), 6286 (1941), 6328 (1953), 
4252 (1955).

Ottedelte. 1200-1300: †197 (o. 1250)(?), 1050* 
(o. 1250), 3401 (o. 1250). 1400-1550: 2344 (før 
1511), 2289 (1506-17), 188* (o. 1500), 1770, 
1801, 1802, 1831, †1850, 1972, 2041, 2158*, 
†2203*, 2654, 2797, 3026 (?), 3103, 3405, 3573*, 
3852, 3912, 3941, 3942, 4021, 4022, 4024, 4046, 
4114, 4186, 4187, 4224, 4224, 4259, 4260, 4355, 
4397, 4805, †4936*, 4976, 5005, 5006. 1550-
1850: 4445 (o. 1575). Efter 1850: 1850 (1861), 
4358 (1934).

Seksdelte. 1200-1300: †196 (o. 1250)(?). 1400-
1550: 4186, 4833.

Stjernehvælv. 1400-1550: 222* (o. 1425), 224* (o. 
1425), 1060* (o. 1425), 245* (o. 1475), 272* (o. 
1500), 1675*, †2203*, 2527, 2528, 2947, †3723*, 
†3728* (?). Efter 1850: 4708 (1850).

TØNDEHVÆLV
1550-1850: 5922 (1737), 4501 (o. 1575). Efter 

1850: 4953 (1878).
Fladbuede. 1200-1300: 163 (o. 1200), 166 (o. 

1200), †5435* (o. 1225). 1300-1400: 208* (?). 
1400-1550: 256 (o. 1475), 1066 (o. 1500), 1460, 
2316*, 2316, 2654*. 1550-1850: 6178 (1562-
71)(to parallelle hvælv på murede piller), 3278 
(1689), 3280 (1792), 3479 (o. 1600), 4380* (o. 
1700). Efter 1850: 4312* (1866).

Fladrundbuede. 1550-1850: 4398* (o. 1625).
Rundbuede. 1100-1250: (†)1027* (o. 1100)(?), 

3202 (o. 1100). 1200-1300: 167* (o. 1200), †5431 
(o. 1225). 1400-1550: 1990*. 1550-1850: 4870 
(o. 1700), 4904* (o. 1700). Efter 1850: (†)6283 
(1877).

Spidsbuede. 1400-1550: 2316*.
HVÆLVPILLER
Dobbeltfalsede. passim.
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Ufalsede. 1400-1550: 1831, †2203, 2222, 3941, 
4186, 4186. 1550-1850: 2760 (o. 1700).

Andet. 1300-1400: 5709* (o. 1325)(hvælvrib-
ber videreføres som vægpiller). 1550-1850: 4397 
(tredobbelt falset).

SKJOLDBUER
Helstens. passim.
Halvstens. 1400-1550: 2495, 2527, 5005, 5091.
Brede. 1100-1250: 1025* (o. 1100)(primære). 

1400-1550: 245* (o. 1475).
GJORDBUER
Helstens. passim.
Halvstens. 1400-1550: 274* (o. 1500), †5718.
Brede. 1100-1250: 1025* (o. 1100). 1200-1300: 

172 (o. 1200), 183 (o. 1200), †5703* (o. 1275). 
1400-1550: 1066 (o. 1450), 5443 (o. 1450), 255* 
(o. 1475), 273* (o. 1475), 1060*, 4114, 5091. 
1550-1850: †5726* (1737-38)(fornyelse af de 
middelalderlige).

Falsede. 1200-1300: †146 (o. 1200)(?). 1400-1550: 
245 (o. 1475), 5005.

HVÆLVKONSOLLER
se Konsoller under Bygningsdetaljer.

HVÆLVVEDERLAG
Murede hvælvforlæg. 1200-1300: †5702 (o. 

1275). 1300-1400: 5709* (o. 1325), 5712* (o. 
1325), 3401. 1400-1550: 3405.

Sekundært udhuggede. 1400-1550: 2041, 4554, 
4596.

KRAGBÅND PÅ HVÆLVPILLER
1400-1550: 3079, 3103, 4397*, 4597, 4675, 5091.
Med rundstave. 1100-1250: 1023* (o. 1100), 

1025* (o. 1100). 1200-1300: (†)140* (o. 1200). 
1300-1400: 1058* (o. 1350), (†)206*, (†)206*. 
1400-1550: 1693 (før 1463), 2344 (før 1511), 222 
(o. 1425), 2257 (o. 1500), 2289 (o. 1515), †1432*, 
1461, 1551, 1616, 1740, 1754, 1770, 1801, 1886, 
2012, 2381, 2527, 2690, 2718, †2757, 2814, 2947, 
2982.

Profilerede. 1400-1550: 2496 (to udkragede skif-
ter), 2595 (affaset), 3079 (affaset), 3814 (affaset), 
4442 (affaset foroven og forneden), 4631 (affaset 
foroven og forneden), 4774, 4803, 4834 (affaset 
foroven og forneden), 4834 (afrundet), 5005 
(affaset foroven og forneden). 1550-1850: 4399* 
(1600-50)(udkragede, halvrunde skifter).

Andet. 1550-1850: †5723* (o. 1782)(med trinvis 
udkraget vederlagsmarkering).

HVÆLVRIBBER
Halvstensribber, retkantede. passim.
Helstensribber. 1200-1300: 171 (o. 1200), 171 

(o. 1200), 174 (o. 1200), 184* (o. 1200), †3786 (o. 
1250). 1400-1550: 1802.

Kvartstensribber. 1400-1550: 1655, 1675, 
1769, 1801, (†)2313, 2527*, 2718, 2947 (kun 
 forneden).

Profilerede. Middelalderlige: 3878*. 1200-1300: 
5437* (o. 1225), 3401* (o. 1250), †5702 (o. 
1275). 1300-1400: †5704* (o. 1325). 1400-1550: 
†5442 (o. 1450), 5442 (o. 1450), 1291*, 3405*, 
5718*. 1550-1850: 5726* (1737-38), †5726* 
(1737-38)(stuk?), †5704* (o. 1737), 5723* (o. 
1782)(o. 1782).

Profilerede, pærestav. 1300-1400: 5709* (o. 
1325). 1400-1550: 5441* (o. 1450), 5443* (o. 
1450). 1450-1500: 3730*.

Profilerede, trekløverformet. 1100-1250: 
1943 (o. 1250). 1200-1300: 171 (o. 1200), 174 (o. 
1200), 184* (o. 1200), 1050* (o. 1250), †3786* 
(o. 1250). 1300-1400: 1058* (o. 1350), (†)206*. 
1400-1550: 247* (o. 1475), 5716*. 1450-1550: 
5716*. 1600-1700: 2845* (1617).

Andet. 1400-1550: 1066* (korsfigur i ribbekryds).
OVERRIBBER

1400-1550: 5443 (o. 1450), 247 (o. 1475), 188* (o. 
1500), 1655, 1802, 2622, 3079, 3324, 4114, 4186, 
4187, 4225 (indmurede marksten), 4397, 4632. 
1750-1800: 3966 (1766).

Med trinkamme. 1300-1400: 5709 (o. 1325). 
1400-1550: 3941* (o. 1500), 2041, 2690, 2718, 
3104, 3814, 3852, 3912, 3942, 4022*, 4046, 4047, 
4224, 4397, 4445, 4555, 4596, 4738, 4803, 4833, 
4834, 4976, 5093.

I forbandt med kapperne. 1400-1550: 1392 
(vekselvis tværstillet løber og to bindere).

HVÆLVKAPPER
Halvstenskapper. passim.
Helstenskapper. 1200-1300: 3401 (o. 1250), 

†5703* (o. 1275). 1400-1450: 3405, 4556.
Ringmurede. 1300-1400: †5704* (o. 1325).

CIRKELÅBNINGER
1400-1550: 255* (o. 1475), 5236* (o. 1497), 1770 

(o. 1500), 1867, 1990*, 2179*, 2257* (kranses 
over hvælvet af en halvstensring), 2595, 3852*.

HVÆLVSLUTSTEN
1400-1550: 247* (o. 1475). 1550-1850: 1908 

(1595).
Cirkulære. 1400-1550: 224* (o. 1425), 1060*, 

1655, 1802.
Rektangulære. 1400-1550: 1292 (o. 1450).
Kugleformede, af granit. 1200-1300: 185* (o. 

1200), 5404* (o. 1225), 5437* (o. 1225), 1943* 
(o. 1250)(blyklædt egetræ), 3787* (o. 1250).

TROMPER
1100-1250: 4549* (o. 1225), 4594 (o. 1225). 1550-

1850: 6182 (1562-71).
LEMME

1400-1550: 2496*, 2528, 2622, 2888, 2982, 3104, 
3127*, 3153, †3814, †3912*, †3943, †4047, 
†4224 (?), †4260, †4442, †4597, †4632 (?), 
†4738, †4775, (†)5005, 5237. 1550-1850: 5236* 
(1589).

GULVE – HVÆLV 
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HVÆLV (fortsat)
TOPRING
Med ottetakket stjerne. 1550-1850: 2760 (o. 

1680), †5726* (o. 1737), 5922* (o. 1737).
SPYGATTER

generelt passim.
Af tagsten. 1400-1550: 4397*.
Hvælvlommeudmuring formet som afløb 
mod spygat. 1400-1550: 3941*, 4022*.

HVÆLVSTJERNER
Eftermiddelalderlige: †1116 (1726), †5451 

(1766-67), †459* (nævnt 1726), †459 (nævnt 
1835)(hvælvhulsplade).

INDRISTNINGER
PÅ TYMPANA

1100-1250: 3045, 3045*, 3441*, 3548*, 3599*, 
3630*, 3685*, 4221*.

PÅ KVADRE OG KRAGBÅND MV. 
1100-1250: 1431*, 1565*, 1565*, 1989, 1989*, 

1989*, 2312*, 2331*, 2527*, 2718*, 2754*, 
2946*, 3074*, 3351*, 3441*, 3527*, 3659*, 
4630, 4666*. 1550-1850: 1842* (1700-50). Efter 
1850: 4702* (1897).

PÅ DØBEFONTE
1100-1250: 1998, 2606*, 3536*, 4234*. Efter 1850: 

3518*, 6330.
PÅ GRAVSTEN

1100-1250: 1512*, 2232*, 2331*, 3540*, 3619*, 
3706, 4653*, 4654*. 1550-1850: 4727* (1750-
1800).

PÅ ANDET
1100-1250: 3374* (på kapitæler, kvadratnet). 

1550-1850: 6218* (1650-1700)(på stolestader, 
bygning).

INDSKRIFTER
På tympana. 1100-1250: 2219* (majuskler), 

3547* (græske bogstaver).
Runeindskrifter. Før 1050: 3447. 1100-1250: 

†3447. Efter 1850: 6248* (1909).
Indskrifter i øvrigt. 1100-1250: 2090, 2331*, 

3952*. 1550-1850: †2916 (1849), 2958 (1849), 
2054 (o. 1600), 2509, 3114, 4240*, 4780*, 4843*, 
5854*.

KALKMALERIER
Middelalderlige. Middelalderlige: †420, †1697, 

†3132*, †4084, †5478. 1100-1250: 1090*, 
(†)1395*, (†)1464, (†)1525*, 1620*, 1948 (over 
hvælv), †1992, †2044*, 2262*, 2893*, †2954*, 
†3224, †3692*, †3822, (†)4229 (over hvælv), 
4561, 4742* (over hvælv), 5098* (over hvælv), 
5104*. 1150-1200: 2986*, †4779*. 1200-
1250: †1623*, 1742*, †3636*, †3918*, †5110. 
o. 1250: 2043*, †4682. 1250-1550: †418*. o. 
1300: †1112, †1112, †3603. 1300-1350: 383*, 

†1112, 1696*, †2447. 1350-1400: 1108*, 
†1113, †2819, 5752*. 1400-1550: 404*, 410*, 
411*, †414, †417*, †418*, 437*, 1112, †1115, 
†1436, 1464*, 1466*, †1624, 1697, †1757, 
1791*, †1804, 2161*, 2266, †2286, †2319, 
2366*, 2600*, †2723, (†)2954*, †2954*, 2986*, 
†3132*, †3532, 3818*, 3819*, 3856*, †3918*, 
†3948*, 4052*, 4054*, †4054, 4361*, 4450*, 
†4450*, †4601*, 4745*, †4779, †4937*, †5185. 
o. 1450: 2182*, †5478*, †5753*. 1450-1500: 
1888* (1492), 389* (1497), †5242* (1497), 
3108* (1498), 394* (1499), 385*, 399*, 403*, 
†417, 432*, 434*, 442*, 446*, 453*, 1109, 
1399*, 1572*, 1677*, 1697*, 1697*, 1742, 
1949*, †1974, 2016*, †2017, †2044, †2094*, 
2182, †2241*, 2387*, (†)2819*, 2903*, †3082, 
(†)3225*, 3917*, †4054*, 4681*, 4681*, †4683, 
4683, 5752*, †5754*. 1500-1550: 2348* (1511), 
1297* (1517), †1299 (1517), 387*, 394*, 406*, 
421*, 456*, 1110*, 1111*, †1114, †1114, †1115 
(epitafium), †1115*, 1949*, †2367*, †2904, 
3577*, 3692*, 3820*, 3820*, 3889*, 3918*, 
3947*, †3948, 4027*, 4121*, 4122*, †4122*, 
4191*, 4192*, (†)4230*, †4230, (†)4266*, 
†4266, 4314*, 4361*, †4365*, 4404*, 4406*, 
†4410, 4450*, 4452*, 4453*, 4562*, †4875, 
†5011*, 5108*, †5109. o. 1550: †5478*. 1550-
1600: †2349, †5242. o. 1600: †2600*. 1850-
1900: †4954* (1878).

Eftermiddelalderlige. o. 1550: †4562*. 1550-
1600: †2820, †4875*. o. 1600: 3108*, †4875. 
1600-1650: 2388*. o. 1700: †4231, †4876. 1700-
1750: †1468. 1850-1900: †2104 (1884), 2067 
(1890), †4638* (1899), †4779* (1899). 1900-
1950: †4746* (1901), †4316* (1905), †6304 
(1912), †6307 (1912), 5241* (1919)(alterpry-
delse), 4315* (1924), 1322 (1927), 1493 (1940), 
†4336* (murværk), †4336. Efter 1950: 3996* 
(1953), 4276* (1961)(på muret prædikestol), 
3948* (1988), 4954 (1990).

UDVENDIGE
1250-1550: †2464 (indvielseskors). 1750-1800: 

†6064 (1755).
DEKORATIONSMALERIER

1100-1150: 1621, †1624*, †2162. 1150-1250: 
2262*. 1400-1550: 2500*, †2500, †2986*, †3156. 
1600-1700: †394. 1650-1700: †1116, †4276*. 
1700-1800: †5185. 1850-1900: †1577 (1873), 
†2820 (1883), †3378 (1885), †4876* (1898), 
†1299*. 1900-1950: †3328* (1903), †2584 
(1909), †6304* (1912), †3378 (1913), †4009* 
(1927), †6318 (1929), 3185*. Efter 1950: 6095.

Tekstilimitationer mv. 1100-1250: 1948 (teksti-
ler?). 1300-1350: †385*. 1400-1550: †411, 438* 
(murværk), †1870, 1992*, 2419*, (†)2533*, 
(†)2534, †2954*. o. 1450: †2182. 1450-1500: 
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402*, 1598*, †1657, 1773*, (†)2135*, †2387, 
†2626*, †2658*, (†)2658, (†)2658*. 1500-1550: 
1297* (1517), †1299 (1517). 1550-1600: 414*, 
†2018*, †4980. o. 1650: †2018 (marmor). 1650-
1700: †2298*, †2987, †3003. 1700-1750: †1299 
(1706), †1658 (1725?), †745 (1727), †745 
(1738), †2162, 2266*, 2388*, †2448, †2534, 
†4453, †4838*, †5242, †5309*, †5479. 1750-
1800: †5479 (1767), †3001 (1792)(marmor), 
†3082*. o. 1800: †2018. 1800-1850: †2349 
(kvadre), †3156* (marmor), †5242. 1850-1900: 
†1116* (1865), †4838* (1877)(murværk), †4276 
(nævnt 1877)(egetræ), †1506 (murværk), †4708* 
(marmor). 1900-1950: †1804 (1901), 1852 
(1909), †1791 (1911), †4276* (murværk). Efter 
1950: 1374.

Blåfarvning af hvælv. 1850-1900: †5480* 
(1866), †2534.

Skyggemalerier. 1600-1650: †4055* (1614), 
†4122. 1700-1800: †3281*.

INDSKRIFTER
Middelalderlige: †5754. 1400-1550: 1112, 2600*, 

†3822, 4562*, †5110. 1450-1500: 444* (1487), 
1110 (1490), 432*, 445*, †3225. 1500-1550: 
392*, 458*, †1115, †2291, †2419, †2954, †4452. 
1550-1650: †1697. o. 1600: †1599, †3948. 1600-
1650: 4746* (1611), †1992, 2161, †2419. 1650-
1700: 4453 (1656), †4365. o. 1700: †3048, 3857*. 
1700-1750: †5479 (1717). 1800-1850: 3857 
(1803). Efter 1950: 3948* (1988).

INDVIELSESKORS
Middelalderlige: 1374, †1931*, †2419, †3132*, 

†3156*, †4084. 1100-1250: 4561*. 1400-1550: 
414, 1505, 1624, 2017, 2044, 2161, 2319, 2419, 
2447, †2954, 3821, †4603, 5309*. o. 1450: †2182. 
1450-1500: 1697* (1463), 1889 (1492), 3108 
(1498), 1399, 1575*, 1697, 1742, 2017, †2387, 
2474*, (†)2534, 3856*, 3918, 3947*, 5752*. 1500-
1550: 2348 (1511), †1115, †1956, (†)2291, 3692*, 
4121, (†)4230*, 4363*, †4452. 1900-1950: 4054*.

KAPELLER
FRITLIGGENDE

Middelalderlige: †1670*, †2251*, †3780, †4213*, 
†4250, †6150. 1100-1250: †61. 1200-1300: 
†2381.

Vej- og brokapeller. Middelalderlige: †2285*, 
†2285*, †4155 (?). 1400-1550: †5199* (o. 1400).

I TILBYGNINGER
Middelalderlige: †1334*. 1300-1400: (†)5714* (o. 

1375). 1400-1550: (†)5723* (o. 1400), †2158 (o. 
1500), †3725*, †3726*, 5716* (?). 1550-1850: 
2720* (1748), 5722* (nævnt 1782), 4445 (o. 
1550), †4446 (o. 1550).

Tårnkapeller. 1100-1250: 3213 (o. 1100). 1400-
1550: 222* (o. 1425).

I TO ETAGER
1400-1550: (†)223* (o. 1425).

KORSARMSKAPELLER
1200-1300: 170 (o. 1200), †3782* (o. 1250). 1400-

1550: †3723.

KIRKEBROER
1400-1550: †105*.

KIRKEGÅRDE
generelt passim.
se også Forsvarsindretninger.

ASSISTENSKIRKEGÅRDE
1800-1850: †1318 (1813), †1318 (1818), 6119* 

(1835). Efter 1850: 1321* (1876), 6127* (1876), 
6331 (1881), 2582* (1889), 4393 (1898), 1322* 
(1927), 6132* (1939), 2939 (1986).

KIRKEGÅRDSMURE OG -HEGN
Efter 1550: generelt passim.
Kamp. Middelalderlige: †2594 (?, nævnt 1617), 

2714 (?, nævnt 1619), †2155 (?, nævnt 1675), 
(†)2307*, †2976. 1300-1400: 2521* (nævnt 
1618). 1400-1550: 2254*.

Kamp og tegl. Middelalderlige: †114*, †114, 
†1011*. 1400-1550: 1456*.

Tegl. Middelalderlige: (†)1010*, †1011*, †2517 
(?). 1400-1550: 2883* (?, nævnt 1650), †5375, 
†5381, †5670*.

KIRKEGÅRDSINDGANGE
Portaler, murede. Middelalderlige: †1456, †2517. 

1550-1850: †4076 (1619), †118 (1736), †1829 
(1772), †1318 (1824), †1318 (1843), †2976 
(nævnt 1615), †2884* (nævnt 1636), †4352 
(nævnt 1666), †1829 (nævnt 1676), †3042 (nævnt 
1687), †117 (nævnt 1693), †1654 (nævnt 1710), 
†1390 (nævnt 1715), †5002 (nævnt 1749), †5049 
(nævnt 1761), †1012 (nævnt 1794), †1332* (o. 
1600), 2715*. Efter 1850: 3124 (1930), 2884 
(1932), 3102 (1943), †1800 (nævnt 1862), †2380 
(nævnt 1881). Uvis datering: †1012*, †1520, 
†1708, †2010, 2522.

Portaler, murede, med køreport og fodgæn-
geråbninger. Middelalderlige: †5671*, †5671*. 
1400-1550: 1456*, 2254*, 2288*, 2522*, 2714*, 
4518*. 1550-1850: †2944 (nævnt 1614), †4770 
(nævnt 1615), †3193 (nævnt 1616), †4392 (nævnt 
1616), †2594 (nævnt 1619), †3151 (nævnt 1619), 
†3151 (nævnt 1619), †2883* (nævnt 1637), †1550 
(nævnt 1664), †5227 (nævnt 1676), †2242 (nævnt 
1683), †116 (nævnt 1693), †3072 (nævnt 1734), 
†3849 (nævnt 1734), †4044 (nævnt 1743), †2494 
(nævnt 1746), †1496 (nævnt 1786), †2037 (nævnt 
1817), †116, 5670*, †5671*. Efter 1850: 6119* 
(1858), †6120 (1859), 2464 (1969), †2236 (nævnt 
1862). Uvis datering: †4826 (nævnt 1634-35), 
†1014*, †2178, †3720*, †4112.

HVÆLV – KIRKEGÅRDE 
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KIRKEGÅRDE (fortsat)
Portaler, træ. 1550-1850: †2362 (1682), †1738 

(1693), †4546 (nævnt 1605), †4076 (nævnt 1615), 
†2362 (nævnt 1619), †1752 (nævnt 1621), †3349 
(nævnt 1737), †1904 (nævnt 1754), †1672 (nævnt 
1810), †1520 (o. 1850). Efter 1850: †2362 (1883), 
†2155 (nævnt 1855). Uvis datering: †2104.

Portaler, træ, med køreport og fodgænger-
åbninger. 1550-1850: †3964 (1619), †4802 
(1623), †3721 (1702), †2412 (nævnt 1613), 
†3656 (nævnt 1615), †3936 (nævnt 1615), †4016 
(nævnt 1615), †1884 (nævnt 1663), †4158 (nævnt 
1667), †1818 (nævnt 1675), †2131 (nævnt 1707), 
†4216 (nævnt 1708-09), 1927 (nævnt 1715), 
†3370 (nævnt 1719), †2200* (nævnt 1837), 
†1370, †3721, †3911, †4044. Uvis datering: 
†2066, †2088.

Træstolper. 1550-1850: †4629 (1614), †3885 
(1617), †4180 (1682), †5179 (1682), †6174 
(1773), †6174 (1798), †6174 (1836), †3848 
(nævnt 1613), †3656 (nævnt 1615), †4044 (nævnt 
1615), †4003 (nævnt 1617), †4332 (nævnt 1666), 
†3269 (nævnt 1669), †1788 (nævnt 1676), †3445 
(nævnt 1676), †3546 (nævnt 1676), †3627 (nævnt 
1676), †2842 (nævnt 1682), †1429 (nævnt 1685), 
†4974 (nævnt 1702), †4310 (nævnt 1708), †1941 
(nævnt 1715), †5204 (nævnt 1715), †3885 (nævnt 
1727), †4257 (nævnt 1735), †3394 (nævnt 1738), 
†3885 (nævnt 1742), †4703 (nævnt 1748), 2010, 
†4770. Efter 1850: †4629 (1853), 4158 (1970-
80), 3502 (1983), †1788 (nævnt 1862), 2494, 
†2842*, 3394, 4770, †5280*. Uvis datering: 
†1566.

Piller, murede. 1550-1850: †4440 (?, nævnt 
1791), †2010 (?, nævnt 1803), †1014 (1791), 
†1012 (1794), †118 (1804)(med stenkugler), 
†1566 (1832), 4591 (1837), †6174 (1840), 2010* 
(1844), †1987 (nævnt 1615), †3102 (nævnt 1715), 
†4802 (nævnt 1810), †5671 (o. 1800), 3348* (o. 
1850), 1768, †3678, 3810*, †4257*. 1850-1900: 
†4352* (?, nævnt 1856), †3546 (?, nævnt 1862), 
†3072 (1854), †3445 (1854), †3849 (1854), 
†1429 (1857), †6120 (1859), 4702* (1863), 
1520 (1865), 1594 (1867), 1370 (1868), 2178* 
(1869), †4044 (1869), 5300 (1869), 1550 (1871), 
4016* (1874), †3595* (1875), 6127 (1875), 3309 
(1876), 4802 (1878), 4974 (1879), 3502 (1880), 
2842 (1881), †2944 (1884), 4257 (1885), 1848* 
(1886), 1848 (1886), 1550 (1892), 5670* (1896), 
5670 (1896), 2217 (1898), 4393 (1898), 2131 
(o. 1900), 1429, †1496, 1614, 1690, 1738, 1788, 
1800, 1829, 1848, 1848, 2036, 2065, 2155, 2254*, 
2380, 2412, 2748*, 2883, †3102*, 3268, 3318, 
3370, 3445, †3445, 3911*, 3964, 4545*, 4628, 
4826, 4934. Efter 1900: passim. Uvis datering: 
1788, †4672.

Drejekors. Efter 1550: †4802 (nævnt 1618), 
†5204 (nævnt 1893).

KIRKERISTE
Middelalderlige: †5374* (o. 1350). 1550-1850: 

†2976 (1614), †2620 (1615), †3193 (1616), 
†2587 (1618), †116, †1332, †2104. Uvis datering: 
†1012 (nævnt 1562), †2412 (nævnt 1613), †1941 
(nævnt 1615), †3042 (nævnt 1617), †2594 (nævnt 
1619), †2715 (nævnt 1619), †3018 (nævnt 1619), 
†3151 (nævnt 1619), †1708 (nævnt 1623), †2884 
(nævnt 1636), †1550 (nævnt 1642), †1752 (nævnt 
1651), †1014 (nævnt 1661), †1429 (nævnt 1685), 
†1456 (nævnt 1685), †1726 (nævnt 1685), †1456 
(nævnt 1699), †2236 (nævnt 1707), †2010 (nævnt 
1725), †3151 (nævnt 1738), †4112.

Gruber til riste. Uvis datering: †2037 (nævnt 
1727), †2306* (nævnt 1727).

FORTOVE
passim.

BEPLANTNINGER
Alléer. 1700-1850: 5672 (1750-1800), †1320 

(1800-50), †1768 (1832), 6120* (1835), †5672 
(nævnt 1749), †5672 (nævnt 1749), 2748 (nævnt 
1824), †5002 (nævnt 1828), 2523, †3811. 1850-
1900: †3073 (1864), 6128* (1873), †3019 (nævnt 
1862), †3849 (nævnt 1880), 3595*. Efter 1900: 
passim.

Haveanlæg. 1700-1850: 6174 (1833), 6120* 
(1835), 6174 (1847). 1750-1800: (†)2413, †6062*. 
1850-1900: †3370 (1856), †1332 (1859), †3019 
(1861), 6128* (1873), †5672*. Efter 1900: passim.

MINDELUNDE
1700-1850: 3490, 4694*. 1850-1900: 3993* (1853), 

2283 (1870), 5329. 1900-1950: 4332, 4827, 4869, 
6133. Efter 1950: 6314 (1963), 6173 (1964), 3996 
(1972), 6128 (1973), 2650 (1976), 2620 (1977), 
2716 (1977), 2494 (1978), 2689 (1978), 4218 
(1979), 5226 (1979), 3019 (1981), 3810 (1982), 
6173 (1982), 2884 (1983), 3937 (1983), 3151 
(1984), 3195 (1984), 3319 (1984), 3679 (1985), 
3447 (1987), 3571 (1987), 3370 (1988), 6128 
(1990), 5280 (1991), 5049 (2001), 2945, 3394, 
3627, 3657, 3911, 4353, 4440, 4546, 5002, 5204.

MUSLIMSKE BEGRAVELSESPLADSER
Efter 1950: 6133 (2003).

STRAFFEREDSKABER
Gabestokke. Efter 1550: †2523 (1629), †1016 

(1687), †3938 (1735), †3965 (1735), †4257 
(1735), †3627 (1740), (†)1848 (nævnt 1763), 
†1942 (nævnt 1763), †2977 (nævnt 1767), †3319 
(nævnt 1825), †2104 (nævnt 1862), †4826 (nævnt 
1862), †2650, †3128.

Andet. Efter 1550: †2156 (træhest).
ANDET
Blegeplads. Efter 1550: †1370 (1800-50), 6173 

(1812).
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Reberbane. Efter 1550: †1333 (1800-50).
Skulpturhave. Efter 1950: 6314*.
Vildtbanesten. 1700-1800: 2649*, 3885, 4441.

KIRKEGÅRDSBYGNINGER
FATTIGHUSE

Eftermiddelalderlige: †4112* (nævnt 1825), †2156 
(nævnt 1868), 2649.

GEJSTLIGE BOLIGER
1550-1850: †4216 (1580), †1788* (1701), 2462* 

(1749), †5383* (1754), 2010* (o. 1750), 2620 
(o. 1800), †2341*, †3317*, 3370, 3884*, 4003*, 
†4439*. Efter 1850: 6279 (1858), 2811* (1859), 
†2411 (1869), †5226 (1875), 2583 (1886), 4439* 
(1886), 6302* (1912), 3594 (1923), †6311* 
(1923), †5673 (1928), 3184 (1930), †5280* 
(1932), 4217 (1958), 6321 (1959), †6315 (1962), 
3317 (1971), 5226 (1971), 2523 (1982), 6321 
(1986), 2411, 3810*, 4111. Uvis datering: †5050 
(før 1750), †2155 (?, nævnt 1559), †5382 (nævnt 
1605), †2523 (nævnt 1661), †5002* (nævnt 
1805), †4111* (nævnt 1861), 5049* (nævnt 
1918), 2411*, 2687, 3041, 3101*, 3546, 3656, 
†3810, †4217*, 4353, †5178*, †5226*.

HOSPITALER
Middelalderlige: †6140. 1550-1850: †2523 (1655), 

†2255 (1684), 2748* (1756), †5667* (1799), 
6063* (o. 1600).

KALKHUSE
1550-1850: †5383* (1754), †4703 (1849), †5383* 

(o. 1800)(?). Uvis datering: †5049* (nævnt 
1614)(?), †1016 (nævnt 1672), †1457 (nævnt 
1690), †5674 (nævnt 1690), †5383 (nævnt 1742).

KIRKELADER
Middelalderlige: †2309*. 1550-1850: †1457 (o. 

1800). Uvis datering: †2523 (nævnt 1612), †2037 
(nævnt 1633), †5383 (nævnt 1676), †1430 (nævnt 
1680), †1457 (nævnt 1680), †4974 (nævnt 1830), 
†1862*, †2715.

KIRKESTALDE
1550-1850: †3964 (1619). Efter 1850: †3526 

(1879), 3395 (1885), 3570 (1892), †4770 (nævnt 
1914), †4738 (o. 1900)(i tårnrum), †5050. Uvis 
datering: †3849 (nævnt 1616), †1709 (nævnt 
1633), †5050 (nævnt 1761), †2236.

KREMATORIER
Efter 1850: †1322* (1923), 6133 (1938), (†)6333 

(1945), 6134 (1989), 6333 (1993).
LIGKAPELLER
Fritliggende. 1550-1850: †1335* (1636). 1850-

1900: †1320 (1861), 1322 (1879), †6333* 
(1884), 3395* (1885), †3447* (1886), 1550 
(1887), †5674 (1888), †1492 (1889), †2155 
(1893), †2464 (1895), †2494* (1898), 4703 
(1898), †1987 (1899), †2649 (1899)(med 
sprøjtehus), †2412* (nævnt 1887), †1457, 2288, 

†2582. 1900-1950: 4003 (?, nævnt 1927), 1566 
(1901), †2132 (1903), 1371 (1904), 1904 (1904), 
†2236 (1904), 2748 (1904), 2786* (1904), 
†3124 (1904), †3151* (1905), 1830 (1906), 
†2242 (1906), †2944 (1906), (†)2037 (1907), 
2620 (1908), †2200 (1909), †4310 (1909)(?), 
2362 (1912), 2594 (1912), 3502 (1914), 4440 
(1914), 4519 (1914), 4591 (1916), †4546 (1917), 
†1496 (1918), †1654 (1919), 2010* (1919), 3184 
(1919), †4869 (1919), 4952 (1919), 5002 (1919), 
†3319 (1922), 3018 (1923), 3595 (1923), †1848 
(1924), 3526 (1924), 4770 (1924), 1866 (1926), 
1884 (1926), 4112 (1926), †4217 (1926), 4734 
(1926), 1322* (1927), 1818 (1928), 1788 (1929), 
4672 (1929), 5227 (1929), 4257 (1930), 5049* 
(1930), †1942 (1931), 3811 (1932), 3849 (1932), 
3911 (1932), 5673* (1932), 3042 (1933), 2380 
(1935), 3570 (1935), †3349 (1936), 3309 (1938), 
4208 (1938), †4310 (1938), 6133* (1938), †3370 
(1939), †2066 (1940), 6332* (1942), 4974 
(1948), 2132 (1949), 1672 (1950), 4251 (1950), 
2255 (nævnt 1920), †4181* (nævnt 1924), †4016 
(nævnt 1925), 2842* (nævnt 1929)(med sprøjte-
hus), †1390 (nævnt 1932), 1690 (o. 1900), †2104 
(o. 1900), †2688 (o. 1900), †2813* (o. 1900), 
†3193 (o. 1900), †4353 (o. 1900), 1430, †1520, 
1672, 1709, †1739, 1768, 1800, 1970, †2088, 
2155, †2178, 2341, 2715, 2884, 2976*, †3072, 
†3269, †3395, †3627, 3656, †3679, 3937, 4044, 
4392, †4629, 5159*, 5204*. Efter 1950: 1496 
(1956), 2412* (1957), 2688 (1958), 2037 (1959), 
1520 (1961), 3447 (1961), 2813 (1962), 3193 
(1962), 4217 (1962), 4869 (1963), 3319 (1964), 
3546* (1964), †2104 (1965), 1455 (1966), 2236 
(1966), 2200 (1967), 2494 (1967), 3124 (1967), 
4353 (1967), 3072 (1968), 1322 (1969), 1848 
(1970), 2088 (1970), 2066 (1971), 4310 (1971), 
1738 (1972), 1927 (1973), 1726 (1974), 1614 
(1976), 1942 (1977), 1654 (1979), 1987 (1980), 
3370 (1986), 3679 (1988), 1390, 2178, 2944, 
3151, 3269, 3349, 3627, 4146, 4159, 4181, 4393, 
4546, 4629. Uvis datering: †1927, 2649.

I tidligere våbenhuse. 1850-1900: 4934 (1862), 
†2891 (1865), 4834 (1873).

I tårnrum. 1850-1900: †6284 (1877), †6094 
(1897). 1900-1950: 1596 (1901), 3732 (1912), 
3104 (1925), †6316 (1929), 5285 (1931), 4079 
(1936), †3078 (nævnt 1911). Efter 1950: 2445 
(1952).

I tilbygninger. 1850-1900: 2314 (1893). 1900-
1950: 3996 (1941). Efter 1950: 6316.

I tidligere gravkapeller. 1550-1850: †285* 
(1809). 1850-1900: 6188 (1865), 2314 (1893).

Andet. 1300-1500: (†)2308* (?). 1550-1850: 
†287* (1809)(i korsarmskapel). Efter 1950: 2104 
(ved sognegård).

 KIRKEGÅRDE – KIRKEGÅRDSBYGNINGER
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KIRKEGÅRDSBYGNINGER (fortsat)
MATERIALHUSE OG -RUM

1850-1900: †5383 (1866), †5675 (1888), †4703* 
(1898). Efter 1950: 4018. Uvis datering: †1018 
(nævnt 1823), †3937 (nævnt 1859).

Fritliggende. 1550-1850: †5674 (1786), †6174*. 
1850-1900: †4673 (1861), †2341 (1879), 5049* 
(o. 1850), 2715, †3151. 1900-1950: †2412 (1914), 
5002 (1919), 1550 (1920), 1371 (1923), 4974 
(1936), 3310 (1945), 3721 (1945), 1690 (o. 1900), 
2649, 2884, 3526, 3595, 4591, †5280*, 6174, 
6315. Efter 1950: 3042 (1953), 2037 (1959)(tid-
ligere ligkapel), 3018 (1962), 4703 (1964), 3937 
(1966), 2523 (1968), 3627 (1969), 1738 (1972), 
3965 (1972), 4016 (1973), 1830 (1974), 3885 
(1974), 1594 (1975), 1709 (1975), 2582 (1975), 
3269 (1975), 2412 (1976), 1942 (1977), 2242 
(1977), 1788 (1978), 3395 (1978), 4251 (1978), 
5227 (1979), 2307 (1980), 4076 (1980), 2255 
(1981), 2813 (1982), 4440 (1982), 3996 (1983), 
3721 (1985), 4802 (1985), 5280 (1985), 4217 
(1986), 4353 (1988), 4332 (1990), 4672 (1996), 
2796, 2944, 3349, 4208, 4827, 5300*. Uvis date-
ring: †5383 (nævnt 1676), †1333 (nævnt 1807), 
†2649 (nævnt 1876), 3502.

Andre materialrum, generelt passim. 1550-1850: 
†578* (1696)(i østkapel), †578* (1696)(i kapel), 
†1072 (nævnt 1783)(over klostergang), †288* (o. 
1650)(i kapel), †285* (efter 1692)(i kapel). 1850-
1900: †3854 (1851)(i skibets vestende), 1656 
(1862)(i våbenhus), †5208 (i tårn). 1900-1950: 
3656 (1939), †4158*. Efter 1950: 2748 (1985), 
4869.

MENIGHEDSHUSE OG SOGNEGÅRDE
1550-1850: †2494* (1790). 1900-1950: 6311* 

(1923), 4111. Efter 1950: 6315 (1974), 2219 
(1981)(med ligkapel), 2523 (1982), 2307 (1984), 
3721 (1985), 5672 (1987), 3184 (1988), 5382 
(1989), 4393 (1995), 6280 (1996), 2104, 3073, 
4153*.

NØDTØRFTSHUSE
passim.

SKOLER
1550-1850: (†)5672* (1589), †1654* (1732), 

†1739 (1741), 5672* (1746), †2155* (o. 1600), 
†2412* (o. 1700), †2523* (o. 1700), †2811* (o. 
1700), 3072 (o. 1700). 1850-1900: 5673* (1875), 
†5178*. Efter 1950: †4392* (o. 1950). Uvis da-
tering: †2519 (nævnt 1659), †2236 (nævnt 1768), 
†5300 (nævnt 1905), †3884.

SPRØJTEHUSE
Eftermiddelalderlige: 2842* (?, nævnt 1929)(nu lig-

kapel), †115 (1736), 1320* (1736), †1018 (1837), 
†4217 (nævnt 1859), †2178, 3937.

VOGNHUSE
Eftermiddelalderlige: †4672 (1614), †3269 (1720), 

†2217 (1853), †3269 (nævnt 1719), †3395 (nævnt 
1719), †2494 (nævnt 1803).

ANDET
Middelalderlige: †5375* (o. 1400)(rådhus), †5375* 

(boder). Eftermiddelalderlige: †1739 (1673)(?), 
†2795* (1801), 2583 (1886)(forsamlingshus), 
†1673* (nævnt 1794)(lejevåning), †2715* (o. 
1800). Uvis datering: †4590* (nævnt 1835)(?), 
†1690 (kro), †5050* (?).

KIRKESKIBE
NAVNGIVNE

1700-1750: 612* (1720)(Enighed). 1750-1800: 
3093* (1756)(Enighed). 1800-1850: 2143 
(1840)(Oskar), 2400* (1842)(Louise Augu-
sta), 6236* (1850)(Flora). 1850-1900: 4065 
(1888)(Harbyes Minde), 3755* (1897)(Johanne), 
1417 (Immanuel), 6103 (St. Thøger). 1900-
1950: 2670 (1908)(Samsø af Horsens), 4723* 
(1917)(Jylland), 4202* (1922)(Andreas), 2330 
(1932)(Jylland), 4650 (1932)(Maagen), 1448 
(1935)(Ulla af Aarhus), 5146 (1937)(Havfruen), 
4002* (1938)(Sextus), 2510 (1939)(Alfa), 3093* 
(1939)(Neptun – Kolding), 5255 (1942)(Enhjør-
ningen), 1511 (Haabet), 3957 (København), 4211 
(Vita), 4616 (Svanen), 6090 (Haabet). Efter 1950: 
6319 (1954)(København), 5326* (1958)(Dan-
nebrog), 4579 (1963)(Fredericus Quartus), 1702 
(1976)(Georg Stage), 1840 (1978)(Jylland), 
1937 (1979)(Hvalfisken), 2807 (1982)(Brita 
Leth), 4420 (1995)(Kirsten), 2024 (Sjælland), 
2705 (A.na af New York), 3832 (Neptun), 4345 
(Marie), 4487 (Trefoldigheden). Uvis datering: 
5024* (nævnt 1862)(Søeridderen), 2918* (nævnt 
1903)(Haabet), 6116 (Rosalie, Horsens).

NAVNLØSE
1650-1700: 2638* (1672), †1183 (1686). o. 1750: 

2209*. 1750-1800: 2430* (1783). 1800-1850: 
5557* (1821). o. 1850: 5890*. 1850-1900: 4100 
(1891), 5326*. 1900-1950: 3293 (1939), 1746, 
1762, 3928*, 4487*. Efter 1950: 4757* (1954), 
5219 (1958), 1719 (1972), 2002 (1976), 2295. 
Uvis datering: †3338 (nævnt 1684), †5326 (nævnt 
1716), †2999 (nævnt 1767), †2431 (nævnt 1768), 
†5326 (nævnt 1768), †2919.

KIRKETYPER
BASILIKAER

1100-1250: 5062 (o. 1125). 1200-1300: 130 (o. 
1200), †3782* (o. 1250).

Pseudobasilikaer. 1200-1300: 5438 (o. 1225).
CENTRALKIRKER

1850-1900: 2583* (1886). 1900-1950: †6311* 
(1907). Efter 1950: 6324 (1958), 4154* (1994).

GÅRD- OG SLOTSKIRKER
Middelalderlige: †6151. 1100-1250: †5373 (kon-
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geligt gårdkompleks med kapel?). 1400-1550: 
†6337. 1550-1850: 6175* (1572), †3992 (1577), 
†6151 (1609-10), †3500* (1771), †6153* 
(1780). 1850-1900: †6339.

HALLEKIRKER
Treskibede. 1400-1550: 261* (o. 1500).

INSTITUTIONSKIRKER
Fængselskirker. Efter 1850: 6083* (1853), 6085 

(1994)(muslimsk bedeplads), †6091.
Hospitalskirker. 1400-1550: †6140, †6145, †6147. 

1550-1850: 6063* (1560-70), †4865* (1712), 
†1294*. Efter 1850: 1492 (1858), 4864* (1868), 
1291* (1879)(indrettet i middelalderligt rum).

KIRKER MED ÉT SIDESKIB
1400-1550: 1061*, †1354*, 5714.

KORSKIRKER
1200-1300: 127 (o. 1200), 130* (o. 1200), †3782* 

(o. 1250). 1400-1550: †2157 (o. 1500). 1550-
1850: (†)4441 (o. 1550).

LANGHUSKIRKER
Enskibede med jævnbredt kor. 1200-1300: 

1041* (o. 1250), 3396* (o. 1250), 5697* (o. 
1275), 2978*.

TEATERKIRKER
Eftermiddelalderlige: †5542* (1794).

VANDREKIRKER
Efter 1850: †6311* (1894).

KLOKKEHUSE MV. 
1550-1850: †3105 (1804).

KLOKKEHUSE OG -STABLER
1400-1550: 3130. 1550-1850: †4310 (1675), 

†4076 (1681), †4353 (1685), †3721 (1689), 
†3349 (1730), 3885 (1748), †3656* (1845), 
†3885 (o. 1700), †3911* (o. 1750). Efter 1850: 
†3679 (1853), 3349* (1856), †4077* (1870), 
3679 (1908), 3756 (1912), †6332 (1924), †4251 
(1950), 2842* (1964), 3595 (1972), †3105* (o. 
1850), 3305, 3394, †3595*, †4153. Uvis datering: 
†3595 (nævnt 1615), †3679 (nævnt 1615), †3656 
(nævnt 1616), †4181 (nævnt 1616), †5281* (nævnt 
1618), †3349 (nævnt 1649), †3634 (nævnt 1676), 
†2688 (nævnt 1681), †2842* (nævnt 1682), †3656 
(nævnt 1682), †3319 (nævnt 1683), †4332 (nævnt 
1684), †2442 (nævnt 1687), †2464 (nævnt 1687), 
†5301 (nævnt 1687), †4353* (nævnt 1716), †2587 
(nævnt 1717), †3271 (nævnt 1719), †3394 (nævnt 
1723), †6080 (nævnt 1738), †1857 (nævnt 1769), 
†4217 (nævnt 1773), †3721 (nævnt 1808), †3721* 
(nævnt 1855), 4332* (nævnt 1860), †4324 (nævnt 
1862), †2442*.

KLOKKEKAMME
1400-1550: †2888 (?). Uvis datering: †1434 (nævnt 

1693), †1820*, †1929.
KLOKKERKAMRE

se under Tårne.

KLOKKEKVISTE
1555-1850: †6151 (1610)(?).

TAGRYTTERE (KLOKKESPIR)
Middelalderlige: †3406, †3406. 1400-1550: †1886 

(?), †2159, †2888 (?), †5005 (?). 1550-1850: 
†1711 (1665)(på våbenhus), †1711 (1665)(på 
våbenhus), †3915 (1677), †3271 (1721), 3026 
(1745), †1656 (1817), 3026 (1840), 1617 (o. 
1650?), 3634* (o. 1800), 1617, †1711, †1929*, 
†2202*, †2471*, †2472 (?), †2949*, †3324, 
3634*, †3885, †3888, †4115*, †5307 (?). Efter 
1850: 6085* (1853), †1656 (1854), 3310 (1876), 
†2201 (1882), †2583 (1886), 2950 (1886), 
†3376* (1886), 5751 (1889), 2471* (1891), 
†6311* (1894), †3376 (1906), 6134* (1938), 
6325 (1957), 1656 (1965), 3376 (1966), †6340. 
Uvis datering: †3914 (nævnt 1612), †3987 (nævnt 
1615), †1755 (nævnt 1621), †1297* (nævnt 
1648), †4117 (nævnt 1672)(på våbenhus), †1790 
(nævnt 1676), †1676 (nævnt 1680), †4021 (nævnt 
1680), †1656 (nævnt 1685), †3376 (nævnt 1702), 
†1850 (nævnt 1810), †1524* (nævnt 1844), 
†1711.

KLOKKER
se også under Pengebeholdere.

Middelalderlige. Middelalderlige: †3170 (1512?), 
†2056 (nævnt 1472), †4243 (nævnt 1525), †6145 
(nævnt 1532), †3789 (nævnt 1554), †4667 
(nævnt 1564), †5563 (nævnt 1564)(fra nonne-
klosteret i Ring), †5563 (nævnt 1565), †2376 
(nævnt 1639), †4373. o. 1200: 3539*. 1200-1250: 
2589*, †4202*, 4488*, 4536*, †5219*, 6080*. 
1250-1300: 2734*, 3900*. o. 1300: 623*. 1300-
1350: †628, 1810*, 3957*. o. 1350: 2832*. o. 
1400: 4852*. 1400-1450: †3868 (1430), 4791* 
(1430), †6238 (1432), 1308*, 1604, 1876*, 
3671*, †3985*, 4100*, †4420, †5562*. o. 1450: 
4243*. 1450-1500: †3243 (1462), 5146* (1463), 
†1781 (1471), †1937 (1480), †4066* (1482), 
3789 (1490), 624* (1493), 4037* (1500), 2775*, 
2919*, 4324*. 1500-1550: †1584 (1504), 624* 
(1505), †3170 (1507?). 1550-1600: †1747 
(1591).

Afleveret 1528-29. Middelalderlige: †1382, †1417, 
†1448, †1482, †1511, †1539, †1548, †1560, †1584, 
†1604, †1633, †1666, †1685, †1702, †1719, †1733, 
†1747, †1762, †1796, †1810, †1841, †1846, †1857, 
†1862, †1876, †1895, †1919, †1937, †1962, †1982, 
†2002, †2025, 2055, †2077, †2086, †2099, †2112, 
†2143, †2169, †2190, †2209, †2232, †2247, †2275, 
†2296, †2330, †2354, †2376, †2432, †2439, †2459, 
†2484, †2510, †2517, †2559, †2589, †2591, †2609, 
†2640, †2671, †2685, †2706, †2734, †2775, †2807, 
†2832, †2921, †2941, †2968, †3000, †3037, †3061, 
†3094, †3119, †3143, †3243, †3257, †3293, †3306, 
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KLOKKER (fortsat)
†3315, †3338, †3362, †3469, †3497, †3521, 3539, 
†3562, †3586, †3618, †3649, †3672, †3706, †3756, 
†3901, †3929, †3957, †3986, †4066, †4100, 
†4174, †4202, †4281, †4617, †4693, †4758, 
†4894, †4940, †4993, †5025, †5146, †5194, 
†5220, †5256, †5274.

1550-1600. 1550-1600: †1666* (1551), 1308* 
(1560), 3469* (1571), †1919 (1572), 1511* 
(1577), †3037 (1581), †2484 (1590), †3143* 
(1591), 4280* (1591), 4579* (1591), †1187 
(1594), 2274* (1594), †2559 (1594), †1187 
(1595).

1600-1700. 1600-1650: 1961* (1613), 2232 (1614), 
†4617 (1620), †1733 (1623), †2511* (1630), 
†2968 (1634), †1382 (1636), 4893* (1637), 5255* 
(1639), †2170 (1640), †628 (1642), †628 (1646), 
†4135. 1650-1700: †629 (1651), 3705* (1652), 
1702* (1656), 1840* (1656), 3756* (1661), †1719 
(1664), †2857 (1664), †630 (1675), †631 (1675), 
†1796 (1675), †3929 (1676), †1747 (1679), †2559 
(1679), †2025 (1680), †5563 (1687), 2353* 
(1698), 2999* (1698).

1700-1800. 1700-1750: 3430* (1701), †5563 
(1710), 3469* (1716), †5564* (1727), †3619 
(1729), †4135* (1730)(med indskrift, engleho-
ved, palmetfrise og møntaftryk fra Fr IV’s tid), 
4692* (1733), 2919* (1735)(aftryk af mønter 
og små kogler), 2247* (1737), †3293* (1738), 
2706* (1742), 2807* (1742), 1539* (1744), 626* 
(1746), †631 (1747), †632 (1747), †2559 (1747), 
3170* (1747). 1750-1800: 2640 (1756), 4002* 
(1758), 1746 (1759), 3928* (1759), 626* (1762), 
2671* (1762), 4650* (1763), 3119* (1766), 
5561* (1766), 4174* (1767), †1382 (1770), 
2190* (1771), 3094* (1773), 6237* (1773), 
†1560* (1774), 1937 (1774), 1719* (1776), 
6237* (1783), †2400 (1784), †5564 (1784), 
2330* (1794), †3244 (1797), 4725* (1797).

1800-1900. 1800-1850: 1981* (1801), 2078 
(1809), 4758* (1815)(med 12 møntaftryk), 
†632 (1817), 2400* (1817), †3649 (1818), 
†2296 (1821), 2169* (1822), 3618* (1823), 
†3833 (1825), †1448 (1826), †2376* (1828), 
2432* (1828), 4346* (1829), 5562 (1830)(gen-
anvendt i kirkegårdsmonument), 4725* (1831), 
5327 (1831), †2143* (1833), †2459 (1833), 
5024* (1834), 3868* (1835), 5294 (1835), 
5561* (1835), †1685 (1837), 4993* (1837), 
1781 (1840), 1320 (1846), †2857 (1846), †1762 
(1847), 2559 (1847), †3363 (1848), †4346 
(1848), †633 (1849), 2483 (1849), 5194 (1849). 
o. 1850: †2209, †6342. 1850-1900: 1417 (1853), 
2559 (1854), †3037 (1854), †2609* (1858), 
3386* (1858), 4818* (1861), 3832 (1862), 
4065* (1862), †1857 (1864), 3362* (1864), 

3061* (1865), †6342 (1865), †4373 (1866), 
1482 (1868), 1919 (1871), †4617 (1871), 2459 
(1872), 1733 (1873), 2209 (1873), 1826 (1874), 
2099* (1876), †6297 (1876), 3338* (1877), 
4968* (1877), 1634 (1878), 2968 (1878), 
1762 (1880), 1895 (1880), 5561* (1880), 
1186 (1881), 3187 (1881), †3244 (1881), 3562 
(1881), †1584 (1882), 1796 (1884), 2024 
(1884), 2112 (1884), 1684 (1887), 2077 (1887), 
1876 (1889), 3649* (1889), †3586 (1890), 2296 
(1891), 3243 (1891), 5219 (1891), 4212 (1892), 
626 (1893), 627 (1893), 627 (1894), 2510 
(1895), 3521 (1895), 4135 (1897), 6104 (1897), 
1857 (1898), 4202* (1899), 3312 (nu i Afrika), 
6104.

1800-1900. 1850-1900: 2055 (1858). o. 1900: 
6091. 1900-1950: 4148 (1900), 1666 (1903), 
6111 (1906), 1187 (1908), 2376 (1908), 3293 
(1908), 3985* (1908), 1448 (1909), 4617* 
(1909), 1559 (1910), 4420 (1911), 6332 (1911), 
3756* (1912), 6309 (1912), 6309 (1912), 3586 
(1920), 6333 (1924)(nu i Sydindien), 1539 
(1927), 6320 (1927), 3143 (1928), 2609 (1929), 
2919 (1929), 6320 (1929), 1482 (1930), 2002 
(1930), 1604 (1931), 5891 (1931), 4373 (1934), 
3832 (1936), 1382 (1938), †6297 (1941), 1584 
(1945), 2671 (1945), 4002 (1945), 5562* (1945), 
2857 (1949), 6091. Efter 1950: 4252 (1951), 
3119 (1955), 3868 (1957), 6330 (1957), 2143 
(1963), 2857 (1963), 6297 (1965), 6297 (1965), 
6297 (1965), 3037 (1969), 1633 (1971), 6116 
(1971), 2112 (1972), 2232 (1972), 3618 (1972), 
6116 (1972), 3094 (1973), 1982 (1974), 3649 
(1974), 2209 (1975), 3957 (1976), 4153 (1978), 
3187 (1980), 2483 (1981), 4243 (1981), 3312 
(1984), 3984* (1988), 4212 (1989), 5194 (1990).

Uvis datering. Uvis datering: †5563 (nævnt 
1565), †3293 (nævnt 1601), †6364 (nævnt 1601), 
†6364 (nævnt 1601), †6364 (nævnt 1601), †4818 
(nævnt 1606), †1962 (nævnt 1613), †1982 (nævnt 
1613), †2459 (nævnt 1613), †3618 (nævnt 1613), 
†4940 (nævnt 1614), †2609 (nævnt 1615), †2968 
(nævnt 1615), †3929 (nævnt 1615), †4758 (nævnt 
1615), †3061 (nævnt 1616), †3430 (nævnt 1616), 
†4617 (nævnt 1616), †4652 (nævnt 1616), †4894 
(nævnt 1616), †2432 (nævnt 1617), †3833 (nævnt 
1617), †4693 (nævnt 1617), †5256 (nævnt 1618), 
†5294 (nævnt 1618), †4536 (nævnt 1619), †1762 
(nævnt 1621), †1719 (nævnt 1624), †2857 (nævnt 
1628), †3756 (nævnt 1630), †1560 (nævnt 1631), 
†2857 (nævnt 1634), †2921 (nævnt 1646), †2191 
(nævnt 1647), †3061 (nævnt 1649), †3706 (nævnt 
1652), †1187 (nævnt 1656), †1895 (nævnt 1657), 
†2025 (nævnt 1661), †2432 (nævnt 1661), †3649 
(nævnt 1661), †4174 (nævnt 1661), †4346 (nævnt 
1661), †4725 (nævnt 1661), †5025 (nævnt 1661), 
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†2002 (nævnt 1664), †1560 (nævnt 1674), †1876 
(nævnt 1676), †3338 (nævnt 1680), †3362 (nævnt 
1680), †1482 (nævnt 1681), †1633 (nævnt 1681), 
†1685 (nævnt 1681), †2099 (nævnt 1681), †2706 
(nævnt 1681), †5194 (nævnt 1681), †2640 (nævnt 
1687), †2671 (nævnt 1687), †5563 (nævnt 1689), 
†6238 (nævnt 1695), †6238 (nævnt 1695), †2191 
(nævnt 1702), †3521 (nævnt 1702), †2143 (nævnt 
1707), †2376 (nævnt 1719), †3386 (nævnt 1720), 
†2400 (nævnt 1725), †3586 (nævnt 1739), †2209 
(nævnt 1787), 3500 (nævnt 1788), †5327 (nævnt 
1820), †2112 (nævnt 1862), †1857 (nævnt 
1863).

MESSE- ELLER KORKLOKKER
1450-1500: †5087. o. 1500: †4355. 1850-1900: 

6102 (1898).
URKLOKKER

1850-1900: 6079. Uvis datering: †620 (nævnt 
1717).

KLOKKESPIL
Efter 1950: 6297 (1966), 2559 (1968).

KLOKKEREBSHULLER
Middelalderlige: 3406. 1400-1450: 1693, 2888*, 

†3529*, †4397, 5087. 1450-1500: 2316*, 2654*, 
3104, 3912, 4047, 4048, 4225, 4355. o. 1500: 
2345, 3941, 4023*, 4260, 4355 (?). 1500-1550: 
2290, 3942, 4775, 4976, 5005. 1750-1800: 3966. 
Uvis datering: 3026.

KLOKKENAVNE
Middelalderlige: †5563 (nævnt 1565)(jomfruklok-

ken). o. 1300: 623* (læseklokken). 1300-1350: 
†628 (Agnes, de fattiges klokke). 1400-1550: 
†5562* (stormklokken). 1500-1550: 625* 
(1505)(stormklokken, vægterklokken). 1600-
1650: †628 (1646)(hr. Svends klokke, Helles 
klokke). 1650-1700: †630 (1651)(kvarterklokke). 
1700-1750: †5563 (1710)(tiklokken), †5564 
(1727)(tolvklokken), 626* (1746)(tolvklok-
ken). 1750-1800: 626* (1762)(ti slets klokken). 
1800-1850: †633 (1815)(den liden pink, kvar-
terklokken), †632 (1817)(højtidsklokken). 1900-
1950: 5562 (1945)(fredsklokken). Uvis datering: 
†2432 (nævnt 1617)(bedeklokken), †5563 (nævnt 
1689)(tolvklokken).

KLOKKESTØBERMÆRKER
o. 1400: 4852*. 1400-1450: 4792* (1430), 1308*, 

1876*, 1876*, 3671. 1450-1500: †4066* 
(1482)(?), 624* (1493). 1500-1550: 4037* 
(1500), 1893* (1501), 624* (1505). 1550-
1600: †1666* (1551), 4579* (1591)(?). 1600-
1650: 4894* (1637), 5255* (1639). 1650-1700: 
1702 (1656), 1841* (1656). 1750-1800: 2640 
(1756)(?), 4650* (1763). 1850-1900: 1919 
(1871), 626 (1893), 627 (1893), 6104. 1900-
1950: 2919 (1929), 2671 (1945), 5562 (1945), 
2857 (1949).

ANDET
1900-1950: 3756* (trampeapparat).

KLOKKESTOLE
Middelalderlige: 1740, 2734, 4852, 5025. 1400-

1550: 1308*, 2099*, 5194, †5237. 1450-1500: 
5146*. 1500-1550: 2807, †5718. 1550-1600: 
1308* (1560). 1600-1650: †1962 (1613), †4003* 
(1615), 4693 (1617), 4725 (1619), 4579* (1633), 
†633, 4818. 1650-1700: †4067 (1667), 3094 
(1684), †3244 (1689). 1700-1750: †3037 (1745), 
3901* (1748), 1982*, 2247, 2511*, †3293. o. 
1750: 4894. 1750-1800: 6237 (1768), 633 (1775), 
2354 (1780), 4725 (1797), 340, 1876, 1919, 4067, 
4579. Efter 1800: passim. †1781. Uvis datering: 
†4159 (nævnt 1661), †1596* (nævnt 1682)(i 
vestgavl), †5220 (nævnt 1716), 1417, 2055, 2056, 
2191, 2275, 2354, 2640, 2671, 2734, 2919, 3143, 
4536*, 4652, 4852, 4894, 5146, 6080*.

KLOSTRE
se også Klosterkirker under Kirketyper.

AUGUSTINERE
Munke. 1200-1300: †3393 (o. 1250), 3396* (o. 

1250).
Nonner. 1300-1400: †3544 (o. 1375).

BENEDIKTINERE
Munke. 1100-1250: †6269 (før 1168), †3189 (o. 

1100), †3874 (o. 1150), †3878* (o. 1150).
Nonner. Middelalderlige: †4662 (nævnt 1395). 

1100-1250: †3843.
CISTERCIENSERE
Munke. 1100-1250: †3314 (1165), †6269 (1168-

72), †3777 (1172), †3189. 1200-1300: †3780* (o. 
1250).

DOMINIKANERE
Munke. 1100-1250: †54. 1200-1300: †1004 (o. 

1250), 1041* (o. 1250).
FRANCISKANERE
Munke. Middelalderlige: †56 (?). 1200-1300: 

†5662* (1261), 5697* (o. 1275).
HELLIGÅNDSORDENEN
Munke. 1200-1300: †1351.

JOHANNITERE
Munke. 1300-1400: †6137 (1351), †6140*.

KARMELITTERE
Munke. 1400-1550: †56, †1354*.

KARTEUSERE
Munke. Middelalderlige: †56 (?).

ANDRE
Nonner. Efter 1850: †6301 (1898)(Den kristlige 

Kærligheds Søstre).

KOR
generelt passim.
se også Byggeri i etaper samt Ombygninger.

KLOKKER – KOR 
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KOR (fortsat)
KORBUER
Rundbuede. generelt passim. 1100-1250: 2465* 

(med reliefprydet tympanon).
Flankerede af søjler. 1100-1250: 3201* (o. 1100).
Rundbuede, jævnbrede med kor. 1100-1250: 

4596 (o. 1225)(falset), 2884. 1400-1550: 2496. Ef-
ter 1850: 3184* (1908)(tredelt med granitsøjler).

Spidsbuede. 1200-1300: 1943. 1300-1400: 
†5709* (o. 1325)(overgribende stik). 1400-1550: 
1372, 1551, 1596, 1675, 1831, 1867, †1971, 
2257, 2289, 2344, 2365, 2383, 2689, 2797, 2814, 
3079, 3103, 3127, 3912, 4773. Efter 1850: 4953* 
(1878), 2066 (1890), 2066 (1890), 6095* (1897), 
6316* (1929).

KOR MED INDBYGGEDE APSIDER
1100-1250: 4551* (o. 1225), 4594* (o. 1225).

KORAFSLUTNINGER, POLYGONALE
Tresidede. 1400-1550: 261* (o. 1500), 261* (o. 

1500), †3723*. Efter 1850: 1430 (1872), 2197 
(1875), 6280* (1877), 4953* (1878), 2104 
(1884), 2066 (1890), 6094* (1897).

KOROMGANGE
1400-1550: 261* (o. 1500).

LANGHUSKOR
1200-1300: 1044* (o. 1250). 1550-1850: 4445 (o. 

1550).
Føjet til ældre skib. 1300-1400: 5704* (o. 1325). 

1400-1550: †3722*, 4023.
FORNYELSE AF KOR

1100-1250: 4551* (o. 1225). 1200-1300: †2979*.
HALLEKOR

1400-1550: 261* (o. 1500).
SIDEBYGNINGER TIL KOR

1100-1250: †4831*. 1200-1300: †2979*.
KORTÅRNE

se under Tårne.

KORSARME
1100-1250: 3206* (o. 1100). 1200-1300: 127 (o. 

1200), †3782* (o. 1250). 1400-1550: †2158 (o. 
1500), †3723*. 1550-1850: 4441 (o. 1550). Ef-
ter 1850: †4007* (1870), 6281 (1877), 6107* 
(1906), 6324 (1952).

KORSGANGE
1400-1550: (†)1071*, (†)5716*.

KORSKRANKER OG -GITRE
MUREDE

Middelalderlige: †5510. 1200-1300: †5422 (?), 
†5702 (stenkonsoller). 1400-1550: 274.

TRÆ MV. 
1600-1650: †546* (1624). 1650-1700: 5801* 

(1679), †540* (1682), 541* (1697)(messingbe-
klædt). 1700-1750: 4846* (1722). 1750-1800: 

†6075 (1779). 1850-1900: †6103 (1897). Uvis 
datering: †1160 (nævnt 1685)(jerngitter), †4572 
(nævnt 1791), †6341 (nævnt 1850).

MATERIALER UBEKENDTE
1650-1700: †4940 (1660). 1700-1750: †2425. o. 

1750: †5251. Uvis datering: †4643 (nævnt 1702), 
†4788 (nævnt 1796), †3153.

LØSE FIGURER MV.
1600-1650: 540* (1643). 1650-1700: 5803* 

(1679), 1162* (?).

KRUCIFIKSER
ALTERKRUCIFIKSER

o. 1100: 1400*. 1100-1250: 1443* (?), 2544*. 
1550-1600: 1998*, 3664*. o. 1650: †1472*. 1700-
1750: †3975 (1732), †1914. 1850-1900: 3998* 
(1853), 5504* (1853), †6105* (1874), 1301* 
(1879), 5139 (1881), 2108 (1884), 4209* (1892), 
†6101 (1897), 5249*. o. 1900: 1629, 3555, 5789*. 
1900-1950: 511 (1937), 6088, 6102, 6308. Efter 
1950: 4640 (1959), 6305* (1983), 5504* (1993), 
2163, 2293. Uvis datering: 2963 (nævnt 1739), 
†3555 (nævnt 1739), †6073 (nævnt 1808), 511 
(nævnt 1907), 4571*, †6155.

PROCESSIONSKRUCIFIKSER
1450-1500: 2606*, 3640*. 1500-1550: 3864*.

KORBUEKRUCIFIKSER
1050-1100: 1443*, †2439 (nævnt o. 1315)(?). 1100-

1250: 2544* (?). 1400-1450: 4787*. o. 1450: 
(†)3924*. 1450-1500: 1160*, 2394*, 2666*, 
3558*, 3559*, 3610*, 5190*. o. 1500: 3426*, 
6075*. 1850-1900: 3954*. o. 1900: 2555 (1981). 
1900-1950: 2140 (1935), 5510* (1936), 2244. 
Efter 1950: 6102* (1968). Uvis datering: †4643 
(nævnt 1702), †4988 (nævnt 1702), †3955 (nævnt 
1735), †5510 (nævnt 1743), †4532 (nævnt 1791), 
†4062 (nævnt 1822), †4718 (nævnt 1862), †3865 
(nævnt 1877), †5510.

Med samtidigt eller ældre korstræ. 1200-1250: 
2699*. 1250-1300: 1476*. 1400-1450: 2964*, 
(†)4787. 1450-1500: 1376*, 2188*, 2827*, 3897*. 
o. 1500: 4198*, 5798*. 1500-1550: 3057*, 3749*, 
3827*. 1650-1700: 1159* (1685), 1874*, 4814*.

Sidefigurer, løse. 1450-1500: 4321*. o. 1500: 
1379*.

Korbuebjælker. 1450-1500: 2188*. o. 1500: 
5798*. Uvis datering: †4788 (nævnt 1791), †3426 
(nævnt 1843), †2912, †3153, †4815.

KRUCIFIKSER, LØSE
1400-1450: 4129*. 1550-1600: 1998*. 1600-1700: 

3611*. 1650-1700: 555*, 1472*, 2207*, 2426*. 
1700-1800: 1914*. 1800-1850: 1778 (1845)(stø-
bejern), 3647*, 4865, 4885*. 1850-1900: 2772 
(1868), 6292 (1877), 1476 (1881), 2699* (1884), 
6102 (1897). o. 1900: 3537*. 1900-1950: 2481 
(1939), 1662, 1681, 1856, 2326, 2994, 4415, 
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5321*, 6292. Efter 1950: 4718 (1953), 1825 
(1969), 1534 (1974), 3089 (1977).

KRYPTER
se også Begravelser.

TRESKIBEDE
1100-1250: 1021* (o. 1100).

LOFTER
TRÆLOFTER

Middelalderlige: †2092. 1100-1250: †2887, †5234. 
1200-1300: †148 (o. 1200), †5438 (o. 1225)(fore-
løbigt loft?), †5702 (o. 1275). 1400-1550: †4355 
(o. 1500), †2623, †5088 (indskudt etageadskillelse 
i tårnrum). Efter 1800: passim. Uvis datering: 
†2383 (nævnt 1715), 2623 (nævnt 1715), †3987 
(nævnt 1728).

Bjælkelofter (brædder over synlige bjælker). 
Middelalderlige: 1655, 4079, †4113, †4223, 5284. 
1100-1250: †4596 (o. 1225), 1870, †2495, 3632, 
†3659. 1550-1800: 3888 (1685-86), †4189. Efter 
1800: passim. Uvis datering: 1676, †2068*, 5182, 
5308.

Bræddelofter (brædder under bjælker). Mid-
delalderlige: †4223. 1100-1250: †3202 (o. 1100), 
†4596 (o. 1225), †1391, †1458, †1567, †3076, 
†3852, †3887, †4736. 1300-1400: †2381. 1400-
1500: †2844. 1550-1800: †2105, 6182. Efter 
1800: passim. Uvis datering: †3028 (nævnt 1862), 
†5210 (nævnt 1862), †1524 (nævnt 1880).

Bjælkelofter (bræddernes placering ukendt). 
Middelalderlige: †2418 (nævnt 1659), †1972, 
†2105, †2289. 1100-1250: †4551 (o. 1225), 
†1905, †1942, †2012, †5095*. 1200-1300: †3352. 
1400-1550: †1803, †1973. 1550-1800: †1504 
(1684-85), †1974 (1730), †1991 (1737), 5450 
(1767), 1373, †1392, 1462, †4161, 6182. Efter 
1800: passim. Uvis datering: †1741 (nævnt 1693), 
†2203 (nævnt 1702), 1727 (nævnt 1715-25).

Bjælker, indbyggede i eller hvilende på mur 
eller murkrone. Middelalderlige: †1674, 1789. 
1100-1250: 4548 (o. 1225), †4551 (o. 1225), 
†1692, †1710, 1726, 1740, 1754, †1801, †1885, 
†1885, 1929, (†)1989, †2039, †2132, †2179, 
†2718, †3076, †3126, †3813, †3852, †3887, 
†4832, †4832*. 1550-1800: (†)6178, 6182. Efter 
1800: passim.

Pudsede. generelt passim. 1750-1800: 3452* (ro-
kokoornamentik).

Hvælvede. 1550-1800: 2532 (1650-1700)(tøn-
dehvælv), 2890 (o. 1650). Efter 1800: 4262 
(1859)(har afløst et †muret grathvælv), 2583 
(1886), 3600 (1888), †4356 (1894), 4358 (1894), 
6095* (1897)(tøndehvælv, kasseteret), 6302* 
(1912)(spidsbuet tøndehvælv, ribbedelt), 4598 
(1930)(? »buede«), 6192 (1943-49)(tøndehvælv).

KASSETTELOFTER
1100-1250: †4832. 1550-1800: †5496* (1794-

97)(indgik i †alterudsmykning). Efter 1800: 
6085* (1853), 3377 (1856), 4523 (1865), 1821 
(1872), 1713 (1876), 1569 (1879), 3506 (1879), 
3353 (1884), 5238* (1890), 6095* (1897)(hvæl-
vet), 5209 (o. 1900), †3280*, †3601, †4874* (ma-
let i kassetter).

STUKLOFTER
Efter 1850: 6066* (1868-69), 6192 (1943-49).

LEMME
1850-1900: 4162 (1895).

LUGER
FLADBUEDE

1400-1550: (†)2815.
Falsede. 1200-1300: 1044* (o. 1250). 1400-1550: 

266* (o. 1500).
LUGER I SPEJL
Rundbuede over rundbuet åbning. 1400-1550: 

249* (o. 1475).
Spidsbuede over rundbuet åbning. 1400-1550: 

(†)224* (o. 1425), 249* (o. 1475).
Spidsbuede over fladbuet åbning. 1400-1550: 

1693*.

LÅSETØJ OG BESLAG
FRA ALTERBORDSPANELER

1600-1650: 2500 (1619).
FRA DØRFLØJE
Kasselåse. o. 1550: 5323*. 1550-1600: 6216 

(1572). 1600-1800: 4173*. 1650-1700: 3297* 
(1689), 6225. 1700-1750: 860 (1702), 4614* 
(1708), 1456 (1713). 1750-1800: 2780* (1759), 
†6218* (1768), 4378*.

Låsebeslag. 1650-1700: 564 (1692). 1700-1750: 
4614* (1708), †6065 (1732), 6226. 1750-1800: 
2788*, 3981.

Låseblik. Middelalderlige: †3060*. 1500-1550: 
1480* (1531). o. 1550: 5323*. 1650-1700: 5519* 
(1670). 1700-1800: 1536, 6226. 1750-1800: 2024, 
2190, 3246. 1850-1900: 573*, 5871.

Låsetøj. 1400-1550: 1918*. 1600-1650: †1945 
(1615), 2075, †2944. 1650-1700: 848* (1650), 
5947 (1675), 634*, 854, †5539. 1700-1750: 
5923* (1738), 2002. 1750-1800: 4496* (1768), 
2024. 1800-1850: †5540 (1830). 1850-1900: 
540 (1871). Uvis datering: †2037 (nævnt 1661), 
†2010 (nævnt 1739), †2037 (nævnt 1739), 1480.

Dørringe og -beslag. Middelalderlige: †3060*. 
o. 1550: 5323*. 1600-1650: 4241* (1604), 2075*. 
1700-1750: 4614* (1708). 1750-1800: 2024. 
1850-1900: 5871* (1890), 5323, 5871*. 1900-
1950: 1480.

Bukkehornsbeslag. 1550-1600: 6216 (1572). 
1650-1700: 2053 (1654), 5519* (1670), 2732*, 

KOR – LÅSETØJ OG BESLAG 
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LÅSETØJ OG BESLAG (fortsat)
6225. 1850-1900: 573*.

Gangjern. Middelalderlige: †3060*. 1650-1700: 
564 (1692). 1750-1800: 2780 (1759), 2190.

FRA STOLEVÆRK MV. 
1600-1650: 2830* (1631). 1650-1700: 5519* 

(1670)(prædikestolsopgang), 2662, 2662*. o. 
1700: 6230. Uvis datering: 3290 (nævnt 1679).

FRA SKABE, KISTER OG SKRIN
1300-1400: 4278*. o. 1500: 5770*, 5770*. 1500-

1600: 1746*, 1746*, 1981, †3168*, 3704, 3704*. 
1600-1650: †3091 (1615), †4756 (1615), †2458 
(1618), 3616* (1618), †4065 (1635), 570*, 570. 
1650-1700: †4036 (1665), †1762 (1678), †5871 
(1695). 1700-1750: †5537 (1704). o. 1750: 2916, 
2916*. 1750-1800: †5870 (1761), †5870 (1777), 
4570*. 1800-1850: †5537 (1849). 1900-1950: 
3241. Uvis datering: †2098 (nævnt 1619), †2001 
(nævnt 1661), †1684 (nævnt 1681), †2111 (nævnt 
1681), †4535 (nævnt 1681), †1169 (nævnt 1691).

ANDET
Middelalderlige: 2544* (låseplade ved korbuekru-

cifiks). 1550-1600: †1416 (nøgle af usædvanlig 
størrelse). 1650-1700: †5870 (1693)(nøgler). Uvis 
datering: 1718 (nøgle), 4323 (nøgle).

MALERIER, LØSE
se også Portrætter.

PÅ LÆRRED
1700-1750: 4865*, 4866*. 1800-1900: 1538, 

3648*. 1850-1900: 4280* (1875), 3170* (1880), 
2670 (1891), 6078*. 1900-1950: 6086* (1941). 
Efter 1950: 1825 (1977), 6332 (1996), 2246. 
Uvis datering: †2399 (nævnt 1745), †3648 (nævnt 
1880), †3648.

PÅ TRÆ
1600-1700: 2077*. o. 1700: 2663*, 6349*. 1700-

1750: 5886*, 5887*, 5887*, 5887*, 5888*, 
6349*, 6350*. 1750-1800: 4888, 4893. o. 1800: 
1176. 1800-1850: 3754 (1828).

UKENDTE MATERIALER
Efter 1950: 4134* (1987). Uvis datering: †5146 (før 

1920), †1604 (nævnt 1851).

MURBEHANDLING
FUGEBEHANDLINGER
Med småsten og/eller teglbrokker. 1100-1250: 

1928, 1988, 2443, 2814, 4019*, 4394, 5004*. 
1400-1550: 1596, 2364*, 2528*, 2652*, 2653, 
2797*, 3634*, 3942*.

Ridsede og/eller ryggede fuger. 1100-1250: 
5068* (o. 1125), 1615, 2256, 4827. 1200-1300: 
134* (o. 1200), 1042 (o. 1250), 5697 (o. 1275). 
1300-1400: 5704 (o. 1325). 1400-1550: 222* 
(o. 1425), 225 (o. 1425), 247* (o. 1475), 266* 
(o. 1500), 1392, 1462*, 1569, 1596, 2157, 2316, 

2365, 2415, 2496, 2528, 2653, 2797, 2815, 2888, 
3688, 3852, 4020*, 4047, 4188, 4224, 4259, 
4442*, 4455, 4520, 4556, 4632*, 4804, 4832, 
5006*. 1550-1850: 4445 (o. 1550).

Udglattede fuger. 1100-1250: 4736* (o. 1125), 
1521*, 1654*, 1801, 1867, 2495. 1200-1300: 
3396 (o. 1250), 3786* (o. 1250). 1400-1550: 3216, 
3942, 4597.

Refendfugning. 1550-1850: 2013* (1756).
Andet. 1100-1250: 3073* (fugetegninger i kridt-

stenskvader).
KVADERRIDSNINGER

1100-1250: 5068 (o. 1125), 4550 (o. 1225), 1739, 
1867, 2039*, 2156, 2219, 2256, 2262, 2310*, 
2341*, 2978, 4827.

MURVÆRK, FARVELAGT
1550-1850: †1373 (før 1653), †3914 (før 1670), 

†3689 (før 1671), (†)2417 (1751?), †4559 (o. 
1750), †3854.

Malet som murværk af tegl og/eller kvadre. 
1300-1400: (†)214*. 1400-1550: 274* (o. 1500). 
1550-1850: †5456 (1794), †5476* (1794), †2291 
(1794?), †2979.

Rødkalket. 1550-1850: †3080, †5751. Efter 1850: 
†6066 (1856).

Stenfarve eller marmorering af detaljer. 
1550-1850: †6064 (1755), †5476 (1757), †5728 
(o. 1786). Efter 1850: †5458* (o. 1850).

MØNSTERMURING
Bæltemuring. 1100-1250: 1390*, 1942, 3812, 

3850*, 5282. 1400-1550: 264* (o. 1500), 2180, 
2653, 4047, 4976, †5715*. 1550-1850: †5727* (o. 
1740).

Farveveksling. 1100-1250: 3812 (buestik). 1200-
1300: (†)5700* (o. 1275). 1400-1550: 3730*.

Sildeben. 1100-1250: 5068* (o. 1125), 1690*, 
1801, 2039, 3850*. 1200-1300: 5409* (o. 1225).

SKIFTEGANGE
generelt passim.

Binderskifter. 1300-1400: 5707 (o. 1325). 1400-
1550: 3688*, 4048.

Blokforbandt. 1500-1600: 2158. 1600-1850: 
3965 (1766), 3280 (1792). Efter 1850: 4522 
(1865).

Løberskifter. 1200-1300: 170 (o. 1200).
Rulskifter. 1200-1300: 148* (o. 1200), 5405 (o. 

1225), 5409* (o. 1225), †5411 (o. 1225), 5422 (o. 
1225), 5424 (o. 1225), †5424* (o. 1225), 5430 (o. 
1225), 5434* (o. 1225), 1044* (o. 1250), 5698* 
(o. 1275), 5699* (o. 1275), 5699 (o. 1275), 5702 
(o. 1275), 5702 (o. 1275). 1300-1400: 5707* (o. 
1325), 1052* (o. 1350), (†)207*. 1400-1550: 
5442 (o. 1450), 5444 (o. 1450), 166 (o. 1475), 
227* (o. 1475), 249 (o. 1475), 256 (o. 1475), 486 
(o. 1479), 4443. Efter 1850: 4522 (1865), †4007 
(1870).
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Standerskifter. 1200-1300: 5698* (o. 1275), 
5698* (o. 1275). 1400-1550: 1802.

Strømskifter. 1550-1850: 3736 (o. 1700), †5728* 
(o. 1775).

Uregelmæssige munkeskifter med mange 
kopper. 1400-1550: 1990 (o. 1550), 3127*, 3853.

OPRINDELIG FACADEBEHANDLING
1100-1250: 4592* (o. 1225).

KVADRE MED PUDSKANT
1100-1250: 1521.

ANDET
Marksten i regelmæssige skifter. 1100-1250: 

2651*, 3043.

MØNTER
120, 880, 893, 1006, 1085, 1707, 2010, 2131, 
2154, 2177, 2217, 2253, 2306, 2379, 2441, 2591, 
2593, 2687, 2882, 2975, 3041, 3190, 3267, 3316, 
3594, 3626, 3720, 3780, 3798, 3810, 3844, 3936, 
4351, 4392, 4517, 4544, 4563, 4590, 4663, 4668, 
4802, 4826, 5002, 5044, 5201, 5226, 5370.

NICHER
ALTERBORDSNICHER

se under Alterborde.
GEMMENICHER

1100-1250: 5081 (o. 1125), 4551 (o. 1225?), 1740, 
1885, 1929, (†)1944, 2092, 2238, 2313 (?), 2718, 
3659, 3687* (?), 3887*, 4396 (?), 5182. 1200-
1300: 3403* (o. 1250). 1300-1400: 5705 (o. 1325), 
†5709* (o. 1325). 1400-1550: 266* (o. 1500), 
2158, 2365 (?). 1550-1850: 6178.

SIDDENICHER
1100-1250: 1022* (o. 1100), 3687* (? ved spe-

dalskhedsvindue). 1200-1300: (†)5422 (o. 1225). 
1300-1400: 217* (? måske tilmuret spedalskheds-
vindue). Efter 1850: 2500 (til præstens stol).

SIDEALTERNICHER
se under Sidealternicher.

SKABSNICHER
1100-1250: 4595 (o. 1225). 1200-1300: 171 (o. 

1200)(?), 1050* (o. 1250). 1550-1850: 2530 
(1612?)(?), 6178.

UDVENDIGE NICHER
1200-1300: †5410* (o. 1225), †5411* (o. 1225). 

1300-1400: 217. 1400-1550: †3853 (?, nævnt 
1631)(?), †1973, 2255 (i kirkegårdsportal), 3047, 
4398. 1550-1850: 4261* (måske til bygningstav-
le). Efter 1850: 4834 (1873), 6282* (1877).

USPECIFICEREDE
Middelalderlige: 1291. 1100-1250: 3200* (o. 1100), 

3202 (o. 1100), 3204* (o. 1100), 3204* (o. 1100), 
3210 (o. 1100), 4551* (o. 1225), 4595 (o. 1225), 
1504, 2947, 3025, 3103, 3278, 3633, 4186, 4675, 
4737, 4774. 1200-1300: 171 (o. 1200), 172 (o. 
1200), 186 (o. 1200), 5420 (o. 1225), †199* (o. 

1250), 1047 (o. 1250), 3403* (o. 1250)(dobbelt-
niche). 1400-1550: 224 (o. 1425), 234 (o. 1475), 
235* (o. 1475), 236 (o. 1475), 263 (o. 1500), 272* 
(o. 1500), 1066*, 2889, 3634, 4024 (L- formet ni-
che), 4048, †4632, 4677, 5006, 5183. 1550-1850: 
2891. Efter 1850: 4119 (1874), †6283* (1877), 
4599 (1903), 3732 (1912)(til ur), 3104 (1925)(til 
orgel), †6316 (1929), 5302 (1931), 5007 (o. 
1850?), 856, 1394, 1504, †6340 (til døbefont). 
Uvis datering: †1394 (?).

VIEVANDSNICHER
1100-1250: 1929 (?). 1200-1300: 1047* (o. 1250).

OMBYGNINGER
se også Byggeri i etaper.

FORHØJELSER
Gavle. 1400-1550: 5091 (o. 1475).
Kapeller. 1400-1550: †227 (o. 1475)(tilføjelse af 

overetage til kapel).
Kor. 1100-1250: 1943 (o. 1225).
Sideskibe. 1400-1550: 5090 (o. 1475).
Skibe. 1300-1400: 5709* (o. 1325). 1400-1550: 

239* (o. 1475), 1551*. 1550-1850: 5094 (1702).
Tage. 1550-1850: 5239 (1781).
Tværskib. 1400-1550: 247* (o. 1475).
Våbenhuse. 1400-1550: 1462, 1568.

FORLÆNGELSER
Vestforlængelser af skib. Middelalderlige: 

†1334*. 1100-1250: 4552 (o. 1225), 5205*. 1200-
1300: 2979*. 1400-1550: 220* (o. 1425), †1433, 
1521, 1551, 1886, 2314 (med samtidigt tårn), 
2364, 2415, 2595, 2623, 2887, 3687, 3726*, 3912, 
4396*, 5717*. 1550-1850: 3278 (o. 1550).

Østforlængelser af kor. 1400-1550: 261* (o. 
1500), 2382. 1550-1850: 3451 (o. 1600)(med 
gravkrypt).

KORFORNYELSER
1100-1250: 4548* (o. 1225). 1300-1400: †5446* (o. 

1350)(projekteret).
Tilføjelse af langhuskor, sml. Langhuskor under 
Kor. 1200-1300: 2978* (med †apsis). 1300-1400: 
5704* (o. 1325). 1400-1550: †3722*. 1450-1550: 
2157 (o. 1500)(med †korsarme), 4023. 1550-1850: 
1907 (1595), 4261 (o. 1591)(med gravkrypt).

NYBYGNING PÅ ÆLDRE KIRKES PLADS
Efter 1850: 4522 (1865).

RESTAURERINGER
generelt passim. 1550-1850: †310* (1775-
77)(Harsdorff, Zuber og Næss). Efter 1850: 6189 
(1778-1885)(Walther), 5460* (1864-66)(Wal-
ther), 1078* (1865)(Walther), 322* (1867-
71)(Walther), 325* (1877-82)(Walther), 5465* 
(1879-81)(Storck), 5740* (1888-92)(Storck), 
5468* (1935-36)(Norn).

Projekter. Efter 1850: 318* (1859)(Meldahl), 
321* (1863)(Nebelong).

LÅSETØJ OG BESLAG – OMBYGNINGER 
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OMBYGNINGER (fortsat)
TILFØJELSE AF KORSARME

1400-1550: †3722*.
TILFØJELSE AF SIDESKIBE

1400-1550: 1063*, 5715*. Efter 1850: 4401* (1916).
Inddragelse af korsgange. 1540-1600: 5721*.

UDVIDELSER
1400-1550: †3722*.
Korbuer. 1100-1250: 1943. 1400-1550: 2290 

(1506-17), 2595 (o. 1490), 1886 (o. 1492), 1551, 
1831, 1867, 2040, 2222, 2239, 2257, 2257, 2344, 
2365, 2383, 2414, 2443, 2496, 2528, 2797, 2814, 
2947, 2982, 3025, 3045, 3079, 3103, 3127, 3153*, 
3813, 4355, 4632, 4976, 5005. Efter 1550: gene-
relt passim.

Skibe. 1400-1550: 1061*, (†)3722*.
Vinduer. 1400-1550: †2257, 2816. Efter 1550: 

passim.
ÆNDRING AF APSIDER TIL SAKRISTI

se Sakristier.
ÆNDRINGER AF TAGFORM
Skib og sideskibe under fælles tag. 1400-1550: 

5090 (o. 1475). 1550-1850: 5724 (før 1677).
ANDRE OMBYGNINGER

1300-1400: (†)216* (ikke fuldendt ombygning af 
sideskib). 1550-1850: 5306* (1707)(flytning mod 
øst af triumfmuren), 2384* (1800)(indretning af 
fyrtårn i kirketårn).

OPVARMNING
Efter 1900: generelt passim.

ILDFADE
1550-1850: †1602 (1681).

KAKKELOVNE
1550-1850: †286 (1664), †6153 (1780). 1850-

1880: †1435 (1869), †5010 (1874), †1741 
(1875), †1756 (1875), †5287 (1875), †5241* 
(1876), †4954* (1878), †3507 (1879), †4778* 
(1879), †5096 (1879), †6195* (1879), †2892 
(nævnt 1862), †1081 (nævnt 1868)(?), †4360 
(nævnt 1877), †3552, †4979*, †5309*, †6085*. 
Efter 1880: passim.

KALORIFERER
1850-1900: †3456 (1897).

KAMINER
1400-1550: 2240* (o. 1525). 1550-1850: 6182 

(1562-71).
ANDET

1850-1900: †2533* (1877), †6286 (1877), †5184* 
(1880), †2387 (1882), †3817 (1883), †1081 
(1888), †2499* (1892), †3222 (1893), †2366 
(1894), †1463 (nævnt 1876), †285*. Uvis date-
ring: †3946 (nævnt 1880), †2241 (nævnt 1897).

Patentovne. 1850-1900: †3532 (1881), †4449* 
(1881), †3378 (1883), †3155 (1885), †4052 
(1885).

ORGLER MV. 
Middelalderlige: †591 (nævnt 1505), †5546. 1550-

1700: †6232 (1572), †2774 (1696), †2273 (1700), 
†592, †1173, †5546, †5546, †5882. 1700-1800: 
581* (1730), †1173* (1730), †5546 (1738), †5547 
(1738), †5882 (1738), †5883 (1738), †3500, 
†4486. o. 1750: 2806. 1800-1850: †6232 (1800), 
†2273 (1817), †5547 (1844), †2774 (1848), 
2968*, 2999, 4648*. o. 1850: †6089. 1850-1875: 
†2142 (1853?), 3984 (1855), †3292 (1858), 1493 
(1859), †2558 (1860), †1174 (1866), †5548 
(1866), †4010 (1870), †2917 (1874), 1633, 2774*, 
†4723. 1875-1900: 4486 (1875), 4851 (1876), 
4134* (1877), 6294 (1877), †1537 (1878), 4614* 
(1883), †1481 (1884), 6078* (1884), 2668 (1890), 
1537 (1893), †5884 (1893), †5884* (1894), 1839 
(1895), 1856 (1898), †3337 (1898), 6103 (1898), 
†1895 (1899), 2584 (1899), 3092 (1899), †4099 
(1899), 3142*, (†)4099, 4817. o. 1900: 2098, 2376, 
2458. 1900-1925: 1918 (1901), †2142 (1901), 
2429 (1901), †3386 (1902), 1780 (1903), 1810 
(1904), †5193 (1904?), †3386 (1905), 4965* 
(1905), †5294 (1905), †2098 (1906), †2999 
(1906), 3671* (1906), †5255 (1906), †2209 
(1907), †2353 (1907), †4200 (1907), †4757* 
(1907), (†)5023* (1907), †1718 (1908), †2002 
(1908), †4649 (1908), 2111 (1909), 2483 (1909), 
†2510 (1909), †1559 (1911), 1795 (1911), †3242 
(1911), †3648 (1911), †4037 (1911), †4578 
(1911), †1448 (1912), 1825 (1912), †1825 (1912), 
†2169 (1912), †2273 (1912), †2705 (1912), 
3118 (1912), 3753 (1912), †4242 (1912), †1584 
(1913), †2055 (1913), 1416 (1914), †2190 (1914), 
†2637 (1914), 2328 (1915), †1876 (1916), †2733 
(1916), 6089* (1916), 6110 (1916), 1981 (1917), 
†2024 (1917), †4419 (1917), †2558 (1919), 
†2231 (1920), †1684 (1921), †2246 (1921), 
†6294 (1922), †1936 (1923), †2608 (1923), 
†3187 (1923), †3832* (1923), †1961 (1924), 
4211 (1924), †2075, 2398, †2831, †3036, †3169*, 
†3705, (†)3867, †4010, †4010, †4065, †4279, 
†4345, 4535, †4790, †5145*, 5218*, †6309. o. 
1925: †3617. 1925-1950: †1511 (1925), †1538 
(1925), 3466* (1925), †3899 (1925), †3927 
(1926), †3956 (1926), 4992* (1926), 1665 (1927), 
1701 (1928), †5550* (1928), †2295 (1929), 2774 
(1929), †6319 (1930), 3429 (1931), 3292 (1932), 
†1481 (1933), 3312 (1934), †4372 (1934), 3585 
(1935), 5880* (1936), 2458* (1937), 3562 (1937), 
†2968 (1938), 6358 (1938), †3362 (1939), †6332 
(1942), 1537 (1944), †3538 (1944), †3520 (1945), 
4098 (1949), 4723. 1950-1975: 1382 (1951), 
†1895 (1953), 2968 (1955), 2169 (1957), 4252 
(1958), 4756 (1958), 6330 (1958), 1732 (1960), 
1300 (1961), 2856 (1961), 5193 (1961), 6358 
(1961), 1173* (1962), 2558 (1962), 1511 (1963), 
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1584 (1963), 1936 (1963), 4037 (1963), 4148 
(1964), 4279 (1964), 1480 (1965), 4419 (1965), 
4892 (1965), 6330 (1965), 2142 (1966), 2608 
(1966), 2831 (1966), 3060 (1966), 3362 (1966), 
1559 (1967), 2209 (1967), 3465* (1967), 3705 
(1967), 4241 (1967), 5254 (1967), 5294 (1967), 
5324 (1967), 6332 (1967), 1746 (1968), 4692 
(1968), 4790* (1968), 2246 (1969), 2705 (1969), 
3036 (1969), 3647 (1969), 4851 (1969), 591 
(1970), †3899 (1970), 2295 (1971), 3169 (1971), 
4344 (1971), 6232* (1971), 1447 (1972), 2231 
(1972), 2637 (1972), 3520 (1972), 4173 (1972), 
4965* (1972), 1604 (1973), 2328 (1973), 3956 
(1973), 4200 (1973), 6294* (1973), 1762 (1974), 
2510 (1974), 3241 (1974), 3867 (1974), 3927 
(1974), 4134 (1974), 4211 (1974), 5145 (1974), 
1876. Efter 1975: 1718 (1975), 2075 (1975), 2353 
(1975), 2732 (1975), 4323 (1975), 5023* (1975), 
1895 (1976), 2169 (1976), 3186 (1976), 3832 
(1976), 4578 (1976), 4991* (1976), 4001 (1977), 
5545* (1977), 5882 (1977), 6116 (1977), 6319 
(1977), 1961 (1978), 2806 (1978), 2917 (1978), 
4065 (1978), 1416 (1979), 1825 (1979), 2002 
(1979), 2272 (1979), 3899 (1979), 4535 (1979), 
1684 (1980), 2055 (1980), 3385 (1980), 2024 
(1981), 2190 (1981), 2429 (1981), 3617* (1981), 
3092 (1982), 4817 (1982), 1981 (1983), 3538 
(1983), 5218 (1983), 2999 (1984), 3292 (1985), 
3670 (1985), 6103 (1986), 6232 (1987), 3312 
(1988), 3337 (1988), 3305 (1989), 6089* (1989), 
4372 (1991), 4155 (1996), 4892 (1996), 4614 
(1997), 4865. Uvis datering: †2558 (nævnt 1715), 
†1480 (nævnt 1771), †594 (nævnt 1807), †2142 
(nævnt 1827), †3466 (nævnt 1838), †3984 (nævnt 
1851), †2917 (nævnt 1862), †3142 (nævnt 1935).

HARMONIER
1850-1875: †5884 (1863), †3092 (1873). 1875-

1900: †3585 (1883), †1448 (1889), †2376 
(1898), †1382, †1732, †1746, †1762, †3142*, 
†3927, †4173*, †5324*. o. 1900: †2806, †4649, 
†4692, †6232. 1900-1925: †4148 (1900), †3956 
(1905)(?), †2733 (1908), †4345 (1909), †3186 
(1910), 3312 (1923), †2399, †2856*, †4099, 
†4790. 1925-1950: †3060 (1926), †1604 (1940). 
1950-1975: †3060 (1953). Uvis datering: †5884 
(nævnt 1904), †2246 (nævnt 1908), †4372 (nævnt 
1908), †4323 (nævnt 1975).

PENGEBEHOLDERE
PENGEBLOKKE

1500-1600: 2001*. 1600-1650: †3927 (1610), 
4241*. 1650-1700: †1170 (1684). 1700-1800: 
2375*, 3981*, 4648*. o. 1750: 5193. 1750-1800: 
2608* (1764), 1762. 1800-1850: 2669* (1805), 
†4722 (1827), 4613* (1842), 2295*, 2328, 2428, 
2458, 3169*, 3956, 4036*, 4279*, †5217. o. 1850: 

4479*. 1850-1900: †572 (1852), 4200* (1852), 
2806* (1853), †2272 (1854), 2353 (1854), †6078 
(1856), 2483, 2637, 3036*, 3291*, 4577. 1900-
1950: 5537* (1935), 2705, 2967, 3927. Efter 
1950: 1300 (1955), 2774, 4065. Uvis datering: 
†4065 (nævnt 1612), †5870 (nævnt 1625), †571* 
(nævnt 1653), †571* (nævnt 1662), †1170 (nævnt 
1664), †1480 (nævnt 1681), 3831 (nævnt 1719), 
†2024 (nævnt 1739), †5537 (nævnt 1742), †2830 
(nævnt 1746), †3361 (nævnt 1768), †4790 (nævnt 
1796), †1810 (nævnt 1862), †2558 (nævnt 1862), 
†2774 (nævnt 1862), †2916 (nævnt 1862), †3647 
(nævnt 1862), 3704 (nævnt 1862), †4065 (nævnt 
1862), †4098 (nævnt 1862), †4418 (nævnt 1862), 
†4691 (nævnt 1862), †4756 (nævnt 1862), †6225 
(nævnt 1862), †4851 (nævnt 1863).

Støbejern. o. 1850: 4817. 1850-1900: 4722* 
(1869), 4790* (1871), 2998*, 3060*, 3092*, 
†4890*. Uvis datering: †4850 (nævnt 1862).

PENGEBØSSER
Blik. 1650-1700: †3753 (1673). 1700-1750: †1170 

(1710), †5538 (1748). 1750-1800: †1170 (1787). 
1800-1850: †1170 (1830), 5254* (1844). o. 1850: 
4722. 1850-1900: †1701 (1856), †2168 (1856), 
†6078 (1856), †5538 (1857), 3562 (1859)(?), 
4133 (1859), †4241 (1859?), †3982 (1860), 
2916 (1862), 3927* (1886)(?), †4065 (1887)(?), 
3832 (1888), 1684, 1918, †1981, 2209, †2510*, 
3241, 3899* (?), 3956*, 4790, 5323*. o. 1900: 
1936, †2001, 2098, 2111, 2272, 2458, †2637* (?), 
3169* (?), 5870* (?). 1900-1950: 4148 (1900), 
1981 (1914), 573, 3927 (?). Uvis datering: †573 
(nævnt 1697), †5871 (nævnt 1711), †6225 (nævnt 
1826), 1876 (nævnt 1862), 2246 (nævnt 1862), 
†2483 (nævnt 1862), 3142* (nævnt 1862), †4065 
(nævnt 1862), †4323 (nævnt 1862), †4344 (nævnt 
1862), †4418* (nævnt 1862), 4535* (nævnt 
1862), †4756 (nævnt 1862), †5022 (nævnt 1862), 
†5145 (nævnt 1862), †5193 (nævnt 1862).

Jern(blik). o. 1850: 5870*. 1850-1900: 3670* 
(1860), 4036 (1860), 3867 (1881), 3927*, 4372*, 
5217*. 1900-1950: 4344 (1904). Uvis datering: 
†4940 (nævnt 1862).

Kobber. Efter 1950: 2558 (1965).
Messing. 1850-1900: 1960 (1896), 3465* (1896), 

3336 (1897), 1810 (1898), 1839 (1899), 3361 
(1899). o. 1900: 3385. 1900-1950: 1780 (1900), 
1856* (1900), 3429 (1902), 3585 (1902), 3520 
(1903), 3538 (1905), 1825 (1906), 4756* (1906), 
4890 (1907), 4964 (1907), 1795 (1909), 4817* 
(1914), 2055 (1919), 2830 (1921), 4850 (1930), 
5537 (1937), 4001 (1941), 2856 (1943), 1746 
(1946), 2670 (1946), 2376, 2732, 3241, 4479, 
4691, 5871. Efter 1950: 3956 (1960), 1918, 2398, 
2916, 3092, 4241. Uvis datering: †3647 (nævnt 
1862), 4991* (nævnt 1862).

 OMBYGNINGER – PENGEBEHOLDERE
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PENGEBEHOLDERE (fortsat)
Træ. 1850-1900: 4098 (1861), 3616*. o. 1900: 

3647. 1900-1950: 4172, 4418, †5871, 6225. Efter 
1950: 3291* (1965), 3562 (1969), 5022 (1975), 
3753. Uvis datering: 1876 (nævnt 1862), 6225.

Ukendte materialer. 1650-1700: †5871 (1695). 
1700-1750: †5538 (1716). 1750-1800: †5538 
(1793). 1850-1900: †2856 (1856), †3385 (1857), 
†2774 (1858), †1718 (1859), †3429 (1863), 
†1780 (1876), †4200. 1900-1950: †4065. Efter 
1950: 3705 (1956). Uvis datering: †3616 (før 
1862), †5871 (nævnt 1720), †6225 (nævnt 1785), 
†2916 (nævnt 1849), †1780 (nævnt 1862), †2055 
(nævnt 1862), †2830 (nævnt 1862), †4007 (nævnt 
1862), †4279 (nævnt 1862), †4479 (nævnt 1862), 
†4991 (nævnt 1862), †2024 (nævnt 1865), †3753 
(nævnt 1896).

PENGEKISTER
1800-1850: †5537 (1827). Uvis datering: †2458 

(nævnt 1618)(»almissekisten«), †1169 (nævnt 
1678), †5870 (nævnt 1684).

PENGETAVLER
1600-1650: †4065 (1610). 1650-1700: †1718 

(1661), †3927 (1661), †3867 (1662). 1700-1750: 
†1170 (1715)(klokke nævnt 1742), †3092 (1741). 
1750-1800: †1170 (1789), †5538 (1790). 1800-
1850: †3362 (1843), 3670. 1850-1900: †3336 
(1885), †3362 (1885). Uvis datering: †4656 
(1702), †2272 (nævnt 1684), †2483 (nævnt 1687), 
†2774 (nævnt 1687), †4692 (nævnt 1702), †4722 
(nævnt 1702), †4790 (nævnt 1702), †4891 (nævnt 
1702), †4940 (nævnt 1702), †2558 (nævnt 1715), 
†2637 (nævnt 1715), †2670 (nævnt 1715), †2806 
(nævnt 1715), †3385 (nævnt 1715), †3429 (nævnt 
1715), †3465 (nævnt 1715), †5218 (nævnt 1716), 
†2705 (nævnt 1719), †2732 (nævnt 1719), †2856 
(nævnt 1721), †1936 (nævnt 1725), †2246 (nævnt 
1729), †3562 (nævnt 1733), †3585 (nævnt 1733), 
†573 (nævnt 1736), †3647 (nævnt 1737), †2055 
(nævnt 1739), †3899 (nævnt 1739), †4578 (nævnt 
1739), †3143 (nævnt 1744), †3118 (nævnt 1758), 
†5254 (nævnt 1769), †1480 (nævnt 1786), †6078 
(nævnt 1794), †2428 (nævnt 1818), †3169 (nævnt 
1855), †4133 (nævnt 1857), †4851 (nævnt 1863).

Klokker, løse. 1700-1750: 1447* (1715). 1750-
1800: †1170 (1759). 1800-1850: †5538 (1847). 
Uvis datering: †572 (nævnt 1697), †1170 (nævnt 
1742), †2398 (nævnt 1745), †2558 (nævnt 1862).

KLINGPUNGE
1600-1700: 572*. 1650-1700: †1170 (1656). 1700-

1750: 6225* (før 1767), †5538 (1709), †5871 
(1720), †2024 (1732), †2967 (1739), †4065 
(1747), †4098 (1747), †4578 (1747), †4613 
(1747), †2075 (1750), †3899 (1750), †4578, 
†5538. 1750-1800: †3927 (1745). o. 1800: 4323*. 
1800-1850: †3562 (1837), †3585 (1837), †2967 

(1843), †3585 (1850), 1918. 1850-1900: †3143 
(1852), 6294 (1877), 2098* (1880), †3520 
(1886), 1839 (1888), 1632. o. 1900: 3753. 1900-
1950: 3464. Uvis datering: †4578 (nævnt 1611), 
†1170 (nævnt 1656), †4578 (nævnt 1660), †5538 
(nævnt 1667), †1480 (nævnt 1681), †4065 (nævnt 
1681), †4098 (nævnt 1681), †5871 (nævnt 1684), 
†3867 (nævnt 1702), †4648 (nævnt 1702), †2558 
(nævnt 1715), †2705 (nævnt 1715), †2830 (nævnt 
1715), †5218 (nævnt 1720), †2024 (nævnt 1725), 
†2055 (nævnt 1725), †1981 (nævnt 1739), †3562 
(nævnt 1739), †3585 (nævnt 1739), †3753 (nævnt 
1739), †4065 (nævnt 1740), †3060 (nævnt 1744), 
†2098 (nævnt 1748), †3336 (nævnt 1766), †3385 
(nævnt 1766), †3429 (nævnt 1766), †3538 (nævnt 
1766), 3500 (nævnt 1788), †4723 (nævnt 1796), 
†4790 (nævnt 1796), †4133 (nævnt 1831), †4241 
(nævnt 1835), †1416 (nævnt 1848)(papir), †4817 
(nævnt 1860), †1762 (nævnt 1862), †2483 (nævnt 
1862), †2856 (nævnt 1862), †4279 (nævnt 1862), 
†4756 (nævnt 1862), †5193 (nævnt 1862).

Klokker, løse. 1700-1750: 3705 (1739), †5871 
(1745), 6349*. 1750-1800: 3464 (1776), †3464 
(1776). o. 1800: †2732. 1800-1900: 4891*. Uvis 
datering: †2075 (nævnt 1704), †2998 (nævnt 1767).

KOLLEKTBÆKKENER
Uvis datering: †1170 (nævnt 1686).

PILGRIMSTEGN
Middelalderlige: 5370 (S. Theobald af Thann, S. 

Hjælper). 1100-1250: 1338 (Ibsskaller). 1450-
1500: †4066* (1482)(Maria med barnet), †4066* 
(1482)(Maria med barnet, helgen).

PISCINAE
Middelalderlige: 3788. 1100-1250: 5250*. o. 1200: 

5004. 1200-1250: 4551*.

PORTRÆTTER
PÅ INVENTAR
På altertavler, 597 (1479).
På prædikestole. 1650-1700: 5519* (1670), 

5520* (1670).
På stolestader. 1500-1550: †2396*.
På klokker. 1800-1850: 3618 (1823), 4346 (1829).

PÅ GRAVMINDER
På epitafier og mindetavler. 1550-1600: 668* 

(1572), 672* (1576), †752 (1595), †6369*. 
1600-1650: 3472* (1610), †4726 (1612), 5903* 
(1620), 682* (1630), 684* (1633), 5907* (1635), 
3341* (1639), 4375* (1645), 1202* (1651), 681*, 
(†)686*, 1194*, 1196*, 2079*, †2082, 2082, 
†2144, 2145*, 2611*, 5899*. o. 1650: 692*, 697*, 
3563*. 1650-1700: 700* (1654), 702* (1654), 
1896* (1654), 702* (1655), 1921* (1655), 1704* 
(1663), 2561* (1664), 1202* (1665), 2513* 
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(1667), 2210* (1682), 3475* (1682), 707*, 710*, 
711*, 713*, 718*, 722*, 729*, 1205*, 1206*, 
1208*, 1210*, 1212*, 1214*, 2116*, 2296*, 
2433*, 2640*, †2673, 2736*, 2925*, †3062, 
4376*, 4652*, 4898*. 1700-1750: 736*, 2113*, 
2562*, 4906*, 5926*. 1750-1800: 2778* (1759), 
†3564, 4282*, 5913*, 5938*. 1850-1900: 1877* 
(1851). Uvis datering: †1540 (nævnt 1862).

På gravsten. 1100-1250: 3001*. o. 1200: 2331*, 
3294*. 1400-1450: 756*, †818. 1450-1500: 758*, 
3758*. o. 1500: 759*, 761*, 762*. 1500-1550: 
764*, †819, †821. 1550-1600: 5576* (1558), 
768* (1567), 4491* (1579), 772* (1580), 3095* 
(1593), 766*, 766*, 768*, 771*, 773*, 2376*, 
3834*, 4282*, 4287*, 4491*, 4899*, 5028*, 
5258*, 5577*. 1600-1650: 4726* (1608), 3564* 
(1616), 1810 (1638), 800* (1647), 777*, 778*, 
780*, 782*, 784, 786*, 786, 787, 788*, 789, 
791*, 792*, 794, 794*, 796*, 796*, 797*, 798*, 
799*, 802, 803*, 803*, 804*, 804, 1231*, 1233*, 
1236*, 1340*, 1418, 1419*, 1541, 1585*, 1586*, 
1587*, 1604*, 1747*, 1748*, 1811*, 1812 (frag-
ment), 1858*, 2002* (fragment), 2058*, 2059*, 
2082, 2145*, 2277*, 2434*, 2615*, 2616*, 
2642*, 2642*, 2776*, 2776*, 2833*, 2866*, 
2929*, 3065*, 3174*, 3174*, 3244*, 3295*, 
3342*, 3343*, 3476*, 3587*, 3649*, 4243*, 
4759*, 4942*, 5194*, 5327*, 5578*, 5579*. o. 
1650: 1236*, 1236*, 1237, 1512*, 1921*, 2332*, 
2676*. 1650-1700: 3761* (1656), 3587* (1673), 
810* (1699), 1241, 1605*, 1878*, 1897*, 1897, 
2026*, 2116*, 2192*, 2298*, 2834*, 3904*, 
4068*. 1700-1750: 1238*, 1543*, 1720*, 1720, 
2401*, 3037*, 4944*. o. 1750: 2808*. 1750-1800: 
838*. 1850-1900: 4857*.

På kistebeslag. 1650-1700: 884*. 1700-1750: 
4913* (1728).

På kirkegårdsmonumenter. 1750-1800: 3487*, 
3489*. o. 1800: 1607*. 1800-1850: 1324* (1836). 
1850-1900: 6132 (1892), 1858*, 4857*. 1900-
1950: 4729* (1906), 3187 (1924), 1543, 6249*, 
6336.

PORTRÆTRÆKKER
Bispemalerier. o. 1700: †600. 1700-1750: 599*. 

1800-1850: 599 (1845). 1850-1900: 599 (1868), 
599 (1879), 599 (1882), 599 (1899). 1900-1950: 
599 (1901), 598 (1902), 599 (1905), 600 (1907), 
598 (1911), 599 (1921), 600, 600, 600. Efter 
1950: 600 (1953), 600 (1963).

Præstemalerier. 1900-1950: 600 (1920).
KONGEPORTRÆTTER
På klokker. 1500-1550: 624* (1505). 1750-1800: 

1719* (1776), 1719 (1776). 1800-1850: 1981* 
(1801), †632 (1817), 2400 (1817), 2169* (1822), 
3618* (1823), †1448 (1826), †2376* (1828), 
2432* (1828).

På mindesten. 1800-1850: 6166 (1845).
PORTRÆTTER, LØSE

1600-1650: 688*. 1700-1750: 4865*, 4866*. 1750-
1800: 4893. o. 1800: 596*. Uvis datering: †597 
(nævnt 1833).

ANDET
1400-1550: 1060* (på slutsten). o. 1700: †4231 

(kalkmalet).

PROJEKTER
se også Ombygninger.

REALISEREDE
1550-1850: 5448* (1737), 2384* (1798)(ombyg-

ning af kirketårn til fyrtårn). 1850-1900: 5731 
(1861), 6279* (1872), 5738* (1892). 1900-1950: 
6132* (1928), 6201 (1942). Efter 1950: 6324 
(1952), 6113 (1961), 5554* (1979), 4153 (1991), 
3073, 4153.

IKKE REALISEREDE
1550-1850: 6208 (1723), 1504 (1804), 5944* 

(1807), 3549 (1816), 1321 (1846), 1296* (o. 
1775), 1302* (o. 1775), 1307* (o. 1775), 4117 (o. 
1850). 1850-1900: 1321* (1853), 1321 (1857), 
5459* (1864), 5498* (1864), 5507* (1864), 
5530* (1864), 5533* (1864), 5732* (1864), 6279 
(1866), 4116* (1867), 1820* (1872), 5462 (1873), 
6128* (1875), 4952* (1878), 5284 (1880), 2106 
(1881), 2203 (1881), 5545* (1886), 4777* (1897), 
1848*, 3220*, 4006*. 1900-1950: 6191 (1909), 
6303* (1912), 1316* (1913), 5275* (1914), 5275* 
(1914), 6201* (1917), 6128 (1918), 6129* (1918), 
5307* (1931), 2135 (1932), 1676 (1933), 3996 
(1936), 5495* (1936), 3221 (1940), 5242 (1941), 
5767 (1942), 6322* (1945), 1393, 2532, 4400*, 
5495*, 5510, 6120, 6286. Efter 1950: 2135 (1952), 
5219 (1958), 2582* (1972), 6330 (1972), 1317 
(1974), 5380* (o. 1950), 5480* (o. 1950).

PROPORTIONERINGER
1100-1250: 3196* (o. 1100), 4735 (o. 1125), 5063* 

(o. 1125), 4771 (o. 1160), 1391, 1594*, 1739*, 
1768*, 1942*, 1987*, 2038, †2105*, 2132, †2201, 
2219, 2310, 2413, 2443, 2464, 2495, 2595, 2621, 
2650, 2689, 2716, 2717, 2752, 2797, 2813, 2884, 
2945, 2977, 3019, 3043, 3125, 3151, 3271, 3275*, 
3319, 3321*, 3350, 3370, 3502, 3526, 3547, 3571, 
3596, 3628*, 3657, 3682, 3811, 3850, 3886, 4078, 
4113, 4159, 4183, 4218, 4332, 4354, 4394, 4441, 
4630, 4673, 4802, 4869, 4974, 5003, 5205, 5228, 
5281. 1200-1300: 5402 (o. 1225), 3396 (o. 1250), 
3939. 1400-1550: 220 (o. 1425), 2843. Efter 1850: 
4522 (1865), 4953 (1878), 6328 (1952).

MÅLEENHEDER
1100-1250: 1022* (o. 1100), 4592* (o. 1225), 

1768*, 2038, 2132, 2156, 2219, 2236, 5205. 
1200-1300: 129* (o. 1200), 1044 (o. 1250).

PENGEBEHOLDERE – PROPORTIONERINGER 
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PROPORTIONERINGER (fortsat)
Jysk fod. 1100-1250: 5062* (o. 1125), 1739*, 

1942*, 1987*, 5180.

PRÆDIKESTOLE
TYPER
Lektorieprædikestole. 1500-1550: †542 (1508). 

1550-1600: (†)2555*, †5251, †5321.
Karnapprædikestole. 1550-1600: 556* (1588), 

4473*. 1600-1650: 2272* (1603). 1650-1700: 
1874* (1653). 1800-1850: 6212* (1801). 1850-
1900: 6088* (1853).

Amboer. o. 1200: †5136*.
Andet. 1900-1950: 6109 (1906).

PRÆDIKESTOLE, GENERELT
Murede. 1500-1600: †2427*, †2482*. 1550-1600: 

4091*, 4275*. 1900-1950: 6309* (1912), 4000 
(1941). Efter 1950: 2208 (1969), 6116 (1971). 
Uvis datering: †2508 (nævnt 1612), †3612 (nævnt 
1613), †2635 (nævnt 1616), †2773 (nævnt 1619), 
†3059 (nævnt 1651), †4322 (nævnt 1722), †4344 
(nævnt 1722), †3141*.

Snedker- og billedskærerarbejder. o. 1550: 
3700*. 1550-1600: 6210* (1572), †4533 (1573), 
5019* (1575), 2730* (1585), 3360* (1585), 
3828* (1585), 4885* (1587), 4610* (1595), 
1915* (1598), 1760*, †1795, †1825, 2555*, 
3518*, 3865*, †4035, 4236*, 4473*, 5215*, 
5251*, 5321*. o. 1600: 1630*, 1935*, 2245*, 
2426*, 2607*, †2829*, 3089*, 3426*, 3668*, 
†3898, 3925*, 5806*. 1600-1650: †2097 (1601), 
4718* (1601), 2506* (1613), 3140* (1613), 
5191* (1614), 1809* (1615), †3752 (1617)(?), 
3537* (1630), 3751* (1632), 1582* (1633), 
1478* (1639), 1744* (1639), 3034* (1639), 
4788* (1640), 4643* (1641), 4689* (1641), 
4062* (1642), 1558*, 1837*, 2140*, 3288*, 
3335*, 3611*, 3645*, 4130*, 4171*, 4415*, 
4574*, 4815, 4848*, 5141*, 5292*. o. 1650: 
4199*. 1650-1700: 3560 (1650), 1874* (1653), 
1894* (1657), 5514* (1670), 3583* (1676), 
3461* (1694), †1444*, 2230*, †4006. o. 1700: 
3955*, 4370*, 4753*. 1700-1750: †4344 (1735), 
3897*, 4322*. 1750-1800: 3978*. o. 1800: 4989*. 
1800-1850: †2829 (1814), †2855 (1833). o. 1850: 
1493, 2294*. 1850-1900: 6088* (1853), 3384* 
(1856), 2352 (1857), 4532* (1866), 4865 (1867), 
6076 (1869), †4009* (1870), 1825 (1872), †6105 
(1874), †4788* (1875), 1732* (1876), 3311 
(1876), 6292 (1877), 1510 (1878), †3520 (1878), 
4964* (1878), 4210 (1892), 4343* (1892), 
6103* (1897), †6309* (1898), 1307*, 3117*, 
4034*. 1900-1950: 4148 (1900), 6109 (1906), 
3186 (1909), †6311* (1923), 6319 (1929), 2215 
(1942), 4000, †6309. Efter 1950: 1307* (1955), 
4252 (1957), †6309 (1967), 1444 (1972), †6309 

(1978), 2966 (1980), 6309* (1983), 6103 (1985), 
6088 (1999), 6330*. Uvis datering: †1415 (nævnt 
1600), †6151 (nævnt 1609), †3141 (nævnt 1613), 
†3118 (nævnt 1616), †1307 (nævnt 1648), †4990 
(nævnt 1673), †1732 (nævnt 1702), †2294 (nævnt 
1702), †2353 (nævnt 1702), †3519 (nævnt 1702), 
†6076 (nævnt 1716), †3979 (nævnt 1717), †2855 
(nævnt 1720), †6341 (nævnt 1850), †1510 (nævnt 
1862).

Med malerier. o. 1600: 5812 (?). 1600-1650: 
†2097 (1601), 2053* (1602), 2508 (1616), 2634 
(1616), 2731* (1639), 3240* (1641), 3166 
(1643), 1478, †1630, 2023*, †2141, 2457*, 
2556*, (†)2966*, 2996*, 4130, 4416*, 4719. 
1650-1700: 3058* (1651), 1718* (1653), 1980* 
(1654), 5520* (1670), 1875, 2396*, †3926*. o. 
1700: 1761, 2141*. 1700-1750: 2000* (1701), 
†1446, 1916*, 2189*, 4689. 1750-1800: 3829* 
(1760), 3978*. 1800-1850: 5251*. 1850-1900: 
5141* (1873), 3537 (1892), 1838* (1896), 
†3427* (1896), 2427*. 1900-1950: 1856 (1908), 
4989* (1932), 3289 (1936). Efter 1950: 1683* 
(1954), 3427* (1955), 4276* (1961), 1825 
(1977), 4034* (1981), 3117*. Uvis datering: 
†1382 (nævnt 1862), †3427 (nævnt 1862), †5192 
(nævnt 1862).

Ukendte materialer. Middelalderlige: †5812 
(?). o. 1650: †1444. Uvis datering: †3385 (nævnt 
1616), †4754 (nævnt 1618), †1337 (nævnt 1666), 
†3462 (nævnt 1717), †3385 (nævnt 1720).

PRÆDIKESTOLE MED SAMTIDIGE HIM-
LE OG OPGANGE

1550-1600: 556* (1588), 1162* (1598). 1600-
1650: 2051* (1602), 1960. 1850-1900: 1794 
(1894).

PRÆDIKESTOLE MED SAMTIDIGE HIMLE
1550-1600: 6212* (1572), 3165* (1594), 1700*, 

4237*. o. 1600: 1978*, 2022*, 3238*, 5806*. 
1600-1650: †2097 (1601), 2272* (1603), 1999* 
(1604), †2110* (1604), 4575* (1618), 1779* 
(1633), 1662 (1636), 2772* (1637), 2073* 
(1638), 4644 (1641), 2374* (1642), 1856* 
(1650), 1381, 1959*, 2167*, 2189*, 2395*, 
2456*, 2481*, 2482*, 2702*, 2804*, 3288*, 
3335*, †3613. o. 1650: 1534*. 1650-1700: 1717* 
(1651), 2912* (1653), 2326* (1660), 5519* 
(1670), 3462* (1694), 1683*, †3752. o. 1700: 
4370*. 1700-1750: 1307. 1750-1800: 3979. 1850-
1900: 3384* (1856), 4532* (1866), 6076 (1869), 
1414 (1871), †1446 (1873), 6292 (1877), 4964* 
(1878), †2208* (1882), 4343* (1892), 6103 
(1897). 1900-1950: †6311* (1923), 6319 (1929). 
Efter 1950: 6330 (1953). Uvis datering: †5141 
(nævnt 1700), †3584 (nævnt 1715), †3669 (nævnt 
1833), †6341 (nævnt 1850), †6076 (nævnt 1852), 
†2208 (nævnt 1862), †2352 (nævnt 1862).
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PRÆDIKESTOLE MED SAMTIDIGE OP-
GANGE

1500-1550: †542 (1508). 1550-1600: †6212* 
(1572), 4475*, 5217. o. 1600: 1935, 3090*, †5810. 
1600-1650: 2667* (1600), 2633* (1616), 4788* 
(1640), 4644* (1641), 4689 (1641), 2994*, 3646, 
4575. 1650-1700: 5517* (1670), 3462* (1694). o. 
1800: 4989*. 1850-1900: †2966* (1850), 3384* 
(1856), 4532* (1866), 6076 (1869), 6292 (1877), 
4964* (1878), 2110 (1884), 2854* (1892), 2097 
(1895). 1900-1950: 6109 (1906), 2828* (1911), 
4000 (1940).

HIMLE
1600-1650: †2375 (1615), 3701* (1615), 2507* 

(1619), 4754* (1619), 6365* (1619), 4611* 
(1621), 1838* (1636), 2730* (1639), 4689* 
(1639), 4062* (1643), 2997* (1648), 1662, 
2427*, 4719. o. 1650: 1916*. 1650-1700: 3057* 
(1651), 1894* (1662), 3361* (1678), 1761 
(1683), 3613*. o. 1700: 4417*, 4476*. 1700-1750: 
2556* (1703), 1602, 2668*. 1750-1800: 3238*. 
1850-1900: †4098 (1856), †1810 (1861), 2208 
(1882), 3427* (1885), 4098* (1891), 3090. 1900-
1950: 3752 (1935). Uvis datering: †4885 (nævnt 
1702), †3584 (nævnt 1715), †3118 (nævnt 1833), 
†3385 (nævnt 1836), †2141 (nævnt 1862), †3035* 
(nævnt 1862), †4131 (nævnt 1862).

OPGANGE
1400-1550: 260*. 1500-1550: †276 (1508). 1600-

1650: 3701* (1617?), †2558 (1618), 1662 (1636), 
1761, 2001, 4476*. 1650-1700: †2110 (1654), 
5517* (1670), †4171 (1674), †1894 (1678), 
1761 (1681), †1662 (1683), †1894 (1692), †1307 
(1695), †5810. 1700-1750: 2556* (1703), 5810* 
(1742), †1307. 1750-1800: 3866, 3978*. 1800-
1850: 6210 (1801), 4610 (1838), †1446* (1844), 
†2634*, 3612, 4575* (opslået bog). o. 1850: 2730. 
1850-1900: 4237 (1857), 3897 (1858), (†)2607 
(1862), 3955 (1862), 3751 (1863), 3537 (1866), 
4532* (1866)(opslået bog), 5251 (1866), 1779 
(1867), †5292* (1867), †6076* (1869), †5321* 
(1870), 4063 (1890), 4097* (1891), 4815* 
(1894), †1662, 2427, 3519, 3926, 3979, 4131*, 
4815, 4848, 5251*. 1900-1950: 2375 (1905), 
1856 (1908), 1837 (1909), 1582* (1927), 5321 
(1931), 2481 (1934), 2457 (1936), 2508 (1936), 
3238 (1938), 2804 (1939), 1700 (1940), 1478 
(1941), 1745 (1942), 2294, 2327. Efter 1950: 
1894 (1953), 3058 (1953), 2168 (1958), 2189 
(1959), 2141 (1962), 2607 (1966), 2352 (1972), 
6319 (1975), 1382, 2396, 2773. Uvis datering: 
†4788 (nævnt 1618), 4611 (nævnt 1708), †4534 
(nævnt 1791), 1732* (nævnt 1862), 4343 (nævnt 
1862), †4815 (nævnt 1872).

Døre. 1550-1600: 6212* (1572), 560* (1588). 
o. 1600: †5810. 1600-1650: 2053 (1602). 1650-

1700: 5518* (1670), †5810. 1700-1750: 5810* 
(1742). 1850-1900: 560 (1869). Uvis datering: 
†2168 (nævnt 1819).

BÆRESTOLPER
1550-1600: 4237 (1588), 3165 (1594). o. 1600: 

1979*, 5806. 1600-1650: 4719* (1601), 2456, 
2481. 1650-1700: 5517* (1670), 5808*. o. 1700: 
4753. 1700-1800: 2141 (fra †herskabspulpitur?), 
2804. 1750-1800: 4322* (1796), 3978. 1850-
1900: 3384 (1890). 1900-1950: 2828 (1911), 
4416 (1916).

TIMEGLAS
1600-1650: †3752 (1639). 1650-1700: †4849 

(1653), †3866 (1665), †1718. 1700-1750: †1165 
(1741). Uvis datering: †4063 (nævnt 1661), 
†5530 (nævnt 1667), †1479 (nævnt 1681), †2773 
(nævnt 1687), †563 (nævnt 1741), †3561 (nævnt 
1748), †564 (nævnt 1780), 3500 (nævnt 1788).

ANDET
1550-1600: 564* (1588)(malmhånd med anker). o. 

1600: †5142* (med plader fra gyldent alter). 1650-
1700: †1166* (1685)(præstekammer ved opgang). 
1850-1900: †3752* (1886)(lydskærm, nedtaget 
1927). Efter 1950: 6332 (1996)(talerstol i ligkapel).

På muret fundament. 1550-1600: 3866. 1650-
1700: 1875* (1653). 1850-1900: 4131*.

PULPITURER OG GALLERIER
HERSKABSPULPITURER OG -GALLERIER

1100-1250: †2887, (†)4830, †5082 (?). 1200-1250: 
†5434. 1250-1350: †2980. 1300-1400: 207* (?). 
1400-1550: 256*. 1450-1500: (†)2316*, †5716 (i 
korsgang). 1550-1800: †6230*. 1600-1650: †2458* 
(1625), 2830 (1627). 1650-1700: †3060 (1667), 
†3092 (1688). 1700-1750: †2169 (1714)(ud-
vendig †opgang), †5879* (1737-38), †2111* 
(1741), (†)2916 (1741), †2190, 4479*, †5880. o. 
1750: 6230*. 1750-1800: †580* (1752), †1171* 
(1752)(udvendig †opgang), †1172 (1752), †580* 
(1763), †1172 (1764), 3982* (1767), (†)3983* 
(1767), 3982* (1768), †6230* (1768), †5543 
(1797), 4483*, (†)4888*. o. 1800: †5323*. 1800-
1850: 6230* (1801), 1632*. 1850-1900: †2732* 
(1854), 1665 (1862), †1174 (1866), †3169* 
(1870), 1447 (1873), †4965 (1878), †2201 (1882), 
2111 (1884), 1839 (1895), †3092 (1896), †2916, 
†2968*. 1900-1950: 1780 (1903), 1810 (1904), 
2098 (1906), 1795* (1911), 1825 (1912), 1416 
(1914), 3142, 3185 (også orgelpulpitur). Efter 
1950: 1382 (1951), 1447 (1972), 3092 (1982), 
2916. Uvis datering: †2510 (nævnt 1616), †2075 
(nævnt 1640), †2558 (nævnt 1640), †2917 (nævnt 
1646), †1961 (nævnt 1676), †1480 (nævnt 1681), 
†3241 (nævnt 1684), †1536 (nævnt 1702), †1876 
(nævnt 1702), †1839 (nævnt 1715), †1856 (nævnt 
1715), †2999 (nævnt 1715), †3169 (nævnt 1715), 

PROPORTIONERINGER –  PULPITURER OG GALLERIER
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PULPITURER OG GALLERIER (fortsat)
†2806 (nævnt 1716), †2732 (nævnt 1717), †2670 
(nævnt 1719), †1918 (nævnt 1725), †1936 (nævnt 
1725), †2246 (nævnt 1729), †2428 (nævnt 1736), 
†1172 (nævnt 1758), †4722 (nævnt 1791), 2002 
(nævnt 1803), †2637 (nævnt 1803), †3142 (nævnt 
1803), †2142 (nævnt 1809)(udvendig †opgang), 
†3241 (nævnt 1819), †2705 (nævnt 1835), †2558 
(nævnt 1838), †2774* (nævnt 1840), 2483 (nævnt 
1847), †1416 (nævnt 1854), †2295 (nævnt 1860), 
†1746 (nævnt 1862), 3465* (nævnt 1862), †4940* 
(nævnt 1865), †1382 (nævnt 1951).

LEKTORIER
Middelalderlige: †540 (løse figurer). 1200-1250: 

†5422 (?), †5702 (?). o. 1250: †3403*. 1500-1550: 
†276* (1508), †542 (1508). Uvis datering: †5510 
(nævnt 1690).

PULPITURER
o. 1250: †3788 (muret?). 1600-1650: †3670 (1613), 

†5878. 1650-1700: †4648 (1684), 1537* (søjler 
fra †pulpitur?), †5540. 1700-1750: †5323* (1707), 
†4614 (1708), †5541 (1713), †4418 (1716?), 
†1173 (1730), †3362 (1734), †4648 (1734), †5541 
(1738), †5541 (1741), †5023 (tidligere gevær-
skab), †5540. 1750-1800: †5542* (1794), †5543* 
(1797), †4817, 4891*. 1850-1900: †6089* (1853), 
†5544* (1864), 6078* (1869), 3429 (1870), 3670* 
(1877), †4851 (1877), 4865* (1881). 1900-1950: 
3385 (1902), 6110 (1906), †1876 (1916), †6311* 
(1923), †6319 (1929), †5323*. Efter 1950: 3092 
(1983), 6325. Uvis datering: 3291 (nævnt 1664), 
†5023 (nævnt 1673), †4133 (nævnt 1682), †3385 
(nævnt 1702), †3429 (nævnt 1702), †3538 (nævnt 
1724), 3465* (nævnt 1729), †4892 (nævnt 1750), 
†4692 (nævnt 1771), †4790* (nævnt 1791), †5293 
(nævnt 1803), †5254 (nævnt 1822), †4241 (nævnt 
1838), †4372 (nævnt 1860).

ORGELPULPITURER
Middelalderlige: †5551. o. 1600: †5551. 1600-1650: 

†5884. 1700-1750: †5884 (1738), 591, †5551. o. 
1750: †1480. 1750-1800: †5551 (1794), †4485, 
6230*. 1800-1850: †2272 (1817), †5551 (1844). 
1850-1900: †5885 (1863), †5552* (1864), †4485* 
(1875), 6294* (1877), 4965* (1878), 6078* 
(1884), †2670 (1890), †5885* (1894), 1856 
(1898), 3337 (1898), †4010. 1900-1950: †2142 
(1901), †5193 (1904), †4200 (1907), †4757* 
(1907), (†)5023* (1907), †3036 (1908), †2510 
(1909), †3118 (1913), †3705 (1915), †6295* 
(1922), 1536 (1923), 3311 (1923), 3832* (1923), 
3899 (1925), †5323* (1931), 3585 (1935), †5552* 
(1935), 5882* (1936), 3562 (1937), 4001 (1940), 
6294* (1943), †1584, 1718*, 2231, †2428, 2637, 
3753, 4279, 4344*, 4535, †5146*, 6089*. Efter 
1950: 4252 (1957), 6116 (1971), 5546* (1977), 
6319 (1977), 3538 (1982).

SANGERPULPITURER
1700-1750: †5510. 1750-1800: †5510 (1794). Uvis 

datering: †5510 (nævnt 1690).

RELIKVIER
Middelalderlige: †664* (Kristi kors?), †2764* (Skt. 

Theobald mv.).
RELIKVIEGEMMER OG -KAPSLER
I alterborde. Middelalderlige: †1376, †1400, 

1626*, †1993, †2764, 3637, 4526*, 4780, 
(†)5492. 1100-1250: 3226. 1200-1250: 4604. 
1500-1550: 5112*. Efter 1950: 5492 (1950).

I altertavler. o. 1500: (†)6073.
RELIKVIESKABE
I altertavler. 1450-1500: †494 (1479).

RELIKVIESKRIN
1100-1250: (†)5249*. o. 1200: (†)5136.

ROSENKRANSE
Middelalderlige: 4580, 4668.

RUMINDRETNINGER OG -FUNKTIONER
ARKIVRUM
I kapeloveretager. 1400-1550: †225 (o. 1425). 

1550-1850: †285* (nævnt 1645).
I tårnkapeller. 1550-1850: 575 (1692).

BEDERUM
Muslimske. Efter 1950: 6088* (1994).

BIBLIOTEKER
I klosterfløje. Middelalderlige: †3789 (nævnt 

1554).
I korsarmskapeller. 1550-1850: †286* (1823).
I tårnkapeller. 1550-1850: †288* (før 1561).

DÅBSVÆRELSER
Efter 1850: 6316 (1929), 6284.

KAMRE TIL ORGELBÆLGE
1550-1850: †1072 (nævnt 1666).

KAPITEL- OG LANDEMODESALE
I klosterfløje. 1250-1400: †1295 (o. 1250?).
I korsarmskapeller. 1200-1300: 171* (o. 1200). 

1550-1850: †285* (efter 1536).
I tårnkapeller. 1550-1850: 288* (1692), 575 

(1692).
LÆSEKAMRE

1550-1850: †1072 (o. 1660).
MATERIALRUM

se Materialhuse og -rum under Kirkegårdsbyg-
ninger.

ORGANISTVÆRELSER
Efter 1850: 5471 (o. 1976), 6325.

PRÆSTEVÆRELSER MV.
se også Sakristier.

1550-1850: (†)564* (1692). Efter 1850: 6283 
(1877), 6285 (1877), †6316 (1929), 6114 (1971), 
578 (o. 1920), 6316 (o. 1976).

I korsarmskapeller. Efter 1850: 285* (o. 1920).
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SKATKAMRE
I korsarmskapeller. 1200-1300: †285* (o. 1200).

VÆGTERKAMRE
1550-1850: †313* (1734), †5477* (o. 1795)(med 

vægtergange).

SAGN
613, 760, 774, 788, 1416, 1454, 1495, 1519, 1767, 
2010, 2056, 2065, 2131, 2131, 2235, 2251, 2287, 
2306, 2360, 2411, 2493, 2882, 3064, 3150, 3267, 
3394, 3594, 3936, 4043, 4075, 4145, 4216, 4256, 
4438, 4518, 4543, 4628, 4671, 4934, 5002, 5038, 
5226, 5274, 5660.

SAKRISTIER
TILBYGNINGER TIL KOR
På nordside. 1400-1550: 1066* (o. 1500). Efter 

1850: 1373 (1951), 4251 (1955), 4209 (1988).
På nordside, med sadeltag. 1200-1300: †3403* 

(o. 1250). 1400-1550: (†)2313 (senere gravkapel). 
Efter 1850: 6316* (o. 1975).

På nordside, med halvtag. Efter 1850: 2215 
(1967).

På østside. 1550-1850: †2417 (o. 1730), 2345 (o. 
1780), †2180. Efter 1850: 2417 (1878).

På østside, med halvtag. 1400-1550: 2157* (o. 
1500). 1550-1850: 2445* (nævnt 1716).

I østforlængelser. 1400-1550: 5092* (o. 1525).
I KOR
I østende. Efter 1850: 4954* (1878), 3184 

(1908).
I østende af omgang. 1550-1850: †289* (1709), 

†579* (1709).
I APSIDER

1400-1550: †4098 (?, før 1774), 4675 (?, nævnt 
1680), †4706 (?, nævnt 1702), 5236 (o. 1450), 
5236* (o. 1450), †5092* (o. 1500), †3867. Efter 
1850: 4708 (1850), 5470* (1949).

I KLOSTERFLØJE
I østfløje, på nordsiden. 1200-1300: 1048* (o. 

1250).
I østfløje, på sydsiden. 1200-1300: †3784* (o. 

1250).
ANDRE PLACERINGER

Efter 1850: 6096 (1897)(på vestsiden), 6302* 
(1912)(i præstebolig), 4401* (1966)(øst for 
søndre sideskib).

SEGL OG SIGNETER
AFTRYK

1250-1350: 3778*. 1300-1350: 528*, 1006*, 
1355*. o. 1350: 3874*. o. 1450: 528*. 1700-1750: 
738* (1706).

STAMPER
Middelalderlige: 6374*. 1300-1400: 3803. 1450-

1500: 3393*. o. 1600: 3837*.

SIDEALTERBORDE
se også Alterborde.

1150-1200: 4773*.
Natursten. Middelalderlige: †2595 (granit). o. 

1100: 5113* (frådsten). 1100-1250: †2906 (fråd-
sten). 1250-1550: †2344*. 1400-1550: †3574*. 
Efter 1950: 6100 (1985)(bornholmsk kalksten), 
6101 (1985)(marmor).

Tegl. Middelalderlige: †3141* (før 1450)(med 
granit). 1400-1550: 1551 (?).

Ukendte materialer. Middelalderlige: †5767 (før 
1456), †4022 (før 1480), †2948 (før 1490), †2257 
(før 1500), †1600, †1698, †1834, †1957, †2136, 
†2184*, †2242*, †2268*, †2292, †2448, †2496, 
†2622, †2718, †2904 (?), †3079, †3153, †3324, 
†3603, †3941, †4046, †4355, †4442, †4555*, 
†5492. 1100-1250: †1889, †2043 (?), 6358. 1150-
1250: †2528. 1250-1550: †1774, †4193. 1300-
1400: †2381. 1850-1900: †6105* (1874). Uvis 
datering: †4809 (nævnt 1865).

SIDEALTERNICHER
o. 1200: †5234. 1200-1250: 5423. 1900-1950: 

†6307* (1912), 6307* (1912). Efter 1950: †6307 
(1950).

SIDESKIBE
OPRINDELIGE

1100-1250: 5070 (o. 1125). 1200-1300: 5405 (o. 
1225), 192* (o. 1250), †3782* (o. 1250).

SEKUNDÆRE
1400-1550: 5715* (o. 1475), 1063*. 1540-1600: 

5721* (inddragelse af korsgang). Efter 1850: 
4401* (1916).

SKABE, KISTER OG SKRIN
SKABE
Til altersølv mv. 1500-1600: 1746*. 1700-1750: 

†2558 (1715). 1750-1800: †5537. Uvis datering: 
†5022 (nævnt 1673), †5537 (nævnt 1690), †2186 
(nævnt 1763), †5145 (nævnt 1862).

Til tekstiler. 1500-1550: 532* (1508). 1600-
1650: †3927 (1630)(?). 1650-1700: †3092 (1684), 
†5870 (1689). 1750-1800: †5870 (1761). 1800-
1850: 2669 (1823), †1170 (1848), †571 (1850). 
o. 1900: 3168. 1900-1950: 2510 (1908), 2774 
(1910), 5870 (1946). Uvis datering: †3753 (nævnt 
1640), †2916 (nævnt 1646), †3899 (nævnt 1661), 
†4036 (nævnt 1661), †5022 (nævnt 1673), †5870 
(nævnt 1686), †2637 (nævnt 1687), †2856 (nævnt 
1687), †4613 (nævnt 1702), †4756 (nævnt 1702), 
†5145 (nævnt 1862).

Til arkivalier mv. Middelalderlige: †3789*. 
1650-1700: †571. 1700-1750: †578 (1742). Uvis 
datering: †571 (nævnt 1664), †2916 (nævnt 1687), 
†5870 (nævnt 1739), †578 (nævnt 1809).

PULPITURER OG GALLERIER – SKABE, KISTER OG SKRIN 
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SKABE, KISTER OG SKRIN (fortsat)
Monstransskabe. 1400-1500: †3428*. 1450-1500: 

4458 (1480). o. 1500: 5770*. 1500-1550: †2398.
Geværskabe. 1600-1650: †2001 (1618), †2558 

(1618), †4418 (1618). 1700-1800: †5022. 1750-
1800: †6224 (1769). Uvis datering: †4065 (nævnt 
1707), †2054 (nævnt 1725).

Andet. Uvis datering: †5537 (nævnt 1690)(til lys).
Uspecificerede. Middelalderlige: 3241*, †4790. 

1500-1600: 3168*. Eftermiddelalderlige: 3168. 
1600-1650: †3927 (1630), 2830*. o. 1750: 2916*. 
1750-1800: †6155. 1850-1900: 5870 (1894), 
†4613 (1899). 1900-1950: 4535* (1903), 576, 
4991, 5870. Uvis datering: †3091 (nævnt 1615), 
†4940 (nævnt 1616), †2558 (nævnt 1630), †4816 
(nævnt 1645), †4691 (nævnt 1680), †2558 (nævnt 
1687), †1170 (nævnt 1688), †1895 (nævnt 1763), 
†6078 (nævnt 1769), †5254 (nævnt 1842), †4613* 
(nævnt 1899).

KISTER
Til altersølv mv. 1500-1600: 1980*. Uvis date-

ring: †2024 (nævnt 1661), †1746 (nævnt 1680), 
†2246 (nævnt 1727).

Til tekstiler. 1500-1600: 1980*. 1650-1700: 
†3059 (1653), †4172 (1668), †2111 (1681), 
†1664 (1683), †5870 (1695). 1700-1750: 1780* 
(1708), †2988 (1743), †3036 (1743). 1750-1800: 
†5537 (1766), †5537 (1800). 1800-1850: †2856 
(1832). Uvis datering: †4577 (nævnt 1604), 
†2098 (nævnt 1619), †3867 (nævnt 1631), †6224 
(nævnt 1645), †4577 (nævnt 1646), †570 (nævnt 
1649), †570 (nævnt 1649), †1918 (nævnt 1661), 
†2001 (nævnt 1661), †2054 (nævnt 1661), †3831 
(nævnt 1661), †1480 (nævnt 1681), †1559 (nævnt 
1681), †1732 (nævnt 1681), †2075 (nævnt 1681), 
†2428 (nævnt 1687), †2483 (nævnt 1687), †3428 
(nævnt 1719), †1936 (nævnt 1725), †3647 (nævnt 
1739), †6224 (nævnt 1767), †2774 (nævnt 1828).

Til arkivalier mv. o. 1600: 570*. 1600-1700: 570. 
1700-1750: †1170 (1710). Uvis datering: 3704* 
(nævnt 1605), †570 (nævnt 1810).

Lysekister. Uvis datering: †570 (nævnt 1720).
Munderingskister. 1850-1900: †6088.
Uspecificerede. o. 1300: 3615*. 1300-1400: 

4278*. 1600-1650: †1718 (1647), †1762 (1647). 
Uvis datering: †4065 (nævnt 1614), †4756 (nævnt 
1615), †3753 (nævnt 1630), †2916 (nævnt 1646), 
†3059 (nævnt 1646), †1960 (nævnt 1661), †1447 
(nævnt 1679), †2967 (nævnt 1680), †1684 (nævnt 
1681), †3091 (nævnt 1681), †4535 (nævnt 1681), 
†2588 (nævnt 1687), †2774 (nævnt 1687), †2830 
(nævnt 1687), †3168 (nævnt 1687), †1536 (nævnt 
1710), †3562 (nævnt 1715), †2375 (nævnt 1719), 
†570 (nævnt 1765)(en »gammel munkekiste«).

SKRIN
Til altersølv mv. 1750-1800: 4570*.

Til tekstiler. 1700-1750: †3118 (1747). Uvis da-
tering: †2967 (nævnt 1739), †4850 (nævnt 1862).

Andet. 1750-1800: 565 (1770)(til et »Skriver-Ap-
parat«).

Uspecificerede. Uvis datering: †3291 (nævnt 
1766).

SKELETFUND
1100-1250: 662* (1204), 3793* (1246), 1338, 

3844-46*. 1250-1550: 3795-3802*, 4667*. 1550-
1850: 5262* (o. 1575).

SKULPTURUDSMYKNINGER, MIDDEL-
ALDERLIGE

RELIEFFER PÅ MURVÆRK
Kristusmotiver. 1100-1250: 1501* (Korsfæstel-

sen), 1709* (Korsfæstelsen), 2039*, 2219*.
Kors. 1100-1250: 1360*, 1739, 2468*, 3321*, 

3374*, 3447*, 5427*.
Engle. 1100-1250: 3685*.
Menneskefremstillinger. 1100-1250: 1501*, 

1502* (mand og kvinde med ring), 1710, 1739* 
(mand og kvinde), 2039* (? med »omvendt hare-
jagt«), 2289*, 2311*, 2312* (kriger), 2468* (bl.a. 
Adam og Eva), †3503 (krigere), 3629* (krigere), 
3684* (biskop?).

Menneskehoveder. 1100-1250: 1360*, 1501*, 
1674*, 1710*, 1740*, 2220*, 2753*, 2978*, 
3633*, 4774*, 5039*. 1300-1350: 5709*.

Løver. 1100-1250: 1372*, 1501*, 1502*, 1615*, 
1789*, 2202*, 2219*, 2220*, 2222*, 2237*, 
2311*, 2342*, 2718*, 2946*, 3013*, 3020*, 
3021*, 3024*, 3044*, 3276*, 3447*, 3549*, 
3598*, 3632*, 3658*, 3684*, 3685*, 5181*, 
5415*.

Dyr i øvrigt. Middelalderlige: 3441*. 1100-1250: 
1354* (hund og hest?), 1360* (dyrehoveder), 
1372*, 1501*, 1502*, 1710*, †1819, 2039*, 
2090* (dyrehoveder), 2202*, 2237* (dyrehove-
der), 2238* (dyrehoveder), 2342*, 3629*, 4046*, 
4221* (hund og kat?), 4675* (hund?), 5414* 
(hund og hare), 6364*.

Fugle. 1100-1250: 3045*, 3374*, 3598*, 3629*.
Fisk. 1100-1250: 3276*, 3374*.
Planter. 1100-1250: 1372*, 1432* (træstamme), 

1501*, 1615*, 1616*, 2105*, 2237*, 2238*, 
2718*, 2753*, 3020*, 3020* (vinranker fra løve-
mund), 3020*, 3021* (med ormeslyng), 3045*, 
3276*, 3276*, 3276*, 3371* (med maskehoved), 
3374*, 3374*, 3374*, 3447*, 3549*, 3549*, 
3658*, 3658*, 3684*, 3686*, 3687*, 5234*, 
5404*. 1300-1350: 5709*.

Ornamenter. 1100-1250: 156*, 1360, 1360*, 
1360* (tovsnoning), 1458*, 1501*, 1502*, 1567 
(skaktavl), 1674* (bl.a. skaktavl), 1710*, 1739 
(mæander), 1740*, 1789*, †1929*, 1989*, 2202*, 
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2219*, 2311*, 2341*, 2342*, 2414*, 2466*, 
2467*, 2651*, 2753*, 2754*, 2757*, 2947*, 
3013*, 3024*, 3044*, 3276* (bl.a. tetragram), 
3371*, 3600*, 3600*, 3629* (triskele), 4184*, 
4184*, 4186*, 4222*, 4705*, 4706* (skaktavl), 
5234*, 5427*. 1300-1350: 5705*.

Teglbilleder. o. 1500: †3879*.
RELIEFFER PÅ TYMPANA
Kristusmotiver. 1100-1200: 1753*, 2089*, 

2219*, 2222*, 2342* (?), 2465*, 2756*, 3021*, 
3277*, 3277*, 3278*, 3375*, 3442*, 3447*, 
3503*, 3547*, 3596*, 3598*, 3685*, 3686*, 
4666*, 5744*.

Kors. 1100-1250: 158*, 3277*, 4113*.
Engle. 1100-1250: (†)1754*, 3685*, 3686*.
Mennesker. 1100-1250: 159*, 2311*, 2342* (kro-

net figur mellem løver), 2465*, 2754*, 3596*, 
3630*.

Løver. 1100-1250: 3044*, 3441*, 4221*, 5745*. 
1250-1300: 3940*.

Dyr i øvrigt. 1100-1250: 158*, 2311*, 2465*, 
2754*, 3013*, 3021*, 3126*, 3630*, 3686*, 
4666*.

Fugle. 1100-1250: 3021*.
Planter. 1100-1250: 3044*, 3126*, 3630*, 3686*, 

5233*, 5745* (livstræet).
Ornamenter. 1100-1250: 2311*, 2465*, 2651*, 

2651* (på underside), 3044*, 3547*, 4221*, 
4674*, 5745*.

RELIEFFER PÅ VIEVANDSKAR
Kors. Middelalderlige: 6141*.
Dyr. 1100-1250: 3557*.
Planter. 1100-1250: 3384*.

RELIEFFER PÅ DØBEFONTE
Kristusmotiver. 1100-1250: 4470* (?).
Kors. 1100-1250: 1630, 1837, 2455*, 2665*, 

2728*, 2770*, 2827, 2963*, 3138*, 3645, 3668, 
4196*, 4414, 4472*, 4642*, 4883*.

Engle. 1100-1250: 3700*, 4033*. 1150-1200: 
5139*. o. 1200: 3953*.

Menneskefremstillinger. 1100-1250: 1380*, 
3055*, 4609*, 4883*. 1200-1350: 2854*.

Menneskehoveder. 1100-1250: 1360*, 1510*, 
1581*, 1602, 1682*, 1716*, 1744*, 1777*, 1794*, 
1808*, 1837*, 1934*, 1978*, 2050*, 2073*, 
2097*, 2110*, 2187*, 2271*, 2325*, 2372*, 
2394*, 2505*, 2728*, 2963*, 3033*, 3117*, 
3164*, 3287*, 3644*, 3748*, 3864*, 3896*, 
4369*, 4414*, 4470*, 4531*, 4573*, 4717*. 1150-
1200: 5139*. o. 1200: 3953*. 1200-1350: 2854*.

Løver. 1100-1250: 1510*, 1581*, 1661*, 1717*, 
1744*, 1777*, 1794*, 1808*, 1836*, 1873*, 
1934*, 1978*, 2050*, 2096*, 2110*, 2229*, 
2271*, 2325*, 2372*, 2394*, 2505*, 2554*, 
2632*, 2664*, 2728*, 2770*, 2827*, 2862*, 
2963*, 3055*, 3117*, 3117, 3237*, 3237*, 

3287*, 3555*, 3555*, 3699*, 3700*, 3748*, 
3864*, 3896*, 3924*, 4000*, 4033*, 4061*, 
4234*, 4573*, 4609*, 4688*, 4717*, 4845*, 
4883*, 4962*, 4988*, 5189*, 5792*. 1150-1200: 
5139*. o. 1200: 3952*.

Dyr i øvrigt. 1100-1250: 1873*, 2073*, 2073*, 
2187*, 2963* (løve, korslam?), 2993* (heste?), 
3033*, 3138*, 3164*, 3644*, 3667*, 4196*, 
4470*, 4531*. o. 1200: 3953* (drager). 1350-
1400: 4089* (fantasidyr), 4169*.

Fugle. 1100-1250: 1777*, 1837*, 1934*, 1978*, 
2073*, 2096*, 2110*, 2372*, 3117*, 3556*, 
3644*, 3700*, 4470*, 4609*, 4717*, 4883*, 
4962. o. 1200: 3952*. 1200-1350: 2854*.

Planter. 1100-1250: 1441*, 1581*, 1777, 1794* 
(med magisk tegn?), 1837*, 1873*, 2021, 2073*, 
2096*, 2554*, 2632*, 2665*, 2728*, 2728*, 
2770*, 2770*, 2827*, 2993* (livstræet), 3033*, 
3117*, 3138, 3424*, 3645, 3667*, 3700*, 3748*, 
3924*, 4000*, 4033*, 4061*, 4234*, 4531*, 
4573*, 4688*, 4845*, 4883*, 4962*, 4988*. o. 
1200: 3952*. 1350-1400: 4169*.

Ornamenter. 1100-1250: 1380*, 1510*, 1534*, 
1682*, 1717, 2207*, 2244*, 2294*, 2394*, 
2454*, 2770*, 2827*, 2862*, 2862*, 2993*, 
3055*, 3334*, 3424*, 3535*, 3556*, 3609*, 
4000*, 4061*, 4320*, 4472*, 4717*, 4752*, 
4786*, 4845*, 4883*, †4939*, 4988*, 5018*, 
5189*, 5792*. 1150-1200: 5139*. 1200-1250: 
2803*, 2854*. 1350-1400: 4169*.

RELIEFFER PÅ STOLEVÆRK
1400-1450: 3830*. o. 1500: 5850*, 5851*.

RELIEFFER PÅ GRAVSTEN, ROMANSKE
Kors. 1100-1250: 754*, 755*, 1228*, 1360*, 

1383*, 1417*, 1484*, 1540*, 1634*, 1685*, 
1763*, 1878*, 2026*, 2056*, 2056*, 2056*, 
2191*, 2192*, 2192*, 2192*, 2211*, 2211*, 
2211*, 2277*, 2331*, 2486*, 2486*, 2571*, 
2674*, 2675*, 2675*, 2675*, 2675*, 2706*, 
2707*, 2776*, 2832*, 2833*, 2864*, 2865*, 
2866*, 3001*, 3014*, 3015*, 3095*, 3387*, 
3521*, 3539*, 3672*, 3834*, 3902*, 4537*, 
4653*, 4654*, 4654*, 4654*, 4855*, 4855*, 
4855*, 5039*, 5147*, 5148*, 5149*.

Engle. 1175-1200: 3902*.
Mennesker. 1100-1250: 2056* (med kors og lilje), 

2191* (hånd (Guds?)), 2331* (arm med nøg-
ler og uldsaks), 3001* (abbed med stav), 3294* 
(gejstlig), 3582*, 4537*, 4855*, 4856*.

Løver. 1100-1250: 1484*, 2026*, 4537*.
Dyr i øvrigt. 1100-1250: 754* (slange), 1418*, 

3582*, 3672*.
Fugle. 1100-1250: 1763, 2026*, 2192*, 3672*, 

4855*. o. 1200: 3295*.
Planter. 1100-1250: 2277*, 2486*, 2832*, 2866*, 

3672*, 3902*.
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SKULPTURUDSMYKNINGER, MIDDEL-
ALDERLIGE (fortsat)

Ornamenter. 1100-1250: 1763*, 2331*, 2486*, 
2571*, 2675*, 2675*, 2675*, 2832*, 2864*, 
2865*, 2866*, 3295*, 3902*, 4537*, 4653*, 
4654*, 4855*, 4856*.

STOLEVÆRK OG ANDRE MØBLER
BRUDESTOLE

1600-1650: †4064 (1617). o. 1650: †567. 1650-1700: 
†1166 (1673). o. 1750: 5533*. 1800-1850: 6222*, 
6223*. 1900-1950: 3090 (1948). Uvis datering: 
†2558 (nævnt 1624), †3142 (nævnt 1687), †4577 
(nævnt 1702), †4613 (nævnt 1702), †5533 (nævnt 
1713), †5848 (nævnt 1713), †5533 (nævnt 1743).

Brudeskamler. 1650-1700: †1155 (1688). 1700-
1750: †3168 (1742), 4691*. Uvis datering: †3464 
(nævnt 1911).

BÆNKE
Korbænke. 1800-1850: †2774 (1817)(til skole-

børn), †6223 (1844), 5322 (til skolebørn). 1850-
1900: (†)4991 (1864)(til skolebørn).

Løse. 1600-1650: †4790 (1615), †4789 (1617), 
†4647 (1619). 1650-1700: †3046 (1668), †1166 
(1687)(til skolebørn). o. 1700: †2428 (til bar-
selskvinder). 1700-1750: †568 (1709)(til fattige). 
1750-1800: †6223 (1778)(til soldater), †567 
(1781)(til skolebørn), †5870 (1792). o. 1800: 
4850. Efter 1850: passim. Efter 1950: 3614* 
(1966)(genanvendte gavle). Uvis datering: gene-
relt passim, †3428 (før 1862)(til dåbsgæster).

BÆNKE, MUREDE
I apsider. 1200-1300: (†)174*.
I kor. 1100-1250: 1710.
I skibe. 1100-1250: †2814, (†)3025, †5070, 6358. 

o. 1500: 3913, 3913. 1750-1800: †6219*.
I våbenhuse. Middelalderlige: 1656, 1740, †1990, 

†2982, †3076. 1100-1250: 1022*, (†)1032. 1200-
1550: †1771. 1400-1550: (†)1524, †1675, 1694, 
1755, †1803, †1945, †1973, 2041, 2157, †2180*, 
†2203, †2222, 2313*, 2383, †2690*, †3047, 
†3217, †3659, †3814, †5087*. o. 1500: 1616, 
†2530, 2597, 2597*, 2653, 3853, 3914, 4050, 
4398, 4804. 1500-1550: †4678, 4977, 5007. 1600-
1650: †2721 (1619). 1700-1750: †3047 (1717). 
1800-1850: †1434 (1847). 1850-1900: †3036. 
1900-1950: 2013. Efter 1950: 2291 (1971). Uvis 
datering: †4558 (nævnt 1632), †1711 (nævnt 
1649), †4025 (nævnt 1678), †2013 (nævnt 1729), 
†1888 (nævnt 1855), †3027 (nævnt 1862), †2260 
(nævnt 1873).

EMBEDSMANDSSTOLE
Amtmandsstole. Uvis datering: †6220 (nævnt 

1788).
Borgmesterstole. 1650-1700: †1166 (1673). Uvis 

datering: †5536 (nævnt 1630), †5849 (nævnt 1630).

Lensmandsstole. Uvis datering: †5535 (nævnt 
1630), †567 (nævnt 1634), †6219 (nævnt 1645), 
†1171 (nævnt 1661)(»stiftsbefalingsmandens« eller 
»generalens stol«).

Læsemesterstole mv. Uvis datering: †5849 
(nævnt 1630), †567 (nævnt 1634)(til læsemeste-
rens familie), †5849 (nævnt 1690)(til Den danske 
Skole), †4064 (nævnt 1731), †5849 (nævnt 1731), 
†1169 (nævnt 1751)(til hørere), †4534 (nævnt 
1755)(skoleholderens kone).

Magistratsstole. 1650-1700: †1166 (1673). 1750-
1800: †5536 (1794). Uvis datering: †5536 (nævnt 
1630), †5849 (nævnt 1630).

Militærstole. 1700-1750: †5536 (1743). 1750-
1800: †5536 (1794). Uvis datering: †5849 (nævnt 
1630), †1166 (nævnt 1726).

Rektorstole. Uvis datering: †567 (nævnt 1634).
Andet. 1800-1850: †6220 (1801)(til skomager-

svende). Uvis datering: †5848 (nævnt 1630)(til 
byfoged), †1302 (nævnt 1700)(til forstandere), 
†4064 (nævnt 1731)(til kirkeværger), †4064 
(nævnt 1731)(til kongelige betjente), †4064 
(nævnt 1731)(til lægdsmand).

GEJSTLIGE STOLE
Degnestole. 1400-1550: †2483. o. 1500: 6347*. 

1500-1550: 2054*, 2396*. 1550-1600: (†)4612 
(1575), †1583 (1584), 4240* (1588), †5322*. o. 
1600: †1980. 1600-1650: †3647 (1613), †2024 
(1619), †4647 (1619), †4816 (1642), †1762, 
†2190, 2509*, (†)3561*, †4789*. 1650-1700: 
†1718 (1652), †4816 (1673), †4850 (1673), †3867 
(1685), †1631. o. 1700: †1302, †1664, †3168, 
†3753. 1700-1750: †1895 (1704), †4344 (1710). 
1750-1800: †1559 (1763), †4478* (1783), 3981*, 
4888* (sammenbygget med alter og skriftestol). 
1800-1850: †6219 (1801)(bag alteret), †3647 
(1835), 1631*, †2024. o. 1850: †2806, 2915. 1850-
1900: †2732 (1854), 1875 (1855), †1718 (1857), 
4278* (1860), †2483 (1861), 3168* (1862), 3561* 
(1862)(gavlene fornyet 1920-21), 3669* (1862), 
†2190 (1863), 1810 (1865), †2375 (1865), 1665 
(1866), 3538* (1866), 3585* (1866), 4534 (1866), 
(†)5022* (1866), 1780 (1867), 2668 (1867), 
1603 (1868), 6077* (1869), 538 (1871), †1559 
(1872)(degnepult), †1447 (1873), †3520 (1877), 
†3647 (1878), 3520 (1879), †5293* (1879), 2001 
(1880), 1745 (1890), †1795 (1892), 2098 (1893), 
†2998, †4172. 1900-1950: 2830* (1923), 5533* 
(1935), 4612*, 4721. Efter 1950: 1584, 2637. Uvis 
datering: †3615 (nævnt 1618), †1559 (nævnt 1636), 
†3753 (nævnt 1654), †1168 (nævnt 1669), †4850 
(nævnt 1673), †4991 (nævnt 1673), †3290 (nævnt 
1679), †1510 (nævnt 1686), †3118 (nævnt 1687), 
†3141 (nævnt 1687), †4577 (nævnt 1702), †4755 
(nævnt 1702), †4888 (nævnt 1702), †4940 (nævnt 
1702), †1536 (nævnt 1710), †2588 (nævnt 1715), 
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†4372 (nævnt 1715), †4417 (nævnt 1716), †2967 
(nævnt 1719), †3059 (nævnt 1719), †3091 (nævnt 
1719), †3703 (nævnt 1719), †3831 (nævnt 1719), 
†3927 (nævnt 1719), †5192 (nævnt 1719), †3385 
(nævnt 1720), †3428 (nævnt 1720), †4064 (nævnt 
1720), †4098 (nævnt 1720), (†)3670 (nævnt 1736), 
†2998 (nævnt 1738), †6219* (nævnt 1749), †5145 
(nævnt 1761), †6078 (nævnt 1779), †1479 (nævnt 
1788), †4534 (nævnt 1791), †4691 (nævnt 1791), 
†4721 (nævnt 1791), †2110 (nævnt 1803), †3361 
(nævnt 1812), †3520 (nævnt 1831), †4133 (nævnt 
1840), †5533 (nævnt 1842), †1415 (nævnt 1848), 
†1382 (nævnt 1850), †1684 (nævnt 1850), †5022 
(nævnt 1851), †3955 (nævnt 1856), †2705 (nævnt 
1859), †2608 (nævnt 1860), †5293 (nævnt 1860), † 
passim (nævnt 1862), (†)1447* (nævnt 1862).

Gejstlige familiestole. 1550-1600: †2966 
(1583)(?). 1650-1700: †567 (1685). 1700-1750: 
†3670 (1736). Uvis datering: †567 (nævnt 1634), 
†4991 (nævnt 1673), †5536 (nævnt 1695), †3752 
(nævnt 1700), †4064 (nævnt 1731), 3669 (nævnt 
1738), †567 (nævnt 1752), †4722 (nævnt 1796), 
†4007 (nævnt 1862).

Kannikestole. Middelalderlige: †3428.
Korstole. o. 1350: †5861. 1400-1450: 3830*, 

5860*. o. 1500: 5850*, 5854*. 1500-1550: 535* 
(1508), †538 (1508), †2398*.

Præste- og skriftestole. 1500-1550: 2396*. 1550-
1600: (†)1446* (1575), †567. o. 1600: (†)5861*. 
1600-1650: †2829 (1603), †4064 (1618), †4816 
(1642), †2608, 4612*, †4789*, †5322*. 1650-
1700: †1895 (1664), †4172 (1668), †1762 (1680), 
†1664 (1683)(med kiste til messeklæder), †1536 
(1686), †1631, †1718, 2663*, 2732*, †3866, 
†4647. o. 1700: †1302, †1664, †2001, †3753. 
1700-1750: †1762 (1710), †4344 (1710), †1415 
(1734), †3091 (1740), 2915* (1741)(bag alter). 
1750-1800: †1168 (1751), †1168 (1766), †6219 
(1777), †6153* (1780), †4478* (1783), †2142 
(1787), †4940 (1793), †5532 (1797), †1302* 
(projekt), 3981*, 4888* (sammenbygget med alter 
og degnestol). o. 1800: 4850. 1800-1850: †6219 
(1801)(bag alter), 2806* (1806), 2830 (1806), 
†1168 (1808), †538 (1819), †5145 (1834), †1559 
(1839), 3168* (1840), 3290* (1850), 3240. o. 
1850: †2806, 3866*. 1850-1900: †1780 (før 1867), 
†2967 (1850), †2732 (1854), 3059 (1854), †3955 
(1857), †2636 (1858), †3561 (1859), †2483 
(1861), †2732 (1862), †3899 (1862), †2190 
(1863), 3927 (1863), †4323* (1863), †5533* 
(1864), 3647 (1865), 4647 (1865), 1664 (1866), 
†3538 (1866), †4344 (1866), 4526* (1866), 
(†)5022* (1866), 1603 (1868), 6077* (1869), 
†4010* (1870), 1825 (1873), 3361 (1873), 4816* 
(1874), 3520 (1877), 2509 (1879), 3463 (1884), 
†4344* (1887), 3831 (1889), 1762 (1890), 1936 

(1890), 2098 (1893), 5217 (1894), 3899 (1896), 
3981 (1896), 4200 (1896), 6103 (1897), 6103 
(1897)(kopi af bispestol fra Kirkjubøur), 4612 
(1899), 1795, 1856, 2458, †2998, 3118, 3336*, 
3385, 3428, 3585, 4035*, †4172, 4240*, 4278*, 
†4418, †4577, 4721*, 4850, †5253, 5862*. o. 1900: 
1630, 4064*, 4478, 4535*, 4755*, 4887, 4964, 
5292, 5322, 6077. 1900-1950: 1960 (1900), 5192 
(1904), †5533* (1908), 2483 (1916), 2142, 3036, 
3141, 4372, 4789, 5252, 5533. Efter 1950: 5533* 
(1950), 6302 (1950), 1415 (1966), 3538 (1969), 
4613 (1972), 4722 (1973), 2295, 3752, 4323. 
Uvis datering: †2024 (1865), †3059 (nævnt 1615), 
†4940 (nævnt 1616), †3240 (nævnt 1619), †2915 
(nævnt 1646)(bag alter), †1718 (nævnt 1652), 
†4577 (nævnt 1660), †538* (nævnt 1666), †4172 
(nævnt 1668), †1168 (nævnt 1669), †1684 (nævnt 
1681), †1510 (nævnt 1686), †1168 (nævnt 1687), 
†2856 (nævnt 1687), †3118 (nævnt 1687), †3141 
(nævnt 1687), †4417 (nævnt 1702), †4612 (nævnt 
1702), †4888 (nævnt 1702), †4098 (nævnt 1710), 
†2588 (nævnt 1715), †4372 (nævnt 1715), †5192 
(nævnt 1715), †6078 (nævnt 1716), †2967 (nævnt 
1719), †3091 (nævnt 1719), †3831 (nævnt 1719), 
†3927 (nævnt 1719), †3385 (nævnt 1720), †3428 
(nævnt 1720), †2024 (nævnt 1725), †3561 (nævnt 
1727), †3670 (nævnt 1728), †2705 (nævnt 1736), 
†2074 (nævnt 1739), †5532 (nævnt 1741), †5532 
(nævnt 1742), †4850 (nævnt 1748), †1168 (nævnt 
1758), †3168 (nævnt 1771), †1479 (nævnt 1788), 
†4534 (nævnt 1791), †4691 (nævnt 1791), †4721 
(nævnt 1791), †4755 (nævnt 1791), †4990 (nævnt 
1791), †5217 (nævnt 1802), †1980 (nævnt 1803), 
†2054 (nævnt 1803), †2110 (nævnt 1803), †5253 
(nævnt 1803), †3361 (nævnt 1812), †5145 (nævnt 
1831)(i sakristi), †4240 (nævnt 1838), †4133 
(nævnt 1840), †1382 (nævnt 1850), †1684 (nævnt 
1850), †6341 (nævnt 1850), †5022 (nævnt 1851), 
†5293 (nævnt 1860), † passim (nævnt 1862), †5533 
(nævnt 1904).

HERSKABSSTOLE
1550-1600: (†)4035* (1571), †3168. o. 1700: 

(†)3584*. o. 1750: †3091. Uvis datering: †4344 
(nævnt 1710), †4418 (nævnt 1716), †2272 (nævnt 
1850), †2732 (nævnt 1850).

Lukkede stole eller pulpiturstole på gulv. 
1550-1600: †4478* (1590), 4277* (1591), †4889 
(1593), †1875, †5253. o. 1600: (†)3464*. 1600-
1650: (†)2608* (1625), 1631*, (†)1839*, †4371. 
1650-1700: 1935* (1654), †2635 (1654), †1632. 
o. 1700: †2375. 1700-1750: †569 (1714), †5534 
(1715), †5534 (1733), †569* (1735), †5868 
(1735)(omdannet af kvindestol), 5863* (1737), 
(†)5865* (1737), (†)5865* (1737), †5534 (1740), 
†3142 (1741), †5534 (1742), †5535 (1743), 
†1167, †1700, †2111, 5021*, (†)5022*, †5535. 
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STOLEVÆRK OG ANDRE MØBLER (fortsat)
1750-1800: †569 (1763), †6220 (1769), †5870 
(1775), †6220 (1777), †569, (†)3615* (1926 
omdannet til orgelhus), †6220. 1850-1900: †2829 
(1862), 4418 (1882)(omdannet af stolestader), 
†3241 (1887)(omdannet af kvindestole), 3464* 
(1891), †3955 (?). 1900-1950: 4964. Uvis da-
tering: †5868 (før 1737), †2483 (nævnt 1619), 
†5869 (nævnt 1738), †4940 (nævnt 1756), †6219 
(nævnt 1767), †3290 (nævnt 1771), †5217 (nævnt 
1771), †5253 (nævnt 1771), †6078 (nævnt 1779), 
†4756 (nævnt 1791), (†)1665 (nævnt 1862).

KIRKESANGERSTOLE
1500-1550: †2396* (kantorstole). 1700-1800: 

†3899. Uvis datering: †1536 (nævnt 1816)(»sang-
bænke«), †3428 (nævnt 1862), 3703* (nævnt 
1862), †3538 (nævnt 1866), †3142* (efter 1862).

KONGESTOLE
1550-1600: †6219*. 1800-1850: †5536. 1900-1950: 

6293 (1941), 568. Uvis datering: †5535 (nævnt 
1630), †5849 (nævnt 1630).

MØBLER I PRÆSTEVÆRELSER MV. 
1750-1800: 4888* (fra †herskabspulpitur). Efter 

1900: 5537.
Borde. 1650-1700: †1168 (1669). 1750-1800: 

6223 (med byprospekt).
Spejle. 1750-1800: †6155 (fra †kapel).

PANELER, LØSE
1600-1650: 1166*, 2636*, 3561. 1650-1700: 

2662*. o. 1700: †1302. 1850-1900: †2830 
(1862), 1603 (1872), †3647* (1895), †3465* 
(1897), †2966*, †3428*. o. 1900: †3614*. 1900-
1950: †3670 (1902), 1762 (1913), 4534 (1924), 
†3290*, 4336, †4485*, 5252. Efter 1950: 2915*. 
Uvis datering: †2915* (nævnt 1903).

SKAMLER
1600-1650: †3167 (1616), †4063 (1617), †2636 

(1618), †4789 (1618). 1650-1700: †1166 
(1687)(til fattige), †4035 (1693). o. 1700: †3748. 
1750-1800: †5862 (1774), †568. o. 1800: 2732. 
1800-1850: †549 (1800), †3036 (1807), 6204 
(1845). Efter 1850: passim. Uvis datering: †2856 
(nævnt 1617), †4990 (nævnt 1617), †2509 (nævnt 
1619), 3500 (nævnt 1788)(taburet), †6341 (nævnt 
1850).

Alterskamler. 1700-1750: 1660. o. 1750: †2110. 
1750-1800: †1154 (1755). Uvis datering: †1154 
(nævnt 1683).

Skriftestolsskamler. 1750-1800: †5532 (1775), 
†5532 (1797). Uvis datering: †1155 (nævnt 
1690), 3500 (nævnt 1788).

SKRIFTESTOLE
1700-1750: 2915* (1741).

STOLE, LØSE
1600-1700: 6220. 1650-1700: †1168 (1669). o. 

1700: 568. 1700-1750: †579. o. 1750: 6221*, 

6221*, 6221*, 6221*, 6222*. 1750-1800: 6222*, 
6222*, 6222. o. 1800: 6222*. 1800-1850: 6222*, 
6223*, 6223*. 1850-1900: †578 (1850), †579 
(1861), 1780 (1867), †6223 (1875), 3463 (1891), 
†5870 (1894), 3465 (1897), 2074. o. 1900: 2458. 
1900-1950: 538 (1903), †6223* (1904), †5870 
(1914), †5537, 5870, 6293. Efter 1950: 568 
(1956), 5536 (1965), 6224 (1968), 2208 (1969), 
4153 (1978), 576, 1300, 5022, 6223*, 6330. Uvis 
datering: †577 (nævnt 1736), 3500 (nævnt 1788), 
†5870 (nævnt 1862), †5870 (nævnt 1947).

Lænestole. 1850-1900: †1559 (1860), †1382 
(1862), †2209 (1862), 2353 (1862), 1918 (1871), 
†2375 (1875), †1479 (1892), 1584, 1795, 2231, 
†2375. 1900-1950: 2001 (1902), 2272. Uvis date-
ring: †4691 (nævnt 1862).

STOLESTADER
Før 1600. 1500-1600: †1630. 1550-1600: 6213* 

(1572), †4576* (1578), 4720* (1579), (†)1582* 
(1584), (†)3614 (1585), 4131* (1585), (†)565* 
(1587), 4238* (1588), 4277* (1590), 3669*, 
3702*, 4887, †5253, (†)6218*. Uvis datering: 
†2966 (nævnt 1583), †566* (nævnt 1588).

Efter 1600. o. 1600: 1980. 1600-1650: †4691 
(1616), †4940 (1616), †4789 (1617), †4789 
(1618), †5144 (1618), †4576 (1622), 2607 
(1625), †3866 (1626), 4646* (1629), †4576 
(1630), †4476* (1633), 4690* (1634), 3979* 
(1635), †4577 (1646), 4646* (1646), (†)1663*, 
1761, †1875, (†)1918, 4646, 4720*. o. 1650: 
†3866. 1650-1700: 1935 (1654), 2053* (1654), 
2635* (1654), †2704 (1654), 3336* (1655), 
†1536 (1662), †4172 (1663), (†)1684 (1681), 
2001* (1681), †1664 (1683), †1536 (1686), 
†3830 (1687), (†)2208* (1688), †4098 (1689), 
(†)2245* (1697), (†)2230*. o. 1700: †1302, 
†3752. 1700-1750: †5848 (1701), †2110 (1702), 
†4612* (1708), †4344 (1710-11), 5815* (1738), 
†5532 (1742), 1630, †1745, †2074*, 4576*. 
1750-1800: 4720* (1766), 6218* (1768), †6077 
(1779), †5192 (1786), †3866 (1789), †5532 
(1794), 2855*, 3059, (†)3240*, 3614, 3980, 
4816, 4887*, 4891*. 1800-1850: †2098 (1800), 
†5534 (1802), †3538 (1842), †1780 (1843), 
†2168 (1844), 1603 (1846-47), †3141* (1848), 
1683 (1849), †5144* (1849), †1382, (†)1446* 
(nævnt 1872), 3167*, †5322*. o. 1850: †2190, 
†2806*, †2998*, (†)3646*, 4849, †5253*. 1850-
1900: †2396 (1852), †3091* (1852), †3561 
(1852), †4172 (1853), †4478* (1853), †6088* 
(1853), †2272 (1854), †2731* (1854), 1875 
(1855), †3118* (1855), 3361 (1855), 3385 
(1856), (†)2458* (1857), 1493 (1858), †4064* 
(1860), (†)2482 (1861), †4098* (1861), 1856 
(1862), †2558 (1862), †3927* (1862), 2294 
(1863), 2328 (1863), †2509* (1863), 1839 
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(1864), 1795 (1865), 1810 (1865), †2704* 
(1865)(døre genanvendt som vægpaneler), 
†3036* (1865-66), †1168* (1866), 3538 (1866), 
3584 (1866), †4323* (1866), 4534 (1866), 565* 
(1867), 1780 (1867), 2668 (1867), 3830 (1868), 
†4200* (1868), 6077* (1869), 3427 (1870), 
†4010* (1870), 4371 (1870), 1917 (1871), 4035 
(1871), 1825 (1872), 3866 (1872), 1559 (1872-
73), (†)1446* (1873), †1479 (1874)(projekt), 
(†)6103* (1874), 1718 (1876), 1732 (1876), 
3311 (1876), †6293* (1877), 1510 (1878), 
(†)3646* (1878), †1382 (1882), (†)2209* 
(1882), 2110 (1884), †2246 (1884), 2230 (1885), 
1582* (1890), 1745 (1890), †3289* (1890), 
4210 (1892), 2098 (1893), †4371* (1894), 2190 
(1898), 2396 (1898), †6309* (1898), 1536, 2074, 
2774, (†)2915*, †2966*, 3463, 3520, †3752*, 
†3898*, †3955, 4133*, †4172*, 4344, †4417*, 
4720, 4754, 4789, 4865*, 4964, 5530*, 5530*, 
5838, 5841. Efter 1900: passim.

Uvis datering. Uvis datering: †1166 (nævnt 
1673).

Børnestole. Efter 1950: 5534, 6223. Uvis date-
ring: †2428 (nævnt 1817), †5534 (nævnt 1858).

Fattigmandsstole. Uvis datering: †5531 (nævnt 
1630)(til »tjenestepiger og andre fattige kvin-
der«), †1960 (nævnt 1727)(til »inderster og hus-
arme«).

Andet. 1750-1800: †1167 (1758)(til dåbsgæster), 
†1167 (1784)(til dåbsgæster). Uvis datering: 
†1167 (nævnt 1685)(til dåbsgæster).

STOLESTADESTRIDIGHEDER
1600-1650: 4890 (1633). 1700-1750: 5534 (1733), 

5869 (1735), 5536 (1737). 1750-1800: 4534 
(1755). 1800-1850: 6230 (1801).

ANDET
Borde. 1500-1600: 3703* (?). 1700-1750: †579. 

1750-1800: †6155. 1850-1900: †4098 (1862), 
3520 (1877), †2806 (1887), †2967 (1896), 3463. 
o. 1900: 2458, 4755, 4887, 4964. 1900-1950: 576. 
Uvis datering: †578 (nævnt 1645), †577 (nævnt 
1736), †3428 (nævnt 1862)(til kirkesangeren), 
†4133 (nævnt 1862)(»offerbord«), †5870 (nævnt 
1862), 3336 (nævnt 1921), †5870 (nævnt 1947).

TAGE
se også Ombygninger.

TAGBEKLÆDNINGER
Efter 1950: passim.
Bly. Middelalderlige: †1373, †1833, †1946, 2134, 

†2241, †5241. 1400-1550: †224* (o. 1425), †239 
(o. 1475), †268* (o. 1500). 1550-1850: 3278 
(1689), †5749 (1690), †5475 (1707), †5475 
(1712), 2180* (1732), †5449 (1737), †5449 
(1740), †2891 (1741), 4637* (1743)(fire plader 
med navnetræk), †5750 (1773), †2319 (1787), 

2290 (1794), †5456 (1797), 2159* (1825), †292* 
(o. 1550), †295* (o. 1650), †2223 (o. 1700?), †3551 
(o. 1750), 4052 (o. 1850), 337, †1571, 1618, †1696, 
†1713, †1728, †1756, 1770, †1791, 1868, †1990, 
†2014, †2042, †2181, †2366, †3281, †3455, †3855, 
†3943, 4680, 4709, †4741, †5095, †5184. Efter 
1850: 3529* (1857), 3692 (1862), 1393 (1865), 
2952 (1886), 3853 (1887), 2471 (1891), †5749 
(1892), 1946 (1899), 3328 (1903), 3815 (1903), 
5089 (1927), 3081 (1932), 5095 (1934), 5475 
(1935-36), 1713, 4121, †4400*. Uvis datering: 
†3946 (nævnt 1584), †3081 (nævnt 1600), †4560 
(nævnt 1600), †3738 (nævnt 1610), †3855 (nævnt 
1610), †3691 (nævnt 1611), †3916 (nævnt 1611), 
†3816 (nævnt 1613), †5285 (nævnt 1614), †3155 
(nævnt 1615), †3601 (nævnt 1615), †3635 (nævnt 
1615), †3661 (nævnt 1615), †3889 (nævnt 1615), 
†4005* (nævnt 1615), †4026 (nævnt 1615), †4084 
(nævnt 1615), †4525 (nævnt 1615), †4636 (nævnt 
1615), †2722 (nævnt 1616), †3378 (nævnt 1616), 
†3551 (nævnt 1616), †3577 (nævnt 1616), †5010 
(nævnt 1616), †1973 (nævnt 1617), †2598 (nævnt 
1617), †4740 (nævnt 1617), †4778 (nævnt 1618), 
†4808 (nævnt 1618), †5211 (nævnt 1618), †4979 
(nævnt 1619), †2160 (nævnt 1626), †2532 (nævnt 
1635), 4837 (nævnt 1635)(stemplede plader fra 
1667 og 1761), †3354 (nævnt 1647), †4163 (nævnt 
1649), †2418 (nævnt 1657), †1082 (nævnt 1662), 
†4335 (nævnt 1662), †4360 (nævnt 1667), †1888 
(nævnt 1672), †4120 (nævnt 1672), †5010 (nævnt 
1673), †2014 (nævnt 1675), †1696 (nævnt 1676), 
†1851 (nævnt 1676), †1870 (nævnt 1676), †3455 
(nævnt 1676), †3507 (nævnt 1676), †1553 (nævnt 
1679), †1462 (nævnt 1680), †2890 (nævnt 1680), 
†2985 (nævnt 1680), †4228 (nævnt 1680), †4190 
(nævnt 1681), †3946 (nævnt 1683), †1463 (nævnt 
1685), †3987 (nævnt 1687), †1461 (nævnt 1692), 
†1677 (nævnt 1700), †2318 (nævnt 1700), †2657 
(nævnt 1700), †2346 (nævnt 1702), †1945 (nævnt 
1715), †2291 (nævnt 1715), †4403 (nævnt 1715), 
†3328 (nævnt 1726), †1741 (nævnt 1731), †1524 
(nævnt 1739), †4449 (nævnt 1756), †5009 (nævnt 
1791), †2092 (nævnt 1800), 1617 (nævnt 1803), 
†2318 (nævnt 1811), †4557 (nævnt 1818), 5287 
(nævnt 1821), †4937 (nævnt 1827), †2260 (nævnt 
1828), 4444 (nævnt 1839), 4874 (nævnt 1839), 
†4741 (nævnt 1840), †3328 (nævnt 1861), †1832 
(nævnt 1862), †2499* (nævnt 1862), 2657 (nævnt 
1862), †3946 (nævnt 1862), 2764 (nævnt 1910), 
†1393, 1657, †2240, †2817 (?), †4052.

Kobber. 1550-1850: †5449 (1737), †268 (1777), 
†5458 (1837). Efter 1850: †339 (1881), 6189 
(1885), 1081 (1908), 2892 (1911), 340 (1921), 
4634 (1922), 4953 (1925), 4400 (1926), 1430 
(1929), 5475 (1936), 2134, 2240. Uvis datering: 
†337 (nævnt 1673).

STOLEVÆRK OG ANDRE MØBLER –  TAGE

436*
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TAGE (fortsat)
Skifer. Efter 1850: †4977 (1852), 3328 (1861), 

1851 (1862), 1945 (1862), 1946 (1862), 2013* 
(1862), 4741 (1862), †5237 (1862), 1832 (1864), 
1803 (1865), †4115 (1865), †4229 (1867), 1771* 
(1868), 3456 (1869), 1430 (1873), 4837 (1873), 
4117 (1874), 2197 (1876), 3310 (1876), 4874 
(1877), †6286 (1877), 1524 (1880), 1553 (1883), 
2104 (1884), †2949 (1886), †3376 (1886), 1972 
(1887), 2066 (1890), 1727 (1891), 6095 (1897), 
1821 (1906), 6108 (1906), 4147 (1908), 1394, 
2418. Uvis datering: †4400 (nævnt 1715).

Spån. 1550-1850: †1711 (1665), †4052 (1719), 
†2159 (1734), †5237 (1778), †5089 (1779), 
†6186 (1788), †4634 (1799), †1393 (1816), 
†6187 (1824), †3551 (o. 1750), †1929*, †2202*, 
†2418, †2949, 3634, †4557. Efter 1850: †1821 
(1872), †1713 (1876), 3310 (1876), †1887 
(1880), †3450 (1882), †2583 (1886), †6332 
(1924), †4680*. Uvis datering: †3915 (nævnt 
1676), †4400 (nævnt 1716), †3281 (nævnt 1719), 
†4335 (nævnt 1720), †3987 (nævnt 1737), †5095 
(nævnt 1761), †2720 (nævnt 1803), †2757 (nævnt 
1803), †4265 (nævnt 1803), †5010 (nævnt 1811), 
†4977 (nævnt 1819), †5095 (nævnt 1820), †2134 
(nævnt 1827), †3575 (nævnt 1835), †4400 (nævnt 
1862), †3394 (nævnt 1877), †1945.

Strå. Uvis datering: †1741 (nævnt 1731), †4598 
(nævnt 1825).

Tagpap. Efter 1850: 2583 (1886), †4400 (1886).
Tegl. generelt passim.
Tegl, bæverhaler (tagpander). 1550-1850: 

2260* (1828), †2319 (o. 1825).
Tegl, munke/nonner (hulsten). Middelalderlige: 

†3307, 4600. 1400-1550: †2286. Uvis datering: 
†1945 (nævnt 1613), †2106 (nævnt 1715), †3222 
(nævnt 1725), †3132 (nævnt 1745), 2386*, 3412.

Tegl, glaserede. 1550-1850: †338 (1777). Efter 
1850: 6108.

Tegl, vingetegl. Uvis datering: 3412 (med stemp-
ler).

Træ. 1550-1850: †3281 (1735), †3529* 
(1842)(barkklædt afdækning). Uvis datering: 
†3455 (nævnt 1676), †5241 (nævnt 1676), †4263 
(nævnt 1727), †5212 (nævnt 1826), †3394 (nævnt 
1833).

Zink. Efter 1850: †2764 (1867), †3853 (1868), 
†4007* (1870), †4400 (1875), †4953 (1878), 
3450 (1921), 2583 (1950). Uvis datering: †4265 
(nævnt 1862), †2134 (nævnt 1909).

TAGFORMER
Halvtage (pulttage). 1100-1250: †5095* (o. 

1125)(spor af tage med lav hældning). Efter 1550: 
†5723*, †5724*. 1550-1850: †298 (1700-50), 
†310* (1777).

Halvtage (pulttage). 1200-1300: †204* (o. 

1250). 1550-1850: 4634 (1799)(med glamhuller), 
2159* (1825), 3944. Efter 1850: 5742* (1889). 
Uvis datering: †2319 (nævnt 1909).

Sadeltage. generelt passim.
Sadeltage, fælles for tre skibe. 1200-1300: 

5405* (o. 1225). 1400-1550: 5090* (o. 1475). 
1550-1850: †5724 (før 1677).

Spir. 1550-1850: †2159 (1734), †5237 (1778), 
†4444 (o. 1600), †3574 (o. 1750?). Uvis datering: 
†5089 (nævnt 1676), †1570 (nævnt 1680), †3943 
(nævnt 1832).

Spir, kegleformede. Efter 1850: 323* (1880).
Spir, lanternespir. 1400-1550: †268* (1500?). 

1550-1850: 5449* (1737), 1071* (o. 1600), 
†2890* (o. 1600), 4399* (o. 1600).

Spir, løgkuppelspir. 1550-1850: 2891 (1741), 
†312* (1822), †2757* (o. 1750). Efter 1850: 
3529* (1857).

Spir, pyramidespir. 1550-1850: 2180* (1732), 
†2069* (1756), 4707 (1766), 4775 (1767), 
†5237 (1778), 5089 (1779), 2318 (1787), 
†5237* (1787)(med lanterne), 2365 (1791), 
2290* (1794), 2159* (1825), 1990 (o. 1700), 
2042 (o. 1700), 4444* (o. 1700), 4872 (o. 1700), 
1868 (o. 1750), †2014 (o. 1800), 2346 (o. 1800), 
†2384* (o. 1800), †2949 (o. 1800), 3943 (o. 
1800), 3966 (o. 1800), 4977 (o. 1800). Efter 1850: 
1851 (1862), 1945 (1862), †5237 (1862), 1832 
(1864), 1802* (1865), 4115 (1865), 4312 (1866), 
†4007* (1870), 1821 (1871), 1430 (1873), 
1712* (1876), 4953* (1878), 1524 (1880), 1887 
(1880), 3450 (1882), 2104 (1884), 1392 (1885), 
2066 (1890)(diagonaltstillet over trekantgavle), 
1727 (1891), 4209 (1892), 3732* (1912), 6311* 
(1923), 5237 (1997), 256* (o. 1920), 6324. Uvis 
datering: †1832 (?), †1945 (?), 1972, 3853.

Spir, ottekantede. 1550-1850: †292* (1551), 
†295* (o. 1650). Efter 1850: 2197 (1876), 6281* 
(1877), 2201 (1882), 2583 (1886), 4147 (1900), 
6108 (1906), 329* (1929), 3996* (1941), 325* 
(o. 1881).

Spir, todelte pyramidespir (mansardspir). 
1550-1850: †1392 (1725?), 2134 (1785), 4634 
(1799), 2240 (o. 1700), 2418 (o. 1800). Efter 
1850: 1676 (1935).

Spir, Tørninglentype. 1400-1550: †239* (o. 
1475), †3728*.

Styrtrumslofter. 1400-1550: †1740, †1755, 
†1888, (†)1906, †1945, †4740.

Valmtage. 1550-1850: 2720 (1748), †2760 (o. 
1750), 1770*. Efter 1850: 6332* (1942), 3505 (o. 
1850).

TAGKONSTRUKTIONER
Drager- og langstole. 1400-1550: †5095. 1550-

1850: †6194 (o. 1800), 3222. Efter 1850: 6316 
(1929). Uvis datering: 2691.
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Hanebåndstagværker. Middelalderlige: 1463, 
1553, 1755, (†)1791, †1820, 2691, 2799, 3354, 
3635*, 3946*, 4162*, 4360, 5184, 5211. 1100-
1250: 1727*, 1740, (†)1909, †5094* (spor af 
indmuret bjælke i koret). 1400-1550: 4265 (o. 
1550)(genanvendte tømmerstykker), 1676, 
2159*, 2241, 2386, 2499*, 2799, 2818, 2846*, 
3132*. Efter 1550: generelt passim. 1550-1850: 
3048*. Uvis datering: 1394, 1618, 2499, 2691, 
2722, 2817, 3155, 4084, 4228, 4560, 4808, 4875, 
4979, 5010, 5308.

Hanebåndstagværker med krumkonsoller. 
Middelalderlige: 4026*, 4600*, 4741*. 1550-
1850: 3602* (genanvendt tømmer), 3817. Uvis 
datering: 4052.

Hænge- og sprængværker. Efter 1850: 5749* 
(1892), 6316 (1929), 6194 (1949).

Kongestolper. Middelalderlige: 4837.
Krydsbåndstagværker. 1100-1250: †2241. 1300-

1400: †5749* (o. 1350?). 1400-1550: 2159*, 
2846*. 1550-1850: 2261* (1828), †5749*. Efter 
1850: 3738 (o. 1850)(krydsbånd sekundære).

Tagværk med skråstivere. Middelalderlige: 
1463. 1100-1250: (†)3222* (o. 1100), 1727*, 
†1943*, †2039. 1550-1850: 5309.

Sadeltage, C. Polonceaus konstruktion. Efter 
1850: 1803 (1865).

Tømmermærker. Middelalderlige: 1463*, 1618, 
1755, 1771, 1791, 2446, 2799, 3354, 3602, 3635*, 
3946*, 4026*, 4162*, 4360, 4600*, 4741*, 5184, 
5211. 1100-1250: 1728. 1400-1550: 3132* (efter 
1440), 1676, 2159, 2846, 4265. 1550-1850: 3917 
(1638), 5475 (1794), 2261* (1828), 4265 (o. 
1550), 3817 (o. 1615), 3048* (sandsynligvis fra 
Norge), 4875. Uvis datering: 4052, 4084, 4228, 
4449, 4560, 5010, 5094, 5308.

Ubestemte. 1100-1250: †3662* (spor af oprin-
delig tagstol på skibets østgavl), †5095* (aftryk 
af midtskibets østre spærfag). 1400-1550: 2722, 
3132, †5095 (tømmer fra ældre tagværk?). Efter 
1550: passim.

Åbne tagstole. 1200-1300: †2978 (? evt. tønde-
hvælvet træloft). 1400-1550: 2818. Efter 1850: 
2197 (1876), 6283* (1877), 2104 (1884), 2066* 
(1890), 6095* (1897).

TAVLER
PERSONRÆKKETAVLER
Bisperækketavler. o. 1850: 1918. Uvis datering: 

†1919 (nævnt 1768).
Præsterækketavler. 1550-1600: †1599 (kalkma-

let). 1700-1750: 3337* (1743), †1468 (kalkmalet), 
†2420* (kalkmalet), 2515. o. 1800: 2077, 2429. o. 
1850: 1918. 1850-1900: †3380 (1856)(på alter-
tavle), 2246 (1873), 1961* (1890)(tidl. epitafium), 
3338 (1890), 3467* (1890)(tidl. epitafium), 6103 

(1897), 1536 (på †pulpiturpanel), 1780, 2076 
(tidl. epitafium), 4099*. o. 1900: 3562, 3705, 
4893. 1900-1950: 4650 (1917), 1538 (1925), 
2329 (1930), 5325* (1930), 3062 (1932)(tidl. 
epitafium), 3754 (1932), 2831 (1933), 2670 
(1936), 2024 (1939), 2055 (1940), 1481 (1943), 
2142, 6078. Efter 1950: 3292 (1950), 1382 
(1951), 3830 (1952)(på stolestadegavl), 1839 
(1957), 3928* (1958), 3956 (1959), 3119 (1964), 
2774 (1966), 4650 (1967), 5255 (1967), 2353 
(1973), 2510 (1974), 2705 (1976), 4037 (1977), 
4242 (1977), 2024 (1980), 2077 (1981), 4201 
(1982), 3292 (1989), 4692 (1989), 4992 (1993), 
3170. Uvis datering: †1780 (nævnt 1768), 1839 
(nævnt 1768), †1919 (nævnt 1768).

Kapellanrækketavler. 1700-1750: †1468 (kalk-
malet).

Degnerækketavler. 1700-1850: 2515.
Anetavler. 1550-1600: †1416 (afskrift). 1650-

1700: 3297* (1689)(våbentavle).
MEDDELELSESTAVLER
Salmenummertavler. 1650-1700: †5552 (1695). 

1700-1750: †5885 (1739). 1750-1800: †594 
(1784), 4892* (1788), †594 (1790), †5553 
(1797), 4893. o. 1800: 1876. 1800-1850: †6234 
(1805), †594 (1820), †1174 (1823), †4487* 
(1824), †2399 (1837), (†)6234 (1839), †2856 
(1845), †3337 (1849), 2273, 2295*, 2670, 
†3060*, 4723, 4817*, 4851, 5324*. o. 1850: 
1732*. 1850-1900: †2806* (1853), †1857 
(1856), 3984* (1858), †3060 (1863), †1174* 
(1865), †1795 (1865), 2483* (1866), 1665 
(1867), †3242* (1868), †1448* (1872), †2399 
(1872), †3242* (1873), 1701 (1874), 1719 
(1874), 1584 (1876), 1301* (1879), 2055 (1879), 
1762* (1881), †2209* (1882), †1481 (1883), 
2002* (1883), 2169 (1884), †2190 (1884), 2232 
(1884), 2273 (1884), 2328 (1885), 3036* (1885), 
(†)2353 (1886), 2098 (1888), 3984* (1889), 
4037 (1889), 2376 (1891), 2608 (1891), 1839 
(1899), 594, †1416, 1604, 1666*, 1684, 1746, 
1895, 1918*, 1936*, 1981, †2024, 2076, 2076*, 
†2246, 2246, †2429, 2458*, †2510*, 2638*, 
†2670*, 2733, †2774, 2968*, †2999*, †3093*. 
Efter 1900: passim. †1961, 2458*, †2831*, 3927*, 
6349. Uvis datering: †1174 (nævnt 1688), †5885 
(nævnt 1694), †6234 (nævnt 1744), †1174 (nævnt 
1745), †1795 (nævnt 1830), †6078 (nævnt 1848), 
†2918 (nævnt 1849), †6342 (nævnt 1850), †3362* 
(nævnt 1862), †2024 (nævnt 1865).

Kirkestævnetavler. 1800-1850: 2399*, 3093, 
4372, 4893*. 1850-1900: †3586 (1884), 3617* 
(1887), 1840 (1891), 3466 (1898)(messing), 1961, 
3648*, 5255. Efter 1900: 2055, 3170*, 5325. 
1900-1950: 2112. Uvis datering: †3466 (nævnt 
1891), †3338 (nævnt 1895), †4487 (nævnt 1910).

 TAGE – TAVLER
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TAVLER (fortsat)
Altergangstavler. 1850-1900: 1857*.
Skriftetavler. 1700-1750: 2399* (1723). 1750-

1800: 6208* (1759), †5553 (1787). o. 1800: 
4844*.

Dåbstavler. 1850-1900: 1857*.
Andet. 1850-1900: 3867* (1869).

ANDRE TAVLER
Erindringstavler. 1600-1650: 4746* (1611)(slag 

1611).
Formaningstavler. 1650-1700: 5521* (1670).
Fundatstavler. 1550-1600: 1538* (1551). 1600-

1650: 1174* (1619), 1175 (1619). 1650-1700: 
594 (1632), 1176* (1673), 595* (1677), 1176 
(1685), †2419 (kalkmalet), †2420. 1700-1750: 
2273* (1721), 2429 (1723). 1800-1850: 2098 
(1843). 1900-1950: 2112 (1913).

TEKSTILER
se også Vægbeklædninger.

ALTERTEKSTILER
Alterduge, med specifikation. o. 1500: †487. 

1600-1650: †4982 (1615), †2368 (1641)(svensk 
krigsbytte). 1650-1700: †487 (1661), †5767 
(1667), †4337 (1672), †3030 (1680), †487 (1683), 
†2421 (1687), †5312 (1687), †1436 (1692), 
1120*. 1700-1750: †487 (1706), †6204 (1718), 
†5767 (1728), †6068 (1735), †2988 (1739), †1121 
(1746), †487 (1748), †6204 (1750). 1750-1800: 
†6068 (1753), †4684. 1800-1850: †6204 (1843), 
†6204 (1850). Efter 1850: passim. Uvis datering: 
†6204 (nævnt 1604), †4320 (nævnt 1681), †5494 
(nævnt 1684), †5767 (nævnt 1684), †1302 (nævnt 
1690), †5767 (nævnt 1690), †5767 (nævnt 1697), 
†2955 (nævnt 1702), †3458 (nævnt 1702), †2449 
(nævnt 1715), †3282 (nævnt 1739), †5494 (nævnt 
1739), 3500 (nævnt 1788), †6341 (nævnt 1850).

Alterduge, uden specifikation. passim.
Alterklæder, med specifikation. Middelalder-

lige: †3789 (nævnt 1554). 1500-1550: 3226*. 
1600-1650: †2534 (1604), †3082 (1615), †5312 
(1616), †4780 (1617), †4006 (1619), †487 
(1634), †4809 (1642). 1650-1700: †3858 (1652), 
†3049 (1653), †4564 (1660), †1713 (1663), 
†3918 (1663), †4839 (1671), †5767 (1674), 
†3918 (1676), †3030 (1680), †1627 (1681), 
†3858 (1682), †5312 (1687), †1890. 1700-1750: 
486 (1705), †487 (1706), 6203* (1718), †1975 
(1728), †3823 (1728), †2389 (1731), †3968 
(1732), †3918 (1735), †3050 (1742), †1931 
(1743), †2988 (1743), †3030 (1743), †3082 
(1743), †3109 (1743), †3158 (1743), †3233 
(1743), †3663 (1743), †1119 (1746), †3858 
(1746), †2095 (1747), †4564 (1747), †3891 
(1748), †4604 (1748), †2136, †2224, (†)3741*, 
†4057, †4337. 1750-1800: 5492* (1764), †2018 

(1766), †2988 (1766), †3030 (1766), †3082 
(1766), †3109 (1766), †3134 (1766), †3158 
(1766), †3663 (1766), †4810 (1788), †5493 
(1788), †2766 (1790), †4839 (1797), †4684. 
1800-1850: †2421 (1819), †2766 (1828), †2800 
(1828), †2988 (1828), †2724 (1832), †3158 
(1832), †2474 (1835), †4124 (1836), †5494 
(1840), †1577 (1842), †4317 (1842), †2800 
(1843), †1600 (1844), †487 (1845), †2848 
(1845). Efter 1850: passim. Uvis datering: †4638 
(før 1702), †6337 (nævnt 1588), †2906 (nævnt 
1604), †6204 (nævnt 1604), †6204 (nævnt 1604), 
†2449 (nævnt 1613), †2800 (nævnt 1613), †4056 
(nævnt 1614), †2588 (nævnt 1615), †2627 (nævnt 
1615), †2693 (nævnt 1615), †2501 (nævnt 1616), 
†3134 (nævnt 1618), †4563 (nævnt 1630), †3858 
(nævnt 1631), †4456 (nævnt 1635), †4747 (nævnt 
1635), †1554 (nævnt 1648), †2906 (nævnt 1650), 
†2820 (nævnt 1655), †2046 (nævnt 1661), †3823 
(nævnt 1661), †4056 (nævnt 1661), †4085 (nævnt 
1661), †4938 (nævnt 1661), †5493 (nævnt 1667), 
†5767 (nævnt 1667), †4638 (nævnt 1673), †2449 
(nævnt 1681), †2693 (nævnt 1681), †2988 (nævnt 
1681), †5186 (nævnt 1681), †5213 (nævnt 1681), 
†4028 (nævnt 1682), †4317 (nævnt 1682), †487 
(nævnt 1683), †1119 (nævnt 1686), †2421 (nævnt 
1687), †2501 (nævnt 1687), †2534 (nævnt 1687), 
†2724 (nævnt 1687), †2766 (nævnt 1687), †2800 
(nævnt 1687), †3082 (nævnt 1687), †3158 (nævnt 
1687), †3233 (nævnt 1687), †3329 (nævnt 1689), 
†1119 (nævnt 1692), †2268 (nævnt 1702), †3050 
(nævnt 1702), †3508 (nævnt 1702), †3604 (nævnt 
1702), †2242 (nævnt 1707), †1526 (nævnt 1710), 
†1526 (nævnt 1710), †2163 (nævnt 1714), †2204 
(nævnt 1715), †2474 (nævnt 1715), †2627 (nævnt 
1715), †2724 (nævnt 1715), †2766 (nævnt 1715), 
†3282 (nævnt 1715), †3414 (nævnt 1715), †4366 
(nævnt 1715), †4412 (nævnt 1715), †4412 (nævnt 
1715), †4317 (nævnt 1716), †4337 (nævnt 1716), 
†2107 (nævnt 1719), †2368 (nævnt 1719), †3694 
(nævnt 1719), †3741 (nævnt 1719), †3858 (nævnt 
1719), †5186 (nævnt 1719), †4317 (nævnt 1722), 
†1909 (nævnt 1725), †1931 (nævnt 1725), †2018 
(nævnt 1725), †2070 (nævnt 1729), †3458 (nævnt 
1729), †3553 (nævnt 1733), †2601 (nævnt 1734), 
†2107 (nævnt 1736), †2046 (nævnt 1739), †2955 
(nævnt 1739), †3158 (nævnt 1739), †3533 (nævnt 
1739), †3579 (nævnt 1739), †3637 (nævnt 1739), 
†3663 (nævnt 1739), †5493 (nævnt 1739), †5767 
(nævnt 1739), †4564 (nævnt 1740), †2800 (nævnt 
1745), †3638 (nævnt 1747), †3329 (nævnt 1766), 
†3378 (nævnt 1766), †3579 (nævnt 1766), †3604 
(nævnt 1766), †1468 (nævnt 1786), 3500 (nævnt 
1788), †3858 (nævnt 1791), †4456 (nævnt 1791), 
†4638 (nævnt 1791), †2627 (nævnt 1794), †2449 
(nævnt 1828), †6204 (nævnt 1828), †2242 (nævnt 
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1843), †1993 (nævnt 1847), †6204 (nævnt 1849), 
†6341 (nævnt 1850), passim (nævnt 1862).

Alterklæder, uden specifikation. 1600-1650: 
†2368 (1641)(svensk krigsbytte). 1650-1700: 
†3858 (1693), †487, †1758, †2848. 1700-1750: 
†3134 (1742), †2766. 1800-1850: †3134 (1819), 
†1890 (1829), †2848 (1832), †1679. Efter 1850: 
passim. Uvis datering: †2848 (nævnt 1615), †1758 
(nævnt 1635), †1909 (nævnt 1664), †1729 (nævnt 
1681), †2095 (nævnt 1749).

Kalkklæder. 1600-1650: †2368 (1641)(svensk 
krigsbytte). 1650-1700: †1716 (1653), †1121 
(1666). Uvis datering: †4640 (før 1702), †1759 
(nævnt 1683), †1121 (nævnt 1693), †1121 (nævnt 
1705), †1121 (nævnt 1710), †1121 (nævnt 1723), 
†1121 (nævnt 1735), †1121 (nævnt 1739), †1121 
(nævnt 1848)(†alterklæde).

MESSETØJ
Korkåber. Middelalderlige: †3789 (nævnt 

1554)(seks), 512* (med kufiske skrifttegn), 514* 
(med kufiske skrifttegn), 516*, (†)1380, †1380. 
1400-1450: †526. o. 1500: (†)524*. 1700-1750: 
518* (1706). Efter 1950: 518 (1963), 2993 
(1966). Uvis datering: †526 (nævnt 1647), †527 
(nævnt 1683), †527 (nævnt 1683), †527 (nævnt 
1683), †1977 (nævnt 1739).

Messehagler, med specifikation. Middelal-
derlige: †1380 (1655)(†korkåbe), †3236 (nævnt 
1170)(»af vidunderligt arbejde«), †3789 (nævnt 
1554). 1300-1350: 1146* (orientalske stoffer). 
1450-1500: 518*, 520*, 1152*. 1500-1550: 520*. 
1600-1650: †3895 (1615), †4988 (1616), †5319 
(1617), †3117 (1619), 522* (1634), †3826. 
1650-1700: †1716 (1663), †4060 (1663), †4844 
(1671), †1760 (1677), †3088 (1681), †1154 
(1686), †2554 (1686), †1893 (1695), †4814 (efter 
1661). o. 1700: †4882. 1700-1750: †3424 (1702), 
522* (1706), 6207* (1718), †2963 (1719), 
2826* (1726), 3975* (1732), †1977 (1734), 
†3699 (1735), †3923 (1735), †4716 (1737), 
†2021 (1739), †4089 (1739), 1440 (1743), †3033 
(1743), †3609 (1743), †3666 (1743), †3826 
(1743), †2504 (1745), †1154 (1746), †3747 
(1746), †4609 (1746), †2096 (1747), †4572 
(1747), †2021 (1749), †2049 (1749), †1475, 
(†)2139*. 1750-1800: (†)3862* (1756), 3999* 
(1756), 3952* (1758), 4274* (1764), 5504* 
(1766), †4786 (1772), 522, †4687. o. 1800: 522. 
1800-1850: †1154 (1814), †2049 (1815?), †2394 
(1824), †1533 (1826), †4716 (1828), †6074 
(1828), †1581 (1840), †2454 (1841), †2698 
(1842), †2853 (1843), †2605 (1844), †2632 
(1844), †2394 (1847), †2911 (1847), †1154 
(1848), †4128. Efter 1850: passim. †2187. Uvis 
datering: †3863 (før 1719), †2243 (1707 1707), 
†6337 (nævnt 1588), †2911 (nævnt 1604), †6208 

(nævnt 1604), †3699 (nævnt 1605), †6337 (nævnt 
1611), †2453 (nævnt 1613), †2803 (nævnt 1613), 
†3923 (nævnt 1614), †5250 (nævnt 1614), †2605 
(nævnt 1615), †2698 (nævnt 1615), †2853 (nævnt 
1615), †2424 (nævnt 1616), †2480 (nævnt 1616), 
†2504 (nævnt 1616), †2554 (nævnt 1616), †2826 
(nævnt 1616), †4814 (nævnt 1616), †3923 (nævnt 
1618), †2588 (nævnt 1619), †3747 (nævnt 1630), 
†4572 (nævnt 1630), †3863 (nævnt 1631), †4814 
(nævnt 1634), †3424 (nævnt 1635), †3054 (nævnt 
1646), †526 (nævnt 1648), †526 (nævnt 1652), 
†1154 (nævnt 1656), †526 (nævnt 1661), †1913 
(nævnt 1661), †1959 (nævnt 1661), †1997 (nævnt 
1661), †2049 (nævnt 1661), †2072 (nævnt 1661), 
†2325 (nævnt 1661)(fra Århus Domkirke), 
†3644 (nævnt 1661), †4006 (nævnt 1661), †4342 
(nævnt 1661), †4369 (nævnt 1661), †4882 (nævnt 
1661), †4939 (nævnt 1661), †2371 (nævnt 1663), 
†5505 (nævnt 1667), †5790 (nævnt 1667), †3747 
(nævnt 1668), †526 (nævnt 1671), †2243 (nævnt 
1671)(fra Århus Domkirke), †1441 (nævnt 1679), 
†3333 (nævnt 1680), †4128 (nævnt 1680), †1510 
(nævnt 1681), †1602 (nævnt 1681)(omsyet kjole), 
†1629 (nævnt 1681), †1661 (nævnt 1681), †2605 
(nævnt 1681), †3237 (nævnt 1681), †3358 (nævnt 
1681), †3535 (nævnt 1681), †3923 (nævnt 1681), 
†4060 (nævnt 1681), †4196 (nævnt 1681), †4234 
(nævnt 1681), †4320 (nævnt 1681), †4342 (nævnt 
1681), †4642 (nævnt 1681), †4687 (nævnt 1681), 
†2853 (nævnt 1682), †526 (nævnt 1683), †527 
(nævnt 1683), †1557 (nævnt 1683), †4032 (nævnt 
1683), †5189 (nævnt 1683), †5790 (nævnt 1684), 
†6074 (nævnt 1684), †2554 (nævnt 1686), †2424 
(nævnt 1687), †2453 (nævnt 1687), †2480 (nævnt 
1687), †2504 (nævnt 1687), †2728 (nævnt 1687), 
†2770 (nævnt 1687), †2853 (nævnt 1687), †2993 
(nævnt 1687), †3138 (nævnt 1687), †3163 (nævnt 
1687), †1581 (nævnt 1688)(fra Århus Domkirke), 
†2271 (nævnt 1702), †2325 (nævnt 1702), †2351 
(nævnt 1702), †3609 (nævnt 1702), †4609 (nævnt 
1702), †1533 (nævnt 1710), †2207 (nævnt 1715), 
†2228 (nævnt 1715), †2424 (nævnt 1715), †2480 
(nævnt 1715), †2588 (nævnt 1715), †2632 (nævnt 
1715), †2664 (nævnt 1715), †2698 (nævnt 1715), 
†2728 (nævnt 1715), †2770 (nævnt 1715), †2803 
(nævnt 1715), †3286 (nævnt 1715), †3383 (nævnt 
1715), †4320 (nævnt 1716), †4342 (nævnt 1716), 
†2110 (nævnt 1719), †3535 (nævnt 1719), †4320 
(nævnt 1722), †1934 (nævnt 1725), †2021 (nævnt 
1725), †2049 (nævnt 1725), †4320 (nævnt 1725), 
†3666 (nævnt 1729), †1661 (nævnt 1732), †3555 
(nævnt 1733), †2394 (nævnt 1735), †1913 (nævnt 
1739), †1934 (nævnt 1739), †1977 (nævnt 1739), 
†2072 (nævnt 1739), †3163 (nævnt 1739), †3644 
(nævnt 1739), †4572 (nævnt 1739), †5507 (nævnt 
1739), †2993 (nævnt 1743), †2110 (nævnt 1749), 

TAVLER – TEKSTILER 



6450 SAGREGISTER

TEKSTILER (fortsat)
†3286 (nævnt 1766), †3358 (nævnt 1766), †3535 
(nævnt 1766), †3582 (nævnt 1766), †1475 (nævnt 
1786), 3500 (nævnt 1788), †4469 (nævnt 1791), 
†4531 (nævnt 1791), †6155 (nævnt 1802), †1959 
(nævnt 1803), †1997 (nævnt 1803), †2424 (nævnt 
1828), †2454 (nævnt 1828), †2803 (nævnt 1828), 
†2271 (nævnt 1842), †6341 (nævnt 1850), passim 
(nævnt 1862).

Messehagler, uden specifikation. 1600-1650: 
†2021 (1617). 1700-1750: †3054 (1735). 1800-
1850: †2993 (1829), †3164 (1832), †3033 
(1839), †2664. Efter 1850: passim. Uvis datering: 
†2664 (før 1635)(stjålet), †2632 (nævnt 1615), 
†3315 (nævnt 1620), †3033 (nævnt 1643), †1760 
(nævnt 1647)(polsk krigsbytte?), †2371 (nævnt 
1657)(svensk krigsbytte), †1475 (nævnt 1681), 
†527 (nævnt 1683), †2096 (nævnt 1749), †1977 
(nævnt 1763).

Messeskjorter. Middelalderlige: †3789 (nævnt 
1554). 1650-1700: †1441 (1692). 1700-1750: 
†6208 (1718). 1750-1800: †1441 (1794). Uvis da-
tering: †6337 (nævnt 1588), †3082 (nævnt 1615).

Andet. Middelalderlige: †3789 (nævnt 1554)(16-18 
subtiler (tunikaer)). 1450-1500: (†)524* (liturgi-
ske dragter). o. 1500: (†)525* (liturgiske dragter). 
Uvis datering: †526 (nævnt 1651), †527 (nævnt 
1683)(grøn kappe af fløjl), †527 (nævnt 1683)(en 
»broget munkekjortel« af rødt og hvidt).

DÅBSTEKSTILER
Dåbstøj. Uvis datering: 3500 (nævnt 1788), †2772 

(nævnt 1828).
Håndklæder. 1700-1750: †5509 (1716), †3089 

(1744), †551 (1748). 1750-1800: †6210 (1769), 
†5509 (1782). 1800-1850: †6210 (1828). Uvis 
datering: †5794 (før 1732), †5794 (nævnt 1684), 
†5509 (nævnt 1740).

OMHÆNG
Prædikestolsomhæng. 1600-1650: †2773 (1619). 

1700-1750: †1165 (1715), †3668 (1743)(†mes-
sehagel), †2997 (1744)(†messehagel), †3555 
(1749)(†messehagel), 527*. o. 1750: †1980 (†kor-
kåbe). 1750-1800: †5530 (1751), †1165 (1755), 
†5530 (1766), †564 (1779), †1165 (1786). 1800-
1850: †2997 (1829), †5530 (1840), †5530 (1844), 
†1165 (1847). 1850-1900: †2230 (1863). 1900-
1950: †6086* (1924). Efter 1950: 2966* (1980). 
Uvis datering: †6212* (nævnt 1836), †3668 (nævnt 
1862), †5530 (nævnt 1904).

TÆPPER
Kor- og altertæpper. 1800-1850: 527 (1831), 

†527 (1842). 1850-1900: 527 (1884). 1900-1950: 
(†)5492. Efter 1950: 4687 (1986), (†)5492.

Brudetæpper. Uvis datering: 3500 (nævnt 1788).
BEGRAVELSESTEKSTILER
Ligtøj. Middelalderlige: †3789 (nævnt 1554). 

1100-1150: 663*. 1200-1250: 3793* (1246). 
1550-1600: 4295, 4300. 1600-1650: 851*, 851*, 
851, 851*, 938, †3120. 1650-1700: †2559 (1671), 
4302, 4302. o. 1700: 4294, †5940*. 1700-1750: 
4298* (1738), 4297 (1748), 2742 (1749), 4302, 
4302. 1750-1800: 4297 (1797), 4302. Uvis date-
ring: †4650 (nævnt 1681), 4386.

Kisteudstyr. 1600-1650: 850, 851*, 851, 938, 
938. 1650-1700: †2431. 1700-1750: 4297 (1748). 
1750-1800: 4296 (1752).

FANER
Processionsfaner. 1800-1850: †5294 (1848). 

1900-1950: 6102 (1937).
Gravfaner. 1650-1700: †934 (1659). 1700-1750: 

†935 (1704), †935 (1704), †936 (1722), †936 
(1722), 2402* (1734), †936 (1738), (†)2742*. 
1750-1800: 1226* (1753). Uvis datering: †4502* 
(nævnt 1791), †4502 (nævnt 1791), †3294 (nævnt 
1850).

ANDET
Billedtæpper. 1850-1900: †6086* (1853). Efter 

1950: 3648 (1969).
Puder og hynder. o. 1650: 1168*. o. 1700: 568. 

1750-1800: †1168 (1758). o. 1900: 4755*.

TRAPPER OG TRAPPEHUSE
FRITRAPPER TIL TÅRNE
Murede. 1400-1550: †4049 (før 1651)(?), †4706 

(nævnt 1618), †2092.
Tømrede. 1400-1550: 1596, †1695, †1770, 

†1832, †1907, †1945, †1972*, †2133, 2158, 2240, 
†2259, 2497*, 2797, 2816, †3529, †3549, 4021, 
4021*, 4187*, 4260, 4520, 4556, 4597, 4633, 
4677, †4804, †4833, 5237. Efter 1550: 4706 
(nævnt 1791), 4049 (efter 1653).

FRITRAPPER TIL ANDRE BYGNINGS-
AFSNIT

Til kældre. 1550-1850: †6176 (1562-71)(lige-
løbstrappe, muret).

Udvendige trapper til kirkestole. 1550-1850: 
†1075* (o. 1760).

TRAPPEHUSE VED TÅRNE
Tømrede. Efter 1850: 2013 (1862).
Vindeltrapper. 1100-1250: 3204* (o. 1100). 

1400-1550: †2041, †3728*. Efter 1850: 3732* 
(1911-12).

TRAPPEHUSE VED TÅRNE, SEKUNDÆRE
Ligeløbstrapper. 1550-1850: 6186 (1788).
Tømrede. Efter 1850: 1868 (o. 1877).
Vindeltrapper. Efter 1850: 4834 (1873), 4806 

(1887), 5088 (1934), 4048 (1947), 6316 (1975).
TRAPPEHUSE VED ANDRE BYGNINGS-

AFSNIT
Opgange til herskabsstole. 1550-1850: 4872* 

(1788), †5302 (o. 1800).
Vindeltrapper. 1100-1250: †3212* (o. 1100)(ind-
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vendig, i korsarm). 1200-1300: (†)162* (o. 1200) 
(indvendig, i korsarm), (†)163* (o. 1200)(ved kor-
sarmsgavl), †3784* (o. 1250)(ved korsarmsgavl). 
1300-1400: 5707* (o. 1325)(ved korgavl), 1051* (o. 
1350)(ved skibets vestgavl). 1400-1550: †5091* (o. 
1475)(indvendig, i hjørne af skibet), 3404 (ved ski-
bets vestgavl). 1550-1850: †6176* (1562-71)(ind-
vendig, opgang fra kirken til slottets øvre etager).

Forhøjelser af trappehuse. 1400-1550: 255* (o. 
1475)(ved korsarmsgavl), 256* (o. 1475)(indven-
dig, i korsarm).

TÅRNTRAPPER I MURLIVET
Ligeløbstrapper. 1100-1250: 3204 (o. 1100). 1400-

1550: †5088 (o. 1460), 236* (o. 1475), 4225 (o. 
1500), 4556 (o. 1500), 4443 (o. 1525), 1676, 2290, 
2316* (med indvendig adgang), 2529, 2758, 5208. 
1550-1850: 3280 (1792), 4399 (o. 1600).

Vindeltrapper. 1400-1550: 233* (o. 1475), 2654. 
Efter 1850: 4115 (1865), 4079 (1936).

TRAPPER I MURLIVET I ANDRE BYG-
NINGSAFSNIT

Ligeløbstrapper. 1200-1300: 167* (o. 1200)(i 
korsarm), (†)5435* (o. 1225)(i skibets vestgavl).

Vindeltrapper. 1100-1250: 4551* (o. 1225)(i 
koret), 4595* (o. 1225)(i koret). 1200-1300: 
(†)5436* (o. 1225)(i skibets vestgavl). 1450-1550: 
264* (o. 1500)(i korsarm).

ANDRE TÅRNTRAPPER
Murede trapper til herskabspulpiturer. 1100-

1250: 3204* (o. 1100).
Tømrede, 2384 (1800). 1550-1850: 2416 (før 

1735). 1600-1650: 3219 (vindeltrappe). Ef-
ter 1850: 3153 (1882), 4209 (1892), 5285 
(1931)(indvendig).

ANDRE TRAPPETYPER
Tømrede. 1550-1850: 5937* (1773-75)(opgang til 

gravkapel), 5923 (o. 1740)(opgang til gravkapel).
ANDET

1550-1850: 575* (o. 1692)(gelænder). Uvis date-
ring: †4870 (nævnt 1616)(stige).

TRÆKIRKER
Før 1200: †61 (trækapel), †2037* (stavplanker), 

†3939, †4019, †5062 (?), †5400 (?), †6358.

TVÆRSKIBE
se også Ombygninger.

1200-1300: 141* (o. 1200).

TÅRNE
se også Byggeri i etaper.

1100-1250: (†)1034* (o. 1100), (†)3202 (o. 1100), 
(†)1655*, †2885* (opbygget over skibets ve-
stende). 1400-1550: 1944 (før 1503), (†)2344 (før 
1511), 227* (o. 1425), 5444* (o. 1450), (†)4259 
(o. 1500), 4442 (o. 1525), 1990 (o. 1550), 1694* 

(efter 1463), (†)2384 (efter 1500), (†)1372, 1392, 
†1433, 1459, 1502, †1521, (†)1596, (†)1596, 
(†)1675, (†)1711, 1770, 1802, †1820, 1831, 
(†)1849, 1868, †1887, 1907*, 1972, †2013, 2041, 
†2069, 2092, (†)2133, 2158, (†)2180*, †2202, 
2222, 2239, 2257, (†)2290, 2315, (†)2345, †2445, 
2496, 2528, 2653, 2718, (†)2758, 2797, †2941, 
2980, (†)3026, †3104, †3307, †3450*, 3528, 
†3549, †3575, (†)3633, 3852, (†)3942, 4020, 
4047, †4080, †4114, 4186, (†)4224, (†)4355, 
4520*, (†)4556, 4597, 4632, 4676, 4706, 4738, 
4774, 4804, 4832, 4869, (†)4976, 5006, 5087, 
(†)5182, 5207, 5237, †5285 (?). 1550-1850: 
†2068* (1756), 3965 (1766), 2318 (1787), 3280 
(1792), 2290* (1794), 4398 (o. 1625), 6182 (ind-
rettet i tårn på Frederik II’s Skanderborg Slot 
1562-71). 1850-1900: 1851 (1861), 3324 (1861), 
2013 (1862), 3549 (1864), 1789 (1865), 3575 
(1865), 4115* (1865), 4312 (1866), 1929 (1867), 
†4007* (1870), 1820 (1871), 1430 (1872), 2197 
(1875), 1712* (1876), 6281 (1877), 4953* 
(1878), 1524 (1880), 1887 (1880), 3450 (1881), 
1552 (1882), 2201 (1882), 1726 (1891), 2691 
(1891), 4208 (1892), 6094* (1897). Efter 1900: 
4146 (1900), 6108 (1906), 6302* (1912), 6311* 
(1923), 3104 (1925), 6315 (1929), 5285 (1931), 
5302* (1931), 1493 (1934), 4358* (1934), 1676 
(1935)(tårnoverdel med spir), 4079* (1936), 
3996 (1941), 2215 (1942), 2445 (1952), 4251 
(1955), 1317 (1969).

FORHØJELSER
1550-1850: 1070 (o. 1600).

FRITSTÅENDE
Efter 1900: 2151 (1958).

KLOKKERKAMRE
1400-1550: 1460, 2316*, 2654*.

KORTÅRNE
1100-1250: (†)1027* (o. 1100)(?). 1200-1300: 

†177* (o. 1200). 1400-1550: 266* (o. 1500).
MED EN ELLER FLERE FRITSTÅENDE 

PILLER I KIRKERUMMET
1400-1550: 3852*. 1550-1850: 2345 (1780), 2290* 

(1794).
STYLTETÅRNE

1400-1550: (†)1551*, †1727*, 1740, 1990 (?), 
2365, †2384, (†)2415, †2596* (?), 2623, 2816*, 
2888, †2948*, 3046, 3128*, 3153, (†)3504, 3815, 
†5237 (?).

TOTÅRNSANLÆG
1200-1300: †5437* (o. 1225), †198* (o. 

1250)(planlagt, men ikke fuldført).
TÅRNRUM ADSKILT FRA KIRKEN

1400-1550: 1569, †2105*, 3076, †4936.
USÆDVANLIGT PLACEREDE
I skibets sydvestre hjørne. 1400-1550: 3852*.
Over korsarm. 1400-1550: 3216.

TEKSTILER – TÅRNE 
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TÅRNE (fortsat)
 Ved korgavl. 1400-1550: †3726* (genopført 

1911, nu fritstående).
Ved siden af kor. 1400-1550: 1066*.

VÆGTERKAMRE
1550-1850: †313* (1734), †5477* (o. 1800).

URE
TÅRNURE

1600-1650: 2431*. 1650-1700: †2560 (1656), 
†1185 (1692). 1700-1750: 3755* (1726)(tidl. 
Fredensborg Slotskirke). 1750-1800: †5558 
(1796), 3242*. o. 1800: (†)4724*. 1800-1850: 
618* (1801), 2143*. 1850-1900: 6079 (1854), 
†1186 (1859), 2775 (1871), 1448 (1873), 5558* 
(1881), 4487* (1883), 2431* (1892). 1900-1950: 
6110 (1906), 618 (1907), 4002 (1946). Efter 
1950: 618 (1958), 1185 (1962), 1733 (1963), 
4134 (1963), 3338 (1964), 6296* (1971), 5558 
(1976), 4242 (1981). Uvis datering: †5558 (nævnt 
1624), †620 (nævnt 1642), †1185 (nævnt 1656), 
2055* (nævnt 1661), †2775 (nævnt 1661), †6080 
(nævnt 1677), †4242 (nævnt 1680), †2330 (nævnt 
1702), †1919 (nævnt 1725), †4487 (nævnt 1811).

URHUSE
o. 1800: 4724*. 1850-1900: 4487 (1883). Efter 

1950: 2143.
URSKIVER

1400-1450: 615*.
SOLURE

Middelalderlige: 3223*. 1700-1750: 1742 (1727), 
†1084* (1740), 2160*. 1750-1800: 3081* (1756), 
3132* (1756). Efter 1950: 1084 (1976). Uvis da-
tering: 341* (nævnt 1650), †1186 (nævnt 1756).

ANDET
1650-1700: (†)2733* (1669)(i lysekrone). 1750-

1800: †5559* (1796)(i pulpitur over korbue). 
1800-1850: 5890* (standur).

VIEVANDSKAR
Middelalderlige: 2455* (†fontefod), 2964, 3788*, 

6141*. 1100-1250: 3384, 3557*, 4129*, 4171*. o. 
1500: †4398. 1850-1900: 6102 (1897).

VINDFLØJE OG FLØJSTÆNGER
BRANDSTÆNGER

1400-1550: †278* (o. 1500).
FLØJSTÆNGER

1700-1850: †4121* (1843). Efter 1850: 4314 
(1960). Uvis datering: †4081 (nævnt 1616), 
†5096 (nævnt 1836), †2069 (nævnt 1859), 5096.

VINDFLØJE
Vejrhane mv. 1400-1550: †278* (o. 1500). 

1550-1700: 295* (1663), †292 (o. 1550), †295 
(o. 1650). 1700-1850: 5477* (1737), 2347 
(1782), 2160 (vejrhane og kors). Efter 1850: 

†1082* (1878), 325 (1882)(vejrhane og kors), 
1082* (1908), 1656 (1913), 1571 (1923), 3946* 
(1938)(nedtaget 1989), 3946 (1990), 3636*. 
Uvis datering: †1082 (nævnt 1693)(vejrhane 
og blomst), †1947 (nævnt 1859), †1524 (nævnt 
1862), 2042* (nævnt 1862), 1869 (genopsat 
1980).

Faner mv. 1700-1850: 2290 (1794), †2757* (o. 
1750), †3107* (o. 1800), †2387*, 2418. Efter 
1850: 1851 (1862)(fane og kors). Uvis datering: 
†2952* (gengivet 1886), 2319*.

Kors mv. 1550-1700: †269* (o. 1625)(kors og 
engel med basun). 1700-1850: 313 (1822), 2160 
(vejrhane og kors). Efter 1850: 1851 (1862)(fane 
og kors), 325 (1882)(vejrhane og kors), 2418. 
Uvis datering: †1834.

Engle med basuner mv. 1550-1700: †269* (o. 
1625)(kors og engel med basun). 1700-1850: 
3817* (1777)(Fama eller engel med basun).

Andet. 1700-1850: 2135* (1785)(korslammet). 
Efter 1850: †2069* (1859)(pil), 1619 (1885)(dra-
gehoved), 4979 (1893)(fugl). Uvis datering: 
†1082 (nævnt 1693)(hane og blomst).

Med initialer og/eller årstal. 1700-1850: 4400* 
(1752), 4875* (1764), 3967* (1766), 4710* 
(1766), 4778* (1767), 3739* (1769), 4561* 
(1769), 2847* (1772), 3378* (1773), 5751* 
(1773), †1696 (1775), 5751* (1775), 3817* 
(1777)(Fama eller engel med basun), 1974* 
(1778), 2261* (1779), 2347 (1782), †4979 
(1782), 2366 (1791), 5477 (1794), 4637* (1799), 
4449* (1801), 3739* (1825), 1772* (1829), 
†4121* (1843). Efter 1850: 6085 (1853), †2474 
(1854), 3532* (1857), 1947 (1862), 1834 (1864), 
1804* (1865), 4121* (1865), 1821 (1871), 2181 
(1871), 3310 (1875), 1713 (1876), 6286 (1876), 
2626 (1877), 1887 (1880), 3508* (1880), 3456* 
(1881)(fornyet 1921), 1392 (1885), 2953 (1886), 
3855* (1887), 2474 (1890), †1696 (1903), 6108 
(1906), 2892 (1911), 3739* (1912), 3107 (1925), 
1676 (1935), 6325 (1957), 5309* (Jesumono-
gram, Alfa og Omega).

Uvis udformning. 1550-1700: †3914 (1619), 
†2202* (1650-1700), †1711 (1665). 1700-1850: 
†5751 (1703), †5751 (1709), †5478 (1713), 
†5478 (1770). Efter 1850: †1804* (1851), 
(†)4026* (1856), †4314 (1866), 1992* (1879). 
Uvis datering: †1297 (nævnt 1691), †5478 (nævnt 
1703), †3378 (nævnt 1728), †1947 (nævnt 1763), 
†2892 (nævnt 1822), †5309 (nævnt 1834), †1790 
(nævnt 1862), †4009 (nævnt 1924), †1850, 5477*.

VINDUER
se også Ombygninger.

MONOLITOVERLIGGERE
1100-1250: 1740, †2202*.
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Med vandret overkant. 1100-1250: 1359, †1431, 
1498, 1551, (†)1595, 1615*, 1673, 1709*, 1726, 
1754, †1769*, 1789, 1849, †1885, 1906*, 1929*, 
1971*, 1988*, †2068, 2068, 2086*, 2089, 2202, 
2219, 2237, 2312, 2342*, (†)2364*, 2464, 2495, 
†2526, 2597, 2651*, 2717, 2814, 2947*, 3013, 
3025, 3045, 3103, 3126, 3257, 3351, 3375, 3442, 
3447, 3504, †3527, 3527*, 3573, 3599, (†)3630* 
(med vulst), 3658, 3687*, 4045, 4113, 4160, 
4184*, 4222, 4354, 4630, 4674, 4705, 4975, 5180, 
5233*, 6371*. Efter 1550: 2950 (1886).

Med tagformet overkant. 1100-1250: 1359 
(med rankeslyng), 2256, 2526.

Med tre- eller femsidet overkant. 1100-1250: 
1359, 1359, 1372, 2256, (†)2443, †2526.

Med afrundet overkant. 1100-1250: 1359, 1458, 
1566, 1831, 2132, 2312, (†)2414, 2495, †2526, 
2651*, 2689, 2753*, †3527, †3548, 4078, 4869, 
4975, 5004, 5180*, 5206*.

RUNDBUEDE
Smigede. 1200-1300: (†)174 (o. 1200), (†)2979. 

Før 1250: passim. 1400-1550: 1392, 1802, 2654, 
†2844, 4225, 4556, 4805, 4833. 1550-1850: 
†1073* (1797). Efter 1850: 3945 (1854), 2597 
(1858), †1074* (1865), 2762 (1866), 5473 
(1880), 1462 (1881), 187 (1908), 1869 (o. 1893).

Falsede. 1100-1250: 2256*. 1200-1300: †5417 (o. 
1225). 1400-1550: 235* (o. 1475), 1945, 1972, 
2133, 2158, 2180, †2202, 2222, †2315, 2364, 
2719*, †2844, 3813, 3913, 3943, 4187, 4260, 
5087, 5088, 5091*, 5093*, 5183, 5208. 1550-
1850: 2720 (1748), 2290* (1794), †5748* (o. 
1740), †5724* (o. 1745), 3966 (o. 1766), †3281 
(o. 1774), †5748* (o. 1780), †5723* (o. 1782). Ef-
ter 1850: 2319 (1854), 2013 (1862), 2015 (1862), 
4026 (1862), †6282* (1877), 1394 (1881), 2366* 
(1882), 1374 (1951), 1374, 3222.

Ret gennemløbende. 1100-1250: 3205* (o. 
1100), 3211* (o. 1100), 3213* (o. 1100).

SPIDSBUEDE
1550-1850: †3222*.
Smigede. 1200-1300: 1049* (o. 1250), (†)1049* 

(o. 1250), 2980* (indvendig tagformet overdæk-
ket), 3940* (indvendig tagformet overdækket).

Smigede med fals. 1200-1300: 204* (o. 1250), 
(†)1046* (o. 1250), 3400* (o. 1250).

Smigede med fals og søjlestave. 1200-1300: 
1044* (o. 1250).

Falsede. 1300-1400: (†)5713* (o. 1325), (†)209*, 
(†)216*, (†)2381. 1400-1550: 1945 (før 1503), 
224* (o. 1425), 244* (o. 1450), 5442* (o. 1450), 
1063 (o. 1475), 1770 (o. 1500), 2157* (o. 1500), 
2415 (o. 1500), 1694, †1907, 2041, 2041, 2180*, 
2180, 2222, 2240, 2258, 2316, 2497, 2623, 2797, 
2817*, 2843, 2888, 3128*, 3405, 3689*, 3730*, 
3730*, 3731, 3731, 4021, 4021, 4632, †5715*, 

†5715*, †5718*. 1550-1850: †2760* (1847). Efter 
1850: †5474* (1850)(?), 4708 (1852), 3661 (1855), 
6302* (1912), 6316 (1929), 4162 (o. 1860), 1291*, 
2418, 2800, 4874, 5748, 6286, 6325*.

Profilerede. 1300-1400: †5708* (o. 1325), 5708* 
(o. 1325), (†)5712* (o. 1325), 1056* (o. 1350), 
(†)1056* (o. 1350). 1400-1550: 222* (o. 1425), 
272 (o. 1500), 1063*.

Hulede. 1400-1550: 252* (o. 1475), 1063* (o. 
1475).

Retvinklede. Efter 1850: 6065* (1852), †6188* 
(1865).

CIRKELFORMEDE
1200-1300: †5702 (o. 1275)(?). Efter 1850: 856.
Smigede. 1100-1250: 5231 (o. 1200), 1673*, 

(†)1942*, 2887*. 1400-1550: †1568. Efter 1850: 
1930 (1878).

Falsede. 1300-1400: 5714* (o. 1375). 1400-1550: 
1066 (o. 1500). Efter 1850: 1569* (1865), 1929 
(1867), †6282 (1877), 1887 (1880), 6094* 
(1897).

VANDRET OVERDÆKKEDE
1100-1250: 4595* (o. 1225). 1550-1850: 3661 

(1613?), 2345 (o. 1780), †5283. Efter 1850: 2844 
(1858), 1740 (o. 1851), †5283* (efter 1882), 6316*.

FLADBUEDE
1400-1550: †5474* (o. 1450), †1067* (o. 1500), 

†2092 (o. 1500), 2497, 4520*, 4556, 5088. 1550-
1850: †5456* (o. 1795), †5474* (o. 1795).

Smigede. 1400-1550: 2981, 3688, 3689*, †4115*, 
(†)5091.

Falsede. 1400-1550: 1596 (o. 1500), 1770 (o. 
1500), 1392, †1973, 2092, 2240, 2816, 4334*. 
1550-1850: †4189 (1626). Efter 1850: 4359 
(1934), 1888 (o. 1952).

Profilerede. 1550-1850: 6177* (1562-71).
KURVEHANKBUEDE/FLADRUNDBUEDE

1400-1550: 1831, †2259, 2313. 1550-1850: (†)2418 
(o. 1736), †1727, †2246, †2890, †3222. Efter 
1850: 2798 (1857), 2720 (o. 1870).

Smigede. 1550-1850: 5451 (1767), 2318 (1787), 
4263 (o. 1580), 2532 (o. 1585), 2760.

Falsede. 1400-1550: 2259*, 2260. 1550-1850: 
†2499.

Profilerede. 1550-1850: 6178* (1562-71).
ÆSELRYGBUEDE

Efter 1850: 4312* (1866), 4360.
VINDUESGRUPPER
To-grupper. 1200-1300: †202* (o. 1250), 1044* 

(o. 1250), †5701* (o. 1275). Efter 1850: †6188* 
(1865), 6108 (1906), 6302* (1912).

Tre-grupper. 1200-1300: †5411* (o. 1225), †201 
(o. 1250), 204* (o. 1250), 1044* (o. 1250), 3400* 
(o. 1250), †5700* (o. 1275). 1300-1400: (†)214*. 
Efter 1850: 6302* (1912).

To-koblede. 1550-1850: †5474* (?, før 1830). 

TÅRNE – VINDUER 
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VINDUER (fortsat)
Efter 1850: †6282* (1877), 6108 (1906). Tre-
koblede. Efter 1850: †6282* (1877).

VINDUESSPEJL
Spidsbuede over fladbuet åbning. 1400-1550: 

1972* (o. 1500), 1693, 2529, 2719.
Spidsbuede over rundbuet åbning. 1400-1550: 

1460.
Spidsbuede over spidsbuet åbning. 1400-1550: 

(†)233* (o. 1475), 2889. Efter 1850: 2066 (1890).
Spidsbuede. 1400-1550: 5442* (o. 1450), †2981*, 

3078, 4520*.
SPECIELLE DETALJER OG FUNKTIONER
Spedalskhedsvinduer. 1100-1250: 1673, 3687*, 

5180, 5232*.
»Hulsøm« på indvendig smig. 1400-1550: 

234* (o. 1475), 234* (o. 1475), 2316, 2719*, 
2981, 3078, 4225, 4597, 4805, 4833*. 1550-1850: 
2318 (1787).

Med træskodder. 1100-1250: †3211* (o. 1100).

VINDUESGLAS OG -RAMMER MV.
se også Glasmalerier og -mosaikker.

BLYSPROSSER
Middelalderlige: 4600. 1100-1250: 5078 (o. 1125). 

1250-1400: 1085. 1400-1550: †2844. 1550-1850: 
†3155 (1615), †3048 (1641), 2446 (o. 1800). 
Efter 1850: 2015 (1862). Uvis datering: †3048 
(nævnt 1803), †1727 (nævnt 1862), †1756 (nævnt 
1862), †2532 (nævnt 1862), †2656 (nævnt 1862), 
†2846 (nævnt 1862), †2950 (nævnt 1862), †3131 
(nævnt 1862), †3106 (nævnt 1881), †1772, 1929, 
†2093, †2160, 2717*.

VINDUESGITRE
Smedejern. Efter 1850: 856.

VINDUESGLAS
Middelalderlige: 2692. 1250-1400: 2319 (o. 1300?), 

2658. 1550-1850: †3155 (1615), †3048 (1641), 
†347 (nævnt 1697), 634 (fragmenter af knopru-
der). Uvis datering: 2892.

VINDUESGLAS, FARVET OG/ELLER BE-
MALET

Middelalderlige: 2016, 4600. 1100-1250: 4808*. 
1250-1400: 2319* (o. 1300)(rankemotiv). Efter 
1850: 2066 (1890), 1696 (1955).

VINDUESRAMMER
Smedejern. 1550-1850: 5447 (1733), †311*, 

†5731*. Efter 1850: 2157. Uvis datering: †4005 
(nævnt 1862), †2950.

Støbejern. 1550-1850: †2656 (1849), †5458* 
(o. 1850). Efter 1850: 6065* (1852), †4937 
(1853), 6188 (1854), 3353 (1855), 6188 (1855), 
2499 (1856), 3378 (1856), †4228 (1856), 1617 
(1857), 3916 (1857), †4356 (1857), 2223 (1858), 
2597 (1858), †4228 (1858), 1991 (1860), 2260 
(1860), 2291 (1860), 3966 (1860), 1851 (1861), 

†1946 (1861), 2984 (1861), 2260 (1863), 4709 
(1863), 1791 (1865), 1804 (1865), 1463 (1866), 
†2691 (1866), †1524 (1867), 1597 (1867), 
1771 (1867), †1394 (1868), 1435 (1869), 2598 
(1870), 3029 (1870), 2134 (1871), 1821 (1872), 
†2106 (1872), 1931 (1874), 2093 (1874), 1712 
(1876), 1727 (1877), 3048 (1877), 1930 (1878), 
2093 (1878), 2383 (1878), 1741 (1879), 1909 
(1879), 1887 (1880), 3081 (1881), 1974 (1887), 
2473 (1896), 1833 (1898), 4741 (1899), †1524 
(1911), 1463 (1912), 2799 (o. 1850), 6280* (o. 
1875), 1394, 1504, 1657, 1677, †1711, 1756, 
†1888, 2157*, 2160, 2222, 2241, 2347, 2532, 
2625, 2691, 2760, †2846, 3106, 3132, 3281, 
3281, 4874. Uvis datering: 1570 (nævnt 1868), 
†1553 (nævnt 1869).

Træ. Middelalderlige: 1691, 1692. 1100-1250: 
3198 (o. 1100), 3202 (o. 1100), 5077* (o. 1125), 
4594 (o. 1225), 1391, 1740, 1929, (†)1971, 
(†)1989, 2040, (†)2089, 2289*, 2717*, 2887, 
3076*, 4736*, 4773*, 4829. 1550-1850: †1524 
(1778)(»engelske« vinduesrammer), †2598 
(1845), †2241 (nævnt 1850), †1618 (nævnt 1857), 
†2223 (nævnt 1858), †1394 (nævnt 1862), †1463 
(nævnt 1862), †1553 (nævnt 1862), †1570 (nævnt 
1862), †1596 (nævnt 1862), †1727 (nævnt 1862), 
†1756 (nævnt 1862), †1909 (nævnt 1862), †2473* 
(nævnt 1862), †2532 (nævnt 1862), 2984 (nævnt 
1862), †3029 (nævnt 1862), †3080 (nævnt 1862), 
†1434 (nævnt 1863), †1504 (nævnt 1863), †2260 
(nævnt 1863), †2093 (nævnt 1874), †1677 (nævnt 
1877), †1741 (nævnt 1879), †1870 (nævnt 1893), 
(†)2446 (o. 1800?), †1696, †2657, †2760*. Efter 
1850: †3048 (1858), 1888 (1951), 2846 (1953), 
1991, †2106. Uvis datering: †1931*, †1946, 
†1974*, †2291.

Træ, genanvendte stavplanker. 1100-1250: 
2037*, 2038*, 2595*.

Vindjern. 1400-1550: †2844. 1550-1850: †4709 
(1618), †3916 (1646).

VINDUESSTAVVÆRK
Middelalderlige: †3405 (?, nævnt 1862), †3878*. 

1300-1400: 5709* (o. 1325), 1056* (o. 1350). 
1400-1550: 251 (o. 1475), 1334*. Efter 1850: 
†5458* (1850), 5742 (1890), 6286 (1941), 6317* 
(1977)(beton).

ANDET
Uvis datering: †2160 (jernsprosser).

VÆGBEKLÆDNINGER
VÆGPANELER

1550-1850: 576 (1692). Efter 1850: 4865 (1867), 
6085* (1924), 578 (1935), 4691. Uvis datering: 
†578 (nævnt 1660), †4691 (nævnt 1923).

VÆGTÆPPER
1400-1550: 3226*.
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VÆRNEHELGENER
KIRKER INDVIET TIL
Andreas. 3149.
Crispinus og Crispinianus. 3181.
Erasmus. 1466 (?).
Eustachius. 3443 (?).
Jakob den Ældre. 5367.
Johannes Døberen. 1653, 5044 (?).
Josef. 6093.
Katharina. †1356.
Laurentius. 2287 (?).
Maria. †1349, 1565, 1671, 1767, 2177, 2379, 2975 

(?), 3393, 3544, 3777, 4351, 4517, 6137, †6269, 
6301.

Maria Magdalene. 4331.
Mattæus og Mauritius. 2235.
Mikael. 4215.
Morten. 1519, 3655.
Nikolaj. 2253 (?), 3809.
Peter. 4309.
Poppo. 5044 (?).
Simon og Judas Taddæus. 2253.
Søren. 3718.
Theobald. 2747.
Treenigheden. 1387 (?), 3189.
Ursula. 2217.

KAPELLER INDVIET TIL
Anna. 4438, 5654.
Clemens. 77.
Helligkors. 6150.
Helligtrekonger. 78.
Helligånden. †1351.
Jakob den Ældre. 5367.
Johannes Døberen. 77.
Josef. 6105.
Jørgen. †1352.
Knud hertug. †1352.
Knud konge. †1352, 4250.
Maria. 77, 5199.
Maria Magdalene. 77.
Ukendte. †3720.

ALTRE INDVIET TIL
Agnete. 75.
Allehelgen. 75.
Alle Sjæle. †1006.
Andreas. 75.
Anna. 75, †1006.
Antonius. 75.
Bebudelsen. 82.
Benedikt. 75.
Besøgelsen. 82.
Clemens. 76, 77.
De 11.000 jomfruer. 75.
Domenicus. †1006.
Eligius. †88*.
Erasmus. 76.

Helligkors. 78.
Helligtrekonger. 78.
Helligånden. 78.
Jakob. 75, 80 (kalentealter).
Jesu Hjerte. †6101*.
Johannes Døberen. 77, 78.
Johannes Evangelist. 80.
Josef. 6101, †6105*, 6307.
Jørgen. †1352.
Katharina. 80, 82, 4438.
Kjeld. 80.
Knud hertug. †1352.
Knud konge. †1352.
Kristi Legeme. 82, †88*.
Kristi Vunder. †1006.
Kristoffer. 76.
Laurentius. 82.
Margrethe. 82.
Maria. 77, 83, †88* (rosenkransmadonna?), †1005, 

†1352, †1767, 3780, 4016, 4438, †4663, 6101, 
†6105*, 6307.

Maria Magdalene. 77, 86.
Marias Fødsel. 83.
Marias Himmelfart. 82.
Marias Undfangelse. 83.
Martin. 86.
Mikael. 1329, 2448 (?).
Niels. 86, 87.
Nikolaj. †1005.
Olaf. 1329.
Peter ad vincula. 86.
Peter Martyr. †1006.
Peter og Paulus. 86.
Sebastian. 87.
Simon og Judas Taddæus. 4438.
Sylvester. 87.
Søren. †3720.
Thomas af Canterbury. 87.
Thomas Aquinas. †1006.
Treenigheden. 75, 87*, †88.
Uidentificerede. †88*.
Ukendte. †3720.

KLOKKER INDVIET TIL
Andreas. †6238.
Helligtrekonger. 4037 (?).
Maria. †1584, †2056, 4037 (?), 4243*, 4373, 

4791*, 6309 (?).
Peter. 4324.

KILDER INDVIET TIL
1787 (kaldt Helligdøben), 1817 (kaldt Munkekil-

den eller Murkilden).
Anna. 3190.
Johannes Døberen. 1653.
Laurentius. 1817.
Maria. 2154, 2235, 5200.
Nikolaj. 2131.

 VINDUER – VÆRNEHELGENER
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VÆRNEHELGENER (fortsat)
Søren. 3718.
Ukendte. 3150.

VÅBENHUSE
BINDINGSVÆRK

1400-1550: †2443, †3012. 1550-1850: †3549 
(1728), †3731 (1730), †1727* (nævnt † 1715), 
†3689 (nævnt 1613), †3154 (nævnt 1616), †3406* 
(nævnt 1616), †4356 (nævnt 1616), †1930* (nævnt 
1617), †4005 (nævnt 1617), †3600 (nævnt 1618), 
†4311 (nævnt 1668), †3352 (nævnt 1676), †3450 
(nævnt 1676-77), †2105 (nævnt 1685), †3104 
(nævnt 1702), †2092 (nævnt 1715), †3888 (nævnt 
1715), †3530* (nævnt 1716), †2068* (nævnt 
1727), †3987 (nævnt 1728), †3278 (nævnt 1734), 
†1820* (nævnt 1803), †4334 (nævnt 1825), †1790 
(nævnt 1850), †4161 (nævnt o. 1725), †3987 (o. 
1737), †2982, †3181.

MUREDE
1300-1400: †5445 (o. 1350). 1400-1550: 5086 

(o. 1450), †1373, 1393, †1434, 1461, †1504, 
(†)1523*, 1552, 1568, 1596, 1616, 1675, 1693*, 
†1711, 1740, 1755, †1770, †1803*, †1833, †1852, 
†1888, 1906, 1945, †1973*, 1990, (†)2012, 2040, 
2132*, 2156*, 2180*, †2203*, 2222, 2240, 2259, 
†2289, 2313, 2345, (†)2365, 2383, 2443, †2472, 
2497, 2529, 2597, 2622, 2652, 2690, †2721, 
†2757, 2798, 2815*, 2888*, †2949*, 2981, 3027, 
3046, 3076, 3127, 3217, †3307, †3324?, 3634, 
3659, 3814, 3853, 3914, 3942, 4024, 4049, 4079, 
†4117*, 4187, 4226, 4397*, †4525, †4558 (?), 
4598, 4634, 4678, 4707, 4738*, 4775, 4803, 
†4834, 4872, †4936, 4977, 5006, †5087, 5183, 
5209, 5238*, 5302. 1550-1850: †4447 (1598), 
†3549 (1728), 2012 (1756), 3600* (1756), 3153 
(1758), 4447* (1788), 6186 (1788), 2291 (1794), 
4356 (1840), †3324 (1843), 3887 (1845), †1434 
(1847), 4557* (o. 1767), 2416, 2844, †3352, 
†4263, 5284. Efter 1850: 4160 (før 1877), †1851 
(1852), †3375 (1856), 4936* (1862), 1833 
(1864), 2757 (1866), 4334 (1867), 2720 (1870), 
3731 (1870), 1504 (1871), †2092 (1873), 4115 
(1873), 1929 (1878), 2949 (1886), 1973 (1887), 
3375 (1887), 2472 (1894), 6302* (1912)(diago-
nalstillet udbygning mellem kirke og tårn), 4834 
(1930), 2215 (1942), 6325 (1953), 4251 (1955), 
2215 (1967), 1524 (1969), 4263 (o. 1850), 3689 
(o. 1854). Uvis datering: †2587*, †3376.

I TO ETAGER
1400-1550: 1393, 1675, †1770, †1803*, †1973*, 

2180*, 2815*, 2889*, 3076, 4188, 4738*.
I TÅRNRUM

1400-1550: 230 (o. 1475), 1656, 1868. 1550-1850: 
†3450 (før 1833), 3965 (1765), 3280 (1792), 
1372 (1816), †579, †3550 (?). Efter 1850: 3324 

(1861), 3549 (1864)(?), 1078* (1865), 1789 
(1865), 1802 (1865), 3575 (1865), 3529 (1866), 
4312 (1866), 1771 (1867), 1430 (1872), 1712 
(1876), 6284 (1877), 1887 (1880), 1726 (1891), 
3185 (1908), 6316 (1929), 4520 (efter 1865).

KOMBINERET MED KAPELFUNKTION
Eftermiddelalderlige: †2653.

PLACERINGER
I syd. 1300-1400: †5445 (o. 1350). 1400-1550: 

†1373, 1393, †1434, 1461, †1504, (†)1523*, 1552, 
1568, 1596, 1616, 1675, 1693*, †1711, 1740, 1755, 
†1770, †1803*, †1833, †1852, †1888, 1906, 1945, 
†1973*, 1990, (†)2012, 2040, 2132*, 2156*, 2180*, 
†2203*, 2222, 2240, 2259, †2289, 2313, 2345, 
(†)2365, 2383, †2443, 2443, 2622, 2652, 2690, 
†2721, †2757, 2798, 2815*, 2888*, †2949*, 2981, 
†3012?, 3027, 3046, 3076, 3127, 3217, †3307, 
3634, 3659, 3814, 3853, 3914, 4024, 4079, †4117*, 
4187, 4226, †4558 (?), 4598, 4634, 4775, 4803, 
4872, 4977, 5006, †5087, 5183, 5209, 5238*, 5302. 
1550-1850: †4447 (1598), †3549 (1728), 2012 
(1756), 3600* (1756), 3153 (1758), 4447* (1788), 
2291 (1794), 4356 (1840), 3887 (1845), †1434 
(1847), †4005 (o. 1737), †1727*, †1790, †1820*, 
†1930*, †2068*, †2092, †2105, †3154, †3352, 
†3406*, †3530, †3575, †3600, †3689, †3888, 
†4005, †4263, †4311, †4334, †4356, 5284. Efter 
1850: †1851 (1852), 3104* (1863), 2757 (1866), 
4334 (1867), 2720 (1870), 1504 (1871), †2092 
(1873), 4115 (1873), 1929 (1878), 2949 (1886), 
1973 (1887), 4834 (1930), 2215 (1942), 4263 (o. 
1850), 3689 (o. 1854). Uvis datering: †2587*.

I nord. 1400-1550: 5086 (o. 1450), †2472, 2497, 
2529, 2597, †3324?, 3942, 4049, 4397*, †4525, 
4678, 4707, 4738*, †4834, †4936. 1550-1850: 
†3731 (1730), †3324 (1843), 4557* (o. 1767), 
2416, 2844, †2982?, †4161. Efter 1850: 4160 (før 
1877), 4936* (1862), 1833 (1864), 3731 (1870), 
2472 (1894), 4251 (1955), 2215 (1967), 1524 
(1969). Uvis datering: †3376.

I vest. Efter 1850: 3352 (1855), †3375 (1856), 
3375 (1887), 6325 (1953).

Andet. 1550-1850: 6186 (1788). Efter 1850: 
6302* (1912)(diagonalstillet udbygning mellem 
kirke og tårn).

VÅBENSKJOLDE
PÅ BYGNINGER

1700-1750: 5726* (1737)(hvælv). 1750-1800: 1772* 
(1763). 1900-1950: 3739* (1912)(vindfløj).

Bygningstavler. 1550-1600: 6178* (1571), 
†4447* (1598), 4261*. 1650-1700: 3278* 
(1689).

Udvendigt på bygninger. 1400-1450: †224*. 
1450-1500: 230*. 1550-1600: †4447* (1598), 
4261*.
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KALKMALEDE
1300-1350: 1096*, 1096* (friser). o. 1350: 1100* 

(friser), 1100*. 1350-1400: 1103* (friser), 1103*, 
1108*, 5752*. 1400-1450: †1436, 1949*. 1450-
1500: 396* (1499), 399*, 403*, 432*, 432*, 
433*, 433*, 434*, 436, 436*, 441*, 441*, 444*, 
445*, 1109, 1399*, 1573, 1697*, 1697*, 2135*, 
†2183, 2387*, (†)2819*, 2903*, 4682*. o. 1500: 
440*, 440*, 452*, 452*, 452*, 452, 452, 452*, 
452*, 1467*, 1467*, 1468, 1678*, 1773*, †2534, 
2954*, †3225, 4450*, †4601*. 1500-1550: 454* 
(1501), 2348* (1511), 2348* (1511), 424*, 425*, 
446, 450*, 458*, 1104* (friser), 1104*, 1950*, 
1953, 1954, †1956*, 3692*, †4562*, †5011*, 
5109*, †5478. o. 1550: 2366*. 1550-1600: †2820, 
†5242. 1600-1650: †420.

GLASMALEDE
1450-1500: †2723. o. 1500: †2418. 1600-1650: 

†4875. 1900-1950: 1085 (1904). Uvis datering: 
†2818 (nævnt 1771).

PÅ INVENTAR
Alterborde. Uvis datering: †1889 (nævnt 1771).
Alterskranker. 1650-1700: 5790* (1683)(borger-

ligt våben). 1700-1750: 5791* (1729)(borgerligt 
våben).

Alterstager. 1500-1550: 530 (1515). 1550-1600: 
4274* (1574), 4468 (1577), 1629 (1588), 1873 
(1588), †3163 (1592), 4962* (1592), 4750* 
(1596), 3086 (1598), 1777. 1600-1650: 510 
(1634), 1836*. 1650-1700: 4168* (1653), 1602* 
(1654), 1304*. 1700-1750: 510 (1706). 1750-
1800: 2769 (1790). 1900-1950: 4369 (1934). Uvis 
datering: †6151 (nævnt 1624).

Altersølv. 1500-1550: †3285*. 1550-1600: 1530 
(1551), †4938. 1600-1650: 1776 (1640), 6287* 
(1641). 1650-1700: 1412* (1661), 4413* (1661), 
3381* (1667)(borgerligt våben), 506 (1675), 
1932* (1677), 2322* (1679), 3137* (1684), 
3744* (1686), 3423* (1696), 5317 (1697), 
2270*, †3826. o. 1700: 2551, 4843*. 1700-1750: 
2991* (1701), 1600* (1714), 2205* (1727), 
2227* (1729), 2109* (1736), 1793* (1738), 
1823 (1738), 4467* (1745), 2423* (borgerlige 
våbener), 2551*, 2802*, 5247*. 1750-1800: 
1873* (1765), 2351* (1766), 4569 (1767), 4570* 
(1767), 4714* (1780), 4784* (1785), 3234 
(1793), 3236* (1793), 2351*, 2479*, 2551*. 
1800-1850: 2802 (1841), 6289 (1850). o. 1850: 
6290. 1850-1900: 3517* (1852), 3382* (1856). 
1900-1950: 1807 (1916), 6308. Uvis datering: 
†2138 (nævnt 1715), †3459 (nævnt 1729), 3500 
(nævnt 1788).

Altertavler. 1450-1500: †492 (1479). 1500-1550: 
†1439. 1550-1600: 1910* (1595), †4465. 1600-
1650: †1872 (1621), †1932, 3282*, †4029. 1650-
1700: 4164* (1654), 3379* (1655), 4958* (1656), 

3579* (1677), 2268* (1682), 4028 (1686), 3422* 
(1691), 1579, 4367*. 1700-1750: 5013* (1723), 
†5316*. 1750-1800: 493 (1781). 1850-1900: 
3422* (1858). 1900-1950: 1715 (1923).

Alterudstyr. 1500-1550: 6356*.
Belysning. 1550-1600: 564 (1588). 1600-1650: 

1182* (1637), 1179 (1638), 1183* (1639). 1850-
1900: 4893 (1695), 4372 (1894).

Døbefonte. 1450-1500: 548 (1481).
Døbefonte, tilbehør. 1500-1550: 4236, 5190*. 

o. 1550: 1717, 4574, 4884*. 1550-1600: 1414* 
(1594), 3034* (1599), 1313 (?), 2294*, 2555*, 
3334, 3610*, 4275, 4643*. 1600-1650: 551 
(1612), 3238 (1623), 2555 (1646). o. 1650: 
2771*. 1650-1700: 4964 (1650), 1534* (1686), 
2216 (1687), 3287* (1694). 1700-1750: 4472*.

Dørfløje. o. 1500: †1718. 1500-1550: 1480* 
(1531).

Klokker. 1400-1450: 4791* (1430). 1550-1600: 
4280* (1591). 1600-1650: 4894* (1637). 1700-
1750: 3469* (1716). 1750-1800: †5564 (1784). 
1800-1850: 4758* (1815), 6332 (1911).

Korskranker. 1600-1650: 540* (1643).
Orgelfacader. 1750-1800: 4486*. 1800-1850: 

†2774 (1848).
Prædikestole. 1500-1550: †542 (1508). 1550-

1600: †4533 (1573), 5019* (1575), 4886* 
(1587), †3165 (1594), 1700*, †1825, 3360*, 
3519*, †4035, 5216*. 1600-1650: 4718 (1601), 
5192* (1614), 3537* (1630), 1779* (1633), 
1478, 1478, 2053, 2140*, 3289. 1650-1700: 
3584* (1676), 3461* (1694). o. 1700: 2141*. o. 
1800: †2141.

Pulpiturer og gallerier. 1700-1750: 591*, 
4480*, 4484*. Uvis datering: †2774 (nævnt 
1862).

Skabe, kister og skrin. 1650-1700: 864* (1699). 
1700-1750: 2566 (1724), 2567 (1736). Uvis date-
ring: †2398 (nævnt 1769).

Stoleværk og andre møbler. 1400-1550: 
†2483. o. 1500: †2731, 5852*, 5852*, 5852*, 
5853*, 5853*, 5853*, 6347*. 1500-1550: 536* 
(1508), 2054*, †2396* (borgerligt våben), 2397*, 
†2398*. 1550-1600: 4036* (1571), 6214* (1572), 
4576* (1578), 565* (1587), 4277* (1590)(bor-
gerligt våben), †4478* (1590), 4277* (1591), 
†4890 (1593), 566, †1875, †5253. o. 1600: 3464*. 
1600-1650: †1631, 1839*. 1650-1700: 1935* 
(1654). o. 1700: 3584*. 1850-1900: 1780 (1867), 
3463 (1891), 1795, 3336*, 3385, 3428. 1900-
1950: 1960 (1900). Uvis datering: †3168 (nævnt 
1771), †5217* (nævnt 1771).

Tavler. 1550-1600: †2003. o. 1900: 6090.
Tekstiler. o. 1400: †526. o. 1500: †487, †487. 

1500-1550: 517*, 520*. 1600-1650: †487 (1634), 
522* (1634). 1700-1750: †487 (1706), 522* 

VÆRNEHELGENER – VÅBENSKJOLDE 
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VÅBENSKJOLDE (fortsat)
(1706), †3282. 1750-1800: 5492* (1764), †4684, 
†4687. 1800-1850: 2421 (1819), †2800 (1828)(?). 
Uvis datering: †6337 (nævnt 1588), †6204 (nævnt 
1604), †4456 (nævnt 1635), †4939 (nævnt 1661), 
†1302 (nævnt 1690), †3414 (nævnt 1715), †4366 
(nævnt 1715), †4412 (nævnt 1715), †2955 (nævnt 
1739), †2724 (nævnt 1768), †2536 (nævnt 1776), 
†4456 (nævnt 1791), †2449 (nævnt 1828), †2803 
(nævnt 1828).

PÅ GRAVMINDER
Epitafier og gravsten. 1400-1450: 756*, 758*, 

†818. o. 1500: 759*, 761*, 762*, 3432*, 3758*. 
1500-1550: †752, 765*, †819, †820, †820, 
†821. 1550-1600: 5576* (1558), 768* (1567), 
668* (1572), 670* (1572), 673* (1576), 4491* 
(1579), 773* (1580), 676* (1584), 678* (1585), 
2025* (1587), 4759* (1591), 766*, 767*, 768*, 
771, 773*, 774*, †823, 2377*, 4284*, 4286*, 
4493*, 4899*, 5027*, 5258*, 5578*, †5914*. o. 
1600: 1229*, †1244, †3174*. 1600-1650: 4726 
(1608), 684* (1633), 2614 (1641), (†)687, 688*, 
776*, 781*, 782* (?), 785* (?), 787, 789, 794*, 
796*, 796*, 797, 798*, 1234*, 1586*, 1587*, 
†1898, 2082, 2641, 2642, 2776, 2922*, 3066, 
3173*, 3174, 3342, 3470*, 3476*, 3587*, 4655*, 
4942*, 5195*, 5578*, 5898*. o. 1650: 1587*, 
2058*, 2059*, 4493*, 5327*, 5579*, 5579*, 
5917*. 1650-1700: 1201* (1651), 704 (1656), 
4495* (1656), †753 (1658), 807* (1665), 
1514* (1683), 725* (1686), 3296 (1689), 3297* 
(1689), 696*, 710, 712*, 721*, 906*, 1204*, 
1206*, 1210*, 2298, 2671*, †2929, 2931*, 
†3294, 4898*, 5328*. o. 1700: 731*, 1217*. 
1700-1750: 732* (1702), 736* (1702), 5568* 
(1719), 1221 (1725), 746* (1745), †843*, 
2484*, 2562*, 2738*, †3430, 4904*, 4944*, 
5923*, 5926*. 1750-1800: 2778* (1759), 750 
(1765), 1982*, 4378*, 5911*, 5941*. 1800-
1850: 6239* (1800), 5944* (1807), †5952* 
(1818). 1850-1900: 1782 (1855), 4506* (1886), 
4920*, 4942*, 6247*.

Sarkofager. 1700-1750: 3482. 1750-1800: 2782* 
(1753), 3482, 3485, 3485, 3486, 3487, 3488, 
3489, 4378, 4378, 4499*, 5931*. o. 1800: 2788*.

Kisteplader og -beslag. 1600-1650: 850, 889, 
937, 4968. 1650-1700: †1422 (1651), †1422 
(1661), 4383* (1661), 4383* (1671), 4907* 
(1672), 4384* (1676), 6368* (1692), 6369 
(1695), 4384* (1696), 882*, 884, 896, †1422, 
2784, †4910 (?). 1700-1750: 867 (1716), 2566* 
(1724), 4913* (1728), 4914* (1728), †1422 
(1742), 2741*, 2742, 2786, 2786, 2786, 2786, 
4300*, 4421*, 5967*, 2570* (?). 1750-1800: 
2567 (1754), 6244* (1785), 6244 (1792), †843, 
902*, 4910*, 4916*, 4916*, 4918, 4919, 4920, 

5934*, 6243, 6243, 6243. o. 1800: †5944. 1800-
1850: 5935* (1805), 5935* (1807).

Gravkapeller. 1600-1650: 842*, 845*, 848*. 
1650-1700: 854*. 1700-1750: 2330* (1708), 
3451* (1738), 859*, (†)860*, (†)860*, 2115*. 
1750-1800: 2780* (1759), 4496* (1768), 3246*. 
1900-1950: 4904.

Begravelser, tilbehør. o. 1650: 1878*. 1700-1750: 
4382 (1728).

PÅ ANDET
Segl og signeter. 1300-1350: 1355*, 3803.

DIVERSE
BRANDSLUKNINGSMATERIEL

1750-1800: 529. 1800-1850: †1074 (1822), 5458 
(1850). Uvis datering: 2231 (nævnt 1843), †3814 
(nævnt 1856), †3600 (nævnt 1859), †1907 (nævnt 
1862), †1930 (nævnt 1862), †1771 (nævnt 1866), 
†4050 (nævnt 1867), †4079 (nævnt 1867), †2105 
(nævnt 1872), 340* (nævnt 1881), 1990.

FYRTÅRNE
1750-1800: 2384* (1800).

HATTEKNAGER
1750-1800: 4887, 4891*. 1850-1900: †3955 (1861), 

†3091* (1862), 3669* (1862), 3703 (1863), 
†5293* (1865), †5217 (1866), †4577 (1871), 
†4940 (1871), 4755 (1885), †4534 (1889), †2330 
(1891), 4722, 4816*, 5327*. 1900-1950: 4850. 
Uvis datering: †2330 (nævnt 1850), 2398, †4789.

KIRKEMODELLER
1900-1950: 6322 (1946).

KIRKER SOM SØMÆRKER
1750-1800: 2384* (1800).

KORSVEJSSTATIONER
1850-1900: 6103 (1897), †6309 (1898). 1900-

1950: †6309. Efter 1950: 6309 (1978), 6103.
OFFERBAKKER

1850-1900: 2168*. Uvis datering: †2637 (nævnt 
1858).

OLDERMANDSSTOKKE
1800-1850: 2609 (1834).

RÅBERE
Middelalderlige: 529*. o. 1700: †529. 1750-1800: 

529.
TIGGERTEGN

1600-1650: 3041 (1615), 3123 (1615), †3935 
(1615), 3963 (1615), 3995 (1615), †4016 (1615), 
4075 (1615), 4543 (1615), 4671 (1615), 4769 
(1615), 4974 (1615), 5002 (1615), 4802 (1617). 
Uvis datering: †3884 (nævnt 1616).

ØVRIGT
Middelalderlige: 636 (vævevægt), 5249* (griffel 

af kobber). Eftermiddelalderlige: 636 (tomme-
stok, kridtpiber). 1750-1800: 634 (bolde). Uvis 
datering: †573 (nævnt 1648)(kæp), 4633 (nævnt 
1690)(»benådningsbrev« (1634)).
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Gamle Testamente (s. 6459)
Nye Testamente (s. 6460)
Johannes’ Åbenbaring (s. 6462)
Treenigheden (s. 6462)
Gud (s. 6463)
Helligånden (s. 6463)
Kristus (s. 6463)
Engle (s. 6464)
Djævle (s. 6466)

GAMLE TESTAMENTE
SKABELSEN
Dag og nat. 1700-1750: 5804* (1702).
Sol, måne og stjerner. 1650-1700: 4495* 

(1656), 717* (1675). 1700-1750: 5804* (1702).
Levende væsner. 1700-1750: 5804* (1702).
Adams skabelse. 1550-1600: 557* (1588). 1700-

1750: 5804* (1702).
Evas skabelse. o. 1500: 1954. 1700-1750: 5804* 

(1702).
ADAM OG EVA

1500-1550: 427* (?). 1550-1600: 678* (1585). 
1600-1650: 2614 (1641), 782*, †825*, 1232*, 
5899*. 1650-1700: 4164* (1654), 1921* (1655), 
3379* (1655), 4958* (1656).

Gud formaner Adam og Eva. 1500-1550: 5108*.
Syndefaldet. 1100-1250: 2468* (o. 1200), 2454*. 

1500-1550: 1954, 4236*, 5108. o. 1550: 1557*, 
2110*, 4061*, 4845*. 1550-1600: 557* (1588), 
3334*, 4275*, 4472*, 4474*. 1600-1650: 550* 
(1625), 1630*, 2198*, 2271*, 3954*, 4655*, 
5916*. 1650-1700: 4495* (1656), 717* (1675), 
5803* (1679). 1700-1800: 4846* (1722). 1800-
1900: 2665* (1858).

Uddrivelsen af Paradiset. 1500-1550: 1954, 
5108*.

Jordelivet. 1500-1550: 5109* (Eva spinder). 1600-
1650: 1231*, 2002*.

KAIN OG ABEL
Kains og Abels offer. 1100-1250: †4682 (o. 

1250)(?), 4743*, 5099*.
SYNDFLODEN

1700-1750: 5837* (1738). 1800-1850: 2665* (1858).

ABRAHAM
Isaks ofring. 1100-1250: 1406 (o. 1150). 1550-

1600: 1438* (1598), (†)5314*. 1600-1650: †2726, 
4786*. 1650-1700: 1120.

Med Lazarus. o. 1150: 1404.
LOT OG HANS DØTRE

1650-1700: 3056*.
JAKOB
Drøm. 1900-1950: 6307* (1912).
Kamp med englen. 1600-1650: 799*. o. 1650: 

1236*, 1512*, 1922*. 1650-1700: 1304. 1700-
1750: 5865* (1737-38).

MOSES
o. 1150: 1404. 1450-1500: †417. 1500-1550: †1471.
Med Lovens Tavler. o. 1200: (†)1526* (?). 1550-

1600: †2820. o. 1600: 4982*. 1600-1650: 691* 
(nævnt 1653), 1194*, 2611*. o. 1650: 2003*, 
2808*. 1650-1700: 1200* (1651), 699* (1654), 
4164* (1654), 702* (1655), 1921* (1655), 
3379* (1655), 4958* (1656), 1702* (1663), 
2560 (1664), 5259* (1665), 5517* (1670), 
4897* (1678), 700*, 1162, 2736*, 5806*. o. 1700: 
1216*, 3234*. 1700-1750: 1995* (1701), 2165* 
(1719), 2273* (1721), 4847* (1722), 5013* 
(1723), †2185 (1724), 5864* (1738), †3534, 
5876*. 1750-1800: 3829* (1760), 3972* (1766-
67), 4888. 1800-1850: 3510* (o. 1850). 1850-
1900: 1806* (1859), 1853 (1861), 4337*.

Den brændende tornebusk. 1700-1750: 5864* 
(1738). 1900-1950: 6307* (1912). Efter 1950: 
4034* (1981), 5013* (1993).

Slår vand af klippen. 1200-1250: †1624*.
Med Kobberslangen. o. 1550: 3231*. 1550-1600: 
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GAMLE TESTAMENTE (fortsat)
1438* (1598). 1600-1650: 694* (nævnt 1653), 
799* (?), 1231*, 2611*, †2726. o. 1650: 1587*, 
2421*. 1650-1700: 1200* (1651), 1702* (1663), 
2333* (1690), 806*, 1241*. 1700-1750: 5795* 
(1718), 5827* (1738).

Spejderne i Kanaan. o. 1550: 2770*, 3896*, 
4090*. 1600-1650: 1744*, 3165*. o. 1650: 3749*.

PAGTENS ARK
1700-1750: 5864* (1738).

ARON
1450-1500: †417. 1600-1650: 691* (før 1653). 

1650-1700: 4164* (1654), 3379* (1655), 5806*. 
o. 1700: 3234*. 1700-1750: 2273* (1721), 4847* 
(1722).

SAMSON
o. 1200: (†)1526* (?). 1500-1550: †2904.
Med Dalila. 1700-1750: 5830* (1738).
I kamp med løven. 1100-1250: 2090*, 2220*.

DAVID
1650-1700: 1718 (1653), 702* (1655).
Med harpe. 1600-1650: 1194*, 2611*. 1850-1900: 

1853 (1861), 4337*. 1900-1950: 2483 (1932).
JONAS

o. 1150: 1404. 1650-1700: 1201* (1651). 1750-
1800: 4892 (1788).

PROFETER
Amos. 1750-1800: 4892 (1788).
Daniel. o. 1200: 2311*, 2755*, 3598*. 1600-1700: 

4476. 1650-1700: 1718 (1653). 1750-1800: 4892* 
(1788).

Elisa. o. 1150: 1404.
Esajas. 1450-1500: 396* (1499). 1600-1700: 4476. 

1650-1700: 1718 (1653). 1750-1800: 4892.
Ezekiel. 1600-1700: 2930*, 4476. 1650-1700: 

1718 (1653), 700* (1654), 4494* (1656). 1750-
1800: 4892 (1788).

Habakkuk. 1750-1800: 4892.
Hoseas. 1750-1800: 4892 (1788).
Jeremias. 1450-1500: 396* (1499). 1600-1700: 

4476. o. 1650: 1718 (1653). 1750-1800: 4892 
(1788).

Joel. 1750-1800: 4892 (1788).
Josva. o. 1150: 1404.
Mika. 1700-1750: 4892 (1788).
Nathan. 1700-1750: 5864* (1738).
Uidentificerede. 1100-1250: 1404 (o. 1150), 

2545* (o. 1250). 1600-1650: 692* (nævnt 1653).
SIBYLLER

1450-1500: 396* (1499).
ANDRE
Absalons død. o. 1550: 3229*.
Rebekka. 1650-1700: 1120 (med Eliezer ved 

brønden).
Salomon. o. 1550: 3230*.
Tobias. 1650-1700: 1120* (scener fra Tobias’ liv).

NYE TESTAMENTE
JESU LIV

1850-1900: †6286*. Efter 1950: 6303 (2000).
JESU BARNDOM
Fødslen. 1200-1250: 2547*. 1400-1550: 492* 

(1479), 6068* (o. 1500). 1500-1550: 1951*. 1750-
1800: 3982 (1768). 1850-1900: 4685* (1899).

Forkyndelsen for hyrderne. o. 1200: 5119*. 1850-
1900: 2197 (1897). Efter 1950: 3996* (1953).

Hyrdernes tilbedelse. 1550-1600: 557 (1588). 
1600-1650: 1196*, 5899*. 1650-1700: 2513* 
(1667), 717* (1675), 3579* (1677). 1700-1800: 
3982 (1768). 1850-1900: 4984* (1895).

Kongernes tilbedelse. 1100-1250: †2044 (o. 
1200), 5119* (o. 1200), 5119* (o. 1200), 5119* 
(o. 1200). 1200-1250: 2547*, 2547*, 2548*. 
1400-1550: 492* (1479), 1298* (1517), 6068* 
(o. 1500), 5776*. 1650-1700: 555* (1697). Efter 
1950: 3996* (1953), 4276* (1961).

Fremstillingen i templet. o. 1200: 5119*. 1200-
1250: 2548. 1450-1500: 492* (1479). 1850-1950: 
†1604 (1851). 1900-1950: 4147 (1904), †6304 
(1912).

Barnemordet. 1200-1250: 2548, 2548. 1500-1550: 
†4452*.

Flugten til Ægypten. o. 1200: 5120*.
Den tolvårige Jesus i templet. 1900-1950: 2584 

(1917), 6086* (1941).
JESU MANDDOM
Dåben. 1100-1250: 2548* (o. 1200). o. 1200: 

5120*. 1450-1500: 548 (1481), 385*. 1550-1600: 
558 (1588), (†)5314*. 1600-1650: 1809* (1615), 
5900*. o. 1650: 2771*, 6346*. 1650-1700: 1534* 
(1686), 2216 (1687), 555 (1697). 1700-1750: 
5795* (1718), 5886*. 1750-1800: 3982 (1768). 
o. 1850: 4713*. 1850-1900: 2665* (1858), 2670 
(1891). 1900-1950: 4415* (1930). Uvis datering: 
5794* (nævnt 1902).

Brylluppet i Kana. o. 1200: 6364.
Jesus velsigner de små. 1700-1750: 5826* 

(1738). 1850-1900: 4783* (1875). 1900-1950: 
2107* (1913).

Bjergprædikenen. 1700-1750: 5887* (Saligpris-
ningerne (4), Matt.5, 6), 5887* (Saligprisninger-
ne (6), Matt.5, 8), 5887* (Saligprisningerne (9), 
Matt.5, 11), 5888* (Fadervor, Matt.6,10). o. 1750: 
4483* (Saligprisningerne (6-7), Matt.5, 8-9).

Jesus hos Martha og Maria. 1850-1900: †3162* 
(1878), 3161* (1880), 2268* (1888), 4366* 
(1894). 1900-1950: 5313* (1902), 3110* (1913).

Jesus og den blodsottige kvinde. 1600-1650: 
799*. o. 1800: 1176.

Indbydelsen til de trætte. 1850-1900: 4713* 
(1895), 2095* (1896). 1900-1950: 3185 (1909).

Jesus og den kananæiske kvinde. 1600-1650: 
799*. o. 1650: 1236* (?).
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Jesus og synderinden. 1850-1900: 1834* (1858), 
1554 (1875).

Jesus stilner stormen på Genesaret sø. 1850-
1900: 2922* (1883), 2767*.

Vandringen på søen. 1850-1900: 1528 (1895).
Lazarus’ opvækkelse. 1200-1250: †1623*. 1400-

1550: †4318 (?). 1600-1650: 3474* (1610), 5906* 
(1635), 3341* (1639), 4375* (1645), 681*. 1800-
1850: 1528.

Forklarelsen på bjerget. o. 1200: 5122*. 1650-
1700: 712*. 1750-1800: 3982 (1768).

Fristelsen på bjerget. o. 1200: 5120*, 5121*, 6364.
Andet. o. 1200: 6364 (Jesus helbreder høvedman-

dens søn?).
LIGNELSER
Den gode hyrde. o. 1200: 2469*. o. 1850: 2573 

(?). 1900-1950: 6286 (1914), 5289 (1916), 3310 
(1938), 1493 (1940).

Sædemanden. 1900-1950: 6286 (1914). Efter 
1950: 6332 (1996).

Sædekornet. Efter 1950: 3602 (1986).
De kloge og de ukloge jomfruer. o. 1525: 2476*.

JESU PASSION
Indtoget i Jerusalem. o. 1200: 5122*. o. 1500: 

3420.
Nadveren. 1100-1150: 5102. 1450-1500: 4461* 

(1480), 1575*. o. 1500: 3420 (?). 1550-1600: 558 
(1588), †3160, †3234 (?). 1600-1650: †4058 
(1612), 2536* (1640), 2136*. o. 1650: 1577*. 
1650-1700: 4165* (1654), 4959* (1656), 5530* 
(1670), 3357* (1677), 3579* (1677), 2268* 
(1682), (†)3422 (1691), 2421*, (†)4984*. o. 1700: 
3234*. 1700-1750: 1995* (1701), 4840* (1721), 
5014* (1723), †2185 (1724), 1660* (1725), 1730* 
(1727), 2990* (1743), 2907*, †3051, 3510*, 
5315*. o. 1750: 3824*. 1750-1800: 3859* (1792). 
1800-1850: 5186* (1837), †5290 (1837), 3743* 
(1841), (†)1507. o. 1850: 2959*, †3114*, 4153. 
1850-1900: 1871* (1851), 3665 (1853), 4194* 
(1858), †2990 (1862), 4566* (1866), 1731 (1875), 
1378 (1883), 2165* (1887), 3085*. Efter 1950: 
3107 (1950). Uvis datering: †4367 (nævnt 1862).

Fodtvætningen. 1100-1250: 5102 (o. 1150), 
5122* (o. 1250). 1450-1500: 4461* (1480). o. 
1500: 3420. Efter 1950: 4029* (1980).

Bønnen i Getsemane. 1100-1150: 5102*. 1450-
1500: 492* (1479), 4461* (1480), 1575* (?). o. 
1500: 3420*. o. 1600: †1823. 1650-1700: 806 
(1660)(?), 2326* (1660), 3381 (1667), 5514 
(1670). 1700-1750: 5778* (1706). 1800-1850: 
3754 (1828), 1538. o. 1850: 3331. 1850-1900: 
4810* (1852), 1995* (1857), †4318 (1857), 
4232* (1860), †3893 (1866), 3920* (1867), 4747* 
(1867), 4878* (1873), 1731 (1875), 3606* (1878), 
1932* (1897), 2662 (1899). 1900-1950: 5186* 
(1907), 4058* (1938). Uvis datering: †4086.

Judaskysset. o. 1200: 5122*. 1450-1500: 492* 
(1479), 4461* (1480), 1575* (?). o. 1500: 3420*, 
4361*. 1700-1750: 5778* (1706).

Tilfangetagelsen. o. 1200: 2262*. 1500-1550: 
4361*. 1700-1750: 5778* (1706), 5778* (1706).

Peters fornægtelse. 1700-1750: 5778* (1706).
Jesus for Annas. 1700-1750: 5779* (1706).
Jesus for Kaifas. 1400-1550: 1575* (o. 1450), 

4361* (o. 1500), (†)4453* (o. 1500)(?). 1650-
1700: 5514 (1670). 1700-1750: 5496* (1706), 
5779* (1706).

Bespottelsen. 1450-1500: 1576*.
Jesus for Pilatus. 1400-1550: 492* (1479), 4461* 

(1480), 4361* (o. 1500)(?). 1650-1700: 5516* 
(1670).

Jesus for Herodes. o. 1450: 1575*.
Hudflettelsen. o. 1200: 5122*. 1400-1550: 492* 

(1479), 4461* (1480), 4361* (1500), 1575* (o. 
1450)(?), 3559* (o. 1450), 3420 (o. 1500), †4779 
(o. 1500). 1650-1700: 5515* (1670). 1700-1750: 
5496* (1706), 5779* (1706).

Tornekroningen. 1400-1550: 4461* (1480), 
1575* (o. 1475), 3420* (o. 1550), †4779 (o. 
1550). 1650-1700: 5515* (1670).

Ecce Homo. 1450-1500: 492* (1479). o. 1500: 
3420* (?). 1850-1900: 4782 (1855), 1806* 
(1859), 1731 (1875).

Korsbæringen. 1100-1150: 5102*. o. 1450: 
†5478, †5753. 1450-1500: 4462* (1480), 1576*, 
3559*. o. 1500: 3420*, 4361*. 1500-1550: †1956. 
1550-1600: 678* (1585). 1650-1700: 924* 
(1694), 4376*. 1700-1750: 5496* (1706), 5779* 
(1706). 1850-1900: 4124*.

Korsfæstelsen. Middelalderlige: †1698. 1100-
1250: 5102* (o. 1150), 5122* (o. 1200), 2089*, 
2219*. 1400-1550: 492* (1479), 4462* (1480), 
†5478* (o. 1450), 5770* (o. 1500), 1576*, 1577*, 
1577*. 1450-1550: †5753*. o. 1500: 3420*. 1500-
1550: 3420 (o. 1500), †4054* (o. 1500), †1114, 
1124*, 4361*. 1550-1600: 2019* (1592), 1163* 
(1598), 4474*. o. 1600: 678. 1600-1650: 2536* 
(1640), 688*, 778* (?), 1419*, †1630, 2136*, 
5899*. o. 1650: 1587*, 5579*. 1650-1700: 4495* 
(1656), 4958* (1656), 2326* (1660), 5516* 
(1670), 717* (1675), 3357* (1677), 3579* 
(1677), 924* (1694), 4984*. 1700-1750: 2990* 
(1743), (†)2958* (1747), 5316*. o. 1750: 2450*. 
1750-1800: 3982 (1768). 1800-1850: 2169* 
(1822), 3618* (1823), †1448 (1826), †2047. 
1900-1950: 347 (1926). Efter 1950: 3892* (1962), 
6204* (1971), 6318* (1977), 2246, 3553*.

Nedtagelsen fra korset. 1100-1250: 2222*, 
5103. 1150-1200: 2756*. 1400-1550: †5187. o. 
1450: †5753*. 1450-1500: 1577*. o. 1500: 3420*. 
1500-1550: 3051* (1510). 1700-1750: 5316*. 
1800-1900: †3648.

GAMLE TESTAMENTE – NYE TESTAMENTE 
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NYE TESTAMENTE (fortsat)
Gravlæggelsen. 1100-1150: 5103*. 1400-1550: 

492* (1479), 1577* (o. 1450), †5753 (o. 1450), 
†4318 (?). 1600-1650: †697* (før 1653), 800* 
(1647), 688*, 778*, 1419*. 1650-1700: 700* 
(1654), 5517 (1670), 924* (1694), 2421*, †3062. 
1700-1800: †5315*. 1750-1800: 4918*. o. 1850: 
3510*. 1850-1900: 4123*.

Pietà. 1400-1550: (†)439* (o. 1500)(?), 2801* (o. 
1500), 3418* (o. 1500), †5187 (?).

Passionscyklus. 1500-1550: †1114. Efter 1850: 
6103 (1897), 6103 (1954).

JESUS MELLEM PASSION OG
OPSTANDELSE

Nedfarten til dødsriget. o. 1200: 5122*.
KRISTI OPSTANDELSE OG HIMMELFART
Opstandelsen. o. 1450: †5753. 1450-1500: 492* 

(1479), 1577*. 1550-1600: 558 (1588), †752 
(1595), 4474*, 5314*. 1600-1650: 692* (før 
1653), 1809 (1615), 684* (1633), 3341* (1639), 
800* (1647), 681*, 778*, 804, †1630, 5899*. o. 
1650: 1587*, 5579*. 1650-1700: 4495* (1656), 
4959* (1656), 2326 (1660), 5517 (1670), 717* 
(1675), (†)3422 (1691), 924* (1694), 1140*. 
1700-1750: 1995* (1701), 1342*, †5315*. 1750-
1800: †494 (1781), 4918. 1800-1850: 2169* 
(1822), 3618* (1823), 3618* (1823). o. 1850: 
4713*. 1850-1900: 1400* (1867), 3170* (1880), 
4193* (1882), 2959* (1884), 4685* (1899), 
3742*, 4124*. 1900-1950: 5241* (1919), 4528. 
Uvis datering: †6204 (nævnt 1833).

Kvinderne ved graven. 1550-1600: 4474*. 
1600-1650: 2502 (1625), 5907* (1635), 800* 
(1647), 778*, 1419*. 1750-1800: 3982* (1768). 
1850-1900: 2242* (1876). Efter 1950: 4838 
(1968), 3456*. Uvis datering: 2908 (nævnt 1862).

Noli me tangere. 1850-1900: 4639* (1878), 4566 
(1890).

Den vantro Thomas. o. 1700: 6349*.
Vandringen til Emmaus. 1875-1900: 2047* 

(1881), †2726, 3085* (1888), †4087* (1890), 
5213* (1891), 3051* (1895).

Kristus i Emmaus. 1850-1900: 4960* (1874), 
1660 (1892), 4317* (1893), 2693* (1895), 
6078*. 1900-1950: 2227* (1911), 2452* (1912), 
6307* (1912). Efter 1950: 4085* (1993).

Himmelfarten. 1150-1200: 2541*. 1550-1600: 
4474*. o. 1600: †1823. 1600-1650: †4058 (1612), 
5903* (1620), †2726 (1635). 1650-1700: 2326 
(1660), 5517 (1670), 717* (1675), 1241*. 1700-
1750: 4714* (1733), 1721*. o. 1750: 5136*. 
1750-1800: 3982 (1768). 1800-1850: 2169* 
(1822), 3618* (1823), 3743* (1841). 1850-1900: 
5135* (1875), †2908 (1879), †2726 (1880). 
1900-1950: 347 (1926), 6318* (1929), †1793 
(1938).

APOSTLENES GERNINGER
Pinseunderet. 1450-1500: 386*. 1550-1600: 558* 

(1588). 1600-1650: †2726. 1850-1900: 2665* 
(1858).

KRISTI GENKOMST
1900-1950: 4268* (1945), 6318 (1948). Efter 1950: 

1890 (1953).

JOHANNES’ ÅBENBARING
DOMMEDAG

1500-1550: 3821*. 1550-1600: 3969* (1551), 558* 
(1588). 1600-1650: 804*, †2726. 1650-1700: 
5580* (med to knælende mænd (portrætter?)). 
1750-1800: †494 (1781)(med Elias og Moses). 
Uvis datering: †2399 (nævnt 1745).

Kristus som Verdensdommer. o. 1150: 1406. 
1450-1500: 403*, 438*, †4054*, †4054*. 1500-
1550: 536* (1508), †542 (1508), 449*, 3821*. 
1550-1600: 668* (1572), 2377*, 4286*. 1600-
1650: 682* (1630), 4376* (1645), (†)687*, 782*, 
784, †825*, 2145*, 4655*. o. 1650: 801*, 5579*. 
1650-1700: 1140*, 5580*. 1700-1750: 2165* 
(1719). 1750-1800: †494 (1781).

Mikael som sjælevejer. 1500-1550: 3821*, 
†4365*.

Forbedere. o. 1150: 1406. 1450-1500: 403*. 1500-
1550: 1297* (1517), 1297* (1517), 3821*. 1550-
1600: 3969* (1551). 1600-1650: 784, †825*, 
4655*. o. 1650: 801*, 5579*.

Engle med basuner. 1450-1500: 403*. 1500-
1550: 1297* (1517), †1115*, 3821*. 1550-1600: 
3971* (1551), 774*. 1600-1700: †825*. o. 1650: 
801*. 1650-1700: 924* (1694). 1900-1950: 
3311* (1938)(syv lysbærende engle).

Engle med marterredskaber. o. 1650: 801* (?).
De dødes opstandelse. 1450-1500: 403*. 1500-

1550: †1115*, 3821*. 1550-1600: 3971* (1551), 
774*, 2377*. 1600-1650: 4376* (1645), 782*, 
†825*. o. 1950: †5480*.

Frelste. 1550-1600: 3971* (1551). 1600-1650: 
4376* (1645), 4655*. o. 1650: 801*. 1650-1700: 
5580*. 1700-1750: 2165* (1719).

Himlen. 1500-1550: 387*, 4365*. 1750-1800: 
3982 (1768).

Fortabte. 1550-1600: 3971* (1551). 1600-1650: 
4376* (1645), 4655*. o. 1650: 801*. 1650-1700: 
721*. 1700-1750: 2165* (1719).

Helvede. 1500-1550: 389* (Skærsilden?). o. 1650: 
801*. 1650-1700: 717* (1675). 1700-1750: 
2165* (1719).

Andet. o. 1200: 3686* (Det syvende segl). 1650-
1700: 4377* (Den tomme trone).

TREENIGHEDEN
1100-1250: 2192* (triskele). 1500-1550: 387*. 

1600-1650: †2726. 1750-1800: †494 (1781).
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NÅDESTOL
1400-1550: †4639. 1450-1500: 4458* (1480), 396* 

(1499), 4338*, 4412*. o. 1500: 2321*, 3415*.

GUD
1100-1150: 4743*, 4745*. 1150-1200: 2470*. 

1550-1600: 673* (1576), 561* (1588), 1910* 
(1595). 1600-1650: 778* (?), 1418*. o. 1650: 
5579*. 1650-1700: 712*, 721*, 1241, 2930*.

GUDS ØJE
1700-1750: †1528 (1711), 3136*, †3284. 1800-

1850: 5186* (1837). 1850-1900: 6088* (1853), 
1628* (1857), †1995 (1857), †4124 (1857), 3554 
(1861), †3162 (1878), †2047 (1881), †2165* 
(1887). Uvis datering: †3534 (nævnt 1862).

GUDS HÅND
Middelalderlige: 3907*. 1100-1250: 2191*, 2544*, 

2701*, 3021*, 3295*, 3902* (?). 1500-1550: 
2186* (1512).

MED VERDENSKUGLEN
o. 1500: 6068*, 6072*. 1550-1600: †5314*.

HELLIGÅNDEN
HELLIGÅNDSDUEN

1200-1250: 2545*. o. 1500: †2322. 1550-1600: 
3166 (1594), 3696*. o. 1600: 5806*. 1600-
1650: 4611 (1621), 1838 (1636), 2773* (1637), 
2730 (1639), 4644 (1641), 2375* (1642), 4063 
(1643), 1208*, 2633, 2704, 3613, 4719, 5899*. 
o. 1650: 2771*. 1650-1700: 2327 (1660), 5519 
(1670), 3361 (1678). o. 1700: 4417, 4476*. 
1700-1750: 2556 (1703), 5794 (1718), 5795* 
(1718), 1660* (1725), 2668*, 4472*. 1750-
1800: 3978*, 3979. o. 1850: 3510*. 1850-1900: 
6076 (1869). 1900-1950: 5509* (1936). Efter 
1950: 6091* (1950), 4031* (1953), 3427 (1955). 
Uvis datering: †3283 (nævnt 1862), 5794* 
(nævnt 1902).

KRISTUS
JESUSBARNET
Med verdenskugle. 1600-1650: 2766* (1637), 

2821* (1638), 2906* (1650).
Med stav og blad. 1600-1650: 3340* (1639).

MAJESTAS DOMINI
1100-1250: †3224, 3536*, 4745*, 5099*. o. 1150: 

1406*, 1406*. 1150-1200: 2538*. o. 1200: 3547*, 
3597*, †3692*. 1200-1250: 2547*, 3277*, 3278*, 
3375*. 1450-1500: 548* (1481). o. 1500: 525, 
1467*. 1500-1550: 544* (1508), 4122*. 1550-
1600: 560 (1588)(med apostelrække). 1600-1650: 
692* (før 1653). 1700-1750: 2081* (1752). 1850-
1900: 3641* (1887). 1900-1950: 2729.

Med evangelistsymboler. 1100-1250: †3224. o. 
1200: 3504*, 5116*.

Med Peter og Paulus. 1100-1250: 5744* (?).

SALVATOR MUNDI
1250-1550: †3922. 1450-1500: 4462* (1480). 

1500-1550: 2476* (med de kloge og de ukloge 
jomfruer). 1550-1600: 678* (1585), †4875 (?). 
o. 1600: 4982*. 1600-1650: 5904* (1620), 682* 
(1630), 2772 (1637), 3240* (1641), 2023*, 
2053, 2922*, 3171, 6351*. o. 1650: 692*. 1650-
1700: 2913 (1653), 4958* (1656), 2326* (1660), 
5259* (1665), 5516* (1670), 2736*, 3584*, 
3613, 4898*, 5808*. o. 1700: 2141, 3234*, 4370*. 
1700-1750: 5013* (1723), 5876*. 1750-1800: 
3829 (1760), 3972* (1766), 4888. 1800-1850: 
4564* (1847). Efter 1950: 3427* (1955).

Med apostelrækker. 1100-1150: 4745* (?). 
1500-1550: 4408* (?). 1600-1650: 2556*. o. 1700: 
2659*. 1850-1900: †3169* (1888).

TRØSTERMAND
1700-1750: 1995* (1701), †2185 (1724), 5817* 

(1738). 1900-1950: 5495* (1908).
TRADITIO LEGIS

1100-1250: 2331*, 4666* (?), 5744*.
KRISTUS PÅ KORSET

1100-1250: 1753*, 2454, 3442*. o. 1200: 2469*, 
3685*. 1200-1250: 3278*, 3447*. 1400-1450: 
4791* (1430). 1450-1500: 548 (1481), 520*. 
1500-1550: 2348* (1511), 521*, †2904. 1550-
1600: 3165* (1594), †1910 (1595), †6369* 
(1598), 3136*, (†)4713*. o. 1600: †1506, 1628*. 
1600-1650: 522* (1634), 4374* (1645), 804*, 
1194*, 1604*, 2612*, †2726, 3649*. o. 1650: 
1578*. 1650-1700: 712* (før 1666), 1200* (1651), 
703* (1655), 1704* (1663), 2560 (1664), 2513* 
(1667), 3114* (1691), 6369 (1695), 4384* (1696), 
701*, 1205*, 1210*, 2210*, 2296*, 2421*, 2433*. 
1700-1750: 6207* (1718), 3975* (1732), 1532*, 
2112*, 2139*, 2401*, 3283, 5966*, 6349*. 1750-
1800: 6362* (1762), †2108 (1773), 3863*, 6241*. 
1800-1850: 1976* (1826), 4346* (1829), (†)3893* 
(1840), 1507* (1841), 3921* (1841), 4565* 
(1847), 3605*. o. 1850: 4713*. 1850-1900: 2350 
(1857), 4124* (1857), 1698 (1861), 4528* (1866), 
1758* (1868), 3137 (1870), 1440* (1873), 2070* 
(1876), 3742* (1882), 2185*, †4685. Efter 1950: 
2767*. Uvis datering: †1555 (før 1874), †2095 
(nævnt 1862), †3534 (nævnt 1862).

Korsfæstelsesgrupper (kalvarier). Middelal-
derlige: 1377*. 1100-1250: 1753*, 3021*. 1400-
1500: †3428. o. 1450: 1436*. 1450-1500: 490* 
(1479), 1888* (1492), 1152*, 4321*. o. 1500: 
1465*, †3879*. 1550-1600: 558 (1588), 3114* 
(1595), 3696*. 1600-1650: 2272* (1603), 2630* 
(1610), 2661* (1613), (†)4606 (1613), 1809 
(1615), 2502* (1625), 2767* (1637), 2821* 
(1638), 2614 (1641), 800* (1647), 796*, 799*, 
1715*, 2601*. o. 1650: 1236*, 1512*, 1922*. 
1650-1700: 808* (1673), 5947* (1675), 2269* 

 NYE TESTAMENTE – KRISTUS

437*
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KRISTUS (fortsat)
(1682), (†)720*, 806*, 1241*, 2370*. o. 1700: 
1216*. 1700-1750: 4606* (1708), 3388* (1719), 
1660* (1725). o. 1750: 5135*. 1750-1800: 4466* 
(1768). 1800-1850: 1890* (1827), 4030* (1833), 
3743* (1841), 1378* (1844). 1850-1900: 5504* 
(1853), 5135* (1875), 3954*. 1900-1950: 2726 
(1918). Efter 1950: 2205 (1969), 1937.

KRISTUSPORTRÆTTER
1450-1500: 4681* (afladsbillede?), 4682* (aflads-

billede?). 1800-1900: †3468. 1850-1900: 4953 
(1878), 2138* (1890), 1932* (1897).

Veronikas svededug. o. 1400: †526. 1500-1550: 
2348* (1511).

SMERTENSMAND
1450-1500: 4458* (1480), 2903* (med engel). o. 

1500: 402* (med Skt. Gregorius), 404*, 2321*, 
†4318*. 1500-1550: 1835, 1952*, 4407*, 4407* 
(halvfigur i blomsterbæger). 1650-1700: 5803* 
(1679). 1850-1900: 4607 (1862), 5289* (1872), 
2729* (1893). 1900-1950: 1823 (1949). Efter 
1950: 4031* (1953).

DEN OPSTANDNE KRISTUS
o. 1600: 4136*, 4982* (med krumstav). 1600-1650: 

697* (før 1653), 2850* (1625), 682* (1630), 684* 
(1633), 5906* (1635), 688*, 1142*, 1666, 4942*, 
5899*, †5994. o. 1650: 2003*, 2212, 2808*, 2808, 
4493*. 1650-1700: 4164* (1654), 3475 (1682), 
†924 (1694), 3462* (1694), 701, 1162*, 1206*, 
1208*, 1214*, 1225*, 1241, 1484, 1588, 1937, 
1962, 2146*, 2370*, 2671*, 3061, 4898*, 6352*. 
1700-1750: 5948* (1703), 4846* (1722), 810, 
1343, 1420*, †1515, 1606, 2676*, 2857*, 5256*. 
1750-1800: †4466* (1768), 4793*, 5031*, 5295*, 
5329*, 5974*, 5974*. o. 1800: 5976*, 5976, 5977, 
5978*. 1850-1900: 3330. 1900-1950: 3379* 
(1908). Efter 1950: 3030* (1983).

Med engle. 1600-1650: 3474* (1610), 2614 
(1641), 800* (1647), 778* (?), 1234, 1858*. o. 
1650: 2333*. 1650-1700: 2736*, 2924*. 1700-
1750: 5776* (1706), 2165* (1719), 2113*, 
†2402, †4496*. 1850-1900: 3949* (1891).

Med soldater. 1600-1650: 2630* (1610), 3474* 
(1610), 2502* (1625), 2275* (1641), 782*, 792*, 
800*, 804*, †825*, 1194*, 1232*, 1236*, 2603*, 
3066, 3343*, 5972*. o. 1650: 1542, 2003*, 5151*, 
5916*. 1650-1700: 1200* (1651), 1703* (1663), 
5947* (1675), 3357* (1677), 3579* (1677), 5908* 
(1697), 806*, 1209*, 1241*, 1341*, 2171*, 2421*, 
5328*. o. 1700: 4852*. 1700-1750: 2165* (1719), 
4840* (1721), 1658* (1725), 2866* (1737), 2561, 
6350*. 1750-1800: 2781*. 1800-1850: 2823*.

På kisten. 1550-1600: 4284*. o. 1600: 775. 1600-
1650: 2275* (1641), 776*, 782*, 800*, 1540*, 
2283, 2738, 3066, 4067*. o. 1650: 1896*, 2115 
(med to kranier), 2332*. 1650-1700: 2513* 

(1667), 1514* (1683), 1812*, 2171*, 3003*. 1700-
1750: 812*, 1560*, 2080*, 2284, 2301*, 2931*.

På graven. 1550-1600: 1228*. 1600-1650: 792*, 
4007*, 4137*. o. 1650: 1542, 2834. 1650-1700: 
1938. 1700-1750: 2866* (1737). 1800-1850: 
2169* (1822).

På slange. 1600-1650: 2630* (1610), 800* 
(1647), 778* (?), 782*, †825*, 1418*, 2077*, 
2145*, 2612* (med benrad), 4067*. o. 1650: 
2333*. 1750-1800: †494 (1781), 2677*. 1900-
1950: 5494* (1947)(med kranium).

På jordkuglen. 1650-1700: 703* (1655), 1341*, 
2922*. o. 1700: 2707. 1700-1750: 812* (1720). 
1750-1800: 6241*.

I skyerne. 1600-1650: 2502* (1625). 1650-1700: 
3003*. 1700-1750: 1658* (1725), 811*. 1750-
1800: 2486*, 2835*, 3003. o. 1800: 2678.

Andet. 1500-1550: 1297* (1517). o. 1600: 3095* 
(stående på skriftfelt). 1600-1650: 2603*. o. 1700: 
3234* (med Salvator Mundi). 1700-1750: 1842* 
(stående på skriftfelt). 1750-1800: 2116*. 1850-
1900: 1853 (1861)(foran klippehulen).

ANDRE FREMSTILLINGER
1450-1500: 1577*. 1700-1750: 5825* (1738)(i 

fontelignende kalk). 1850-1900: 3554* (1861) 
(indbydende menigheden), 4412* (1863)(ved 
dør (Åb. 3, 20)), 3824* (1864)(med Johannes 
Evangelisten), (†)6204* (1866)(ved døbefont), 
6101* (1897)(pegende på sit hjerte). Efter 1950: 
3830 (1952)(konge pegende på slangeomvundet 
Kristus).

Stående med bog. o. 1700: 1761*.
Velsignende. 1700-1750: 2165 (1719)(ved to al-

terstager), 5832 (1738)(ved træ (Matt. 21,19-20)). 
1850-1900: 3381* (1856), 1628* (1857), 4031* 
(1872). Efter 1950: 3892* (1962).

Velsignende menigheden. 1850-1900: 4810* 
(1877), 5244*.

Med kalk og oblat. o. 1800: 2205*.
Med børn. 1850-1900: 3859* (1870), 3031* 

(1873), †3283. Efter 1950: 3107 (1950).
Urtegårdsmand. Efter 1950: 3949* (1988)(cy-

klus af flere fremstillinger).
ANDRE FREMSTILLINGER
Med kors. 1650-1700: 1980* (1654). 1850-1900: 

4714.
Med kalk og oblat. 1800-1850: †5214 (1838), 

3458* (1849).

ENGLE
ENGLE OG GENIER

1100-1250: 3700* (på døbefont), 4033*, 5100*. 
1150-1200: 3902*, 5139*. o. 1200: 3685*, 3953*. 
o. 1500: 3415, 6068*. 1500-1550: 4361*, 6355*. 
1600-1700: 5519* (1670), 5554 (1689), 4068*, 
4137*, 4373*. 1650-1700: 5517* (1670), 5947* 
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(1675), 3522* (?). 1700-1800: 5013* (1723), 
†4484*. 1750-1800: †4466* (1768), †3564 (pa-
pyrusrulle), 4656*. 1800-1850: 6166 (1845)(med 
dokument med dato for forordning, 1831), 
3767*. 1850-1900: 4858*. 1900-1950: †4316* 
(1905), 4268* (1945), 4268* (1945). Efter 1950: 
4034 (1981).

Troens engel. 1750-1800: 6212*. 1800-1900: 2767.
Dødens genius. 1600-1650: 799*. o. 1650: 1512*, 

1921*. 1650-1700: 1921* (1655). 1700-1750: 
814* (gravspade), 2277*, †2402, 2484*, 2484*. 
o. 1750: †731*. 1750-1800: 2170* (1750), 5195. 
1800-1850: 1322, 3064*, 5991*, 6122. o. 1850: 
6123 (efter Thorvaldsen). 1850-1900: 5991 
(1850), 2248, 3986, 3986*, 4620, 4620*, 6124* 
(metaer). 1900-1950: 5673 (1932).

Med musikinstrumenter. o. 1500: 6072* (lut 
og fedel). 1600-1650: 3282* (1611-16)(trom-
pet), 4376* (1645)(basun), 5135* (basun), 5918* 
(basun). 1650-1700: 5908* (1697)(basun). o. 
1700: 4854* (basun). 1700-1800: †4496* (basun), 
4906* (basun), 5966* (basun). 1750-1800: 5195 
(trompet).

Med røgelseskar. o. 1200: 3686*. 1200-1250: 
3447*.

Med lidelsesredskaber. 1450-1500: 4458* 
(1480). o. 1650: 6346*. 1650-1700: 3357* (1677).

Med døds- og forkrænkelighedssymboler. 
1600-1700: †5994. o. 1650: 5579*, 5916*. 1650-
1700: 3475* (1682)(hermer). o. 1700: †5599*. 
1750-1800: 5939.

Med paradissymboler. o. 1500: 6068*. 1600-
1650: 5906* (1635). o. 1650: 5579*. 1650-1700: 
5909* (1697), 806*, 3904. 1700-1800: 5966*. o. 
1850: 3511*, (†)5993. 1850-1900: 3004*.

Englehoveder. passim.
KERUBER

o. 1150: 1404. 1600-1700: 5902* (1620), 684* 
(1633), 5803* (1679). 1700-1800: 5568* (1719), 
4846* (1722). o. 1850: 3510*.

SERAFER
1650-1700: 712*.

ÆRKEENGLE
Gabriel. 1150-1200: 2541* (?). 1450-1500: 492* 

(1479).
Mikael. 1100-1250: 2219*, 2541* (?), 4743*. o. 

1200: 3685*. 1300-1400: †2447*, †3603. 1450-
1500: 492* (1479). o. 1500: †4319. 1500-1550: 
394*. 1800-1900: 3648*.

ENGLEBØRN OG PUTTI
Blæsende sæbebobler. 1600-1650: 2922*, 3343*. 

o. 1650: 696*, 2003*. 1650-1700: 4897* (1678), 
712*, 1858*, 2226*, 2736*, 3003*. o. 1700: 6352*. 
1700-1750: 5949* (1703), 1560*, 2277*, †4496. 
1750-1800: 2740*, 4918, 5025*, 5025*.

Med bøger. 1100-1250: 1360*. 1700-1750: 590* 

(1730), 814 (1731), 2113* (1736-41), 2926* 
(1741).

Med våbenskjolde. 1450-1500: 490* (1479), 
441* (1482-91), 402*. 1500-1550: †542 (1508), 
1306*. o. 1600: 1512*, †3174*. 1600-1650: 845* 
(1639), 1179*, 2922*. o. 1650: 1587*. 1650-1700: 
1201* (1651), 4495* (1656), 4958* (1656), 
701, 721*. 1700-1750: 2112* (1736-41), 5926* 
(1741-45), 1184*.

Med musikinstrumenter. 1450-1500: 2390*. 
1500-1550: 387* (håndorgel, skalmeje, sæk-
kepibe, basun, lut, fedel med bue, harpe og to 
håndklokker). 1550-1600: 561 (1588)(basun), 
4286* (basun). o. 1600: 4564 (basun). 1600-1650: 
4611* (1621)(basun), 2766* (1637)(trompet), 
2614 (1641), 845* (1646)(basun?), 782* (basun), 
784, 797 (basun), 1196* (basun?). o. 1650: 1916 
(basun). 1650-1700: 702* (1655)(basun), 1921* 
(1655)(basun), 2560 (1664)(basun), 695* (basun), 
701* (basun), 712* (orgel), 807* (basun), 1304*, 
2736* (basun), 2922*, 4386* (basun), 5909* 
(basun). 1700-1750: 3388* (1719)(basun), 590 
(1730), 1174* (1730)(basun), 814 (1731), 814*, 
2277* (trompet), 2562* (basun), 2931* (basun), 
3835* (basun), 5599* (basun).

Med lidelsesredskaber. 1100-1250: 1512*. 
1450-1500: 402*, 520*. 1500-1550: 1124*. 1600-
1650: 684* (1633), 2821* (1638), 2536* (1640), 
1232*, 2922*. 1650-1700: 2914* (1653), 4959* 
(1656), 2327 (1660), 5514 (1670), 5515* (1670), 
5515* (1670), 5516* (1670), 5517 (1670), 5803* 
(1679), 3613, 5808*. 1700-1750: 5948* (1703), 
5572* (1742). 1750-1800: 4917, 4918.

Med døds- og forkrænkelighedssymboler. 
1550-1600: 774*. 1600-1650: 5906* (1635), 
845* (1646), 688*, 780*, 790*, 799*, 1232*, 
2922*, 2922* (olielampe). o. 1650: 1236*, 1512*, 
2003*, 2808. 1650-1700: 710* (før 1666), 1201* 
(1651), 2146* (1651), 2146* (1651), 702* 
(1655), 705 (1656), 806 (1660), 2560 (1664), 
5516* (1670), 5516* (1670), 724* (1686), 720*, 
728*, 883, 1210*, 1210*, 1214*, 2296*, 2301*, 
2736*, 3003*, 3467*, 3904*. 1700-1750: 732* 
(1702), 740* (1718), 2273* (1721), 744* (1727), 
745* (1738), 746* (1745), 1560*, 1721*, 1782*, 
2115, 2738*, 2787*, 4299*, 4418*, 4915*, 
5256*, 5926*. 1750-1800: 750* (1765), 1963*, 
2740*, 4917*, 4919, 4919*, 5911*, 6212*. 1800-
1850: 1797*.

Med paradissymboler. 1450-1500: 2391*. 1550-
1600: 678* (1585). o. 1600: 3065*. 1600-1650: 
684* (1633), 1179 (1638), 780*, 789, 1179*, 
2726*, 2922*. 1650-1700: 1202* (1665), 1202* 
(1665), 5514 (1670), 5518 (1670), 5519* (1670), 
808* (1673), 809* (1688), 5555 (1691), 555* 
(1697), 890* (1699), 692*, 710*, 718*, 722*, 

KRISTUS – ENGLE 
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ENGLE (fortsat)
807*, 1210*, 1212*, 1214*, 2736*, 2925*, 
†3062. o. 1700: 1216*. 1700-1750: 737* (1702), 
5794* (1718), 5795* (1718), 1220 (1725), 4381* 
(1728), 745* (1738), 2571 (1739), 2277*, †2402, 
2738*, 2741, 2742, 2786*, 2787*, 2931*, 4865*, 
4906*, 5599*, 5926*, 5926*. 1750-1800: 2081* 
(1752), 2081* (1752), 6244 (1785), 870 (1787), 
870 (1787), 6244 (1792), 2835*, 2835*, 3863*, 
4916 (?), 5934*, 6243*, 6243*, 6243, 6243. 1800-
1850: †2147 (1802). 1850-1900: 1859*, †5913*.

Andet. 1250-1550: †418* (kerte), †418* (røgelses-
kar). o. 1500: 404* (månesegl), 2322* (lysstave?). 
1500-1550: 1298* (1517)(skriftbånd), †450* 
(nøgne sjæle), 1952* (lilje, spyd og sværd). o. 
1600: †1332 (sværd, blomster). 1600-1650: 684* 
(1633)(fane), 1663* (hund, æble), 2922* (æble, 
slange, flammesværd, tavle). o. 1650: 2333* (fiske-
haler, skrifttavle). 1650-1700: 808* (1673)(tavle), 
729* (hjerte), 731* (skriftrulle). 1700-1750: 4846* 
(1722)(skrifttavle), 1220* (1725)(tavle), 2926 
(1741)(kugler, trukket på tråd). 1750-1800: 2568 
(1754)(skriftrulle), 2568 (1754)(flammende kugle).

Uden særlige kendetegn. passim.

DJÆVLE
1100-1250: 2220* (?). 1500-1550: 389*, †3578*.

MARIA
MARIAS LIV
Bebudelsen. o. 1150: 1406. o. 1200: 5118*. 1200-

1250: 2547. o. 1500: 1950*, 6068*. o. 1550: 
1381*, 1699, 1717, 2140, 2244*, 3089*, 3139*, 
4532*, 4574*, 4717*, 4963*, 5140. 1550-1600: 
557 (1588), 1313, 1441, 1476, 1809*, 1998*, 
2050*, 2073*, 2666*, 2827, 2994*, 3237*, 
3425*, 4198*, 4688. 1600-1650: 1183* (1639), 
729*. 1650-1700: 4959* (1656), 3357 (1677), 
3579* (1677), 555* (1697). 1850-1900: 4753*. 
Efter 1950: 1825 (1977).

Besøgelsen. o. 1200: 5118* (med  Zacharias). 
1200-1250: 2547*. 1450-1500: 492* (1479).

Andet. o. 1150: 1406 (Marias død), 1406 (Den 
an den bebudelse). 1900-1950: 6101 (1946)(fem 
scener).

MARIA MED BARNET
1400-1550: 520*, †1757*, †4639. o. 1500: 525. 

1500-1550: 516*. 1650-1700: 3357* (1677). 1850-
1900: 1731 (1875). Efter 1950: 1374 (1951).

Stående. 1400-1550: 2225*. 1450-1500: 4458* 
(1480), 4462* (1480). o. 1500: 2391* (med vin-
drueklase), 2986*, 3416*, 4166*, 5853*. 1500-
1550: 6355*. 1850-1900: 6096 (1897), 6307*.

Tronende. o. 1150: 1406*. o. 1200: 3686*. 1200-
1250: 3642*. o. 1250: 2043* (med liljescepter). 
1250-1300: 1957*. o. 1300: 3778*. 1300-1400: 

1006*. o. 1350: 3874*. o. 1400: 3803*. 1650-
1700: 3000* (1698). 1850-1900: 2665* (1858). 
1900-1950: †6307* (1912).

DEN HELLIGE FAMILIE
1500-1550: †4269*.

HIMMELKRONINGEN
1200-1300: 1742*. 1300-1350: 1006*. 1450-1500: 

490 (1479), 548 (1481), 1680*. o. 1500: 6072*. 
1500-1550: 1134*.

DEN APOKALYPTISKE MADONNA
1450-1500: 2391*, 3110*. o. 1500: 404* (Rosen-

kransmadonna), 3110* (i sekundær (1916) sol-
gissel), 6068*. 1500-1550: 2962* (1519), 1110*, 
2476*, 4340*, 4362*. 1550-1600: 2021*. 1850-
1900: 6100*.

ANDRE FREMSTILLINGER
1600-1700: 3613 (?). 1900-1950: 6101 (1946)(»Vor 

Frue af Morgensolen fra det høje«). Uvis date-
ring: †6307 (nævnt 1950)(Maria-ikon).

Forbeder for menneskeheden. 1450-1500: 492 
(1479). 1500-1550: 450*. o. 1650: 1512*, 1922*. 
1850-1900: †6307*.

Mater dolorosa. 1500-1550: 1952*, 4122*, 
4362*, 4407*.

APOSTLE OG EVANGELISTER
APOSTLE

o. 1150: 1406. 1250-1550: †3922. 1400-1550: 2226. 
o. 1450: 2182*. 1450-1500: 548 (1481), 1469*, 
1680*. o. 1500: 2369*. o. 1650: 695*, 1916*. 
1650-1700: 5516* (1670), 554 (1697), 696*, 
1469*, 2663*. 1700-1750: 5810 (1742). Uvis 
datering: 692* (før 1653).

Andreas. o. 1450: 2182*. 1450-1500: 490 (1479), 
4460* (1480), 1574*, 4681*. o. 1500: 525, 5773*, 
5852*. o. 1600: 4474. 1600-1650: 1478 (1639), 
1663. 1650-1700: 5516* (1670), 1469*. 1750-
1800: 4892.

Bartholomæus. 1450-1500: 490* (1479), 4460* 
(1480), 548 (1481), 1574*. o. 1500: 5774*, 
5852*. 1500-1550: 544 (1508). 1600-1650: 1664. 
1650-1700: 5518* (1670). 1750-1800: 4892.

Filip. 1450-1500: 490 (1479), 4460* (1480), 
1469*. o. 1500: 525, 1950*, 5774*. 1700-1750: 
5810 (1742)(?). 1750-1800: 4892*.

Jakob den Ældre. 1400-1550: 2226. 1450-1500: 
490 (1479), 4460* (1480), 548 (1481), 1469*, 
1574, 4681*. o. 1500: 5774*, 5852*. 1550-1600: 
4473 (?). 1650-1700: 5516* (1670). o. 1700: 1761* 
(?). 1700-1750: 5810 (1742)(?). 1750-1800: 4892*.

Jakob den Yngre. 1450-1500: 490 (1479), 4460* 
(1480), 1469*, 1574 (?). o. 1500: 1954, 5773*, 
5852*. 1650-1700: 5518 (1670)(?). 1750-1800: 
4892.

Johannes. 1150-1200: †4779* (?). 1400-1550: 
2225*, 2226. 1450-1500: 490 (1479), 4460* 
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(1480), 1574*, 1680*. o. 1500: 3416*. 1600-
1650: 2053 (1602-04), 1195* (1610-20), 1663*. 
o. 1650: 1916. 1650-1700: 1200* (1651), 1162*, 
1469*, 3613*. o. 1700: 1216*, 1761*, 3234* (?). 
1750-1800: 4892*. 1800-1850: †3311. o. 1850: 
3510*. 1850-1900: †4318 (1857). 1900-1950: 
2828 (1911).

Judas Taddæus. o. 1450: 2182* (?). 1450-1500: 
490 (1479), 4681*. o. 1500: 5852*. 1500-1550: 
1955. 1600-1650: 1664. 1650-1700: 5518 
(1670)(?). 1750-1800: 4892.

Mattias. o. 1450: 2182*. 1450-1500: 490 (1479), 
4460* (1480), 1469*. o. 1500: †418*, 5775*, 
5852*. 1500-1550: 1954. 1600-1650: 1664*. 
1750-1800: 4892.

Mattæus. 1400-1550: 2226. o. 1450: 2182*. 1450-
1500: 490* (1479). o. 1500: 5852*. 1700-1750: 
5810 (1742)(?).

Paulus. 1100-1250: 1753* (?). o. 1200: †3693*. 
1450-1500: 490 (1479), 4460* (1480), 548 (1481), 
1469* (?), 1680*. o. 1500: 525*, 5773*, 5852*. 
1500-1550: 5109. 1550-1600: 560 (1588), 4474. 
1600-1650: 2053 (1602-04), 2611* (1610-16), 
(†)687*, 1194*. 1650-1700: 702* (1655), 5947* 
(1675), 1162*, 2421*, 2450*, 2864*, 3613, 5806*. 
1750-1800: 4892. 1900-1950: 2828 (1911).

Peter. 1100-1250: 1753*. o. 1200: 2900* (Peters 
martyrium). 1450-1500: 490 (1479), 4460* 
(1480), 548 (1481)(?), 1469*. o. 1500: 5773*, 
5852*. 1500-1550: 451*, †4365* (?), 5109*. 
1550-1600: 560 (1588), 4473*. 1600-1650: 
2053* (1602-04), 1838* (1636), 1478 (1639), 
1663*. o. 1650: 1916. 1650-1700: 806 (1660)(?), 
5519* (1670), 5947* (1675), 1162*, 2421*, 
3613. o. 1700: 1761*. 1700-1750: 5810 (1742), 
2450*. 1750-1800: 4892. 1850-1900: †4318 
(1857). 1900-1950: 2828 (1911).

Peter og Paulus. o. 1200: 2900*. o. 1450: 529*. 
1600-1650: 684* (1633), 5906* (1635). 1650-1700: 
2671* (1673?)(?). Uvis datering: 691* (før 1653).

Peter og Andreas. 1600-1650: 684* (1633).
Peter, Jakob og Johannes, 712* (før 1666).
Simon. 1450-1500: 4460* (1480), 1469*. o. 1500: 

5775*, 5852*. 1500-1550: 1954. 1600-1650: 
1663*. 1650-1700: 5518* (1670). 1700-1750: 
5810 (1742)(?), 2450*. 1750-1800: 4892.

Thomas. 1450-1500: 490 (1479), 4460* (1480), 
548 (1481), 1469*. o. 1500: 5773*, 5852*. 1500-
1550: 1955*. 1600-1650: 1663*. 1650-1700: 5518 
(1670)(?). 1750-1800: 4892.

APOSTELRÆKKER
1100-1250: †3224. 1150-1200: 2540*, †4779*. 

o. 1200: †3693*. 1450-1500: 1574*, (†)4681*. 
o. 1500: 2322*, 3417*. 1500-1550: †1114 (?), 
1126*, 2476*. 1650-1700: 3584*. 1850-1900: 
†1446 (1873)(Efter Thorvaldsen), 2067 (1890).

DE FIRE EVANGELISTER
1450-1500: 548* (1481). 1500-1550: †4410*. 1550-

1600: 673* (1576), 3165 (1594), 1163* (1598), 
4093*. 1600-1650: †2141 (1600-10)(?), †2097 
(1601), 2272* (1603), 2023* (1613-14), 2508 
(1616), 2634 (1616), 3564* (1616), 2641* (1621-
49), 684* (1633), 1582* (1633), 5906* (1635), 
1662* (1636), 2772* (1637), 2821* (1638), 
2536* (1640), 2614* (1641), 3240 (1641), 889 
(1644)(Johannes og Lukas mgl.), 2907* (1650), 
(†)687 (Markus og Mattæus mgl.), 688* (Markus 
og Mattæus mgl.), 785*, 792*, 794*, 796*, 798*, 
800*, 804*, 1234, 1340, 1418, 1585*, 1586*, 
1604*, 1811*, 1841*, 1921*, 2144*, 2248, 2278*, 
2457*, 2482*, 2675, 2776*, 2776, 2857*, 2922*, 
2929*, 2997*, 3066*, 3343*, 3587*, 3649*, 
4137*, 4137*, 4416*, 4654*, 4719, 5578*, 5972*. 
o. 1650: 691*, 695* (Markus og Johannes mgl.), 
801*, 1236*, †1515, 1534*, 1542*, 1587*, 1896*, 
2003*, 2115, 2333*, 2676*, 2808, †2864*, 3066, 
5150*, 5579*. 1650-1700: 1199* (1651), 1717* 
(1651), 3058* (1651), 1812 (1653), 2913 (1653), 
3761* (1656), 806 (1660), 2326* (1660), 3381 
(1667), 3587* (1673), 3357* (1677), 3579* 
(1677), 5803* (1679), 2269* (1682), 1514* 
(1683), 700* (Markus mgl.), 806*, 1157*, 1208*, 
1209*, 1226*, 1241*, 1241, 1812*, 1896*, 1897*, 
1897, 2116*, 2146*, 2171*, 2298*, 2396*, 2401*, 
2421*, 2513, 2671*, 2930*, 3061*, 3584*, 3904*, 
4068*, 5328*, 5580*, †5920*, 6352*. o. 1700: 
2141*, 2659*, 4370*, 5918*. 1700-1750: 2000* 
(1701), 2556* (1703), 3388* (1719), 5568* 
(1719), 812* (1720), 4846* (1722), 1658* (1725), 
†1731 (1727), 2392* (1731), 812*, 1184*, 1343, 
1420, †1446, †1515, 1560*, 1606, 1720, 1916*, 
2189*, 2284, 2301*, †2402, 2676*, 3565*, 4690 
(?), 4944*, 5316*, 5581*. o. 1750: 2808*. 1750-
1800: 3978*, 4656*, 4888. o. 1800: †2047. 1850-
1900: 5142* (1873)(efter Thorvaldsen), †4788* 
(1875), 3537* (1892), 1838* (1896), †3427* 
(1896), 2427*. 1900-1950: 4415* (1930), 4989* 
(1932), 3311 (1937). Efter 1950: 1683* (1954), 
3427* (1955), 4276* (1961). Uvis datering: †1382 
(nævnt 1862)(Johannes mgl.), †3427 (nævnt 1862), 
†5192 (nævnt 1862).

Mattæus. 1450-1500: 4460* (1480)(?). o. 1500: 
5775*. 1550-1600: 4473. o. 1600: 2829*. 1600-
1650: 2731* (1639), 797 (med Johannes). 1650-
1700: 5516* (1670)(?), †3926*, 5808*. 1700-1750: 
5779* (1706)(?), 5878*. Efter 1950: 5808 (2001).

Markus. 1550-1600: 4473*. 1600-1650: 1779 
(1633)(?). o. 1650: 2863*. 1650-1700: 890 (1690). 
1700-1750: 5779* (1706), 5877*.

Lukas. 1550-1600: 4474*. 1600-1650: 1779 
(1633), 2966*. 1650-1700: 5808*. 1700-1750: 
5779* (1706), 5877*.

ENGLE – APOSTLE OG EVANGELISTER 
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APOSTLE OG EVANGELISTER (fortsat)
Johannes. 1100-1250: 2219*. 1450-1500: 492 

(1479), 548 (1481), 1680*, 2390*. o. 1500: 
5773*, 5852*. 1500-1550: 544* (1508), 406*. 
1550-1600: 4474. 1600-1650: 1779 (1633)(?), 
688* (med Mattæus), 4130. 1650-1700: 5516* 
(1670), 5808*. 1700-1750: 5779* (1706), 5876*. 
1800-1850: 5251*.

HELLIGE MÆND OG KVINDER
HELLIGE MÆND
Acacius og de 10.000 soldater. 1500-1550: 3511*.
Alexius. 1450-1500: 2391*.
Andreas. 1500-1550: 544 (1508).
Ansgar. 1850-1900: 6305* (1886)(scener fra liv), 

6309* (1886).
Antonius. 1450-1500: 492 (1479). o. 1500: 412*. 

1500-1550: 4451*.
Antonius af Padova. o. 1500: 5774*, 5853*.
Benedikt. 1450-1500: 4458* (1480).
Bernardinus af Siena. o. 1500: 5853*.
Bonaventura. o. 1500: 5853*.
Clemens. 1300-1350: 528*. 1450-1500: 489* 

(1479), 492 (1479), 492 (1479)(martyrlegende), 
441* (1482-91), 520*. o. 1500: 762*, 2391*. 
1500-1550: 422*, 517*, 1953*, 6355*. 1550-
1600: 564* (1588). o. 1600: 504.

Cyriacus. 1450-1500: 490 (1479).
Dionysius. 1450-1500: 1888* (1492). o. 1500: 

3418*. 1500-1550: 4408*.
Dominikus. 1500-1550: 1126, 1136* (?).
Eligius. o. 1500: 410* (martyrlegende). 1500-

1550: 4408* (?).
Erasmus. 1450-1500: 4462* (1480). o. 1500: 

1466* (martyrlegende), 5851*.
Eustachius. 1200-1250: 3447*.
Frans. o. 1500: 5773*, 5852.
Hubertus. o. 1500: 525.
Johannes Døberen. 1100-1150: †5098*. 1400-

1550: †4639. 1450-1500: 489* (1479), 492 (1479), 
493 (1479), 4460* (1480), 3112*. o. 1500: 2322*, 
2390*, 3284*. 1500-1550: 536* (1508), 406*, 
451*, 1134*, †1471. o. 1550: 3228* (Herodes’ 
gæstebud?), 3229*, 3229*, 3230* (Herodes’ 
gæstebud?). 1600-1650: 694* (før 1653), 2612* 
(1610-16), †551 (1612). o. 1650: 2421*, 6346*. 
1650-1700: 699* (1654)(?), 1921* (1655), 1702* 
(1663), 2560* (1664), 4897* (1678-81), 700*, 
2736*, 5806*. 1850-1900: 1806* (1859).

Josef. 1500-1550: †4269*. 1850-1900: 6096 
(1897), 6101*, †6307*.

Josef af Arimatæa. 1500-1550: 3052*.
Jørgen. 1400-1550: †3581 (?), †4639, †5187. 

1450-1500: 490 (1479), 4460* (1480). 1500-
1550: (†)4230*. o. 1550: 4610*. 1800-1850: 6096 
(1897)(?).

Jørgen og dragen. 1450-1500: 389* (1497), 
1177*. o. 1500: 3819*, †4319. 1500-1550: †1956, 
4270*, 4363* (dragen mgl.). 1900-1950: 3900 
(1933).

Knud den Hellige. 1450-1500: 490 (1479). 
1500-1550: 1954* (?).

Knud Lavard. 1500-1550: 1953* (?), 1954*.
Konrad af Konstanz. o. 1500: 3417* (?).
Kosmas og Damian. o. 1150: 1406. 1500-1550: 

3511* (?).
Kristoffer. Middelalderlige: †2292. 1350-1450: 

†2820. 1400-1550: †4639. 1450-1500: 490* 
(1479), 5752*. o. 1500: 762*. 1500-1550: 2960* 
(1519), 422*, 517*, 1134*, 4270*, 6355*. 1750-
1800: 493 (1781).

Laurentius. Middelalderlige: †2292. 1450-1500: 
4460* (1480). o. 1500: 525*. 1500-1550: 1111*, 
1134*.

Liborius. 1500-1550: 2962* (1519).
Ludvig af Toulouse. o. 1500: 5854*.
Martin. 1450-1500: 4462* (1480).
Mauritius. 1400-1550: †3581 (?).
Nikolaj. o. 1200: 3684*. 1350-1400: 1108*. 1400-

1550: 1060*. o. 1500: 5774*, 5852*. 1500-1550: 
1126.

Olaf. 1450-1500: 490 (1479). 1500-1550: 624* 
(1505), 1134*, 1954*.

Pantaleon. 1450-1500: 490 (1479).
Peter Martyr. 1500-1550: 1110*.
Qvirinus. 1450-1500: 490 (1479).
Rochus. 1500-1550: 4270*.
Sebald. 1450-1500: 490 (1479).
Sebastian. 1450-1500: 490* (1479)(martyrlegen-

de), 492 (1479). 1500-1550: 4270*.
Stefan. 1450-1500: 490 (1479).
Søren. o. 1500: †418*.
Thomas Aquinas. 1500-1550: 1110* (?), 1126, 

1136* (?).
Urban. o. 1500: 762* (?). 1500-1550: 517* (?).
Vincent af Saragossa. 1450-1500: 490 (1479).
Vincent Ferrer. 1500-1550: 1136*.

HELLIGE KVINDER
Agnes. 1450-1500: 490* (1479), 404*. 1500-1550: 

3639*.
Anna Selvtredje. Middelalderlige: †2292. 1400-

1550: †419*, †4318. 1450-1500: 489* (1479), 
492 (1479). o. 1500: 5852*. 1500-1550: 1134*, 
3860*, †4269*, 4362*.

Apollonia. o. 1500: †418*.
Barbara. 1450-1500: 490* (1479), 4462* (1480), 

1680*, 2695*, 3112*, 4339*. o. 1500: 414*, 
5853*. 1500-1550: 544 (1508), 516*, 1134*, 
2476*, †4270, 4363*.

Brigida. o. 1150: 1406.
Cecilia. o. 1500: †418*. 1900-1950: 6303 (1929).
Clara. 1450-1500: 4462* (1480). o. 1500: 5852*.
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Dorothea. 1400-1550: †5187. 1450-1500: 490* 
(1479)(?), 4462* (1480), 1680*. o. 1500: 412*. 
1500-1550: 3640*, †4269.

Elisabeth. 1450-1500: 490* (1479)(?). o. 1500: 
5852*. 1500-1550: 544* (1508).

Gertrud. 1400-1450: 3830*. 1450-1500: 490* 
(1479), 4462* (1480). 1500-1550: 3639* (?).

Hovedjomfruer (Margrethe, Dorothea, Ka-
tharine og Barbara). 1450-1500: 1680*.

Juliana. o. 1500: †418*.
Katharina. 1350-1450: †2819. 1400-1450: †415* 

(?), †3428. 1450-1500: 490* (1479), 4462* 
(1480), 1680*, 2016*, 2695*. o. 1500: 5775*, 
5853*. 1500-1550: 516*, 1134*, 1136*, 1313*, 
2476*, 3640*, 4363*.

Kristine. 1500-1550: 406*.
Margrethe. 1450-1500: 490* (1479), 4462* 

(1480), 1680*. 1500-1550: 3640*, †4269.
Maria Magdalene. 1400-1450: †415* (?). 1450-

1500: 520*, 4338*. o. 1500: 5853*. 1500-1550: 
534* (1508), 544 (1508), 516*, 1134*, 3418*, 
3514*. 1900-1950: †6304 (1912)(?).

Sunniva. 1450-1500: 490* (1479).
Thekla. o. 1150: 1406. 1200-1250: 3630* (?).
Ursula. 1400-1550: 2225*. 1450-1500: 2695*.

HELGENRÆKKER
1450-1500: †2016 (kun Katharina bevaret).
Nødhjælpere. o. 1500: 3418* (Jørgen, Sebaldus?, 

Erasmus, Barbara, Kristoffer, Margrethe, Augusti-
nus, Clara?), 4567* (Dionysius, Erasmus). 1500-
1550: 3640* (?).

KIRKEFÆDRE
1500-1550: 1136*.
Ambrosius. 1450-1500: 490 (1479). 1500-1550: 

543* (1508).
Augustin. 1450-1500: 490 (1479). o. 1500: 3417* 

(?). 1500-1550: 543 (1508), 3511*.
Gregor. 1450-1500: 490 (1479), 402*. 1500-1550: 

543* (1508), 3640*.
Gregors messe. 1450-1500: 492 (1479). 1500-

1550: 388*.
Hieronymus. 1450-1500: 490* (1479). 1500-

1550: 543* (1508), 3639*.
UIDENTIFICEREDE

1100-1250: (†)1464 (glorie?), †1992. o. 1200: 1949 
(korsglorie?). 1200-1300: †3636. 1400-1550: 
1791* (glorie), (†)2533. 1600-1650: 781* (kvin-
der (engle?), med skrifttavle). 1650-1700: 3579* 
(1677)(engle?). 1900-1950: 3817 (1910)(vinget 
kvinde med glorie).

Gejstlige. o. 1100: 1090*. o. 1200: 1398* (biskop), 
3597*. o. 1250: 3606* (biskop). 1250-1300: 4639 
(ærkebiskop). 1400-1550: 1112 (?), 1891* (biskop 
(Dionysius?), †3428. 1450-1500: 490 (1479), 
4460* (1480)(biskop). o. 1500: 412*, 525, 762*, 
1467*, 2322* (biskop), 4567*. 1500-1550: 516*, 

3511* (biskop), 3639*, 3640*, 4408* (biskop). o. 
1700: †1531. 1750-1800: 493 (1781).

Mænd. 1300-1350: 383* (?). 1450-1500: 402*. o. 
1500: 525. 1500-1550: 459* (I blomsterkalk, med 
hærfugl), 1954 (stifter? med højpuldet hat, spyd 
og rosenkrans), 1955 (sværd). 1650-1700: 1980 
(1654). 1700-1750: †1731 (1727). 1850-1900: 
534* (1871)(kronet).

Kvinder. 1200-1250: 3606*. 1400-1450: †415*. 
1450-1500: 490* (1479). o. 1500: 412. 1500-
1550: 1955*, 3639* (kronet), 3640*, 3640*, 
†4270, †4451* (blomst). 1800-1850: 4564* 
(1847)(Maria?).

Andre. 1100-1250: 2454*. 1400-1550: †3922 (to 
helgener), †4639. 1500-1550: †4122* (tre stående 
helgener).

ALLEGORISKE FIGURER
DYDER

o. 1150: 1406. 1550-1600: 673* (1576). 1600-1650: 
552 (1612), 3340 (1639).

De tre teologiske dyder (Tro, Håb og Kær-
lighed). 1600-1650: 5899*. 1850-1900: 4131*.

Beskedenheden (Modestia). o. 1150: 1404.
Fromheden (Pietas). 1750-1800: 5913*.
Gavmildheden (Largitas). 1750-1800: 5913*.
Håbet (Spes). o. 1150: 1404. 1550-1600: 561 

(1588), 1163* (1598). o. 1600: 2245*. 1600-1650: 
3476* (1608-18), 3471* (1610), 681* (1630), 
684* (1633), 5906* (1635), 2536* (1640), 2614 
(1641), 4644 (1641), 4689* (1641), 1232*, 2137*, 
2145*, 2922*, 4942*, 5195*, 5898*. o. 1650: 
1578*, 2485*. 1650-1700: 2907* (1650), 1199* 
(1651), 705 (1656), 4494* (1656), 2561 (1664), 
4956* (1666), 2513* (1667), 5519* (1670), 3475 
(1682), 5908* (1697), 864 (1699), 701*, 708*, 
710*, 712*, 1120, 1158*, 1207*, 1210*, 1472*, 
1877*, 1962 (?), 2296*, 2922*, 2930*, 5808*. o. 
1700: 1216*, 4854*. 1700-1750: 5948* (1703), 
2113* (1736-41), 5574* (1742), 2741, 2787, 
5256*. o. 1750: 6230*. 1750-1800: 2739*, 2835*. 
o. 1800: 3137*. 1800-1850: 3921* (1841).

Klogskaben (Prudentia). 1550-1600: 561 
(1588). o. 1600: 2245*. 1600-1650: 681* (1630), 
4689 (1641). 1650-1700: 4164* (1654), 705 
(1656), 5519* (1670), 1208*. 1700-1750: 737* 
(1702). 1750-1800: 5911*.

Kærligheden (Caritas). o. 1150: 1404. 1550-
1600: 561 (1588). 1600-1650: 3471* (1610), 
2614 (1641), 1232*. o. 1650: 801*, 5579*. 1650-
1700: 706* (1656), 5519* (1670), 5947* (1675), 
3475 (1682), 865* (1699), 1120, 1208*, 1472*, 
2922*, 5808*. 1700-1750: 2741, 2787*. o. 1750: 
6230* (?). 1750-1800: 1222*. o. 1800: 3137*.

Kærlighed til dyden (Amor Virtutis). 1750-
1800: 3489 (1769-78).

APOSTLE OG EVANGELISTER – ALLEGORISKE FIGURER 
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ALLEGORISKE FIGURER (fortsat)
Kærlighed til fædrelandet (Amor Patriae). 

1750-1800: 3488* (1769-78).
Mådeholdet (Temperantia). 1600-1650: 4644 

(1641). 1650-1700: 4164* (1654), 705 (1656), 
5519* (1670), 1157*, 4171*. 1850-1900: 4138* (?).

Retfærdigheden (Justitia). 1600-1650: 3471* 
(1610), 2614 (1641), 4644* (1641), 4689 (1641), 
1232*, 2145*, 5195*, 5899*. o. 1650: 801*, 
5579*. 1650-1700: 705 (1656), 5519* (1670), 
3475 (1682), 5908* (1697), 865* (1699), 1120, 
5580*. o. 1700: 1216*. 1700-1750: 2113*, 2741*, 
2787, 4906*. 1750-1800: 2740*, 5911*, 5913*. 
1800-1850: 6166 (1845).

Sagtmodigheden (Mansuetudo). 1650-1700: 
1208*.

Styrken (Fortitudo). 1550-1600: 561 (1588). 
1600-1650: 681* (1630), 4644 (1641), 4689 
(1641). 1650-1700: 705 (1656), 4956* (1666), 
5519* (1670), 1158*, 1208*.

Troen (Fides). o. 1150: 1404. 1550-1600: 561 
(1588), 1163* (1598). o. 1600: 4564. 1600-1650: 
3471* (1610), 681* (1630), 684* (1633), 5906* 
(1635), 2536* (1640), 2614* (1641), 4644 
(1641), 4689 (1641), 2907* (1650), 787, 2137, 
2922*, 3476*, 4942*, 5898*. o. 1650: 1578*, 
2485*. 1650-1700: 1199* (1651), 705* (1656), 
4494* (1656), 2560 (1664), 4956* (1666), 2513* 
(1667), 5519* (1670), 3475 (1682), 864 (1699), 
708*, 710*, 712*, 729* (?), 1207*, 1210*, 1214* 
(?), 1472*, 1877*, 1962, 2296*, 2922*, 2930*, 
4171* (?), 4298*, 5580*, 5908*. o. 1700: 4854*. 
1700-1750: 5948* (1703), 5574* (1742), 2741, 
2787, 5256*. 1750-1800: 3982 (1768)(Troens 
vej), 2835*. o. 1800: 3137*. 1800-1850: 3921* 
(1841).

Tålmodigheden (Patientia). o. 1150: 1404. o. 
1600: 2245, 4564*. 1600-1650: 1232*. 1650-
1700: 5947* (1675), 1214* (?).

Visdommen (Sapientia). 1750-1800: 1222* 
(1753).

Ydmygheden (Humilitas). 1600-1650: 681* 
(1630).

Uidentificerede. o. 1150: 1404. 1600-1650: 1871* 
(1621), 681* (1630), 787. 1650-1700: †2298, 
2922*, 2928*, 4171*. 1700-1750: 5572* (1742), 
4480*. 1750-1800: 5973 (1772).

TIDEN
1600-1650: 845* (1646). 1650-1700: 726*. o. 1700: 

1216*. 1700-1750: 5568* (1719), 5574* (1742), 
1782*. 1750-1800: 2081* (1752), 4282* (1765-
66). 1800-1850: 5981*.

DØDEN
o. 1600: 774*, 1229*, 1230, †1332. 1650-

1700: 704* (1656), 807*. 1700-1750: 736* 
(1702)(dødningebuste omvundet med ligklæde), 

2273* (1721), 2484*, 2741, 2787. 1750-1800: 
2081* (1752), 2567* (1754), 4918.

ANDRE
Agerdyrkningen. o. 1750: 2742.
Arbejdet. 1650-1700: 5947* (1675)(kvinde med 

spade).
Berømmelsen. 1700-1800: 1222*. 1750-1800: 

4918.
Dagen og Natten. 1850-1900: 5330 (efter Thor-

valdsen). o. 1900: 4755* (efter Thorvaldsen).
De fire elementer. 1700-1750: 2742.
De tre livsaldre. 1600-1650: 2140* (?). 1850-

1900: 4343* (1892), 2248.
Det flygtige liv. 1700-1750: 2926* (1741)(liggen-

de kvinde med timeglas og kranium).
Enigheden. 1750-1800: 1222*.
Evigheden. 1700-1750: 2572, 5581*. 1800-1850: 

5987* (1835), 3064*. 1850-1900: †5913*.
Freden. o. 1150: 1404. 1600-1650: 5899*.
Friheden. 1750-1800: 1222*. 1800-1850: 6166 

(1845).
Frugtbarheden. 1650-1700: 808* (1673).
Genfødslen. 1650-1700: 808* (1673)(kvinde med 

aks).
Hvilen. 1650-1700: 5947* (1675)(kvinde med 

kra nie).
Kirken. 1150-1200: 2756* (?). 1200-1250: 3606* 

(?). 1500-1550: 2476*.
Lykken. 1750-1800: 2740*.
Oplysningen. 1800-1850: 6166 (1845).
Sorgen. 1750-1800: 4499*.
Synagogen. 1500-1550: 2476*.

UIDENTIFICEREDE
1550-1600: 3242* (vildmand med skjold). 1600-

1650: 1142* (stående kvinde med hjelm, lanse 
og skjold), 3171* (mand og kvinde, uden attri-
butter). 1650-1700: 702* (1655)(stående person, 
pegende på bog), 729* (kvinde med åben og 
lukket bog). 1750-1800: 3479 (redskaber og flam-
mevaser?). 1850-1900: 2767 (genier?).

ALLEGORIER OG SYMBOLER
ALLEGORIER
Den tørstende hjort (Sl. 42,1). 1900-1950: 

†4316* (1905), 4315* (1924).
Høne med kyllinger. 1600-1650: 1194*, †2611. 

1650-1700: 4958* (1656).
Løve æder af livstræet. o. 1200: 3126*.
Andre. 1100-1250: 5745* (farerne, der truer Guds 

kirke (Sal. 80,14)). 1750-1800: 3982* (1768)(livs-
forløbet). Efter 1950: 6195 (1969)(livsforløbet).

SYMBOLER
Ankre. o. 1600: 775. 1600-1650: 4374* (1645). 

1750-1800: 4793*. o. 1800: 2678. 1800-1850: 
1606* (1801), 2743, 4504, 4505, 4580, 4581*, 
4795* (håndtryk), 4945, 5153, 5981*, (†)5993. 
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o. 1850: 2572, 3766*, 4619*. 1850-1900: 3161* 
(1878)(kors og bog), 3161* (1878)(bog), †2165* 
(1887), 2836*, 3175, 3176*, 3364, 3767*, 3837*, 
3958*, 4070*, 4138*, 4174*, 4244*, 4325*, 
4538*, 4620*, 4621, 4656, 4695*, 4762, 4763, 
4858* (håndtryk), †4858* (håndtryk), 4946, 
5153 (håndtryk), 5154*, 5265*, 5296, 5331*, 
5992*, 6126 (kors og bog).

Bikuber. 1800-1850: 1963 (1841), 1322, 2573, 
4902* (haveredskaber), 5985*, †5995*. 1850-
1900: 6247* (1858), 5033*, 5265, 6125*, 6126.

Bøger. o. 1650: 2333*. 1700-1750: †1472 (1738). 
1750-1800: 2486*. o. 1800: 6353* (bog og fjerpen).

Håndtryk. 1800-1850: 1634* (1813), 3766*, 
4504, 5195, 5991*, (†)5993. o. 1850: 3176, 4619*. 
1850-1900: 2301, 2403, 2404, 2514, 3004, 3144, 
3175, 3176*, 3958*, 3986*, 4325*, 4421*, 
†4505*, 4619*, 4620*, 4656, 4695*, 5033*, 
5265, 5992*, 6125*.

Kalke. 1200-1250: †1624 (?), 2701*. 1500-1550: 
764*. o. 1650: 2333*. 1700-1750: 1658* (1725), 
3363*. 1900-1950: 3823* (1911).

Kors. 1100-1250: 1512*, 3556* (knækket kors). 
1650-1700: 3587* (1673). 1800-1850: 6203* 
(1801)(bog, basun, tavler), 6123. 1850-1900: 6124*.

Labyrinter. Middelalderlige: †1931*. 1350-1450: 
†2820. o. 1500: †3918*, †4602* (»Trojaborg«), 
†5185 (?). 1500-1550: †5011*.

Livets Bog. o. 1200: 3548*. 1750-1800: 5729*. 
1800-1850: 4030* (1833).

Livets Krone. 1650-1700: †2298*. 1750-1800: 
2027*.

Livets Træ. 1100-1250: 3022*. 1150-1200: 2056*. 
o. 1200: 2946*, 3044* (?), 3045*. Efter 1950: 
6329 (1985), 6250* (1987).

Livshjulet. o. 1500: †4054. 1500-1550: †4122 (?), 
(†)4230* (?), 4315*.

Lovens Tavler. 1650-1700: 3357* (1677). 1700-
1750: 1658* (1725). 1750-1800: 5496* (1794), 
3239*, 5729*. 1800-1850: 4030* (1833). 1850-
1900: 3161* (1878).

Merkurstave. 1750-1800: 4793*, 5973*, 5974*. 
o. 1800: 5976*, 5977. 1800-1850: 1322, 5978*. 
1850-1900: 6126.

Musikinstrumenter. 1750-1800: 2487* (harpe). 
o. 1800: 2788 (lyre), 6232* (nodeblad, blæ-
seinstrumenter og fakkel). 1800-1850: 1963 
(1841)(lyre). 1850-1900: 1326 (lyre).

Overflødighedshorn. o. 1700: 731*. 1700-1750: 
1782. 1750-1800: 5951*. o. 1800: 5977*.

Passerrosetter. 1450-1500: 3108* (1498), 1697*, 
3225*. o. 1500: 452*, 1678*, 1697, 2161*. 1600-
1650: 4378*. 1850-1900: 5032*.

Redskaber, håndværk. 1600-1650: 2834* (sme-
deværktøj). 1650-1700: 1241 (økse, pren og stav), 
1484 (tømrer- og snedkerværktøj). 1800-1850: 

1606* (1801)(hamre), 3490* (kirurgiske instru-
menter), 5919* (posthorn), 5979* (tømmerværk-
tøj mv.), †5995* (hovedlineal, vinkelmåler, passer).

Redskaber, landbrug. 1100-1250: 2331* 
(uldsaks). 1450-1500: 624 (1493). o. 1500: †4602 
(åg). 1700-1750: 4480*. 1750-1800: 2116*, 
2836*, 3479*. o. 1800: 1608*, 3836*.

Redskaber, skrivning. 1750-1800: 3478, 5975*. 
o. 1800: 1608*.

Redskaber, søfart. 1750-1800: 5913*.
Trofæer. 1700-1750: 2562*. 1750-1800: 2568 

(1754).
Vaser. o. 1800: 2678. 1800-1850: 1322.
Vægte. 1700-1750: 1343. o. 1800: 1608*.
Våbener. 1750-1800: 5952* (1796), 4918. 1800-

1850: †5952* (1818), 4942*. o. 1850: 6123*. 
1850-1900: 4994* (1866), 5026* (1866), 3004, 
3958*.

Andre. 1100-1250: 4883* (nagle?). o. 1450: 529* 
(tiaraer). 1600-1650: 1585* (sko). o. 1650: 1542* 
(skibe). 1650-1700: 728* (bispehue), 2922* 
(muslingeskaller). 1700-1750: 5574* (1742)(va-
reballer mv.). 1750-1800: 3488* (grevelige insig-
nier). o. 1800: †2205 (»tidens øje«). 1800-1850: 
1242* (bagerkringle). o. 1850: 6123 (pyramide). 
1850-1900: 2059 (sværd og egeblade). Efter 1950: 
6318 (1977), 6316* (2004).

DYRERIGET
Heste. 1100-1250: 2454 (?). 1150-1200: 4221*. 

1450-1500: 1573. 1750-1770: 4170*. 1800-1850: 
2169 (1822).

Hjorte. 1200-1250: 3276*. 1450-1500: 1573. 
1550-1600: 5190*. 1800-1850: 6122.

Hunde. 1100-1250: 3536 (?). 1150-1200: 4221*. 
1200-1250: 5414*. o. 1500: 761* (frøer). 1850-
1900: 3248* (1855).

Hjorte og hunde. o. 1550: 1700, 2140*, 2244*, 
2770*, 4717*, 4884*, 4963*, 5140. 1550-1600: 
1442, 1476, 1809*, 2021*, 2050*, 2294*, 2555*, 
2827, 2994*, 3237*, 3425*, 3610*. 1600-1650: 
1630* (med enhjørninge), 1744*, 3954*. 1850-
1900: 4753*.

Løver. Middelalderlige: 280*. 1100-1200: 663*, 
1360*, 1404*, 1404, 1634*, 1808*, 2090*,  
2454*, 3021*, 3138*, 3164*, 3287*, 3441*, 
3556*, 3582*, 3644*, 3667*, 3672*, 3700*, 
3748*, 3864*, 3896*, 3924*, 4000*, 4033*, 
4061*, 4196*, 4234*, 4470* (?), 4531*, 4537*, 
4573*, 4609*, 4688*, 4717*, 4845*, 4855*, 
4883*, 4962*, 4988*, 5181*, 5189*, 5792*. 1150-
1200: 1615*, 2541*, 4221*, 5139*. o. 1200: 3549*, 
3598*, 3685*, 3685*, 3952*. 1200-1300: 158* (o. 
1200), 3276*, 3447*, 3629*, 3630*, 3633*, 3658*, 
†3918* (?), 5415*. 1250-1300: 3940*. 1300-1500: 
515*. 1350-1400: 4169. 1450-1500: 436*, 2399*. 
1500-1550: 534* (1508), 530* (1515), 3577*, 

ALLEGORISKE FIGURER – ALLEGORIER OG SYMBOLER
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ALLEGORIER OG SYMBOLER (fortsat)
6356*. o. 1550: 2399*. 1550-1600: 1308 (1560), 
565* (1587), 1805* (1599), 602*, 3242*, 4028*. 
o. 1600: 1853*, 4982*. 1600-1650: 4058* (1612), 
2766* (1637), 2772 (1637), 3340 (1639), 2614* 
(1641), 4644* (1641), 4689* (1641), 4062* 
(1642), 1180* (1643), 1191*, 1196*, 2097*, 2610, 
2726*. 1650-1700: 2913* (1653), 4164* (1654), 
1894* (1657).

Ræve. 1450-1500: 1678*, 1773*. 1500-1550: 
4562*.

Slanger. 1100-1250: 754*. 1550-1600: 602. 1600-
1650: 4374* (1645), 4840*. 1650-1700: 2208* 
(1688), 2245* (1697). 1800-1850: 1634* (1813). 
1900-1950: 2994.

Andre. 1100-1250: 3668* (næbdyr). 1150-1200: 
4221* (kattedyr). 1500-1550: 1954 (gris med 
sækkepibe). 1700-1750: 737* (1702). 1850-1900: 
5153 (muslinger). Efter 1950: 4922* (kat).

Uidentificerede. Middelalderlige: 3441*. 1100-
1250: 4675* (lam?), 4717*, 5189* (krabbe eller 
skorpion?). o. 1200: 4046*. 1400-1450: †3132*. 
1600-1650: 4810*.

DYREFABLER
Ræven og gæssene. 1450-1500: 436*, 445, 

1678, †2017 (?), †2626 (?), †3225. o. 1500: 
†2320, †2723, †4602*. 1500-1550: 1954, 4562*, 
†5011.

Andre. 1100-1250: 2039* (omvendt harejagt). 
1450-1500: 433 (rævens og storkens gæstebud).

DØDS- OG FORKRÆNKELIGHEDS-
SYMBOLER
Fakler, nedadvendte. 1650-1700: 3904*. 1700-

1750: 740* (1718), 5572* (1742)(skriftrulle med 
fjerpen). 1800-1850: 5980* (efter 1801), 1797*. 
o. 1850: 3176, 6246*. 1850-1900: 2147 (1856), 
2059, 2248, 2301, 2403, 2404*, 3004, 3490*, 
3767*.

Flammevaser. 1600-1650: 799*. 1650-1700: 
726*. o. 1700: 731*. 1700-1750: 732* (1702), 
736 (1702), 740* (1718), 742* (1725), 744* 
(1727), 745* (1738), 2926* (1741), 2926 (1741), 
746* (1745), 1782, 2572. 1750-1800: 750* 
(1765), 892 (1788), 893 (1792), 3001* (1792), 
893 (1795), 2116*, 2486*, 3246*, 3479. o. 1800: 
1843. 1800-1850: 1322.

Kranier, vingede med laurbærkrans. 1650-
1700: 726*. 1700-1750: 732* (1702), 740* 
(1718), 746* (1745). 1750-1800: 750* (1765).

Metaer. 1800-1850: 5991* (1850), 3064*, 5991*. 
1850-1900: 2248, 6124*.

Olielamper. 1650-1700: 881. 1700-1750: 2738*. 
1750-1800: 3489*. 1800-1850: †5987* (1835), 
1606, 1721*, 2028*, 2147, 2969*, 5982*.

Røgelseskar. 1750-1800: 3488*, 5031*. 1800-
1850: 5981*.

Sommerfugle. 1750-1800: 4499*, 5931 (nøgen 
figur under kistelåg). 1800-1850: 3490* (1805), 
1879 (1829), 6120 (1836), 3175 (1838), 1721*, 
1797*, 2146, 2572, 2743, 2969, 4504, 4505*, 
4505, 4945, 5153, 5220, 5981*, 5982 (?), 5983, 
5990*, (†)5993, 6120, 6122*. o. 1850: 1326, 3176, 
6123, 6246*. Efter 1850: passim.

Timeglas og foliot. 1600-1650: 2833*. 1650-
1700: 2931*.

Timeglas, le, kranier og knogler. 1500-1550: 
522*. 1550-1600: 676* (1584), 766*. o. 1600: 
775, 1229*, 3065* (knogler og aks), †3174*. 
Efter 1600: passim.

Timeglas, vingede. 1600-1650: 799*, 1340*, 
1587*, 1748*, 2434*, 2642*. 1700-1750: 812* 
(1720), 2401, 2572, 2858, 5581*. o. 1750: †731*, 
2808*.

Urner mv. 1750-1800: 867, 2836*, 4282*, 5911*, 
5974*. o. 1800: 5976*, 5977. 1800-1850: †2148 
(1811), 5980* (efter 1801), 1797*, 4942*, 5031*, 
5264*, 5978, 5980.

Andre. 1500-1550: 6355* (dødning  og leve-
mand). o. 1600: 1229* (lysestage). 1650-1700: 
4897*. 1700-1750: 5949* (1703). 1750-1800: 
4693* (le), 4918, 5931 (grædende barn ved kiste). 
1800-1850: 5990* (1844)(tårekrukke), 5919* 
(alter, flankeret af forkrænkelighedssymboler).

EMBLEMER
På altertavler. 1650-1700: 4956* (1666). 1850-

1900: 3161* (1878).
På stolestader. 1700-1750: 5816-41* (1738).
På epitafier. 1600-1650: 4374* (1645). 1700-

1750: 5568* (1719).
På kister. 1700-1750: 4912*. 1750-1800: 4917*.
På begravelser, tilbehør. 1550-1600: 4493* 

(orlogsskib på gravrustning).
EVANGELISTSYMBOLER

o. 1100: 1402. 1100-1250: 2090*. o. 1150: 1404. 
1150-1200: 5139*. o. 1200: 5118*. 1200-1250: 
2701*. 1225-1250: 2547*. 1250-1300: 1476*. 
1400-1550: 615*, 756*, 4787*. 1450-1500: 758*, 
1376, 2828*, 3758*, 3897*. o. 1500: 404*, 759*, 
761*, 762*, 3432*, 5798*. 1500-1550: 764*, 
3750*. 1550-1600: 768* (1567), 4759* (1591), 
766* (to), 768*, 1228*, 1229*, 3834*. 1575-1600: 
4899*. o. 1600: 775, 3095*, 4136. 1600-1650: 
3173* (1605), 3166 (1643), 776*, 780, 782*, 784, 
785*, 789, 790*, 792*, 794*, 796*, 798*, 1233, 
1234, 1418, 1476*, 1540*, 1666, 2212*, 2283, 
2298*, 2615, 2642*, 3342*, 4007*, 4067*, 4760*, 
4761*, 5028*, 5916*, †5994. o. 1650: 4494*, 
5151*, 5327*, 5917*. 1650-1700: 1160* (1685), 
1472*, 2301*, 5808*. o. 1700: 4370*. 1700-1800: 
1420, 2401*, 2741. 1850-1900: 2665* (1858), 
6075* (1869), 2067 (1890), 3458 (1891). 1900-
1950: 5313* (1902), 3289 (1936).
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FABELVÆSENER
Basilisker. 1100-1250: 3645*. 1200-1250: 3276*. 

1650-1700: 609* (1682).
Drager. 1100-1250: 1808*, 3645*, 3700*, 4470*. 

1150-1200: 2541*. o. 1200: 3953*. 1200-1250: 
3629*, 3632*. 1450-1500: 758*. o. 1500: 759*, 
5851*. 1500-1550: 534* (1508), 536* (1508), 
540*. 1550-1600: 3233*. 1600-1650: 3035* 
(1639), 2079*. o. 1650: 1156*.

Enhjørninger. 1450-1500: 436*, 1573. o. 1500: 
1678. 1500-1550: 3577*, 6356*. 1550-1600: 
4491* (1579). 1600-1650: 1630*, 1744*, 2922*, 
3954*.

Griffe. 1200-1400: 513*. 1700-1750: 4912*.
Havvæsener. 1500-1550: 6355*. 1600-1650: 

2766* (1637), 1179 (1638), 2536* (1640), 2614 
(1641), 1180 (1643), 602, 604, 696*, 2137. o. 1650: 
1578*. 1650-1700: 2906* (1650), 1201 (1651), 
4958* (1656), 2051* (1663), 2513* (1667), 3579* 
(1677), 609* (1682), 4893 (1695), 2421*.

Hermer. passim.
Kentaurer. 1100-1250: 2220*. o. 1150: 1404.
Andre. 1100-1250: 3557, 3748*. o. 1150: 1502*. 

1350-1400: 4090*. 1500-1550: 429* (mand med 
tranehals), 2398*. 1550-1600: 608* (1588). o. 
1600: 3586*. 1600-1700: 572*. 1650-1700: 3475 
(1682), 1210*.

FISK
1200-1250: 3276*, 3374*. 1750-1800: 6210* 

(1776). Efter 1950: 3648 (1969).
Delfiner. o. 1550: 2399*. 1550-1600: 2430, 3242*. 

1575-1600: 602*. o. 1600: 1781 (med mandsho-
ved). 1600-1650: 1180 (1643), 1179, 1481. 1650-
1700: 5519 (1670), 5947* (1675). 1700-1750: 
2562*. 1750-1800: 2640 (1756), 4002* (1758).

Søheste. 1650-1700: 5554* (1689), 5555* (1691).
FUGLE
Duer. 1100-1250: 3700*. 1450-1500: 1177*. 

1550-1600: 561 (1588). 1600-1650: 2508 (1619), 
2998 (1648), 2168*. 1700-1750: †1472 (1738), 
811*. 1800-1850: 5980*. Efter 1950: 1825 
(1977), 3118.

Pelikaner. 1600-1650: 1194*. 1700-1800: 731 
(efter 1696), 2424. Efter 1950: 3118.

Påfugle. 1550-1600: 1142* (1572). 1600-1650: 
1630*. 1700-1750: 5804* (1702).

Ørne. 1100-1250: 2220* (?), 3022* (?). 1600-1650: 
1194*, 4810*. 1650-1700: 4164* (1654). o. 1700: 
5555*. 1700-1750: 2423, 3431*. Efter 1950: 3118.

Andre. 1100-1250: 2220* (rovfugl). o. 1500: 
1678* (haner), †2320 (gæs). 1500-1550: 4407* 
(hane), 6356* (rovfugl). 1550-1600: 602 (rov-
fugl). 1600-1650: 1630* (ugler). 1650-1700: 3561* 
(1650)(and), 1201 (1651)(storke), 1205* (trane). 
1800-1850: 4758* (1815)(trane).

Uidentificerede. passim.

HIMMELLEGEMER
Sol. 1500-1550: 2348 (1511). 1550-1600: 560 

(1588). 1600-1650: 1419*, 2704. 1650-1700: 
2914* (1653), 1156. o. 1700: 4417, 4476. 1700-
1750: 5574* (1742), 4472*. 1750-1800: 2696*, 
4486*. 1800-1850: †1528 (1842), 2570*. 1900-
1950: 1715* (1923). Efter 1950: 2205 (1969). 
Uvis datering: †1526 (nævnt 1862).

Måne. 1100-1250: 4855*. 1550-1600: 560 (1588).
Sol og måne. 1100-1250: 1484*. o. 1150: 1406*. 

1200-1250: 2701*.
Stjerner. 1650-1700: 2914* (1653), 1484. 1700-

1750: †1731 (1727). o. 1800: 5296. 1800-1850: 
1322, 2570*, 5985*. 1850-1900: 2070 (1890), 
1326, 2404*, 3766*, 3767*, 4138*. 1900-1950: 
4315* (1924).

Andre. 1150-1200: 2541* (himmelbue).
HJERTESYMBOLIK

1100-1250: 4883*. 1150-1200: 2056*. 1450-1500: 
433*. 1650-1700: 2051 (1663), 712*, 2400*, 
†5920*. o. 1700: 731. 1700-1750: 1472* (1738). 
1750-1800: 1836*. 1800-1850: 1634* (1813), 
6123.

KRISTUSSYMBOLER
Fugl Føniks. 1600-1650: 1194*, 2612*. 1650-

1700: 4958* (1656), 3357* (1677), 3579* 
(1677). 1700-1750: 5839* (1738). 1750-1800: 
6205* (1769), 2696*.

Korslammet. o. 1150: 1406. 1150-1200: 2056*, 
2469*. 1200-1250: 2545*. 1300-1350: 528*. 
1400-1500: †3428. 1450-1500: 3112*. o. 1500: 
2322*, †2418. 1500-1550: 1950*, 1953, 1954. 
1550-1600: 1700*. 1600-1650: 2772 (1637). 
1650-1700: 2913 (1653), 702* (1655), 2326* 
(1660), 2560* (1664), 1208*, 2513, 5808*. 
1700-1750: 5838* (1738), 5581*. 1750-1800: 
2787 (1783), 2135* (1785), 3979. 1850-1900: 
5785* (1892). 1900-1950: 3823* (1911), 5244* 
(1919), 2140, (†)6373. Efter 1950: 4267* (1952), 
6328*.

Lidelsesredskaber (Kristi våben). 1450-1500: 
433*, 2954*. 1500-1550: 2960* (1519), 388*, 
1835*. 1550-1600: 3114* (1595), 1700*. 1600-
1650: 800* (1647), 778*. 1750-1800: 5497* 
(1794), 3239. 1800-1850: 4564* (1847). Efter 
1950: 4267* (1952).

Pelikanen med unger. 1600-1650: 2612*. 
1650-1700: 4958* (1656), 3357* (1677), 3579* 
(1677).

Andre. 1500-1550: 1952* (Jesu fem vunder). 
1600-1650: 1809* (1615)(Jesumonogram).

MORALITETER
Smørkærningen. o. 1500: 1466*. 1500-1550: 

†4230*, †4365.
PLANTERIGET
Akantus. passim.

ALLEGORIER OG SYMBOLER
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ALLEGORIER OG SYMBOLER (fortsat)
 Blomstervaser. 1450-1500: 443 (1482), †5242* 

(1497), 2903*, †3225. o. 1500: 1468, 3818*, 
†4602*. 1500-1550: †5011*. 1750-1800: 5025*, 
5295*.

Granatæbler. 1400-1500: 516*, 520*. o. 1550: 
5018*. 1700-1750: 5923.

Kaprifolier. 1800-1850: (†)5993. 1850-1900: 
3958*, 4695*.

Klokkeblomster. 1600-1650: †2511 (1630). 
1650-1700: 550* (1696). 1700-1750: 2926* 
(1741), 2510* (1748), 812*, 1342, 1420, 2284, 
2676*, 2706, 3066*.

Kornneg og -aks. 1650-1700: 1201 (1651). 
1700-1750: 2401. 1750-1800: 2787 (1783). 1850-
1900: 1326.

Kranse, laurbær. 1700-1750: 5256*. 1750-1800: 
816* (1784), 3540, 4693*, 4793*, 5295*. o. 1800: 
5977, 5978*. 1800-1850: 5935* (1807), 1324, 
4580, 5220, 6122. o. 1850: 6123. 1850-1900: 
3958*, 5033*, 5154*, 5993, 6124*, 6126, 6127.

Kranse, andet. o. 1800: 2788, 3836*. 1800-1850: 
2969, 6123. 1850-1900: 6247* (1858), 3767* 
(eg), 4070* (eg), 4505*.

Liljer. 1100-1250: 3164, 4532, 4688*, 4883*, 
4962*. 1150-1200: 2056* (?), 2056*. o. 1450: 
529*. 1450-1500: 432*, 433, 1573, 1697, 1742, 
2136*. o. 1500: 1678, 2600*, †2626*, †2723, 
2954*, †2987, 4361*. 1500-1550: 3889, 3918*, 
4027*, 4191*, 4406*. 1550-1600: 2994*, 3334*, 
3610*, 4688. 1600-1650: 776*, 1448*, 3954*. 
1700-1750: †1813. 1800-1850: 4421*, 4945, 
4945, 4996*, 5991*. 1850-1900: 2743, 4945, 
5033*. o. 1900: 4946.

Lotus. 1200-1400: 513*. 1300-1500: 515*.
Olivengrene. o. 1800: 5977. 1800-1850: 4902*, 

5978, 5980*, 5981*, †5995*.
Palmegrene. 1100-1250: 2331* (?). o. 1200: 

3684*. 1650-1700: 808 (1682), 2400*. 1700-1750: 
812* (1720), 814 (1731), 810, 811*, 814*. 1750-
1800: 2487*, 2836*, 3004, 5973*, 5974*, 5975*. 
o. 1800: 2678, 5976*, 5977. 1800-1850: 4795*.

Palmetter. 1100-1250: 3556*, 3645, 3667*, 
3700*, 3748*, 4845*, 4988*. o. 1200: 3686*. 
1200-1250: 3276*, 3447*. 1550-1600: 4643. 
1800-1850: 6122. 1850-1900: 4996*.

Roser. passim.
Solsikker. 1600-1650: 550* (1625)(?). 1650-1700: 

5909* (1697), 1588, 1875, 3003*, 5910*. o. 1700: 
2707. 1700-1750: 4615* (1710), 1560*, 1606, 
1720, 2284, 2301*, 3037*, 3869*.

Tidsler. 1400-1500: 516*, 520*. 1450-1500: 448 
(1482). o. 1500: 1773* (?). 1500-1550: 422*, 
2729*. o. 1550: 4717*.

Tulipaner. 1500-1550: 6356*. o. 1650: 5259. 
1650-1700: 886* (1654), 894 (1658), 895* 

(1659), 4908* (1672), 1534 (1686), 2208* 
(1688), 6368* (1692), 2245* (1697), 2834*, 
†3922, 4652*, 4909*. 1700-1750: 2727* (1748), 
5599*. 1750-1800: 4170*.

Valmuer med kaprifolier. 1650-1700: 896* 
(1671)(?), 889* (1685). 1700-1750: 1842*. 1800-
1850: 4580. 1850-1900: 5991 (1850), 3176*, 
4244*, 4538*, 4619*, 4763 (?), 5331*.

Vindruer. 1500-1550: 534* (1508), 536* (1508), 
540*, †2398*. 1600-1650: 2097*, 4786*. 1650-
1700: 4164* (1654), 1142* (?). 1700-1750: 
2401*, 4370*. 1750-1800: 4002* (1758), 2370*. 
1850-1900: 4123*. 1900-1950: 3858*. Efter 1950: 
4029* (1980).

Andre. 1400-1500: 516* (ananas).
Uidentificerede. passim.

TREENIGHEDSSYMBOLER
1200-1250: 3277* (treansigt), 3629*. 1600-1650: 

1183* (1639)(?). 1700-1750: 5877*, 5887*.
Triskele. 1100-1250: 2192*. 1200-1250: 3276*. 

1550-1600: 1305 (1584).
TYPOLOGIER
Kobberslangen. 1550-1600: 3834*. 1600-1650: 

3342. o. 1650: 1236*, 1512*, 5579*.
Loven og Evangeliet. 1550-1600: 5314*. 1600-

1650: 5899*.

MYTOLOGISKE MOTIVER
Amor. 1850-1900: 4620*, 4620.
Bacchus. o. 1650: 604*.
Ceres. o. 1800: 4942*, 5032*.
Jupiter. 1550-1600: 560 (1588). 1600-1650: 604* 

(1640). 1700-1750: 3362 (1734).
Mars. 1550-1600: 560 (1588).
Minerva. 1700-1750: 737* (1702).
Neptun. o. 1600: 504. o. 1700: 2562*.
Tritoner. o. 1700: 2562*.
Venus. 1550-1600: 560 (1588).

HISTORIE OG SAMFUND
ANTIKKE MOTIVER

1500-1550: 2476* (kejser Maxentius), 2476* (Dio-
scurus), 3512* (kejser Hadrian). 1700-1750: 
5827* (1738)(kolossen fra Rhodos?). 1750-1800: 
5913* (offerscene). 1800-1850: 1981 (1801)(Ci-
mon og Pero), 5986* (1832)(lærer med disciple). 
1900-1950: 4723* (romersk soldat).

DAGLIGLIV OG FESTER
Jagtscener. o. 1500: †4602*.
Musikanter. 1500-1550: 1298* (1517), †4451*. 

1600-1650: 1999* (1604).
Narre. 1450-1500: 1577*, 1599*, 1678. o. 1500: 

2161, †4054*, †4602* (fastelavn), †4603. 1500-
1550: 1951, 1954*, 1954*, 1954, 1955, 1955.

Personer i samtidsdragt. 1500-1550: 1298* 
(1517), †4452*. 1550-1600: 1414* (1594). o. 
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1600: †2600*. 1600-1650: 1663*. 1650-1700: 
2639* (1672). 1750-1800: 2778* (1759).

FROMHEDSLIVET
Kirkelige handlinger. o. 1200: 5126*, 5126*. 

1500-1550: †1951, 1952*. o. 1700: †3385. 1900-
1950: 3310 (1938). Efter 1950: 6330 (1986), 
6330 (2001).

Private fromhedsytringer. 1500-1550: 388*. 
1900-1950: †6303 (1929). Efter 1950: 6330.

GEJSTLIGE
o. 1200: 2331* (messepræst), 5131. 1450-1500: 

441* (1482-91)(bisp). o. 1500: 3417* (abbed?). 
1500-1550: 517* (bisper). 1750-1800: 4893.

HELTEKONGER
Karl den Store. 1450-1500: 404*.
Sigurd Fafnersbane. 1200-1250: 3630*.

HISTORISKE MOTIVER OG PERSONER
o. 1200: 5124* (Poppos jernbyrd), 5126* (stiftelsen 

af  frontale). 1800-1850: 1981 (1801)(danske kon-
ger).

Ansgar. 1850-1900: 6305* (1886), 6309* (1886). 
1900-1950: 4415* (1930).

Harald Blåtand (Sven Tveskæg). o. 1200: 5124* 
(dåb), 5124* (omvendelse), 5126* (anerkender 
kirken).

KRIGERE
Drabanter. 1500-1550: 422*. 1650-1700: 712*.
Kampscene. 1100-1200: 1620*. o. 1150: 1620*. 

o. 1200: 1399* (?), 2897*. 1550-1600: 1414* 
(1594)(bjergtrold og jomfru).

Landsknægte. 1450-1500: 503*. 1500-1550: 459*. 
1550-1600: 2430*. 1600-1650: 1183* (1639).

Ryttere. o. 1200: 1399*, 2265*, †3694*.
Andre. 1100-1250: 2289* (med sværd, skjold, 

dyr og klokke?), 2312* (med sværd og korsstav). 
1200-1250: 3629*. 1500-1550: 1298* (1517).

STIFTERE
o. 1200: 5117* (fyrstinde, ældre og yngre mand), 

5134* (stiftelsen af et frontale, afdød dronning og 
gejstlig?). 1450-1500: 490* (1479)(Jens Iversen 
Lange), 500* (1479)(Jens Iversen Lange?), 402* 
(?). 1500-1550: 1953* (Niels Clausen?). 1550-
1600: 5216* (?).

ANDET
1500-1550: 1124* (mulatter (hedninge?)). 1550-

1600: 669* (1572)(lig (transi) i to versioner). 
1700-1750: 2402* (1734)(skibsforlis). Efter 1950: 
4155 (1988)(»Til himlene rækker«).

UIDENTIFICEREDE
o. 1150: 1404 (konger).

GRAFISKE FORLÆG OG KOPIER
Altdorfer, Erhard. 5314.
Arndt, Johann (Vier Bücher, 1605-10). 5816 (I, 1), 

5816 (I, 2), 5817 (I, 37), 5819 (I, 5), 5819 (II, 34), 
5821 (I, 17), 5822 (I, 18I), 5824 (I, 8), 5824 (I, 22), 

5824 (III, 19), 5824 (I, 10), 5825 (I, 12), 5828 (III, 
3), 5828 (II, 21), 5829 (II, 41 og III, 36), 5833 (I, 
44), 5839 (III, 9), 5839 (II, 47), 5839 (jf. I, 42).

Bissen, H. W. 6292.
Bloch, Carl. 1660, 2662, 2851, 2959, 3949, 4124, 

4193, 4317, 4528, 4685, 4984, 5186, 5495.
Boria, Juan de (Empresas Morales, 1581). 5823 

(XVI), 5823 (XV), 5823 (XIII), 5823 (XCIV og 
XCVI), 5823 (XLVIII), 5823 (LIX), 5823 (LXX-
VI), 5823 (XVIII), 5824 (XXIX), 5824 (XXII), 
5824 (XI), 5824 (XXIII), 5824 (XII), 5824 (VIII), 
5825 (LXXXVI), 5834 (LXVIII), 5834 (XLVII), 
5834 (XLIX), 5834 (LXXX), 5834 (L), 5834 
(XLI), 5834 (LXII), 5834 (LXXXI og LXXIX), 
5834 (LXIII), 5834 (LX), 5834 (jf. XLV), 5834 
(LVII), 5834 (LIV), 5834 (LII), 5834 (LXXI), 
5836 (LXXXIV), 5836 (XCIII), 5837 (II).

Cort, Cornelis. 1809.
Cramer, Daniel (Emblemata Sacra, 1624). 5817 

(II, 32), 5817 (I, 44), 5818 (I, 6), 5820 (I, 23), 
5822 (II, 22), 5823 (I, 9), 5825 (II, 11), 5828 (jf. 
II, 23), 5832 (I, 50), 5832 (I, 26 og I, 5), 5834 (I, 
22), 5834 (I, 32), 5834 (I, 16), 5834 (I, 47), 5835 
(II, 42), 5836 (II, 6), 5838 (II, 41), 5839 (I, 1), 
5839 (I, 35), 5839 (I, 43), 5839 (II, 40), 5839 (II, 
21), 5839 (I, 6), 5839 (I, 18), 5839 (I, 21), 5839 
(I, 19), 5839 (II, 29), 5839 (II, 43), 5839 (II, 30), 
5839 (II, 28), 5840 (I, 39), 5840 (II, 33), 5840 (II, 
49), 5841 (I, 11), 5841 (I, 10).

Cranach, Lucas (d.æ.). 2611.
Dalsgaard, Christen. 4415.
Dolci, Carlo. 1823, 1871, 1932*, 2138, 3331.
Dolendo, Zacharias. 2614.
Dorph, Anton. 2047, 2047, 2211, 2433, 2536, 

3085, 3161, 3604*, 3742, †4087, 4366, 5213.
Dürer, Albrecht. 3515, 3696.
Frølich, Lorenz. 2665.
Gheyn, Jacques de (d.y.). 1342 (efter Karel van 

Mander), 1664, 2457 (efter Karel van Mander), 
2482 (efter Karel van Mander), 2556 (efter Karel 
van Mander), 5522, 5947.

Goltzius, Hendrick. 1809, 1995, 2603, 2736*, 
3234, 3343, 4897, 5025, 5949, 6352.

Greyss, Johan Andreas. 3972 (Hans Svanings 
Bibel, 1647).

Hiernøe, Søren Lave. 1378 (gentagelse af alter-
tavle, 1841, i Hasle K.).

Hofmann, Heinrich. 6086.
Imperialissimamesterens Kreds. 3415, 6072.
Jerichau, J. A. 2772, 4337*, 4415, 5504.
Lebrun, Charles. 1493.
Matham, Jacob. 3471 (efter Hendrick Goltzius), 

4956 (efter Hendrick Goltzius), 5522 (efter Hen-
drick Goltzius).

Meckenem, Israhel van. 3052.
Muller, Jan. 3474 (efter Abraham Bloemaert), 

ALLEGORIER OG SYMBOLER – GRAFISKE FORLÆG OG KOPIER 
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GRAFISKE FORLÆG OG KOPIER (fortsat)
4375 (efter Abraham Bloemaert), 5906 (efter 
Abraham Bloemaert).

Natalis, Michel. 5315 (efter Abraham Bloemaert).
Passe, Magdalena de. 1577, 4959.
Rafael (Raffaello Sanzio). 3648*.
Reni, Guido. 4607, 5289.
Riber, Lauritz Andersen. 2726 (altertavle, 

Hundslund).
Rubens, Peter Paul. 1206, 1910, 3824.
Sadeler, Egidius. 1418 (efter Marcus Geeraerts), 

1715 (efter Hans van Aachen), 1858, 2792, 4606 
(efter Hans van Aachen).

Sadeler, Johann. 2502 (efter Christoph Schwarz), 
5579 (efter Christoph Schwarz).

Sadeler, Raphael. 2614 (efter Jos van Winghe).
Schram, Johan Jørgen. 3388.
Skovgaard, Joakim. 5289.
Solis, Virgil. 3252, 4389.
Swanenburgh, Willem. 4898 (efter Paulus Mo-

reelse).
Thorvaldsen, Bertel. 1957*, 1957*, 3169, 3534, 

4713, 4755, †4788*, 5142, 5142*, 5330, 6287, 
6287, 6335.

Vinci, Leonardo da. 2959, †2990, 3085, 3114, 
3665, 4153, 4194.

Vlieger, Simon de. 2922.
Vos, Marten de. 1809, 3234, 4714.
Weigel, Christoph. 4483, 5778, 5864, 5865, 5887.
Wierix, Anton. 2421 (efter Marten de Vos), 3743 

(efter Marten de Vos), 4165 (efter Marten de Vos), 
5522 (efter Marten de Vos).

Wierix, Hieronymus. 2508 (apostelserie), 2612, 
2630, 2635, 3240, 4840 (efter Marten de Vos), 
4840, 4984, 5014 (jf. H. van Luyck), 5316, 5899 
(efter Jacob de Backer), 5972.

Andre. 1154 (jf. messehagel, Kloster Lüne), 1194 
(jf. Peder Saxes epitafium, Århus Domkirke), 
1532 (jf.  messehagel, Garnisonsk., Kbh.), 2139 
(jf. messehagel, Brabrand K.), 2823 (»et Nyrn-
bergerbillede til 4 sk.«), 2958* (anonym), 3474 
(jf. epitafier i Tønder Kristkirke og Horsens 
Klosterkirke), 4370 (jf. altertavle og prædikestol i 
Vejby K.), 5830 (jf. orgelpositiv med udvendigt 
bælgværk), 6209 (jf. fonte i Hørning og Århus 
Vor Frue), 6287 (jf. Sahlaltret).

ANDET
ARKITEKTUR OG BYPROSPEKTER
Arkitektur. 1200-1300: 2553*. 1300-1400: 383* 

(tårne). 1450-1500: 389* (1497), 1575 (arkade-
række), 4681*. 1500-1550: 4408* (kvadermure), 
†4452* (Herodes’ borg?). 1550-1600: 2019* 
(1592)(herregårde). 1700-1800: 5868* (1737-38). 

1750-1800: 6362* (1762). 1900-1950: 4415* 
(1930)(Tørring K.).

Byprospekter. 1400-1550: 1791* (?). 1550-1600: 
3136*.

Jerusalem. o. 1150: 1406. 1550-1600: 2019* 
(1592). 1600-1650: 2661* (1613), 2502 (1625), 
2823 (1638), 3341* (1639), 4374* (1645), 2079* 
(efter 1633), 1194*, 2602. 1650-1700: 2370*. 
1700-1800: 6349*. 1900-1950: 2994 (1948).

FIGURER I BLOMSTERBÆGRE
1500-1550: 425*, 4409*.

HOVEDER
Diademhoveder. 1550-1600: 4610 (1595), 

4093*, 4712. o. 1600: †3174*. 1600-1650: 2633* 
(1616), 5906* (1635), 2766* (1637), 2773 
(1637), 2821* (1638), 3340 (1639), 2726*, 
3171*, 3282*, 3288*, 3330*, 3604*, 5898*. 
1650-1700: 2913 (1653), 5514* (1670), 3583.

Løvehoveder. passim.
Vrængemasker. 1450-1500: 444* (1482)(bl.a. 

djævle). 1500-1550: 1954* (dyremasker), 1955* 
(dyremasker), 1955*, †4452. 1550-1600: 3469* 
(1571)(på klokke). 1600-1650: 696*, 1663*, 
2726*. o. 1650: 2205*. 1650-1700: 1717* (1651), 
2269* (1682), 724* (1686), 2208* (1688)(dob-
beltmaske med bladlokker), 1208*, 1877*.

Omkring spygatter. 1450-1500: 444* (1482), 
3108* (1498), 433*. o. 1500: 3819*, 4054*, 
4361*. 1500-1550: 4121*.

Andre. 1550-1600: 5215* (kronede, i cirkelmedal-
joner). 1600-1650: 5906 (1635)(krigere). 1650-
1700: 5554* (1689)(med mitralignende huer).

LANDSKABER
1700-1750: 5868* (1737-38)(italieniserende), 

5887*.
ORNAMENTER OG ORNAMENTBORTER

passim.
SKIBE

1300-1400: 1696* (kogger). o. 1650: 2059*. 1700-
1750: 2402* (1734). 1850-1900: 1326 (antikt 
fartøj).

UIDENTIFICEREDE PERSONER OG 
MOTIVER
1150-1200: †2986 (figurfrise). o. 1200: †2954* (tårn 

med diverse personer), 6364 (mand, der løfter træ; 
scener fra helgenlegende?). 1400-1550: †1757 (fi-
gur med skjold). 1500-1550: 1952 (stående mand, 
iklædt dyreskind med hellebard), 4192* (time-
glasformet mand, med fugleagtigt hoved), 4192* 
(timeglasformet mand, med morgenstjerne). 1650-
1700: 724* (1686)(figur med spyd og bog samt 
vindrueklase), 889 (1690)(kvinder). 1700-1750: 
5581* (to stående kvinder ved skriftfelt). 1850-
1900: 3837 (knælende figur).
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A (1519(?)), Stilling,  2962
A (1682), Århus,  808
A (-1731-(?)), Hansted,  4843
A (-1859-60-), Borum,  1996
A A – se under Malere i Kunstner- og håndværker-

register
A A (1600’ernes første halvdel), Hansted,  4842
A B (1700’erne), Vitten,  1792
A B (1777-1858), Harlev,  2029
A C D (-1622-), Sjelle,  1918
A C S, Blegind,  3056
A D (-1805-), Hundslund,  2669
A D, Bryrup,  3929
A D, Lystruphave,  4170, 4174
A F – se under Guldsmede (København) i Kunst-

ner- og håndværkerregister
A F S, Randlev,  2478
A F S H, Holme,  2216
A H (-1490-), Århus,  1110
A H D G (†1691), Århus,  1248
A I (-1861-), degn, Fruering,  2990
A I (-1868-), degn(?), Århus,  1276 note 95
A I D N (-1688-), Mesing,  3139
A I S (-1646-), Hylke,  4646
A J (-1785-), Søvind,  5021
A J (-1924-), Århus,  1178
A J, Skejby,  1381 
A J D H (o. 1700), Århus,  834
A L D (-1689-), Sønder Galten,  2216
A M P D (-1883-), Lading,  1858
A N (o. 1600), kirkeværge(?), Viby,  2140 
A N (-1816-), degn(?), Århus,  1276 note 95
A N D (-1686-), Åbogård,  2167
A P, Holme,  2208
A P D (-1635-), Framlev,  2050
A P D (-1750-), Sporup,  3582
A S (-1641-), Sønder Galten,  6362 

A S (-1871-), Voerladegård,  3859, 3871 note 23
A S D (o. 1625), g.m. S M, Viby,  2139
A S D (-1650-), Fårup,  1896
A S D (-1710-), Århus,  834
A S D, g.m. Peder Lassen, Fårup,  1896
A S D, Them,  4132
A S D M H – se Munk, Anne Sø rensdatter
A S S (-1731-),  g.m. H I D, Folby,  1842 
A. Henriksen (-1475-85-), præst, Tamdrup,  5043
Aachen, Hans von – se under Malere i Kunstner- og 

håndværkerregister
Aalto, Alvar – se under Arkitekter og bygmestre i 

Kunstner- og håndværkerregister
Aalto, Elissa – se under Arkitekter og bygmestre i 

Kunstner- og håndværkerregister
Abbel Kierstine – se Abel Christine
Abe – se Ebbe (o. 950)
Abel, konge af Danmark (1250-52),  3843, 5352
Abel, … Knudsdatter (†1784), Århus,  923
Abel Christine (o. 1700), Alling,  3673
Abel Christine (-1793-), Vedslet,  4693
Abel, Hans Jacobsen (†1648), præst, Mariager,  294
Abel, Jacob (†1610), boghandler, kæmner, Århus,  

608, 649 note 437, 777, 799, 928
Abel, Jacob Jacobsen (†1640/41), boghandler, Århus,  

288, 294, 351 note 118, 928
Abel, Knud Rasmussen (†1781), skipper, Århus,  923
Abildgaard, Dorte Pedersdatter (†1634),  594, 783, 

786, 826, 900
Abildgaard, G. W. G. (†o. 1875), købmand,  6126
Abildgaard, Jakob Terkildsen (†1620), præst, Søften, 

Folby, Lisbjerg, Sabro,  826, 899, 1705 note 29
Abildgaard, Maren Terkelsdatter (†1614), Århus,  678-

81, 901
Abildgaard, Peder – se Peder Abildgaard
Abildgaard, Peder Terkildsen (†1605), præst, Århus,  

564, 674, 824, 899, 2272
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Abildgaard, Søren – se under Malere i Kunstner- og 
håndværkerregister

Abildgaard, Terkel – se Terkel Abildgaard
Abilskov, Christen – se under Tømrere i Kunstner- 

og håndværkerregister
Absalon (†1201), ærkebiskop,  943 note 42
Absalon (-1245-), provincialprior,  1004
Achen, Eggert – se under Arkitekter og bygmest-

re i Kunstner- og håndværkerregister
Achen, Karl Johan von (-1667-), Horsens,  5484, 

5499
d’Acqueria, … Gersdorff de Sérène (†1808), Horsens,  

5935
d’Acqueria, Bodil de Lichtenberg de Sérène (1801-

08), Horsens,  5935
d’Acqueria, Louis Bruno Sérène (1764-1853), gene-

ral, Horsens,  5930
d’Acqueria, Louise Antoinette de Sérène (1806-08), 

Horsens,  5935
Adam af Bremen (o. 1040-81), historiker,  45, 51-52, 

5128
Adela, dronning af Danmark (o. 1152-57),  5046
Adeldag af Bremen (†988), ærkebiskop,  51, 5128
Adeler, Friederica Anna Sophia – se Woyda, Friede-

rica Anna Sophia de
Adeler, Friederich (Frederik) Christian (1668-1726), 

geheimeråd, stiftamtmand,  872, 3247
Adelheid – se Adela
Adler, Jacob (1716-52), krigsråd,  1813-14
Adsersen, Matthis – se Matthis Adsersen
Adslev, Jens Jensen (†1786), provst, Framlev,  2002, 

2006 note 52
Adtzlew, Jens (†1761), gæstgiver, vinhandler, Skan-

derborg,  2931
Adzer, Daniel Jensen – se under Guldsmede (Kø-

benhavn) i Kunstner- og håndværkerregister
Adzersen, Peder (†1708), købmand, Horsens,  5994
Agapatius II (-948-), pave,  51
Ager, … – se under Snedkere og billedskærere i 

Kunstner- og håndværkerregister
Ager, Laura – se Olsen, Laura
Agerskov, Christian Pedersen (1714-89), justitsråd,  303
Agerup, Gertrud Marie – se Hertz, Gertrud Marie
Agho Thomessøn (o. 1340),  1096
Agnes (1072-1143), hertuginde af Lothringen,  5133
Agnes (1249-90-), prinsesse,  2933 note 1
Ahlefeldt, Anna Catrine (1634-1700-), Klovborg,  

4300
Ahlmann, Vilhelm – se under Arkitekter og byg-

mestre i Kunstner- og håndværkerregister
Ahnfeldt-Mollerup, P. V. T. (1907-45), kaptajn,  3929
Ahrendal, Cecilia Jensdatter (1719-94),  815, 907
Akeleye, Eiler Gabrielsen (o. 1582-1662), til Højby, 

major,  2775, 2792 note 68
Akeleye, Gabriel Knudsen (†1652), til Hjulerød, for-

fatter, provst,  1834

Akeleye, Margrethe (†1618),  2838 note 60
Alabastmesteren – se Københavns Alabastmester
Albech, … – se under Snedkere og billedskærere i 

Kunstner- og håndværkerregister
Albech, Ane (-1937-), organist, Nølev,  2458
Albert Albertsen (†1585), Århus,  823
Albert Hansen (†1593), præst, København,  823
Albert Maltesen Viffert – se Viffert, Albert Maltesen
Albertin, Ulrika Antonette (†1790), Århus,  1246, 

1268 note 215
Albertsdatter, Karen – se Karen Albertsdatter
Albertsen, Albert – se Albert Albertsen
Albertsen, Frederik – se Frederik Albertsen
Albertsen, Lars Fogh (-1642-), købmand, Horsens,  

4809
Albertsen, Maren Svendsdatter (-1701-28-),  1634, 

1636, 1994
Albertsen, Niels (†1864), Gjern,  3342
Albertsen, Svend (†1680), kapellan, Århus,  1206
Albertsen, Søren (-1595-), til Tammestrup,  4583 note 

6
Albertus Pauli – se under Klokkestøbere i Kunst-

ner- og håndværkerregister
Albrecht (-1253-), hertug af Braunschweig,  5299
Albrecht (-1500-), hertug af Østrig,  1274 note 59
Albrechtsen, Thor – se under Malere i Kunstner- og 

håndværkerregister
Albretsen, Johan – se under Snedkere og billed-

skærere i Kunstner- og håndværkerregister
Aldum, Jørgen Hansen (†1710), postmester,  5556, 

5566, 5593-94
Alexander III (†1181), pave,  1339
Alexandersen, … – se under Malere i Kunstner- og 

håndværkerregister
Alexandrine, dronning af Danmark (1912-52),  6293
Alexis (Alexej) (1746-87), prins,  5941, 5943-44, 

6153, 6374
Alhalt – se Althalt
Allin, Arthur,  2586 note 7
Almind, … – se under Malere i Kunstner- og hånd-

værkerregister
Alrodius, Georgius Petri – se Alrø, Jørgen Petersen
Alrodius, Simon Petri – se Alrø, Simon Petersen
Alrø, Jørgen Petersen (-1601-),  2063 note 57
Alrø, Simon Petersen (-1594-99-), præst, Alrø,  2054, 

2063 note 57
Alrø, Simon Pedersen (†o. 1694), præst, Alrø,  5966
Alsted, Peter Jørgen (1765-1838), proprietær,  4421
Alstrup, Peder Jacobsen – se under Murere i Kunst-

ner- og håndværkerregister
Altdorfer, Erhard – se under Malere i Kunstner- og 

håndværkerregister
Altenau, Cornelis – se under Arkitekter og byg-

mestre i Kunstner- og håndværkerregister
Althalt, Arent (1595-1637), købmand, Århus,  956 

note 390, 1179, 1183, 1235, 1252, 1278 note 142
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Althalt, Arent Johansen (1673-1745), organist, kirke-
værge, Århus,  1250, 1255

Althalt, Christen (Johansen) Arentsen (†1734), til 
Lyng bygaard,  1495, 1634, 1636, 1991

Althalt, Dorte Johansdatter (1665-1737), Århus,  
1179, 1221, 1242, 1253

Althalt, Johan Arent (1635-1728), til Lyngbygaard,  
1235, 1241, 1252, 1255, 1280 note 220, 1613, 1625, 
1631-32, 1634, 1636, 1639 note 55, 1993-94, 1987, 
6028 note 558

Althalt, Johan Arent (1728-66), til Lyngbygaard, krigs-
råd,  1495, 1631, 1634, 1990, 2035

Althalt, Maria (Maren) Svensdatter (Christensdatter) 
(1726-59),  5937-39, 5959, 6028 note 558

Althalt, Thøger Lassen (1763-1826), til Lyngbygaard, 
overkrigskommissær,  1549, 1634, 1636

Altholt – se  Althalt
Amandus (-1341-), kannik, Århus,  1270 note 37
Ambrosius (o. 340-97), kirkefader, biskop, Milano,  

543, 1137
Amdisen, Amdi – se under Arkitekter og bygmest-

re i Kunstner- og håndværkerregister
Ammitzbøl, Lars (1706-76), til Rask, kancelliråd,  

6373
Ammitzbøl, Lars (-2000-),  6376 note 63
Ammitzbøll, Helle (-1732-55), til Mattrup,  4291, 

4296
Ammitzbøll, Magdalena Kirstina (†1748), til Mat trup 

og Mindstrup,  4281, 4292, 4297
Ammundsen, J. W.,  6125
Anchersdatter, Anniche (1657-1708),  2484
Anchersen, Aurelie (1684-1754),  5911, 5958
Anchersen, Jeremias (†1719), provst, Århus,  906, 

1259 note 34
Ancherske Marmorforretning, Den – se under Sten- 

og billedhuggere i Kunstner- og hånd værker-
register

Anders – se under Glarmestre og glaskunstnere i 
Kunstner- og håndværkerregister

Anders (Hansted) – se under Murere i Kunstner- og 
håndværkerregister

Anders (Horsens) – se under Murere i Kunstner- og 
håndværkerregister

Anders (Mesing) – se under Murere i Kunstner- og 
håndværkerregister

Anders (Århus) – se under Murere i Kunstner- og 
håndværkerregister

Anders – se under Snedkere og billedskærere i 
Kunst ner- og håndværkerregister

Anders – se under Sten- og billedhuggere i Kunst-
ner- og håndværkerregister

Anders – se under Tømrere i Kunstner- og hånd-
værkerregister

Anders, hr. (1300’erne), Århus,  96
Anders (-1326-), præst, Stjær,  2087
Anders (o. 1600), Vejle,  797

Anders (o. 1600), buntmager, Århus,  1245
Anders (†1723), søn af Jørgen Mejer, Horsens,  5596
Anders Bur (-1592-), Ørridslev,  4733
Anders Ibsen (†1565),  82-3
Anders Jakobsen (-1491-),  4663
Anders Jensen (-1592-), fæster, Vissing Kloster,  3809, 

3846 note 7
Anders Jensen (-1594-), Ustrup,  4657 note 5 
Anders Kroghe (-1537-), præst, Horsens,  6139
Anders Michelsen (†1596), præst, Dover, Veng,  3170-

71
Anders Murmand – se Pedersen, Anders
Anders Olsen (Olufsen) (o. 1600), rådmand, kirke-

værge, Horsens,  5806, 6012
Anders Ovesen – se Hvide, Anders Ovesen
Anders Pedersen (†1595), præst, Vinding,  3903
Anders Skomager (-1532-), oldermand, Horsens,  

5362 note 46
Anders Stigsen (o. 1350),  1102
Andersdatter, … (o. 1625), Gylling,  2833
Andersdatter, Ane Kirstine (1798-1865), Lehnsgårde,  

4325
Andersdatter, Anna (†1684), Horsens,  5994
Andersdatter, Anne (1688-1733), Skibby,  2028
Andersdatter, Anne (†1731),  904
Andersdatter, Barbara, Horsens,  5902
Andersdatter, Cecilie (†1664), Århus,  829, 900
Andersdatter, Dorete (†1652),  3904
Andersdatter, Edel (o. 1725),  1560
Andersdatter, Elisabeth (†1700), Horsens,  5556, 5592
Andersdatter, Elisabeth (o. 1725),  1560
Andersdatter, Engel (o. 1620-48), Århus,  800
Andersdatter, Helle (†1707), Vitved,  3037
Andersdatter, Ide (o. 1725),  1560
Andersdatter, Inger (†1614), Århus,  826, 914
Andersdatter, Inger (†1620), Horsens,  5578, 5597
Andersdatter, Inger (-1755-),  2083
Andersdatter, Karen – se Andersdatter, Maren (1600-

tallets 1. halvdel)
Andersdatter, Kirsten (1734-1806), Krog,  3870
Andersdatter, Kirsten (†1796), Kolt,  2192
Andersdatter, Maren – se Maren Andersdatter
Andersdatter, Maren (1600-tallets 1. halvdel),  5902, 

5904, 6023 note 460
Andersdatter, Maren (o. 1702-64), Hansted,  4857, 

4860 note 59 
Andersdatter, Maren (†1721), Århus,  778, 799, 928, 

955 note 360
Andersdatter, Maren (-1831-), Ølsted,  1734
Andersdatter, Margrethe (†1853), Haderup,  2673
Andersdatter, Maria (†1647),  827
Andersdatter, Mette,  5902
Andersdatter, Ritze (o. 1725),  1560
Andersdatter, Sophie (o. 1725),  1560
Andersdatter, Tove,  1004, 1108
Andersdatter, Ursula (†1654),  901

ABILDGAARD – ANDERSDATTER
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Andersen, … – se under Smede i Kunstner- og 
håndværkerregister

Andersen, … – se under Snedkere og billedskæ-
rere i Kunstner- og håndværkerregister

Andersen, … (* og †o. 1797), søn af Terkel Andersen,  
4386

Andersen, A. Chr. – se under Malere i Kunstner- og 
håndværkerregister

Andersen, A. E. – se under Tømrere i Kunstner- og 
håndværkerregister

Andersen, A. P. (-1958-), Silkeborg,  6329
Andersen, Aksel (-1982-), As,  2807
Andersen, Aksel, Juelsminde,  1840
Andersen, Anders – se under Sten- og billedhug-

gere i Kunstner- og håndværkerregister
Andersen, Anders (†o. 1675), Haderup,  2673
Andersen, Anders (-1697-1741), Haderup,  2673
Andersen, Anders (-1720-), Århus,  613
Andersen, Anders (-1735-58), Haderup,  2673
Andersen, Anders (-1755-), Skovby,  1983
Andersen, Anders (-1908-), gårdejer, Ry,  3183
Andersen, Anders (-1933-), opsynsmand,  3781, 3803
Andersen, Andreas (-1930-), Kollerup Mølle,  5215
Andersen, Ane Kirstine – se Henrichsen, Ane Kirstine
Andersen, Ane M. (-1976-), Nedergård,  3957
Andersen, Anker J. – se under Snedkere og billed-

skærere i Kunstner- og håndværkerregister
Andersen, Ann Marie (†1949),  4658 note 47
Andersen, Anne Sophie (†1862),  2573
Andersen, Aurelia – se Anchersen, Aurelie
Andersen, Bjørn – se Bjørn, Bjørn Andersen
Andersen, Bodil M. (1841-1901), Silkeborg,  6335
Andersen, C. – se under Malere i Kunstner- og 

håndværkerregister
Andersen, Carl (-1760-85), Haderup,  2673
Andersen, Christen – se under Murere i Kunstner- 

og håndværkerregister
Andersen, Christen (-1861-70-), Asmildgaard,  1810, 

3345 note 46, 3429, 3534
Andersen, Christen, rytterbonde,  3245
Andersen, Claus Trondhjem (†1684), provst, Hasle,  

116, 507, 808,  910
Andersen, Clemen – se under Malere i Kunstner- og 

håndværkerregister
Andersen, E. Foldager – se under Arkitekter og 

bygmestre i Kunstner- og håndværkerregister
Andersen, Eleonore Emilie (1824-1911),  2284
Andersen, Else Marie (-1914-), Ondrup,  2553
Andersen, Eric (o. 1825), skibskaptajn,  2284
Andersen, Erik (1791-1857), Hvolbæk,  3004
Andersen, Eske (-1623-), Ørridslev,  4733
Andersen, Finn – se under Have- og landskabsar-

kitekter i Kunstner- og håndværkerregister
Andersen, Frederik (-1851-), Haderup,  2673
Andersen, H. Hellmuth (-1967-), arkæolog,  47
Andersen, Hans (1700’erne), Haldum,  1813

Andersen, Helene (-1958-), Silkeborg,  6329
Andersen, Henrik – se under Snedkere og billed-

skærere i Kunstner- og håndværkerregister
Andersen, I. B., købmand,  5996
Andersen, Ida Margrethe (1778-1843), Tamdrup,  

5154
Andersen, Isak (-1853-), gårdmand, Gylling Øster-

gård,  2836
Andersen, Jacob (1824-45), Harlev,  2029
Andersen, Jens – se under Tagtækkere i Kunstner- 

og håndværkerregister
Andersen, Jens – se Beldenak, Jens Andersen
Andersen, Jens (-1608-), Ustrup,  4657 note 5
Andersen, Jens (-1610-), Tvingstrup,  4764 note 6
Andersen, Jens (-1655-), Århus,  828
Andersen, Jens (†1675), skipper, Århus,  776, 911
Andersen, Jens (o. 1730), Tilst,  1590 note 53
Andersen, Jens (-1759-), Tåstrup,  2029
Andersen, Jens (1781-1844), gårdmand,  4581
Andersen, Jens (1794-1865), gårdmand, Osterby,  

2232
Andersen, Jens (1810-52), gårdmand,  4581
Andersen, Jens (1838-95), kalkværksejer, Silkeborg,  

6335
Andersen, Jens (-1929-), præst, Balle,  6319
Andersen, Jens Emil (-1954-), maskinfører,  6319
Andersen, Jens Peder – se under Arkitekter og byg-

mestre i Kunstner- og håndværkerregister
Andersen, Jens Peter (†1864), soldat, Dybbøl,  4693
Andersen, Johan (†1674), rådmand, kirkeværge, køb-

mand, Horsens,  2479, 2663, 5380, 5482, 5512, 
5514, 5519-20, 5522-24, 5528, 5623 note 473, 
5624 note 481 og 483 samt 486 og 489, 5656, 
5756, 5758, 5766-67, 5806, 5878, 5896, 5907-08, 
5958, 5964

Andersen, Johan Vilhelm – se under Malere i Kunst-
ner- og håndværkerregister

Andersen, Just – se under Guldsmede (København) i 
Kunstner- og håndværkerregister

Andersen, Jørgen (†1707), købmand, skrædder, Århus,  
810, 917

Andersen, Kirsten (-1921-),  4528
Andersen, Kirstine L. (-1976-), Nedergård,  3957
Andersen, Knud – se Knud Andersen (Eir)
Andersen, Knud (-1626-), birkefoged, Skanderborg,  

3244
Andersen, L. – se under Klokkestøbere i Kunstner- 

og håndværkerregister
Andersen, L.(?) (-1919-), Århus,  1723 note 22
Andersen, L. Eftf. – se under Klokkestøbere i 

Kunstner- og håndværkerregister
Andersen, Laurids – se under Murere i Kunstner- og 

håndværkerregister
Andersen, Laurits Foldager – se under Arkitekter 

og bygmestre i Kunstner- og håndværkerregister
Andersen, Lauritz – se Riber, Lauritz Andersen
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Andersen, Marie (-1876-), Mariehøj, Silkeborg,  6330 
note 2

Andersen, Mikkel (-1681-), til Nissumgård,  4650
Andersen, Mine (-1930-), Kollerup Mølle,  5215
Andersen, Mogens – se under Malere i Kunstner- og 

håndværkerregister
Andersen, Morten (o. 1600), præst, Viby,  2140
Andersen, Morten (†1850), soldat, Linå,  3293
Andersen, N. (W.) (-1862-),  4059
Andersen, Niels – se under Murere i Kunstner- og 

håndværkerregister
Andersen, Niels (†1688), skipper, Århus,  911
Andersen, Niels (-1702-),  2110
Andersen, Niels (-1741-), Sjelle,  1922
Andersen, Niels (†1856), gårdmand, Battrup,  2248
Andersen, Niels Christian Andreas (1844-45), Tam-

drup,  5154
Andersen, Niels Christian Zachæus Andreas (1850-

51), Tamdrup,  5154
Andersen, Ole (†1732), byfoged, Århus,  833, 919, 

1453
Andersen, Oluf – se Oluf Andersen 
Andersen, Ove – se under Urmagere i Kunstner- og 

håndværkerregister
Andersen, Ove – se Ove Andersen
Andersen, P. (-1871-), Århus,  534
Andersen, P. G. – se Andersen, Poul-Gerhard
Andersen, Peder – se Peder Andersen
Andersen, Peder (-1680), Dråby,  6030 note 595
Andersen, Peder (†1735), kirkeværge, Århus,  837, 902
Andersen, Peter Kristian – se under Konservatorer i 

Kunstner- og håndværkerregister
Andersen, Poul – se under Arkitekter og bygmest-

re i Kunstner- og håndværkerregister
Andersen, Poul – se under Konservatorer i Kunst-

ner- og håndværkerregister
Andersen, Poul – se Colding, Poul Andersen
Andersen, Poul-Gerhard – se under Orgelbyggere i 

Kunstner- og håndværkerregister
Andersen, Rasmine (†1862),  2573
Andersen, Rasmus – se under Guldsmede (Horsens) 

i Kunstner- og håndværkerregister
Andersen, Rasmus (†o. 1742), Siim,  3175
Andersen, Rasmus (-1876-), gårdejer, træskomand,  

6330 note 2
Andersen, Rasmus M. – se under Sten- og billed-

huggere i Kunstner- og håndværkerregister
Andersen, Rasmus Peter (1739-1862), gårdmand,  

4582
Andersen, S. (-1804-), gartner,  5672
Andersen, Sejer – se Sejer Andersen
Andersen, Sine – se Ebbesen, Sine
Andersen, Stig (Hvide) – se Hvide, Stig Andersen 
Andersen, Svend – se Sven Anderssen
Andersen, Søren – se under Snedkere og billed-

skærere i Kunstner- og håndværkerregister

Andersen, Søren (o. 1700), skomager, Århus,  907
Andersen, Tames (-1640-), kirkeværge, Tolstrup,  4788
Andersen, Terkel (1754-97), Åle,  4386, 4389 note 87
Andersen, Th. M. – se under Smede i Kunstner- og 

håndværkerregister
Andersen, Thomas (-1535-), præst, Holme, Tranbjerg, 

Århus,  2199, 2233 note 7
Andersen, Valdemar – se under Malere i Kunstner- 

og håndværkerregister
Andersen, Victor – se under Gørtlere i Kunstner- og 

håndværkerregister
Andersen, Viggo – se under Smede i Kunstner- og 

håndværkerregister
Andirsin, Knvd – se Knud Andersen (Eir)
Andreas (-1302-), præst, Gosmer,  96
Andreas (-1308-), munk, Århus,  1270 note 15
Andreas Husmand (†o. 1742),  4580
Andreasen, Christen – se under Murere i Kunstner- 

og håndværkerregister
Andreasen, Niels (-1915-), gårdejer,  4530
Andreassen, Helge – se under Arkitekter og byg-

mestre i Kunstner- og håndværkerregister
Andresen, Johannes, præst, Skærbæk,  3494 note 70
Andresen, Johs. P. & Co. – se under Orgelbyggere i 

Kunstner- og håndværkerregister
Anhøj, Kurt (-1990-), kirkegårdsleder, Horsens,  6128
Anna (-1572-), Århus,  1142
Anna (1574-1619), dronning af England,  6161, 6208
Anna (-1676-), Randlev,  2485
Anna (-1757-), Horsens, enke efter maler Niels Niel-

sen,  5450, 5476
Anna, g.m. Johan Hertzl,  5919
Anna Jensdatter (†1501), Århus,  1243
Anna Jørgensdatter (-1545-),  3903
Anna Leopoldovna (1718-46), regentinde af Rusland, 

hertuginde af Mecklenburg-Schwerin,  5943, 6156
Anna Nielsdatter (†1597), Århus,  752, 916
Anna Sophie, dronning af Danmark (1721-43),  2784, 

6162
Anne (1500’erne), g.m. Jens Lang, Århus,  824, 912
Anne (-1548-), enke efter hr. Herman,  5363
Anne (†o. 1576), Århus, g.m. Thomas Enevoldsen 

Riber,  769, 899
Anne (o. 1600), Åby,  1448
Anne (†o. 1690), g.m. Søren Nielsen Bloch,  5965
Anne (†o. 1727), g.m. Christen Sveistrup (d.æ.),  

5964
Anne Cathrine (†1746), datter af Jonas Dalhof,  5596
Anne Jørgensdatter (†1569),  823, 912
Anne Kirstine (†1742), datter af borgmester Hans 

Christian Møller,  5597
Anne Knudsdatter (†1571), Århus,  1228
Anne Krestensdatter (-1557-), Århus,  1302 
Anne Kaasdatter (-1563-),  2376
Anne Margrete (-1678-), Palsgård,  4801, 4826
An(n)e Nielsdatter (†1591),  4749-50, 4759

ANDERSEN – AN(N)E NIELSDATTER
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Anne Rasmusdatter (†1585), Århus,  776, 905
Ansgar (o. 801-65), ærkebiskop, Hamborg-Bremen,  

5128
Anton Ulrik (†1774), hertug af Braunschweig-Lüne-

burg,  5943, 6156 note 1
Antonisen, Jens (1724-1803), købmand, kirkeværge, 

Århus,  500, 564, 580, 583, 784, 915
Apengeter, Johannes – se Johannes Apengeter
Apostoli, Natale – se under Snedkere og billedskæ-

rere i Kunstner- og håndværkerregister
Arboe, Hans (-1617-), Århus,  2968
Arboe, Svend Hansen (†1658), præst, Vejlby, Århus,  

294, 626, 628, 690, 692-93, 702, 828, 899, 1477-79
Arendal, Cecilia Jensdatter (1719-94), Århus,  815, 

907
Arendal, Hans Nicolaj (-1798-), lærer, Århus,  1340
Arendal, Jens Andersen (†1744), købmand,  1340
Arenfeldt, Axel Bille (1724-75), kammerherre, oberst, 

Århus,  845, 847
Arenfeldt, Axel Nielsen (1532/36-68-), til Palsgård,  

6143 note 32
Arenfeldt, Elisabeth Eleonore Christine Krag-Juel-

Vind (1806-81),  4920
Arenfeldt, Elisabeth Hansdatter (1609-32), Århus,  

845-46
Arenfeldt, Ellen (1606-76),  2555
Arenfeldt, Friderik Sigfred Krag-Juel-Vind (1791-

1866), baron,  4920
Arenfeldt, Hans Axelsen (1569-1611), til Palsgård og 

Rugård,  846, 3034
Arenfeldt, Hans Mogensen (†1689), hofjægermester, 

til Rugård, Aggersborg og Lyngbygård,  3743-44
Arenfeldt, Jens Carl Krag-Juel-Vind (1767-1855), 

baron, til Stensballegård,  4733, 4758, 4920, 4928 
note 109

Arenfeldt, Jens Holger Krag-Juel-Vind (1790-1858), 
ba ron,  4920

Arenfeldt, Jens Nielsen (-1671-),  6218
Arenfeldt, Sophie Catrine Krag-Juel-Vind (1797-

1876),  4920
Arenfeldt, Steen Hehendorf (†1739), Århus,  847
Arensdorff, Henning von (1683-1751),  4420
Arentsen, Arent (-1675-), præst, Storring,  2083
Arentsen, Christen, Lyngby,  1636
Arentsen, Johan – se Althalt, Johan Arent
Arentsen, Jørgen – se Slache, Jørgen Arentsen
Arentsen, Jørgen,  5448
Arentzen, Hans Christian (1817-92), fabrikant,  6132
Arkitektgruppen i Århus A/S – se under Arkitekter 

og bygmestre i Kunstner- og håndværkerregister
Arkitekthuset – se under Arkitekter og bygmestre 

i Kunstner- og håndværkerregister
Arnkiel, Margarete (1674-1745), Sønder Galten,  

2107-09, 2112, 2115
Arnkiel, Marine (†før 1736), Sønder Galten,  2115
Arnoldsen, Frederik – se Fine, Frederik Arnoldisen de

Arnsdorff, Henning von – se Arensdorff, Henning 
von

Arntzen, Ane Marie (1789-1851),  3836
Arntzen, Ole (1761-1846), præst, Sønder Vissing,  

3836
Arp, Bertha (1851-66), Tyrsting,  3986
Arp, Claus (1820-65), gårdmand, Tyrsting,  3986
Arrildsdatter, Karen (†1687), (Urban Jacobsens svi-

germor(?)), Horsens,  5591, 5633 note 742, 5848
Arthur-Nielsen, Ingemann – se under Arkitekter 

og bygmestre i Kunstner- og håndværkerregister
Ascer – se Azur
Aschenberg, Magdalena Marie (†o. 1752),  912
Asmildgaard, Chresten Andersen – se under Sned-

kere og billedskærere i Kunstner- og håndvær-
kerregister

Asmus, Jens – se Jens Asmus 
Asmussen, Christiane (†1789), Århus,  911
Asmussen, Peder Christian (†o. 1762), overformynder, 

farver, Århus,  1255
Asmussen, Wolff Friderich (-1717-), kaptajnløjtnant,  

3006 note 8
Assenensis, Johannes Peter – se Assens, Johannes Peter
Assenius, Dorthea Marie (1741-1822), Endelave,  

5328
Assenius, Holger Jensen, præst, Endelave,  4928 note 

105
Assenius, Jens Holger (1738-1827), præst, Endelave,  

5328
Assens, Johannes Peter (-1680-), degn, Bjerager,  2509
Assens, Rasmus Winther (1764-1819), præst, Årslev,  

1561
Assens, Villads Kasbjerg (1785-1854), præst, Årslev,  

1561
Asser (†1137), ærkebiskop, Lund,  3214
Asser (o. 1200), antagelig gejstlig, Linå,  3282, 3294, 

3303 note 92
Asser (-1323-), præst, Hvirring,  5225
Asser (-1340-), præst, prior,  4669 note 5
Assersen, Jens (†1306), biskop, Århus,  64, 108, 483, 

755
Assersen, Niels – se Niels Assersen
Astradsen, Ove – se Ove Åstradsen
Augustin (354-430), kirkefader, biskop, Hippo,  543, 

1137, 3432
Aurelius Augustinus – se Augustin
Axelsen, Jesper (†1735), borgmester, Horsens,  5534, 

5962, 5965
Azur (o. 1200),  2865-66

B B K A B T S – se under Vævere i Kunstner- og 
håndværkerregister

B C D (-1655-), Gjern,  3336
B H (-1643-), Gylling,  2823
B N S, Skanderup,  2935 note 69
B O, Ovsted,  4576
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B P (-1775-), Sabro,  1868
B S D (o. 1650), Trige,  1720
B..sdatter, S…, g.m. Rasmus Knudsen,  1420
Baas, Niels – se under Skræddere og parament-

magere i Kunstner- og håndværkerregister
Bach, K. E. – se under Snedkere og billedskærere i 

Kunstner- og håndværkerregister
Bach, R., præst, Odder,  2585 note 3
Bache, Erik Assenius (1814-67), præst, Endelave,  

5330
Backer, Jacob de – se under Malere i Kunstner- og 

håndværkerregister
Baden, Anna Maria von (1615-59), Horsens,  6023 

note 460
Baden, Elisabeth von, Horsens,  6023 note 462
Baden, Ernst von (†1656), borgmester, Horsens,  

5380, 5898, 5900, 6023 note 460
Baden, Oluf Mortensen (†1485), biskop,  762
Badskers, Margrethe – se Christoffersdatter, Margre-

the
Badskær, Henrik (†1689),  5597
Baes, … – se under Skræddere og paramentma-

gere i Kunstner- og håndværkerregister
Baes, Anna (1788-1850),  1326
Baes, Marie (-1843-),  6204
Bage, Maren Mikkelsdatter (o. 1750), Århus,  847
Bage, Maren Nielsdatter (-1637-50-),  2906, 2922
Bage, Søren Rasmussen – se Bagge, Søren Rasmussen 
Bager, Claus, Århus,  91 note 12
Bager, Herman, Horsens,  5266 note 3
Bager, Jacob (-1565-), Horsens,  6000
Bager, M. – se under Guldsmede (Ikke stedfæstede) i 

Kunstner- og håndværkerregister
Bager, Søren Christensen (1795-1859), gårdmand, 

Tving strup,  4762
Bagge, … (†1717), mor til Søren Rasmussen,  929
Bagge, Anna Dorthea (†1750), Århus,  888
Bagge, Christen Sørensen (-1790-), provst, Århus,  

888
Bagge, Jesper (-1780-), Århus,  564
Bagge, Rasmus (-1752-), præst, Holme,  2206
Bagge, Søren (1759-1842), præst, Ousted, Taa ning,  

4580
Bagge, Søren Rasmussen (†1723), købmand, Århus,  

835, 929
Bagger, Birgitte Marie (1750-1822),  3295
Bagger, Christian Kiølichen (1786-1835), præst, Linå, 

Dallerup,  3295
Bagger, Hans Hansen (-1641-), præst, Varde,  4376
Bagger, Jens (-1743-), Horsens,  5535
Bagger, Ludvig Hemmer (1748-1820), provst, Gjern,  

3295
Bagger, O. J. – se under Konservatorer i Kunstner- 

og håndværkerregister
Bagger, Oluf (-1743-), Horsens,  5535
Bagger, Oluf Olufsen,  2936 note 117

Bagger, Peter J. – se under Konservatorer i Kunst-
ner- og håndværkerregister

Bak, Niels, præst, Sønder Vissing,  3811
Baker, Barbara, Århus,  928
Baldung, Hans – se under Malere i Kunstner- og 

håndværkerregister
Balemann, Heinrich (-1699-), rådmand, Lübeck,  948 

note 188
Balle, Knud Sørensen (-1605-),  2552
Balle, Nicolai Edinger (1744-1816), biskop, Sjælland,  

3319
Balle, Peder (-1694-), Århus,  829
Balle, Rasmus Rasmussen (-1653-), herredsfoged, 

Sabro,  1810, 1812, 5150
Ballin, Mogens – se under Guldsmede (København) 

i Kunstner- og håndværkerregister
Balling, Margrethe Andersdatter (-1713-), Harlev,  

2022, 6360
Baltsersen, Jens (-1656-), kirkeværge, Søften,  1702
Baltzersen, Wulf (†1656), borgmester, Århus,  1237, 

1280 note 221
Bang, … (†o. 1762), birkedommer, Bryrup,  3929
Bang, Frederik Ludvig (1816-75), præst,  6005 note 

168
Bang, Herman (1857-1912), forfatter,  6106 note 2
Bang, Jens Thykier (1797-1866), Horsens,  5996
Bang, Kirstine – se Christensen, Kirstine
Bang, Kirstine – se Olsen, Kirstine
Bang, Laura Emilie (1809-74),  5996
Bang, Maren – se Barfoed, Maren
Bang, Skjalm – se Skjalm Bang
Bang, Søren – se under Håndværkere i Kunstner- 

og håndværkerregister
Bang, Thomas – se under Malere i Kunstner- og 

håndværkerregister
Bangert, Emilius (-1928-), organist,  646 note 355
Banner, Christian (1656-93), til Rødkilde,  5332 note 

6
Banner, Ebbe Nielsen (†1345), lensmand, Ålborg,  

1105, 1270 note 38
Banner, Erik Thomsen (o. 1375),  1270 note 31
Banner, Frederik (†o. 1682), til Rødkilde,  5332 note 6
Banner, Karen (†før 1584(?)),  4511 note 137 
Banner, Karl Thomsen (o. 1375),  1270 note 31
Barbara (†1590), Tolstrup,  4792
Barbara Splidsdatter (Fasti) – se Fasti, Barbara Splids-

datter
Barchmand, Hans – se under Sten- og billedhug-

gere i Kunstner- og håndværkerregister
Barchmann, Hans – se under Snedkere og billed-

skærere i Kunstner- og håndværkerregister
Bardenfleth, … von (-1786-), oberst, Horsens,  5541
Bardewich, Johan – se under Murere i Kunstner- og 

håndværkerregister
Bardo Tygesen (†o. 1200(?)), Tamdrup,  5147-48
Bareh, Knud (†o. 1624), Norup,  684

ANNE RASMUSDATTER – BAREH
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Barfod, Hans Chr. (†1788), konsumptionsforvalter,  
5595

Barfoed, Elisabeth Nicoline Cathrine (1835-63),  5992
Barfoed, Maren (1793-1860), Horsens,  5991
Barnekow, Jørgen (†1567), til Kjellerup, lensmand, 

Åkær,  334, 566, 768-69, 914, 2820
Bartholin, Anna Casparsdatter (†1682), Århus,  708, 

710-11, 909, 1380
Bartholin, Christian (1654-1704), oberst,  833, 897-

98,  953
Bartholin, Christoffer (-1695-), landsdommer,  justits-

råd,  4583 note 8 
Bartholin, Frederik (-1720-),  4622 note 6
Bartholin, Rasmus (-1720-),  4622 note 6
Bartholomeusdatter, Gertrud (†1682), Århus,  780, 917
Baruël, Jean-Jacques – se under Arkitekter og byg-

mestre i Kunstner- og håndværkerregister
Basballe, Christen Jensen (d.æ.) (1611-87), køb- og 

rådmand, Århus,  1213, 1240, 1276 note 84
Basballe, Christen Jensen (d.y.) (1672-1747), borgme-

ster, Århus,  1012, 1220, 1229, 1253, 1280 note 186, 
1281 note 273, 1441-42

Basballe, Jens Christensen (d.æ.) (1637-1708), køb-
mand, borgmester, Århus,  738, 1156, 1182, 1186, 
1220, 1229, 1253

Basballe, Peder Christensen (†1711), Århus,  833, 902
Basballe, Silche Christensdatter (†1694), Århus,  929
Basse, Barbara (-1484-),  5999 note 22
Basse, Niels (1740-86), forvalter, Frijsenborg,  3478
Basse, Sophie – se Funder, Sophie
Bau, Flemming – se under Vævere i Kunstner- og 

håndværkerregister
Bau, Inge-Lise – se under Vævere i Kunstner- og 

håndværkerregister
Baudissin, Sophie Anna (-1832-),  2724
Bauert, Johan Ephraim – se under Guldsmede (Kø-

benhavn) i Kunstner- og håndværkerregister
Baumbach, C. J. – se under Sten- og billedhuggere 

i Kunstner- og håndværkerregister
Baune, Joh. (1848-1913), grosserer, Århus,  2112
Bay, Birgitta Kirstina (†1732),  4068
Bay, Cecilie Marie – se Flensborg, Cecilie Marie
Bay, Jens Jensen (-1603-30-), præst, Grundfør,  1660, 

1666
Bay, Jens Pedersen (†1687), præst, Vær, Nebel,  2736, 

4896-98, 5035 note 39, 6366
Bay, Niels – se under Murere i Kunstner- og hånd-

værkerregister
Bay, Svend Aage (1907-75), historiker,  5387, 5400, 

5608 note 136, 5680, 6141 note 1
Bayer, Erik – se under Konservatorer i Kunstner- 

og håndværkerregister
Beaufin, Samuel (-1721-), læge, Hansted Hospital,  

4860 note 33
Beaufin, Samuel Samuelsen (†1782), kapellan, Hor-

sens,  5595, 5597, 5630

Bech, … Nielsdatter (-1767-), g.m. Jørgen Rasmus-
sen,  914

Bech, C. F. – se under Malere i Kunstner- og hånd-
værkerregister

Bech, Kirstine (-1936-), Tebstrup,  4578
Bech, Knud Nielsen (†1771), skipper, købmand, År-

hus,  838, 914
Bech, Marcus (1795-1863), købmand, Århus,  49
Bech, Niels Knudsen (†1769), Århus,  914
Bech-Jensen – se Vilhelmsen, Marxen og Bech-Jensen
Bechmann, Amalia Elisabeth (†1809),  5260
Bechmann, Hans Gram (1759-1836), præst, konsisto-

rialråd,  5260
Beck, Alfred St. (-1938-), gårdejer, Ruholm,  1793
Beck, Joachim (o. 1500-72), rentemester,  91 note  

18
Beck, Rasmus (-1961-), Tebstrup,  4578
Becker, Gotfred (-1723-40), herredsfoged, Hjelm slev, 

slotsfoged, Skanderborg,  2932, 6208
Becker, J. G. Burman – se under Malere i Kunstner- 

og håndværkerregister
Becker, Johan Philip – se under Tagtækkere i Kunst-

ner- og håndværkerregister
Becker, John – se under Vævere i Kunstner- og 

håndværkerregister
Beckett, Francis (1868-1943), kunsthistoriker,  394, 

399, 404, 406, 410, 413, 418, 422, 430, 674, 950 
note 220, 1131, 1138, 1407-08, 2226, 2695, 3112, 
3514-15, 4464, 5044-45, 5053, 5131, 5388-90, 
5608, 5680, 5780, 6072 

Beder, Lars Jensen (1646-94), præst, Beder, Malling,  
2296-99

Beenfeldt (våben),  4714, 4730 note 32
Beenfeldt, Frederik Ludvig Christian (1741-1801), til 

Serridslevgård, kammerherre, oberst,  4627, 4657 
note 11, 4701, 4714-15, 4769, 4784, 4941, 5032

Beenfeldt, kammerherreinde – se Lichtenberg, Elisa-
beth Catharina de 

Begtrup, Christen (1744-1808), præst, konsistorialråd, 
Astrup,  2318, 2339-40, 2345, 2349-50, 2353, 2356 
note 35, 2377 note 8

Begtrup, Erik Sjørup (1713-86), præst, Vistofte,  1734
Behmann, A. M. (1828-87), Silkeborg,  6335
Behmann, G. W. (1814-66), major, Silkeborg,  6335
Behrendsdatter, Elisabeth (†1671), Horsens,  5581
Behrmann, … – se under Malere i Kunstner- og 

håndværkerregister
Beldenak, Jens Andersen (†1537), biskop, Fyn,  5043
Belofschy, Daniel – se under Glarmestre og glas-

kunstnere i Kunstner- og håndværkerregister
Below, Henrik (1540-1606), til Spøttrup og Hastrup, 

rigsråd,  1416
Below, Jørgen (†1628), til Hastrup,  1416
Below, Marie (1586-1651), til Hastrup,  1388, 1414, 

1420, 1422, 1426 note 84, 3282, 3289, 4179, 4204 
note 10, 4205 note 35
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Bendixdatter, Karen (†1669),  726, 811, 909
Bendsen (slægten), Horsens,  5632 note 714
Bendsen, Margrete (-1751-), Horsens,  5632 note 714
Bendsen, Wilhelm (†1735), Horsens,  5585
Bendstrup, Kjeld Iversen (†1797), Århus,  908
Bendstrup, S. H. – se under Malere i Kunstner- og 

håndværkerregister
Bendtsen, Esben – se Esben Bendtsen
Benedictsdatter, Maria (1600’erne), Århus,  830, 904
Benninck, Matthias – se under Klokkestøbere i 

Kunst ner- og håndværkerregister
Bentelli, F. & M. – se under Klokkestøbere i Kunst-

ner- og håndværkerregister
Bentsen, Andreas – se under Arkitekter og bygmest-

re i Kunstner- og håndværkerregister
Bentzen, L. – se under Malere i Kunstner- og hånd-

værkerregister
Bentzen, O. – se under Gørtlere i Kunstner- og 

håndværkerregister
Bentzon, Jacob (†1775), stiftsbefalingsmand, Århus, 

stat holder, Norge,  876, 934, 960 note 518
Bentzon, Vibeke Arildsdatter (†1713), Århus,  1220
Benzen, Hans (1749-1808), hospitalsforstander, Hor-

sens,  5980, 5994
Benzen, P. – se under Snedkere og billedskærere i 

Kunstner- og håndværkerregister
Benzon, Peder Hansen (†o. 1684), borgmester, Hor-

sens,  5962, 5965
Bercon, Gabrielle Couderon P. de (1791-1855), Un-

derup,  5204
Berendsdatter, Elisabeth (†1671), Horsens,  5596
Berendtsen, Jens (-1743-), Harlev,  2029
Berendtsen, Søren (-1691-), købmand, Horsens,  

5920, 5963-64
Berentsen, Christen (-1710-), Hansted,  4857, 4863
Berentz, Maren, Kasted,  1606
Berg, … (-1720-), enke efter parykmager Anton Berg, 

Horsens,  5484, 5501
Berg, Ane Kirstine (-1856-),  6239
Berg, Anton, (†før 1720), Horsens,  5484, 5501
Berg, Axel – se under Arkitekter og bygmestre i 

Kunst ner- og håndværkerregister
Berg, Claus – se under Snedkere og billedskærere 

i Kunstner- og håndværkerregister
Berg, Rasmus (1865-1954), historiker,  1007
Bergenhammer, Hans (-1727-),  2277
Bergenhammer, Jens (-1727-), præst, Falling, Ørting,  

2276
Bergenhammer, Johanne (-1721-27-),  2270, 2273-

74, 2276
Bergenhammer, Mads (1663-1727), præst, Mårslet,  

2274, 2276
Bergenhammer, Mads (1727-74), provst,  2708
Berger, Adrian Leopold (†1720), løjtnant, Søften,  

1704, 1705 note 39
Berger, Jørgen (†1722), Søften,  1704

Bergh, Cathrine Margrethe – se Bærig, Cathrine 
Margrethe

Bergild, Jens Jensen (*1946), kunsthistoriker,  5816, 
5844

Bering, Anne Pedersdatter (†1719), Horsens,  5581, 
5596

Bering, Elsebeth Marie – se Ingerslev, Elsebeth Marie 
Bering, Jens (-1766-80-), rådmand, Horsens,  5380, 

5451, 5561 
Bering, Kirsten (†o. 1704),  5963
Bering, Margrethe Pedersdatter (†1732), Horsens,  

5767, 5794, 5909-10, 5958
Bering, Mogens Blach Ditlevsen – se Beringskjold, 

Magnus
Bering, Peder Thomasen (1696-1739), købmand, 

Horsens,  5447, 5484, 5541, 5547, 5567, 5570, 
5572, 5582-83, 5586, 5592, 5630-31, 5657, 5664, 
5756, 5760-61, 5865, 5867-68, 5882, 5885, 6017 
note 369, 6018 note 379

Bering, Rasmus Nielsen (-1802-), Bering,  2193
Bering, Vitus (1681-1741), søfarer,  5566
Beringskjold, Magnus (1721-1804), politisk e ventyrer, 

kirkeejer,  1453, 1457, 1481, 3369, 3525, 3569, 
3651 note 9, 6253 note 24

Berling, Polly Marie Knudine (1825-95), kammer-
herreinde,  6100

Berner, Henrik (†1632), kirkeværge, Skivholme,  
1966 note 66

Bernhard (-1360-), præst, Horsens,  5352, 6137
Bernhard (-1390-), johanniternes forstander, Horsens,  

5352
Bernini, Gianlorenzo – se under Sten- og billed-

huggere i Kunstner- og håndværkerregister
Bernstorff, Andreas Hartvig Barthold Friedrich 

(1763-1837), major, kammerherre, kirkeejer,  
Gylling,  2811

Bernth, Lauritz Andreas (1782-1860), etatsråd,   
6125

Bernth, Stephine (1792-1872),  6125
Berntsen, Kristen Sørensen – se under Malere i 

Kunstner- og håndværkerregister
Berrentsen, Hans (-1656-), Boes,  3760
Berring, Chr.,  2032 note 74
Berring, Sidsel Cathrine (1766-91), Tåstrup,  2028
Bertel – se under Gørtlere i Kunstner- og håndvær-

kerregister
Bertel Nielsen (†1578), præst, Saksild, Nølev,  2420, 

2434, 2449, 2451
Bertelsen, … (-1741-48-), kirkeinspektør,  3906 note 

39, 3907 note 46
Bertelsen, Anders – se under Murere i Kunstner- og 

håndværkerregister
Bertelsen, Anders (†1638), skriver, Skanderborg,  826, 

4639
Bertelsen, Ellen Margrete (1711-87), Tolstrup,  4793
Bertelsen, Frederikke – se Norn, Frederikke

BARFOD – BERTELSEN
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Bertelsen, Hans – se under Tagtækkere i Kunstner- 
og håndværkerregister

Bertelsen, Iver (-1770-83-), Seest,  4348
Bertelsen, Jacob – se Jacob Bertelsen
Bertelsen, Jens (-1652-), kirkeværge, Tulstrup,  3706
Bertelsen, Jens (1764-1801), Skeldal,  4138, 4142 note 

98
Bertelsen, Jørgen (†1696), underdegn, Århus,  829
Bertelsen, Laurids – se Laurids Bertelsen
Bertelsen, Lavers (-1652-), kirkeværge, Tulstrup,   

3706
Bertelsen, Niels (-1608-),  4640
Bertelsen, Peder – se Peder Bertelsen
Bertelsen, Peder (1764-1825), præst, Torrild, Vedslet,  

2643
Bertelsen, Søren (-1631-), præst, Lisbjerg, Skejby, 

Hasle,  1384 note 4
Bertelsen, Thomas (*1972), middelalderarkæolog,  

5061, 6375 note 22 og 28
Bertelsen, Truels (1709-92), justitsråd, Tolstrup,  4793
Berthelsen, Anna (Ern(?))estine (†1793), Havbjerg, 

Åle,  6368
Bertram Larsen, Julius – se under Urmagere i 

Kunstner- og håndværkerregister
Bertzig, Anna – se Baes, Anna
Bestle, C. W. F. (1821-92), konsul, vinhandler, kirke-

værge, Århus,  1269 note 245
Betak, N. H. – se under Snedkere og billedskærere 

i Kunstner- og håndværkerregister
Betzer, Hans (†1763), købmand, Århus,  911
Bidsted, Marie Cathrine (1700-70),  2707
Bie, Christopher (†o. 1742), rektor, Horsens,  5959, 

6032 note 641
Bie, Heinrich (†1712), rektor, Ribe Katedralskole,  

4293, 4307 note 96
Bie, Ingeborg Helene Heinrichsdatter (†1754),  4293
Bie, Peder (†1711),  4307 note 96
Bie, Peder Christensen (-1637-), delefoged, Jordbjerg-

gård,  3847
Bielke, Beate Dorothea (†1755),  1394, 1422
Bielke, Christian (1645-94), til Kærbygård, admiral,  

884, 1602, 1707
Bielke, Edele (†1706),  860
Bielke, Henrik (o. 1693-1736), til Langholt, kirkeejer, 

Astrup, Torrild,  2339, 2461, 2619
Bielke, Henrik (-1707-), kammerjunker,  4671
Bielke, Jørgen (-1687-),  2514 note 1
Bielke, Jørgen (†1724), til Kærbygård, major,  1600
Bielke, Marie Sophie (1657-86),  1707
Bielke, Niels Henriksen,  1107
Bielke, Otte (†1711), til Kærbygård,  1549, 1565
Bielke, Uffe (-1680-), til Kærbygård,  1579
Biering, Vitus (o. 1725), provst,  2835
Bierring, H.(?) – se Bierring, M. 
Bierring, M. – se under Malere i Kunstner- og hånd-

værkerregister

Biihl, H. J. – se under Murere i Kunstner- og hånd-
værkerregister

Bild – se også Bille 
Bild, Jens Pedersen (-1356-), Helsinge,  1270 note 40
Bild, Peder Gjødesen (-1329-),  1270 note 40
Bilde – se også Bille
Bildsøe, Poul Matthias (1710-77), biskop, Århus,  120, 

302, 599, 751, 940, 1382-83, 5561
Bille, (slægt), Randlev,  2483
Bille, Anders (1600-57), rigsmarsk, lensmand,  5178
Bille, Birgitte (-1655-),  1422
Bille, Birthe Scheel (-1724-),  847
Bille, Claus Steensen (o. 1490-1558), til Allinde og 

Lyngsgård, rigsråd,  1399, 1414, 1416
Bille, Ebbe Nielsen (†1378), Århus,  1106, 1270 note 

39
Bille, Elsebeth (†1621),  566, 1714, 2140
Bille, Hilleborg (-1661-),  4868
Bille, Hilleborg Pedersdatter (†1536), Århus,  752
Bille, Jens (1531-75), til Lyngsgård og Vrejlev Kloster,  

4306 note 71
Bille, Maren Clausdatter (1537- o. 1607), til Lyngs-

gård,  1414, 1416-17, 1422, 1426 note 84
Bille, Maren Pedersdatter (†o. 1528), Århus,  821
Bille, Ove (†1555), biskop, Århus,  80, 378, 430, 446, 

460 note 1, 483, 600, 614, 616, 1004, 1436, 1440, 
1526, 1529, 1538, 1544 note 35, 1555, 1718, 1899 
note 24, 3874, 4663, 5362, 6137, 6145, 6338

Bille, Ove (1562-1618), til Lyngbygård, officer,  1422
Bille, Peder (1518-80), rigsråd, Århus,  80
Bille, Steen (-1590-94-),  2484, 2559, 2579 note 131
Billeschou’s Stenhuggerier A/S, Vejle – se under Sten- 

og billedhuggere i Kunstner- og håndværkerregister
Bilsen, Jørgen – se Jørgen Bilsen
Bindesbøll, Gottlieb – se under Arkitekter og byg-

mestre i Kunstner- og håndværkerregister
Bindesbøll, Jacob Hornemann (1789-1852), justitsråd, 

godsinspektør, Silkeborg,  4117-18, 4120
Bindesbøll, Johan Henrik (1820-66), Silkeborg,  6334
Bing & Grøndahl – se under Porcelænsfabrikker i 

Kunstner- og håndværkerregister
Binzer, Carl Ludvig (1784-1833), Horsens,  5993
Birch & Svenning A/S – se under Arkitekter og 

bygmestre i Kunstner- og håndværkerregister,
Birch, Andreas (1758-1829), biskop, Lolland-Falster, 

År hus,  369 note 169, 599, 1323
Birch, Charlotte Marie (1780-1839),  527, 965, 1323
Birch, Christiane – se Glud, Christiane
Birgitte Fottesdatter (Bøjstrup) (-1505-), til Gjessing-

gård, Århus,  86
Birnbaum, J. – se under Gørtlere i Kunstner- og 

hånd værkerregister
Birre, Christen Jørgensen (-1809-), medlem af jæger-

korpset, Horsens,  5617 note 305
Bisgaard, Jochum Carl Gorm – se under Guldsmede 

(Horsens) i Kunstner- og håndværkerregister
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Bissen, H. W. – se under Sten- og billedhuggere i 
Kunstner- og håndværkerregister

Bjarnhof, Steen – se under Konservatorer i Kunst-
ner- og håndværkerregister

Bjerg, Søren Petersen (-1594-95-), Framlev,  2063 
no te 57

Bjerre, Hans – se under Murere i Kunstner- og 
håndværkerregister

Bjerre, Jens – se under Murere i Kunstner- og hånd-
værkerregister

Bjerregaard, Anders (-1969-),  3037
Bjerregaard, Ane (-1969-),  3037
Bjørn, Anders Jacobsen (†1490), til Voergård, Stenalt, 

rigsråd,  83, 4663
Bjørn, Andreas Emanuel (1759-1810), til Rask,  4657 

note 10, 5264
Bjørn, Bjørn Andersen (1532-83), til Stenalt, Bjørns-

holm, Århusgård, rigsråd,  771, 822, 888
Bjørn, Else, til Steenholt (Stenalt), Århus,  842
Bjørn, Erik (†o. 1577),  4491
Bjørn, Ingeborg Andersdatter (-1553-),  83
Bjørnsen, Erik – se Erik Bjørnsen
Bjørnsen, Johannes – se Johannes Bjørnsen 
Bjørnsen, Jørgen (1596-1680), admiral, Horsens,  

5625
Blach, Anne Mogensdatter (1629-1726), Århus,  745, 

917
Blach, Mogens (-1748-), Århus,  1245
Blach, Mogens Jensen (1653-98), købmand, Århus,  

742, 745, 914, 917
Blach, Mogens Mikkelsen (†1773), købmand, Århus,  

888, 918-20
Blauenfeldt, Henrik Louis (1859-1928), præst, Tam-

drup,  5152
Blauenfeldt, Kirstine Elisabeth Johanne (1867-1931), 

Tamdrup,  5152 
Blaufelder, Joh. Wolff (-1658-), svensk rytterofficer,  

2393, 2704 note 43
Blicher, Ane Marie (†o. 1845),  1797
Blicher, Niels (1748-1839), præst, forfatter, Randlev, 

Bjerager,  2478, 2480, 2493-94, 2515 note 30, 2534, 
2550, 2564, 2587, 2591, 5986

Blicher, Steen Steensen (1782-1848), digter,  2462, 
2515 note 30, 5986

Blichfeld, Anna Cathrine (-1717-), Århus,  910
Blichfeld, Beathe Hansdatter (†1773), Århus,  916
Blichfeld, C. H. (†1726), lærer, Århus,  789, 907
Blichfeld, Catharine Marie Hansdatter (†1761), År-

hus,  916
Blichfeld, Cecilie Pedersdatter (†1661), Århus,  828, 

900
Blichfeld, Christen (* og †1673),  1783
Blichfeld, Christen (†1673), forvalter, Frijsenborg,  

1783, 1796
Blichfeld, Christen Hansen (-1655-77), præst, Odder,  

2523, 2560

Blichfeld, Christian Ottesen – se Christian Ottesen 
Blichfeldt 

Blichfeld, Frands Henriksen (1623-81), præst, Vit ten,  
1796, 1798 note 34

Blichfeld, Henrik Christensen (†1703), præst, Århus,  
910, 1120, 1242, 1255

Blichfeld, Karen Christensdatter (†1666), Århus,  681
Blichfeld, M. H. D. (†1748), Århus,  789, 907
Blichfeld, Margrete Henriksdatter (†1712),  1218
Blichfeld, Mogens (1674-76),  1783
Blik, Johanne (†o. 1623), Mundelstrup,  1898
Blimester, Anne Cathrine Christensdatter (†o. 1729), 

Horsens,  5963
Blimester, Christopher Christensen (†1680), rådmand, 

Horsens,  5917, 5955, 6031
Blimester, Jørgen Christoffersen (†1697), borgmester, 

Horsens,  5858, 5909, 5949, 5958, 5964
Blimesters, Susanne (-1710-), Hansted,  4857, 4863
Blitz, E. – se under Blikkenslagere i Kunstner- og 

håndværkerregister
Bloch, Anna (1868-1953), skuespiller, Århus,  600
Bloch, Carl – se under Malere i Kunstner- og hånd-

værkerregister
Bloch, Christian Ludvig (1724-68), præst, Fruering,  

3001
Bloch, Dorothea Sophia – se Herschend, Dorothea 

Sophia
Bloch, Frans (-1774-), kirkeejer, Rye Mølle,  3677
Bloch, Hans Carl (1802-79), præst, Hasle, Skejby, 

Lisbjerg,  1408, 1411
Bloch, Hans Jacob (†1725), kapellan, Århus,  836, 907
Bloch, Søren Nielsen (-1690-), hospitalspræst, Hor-

sens,  5965
Block, Blok – se Bloch
Blocke, Wilhelm van den – se under Sten- og bil-

ledhuggere i Kunstner- og håndværkerregister
Bloemaert, Abraham – se under Malere i Kunstner- 

og håndværkerregister
Bloemaert, Cornelis – se under Malere i Kunstner- 

og håndværkerregister
Blom (slægt/våben),  6249
Blom, Andreas L. (†1915), fabrikant, Skanderborg,  

6197, 6226
Blom, Christian (1866-1929), fabrikant, Skanderborg,  

6249
Blom, Elisabeth (1868-1951), Skanderborg,  6249
Blom, Holger (1905-65), modeskaber, København,  

6249
Blom, Johan – se under Guldsmede (Århus) i 

Kunstner- og håndværkerregister
Blom, Julie (1878-1921), Skanderborg,  6249
Blom, Lise – se Frandsen, Lise Bech
Blome, Margrethe (†1679),  4925 note 78
Blumer, Samuel (1729-82), købmand, Horsens,  5974
Blunch, … – se under Malere i Kunstner- og hånd-

værkerregister
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Blunch, … – se under Sadelmagere i Kunstner- og 
håndværkerregister

Blytmann, E. – se under Arkitekter og bygmestre 
i Kunstner- og håndværkerregister

Blaafod, Andreas (o. 1340),  1096, 1270 note 15
Blaafod, Jacob Nielsen (o. 1275),  1270 note 15
Bo – se Lang, Bo Mogensen
Bochum (Bochumer Vereinigten Gusstahlfabriken) 

– se under Klokkestøbere i Kunstner- og hånd-
værkerregister

Bockenem, I. F. Weule – se under Urmagere i 
Kunstner- og håndværkerregister

Bodemann, Berend – se under Klokkestøbere i 
Kunstner- og håndværkerregister

Bodholdt, Sophie Charlotte – se Wogelius, Sophie 
Charlotte

Bodil (-1345-),  4663
Bodil (o. 1700), Gangsted, g.m. Oluf Rytter,  4981, 

4988
Boeg, … (-1774-), kaptajn, Horsens,  5597
Boes, I. C. – se under Glarmestre og glaskunst-

nere i Kunstner- og håndværkerregister
Boesen, Carl Vilhelm (1809-67), stiftsprovst, Århus,  

379
Boesen, Mathis – se under Guldsmede (Viborg) i 

Kunstner- og håndværkerregister
Bohtsen, J. (-1730-), organist, Århus,  582
Boisen, Karen Gerda – se Givskov, Karen Gerda
Bojsen, Thyra (-1921-),  4528
Bojsen-Møller, Aage (-1929-), provst, Silkeborg,  6319
Boldt, Anna Cathrina (1776-1827), Horsens,  5988 
Boldt, Anna Cathrine (1809-69),  6126
Boldt, Nicoline – se Gylding, Nicoline 
Boldt, Phillip (1762-1832), købmand, Horsens,  5988, 

6036 note 734, 6037 note 736
Boldte, … (-1809-), overformynder, Horsens,  5457
Bolin, Sture (1900-63), historiker,  5045, 5124
Bolvig, Christopher (-1745-51-), Århus,  898, 926
Bomholdt, Hans Nielsen (†1723), købmand, Århus,  

602, 606, 922
Bonde Jensen (†1576), præst, Århus,  784, 909, 955 

note 341
Bonde, Esger – se Juul, Esger Bonde
Bonde, Maren Olufsdatter (†1680), Århus,  916
Bonde, Niels – se Niels Bonde
Bonde, Niels (*1948), museumsinspektør,  5096
Bonde, Oluf Sørensen (†1617), rådmand, Århus,  784, 

915
Bonde, Oluf Sørensen (†1724), købmand, rådmand, 

Århus,  1179, 1221, 1242, 1253, 1636
Bonde, P. Jensen (-1903-), gårdejer, Bondesholm, 

Lyngå Mark,  1780
Bonde, Peder Jensen (1654-1724), delefoged, Lisbjerg,  

1414, 1422
Bonde, Sejer Andersen (†o. 1696), præst, Hvirring,  

5258

Bondesen, Jacob – se Randers, Jacob Bundesen
Bondo, Hans (†1754), kapellan, Århus,  901-02
Bondy, Johanne Caroline Marie (1772-1836),  1323
Bonnesen, Bone – se under Skibsmodelbyggere i 

Kunstner- og håndværkerregister
Bonnesen-Danstrup, … (-1893-), fabrikant, Køben-

havn,  3222
Bonnez, W. – se under Gørtlere i Kunstner- og 

håndværkerregister
Bor(?)oitz, Frederica (†1744),  5595
Borch, Gunnar (-1904-), præst, Grædstrup,  3951
Borch, Jacop van der – se under Sten- og billed-

huggere i Kunstner- og håndværkerregister
Borch, Martin – se under Arkitekter og bygmestre 

i Kunstner- og håndværkerregister
Borch, Peder Lauridsen (-1768-), præst, kirkeejer, 

Grejs,  3847, 3871 note 8
Borchardt, Fridrich (-1756-), rådmand, Århus,  921
Borchast, Gertrud Mouridsdatter (1644-1709), til 

Rask,  5256, 5261
Bording, Anne Kirstine Lauritsdatter (†1686),  4291
Bording, Kirstine Lauridsdatter (1621-62), Århus,  

1179, 1198, 1201
Bording, Laurids (†1714), magister, Århus,  898
Bording, Laurids Nielsen (†1623), præst, Århus,  827, 

1233
Bording, Laurids Pedersen (†1602), magister, Århus,  

824, 910
Bording, Laurits Jensen (-1653-), lektor, Århus,  2305
Bording, Maria (†1653), Århus,  827, 910
Bording, Rasmus (1868-1942), højskoleforstander,  

3720
Bordum, Niels Piersen (†1616), borgmester, Århus,  

1245
Bordum, Peder Nielsen (†o. 1656), Århus,  1245
Borg, Palle Jensen H. (†1739), degn, Skorup,  3387
Borgen, Anna (1722-1802), Tamdrup,  5152
Borgen, Cathrine (†o. 1800), Gangsted,  4995
Borgen, Elisabeth Sophie (1760-1838), Tamdrup,  5152
Borgen, Jens Petersen (1757-1832), præst, Tamdrup,  

5152
Borggrevinch, Elisabeth Christiansdatter (†1713), 

Århus,  857
Borgreving, Magdalene Christensdatter (†1672), År-

hus,  829, 900
Borgsmed, Peder (-1516-72), reformator, præst, Hor-

sens,  5363 note 62, 5915
Boring, Mads – se under Murere i Kunstner- og 

håndværkerregister
Borkward (Borgward) (-1517-),  5012, 5014, 5016
Borman, Hans (†før 1731), magister, Horsens,  5963
Borman, Margaretha (†1731), Horsens,  5963
Bormand, … (-1728-), teglstensleverandør, Horsens,  

5749
Bormann, Caspar (1763), vicebyfoged, legatstifter, 

Hor sens,  5593
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Born Espernsen (-1482-), Århus,  496
Bornemann, Hedevig Margrethe (1679-1749), til 

Dam gård og Åkær, kirkeejer, Gylling, Tulstrup, Fal-
ling,  2359, 2716, 2720, 2724, 2726-27, 2737-42, 
2745 note 58-60 og 67, 2786, 2826, 4607

Bornemann, Henrik, biskop, Sjælland,  2737, 2745 
no te 59

Bornemann, Jens (-1916-),  4468
Bornemannsdatter, Anne Kirstine (†1801), Horsens,  

5981
Bornich, Andreas (†1717), til Farregård og Lavengård, 

ritmester,  3285, 3302 note 60, 3585, 3588
Borning, Vitus – se under Arkitekter og bygmestre 

i Kunstner- og håndværkerregister
Borre, Harald – se under Konservatorer i Kunst ner- 

og håndværkerregister
Borre, Mikkel Pedersen (1669-1724), købmand, År-

hus,  745, 917 
Borre, Peter Mikkelsen (1716-89), grosserer, Århus,  

745
Borthuus, Gertrud Olufsdatter (†1736), Viby,  921
Borum, Ellen – se under Konservatorer i Kunstner- 

og håndværkerregister
Borum, Peder Pedersen (-1637-50-), skriver på Åkær, 

kirkeværge, Falling,  2730, 2905-06, 2921-22, 5907, 
6024 note 474

Borup, Morten – se Børup, Morten
Borup, Peder Jensen (1540-1603), præst, Hvirring,  

5261, 5273
Bosa, Birgitte Christine – se Kyster, Birgitte Chri stine
Boserup, Mette Pouline (1768-1843),  1324
Botzen, Henrik Johansen, organist – se Bohtsen, J.
Boufein, Samuel – se Beaufin, Samuel
Boxen, Kai Isaachsen – se under Snedkere og bil-

ledskærere i Kunstner- og håndværkerregister
Boye, … (†1741/42), kaptajn,  3872 note 51
Boye, C. J. (1823-79), til Haughshus, læge, kirkeejer, 

Tønning,  4043
Brabrab(?), J. (-1731-), Hansted,  4843
Brabrand, Søren Nielsen (†1712), præst, Brabrand, 

Kasted,  1601
Braem, Gothard (1688-1733), til Gjessinggård, kan-

celliråd, kirkeejer, Dover,  732, 931, 3149
Braem, Johan (1648-1713), biskop, Århus,  286, 288-

89, 298, 484, 510, 572, 575, 577-78, 597-98, 610, 732, 
754, 762, 766, 876, 929-31, 949 note 213, 1306, 3149

Bragaard, Anne Marie – se Dahl, Anne Marie
Brahe, Anne (†1633), Århus,  795
Brahe, Axel (1550-1616), rigsråd, Mattrup,  3238
Brahe, Beate (†1602),  3464, 3492 note 37
Brahe, Knud (1555-1615), lensmand,  6151
Brahe, Margrethe (1555-1614), Århus,  886
Brahe, Sophie (1578-1646),  852
Brahe, Sophie (1588-1659), til Birkelse, Århus,  896
Brahe, Tyge (1593-1640), til Mattrup, lensmand,  

3974, 4256

Brajer, Isabelle – se under Konservatorer i Kunst-
ner- og håndværkerregister

Brammer, G. P. (1801-84), biskop, Lolland-Falster, 
Århus,  112, 124, 568, 599, 5460, 5617, 6279, 6339

Brandin, Philip – se under Arkitekter og bygmest-
re i Kunstner- og håndværkerregister

Brandt, Andreas – se under Guldsmede (Horsens) i 
Kunstner- og håndværkerregister

Brandt, Anne Cathrine (-1781-),  6154, 6156 note 13
Brandt, Caspar Nielsen (†1693), købmand, Århus,  

486, 509, 832, 899
Brandt, Catharina Maria (-1744-),  4297
Brandt, Christian Friderich (1721-97), præst, Mårslet,  

2278-79
Brandt, Dorothea Marie (†1818),  2279
Brandt, G. F. (1814-68), præst, Storring, Stjær, Sønder 

Galten,  2083
Brandt, Hans – se under Murere i Kunstner- og 

håndværkerregister
Brandt, Hans (Stensballe) – se under Murere i 

Kunstner- og håndværkerregister
Brandt, Karen Nielsdatter (†1720), Århus,  835, 923
Brandt, Knud Rasmussen – se under Guldsmede 

(Hor sens) i Kunstner- og håndværkerregister
Brandt, Marie (†1741), Skanderborg,  2931, 2936 

note 114
Brandt, Martha Nielsdatter (†1685), Århus,  1253
Brandt, Mathias Christian (1764-1836), præst, Mår-

slet,  2279
Brandt, Mathias Nielsen (-1706-), Århus,  899
Brandt, Nicolai – se under Guldsmede (Horsens) i 

Kunstner- og håndværkerregister
Brandt, Niels Poulsen (†1664), præst, Sabro,  1877
Brandt, Peder Poulsen – se under Gørtlere i Kunst-

ner- og håndværkerregister
Brandt, Peter – se under Guldsmede (Horsens) i 

Kunstner- og håndværkerregister
Brandtbjerg, Anders Madsen (-1913-), Framlev Mark,  

2055
Brant, C. F. (-1743-), degn, Bjerager,  2515 note 30, 

2935 note 69
Brasch, Amalia Elisabeth – se Bechmann, Amalia Eli-

sabeth
Brasch, Anders Kiærulf (†1775), til Bomholtgård, 

kirkeejer,  3655
Brasch, J. N. (o. 1800), amtsforvalter, Trods, Katholm,  

2436 note 14
Brasch, Niels Christensen – se under Guldsmede 

(Ran ders) i Kunstner- og håndværkerregister
Brase, Johan (†o. 1706), købmand, Lübeck,  924
Brasen, Anders, Horsens,  5597
Brasen, Dorthe Andersdatter,  5634
Brasen, Reinmuth (1641-1706),  924
Brask, Mogens, præst, Horsens,  5597
Bratland, A. – se under Guldsmede (København) i 

Kunstner- og håndværkerregister

BLUNCH – BRATLAND



6490 NAVNEREGISTER

Bratland, I. – se under Guldsmede (København) i 
Kunstner- og håndværkerregister

Bratland, J. – se under Gørtlere i Kunstner- og hånd-
værkerregister

Bratland, Rolf Frithiof – se under Guldsmede (Kø-
benhavn) i Kunstner- og håndværkerregister

Brebus, Hans – se under Orgelbyggere i Kunstner- 
og håndværkerregister

Bredal, Anne Margrethe (†o. 1729), Horsens,  5963
Bredal, Erik (†1736), magister, rektor, Horsens,  5564, 

5963
Bredal, Holger Jensen (-1681-1722), provst, Klovborg, 

kirkeejer,  3959 note 3, 4215, 4256, 4291, 4294, 
4301

Bredal, Iver Johan Pedersen (-1689-), præst, Do ver,  
3162

Bredal, Jens Jørgen (-1722-74), kammerassessor, til 
Hammergård, kirkeejer, Nørre Snede, Linnerup,  
4215, 4245 note 6, 4309, 4312, 4326 note 11, 4348

Bredal, Jens Pedersen (†o. 1681), præst, Klovborg,  
4307 note 92

Bredal, Peder Fabiansen (†1689(?)), præst, Dover,  
3162

Bredal, Peter (1683-1756), søofficer,  907
Bredefeld, Johann Christian (1740-1804), læge,  3489
Bredlund, Niels (-1929-), dannebrogsmand,  4211
Bremmer, Margrethe (o. 1700), Århus,  374 note 301, 

904
Brenderup (1600’erne), (slægt),  4860 note 41
Brendstrup, Cathrine Kastensdatter Fladsbye (†o. 

1756), Brendstrup,  1587, 6359
Brendstrup, Jens Andersen Lassen (†o. 1756), Brend-

strup,  1587, 6359
Brendstrup, Kirsten Pedersdatter (†1700), Århus,  

1248
Brendstrup, Peder Rasmussen (†1708), købmand, 

vejermester, Århus,  374 note 301, 1248-49, 1253
Brestisson, Jan, kirketjener, Odder,  2579 note 150
Brestrup, Anders (-1701-), Horsens,  5920
Brida (Brigida(?)) (†o. 1200), Tamdrup,  5147-48
Brinch, C. W. (1756-1811), præst, Spørring,  1687 

note 32
Broberg, Aurelia (-1834-),  2301
Broberg, Magdalene (†1729),  1422
Broberg, Mathias (†1681), kirkeejer, Lisbjerg,  1389
Broberg, Nikolaj (1636-74), licentiat,  504, 722, 725, 

898, 2296
Brobergue, de – se Broberg
Broch-Mikkelsen, Hans (-1996-),  5896-97, 6024 

note 491, 6028 note 560
Brochmand, Hans Enevoldsen (1621-64), biskop, 

Århus,  105, 111, 505, 807, 888
Brochmand, Jesper (1488-1562), kancellisekretær, 

ærkedegn, Århus,  291
Brochner, Christine (1808-75),  6126
Brochner, Niels Glud (1807-73),  6126

Brok – se Brock 
Brock (slægt) (o. 1460),  4437, 4637
Brock, Axel Lavesen (†1498), til Clausholm,  1243
Brock, Birgitte (1601-39), til Mattrup,  3974
Brock, Eske (1560-1625), til Gl. Estrup,  886
Brock, Eske Jensen (†1441), til Gl. Estrup,  4637, 

4654, 6000 note 23 
Brock, Jens Andersen (-1358-1408), til Gl. Estrup,  

5752
Brock, Jens Jensen (†1404), til Clausholm,  87, 1228, 

3718
Brock, Jytte (1595-1640), til Gl. Estrup,  487, 510-11, 

522, 683-86, 780, 782, 878-81, 885-86, 965
Brock, Lave Jensen (†1435), til Clausholm,  1243
Brock, N. (-1257/59-),  1270 note 21
Brock, Niels (o. 1300), rigsråd, Hylke,  4627, 4657 

note 1, 4663
Brockdorff(?), Catharina,  4501
Brockdorff, Henrik  (†1730), oberst,  6245
Brockenhuus, Anne (†1658),  4925 note 78, 6033 

note 653
Brockenhuus, Birgitte (1580-1656), Urup,  4501, 

4814, 6369, 6376 note 56
Brockenhuus, Jacob (1521-77), Århus,  78
Brockenhuus, Johan (†1648), til Lerbæk og Øster gård, 

kirkeværge, Tulstrup,  2376
Brockenhuus, Laurids (1552-1604), til Bramstrup, 

Eges løv og Nybøllegård, lensmand,  4438, 4501
Brockenhuus-Schack, C. F. S. (-1913-), grevinde,  

5226, 5269 note 76
Brockman, Hans – se under Sten- og billedhug-

gere i Kunstner- og håndværkerregister
Brockvild, Jørgen – se under Murere i Kunstner- og 

håndværkerregister
Broe, Niels (Nielsen) – se under Sten- og billed-

huggere i Kunstner- og håndværkerregister
Broge, Hans (1822-1908), købmand, Århus,  327, 618
Broge, Søren J. (-1720-), Århus,  612
Brommel, …, Horsens,  5508 note 456, 5584, 5622
Brooks, L. (†1944), flyver, Australien,  2638
Brorsen, Ane Bothilde (1843-1931), Gjern,  3333
Brorson, Jochum (1659-1719), provst, Hads, kirkeejer,  

2461, 2484, 2487, 2493, 2514 note 4 og 10, 2619
Brorson, Laurits (†1681), Dybvadgård, godsforvalter, 

Åkær, landkommissær, kirkeejer,  2461, 2480, 2488 
note 7, 2493, 2619, 2647, 2747, 2766, 2775-76, 
2790, 2793 note 95, 2795

Brorson, Magdalene Sibylle (-1694-), til Dybvad,  
2647

Brosbøll, Jørgen Nielsen – se under Guldsmede 
(Vejle) i Kunstner- og håndværkerregister

Brostrup, H. – se under Urmagere i Kunstner- og 
håndværkerregister

Bruchofen, Henrik von (†1576), hofpræst,  3876
Bruhn, Brdr. – se Bruhn-firma under Orgelbyggere 

i Kunstner- og håndværkerregister
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Bruhn, C. – se under Malere i Kunstner- og hånd-
værkerregister

Bruhn, P. & Søn – se Bruhn-firma under Orgelbyg-
gere i Kunstner- og håndværkerregister

Bruhno, Paul – se under Malere i Kunstner- og 
håndværkerregister

Brun – se også Bruun 
Brun, Beate Marie (†o. 1739),  5963
Brun, Johannes (o. 1525), provincialminister, Hor sens,  

5789
Brun, Oluf Christensen (-1717-), Århus,  857
Brun, Søren, Horsens,  5963
Brund, Niels Jensen (1698-1785), Kalhave,  5295
Brunius, C. G. – se under Arkitekter og bygmestre 

i Kunstner- og håndværkerregister
Bruno (925-65), ærkebiskop, Køln,  5157 note 29
Brunstrøm, … – se under Arkitekter og bygmestre 

i Kunstner- og håndværkerregister
Brunsvig, Christiane Lauritsdatter (†1849),  5981
Bruun, … – se under Malere i Kunstner- og hånd-

værkerregister
Bruun og Sørensen – se under Ingeniører i Kunst-

ner- og håndværkerregister
Bruun, C. A. – se under Malere i Kunstner- og hånd-

værkerregister
Bruun, C. B. – se under Guldsmede (Århus) i 

Kunstner- og håndværkerregister
Bruun, Cathrine Jakobsdatter (†1718),  2857
Bruun, Christian – se under Malere i Kunstner- og 

hånd værkerregister
Bruun, Christina Augusta Gregersdatter (1717-87),  

1734
Bruun, Gregers Otto (1672-1742), præst, Gjerrild, 

Hem met,  1734
Bruun, Jens (†1717), vejermester, Århus,  1253
Bruun, Jochum Gregersen (1729-97), præst, Nykø-

bing S.,  1734
Bruun, Karen Hansdatter (-1722-),  3833
Bruun, Knud Madsen – se under Malere i Kunstner- 

og håndværkerregister
Bruun, Mads Pagh (1809-84), politiker, etatsråd,  1313
Bruun, Mathias (-1767-), højesteretsadvokat, kirke-

ejer,  2087, 3625, 3655
Bruun, Mette Marie – se Hornbech, Mette Marie
Bruun, Poul Clemensen (†1600), præst,  5955
Bruun, Urban (†1742),  5911
Bruun-Rasmussen, Fritz Charles (1870-1964), biskop, 

Århus,  600
Brüggemann, Frederik (-1896-), præst,  6106 no te 1
Brüggemann, Hans – se under Snedkere og billed-

skærere i Kunstner- og håndværkerregister
Bryske, Carl (†1613), lensmand, Havreballegård, År-

husgård,  566, 752, 1714-15, 2129, 2136, 2140
Bryske, Christence (1545-1611),  2413, 3493 no te 66
Brædstrup, … – se Mejer, … (†1772)
Brædstrup, Anders (†1716), købmand, Horsens,  5582, 

5596, 5621 note 455, 5630 note 657, 5633 note 
766

Brædstrup, Anna, Horsens,  5589
Brædstrup, Jens Lassen (-1773-), ridefoged, Ristrup,  

3625
Brædstrup, Sidsel Andersdatter (†1754), Horsens,  

5593
Brædstrup, Søren Andersen (†1737), Horsens,  5597, 

5633 note 762
Brædstrup, Thomas (-1850-), bagermester,  6197, 

6236
Brændstrup, Søren Pedersen (1778-1815), gårdejer, 

Skibby,  2028
Bræstrup, Carsten – se under Malere i Kunstner- og 

håndværkerregister
Bræstrup, Cosmus – se under Arkitekter og byg-

mestre i Kunstner- og håndværkerregister
Bræstrup, Edel Marie (1801-57),  6246
Bræstrup, Jens Christensen – se under Malere i 

Kunstner- og håndværkerregister
Brøchner, Ane Marie – se Blicher, Ane Marie
Brøchner, Ane Sophie (1783-1862), Gangsted,  4996
Brøchner, Benedicte Antoinette Hedevig Margrethe, 

Horsens,  5981
Brøchner, Godtfred – se under Guldsmede (Silke-

borg) i Kunstner- og håndværkerregister
Brøchner, Hans (1776-1839), præst, Gangsted, Søvind,  

4996, 5007, 5038
Brøchner, Marie Nielsdatter (†1734), Århus,  836, 

920
Brøchner, Thøger Ditlev (1823-34), Gangsted,  4996
Brøckner, Elisabeth Margretha (†1761), Skanderborg,  

2931, 2936 note 115
Brøgger, Hedevig Frederikke (†1847),  1514
Brøndlund, Adriette (1799-1860), Vær,  4920
Brøndlund, Henriette Sophie (-1825-),  2643
Brøndlund, Sophie (†1831), Horsens,  5988, 6036
Brøndsted, Christian (1742-1823), provst,  5363, 

5783, 5880, 5986, 6035
Braad, Anne Marie (†o. 1719),  5959
Braad, Simon (d.æ.) (†o. 1743),  5964
Braad, Simon (d.y.) (†efter 1744), hospitalsforstander, 

Horsens,  5868, 5964, 6033
Bucan, Niels (-1798-), Skanderborg,  6174
Buch, Christen Christensen (1696-1750), degn, Mal-

ling,  2329, 2333
Buch, Didrik Hansen – se under Guldsmede (Kol-

ding) i Kunstner- og håndværkerregister
Buch, Hans Jacobsen (-1725-), præst, Årslev,  1658
Buch, Marianne – se Høltzermann, Marianne
Buchholtz, Peder – se under Urmagere i Kunstner- 

og håndværkerregister
Buchoff, J. – se under Guldsmede (Århus) i Kunst-

ner- og håndværkerregister
Buchtrup, Hans Jensen (1683-1753), købmand, kirke-

værge, Århus,  1222, 1254

BRATLAND – BUCHTRUP
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Buchwald, Bartram (1669-1736), kgl. skovskriver, 
Sønder Galten,  2107-15

Budde, L. (1836-1902), forstander, forfatter,  3732, 3762
Budde, Mathilde (1838-1910),  3762
Buhl, S. H. – se under Blikkenslagere i Kunstner- og 

håndværkerregister
Bullinger, Thomas – se under Konservatorer i 

Kunstner- og håndværkerregister
Bunde, Hans Jørgen – se under Guldsmede (Køben-

havn) i Kunstner- og håndværkerregister
Bundesdatter, Maren (-1600-), Fruering,  3001
Bundesen, Jacob (-1654-), præst,  1980
Bundesen, Niels (†o. 1642), Århus,  1245
Bune, Asmus (* og †1829),  5989
Buntzen, Johan Lorentz – se under Gørtlere i Kunst-

ner- og håndværkerregister
Bur, Anders – se Anders Bur 
Burke, W. (†1944), flyver, Australien,  2638
Burman Becker, J. G. – se Becker, J. G. Burman
Bursche, … (-1844-), købmand, Århus,  2166
Busch, A. H. & Sønner – se under Orgelbyggere i 

Kunstner- og håndværkerregister
Busch, C. E. (-1739-),  3478
Busch, Frederikke (1834-63),  6247
Busch, Hans – se under Malere i Kunstner- og hånd-

værkerregister
Busch, Johan Christian (1739-77), forvalter, Frijsen-

borg,  3478
Busch, Mathias – se under Guldsmede (Viborg) i 

Kunstner- og håndværkerregister
Busch, Mathias (-1739-),  3478
Busch, Niels Frantzen – se under Snedkere og bil-

ledskærere i Kunstner- og håndværkerregister
Busk, Martha (-2002-),  6299 note 42
Bussert, Morten – se under Sten- og billedhuggere 

i Kunstner- og håndværkerregister
Busted, Anders Jensen – se under Guldsmede (År-

hus) i Kunstner- og håndværkerregister
Buun, Oluf (-1590-), Århus,  782
Buxlund, Johannes Hansen (-1721-30-), sejlmager,  

År hus,  612, 836, 919
Buxlund, Johannes Zønnichsen – se under Guld-

smede (Århus) i Kunstner- og håndværkerregister
Buxlund, Zønnik Hansen – se under Guldsmede 

(År hus) i Kunstner- og håndværkerregister
Buzel, Tyge – se Tyge Buzel
Byhner, … (†1797/98), g.m. Carl Byhner, Skander-

borg,  6245
Byhner, Carl (-1769-), købmand, Skanderborg,  6245
Bülow, J. W. von (-1670-), landmarskal,  6139
Bülow, Sophia Benedicta von (†1779),  5598
Bynch, Lorenz (-1808-20-), præst, Tønning, Træden,  

4061, 4063, 4073 note 77
Byschou, Christiane – se Strange, Christiane
Bäck, Arne – se under Malere i Kunstner- og hånd-

værkerregister

Bæk, … – se under Malere i Kunstner- og håndvær-
kerregister

Bækkelund, Poul – se under Smede i Kunstner- og 
håndværkerregister

Bärenholdt, H. C. – se under Malere i Kunstner- og 
håndværkerregister

Bærentzen, Andreas Peter – se under Guldsmede 
(Hor sens) i Kunstner- og håndværkerregister

Bærentzen, Niels Peter – se under Guldsmede 
(Horsens) i Kunstner- og håndværkerregister

Bærig, Cathrine Margrethe (-1761-), Århus,  923
Bødker, Ellen Jensdatter (-1787-),  2025, 2030 note 6
Bødkers, Karen Jacobsdatter (†1702),  833, 907
Bøegh, Matthias Mortensen – se under Guldsmede 

(Århus) i Kunstner- og håndværkerregister
Bøggild, Mogens – se under Sten- og billedhug-

gere i Kunstner- og håndværkerregister
Bøggild, Peder Thyresen (1709-91), købmand, kom-

merceråd, Århus,  1165, 1223
Bøgh og Meulengracht – se under Jernstøbere i 

Kunst ner- og håndværkerregister
Bøgh, Edel Marie – se Bræstrup, Edel Marie
Bøgh, G. J. – se under Have- og landskabsarkitek-

ter i Kunstner- og håndværkerregister
Bøgh, Ide Margrethe (1716-90),  3064
Bøgh, Jens Christian – se under Malere i Kunstner- 

og håndværkerregister
Bøgh, Kirsten Christoffersdatter (†1758),  2973 note 

64
Bøgh, Mathias Mortensen – se under Guldsmede 

(Ikke stedfæstede) i Kunstner- og håndværkerregi-
ster

Bøgh, Ole Mathiesen – se under Malere i Kunstner- 
og håndværkerregister

Bøhm, Gotfrid (†1677), organist, Århus,  1249
Bøistrup, Kirsten,  2378 note 27
Bøjesen, N. F. (-1876-), landmåler,  2084 note 18
Bøker, Mette Marie (1762-87-),  3650
Bølge, Ove Lavridsøn (†1657), præst, Tønning, Træ-

den,  4068
Bølkov, Ane (-1631-),  889 
Bølle, Eiler Madsen (o. 1420-1501), biskop, Århus,  

64, 78, 377, 396, 403, 434, 437, 440, 442, 444, 454, 
483, 665, 758-60, 853, 902, 904, 954 note 316, 
1773, 2182-83, 3760, 6355

Bølle, Erik Madsen (-1450-94-), til Nakkebølle,  760
Bølle, Margrete (-1500-),  761, 902
Bønnelycke, Kjeld,  2455-56
Bønnelykke, Mads (1760-1823), tobaksfabrikant, 

Horsens,  5977
Børup, Morten (o. 1446-1526), skoleleder, latindigter, 

Århus,  106, 120, 291, 820, 2396
Bøschen, Sophie Dorothea – se Lindemann, Sophie 

Dorothea
Bøttger, Joh. Wilh. – se under Guldsmede (Århus) i 

Kunstner- og håndværkerregister



6493

Danmarks Kirker, Århus

Bötticher, … – se under Malere i Kunstner- og 
håndværkerregister

Bøttiger, Emil – se under Have- og landskabsarki-
tekter i Kunstner- og håndværkerregister

Baadh, Edvard Albert (-1877-), kateket, Horsens,  
5502

Baadsgaard, N. (-1870-), isenkræmmer, Århus,  3436 
note 60

Bågø, Christoffer (-1857-),  3190
Baastrup, Elise (†1910),  1843
Baastrup, J. P. (†1905),  1843

C… (eller E), dominus, Århus,  1108
C A (-1617-), Bi(?), Hylke,  4654
C C, Storring,  2077
(?) C D (-1633-), Sjelle,  1918
C D S  (-1635-), Tyrsting,  3980
C E(?) B (-1585-), Harlev,  2018
C F R F M R, Hansted,  4843
C F W (-1826-), Skovby,  1985 note 36
C H – se Høgh, Christen
C H H (-1713-), Harlev,  2022
C H (I) R M – se under Guldsmede (København) i 

Kunstner- og håndværkerregister
C I D (-1730-), g.m. I A S, Tilst,  1586
C J D, Århus,  838
C K D F B, g.m. I A S H B,  – se Brendstrup, Catrine 

Kastensdatter Fladsbye og Brendstrup, Jens Ander-
sen Lassen

C L – se under Guldsmede (København) i Kunst-
ner- og håndværkerregister

C M (o. 1550), Vejlby,  1476
C M (-1591-),  4281, 4306 note 61
C N C, Århus,  907
C N S (†1689), Århus,  1248
C P D (1733-1804), Tamdrup,  5151
C P D D, Århus,  838
C P T S (-1734-), Skannerup,  3362
C R, Lisbjerg,  1426 note 87
C S, Storring,  2077
C S K (-1686-), Føvling,  4028
C S P B (-1795-), Århus,  646 note 366
C S S I H – se Simonsen, Christen
Calaminus, Michael – se under Konservatorer i 

Kunst ner- og håndværkerregister
Callesen, Laurs (1812-58), gårdmand, Vrønding,  5153 
Calundan, Friderik Grüner (1756-1822), præst, Sko-

rup, Tvilum,  3387
Calundan, Juliane (-1828-),  6204
Calvin, … von (†1724), løjtnant, Horsens,  5566, 5595 
Calvin, Sophia Elisabeth von (†1734), Horsens,  5595
Carisius – se Charisius
Carl Gustav (1622-60), konge af Sverige,  2393
Carlsdatter, Elsebeth (†1770), Haderup,  2673
Carlsen, Johan Harding – se under Arkitekter og 

bygmestre i Kunstner- og håndværkerregister

Carlshytte – se under Jernstøbere i Kunstner- og 
håndværkerregister

Caroline (1793-1881), arveprinsesse,  314, 6355
Caroline Amalie, dronning af Danmark (1839-81),  

958 note 497, 6162
Carstensen, Ane – se Lindberg, Ane
Carøe, Hansine Maria (1786-1815),  5982
Caspeller, Johan Jürgen – se under Urmagere i 

Kunstner- og håndværkerregister
Caspeller, Laurits – se under Urmagere i Kunstner- 

og håndværkerregister
Caspersen, Peter – se Karstensen, Peter under Orgel-

byggere i Kunstner- og håndværkerregister
Castenskjold – se Grevenkop-Castenschiold, Chri-

stian Frederik
Catharina den Store (1729-96), kejserinde af Rus land,  

5943, 6156 note 1
Catharina Antonovna (1741-1807), prinsesse,  5890, 

5941, 5943-44, 6153
Catharine Lang (†1564), Århus,  821, 912
Cecilia (o. 1350), g.m. Markvard Rostrup, Gylling,  

2832
Cecilie (-1485-), g.m. Peder Michelsen, Århus,  1006
Cecillie Ovesdatter (-1345-), Vissing Kloster,  384
Cederfeld, Bartholomæus (1715-83), til Frydendal, 

amt mand, Kalundborg,  4297
Cederfeld, Mette Catharina (†1770), Horsens,  5952
Cederfeld, Sophie Charlotte de – se Thygeson, So-

phie Charlotte de
Cederquist, Anna (†1812), Horsens,  5995
Celestin III (o. 1106-98), pave,  61, 65
Charisius, Ambrosius de (1717-87), til Constan-

tinsborg,  863, 869, 871, 5957, 6032 note 630
Charisius, Anne Cathrine (†1743),  863
Charisius, Christian (1688-1724), til Constantinsborg, 

kirkeejer,  862-63, 867, 872, 2129, 2136, 2174 note 41
Charisius, Christian (1736-37), junker,  863, 867
Charisius, Christina Sophia (1718-19),  862, 872
Charisius, Constantin August (1712-76), til Constan-

tinsborg, etatsråd, kirkeejer, Viby,  103, 863, 867, 
872, 2130, 2156

Charisius, Peter Ambrosius (* og †1716),  862, 866
Charisius, Sophie Amalie (†1702),  3290, 3294, 3303 

note 87
Charisius, Sophie Elisabeth (†1706), kirkeejer,  487, 

509, 522, 596-97, 733-34, 736, 738, 741, 856, 859-
60, 862-63, 871, 1526, 1534, 1653, 2129, 2136, 
2139, 2216-17, 2235

Charlotte Amalie, dronning af Danmark (1670-1714),  
6162

Charlotte Frederikke (1784-1840), prinsesse,  5356, 
5380, 5536, 5543, 6153

Chevsses, Henriette de (-1703-),  3486
Chr. Christensens Enke – se Christensen, Christen
Chresten – se under Murere i Kunstner- og hånd-

værkerregister

BUCHWALD – CHRESTEN

439



6494 NAVNEREGISTER

Chrestensdatter, Anna Cathrine (1766-1826),  5983
Chrestensdatter, Margrete (-1657-60-), Mundelstrup,  

1894, 1897
Chrestensen, Chresten (1734-94), Kalhave,  5295
Christen – se under Guldsmede (Skanderborg) i 

Kunstner- og håndværkerregister
Christen – se under Malere i Kunstner- og håndvær-

kerregister
Christen – se under Sadelmagere i Kunstner- og 

håndværkerregister
Christen – se under Smede i Kunstner- og håndvær-

kerregister
Christen – se under Tømrere i Kunstner- og hånd-

værkerregister
Christen (-1517-), munk, Århus,  953 note 301
Christen (-1583-), kapellan,  6252 note 9
Christen (-1635-), underdegn, Blegind,  3069 no te  

38
Christen (-1671-), præst, Viby,  526
Christen Ibsen (†1599), præst, Tunø,  823
Christen Mortensen (-1591-), præst,  4579
Christen N. (†1573(?)), præst, Alrø,  2858
Christen Rasmussen (†1585), Århus,  776, 905
Christen Terkelsen (-1558(?)-), kroholder, Nørre 

Snede,  4250 
Christensdatter, Abell, Århus,  1245
Christensdatter, Ane (-1672-), Horsens,  5598
Christensdatter, Anne (†1699),  1248-49
Christensdatter, Anne Margrete (-1722-),  2932, 2937 

note 121
Christensdatter, Dorothea (†1759),  837, 902
Christensdatter, Edel (†1683), Harlevholm,  2027, 

2032 note 66
Christensdatter, Edel (†1709),  810, 917
Christensdatter, Ingeborg (-1684-),  1244
Christensdatter, Inger (o. 1650),  1962-63
Christensdatter, Johanne (-1602-08-),  824, 905
Christensdatter, Johanne (†o. 1685),  1206
Christensdatter, Karen (-1650-),  1146, 1276 no te 84
Christensdatter, Karen (†før 1722), Horsens,  5959
Christensdatter, Karen Stenhuggers – se Chri stens dat-

ter, Karen (-1650-)
Christensdatter, Kier[]ste(n) – se Kier[]ste(n) Chri-

stens datter 
Christensdatter, Kirsten (-1728-),  2402
Christensdatter, Kirsten (†1769),  917
Christensdatter, Maren – se Maren Christensdatter
Christensdatter, Maren (†1600’erne), Århus,  829, 919
Christensdatter, Maren (-1642-),  4062, 4067
Christensdatter, Maren (†1646(?)),  797, 901
Christensdatter, Maren (†o. 1760), Ustrup,  4659
Christensdatter, Margrete (o. 1608-86), Århus,  505, 

808, 920
Christensdatter, Margrete (o. 1625-89), Århus,  541, 

552-53, 609, 718, 721-23, 926
Christensdatter, Mette (†1716),  811, 918

Christensdatter, Mette Margrethe (-1733-), Lyngby, 
kirkeejer,  2360

Christensdatter, Sophie (o. 1650),  4566, 4580
Christensen, … – se under Guldsmede (Odder) i 

Kunstner- og håndværkerregister
Christensen, … – se under Jernstøbere i Kunstner- 

og håndværkerregister
Christensen, … – se under Snedkere og billedskæ-

rere i Kunstner- og håndværkerregister
Christensen, … – se under Sten- og billedhuggere 

i Kunstner- og håndværkerregister
Christensen, … (-1790-), degn, Fruering,  3254 note 

127
Christensen, Anders (†1848), overkonstabel, Mol lerup,  

3293
Christensen, Ane (1827-58), Vrads,  4175
Christensen, Ane Elisabeth (1841-63), Vrønding,  

5153
Christensen, Ane Elis(a)b(eth) (†1812(?)), Tamdrup,  

5153
Christensen, August H. – se under Malere i Kunst-

ner- og håndværkerregister
Christensen, B. (-1976-), maskinfabrik,  1728
Christensen, B. Brorson – se under Konservatorer i 

Kunstner- og håndværkerregister
Christensen, Bruno – se Christensen-firma under 

Orgelbyggere i Kunstner- og håndværkerregister
Christensen, Bruno & Sønner – se Christensen-fir-

ma under Orgelbyggere i Kunstner- og hånd-
værkerregister

Christensen, Carl (o. 1680), rådmand, Århus,  828
Christensen, Charles – se under Arkitekter og byg-

mestre i Kunstner- og håndværkerregister
Christensen, Chr. – se under Snedkere og billed-

skærere i Kunstner- og håndværkerregister
Christensen, Chr. (-1792-),  4348
Christensen, Chr. (†o. 1887),  1684
Christensen, Chr. (-1964-), godsejer, Otterup,  3345 

note 53
Christensen, Christen – se under Guldsmede (Kø-

benhavn) i Kunstner- og håndværkerregister
Christensen, Christen – se under Klokkestøbere i 

Kunstner- og håndværkerregister
Christensen, Christen – se under Snedkere og bil-

ledskærere i Kunstner- og håndværkerregister
Christensen, Christen (-1675-), Urup,  4529
Christensen, Christian – se under Urmagere i 

Kunstner- og håndværkerregister
Christensen, Christian Peter (1764-1836), generalma-

jor,  6247, 6262 note 263
Christensen, Claus (†1668), præst, Hvirring,  5258-

59, 5266 note 14, 5363
Christensen, Clemens (-1656-), kirkeværge, Søften,  

1702
Christensen, E. Kahl – se under Snedkere og bil-

ledskærere i Kunstner- og håndværkerregi ster
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Christensen, Ebbe (†1602), rådmand, Århus,  1244
Christensen, H. (-1919-) – se under Snedkere og 

billedskærere i Kunstner- og håndværkerregister
Christensen, H. J. – se under Guldsmede (Køben-

havn) i Kunstner- og håndværkerregister
Christensen, H. L. – se under Guldsmede (Køben-

havn) i Kunstner- og håndværkerregister
Christensen, Hans – se under Murere i Kunstner- og 

håndværkerregister
Christensen, Hans (1670-1740), købmand, Horsens,  

5538, 5540, 5801, 5804, 5878, 5923-24, 5929, 5932, 
5944, 5959, 5965, 6023 note 450, 6032 note 637-
38, 6373

Christensen, Hans Peder (1864-1944-), præst, Har lev, 
Framlev,  2062 note 43, 5326

Christensen, Henrik (o. 1900), Slagballe,  3957
Christensen, Henrik …nstrup (1600’erne), magister, 

År hus,  1242
Christensen, Hermand – se under Malere i Kunst-

ner- og håndværkerregister
Christensen, J. – se under Malere i Kunstner- og 

hånd værkerregister
Christensen, J. – se under Tømrere i Kunstner- og 

håndværkerregister
Christensen, J. P. – se under Blikkenslagere i Kunst-

ner- og håndværkerregister
Christensen, Jacob – se under Snedkere og billed-

skærere i Kunstner- og håndværkerregister
Christensen, Jacob (1873-1924), redaktør, Silkeborg,  

6336
Christensen, Jacob Christian – se under Smede i 

Kunstner- og håndværkerregister
Christensen, Jens – se under Guldsmede (Køben-

havn) i Kunstner- og håndværkerregister
Christensen, Jens – se under Murere i Kunstner- og 

håndværkerregister
Christensen, Jens – se under Tagtækkere i Kunst ner- 

og håndværkerregister
Christensen, Jens – se under Tømrere i Kunstner- 

og håndværkerregister
Christensen, Jens (-1631-), præst,  3663
Christensen, Jens (-1637-48-), rådmand, Århus,  1278 

note 140, 1329, 1335-36
Christensen, Jens (-1689-), Fløstrup,  2300
Christensen, Karen Marie (-1904-), Slagballe,  3957
Christensen, Kirstine (1772-1855),  6247
Christensen, Knud – se under Snedkere og billed-

skærere i Kunstner- og håndværkerregister
Christensen, Knud J. (-1888-), Ribe,  4065
Christensen, Lauritz – se under Malere i Kunstner- 

og håndværkerregister
Christensen, Laurs (1757-1832), Vejlby,  1484
Christensen, Mads (-1892-),  4343
Christensen, Maren (†16..), Nebel,  4942
Christensen, Maren (-1935-), Bækholm,  1793, 1795
Christensen, Marie (1836-60), Ørskov,  4763

Christensen, Marius (-1935-), Bækholm,  1795
Christensen, Mary (-1977-), Endelave,  5300
Christensen, Morten – se under Snedkere og bil-

ledskærere i Kunstner- og håndværkerregister
Christensen, Morten (1600’erne), Haderup,  2673
Christensen, Niels – se under Guldsmede (Århus) i 

Kunstner- og håndværkerregister
[Christe]nsen(?), Niels – se Niels [Christe]nsen.
Christensen, Niels (-1674-91-),  2642
Christensen, Niels (-1738-), Voel,  3293
Christensen, Niels (-1755-), Norslefgaard,  2059
Christensen, Ole – se under Sten- og billedhug-

gere i Kunstner- og håndværkerregister
Christensen, Ole (-1812-), gårdejer, Norring,  1865
Christensen, Olle, Stilling,  2969
Christensen, Oluf (†1683), Århus,  917
Christensen, Ove (o. 1650),  2738
Christensen, Peder – se under Murere i Kunstner- 

og håndværkerregister
Christensen, Peder – se under Snedkere og billed-

skærere i Kunstner- og håndværkerregister
Christensen, Peder (†1610), rådmand, Århus, slotsskri-

ver, Skanderborg,  1191, 6024 note 467
Christensen, Peder (-1749-50-), Mesing,  3143
Christensen, Peder (-1801-09-), kirkeejer,  4331, 

4348 note 8
Christensen, Peter – se under Snedkere og billed-

skærere i Kunstner- og håndværkerregister
Christensen, Rasmus – se under Snedkere og bil-

ledskærere i Kunstner- og håndværkerregister
Christensen, Rasmus – se Rasmus Christensen
Christensen, Rasmus (†16..), kirkeværge, Nebel,  4942
Christensen, Rasmus (†1660), borgmester, Horsens,  

5566, 5591
Christensen, S. – se under Sten- og billedhuggere i 

Kunstner- og håndværkerregister
Christensen, Viggo – se under Guldsmede (Odder) i 

Kunstner- og håndværkerregister
Christesen, Vilhelm – se under Guldsmede (Køben-

havn) i Kunstner- og håndværkerregister
Christian III, konge af Danmark (1534-59),  6183
Christian IV, konge af Danmark (1588-1648),  66-67, 

101, 117, 277, 294, 337, 347, 349 note 36, 556, 594, 
683, 706, 823, 1700, 1745, 2845,  4163, 4168, 4309, 
4400, 4438, 4663, 4746, 4796 note 6, 5333 note 30, 
5656-57, 6139, 6162, 6262 note 255 (børn)

Christian V, konge af Danmark (1670-99),  286, 297, 
630, 1653, 1671, 1707, 3430, 4351, 4671, 4701, 
4716, 4758, 4904, 4906, 4909, 5585, 6162, 6172

Christian VI, konge af Danmark (1730-46),  2780, 
2792 note 76, 2919, 3293, 3893, 4309, 4331, 4347, 
5672, 5727, 6005

Christian VII, konge af Danmark (1766-1808),  302, 
1719, 5943

Christian VIII, konge af Danmark (1839-48),  5599, 
6029 note 570

CHRESTENSDATTER – CHRISTIAN VIII
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Christian X, konge af Danmark (1912-47),  124, 
5025, 6293

Christian – se under Guldsmede (Skanderborg) i 
Kunst ner- og håndværkerregister

Christian Ludvig (* og †1803),  2148
Christian Ottesen Blichfeldt (†1593), rektor, provst, 

Århus,  1244
Christiansdatter, Kirsten (1808-45), Stilling,  2969
Christiansdatter, Ædel (Edel) Margrethe (1797-1836), 

Serridslev,  4945
Christiansen & Schjønning – se under Klokkestø-

bere i Kunstner- og håndværkerregister
Christiansen, Ane Cathrine (1806-68),  4421
Christiansen, Ane Marie (-1910-),  3617
Christiansen, C. E. – se under Arkitekter og byg-

mestre i Kunstner- og håndværkerregister
Christiansen, Carl (-1937-), Tvingstrup,  4748, 4750
Christiansen, Cathrine (1869-1921), Skanderborg,  

6250
Christiansen, J. (1862-1938) – se under Murere i 

Kunst ner- og håndværkerregister
Christiansen, J. A. – se under Blikkenslagere i 

Kunstner- og håndværkerregister
Christiansen, Mathies (-1939-48-), købmand, En de-

lave,  5316, 5326, 5333 note 25
Christiansen, Maximilianus (1807-79),  4421
Christiansen, N. P. – se under Sten- og billedhug-

gere i Kunstner- og håndværkerregister
Christiansen, Othilie (-1937-), Tvingstrup,  4748, 4750
Christiansen, Peter – se under Murere i Kunstner- 

og håndværkerregister
Christiansen, Poul Simon – se under Malere i Kunst-

ner- og håndværkerregister
Christiansen, Rasmus – se under Malere i Kunstner- 

og håndværkerregister
Christiansen, Rasmus (-1885-),  3146 note 52
Christiansen, Tage E. (1918-84), museumsinspek tør,  

5045-46, 5106, 5124, 5127-28, 5132, 5134, 5158
Christiansen, Uldrich – se under Murere i Kunst ner- 

og håndværkerregister
Christie (-1630-56-), Lundum,  4810
Christiern (-1486-90-), abbed, Øm,  3226, 3758, 

3760, 3772 note 121, 3789, 4623 note 41
Christiern Hemmingsen – se Hemmingsen, Christi-

ern
Christiernsdatter, Maren – se Maren Christiernsdatter
Christiernus Laurentii (Laurentsen) (-1592-), Hor-

sens,  5855
Christiernus Mathiæ (Madsen) (-1594-), Horsens,  

5855
Christina (†o. 1308), g.m. Jacob Nielsen Blaafod,  

1270 note 15
Christine, dronning af Danmark (1481-1513),  425, 

430, 5362 
Christoffer II, konge af Danmark (1320-26 og 1329-

32),  4802, 5361, 6252 note 2

Christoffer (III) af Bayern, konge af Danmark (1440-
48),  51

Christoffer, Århus,  838
Christoffer Badskærer (-1667-), Horsens,  5536, 

5961-62
Christoffersdatter, Maren, Århus,  1245
Christoffersdatter, Margrethe (†o. 1688),  5962
Christoffersen, A. – se under Sten- og billedhug-

gere i Kunstner- og håndværkerregister
Christoffersen, Hans (-1648-), Århus,  1278 note 140
Christoffersen, Søren (-1648-), Århus,  1181
Christopher (-1624-), organist, Horsens,  6017 note 

377
Christophersdatter, Mette (1776-1847), Stilling,   

2969
Chrucow, L.,  2810 note 18
Claes Heyne – se Heine, Klaus
Claudius, Magdalena Augusta (†1809),  893-94
Claus – se under Malere i Kunstner- og håndværker-

register
Claus – se under Sten- og billedhuggere i Kunst-

ner- og håndværkerregister
Claus Gjordsen (†1532), prior,  4663
Claus Gaas (-1364-), ridder,  1270 note 41
Clausdatter, Catrine (1648-),  2329
Clausdatter, Elisabeth (1696-1766),  5025
Clausdatter, Elsebeth Kirstine, Horsens,  5957
Clausdatter, Eva (†o. 1680), Århus,  611
Clausdatter, Karen (†1665), Århus,  604, 611, 805, 916
Clausdatter, Kirsten – se Glambek, Kirsten Clausdatter
Clausdatter, Maren Bille – se Bille, Maren Clausdatter 
Clausdatter, Margrethe (1594-1673), Århus,  710, 791, 

808, 905
Clausdatter, Mette (†1708), Horsens,  5567, 5570, 

5581, 5592
Clausen, Albert – se under Glarmestre og glas-

kunst nere i Kunstner- og håndværkerregister
Clausen, Anna (-1923-),  3895, 3923
Clausen, C. – se under Ingeniører i Kunstner- og 

håndværkerregister
Clausen, Fritz Georg (1871-1927), fabrikant,  1493
Clausen, Gert – se under Guldsmede (Viborg) i 

Kunstner- og håndværkerregister
Clausen, Gorm H. C. – se under Skibsmodelbyg-

gere i Kunstner- og håndværkerregister
Clausen, H. N. (1793-1877), teolog, minister,  5621 

note 444
Clausen, Hans – se under Snedkere og billedskæ-

rere i Kunstner- og håndværkerregister
Clausen, Jens Chr. – se under Arkitekter og byg-

mestre i Kunstner- og håndværkerregister
Clausen, Johannes (1830-1905), biskop, Århus,  599, 

1857, 1869, 1974, 5466, 5618 note 331
Clausen, Marie (1703-26), Århus,  845-46
Clausen, Niels – se Skade, Niels Clausen
Clausen, P. (-1923-),  3895, 3923
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Clausen, Peder – se under Sten- og billedhuggere i 
Kunstner- og håndværkerregister

Clausen, Peter (-1711-), Århus,  926
Clausen, Rahtge (†1759), organist, Århus,  909, 6388
Clausen, Rudolf Frimodt – se under Arkitekter og 

bygmestre i Kunstner- og håndværkerregister
Clausen, Søren (-1749-), Århus,  922
Clemendsen, Clemend (†1672), slotsskriver, Skan der-

borg,  2905, 2912-13, 2922, 2924-25, 2932, 2935 
note 97, 2937 note 124, 5378

Clemens, Anne (-1729-), Århus,  744
Clemensdatter, Karen (†1685),  350 note 113, 1204, 

1229, 1241, 1253
Clemensdatter, Kirsten (†1605),  5566, 5577
Clemensdatter, Lene (†o. 1656),  5593 
Clemensdatter, Maren (†1690), Århus,  692, 696-97, 

806, 854, 906
Clemensdatter, Maren (†1717), Århus,  909
Clemensen, Lauritz (†1623), præst, Vejle,  6023 note 463
Clemensen, Søren (†1654), rådmand, Århus,  827, 915
Clementin, Sidsel (Citzel) Christensdatter (1643-

1712), Århus,  607, 731, 854, 856-57
Clementsen, Niels – se Niels Clementsen 
Clemmensen, … – se under Malere i Kunstner- og 

håndværkerregister
Clemmensen, Chresten (o. 1704),  5957
Clemmensen, Ebbe – se under Arkitekter og byg-

mestre i Kunstner- og håndværkerregister
Clemmensen, Erik – se under Sten- og billedhug-

gere i Kunstner- og håndværkerregister
Clemmensen, Karen – se under Arkitekter og byg-

mestre i Kunstner- og håndværkerregister
Clemmensen, Mogens – se under Arkitekter og 

byg mestre i Kunstner- og håndværkerregister
Clemmensen, P. (-1869-),  2407 note 37
Clemmensen, Søren (†o. 1709), hospitalsforstander, 

Hor sens,  5960-61
Clemmensen, Tycho – se under Sten- og billed-

huggere i Kunstner- og håndværkerregister
Claaesen, Lorentz (-1822-), møllebygger, Sønderborg,  

313
Coffre, Benoît (Bendix) le – se Le Coffre, Benoît 

(Bendix)
Cohen, Joseph Gerson (-1836-57-), til Åkær, propri-

etær,  2732
Cohr, Carl M. – se under Guldsmede (Fredericia) i 

Kunstner- og håndværkerregister
Colding, Elisabeth Sophie – se Borgen, Elisabeth 

Sophie
Colding, Else (†1808), Tamdrup,  5151
Colding, Hans Bodsen (1723-85), præst, Tamdrup,  

5151
Colding, Margrethe Cathrine (1766-1803), Tarskov 

Møl le,  2027, 2032 note 70 
Colding, Poul Andersen (-1584-1618), provst,  681, 

824, 900, 6252 note 10

Colding, Rasmus Mikkelsen, købmand, Ebeltoft,  
2032 note 69

Collaert, Johannes – se under Malere i Kunstner- og 
håndværkerregister

Collerup, Niels – se under Smede i Kunstner- og 
håndværkerregister

Colwitz, Johan Friedrich – se under Arkitekter og 
bygmestre i Kunstner- og håndværkerregist er

Connis, Knud Johannesen (1697-1758), kirkeværge, 
Århus,  957 note 400, 1236

Cooper, Syd (†1944), flyverkaptajn, Australien,  
2631

Cordtsen, Claus (1673-1740), købmand, kirkeværge, 
Horsens,  5447-49, 5486, 5534, 5536, 5564, 5567-
68, 5570, 5572, 5582, 5588, 5630 note 653, 5631 
note 668, 5724, 5800, 5879

Cordtsen, Claus (-1801-), skipper, Horsens,  5979
Cordtsen, Didrik (Didrich) (1639-1724), købmand, 

Horsens,  5567, 5570, 5581-82, 5586, 5592
Cordtsen, Didrik (Dideric) (1726-77), købmand, Hor-

sens,  5979
Cordtsen, Dorte Didrichsdatter (-1704-30), legatstif-

ter,  5484, 5499, 5567, 5570, 5592
Cordtsen, Morten (†1727), rådmand, borgmester, Hor-

sens,  5564, 5767, 5794, 5798, 5800, 5878, 5909-10, 
5958

Corinsdatter, Maria (†1710), Århus,  1249
Cornelius – se Altenau, Cornelis
Corneliussen, Hans – se under Murere i Kunstner- 

og håndværkerregister
Cort, Cornelis – se under Malere i Kunstner- og 

håndværkerregister
Cortson, Niels (†1707), præst, Them,  4136
Cour, Bjerre la (-1768-), forpagter, Strandet,  2572
Cour, Christiane Frederikke la (1724-1801), Stran det,  

2572
Cour, Jørgen la (1768-1809), degn, Odder,  2572
Coucheron, Anthony – se under Ingeniører i Kunst-

ner- og håndværkerregister
Craigengelt, Genete Jacobsdatter (†1567), Harlev-

holm,  2025, 2031 note 59-60
Cramer, C. H. (-1745-), skolemester, Århus,  276-77, 

289, 298-99, 876
Cramer, Inger Kirstine (1724-1801),  2081
Cramer, Johan Frederik (1758-1831), købmand, Hor-

sens,  5178, 5195
Cramer, Marie Sophie, Horsens,  5195
Cramohn, Jørgen Heidenreich von (†1761), oberst, 

Århus,  868
Cramohn, Margaretha Sophia Elisabeth (†1779),  863, 

867
Cranach, Lucas (d.æ.) – se under Malere i Kunstner- 

og håndværkerregister
Creemers, Caren Marie (1855-83),  6132
Creemers, Christian Conrad (1879-98),  6132
Creemers, Otto (1848-1905), konsul,  6132

CHRISTIAN X – CREEMERS
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Cremon, … (†før 1754), regimentsfeltskærer, Hor-
sens,  5959

Creutzberg, Frederik Janus – se under Guldsmede 
(Århus) i Kunstner- og håndværkerregister

Creutzberg, Wilhelm Borchardt – se under Guldsme-
de (Randers) i Kunstner- og håndværkerregister

Cristiern – se Christiern
Crondahl, C. N. (-1770-),  367 note 124
Crowe, Arthur de Capel (-1870-), engelsk konsul, 

København,  4305 note 43
Cursiter, Stanley – se under Malere i Kunstner- og 

håndværkerregister
Cølner, Marie Elisabeth (o. 1750),  3300

D (o. 1500), Århus,  393
D F A (o. 1900),  6205
D J D (-1673-), Århus,  1247
„Dachnis“, Jens Sørensen – se Sørensen, Jens
Dacken, Sophie Christina von (†før 1706),  4347
Dahl, … – se under Murere i Kunstner- og hånd-

værkerregister
Dahl, Anna Christina Hansdatter,  2284
Dahl, Anne Marie (1703-76),  2284
Dahl, Bodil (1745-1806), Århus Mølle,  2284
Dahl, Carl Bodilius August (1810-70),  2283-84
Dahl, Christiane – se Jochumsen, Christiane
Dahl, Christina Margrethe Hansdatter (1689-1765), 

Århus,  2284
Dahl, E. – se under Guldsmede (København) i 

Kunstner- og håndværkerregister
Dahl, Frederik Christian (1741-1822), Århus,  2284
Dahl, Johannes (†1760), skovrider, Rosenholm,  2284
Dahl, Mette Elisabeth (1778-82),  2284
Dahl, Peder Rasmussen (†1718(?)), degn, Tamdrup,  

5111, 5138
Dahl, Torkild Christian (1807-72),  2284
Dahlerup, Jørgen – se under Guldsmede (Hørs-

holm) i Kunstner- og håndværkerregister
Dahlerup, M. H. L. (1802-89), stiftsprovst, Århus,  

1411
Dahlerup, Vilhelm – se under Arkitekter og byg-

mestre i Kunstner- og håndværkerregister
Dahlt(?), … (†o. 1820), generalkrigskommissær, Skan-

derborg,  6245
Dajon, Nicolai – se under Sten- og billedhuggere i 

Kunstner- og håndværkerregister
Dal, Anders Nielsen (†1736), Norring,  1842
Dal, Christen Sørensen (†o. 1679), Horsens,  5915, 

5962
Dalgas, E. M. (1828-94), officer, hedeopdyrker, Århus,  

122
Dalhof – se Dalhoff
Dalhoff, … – se under Gørtlere i Kunstner- og 

håndværkerregister
Dalhoff, Herlow (-1769-91-), degn, Hvirring,  5239, 

5243, 5269 note 80

Dalhoff, Herlow Pedersen (†1702), skoleholder, Hor-
sens,  5596

Dalhoff, Jonas Herlowsen – se under Guldsmede 
(Horsens) i Kunstner- og håndværkerregister

Dalhoff, Jørgen Balthasar – se under Gørtlere i 
Kunstner- og håndværkerregister

Dalhoff Larsen, … – se under Gørtlere i Kunstner- 
og håndværkerregister

Dall, Rasmus (-1586-), præst, Horsens,  4764 note 6
Dallerup, Hans Jacobsen (1718-80), kammertjener, 

Århus,  933
Dalsgaard, Christen – se under Malere i Kunstner- 

og håndværkerregister
Dalsgaard, Iver (†1771), til Råstrupgård,  5031
Dam, Claus van – se under Klokkestøbere i Kunst-

ner- og håndværkerregister
Dam, J. (-1906-), møller, Bodil Mølle,  3093
Dam, Karen (-1906-), Bodil Mølle,  3093
Damgaard, Rasmus (-1808-13-), Tåning,  4589
Dammeyer, Henning – se under Arkitekter og 

bygmestre i Kunstner- og håndværkerregister
Damsholt, Torben (*1936), historiker, præst, Køben-

havn,  2863
Dancker, Johan (-1746-), Horsens,  350 note 106
Danielsen, Jens (-1676-), Skibby,  2028
Danielsen, Johanne (-1935-), til Haldgaarden, Tåning,  

4616
Danielsen, Jørgen (†o. 1697), byfoged, Århus,  374 

note 301, 904
Danielsen, Niels (-1753-), Haderslev,  6068
Danielsen, Søren Christian (-1935-), til Haldgaarden, 

Tåning,  4616
Danish Art Weaving – se under Vævere i Kunstner- 

og håndværkerregister
Danizer, … – se under Sten- og billedhuggere i 

Kunstner- og håndværkerregister
Danneskiold-Laurvig, Christian Conrad (1723-83),  847
Danneskiold-Samsøe, Elisabeth Sophie Frederikke 

(1865-1949),  1855, 3468, 3586
Danneskiold-Samsøe, Frederik (1703-70), til Marse-

lisborg, greve, generaladmiralløjtnant,  1246, 1255, 
2206

Danneskiold-Samsøe, Ulrich Adolph (1723-51), 
greve,  847

Danothon, Kaspar (†1679), præst, Skanderup,  2936 
note 117

Dansk Kirkeklokketeknik (-1975-76-), Vodskov,  
5629 note 615

Dansk Paramenthandel (-1903-), København,  1474
Danæus, Jakob (†1729), præst, Adslev,  3120, 3122 

note 57
Darmstad, Jacob Chr. – se under Urmagere i Kunst-

ner- og håndværkerregister
Darmstad, Johan- – se under Urmagere i Kunstner- 

og håndværkerregister
Darmstætter, Jacob Chr. – se Darmstad, Jacob Chr.
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Davidsen, Jørgen (†1733), kirkeejer, præst, Odder,  
2360, 2362

Davidsen, P. (-1884-), kirkeejer, Them,  4110
De Jyske Arkitekter – se  Jyske Arkitekter, De
De Smithske Jernstøberier – se Smithske Jernstøbe-

rier, De
Deden, … (-1769-), oberstløjtnant, Skanderborg,  

6224
Degn, Frederica Lovisa (†efter 1778),  3300
Degn, Rasmus – se under Smede i Kunstner- og 

håndværkerregister
Degnboll, Jens Andersen – se under Snedkere og 

billedskærere i Kunstner- og håndværkerregister
Dehlholm, C. V. (-1850-), til Kilsgård,  3677
Deichmann, … (-1883-), provst, Stilling,  2971 note 38
Deichmann, Bartholomæus (1715-72), forpagter, 

Urup,  4488
Demant & Søn – se Demant-firma under Orgelbyg-

gere i Kunstner- og håndværkerregister
Demant, Johan Andreas – se Demant-firma under 

Orgelbyggere i Kunstner- og håndværkerregister
Demant, Peter Ulrik Frederik – se Demant-firma 

under Orgelbyggere i Kunstner- og håndværker-
register

Demidoff, Lene (-1973-), historiker,  5124
Den Ancherske Marmorforretning – se Ancherske 

Marmorforretning, Den 
Den Kongelige Porcelænsfabrik – se Kongelige Por-

celænsfabrik, Den
Den Ældre Jellinggruppe – se Jellinggruppe, Den 

Ældre
Desmercières, Jean Henri (†1778), gehejmekonferens-

råd, finansmand,  3452
Det Reimerske Klokkestøberi – se Reimerske Klok-

kestøberi, Det
Detten, … (†o. 1745), løjtnant, Horsens,  5566, 5597
Deuster – se Dyster
Dibberon, Joachim von (-1642-), ritmester,  293
Diderick, Kaj (-1672-),  3749
Dideriksen, Niels (1771-1848), gårdmand, Viby,  2146
Didrichsdatter, Dorte, Horsens,  5631
Didriksen, Per – se Per Didriksen
Dieck, Caspar (-1669-70-), købmand, Horsens,  5598
Dieck, Røtger (†1750), Horsens,  5585, 5632 note 

714
Dieghen, Jens – se Jens Dieghen
Diepenbeeck, Abraham van – se under Malere i 

Kunstner- og håndværkerregister
Dieret, Bodil – se Dahl, Bodil
Dinelli, Bompie – se under Stukkatører i Kunstner- 

og håndværkerregister
Dinesen, Peder (1733-92), Skibby,  2027
Dinesen, Wentzel Laurentzius (1843-1916), til Kat-

holm, godsejer,  2436 note 14 
Dirick Kron – se under Gørtlere i Kunstner- og 

håndværkerregister

Dithmar, L. (-1601-), præst, Løjt,  4307 note 91
Ditzel, C. A. (1805-93), læge,  3539, 3542 note 45
Dohm, Heinrich – se under Malere i Kunstner- og 

håndværkerregister
Dolci, Carlo – se under Malere i Kunstner- og hånd-

værkerregister
Dolendo, Zacharias – se under Malere i Kunstner- 

og håndværkerregister
Dominikus, munk, Århus,  1136
Dorothea, dronning af Danmark (1537-71),  1846, 

3876, 3879, 5299, 6183, 6197
Dorothea Laurentii (-1480-), priorinde,  4464, 4509 

note 70
Dorph, Anton – se under Malere i Kunstner- og 

hånd værkerregister
Dorsch, Anne Katrine Pedersen (-1694-),  2296-97
Dorschæus, … (†o. 1772), løjtnant, Horsens,  5962
Dorte Jensdatter (†1592),  3095
Dorthe Nielsdatter (†1596), Nygaard,  3174
Draiby, Ejvind – se under Arkitekter og bygmestre 

i Kunstner- og håndværkerregister
Draiby, Frederik – se under Arkitekter og bygmest-

re i Kunstner- og håndværkerregister
Drakenberg, Christian Jacobsen (1626-1772), sømand, 

Århus,  845-46, 902
Drakenberg, Jacob (-1626-), kaptajn,  846
Drasbæk, Maren (-1884-), Hansted,  4860 note 51
Drefeldt, Ingeborg Gjordsdatter (†o. 1552), Tyrrestrup,  

91, 5026-27, 5038
Drengsgaard, J. (-1930-), lærer,  1666
Dresler, Iver Frederik – se under Malere i Kunstner- 

og håndværkerregister
Drevitz, C. G. von (-1748-), major,  852
Drewes, Otto, rådmand, Stade,  5631
Drewsen (slægt/våben),  6335
Drewsen, Adolf (1803-85), justitiarius,  6342 note 2
Drewsen, Christian (1799-1896), papirfabrikant,  

6273
Drewsen, Michael (1804-74), papirfabrikant,  6273-

74, 6279, 6287, 6335, 6340
Dreyer, Benedikt – se under Snedkere og billed-

skærere i Kunstner- og håndværkerregister
Dril, …, major, Horsens,  5605
Drostrup, Karen (-1692-),  1436
Drostrup, Kirstine Hansdatter (1647-1731),  504, 722, 

725, 898
Due, Hans (-1555-85), foged, Øm Kloster,  3834, 

3876, 3879, 4070 note 6
Due, Jacob Jensen (-1354-80-),  1270 note 24
Due, Kristian – se under Konservatorer i Kunstner- 

og håndværkerregister
Due, M. (o. 1875), Silkeborg,  6335
Due, Michel Sørensen (†1716), købmand, Århus,  

811, 918, 937
Due, Peder Andersen (-1814-), gårdmand, Bleld,  4945
Duelund, J. A. (-1929-), Silkeborg,  6318
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Duelund, Marie (-1929-), Silkeborg,  6318
Durup, Anna (†før 1705), Horsens,  5596
Duus, Anders (-1666-), til Møllekær,  953 note 301
Dybdahl, Lars (*1950), kunsthistoriker,  6111 note 3
Dyck, Anthonis van – se under Malere i Kunstner- 

og håndværkerregister
Dyhr, Anders (-1767-), Ry, kirkeejer, Dover,  3149
Dyhr, C. – se under Gørtlere i Kunstner- og hånd-

værkerregister
Dyhr, Jørgen (-1830-),  1330
Dyrberg, I. – se under Konservatorer i Kunstner- og 

håndværkerregister
Dyre, Kirsten Lunge (†1609), til Odden,  487, 684-86, 

691, 780-81, 878-80, 884, 965
Dyre, Ove – se Lunge, Ove
Dyre, Palle (†1707), til Sindinggård og Trinderup,  

2565, 2570
Dürer, Albrecht – se under Malere i Kunstner- og 

håndværkerregister
Dyring, A. F. – se under Malere i Kunstner- og hånd-

værkerregister
Dyster, Anne Sørensdatter (-1644-), Århus,  1180, 

1226
Dyster, Hans Lauritsen (†1644), skriver, Århus,  1226, 

1245, 1281 note 234
Dændler, M. C. – se under Blikkenslagere i Kunst-

ner- og håndværkerregister
Døester – se Dyster
Dørup, Anders Nielsen (-1773-), til Kolpen(gård),  

kirkeejer,  3883, 3909
Dørup, Jens Jensen (-1932-), Skanderup,  2884
Daa, Ide (-1661-),  1388, 1412 

E… (eller C), dominus, Århus,  1108
E B(?) (†169?),  4291, 4302
E B (-1894-),  4372
E B D (†1705), g.m. Jesper Sørensen Herskind, Århus,  

834, 922
E B H V(?) – se under  Sten- og billedhuggere i 

Kunstner- og håndværkerregister
E E D (-1735-), g.m. Jens Pedersen,  6068
E E E, Århus,  701
E E H,  4272 
E H (-1973-),  4195
E I D H, Hansted,  4840
E I (eller F?) S – se under Malere i Kunstner- og 

hånd værkerregister
E L (-1897-), Kattrup,  4702
E L F,  3146 note 34
E M N (-1916-), Sabro,  1876
E N,  2051
E N D (-1737-), Folby,  1842
E P – se under Gørtlere i Kunstner- og håndværker-

register
E P D,  3056
E S,  4369

Ebbe (o. 950),  3811
Ebbe (-1215-24-), biskop, Århus,  61, 1588 note 1, 

1829
Ebbe Mogensen Galt – se Galt, Ebbe Mogensen
Ebbesen – se også Ebbesøn
Ebbesen, H. Andersen – se under Fotografer i 

Kunstner- og håndværkerregister
Ebbesen, Hendrick – se Udsen, Hendrick Ebbesen
Ebbesen, Laurids (Lavers) – se Udsen, Laurids Eb-

besen
Ebbesen, Mads Broe (1779-1845), toldbetjent,  5993
Ebbesen, Mogens – se Mogens Ebbesen
Ebbesen, Niels – se Niels Ebbesen
Ebbesen, Niels Fr. – se under Gørtlere i Kunstner- 

og håndværkerregister
Ebbesen, Otto – se under Murere i Kunstner- og 

håndværkerregister
Ebbesen, Peder – se Galt, Peder Ebbesen
Ebbesen, Sine (-1953-),  3236
Ebbesøn, Niels (-1611-),  4746
Ebeling, J. H., organist, Århus,  1278 note 120
Ebsen, Christel – se under Arkitekter og bygmest-

re i Kunstner- og håndværkerregister
Echsted, Johan (1730-1810), livkirurg, Horsens,  5994
Eddelien, A. E. – se under Guldsmede (København) 

i Kunstner- og håndværkerregister
Edslev, Else Marie,  1873
Edslev, R. P., gårdejer, Sabro,  1873
Edstrand, Gert – se under Arkitekter og bygmestre 

i Kunstner- og håndværkerregister
Eegberg, Hans Heinrich – se under Malere i Kunst-

ner- og håndværkerregister
Egeberg, H. H. – se Eegberg, Hans Heinrich
Eggers, Charlotte Amalia (†1731), Århus,  1119, 1121, 

1146, 1154, 1254
Eggers, Ditlef (†1735), borgmester, Århus,  1119, 

1144, 1154, 1254
Eggertz, Peder (-1733-34-), klokker,  5447
Egholm, Åge, museumsinspektør,  6092 note 4
Egidii, Joannes – se Giødesen, Jens
Egidiidatter, Anna – se Jensdatter, Anna 
Egidius, Walentinus (* og †1606), Århus,  776-77
Ehbisch, Friederich – se under Stukkatører i Kunst-

ner- og håndværkerregister
Ehlers, H. – se under Arkitekter og bygmestre i 

Kunstner- og håndværkerregister
Ehlers, Jørgen (-1687-89-), etatsråd, kirkeejer, Them,  

3317, 3344 note 4, 3655, 4110
Eibye, Knud – se under Smede i Kunstner- og hånd-

værkerregister
Eickhoff, Gottfred – se under Sten- og billedhug-

gere i Kunstner- og håndværkerregister
Eijsbouts, N. V. – se under Klokkestøbere i Kunst-

ner- og håndværkerregister
Eindridason, Jon (†1341), biskop, Skalholt,  1355
Eir, Knud Andersen – se Knud Andersen (Eir)
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Eisenberg, Ellen Eliasdatter (†o. 1686), Horsens,  
5965, 6023

Eissel, Marie (-1738-),  2835
Eistrup, Søren – se under Murere i Kunstner- og 

håndværkerregister
Ejlertz, Ejler Jacobsen (-1692-), til Kollerup, assessor, 

lektor,  1436
Ejaas, Poul (-1940-), præst, Harlev,  2031 note 41
Elav (-1253-), provst, Løver Syssel,  1984 note 7
Elavsen, Peder (†1246), biskop, Århus,  3778-80, 3792, 

3795, 3798
Elbeck, Niels – se Niels Elbeck 
Elbek, Johs. (-1932-), højskoleforstander,  4989
Elina, Gylling,  2832-33
Elisa, abedisse,  5133
Elisabeth, dronning af Danmark (1514-26),  430, 822
Elisabeth (1524-86), hertuginde af Mecklenborg,  

4306 note 61 
Elisabeth (1606-08), prinsesse,  6162, 6178, 6245
Elisabeth (1744-82), prinsesse,  5722, 5940, 5943-44, 

6025 note 528, 6028 note 566, 6153, 6156 note 1
Elisabeth (†1744), datter af Niels Nyland,  5596
Elkier, Chresten Nielsen (†1763), Horsens,  5220
Elkjær, Sigurd (1885-1968), forfatter,  5269 note 80
Ellegaard Frederiksen, Erik – se under Industrielle 

designere i Kunstner- og håndværkerregister
Ellen Sørensdatter (†1621),  823, 912
Elling, Christian (1901-74), kunsthistoriker,  6255 

no te 126
Ellinger, Margrete (-1688-),  4627
Elmer, Hans V. (-1949-), lærer, Skørring,  1939 note 

25
Elmholdt, Svenning – se under Konservatorer i 

Kunst ner- og håndværkerregister
Elmquist, … (-1884-85-), Århus,  341
Elmquist, Joh. – se under Arkitekter og bygmestre 

i Kunstner- og håndværkerregister
Elo, Mathilius Schack – se under Sten- og billed-

huggere i Kunstner- og håndværkerregister
Else Jensdatter, g.m. Jens Grøn(?),  4749
Else Jensdatter, g.m. Niels Rasmussen,  4750
Else Kirstine (†1686), Torrild,  2641
Else Knudsdatter, Veng,  4750
Elui – se under Sten- og billedhuggere i Kunstner- 

og håndværkerregister
Emmekesdatter, Magdalene – se Magdalene Emme-

kesdatter
Emmiksen (våben),  5190
Endelave, Johanne Jensdatter – se Jensdatter, Johanne
Enevold Jensen (-1550-),  93 note 88
Enevoldsdatter, Bodil Kruse – se Kruse, Bodil Ene-

voldsdatter
Enevoldsen, Jens (-1654-), kirkeværge, Skovby,  1980
Enevoldsen, Jens (-1686-1718-), fæstebonde, Bom-

holt,  3665 
Enevoldsen, Niels (-1801-), Skovby,  1981

Enevoldsen, Ole Peter (-1919-), Torp,  5219
Enevoldsen, Peder (o. 1693), fæstebonde, Bomholt,  

3665
Enevoldsen, Peder (-1801-), Skovby,  1981-82
Enevoldsen, Rasmus (o. 1663), fæstebonde, Bomholt,  

3675 note 39
Engel, Astrid – se under Malere i Kunstner- og 

håndværkerregister
Engel, Søren Peter – se under Guldsmede (Køben-

havn) i Kunstner- og håndværkerregister
Engelbrecht, O. (-1882-), ritmester, kirkeejer, Framlev,  

2035
Engelbret, Kirsten Nielsdatter (†1712),  835, 912
Engelbretsdatter, Anne Marie (†1710),  912
Engelbretsen, Hans (-1720-52-), Århus,  612, 912
Engelsted, Jacob Villads (1786-1854), rådmand, kan-

celliråd,  1326
Engmann, F. (-1953-), graver, Nølev,  2459 note 12
Engsig-Karup, Cort Ejnar Trap (1886-1956), præst, 

historiker,  5386, 5388, 5390, 5483, 5492, 5495, 
5553, 5562, 5607 note 120

Erasmus Severini Rask – se Rask, Rasmus Sørensen
Erbs, Sven – se under Industrielle designere i 

Kunstner- og håndværkerregister 
Erich – se under Guldsmede (Århus) i Kunstner- og 

håndværkerregister
Erichsen, … – se under Guldsmede (Århus) i 

Kunstner- og håndværkerregister
Erichsen, Hans – se under Urmagere i Kunstner- og 

håndværkerregister
Erichsen, Hans (1723-90),  2677
Erichsen, Østen (-1697-), skipper, Bergen,  4966, 

4970 note 17
Erik Ejegod, konge af Danmark (1095-1103),  5046
Erik Plovpenning, konge af Danmark (1241-50),  

1258 note 13, 2933 note 1, 3843, 5352
Erik Klipping, konge af Danmark (1259-86),  4590, 

4859 note 1, 5177
Erik Menved, konge af Danmark (1286-1319),  95-

96, 108, 4590, 4627, 5352, 5607 note 120, 6151 
note 1

Erik af Pommern, konge af Danmark (1396-1439),  
4662, 4780, 4792, 5199

Erik – se Winther, Erik Andersen
Erik (1500’erne), Halling,  91 note 12
Erik (-1933-), Gjern,  3338 
Erik Bjørnsen (1570-77),  771-72, 822, 888
Erik Gødesen, til Rask,  4766 note 70
Erik Johansen (-1405-), præst, prior,  4669 note 5
Erik Laurenssen (-1424-), ærkedegn, Århus,  4669 

no te 5
Erik Nielsen (†1345), rigsmarsk,  1270 note 43
Erik Thomsen – se Banner, Erik Thomsen
Eriksdatter, Anna (o. 1625),  2931
Eriksdatter, Anna (†efter 1672),  891
Eriksdatter, Anne (†1740),  905
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Eriksdatter, Berete – se Mormand, Berete Eriksdatter
Eriksdatter, Inger Margrethe (1824-56),  4174
Eriksdatter, Katrine – se Katrine Eriksdatter
Eriksdatter, Mette (-1793-), Fensten Hovgård,  2776
Eriksen, E. – se under Sadelmagere i Kunstner- og 

håndværkerregister
Eriksen, Evert – se Thott, Evert Eriksen
Eriksen, Ivar – se Ivar Eriksen
Eriksen, Jacob Skram – se Skram, Jacob Eriksen
Eriksen, Jens – se Jens Eriksen
Eriksen, Jesper (†1725), Horsens,  5596
Eriksen, M. – se under Malere i Kunstner- og hånd-

værkerregister
Eriksen, Oluf (-1709-), Århus,  904
Eriksen, Peder (†1729), kirkeværge, Hem,  3869
Ernlund, Oscar – se under Snedkere og billedskæ-

rere i Kunstner- og håndværkerregister
Ernst, Anders – se under Tømrere i Kunstner- og 

håndværkerregister
Ernst, F. P., rådmand, Svendborg,  940
Ernst, Henrik (1603-65), jurist, filolog, kirkeejer, 

Astrup,  2339, 2359
Ernst, Marie Christiana (†1738), Århus,  940
Erslev, Ed. (1824-92), geografisk forfatter,  6006
Erstad, Troels Arne – se under Gørtlere i Kunstner- 

og håndværkerregister
Erstad-Pedersen, G. – se under Gørtlere i Kunstner- 

og håndværkerregister
Erstad-Pedersen, Margot, Århus,  2745 note 38 og 49
Es…, Maren – se Maren Es…
Esben Bendtsen – se under Guldsmede (Ikke sted-

fæstede) i Kunstner- og håndværkerregister
Esben Vagnsen (†før 1268),  3844, 5654, 5999
Esbensdatter, Karen (†1688), Horsens,  5567-68, 5579, 

5583, 5588, 5595
Esbern Knudsen Petrejus (†1576), præst,  822
Esbernsdatter, Maria – se Maria Esbernsdatter
Esge – se under Sten- og billedhuggere i Kunst-

ner- og håndværkerregister
Esge Maltesen (-1234-),  4589
Esger – se Juul, Esger Bonde
Eskelsen, Peder (†1704), Vitved,  3037
Eskes, Mette (†o. 1694),  5963
Eskesdatter, Bodil (†1714), Horsens,  5556, 5593-94
Eskesdatter, Bodil (†1761), Horsens,  5958
Eskesdatter, Margrethe (1731-91), Søvind,  2642-43
Eskesen, Jesper (-1677-), Århus,  955 note 356
Eskesen, Niels (†1651), Århus,  776
Eskesen, Peder (-1863-), kirkeejer,  3655
Eskil (o. 1100-81), ærkebiskop, Lund,  2935 note 62, 

3880 note 1
Eskil (†o. 1165), biskop, Århus,  3314, 3777, 3880 

note 1, 6269
Eskildsen, Elias (-1680-),  2958
Eskildsen, Niels (†1651), Århus,  905
Eskildsøn, Niels – se Niels Eskildsøn

Esman (-1731-32-), ritmester, Tønning,  4064, 4073 
no te 80

Espens, Niels (†1704), Hasle,  1512
Espensen, Anders (-1790-1812), Haderup,  2673-74, 

2682 note 84
Espensen, Anne Johanne (-1809-), kirkeejer, Hørning,  

3071
Espensen, Hans (†1742), Søby,  2826
Espensen, Niels (†1704), Åby,  1449
Espensen, Peder (-1776-), kirkeejer, Hørning,  3071
Espersen, Anders Christian (†1864), soldat, Dybøl,  

4693
Estrid (-1020-), fyrstinde,  5045
Estrup, Hector – se under Arkitekter og bygmest-

re i Kunstner- og håndværkerregister
Etie, Randlev,  2486
Evens, Otto – se under Sten- og billedhuggere i 

Kunstner- og håndværkerregister
Evert – se under Glarmestre og glaskunstnere i 

Kunst ner- og håndværkerregister
Ewers, Anna Margrethe Benedichte, Horsens,   

5591
Exner, Bent – se under Guldsmede (Vendsyssel) i 

Kunstner- og håndværkerregister
Exner, Helga – se under Guldsmede (Vendsyssel) i 

Kunstner- og håndværkerregister
Exner, Inger – se under Arkitekter og bygmestre i 

Kunstner- og håndværkerregister
Exner, Johannes – se under Arkitekter og bygmest-

re i Kunstner- og håndværkerregister
Eyfle, Eske Mikkelsen (-1557-96-), Malling,  2324

F – se under Gørtlere i Kunstner- og håndværker-
register

F K (-1896-),  1276 note 95
F L F (-1841-),  3928
F M S A (-1742-), Århus,  837
F V (-1637-),  4894
Fabech, Anne Cathrine (-1797-),  3554
Faber, Ane Sørensdatter (-1670-97-),  4565, 4580 
Fabich, Peder Hansen (†1762), præst, Gjern, Skanne-

rup,  3337-38, 3345 note 52, 3362
Fabricius, Christian (1753-1819), præst, Skanderborg,  

6200, 6230, 6259 note 218
Fabricius, Jacob (1572-1652), kgl. livlæge,  1468, 

1478-79, 1737, 1745
Fabricius, Jørgen Otto (1810-86), provst, byhistoriker,  

5380, 5389-90, 5400, 5528, 5568, 5607 note 120, 
5678, 5680, 5726, 5757, 5997, 6017 note 365, 6024 
note 468, 6030 note 598 og 600

Fabritius, Jacob Graah – se under Guardeiner i 
Kunstner- og håndværkerregister

Fach, Johan (-1662-), organist, Århus,  592 – se end-
videre Johan, organist

Fajardo, Diego de Saavedra – se Saavedra, Diego Fa-
jardo de



6503

Falck, Adolf Peter – se under Guldsmede (Køben-
havn) i Kunstner- og håndværkerregister

Falenkamp, Margrethe (†1749),  831, 905
Falk, Elisabeth (1716-90), Fruering,  3001
Falk, T. (-1708-), Vejlby,  1473
Falkenskiold, Else Mariane de (†o. 1776),  867
Fallingmesteren – se Pedersen, Søren
Fangel, … (-1843-), præst, Gudum,  1660
Fangel, … (-1887-), proprietær,  1660
Farver, Jess Fæstersen – se Fæstersen, Jess 
Farver, Peder Jensen – se Jessen, Peder 
Fasen, V. – se under Gørtlere i Kunstner- og hånd-

værkerregister
Fasti, Barbara Splidsdatter (-1565-77-), til Rask,  5221 

note 3
Fasti, Christence (Christense) Splid (†1637), Lisbjerg,  

1416
Fasti, Ivar Eriksen (-1485-1520),  5012, 5014, 5016
Fasti, Palle (-1503-36-), til Mindstrup,  1416
Fasti, Thomas (1538-1600), lensmand,  2413, 3493 

no te 66
Fatum, Poul – se under Gørtlere i Kunstner- og 

håndværkerregister
Faurschou, Anders (-1810-),  1453
Faurschou, Christian (-1784-1810-), Århus, kirkeejer, 

Vejlby,  1453, 1468
Faurschou, Jens Lassen (-1860-), kirkeejer, Hasle,  

1495
Faurschou, Johanne Katrine (-1839-),  1503
Faurschou, Rasmus (-1839-), kirkeejer, Hasle,  1495, 

1503
Faye, Aase (1942-85), museumsinspektør,  5972
Feder, Peder Hansen (†1692), købmand,  906 
Feilberg, Henrik Jensen (†1751), farver, kirkeværge, 

Århus,  299, 300, 908  
Feilberg, Kirstine Marie (†1750),  908
Felding, Svend – se Svend Felding
Fellumb, Dorte Matthiasdatter (†1700),  918
Fellumb, Matthias Nielsen (Keysen) (†1783), råd-

mand, Århus,  912, 917
Felsen, Anna (Anne eller Augusta) (1718-65), Hylke,  

4659, 6371
Feltbereder, Jacob (†o. 1699), Århus,  923
Felthausen, Anna Margrethe (†1724), Sporup,  3285, 

3302 note 60, 3588
Fenden, Carl Gottfred – se under Bogtrykkere og 

bogbindere i Kunstner- og håndværkerregister
Fenger, Ludvig – se under Arkitekter og bygmest-

re i Kunstner- og håndværkerregister
Fengsteen, Peder Pedersen (†1743), Horsens,  5591, 

5633 note 743
Fensten, Peder – se Fengsteen, Peder
Ferdinand (1792-1863), arveprins,  314, 6163, 6355
Ferslev, Niels Thomsen (†1660), præst, Skorup,  3385
Ferslev, Thøger Nielsen (†1670), præst, Ørsted,  2936 

note 99

Feth, …, Århus,  951 note 233
Feth, Birthe (†1761), Århus,  785, 909
Feth, Maria Jensdatter (†1749), Århus,  740, 910, 951 

note 233
Feth, Valentin (†1753), kgl. kontrollør, Århus,  785, 

909
Fibiger, Otto Daniel (1824-81), filolog, rektor, Hor-

sens,  6129
Fich, N. E. – se under Malere i Kunstner- og hånd-

værkerregister
Fien, … (†1784/85), major, Skanderborg,  6262 note 

263
Fien, … (†1796/97), majorinde, Skanderborg,  6262 

note 263
Fielsted, Anne Maria (†1738),  940
Fielsted, M., justitsråd, rådmand, stadshauptmand, 

København,  940
Fincke, Caspar – se under Smede i Kunstner- og 

håndværkerregister
Fine, Frederik Arnoldisen de (-1613-), præst, kirke-

værge, Hundslund,  2661, 2680 note 38
Fischer (slægt/våben),  6274
Fischer, … (†1798), g.m. regimentskvartermester F., 

Århus,  939-40
Fischer, … (-1798-), regimentskvartermester,  939
Fischer, A. – se under Snedkere og billedskærere i 

Kunstner- og håndværkerregister
Fischer, Anders (-1755-), skoleholder,  4534
Fischer, Anna (-1698-1723-), kirkeejer, Gjern, Skan-

nerup,  3317, 3338, 3569, 3590 note 55, 3655, 4110
Fischer, Bertel Henrich (-1740-), møller,  3096, 3099 

note 63
Fischer, Christian (†1677), til Silkeborggård, kgl. 

mundskænk,  3267, 3344 note 4, 3578-79, 3590 
note 55, 4140 note 8, 6273

Fischer, Christian (1689-1774), til Allinggård og 
Grauballe, kirkeejer,  3267, 3282, 3297, 3299, 3303 
note 100, 3935, 3988 note 7, 3989 note 12, 4140 
note 10, 4256

Fischer, Christiane (†1711),  3297-98
Fischer, Christianus (-1699-), Århus,  641 note 177
Fischer, Clemend Clemendsen – se Clemendsen, 

Clemend
Fischer, Clement (†1781), regimentskvartermester,  

3587, 3590 note 55
Fischer, Daniel (†1707), til Allinggård og Mattrup, 

Silkeborg Hovedgård,  3267, 3278, 3296-98, 3303 
note 100, 3950, 6367

Fischer, Eigil – se under Arkitekter og bygmestre i 
Kunstner- og håndværkerregister

Fischer, Emmy – se Herschend, Emmy
Fischer, Helene (-1899-), organist, Horsens,  5884
Fischer, Henriette Christiane Emilie – se Søltoft, 

Henriette Christiane Emilie
Fischer, J. – se under Snedkere og billedskærere i 

Kunstner- og håndværkerregister

ERIKSDATTER – FISCHER
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Fischer, Jean Arnold (1749-1805), til Allinggård og 
Grauballe, kirkeejer, Linå,  3267, 3279-80, 3297, 
3300

Fischer, Johanne Christine (-1683-), Sporup,  3588
Fischer, Jørgen – se under Murere i Kunstner- og 

håndværkerregister
Fischer, Kjartan – se under Konservatorer i Kunst-

ner- og håndværkerregister
Fischer, Mouritz (†1778), justitsråd, København,  

3297, 3300
Fischer, P. E. de (-1822-62), præst,  3299
Fischer, Thomas Clemensen,  3590 note 40
Fisker, A. – se under Håndværkere i Kunstner- og 

håndværkerregister
Fisker, Christen (-1775-),  5382
Fisker, Fabeck (-1817-), Randers,  939
Fisker, P. (-1873-),  2618 note 54
Fjeldskov, Niels – se under Sten- og billedhuggere 

i Kunstner- og håndværkerregister
Fjelrad, Georg (1901-79), organist, Århus,  587, 2935 

note 81 
Fladsbye, Cathrine Kastensdatter Brendstrup – se 

Brendstrup, Cathrine Kastensdatter Fladsbye
Fleige, Heinrich – se under Sten- og billedhuggere 

i Kunstner- og håndværkerregister
Fleming, Herman – se Herman Fleming
Fleming, S. (†1944), flyver, Australien,  2638
Flensborg, Anders Hansen (†1708), by- og herredskri-

ver, Horsens,  5597
Flensborg (Flensburg), Andreas (†1770), borgmester, 

byfoged, Horsens,  3655, 4180, 5561, 5868, 5879, 
5896, 5975, 6035 note 693

Flensborg, Andreas Nicolaj (1782-1848), præst, Skiv-
holme, Skovby,  1964, 4180, 6360

Flensborg, Cecilie Marie (1779-1840),  1963
Flensborg, Ole (-1803-), præst, Harlev, Framlev,  4180
Flensborg, Peder Jørgensen (†1714), købmand, kirke-

værge, Horsens,  5582, 5910, 5957, 5965
Flensborg, Stine (Stincke) Jørgensdatter (†1736), 

Horsens,  5918, 5964
Flensborg, T. F. – se under Malere i Kunstner- og 

håndværkerregister
Fleron, A. – se under Guldsmede (København) i 

Kunst ner- og håndværkerregister
Flindt, Anna Hansdatter (†1763), Århus,  928
Flindt, Heinrich August von (1756-1826), kammer-

herre, kommandør af æreslegionen, Horsens,  5984
Flindt, Jacob von (1768-1842), Horsens,  6122
Floch, Alexander Henrik (-1799-), distriktskirurg, 

Hor sens,  5667
Floris, Cornelis – se under Sten- og billedhuggere 

i Kunstner- og håndværkerregister
Fod, Geti (Gøti) – se Geti Fod 
Fod, Peter Gøti Sun – se Peter Getisøn
Foedtmann, Edvardt (†o. 1741), Voerladegård,  3869
Foedtmann, Evens (-1741-42-), Voerladegård,  3869

Foersom Hegndal, Valdemar – se under Sten- og 
billedhuggere i Kunstner- og håndværkerregister

Fog – se også Fogh
Fog, Bruun Juul (1819-96), biskop, Århus,  599
Fog, Hans – se under Tømrere i Kunstner- og hånd-

værkerregister
Fog, Ingeborg Pedersdatter (†1603),  2275
Fog, Maren Nielsdatter (-1638-),  2074 
Fog, Niels Lauridsen (†1717), rådmand, Århus,  1159, 

1166, 1176, 1218, 1280 note 184
Fog, Niels Madsen (-1693-),  2072
Fog, Niels Nielsen,  2063 note 5
Fog, Niels Pedersen (†1628), provst, Framlev,  2078, 

2082, 2097
Fog, S. – se under Snedkere og billedskærere i 

Kunst ner- og håndværkerregister
Foged, Charlotte Sophie Magdalene (1770-1821),  

5989
Foged, Michel (1764-1836), skipper,  5989
Fogh og Mørup – se under Elektrikere i Kunstner- 

og håndværkerregister
Fogh, Albert (-1703-),  4912, 4926 note 91
Fogh, Ane (1670-90), Århus,  888-89
Fogh, Bodil Pedersdatter (-1639-), Gjern,  3338, 

3341-42
Fogh, Catharine,  891
Fogh, Cecilie Lauridsdatter (o. 1600),  1244
Fogh, Christiane (†1773),  5593
Fogh, Jørgen (o. 1631-85), borgmester, København,  

835, 888-91, 4926 note 91
Fogh, Lars Pedersen (†1742), forpagter, Skårupgård,  

837, 900
Fogh, Laurids – se Laurids Fogh
Fogh, Laurids (-1631-),  889
Fogh, Laurids (†1787), købmand, Horsens,  5593
Fogh, Laurids Jensen (†1728), kapellan, Horsens,  

5564, 5574, 5582, 5593, 5630, 5633, 6031 note 620
Fogh, Lisbeth Hansdatter (†1718),  1249-50
Fogh, Mathias Nielsen (†1681), forvalter, Samsø,  

5948
Fogh, Michel (†1798),  1606
Fogh, Mogens Michelsen – se under Malere i Kunst-

ner- og håndværkerregister
Fogh, Ole (o. 1575), Århus,  1229
Fogh, Peder (1675-1753), til Ryumgård, etatsråd,  

908, 3963
Fogh, Regitze Sophie (†1778), Horsens,  5633 note 

748, 5956, 6031 note 620
Fogh, Søren (†1773), kammerråd, Århus,  900
Fogh-Christensen, Maren (-1946-), lærer,  4002
Foght, H. J. (-1924-),  4716
Foght, Kathrine (-1924-),  4716
Fohlmann, Anna Cathrine (†1770),  5588
Foldagers tegnestue – se under Arkitekter og byg-

mestre i Kunstner- og håndværkerregister
Folmer Olufsen – se Gyrstinge, Folmer Olufsen
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Folsach, Charlotte Amalie (1724-81),  2881, 2927
Folsach, Christian Michael (†1799), til Gjessinggård, 

etatsråd,  4583 note 8
Folsach, Frederik J. P. (†1889), til Wedelslund, hofjæ-

germester,  1915, 1921, 1923
Folsach, Hans (†1758), til Gjessinggård, krigs- og 

landkommissær,  2881, 2891, 2905, 2912, 2916-17
Folsach, Hans von (1805-73), til Ristrup, proprietær,  

1879
Folsach, Michael (-1796-), justitsråd,  2881, 2933 note 

9
Foosen, Foos – se under Guldsmede (Horsens) i 

Kunstner- og håndværkerregister
Ford, Anna Laurence de la (†o. 1675), Århus,  105, 

807, 888
Ford, John Laurence de la (1600’erne), baronet, Eng-

land,  807
Forst, Victor von der – se under Glarmestre og 

glaskunstnere i Kunstner- og håndværkerregister
Fosdal, Jens (1926-80-), præst, Grundfør,  1668 note 

47, 1687 note 31 
Foss, Anne Cathrine (-1735-), Århus,  569
Foss, Christian (-1735-), fuldmægtig, Århus,  569
Foss, Christian Nielsen (†1625), præst, Egå,  783, 792, 

908
Foss, Jens (Janus) (1629-87), læge, kammerråd,  933
Foss, Jørgen (-1714-), løjtnant,  3006 note 7
Fossum Jernværk – se under Jernstøbere i Kunstner- 

og håndværkerregister
Fot – se Fod
Fr… (1600’erne), g.m. Karen, Sandby,  1812
Franch, Conrad (-1771-), kirkeejer, Vrads,  4158
Franck, Anna Birgitte, Horsens,  5633 note 763
Frandsdatter, Anne (o. 1600), Kvottrup,  1896
Frandsdatter, Anne (†før 1680),  5594
Frandsdatter, Johanne (1690-), Århus,  745, 837, 911-

12
Frandsen, … – se under Smede i Kunstner- og 

håndværkerregister
Frandsen, Anders (-1730-), skipper, Horsens,  2399
Frandsen, Ane – se Nielsen, Ane
Frandsen, Chr. Bech (1908-70),  6249
Frandsen, Jens – se Jens Frandsen
Frandsen, Jens (†1687), Horsens,  5588, 5595, 5630 

no te 657
Frandsen, Jens, Stilling,  2966
Frandsen, Joachim – se under Malere i Kunstner- og 

håndværkerregister
Frandsen, Lise Bech (1911-95),  6249
Frandsen, Niels – se Niels Frandsen
Frandsen, Søren (†1695), Galten,  2116
Frank, Søren Olufsen (1664-1707), forpagter, Nørrig-

gård, Frisendal,  1841
Fransdatter, Alhed (-1739-),  3705
Fransdatter, Anna Maria (†1772),  3836
Fransdatter, Else (1686-17..),  1605

Fransdatter, Karen (1814-65), Honum,  5265
Fransdatter, Marianne (1780-1848),  4505
Fransen, Jakob (-1679-), kirkeværge, Elsted,  1747
Frantz I (1708-65), tysk-romersk kejser,  3369
Frantzdatter, Karen (-1709-), Århus,  751, 921
Frantzen, Anders – se under Snedkere og billed-

skærere i Kunstner- og håndværkerregister
Franz, Otto – se under Klokkestøbere i Kunstner- 

og håndværkerregister
Frausing, Christen Bagge (1782-1840), Århus,  1324
Frausing, Ulrikke Sophie (1782-1856),  1324
Fredberg – se under Guldsmede (Strandby) i Kunst-

ner- og håndværkerregister
Fredberg, Cristiern,  2972 note 40
Frederic…, farver, Århus,  838
Frederich – se under Malere i Kunstner- og hånd-

værkerregister
Frederik I, konge af Danmark (1523-33),  1004, 1352, 

2129, 3440, 3769 note 1, 3883, 3909, 3935, 3963, 
3995, 4109, 4157, 4179, 4215, 4255, 4309, 4331, 
4517, 4543, 4589, 4627, 4801, 4825, 4933, 4973, 
5177, 5273, 5279, 5362, 6143 note 30, 6148 note 4

Frederik II, konge af Danmark (1559-88),  66, 102, 
288, 823, 1387, 1593, 2889-90, 3440, 3718-19, 
3778, 3780, 3879, 4438, 4456, 4489, 4663, 4796 
note 27, 4925 note 68, 5213, 5216, 5563, 6061, 
6145, 6167, 6175, 6197, 6199, 6200, 6204, 6214, 
6217-19, 6254 note 88, 6256 note 145, 6257 note 
179 og 187, 6258 note 191

Frederik III, konge af Danmark (1648-70),  71, 629, 
706, 1369, 1519, 1689, 1787, 1817, 1829, 1847, 
1865, 1883, 2119, 2857, 3344 note 4, 6245, 6273

Frederik IV, konge af Danmark (1699-1730),  590, 
690, 1975, 3300, 3338, 3369, 3393, 4157, 4351, 
4543, 4589, 4904, 5479, 5656, 5727, 5747, 5926, 
6162, 6197, 6200, 6203-04, 6207-08, 6254 note 88, 
6260 note 244

Frederik V, konge af Danmark (1746-66),  104, 5450,  
5657, 5728, 5938, 6252 note 21

Frederik VI, konge af Danmark (1808-39),  484, 1369, 
2560, 4993, 5294, 5494, 5530, 5599, 5996, 6165, 
6187

Frederik VII, konge af Danmark (1848-63),  112, 657, 
2188, 2440, 4320, 5599, 5996, 6340

Frederik VIII, konge af Danmark (1906-12),  3311
Frederik IX, konge af Danmark (1947-72),  2215
Frederik den Vise (1463-1525), kurfyrste, Sachsen,  

3523 note 47 
Frederik Ferdinand, arveprins – se Ferdinand
Frederik Albertsen (†1585),  823 
Frederik, klokkestøber – se Kesler, Friderich
Frederiksborg Orgelbyggeri – se under Orgelbygge-

re i Kunstner- og håndværkerregister
Frederiksdatter, Else (o. 1592-1660), Århus,  806, 929
Frederiksen, … – se under Tømrere i Kunstner- og 

håndværkerregister

FISCHER – FREDERIKSEN
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Frederiksen, Anton – se under Arkitekter og byg-
mestre i Kunstner- og håndværkerregister

Frederiksen, Carl R. – se under Arkitekter og byg-
mestre i Kunstner- og håndværkerregister

Frederiksen, Erik Ellegaard – se Ellegaard Frederik-
sen, Erik 

Frederiksen, Frederikke (-1971-),  4305 note 49
Frederiksen, Frederikke Lovise – se Hauberg, Frede-

rikke Lovise
Frederiksen, Hans Chr. – se under Konservatorer i 

Kunstner- og håndværkerregister
Frederiksen, J. C. – se under Malere i Kunstner- og 

håndværkerregister
Frederiksen, Jens – se under Malere i Kunstner- og 

håndværkerregister
Frederiksen, Johannes – se under Arkitekter og 

bygmestre i Kunstner- og håndværkerregister
Frederiksen, Johannes (-1912-), præst, Silkeborg,  

6274, 6301, 6303-05, 6307-09
Frederiksen, P. – se under Arkitekter og bygmestre 

i Kunstner- og håndværkerregister
Fregerslef, Oluf Pedersen, herredsfoged,  3096
Frese, Bdr. – se under Glarmestre og glaskunst-

nere i Kunstner- og håndværkerregister
Frese, L. – se under Glarmestre og glaskunstnere i 

Kunstner- og håndværkerregister
Frese, Mogens – se under Glarmestre og glaskunst-

nere i Kunstner- og håndværkerregister
Freuchen, Ole (†1850), provst,  4766 note 63
Freund, H. E. – se under Sten- og billedhuggere i 

Kunstner- og håndværkerregister
Friborg, Anne Chatrine (1755-1842), Horsens,   

5994
Frich, H. S. – se under Smede i Kunstner- og hånd-

værkerregister
Frich, J. P. (†1872), Rosenlund, Havreballegård, for-

ligskommissær, folketingsmand,  4075
Frich, S. & Eftf. – se under Klokkestøbere i Kunst-

ner- og håndværkerregister
Friderichsen, F. – se under Smede i Kunstner- og 

hånd værkerregister
Friedenreich, Christen Linde (†1786), til Palstrup, 

kirkeejer, Vrads,  4158
Friedenreich, Frans (†1780), til Palstrup og Hernings-

holm, major, kirkeejer, Vrads,  3883, 4158
Friis – se også Frijs
Friis, … (-1724-39-), enke efter Laurs Friis, Horsens,  

5634 note 776
Friis, A. M. G., tandlæge, Kolding,  4658 note 41
Friis, Achton – se under Malere i Kunstner- og 

håndværkerregister
Friis, Agnes (-1941-), Egebjerggaard,  4851
Friis, Anna Margaretha (†1774/75),  6197, 6235, 

6242, 6245
Friis, Anne (†1628/29), til Stensballegård,  4867, 4873, 

4876, 4889, 4890, 4923 note 5

Friis, Anne (†o. 1684), Århus,  1214
Friis, Anne Christensdatter (-1685-),  1156, 1182, 

1186, 1220, 1229, 1253
Friis, Anne Jørgensdatter (1587-1657), af Krastrup,  

686, 840, 842
Friis, Anne Nielsdatter (-1715-),  1220
Friis, Anne Sophie (†1731), friherreinde,  842
Friis, Birgitte Christine,  3452
Friis, Birte (1583-1652),  894
Friis, C. A. (-1883-), Østbirk,  4507 note 43, 
Friis, Carl (-1941-), Egebjerggaard,  4851
Friis, Christen Nielsen (-1651-), rektor, præst, Hor-

sens,  629-30, 1204, 1229, 1253, 1349
Friis, Christence Knudsdatter (-1732-),  915
Friis, Christian (1691-1763), til Frijsenborg, lensgreve,  

1549, 1565, 1700, 1772, 1807, 1823, 1914, 1934, 
1978, 2156, 2159, 2180-81, 3451-52, 3469, 3479-
80, 3484-85, 5239

Friis, Christine Sophie (1713-87),  1560, 1696, 1832, 
1836, 1873, 1974, 5044, 5088

Friis, Dorothea (†1681),  1782
Friis, Elisabeth Sophie (†1799),  3452, 3481, 3491 

note 19
Friis, Erhard Wedel – se Wedel-Friis, Erhard
Friis, Frederik Ferdinand – se under Arkitekter og 

bygmestre i Kunstner- og håndværkerregister
Friis, Hans (1625-97), officer,  2562
Friis, Hans (†1784), købmand, Skanderborg,  6197, 

6235, 6242, 6245
Friis, Ingeborg (–1880-),  4698 note 31
Friis, Ingeborg Lucie – se Friis, Lucie 
Friis, Johan (1494-1570), kansler,  291
Friis, Johannes (1832-1903), til Lyngbygård, kirkeejer, 

Framlev,  2035, 2049, 4685,  4698 note 31
Friis, Jørgen (†1616), til Krastrup, rigsråd,  842
Friis, Jørgen Nielsen (†1709), købmand,  833, 908
Friis, Karen (1541-1601), til Hesselager,  955 note 344
Friis, Karen Christensdatter (†1677),  1242
Friis, Knud – se under Arkitekter og bygmestre i 

Kunstner- og håndværkerregister
Friis, Laurids (†1619), til Lyngballegård og Vadskær-

gård,  826, 3525
Friis, Lauritz Lauritzen (†1699), forpagter, Tyrrestrup,  

4981-82, 4984-85, 4993, 4995, 4998 note 38
Friis, Laurs, Horsens,  5634 note 776
Friis, Lucie – se under Malere i Kunstner- og hånd-

værkerregister
Friis, Mogens (1623-75), til Frijsenborg, rigsråd, stift-

amtmand,  103, 852, 959 note 504, 1689, 1767, 
1782, 1787, 1796, 1817, 1829, 1847, 1865, 1883, 
2004, 2014, 2153, 2159, 2173 note 5, 2177, 2181, 
2194 note 3, 2253, 3344 note 4, 3452, 3455, 3498, 
3501-02, 3506, 3545, 3549-50, 3575, 3588 note 5, 
3625, 3650, 5044 note 15, 5156, 5225

Friis, Niels (1584-1651), til Faurskov,  1776, 1779, 
1782-83
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Friis, Niels (1665-99), til Frijsenborg, stiftamtmand, 
greve,  2025, 2042, 3450, 3461-62

Friis, Niels (1904-73), orgelhistoriker,  6375 note 6
Friis, Niels Christensen (†1621), rådmand, Århus,  

782-83, 916
Friis, Niels Christensen (-1719-), Norge,  3388
Friis, Oluf (†1501), lensmand, Kalø,  88, 464 note 99
Friis, Oluf Christensen (-1690-96-), præst, Hunds-

lund,  2619, 2647
Friis, Ovidia Sophie Hedevig (1763-1821),  1561
Friis, Peder (†1483), til Irup,  758
Friis, Peder Christensen (†1610), renteskriver,  1230
Friis, Sidsel Christensdatter (†1728),  906
Friis, Sophie Hedevig (†1777),  3452
Friis, Sophie Magdalene (1734-1810),  5044
Friis, Thomas (†1689), kammerråd,  923-24
Frijs, Birgitta Christiana – se Gram, Birgitta Chri-

stiana
Frijs, Christian (-1703-),  3557
Frijs, Krag-Juel-Vind- (slægt),  4888
Frijs, Christian Emil Krag-Juel-Vind- (1817-96), til 

Frijsenborg, lensgreve, konsejlpræsident,  1781-83, 
1804, 1821, 1826, 1834, 3363, 3382-83, 3422, 3456, 
3517, 3541 note 24, 3579, 4933, 4951

Frijs, Erhard Krag-Juel-Vind- (1788-1826), til We-
delslund,  1922

Frijs, Helle Vibeke Krag-Juel-Vind-,  4889
Frijs, Jens Christian Krag-Juel-Vind- (1779-1860), til 

Frijsenborg, baron,  1772, 1834, 3490
Frijs, Mogens Krag-Juel-Vind- (1849-1923), lensgre-

ve, politiker,  1776, 1780, 1783, 1796, 1826 note 21, 
1855, 1857, 1860 note 23, 1959, 3336, 3345 note 
33, 3361, 3381, 3391 note 39, 3429, 3460, 3468, 
3517, 3544, 3582, 3586, 4756, 4891, 4904, 4964

Frijs, Thyra Valborg Krag-Juel-Vind- (1821-81), grev-
inde,  1782, 3382-83, 3422, 3517, 3581

Frijs-Desmercières, Elisabeth Sophie (1714-99),  
3481, 3489

Frimand, A. A. – se under Guldsmede (København) i 
Kunstner- og håndværkerregister

Frimand, Jens-Jørgen (*1953), kunsthistoriker,  5997
Frimodt, Jesper Gustavus (†1764), Horsens,  5588, 

5594
Frimodt, Karen – se Hofgaard, Karen 
Frimodt, Niels Mikkelsen (1717-85), præst,  5561, 

5589, 5594, 5597, 5956
Frisch, … (-1822-), exam. jur., Bolund,  5178
Frisch, … (-1850-), proprietær,  5178
Frisch, P. – se under Malere i Kunstner- og håndvær-

kerregister
Fristrup, Nilaus – se under Malere i Kunstner- og 

håndværkerregister
Fritz, Andreas – se under Malere i Kunstner- og 

håndværkerregister
Fritz, Marcus – se under Arkitekter og bygmestre i 

Kunstner- og håndværkerregister

Fritz, Niels, præst, Hvirring,  5268 note 54
Fritz, Sven – se under Arkitekter og bygmestre i 

Kunstner- og håndværkerregister
Fritzen – se Petit & Fritsen, klokkestøberi
Fritzøe Jernværk – se under Jernstøbere i Kunstner- 

og håndværkerregister
Frobenius, Th. – se Frobenius-firma under Orgel-

byggere i Kunstner- og håndværkerregister
Frobenius, Th. & Co. – se Frobenius-firma under Or-

gelbyggere i Kunstner- og håndværkerregister
Frobenius, Th. & Sønner – se Frobenius-firma under 

Orgelbyggere i Kunstner- og håndværkerregister
Frobenius, Walther – se Frobenius-firma under Or-

gelbyggere i Kunstner- og håndværkerregister
From, Karen – se Nitschke, Karen
Frost, Axel E. – se under Urmagere i Kunstner- og 

håndværkerregister
Frost, Christen Mortensen (†1638), herredsfoged,  

Ørridslev,  4733, 4740, 4746, 4754, 4758-59
Frost, L. (o. 1675),  4746, 4748
Frost, Søren Jensen (†1642), rådmand, slotsskriver, 

Skan derborg,  1174, 1182, 1191, 1232, 1234, 1962, 
6024 note 467

Frydenberg, Anna Cathrina (1747-83), Horsens,  5976
Frydens… (berg(?)), Bodel Magreta (-1781-), Tam-

drup Bisgård,  5150
Frydensberg, Christian (-1766-), borgmester, Horsens,  

5561
Frysendal Teglværk – se under Teglbrændere i 

Kunst ner- og håndværkerregister
Fræer, Søren Jensen (-1767-),  538
Frølich, Lorenz – se under Malere i Kunstner- og 

håndværkerregister
Frøsten (1000’erne),  1923
Fuchs, Felix – se under Klokkestøbere i Kunstner- 

og håndværkerregister
Fuchs, Josef – se under Guldsmede (Udlandet) i 

Kunstner- og håndværkerregister
Fugl, Christian – se under Arkitekter og bygmest-

re i Kunstner- og håndværkerregister
Fugl, Christian (†1810), til Oksviggård,  kirkeejer,  

3677, 3719
Fugl, I. – se under Gørtlere i Kunstner- og håndvær-

kerregister
Fuglede, William – se under Guldsmede (Køben-

havn) i Kunstner- og håndværkerregister
Fuiren, Marie (-1655-), Horsens,  5656, 5902
Fulling, Frantz (1781-1840), gæstgiver, kirkeværge, 

Århus,  120, 312-13, 341, 939, 1324, 1332
Fulling, N. H. (-1863-), kirkeværge,  954 note 327 
Funder, Peder (†1829), købmand, Århus,  1322
Funder, Sophie (†1859),  5152
Fussing, … – se under Malere i Kunstner- og hånd-

værkerregister
Fussing, Andreas – se under Murere i Kunstner- og 

håndværkerregister

FREDERIKSEN – FUSSING
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Fussing, Christian – se under Murere i Kunstner- og 
håndværkerregister

Fussing, H. H. (1897-1956), dr. phil., historiker,  1705 
note 38, 1899 note 30, 3069, 3070 note 62, 4426

Fuursmand, … (-1739-), løjtnant, Horsens,  5963
Fynbo, Laurids Jacobsen Oldorph – se Oldorph,  

Laurids Jacobsen 
Fynboe, Claus Jørgensen (-1716-), Århus,  837, 902
Fynboe, Peder N. (-1720-), Århus,  613
Fyns Orgelbyggeri – se under Orgelbyggere i 

Kunstner- og håndværkerregister
Fürstenberg, Katharina, Horsens,  5576
Fædder, Anne Marie Dorothea (-1787-), etatsrådinde,  

869
Fædder, Bertel (†før juni 1694), forpagter, Tyrrestrup,  

4981, 4985, 4993, 4995, 6372
Fædder, Bertel (†1751), overretsprokurator,  5583, 

5594, 5597, 5868
Fædder, Carl Mathias Augustus (1784-1824),  863, 

870
Fædder, Hans (-1727-29-), forpagter, Oldrup,  1246, 

1254
Fædder, Jørgen (†1724),  5596-97, 5634
Fædder, Maren (†1715),  5594
Fædder-Charisius, Hans Frederik (1769-1829), til Con-

stantinsborg, tysk-romersk rigsgreve,  596, 860, 6356
Fæster, Ingeborg (1736-97), Mårslet,  2278-79
Fæstersen, Jess (†o. 1709), farver, Århus,  834, 908, 

914-15
Fæth – se Feth
Fæthling, S. – se Svend Felding 

G A M (-1916-), Sabro,  1876
G J D,  1918
G P A (-1601(7(?))-),  2063 note 57
G S,  641 note 174
Gabel, Christian Carl (1679-1748), overkrigssekretær, 

stiftamtmand,  5911
Gable, Marsille (-1702-),  4638
Gade, Ulrich Frederik (†1741), løjtnant,  921
Gagge, Claus (-1618-o. 67), til Herrestad, Skåne,  

2827, 2838 note 60
Gaihede, Walther, organist,  6375 note 27
Galschiøt, Jacobine Spane, Horsens,  5980
Galt (våben),  5019
Galt, Ebbe Mogensen (†1500), til Tyrrestrup,  5016
Galt, Gjord Pedersen (†1591), til Tyrrestrup,  5003, 

5007, 5012, 5019
Galt, Ingeborg (-1612-30-),  4543, 4730 note 4,  4997 

note 6, 5034 note 3
Galt, Mogens Ebbesen (-1537-75), til Tyrrestrup,  93 

note 81, 4997 note 6, 5026, 5034 note 3
Galt, Peder Ebbesen (†1548), til Tyrrestrup og Pals-

gård, lensmand,  74, 91, 93 note 88, 102, 291, 507, 
2250 note 21, 5002, 5016, 5026-27, 5035 note 30, 
5038-39, 5183

Galt, Sophie Mogensdatter, Søvind,  5016
Galten, Edel Maria (1744-68), Århus,  803, 901, 920
Galthen, … (-1779-), g.m. Markus Mørch Galthen,  

1344
Galthen, Ane Nielsdatter (1756-1839),  5154
Galthen, Ida Margrethe – se Andersen, Ida Margrethe
Galthen, J. – se under Tømrere i Kunstner- og hånd-

værkerregister
Galthen, Mads Pedersen (†1765), købmand, vinhand-

ler, Århus,  119, 836, 908, 920
Galthen, Markus (†1778), Århus,  927
Galthen, Markus Mørch (†1802), købmand, vinhand-

ler,  927, 1344
Galthen, Otto (-1745), Århus,  813, 908
Galthen, Peder Madsen (-1776-), Århus,  920
Gamst, Anna Christiane (1779-1804), Vær,  4920
Gamst, H. & H. C. Lund– se under  Klokkestøbere i 

Kunstner- og håndværkerregister
Gamst, H. og H. C. Lunds Efterf. – se under Klokke-

støbere i Kunstner- og håndværkerregister
Gamst, H. C. – se under Klokkestøbere i Kunstner- 

og håndværkerregister
Gamst, I. C. & H. – se under Klokkestøbere i 

Kunstner- og håndværkerregister
Gamst, W. – se under Tømrere i Kunstner- og hånd-

værkerregister
Garde, Sofie Magdalene (†1807), Skanderborg,  6242
Garfren – se Pedersen, Johannes
Garmer, Ane Kirstine (1747-1826),  5994
Gebauer, Christian David– se under Malere i Kunst-

ner- og håndværkerregister
Gedde – se Giedde
Geding, Marie (Maren(?)) Nielsdatter,  1590 note 54
Geeraerts, Marcus (d.æ.) – se under Malere i Kunst-

ner- og håndværkerregister
Geiger, Peter Christoffer – se under Klokkestøbere i 

Kunstner- og håndværkerregister
Gejel, Andreas – se Skaarup, Andreas
Gejel, Finn Skaarup – se Skaarup, Finn
Gejel, Karen Skaarup – se Skaarup, Karen
Gelgiesser, Borchardt – se Quellichmeier, Borchart
Gemperle, Tobias – se under Malere i Kunstner- og 

håndværkerregister
Genee, Alexander (-1907-), Brighton,  4812, 4822 

no te 29
Genete Jacobsdatter Craigengelt – se Craigengelt, 

Genete Jacobsdatter 
Georgy, Nicolaus (-1649-), degn,  3831
Gerbert (-1338-), kannik, Århus,  1270 note 20
Gercken, Didrick – se under Sten- og billedhug-

gere i Kunstner- og håndværkerregister
Gerdtsen, Hans – se under Skræddere og para-

mentmagere i Kunstner- og håndværkerregister
Gersdorff, Bodil von – se Lichtenberg, Bodil de 
Gersdorff, Christian (†1826), til Pedersholm, kaptajn, 

kammerjunker, Hansted,  4832, 4927 note 97
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Danmarks Kirker, Århus

Gersdorff, Christian Christopher (†1805), kammer-
her re,  5879, 5930, 5934-35

Gersdorff, Christian Rudolph Philip (1723-1800), til 
Marselisborg,  2130, 2134-35, 2146

Gersdorff, Christoffer (†1634), til Søbygård,  3525, 
3537, 3540 note 5, 3542 note 42

Gersdorff, Dorothea Øllegaard (1723-86),  2135, 2146
Gersdorff, Edel Margrethe (1743-78),  4356, 4365, 

4378-79
Gersdorff, Frederik (1650-91), overceremonimester, 

gesandt,  2562
Gersdorff, Frederik (1651-1724), officer,  4904
Gersdorff, Henrik (-1678-), kirkeejer, Bjerager,  2493
Gersdorff, Joachim (1611-61), rigshofmester, rigsdrost,  

2411, 2493, 2519, 2713, 2747, 2785, 2811
Gersdorff, Margrethe (-1687-o. 98), til Rathlousdal,  

2411, 2421, 2438 note 63, 2441, 2593, 2619, 2747, 
2777, 2781, 2783, 2785

Gersdorff, Mette (†1756),  1422
Gersdorff, Nicolai Maximilian (1725-1802), til Mar-

selisborg,  2147
Gersdorff, Peder (†1651), kirkeejer, Søbygård,  3540 

no te 5, 3542 note 42
Gersdorff, Poul von (1739-1822), major, hospitalsfor-

stander,  4858, 5951
Gersdorff, Pouline Cathrine von (1773-1842),  4858, 

5950-51
Gersdorff, Sophie Amalie (†1706),  2530, 2534, 2551, 

2556, 2559, 2562, 2564-65
Gersdorff, Sophie Cathrine Louise (†1803),  2148
Gersdorff, Sophie Charlotte von (1809-82), til Ser-

ridslevgård,  4858
Gersdorff, Sophie Magdalene (†1811),  2147-48
Gersdorff, Vibeke Dorothea (1687-1720),  4438, 4472, 

4503
Gersdorff, Øllegaard (1687-1734),  1700, 3451-52, 

3460, 3479-84
Gerstendorff, Carl Friderich – se under Orgelbyg-

gere i Kunstner- og håndværkerregister
Gerstrøm, … – se under Gørtlere i Kunstner- og 

håndværkerregister
Gert, Ole Jensen (-1884-93-), husmand, kirkeejer, 

Them,  4110
Gertrud, dronning af Danmark (1182-97),  5134
Gertrud Sørensdatter (†o. 1557),  675
Gertsdatter, Anne (1600’erne),  4896
Gertsen, Herman (Harmen) – se under Sten- og 

billedhuggere i Kunstner- og håndværkerregister
Gertsen, Morten Andreas (-1749-69), borgmester, 

Århus,  908, 1172, 1184
Gesius, Gotfried (†1665),  830
Gesius, Gotfried (o. 1675), hofprædikant,  962 note 

622
Gesius, Jacob (†1690), rådmand, Århus,  962 note 621
Gesius, Jacob (†1711), apoteker, Århus,  611, 830, 906, 

923-24

Gesius, Johan Gotfred (†1726), apoteker, Århus,  824, 
920, 962 note 621

Gesius, Thomas (-1741-), degn, Århus,  924
Geti (Gøti) Fod (o. 1200), Tamdrup,  5148-49
Getreuer, Christian Philip – se under Malere i 

Kunstner- og håndværkerregister
Getreuer, Zacharias Philip – se under Malere i 

Kunstner- og håndværkerregister
Gevard – se Schutt, Gevard 
Gevert – se under Malere i Kunstner- og håndvær-

kerregister
Gheyn, Jacques de (d.y.) – se under Malere i Kunst-

ner- og håndværkerregister
Gianelli, Domenico Maria – se under Stukkatører i 

Kunstner- og håndværkerregister
Giedde, Frederik Christian (†1713), til Hastrup, Ej-

strup, major,  4181
Giedde, Ida Sophie (†1756), til Bjerregård,  4180, 

4351, 4365-66, 4381, 4387 note 11, 4389 note 79
Giedde, Knud (†1707), til Hastrup, Vadskærgård, kan-

celliråd, amtmand, Silkeborg,  4180, 4381
Giedde, S. C. (1691-1766), generalmajor,  2030 note 

22
Gieding, Anders (†1786), herredsfoged,  921
Gieding, Hans (-1886-),  1313
Gieding, Jacob Laursen (1711-42-), købmand,  939
Gieding, Laurits (†1811), købmand, Århus,  838, 909
Gieding, Laurits (-1886-), Århus,  1313
Gieding, Marie (-1886-), Århus,  1313
Gieding, Marie Nielsdatter (-1775-),  1586, 1590 

note 54
Giern, Erik Nielsen (1746-72), præst,  4349
Giern, Søren (†1787), Århus,  919
Gierndrup, … (†1826/27), Skanderborg,  6245
Gierndrup, … (†1829), Skanderborg,  6245
Gierne, Anne Hansdatter (-1713-),  835, 909
Gimlinge, Thomas Nicolai (-1774-), Harlev,  2030 

no te 6
Gisimo Vøt Gudergøør (o. 1340), broder, Århus,  

1096
Gius, Peder (-1648-), Århus,  1181
Gius, Rasmus Pedersen (†o. 1656), borgmester, Århus,  

1245
Givert – se Gevert
Givskov, Frands Valdemar (1867-1958), dommer,  

6250
Givskov, Karen Gerda (1872-1933),  6250
Giødesen, Jens (o. 1550-1626), biskop, Århus,  710, 

776, 826, 909, 2212, 4371
Gjeding, … (†1799), Århus,  909
Gjedsted, Gregers – se under Malere i Kunstner- og 

håndværkerregister
Gjellerup, L. (1846-66), Steensgaard,  3767
Gjerrild, C. K. – se under Arkitekter og bygmestre 

i Kunstner- og håndværkerregister
Gjersing, … – se Wilson, …

FUSSING – GJERSING
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Gjerulff, E. – se under Glarmestre og glaskunst-
nere i Kunstner- og håndværkerregister

Gjord (våben),  5019
Gjordsdatter, Ingeborg – se Drefeldt, Ingeborg 

Gjordsdatter
Gjordsdatter, Kirsten (†1716),  5593
Gjordsen, Claus – se Claus Gjordsen 
Gjordsen, Johannes Simensen – se Johannes Simensen 

Gjordsen
Gjøde (våben),  5192
Gjødvad, Christen Pedersen (†1743), købmand,  

5597, 5630, 5633
Glahn, Adam Wilhadt (1707-80), til Kilsgård, provst, 

Alling,  3673
Glahn, Paula – se Jensen, Paula
Glahn, S. H. C. (1672-1757), hofkok, Alling,  3673
Glambek (våben),  5242, 5253
Glambek, Claus (1537-91), til Rask, lensmand,  102-

03, 3232, 4697 note 3, 4876, 4889-90, 5221 note 4, 
5225, 5227, 5235, 5238-39, 5242, 5253-54, 5258, 
5261-62, 5274, 5279, 6252 note 9

Glambek, Kirsten Clausdatter (-1578-), til Rask,    
4880, 4938, 4947 note 33

Glambek, Kirstine,  5258
Glambek, Margrete,  5258
Glambek, Sidsel Clausdatter (†1656), til Værholm,  

4389 note 74, 4923 note 6
Glambæk, Peder Nielsen (-1490-), præst, Torsted,  6147
Glarbo, Chr. (1875-1920), teolog, Torrild,  2638
Gleerup, Birgitte (†o. 1786),  921
Gleerup, Frederik Christian (†1783), borgmester, 

Århus,  302, 1246, 1252, 1969
Glob, Sofie Albertsdatter,  4890 
Glud, Anne Sørensdatter (o. 1650),  2734
Glud, Christiane (1782-1846),  4504
Glud, Elisabeth Hansdatter Ochsen (†1742), kirkeejer,  

4648, 4659
Glud, Johannes (-1758-),  4657 note 10
Glud, Jørgen – se under Snedkere og billedskærere 

i Kunstner- og håndværkerregister
Glud, Niels (1766-1846), proprietær,  4504
Glud, Søren Knudsen (-1919-),  2233
Glud, Søren Nielsen (†1742), provst,  932, 4627, 4657 

note 7, 9-10, 4659, 4726
Glud, Wilfred – se under Malere i Kunstner- og 

håndværkerregister
Gnudtzmann, J. E. – se under Arkitekter og byg-

mestre i Kunstner- og håndværkerregister
Godefroid (de Claire) – se under Guldsmede (Ud-

landet) i Kunstner- og håndværkerregister
Goiske, Marie Benedicte Rosenstand (1775-1820), 

År hus,  1325
Golfer, Ib – se under Arkitekter og bygmestre i 

Kunstner- og håndværkerregister
Goltzius, Hendrick – se under Malere i Kunstner- og 

håndværkerregister

Goos, Severinus – se Søren Gaas
Gording, Kristen – se under Arkitekter og 

bygmest re i Kunstner- og håndværkerregister
Gorm, Karen – se Luchsinger, Karen
Gosmann, Elisabeth Augusta (†1755), Århus,  902
Gotlænder, Hans Nielsen – se under Gørtlere i 

Kunstner- og håndværkerregister
Gottlob, Kaj – se under Arkitekter og bygmestre i 

Kunstner- og håndværkerregister
Gottschalck, Chr. Fr. (-1827-), præst, Tvenstrup,  2590 

note 13
Grabow (slægt),  4479, 4499
Grabow, … – se Rantzau, Margrethe Øllegaard 
Grabow, Christine (-1768-), kirkeejer, Torrild,  2644 

note 8
Grabow, Clara Hedevig (†1782),  4503 
Grabow, Hans Rudolf (1701-65), til Urup, oberst,  

4110, 4140 note 10, 4438, 4455, 4465, 4480, 4484, 
4486, 4496-97, 4500-01, 5448, 6027 note 547

Grabow, Jørgen (1673-1728), til Urup, amtmand,  
1549, 1565, 2619, 2881, 3071, 3123, 3809, 3833, 
3838 note 7, 3847, 3988 note 5, 4011 note 7, 4039 
note 11, 4438, 4467, 4498, 4500, 4503, 4583 note 8, 
4671, 4678, 5177, 5868, 6027 note 547

Graham, William (1492-1571), anden jarl af Montrose 
og Kincardine, Skotland,  2025, 2032 note 59 

Gram, Birgitta Christiana (1715-75),  3481, 3485-86
Gram, Carl Christian von (1703-80), overjægerme-

ster,  3452, 3481, 3485-86
Gram, Christian Friderich von (1737-68), hofjæger-

mester,  3481, 3485-86
Gram, Friderich von (1664-1741), overjægermester,  

3486
Gram, Peder – se under Arkitekter og bygmestre i 

Kunstner- og håndværkerregister
Gram, Sophie Magdalene von (1734-1810), til Frij-

senborg,  1945, 3486, 3490, 3540, 4873, 4876, 4878, 
4896, 4923 note 25, 4925 note 76, 4928 note 109

Gram, Øllegaard,  3486
Grambow, … (-1784-87), hofmesterinde, Horsens,  

6030, 6078
Gramrode, Jens Peter Gylling (1825-51),  3004
Granild, Niels (-1936-), præst, Viby,  2150 note 52
Grann, … – se under Guldsmede (København) i 

Kunstner- og håndværkerregister
Granner, H. C. – se under Ingeniører i Kunstner- og 

håndværkerregister
Grave, Erik Mogensen (1624-91), biskop,  630-31, 

891-92, 1796
Gravers, Arne – se under Arkitekter og bygmestre 

i Kunstner- og håndværkerregister
Green, Jonathan – se under Urmagere i Kunstner- 

og håndværkerregister
Gregers (1674-), Torrild,  2645 note 66
Gregersen, Frederik (1871-1943-), statsobducent for 

Nørrejylland,  662, 941 note 1
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Gregersen, Jørgen – se under Brolæggere og sten-
sættere i Kunstner- og håndværkerregister

Gregersen (Grejesen), Jørgen – se Sørensen, Jørgen, til 
Møllersminde

Gregersen, Mikkel – se under Guldsmede (Århus) i 
Kunstner- og håndværkerregister

Gregersen, Peder (†o. 1656), Århus,  1245
Grégoire, P. (-1973-), pater,  1274 note 52
Greis, Chresten Jensen (†før 1728), Hornborg,  5288, 

5290
Greisdatter, Anna (-1752-53-),  3143
Grenaa, Søren Christensen (†1679), købmand, Hor-

sens,  5567, 5579, 5588 
Greve, Birthe (-1992-2002-), Glud,  5790
Greve, Erik (†før 1168),  6269
Grevenkop-Castenschiold, Christian Frederik 

(†1924), til Gyllingnæs,  2826, 2831
Greyss, Johan Andreas – se under Malere i Kunstner- 

og håndværkerregister
Gribkov, Sergej – se under Malere i Kunstner- og 

håndværkerregister
Griffenfeld, Charlotte Amalie – se Krag, Charlotte 

Amalie
Griffenfeld, Peder Schumacher (1635-99), rigskansler,  

4868-69, 4894, 4896, 4904, 4908-11, 4924 note 55
Grigorisen, Hans – se under Sten- og billedhug-

gere i Kunstner- og håndværkerregister
Griis af Sletten (1600’erne), (slægt),  4860 note 41
Grinder-Hansen, Poul (*1956), museumsinspektør,  

5997, 6033
Grindør, Rasmus (†o. 1689),  5598
Gris, Peder (-1485-), præst, Tamdrup,  5043
Gro (-1268-),  3844, 3876, 5654, 5999 note 3
Grodtschilling, Anna Sophie – se Røepstorff, Anna 

Sophie
Groningen, Gert van – se under Sten- og  billed-

hugger i Kunstner- og håndværkerregister
Groningen, Mikkel van – se under Snedkere og bil-

ledskærere i Kunstner- og håndværkerregister
Grooth (-1749-51-), (slægt),  5452, 5632 note 714
Grooth, Knud – se under Murere i Kunstner- og 

håndværkerregister
Grop, Mikkel – se Mikkel Grape
Groth, J. – se under Konservatorer i Kunstner- og 

håndværkerregister
Groth, Jørgen Jørgensen (†1742), Horsens,  5591, 

5633 note 743
Groth, Knud (†1765), Horsens,  5452, 5585, 5630 

note 657
Groth, Simon – se under Guardeiner i Kunstner- og 

håndværkerregister
Grouleff, … – se under Gørtlere i Kunstner- og 

håndværkerregister
Grubbe, Anne (-1619-),  5268 note 49
Grubbe, Eiler (1532-85), rigskansler,  91 note 18, 674
Grubbe, Erik (1605-62), lensmand, Århus,  2170

Grubbe, Jacob Lauritsen (1606-55), til Kabel,  888-89, 
891

Grubbe, Jonas (o. 1350), af Tersløse,  1270 note 28
Grubbe, Lauritz (†o. 1655), til Røgle,  891
Grubbe, Mette (†o. 1640),  4927 note 101
Grubbe, Niels (-1350-), af Tersløse,  1270 note 28
Grumme, August, vinhandler,  6126
Grumme, Carl August (1860-61),  6126
Grumme, Erick (* og  †1860),  6126
Grumstrup, … – se under Arkitekter og bygmest-

re i Kunstner- og håndværkerregister
Grund, Johan Gottfried – se under Sten- og billed-

huggere i Kunstner- og håndværkerregister
Grundtvig, N. F. S. (1783-1872), præst, forfatter, histo-

riker,  347
Grup, Mikkel – se Mikkel Grape
Gruth, Ruth – se under Konservatorer i Kunstner- 

og håndværkerregister
Græbe, Henrik (1934-2005), museumsinspektør,  

5061
Græserus (Græsse), Lucius Pedersen (-1661-), præst, 

Rye,  3756
Grølsted, Niels (-1807-), degn,  3382
Grøn (våben),  4766 note 70
Grøn, Erik Holgersen (-1622-),  3840 note 54
Grøn, Hans Olufsen (†o. 1714), Horsens,  5965
Grøn, J. – se under Snedkere og billedskærere i 

Kunstner- og håndværkerregister
Grøn, Jens (-1572-), Hovedgård,  4671, 4697 note 3, 

4749-50, 4759-60, 4766 note 70, 6371
Grøn, Johanne (-1598-), til Ovstrupgård,  3564
Grøn, Niels (-1591-o. 1630), Borupgård, slotsskriver, 

Skanderborg,  3122 note 45, 4558, 4710, 4718, 
4725-26, 4729 note 4, 4746, 4749, 4750, 4759, 
4765 note 47, 5812, 6371

Grøn, Niels (-1622-),  3116
Grøn, Rasmus – se under Snedkere og billedskæ-

rere i Kunstner- og håndværkerregister
Grøn, Søren Pedersen – se under Snedkere og bil-

ledskærere i Kunstner- og håndværkerregister
Grønbech, Andreas Jensen (-1746-97-), provst, Rø-

gen,  3545, 3554, 3567 note 31
Grønbech, Birgitte Marie – se Bagger, Birgitte Marie
Grønbech, Ellin Othsdatter,  4136
Grønbech, Louise (1820-77), Endelave,  5331
Grønbech, Mogens (-1809-), kirkeejer, Røgen,  3567 

note 12
Grønbech, Oluf Andersen (-1633-), præst, Them,  

4125
Grønbech, Søren Ottosen (1667-1748), provst, Gjern,  

3564
Grønbek, Hans Andersen (-1581-1662-), Århus,  792, 

901
Grønborg – se Møller og Grønborg
Grønloft, … – se under Blikkenslagere i Kunstner- 

og håndværkerregister

GJERULFF – GRØNLOFT
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Grønlund, Christian Grønloft – se under Guldsme-
de (København) i Kunstner- og håndværkerregister

Grønnegaard, … (-1953-), cand.mag.,  4718
Grønningen – se Groningen
Grønvold, Anna Catharina (-1762-),  569, 580
Grønvold, Mathias (†1763), kammerherre, Århus,  

645 note 321
Grønvold, P. I. (-1749-),  6066
Graa, Niels (-1630-),  4543
Graae, Rolf – se under Arkitekter og bygmestre i 

Kunstner- og håndværkerregister
Gude, Karen Maria (-1750-), København,  926
Gudewerdt, Hans (d.y.) – se under Snedkere og bil-

ledskærere i Kunstner- og håndværkerregister
Gudmandsdatter, Inger (†o. 1707), Horsens,  5965
Gudme, … – se under Orgelbyggere i Kunstner- og 

håndværkerregister
Gudme, Karen Catharina (1718-92), Århus,  892-93
Gudme, Karen Nielsdatter (†1743), Horsens,  5380, 

5593, 6032 note 625
Gudme, Matthias Nielsen (†1728), præst, Sønder 

Broby,  892
Gudme, Peter Mortensen – se under Orgelbyggere i 

Kunstner- og håndværkerregister
Guido (-1267-), pavelig udsending,  1004
Guldberg – se Høegh-Guldberg
Guldberg, Dines (1697-1758), præst, Gylling,  2835
Guldborg, … – se under  Stukkatører i Kunstner- 

og håndværkerregister
Guldborg, R. I. – se under Snedkere og billedskæ-

rere i Kunstner- og håndværkerregister
Gulden (Gylden), Hieronimus (-1656-), kapitelsfoged, 

Århus,  610
Guldmann, … (-1826-70-), rebslager, Århus,  1333
Gundersdatter, Maren (†1706), Århus,  649 note 433, 

832, 918-19
Gundersen, H. – se under Tømrere i Kunstner- og 

håndværkerregister
Gundorff, … (-1748-), birkedommer,  3907 note 46
Gundorph, Christen (†1864), soldat, Velling,  3929
Gunner (†1249), biskop, Ribe,  3393, 3434 note 2
Gunner (o. 1152-1251), biskop, Viborg,  3801
Guttater, Friederich von (-1616-), til Strachvits, jæ-

germester,  4384
Guttater, Helena von (1616-81),  4384
Gyberg, Anna Elisabeth (-1753-),  2881
Gyberg, Catrine Elisabeth – se Melbaur, Catrine Eli-

sabeth
Gyberg, Christian (1722-96), præst, Linå, Dallerup,  

3593
Gyberg, Christian Knudsen (†1740), regimentsskriver, 

krigsråd, kirkeejer,  2881, 2905-06, 2912, 2918-19, 
2926-27, 2936 note 102 og 108, 4583 note 8,

Gyberg, Christine (-1729-),  2028
Gyde (-1292-),  4663
Gydesdatter, Elisabeth (†før 1743), Horsens,  5959

Güldencrone, Christian (1676-1746), til Vilhelmsborg, 
stiftsamtmand, Viborg,  872, 2227, 2273, 2293, 2331, 
3101

Güldencrone, Christian Frederik (1741-88), til Vil-
helmsborg, diplomat,  2260-61, 2318, 2360

Güldencrone, Frederik Julius Christian (1765-1824), 
til Vilhelmsborg,  1519, 2273, 2290, 2330

Güldencrone, Jørgen (1682-1714), til Urup,  4455, 
4472, 4503

Güldencrone, Kirsten de (1709-70),  863, 867, 872
Güldencrone, Sophia Magdalene (1740-99),  4385
Güldencrone, Vilhelm (1645-83), til Vilhelmsborg,  

2253, 2255, 2268-69, 2287, 2302 note 2, 2322, 
4438

Gyldenkrone – se Güldencrone
Gyldenløve, Christian (1674-1703), officer,  884 
Gyldenstierne (våben),  2483, 4899, 5253
Gyldenstierne, Anne (†1545),  821
Gyldenstierne, Dorthe (†1583),  769, 772, 896-97
Gyldenstierne, Dorthe (†1634), til Biersgård,  1776, 

1779, 1782
Gyldenstierne, Ebbe (o. 1625-77), til Tyrrestrup, stift-

amtmand,  4890
Gyldenstierne, Ellen Henriksdatter (†o. 1472),  6000
Gyldenstierne, Henrik Knudsen (†1456), til Restrup, 

rigsråd,  5654, 5720, 5754, 5767, 5893, 5999, 6151 
note 2

Gyldenstierne, Ingeborg Christoffersdatter,  4890
Gyldenstierne, Karen (1544-1613),  589, 5354, 6139, 

6142 note 18, 6143 note 39
Gyldenstierne, Knud Henriksen (†1560), til Ågård, 

biskop,  766, 795, 891, 2972 note 42
Gyldenstierne, Laxmand (o. 1582-1655), til Biersgård 

og Tyrrestrup,  4974, 5001
Gyldenstierne, Lene,  4927 note 101
Gyldenstierne, Margrete (†1581), til Stensballegård,  

566, 4890, 4894, 4899, 4900
Gyldenstierne, Mogens (1481-1569), til Stjernholm, 

rigsråd,  772
Gyldenstierne, Mogens (o. 1548-1621), til Kjersgård,  

4927 note 101
Gyldenstierne, Mouritz Nielsen (-1457-o. 1503), til 

Ågård, rigsråd,  3718
Gyldenstierne, Niels Pedersen (-1441-56-), til Ågård,  

3769 note 9, 5199, 5368, 5999, 6138, 6146 note 4, 
6148 note 9, 

Gyldenstierne, Sophie Henriksdatter (†1477),  2903, 
5654, 5850, 5853, 5856, 5893, 5999 note 21-22, 
6000 note 23

Gyldenstjerne – se Gyldenstierne
Gylding, Ane Cathrine (1803-96), Horsens,  5996
Gylding, Ane Chatrina (1781-1812), Horsens,  5976
Gylding, Anna Vilhelmine (1835-47), Horsens,  6126
Gylding, Anne Elisabeth Nielsen (†1743), Horsens,  

5593
Gylding, Anne Nielsdatter (†1719), Horsens,  5593
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Gylding, Bodil (1809-80), Horsens,  5996
Gylding, Christen Sørensen (†1738), købmand,  2389, 

5595, 5630 note 657, 5633 
Gylding, Jens (1730-1801), købmand, Horsens,   

5978
Gylding, Jens (1805-61), købmand, Horsens,  6126
Gylding, Knud (1774-1817), købmand, Horsens,  

5991, 6037 note 48
Gylding, Margrete – se Lindemann, Margrete
Gylding, Mette (1807-25), Horsens,  5991
Gylding, Mikkel Sørensen (-1693-), skipper, Århus,  

3358
Gylding, Nicoline (1803-71), Horsens,  6126
Gylding, Niels Sørensen (†1709), Horsens, købmand,  

5380, 5593, 5630, 5956, 6032
Gylding, Søren Jørgensen (†1728), kirkeværge, Tunø,  

2402
Gylling, Anne Jensdatter (†1756),  911
Gylling, Anne Sørensdatter (†1770),  838, 914
Gylling, Hans Sørensen (†1691), købmand, Århus,  

832, 898
Gylling, Jens Hansen (-1718-),  911
Gylling, Jens Sørensen (-1680-), Århus,  776
Gylling, Lauritz Lauritzen (†1736), Århus,  1249, 

1254
Gylling, Maren Hansdatter (†1758),  898
Gylling, Niels Jensen (1709-76), skipper, Endelave,  

5328
Gylling, Niels Sørensen (-1696-), Endelave,  5310,  

5318
Gylling, Peder Rasmussen (†o. 1685),  929
Gylling, Søren Michelsen (†1749), borgmester, Århus,  

904, 912
Güntelberg, Claus (-1699-), ekvipagemester,  3123
Gyrd (1000’erne),  1923
Gyrstinge, Anne Olufsdatter (1460-1500-), til Ha-

strup,  1416
Gyrstinge, Folmer Olufsen (†1520), til Hastrup,  1416
Gødesen – se også Giødesen
Gødesen, Erik – se Erik Gødesen
Gøje – se Gøye
Gøti Fod – se Geti Fod
Gøtz, J. F. – se under Murere i Kunstner- og hånd-

værkerregister
Götzsche, I. W. T. von (†1849), artillerikaptajn,  6123
Gøye (slægt/våben),  6199, 6204
Gøye, Albert – se Gøye, Eskild
Gøye, Anders (†1559), til Kelstrup,  846
Gøye, Birgitte (1511-74),  4628, 4657 note 4, 4663, 

4669 note 7, 6161, 6199, 6204
Gøye, Ellen (†1626),  845-46
Gøye, Eskild (†1560), lensmand, Skanderborg,  87, 91 

note 18, 2962, 3879, 6205
Gøye, Marcus (1635-98), til Hvidkilde, diplomat, 

stiftamtmand,  950 note 225
Gøye, Margrethe Mogensdatter (-1633-),  4341

Gøye, Mogens (†1544), rigshofmester,  4663, 5352-
54, 5361-62, 5655, 6138-39, 6143 note 30 og 48

Gaarn, John (1786-1856), skibskaptajn,  1326
Gaas, Claus – se Claus Gaas

H – se under Malere i Kunstner- og håndværker-
register

H (-1884-), Stilling,  2959 
H (-1952-), Bryrup,  3924
H, Skanderborg,  2933 note 25
H …MSTIGMAR (o. 1600),  2278
H og A A M (-1952-), Bryrup,  3924
H B(?) – se under Gørtlere i Kunstner- og håndvær-

kerregister
H B (-1643-), Gylling,  2823
H B S H, Lyngby,  1630
H C B (-1639-), Gylling,  2823
H C E, præst, Kolt,  2186
H C S K,  4192
H E (-1590-),  4277
H E,  4467
H E L (-1585-), Skannerup, kirkeværge,  3360
H F,  3033
H G S (-1637-), Tolstrup,  4780
H H K,  1571, 1589 note 22a
H I D, Foldby, g.m. A S S,  1842
H I L – se H E L
H I W, g.m. L I D(?),  2140
H K S (-1796-),  3535
H L P – se under Smede i Kunstner- og håndvær-

kerregister
H N F B (†1697), Århus,  1248
H N P (-1680-), Skovby,  1985 note 36
H M (†1700(?)), Lundum,  4819
H P,  2584
H P A L H D (-1674-),  2866
H R– se under Malere i Kunstner- og håndværker-

register
H R (-1605-),  3173 
H S – se under Sten- og billedhuggere i Kunstner- 

og håndværkerregister
H S(?) (-1635-),  1380
H S (-1665-), Århus,  643 note 239
H S (-1799-),  4638
H S B, Hansted(?),  4840
H S K (-1622-), (Lundum),  4810
H S S I (-1764-), (Lundum),  4810
H V A,  2962
H W – se under Gørtlere i Kunstner- og håndvær-

kerregister
Haase, Gurli – se under Sten- og billedhuggere i 

Kunstner- og håndværkerregister
Hacquart, Philip (1645-1718), læge,  951 note 230
Haderup, Polly Marie Knudine – se Berling, Polly 

Marie Knudine
Hadrichsen, Hans (-1732-), Skanderup,  2935 note 69

GRØNLUND – HADRICHSEN
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Haelwegh, Albert – se under Malere i Kunstner- og 
håndværkerregister

Haffner, Thyra Valborg – se Frijs, Thyra Valborg 
Hagemester, Joachim – se Havemester, Jacob
Hagensdatter, Anne (†1670), Rye Mølle,  3773 note 

134
Hagensen, … – se under Tømrere i Kunstner- og 

håndværkerregister
Hagerup, Eiler (1685-1743), biskop, Trondhjem,  940 
Hagerup, Elisabeth Sophie (1729-73),  940
Hagerup, Lauge – se under Guldsmede (Århus) i 

Kunstner- og håndværkerregister
Hagested, Niels Jensen (†1712), købmand, Århus,  

794, 921
Hagner, Ivan – se under Konservatorer i Kunstner- 

og håndværkerregister
Hahn, … (-1862-63-),  2407 note 39, 2579 note 114
Hahn, J. C. (-1842-), præst, Brabrand,  1528
Hahn, Vincents Joachim (1632-80), overjægermester,  

5332
Hais – se Hase
Haksen, A. M. – se Ostermann, Anne Margrethe
Halbej, C. H. (-1694-), Tilst,  1582
Hald, … – se under Gørtlere i Kunstner- og hånd-

værkerregister
Hald, Anders – se under Gørtlere i Kunstner- og 

håndværkerregister
Hald, D. Chr. (†1855), overretsprokurator, Laven Ho-

vedgård,  3293
Hald, I. – se under Gørtlere i Kunstner- og hånd-

værkerregister
Hald, Jens Jensen (1850-97), gårdejer, Horndrup,  

4608, 4616
Hald, Jens Nielsen (†o. 1708), Tåning,  4600, 4603, 

4609, 4611-12, 4614-15
Hald, Kristian (1904-85), professor,  1270 note 13
Hald, Niels Jensen (†1882), gårdejer, Horndrup,  4614
Hald, R. – se under Gørtlere i Kunstner- og hånd-

værkerregister
Haldan (o. 1200),  2277
Halfdan – se Haldan
Halkier, Edele Hansdatter (†1737),  929
Halkier, Hans Ovesen (-1725-), Århus,  929
Halkier, Ove Sørensen (†1729), Århus,  2434, 2438 

note 72
Halkier, Peder Rasmussen (†1698), toldkontrollør, 

Århus,  831, 901, 2803-04, 2810 note 15
Halldórsson, Jon (†1339), biskop, Skalholt,  1355
Halling, Hans Heinrich (-1804-), til Frisholt, ritme-

ster,  4110
Halse, Balthasar (1721-71), til Kvistrup, konrektor,  900
Ham, Diederich von (1674-1737), købmand, Hor-

sens,  5507, 5554, 5566, 5574, 5582-83, 5592, 5594, 
5790-91

Hamburg, Rasmus (1700’erne),  907
Hammel, Laurids (-1656-),  1170

Hammel, Peder Jensen (†før 1672), borgmester, Hor-
sens,  5958

Hammer, Oluf – se Oluf Hammer 
Hammerich, Hans Madsen (†1726), præst, Århus,  

1252
Hammerich, Louis (1859-1931), købmand, Århus,  

596, 607
Hannibal, Lauritz – se under Tagtækkere i Kunst-

ner- og håndværkerregister
Hans, konge af Danmark (1481-1513),  56, 1350, 

1357 note 6, 2302 note 17, 5654, 6061, 6147-48 
note 4

Hans – se under Glarmestre og glaskunstnere i 
Kunstner- og håndværkerregister

Hans – se under Guldsmede (Voer Kloster) i Kunst-
ner- og håndværkerregister

Hans – se under Klokkestøbere i Kunstner- og 
håndværkerregister

Hans (Viborg) – se under Malere i Kunstner- og 
håndværkerregister

Hans (Århus) – se under Malere i Kunstner- og 
håndværkerregister

Hans (Horsens) – se under Murere i Kunstner- og 
håndværkerregister

Hans (Skanderborg) – se under Murere i Kunstner- 
og håndværkerregister

Hans – se under Sadelmagere i Kunstner- og hånd-
værkerregister

Hans (-1648-), organist, Århus, 1181
Hans (†1683), Torrild,  2645 note 66
Hans (1698-1751), Tendrup, g.m. Maren Nielsdatter,  

2677
Hans (-1882-), organist, Århus – se Fach, Johan
Hans Knudsen (-1572-), Gedved,  4769
Hans Madsen (†1598), præst,  5666, 5915
Hans Thygesen (-1517-), lektor,  953 note 301
Hansdatter, Abel (1794-1821), Våbenholm,  4038
Hansdatter, Alhed – se Kettel, Alhed Hansdatter
Hansdatter, Ane (†1875),  1933
Hansdatter, Anna (Lottrup) (†1732), Horsens,  5964
Hansdatter, Anne (†1655),  4494
Hansdatter, Anne (-1693-), Århus,  3358
Hansdatter, Anne (†1708), Århus,  611, 916
Hansdatter, Berethe (1719-o. 50),  3673, 4495
Hansdatter, Bodil (-1657-86), Horsens,  2479, 2663, 

5482, 5512, 5514, 5519-20, 5523-24, 5528, 5656, 
5756, 5758, 5766-67, 5878, 5907, 5964

Hansdatter, Bodil (-1709-),  905
Hansdatter, Bodil (1739-97),  5979 
Hansdatter, Dorthe – se Lotterup, Dorthe Hansdatter
Hansdatter, Else – se Svane, Else Hansdatter
Hansdatter, Else (1791-1875), Tåning,  4621
Hansdatter, Ingeborg (†1614),  785, 787, 899
Hansdatter, Johanne (-1652-),  2552
Hansdatter, Karen (-1598-1600-), Fregerslev,  3086, 

3089-90
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Hansdatter, Karen (†1700),  1605
Hansdatter, Karen (†o. 1725), Horsens,  5777, 5956
Hansdatter, Kirstine (-1650-),  2144
Hansdatter, Laurine (1700’erne), Tolstrup,  4794
Hansdatter, Magdalena (†1634), Århus,  594, 826 
Hansdatter, Maren (†1618), Århus,  780, 903
Hansdatter, Maren (-1665-),  1278 note 127
Hansdatter, Maren (-1668-), Olstrup,  2727, 2738
Hansdatter, Maren (†1671),  1246, 1254
Hansdatter, Maren (†1672),  5916, 5957
Hansdatter, Maren (-1700-),  3835
Hansdatter, Maren (†o. 1763),  1340
Hansdatter, Maren (1780-1864), Hvolbæk,  3004
Hansdatter, Maren (1798-1862), Osterby,  2232
Hansdatter, Margrethe (-1609-), Hamborg,  3333
Hansdatter, Marie (†1862),  2404
Hansdatter, Mette (-1650-), Århus,  1198
Hansdatter, Mette (-1655-), Gylling,  2820, 2826
Hansdatter, Mette (-1709-), Århus,  904
Hansdatter, Sidsel Cathrine (1794-1869), Ørskov,  

4763
Hansdatter, Sophie (1616-69), Stensballegård,  4995
Hansdatter (Klunker), Maren (1699-1766), Hvirring,  

5260
Hansdatter (Oltmand), Lucie (-1697-),  4966
Hansen, … – se under Arkitekter og bygmestre i 

Kunstner- og håndværkerregister
Hansen, … – se under Guldsmede (Ikke stedfæ-

stede) i Kunstner- og håndværkerregister
Hansen, … – se under Ingeniører i Kunstner- og 

håndværkerregister
Hansen, … – se under Murere i Kunstner- og hånd-

værkerregister
Hansen, … (-1777-), Skanderborg,  6220
Hansen, … (†1784), Horsens,  5595
Hansen, … (-1806-), til Allinggård, kirkeejer, Linå,  

3301 note 9
Hansen, … (-1892-), Tørring,  4422 note 14
Hansen, … (o. 1925), forpagter, Brabrand,  1538
Hansen, A. – se under Blikkenslagere i Kunstner- og 

håndværkerregister
Hansen, A., kirkeejer, Tønning,  4043
Hansen, Albert – se Albert Hansen
Hansen, Anders – se under Murere i Kunstner- og 

håndværkerregister
Hansen, Anders Peter (1814-72), Honum,  5265
Hansen, Andreas (-1906-), præst, Rye,  4110
Hansen, Andreas (-1928-), købmand, Horsens,  5551
Hansen, Ane – se Knudsen, Ane
Hansen, Ane Kirstine – se Sørensen, Ane Kirstine
Hansen, Anne Margrethe (1779-1852), Horsens,  5977
Hansen, Anton – se under Sten- og billedhuggere i 

Kunstner- og håndværkerregister
Hansen, Arnold,  2234 note 29
Hansen, Brdr. W. & E. – se under Guldsmede (Kø-

benhavn) i Kunstner- og håndværkerregister

Hansen, Bo – se under Urmagere i Kunstner- og 
håndværkerregister

Hansen, C. F. – se under Arkitekter og bygmestre i 
Kunstner- og håndværkerregister

Hansen, C. P. – se under Malere i Kunstner- og 
håndværkerregister

Hansen, Carl – se under Smede i Kunstner- og 
håndværkerregister

Hansen, Carl Chr. – se under Guldsmede (Århus) i 
Kunstner- og håndværkerregister

Hansen, Caroline – se Sørensen, Caroline
Hansen, Cathrine Elisabeth – se Sommer, Cathrine 

Elisabeth
Hansen, Christen (†1692), Gjern,  3342
Hansen, Christen Ulrich (1856-1939), boghandler, 

År hus,  6164, 6239
Hansen, Christian – se under Arkitekter og byg-

mestre i Kunstner- og håndværkerregister
Hansen, Christian – se under Murere i Kunstner- og 

håndværkerregister
Hansen, Christian (†o. 1713),  5964
Hansen, Claus (†o. 1650),  827, 916
Hansen, Clemend (†1710), skipper, købmand, Hor-

sens,  5994, 6037 note 758
Hansen, Cornelius – se under Murere i Kunstner- og 

håndværkerregister
Hansen, Edvard Emil – se under Bogtrykkere og 

bogbindere i Kunstner- og håndværkerregister
Hansen, Elise (-1942-),  4578
Hansen, Erik (1835-58), Ørridslev,  4762
Hansen, Ernst Meitzner (1830-64), officer,  6126
Hansen, F. – se under Konservatorer i Kunstner- og 

håndværkerregister
Hansen, F. C., gasmester,  5628
Hansen, Fr. C. C. (1870-1934), læge,  662-63
Hansen, Frantz – se under Konservatorer i Kunst-

ner- og håndværkerregister
Hansen, Frederik (1694-1760), præst, Sønder Vissing,  

3825, 3833
Hansen, Gerhard – se Lichtenberg, Gerhard Hansen 

de
Hansen, Gudrun (-1984-), Odder,  2585 note 4
Hansen, Gunnar – se under Sten- og billedhuggere  

i Kunstner- og håndværkerregister
Hansen, H. – se under Snedkere og billedskærere i 

Kunstner- og håndværkerregister
Hansen, H. Chr. – se under Gørtlere i Kunstner- og 

håndværkerregister
Hansen, H. O. (-1908-33-), præst, Åby,  1440
Hansen, H. P. – se under Murere i Kunstner- og 

håndværkerregister
Hansen, Hans – se under Malere i Kunstner- og 

håndværkerregister
Hansen, Hans (†o. 1656), borgmester, Århus,  828
Hansen, Hans Anton (-1884-1905-), præst, Blegind,  

3054-55, 3086
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Hansen, Hans Severin (1776-1833), købmand, Hor-
sens,  5981 

Hansen, Heinrich – se under Malere i Kunstner- og 
håndværkerregister

Hansen, Herman (-1630-32-), Rye Mølle,  3741-42, 
3751, 3762, 3771 note 78 og 84

Hansen, Jacob – se under Snedkere og billedskæ-
rere i Kunstner- og håndværkerregister

Hansen, Jacob (†1670), Havreballegård,  2146
Hansen, Jacob (1728-86), kapellan, Horsens,  5582, 

5586, 5590-91
Hansen, Jacob (†1786),  5630
Hansen, Jacob, Århus,  838
Hansen, Jens – se under Malere i Kunstner- og hånd-

værkerregister
Hansen, Jens (†1600), Ørridslev,  4760, 4765 note 47
Hansen, Jens (†1655), fæster, Rye Mølle,  2760, 3773 

note 131
Hansen, Jens (-1755-), rektor,  5893, 5914, 6143 note 

47 
Hansen, Jens (-1949-), gårdejer, Tyrsting,  4000
Hansen, Jesper – se Danothon, Kaspar
Hansen, Johanne Maria (1705-71), Horsens,  5975, 

6353
Hansen, Jørgen – se under Klokkestøbere i Kunst-

ner- og håndværkerregister
Hansen, Jørgen (†1640), præst, Tunø,  2388, 2400
Hansen, Jørgen (†o. 1726), Horsens,  5958, 6024 note 

482
Hansen, Jørgen (†1787),  5595
Hansen, Jørgen (1795-1850), gårdmand, Serridslev,  

4945
Hansen, Jørgen Høgsbro – se Høgsbro, Jørgen Han-

sen
Hansen, Karin Viller (-2005-), organist, Silkeborg,  

6299
Hansen, Karl (-1833-), lokalhistoriker, kateket,  2958, 

2963, 6204, 6239
Hansen, Kirstine – se Hiernøe, Kirstine
Hansen, L. J. (-1931-), præst, Kasted,  1604
Hansen, Lisbet Kjemtrup – se under Malere i Kunst-

ner- og håndværkerregister
Hansen, M., kirkeejer, Tønning,  4043
Hansen, Marthinus (-1942-),  4578
Hansen, Michel – se under Gørtlere i Kunstner- og 

håndværkerregister
Hansen, Mourids – se Høyer, Mourids Hansen 
Hansen, N. Juhl (-1932-), organist, Gangsted,  4980
Hansen, Niels – se under Håndværkere i Kunstner- 

og håndværkerregister
Hansen, Niels – se under Snedkere og billedskæ-

rere i Kunstner- og håndværkerregister
Hansen, Niels (1600’erne), kancelliråd,  1812
Hansen, Niels (1767-1847), Sandager Mølle,  2573
Hansen, Oluf – se Oluf Hansen
Hansen, Oluf, borgmester – se Svane, Oluf Hansen

Hansen, P. C. – se under Arkitekter og bygmestre i 
Kunstner- og håndværkerregister

Hansen, Peder – se under Skræddere og parament-
magere i Kunstner- og håndværkerregister

Hansen, Peder – se Peder Hansen
Hansen, Peder, borgmester – se Benzon, Peder Han-

sen
Hansen, Peder (†før 1678), til Palsgård,  4801, 5964
Hansen, Peter – se Peter Hansen 
Hansen, Peter (-1749-77-), præst, Skanderborg,  6219, 

6258 note 192
Hansen, Peter (-1957-), kaptajn, Marstal,  3832
Hansen, Peter (-1975-), Fulden,  2295
Hansen, Philip – se under Teglbrændere i Kunstner- 

og håndværkerregister
Hansen, Povl – se under Guldsmede (Fredericia) i 

Kunstner- og håndværkerregister
Hansen, R. (-1844-49-),  2399
Hansen, Rasmus (†1671), Gjern,  3342
Hansen, Rasmus (-1718-22-), Horsens,  5959
Hansen, Rasmus (1794-1864), sognefoged, Tunø,  

2403-04
Hansen, Sophie (1787-1849),  5991
Hansen, Sven – se under Arkitekter og bygmestre 

i Kunstner- og håndværkerregister
Hansen, Søren – se under Tagtækkere i Kunstner- 

og håndværkerregister
Hansen, Søren Andreas (1807-37), til Vistoftegård,  

4580
Hansen, Søren Peter (1837-65), soldat, Dauding,  

3958
Hansen, Terkel – se Terkel Hansen
Hansen, Vellert (-1806-09-), Alstedgård,  4158
Hansen, Øllegaard (1771-1844), Sandager Mølle,  

2573
Hansen-Aarslev, Jens – se under Malere i Kunstner- 

og håndværkerregister
Hanssen – se også Hansen
Hanssen, Friderich (†før 1681),  2736
Hanssen, Peder (†o. 1650), Århus,  1198
Hanssen, Peter – se Peter Hansen
Hanssen, Søren (-1681-),  2736
Hansted, Christen – se under Murere i Kunstner- og 

håndværkerregister
Hansted, Jørgen C. – se under Murere i Kunstner- 

og håndværkerregister
Hansted, Sophie, Horsens,  5985 
Hansøn, Peder – se Seilliger, Peder Hansen
Harald Blåtand, konge af Danmark (†før 988),  3811, 

3839 note 23, 5044-46, 5114, 5124, 5126, 5135, 
5157

Harald den Gode – se Harald Blåtand
Harald Hårderåde (†1066), konge af Norge,  52, 63
Harboe – se også Harbou
Harboe, Anders Sørensen – se under Gørtlere i 

Kunstner- og håndværkerregister
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Harboe, J. G. F. G. (-1916-), præst,  4415
Harboe, Matthias (-1706-), Århus,  915
Harboe, Mette (1652-1709),  572, 732, 930-31
Harbord, A. F. von (1795-1878), major,  6127
Harbord, C. A. von (1792-1850),  6126
Harbou (våben),  4958, 4962
Harbou, … (†1768), kancelliråd, Horsens,  5597
Harbou (Harboe), Kirsten Jørgensdatter (-1592-

1601-),  3518-19, 4938-41, 4948 note 43, 4962, 
4968

Harbou, Sophie Elisabeth (1721-54),  920
Harbye, Mary (-1888-),  4065
Harbye, P. (†1888), styrmand,  4065
Hardenberg, Anne (†1589),  674
Hardenberg, Berethe (†o. 1540),  4286-87, 4290, 4296
Hardenberg, Christen (1567-1600),  4256, 4291, 4307 

note 91
Hardenberg, Corfitz (Korfitz) (-1548-),  4286-88, 

4290, 4296
Hardenberg, Eiler (†1565), rigshofmester,  3972, 4255, 

4286, 4288, 4290, 4296, 4306 note 76, 4307 note 
88, 5893, 5965

Hardenberg, Eiler (†1566), til Mattrup,  4282, 4290
Hardenberg, Erik (o. 1534-1604), til Mattrup, rigs-

råd,  3969, 3972, 3992, 4255-56, 4266, 4274, 4277, 
4280-82, 4286-88, 4290, 4295-96, 4304 note 29, 
4306 note 53 og 60, 4307 note 88, 5965

Hardenberg, Jakob (1565-1602),  4291
Hardenberg, Jakob (-1613-),  1632 
Hardenberg, Karine (†o. 1540),  4286-87, 4290, 4295
Hardenberg, Kirsten (†1639), Mattrup,  3238
Hardenberg, Kirstin(e) (†1549),  4286-87, 4290, 4296,  

4306 note 76
Hardenberg, Knud (†o. 1587),  773
Hardenberg, Rigborg (†o. 1540),  4286-87, 4290
Hardenberg, Stygge (†1555),  4286-87, 4290
Harder, Claus – se under Perlestikkere i Kunstner- 

og håndværkerregister
Harder, Mette (†1689),  3578-79, 3590 note 42
Hardes, Michel – se under Snedkere og billedskæ-

rere i Kunstner- og håndværkerregister
Hardie-Fischer, V. – se under Arkitekter og bygmest-

re i Kunstner- og håndværkerregister
Harding, Mette Hansdatter (-1709-),  914-15
Hardinger, Hans Bendixen (†1712), rådmand, Århus,  

831, 904-05
Hardung, Antoni (-1739-), regimentsfeltskærer,  910
Hardung, Johan Christian (†1768),  910-11
Harhorn, Julie – se Blom, Julie
Harlef, I. (-1759-), Storring,  2082
Harlef, Jens Lauritzen (†1716), præst, Århus,  604, 

835, 920
Harlev, Cathrine Elisabet (†1754),  1560
Harlev, Cathrine Elisabeth (-1734-60-),  3833
Harlev, Jens (-1715-29-), provst, Framlev,  2026, 2028
Harlev, Knud Jørgen (1729-72), Tarskov Mølle,  2028

Harlev, Niels Jensen (†1697), købmand,  833, 908
Harlev, Øllegaard Jensdatter (1715-85),  2026, 2032 

note 63
Harlung, Christian,  356 note 63
Harritslev, Poul Jensen, præst, Jelstrup,  956 note 370
Harsdorff, C. F. – se under Arkitekter og bygmest-

re i Kunstner- og håndværkerregister
Hartdegin, Maria Elisabetha – se Richter, Maria Eli-

sabetha
Hartman, Caspar Ernst P. (1708-86), præst, Randlev,  

2486, 2515 note 30
Hartmann, I. P. E. (1805-1900), komponist,  5548, 

5627 note 569
Hartmann, Jens (1749-95), præst, Randlev,  2493, 

2515 note 30
Hartmann, Moritz (1657-95), søofficer, Heiligenha-

fen,  949 
Hartvigsdatter, Ingeborg – se Juel, Ingeborg Hartvigs-

datter.
Hartvigsen, Jørgen – se Jørgen Hartvigsen
Hartvigsen, Jørgen (†1666), til Kjærsgård,  1422
Hartvigsen, Ove (†o. 1661), til Åbygård,  1422
Hase, Laurids – se Laurids Hase
Hase, Niels Lauritsen (†o. 1605), provst, Framlev,  

1911, 1915, 1921, 1960, 1966 note 62, 1979, 2022, 
2052, 2097

Hase, Ove – se Ove Hase
Hasle, Jens Nielsen (†1776), Århus,  922
Hasle, Niels Jensen (†1775),  921-22
Hasle, Peder Rasmussen (†1713),  929
Haslund, Otto – se under Malere i Kunstner- og 

hånd værkerregister
Hasse, Max (-1982-), tysk kunsthistoriker,  4272
Hasselbalch, Steen (1771-1827), Tamdrup,  5149
Hasselmand, Johan (-1749-), vagtmester,  1254
Hatting, … (†1781/82), Skanderborg,  6245
Hatting, Jørgen Jørgensen, provst,  5633 note 765
Hatting, Sara Jørgensdatter (-1698-), Horsens,  5596, 

5633 note 765, 5634 note 772
Hauberg – se Hellerung, J. H.
Hauberg, A. (1790 – 1851), landinspektør,  3144
Hauberg, Frederikke Lovise (1791-1863),  3144
Hauberg, Mads Nielsen, gæstgiver, Horsens,  5964
Haubroe, Caren Marie – se Creemers, Caren Marie
Hauch, Andreas (1762-1814), hofintendant, Horsens,  

5982
Hauge, J. (-1930-), købmand,  4423
Haugland, Olav – se under Orgelbyggere i Kunst-

ner- og håndværkerregister
Haugsted, Ejler (1875-1959), bibliotekar,  49, 108, 

1353, 1862, 3190, 3214, 3780
Haugwitz, von (slægt/våben),  6369
Haugwitz, Peiter Ferdinand von (1633-95),  4420, 

6368
Haugaard, J. – se under Malere i Kunstner- og hånd-

værkerregister
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Haurowitz, Just Christian V. (†1899), fængselslæge,  
6122

Have, Marie (-1957-68-), Hanstedgård,  4838, 4852
Have, Niels Anker (-1957-), Hanstedgård,  4852
Have, Niels Junggreen – se under Have- og land-

skabsarkitekter i Kunstner- og håndværkerregi-
ster

Havemester, Jacob (Joachim) – se Jacob Havemester
Haven, Lambert van – se under Arkitekter og byg-

mestre i Kunstner- og håndværkerregister
Haven, Peter Nicolai von – se under Guardeiner i 

Kunstner- og håndværkerregister
Havning, Thomas – se under Arkitekter og byg-

mestre i Kunstner- og håndværkerregister
Havsteen-Mikkelsen, Sven – se under Malere i 

Kunstner- og håndværkerregister
Haxthausen, Clemens August (1738-93), baron, of-

ficer,  2788-89
Heckel, … (†o. 1783), Århus,  915
Hecklen, Lucien – se under Konservatorer i Kunst-

ner- og håndværkerregister
Heckmann, Gedske (-1674-),  4059, 4072 note 62
Heckmann, Hans Otto (†1696), major,  4072 note 62
Hedensted, Niels Mikkelsen – se Mikkelsen, Niels
Hee, Anna Dorothea Gudme (†1795), konventual-

inde, Støvringgård,  892-93
Hee, Jørgen Jensen (1714-88), biskop, Århus,  892-93
Heegaard, Ellen (-1807-),  3382
Hegerfeldt, Peter (-1655-), læge, Århus,  1179, 1198, 

1201
Hegaard, … (-1930-), kaptajn,  2884
Hegaard, F. – se under Snedkere og billedskærere i 

Kunstner- og håndværkerregister
Hegndal, Valdemar Foersom – se Foersom Hegndal, 

Valdemar
Heide, Erik – se under Sten- og billedhuggere i 

Kunstner- og håndværkerregister
Heide, Henning von der – se under Snedkere og 

billedskærere i Kunstner- og håndværkerregister
Hein, Hans Karl (-1930-64-), provst, Grenå,  1276 

no te 100
Hein, Søren – se under Gørtlere i Kunstner- og 

hånd værkerregister
Heine, Klaus – se under Malere i Kunstner- og 

håndværkerregister
Heise, Christian F. – se under Guardeiner i Kunst-

ner- og håndværkerregister
Heitwinkel, Jørgen (†1636), Århus,  680-81, 826, 911, 

5907
Hej, Johan (-1636-),  2063 note 57
Helboe, M. A. – se Wærn, Mickel Andersen Helboe.
Helena (-1371-86-), g.m. Laurits Offesen Hvide,  

3544
Helger, Henning – se under Arkitekter og bygmest-

re i Kunstner- og håndværkerregister
Helle, Peder (†1716), tolder,  5583, 5591

Helleboe, Jens Hansen (-1738-50-), Horsens,  5594, 
5920

Hellerung, J. H. & Hauberg – se under Klokkestø-
bere i Kunstner- og håndværkerregister

Hellesdatter, Dorthe (1552-1628), Århus,  799, 905
Hellesen, Adolph – se under Malere i Kunstner- og 

håndværkerregister
Hellesen, Morten (1689-1748), kgl. kontrollør, Århus,  

2284
Hellvik, Olaf – se under Konservatorer i Kunstner- 

og håndværkerregister
Helms, Adam (1695-1765), købmand, Horsens,  5920, 

5959, 5962
Helms, Anna Margaretha (†o. 1764),  4400, 5542, 

5937, 5959
Helms, Jacob (1738-1816), apoteker, Horsens,  5982
Helms, Jacob (1824-1906), arkitekturhistoriker, præst,  

1880 note 16, 2885, 3192
Helsingiør, Jørgen Bertelsen (†1696), præst, Århus,  

907
Helt, … – se under Malere i Kunstner- og håndvær-

kerregister
Heltzen, Sophie Charlotte von (1753-1834), Horsens,  

5914, 5950-53, 6030 note 601
Helvig, dronning af Danmark (1340-o. 74),  76
Hemb, Christen Jensen (†1724), byskriver, Århus,  918
Hemb, M. (-1702-), Århus,  641 note 177
Hemert, Elisabeth Alexandrine van (†1792), grevinde, 

Horsens,  5930
Hemmer, Anne de (1637-1703),  3381, 3412, 3420, 

3422-23, 3430-31
Hemmer, Christoffer (-1637-), til Rævsnes,  3431
Hemmer, Karen de (†1691),  923
Hemmet, Iver Iversen (†1629), biskop, Ribe,  3474-

75, 3478
Hemmingsen, Christiern (1370-1455), biskop, Ribe,  

1416, 1425 note 76
Hendrich (-1693-), præst,  1082, 1185
Hendriksen, Peder (1818-64),  5992
Henneberg, Charlotta Anna (†o. 1747),  5961
Henneberg, Peder Christian (†o. 1773), tolder,  5920, 

5961, 5963
Hennikesen, Thomas – se Thomas Hennikesen
Henningsdatter, Hedvig (†1697), Århus,  898
Henningsen, Henning (1911-2005), museumsdirek-

tør,  643 note 248
Henningsen, Peder – se Peder Henningsen
Henningsen, Poul – se under Arkitekter og byg-

mestre i Kunstner- og håndværkerregister
Henrichsdatter, Catrine (†1712), Århus,  907
Henrichsdatter, Magdalene (-1667-), Horsens,  5794, 

5915, 5962
Henrichsen, Ane Kirstine (1823-55), Horsens,  5995
Henrichsen, Marius (* og †1853), Horsens,  5995
Henrichsen, Peter – se under Konservatorer i 

Kunstner- og håndværkerregister
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Henrick Nielsen (-1431-), Århus,  78
Henrik Maler – se under Malere i Kunstner- og 

håndværkerregister
Henrik Steffensen (-1573-), Horsens,  2349
Henrik Vampi (o. 1350),  1101
Henriksdatter, Anna Zanders, Århus,  727
Henriksdatter, Dorthe (†1725), Århus,  904
Henriksdatter, Johanne (†1717), Horsens,  5593
Henriksdatter, Margrethe Ludvig (1709-), Århus,  910
Henriksen, Henrik – se under Sten- og billedhug-

gere i Kunstner- og håndværkerregister
Henriksen, Jep – se Jep Henriksen
Henriksen, Knud – se Gyldenstierne, Knud Henrik-

sen
Henriksen, Nicolaus – se Bielke, Niels Henriksen
Henriksen, Niels – se under Murere i Kunstner- og 

håndværkerregister
Henry, A. (†1944), flyver, Australien,  2638
Hense, Carl Albert (†o. 1860), Horsens,  6125
Hense, Carl Gottfred (†o. 1860), Horsens,  6125
Hense, Clara Magdalene (†o. 1860), Horsens,  6125
Hensholm, Jens Jensen (-1661-), præst, Kattrup,  4716
Hentzel, Cathrine Henderikke – se Jørgensen, Ca-

thrine Henderikke  
Hentzel, Johan Michael – se under Murere i Kunst-

ner- og håndværkerregister
Herbst, Daniel Conrad – se under Klokkestøbere i 

Kunstner- og håndværkerregister
Herholdt, J. D. – se under Arkitekter og bygmestre 

i Kunstner- og håndværkerregister
Herlacus Jacobsøn (o. 1340), broder,  1099
Herlewsen, Jens (-1761-),  2116
Herløv, Morten Christensen (†1691), præst, Århus,  

904
Herløwsen, Peder (-1746-), kirkeværge, Låsby,  3650
Herman – se under Snedkere og billedskærere i 

Kunstner- og håndværkerregister
Herman Fleming (-1514-), provst, Århus,  2253
Hermand – se under Malere i Kunstner- og hånd-

værkerregister
Hermandsen, Christen – se under Malere i Kunst-

ner- og håndværkerregister
Herman(d)sen, Gert – se under Guldsmede (Århus) 

i Kunstner- og håndværkerregister
Hermandsen, Hermand, Århus,  1245
Hermann (†før 1548), præst, Horsens,  5363
Hermann, C. C. – se under Guldsmede (Køben-

havn) i Kunstner- og håndværkerregister
Hermann, K. C. – se under Guldsmede (Køben-

havn) i Kunstner- og håndværkerregister
Hermansen – se også Hermandsen
Hermansen, H. – se under Tagtækkere i Kunstner- 

og håndværkerregister
Hermansen, M. & Søn – se under Tagtækkere i 

Kunstner- og håndværkerregister
Hermansen, Peder – se Peder Hermansen

Herrens Legems Mester – se under Kalkmaleri-
værksteder i Kunstner- og håndværkerregister

Herschend, Christiane Dorothea (o. 1775-1851),  
4695

Herschend, Dorothea Sophia (o. 1750),  4694
Herschend, Emmy (1816-81),  4695
Herschend, Peder (1804-53), til Herschendsgave, kam-

merråd,  4695
Herschend, Peder (†1823), til Herschendsgave, pro-

prietær,  4695
Herschend, Peder Sørensen (1724-96), til Her-

schendsgave, kammerråd, kirkeejer,  2339, 2881, 
3017, 3037, 4671, 4684-85, 4694, 4699 note 57-58

Herschend, William (1850-54),  4695
Herschene – se Herschend
Herschind, Sven (†1748), Århus,  921 
Herskind, J. A. (†o. 1869), købmand,  6126
Herskind, Jesper Sørensen (†1705), købmand, skipper,  

834, 922
Herskind, Johanne Jespersdatter (†1737),  922
Herskind, Jul. – se under Sten- og billedhuggere i 

Kunstner- og håndværkerregister
Herskind, Julius Andersen – se under Guldsmede 

(Århus) i Kunstner- og håndværkerregister
Herslevmesteren – se under Snedkere og billed-

skærere i Kunstner- og håndværkerregister
Hertel, Christian Vest (1748-1817), præst, historiograf, 

Øster Tørslev,  657, 1454, 1474
Hertel, Ludvig (1844-1909), præst, Sønder Vissing,  

3831
Hertz, Christian Peter (1797-1875), justitsråd,  2284
Hertz, Gertrud Marie (1808-65),  2284
Hertz, P. – se under Hertz Sølvvarefabrik under 

Guldsmede (København) i Kunstner- og hånd-
værkerregister

Hertz, Peter – se under Guldsmede (København) i 
Kunstner- og håndværkerregister

Hertzl(?), Johan (o. 1750), g.m. Anna, Horsens,  5919
Hess, C. M. – se under Jernstøbere i Kunstner- og 

håndværkerregister
Hessellund, Maren Petersen (1832-59), ‘gårdkone’, 

Dyng by,  2514
Hessellund, Ole Andreasen,  2514
Hetsch, G. F. – se under Arkitekter og bygmestre i 

Kunstner- og håndværkerregister
Hevezi, André – se under Malere i Kunstner- og 

hånd værkerregister
Heyde, Niels Hansen (†1738), præst, Viby,  829, 921
Heyde, Peder Hansen – se under Gørtlere i Kunst-

ner- og håndværkerregister
Heyne, Claes – se Heine, Klaus
Hierild, Ane Cathrine Jørgensdatter (†1711),  5588
Hierild, Magretha Helena (1761-1831), Horsens,  

5983
Hierild, Maren Sørensdatter (†1762),  1255
Hiernøe, Ingeborg, Horsens,  5976, 6035 note 698-99

HAUROWITZ – HIERNØE
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Hiernøe, Jens – se under Sten- og billedhuggere i 
Kunstner- og håndværkerregister

Hiernøe, Kirstine (1764-1843),  5977
Hiernøe, Peder Jensen (1766-1823), skipper,  5977
Hiernøe, Søren Lave – se under Malere i Kunstner- 

og håndværkerregister
Hieronimusdatter, Inger (†1698),  1213-14
Hiersing, … Hansdatter (-1786-), g.m. Jens Jensen, 

Adslev,  2006 note 52
Hiersing, Catharina (1704-44), Vadsmølle,  2738
Hiersing, Cathrine Nielsdatter (†1765), Århus,  918-

19 
Hiersing, Doretea Nielsdatter (-1707-),  1841
Hiersing, Frans (†før 1740), magister, Horsens,  5961
Hiersing, Jens (†1722), præst, Ørting,  2711 note 70
Hiersing, Niels Nielsen (1650-1713), forvalter, Frij-

senborg,  948 note 189, 1780-81
Hijense, Clara Magdalene – se Hense, Clara Magda-

lene
Hildebrandt, Johannes (-1758-94-), præst, Torrild,  

2619, 2624
Hildebrandt, Maria Ida (†1766),  910
Hillebrand, Johs. (-1927-32-), præst, Silkeborg,  6303
Hillerup, P. R. – se Hinnerup, Peter Reimer
Hindsholm, Laurids Jacobsen (o. 1600-63), biskop, 

Fyn,  2051, 2060 note 1
Hingelberg, Frantz  J. – se under Guldsmede (Århus) 

i Kunstner- og håndværkerregister
Hingelberg, Jørn – se under Industrielle designere 

i Kunstner- og håndværkerregister
Hinnerup Cementstøberi,  3502
Hinnerup, Peter Reimer – se under Guardeiner i 

Kunstner- og håndværkerregister
Hinrichsen, Torkild (-1975-), museumsinspektør,  

1502
Hintz, Jacob – se under Smede i Kunstner- og hånd-

værkerregister
Hiort, … – se under Sten- og billedhuggere i 

Kunstner- og håndværkerregister
Hiort, Christian – se under Tagtækkere i Kunstner- 

og håndværkerregister
Hiort, Jens (†o. 1848), sergent, Laven,  3293
Hiort, Johanne Jørgensdatter,  2485
Hiort, P. – se under Sten- og billedhuggere i 

Kunstner- og håndværkerregister
Hiorte, Knud (-1717-32-), Horsens,  5606
Hirznach, Christian Mogensen (1696-1740), præst, 

Ble gind,  3062
Hirznach, Christiana Elisabeth (-1741-), Blegind,  

3062
Hiul, Margrethe Lisbeth (-1626-),  846
Hiørning, Niels – se under Smede i Kunstner- og 

håndværkerregister
Hjelholt, Berit – se under Vævere i Kunstner- og 

håndværkerregister
Hjeronymussen, Søren (1802-76), Holmstol,  3364

Hjersing, Peter – se under Arkitekter og bygmest-
re i Kunstner- og håndværkerregister

Hjort, Albert Christian (-1783-), Norsminde,  2431
Hjort, Mads, Horsens,  6000 note 29
Hjort, Peter – se under Guldsmede (Horsens) i 

Kunstner- og håndværkerregister
Hjort, Poul – se under Guldsmede (Århus) i Kunst-

ner- og håndværkerregister
Hjortshøj, Jesper Eskildsen (†1690), købmand,  905
Hjortshøj, Peder P. (1777-1853), gårdmand, Vejlby,  

1485
Hjortsvang, Hans Sørensen (-1702-17-), præst, Linne-

rup,  4043, 4073 note 80, 4075, 4082-83
Hjortsvang, Niels Christensen, præst, Holme,  2204-

05, 2212
Hjulmand, Per (o. 1850), Rye,  3763-64, 3773 note 

141
Hobolth, Anna (-1928-),  4467
Hochmuth (Hufmuth), … (-1760-), kancelliråd, År-

hus,  923
Hoff (slægt/våben),  6274
Hoff, … (-1756-), ritmester, Horsens,  5597 
Hoff, Annette, museumsinspektør, Horsens,  6000 

note 37, 6021 note 422, 6023 note 450
Hoff, Casper Høving (-1713-), Harlev Mølle,  2022, 

6360, 6376 note 33
Hoff, Christian Ditlev (†1756),  5597
Hoff, Hans Nicolai (-1767-1806), til Silkeborggård, 

ritmester,  3300, 4110, 4115, 4120, 4140 note 11, 
6273, 6340, 6374

Hoff, Henrik (Heinrich) Mule (-1794-1817), til 
Silkeborggård, herredsfoged, landsdommer,  4110, 
4120

Hoffensberg & Traps Etabl. – se under Bogtrykkere 
og bogbindere i Kunstner- og håndværkerregister

Hoffman, Karen Jørgensdatter (†1785),  908
Hoffmand, Niels (-1787-), forvalter, Harlev Mølle, 

kirkeejer,  2025, 2030 note 6
Hoffmann, … (†1754), justitsråd,  572
Hoffmann, Brdr. – se under Snedkere og billed-

skærere i Kunstner- og håndværkerregister
Hoffmann, D., dr., museumsinspektør, Leinfelden,  966
Hoffmann, Jens (-1595-1605), præst, Lisbjerg, Skejby,  

1393
Hoffmann, Paul (-1692-), præst, Århus,  1464, 1468
Hoffmeyer, Chr. J. Skat (1891-1978), biskop, Århus,  

600
Hoffmeyer, J. (1841-1911), bibliotekar,  46, 96, 103, 

1349
Hofgaard, Anders (†1781), Horsens,  5589
Hofgaard, Anne Brædstrup (-1742-), Horsens,  5534
Hofgaard, Birgitte Olufsdatter (†1734), Århus,  834, 

919
Hofgaard, Bodil Steffensdatter (1711-95),  4499, 4543, 

4557, 4561, 4583 note 10, 4589, 4701, 4707, 4710, 
4769, 4775, 5482, 5492, 5504, 5530, 5537, 5541, 
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5727, 5756, 5758, 5760, 5767, 5789, 5816, 5870, 
5879, 5894, 5911, 5922-24, 5926, 5930-32, 5940, 
6013 note 316

Hofgaard, Elisabeth Catharina (†1731), Horsens,  
5567, 5570, 5592, 5756, 5885, 6018 note 379

Hofgaard, Erik (-1733-1737), Horsens,  5534, 5588-
89

Hofgaard, Gertrud (†1766), Horsens,  5534, 5572, 
5588, 5631, 5657, 5879 

Hofgaard, Jesper (1731-77), købmand, Horsens,  
5588-89

Hofgaard, Karen Eriksen (†1792), Horsens,  5589, 
5633 note 769, 5956

Hofgaard, Lene (1734-95), Horsens,  5586, 5589
Hofgaard, Steffen Eriksen (1724-1741), Horsens,  

5588
Hofgaard, Steffen Rasmussen Gylling (1652-1716), 

køb mand, borgmester, Horsens,  4860 note 54, 
4863, 5378, 5556, 5566-68, 5579, 5582-83, 5586, 
5588-89, 5595, 5631 note 667, 5664, 5756, 5792-
96, 5908, 5956

Hofman, Elisabeth – se under Vævere i Kunstner- og 
håndværkerregister

Hofman, Fridrich Christian (1781-85), Harlev Mølle,  
2027

Hofman, Maria,  933
Hofman, Poul – se Poul Hofman
Hofman, Tycho de (1714-54), genealog,  3174
Hofman-Bang, Ellen – se under Malere i Kunstner- 

og håndværkerregister
Hofmand, Niels (-1630-67(?)-),  5603
Hofmann, Georg – se under Snedkere og billed-

skærere i Kunstner- og håndværkerregister
Hofmann, Heinrich – se under Malere i Kunstner- 

og håndværkerregister
Hofmeyer, Friderich – se under Malere i Kunstner- 

og håndværkerregister
Hofstätter, Holger – se under Guldsmede (Aalborg) 

i Kunstner- og håndværkerregister
Holbech, Carl Frederik – se under Sten- og billed-

huggere i Kunstner- og håndværkerregister
Holbech, Rasmus, Århus,  923
Holbeck, Maren Madsdatter (-1719-), Løvenholm,  

3620
Holberg, Ludvig (1684-1754), forfatter,  4924 note 55
Holck (slægt/våben),  1096(?), 6239, 6243
Holck, Anne Manderupsdatter (†1591),  3464, 3492 

note 37
Holck, Christian (1558-1641), rigsråd, lensmand, 

Silkeborg,  1421-22, 3282, 3289, 4179, 4204 note 
10, 4205 note 35, 4371, 6274, 6277 note 3

Holck, Christian (†1644), til Lundbygård,  1388, 1422
Holck, Eiler (1695-1740), stiftsamtmand, Århus,  927
Holck, Erik (†1645), til Hastrup,  1422
Holck, Manderup (-1502-37-), til Barritskov,  5998 

note 2

Holck, Mariane Dorothea – se Trappaud, Mariane 
Dorothea

Holck, Sophia Dorothea – se Pultz, Sophia Dorothea 
von

Holgersdatter, … (-1672-), g.m. Laurids Pontoppidan,  
4652

Holgersdatter, Margrethe (†1690), Horsens,  5598
Holgersen, Anders– se under Guldsmede (Ørskov) i 

Kunstner- og håndværkerregister
Holgersen, Christopher – se Ulfstand, Christopher 

Hol gersen 
Holgersen, Marine – se Pedersdatter (Gjøde(?)), Ma-

rine
Holk – se Holck
Holland Royal Pewter – se Royal Holland Pewter
Hollensen, Niels – se Niels Hollensen 
Hollænder, Jacob – se Tenover, Jacob
Holm, … (†1810/11), Skanderborg,  6245
Holm, … (†o. 1837), Skanderborg,  6262 note 263
Holm, … (-1877-), boghandler, Horsens,  5621 note 

437
Holm, Ane Dorthea – se Rützou, Ane Dorthea
Holm, Ane Mette (-1955-), Skanderborg,  3122 note 

52
Holm, E. B. Rosing – se under Konservatorer i 

Kunst ner- og håndværkerregister
Holm, Frands (-1905-), organist, Klakring,  3391 note 

58
Holm, Fridrich – se under Malere i Kunstner- og 

håndværkerregister
Holm, Hans (†før 1797), Skanderborg,  6262 note 

263
Holm, Hans J. – se under Arkitekter og bygmestre 

i Kunstner- og håndværkerregister
Holm, Helge – se under Arkitekter og bygmestre i 

Kunstner- og håndværkerregister
Holm, J. (-1890-) – se under Guldsmede (Køben-

havn) i Kunstner- og håndværkerregister
Holm, J. (-1953-) – se under Guldsmede (Køben-

havn) i Kunstner- og håndværkerregister
Holm, Jens (-1925-), gårdejer, Gjellerup,  1545 note 46
Holm, Jens Pedersen (-1648-), præst, Fruering,  2997
Holm, Maren Jensdatter (-1687-), Blegind,  3065 
Holm, Niels – se under Drejere i Kunstner- og 

håndværkerregister
Holm, Niels (1730-1806), postmester, Århus,  1341
Holm, Niels Mortensen (†1864), feltpostmester,  6126
Holm, P. A. (-1797-98), kancelliråd, Skanderborg,  

6230, 6245, 6262 note 256
Holm, P. J. (†1798),  965
Holm, Peter – se under Malere i Kunstner- og hånd-

værkerregister
Holm, Peter (1873-1950), museumsdirektør, Århus,  

640 note 117
Holmboe, Ole Jensen (1637-1714), præst, Torrild,  

2640

HIERNØE – HOLMBOE
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Holmboe, Søren Jensen (-1676-), købmand, Kolding,  
5920 

Holmstedt, Bernt (-1725-), rådmand, Århus,  1167
Holmstoel, Cathrine – se Christiansen, Cathrine
Holst, … – se under Skræddere og paramentma-

gere i Kunstner- og håndværkerregister
Holst, H. (-1877-), fabrikant, Klostermøllen,  3879
Holst, J. P. C. (-1850-), til Rodvigsballe,  3935
Holst, Jens Palle (-1821-), prokurator,  5557
Holst, Lauritz Andersen (†1635), kaptajn,  791, 796, 

905
Holst, Peder (-1752-57-), præst, Hvirring,  5243, 

5250-51
Holst, Rasmus …rensøn (1665-1713), tambur, Århus,  

1249
Holst, S. (-1761-), degn, Framlev,  2055
Holstein, Christian Frederik von (†1828), til Lystrup, 

kirkeejer, Nølev,  2421, 2446, 2449
Holstein-Rathlou, Christian Frederik Emil von 

(1849-1919), til Rathlousdal,  2436 note 14
Holstein-Rathlou, Niels Rosenkrantz von (1786-

1846), til Rathlousdal,  2802
Holstein-Rathlou, Niels Rosenkrantz von (1812-50), 

til Rathlousdal,  2774
Holstein-Rathlou, Viggo von (1821-84),  2791 note 26
Holsøe, N. P. – se under Arkitekter og bygmestre i 

Kunstner- og håndværkerregister
Holtet, Chr. (-1946-), landsretssagfører,  6270
Homuth, … (-1758-), dr.,  1172
Honorius III (1148-1227), pave,  62, 65
Honthorst, Gerrit van – se under Malere i Kunstner- 

og håndværkerregister
Horit (Hared) (o. 948), biskop, Slesvig,  51
Horn, Anne Helene (1759-1845), Horsens,  5990
Horn, Magnus Christian (1753-1843), præst, Horsens,  

5783, 5990
Horn, Michel Jensen (-1803-), Svejstrup,  3167
Hornbech, … (-1934-), Endelave,  5321
Hornbech, Hans Rasmussen (1774-1827), lærer,  

5151
Hornbech, Mette Marie (1791-1882), Tamdrup,  

5151, 5154
Horndrup, … – se under Malere i Kunstner- og 

håndværkerregister
Hornsyld,  Jens (eller David) (-1779-),  5630 note 652
Horsens Orgelbyggeri v/ Th. Frobenius & Co. – se 

Frobenius-firma under Orgelbyggere i Kunstner- 
og håndværkerregister

Horsens Orgelbyggeri v/ M. Sørensen – se under 
Orgelbyggere i Kunstner- og håndværkerregister

Horsens Sølvvarefabrik – se under Guldsmede 
(Horsens) i Kunstner- og håndværkerregister

Horsens, Christen – se under Murere i Kunstner- og 
håndværkerregister

Horsens, Christen Pedersen (-1656-), præst, Østbirk,  
6369, 6371, 6376

Horsens, Hans Pedersen (1545-1617), præst, Åby, 
kannik,  74, 76, 78, 80, 83, 824, 908, 1436, 1439, 
1488 note 36

Horsens (Horsnensis), Lucas Georg (-1628-), degn, 
Bjer ager,  2509

Horsens, Niels Rasmussen (†1642), provst, Ning,  
2332

Horskjær, Erik (1921-76), forfatter,  6328
Hosier, J. (†1944), flyver, Australien,  2638
Hostrup, C.,  6374
Hostrup, Jens Chr. (1818-92), forfatter, præst,  3303 

note 79, 6274, 6279, 6339-40
Hou, Axel – se under Malere i Kunstner- og hånd-

værkerregister
Hougaard, Anna Pedersdatter (-1763-), Lading,  1854
Hougaard, Niels (-1755-),  4534
Hougaard, P. P. C. (-1750-),  3582
Houmand, Andreas Tyekier (†1798), Horsens,  6353
Houmand, Jørgen Sørensen (1758-), købmand, Hor-

sens,  6353
Houmand, Karen (†1799), Horsens,  6353
Houmann, Rasmine Kathrine (1855 -1915), Kollens 

Mølle,  3104, 3121 note 26
Housing, Marie Mikkelsdatter (1647-87),  2210
Hovedgård, Ane Margrethe (-1954-),  4715, 4718
Hovedstrup, Oluf Sørensen (1644-1731), degn, Orm-

slev,  2166, 2171, 2174 note 50
Hude, Kristian – se under Fotografer i Kunstner- og 

håndværkerregister
Hufmuth – se Hochmuth
Huitfeldt, Arild (1546-1609), rigskansler,  62, 65, 

1387, 2053, 2060 note 1, 4256, 4348
Huitfeldt, Øllegaard (1622-55),  2785
Hulhfeldt, Jesper (1750-1801), købmand, Horsens,  

5978, 6035 note 701
Hulhfeldt, Mette Kierstine (1763-1826), Horsens,  

5978
Husmand, Andreas – se Andreas Husmand
Husted, Gunnar Fabricius – se under Orgelbyggere 

i Kunstner- og håndværkerregister
Hutfeld, Hans Jaspersen (†1696),  857
Hutfeld, Ingeborg Maria Jaspersdatter (†1762),  857
Hutfeld, Jasper Nielsen (1626-96), borgmester, Århus,  

607, 731, 854, 857, 1734, 2857
Hutfeld, Maren Jaspersdatter (-1674-79-),  857
Hutfeldt, Mette Marie (1670-1736),  2423, 2429, 2434
Huulbæk, Johan (†o. 1745), rådmand, Horsens,  5963 
Hvalsøe, Anne-Marie – se under Vævere i Kunstner- 

og håndværkerregister
Hvas – se også Hvass
Hvas, F. (1748(?)-),  2478
Hvas, Morten (-1713-21-), Århus,  1012
Hvass, Anders (o. 1650),  751
Hvass, Christence (-1686-1705),  751
Hvass, Christoffer (1598-1658), til Kaas, officer,  751, 

845
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Hvass, Frants (o. 1650),  751
Hvass, Frants (-1868-), justitsråd,  751
Hvass, Hedevig Elisabeth (o. 1650),  751
Hvass, Jens (†1602), til Kaas,  751, 845
Hvass, Jens (1630-1709), kapitelskriver, Århus,  751, 

829, 907, 921
Hvass, Jørgen – se Lindenpalm, Jørgen Hvass de
Hvass, Marie Ane (-1767-73-),  3625
Hvass, Oluf (1634-78),  751
Hveisel, Peder – se under Tømrere i Kunstner- og 

håndværkerregister
Hvejsel, C. (-1824-), bødker, Skanderborg,  6187
Hvejsel, Jørgen (-1799-), Skanderborg,  6186
Hverring, Karine Pedersdatter (-1642-),  2769
Hvid (slægt/våben),  1100
Hvid, … (-1810-), forpagter, Ristrup,  1865
Hvid, Jacob Nielsen – se Jacob Nielsen Hvid
Hvid, Niels (-1812-), købmand, Århus,  1865
Hvide, Anders Ovesen (-1391-), til Torup,  1270 note 

43, 4109, 4158
Hvide, Anders Stigsen (-1359-66-), væbner,  1108
Hvide, … Andersdatter, g.m. Svend Udsen,  1270 

note 43
Hvide, Christopher Stigsen – se Hvide, Uffe Stigsen
Hvide, Henrik Stigsen, ridder,  1108
Hvide, Jens Stigsen (-1359-66-), væbner,  1108
Hvide, Johannes Stigsen,  1108
Hvide, Laurits Offesen (o. 1370),  3544
Hvide, Skjalm (†o. 1113), storbonde,  943 note 42
Hvide, Stig Andersen (†1293), marsk,  5177
Hvide, Stig Andersen (†1369), til Bjørnholm,  83, 

184, 1004, 1095, 1108
Hvide, Uffe Stigsen, ridder,  1108
Hvide, Åge (Ove) Stigsen (†1358),  1108
Hvidtfeld – se Huitfeldt
Hviid, Birgitte (-1784-),  5184
Hviid, Enevold (†før 1786), forpagter, Tammestrup,  

5177, 5186, 5192
Hviid, Jens (1772-1842), til Tammestrup,  4581
Hviid, Karen (†før 1842),  4581 
Hviid, Niels (1757-1813), borgmester, Århus,  1707
Hviid, Peder (-1809-), Nim Lundgård,  5177
Hvirring, Claus Christensen – se Christensen, Claus
Hübertz, J. R. (1794-1855), læge, Århus,  1891
Hygom, Christian (†1752),  902
Hygom, Jacob (-1764-), hospitalsforstander, Hansted,  

750
Hygom, Lars (†1752),  902
Hygom, Peder (1692-1764), biskop, Århus,  749, 764, 

814, 876, 902, 2520, 6013 note 323
Hylle, … (†1764), Horsens,  5597
Hylle, Justinus Wickmann (†1759), kapellan,  5597, 

5630
Hyort, S(?)veno – se S(?)veno  Hyort
Hæde, Morten Andersen (†1624), provst, Ning,  2144, 

2150 note 71-72

Hænsel, Johan Michel – se under Murere i Kunst-
ner- og håndværkerregister

Høeg, … (†1759), Horsens,  5597
Høeg, Barbara (†o. 1725), Horsens,  5963
Høeg, Barbara (†o. 1760), Horsens,  5963
Høeg, Ellen Gylding (†1772), Horsens,  5597
Høeg, Gertrud Nielsdatter – se Nielsdatter, Gertrud
Høeg, Jens Lassen (1721-92), præst, Hammel,  3479
Høeg, Jørgen Pedersen (-1725-), Horsens,  5582, 

5963
Høeg, Marie Elisabeth (†1730), Horsens,  5963
Høeg, Mikael (†o. 1725), Horsens,  5963
Høeg, Niels (-1667-), rådmand, Horsens,  5536
Høeg, Niels Pedersen (†1722), rådmand,  5582, 5596-

97
Høeg, Ove Guldbjerg (†1730), Horsens,  5963
Høeg, Peder Nielsen (†1743), Horsens,  5596-97, 

5963
Høeg, Stephan (†o. 1725), Horsens,  5963
Høegh, A. E. – se under Guldsmede (Århus) i 

Kunstner- og håndværkerregister
Høegh, Anna Nielsdatter – se Høg, Anna Nielsdatter
Høegh, Anne Margrethe (†1650),  1421
Høegh, Asmus Harald – se under Guldsmede (År-

hus) i Kunstner- og håndværkerregister
Høegh, Christian Frederik – se under Guldsmede 

(Århus) i Kunstner- og håndværkerregister
Høeg-Hansen, A. – se under Arkitekter og bygmest-

re i Kunstner- og håndværkerregister
Høegh-Guldberg, E. (-1830-38-), oberst,  286, 657, 

660, 1320 
Høegh-Guldberg, F. C. J. (-1862-63-), provst,  4524, 

4526, 4883
Høegh-Guldberg, Ove (1731-1808), gehejmestatsmi-

nister, stiftamtmand, Århus,  1170, 4896, 4924 note 
55, 5380, 5452, 5605, 5630 note 652, 6065, 6156 
no te 1

Høffner, Johan Jørgen – se under Arkitekter og 
bygmestre i Kunstner- og håndværkerregister

Høffner, Johannes – se under Murere i Kunstner- og 
håndværkerregister

Høg (våben),  4917
Høg, Anna Nielsdatter (†1719),  5916, 5957, 6032 

note 627
Høg, Barbara Nielsdatter (†1694),  5910, 5957
Høg, Jytte (1589-1659),  4927 note 101 
Høg, Jørgen (Banner) (†1656), til Hammergård,  

4341-42, 4344 
Høg, Mogens (Banner) (1593-1661), rigsråd, lens-

mand, Asmild, Silkeborg,  3379, 4164, 6277 note 3, 
6287-89, 6338

Høg, Niels Kallesen (†1678), slotsskriver, Stjernholm,  
5916, 5957, 6032

Høg, Stygge (1560-o. 1630), til Vang,  4927 note 101
Høgh, Christen (†1762), provst, Hjelmslev,  2958, 

2963, 2967-69, 2973 note 64

HOLMBOE – HØGH
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Høgh, Dorthe (†1760),  2973 note 64
Høgsbro, Anna Thomasdatter (†1727),  5973
Høgsbro, Bodil Jørgensdatter (†1721), Horsens,  4860 

note 54, 5483, 5567-68, 5583, 5633, 5756, 5792-96, 
5798, 5908, 5956, 6031 note 624

Høgsbro, Hans Jørgensen (†1708), vinhandler, Hor-
sens,  5911, 5958

Høgsbro, Jørgen Hansen (†1697), borgmester, Hor-
sens,  4838, 4852, 4860 note 54, 5380, 5626 note 
548, 5633 note 732, 5908-09, 5949, 5955-56, 6009 
note 249, 6031 note 624

Høgsbro, Maren (-1718-), Horsens,  6031 note 624
Høier, Christopher (†før 1707), tolder, hospitalsfor-

stander, Horsens,  5965
Høirup, Henning (1909-95), biskop, Århus,  648 note 

395
Højer, Anne (-1728-),  5288, 5290
Højer, Christian Hansen (†1736), Århus,  904
Højer, Michel – se under Murere i Kunstner- og 

hånd værkerregister
Høltzermann, Alfred (-1992-),  4844
Høltzermann, Ane Rasmine (o. 1874),  6334
Høltzermann, Anna (-1929-), Silkeborg,  6319
Høltzermann, Marianne (-1865-),  6342
Høltzermann, Marlene (1807-73(?)),  6334
Høltzermann, Mette (-1992-),  4844
Høltzermann, Rasmus Laurits (1803-74), købmand, 

Randers,  6289, 6333-34, 6339-40, 6342
Høppner, … – se under  Sten- og billedhuggere i 

Kunstner- og håndværkerregister
Høring, Karen Pedersdatter (†før 1700),  2425
Hørning, Christian Rasmussen (†1758), købmand, 

kir keværge, Århus,  912, 919
Hørning, Maren Jørgensdatter (†1775), Århus,  917, 

951 note 236
Hörup, Ida Barbara (1748-91), Vær,  4920
Høst, Christen (†1704), præst, Haurum,  3475
Høst, Frederik Holmsted, apoteker, Århus,  915
Høstmarch, Mads (-1758-62-), købmand, Århus,  

1246, 1255, 1271 note 4
Høstmark, Maren (-1742-47-), Serridslevgård,  4945
Høstmark, Niels – se under Murere i Kunstner- og 

håndværkerregister
Høstmark, Søren (-1737-66-), rådmand, viceborgme-

ster, Horsens,  5561, 5864
Høve, Påske Jensen (1588-1642), provst, Hasle,  797, 

901
Høvring, S. – se under Gørtlere i Kunstner- og 

håndværkerregister
Høvinghoff, Jürgen (†1707),  6376 note 38
Høy, Arendal – se under Gørtlere i Kunstner- og 

hånd værkerregister
Høy, Christian (-1788-), kirkeejer,  3883
Høy, Hans Christensen – se under Gørtlere i Kunst-

ner- og håndværkerregister
Höy, Jutte – se Høg, Jytte 

Høyen, Niels Lauritz (1798-1870), kunsthistoriker,  
68, 131, 139, 163, 208, 212, 222, 319, 322, 343, 
378-79, 501, 1411, 2010, 2026, 3001, 3428-29, 
3461, 3514, 3812-13, 3865, 3868, 3878, 3902, 
3921-22, 4004, 4039 note 24, 4936, 5386-90, 5412-
13, 5418, 5436, 5456, 5460-61, 5474, 5488, 5521, 
5525, 5576, 5606 note 106, 5607 note 117, 5613 
note 229, 5619 note 393, 5678, 5732, 5752-53, 
5783, 5920, 6005 note 167, 6006 note 203, 6253 
note 62

Høyer, … – se under Blikkenslagere i Kunstner- og 
håndværkerregister

Høyer, Anders Lydichsen (1597-1664), borgmester, 
Århus,  103, 692, 696-97, 702, 806, 905-06, 940, 
1329, 1335-36

Høyer, Kirsten Thomasdatter (1694-1769),  1237
Høyer, Mourids Hansen (1636-1722), til Rask,  5242, 

5256, 5261, 5568
Høyer, Ove Mauritius (-1689-), Århus,  641 note 177
Haagensen, C. (-1881-82-),  315
Haarbye, Christen Nielsen (†1753), købmand, Århus,  

836, 916, 3117, 3601
Haarbye, Sidsel Marie Christensdatter (†1768), Århus,  

919
Haarbye, Søren (†1767), Århus,  919
Hårleman, Carl – se under Arkitekter og bygme-

stre i Kunstner- og håndværkerregister
Haarsum, Jørgen (†1773), Århus,  907
Haarup, Baltzer (-1761-),  910
Haarup, Mads Rasmussen (†1739), Århus,  836, 922
Haarup, Niels Rasmussen (†1740),  835, 923
Haas – se Hase

I A B – se under Malere i Kunstner- og håndværker-
register

I A K R S, degn, Fruering,  2990
I A S (-1649-),  2047
I A S (-1730-), Tilst, g.m. C I D,  1586
I A S H B, g.m. C K D F B – se Brendstrup, Jens 

Andersen Lassen og Brendstrup, Cathrine Kastens-
datter Fladsbye

I B (1700’erne),  1792 
I B H (1500’ernes slutning(?)),  4296
I C (-1835-), Skannerup,  3359
I C B S (-1622-), (Lundum),  4810
I C R (-1601-),  2063 note 57
I C S M H – se Munk, Jens Christensen
I D, Århus,  701
I E D (-1631-), Gylling,  2830 
I G D H (-1683-), Hasle,  1516 
I H(?) (-1762-), Halling,  2807
I H B (†1688),  4291, 4294
I H M – se under Malere i Kunstner- og håndvær-

kerregister
I H V (-1768-),  3300
I I D (o. 1635), Århus, g.m. N I S V,  1236
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Danmarks Kirker, Århus

I I D,  2553
I I M,  2166 
I I P N M O (-1635-),  1380
I I S, Skanderup,  2935 note 69 
I I S M (-1723-),  3391 note 40
I K, Århus,  634
I K H,  4295
I K M (-1884-),  1830
I K S (-1637-),  2922
I L M (-1673-), Århus,  124
I L R (-1635-),  2050
I L S (-1641-), degn, Skovby,  1980
I L(?) S W,  3132
I M N, Hansted(?),  4852
I M S M (-1787-),  2336 note 30
I N (-1782-), Skovby,  1982
I N B, Skanderup,  2935 note 69
I N D (†1689), Århus,  1248
I O S (-1637-), Tolstrup(?),  4780
I O-S B (-1681-), Borum,  2001
I P H P (-1935-),  3752
I P S B (-1650-), Trige,  1720
I P S B(?), Tilst,  1583
I P I (-1844-),  2491 note 49
I P S – se Pedersen, Jens
I R S (-1618-), Borum,  1989
I R S B (-1804-),  2677 
I R S T (-1756-), Tilst,  1588
I S (o. 1600), kirkeværge, Viby,  2140
I S (-1693-),  3690
I S D (o. 1600),  3173
I T S T B (-1683-), Hasle,  1516
I V (-1743-), Åby,  1440
Iahnsen, Else Chatrine (1759-1832), Århus,  1325
Iarlsberg, C. W. Wedel – se Wedel Jarlsberg, C. W.
Ibsdatter, Karen (1700’erne),  1813
Ibsen, Albert (†1684), fæster, Rodegård, Skørring,  

1937
Ibsen, Anders – se Anders Ibsen
Ibsen, Christen – se Christen Ibsen
Ibsen, Christian – se under Tagtækkere i Kunstner- 

og håndværkerregister
Ibsen, Jens – se under Murere i Kunstner- og hånd-

værkerregister
Ibsen, Karen Friis Nielsdatter (†1732),  1252
Ibsen, Niels (1571-1642), rådmand, Århus,  782, 916
Ibsen, Niels (†1619), Århus,  785, 903
Ibsen, Oluf (†1644), rådmand, Horsens,  3493 note 

58, 5572, 5656, 5894, 5904, 5906, 5920, 5960-61 
Ibsen, Peder (†1621), rådmand, Århus,  602, 826, 914
Ibsen, Rasmus – se under Murere i Kunstner- og 

håndværkerregister
Ibsen, S. (-1684-), Skørring,  1938
Ibsen, Søren (†1735),  2866, 6366
Ie… Hen… – se under Sten- og billedhuggere i 

Kunst ner- og håndværkerregister

Ieltzer – se Jeltzer
Iensdatter, Kjersten – se Jensdatter, Kirsten
Iensdatter, Maren – se Jensdatter, Maren
Iensen, Sidsel Marie – se Jensen, Sidsel Marie
Iensis, Kiersten – se Jenses, Kirsten
Iess…,  2935 note 69
Ilder, Oluf Christensen (-1708-), klokker, Århus,  959 

note 515
Illug (-1245-), præst, Dallerup,  3593
Ilsted, Peter – se under Malere i Kunstner- og hånd-

værkerregister
Imperialissimamesteren – se under Snedkere og bil-

ledskærere i Kunstner- og håndværkerregister
Ingeborg Gjordsdatter Drefeldt – se Drefeldt, Inge-

borg Gjordsdatter
Ingemann, B. S. (1789-1862), forfatter,  6167
Ingemann, Lucie Marie – se under Malere i Kunst-

ner- og håndværkerregister
Ingerd (-1430-), Århus,  82
Ingerslev, C. F. (1764-1841), præst, Gylling,  2813, 

2836
Ingerslev, Elsebeth Marie (1762-1838),  2836
Ingerslev, H. P. (1762-1830), til Rugård, rådmand, 

Århus,  4110
Ingerslev, H. P. S. – se under Guldsmede (Vejle) i 

Kunstner- og håndværkerregister
Ingerslev, Jacob Abel (1759-1821), præst, Nølev,  2460 

note 24, 2515 note 30
Ingerslew, Alhed (1738-1811),  2278
Ingstrup, Henrik – se under Sten- og billedhugge-

re i Kunstner- og håndværkerregister
Ingvordsen, Jens (-1989-),  3781
Ingwersen, J. C. (†1887), til Hegnet,  2811
Ingwersen, Johannes Peter (-1830-), til Viufgård,  2811
Ingwersen, Kirstine (-1852-71-),  2811, 2824, 2827
Inn- und Knyphausen, Henriette von und zu (1791-

1866),  3490
Innocens III (o. 1160-1216), pave,  61, 65, 89 note 12 

og 21, 90 note 54
Innocens IV (o. 1180/90-1254), pave,  65, 89 note 21
Ioannis, Petrus – se Johansen, Peter 
Iochumsen, Niels – se Jochumsen, Niels
Iochumsen, Søren Peter – se Jochumsen, Søren Peter
Isager, … – se under Snedkere og billedskærere i 

Kunstner- og håndværkerregister
Isager, Kristen (1864-1943), læge,  3781
Isaksdatter, Ane Marie (1774-1845), Amstrup,  2743
Isaksen, Kaj – se under Snedkere og billedskærere 

i Kunstner- og håndværkerregister
Isefjordsværkstedet – se under Kalkmaleriværkste-

der i Kunstner- og håndværkerregister
Isensee, Jørgen Wilhelm (-1738-),  5619, 5627, 6008 

note 224
Israelsen, N. J., bygningshistoriker, arkitekt,  299, 1268 

note 206, 3302 note 39, 4268, 4270-71, 4305
Ivan VI (†1764), zar af Rusland,  6153, 6156 note 1

HØGH – IVAN VI
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Ivan Thomsen (o. 1350),  1102, 1270 note 31
Ivar Eriksen – se Fasti, Ivar Eriksen
Iver M,  3120
Iver Sørensen (Gødesen) (-1565-), til Rask,  5221 

note 3
Iversdatter, Dorte (†1687),  3474-75, 3478
Iversdatter, Line (†1682), Skærbæk,  3478
Iversen, Christen (1674-1713), købmand, Ringkø-

bing,  3762
Iversen, Christen (1748-1827), redaktør,  652 note 561
Iversen, Frederik – se under Håndværkere i Kunst-

ner- og håndværkerregister
Iversen, H. P. – se under Gørtlere i Kunstner- og 

håndværkerregister
Iversen, Henrik – se under Arkitekter og bygmest-

re i Kunstner- og håndværkerregister
Iversen, Ib – se under Håndværkere i Kunstner- og 

håndværkerregister
Iversen, Iver (-1697-), Kalhave,  5285
Iversen, Jens – se Lange, Jens Iversen.
Iversen, Jørgen (o. 1850),  4538
Iversen, Kjeld (†1797), købmand, Århus,  813
Iversen, Kræsten – se under Malere i Kunstner- og 

håndværkerregister
Iversen, Rasmus (-1743-55-), Pinds Mølle,  3835
Iørgensen, Laurs – se Jørgensen, Laurs

J A M – se under Malere i Kunstner- og håndvær-
kerregister

J A S (1732-1807), Hornborg,  5296
J A S (-1877-), Alrø,  2845-46
J B – se under Gørtlere i Kunstner- og håndværker-

register
J C C S, Hansted(?),  4843
J C S,  4266 
J H (-1795-), Århus,  646 note 366
J H D, Hansted(?),  4840
J J H (-1869-), Endelave,  5300
J J S S (-1765-),  4655
J K J,  3535
J M S (-1751-),  6210
J P,  2099
J R – se Olsen, John Rønnow
J R (-1567-), Århus,  107
J W K (-1854-),  2472, 2474
J…datter, E. (†o. 1683), Århus, g.m. Oluf Christensen,   

917
Jacob – se under Smede i Kunstner- og håndværker-

register
Jacob (-1651-) – se under Snedkere og billedskæ-

rere i Kunstner- og håndværkerregister
Jacob (†1658) – se under Snedkere og billedskæ-

rere i Kunstner- og håndværkerregister
Jacob – se under Tagtækkere i Kunstner- og hånd-

værkerregister
Jacob (-1522-23-), abbed,  4623 note 41

Jacob Bager – se Bager, Jacob
Jacob Bertelsen (-1585-), ridefoged, Silkeborg,  4132
Jacob (Joachim) Havemester (†1598), hospitalsforstan-

der,  1304-05, 1244
Jacob Jensen (-1598-), præst, Grundfør,  1660
Jacob Klensmed (-1557-), hospitalsforstander,  1302
Jacob Nielsen Hvid (-1481-), præst, Lyngå,  1778, 

1781
Jacob Pe…, Århus,  1250
Jacobs, Kirsten – se Kirsten Jacobs
Jacobsdatter, … (†o. 1625),  2616
Jacobsdatter, Ane (1663-1726), Århus,  1813
Jacobsdatter, Ane Sophie (1826-57), Vennebo,  4762
Jacobsdatter, Anne (o. 1600),  1196, 1245
Jacobsdatter, Anne (†1668),  4494
Jacobsdatter, Dorethea …r.ndt, (†1732),  1249
Jacobsdatter, Dorthea (†1736),  1249, 1254
Jacobsdatter, Kirsten (†1682),  1514 
Jacobsdatter, Maren (-1637-), Holme,  2204-05,  

2212
Jacobsdatter, Maren (†1638), Viby,  2144
Jacobsdatter, Maren (†1723), Århus,  1252
Jacobsdatter, Margrethe (†1737),  5588, 5593
Jacobsen (Thonboe(?)), Jens (-1701-), Horsens,  5594
Jacobsen, Anders – se Bjørn, Anders Jacobsen
Jacobsen, Anders (-1845-),  2029
Jacobsen, Augustinus – se under Guldsmede (Århus) 

i Kunstner- og håndværkerregister
Jacobsen, Bent – se under Konservatorer i Kunst-

ner- og håndværkerregister
Jacobsen, Christen – se under Snedkere og billed-

skærere i Kunstner- og håndværkerregister
Jacobsen, Ebbe (†o. 1625),  2616
Jacobsen, Erik (-1625-), Nølev,  2458
Jacobsen, H. P. (-1937-),  2666
Jacobsen, Hans (1760/69-), Tolstrup,  4794
Jacobsen, Jacob (†1628), præst, Saksild,  2420, 2432, 

2434
Jacobsen, Jacob (-1739-44-), Firgårde,  3174-75
Jacobsen, Jacob (-1919-43-), kirkeværge, Lyngby,  

1633
Jacobsen, Jens (†o. 1648), Århus,  1181
Jacobsen, Jens (†o. 1678), Århus,  1246
Jacobsen, Jens (-1746-47-), Venggård,  3245
Jacobsen, Joh. (-1915-), Edelsminde,  4723
Jacobsen, K. – se under Guldsmede (København) i 

Kunstner- og håndværkerregister
Jacobsen, L. – se under Smede i Kunstner- og hånd-

værkerregister
Jacobsen, Laurids (-1639-), møller,  6375 note 20
Jacobsen, Laurits – se Hindsholm, Laurids Jacobsen
Jacobsen, L. V. – se under Malere i Kunstner- og 

håndværkerregister
Jacobsen, Martha (†før 1915), Edelsminde,  4723
Jacobsen, Mathias (-1632-), præst, Århus,  594
Jacobsen, Michel (†o. 1713),  909
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Jacobsen, Niels (†1624), slotsskriver, Skanderborg,  
3157, 3163, 3165-66, 3168, 3174, 3177 note 43-44, 
3179 note 69

Jacobsen, Oluf – se Pedersen, Oluf
Jacobsen, Peder – se under Tagtækkere i Kunstner- 

og håndværkerregister
Jacobsen, Peder (1600’erne), Århus,  829
Jacobsen, Poul E. – se under Arkitekter og bygmest-

re i Kunstner- og håndværkerregister
Jacobsen, Søren (†o. 1699), skipper,  5920, 5961-62
Jacobsen, Søren (-1721-54), Haderup,  2673-74
Jacobsen, Søren (-1775-1805), Haderup,  2673-74
Jacobsen, Tommes (†1710),  1542
Jacobsen, Urban (†1700), rådmand, Horsens,  5482, 

5555, 5582, 5586, 5590-92, 5630 note 654, 5633 
note 742, 5848

Jacobsøn, Herlacus – se Herlacus Jacobsøn 
Jacobsøn, Johannes – se Johannes Jacobsøn
Jahnsen, … (†o. 1833), Skanderborg,  6262 note 263
Jahnsen, Mathias (-1838-), købmand, Skanderborg,  

6260 note 247
Jahnsen, Michael Frederich (1760-1845), præst, År-

hus,  1325
Jakob (†1309), greve af Nørrehalland,  96
Jakobsen, Anders – se Bjørn, Anders Jacobsen 
Jakobsen, Ida Sofie (1858-78), Hansted,  4857
Jakobsen, Søren (†1754), Haderup,  2673
Jancowsky, M. – se under Snedkere og billedskæ-

rere i Kunstner- og håndværkerregister
Janson, Hector (1737-1805), biskop, Århus,  751, 926, 

1752,  5452, 5454, 5603
Janssen, Ewert – se under Arkitekter og bygmestre 

i Kunstner- og håndværkerregister
Janssen, Luplau – se under Malere i Kunstner- og 

håndværkerregister
Jebstdatter, Anne (-1643-), Gammelstrup,  4062-63
Jellinggruppe, Den Ældre – se under Kalkmaleri-

værksteder i Kunstner- og håndværkerregister
Jelstrup, Jacob (1800-35(36)), præst, Hvirring,  5261, 

5270 note 97
Jeltzer, Fit (-1665-), Ribe,  6067, 6074
Jeltzer, Gotfried (-1665-), Horsens,  6067, 6074
Jens – se under Brolæggere og stensættere i Kunst-

ner- og håndværkerregister
Jens – se under Gørtlere i Kunstner- og håndvær-

kerregister
Jens (Horsens) – se under Malere i Kunstner- og 

hånd værkerregister
Jens (Rye)– se under Malere i Kunstner- og hånd-

værkerregister
Jens (Århus)– se under Malere i Kunstner- og hånd-

værkerregister
Jens (Århus, -1616-) – se under Murere i Kunstner- 

og håndværkerregister
Jens (-1710-) – se under Murere i Kunstner- og 

håndværkerregister

Jens (Århus, -1735-) – se under Murere i Kunstner- 
og håndværkerregister

Jens – se under Smede i Kunstner- og håndværker-
register

Jens – se under Snedkere og billedskærere i 
Kunstner- og håndværkerregister

Jens (Horsens) – se under Snedkere og billedskæ-
rere i Kunstner- og håndværkerregister

Jens (Johannes) (-1246-49-), abbed, Øm,  3798
Jens (-1286-), provst, Himmersyssel,  108
Jens (-1313-), provst, Århus,  82
Jens (-1326-), præst, Skovby,  1969
Jens (-1441-), prior, Vissing,  3844
Jens (o. 1550), præst, Brabrand,  1545 note 43
Jens (†1566), Århus,  821
Jens (o. 1635), degn, Århus,  3533
Jens (-1646-66), klokker, Århus,  119, 297
Jens (†1678), Torrild,  2643
Jens (-1712-), søn af murermester Niels Rasmussen,  

Horsens,  5475
Jens Andersen (-1585-), Gjessø,  4132
Jens Andersen (-1585-), Them,  4132,
Jens Andersen Beldenak – se Beldenak, Jens Andersen
Jens Asmus – se under Smede i Kunstner- og hånd-

værkerregister
Jens Assersen – se Assersen, Jens
Jens Dieghen (-1484-), klosterguardein, Horsens,  

5999 note 11
Jens Eriksen (†1481),  819
Jens Frandsen (-1562-), præst, Skanderup,  6252 note  

9
Jens Frandsen (-1592-), Tammestrup,  4795 note 4
Jens Jensen – se under Snedkere og billedskærere i 

Kunstner- og håndværkerregister
Jens Jensen (-1592-), kirkeværge, Harlev,  2019
Jens Lang,  912
Jens M (†1592),  1418
Jens Madsen (o. 1450-75),  1243
Jens Madsen (†1592), husfoged, Fregerslev,  3095, 

3098 note 52
Jens Michelsen (o. 1570), provst, Sønder Vissing,  3840 

note 54
Jens Michelsen (†1592),  1618
Jens Mortensen (-1461-), præst, Brestensbro,  5199
Jens Mortensen (-1595-), Vinding,  3883 
Jens Nielsen (-1551-91), til Vissinggård,  3829, 3834
Jens Olufsen (o. 1595), præst, Viborg,  5043
Jens Oussen (†1597), rådmand, Århus,  1244
Jens Pedersen (-1595-), bonde, Vinding,  3883
Jens Pele (-1371-), kommandant, Kalø,  1270 note 16
Jens Poulsen (-1492-97-), prior, Horsens,  6137
Jens Rasmusse(n) (†1586), Århus,  776, 905
Jens Simonsen (-1554-),  3789
Jens Sørensen (-1573-), skomager, Horsens,  5603 

note 12
Jensdatter, Ane (†1689), Tunø,  2402

IVAN THOMSEN – JENSDATTER
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Jensdatter, Ane Cathrine – se Christiansen, Ane Ca-
thrine

Jensdatter, Ane Marie (1781-1845),  4581
Jensdatter, Anna – se Anna Jensdatter 
Jensdatter, Anna (-1583-), Stilling,  2966
Jensdatter, Anna (†1609),  776, 909
Jensdatter, Anna (-1634-),  594
Jensdatter, Anne – se Tundbo, Anne Jensdatter
Jensdatter, Anne (†1602),  1666
Jensdatter, Anne (†1619),  784, 909
Jensdatter, Anne (1613-72), Århus,  799, 905
Jensdatter, Anne (-1665-),  2150 note 72
Jensdatter, Anne (-1671-73-), Farre,  3582, 3587
Jensdatter, Anne (-1682-), Bomholt,  3666
Jensdatter, Anne (†1687), Vormstrup,  2333
Jensdatter, Anne (1600’erne), Århus, g.m. Peder Ja-

cobsen og Anders Jensen,  829
Jensdatter, Anne (1600’erne), Århus, g.m. Jacob Niel-

sen,  915
Jensdatter, Anne (-1717-),  5959
Jensdatter, Anne (†o. 1723),  5961
Jensdatter, Anne (-1741-),  3067
Jensdatter, Barbara (†1742), Skibby,  2028
Jensdatter, Birgitte (†1705),  832, 898
Jensdatter, Birgitte (-1715-),  911
Jensdatter, Bodil (-1622-),  828
Jensdatter, Bodil (1768-1828),  1484
Jensdatter, Catrine (-1730-),  1590 note 53
Jensdatter, Christence (†1667), Århus,  769, 911
Jensdatter, Dorte – se Dorte Jensdatter 
Jensdatter, Elle (†1642),  2857
Jensdatter, Ellen (1682-1732),  1721
Jensdatter, Else – se Else Jensdatter
Jensdatter (Grøn), Else, Ørridslev,  4749, 4765 note  

47
Jensdatter, Helle (o. 1650),  2058-59
Jensdatter, Helle (†1680),  628, 690, 692-93, 828, 899, 

1478
Jensdatter, Inger (†1754), Tarskov Mølle,  2029
Jensdatter, Johanne (-1655-), Spørring,  1681
Jensdatter, Johanne (†o. 1699),  4346
Jensdatter, Johanne (1723-66), Endelave,  5328-29
Jensdatter, Karen (-1625-),  2922
Jensdatter, Karen (†o. 1640),  1518 note 42
Jensdatter, Karen (1686-),  1542
Jensdatter, Karen (†1700), Horsens,  5567-68, 5583, 

5588
Jensdatter, Karen (†1712), Blirup,  2174 note 50
Jensdatter, Karen (†1720),  835
Jensdatter, Karen (-1720-),  929
Jensdatter, Karen (-1731-32-), Troelstrup,  4064
Jensdatter, Karen (-1822-), Haderup,  2673
Jensdatter, Karen (1827-47), Stensgaard,  3761
Jensdatter, Karen (1800’erne),  4614 
Jensdatter, Kirsten – se Kirsten Jensdatter
Jensdatter, Kirsten (†1601), Århus,  1244

Jensdatter (Grøn), Kirsten (†1626), Ørridslev,  4760, 
4765 note 47

Jensdatter, Kirsten (†1646), Framlev,  2058-59
Jensdatter, Kirsten (†1687), Århus,  1241
Jensdatter, Kirsten (†o. 1709), Århus,  1249
Jensdatter, Kirsten (o. 1725), Århus,  1342
Jensdatter, Kirsten (†1728), Folby,  1842
Jensdatter, Kirsten (†1757), Søby,  2826
Jensdatter, Kirsten (1751-1831), Hasle,  1516
Jensdatter, Kirsten (Kjersten) (1786-1861),  4505
Jensdatter, Kirsten (1810-54), Holmstol,  3364
Jensdatter, Lene (-1649-),  830, 905
Jensdatter, Maren (†1602),  824, 899
Jensdatter, Maren (o. 1610),  3295
Jensdatter, Maren (†1618),  790, 905
Jensdatter, Maren (†1622), Århus,  790, 902
Jensdatter, Maren (†1644), Farre,  3587
Jensdatter, Maren (o. 1675), Fruering,  3003
Jensdatter, Maren (†1698), Århus,  1176, 1246
Jensdatter, Maren (†1699), Århus,  1208, 1234
Jensdatter, Maren (†1711), Horsens,  5598, 5634 note 

775
Jensdatter, Maren (†o. 1753),  1222, 1254
Jensdatter, Maren (†1758), Århus,  838
Jensdatter, Maren (1700’erne), Kolt,  2193
Jensdatter, Maren (†1814), Haderup,  2673
Jensdatter, Maren (1810-), Tåning,  4619
Jensdatter, Maren (1820-56), Viby,  2147
Jensdatter, Maren (-1822-), Ølsted,  1734
Jensdatter, Margrethe (-1651-),  2146
Jensdatter, Maria – se Feth, Maria Jensdatter
Jensdatter, Mette (1600’erne), Vær,  4896
Jensdatter, Mette (†1701),  2738
Jensdatter, Mette (-1709-),  1249 
Jensdatter, Mette (†1745), Haderup,  2673
Jensdatter, Mette, Århus,  906
Jensdatter, Mette – se Kiilsgaard, Mette
Jensdatter, Mette Marie (†1853),  2836
Jensdatter (Jonasdatter), Pernille (†1716),  5596
Jensdatter, Sidsel (†1704), Århus,  717, 803, 926
Jensen & Thomsen – se under Orgelbyggere i 

Kunstner- og håndværkerregister
Jensen, … – se under Malere i Kunstner- og hånd-

værkerregister
Jensen, … (-1862-) – se under Murere i Kunstner- 

og håndværkerregister
Jensen, … (-1889-) – se under Murere i Kunstner- 

og håndværkerregister
Jensen, … – se under Urmagere i Kunstner- og 

håndværkerregister
Jensen, … (-1833-), Lundberggård, proprietær,   

6174
Jensen, … (-1885-1908-), løjtnant,  2522
Jensen, … (-1915-), Troelstrup,  4065
Jensen, …gen (-1852-), Vejlby,  1484
Jensen, A. D. (-1958-), museumsbestyrer, Glud,  6372
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Jensen, A. M. – se under Snedkere og billedskærere 
i Kunstner- og håndværkerregister

Jensen, Alf Tolboe (†1943), kornet, Brabrand,  1543
Jensen, Alfred D. – se under Skibsmodelbyggere i 

Kunstner- og håndværkerregister
Jensen, Anders – se under Snedkere og billedskæ-

rere i Kunstner- og håndværkerregister
Jensen, Anders – se Anders Jensen
Jensen, Anders – se Thonbo, Anders Jensen
Jensen, Anders (1600’erne), Århus,  829
Jensen, Anders (-1616-), fæster,  3846 note 7
Jensen, Anders (-1625-), Nølev,  2458
Jensen, Anders (-1642-), herredsfoged, Tyrsting,  4062, 

4067
Jensen, Anders (1847-59),  4582
Jensen, Anders Kollemorten (før 1719), rådmand, 

Horsens,  5964-65
Jensen, Ane Katrine (1848-66), Katrinesminde,  5154
Jensen, Ane Marie – se Poulsen, Ane Marie
Jensen, Ane Marie (1790-1860), Tamdrup,  2099
Jensen, B. Cl. – se under Skibsmodelbyggere i 

Kunst ner- og håndværkerregister
Jensen, Bonde – se Bonde Jensen  
Jensen, C. – se under Tømrere i Kunstner- og hånd-

værkerregister
Jensen, C. J. – se under Håndværkere i Kunstner- og 

håndværkerregister
Jensen, Carl – se under Malere i Kunstner- og hånd-

værkerregister
Jensen, Carl (-1912-),  3069 note 50
Jensen, Carl Johannes (†1863),  6246
Jensen, Carl Milton – se under Malere i Kunstner- 

og håndværkerregister
Jensen, Chr. (†1761), Skørring,  1938
Jensen, Chr. (-1873-), sognefoged, Fregerslev,  3093 
Jensen, Chr. Axel (1872-1952) historiker, museums-

inspektør,  562, 657, 762, 1925, 2377, 2508, 2622, 
3095, 3224, 3432, 3478, 3758, 4094, 4289, 4389 
note 71, 4491, 4493, 5097, 5102, 5619, 5631-32, 
5390, 5521, 5572, 5576, 5578, 5680, 6178, 6210, 
6216, 6255 note 123, 6257 note 176-177 og 188

Jensen, Chr. J. – se under Urmagere i Kunstner- og 
håndværkerregister

Jensen, Chr. R. – se under Guldsmede (København) 
i Kunstner- og håndværkerregister

Jensen, Chresten – se Greis, Chresten Jensen
Jensen, Christen – se under Murere i Kunstner- og 

håndværkerregister
Jensen, Christen– se under Tømrere i Kunstner- og 

håndværkerregister
Jensen, Christen (-1624-), præst, Vejle,  6023 note 463
Jensen, Christen (†1633), magister, rektor,  826
Jensen, Christen (-1665-71-), præst, Viby,  2150 note 

72, 2243
Jensen, Christen (†1666), borgmester, hospitalsfor stan-

der, Århus,  1146, 1180, 1226

Jensen, Christen (-1740-41-),  3174
Jensen, Christen (-1747-48-),  3143
Jensen, Christen (1792-1861), Ravlebjerg,  4138
Jensen, Christen (†1829), gårdmand, Tunø,  2404
Jensen, Christen (1858-83), Grættrup,  4244
Jensen, Christen (-1977-), gårdejer, Søften,  1705 note 

33
Jensen, Christine (o. 1900),  3312
Jensen, Christine (-1923-),  3900
Jensen, Conrad P. C. (-1939-), fhv. skibsfører, Hør-

ning,  3093
Jensen, D. A. – se Jensen, Alfred D. 
Jensen, E. V. (-1940-), Lundum(?),  4810
Jensen, Edv. – se under Arkitekter og bygmestre i 

Kunstner- og håndværkerregister
Jensen, Einar V. – se under Konservatorer i Kunst-

ner- og håndværkerregister
Jensen, Elisabeth Mozart (-1904-07-), Raadved 

Kjærsgaard,  4814, 4851
Jensen, Enevold – se Enevold Jensen
Jensen, Envold (o. 1725), Labing,  2059
Jensen, Erik– se under Arkitekter og bygmestre i 

Kunstner- og håndværkerregister
Jensen, Erik (-1633-), Jegstrup,  2228
Jensen, F. Elle (-1950-51-),  2589 note 2-3
Jensen, Fr. – se under Arkitekter og bygmestre i 

Kunstner- og håndværkerregister
Jensen, Gunner Mikael (1920-59), Over Hadsten,  

1826 note 17 og 24
Jensen, H. E. (-1968-), lærer,  3622 note 40
Jensen, H. P. – se under Smede i Kunstner- og hånd-

værkerregister
Jensen, Hans – se under Smede i Kunstner- og 

håndværkerregister
Jensen, Hans – se under Tømrere i Kunstner- og 

hånd værkerregister
Jensen, Hans (†1667), præst, Århus,  3345 note 57
Jensen, Hans (1760-), degn, Bjerager,  2509
Jensen, Hans (-1939-), hotelejer, Brædstrup,  4002
Jensen, Hans Jørgen (-1937-),  3311
Jensen, Hans Steincke (1913-36), Vejballegaard,  3521
Jensen, Hans Vinther – se under Arkitekter og byg-

mestre i Kunstner- og håndværkerregister
Jensen, Harald – se under Guldsmede (Ikke stedfæ-

stede) i Kunstner- og håndværkerregister
Jensen, Henning – se Fyns Orgelbyggeri under Or-

gelbyggere i Kunstner- og håndværkerregister
Jensen, I. (-1838-),  2515 note 30
Jensen, I. C. – se under Murere i Kunstner- og hånd-

værkerregister
Jensen, I. P. (-1921-), Alrø,  2856
Jensen, J. – se under Tømrere i Kunstner- og hånd-

værkerregister
Jensen, J. (-1930-37-), dommer,  3998-99
Jensen, J. Chr. – se under Murere i Kunstner- og 

håndværkerregister

JENSDATTER – JENSEN
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Jensen, J. K. (-1937-), skoledirektør, lokalhistoriker, 
Horsens,  6034

Jensen, J. P. (-1928-), Nørre Snede,  4229
Jensen, J. S. (-1928-),  6109
Jensen, Jacob – se Jacob Jensen
Jensen, Jacob (-1698-), Århus,  920
Jensen, Jacob (-1766-67-),  3144
Jensen, Jacob (1814-1864), gårdmand, Siim,  3175
Jensen, Jens – se under Smede i Kunstner- og hånd-

værkerregister
Jensen, Jens (d.æ.) – se under Snedkere og billed-

skærere i Kunstner- og håndværkerregister
Jensen, Jens (d.y.) – se under Snedkere og billed-

skærere i Kunstner- og håndværkerregister
Jensen, Jens – se Bergild, Jens Jensen
Jensen, Jens – se Jens Jensen
Jensen, Jens (†1618), Mårslet,  2114, 6360
Jensen, Jens (-1627-31-), kirkeværge, Gangsted,  4973
Jensen, Jens (-1640-), kirkeværge, Tolstrup,  4788
Jensen, Jens (-1748-), Framlev,  2059
Jensen, Jens (1798-1845), skovrider, Rathlousdal,  

2573
Jensen, Jens (-1816-),  4762
Jensen, Jens (†1850), Søvind,  5036 note 40
Jensen, Jens Andersen (1875-1937), sognefoged,  4069
Jensen, Jens Thomsen – se under Malere i Kunstner- 

og håndværkerregister
Jensen, Jens Urup – se Urup, Jens Christian
Jensen, Jensine Andersen (†1952),  4069
Jensen, Jep (-1738-), skipper,  5664
Jensen, Johan – se under Urmagere i Kunstner- og 

håndværkerregister
Jensen, Johanne (†1818),  838, 909
Jensen, Johannes – se Johannes Jensen 
Jensen, Johannes (-1901-),  3277
Jensen, Jon (-1766-67-), Vissing,  3245
Jensen, Jonas (-1754-55-), Veng,  3245
Jensen, Jørgen – se under Guldsmede (Vejle) i 

Kunstner- og håndværkerregister
Jensen, Jørgen (-1754-55), Boes(?),  3175
Jensen, Jørgen (1793-1858), gårdmand, Falling,  2743
Jensen, Jørgen (1795-1872), Hjortsvang,  4325
Jensen, K. Dahl (†o. 1937), til Koldkærgård,  1610 

note 23
Jensen, Kaj (1899-1963), biskop, Århus,  568, 600
Jensen, Karen (1801-68),  2573
Jensen, Karen Marie (-1927-),  607 
Jensen, Karl – se under Snedkere og billedskærere 

i Kunstner- og håndværkerregister
Jensen, Karl (1859-78), Lehnsgårde(?),  4325
Jensen, Karoline (-1977-), Over Hadsten,  1826 note 

17
Jensen, Kirsten Marie (-1873-),  3093
Jensen, Kjerstine Jensine Henriette (1885-86), Græt-

trup,  4244
Jensen, Knud (-1625-), kirkeværge, Alrø,  2849

Jensen, Knud (†1632), præst, Fruering,  3001, 3005, 
3008 note 72

Jensen, Knud (-1762-), sognefoged, Sønder Galten,  
2114, 6360

Jensen, L. (†1912), provst, Sabro,  1784, 1857
Jensen, Lars (-1607-),  2063 note 57
Jensen, Las (1659-1730), Århus,  1542
Jensen, Laurids – se under Klokkestøbere i Kunst-

ner- og håndværkerregister
Jensen, Laurids – se under Murere i Kunstner- og 

håndværkerregister
Jensen, Laurids – se under Snedkere og billedskæ-

rere i Kunstner- og håndværkerregister
Jensen, Lauritz (o. 1640),  2144
Jensen, Leif – se under Gørtlere i Kunstner- og 

håndværkerregister
Jensen, Lissa (-1986-), Marielund,  2864
Jensen, Mads (-1839-), gårdmand, Stjær,  2098-99 
Jensen, Mads (†o. 1850), Hornborg,  5296
Jensen, Maren Johanne (1824-80), Hansted,  4857
Jensen, Marie – se Nielsen, Marie
Jensen, Marie (1851-88), Hjortsvang,  4325
Jensen, Martin – se under Snedkere og billedskæ-

rere i Kunstner- og håndværkerregister
Jensen, Melchior (†1667), præst, Torrild,  2641-42
Jensen, Michel – se Michel Jensen
Jensen, Morten – se Morten Jensen
Jensen, N. G. – se under Arkitekter og bygmestre i 

Kunstner- og håndværkerregister
Jensen, Niels – se under Malere i Kunstner- og 

håndværkerregister
Jensen, Niels – se under Smede i Kunstner- og 

håndværkerregister
Jensen, Niels – se under Snedkere og billedskærere 

i Kunstner- og håndværkerregister
Jensen, Niels – se under Sten- og billedhuggere i 

Kunstner- og håndværkerregister
Jensen, Niels – se Gylling, Niels Jensen
Jensen, Niels (-1614-15-), kirkeværge, Hornborg,  5285
Jensen, Niels (-1634-),  2101 note 29
Jensen, Niels (-1685-), herredsskriver, Lille Thorlund,  

4203
Jensen, Niels (-1687-), Mundelstrup,  1894, 1897
Jensen, Niels (†1690), True,  1549
Jensen, Niels (-1740-), Stjær,  2099
Jensen, Niels (†1742),  2099
Jensen, Niels (1750-1816), Rye,  3761
Jensen, Niels (1760-1838), Rask Mølle,  5265
Jensen, Niels (-1762-), kirkeværge, Sønder Galten,  

2114, 6360
Jensen, Niels (-1801-), Skovby,  1982
Jensen, Niels (†1915), gårdejer, Mesing,  3138
Jensen, Niels Ravn (-1933-), præst, Gylling,  2839 

note 70
Jensen, O. – se under Tømrere i Kunstner- og hånd-

værkerregister
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Jensen, Ole (-1724-), degn, Saksild,  2420, 2425
Jensen, Otto (1770-1836), gårdmand, Vrønding,  5153
Jensen, P. (-1916-), købmand, Skovby,  6346
Jensen, P. M. S. (-1894-), pastor, Fangel,  6311
Jensen, Paula – se under Malere i Kunstner- og 

håndværkerregister
Jensen, Pauli – se under Snedkere og billedskærere 

i Kunstner- og håndværkerregister
Jensen, Peder – se under Smede i Kunstner- og 

håndværkerregister
Jensen, Peder – se under Vævere i Kunstner- og 

håndværkerregister
Jensen, Peder – se Borup, Peder Jensen
Jensen, Peder – se Kolding, Peder Jensen
Jensen, Peder – se Peder Jensen
Jensen, Peder – se Jessen, Peder
Jensen, Peder (-1667-), borgmester, Horsens,  5536
Jensen, Peder († før 1716), Ørridslev,  4761
Jensen, Peder (-1757-),  3175
Jensen, Peder (1700’erne), selvejer, Borum,  2004
Jensen, Peder (-1832-33-), gårdmand, Rye,  3773 note 

142
Jensen, Poul, gårdmand, Gylling,  2825
Jensen, Povl – se under Konservatorer i Kunstner- 

og håndværkerregister
Jensen, Preben – se under Arkitekter og bygmestre 

i Kunstner- og håndværkerregister
Jensen, Paasche (-1640-), Skanderup,  6366
Jensen, R. – se under Guldsmede (København) i 

Kunstner- og håndværkerregister
Jensen, R. – se under Malere i Kunstner- og hånd-

værkerregister
Jensen, R. (-1892-), Rye,  3754
Jensen, Rasmus – se under Guldsmede (Horsens) i 

Kunstner- og håndværkerregister
Jensen, Rasmus – se under Snedkere og billedskæ-

rere i Kunstner- og håndværkerregister
Jensen, Rasmus (-1613-), kirkeværge(?),  3133, 3141
Jensen, Rasmus (-1631-), til Kalbygård,  3644
Jensen, Rasmus (-1632-), Elle, Skæring,  3134
Jensen, Rasmus (†før 1691), Haderup,  2673
Jensen, Rasmus (-1757-), Svejstrup,  3175
Jensen, Rasmus (-1801-), Skovby,  1981
Jensen, Sidsel Marie (1821-59), til Frydensfred,  4619
Jensen, Svend Aage (-1994-), gårdmand, Fogstrup,  4129
Jensen, Søren – se under Drejere i Kunstner- og 

håndværkerregister
Jensen, Søren (-1705-) – se under Snedkere og bil-

ledskærere i Kunstner- og håndværkerregister
Jensen, Søren (-1748-49-) – se under Snedkere og 

billedskærere i Kunstner- og håndværkerregister
Jensen, Søren – se under Tagtækkere i Kunstner- og 

håndværkerregister
Jensen, Søren – se Søren Jensen
Jensen, Søren (-1600-),  1896
Jensen, Søren (-1640-), Skanderup,  6366

Jensen, Søren (-1650-1700-), Ørridslev,  4761
Jensen, Søren (1690-1769), foged, Endelave,  5329
Jensen, Søren (-1745-),  rådmand, skipper,  917
Jensen, Søren (-1748-), Høver,  2083
Jensen, Søren (-1750-), Virring,  3006
Jensen, Thomas – se Thomas Jensen
Jensen, Thomas Martin – se under Malere i Kunst-

ner- og håndværkerregister
Jensen, Trugil – se Trugil Jensen
Jensen, V. Glysing – se under Malere i Kunstner- og 

håndværkerregister
Jensen, Vagn (-1986-), Marielund,  2864
Jensen, Wilhelm F. – se under Guldsmede (Køben-

havn) i Kunstner- og håndværkerregister
Jensen, Øvle – se under Tagtækkere i Kunstner- og 

håndværkerregister
Jensen-Klint, P. V. – se under Arkitekter og bygmest-

re i Kunstner- og håndværkerregister
Jenses, Kirsten (†1629),  4646, 4652
Jenstrup, Jacob – se Jelstrup, Jacob
Jep Henriksen (-1575-),  6204
Jeppe – se under Murere i Kunstner- og håndvær-

kerregister
Jeppe, Karen (1876-1935), missionær,  2812
Jeppesen, Bent – se under Tømrere i Kunstner- og 

håndværkerregister
Jeppesen, J. P. – se under Snedkere og billedskæ-

rere i Kunstner- og håndværkerregister
Jepsen, Christen – se under Tømrere i Kunstner- og 

håndværkerregister
Jepsen, Morten – se under Malere i Kunstner- og 

håndværkerregister
Jerichau, Jens Adolf – se under Sten- og billedhug-

gere i Kunstner- og håndværkerregister
Jes Nielsen (-1425-), Skanderborg eller Skanderup, 

Tyrsted,  6161, 6252 note 3
Jes Smid – se Johannes Petri.
Jesper – se under Snedkere og billedskærere i 

Kunstner- og håndværkerregister
Jespersdatter, Karen, Århus,  1245
Jespersen, Christen – se under Tagtækkere i Kunst-

ner- og håndværkerregister
Jespersen, Jens (-1671-),  2559
Jespersen (Tyndskæg), Mads (†1635), kirketyv,  2109, 

2664, 3315, 4686, 4747, 4784, 4814
Jespersen, Søren – se under Snedkere og billedskæ-

rere i Kunstner- og håndværkerregister
Jespersen, Theodor (-1899-), præst,  5789
Jespersen, Thyge (1655-1706), til Mattrup,  1613, 

3935, 3963, 3974, 4256, 4272-73, 4291, 4298-99
Jespersen, Aage Bruun (-1972-),  1738-39
Jessdatter, Mette Marie (-1741-),  915
Jessen, … (-1958-), Silkeborg,  6328
Jessen, Anna Cathrine Pedersdatter (†1742),  899
Jessen, J. – se under Bogtrykkere og bogbindere i 

Kunstner- og håndværkerregister

JENSEN – JESSEN
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Jessen, Johan (1782-1852), præst, Røgen,  3566
Jessen, Christian  von (1817-84), kammerherre, borg-

mester, Horsens,  5615 note 268 
Jessen, Magdalene Sophie (1785-1851), Røgen,  3566
Jessen, Peder (†1712), farver, Århus,  729, 1210, 1212, 

6356
Jessen, Peter (-1958-), Silkeborg,  6328
Jessen, Rasmus, gårdejer, Skørring,  1940 note 33
Joachim Havemester – se Jacob Havemester
Joachimsdatter, Anne Maria (†o. 1740), Horsens,  

5961
Jochumsdatter, Sine (†1742), Horsens,  5594
Jochumsen – se under Jernstøbere i Kunstner- og 

håndværkerregister
Jochumsen – se også Møller & Jochumsen, Jernstø-

bere
Jochumsen, Anders Kruse (1800-47), Horsens,  5990
Jochumsen, Barbara Katrine (1843-69), Horsens,  

5990
Jochumsen, Christiane (1808-67), Horsens,  5990 
Jochumsen, Frands, Horsens,  5633
Jochumsen, Niels – se under Jernstøbere i Kunstner- 

og håndværkerregister
Jochumsen, Petria (1823-52),  6124
Jochumsen, Søren Peder (†1851),  6124
Jochumsen, Søren Peter (1851-66),  6124
Jocumsen, Poul – se under Malere i Kunstner- og 

hånd værkerregister
Johan (-1609-) – se under Murere i Kunstner- og 

hånd værkerregister
Johan (-1614-) – se under Murere i Kunstner- og 

hånd værkerregister
Johan (-1631-) – se under Murere i Kunstner- og 

håndværkerregister
Johan (Johan Utrecht eller Johan Fach) (-1662-), 

organist, Århus,  359 note 113
Johan (-1686-1708-), organist, Horsens,  5546, 6021 

note 412
Johanna (-1676-),  2485
Johannes – se også Jens
Johannes – se under Klokkestøbere i Kunstner- og 

håndværkerregister
Johannes XXII (1249-1334), pave,  65
Johannes Apengeter – se under Klokkestøbere i 

Kunst ner- og håndværkerregister
Johannes Bjørnsen (1335-40-), Århus,  1270 note 16
Johannes Jacobsøn (o. 1340),  1099
Johannes Jensen (-1572-), Århus,  1142
Johannes Petersen – se under Klokkestøbere i 

Kunstner- og håndværkerregister
Johannes Petri – se under Klokkestøbere i Kunst-

ner- og håndværkerregister
Johannes Simensen Gjordsen (o. 1350),  1106
Johannes Tak..søn (o. 1350),  1102
Johannesdatter, … (†1721),  2932, 2937 note 121
Johannesdatter, Anne (†o. 1678),  1246

Johannesdatter, Maren (†1690), True,  1540
Johannessen, H. I. (1846-67), skomager,  4505
Johannsen, Hugo (*1942), redaktør,  3190, 5061
Johansdatter, A(lhe)d (o. 1700), Skanderborg,  2932
Johansdatter, Dorethea – se Althalt, Dorte Johansdat-

ter
Johansdatter, Karen, Århus,  1245
Johansen, Bertel (-1627-), præst, Gylling,  2830
Johansen, Christian (-1801-), Skovby,  1981
Johansen, Erik – se Erik Johansen 
Johansen, Hagen (-1670-), Rye Mølle,  3773 note 

134
Johansen, Jens – se under Konservatorer i Kunstner- 

og håndværkerregister
Johansen, Jørgen (-1801-), Skovby,  1982
Johansen, Peter (-1632-), degn, Nørre Snede,  4240
Johansen, Peter (-1669-), Århus,  641 note 177
Johansen, R. (-1902-), gårdejer,  1914
Johansen, Rasmus (-1613-), præst, Hundslund,  2661, 

2680 note 39
Johansen, Ulla (-1993-),  5997, 6028
Johansen, Vilhelm (Willum) Worm – se Worm, Wil-

helm (Willum) Johansen
Johanson, Poul (1700-45), Rye Mølle,  3762
Jon Eindridason – se Eindridason, Jon
Jon (Johannes) Halldórsson – se Halldórsson, Jon 

(Johannes)
Jonasdatter, Anne Cathrine (†1724),  5596
Jonassen, Berend (†1693),  5596
Jones (slægt/våben),  6297
Jones, Arthur (-1966-), Silkeborg,  6299 note 41
Jonsen, Jens (-1596-), skipper, Århus,  2324
Jonsen, Niels – se under Guldsmede (København) i 

Kunstner- og håndværkerregister
Jonsen, Ole – se under Snedkere og billedskærere 

i Kunstner- og håndværkerregister
Jonsen, Thor – se under Murere i Kunstner- og 

håndværkerregister
Jonson, Nicolaus – se Nicolaus Jonson
Jordhøy, Frederik Gram (1742-1809), provst, Voer,  

4995, 5014, 5016-18
Jorn, Asger – se under Malere i Kunstner- og hånd-

værkerregister
Joseph (-1333-), prior,  4669 note 5
Jostdatter, Maren – se Maren Jostdatter
Joste,  4693
Jostsen, Hans (†1652), borgmester, Århus,  604, 611, 

805, 827, 916
Jostsen, Jens (-1603-), Langballe,  2272
Juel, … – se under Snedkere og billedskærere i 

Kunst ner- og håndværkerregister
Juel (våben),  4917 
Juel, Birgitte Kirstine,  843
Juel, Christian Friderich von (1745-1821), kammer-

herre,  5982
Juel, Dorthe (1640-),  4420
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Juel, Elisabeth (-1640-),  4420
Juel, Erik (1591-1657), rigsråd,  852, 4927
Juel, Gregers (1738-1776), deputeret i rentekammeret,  

306
Juel, Ide Sophie Jensdatter (†1661), til Frøslevgård,  

894, 895
Juel, Ingeborg Hartvigsdatter (1544-1615), Kolderup,  

566, 897, 2004
Juel, Iver Kjeldsen, til Stubbergård,  5223 note 34
Juel, Jens (†1563), til Alsted, befalingsmand, Århus-

gård,  767-68, 793, 910
Juel, Jens (1631-1700), geheimestatsminister,  lensba-

ron,  895, 4517, 4904
Juel, Just (1664-1715), viceadmiral,  866, 4389 note 

81
Juel, Jørgen (†1595), til Låge,  5216, 5223 note 34
Juel, Jørgen Rasmussen (-1663-81), borgmester, År-

hus,  604, 611, 1246, 1254
Juel, Kirstine Marie (-1763-), Århus,  1227
Juel, Niels (1629-97), søofficer,  2579 note 138, 4927 

note 101
Juel, Ove (†1644), til Brusgård,  4420
Juel, Peder (†1604), til Alsted,  4927 note 101
Juel, Peder (1623-56), til Hundsbæk, diplomat,  852
Juel, Peder (1707-79), til Hverringe, gehejmeråd, 

ceremonimester,  4499, 4512 note 151, 6027
Juel, Rasmus (-1673-), Søby,  2825
Juel, Sophie (1544-83),  4927 note 101
Juel-Vind, fru – se Gram, Sophie Magdalene von
Juliane Marie, dronning af Danmark (1752-96),  

5380, 5943, 6156 note 1
Junchhans, Hans von – se Junghans, Hans
Jungelein, Jochum (†o. 1648), Århus,  1181
Jung, C. A. C. (-1865-), domorganist, Århus,  6259
Junghans, Bagge Jørgensen (1663-1717), konrektor, 

præst, Åby,  900, 1447
Junghans, Hans (-1697-), regimentskvartermester, 

Århus,  374 note 301
Just – se under Gørtlere i Kunstner- og håndværker-

register
Just – se under Tømrere i Kunstner- og håndvær-

kerregister
Just, Hans – se under Guldsmede (Ikke stedfæstede) 

i Kunstner- og håndværkerregister
Just, Nels Pedersen (1797-1859), Vejlby,  1484
Justdatter, Maren (-1650-), Gylling,  5327
Justes, Anna (-1763-), Århus,  1224
Justesen, Hans (-1721-41-), amtsforvalter,  4016, 4021, 

5203, 5215
Justesen, Hein (-1716-19-),  5959, 5964
Justesen, Thomas – se under Smede i Kunstner- og 

håndværkerregister
Jutta, dronning af Danmark (o. 1250),  6252 note 2
Jutta (o. 1246-84), kongedatter,  2933 note 1
Juul, Anders (-1493-), væbner,  3252 note 76
Juul, Anne (-1610-33),  3493 note 66

Juul, Anne Cathrine (1722-91),  5031
Juul, Beate Iversdatter (-1484-),  5999 note 22
Juul, Carl – se under Guldsmede (Århus) i Kunst-

ner- og håndværkerregister
Juul, Cecilia Maria (1733-1803), Tyrrestrup,  4980, 

4997 note 9, 5030-32
Juul, Else (-1587-92-), til Væbnersholm,  4029, 4035, 

4040 note 58
Juul, Esger Bonde (†1325), ærkebiskop, Lund,  65, 

2035
Juul, Hans Christensen (1695-1769), til Tyrrestrup,  

4701, 4997 note 9, 5001-02, 5007, 5012, 5025, 
5030

Juul, Iver (1563-1627), til Villestrup,  684
Juul, Jens Madsen Andersen (†1839), landmand, Pe-

ritshauge,  2098-99
Juul, Jørgen (-1646-), til Agersbøl og Låge,  2555
Juul, Oluf Brandi (-1493-), væbner,  3252 note 76
Juul, Ove (1700-66), til Ravnholt, officer,  3452
Juul, Søren Nielsen (†1535), til Hedegård,  3252 note 

76
Juul, Øllegaard Charlotte (1738-98),  2766, 2777, 

2788-89
Jvrgensvn, Olvg – se Olug Jurgensun
Jydsk Andels Foderstofforretning,  124
Jydsk Orgelbyggeri – se under Orgelbyggere i 

Kunstner- og håndværkerregister
Jürgen Murmand – se under Murere i Kunstner- og 

håndværkerregister
Jürgens, Carl Christian Kjær – se under  Guldsmede 

(Vejle) i Kunstner- og håndværkerregister
Jysk Jernstøberi – se under Jernstøbere i Kunstner- 

og håndværkerregister
Jyske Arkitekter, De – se under Arkitekter og byg-

mestre i Kunstner- og håndværkerregister
Jæger, … – se under Smede i Kunstner- og hånd-

værkerregister
Jönsson, Hanne (*1942), kunsthistoriker,  5522-24, 

6029 note 590
Jørgen – se under Smede i Kunstner- og håndvær-

kerregister
Jørgen – se under Snedkere og billedskærere i 

Kunstner- og håndværkerregister
Jørgen (Sattrup) – se under Snedkere og billedskæ-

rere i Kunstner- og håndværkerregister
Jørgen (Vedel) – se under Snedkere og billedskæ-

rere i Kunstner- og håndværkerregister
Jørgen (Århus) – se under Snedkere og billedskæ-

rere i Kunstner- og håndværkerregister
Jørgen (-1611-), præst, Ørridslev,  4746
Jørgen Bilsen (-1550-), præst,  4582 note 4
Jørgen Gregersen (-1577-), borgmester,  5603
Jørgen Hartvigsen (†1596), til Munksgård,  956 note 

392
Jørgen grydestøber – se Hansen, Jørgen
Jørgen Mortensen (-1575-), Rindlev,  3008 note 57

JESSEN – JØRGEN MORTENSEN
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Jørgen Sørensen (-1572-), Ørridslev,  4733
Jørgensdatter, Ane (†1691), Tunø,  2401.
Jørgensdatter, Anne – se Anne Jørgensdatter
Jørgensdatter, Anne (-1653-),  2912-13, 2922, 2925
Jørgensdatter, Anne (†1700),  834, 917
Jørgensdatter, Anne Cathrine (o. 1745), Høver,  2083
Jørgensdatter, Anne Margrethe (1786-1840), Folby,  

1842 
Jørgensdatter, Bodil – se Høgsbro, Bodil Jørgensdat ter
Jørgensdatter, Cathrine (†o. 1676),  918
Jørgensdatter, Inger (†1717),  5593
Jørgensdatter, Johanne (-1689-), Fløjstrup,  2300
Jørgensdatter, Karen (o. 1600), Århus,  1196, 1245
Jørgensdatter, Karen (†1785), Århus,  813
Jørgensdatter, Kirsten – se Harbou, Kirsten Jørgens-

datter
Jørgensdatter, Malene (†o. 1850), Hornborg,  5296
Jørgensdatter, Maren – se Maren Jørgensdatter
Jørgensdatter, Maren (1739-80), Møballe,  4727-28
Jørgensdatter, Maren (1770-1858),  4581
Jørgensdatter, Maren (-1845-),  2029
Jørgensdatter, Margrethe (-1715-),  5534
Jørgensdatter, Sara – se Hatting, Sara Jørgensdatter
Jørgensdatter, Sara Cathrine (†o. 1754),  5956
Jørgensdatter, Sidsel (o. 1600),  5482, 5484, 5530, 5806
Jørgensen, … (-1829-59-) – se under Malere i 

Kunstner- og håndværkerregister
Jørgensen, … (-1893) – se under Malere i Kunstner- 

og håndværkerregister
Jørgensen, … (†1684), Århus,  125
Jørgensen, … (-1877-), lærer, kirkeejer, Nørre Snede,  

4216, 4231
Jørgensen, … (-1914-), lærer, Falling,  2728
Jørgensen, Anders (†1629), borgmester, Horsens,  

5902-04, 5915, 5917, 5955, 6025
Jørgensen, Ane Johanne Caroline (†1871), Rye,  3767
Jørgensen, Ane Margrete (1848-57),  4538
Jørgensen, Cathrine Henderikke (1805-77),  5992
Jørgensen, Chr. – se under Arkitekter og bygmest-

re i Kunstner- og håndværkerregister
Jørgensen, Chresten (1818-72), rebslager,  5992
Jørgensen, Christen (-1642-),  2769
Jørgensen, Christen (†o. 1745), tolder,  917
Jørgensen, Christian (1846-97),  5992
Jørgensen, Ellen (-1975-), Søvind,  5022
Jørgensen, Erik (-1908-), kirkeopsynsmand, Vær,  4893 
Jørgensen, Esben (-1600-), Tendrup,  2667-68
Jørgensen, Frits – se under Skibsmodelbyggere i 

Kunstner- og håndværkerregister
Jørgensen, Halfdan (-1941-), lærer,  2285
Jørgensen, Hans (†1686), hatstofferer,  1253
Jørgensen, Hans (-1698-),  5909, 5956
Jørgensen, Henrik (†1683), Århus,  904
Jørgensen, Hjalmar (-1975-), fotograf, Horsens,  5621 

note 434
Jørgensen, I. Povlsen (-1925-), Trige,  1719

Jørgensen, Jens – se under Klokkestøbere i Kunst-
ner- og håndværkerregister

Jørgensen, Jens (1654-90), skipper, Tunø,  828, 2400
Jørgensen, Jens (†o. 1684),  1252
Jørgensen, Jens (-1780-), Alrø,  2720
Jørgensen, Johs. – se under Malere i Kunstner- og 

håndværkerregister
Jørgensen, Jørgen – se under Snedkere og billed-

skærere i Kunstner- og håndværkerregister
Jørgensen, Jørgen Chr. (-1906-), gårdejer, Vær,  4892
Jørgensen, Jørgen Marius (1864-), Hundslund,  2664
Jørgensen, Jørn – se under Ingeniører i Kunstner- 

og håndværkerregister
Jørgensen, Karen Leth (-1907-),  4530
Jørgensen, Karen Marie (1779-1832),  5995
Jørgensen, Laurs (Lave) – se under Guldsmede 

(Horsens) i Kunstner- og håndværkerregister
Jørgensen, Laurs (1763-1830), sognefoged, Tåning,  

4618
Jørgensen, Lorentz – se under Snedkere og billed-

skærere i Kunstner- og håndværkerregister
Jørgensen, Mogens – se under Malere i Kunstner- og 

håndværkerregister
Jørgensen, Morten – se under Glarmestre og glas-

kunstnere i Kunstner- og håndværkerregister
Jørgensen, Morten (-1610-), herredsfoged, Hads,  

2995, 3008 note 57
Jørgensen, Niels (-1649-), degn(?),  3831
Jørgensen, Niels (1780-1845), købmand,  5995
Jørgensen, Niels (-1801-), Skovby,  1981
Jørgensen, Niels Christian – se under Murere i 

Kunstner- og håndværkerregister
Jørgensen, Oluf – se Oluf Jørgensen
Jørgensen, Oluf (-1695-1729-),  5540, 5878, 5959, 

5963-64
Jørgensen, Otto – se under Smede i Kunstner- og 

håndværkerregister
Jørgensen, P. Chr. (-1913-), veteran, dannebrogsmand, 

Mesing,  3143 
Jørgensen, Peder (†1613), præst, Føns,  956 note 370
Jørgensen, Peder (†o. 1712), ‘af Laurvigen’,  5962
Jørgensen, Peder (-1737-),  1560
Jørgensen, Peter (1790-1849),  4505
Jørgensen, Poul (-1968-), præst, Skanderborg,  6260 

note 238
Jørgensen, Rasmus (1757-93), Fensten Hovgård, sog-

nefoged,  2776
Jørgensen, Søren – se Søren Jørgensen.
Jørgensen, Søren (o. 1600), Glud,  5904
Jørgensen, Søren (-1639-68-), kirkeværge, Falling,  

2730, 2738
Jørgensen, Søren (-1755-56-), Illerup,  3175
Jørgensen, Søren (1850-58),  4538
Jørgensen, Søren (o. 1850), Rask Mark,  5265
Jørgensen, Thorvald – se under Arkitekter og byg-

mestre i Kunstner- og håndværkerregister
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Jørgensen, V. (-1900-), til Løndal, fabriksejer,  3832
Jørgenssen, Jenns (†1607), Århus,  1245
Jørgenssen, Jens – se under Sten- og billedhuggere 

i Kunstner- og håndværkerregister

K E – se under Snedkere og billedskærere i 
Kunstner- og håndværkerregister

K F (-1639-),  1815 note 24
K H,  4296
K I over D, (K. I. … datter(?)),  4574
K I D,  4691
K I D T,  2216
K M – se under Malere i Kunstner- og håndværker-

register
K M D (-1619-), Århus,  1250
K M D (-1631-),  3663
K M D, Tamdrup(?),  5140
K N A (-1953-),  4241 
K N D,  4132
K N D,  4691
K N S B, Århus,  835
K O D,  4691
K S,  4372
K S D (-1727-), Gjern,  3335
K S D (-1776-),  3464
K S D B, Brabrand,  1542
K S T F (o. 1770),  6242
Kabell, Andreas (†1857), præst, Linnerup,  4325
Kabell, Johannes (1783-1855), organist, Århus,  1326
Kabell, Maren (†1856),  4325
Kaetum(?), Johan (†1745), Søbølle,  3245
Kahr, Jens (†o. 1648), Århus,  1181
Kammelen, … (-1744-), trompeter,  3706 
Kampmann, Hack – se under Arkitekter og byg-

mestre i Kunstner- og håndværkerregister
Kanne, Frantz Rantzau (†1768), kirkeejer, Astrup,  

2339
Karen (1600’erne), Sandby, g.m. Fr…,  1812
Karen (-1650-), Brabrand,  1542
Karen (-1661-), Oldrup, g.m. Eske Rasmussen,  2678
Karen (-1749-), g.m. Johan Zimmermann,  911
Karen …sdatter (1687-1762),  2808
Karen Albertsdatter (†1592),  823
Karen Jensdatter (-1591-),  3834
Karen Olufsdatter (†1593), Århus,  1244
Karl den Store (768-814), konge af det frankiske rige, 

kejser (800-14),  88, 404, 425
Karl IX, konge af Sverige (1550-1611),  4746
Karl (o. 1175), Framlev,  2056, 2063 note 65
Karl Thomsen – se Banner, Karl Thomsen
Karlby, Inger Jensdatter (†1680),  828
Karlbye, Jens Andersen (†1655), rådmand, Århus,  826, 

914
Karlebye, Karen (1727-94), Storring,  2082
Karlsen, Arne – se under Arkitekter og bygmestre 

i Kunstner- og håndværkerregister

Karlsen, Christen (†1658), borgmester, Århus,  828, 
914

Karlsen, Jørgen – se under Malere i Kunstner- og 
håndværkerregister

Karsten – se under Glarmestre og glaskunstnere i 
Kunstner- og håndværkerregister

Karstensen, Peter – se under Orgelbyggere i Kunst-
ner- og håndværkerregister

Kastens, Lambert Daniel – se under Orgelbyggere i 
Kunstner- og håndværkerregister

Katherine (-1345-), priorinde,  4663
Katrina (-1572-), Århus,  1142
Katrine Eriksdatter (†1566),  3903
Katrine Nielsdatter (†1594), Nygaard,  3174
Katrup, Rasmus (-1756-), Bjerdrup,  3093
Kattrup, Thomas (1715-70), præst, Hylke,  4655
Kayben – se Keggeben
Keggeben, Maria (†1677),  1210, 1212
Keibye – se Eibye, Knud
Keith, … von (†1791), kammerjunker, Århus,  920
Kelp, G. (-1922-), Fårup,  1891
Kerff, Frederik (1849-1920), præst, Horsens,  6103
Kesler, Friderich – se under Klokkestøbere i Kunst-

ner- og håndværkerregister
Kettel, Alhed Hansdatter (1596-1644),  1183, 1235, 1252
Kieldsen, Knud (-1625-), Århus,  1179, 1222
Kielsdatter, Anne (†1711),  486-87, 509, 832, 899
Kielsen, Johanne (o. 1777-1841),  1324
Kier[]ste(n) Christensdatter (1589-98), Bi(?),  4654, 

4659 note 78
Kierkegaard, Anne Kirstine (1801-03), Horsens,  5919
Kiersgaard, Anna Maria (†1791),  1223
Kiersgaard, Christen (1727-98), degn, Saksild,  2437 

note 37
Kiersgaard, Dorothea Kirstine (†1754), Århus,  778, 

928
Kiersgaard, Maren Tøgersdatter (†1793),  915
Kiersgaard, Tøger Clemmensen (Clemensen) (1667-

1744), borgmester, Århus,  814, 915
Kierstin Sørensdatter (1500’erne),  1418
Kierulff, M. (-1801-), byfoged, Skanderborg,  6200
Kiilsgaard, Carl – se under Arkitekter og bygmest-

re i Kunstner- og håndværkerregister
Kiilsgaard, Christen – se under Arkitekter og byg-

mestre i Kunstner- og håndværkerregister
Kiilsgaard, Margrethe Caroline (1813-76), Folby,  

1840, 1843
Kiilsgaard, Mette (1795-1872), Gjern,  3338, 3343
Kiilsgaard, Peter Chr. – se under Murere i Kunstner- 

og håndværkerregister
Kingo, Peder (-1764-), Bredvad Mølle,  5203
Kingo, Thomas (1634-1703), biskop, forfatter,  2579 

note 138, 2787
Kirchner, Carl Rudolph (-1857-), inspektør,  2461 
Kirchoff, Johannes (-1689-), apoteker, København,  

3590 note 42

JØRGEN SØRENSEN– KIRCHOFF
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Kirkegaard, N. Rasmussen (-1911-), Kolt,  2190
Kirkegaard, R. R., Hammel,  3541 note 32 
Kirkemann, Johannes (-1936-), købmand,  5490, 

5510, 5551
Kirsten Jacobs (-1585-),  4132
Kirsten Jensdatter (†1596), Århus,  1244
Kirsten Poulsdatter (†1597), Århus,  823
Kivs, Jens Andersen (-1682-),  2242
Kiær, Anders (-1796-98-), herredsfoged, kirkeejer, 

Skan derup,  2881, 2937 note 124
Kiær, Anne Rasmusdatter (†17..),  1720
Kiær, Jørgen (†1842), til Urup, kancelliråd,  4488
Kiærgaard, Hans (-1737-), præst,  1560
Kiøster, Herman (-1761), garver,  1141
Kjeldrup, Niels Jensen (1740-89), købmand, Århus,  

803, 901
Kjeldsen, Anker V. – se under Malere i Kunstner- og 

håndværkerregister
Kjeldsen, Gjertrud (1795-1864),  6125
Kjeldsen, Jacob Pedersen (1790-1861), gårdejer, Vejlby,  

1483-84
Kjeldsen, Kjeld (1788-1860), vinhandler,  6125
Kjeldsen, Maren (-1841-),  1606
Kjellerup, Jacob (†1804), købmand,  929
Kjer, Chr.,  1349
Kjerrumgaard, Fanny Ida Elisabeth – se Nielsen, 

Fanny Ida Elisabeth
Kjerrumgaard, Franziska – se Nielsen, Franziska
Kjær, Erik (1683-1750), provst, Tyrsting,  4060,  

4068
Kjær, Jørgen (-1805-), kancelliråd, hospitalsforstander, 

Horsens,  4438, 4446
Kjær, Peter (-1949-),  3088
Kjærgaard, Agnes (†1971),  3122 note 48
Kjærgaard, Rich. – se under Malere i Kunstner- og 

håndværkerregister
Kjærholm, Per, tandlæge,  1545 note 49
Klausen, … (-1720-), kaptajn, Vejlby,  1457
Klag, Sophie – se Hansted, Sophie
Kleimann, Arend – se under Klokkestøbere i Kunst-

ner- og håndværkerregister
Klein, Elisa Canariis (1828-56), Silkeborg,  6335
Klein, Louise Canariis (1839-76), Silkeborg,  6335
Klein, Vilhelm – se under Arkitekter og bygmestre 

i Kunstner- og håndværkerregister
Klemann, Wilhelm Th. – se under Arkitekter og 

Bygmestre i Kunstner- og håndværkerregister
Klensmed, Jacob – se Jacob Klensmed
Klimp, Jens Sørensen (†1679), præst, Røgen,  3563
Klingenberg, … (†o. 1785), Horsens,  5962
Klinge, Ghert – se under Klokkestøbere i Kunstner- 

og håndværkerregister
Klinge, Hinrich – se under Klokkestøbere i Kunst-

ner- og håndværkerregister
Klint, B. – se under Ingeniører i Kunstner- og hånd-

værkerregister

Klint, Esben – se under Arkitekter og bygmestre i 
Kunstner- og håndværkerregister

Klint, Kaare – se under Arkitekter og bygmestre i 
Kunstner- og håndværkerregister

Klock (Klog), Søren Jensen (-1661-), kirkeværge,  
3756, 3772 note 115

Klodevig, frankisk konge (481-511),  5045
Klovborg, H. I. B. Sørensen (-1954-),  4715, 4718
Klover, Wilhelm – se under Malere i Kunstner- og 

håndværkerregister
Klunker, Maren Hansdatter – se Hansdatter, Maren
Klyne, Maren Sørensdatter (†1615),  5900
Kløcher, Terkell (†o. 1656), Århus,  1245
Kn.sos…sen, Hans (1600’erne), magister, Århus,  

1242
Knapmager, Chresten (-1717-32-),  5606 note 103
Knob, Birgitte Lauridsdatter (-1593-),  4889-90
Knob, Gjørrild (-1702-),  888
Knob, Jens (†1696), amtsforvalter, Århus,  888
Knob, Karen (-1750-), Århus,  888
Knop (våben),  4899
Knopf, Barbara (†1606), Århus,  780, 903
Knud (I) den Store, konge af Danmark (1014-35),  

5046
Knud (II) den Hellige, konge af Danmark (1080-86),  

3214
Knud (III) Magnussen, konge af Danmark (†1157),  

54
Knud (IV), den sjette, konge af Danmark (1182-

1202),  3880 note 1
Knud (V) – se Knud (III) Magnussen 
Knud – se under Snedkere og billedskærere i 

Kunstner- og håndværkerregister
Knud – se under Tømrere i Kunstner- og håndvær-

kerregister
Knud (-1734-), købmand, Horsens,  5589
Knud (†1738), søn af Wilhelm Bendsen, Horsens,  

5585 
Knud Andersen (Eir) (-1584-91-), Ejer, herredsfoged, 

Voer,  4562, 4570-71, 4579, 4586 note 56
Knud Mickelsen (†før 1593),  1141
Knud Nielsen (-1432-), kannik, Århus,  86
Knudsdatter, Anne – se Anne Knudsdatter 
Knudsdatter, Anne (†1622), Venggård,  3244
Knudsdatter, Anne (o. 1625),  2144
Knudsdatter, Birgitte (†1655),  5904, 5906
Knudsdatter, Else – se Else Knudsdatter
Knudsdatter, Johanne (-1618-), Sønder Galten,  2114, 

6360
Knudsdatter, Johanne (†1626), Venggård,  3244
Knudsdatter, Karen (†1615),  782-83, 916
Knudsdatter, Karen (-1710-),  907
Knudsdatter, Karen (-1748-49-),  3245
Knudsdatter, Maren (†1802), Bering,  2193
Knudsen, … (1900’erne), Tørring,  4426
Knudsen, Anders (†1625), Venggård,  3244
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Knudsen, Ane (1805-72), Endelave,  5331
Knudsen, Ane Elisabeth Kirstine (1797-1835),  1561
Knudsen, Bodil Møller (*1947), museumsinspektør, 

Hor sens,  5400
Knudsen, Christen (†1693), Århus,  834, 911
Knudsen, Christen (†o. 1705),  834
Knudsen, Christian – se under Guldsmede (Ran-

ders) i Kunstner- og håndværkerregister
Knudsen, Erik (†1652), rådmand, Slagelse,  700, 946 

note 142
Knudsen, Hans – se Hans Knudsen
Knudsen, Hans – se Koldorph, Hans Knudsen
Knudsen, Harald (-1933-36), organist, Horsens,  5884, 

6017 note 370
Knudsen, Jacob (-1646-53-), præst, professor, Århus,  

509, 798, 901
Knudsen, Jens (-1743-), Hørslev,  2059
Knudsen, Jens (†o. 1750), Hemstok,  3175
Knudsen, Jens (-1791-1805-), Tåstrup,  2028, 2153
Knudsen, Laurids (†før 1690),  5574, 5582, 5593
Knudsen, Lene Abildgaard – se under Vævere i 

Kunstner- og håndværkerregister
Knudsen, Ludvig Harald – se under Arkitekter og 

bygmestre i Kunstner- og håndværkerregister
Knudsen, Mads – se Mads Knudsen
Knudsen, Niels – se under Snedkere og billedskæ-

rere i Kunstner- og håndværkerregister
Knudsen, Niels – se Niels Knudsen
Knudsen, Niels (-1828-), Serridslev,  4945
Knudsen, Nikolaj (†1730),  5592
Knudsen, Ole (†1655), Fløjstrup(?),  2298, 3000
Knudsen, Oluf (†1673), præst, Saksild,  2419-20, 

2425, 2434, 2438 note 70
Knudsen, Otto (1807-58), skovfoged, Fruering,  3004
Knudsen, Peder – se Peder Knudsen
Knudsen, Peder (-1905-),  3621 note 20
Knudsen, Poul (-1875-), til Blistrup,  2811 
Knudsen, Rasmus (†1608), Vorsø,  5028
Knudsen, Rasmus (-1713-),  1420
Knudsen, Rasmus (†1742),  2099
Knudsen, Rasmus (-1764-65-),  3837
Knudsen, Regnar,  106
Knudsen, Simon (-1743-), Kalbygård,  3650
Knudsen, Stii – se Stii Knudsen
Knudsen, Søren (-1720-), Århus,  613
Knudsen, Søren (o. 1750), Hvolbæk,  3006
Knudsen, Søren (1802-76), gårdejer, Endelave,  5331
Knudsen, Søren (†1819), Nyemølle,  1418
Knudsen, Thomas (†1654), skriver, Stjernholm, råd-

mand, Horsens,  5482, 5507, 5574, 5592, 5630 note 
645

Knudsen, Thomas (†o. 1724), rådmand, Horsens,  
5961

Knudsen, Torben – se under Arkitekter og bygme-
stre i Kunstner- og håndværkerregister

Knudsøn, Anders (-1681-82-), Horsens,  4633

Knudsøn, Rasmus (-1681-82-), Horsens,  4633
Knustorft, Anna Maria von (†1678),  3290, 3294
Knut (o. 1500), abbed(?),  4601, 4623 note 41
Knutt, Johan Erhardt (-1787-),  1170
Knækkenborg, Ølsgaard – se under Malere i Kunst-

ner- og håndværkerregister
Koch, Bodil (1903-72), kirkeminister,  6117 note 7
Koch, H. C. – se under Malere i Kunstner- og hånd-

værkerregister
Koch,  Jørgen Hansen – se under Arkitekter og 

bygmestre i Kunstner- og håndværkerregister
Koch, Lorentz (†o. 1756), parykmager,  921
Koch, Peder Jacob – se under Tagtækkere i Kunst-

ner- og håndværkerregister
Koch, Peter – se under Arkitekter og bygmestre i 

Kunstner- og håndværkerregister
Koch, Valdemar – se under Arkitekter og bygme-

stre i Kunstner- og håndværkerregister
Kok, Niels Jensen – se under Sten- og billedhug-

gere i Kunstner- og håndværkerregister
Koefoed, Frants (†1801), oberstløjtnant,  894
Koefoed, H. P. – se under Orgelbyggere i Kunstner- 

og håndværkerregister
Kohn, Jacob & Josef – se under Snedkere og billed-

skærere i Kunstner- og håndværkerregister
Kohl, … (-1779-), ritmester,  868
Kock, Simon (-1648-), Århus,  1181
Kolding, Elisabeth Pedersdatter (†1687), Horsens,  

5805, 5894, 5910, 5944, 5947-50, 6023
Kolding, Jens Poulsen (-1679-), til Søbygård, kirkeejer, 

Linå,  3267, 3269, 3279, 3593
Kolding, Peder Jensen – se under Snedkere og bil-

ledskærere i Kunstner- og håndværkerregister
Kolding, Ude Pedersen (-1692-96-), præst, Gosmer,  

2747
Koldorph, Hans Knudsen (†1619), præst, Horsens,  

5915-16, 5957, 6025, 6032
Koldt, Mads Mortensen (-1803-), Kolt,  2192-93
Kollemorten, Anders Jensen – se Jensen, Anders
Kollemorten, Anne Jensdatter (†o. 1708),  5965
Kollemorten, Gertrud Jensdatter (†o. 1688),  5965
Kollerup, … – se under Smede i Kunstner- og hånd-

værkerregister
Kolliin, Chr. (-1767-86), forvalter, Horsens, kirkeejer,  

3810, 4043
Kolstrup, Carl (-1955-), gårdejer, Røde Mølle, Skan-

derborg,  1259 note 45
Kolstrup, Inger-Lise (*1941), kunsthistoriker,  5132
Kolt, Jens (-1798-), Skanderborg,  6174
Komløv, Jens Pedersen – se under Guldsmede (Kø-

benhavn) i Kunstner- og håndværkerregister
Kongelige Porcelænsfabrik, Den – se under Porce-

lænsfabrikker i Kunstner- og håndværkerregister
Konstantin (272-337), romersk kejser,  5045 
Konstantin-Hansen, Elise – se under Malere i Kunst-

ner- og håndværkerregister

KIRKEGAARD – KONSTANTIN-HANSEN
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Koorup, Else Hansdatter (†o. 1735),  5962
Koppelov (slægt) (-1710-35-), Underup Kjærsgård,  

5220
Kore, Trine (-1575-),  6204
Kornerup, Jacob – se under Malere i Kunstner- og 

håndværkerregister
Koudahl, Kristen (-1925-), lærer, Skannerup,  3358
Krabbe, Anne Lauridsdatter (1610-59),  928
Krabbe, Birgitte (-1641-85), til Østergård,  2359, 

2367-68, 2374, 2378 note 36
Krabbe, Elsebe (1514-78),  4468, 4491, 4493, 4501-

02, 4505, 4526, 4533
Krabbe, Erik (1510-64), rigsråd,  78
Krabbe, Georg Christoffer (1707-87), oberst,  4385, 

4387 note 11
Krabbe, Georg Christopher Sophis(?) (* og †1796),  

4385
Krabbe, Jens (-1689-), præst, Kattrup,  4627
Krabbe, Maren (1743-84),  5976
Krabbe, Margrethe (†1716), kirkeejer, Dover,  420, 

1737, 2975, 3149
Krabbe, Mogens (†1505), ridder,  820
Krabbe, Morten (†1517), ærkedegn, Århus,  819, 

2289, 2291, 2302 note 17
Krabbe, Niels – se under Murere i Kunstner- og 

hånd værkerregister
Krabbe, Ole (Oluf) (1656-1728), godsejer, Hastrup, 

Bjer re,  1751, 4180, 4351, 4365-67, 4381, 4387 
note 10, 4389 note 78, 4863, 4865-66

Krabbe, Ole (1756-73), junker,  4384
Krabbe, Otte (1641-1719), amtmand, gehejmestatsmi-

nister,  2488 note 7, 2647, 2687
Krabbe, Otte (-1649-), provst, Thyholm,  4176 note 

27
Krabbe, Peder (-1533-41-), byfoged, Århus,  87, 962 

note 606
Krabbe, Sophia (†o. 1607), Århus,  823, 914
Krabbe, Tyge (1474-1541), rigsmarsk, rigsråd,  4491
Krabbenhøft, … – se under Murere i Kunstner- og 

håndværkerregister
Krafse, Karen (†1602),  3282
Krag (våben),  4893, 4914-15, 4917-20, 5316-17
Krag, friherreinde – se Krag, Charlotte Amalie
Krag, gehejmerådinde – se Gram, Sophie Magdalene 

von
Krag, Anders Jensen, præst (1735-59), Hansted,  4843, 

4860 note 42
Krag, Børge (1695-1751), baron, til Edelsholm, Ende-

lave,  4911, 4918, 4928 note 105
Krag, Charlotte Amalie (1672-1703),  4701, 4868, 

4878, 4880-81, 4893, 4896, 4911, 4913, 4938, 
4960-61, 5310, 5317 

Krag, Charlotte Amalie (1702-71), baronesse, Stens-
ballegård,  4701, 4875-76, 4911, 4913, 4919

Krag, David (-1731-),  922
Krag, Edel Margrethe (1663-1739),  4904

Krag, Edele Nielsdatter (1686-1751), Stensballegård,  
4701, 4714, 4716, 4733, 4769, 4780, 4782, 4915-16, 
4918, 5035 note 39, 5316

Krag, Erich (1693-1716), til Stensballegård, baron,  
4884, 4911, 4914

Krag, Erik (1620-72), øverstesekretær,  105
Krag, Frederik (1655-1728), til Stensballegård, baron, 

vicestatholder i Norge,  4701, 4782, 4868-69, 4873, 
4876, 4878, 4881, 4884, 4893, 4896, 4898, 4904, 
4906, 4910-11, 4913, 4933, 4938, 4948 note 52, 
4960-61, 5299, 5306-07, 5310, 5315-17

Krag, Ide Helle Margrete (1698-1738), baronesse,  
4911

Krag, Jytte (†1693), Sporup,  3302 note 60, 3588
Krag, Karen Gregersdatter (†1716),  2640
Krag, Mogens (1544-1622), til Voldbjerg,  4927 note 

101
Krag, Niels (1574-1650), til Trudholm, rigsråd,  4927 

note 101
Krag, Niels (1653-1713), til Voldbjerg, geheimeråd,  

4904, 4927 note 101
Krag, Otte (1611-66), til Voldbjerg, rigsråd,  4927 

note 101, 6368
Krag, Palle (1700-02), Stensballegård,  4914
Krag, Peter (1699-1700), Stensballegård,  4876, 4880, 

4904, 4914
Krag, Thomas (†o. 1690), rektor,  5965
Krag, Vibeke Cathrine (†1755), baronesse,  4911, 

4918
Krag, Wiveck (†1729), Århus,  918
Kragballe, Margrethe Marie (1744-67),  2171-72
Krage, Conny P. – se under Arkitekter og bygmest-

re i Kunstner- og håndværkerregister
Kragh – se også Krag
Kragh, … (†1772), Horsens,  5595
Kragh, Christian (†1759), rådmand, byskriver, Hor-

sens,  5594-95, 5630 note 654
Kragh, Christian Stampe – se under Guldsmede 

(København) i Kunstner- og håndværkerregister
Kragh, Elsebeth (* og †1739),  5595
Kragh, Jens (-1945-), stud. theol.,  2682 note 78
Kragh, Johannes – se under Malere i Kunstner- og 

håndværkerregister
Kragh, Knud Christian (†1733), Horsens,  5594
Kragh, Niels (-1923-57-), præst, Hundslund,  2679 

note 9, 2680 note 40
Kragh, Rasmus Michelsen – se under Gørtlere i 

Kunst ner- og håndværkerregister
Krag-Juel-Vind-Arenfeldt – se Arenfeldt, Krag-Juel-

Vind-
Krag-Juel-Vind-Frijs – se Frijs, Krag-Juel-Vind-
Krarup, Gerda (-1895-),  4713
Krarup, Ludvig Constant (1806-62), præst, Tunø,  

2403
Krarup, S. (-1898-), lærer, Lading,  1857
Krarup, Thure (1739-1808), rektor, Århus,  751



6539

Kratzius, Peter Christian (1761-1810), købmand, 
Horsens,  5981

Kray, Mathias Gerhard Georg (1766-1831), kancel-
liråd, Århus,  1323

Krei, F.,  2459 note 12
Kreivitz, Gabriel – se under Garvere i Kunstner- og 

håndværkerregister
Kremberg, Jacob – se under Snedkere og billed-

skærere i Kunstner- og håndværkerregister
Krestensdatter, Anne – se Anne Krestensdatter
Krieger, J. C. (-1862-), proprietær, Elisabethsminde,  

1450 note 29
Krieger, Johan Cornelius (1818-94), generalmajor,  

6287
Krins, Hubert (*1937), kunsthistoriker,  1036, 3192, 

3214, 5058-59, 5062, 5081, 5084, 5095
Kristensen – se Vilhelmsen og Kristensen, arkitekter,  

154
Kristensen, Ane Dorthea (1876-97), Gjern Bakker,  

3343
Kristensen, E. Kahl – se under Snedkere og billed-

skærere i Kunstner- og håndværkerregister
Kristensen, Hans Krongaard (*1947), middelalderar-

kæolog,  5680, 6023 note 447
Kristensen, K. Helbæk (-1932-),  4091
Kristensen, Karl (-1942-), Ry,  3151
Kristensen, Kirstine Jensine Stefanie (1893-1912),  

4608
Kristensen, Kjeld (†o. 1618), kapellan,  5915
Kristensen, Kristen – se Chrestensen, Chresten,  
Kristensen, Martin (1842-1931), seminarieforstander, 

Gedved,  4777
Kristensen, Poul Halkjær, museumskonsulent,  1278 

note 152, 1687 note 35, 1705 note 25
Kristensen, Aage – se under Arkitekter og bygmest-

re i Kunstner- og håndværkerregister
Kristiansen, Georg (-1953-), lærer,  3996
Kristiansen, Georg N. – se under Konservatorer i 

Kunstner- og håndværkerregister
Kristiansen, Peter (*1961), museumsinspektør,  6253 

note 62
Krock, Hendrik – se under Malere i Kunstner- og 

håndværkerregister
Krog, Anne Margrethe Nielsdatter (†1717),  915
Krog, Christian Nielsen (1645-46), Århus,  828,  

900
Krog, Christian Nielsen (* og †1654), Århus,  828, 

900
Krog, I. C. – se under Klokkestøbere i Kunstner- og 

håndværkerregister
Krog, Jens Jacobsen (o. 1580-1629), rektor, Århus, 

præst, Vejlby,  827, 910
Krog, Niels (-1665-), mester,  116
Krog, Niels Nielsen (†1685), rektor,  828, 900
Krog, Ole Villumsen (*1939), kgl. sølvregistrator,  

5997, 6010, 6024

Krogh, Benny (-1995-), Endelave,  5312
Kroghe, Anders – se Anders Kroghe
Krognos, Oluf Mouridsen (1535-73), rigsråd,  674
Krogsgaard, Niels Jensen (o. 1700), farver, Århus,  915
Krogstrup, Anne Nielsdatter (-1784-),  904
Krogstrup, Chresten Nielsen (†1676), præst, Randlev,  

2484, 2491 note 65
Krohn, Troels – se Frederiksborg Orgelbyggeri under 

Orgelbyggere i Kunstner- og håndværkerregister
Kron, Dirick – se Dirick Kron
Kronmann, Hans Georg (d.y.) – se under Guldsme-

de (Århus) i Kunstner- og håndværkerregister
Krumpen, Jørgen (†o. 1500),  6000 note 23
Krumpen, Stygge (o. 1485-1551), biskop, Vendsyssel,  

102
Kruse, Bodil Enevoldsdatter (†1621),  826
Kruse, Edvard (-1691-), kammer- og justitsråd,  923
Kruse, Enevold (1554-1621), til Hjermeslevgård, ren-

temester, statholder i Norge,  527, 857-58, 889, 893, 
960 note 527

Kruse, Erik (-1683-), til Engelstoft,  888
Kruse, Hans (†1765), kommerceråd,  4326 note 11, 

4348
Kruse, Ingeborg (1604-44), til Kabbel,  888-89
Kruse, Ingeborg Tygesdatter (-1598-1619-),  751
Kruse, Jacob,  5957
Kruse, Karen Enevoldsen (1600-61),  858, 892-93
Kruse, Kirsten (-1559-85-), til Øls,  845, 3360
Kruse, Kirsten Jacobsdatter (-1741-),  5588
Kruse, Ludvig – se under Malere i Kunstner- og 

hånd værkerregister
Kruse, Otto (†1628),  945 note 102
Kruse, Rasmus Henrik – se under Malere i Kunst-

ner- og håndværkerregister
Kruse, V. – se under Malere i Kunstner- og håndvær-

kerregister
Kruså Kobber Messing Fabrik – se under Gørtlere i 

Kunstner- og håndværkerregister
Kruuse, Anders – se under Arkitekter og bygmest-

re i Kunstner- og håndværkerregister
Kruuse, Bartholomæus (-1714-), Århus,  908
Kruuse, Christiane (1773-), Horsens,  6353
Kruuse, Frans Henriksen (†1779), købmand, skipper, 

Århus,  302, 334, 927
Kruuse, Henrik Jacobsen (1671-1740), købmand, 

Århus,  1605
Kruuse, Johanne Marie (1775-1813), Tamdrup,  5149
Kruuse, Rasmus – se under Murere i Kunstner- og 

håndværkerregister
Kryssing, Anne Hansdatter (†1710), Århus,  912
Kryssing, Baltzer Hansen (†1728), købmand, skipper, 

Århus,  1251
Kryssing, Clemen Hansen (†1727), skipper, købmand, 

kirkeværge, Århus,  899, 909, 915
Kryssing, Clemen Hansen (†1793), Århus,  899
Kryssing, Gertrud Pedersdatter (-1755-),  836, 922 

KOORUP – KRYSSING
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Kryssing, Hans Clemensen (†1749), købmand, Århus,  
929

Kryssing, Karen Hansdatter (†1717), Århus,  901
Kryssing, Maren Hansdatter (1640-72),  1235, 1241, 

1252, 1255, 1639 note 55
Kryssing, Marie Clemensdatter (†1768), Århus,  899
Kryssing, Peder Hansen (†1717), købmand, overfor-

mynder, Århus,  1253
Kræfting, Svend – se under Snedkere og billedskæ-

rere i Kunstner- og håndværkerregister
Kræmer, Mikkel Povlsen – se under Guldsmede 

(Århus) i Kunstner- og håndværkerregister
Kræmmer, Laurits Jensen (-1841-), selvejergårdmand, 

True,  1536
Kulbars, Johan Jørgensen – se under Malere i Kunst-

ner- og håndværkerregister
Kuur, Johan Fr. (1797-1857), købmand,  1326
Kyhl, H. – se under Urmagere i Kunstner- og hånd-

værkerregister
Kühnel, Sophus Frederik – se under Arkitekter og 

bygmestre i Kunstner- og håndværkerregister
Kyster, Birgitte Christine (-1783-),  4137
Kyster, Friderica Louisa (Luvisa) – se Voetmann, Fri-

derica Louisa
Kyster, Johan Herman (-1783-),  4137
Københavns Alabastmester – se under Sten- og bil-

ledhuggere i Kunstner- og håndværkerregister
Københavns Porcelænsfabrik – se under Porcelæns-

fabrikker i Kunstner- og håndværkerregister
Købke, Christen – se under Malere i Kunstner- og 

håndværkerregister
Kølholt, Jørgen Madsen (†1640), købmand, Horsens,  

5917, 6031 note 614
Kølholt, Mads Jørgensen (†1706), købmand, kirke-

værge, Horsens,  5777, 5810, 5913, 5917, 5955, 
5971, 6025, 6031 note 614

König, Caspar – se under Klokkestøbere i Kunst-
ner- og håndværkerregister

Königsmarck, C. O. von (-1658-), svensk greve,  68, 
484, 487 

Køster, Fr. – se under Gørtlere i Kunstner- og hånd-
værkerregister

Køster, Jacob Jonas (†1846), apoteker,  1326
Køstner, … (†o. 1741), løjtnant, Horsens,  5961 
Kaa, Peder – se Peder Kaa
Kaa(e?), …(Lau)ridsen, Holme,  2212
Kaae, Ane Madsdatter, Harlevholm,  2027, 2032 note 

66
Kaae, Ane Maria (1751-1829),  1419-20
Kaae, Christen Pedersen (1679-1759), Skibby,  2028, 

2032 note 73
Kaae, Daniel Pedersen (-1592-), præst, Harlev,  2018-

19
Kaae, F. – se under Malere i Kunstner- og håndvær-

kerregister
Kaae, Maren Pedersdatter (1783-),  2032 note 75

Kaae, Michel (-1797-), Lisbjerg,  3066
Kaae, Michel Olesen (1763-1834), Gråmølle,  1420, 

1707
Kaae, Ole Nielsen (1717-97), Blegind,  3066
Kaalund, Bodil – se under Malere i Kunstner- og 

håndværkerregister
Kaalund, Johanne Kirstine (-1814-),  5982
Kaalund-Jørgensen, Martin – se under Malere i 

Kunst ner- og håndværkerregister
Kaarsberg, … – se Galthen, …
Kaarsberg, Anders (Andreas) (-1813-), købmand,  939
Kaarsberg, Peter Andreas (1718-74), købmand, Århus,  

939
Kaas, Frederik Christian (1727-1804), søofficer,  303
Kaas, Hans (1657-1700), til Hastrup, stiftsamtmand, 

Trond hjem, kirkeejer, Ejstrup,  4179
Kaas, Hartvig (†1625),  3493 note 66
Kaas, Jacob (-1602-), magister, læge, Århus,  1244
Kaas, Jens Nielsen (-1648-), Århus,  1278 note 140
Kaas, Jesper (-1581-),  76
Kaas, Kirsten (-1654-),  1935
Kaas, Lene Cathrine (-1686-), til Hastrup, kirkeejer, 

Ej strup,  4180
Kaasdatter, Anne – se Anne Kaasdatter

L A H (-1713-), Søvind,  5021
L H (-1732-),  6207
L H G (-1756-),  2640
L H I R S (-1641-), degn, Skovby,  1980
L H M,  2509 
L I (-1604-), kirkeværge(?), Nørre Snede,  4241
L I D, g.m. H I W(?),  2140
L I H (o. 1600), kirkeværge, Skovby,  1979
L K B (-1864(?)-), Folby,  1830
L M,  3614
L N,  2099
L N S (†1677), Århus,  1247
L N S (†1681), Århus,  1248
L N S (†1696),  1248 
L P (-1592-),  2018-19
L S D H B (-1720-),  1698
L S S D – se Sørensdatter, Lisbeth Sofia
L S Ø (-1618-), Borum,  1989
la Cour – se Cour, … la
L..borg (1600’erne),  2162
Ladefoged, Søren Christensen (†1711), købmand, 

Broberg,  1246, 1253
Lagly, … – se under Guldsmede (København) i 

Kunst ner- og håndværkerregister
Lahmare, Wilhelmina de – se Mare, Geronemine 

(Wilhelmina) de la
Lam, Christian – se under Smede i Kunstner- og 

hånd værkerregister
Lamb, Niels – se Niels Lamb
Landmark, Sophie – se under Skræddere og para-

mentmagere i Kunstner- og håndværkerregister
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Danmarks Kirker, Århus

Landsberg, Herrad von (o. 1125-95), abbedisse, forfat-
ter,  356 note 33

Lang, Bo Mogensen (†1423), biskop, Århus,  64, 66, 
75, 87, 91 note 18, 93 note 116, 219, 288, 357 note 
97, 377, 396, 414, 463 note 73, 656, 756, 818, 844, 
857-58, 862, 1369, 1546 note 53, 5199

Lang, Catharine – se Catharine Lang 
Lang, D. O. (1777-1840),  1324
Lang, Jens – se Jens Lang  
Lang, Mads – se Mads Lang
Lang, Theodora (1855-1935), seminarierektor, skole-

leder, Silkeborg,  6286, 6292, 6319
Langballe, Christen (-1747-67-), Lystruphave, kirke-

ejer,  3909, 4158, 4164, 4167, 4169
Langballe, Henrik Mickelsen (-1714-17-), kirkeværge, 

Århus,  899
Langballe, Johanne Marie (-1788-),  4348
Langballe, Michel Nielsen (†1658(?)), købmand, År-

hus,  1241, 3057
Langballe, Nicolai (-1747-), præst,  5177
Langballe, Niels (1687-1752), kgl. krigsråd, vejer og 

måler, Århus,  631, 1707, 1722 note 7, 1733-34, 
4622 note 6 

Langballe, Otto – se under Arkitekter og bygmest-
re i Kunstner- og håndværkerregister

Langballe, Peder (†1751/52),  3904
Langballe, Poul Glud (-1789-),  4348
Langballe, Rasmus (-1754-),  4167
Langberg, H. P. R. – se under Murere i Kunstner- og 

håndværkerregister
Langberg, Harald (1919-2003), overinspektør,  5058, 

5084, 5124, 6260 note 232
Lange (våben),  5216
Lange, … – se under Snedkere og billedskærere i 

Kunstner- og håndværkerregister
Lange, Anne Gundesdatter (-1595-),  1910-11, 1915, 

1922
Lange, Carl – se under Arkitekter og bygmestre i 

Kunstner- og håndværkerregister
Lange, Christoffer (†o. 1560(?)),  4512 note 162
Lange, Erik, g.m. Abel Skeel – se Lange, Niels
Lange, Erik (†1613), lensmand,  5666, 6000 note 28
Lange, Frederik – se under Malere i Kunstner- og 

håndværkerregister
Lange, Hans (†1609), til Brejning og Kærgård,  1717
Lange, Jens Iversen (o. 1400-82), biskop, Århus,  56, 

64, 66, 76-77, 87, 219, 273, 287, 291, 377, 396, 432-
34, 437-38, 446, 450, 452, 467, 470 note 259, 483, 
489, 492-93, 495, 499-500, 503, 518, 520, 535, 540, 
546-48, 576, 641 note 173, 665, 757-58, 1109-10, 
1062, 1352, 1387-88, 1392, 1399, 1408, 1436, 1573, 
1697, 1944, 1949, 1972, 2092, 2132, 2135, 2153, 
2183, 2387, 2419, 2723, 2818-19, 3760, 3844, 4437, 
4458, 4508 note 62, 4682, 6355

Lange, Margrethe (†1554),  2378 note 27
Lange, Margrethe Eriksdatter (†1622),  6151

Lange, Niels (†1565), til Kærgård, lensmand,  674
Lange, Stephine – se Bernth, Stephine
Lange, Thor Næve (1851-1915), filolog, forfatter,  

3307, 3637, 3641-42, 3644, 3647-48, 3650, 3652 
note 38

Langeland, … (†o. 1773),  5961
Langeland, Elisabeth (1736-1737),  5956
Langeland, Peter (†o. 1741), kaptajn,  5956, 5961
Langeland-Mathiesen, Aage – se under Arkitekter 

og bygmestre i Kunstner- og håndværkerregister
Langetoft, Helge – se under Arkitekter og bygmest-

re i Kunstner- og håndværkerregister
Langlet, Emil – se under Arkitekter og bygmestre 

i Kunstner- og håndværkerregister
Lanng, Christen (1749-1837), til Hessel og Rantzaus-

gave,  2597, 2609
Lars – se under Murere i Kunstner- og håndværker-

register
Lars – se under Tagtækkere i Kunstner- og hånd-

værkerregister
Lars Mikkelsen (-1347), kannik, Århus,  75
Lars Truedsen (-1340-50-), Tvingstrup, Gylling,  82, 

2811, 2832, 2839 note 76, 4867
Larsdatter, Karen (-1619-),  4746, 4754
Larsdatter, Maria – se Maria Larsdatter 
Larsen, Alfred – se under Malere i Kunstner- og 

håndværkerregister
Larsen, Anders (-1929-), præst, Jelling,  6319
Larsen, Bertram – se Bertram Larsen, Julius
Larsen, Christen – se under Snedkere og billed-

skærere i Kunstner- og håndværkerregister
Larsen, F. S. – se under Gørtlere i Kunstner- og 

håndværkerregister
Larsen, Fr. – se under Gørtlere i Kunstner- og hånd-

værkerregister
Larsen, Henning – se under Arkitekter og bygmest-

re i Kunstner- og håndværkerregister
Larsen, I. – se under Gørtlere i Kunstner- og hånd-

værkerregister
Larsen, I. A., lærer, kirkesanger, Nebel,  4946
Larsen, Jens (-1621-), Århus,  1278 note 132
Larsen, Jens Henrik (-1816-21-), præst, Århus,  1017
Larsen, Jermin – se under Urmagere i Kunstner- og 

håndværkerregister
Larsen, Karl-Johan – se under Malere i Kunstner- og 

håndværkerregister
Larsen, Karsten V. – se under Konservatorer i Kunst-

ner- og håndværkerregister
Larsen, Knud – se under Malere i Kunstner- og 

håndværkerregister
Larsen, M. (-1883-), lærer, kirkesanger,  3232, 3253 

note 96
Larsen, Mimi – se under Konservatorer i Kunstner- 

og håndværkerregister
Larsen, Mogens – se under Konservatorer i Kunst-

ner- og håndværkerregister

KRYSSING – LARSEN
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Larsen, Orla Fischer (-1977-), Horsens,  6022 note 
436

Larsen, P. – se under Murere i Kunstner- og hånd-
værkerregister

Larsen, Svend Unmack (1893-1965), borgmester, 
Århus,  1333

Larsen, William P. – se under Konservatorer i 
Kunstner- og håndværkerregister

Las, Anders – se Los, Anders
Lasdatter, Anne (†1668), Hasle,  1513
Lasdatter, Inger (†1680’erne),  4203
Lasdatter, Karen (†o. 1711), Århus,  926
Lassen – se også Lasson
Lassen, …, til Dybvad, justitsråd – se Lasson, Thøger
Lassen, Allin – se under Malere i Kunstner- og hånd-

værkerregister
Lassen, Anders (1817-99), gårdejer, Troelstrup,  4070
Lassen, Anders Jensen, selvejer, Brendstrup,  2032 note 

70
Lassen, Anna Bendixdatter (-1723-36-), Tyrrestrup,  

4701, 4712, 4740, 4998 note 42, 5012-13
Lassen, Anne (†1747), Åkær,  2777
Lassen, Anne Elisabeth (1730-1808), til Lyngbygård,  

1634, 2035 
Lassen, Bendix (-1698-1717), til Åkær, justitsråd,  

2065, 2339, 2359, 2461, 2619, 2737, 2745 note 58, 
2793 note 96, 2841, 4543, 4589, 4671

Lassen, Elsebeth (1707-86), Rind,  2835
Lassen, Erhard – se under Snedkere og billedskæ-

rere i Kunstner- og håndværkerregister
Lassen, Jens (o. 1624-90), assessor i Admiralitetskol-

legiet,  726, 750, 811, 909
Lassen, Jens (-1648-), Århus,  573
Lassen, Jens (1770-1804), Tarskov Mølle,  2028, 2032 

note 70
Lassen, Jens (-1776-), Gråmølle,  1495
Lassen, Jens Andersen – se Brendstrup, Jens Andersen 

Lassen
Lassen, Johanne Friderica (-1790-), Århus,  1304
Lassen, Kirstine Marie (1823-73), Troelstrup,  4070
Lassen, L. C. (-1918-), Kirstinesminde,  1382
Lassen, Maren Pedersdatter (†1709),  834, 919, 2281 

note 48
Lassen, Maren Rasmusdatter (1648-1710),  831, 911, 

1667
Lassen, Margrethe Cathrine – se Colding, Margrethe 

Cathrine
Lassen, Maria (-1712-),  1210, 1212
Lassen, Mickel (†1709), købmand, Århus,  374 note 

301, 717, 803, 926
Lassen, Peder (†o. 1650),  1896
Lassen, Peder (-1706-), Århus,  926
Lassen, R. K. (-1852-), forfatter,  5660
Lassen, Rasmus (†1687), Brendstrup,  1588
Lassen, Rasmus (-1714-),  948 note 197
Lassen, Søren – se Søren Lassen

Lassen, Thomas W., historiker,  6376 note 55  
Lassen, V. Jordan – se under Ingeniører i Kunstner- 

og håndværkerregister
Lassenius, Johannes (1636-92), præst, forfatter,  949 

note 205 og 212
Lasson – se også Lassen
Lasson, …, Åkær,  2790
Lasson, Anna (1788-1857),  5983
Lasson, Hedevig Margrethe (1743-85), Århus,  750, 

816, 909
Lasson, Henrik (†1732), til Åkær, major,  2738
Lasson, Ivar Christian von (1755-1823), generalmajor,  

5983 
Lasson, Jens – se Lassen, Jens
Lasson, Jens Rasmussen (†1693), købmand, overfor-

mynder, Århus,  703, 729, 912
Lasson, Palle Møller (-1720-57), fabrikant, møller, 

Møllersdal, Bryrup,  3929, 3932 note 55, 4170
Lasson, Peder (-1753-),  3174
Lasson, Peder Thøgersen de (†1737), til Rødslet, kan-

celliråd,  2777
Lasson, Thøger (-1743-72), til Åkær og Dybvad, ju-

stitsråd,  816, 2510
Lasson, Ursula Sophie – se Rosing, Ursula Sophie
Lauersen, A. – se under Malere i Kunstner- og hånd-

værkerregister
Lauersen, Søren P. (-1903-), gårdejer, Over Bomholt,  

3671
Laurensen, Per – se Per Laurensen
Laurenssen, Erik – se Erik Laurenssen 
Laurentii [filia], Dorothea – se Dorothea Laurentii
Laurentius, Thomas (†1719), stiftslæge, Århus,  906
Laurids – se under Urmagere i Kunstner- og hånd-

værkerregister
Laurids Bertelsen (†1588), superintendent, Århus,  

110, 822-23, 912, 1411
Laurids Fogh (†1579), borgmester, Århus,  1244
Laurids Hase (-1550-), Resendal,  1921
Lauridsdatter, Boel,  1997
Lauridsdatter, Dorothea – se Dorothea Laurentii
Lauridsdatter, Johanne (†1726),  836, 916
Lauridsdatter, Kirsten (-1600-),  1196, 1245
Lauridsdatter, Kirsten (†1602), Ormslev,  2170
Lauridsdatter, Maren – se Maren Lauridsdatter
Lauridsdatter, Martha(?) (-1734-), Horsens,  5589
Lauridsdatter, Sidsel (-1667-), Horsens,  5484
Lauridsen – se også Lauritsen, Lauritzen
Lauridsen, Anders (†1692), købmand, rådmand, År-

hus,  1252
Lauridsen, Anders (†1754), skipper, Århus,  906
Lauridsen, Ebbe – se Udsen, Ebbe Lauridsen
Lauridsen, Jens – se under Snedkere og billedskæ-

rere i Kunstner- og håndværkerregister
Lauridsen, Laurids (†1692), rektor, Århus,  785, 903
Lauridsen, Niels – se under Murere i Kunstner- og 

håndværkerregister
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Lauridsen, Niels (-1746-52-), Venggård,  3245
Lauridsen, Peder – se Peder Lauridsen
Lauridsen, Rasmus – se under Klokkestøbere i 

Kunst ner- og håndværkerregister
Lauridts (†1659), byfoged, Århus,  1337
Lauridtsen, Hans – se under Malere i Kunstner- og 

håndværkerregister
Lauridtsen, Lauridtz – se Lauridsen, Laurids
Lauridtsen, Niels – se Fog, Niels Lauridsen
Lauridtzdatter, Maren (†1717), Brabrand,  1542
Lauridtzen, Niels (-1691-),  810
Laurit…, Hans Jørgen, Skanderup,  2935 note 69
Laurits – se under Murere i Kunstner- og håndvær-

kerregister
Laurits (Århus) – se under Murere i Kunstner- og 

håndværkerregister
Laurits – se under Sten- og billedhuggere i Kunst-

ner- og håndværkerregister
Laurits (Århus, -1726-) – se under Snedkere og bil-

ledskærere i Kunstner- og håndværkerregister
Laurits (Århus, o. 1750) – se under Snedkere og bil-

ledskærere i Kunstner- og håndværkerregister
Laurits Tommesen (-1572-), Brørup,  4627
Lauritsdatter, Elisabeth (†1647),  792, 908
Lauritsdatter, Karen (†1650),  4759
Lauritsdatter, Maria (-1673-),  1783
Lauritsdatter, Mette (1566-1642),  1174, 1182, 1191, 

1230, 1234, 1962
Lauritsen – se også Lauridsen, Lauritzen
Lauritsen, Andreas, graver,  2436 note 15
Lauritsen, Christen (-1603-), præst, Mårslet,  2272
Lauritsen, Christen (†1683), byfoged, Århus,  1247
Lauritsen, Christopher – se Udsen, Christoffer Lau-

ridsen
Lauritsen, Hans (-1767-), amtsfuldmægtig,  3071, 3123
Lauritsen, Jens – se Mariager, Jens Lauritsen
Lauritsen, Jens Jørgen (1799-1861), Serridslev,  4946
Lauritsen, Jørgen – se under Glarmestre og glas-

kunstnere i Kunstner- og håndværkerregister
Lauritsen, Jørgen – se Løvenbalk, Jørgen Lauridsen
Lauritsen, Karen Marie – se Jørgensen, Karen Marie
Lauritsen, Oluf, Horsens,  5964
Lauritsen, P. – se under Malere i Kunstner- og hånd-

værkerregister
Lauritsen, Svend B. – se under Smede i Kunstner- og 

håndværkerregister
Lauritsen, Sylvester – se under Malere i Kunstner- og 

håndværkerregister
Lauritsen, Søren (1806-55), gårdmand, Serridslev,  

4946
Lauritsen, Søren (-1916-), gårdejer, Hornborg,  5289
Lauritsen, Thomas (-1967-), gårdejer, Hornborg,  

5294
Lauritzdatter, Abelone (†1650), Århus,  702-03, 800, 

903
Lauritzdatter, Anna (-1749-50), Boes,  3175

Lauritzdatter, Anne (†1674),  1921
Lauritzdatter, Anne (-1718-), Århus,  922
Lauritzdatter, Berithe (-1628-33-),  2078, 2082
Lauritzdatter, Birthe (†o. 1717), Horsens,  5964
Lauritzdatter, Gertrud (†1680), Århus,  831, 915
Lauritzdatter, Karen (o. 1600), Århus,  824, 908
Lauritzdatter, Karen (†1717), Århus,  740, 834, 910
Lauritzdatter, Kirsten (†o. 1669),  792, 901
Lauritzdatter, Mariche (†1622), Århus,  825, 915
Lauritzdatter, Sidsel (-1667-), Horsens,  5493
Lauritzen – se også Lauridsen, Lauritsen
Lauritzen, Anders (-1669-), kirkeværge, Århus,  1175
Lauritzen, Claus – se under Sten- og billedhuggere 

i Kunstner- og håndværkerregister
Lauritzen, Hans (-1767-), fuldmægtig,  6163, 6172, 

6183
Lauritzen, Lauritz – se Lauridsen, Laurids
Lauritzen, Michel – se under Murere i Kunstner- og 

håndværkerregister
Lauritzen, Niels (†o. 1625), præst, Nørre Snede,  4247 

note 74
Lauritzen, P. Koch – se under Snedkere og billed-

skærere i Kunstner- og håndværkerregister
Laurs (-1572-), præst, Ballerup, Måløv,  1919
Laursdatter, Anne (-1743-), Skibby,  2028
Laursdatter, Inge(r) (1711-97), Vejlby,  1483-84
Laursdatter, Inger (1796-1856), Vejlby,  1483-84
Laursdatter, Karen (1632-68), Århus,  1206
Laursdatter, Maren (1784-1860), Steensgaard,  3767
Laursdatter, Sidsel (-1802-), Grølsted, Ellerup,  3387
Laursen, Anders (†1692), købmand, Århus,  1206
Laursen, Anders (-1720-), Århus,  613
Laursen, Eberhart (-1904-), sognefoged, gårdejer, 

Sand by,  1810
Laursen, Hans – se under Malere i Kunstner- og 

hånd værkerregister
Laursen, Jacob (†o. 1673), Århus,  800
Laursen, Jens (†1739), Sønder Galten,  2116
Laursen, Jens (-1905-), præst, Frederiksberg,  1933
Laursen, Johannes,  4147
Laursen, Jørgen (-1656-), kirkeværge, Norring,  1841
Laursen, Karl M. (†1944), Lillering,  2060
Laursen, Lene (1863-66), Tamdrup,  5153
Laursen, Mathilde (†1927),  1904, 1925 note 49
Laursen, Niels (-1829-), gårdejer, Tåning,  4619
Laursen, Peder (-1746-),  2116
Laursen, Peder (-1840-), købmand, kroholder, Rye,  

3810
Laursen, Rasmus – se under Snedkere og billed-

skærere i Kunstner- og håndværkerregister
Laursen, Rasmus (-1753-54-), Fregerslev,  3096
Laursen, Rasmus (†1866), Veng,  3248
Laursen, Søren (†1850), Toftum,  5035 note 40
Laursen, Søren Peter (†1864), Hørslev,  2059
Laus – se under Guldsmede (Århus) i Kunstner- og 

håndværkerregister

LARSEN – LAUS

442*
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Laversdatter, Anne ( †1610),  3171
Lavesen, Peder – se Yderup, Peder Lavesen
Lavridsen, Morten (-1643-), Gammelstrup,  4062-63
Lavritsdatter, Karen (-1616-), kirkeværge, Hvilsted,  

2608-11, 2615, 2618 note 58
Lavritssen, Niels (-1614-), Kvottrup,  1896
Lavsen, Rasmus – se Lauridsen, Rasmus
Lebrun, Charles – se under Malere i Kunstner- og 

håndværkerregister
Le Coffre, Benoît (Bendix) – se under Malere i 

Kunstner- og håndværkerregister
Ledemarch, Jørgen (-1734-),  2072
Leegaard, Anna Marie (†1813), Skanderborg,  6245
Leegaard, Christen (-1753-), Skanderup,  2932
Leegaard, Hans (-1711-), kancelliassessor,  3988 note 

5
Leegaard, Poul Christensen (Christian) (1753-1813), 

til Leegaardslyst, kammerråd, landvæsenskom missær,  
2932, 6262 note 264 

Leegaard, Povl Nielsen (†1729), Skanderborg,  2932, 
2937 note 121

Leirskov, Jørgen Iversen (†1654), præst, Endelave,  
5327

Lembek – se Limbæk
Lemche, Søren – se under Arkitekter og bygmest-

re i Kunstner- og håndværkerregister
Lente, Johan Hugo von (1640-1719), diplomat, kans-

ler,  949 note 205, 950 note 225
Lentz, Margrethe (†1758), til Mattrup og Mindstrup,  

3952, 3998-99, 4002, 4281
Leonora Christina (1621-98), kongedatter, forfatter,  

6256 note 159
Lerbech-Sørensen, Erik – se under Arkitekter og 

bygmestre i Kunstner- og håndværkerregister
Lerche, … – se under Sten- og billedhuggere i 

Kunstner- og håndværkerregister
Lerche, Peder (-1678-81-), landsdommer, Skorup,  

3369
Lesbrant, Anna Sophia von (†1693),  3287-88, 3290, 

3294
Let, Søren Pedersen (†1682), provst, Harlevholm,  

2026-27, 2032 note 66
Leth, Axel Rasmussen (1892-1945(?)), soldat,  2928
Leth, Christen (-1754-62), til Hastrup, kommerceråd, 

Ejstrup,  4180, 4204 note 14
Leth, Christian (-1756-), krigsråd, Vejle,  4857
Leth, Jens (-1752-53-), Rindlevgård,  3006
Leth, Jens Nielsen (1721-95), Framlev,  2059
Leth, M. C., Kasted,  1606
Leth, Niels Nielsen (-1776-), Fregerslev, Hørning,  

3071
Leth, Peder Nielsen (-1809-), kirkeejer, Hørning,  

3071
Leth, Wilhelm Peter – se under Arkitekter og byg-

mestre i Kunstner- og håndværkerregister
Leunbak – se Leunbach

Leunbach, Carl Leopold von (1719-1805), general-
major, Horsens,  6078

Levetzau, Birte Cathrine (†1784),  4512 note 151
Levetzau, Birthe Marie (†1784),  6027 note 547
Levetzau, Hans Frederik von (-1787-91), hofjunker, 

Skanderborg,  6245, 6262 note 263
Levetzau, Lucie Hedevig von (1675-1757), til Urup,  

1549, 4438, 4467, 4498-99, 4500, 4503, 5868-69, 
6027 note 547

Levetzau, Theodosius (1665-1719), generalmajor, til 
Ox holm,  5536, 5849

Levin, Mette Pedersdatter (o. 1750),  3835
Lewerkhuusen, Carl Frederik Wilhelm von (1747-

1841), oberstløjtnant, Århus,  1324
Lichtenberg (våben),  4730 note 32
Lichtenberg, Abel Brodersdatter (†1728),  5959
Lichtenberg, Bodil de (1735-1807), Horsens,  5879, 

5911, 5930, 5933-34, 6027 note 545
Lichtenberg, Bodil Hofgaard de – se Hofgaard, Bodil 

Steffensdatter
Lichtenberg, Broder (1668-1710), købmand, Horsens,  

5484, 5499, 5567, 5570, 5582, 5592
Lichtenberg, Elisabeth Catharina de (1785-1807), 

Serridslevgård,  4730 note 32, 4784, 4942, 4948 
note 49

Lichtenberg, Elisabeth Cathrine de (* og †1741), 
Horsens,  5929, 5932

Lichtenberg, Gedske (1673-1697),  5924, 5929, 5932, 
5959, 5965

Lichtenberg, Gerhard (Gerdt) Hansen de (1697-
1764), købmand, godsejer,  2784, 4499, 4543, 4557, 
4701, 4775, 5368, 5447-48, 5456, 5656-57, 5660, 
5672, 5722, 5725-27, 5742-43, 5746, 5756, 5758, 
5760-61, 5767, 5792, 5795, 5815-16, 5843-44, 
5848, 5864-65, 5868-69, 5879, 5884, 5887, 5893-
94, 5896, 5911, 5913, 5921-24, 5926, 5929, 5931, 
5937, 5940, 5944, 5946, 5948, 5950, 5953, 5959, 
5984, 5996, 6005 note 159, 6008 note 225, 6013 
note 316, 6017 note 367, 6023 note 457, 6025 note 
523 og 528, 6029 note 585, 6032 note 634

Lichtenberg, Gertrud de (†1760), Horsens,  5929
Lichtenberg, Hans Henrik de (†1777), til Bidstrup, 

Søbygaard, justitsråd,  3101, 3317, 3369, 3378, 3525, 
3569

Lichtenberg, Henrik (1665-1745), Horsens,  5538, 
5801, 5804, 5923-24, 5929, 5933, 6032 note 637

Lichtenberg, Jens, Horsens,  5934
Lichtenhielm, Bodil de – se Licthenberg, Bodil de
Lichtenhielm, Bodil Adolphina Sophie (* og †1764), 

Horsens,  5933
Lichtenhielm, Bodil Helena de (1767-70), Horsens,  

5929-30, 5933
Lichtenhielm, Bodil Helena de (1772-73), Horsens,  

5930, 5934
Lichtenhielm, Gedske Adolphine Sophie de (†1770), 

Horsens,  5929, 5934
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Lichtenhielm, Gerhard Lichtenberg de (1773-74), 
Hor sens,  5930, 5934

Lichtenhielm, Jochum Hansen Rodenborg de (1701-
75), kancelliråd, kirkeværge, Horsens,  3847, 3871 
note 8, 5368, 5447, 5482, 5486, 5500, 5532, 5541, 
5567, 5583, 5603, 5616, 5656, 5707, 5709, 5724-25, 
5783, 5855, 5864, 5868, 5879, 5893-94, 5896, 5911, 
5915, 5920, 5929-30, 5933, 5935, 5953, 5958, 5962, 
5996, 6016 note 352, 6027 note 545, 6032 note 634

Lieb, Cathrine Agnethe (1775-1809),  5994
Liebreich(?) (våben),  4384
Liebreich, Helena Juliana von (-1672-), til Bjerre, Åle,  

4384
Liebreich, Johan (o. 1650), til Søndersthofvet, oberst,  

4384
Lihme, Peder Rasmussen – se Lime, Peder Rasmussen
Liim, Petrus, præst, Vejlby,  1473
Liime, Kirstine Catrine (*1687),  2080
Liisberg, Ellen, Århus,  607
Liisberg, H. C. Bering (1854-1929), forfatter, muse-

umsinspektør,  46
Liisberg, L. – se under Murere i Kunstner- og hånd-

værkerregister
Liljemesteren – se under Kalkmaleriværksteder i 

Kunstner- og håndværkerregister
Liljenskjold, C. – se under Sten- og billedhuggere i 

Kunstner- og håndværkerregister
Lillelund, M. – se under Snedkere og billedskærere 

i Kunstner- og håndværkerregister
Lillelund, Thomas (1712-81), præst, Årslev, Tilst,  

1560, 1565
Lillemose, Karoline (-1939-),  2510
Lillemose, Rasmus (-1939-),  2510
Lillie-Juul (våben),  3226
Lillienskiold, Annette Christine (1775-1842),  5951
Lillienskiold, Anton Christian (1778-1843),  5950
Lillienskiold, Anton Jacob (1734-1818), hofchef, 

o berst,  5657, 5952, 5997, 6029-30
Lillienskiold, Carl Gustav (1791-1830), kammerjun-

ker, Horsens,  5993, 6030 note 599
Lillienskiold, E. (-1922-), konventualinde,  5769, 5789
Lillienskiold, Frederik Nicolai Hieronymus (1779-

1827),  5950
Lillienskiold, Hans Christopher (1762-1837),  5950
Lillienskiold, Hans (eller Johannes) Gustav (1727-

1796), flådeofficer, kammerherre,  5657, 5753, 
5761, 5765, 5793, 5815, 5839, 5845, 5879, 5894, 
5914, 5950, 5952-53, 6030 note 601

Lillienskiold, Jan (1766-1801),  5950
Lillienskiold, Juliane Marie (1783-),  5951
Lillienskiold, Karen Pauline – se Gersdorff, Pouline 

Cathrine von
Lillienskiold, Margrethe (1755-1835), kammerherre-

inde, Horsens,  5993, 6030 note 599
Lillienskiold, Mette Catharine Elisabeth (1774-1854),  

5950

Lillienskiold, Peder Carl (1767-1839), søofficer, Hor-
sens,  5950

Lillienskiold, Poul (* og †1772),  6030 note 601
Lillienskiold, Sophie (1788-1830), Horsens,  5993, 

6030 note 599
Lillienskiold, Sophie Charlotte – se Heltzen, Sophie 

Charlotte von
Lillienskiold, Sophie Charlotte Augusta (1782-),  

5951
Limbek, Claus (-1338-68-), drost,  87
Lime, Anders (før 1667), Horsens,  5484, 5499
Lime, Birgitte (†o. 1699), Horsens,  5962
Lime, Else Kirstine (1727-82),  3479
Lime, Morten Madsen (†før 1680), Horsens,  5592, 

5594
Lime, Otto Christian (-1727-), provst,  3479
Lime, Peder Rasmussen (-1687-98-), til Farregård, kir-

keejer,  3317, 3338, 3569, 3655, 4110, 4140 note 8
Lime, Rasmus, (†1699),  5962
Lime, Rasmus Pedersen (1682-1747), præst, Them, 

kirkeejer,  4110, 4135, 4140 note 10-11
Lind, Christen Madsen (-1770-), Horsens,  5478
Lind, Egmont – se under Konservatorer i Kunstner- 

og håndværkerregister
Lind, Erik Christensen – se under Guldsmede 

(Horsens) i Kunstner- og håndværkerregister
Lind, Gregers M. – se under Konservatorer i Kunst-

ner- og håndværkerregister
Lind, Hans – se under Murere i Kunstner- og hånd-

værkerregister
Lind, Peder – se under Gørtlere i Kunstner- og 

håndværkerregister
Lind, Valdemar Aage – se under Guldsmede (Hor-

sens) i Kunstner- og håndværkerregister
Lindberg, Ane (1827-84), Horsens,  6127
Lindberg, Eleonora Marie (1797-1881), Horsens,  

6127
Lindberg, Hans Jørgen – se under Snedkere og bil-

ledskærere i Kunstner- og håndværkerregister
Lindberg, Jørgen – se under Gørtlere i Kunstner- og 

håndværkerregister
Linde, Else (†1689),  3278, 3296, 3298
Linde, Peter – se under Konservatorer i Kunstner- 

og håndværkerregister
Linde, Rasmus (1830-64), soldat, Skanderborg,  6239
Lindegaard, … – se under Malere i Kunstner- og 

håndværkerregister
Lindegaard, P. H. – se under Malere i Kunstner- og 

håndværkerregister
Lindemand, Christian (1704-81), jubellærer, præst, 

Harlev, Framlev,  2026
Lindemann, Frederikke (1817-92), Horsens,  6126
Lindemann, Johan S. (1825-1909), læge, Horsens,  

6125
Lindemann, Laura (1852-91), Horsens,  6125
Lindemann, Margrete (1838-75), Horsens,  6125

LAVERSDATTER –  LINDEMANN
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Lindemann, Sophie Dorothea (1797-1849), Horsens,  
6124

Lindemann, Sophie Dorothea (1852-1902), Horsens,  
6125

Lindemann, Søren Ryde (1796-1859), Horsens,  6124
Lindenfeld, Margrethe Pedersdatter (†1677), Århus,  

905
Lindenov (våben),  4958
Lindenov, Anna Elisabeth, Århus,  843
Lindenov, Christian, kommerceråd, Århus,  843
Lindenov, Christoffer Henriksen (1639-97), til Friis-

holt, amtmand, Århus,  850, 852
Lindenov, Christoffer Johansen,  5631 note 688
Lindenov, Godske (†1738), oberstløjtnant,  840, 842-

43, 936-37, 5597
Lindenov, Hans Johansen (1573-1642), til Gavnø, 

rigsråd, Århus,  842
Lindenov, Helvig (†1634),  3379, 4164, 6288
Lindenov, Henrik (†1673), til Øvids Kloster, Skåne, 

rigsråd, Århus,  852
Lindenov, Laurids (1583-1635), til Oregård,  287, 684, 

686-88,  840, 842
Lindenow – se Lindenov
Lindenpalm, Jørgen Hvass de (1729-82), til Tirsbæk, 

kirkeejer, Tirstrup, Engum,  3967, 6008 note 225
Linder-Madsen, T. – se under Guldsmede (Viby Sj.) 

i Kunstner- og håndværkerregister
Lindgreen, Kirstine Sophie Frederikke (†1836),  4068
Lindhard, C. (-1869-),  2407 note 37
Lindhardt, Mogens (1769-1845), stiftsprovst,  1325
Lindhardt, V. C. (1850-1922), stiftsprovst, Århus,  600
Lindstrøm, Charles – se under Sten- og billedhug-

gere i Kunstner- og håndværkerregister
Lindvald, … – se under Snedkere og billedskærere 

i Kunstner- og håndværkerregister
Lindvig, Jens Jørgen (1687-1766), købmand, Hor-

sens,  5368, 5450, 5486, 5508-10, 5530, 5532, 5534, 
5622 note 457, 5760, 5806, 5810, 5812, 5849, 5868, 
5913-14, 5953, 5955, 6012 note 309

Lindvig, Niels Lauridsøn (†1689), forpagter,  5810, 
5913, 5955

Lipper, Kirsten (1663-1727),  2276
Liufdag (-948-), biskop, Ribe,  51
Lodberg, Christian Johan (1711-61), provst,  2025-26, 

2029, 2032 note 63
Lodberg, Christine Sophie (1744-70),  2026, 2032 

note 63
Lode, O. H. de – se under Malere i Kunstner- og 

håndværkerregister
Lodehat, Peder Jensen (†1416 ), biskop, Århus, Ros-

kilde,  65, 71, 78, 83, 219, 598, 756
Lodovika,  2148
Lodvig, guldsmed – se Mortensen, Ludvig
Lodwigsen, Hans – se under Bogtrykkere og bog-

bindere i Kunstner- og håndværkerregister
Loft, Søren, til Store Ravnsbjerg,  362 note 168

Lohmann, Casper Diderich (-1774-), Nørre Mølle, 
kir keejer,  3883

Lollesgaard, Knud – se under Malere i Kunstner- og 
håndværkerregister

Lollik, H. – se under Guldsmede (Århus) i Kunst-
ner- og håndværkerregister

Lorck, Lorentz Hansen, købmand,  5956-57
Lorck, Sophia Dorothea (†o. 1773),  5956-57
Lorck, Thomas Hansen (-1740-),  5959
Lorentzen, … (-1933-), købmand, Grumstrup,   

4692
Lorentzen, Johanne Magrete (1816-34),  5986
Lorentzen, Mette Sophie (1813-30),  5984
Lorenzen, Erna (1909-2006), museumsinspektør, 

Århus, 1277
Lorenzen, Gudrun – se under Malere i Kunstner- og 

håndværkerregister
Lorenzen, Vilhelm (1877-1961), arkitekturhistoriker,  

1007, 5678, 6005
Loria, Isak – se under Skræddere og paramentma-

gere i Kunstner- og håndværkerregister
Loria, Salomon – se under Skræddere og para-

mentmagere i Kunstner- og håndværkerregister
Lorias Eft. – se under Skræddere og paramentma-

gere i Kunstner- og håndværkerregister
Los, Anders (†o. 1687),  5966
Lotterup – se Lottrup
Lottrup, Anne Nielsdatter – se Nielsdatter, Anne (Lot-

trup)
Lottrup, Dorthe Hansdatter (1657-1711), Hansted-

gård,  4801, 4826, 4852, 4859 note 33, 4860 note 
54, 4863, 4865, 5482, 5486, 5546, 5555, 5889, 5910, 
5964

Lottrup, Kirsten Nielsdatter,  5902, 5917, 6025 note 
516

Lottrup, Maren (1693-1768), Århus,  933
Louise, dronning af Danmark (1699-1721),  5926
Louise, dronning af Danmark (1746-51),  1747
Louise (1726-56), prinsesse, hertuginde af Sachsen-

Hilburghausen,  2786
Louv, P. Chr. – se under Urmagere i Kunstner- og 

håndværkerregister
Lucasdatter, Gedske (†1705),  4981-82, 4984-85, 

4993-95, 4998 note 39
Lucasz, Vincent – se under Sten- og billedhuggere 

i Kunstner- og håndværkerregister
Luchsinger, Hans Jacob (1738-89), købmand, Hor-

sens,  5974
Luchsinger, Karen,  5974
Ludolf, Conrad – se under Guardeiner i Kunstner- 

og håndværkerregister
Lund, … (†1772/73),  6262 note 263
Lund, … (†1812/13), Skanderborg,  6245
Lund, … (-1911-),  6297, 6332
Lund, Andreas Kiær – se under Guldsmede (Silke-

borg) i Kunstner- og håndværkerregister
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Lund, Anker – se under Malere i Kunstner- og hånd-
værkerregister

Lund, Carsten – se under Orgelbyggere i Kunstner- 
og håndværkerregister

Lund, Dorthea E. (1804-46), Sandager Mølle,  2573
Lund, Edel (-1930-), Mjesinggaard,  3124
Lund, Hakon (1898-1979), kemiker, Århus,  5255
Lund, Hans Olsen – se under Guldsmede (Århus) i 

Kunstner- og håndværkerregister
Lund, Hans Pedersen (-1767-), præst, Stilling,  2943, 

3071
Lund, Harald – se under Malere i Kunstner- og 

håndværkerregister
Lund, J. – se under Murere i Kunstner- og håndvær-

kerregister
Lund, J. L. – se under Malere i Kunstner- og hånd-

værkerregister
Lund, J. P – se under Gørtlere i Kunstner- og hånd-

værkerregister
Lund, Jens (†før 1790), Lundum,  4820
Lund, Jens, Tiset,  2243
Lund, Jens, auditør,  5595
Lund, Jens Johansen, Hvirring,  5255
Lund, Jens Michael (1792-1855), til Klintruplund,  

3566
Lund, Kirsten Bertelsdatter (-1690-),  5965
Lund, Marentine, Hvirring,  5255
Lund, Niels (-1740-41-), Fruering,  3053
Lund, Ole (-1930-), branddirektør, Mjesinggaard,  

3124, 3144 note 13
Lund, Ole Nielsen (1798-1844), Sandager Mølle,  

2573
Lund, Oscar (-1911-), bankdirektør, Silkeborg,  6297, 

6332
Lund, V. – se under Malere i Kunstner- og håndvær-

kerregister
Lund, Valborg Kristine – se Svendsen, Valborg Kristine
Lundberg, N. – se under Malere i Kunstner- og 

håndværkerregister
Lundby, … – se under Smede i Kunstner- og hånd-

værkerregister
Lundegaard, P. H. – se under Malere i Kunstner- og 

håndværkerregister
Lundgaard, Hans Christensen (-1693-98-), præst, 

Hasle, Sønder Årslev,  1495, 1549
Lundgaard, Larsine (†senest 1908),  4242
Lundorf, Laurits Jørgensen (-1792-), kordegn, Skan-

derup,  2935 note 69
Lunds, Kirsten Jørgensdatter (†1659),  4068
Lundsgaard, C. J. (-1877-), kroejer, Nørre Snede,  

4216
Lundsgaard, Peder (-1740-47-), Skovby,  1983
Lundum, Jens Jensen (†1596), præst, Århus,  823
Lunge (våben),  4964
Lunge, Anne Christoffersdatter (1550-1607), til Oden,  

706

Lunge, Elisabeth (-1633-), til Eskier,  886
Lunge, Ellen Ovesdatter (†1486),  1243
Lunge, Elsebeth (-1420-),  1416
Lunge, Ide Jørgensdatter (1612-71), til Birkelse,  704, 

706, 894-96
Lunge, Jørgen (1577-1619), til Odden, rigsmarsk, 

Århus,  684, 896
Lunge, Kirsten Ovesdatter,  4040 note 58
Lunge, Lisbeth (†1512),  820
Lunge, Oluf,  1416
Lunge, Ove (†1601), til Odden, lensmand, Aalborg-

hus,  4940, 4964
Lunge, Sidsel Ovesdatter (1586-1614), til Odden,  

686-88, 840, 842
Lunge, Tyge, ridder,  820
Lunov, Jens (†1501), magister, kannik, Århus,  819
Luther, Frands (†o. 1686),  5966
Luther, Jørgen (†før 1742),  5583
Luther, Jørgen (†før 1750),  5594
Luther, Katrine Mortensdatter (†1692),  5594
Luther, Martin (1483-1546), teolog, Tyskland,  4229, 

4231, 6197
Luther, Morten (-1667-86), postmester, Horsens,  

4664, 5538, 5566, 5593-94, 5633 note 754
Luttemella (-1754-),  572
Luv, Karen (-1637-),  3431
Luxdorph, Bolle (1716-88), embedsmand, forfatter,  

2788, 3487
Luxdorph, Peder (1648-1702), til Fjellebro, lands-

dommer,  4801, 4826, 5964
Luyck, H. van – se under Malere i Kunstner- og 

håndværkerregister
Lvme, Rasmus – se Lime, Rasmus Pedersen
Lüders, Hans Heinrich, organist, Flensborg,  6356
Lüders, Poul Andreas – se under Malere i Kunstner- 

og håndværkerregister
Lydholm, Ib (-1992-),  4402
Lydrich – se under Snedkere og billedskærere i 

Kunstner- og håndværkerregister
Lyhme, Otte, præst,  1560
Lykjær, Hans,  5535
Lykke (våben),  4917
Lykke, Andreas (-1917-65-),  2709 note 31
Lykke, Anna (1568-1648),  4927 note 101
Lykke, Ide (†1618),  3464, 3470, 3472-74, 3476, 3479, 

3492 note 37
Lykke, Jacob (†1541), ridder,  821
Lykke, Joakim – se Lykke, Jacob
Lykke, Jørgen (†1583), til Overgaard, rigsråd,  3464, 

3470, 3492 note 37
Lykke, Maja (-1917-65-),  2709 note 31
Lyngby, Palle Iver Christensen (-1721-), Astrup,  2339, 

2356 note 39
Lynge, Jørgen – se Lunge, Jørgen
Lynge, Kjeld Kristian Jensen (†1471), ærkedegn, År-

hus,  819
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Lynge, Ulrich Conrad (-1770-80-), fodermester, Fus-
singø,  3655

Lyngå, … (-1688-), provst, Haslund,  2296
Lystager, P. N. (†1797), apoteker,  922
Lyster, Carl Frederik – se under Guldsmede (Århus) 

i Kunstner- og håndværkerregister
Lüster, Ebbe Olaus – se under Guldsmede (Århus) i 

Kunstner- og håndværkerregister
Lüthen, Andreas (-1762-), organist, Horsens,  5883
Lüttichau, Anna Elisabeth von (†1796),  932
Lüttichau, Lucilia (Lucia Magdalena) von (1705-75),  

932
Lüttichau, Wulff Caspar von (1704-65), til Lerchen-

feldt, generalmajor,  746, 932
Lüttichau, Wulff Caspar von (1738-66), premierløjt-

nant,  932
Lützow (slægt/våben),  6368
Lützow, Maria von (-1643-),  4420, 6368
Lædt, Niels Nielsen (1679-1740), kirkeværge, Harlev, 

Skibby,  2028, 2032 note 72
Læssø, Marchus Mortensen (†1707), skipper,  835, 

912
Læsøe, Anne Pedersdatter (†o. 1745),  917
Læsøe, Niels (†o. 1700), Århus,  917
Læsøe, Peder Nielsen (†1706), skipper,  834, 916-17
Løffler, J. B. – se under Arkitekter og bygmestre i 

Kunstner- og håndværkerregister
Løgstrup, J. C. – se under Malere i Kunstner- og 

håndværkerregister
Lønborg, Gertrud Kirstine (-1737-),  3005
Lønborg, Hans Johansen (-1698-1727), præst, Frue-

ring, Vitved,  2881, 2975, 2987, 2992, 2994, 2999, 
3001, 3005-06 note 8, 3007 note 50, 3008 note 72, 
3009 note 82, 4101 note 4, 4583 note 8, 4859 note 9

Lønborg, Henrik Meyer (-1609-), dommer, Tvilum,  
3333, 3345 note 40

Lønborg, Johan Hansen (1607-82), præst, Århus,  769, 
911, 1749 note 5

Lønborg, Johan Hansen (-1738-53), præst, Vejlby, 
Århus,  920, 927, 1468, 1473

Lønborg, Mette Johansdatter (†1726), Århus,  604, 
835, 920

Lønborg-Jensen, Harald – se under Arkitekter og 
bygmestre i Kunstner- og håndværkerregister

Løvenbalch – se Løvenbalk
Løvenbalk, Jens Nielsen (-1396-1442-), til Avnsbjerg, 

rigsråd,  87, 1228, 3717
Løvenbalk, Jørgen Lauridsen (-1531-), til Tjele,  934
Løvenbalk, Maren Lauridsdatter,  1416
Løvenbalk, Mogens Lauridsen (†1536), til Tjele,  

2025, 2032 note 59, 60
Løvenbalk, Thøger Pedersen (†1626),  5900
Løvenørn, Poul Vendelbo (1686-1740), officer, stift-

amtmand,  927, 1277 note 112, 2384
Løw, B. & Søn – se under Klokkestøbere i Kunst-

ner- og håndværkerregister

Løwenhertz, Anders Mogensen – se under Guld-
smede (Horsens) i Kunstner- og håndværkerregi-
ster

Løwenhertz, Mogens Thommesen – se under Guld-
smede (Horsens)  i Kunstner- og håndværker-
register

Laasby, Kr. (†før 1895), gårdejer,  3069 note 27
Laasbye, Jens Rasmussen (1632-95), borgmester, kir-

keværge, Århus,  1232, 1252
Laasbye, Mette Maria (-1742-), Århus,  1252
Laasbye, Peder Jensen (1681-1760), borgmester, År-

hus,  1222, 1252
Laasbye, Søren Jensen (-1691-92-), kirkeværge, Århus,  

1119, 1308

M – se under Guldsmede (Horsens) i Kunst ner- og 
håndværkerregister

M (-1965-),  3285
M(?), Århus,  808
M,  2962
M A (-1604-), kirkeværge(?), Nørre Snede,  4241
M A D (-1654-),  2636
M A D (†1731), Folby,  1842
M A D B – se Balling, Margrete Andersdatter
M A D H – se Andersdatter, Maren, Hansted
M B, Gjern,  3334
M C B,  2166
M E N,  4467
M F D (†før 1661), g.m. Anders Nielsen Regel,  833, 

902
M G,  3146 note 34
M G B (-1756-), Tilst,  1588
M H (-1973-), Nørre Snede,  4216
M H A S (-1725-), Århus,  643 note 240
M H D (-1690-), Århus,  1304
M H K N A (-1953-), Nørre Snede,  4241
M H R (-1624-),  2063 note 57
M I D (-1624-), g.m. Otto Ovesen,  3834
M I D (-1690-), Gosmer,  2771
M I(?) D (-1635-), Århus,  1380
M I(?) D,  2146
M I(?) D,  4275
M I D W, Lyngby,  1630
M I S K (†1724), Kolt,  2193
M I S T (†1685), Århus,  1247
M J (1830-), Lyngby,  1629
M J D (o. 1800),  6352
M L D (o. 1550),  1476
M L N,  4275
M M D (-1730-), g.m. Johannes Hansen Buxlund,  

836
M M S (-1727-), Gjern,  3335
M M S (-1776-),  3464
M N,  2589
M N D – se Nielsdatter, Maren, Hansted
M N D (†1693), Århus,  1248
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M O (-1684-), Tilst,  1583
M P D (†1745), Århus, g.m. Las Nielsen Wissing,  

835, 921
M P D,  4646
M P D K (†1736), Kolt,  2193
M P M (o. 1600),  6366
M P,  438, 440
M P T,  564
M R D (o. 1575),  1313
M R D B (†1722), Århus,  1249
M R D K (-1688-), Spørring,  1684
M R D L (-1688-), Spørring,  1684
M R S,  2388
M S, Lundum,  4819
M S D (-1654-),  2636
M S D B (†1782), Århus,  1418
M S H, Århus,  838
M S M – se Marcussen, Mette Sophie
M T M(?) (-1690-), Gosmer,  2771
M Z – se under Malere i Kunstner- og håndværker-

register
Ml (Møller(?)), Mads Christoffersen (1744-1812),  

4694, 4699 note 55
M…, 3146 note 34
M…, Dorothea (o. 1800),  5977
Mackeprang, Mouritz (1869-1959), museumsdirek-

tør, historiker,  158, 1502, 1777, 1799, 1808, 1824, 
1989, 2021, 2049, 2073, 2090-91, 2096, 2110, 2187, 
2207, 2220, 2222, 2229, 2271, 2293, 2312, 2325, 
2371, 2454, 2467, 2469, 2505, 2554, 2632, 2664, 
2728, 2754, 2770, 2827, 2861, 2963, 3021, 3033, 
3055, 3117, 3138, 3164, 3237, 3272, 3275-76, 3287, 
3333, 3375, 3424, 3442, 3555, 3582, 3686, 3748, 
3765, 3780, 3864, 3924, 3940, 3952-53, 4000, 4032, 
4055, 4060, 4089, 4234, 4572-73, 4687, 5388, 5390, 
5400, 5440, 5469, 5607 note 116, 5608 note 126, 
5610 note 178

Mads – se under Smede i Kunstner- og håndværker-
register

Mads (-1328-), præst, Hvirring,  5225
Mads (-1752-54-), skrædder, Bjertrup,  3096
Mads Knudsen (-1508-), prior, Horsens,  6137
Mads Lang (†1557), superintendent, Århus,  92 note 

78, 110, 577, 766, 821, 824, 912, 1004
Mads Madsen (-1585-), Linde,  4132
Madsdatter, Ane (1803-60), Ørridslev,  4763
Ma(d)sdatter, Anne (1748-1815), Rask Mølle,  5265
Madsdatter, Barb(a)ra (†1613), Århus,  1245
Madsdatter, Cesel (1685-1743), Yderup,  1542
Madsdatter, Else (-1725-), Århus,  602, 606, 922
Madsdatter, Helle (-1725-),  1660, 1667
Madsdatter, Iahan (Johanne(?)) (-1593-), Voer Kloster-

mølle,  3861
Madsdatter, Inger,  5582
Madsdatter, Karin (-1608-),  2578 note 109
Madsdatter, Kirsten (-1662-70-),  2922, 2925, 5378

Madsdatter, Kirstin (†1689), Hørning,  3096
Madsdatter, Maren (o. 1650), Torrild,  2643
Madsdatter, Maren, Galten,  2116
Madsen, Anders (-1849-), Nim,  5194
Madsen, Anders (-1973-), mejeriejer,  6291
Madsen, Christiane (1837-47), Tamdrup,  5154
Madsen, Clemen – se under Murere i Kunstner- og 

håndværkerregister
Madsen, Edv. – se under Arkitekter og bygmestre i 

Kunstner- og håndværkerregister
Madsen, Ejler Bølle – se Bølle, Ejler Madsen
Madsen, F. C. (-1892-93-), fabrikant, Horsens,  5785
Madsen, Hans – se under Murere i Kunstner- og 

håndværkerregister
Madsen, Hans – se Hans Madsen
Madsen, Hans (1774-1855), gårdmand, Våbensholm,  

4038
Madsen, Hans Jørgen (-1967-), museumsinspektør,  47
Madsen, Herbert (-1979-), museumsleder, Skander-

borg,  6164
Madsen, I. – se under Guldsmede (Randers) i 

Kunstner- og håndværkerregister
Madsen, Jacob – se under Malere  i Kunstner- og 

håndværkerregister
Madsen, Jacob (1538-1606), biskop, Fyn,  4307 note 

91
Madsen, Jens – se Jens Madsen
Madsen, Jens (†1650), Århus,  796, 811, 902
Madsen, Jens (-1655-), Spørring,  1681
Madsen, Jens (-1759-), Tåstrup,  2029
Madsen, Jens (1786-1861), Ås,  5033
Madsen, Jesper (-1631-), Lillerup,  4821
Madsen, Johan (†1763), Holm,  2029
Madsen, Johanne (-1973-),  6291
Madsen, Johannes Th. – se under Malere i Kunstner- 

og håndværkerregister
Madsen, Jørgen (1680-1762), Kattrup,  4819
Madsen, Jørgen (1687-1750),  4727
Madsen, Jørgen Kristian (-1966-), til Tåning Sønder-

gård,  4610
Madsen, Konny – se under Vævere i Kunstner- og 

håndværkerregister
Madsen, Laurits – se under Urmagere i Kunstner- 

og håndværkerregister
Madsen, Lauritz (1653-1715), Skanderborg,  2932
Madsen, Mads – se Mads Madsen.
Madsen, Maren Aamand (-1966-), til Tåning Sønder-

gård,  4610
Madsen, Mogens – se under Murere i Kunstner- og 

håndværkerregister
Madsen, Morten (1596-1643), biskop, Århus,  594, 

897, 4890
Madsen, N. P. – se under Urmagere i Kunstner- og 

håndværkerregister
Madsen, Niels – se under Snedkere og billedskæ-

rere i Kunstner- og håndværkerregister
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Madsen, Niels (-1613-),  4543
Madsen, Niels (†1680), tolder, borgmester, Århus,  

831, 911
Madsen, Peder – se Rosenørn, Peder Madsen
Madsen, Peder (-1682-), skrædder, Spørring,  1684
Madsen, Peder (-1801-), Skovby,  1981
Madsen, Peder Christian (-1892-),  4343
Madsen, Per Kr. (*1953), museumschef, arkæolog,  

3795, 3798
Madsen, Poul (-1584-), præst, Adslev,  6366
Madsen, Rasmus (-1613-), kirkeværge, Stjær,  2101 

note 29
Madsen, Rasmus (o. 1625), til Kilsgård,  3709 note 72
Madsen, Rasmus (†1705), skipper, Tunø,  2401
Madsen, Rasmus (-1750-51-), Vissing,  3245
Madsen, S. P. – se under Tømrere i Kunstner- og 

håndværkerregister
Madsen, Simon (1792-1867), Ås,  5033
Madsen, Theophilus – se under Konservatorer i 

Kunst ner- og håndværkerregister
Madsen, Thomas (†1680), købmand, skipper,  2499, 

2511
Magdahl Nielsen, Johannes – se Nielsen, Johannes 

Mag dahl
Magdalene Emmekesdatter,  5190
Magdalene Sibylle – se Brorson, Magdalene Sibylle
Magens, Boye – se under Arkitekter og bygmestre 

i Kunstner- og håndværkerregister
Magnus (-1150-1200-), Framlev,  2056
Magnus (-1150-1200-), Hammel,  3447
Magnus (-1150-1200-), Hundslund,  2674, 2682 note 

88
Magnus (Mogens) (-1175-1200-), præst, Malling,  2331
Magnus-Petersen, J. – se under Konservatorer i 

Kunstner- og håndværkerregister
Magnussen, Bent (-1845-), præst, Lyngå,  1779
Magnússon, Árni (1663-1730), professor, samler,  

1349
Magnússon, Finnur (1781-1847), gehejmeantikvar,  

764, 5369, 5567, 5783
Magnusson, Nicolaus (-1340-),  1100
Mahler, Jens Frederiksen – se under Malere i Kunst-

ner- og håndværkerregister
Maler, Hans – se under Sten- og billedhuggere i 

Kunstner- og håndværkerregister
Malleville, Elisabeth (†1768), Horsens,  5952, 6030
Malling, … (-1826-), Århus,  1318
Malling, Esbern Rasmussen (†1701), provst,  3061, 

3065, 3070 note 74
Malling, Jens Michael (1773-1846), postmester,  5989
Malling, Jensine Pouline – se Wolder, Jensine Pouline
Malling, Johannes – se under Konservatorer i 

Kunstner- og håndværkerregister
Malling, Jost Sørensen (†1696), Århus,  927
Malling, Jørgen – se under Arkitekter og bygmest-

re i Kunstner- og håndværkerregister

Malling, Maren Mikkelsdatter (Mickelsdatter) (o. 
1667-92), Århus,  1214

Malling, Mikkel Mikkelsen (1635-1701), borgmester, 
Århus,  374 note 301, 484, 541, 550, 553, 608, 718, 
721-23, 833, 926-27, 2975, 3017, 3149, 3190

Malling, Mikkel (Mickel) Sørensen (-1698-), Århus,  
927

Malling, Peder Pedersen (†1779), borgmester, Viborg,  
6245

Malling, Rasmus (1767-1826), købmand, Århus,  1322
Malling, Søren Mikkelsen (o. 1642-82), rådmand, 

Århus,  608, 718, 722-23, 926
Maltesdatter, Anne – se Sehested, Anne Maltesdatter
Maltesen, Esge – se Esge Maltesen
Maltesen, Niels Sørensen (†o. 1743), Horsens,  5956-

57
Maltesen, Søren (†1705), Horsens,  5777, 5909, 5955-

57, 5965, 6031 note 622-23
Mander, Karel van (d.æ.) – se under Malere i Kunst-

ner- og håndværkerregister
Manderup Holck – se Holck, Manderup
Manderup, Niels (d.æ.) (†o. 1484), til Barritskov,  

5850, 5852, 5998 note 2, 5999 note 22
Manderup, Niels (d.y.) (†o. 1484), til Barritskov,  

5850, 5852, 5999
Mandix, Jens Christian (†1763), til Tamdrup Bisgård,  

5150
Mandix, Jens Christian (1764-78), til Tamdrup Bis-

gård,  5150
Mandix, Jens Olufsen (Olesen) (1696-1744), til Tam-

drup Bisgård,  5150
Mandix, Jørgen (-1706-23),  5590, 5597, 5634 note 

772, 5959
Mandix, Maren Olufsdatter (1690-1777),  5590
Mandix, Oluf (Ole) Jensen (-1780-1805), til Tamdrup 

Bisgård,  5044, 5150
Mandix, Oluf Pedersen (1649-97), forpagter, Hansted 

Hovedgård,  4856, 5633 note 740
Marcussen & Søn – se under Orgelbyggere i Kunst-

ner- og håndværkerregister
Marcussen, Hans (-1758-64), til Rask,  5203, 5213
Marcussen, Mette Sophie (1768-1832),  4468
Marcussen, Poul (-1809-), til Høgholm, generalkrigs-

kommissær,  3301 note 9
Mare, Geronemine (Wilhelmina) de la (1722-90), 

Århus,  868
Maren (†1574), g.m. eller datter af Laurids Berthelsen,  

822, 912
Maren (-1625-50-), Nebel,  4942
Maren (…)ns datter (†176.), Ustrup, g.m. Jørgen Grej-

sen,  4655
Maren (…)sdatter (†1619), Århus,  1339
Maren Andersdatter (-1572-),  4517, 4537
Maren (Marina) Christiernsdatter (-1519-29-), prior-

inde, Ring Kloster,  2959-60, 2972 note 42
Maren Christensdatter (†1597), Århus,  786, 915
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Maren Es… (†1576), Århus,  1242
Maren Jostdatter (-1599-), Århus,  1244
Maren Jørgensdatter (-1590-),  4277
Maren Lauridsdatter (†1583), Århus,  823
Maren Pedersdatter (†før 1600), Århus,  792
Margareta Anastatii (†1598),  1244
Margrete I, dronning af Danmark (1387-1412),  66, 

76, 82, 86, 219, 347, 3717, 3769 note 5, 4255, 5199
Margrete (-1207-), Veng,  3189, 3236
Margrete Christoffersdatter – se Udsen, Margrethe 

Christoffersdatter
Margrethe (-1292-), Ring Kloster,  4663
Margrethe,  2936 note 117
Margrethe Nielsdatter (†1595), Nygaard,  3174
Margrethe Uffesdatter (-1345-), Vissing Kloster,  3844
Maria Esbernsdatter (o. 1554-98),  823
Maria Larsdatter (†1573),  822
Maria Theresia, tysk-romersk kejserinde (1717-80),  

3369
Maria (Maren) Vinnula (1588-89),  823
Mariager, Jens Lauritsen (†1672), præst, Viby, Tiset,  

2144-46, 2148 note 3, 2150 note 72
Mariager, Jens Pedersen (†1675), præst, Beder, Mal-

ling,  2298, 2305
Mariane (1764-69), Serridslev,  4968
Maribo, Sidzel Hansdatter (-1718-),  829, 922
Marine – se Maren Andersdatter 
Markdanner, Caspar (1533-1618), lensmand, Kolding-

hus,  3179 note 64
Markor, munk,  2131
Marmillod, Jean (1720-86), overvejinspektør,  303
Marschalck, Augusta Margareta (†1654),  1602, 1610 

note 21
Marschalck, Dorothea Sophie (1656-1707),  884
Marselis, Constantin (1647-99), til Marselisborg, 

baron,  222, 335-36, 357 note 98, 363 note 10, 
596-97, 733, 736-39, 741, 859-60, 862-63, 866, 
949 note 205, 1526, 1534, 1653, 2129, 2136, 2138, 
2141, 2149 note 46, 2199, 2202, 2216-17, 2227, 
2235, 2281 note 32, 2565

Marselis, Gabriel (1609-73), købmand, godsejer,  103, 
2129, 2253, 2281 note 32

Marselis, Jørgen (†1714), til Vilhelmsborg,  4438
Marselis, Vilhelm – se Güldencrone, Vilhelm
Marsk Stig – se Hvide, Stig Andersen
Marstrand, Vilhelm (1884-1955),  6141 note 1
Marsvin, Anna (1569-1610),  846, 3034
Marsvin, Else (-1600-32), til Stenalt,  843, 857-58, 

889, 893, 960 note 527, 6355
Marsvin, Jørgen (1597-1666),  288
Marsvin, Jørgen Pedersen (†1671), til Aunsbjerg,  

858-59
Marsvin, Oluf (-1641-),  953 note 302
Martin-Hansen, Carl – se under Sten- og billed-

huggere i Kunstner- og håndværkerregister
Martinus – se Magnus, Hundslund

Marxen – se Vilhelmsen, Marxen & Bech-Jensen 
under Arkitekter og bygmestre i Kunstner- og 
hånd værkerregister

Matham, Jacob – se under Malere i Kunstner- og 
håndværkerregister

Mathias, Vilhelm – se under Snedkere og billed-
skærere i Kunstner- og håndværkerregister

Mathiasdatter, Karen (-1841-53-), Bleld,  4946
Mathiasen, Erhardt (1839-64), Framlev,  2059
Mathiassen, Margrete (-1895-),  3055
Mathiesen, Hans (H.) – se under Guldsmede (Hor-

sens) i Kunstner- og håndværkerregister
Mathiesen, Ulrich – se under Snedkere og billed-

skærere i Kunstner- og håndværkerregister
Mathisdatter, Maren (1759-91), Tvilum,  3433
Mathisen, Søren (Maltesen) – se Maltesen, Søren
Mattat, Louise – se Grønbech, Louise
Matthiasdatter, Magdalene (-1707-), Århus,  912
Matthiassen, Hans (-1710-), Århus,  912
Matthiesen, Jacob (1602-60), biskop, Århus,  526, 598, 

708, 710-11, 716, 754, 909, 1302, 1310 note 32, 
1380, 1834, 2210

Matthiessen, Hugo (1881-1957), kulturhistoriker, 
museumsinspektør,  46, 6035-36

Matthiisdatter, Magdalene (1607-72), Århus,  698-
700, 830, 908

Matthis Adsersen (†o. 1432),  5654
Matzen, P. – se under Teglbrændere i Kunstner- og 

håndværkerregister
Maule, Christian, premierløjtnant,  920
Maule, Nicolaus Frederich, kaptajn,  920
Mavors, Christian Helmuth (†1700), fuldmægtig, 

Horsens,  5598
Mavors, Thomas (†1743), byfoged, Horsens,  5596, 

5598, 5630 note 654
Mayer & Cie – se under Håndværkere i Kunstner- 

og håndværkerregister
Mayer, Johan Jochim – se Mejer, Johan
Meckenem, Israhel van – se under Malere i Kunst-

ner- og håndværkerregister
Meier, Harmen – se under Klokkestøbere i Kunst-

ner- og håndværkerregister
Meier, Henrik (-1947-), Lyngby,  1630
Meier, Mourits Christensen (-1710-22-), præst, Vrads, 

Bryrup, Vinding,  3905 note 6, 4157
Meier, P. C. (-1837-), købmand,  5458
Meigenn, Clemens – se under Smede i Kunstner- og 

håndværkerregister
Meijer, Lauritz (1747-1822), præst, Bryrup, Vinding, 

Vrads,  3901, 3921
Meilstrup, H. – se Meilstrup, H. C.
Meilstrup, H. C. – se under Malere i Kunstner- og 

håndværkerregister
Meilstrup, P. P. – se Meilstrup, Peter Pedersen
Meilstrup, Peter Pedersen – se under Klokkestøbere 

i Kunstner- og håndværkerregister

MADSEN – MEILSTRUP
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Meisner, … – se Meisner, C.
Meisner, C. – se under Smede i Kunstner- og hånd-

værkerregister
Mejer – se Meyer
Mejer, … – se under Blikkenslagere i Kunstner- og 

håndværkerregister
Mejer, … (†1772), Horsens,  5597
Mejer, Johan – se under Snedkere og billedskærere 

i Kunstner- og håndværkerregister
Mejer, Johan Jochum (-1738-), organist, Vejle,  5546, 

5882
Mejer, Jørgen Hansen (†1733), farver,  5596, 5633 

note 762
Melanchthon, Philip (1497-1560), teolog, Tyskland,  

4229, 4231, 4306 note 60
Melbaur, Catrine Elisabeth (†1738),  2918, 2926-27
Melbye, Fr. (-1905-), præst, Klakring,  3391 note 58
Melchior, Baltzer – se under Klokkestøbere i 

Kunstner- og håndværkerregister
Melchior, Hans Bøchman (†1831), lærer, Herlufs-

holm,  1324
Melchior, Rudolf – se under Klokkestøbere i 

Kunstner- og håndværkerregister
Melckersen, Ernst (-1652-), skovrider,  2552
Meldahl, Ferdinand – se under Arkitekter og byg-

mestre i Kunstner- og håndværkerregister
Meldgaard, A. I. (-1902-), lærer, Dover,  3163
Meldrup, M. J. (-1836-),  2279
Mellerup, Espen Fransen – se under Tømrere i 

Kunstner- og håndværkerregister
Melskens, Lambert (-1821-), kobberhandler, Horsens,  

5557
Menelaidatter, Elisabeth (†1646),  798, 901
Menved, Erik – se Erik Menved
Menved, Niels – se Niels Menved
Mesensdatter, Margrete Elisabet (-1672-),  928
Mette (1675-90), Torrild,  2641
Meulengracht & Bøghs Jernstøberi – se under Jern-

støbere i Kunstner- og håndværkerregister
Meulengracht, Hans von (-1667-), præst, Århus,  

1859 note 1, 2130
Meulengracht, Harboe (1767-1853), købmand, skibs-

reder, Århus,  1326
Meulengracht, Martha Elisabeth von (†før 1696), 

Århus,  1226, 1252
Meyer, A. (o. 1800),  6352
Meyer, Bent – se under Arkitekter og bygmestre i 

Kunstner- og håndværkerregister
Meyer, Berent – se under Snedkere og billedskæ-

rere i Kunstner- og håndværkerregister
Meyer, J. W. – se under Blikkenslagere i Kunstner- 

og håndværkerregister
Meyer, Jens – se under Snedkere og billedskærere 

i Kunstner- og håndværkerregister
Meyer, Johan Andreas – se Arkitekter og bygmest-

re under i Kunstner- og håndværkerregister

Meyer, P. – se under Tagtækkere i Kunstner- og 
hånd værkerregister

Meyling, Christen,  1560
Michaelsen, Jens,  5475
Michel – se under Malere i Kunstner- og håndvær-

kerregister
Michel – se under Snedkere og billedskærere i 

Kunst ner- og håndværkerregister
Michel – se under Urmagere i Kunstner- og hånd-

værkerregister
Michel Jensen (1500’erne), Terpegård,  1418
Michelsdatter, Anna – se Mikkelsdatter, Anne
Michelsdatter, Anne (†o. 1722),  5963
Michelsdatter, Anne (†1735),  5595
Michelsdatter, Birthe Kirstine (1783-1857), Horn-

borg,  5296
Michelsdatter(?), Hanne (†1781),  1512
Michelsen, … (†1683), delefoged, Trige,  1720
Michelsen, Anders – se Anders Michelsen
Michelsen, Anton – se under Guldsmede (Køben-

havn) i Kunstner- og håndværkerregister
Michelsen, E. V., lærer, Skovby,  1977
Michelsen, Jens – se Jens Michelsen
Michelsen, Knud (†før 1656), Århus,  1245
Michelsen, Niels, Hørslev,  2056
Michelsen, Ole – se Ole Michelsen
Michelsen, Peder – se Peder Michelsen
Michelsen, Peder (-1610-), kirkeværge, Torrild,  2630, 

2644 note 44
Michelsen, Peder, Stilling,  2969
Michelsen, Søren Rasmussen (1791-1843), gårdejer, 

Hal dum,  1814
Michelsen, Tames – se Tames Michelsen
Michelsen, Tønnes (†1728), rådmand, købmand, skip-

per, Århus,  605-06, 834, 918-19
Michgell, Brix – se under Snedkere og billedskæ-

rere i Kunstner- og håndværkerregister
Mickel – se under Snedkere og billedskærere i 

Kunst  ner- og håndværkerregister
Mickelsdatter, Else (†1638), Århus,  796, 811, 902
Mickelsdatter, Gertrud Kirsten (†1718), Århus,  781, 

794, 921
Mickelsdatter, Hanne,  1512
Mickelsen, Christen, skipper, Århus,  906
Mickelsen, Jacob (†1678), borgmester, Århus,  809, 

916
Mickelsen, Jens – se under Smede i Kunstner- og 

håndværkerregister
Mickelsen, Jørgen – se under Orgelbyggere i Kunst-

ner- og håndværkerregister
Mickelsen, Knud – se Knud Mickelsen
Mickelsen, Mads – se under Håndværkere i Kunst-

ner- og håndværkerregister
Mickelsen, Mickel (†1705), Århus,  794
Middeldorph, Karsten – se under Klokkestøbere i 

Kunstner- og håndværkerregister
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Midow, Claus – se under Sten- og billedhuggere i 
Kunstner- og håndværkerregister

Mielkor – se under Orgelbyggere i Kunstner- og 
håndværkerregister

Miiser, Mads (†1710),  5964
Mikaelsmesteren – se under Kalkmaleriværksteder 

i Kunstner- og håndværkerregister
Mikisch, Jacob Diderich (1777-1858), distriktskirurg, 

Hansted,  5995
Mikkel – se under Malere i Kunstner- og håndvær-

kerregister
Mikkel – se under Murere i Kunstner- og håndvær-

kerregister
Mikkel – se under Snedkere og billedskærere i 

Kunstner- og håndværkerregister
Mikkel (†1246), abbed, Øm,  3795, 3801
Mikkel (-1604-), Mosgård, kirkeværge, Framlev,   

2052
Mikkel Grape (Grop, Grup) (-1542-51-),  3875, 5566, 

5576
Mikkel Mogensen (-1494-), kannik, Århus,  5043
Mikkel Rasmussen (-1559-), præst, Ormslev, Kolt,  

2153-54, 2156, 2158, 2186
Mikkelsdatter, Ane (1819-43), Slet,  2232
Mikkelsdatter, Anne (-1706-21), til Mattrup,  3950, 

3963, 3974, 3993, 3995, 4272, 4307 note 99
Mikkelsdatter (Mechelsdatter), Anne Ma(r)grete,  

5220
Mikkelsdatter, Berrite (†1659),  2560
Mikkelsdatter, Edel, Ormslev,  2170
Mikkelsdatter, Else (†1779), Haderup,  2673
Mikkelsdatter, Karen (†1627), Århus,  702, 800, 903
Mikkelsen, … – se under Snedkere og billedskæ-

rere i Kunstner- og håndværkerregister
Mikkelsen, …tz (o. 1600), Hørning, g.m. Karen Ras-

musdatter,  3096
Mikkelsen, Anders, kirkeværge, Harlev,  2022
Mikkelsen, Andrea (1864-70), Tåning,  4620
Mikkelsen, Ane (-1691-), Haderup,  2673
Mikkelsen, C. (†1634), Kvortrup,  1896
Mikkelsen, Dorthe (1795-1867),  3957-58
Mikkelsen, Jacob (1577-1644), præst, borgmester, 

København,  1787
Mikkelsen, Jens – se under Tømrere i Kunstner- og 

håndværkerregister
Mikkelsen, Jens (-1603-), Skomstrup, kirkeværge, 

Mårslet,  2272
Mikkelsen, Jens (-1613-), kirkeværge, Hundslund,  

2661
Mikkelsen, Jens (†1710), skipper,  5596
Mikkelsen, Jens (-1822-), Haderup,  2673
Mikkelsen, Jensine (-1904-), Sandby,  1810
Mikkelsen, Lars – se Lars Mikkelsen
Mikkelsen, M. R., Søvind(?),  5007
Mikkelsen, Morten (-1673-), Haderup,  2671-74, 

2682 note 83

Mikkelsen, Niels (†1620), præst, Gjern, Skannerup,  
3338, 3341-42

Mikkelsen, Paul – se Paul Mikkelsen
Mikkelsen, Peder – se Peder Mikkelsen
Mikkelsen, Peder (-1686-), Åbogård,  2167, 2173 

note 35
Mikkelsen, Rasmus (†1864), soldat, Dybbøl,  4693
Mikkelsen, Søren – se under Smede i Kunstner- og 

håndværkerregister
Millar, Blake – se under Arkitekter og bygmestre i 

Kunstner- og håndværkerregister
Mistive (Mistivoj) (†o. 990), vendisk(?) fyrste,  3811
Modzfeld, Marie (-1644-),  890
Moesgaard-Kjeldsen, Christen (1869-1935), til Lidsø, 

godsejer, politiker,  1483, 1488 note 69
Mogens (-o. 1536-), præst, Brabrand,  1545 note 43
Mogens Ebbesen – se Galt, Mogens Ebbesen
Mogensdatter, Maren (-1628-),  3757-58
Mogensdatter, Maren (-1718-), Skanderborg,  2971 

no te 22
Mogensdatter, Margrethe (†1661),  828, 833, 902
Mogensen, Bo – se Lang, Bo Mogensen
Mogensen, Børge – se under Arkitekter og byg-

mestre i Kunstner- og håndværkerregister
Mogensen, Dorothea – se Nygaard, Dorothea
Mogensen, Ebbe – se Galt, Ebbe Mogensen
Mogensen, Erik Grave (1625-91), biskop, Århus,  727
Mogensen, Jens (-1630-), til Sindinggård,  4859 note 7
Mogensen, Knud,  2025, 2032 note 59
Mogensen, Marie (-1951-),  2804
Mogensen, Mikkel – se Mikkel Mogensen
Mogensen, Niels (†1666), borgmester, Randers,  827, 

948 note 189
Mogensen, P. (-1913-26-), fabrikant, Årslev,  1556, 

1562 note 31
Mogensen, Simon (†1635),  2170
Mogensen, Svend – se Svend Mogensen
Mogensen, Søren – se under Malere i Kunstner- og 

håndværkerregister
Mogensen, Søren (-1741-), Skørring,  1938
Mohr, Christian – se under Murere i Kunstner- og 

håndværkerregister
Mohr, O. (1789-1867),  2029
Moht, Christina Stivart (1698-1773),  837, 900
Molbech, Christian (1783-1857), historiker, filolog,  

5356, 5370, 5497, 5543, 5567, 5783, 5844, 5893, 
5941, 5944, 6163

Molboe, Johanne Marie – se Møller, Johanne Marie
Molboe, Rasmus Zachariesen (1766-1829), købmand,  

5984
Molboe, Søren Olesen (1624-61), købmand, Århus,  

1213
Moll, J. – se under Arkitekter og bygmestre i 

Kunstner- og håndværkerregister
Moller, (Møller(?)), Kei – se under Malere i Kunst-

ner- og håndværkerregister

MEISNER – MOLLER
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Mollerup, William (1846-1917), historiker, museums-
direktør,  6257 note 182

Mols, Ane Pedersen (1824-91),  4729
Mols, Niels Pedersen – se under Malere i Kunstner- 

og håndværkerregister
Moltke, Elmar – se under Arkitekter og bygmestre 

i Kunstner- og håndværkerregister
Monberg, Ane Sophie (†1831),  5995
Monberg, Bodil Margrethe (1781-1852),  5991, 6037
Monberg, Chr. Jensen (-1836-56-), købmand, Hor-

sens,  4075
Monberg, Knud (Kurt?) Sørensen (1714-65), køb-

mand, Horsens,  5973, 5995, 6035 note 688
Monberg, Mette (1739-1807),  5978
Monberg, Mouridts (1743-1808), købmand, Horsens,  

5973, 5976
Monberg, Søren Nielsen (1766-1842), agent, Horsens,  

6122
Monrad, … – se under Murere i Kunstner- og hånd-

værkerregister
Monrad, Anne Eriksdatter (-1662-1710), Århus,  828, 

910
Monrad, Peter Ephraim (1712-93), provst, Århus,  

104, 111, 311, 459
Monsen, Niels – se Niels Monsen.
Morbek, … (†før 1745), kantor,  899
Moreau, Maria Anna (1720-99), lærerinde,  5952
Moreelse, Paulus – se under Malere i Kunstner- og 

håndværkerregister
Moritz – se under Sadelmagere i Kunstner- og 

håndværkerregister
Mormand (våben),  4958, 4963
Mormand, Birgitte (Berete Eriksdatter) (-1650-83), 

Ser ridslevgård,  2848, 2851-52, 4938-40, 4956, 
4959, 4963

Mormand, Margrethe (-1637-),  2827, 2859 note  
26

Morsing, Lars Nicolaj (1752-1810), præst, Skivhol me, 
Skovby,  1966 note 68

Morsing, Niels, præst, Brabrand,  1545 note 43
Morsing, Søren Andersen (†1652), magister, lektor, 

kannik,  827
Morslet, Karen Rasmusdatter (-1691-), Adslev,  3115
Morstadt, Anders (†1730),  5963
Morten – se under Klokkestøbere i Kunstner- og 

håndværkerregister
Morten (Skovby, -1600-18-) – se under Snedkere 

og billedskærere i Kunstner- og håndværker-
register

Morten (-1684-) – se under Snedkere og billed-
skærere i Kunstner- og håndværkerregister

Morten (-1734-) – se under Snedkere og billed-
skærere i Kunstner- og håndværkerregister

Morten – se under Tømrere i Kunstner- og hånd-
værkerregister

Morten – se Bussert, Morten

Morten, hr. (-1550-), True,  91 note 12
Morten Jensen (-1420-), til Kragerup, Hastrup,  1416
Morten Mortensen (†før 1600),  4422 note 4
Mortensdatter, Gertrud (†før 1669),  915
Mortensdatter, Maren (-1639-),  4689, 4699 note 40
Mortensdatter, Margrethe (†1642),  2144
Mortensdatter, Margrethe (†1645),  2145
Mortensdatter, Sidsel (1731-77), Svejgaard,  2514
Mortensen, … (-1701-), kirkeværge, Voerladegård,  

3857
Mortensen, Andreas Carl (†1908), sømand,  2670
Mortensen, Ane M. (-1895-), Blegind,  3069 note  

27
Mortensen, Christen – se under Snedkere og bil-

ledskærere i Kunstner- og håndværkerregister
Mortensen, Christen – se Christen Mortensen
Mortensen, Hans – se under Snedkere og billed-

skærere i Kunstner- og håndværkerregister
Mortensen, Hans (-1694-1709-), klokker,  5670, 

5885, 5960
Mortensen, Hans (†1864), soldat, Gangsted,  4994
Mortensen, Hans, forpagter, Hammergård,  4346
Mortensen, Jacob (-1828-), kirkeejer, Beldringe,  3754
Mortensen, Jens – se under Snedkere og billedskæ-

rere i Kunstner- og håndværkerregister
Mortensen, Jens – se Jens Mortensen
Mortensen, Jørgen – se Jørgen Mortensen
Mortensen, Laurits, graver,  2280 note 14
Mortensen, Ludvig – se under Guldsmede (Århus) i 

Kunstner- og håndværkerregister
Mortensen, Mads – se Koldt, Mads Mortensen
Mortensen, Mette, Torp Søgård,  5215
Mortensen, Mikkel (-1908-), Sondrup Strand,  2671
Mortensen, Morten – se Morten Mortensen
Mortensen, Mourits – se Mourits Mortensen
Mortensen, Niels – se under Snedkere og billed-

skærere i Kunstner- og håndværkerregister
Mortensen, Niels (†1637), præst, Ørting, Gosmer,  

2703, 2711 note 57, 2766-68, 2773
Mortensen, Niels (-1699-), Århus,  927
Mortensen, Niels Peder, Torp Søgård,  5215
Mortensen, Oluf – se Baden, Oluf Mortensen
Mortensen, Oluf (-1626-), præst, Ormslev,  2173 note 

25
Mortensen, Oluf, til Hastrup,  1416
Mortensen, Oluf,  1638 note 15
Mortensen, Otto (-1901-), gårdejer, Saksild,  2429
Mortensen, P. (-1909-), bankdirektør, Ord, Nebraska,  

2483, 2491 note 60
Mortensen, Peder (†1675), præst, Lundum,  4819
Mortensen, Rasmus,  2407 note 77
Mortensen, Søren (o. 1700),  2024
Mortensen, Thomas – se under Snedkere og billed-

skærere i Kunstner- og håndværkerregister
Mortinsin, Chrestin – se Christen Mortensen
Morville, Niels Frederik (1676-1754), til Brandbjerg, 
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krigsråd,  2014, 2103, 3245, 3254 note 131, 3665, 
3931 note 24, 4055, 4057, 4059, 4061, 4071 note 
41

Moskier, Niels (†o. 1731), Århus,  922
Moss, … – se under Malere i Kunstner- og håndvær-

kerregister
Moss, Jens (†før 1840), købmand, Århus,  1324
Moth, Amalie Margrethe de (1680(83)-1755),  872, 

2293, 2331
Mouridsdatter, Edel (-1724-), Horsens,  5596-97
Mouridsdatter, Gertrud – se Borchast, Gertrud Mou-

ridsdatter
Mouridsdatter, Maren (-1724-), Horsens,  5596-97
Mouridtzen, Peder (o. 1650), Århus,  830, 904
Mourits Mortensen (-1538-44), forstander, Voer Klo-

ster,  2305, 3875, 3880 note 12
Mouritsdatter, Karen (Kirsten) (1710-72),  5973, 6035 

note 688
Mule (våben),  4944
Mule, Henrik (1683-1742), til Serridslevgård, assessor,  

4941, 4944, 4948 note 52, 5920
Mule, Jens, Nebel,  4944
Mule, Michael Johannes (†1772), justitsråd,  933
Muller, Christen (†1805), vinhandler, Århus,  1344
Muller, Christiane Dorothea – se Herschend, Chri-

stiane Dorothea
Muller, Jan – se under Malere i Kunstner- og hånd-

værkerregister
Munch – se Munck, Munk
Munch, Christiane Nicoline Marie (1820-80), Hor-

sens,  5992
Munch, Peder (1782-1834), præst, Beder, Malling,  

2301
Munch, R. (-1881-),  3294
Muncheberg, Frederik Carl (-1757-69-), birkedom-

mer, byfoged, Skanderborg,  4016, 6185, 6200,  
6240

Munck, … (†1769),  5594-95
Munck, Anne Catharine Chrestensen (†1818),  5972
Munck, Anne Margrethe (1765-1831),  5972
Munck, Elsebeth (†1738),  5595
Munck, Hans Jørgensen (†1803),  5972
Munck, Niels (†1738),  5595
Munck, Niels Jensen (†1733), købmand,  5594, 5630 

note 657
Mund (våben),  4941, 4958, 4962-63, 4968
Mund, Bodil Sørensdatter (†1631), til Rådvedgård,  

4973, 4997 note 4
Mund, Claus (†før 1603), til Serridslevgård,  4938-41, 

4948 note 38 og 43, 4962, 4968
Mund, Henrik (1601-75), til Serridslevgård,  2848, 

2851-52, 4543, 4938-41, 4954, 4956, 4959, 4963, 
4997 note 6

Mund, Iver (-1627-),  4973
Mund, Jørgen (-1626-40), til Serridslevgård,  4947 

note 4

Mund, Maren (Marine) (1600-26), Kørupgård,  4941, 
4968

Mund, Niels (-1579-),  4697 note 3
Mund, Søren (-1572-80-), til Serridslevgård,  4880, 

4933, 4938, 4947 note 33
Mund, Søren (†1612),  4941, 4968
Mundelstrup, Anne Margrethe (1688-1756), Århus,  

1250, 1254
Mundelstrup, Inger Jensdatter (-1717-), Århus,  899
Mundelstrup, Jens Jensen (†1736), præst, Århus,  857
Mundelstrup, Jens Jensen (-1770-89), klokker, under-

degn,  565, 857
Mundelstrup, Jens Nielsen (†1701), rektor, Århus,  

774, 899
Mundt, H. – se under Arkitekter og bygmestre i 

Kunstner- og håndværkerregister
Munk, Anne (1400-62),  5893, 5999 note 21, 6151 

note 2
Munk, Anne (o. 1580),  5216
Munk, Anne Sørensdatter (1740-1801), Hansted,  

4860 note 59
Munk, Christen (o. 1520-79), lensmand, til Tåbdrup 

(Tågerup),  532, 769, 771-72, 896-97
Munk, Christen (-1588-1612), til Lyngbygård,  1614, 

1625, 1629
Munk, Dorte Olufsdatter (†1641), til Sødal,  893
Munk, Else (-1630-), Søbygård,  3537
Munk, Gertrud Nielsdatter (†1724),  5910
Munk, Hans (†1535), til Krogsgård,  771-72
Munk, Hans (†o. 1580),  772, 897
Munk, Harald – se under Konservatorer i Kunst-

ner- og håndværkerregister
Munk, Jens Christensen (1732-86), Hansted,  4860 

note 59
Munk, Kirsten (1598-1658), hustru til Christian IV, 

godsejer,  4163, 4167, 5656, 5724
Munk, Maren (-1638-),  1836, 1838-39
Munk, Mette (†1589),  5223 note 34
Munk, Mogens (†1410), rigsråd,  5299
Munk, Niels (1446-64), Ballebo,  3252 note 76
Munk, Niels Peder (-1702-),  5878
Munk, Oluf (-1537-68), rigsråd,  6139
Munk, Peder – se under Smede i Kunstner- og 

håndværkerregister
Munk, Peder (†1512), kantor, Århus,  820
Munk, Peder (-1955-), direktør, kirkeværge, Århus,  

1259 note 45, 1278 note 152
Munk, Peder Jensen (†1684), præst,  5594, 5630 note 

655
Munk, Pernille Mogensdatter (†1435),  1243
Munk, Søren Jensen (1770-1846), Hansted,  4860 

note 59
Munkhøj, Jens (1878-1906), landbrugskandidat,  4650
Mus, Erik (o. 1375), til Silkeborg,  5752
Musted, Anne Helene – se Horn, Anne Helene
Muus, Anne Lauridsdatter (o. 1500), til Stenalt,  83

MOLLERUP – MUUS
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Mygdal, Elna (1868-1940), museumsinspektør,  3228, 
3233

Mygind, Bertel (-1711-16-), præst, Hasle,  1495, 1549
Mygind, Maren Stiesdatter (†1799), Århus,  1340
Myre (slægt/våben(?)),  1098
Müller, Adolphine Sophie (1712-52),  5482, 5500, 

5864, 5911, 5958
Müller, Anna Maria – se Schønau, Anna Maria
Müller, Anna Mikkelsdatter (1701-74), Århus,  1722 

note 7, 1733-34
Müller, Aurelie – se Anchersen, Aurelie
Müller, Cecilie Elizabeth (1784-1847),  1324
Müller, Christian Carl (-1723-32), til Tyrrestrup,  

4701, 4740, 4998 note 42, 5012-13
Müller, Cæcilia Jensdatter (†1747), Århus,  774, 899
Müller, Erik Chr. (-1810-27), til Møllerup,  1689
Müller, H. J. (-1860-),  122
Müller, Henrik (1609-92), rentemester,  4701, 4733, 

4769, 4867, 4933, 4974, 4995, 4998 note 42, 5001, 
5012

Müller, J. N. F. (-1760-), præst, Ormslev,  2171
Müller, Jacob Jensen (-1693-), præst, Dover, Veng,  

3149, 3176 note 8, 3190
Müller, Jens Andersen (1668-1741), købmand, Århus,  

645 note 336, 742, 745, 813, 914, 1453, 1463, 1468, 
1472-73, 1475, 1480, 1484, 1722 note 4

Müller, Jens Jacobsen (1690-1770), præst, Ørting,  
2707

Müller, Johanne (-1767-69-),  2933 note 10
Müller, Jørgen (†1690), til Tyrrestrup,  5012, 5024
Müller, Maren (-1728-),  1634
Müller, Marie (-1767-69-),  2933 note 10
Müller, Michel (†1709), præst, Holbæk, Udby,  1734
Müller, Peder (†1749), forvalter, Boller,  5911, 5958
Müller, Rasmus (-1767-74), viceborgmester, køb-

mand, Århus,  911, 922, 2009, 2030 note 6
Müller, Robert (-1796-),  6062
Müller, Søren (-1752-), Snåstrup,  2059
Müller, Ulrich Christian (-1752-56), borgmester, 

År hus,  778, 928, 956 note 361, 1171, 5939, 6028 
note 558

Müllertz, A. J. – se under Arkitekter og bygmestre 
i Kunstner- og håndværkerregister

Müllertz, Arnold Theophilius – se under Orgelbyg-
gere i Kunstner- og håndværkerregister

Møhl, Ulrik (1908-92), zoolog,  1261 note 83
Møller og Grønborg – se under Arkitekter og byg-

mestre i Kunstner- og håndværkerregister
Møller & Jochumsen – se under Jernstøbere i 

Kunstner- og håndværkerregister
Møller, … – se under Gørtlere i Kunstner- og hånd-

værkerregister
Møller, … – se under Ingeniører i Kunstner- og 

håndværkerregister
Møller, … – se under Stukkatører i Kunstner- og 

håndværkerregister

Møller, … (-1898-), præst, Tulstrup,  3698
Møller, … (-1926-), gårdejer,  1511
Møller, A. Bartholdy (-1911-), præst, Brabrand,  1536, 

1556
Møller, Adolphine Sophie – se Müller, Adolphine 

Sophie
Møller, Agathe (†1765),  5585
Møller, Anders – se under Arkitekter og bygmest-

re i Kunstner- og håndværkerregister
Møller, Anders Nielsen (†1717),  5959
Møller, Ane Chatrine – se Olsen, Ane Chatrine
Møller, Ane Marie (1798-1831),  5989
Møller, Anna Dorothea (-1718-),  892
Møller, Anna G. (1734-95),  1606
Møller, B. – se under Malere i Kunstner- og hånd-

værkerregister
Møller, C. F. – se under Arkitekter og bygmestre i 

Kunstner- og håndværkerregister
Møller, C. F. (-1887-92-), provst, Tyrsting, Vrads,  

4096, 4100, 4422
Møller, C. P. – se under Urmagere i Kunstner- og 

håndværkerregister
Møller, Carl August – se under Arkitekter og byg-

mestre i Kunstner- og håndværkerregister
Møller, Casper (-1805-), Højris,  4215
Møller, Christen – se under Murere i Kunstner- og 

håndværkerregister
Møller, E.,  3833
Møller, Eske (†1741/42),  4103 note 70
Møller, F. – se under Murere i Kunstner- og hånd-

værkerregister
Møller, Frimodt – se under Arkitekter og bygmest-

re i Kunstner- og håndværkerregister
Møller, Hans Christian (-1740-), borgmester, Hor-

sens,  5449, 5475, 5597, 5961
Møller, Hans Christian (1776-1838), Viby,  2146
Møller, Henrich Jørgensen – se under Malere i 

Kunstner- og håndværkerregister
Møller, Inger (†1803),  939
Møller, Jacob Lauritsen (†1673),  1247
Møller, Jacobus Jani (-1684-), Århus,  641 note 177
Møller, Jens (-1825-27-), Eldrup,  4946
Møller, Jens Andersen – se Müller, Jens Andersen
Møller, Jens Hansen (1725-92), Skov Mølle,  2278
Møller, Johanne Kirstine – se Schmidt, Johanne Kir-

stine
Møller, Johanne Marie (1798-1834),  5989
Møller, Johannes (-1991-), kirketjener, Tulstrup,  3709 

note 64
Møller, Jørgen Nielsen (-1668-1739), Skægsmølle,  

2571
Møller, K. (-1912-), Hem,  3868
Møller, Karen – se Dam, Karen
Møller, Karen (1847-69), Hornborg,  5296
Møller, Kei – se Moller (Møller(?)), Kei
Møller, L. (-1912-), Hem,  3868
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Danmarks Kirker, Århus

Møller, Laurits Jacobsen (†o. 1625), Århus,  1245, 
1281 note 246

Møller, Mads (-1900-), gårdmand, Ustrup,  4649, 
4659 note 64

Møller, Mads Christoffersen (1744-1812), Kejlstrup-
gård, Grumstrup,  4694, 4699 note 56

Møller, Malvine (-1934-35-), lærerinde, Randers,  
2991-92

Møller, Maren Jensdatter (†1766),  914, 1453, 1474, 
1480, 4140 note 11

Møller, Maren Jensen – se Møller, Maren Jensdatter
Møller, Maren Rasmusdatter (1714-84), Hornborg,  

5295
Møller, Margrethe Detlevvine Magdalene (1779-

1834),  2146
Møller, Maria (1739-65),  1983
Møller, Morten, garver, Horsens,  5989, 6037 note 

738
Møller, N. (-1940-), kirkeværge, Harlev,  2031 note 41
Møller, Niels (†før 1687), Skægsmølle,  2554
Møller, Niels (†1737), præst, Fruering, Vitved,  3005
Møller, Niels (1770-1824), købmand, Horsens,  5978
Møller, Niels Andersen (†1740),  5959
Møller, Otto (1831-1915), præst, Gylling,  2812, 

2828-29, 2838 note 65
Møller, Palle – se Lasson, Palle Møller
Møller, Peder (o. 1700), godsforvalter, Boller,  5093
Møller, Peder Pedersen (-1721-51-), Århus,  1167
Møller, Peder Aaboe (-1780-93), præst, Viby,  3064
Møller, Per (-1997-), organist, Ryomgård,  6298
Møller, Per Rasmus (-2005-), organist, Silkeborg,  

6299
Møller, Petrine – se Rasmussen, Petrine
Møller, Philip – se under Sten- og billedhuggere i 

Kunstner- og håndværkerregister
Møller, R. – se under Snedkere og billedskærere i 

Kunstner- og håndværkerregister
Møller, Rasmus Iversen – se Iversen, Rasmus
Møller, Søren (o. 1650), Lille Mølle, Gjern,  3359
Møller, Søren Pallesen (†1773), præst, Fruering, Vit-

ved,  3005, 3009 note 83
Møller, Th. (-1961-), fængselsforvalter, Horsens,  6376 

note 67
Møller, Thorkel – se under Arkitekter og bygmest-

re i Kunstner- og håndværkerregister
Møller, Valdemar (1844-1909), amtsvejinspektør,  

6248
Møller, V. F. (-1926-), direktør,  4099
Møller, W. O. – se under Klokkestøbere i Kunstner- 

og håndværkerregister
Møller, Øllegaard (-1768-), Tulstrup,  2360
Møller, Øllegaard Charlotte – se Søltoft, Øllegaard 

Charlotte
Møller, Aage (†1957), til Kærbygård,  1610 note 24
Møller-Holst, K. – se under Ingeniører i Kunstner- 

og håndværkerregister

Møn, Bolette Engelbreth (-1794-), Søften,  1699
Mønster, Peter Hans (1773-1830), biskop, Århus,  599, 

1323
Mønster, Peder Jacobsen (-1767-), forvalter, Bygholm,  

4075
Mørch Secher – se Secher
Mørch, Anna Marie Jørgensdatter – se Secher, Anna 

Marie Jørgensdatter Mørch
Mørch, Anna Markusdatter (†1771),  920
Mørch, Anne Kirstine (1788-1833),  1323
Mørch, Markus Markussen (Marchus Marchussen) 

(†1776), Århus,  927
Mørch, Markus (Marchus) Pedersen, Århus,  927
Mørch, Maren (1712-74),  2486
Mørch, Peder Pedersen (†1690), købmand, Århus,  

833, 927
Mørk, … (-1781-), Århus,  500
Mørk, Ane Marie – se Møller, Ane Marie
Mørk-Hansen, V. J. – se under Arkitekter og byg-

mestre i Kunstner- og håndværkerregister
Mørke, Jens Nielsen (†1627), Århus,  790, 905
Mørup, Christian Jensen – se under Arkitekter og 

bygmestre i Kunstner- og håndværkerregister
Mørup, Niels Bach – se under Guldsmede (Ran-

ders) i Kunstner- og håndværkerregister
Maag, James – se under Arkitekter og bygmestre i 

Kunstner- og håndværkerregister

N (-1487-),  445
N (-1500-10-), Århus,  393
N (-1590-),  4277
N A B L(?),  3098 note 38
N A L,  3086
N B,  2515 note 30
N D L (-1729-), Skovby,  1984 note 36
N F,  2666
N F S – se under Gørtlere i Kunstner- og håndvær-

kerregister
N G, Århus,  641 note 174
N G S (-1655-), Gjern,  3336
N H (-1751-52-), Gylling,  2823
N H S K (-1743-),  4637
N H S Sv (-1814-),  3170
N I (-1585-), Skannerup, kirkeværge,  3360
N I (o. 1631(?)), Havbjerregård, Åle,  4378
N I S (-1617-), Skovby,  2063 note 57
N I S (-1634-), kirkeværge, Stjær,  2096
N I S V (o. 1635), Århus, g.m. I I D,  1236
N J (-1660-), Århus,  641 note 177
N K L K (-1839-),  3098 note 38
N L (-1802-),  2589
N L S (-1690-), Århus,  1304
N L S,  2187
N M (-1926-), Gylling,  2827
N M L N (-1643-), Skovby,  1984 note 36
N M S (-1657-),  3098 note 38

MYGDAL – N M S
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N N (-1907-), Falling,  2734
N N S F,  2666
N P R (-1608-), Århus,  2063 note 57
N R J,  3535
N R S (-1779-), Skovby,  1984 note 36
N R S H – se Haarup, Niels Rasmussen 
N S,  2170
N S B (-1622-), degn, Fruering,  2988
N S S R(?), Hansted(?),  4840
N V G (-1720-),  1698
N. (Niels(?)) Palnissen (-1257-59-),  1270 note 21
Namensen, Lütke (1497/98-1574), franciskaner, skole-

stifter,  5789
Nannestad, Frederik (1693-1774), stiftsprovst, Århus, 

biskop, Trondhjem, Christiania,  104, 299, 311, 487, 
551, 614, 631, 966

Nansen (våben),  4907
Nansen, Hans (†1716), amtmand, Skæring Munkgård, 

Trige,  1707
Nansen, Karen (Catharina) (1656-72),  4868, 4896, 

4906, 4908, 4911
Natalis, Michel – se under Malere i Kunstner- og 

håndværkerregister
Nath, Friderich Otto von der (†1805), til Dybvad, 

rigsgreve, gehejmeråd,  2647
Nay, Alexander – se under Malere i Kunstner- og 

håndværkerregister
Nebell, Mikkel (†1784), Røde Mølle,  3003, 3008 

note 76
Nebelong, J. H. – se under Arkitekter og bygmest-

re i Kunstner- og håndværkerregister
Nebelong, N. S. – se under Arkitekter og bygmest-

re i Kunstner- og håndværkerregister
Nedergaard, Kurt – se under Konservatorer i 

Kunstner- og håndværkerregister
Neergaard, Johan Thomas (1794-1877), provst, Lyn-

ge-Frederiksborg,  1914
Neergaard, Magdalene Sophie – se Jessen, Magdalene 

Sophie
Neergaard, S. (-1882-), oberst, Framlev,  2035, 2061 

note 19
Nerger, Christian – se under Sten- og billedhug-

gere i Kunstner- og håndværkerregister
Neuenroth, F. – se under Orgelbyggere i Kunstner- 

og håndværkerregister
Neumann, Ludvig Henning Schack – se under Mu-

rere i Kunstner- og håndværkerregister
Niclasen, Frode – se under Arkitekter og bygmest-

re i Kunstner- og håndværkerregister
Niclessen(?), Eskil,  1100
Nicolaisen, Marie (-1950-), Kalhave,  5290
Nicolaus Jonson (-1340-),  1100
Niels, konge af Danmark (1103-34),  3214, 5046
Niels (Hellig Niels) (†1180), kongesøn,  54, 58 note 

38, 61-64, 89 note 14 og 16, 352 note 7, 1003, 
1258 note 12, 1338-39

Niels – se under Gørtlere i Kunstner- og håndvær-
kerregister

Niels – se under Malere i Kunstner- og håndværker-
register

Niels (Skanderborg, -1624-) – se under Murere i 
Kunstner- og håndværkerregister

Niels (Horsens, -1696-1703-) – se under Murere i 
Kunstner- og håndværkerregister

Niels (-1710-) – se under Murere i Kunstner- og 
håndværkerregister

Niels – se under Smede i Kunstner- og håndværker-
register

Niels (Horsens, -1642-) – se under Snedkere og 
billedskærere i Kunstner- og håndværkerregister

Niels (-1716-) – se under Snedkere og billedskæ-
rere i Kunstner- og håndværkerregister

Niels (†1233), biskop, Slesvig,  3794
Niels (-1245-), præst, Dallerup,  3593
Niels (-1261-), til Barritskov, ridder,  5351, 5653, 

5661, 5998 note 2
Niels (-1475-), præst, Tvilum,  3394
Niels (-1670-), Randlev,  2485
Niels, mester – se Krog, Niels
Niels [Christe]nsen(?) (-1585-), Sepstrup(?),  4132
Niels Assersen (-1336-),  4733
Niels Bonde (-1583-), herredsfoged, Hasle, Tilst,  

1582
Niels Clausen Skade – se Skade, Niels Clausen
Niels Clementsen (-1503-18-), til Avnsbjerg, prior,  

4663
Niels Ebbesen (†1340), væbner,  2884
Niels Elbeck (-1495-1511-), til Stenshede,  1177, 

1278 note 133
Niels Eskildsøn – se under Klokkestøbere i Kunst-

ner- og håndværkerregister
Niels Frandsen (-1572-84-), præst, Søvind,  4697 

note 3, 5001-02, 5034 note 4
Niels Gammel (-1563-88-), præst, Lisbjerg, Skejby,  

1411
Niels Hollensen (før 1532), Horsens,  5368
Niels Knudsen (-1572-), Havreballegård,  4589
Niels Lamb (-1577-),  5603
Niels Menved (-1300-), præst, Århus,  80
Niels Monsen (-1585-), Tømmerby,  4132
Niels Oluffsen (-1500-25-),  1105
Niels Petersen (-1458-), kapellan, Bygholm,  6151
Niels Petersen (-1512-), præst, Kolt,  2185
Niels Rasmussen (-1596-), Hovedgård,  4746, 4749-

50
Nielsdatter, Ane (-1630-), Rye Mølle,  3741-42, 3771 

note 78, 84
Nielsdatter, Ane (1746-),  1586
Nielsdatter, Ane (176(?)-18(?)), Tåning,  4618
Nielsdatter, Ane Marie (1761-1843), Lyngby,  1636
Nielsdatter, Anna – se Anna Nielsdatter
Nielsdatter, Anne (o. 1610),  3171
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Nielsdatter, Anne (†1613), Århus,  780, 903
Nielsdatter, Anne (†1667),  2511
Nielsdatter, Anne (Lottrup) (†1687),  5917, 5955, 

6025 note 516, 6031 note 614
Nielsdatter, Anne (†1712),  2166, 2171
Nielsdatter, Anne (†1722), Nedenskov,  3834
Nielsdatter, Barbara,  1999, 2000
Nielsdatter, Berte (-1614-), Kortrup,  1896
Nielsdatter, Birgitta (-1672-), Rye,  3749
Nielsdatter, Bodil (†1706),  5961-62
Nielsdatter, Bodil (1751-), Hasle,  1515
Nielsdatter, Bodil (†1796), Haderup,  2673-74, 2682 

note 84
Nielsdatter, Dorthe – se Dorthe Nielsdatter
Nielsdatter, Dorte (-1610-),  3171
Nielsdatter, Gertrud (-1625-),  2612-13, 2618 note 56
Nielsdatter, Gertrud (†1724),  5963
Nielsdatter, Gunde (-1672-),  5598
Nielsdatter, Johanna (-1687-), Brendstrup,  1588
Nielsdatter, Johanne (1700-90(?)), Møballe,  4728
Nielsdatter, Karen (o. 1600),  618
Nielsdatter, Karen (†1618),  825, 900
Nielsdatter, Karen (†før 1620),  826
Nielsdatter, Karen (-1625-),  2608, 2612-13
Nielsdatter, Karen (†1650/59), Voldby,  3521
Nielsdatter, Karen (†1658),  1877
Nielsdatter, Karen (1680-1739), Skægsmølle,  2571
Nielsdatter, Karen (-1696-), Endelave,  5310, 5318
Nielsdatter, Karen (†1700),  3565
Nielsdatter, Karen (1734-18..), Borum,  2003
Nielsdatter, Karen (†1744),  5959
Nielsdatter, Karen (1789-1822), Rye,  3766
Nielsdatter, Karen, Århus,  915
Nielsdatter, Katrine – se Katrine Nielsdatter
Nielsdatter, Kirsten (-1601-20), Borup,  4710, 4718, 

4726
Nielsdatter, Kirsten (1701-93), Skibby,  2027
Nielsdatter, Kirsten (1717-1801), Dørrup,  3870
Nielsdatter, Kirsten (1735-96), Skibby,  2027
Nielsdatter, Kirsten (†1745), Stjær,  2099
Nielsdatter, Kirsten, Tåstrup,  3038
Nielsdatter, Lene (†1634), Horsens,  5578, 5597
Nielsdatter, Lucia (-1671-), Flensborg,  746
Nielsdatter, Maren (-1610-),  3171
Nielsdatter (Grøn), Maren (-1622-),  3116
Nielsdatter, Maren (1707-92), Tendrup,  2677
Nielsdatter, Maren (1708-61), Hasle,  1512
Nielsdatter, Maren (-1746-), Sjelle,  1922
Nielsdatter, Maren (1776(?)-1854), Hansted,  4857, 

4860 note 59
Nielsdatter, Margrethe – se Margrethe Nielsdatter
Nielsdatter, Margrethe (†1636), Østbirk,  4494
Nielsdatter, Margrethe (†1770),  922
Nielsdatter, Maria,  1512
Nielsdatter, Mariane (†1857), Haderup,  2673
Nielsdatter, Marie (†1602), Gjern,  3342

Nielsdatter, Marie Kirstine (-1862-), Tvingstrup, Ør-
ridslev,  4763

Nielsdatter, Mette (-1608-), Vorsø,  5028
Nielsdatter, Mette Kathrine (1828-63), Rask Mark,  

5265
Nielsdatter, Sidsel (-1660-),  806, 929
Nielsdatter, Sidsel (†1674), Århus,  809, 916
Nielsen, … – se under Malere i Kunstner- og hånd-

værkerregister
Nielsen, … (Skanderborg, -1859-67-) – se under 

Murere i Kunstner- og håndværkerregister
Nielsen, … (Skanderborg, -1881-) – se under Mu-

rere i Kunstner- og håndværkerregister
Nielsen, … (-1735-), Kasted,  1606
Nielsen, … (†1744), Århus,  1255
Nielsen, … (-1835-), Bjerager,  2515 note 30
Nielsen, … (-1869-), værtshusholder, Horsens,  6076
Nielsen, … (-1895-),  1984 note 34
Nielsen, … (-1914-), 6286
Nielsen, … (-1936-), organist, kirkeværge, Østbirk, 

4512 note 169
Nielsen, … (-1960-), direktør, Randers,  4423 note 

53
Nielsen, A. K. og Søn – se under Murere i Kunstner- 

og håndværkerregister
Nielsen, Adam – se under Klokkestøbere  i Kunst-

ner- og håndværkerregister
Nielsen, Aksel (-1974-),  4273
Nielsen, Albert E. (1852-1915), læge, Skanderborg,  

6248
Nielsen, Albinus Gottfred (-1913-), præst, Vrads,  4168
Nielsen, Anders (Blegind) – se under Murere i 

Kunstner- og håndværkerregister
Nielsen, Anders (Horsens) – se under Murere i 

Kunstner- og håndværkerregister
Nielsen, Anders (Mesing) – se under Murere i 

Kunstner- og håndværkerregister
Nielsen, Anders (-1610-), præst, Vinding,  3171
Nielsen, Anders (-1731-32-), Tønning,  4064
Nielsen, Anders (-1745-46-), Låsby,  3650
Nielsen, Anders (-1800-), Fillerup,  2743
Nielsen, Anders (1830-64), soldat, Holmstol,  3363
Nielsen, Anders Gieding (-1750-), Gieding, Tilst,  

1586
Nielsen, Ane (-1957-),  3868
Nielsen, Ane (-1959-), Brædstrup,  4002
Nielsen, Ane Bothilde – se Brorsen, Ane Bothilde
Nielsen, Ane Kirstine (-1870-), Åle,  4387
Nielsen, Ane Thomine (-1929-), Himmelbjerggården,  

3754
Nielsen, August – se Thubalka under Klokkestøbere 

i Kunstner- og håndværkerregister
Nielsen, Axel – se under Arkitekter og bygmestre 

i Kunstner- og håndværkerregister
Nielsen, Bertel – se Bertel Nielsen
Nielsen, Birgitte (1862-67), Homdrupmark,  4620

N N – NIELSEN 
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Nielsen, Boas – se Thubalka under Klokkestøbere i 
Kunstner- og håndværkerregister

Nielsen, C. (G.)(?) L. – se under Gørtlere i Kunst-
ner- og håndværkerregister

Nielsen, Carl Frederik (1807-65), apoteker, Silkeborg,  
6334

Nielsen, Cecilie (-1925-), lærer, Odder,  2802
Nielsen, Chr. – se under Blikkenslagere i Kunstner- 

og håndværkerregister
Nielsen, Chr. (-1931-), kirkegårdsinspektør, Horsens,  

6120, 6128, 6132
Nielsen, Christen – se Thonboe, Christen Nielsen
Nielsen, Christian – se under Murere i Kunstner- og 

håndværkerregister
Nielsen, Claus (†1699), købmand, Århus,  919-20
Nielsen, Claus (-1706-),  5920
Nielsen, Clemens (†1686), præst, Søften, Folby,  1702, 

1841
Nielsen, Ebbe – se Banner, Ebbe Nielsen
Nielsen, Ebbe – se Udsen, Ebbe Nielsen
Nielsen, Einar – se under Malere i Kunstner- og 

hånd værkerregister
Nielsen, Elmar Moltke – se Moltke, Elmar
Nielsen, Elsa Marie Hansine – se Nyholm, Elsa Marie 

Hansine
Nielsen, Emil – se Nielsen-firma under Orgelbyg-

gere i Kunstner- og håndværkerregister
Nielsen, Erik – se Erik Nielsen
Nielsen, Eske (1727-87), Svejgård,  2513-14
Nielsen, Fanny Ida Elisabeth (1822-62), Silkeborg,  

6334
Nielsen, Frants (-1649-), præst, Skejby,  1380, 1426 

note 84
Nielsen, Franziska (1826-1911), Silkeborg,  6290, 6334
Nielsen, Frederik – se Nielsen-firma under 

Orgelbyg gere i Kunstner- og håndværkerregister
Nielsen, Gregers (1576-1643), kornhandler, skibsre-

der, Århus,  799, 905
Nielsen, H. P. – se under Arkitekter og bygmestre 

i Kunstner- og håndværkerregister
Nielsen, H. P. Holm – se under Arkitekter og byg-

mestre i Kunstner- og håndværkerregister
Nielsen, Hans – se under Malere i Kunstner- og 

håndværkerregister
Nielsen, Hans – se under Orgelbyggere i Kunster- 

og håndværkerregister
Nielsen, Hans – se under Smede i Kunstner- og 

håndværkerregister
Nielsen, Hans – se under Tagtækkere i Kunstner- og 

håndværkerregister
Nielsen, Hans – se under Tømrere i Kunstner- og 

håndværkerregister
Nielsen, Hans – se Gotlænder, Hans Nielsen
Nielsen, Hans (-1650-), Skanderborg,  3706
Nielsen, Hans (†1653), præst,  946 note 142
Nielsen, Hans (-1669-),  2734

Nielsen, Hans (-1686-87-), Viborg,  5546, 5626 note 
549

Nielsen, Hans (* og †1771), Nebel,  4945
Nielsen, Hans (1799-1851), gårdmand, Tvingstrup,  

4762
Nielsen, Hans (-1801-), Skovby,  1981
Nielsen, Hans (-1806-40-), Horsens,  4486, 5458, 

5472, 5477, 5747
Nielsen, Hans (-1827-),  4762
Nielsen, Hans Jørgen – se under Have- og land-

skabsarkitekter i Kunstner- og håndværkerregi-
ster

Nielsen, Harald Regner (1825-99), overlærer, Odense,  
1324

Nielsen, Henrick – se Henrick Nielsen
Nielsen, Henry Birchall, sømand, Dyngby,  2510
Nielsen, Henry K. – se under Urmagere i Kunstner- 

og håndværkerregister
Nielsen, Inger (-1907-), Tåning,  4616
Nielsen, J. F. – se under Klokkestøbere i Kunstner- 

og håndværkerregister
Nielsen, Johannes Magdahl – se under Arkitekter 

og bygmestre i Kunstner- og håndværkerregister
Nielsen, Jacob (†1661), rådmand, købmand, Århus,  

828, 831, 914-15
Nielsen, Jacob (1782-1843), møller, Norring Mølle,  

1843
Nielsen, Jais – se under Malere i Kunstner- og hånd-

værkerregister
Nielsen, Jakob – se under Snedkere og billedskæ-

rere i Kunstner- og håndværkerregister
Nielsen, Jens – se under Gørtlere i Kunstner- og 

håndværkerregister
Nielsen, Jens – se under Malere i Kunstner- og 

håndværkerregister
Nielsen, Jens – se under Tømrere i Kunstner- og 

håndværkerregister
Nielsen, Jens – se Jens Nielsen
Nielsen, Jens (1610-54), til Kvottrup,  1896
Nielsen, Jens (-1636-), præst, Grundfør,  1662
Nielsen, Jens (†1645), præst, Nørre Snede,  4247 note 

74
Nielsen, Jens (-1692-), True,  1540
Nielsen, Jens (o. 1700), Århus,  1813
Nielsen, Jens (-1741-),  4621
Nielsen, Jens (1749-), Hasle,  1515
Nielsen, Jens (-1755-), Woergaard,  2059
Nielsen, Jens (1760-1809),  4538
Nielsen, Jens (1792-1857), gårdmand, Nederskov,  

3957-58
Nielsen, Jens (-1850-), til Lille Hammersgård, Ham-

mer,  6368
Nielsen, Jes – se Jes Nielsen
Nielsen, Jesper (-1668-), stiftsskriver,  3060
Nielsen, Jonas (†efter 1717), rådmand, Horsens,  5595, 

5630 note 654
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Nielsen, Jørgen (†1629), borgmester, Horsens,  5380, 
5920, 5959

Nielsen, Jørgen (-1730-), Freystrup,  3245
Nielsen, Jørgen (1789-1853), prokurator, byfoged, 

Århus,  1323, 1326, 1549
Nielsen, Jørgen (†1800), Torp Søgård,  5220
Nielsen, Jørgen (-1870-), brænderiejer,  6126
Nielsen, Jørgen (-1928-), organist, Århus,  5550
Nielsen, Kaj Herbert – se under Snedkere og bil-

ledskærere i Kunstner- og håndværkerregister
Nielsen, Karen – se Petersen, Karen
Nielsen, Karen Marie (1826-54), Tamdrup,   

5154
Nielsen, Kathy (-1913-),  4168
Nielsen, Knud – se Knud Nielsen
Nielsen, Knud (-1745-46-), Bjedstrup,  3175
Nielsen, Knud (-1907-), Tåning,  4616
Nielsen, Knud R. (-1929-), Himmelbjerggården,  

3754
Nielsen, L. P. – se under Malere i Kunstner- og 

håndværkerregister
Nielsen, Lars – se under Murere i Kunstner- og 

håndværkerregister
Nielsen, Lauritz (†1659), præst, Blegind,  3041, 3066
Nielsen, Lauritz (-1760-), feldbereder, Våbensholm,  

5976
Nielsen, Lauritz, præst, Åby,  1446
Nielsen, Laurs – se under Tagtækkere i Kunstner- 

og håndværkerregister
Nielsen, Laurs (-1854-), Adet,  4174
Nielsen, Lavers (-1610-), student, København,  3171
Nielsen, Laves (1669-1741), Skandrop Mølle,  3363
Nielsen, M. (-1954-), savværksejer, Hovedgård,  4757
Nielsen, M. Rosing – se under Arkitekter og byg-

mestre i Kunstner- og håndværkerregister
Nielsen, Mads – se Rosenlund, Mads Nielsen
Nielsen, Mads (†1864), soldat, Gangsted,  4994
Nielsen, Marie (1904-53),  4345
Nielsen, Marie (-1974-),  4273
Nielsen, Mikkel (-1603-), præst, Mårslet,  2272, 2281 

note 37
Nielsen, Mikkel (1778-1844), gårdmand, Slet,  2232
Nielsen, Mogens (-1644-), Farre,  3587
Nielsen, Mons (-1788-),  1842
Nielsen, N. C. – se under Malere i Kunstner- og 

håndværkerregister
Nielsen, Niels – se under Malere i Kunstner- og 

håndværkerregister
Nielsen, Niels (-1704-) – se under Snedkere og bil-

ledskærere i Kunstner- og håndværkerregister
Nielsen, Niels (-1863-) – se under Snedkere og bil-

ledskærere i Kunstner- og håndværkerregister
Nielsen, Niels (-1681-), Vejlby,  1475
Nielsen, Niels (-1699-), Odder,  2572
Nielsen, Niels (-1744-), hospitalsforstander, Århus,  

1255

Nielsen, Niels (-1990-), skytte, Frijsenborg,  3498 
note 8

Nielsen, Niels Broe – se Broe, Niels
Nielsen, Niels Christian – se under Tømrere i 

Kunstner- og håndværkerregister
Nielsen, Niels K. G. (-1732-), Hæst,  1721
Nielsen, Niels Sørensen (-1957-),  3868
Nielsen, Ole (-1799-), Torrild,  2643
Nielsen, Oluf – se Oluf Nielsen
Nielsen, Oluf (-1665-), købmand, Århus,  1278 note 

127
Nielsen, Ove – se under Guldsmede (Århus) i 

Kunstner- og håndværkerregister
Nielsen, P. – se under Blikkenslagere i Kunstner- og 

håndværkerregister
Nielsen, P. – se under Murere i Kunstner- og hånd-

værkerregister
Nielsen, Peder – se under Urmagere i Kunstner- og 

håndværkerregister
Nielsen, Peder – se Bordum, Peder Nielsen.
Nielsen, Peder –se Peder Nielsen (o. 1450)
Nielsen, Peder – se Peder Nielsen (†1511/14)
Nielsen, Peder (†1603), Testrup,  2275
Nielsen, Peder (1748-1802), Grølsted,  3387
Nielsen, Peder (o. 1850), Bakgården, Rye,  3764
Nielsen, Peder (-1915-), sognefoged, Vitten,  1795
Nielsen, Per – se Per Nielsen
Nielsen, Peter (-1959-), Brædstrup,  4002
Nielsen, Poul (1744-1816), Hasle,  1516
Nielsen, Poul (-1801-), Skovby,  1981
Nielsen, Rasmus – se Bering, Rasmus Nielsen
Nielsen, Rasmus – se under Skræddere og para-

mentmagere i Kunstner- og håndværkerregister
Nielsen, Rasmus – se under Snedkere og billed-

skærere i Kunstner- og håndværkerregister
Nielsen, Rasmus – se under Tømrere i Kunstner- og 

håndværkerregister
Nielsen, Rasmus (†1611), provst, Gjern Hrd.,  3278, 

3295, 3303 note 97
Nielsen, Rasmus (†1638), præst, Blegind,  3066
Nielsen, Rasmus (-1801-26-), sognefoged, Skovby,  

1976, 1981, 1984 note 35
Nielsen, Rasmus (-1815-), kirkesanger, Hundslund,  

2682 note 83
Nielsen, Rasmus (1825-49), soldat, Trige,  1721
Nielsen, Richard – se under Snedkere og billed-

skærere i Kunstner- og håndværkerregister
Nielsen, S. (-1904-), gårdejer, Øm,  3808 note 86
Nielsen, Sejr (-1850-), Randlev Hedegård,  2863
Nielsen, Simon – se under Smede i Kunstner- og 

håndværkerregister
Nielsen, Steffen – se Steffen Nielsen
Nielsen, Strange – se under Arkitekter og bygmest-

re i Kunstner- og håndværkerregister
Nielsen, Søren – se under Murere i Kunstner- og 

håndværkerregister

NIELSEN
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Nielsen, Søren – se under Smede i Kunstner- og 
håndværkerregister

Nielsen, Søren (1621-95(?)), Hæst,  1720
Nielsen, Søren (-1679-), Brabrand,  1535
Nielsen, Søren (1757-1814), sognefoged, Lyngby,  

1635
Nielsen, Søren (1787-1860), Rye,  3767
Nielsen, Søren (-1801-), Skovby,  1982
Nielsen, Thomas (†o. 1673), Århus,  744, 951 note 

246
Nielsen, Viggo (-1953-),  4345
Nielsen, Vitus – se under Konservatorer i Kunstner- 

og håndværkerregister
Nielsen, Volmer Rud – se under Have- og land-

skabsarkitekter i Kunstner- og håndværkerregi-
ster

Nielsen, Aage C. – se under Arkitekter og bygmest-
re i Kunstner- og håndværkerregister

Nielssen, Lauridtz – se Bording, Laurids Nielsen
Niepoort, Paul – se under Arkitekter og bygmest-

re i Kunstner- og håndværkerregister
Nihm, Laurids (1728-74), købmand, Horsens,  5976
Niim, Anna Elisabeth (-1690-), Haldum,  1812
Nille (†1722), datter af Jørgen Hansen Mejer,  5596
Nilsdatter, Anne Vesteni (-1635-53), Tvilum,  3381, 

3425, 3431
Nissen, A. – se under Skibsmodelbyggere i Kunst-

ner- og håndværkerregister
Nissen, A. C. S. (-1972-), toldinspektør, Varde,  2645 

note 61
Nissen, Anne Margrethe Hansdatter (1750-52), Orm-

slev,  2170, 2172
Nissen, Hans Christian Terkilsen (†1763), præst, 

Ormslev,  2170, 2172
Nissen, N. C. – se under Rebslagere i Kunstner- og 

håndværkerregister
Nissen, S. H. – se under Guldsmede (København) i 

Kunstner- og håndværkerregister
Nissen, Terkel (-1731-), præst, Ormslev,  2174 note 50
Nitschke, Karen (1797-1873), Horsens,  6123
Nitschke, Michael Gottfred (1802-47), farver, Hor-

sens,  6123
Nitschke, Therkel Godtlib (†1855), Horsens,  6124
Noack, Astrid – se under Snedkere og billedskæ-

rere i Kunstner- og håndværkerregister
Noer, Berend – se Nohr, Berend.
Nohr, Berend – se under Malere i Kunstner- og 

håndværkerregister
Nordentoft, Benedict (-1925-), Brabrand,  1531
Norgaard, … (-1883-91-), landinspektør,  3774 note 

148
Normand, Peter – se under Guldsmede (Randers) i 

Kunstner- og håndværkerregister
Normand, Sven – se Sven Normand
Normann, Anne Cathrine (†efter 1683), til Lønsgård,  

4320

Norn, Ebbe Creemers – se under Arkitekter og 
bygmestre i Kunstner- og håndværkerregister

Norn, Frederikke (-1850-),  6123
Norn, Inger (1877-1968), Horsens,  6132
Norn, Jens (-1850-),  6123
Norn, Otto (1915-2004), kunsthistoriker,  4097, 

5140, 5386-91, 5400, 5415, 5420, 5440, 5592, 5617 
note 305, 5680, 5696, 6012 note 314, 6035 note 
689, 6141 note 1, 6201, 6253 note 47, 6255 note 
125, 6257 note 177, 6355, 6374, 6375 note 2

Norn, Thorkild C. (1953-2001),  6132
Norn, Viggo – se under Arkitekter og bygmestre i 

Kunstner- og håndværkerregister
Norup, Jesper (1682-1757), provst, Horsens,  5138, 

5534, 5564, 5633 note 765, 5844, 5955-56, 6031 
note 619

Norup, Karen Ananiasdatter (†1782), Horsens,  5595
Notke, Bernt – se under Snedkere og billedskæ-

rere i Kunstner- og håndværkerregister
Numsen, … (†1793), Horsens,  5595
Nyegaard, Anders Christensen (†o. 1723), Århus, 

vinhandler,  836, 920
Nyegaard, Niels Brøchner (†1745), farversvend, Hor-

sens,  5591, 5633 note 743
Nyeland, Hans Lauridsen (-1737-), Horsens,  5878
Nyeland, Peder (-1745-), farver, Horsens,  5591
Nyerup, Rasmus (1759-1829), bibliotekar, litteratur-

historiker,  821
Nyested, Hans – se under Guldsmede (Horsens) i 

Kunstner- og håndværkerregister
Nygaard, Dorothea (1829-89), Virklund,  4139
Nygaard, Hemming,  4147
Nyholm, Ejnar (†1873),  6127
Nyholm, Elsa Marie Hansine (1839-78),  6127
Nyholm, Hans – se under Orgelbyggere i Kunst-

ner- og håndværkerregister
Nyholm, Hans (†1864),  6127
Nyholm, Nicolai (†1874), agent, tiendeejer, Elev,  

1755, 1760
Nyholm, Signe (†1873),  6127
Nykirkemesteren – se Mortensen, Jens
Nyland, Ellen Cathrine (†1778),  5596
Nyland, Hans Lauridsen (-1766-69), rådmand, byfo-

ged, Horsens,  5561, 5596, 5630
Nyland, Niels Lauridsen (-1743-51-), købmand, Hor-

sens,  5596
Nyrop, Martin – se under Arkitekter og bygmest-

re i Kunstner- og håndværkerregister
Nysted, Hans – se under Urmagere i Kunstner- og 

håndværkerregister
Næss, Hans – se under Arkitekter og bygmestre i 

Kunstner- og håndværkerregister
Næstved, Menelaus Poulsen (1585-1626), slotspræst, 

København,  956 note 399
Nøhr, J. – se under Gørtlere i Kunstner- og hånd-

værkerregister
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Nørgaard, Ane Margrethe Nicoline – se Schildknecht, 
Ane Margrethe Nicoline

Nørgård, Anna (-1970-), Adslev,  3117
Nørgaard, Jens Rasmussen (1777-1859), gårdmand, 

Stilling,  2969
Nørkenkrone, …, generalmajor,  940
Nørkenkrone, Sophie Elisabeth (†o. 1777),  940
Nørlund, Poul (1888-1951), museumsdirektør, histo-

riker,  657, 1400, 1408, 2536, 2550, 3320-21, 3794, 
5044-46, 5105-06, 5124, 5128, 5131, 5134, 6255 
note 125

Nørregaard, Mogens Kai – se under Malere i Kunst-
ner- og håndværkerregister

Nørskov, Ane, sundhedsplejerske,  6116
Naamensen, Lütke – se Namensen, Lütke

O C R X, Falling,  2729
O F (-1959-),  2458
O N S, Hansted(?),  4840
O O S (Oluf Olufsen(?)) (-1634-),  4690
O R S (-1764-),  2608
Obel, Jørgen Pedersen (†1638), provst, Hjelm slev 

Hrd.,  2931, 4697 note 3
Obelius, Georgius Petræus – se Obel, Jørgen Pedersen
Obling, Kirsten Nielsdatter (-1641-), Varde,  4376
Ochsen, Elisabeth (-1742-45),  932, 4627, 4637, 4657 

note 9
Ocksen, Johannes (1667-1738), biskop, Ribe, Århus,  

569, 599, 734, 746, 876, 931-32, 949 note 213, 962 
note 632, 1447, 3338

Ocksen, Lucilia – se Lüttichau, Lucilia von
Ocksen, Thomas (1624-86), rådmand, købmand, Kø-

benhavn,  746
Ocksen, Thomas (†1735),  932, 962 note 632
Odderskær, Ivar (-1950-), Randers,  2705
Offenberg, … – se under Skibsmodelbyggere i 

Kunstner- og håndværkerregister
Offenberg (slægt/våben),  6368
Offenberg, Christoffer von (1595-1658), til Lykkes-

holm, hofmester,  1782-83, 4420, 6368
Offenberg, Deliana von (1643-92),  4420, 6368
Offersen, Lauritz (-1767-), skipper,  5451
Offersen, Peder (†1608),  824
Offreducius (-1253-), præst, prokurator, Skovby,  1984 

note 7
Ohlensleger, Christine – se Brochner, Christine
Ohlsson, M. & O. – se under Klokkestøbere i 

Kunstner- og håndværkerregister
Ohlsson, M. W. – se under Klokkestøbere i Kunst-

ner- og håndværkerregister
Ohrt, Johan Andreas – se under Orgelbyggere i 

Kunst ner- og håndværkerregister
Olaisen, Olaus (†1565), rektor, præst, Århus,  1280 

note 211
Oldorph, Johan Lauridsen (†1605), præst, Århus, 

Årslev, Tilst,  824, 826

Oldorph, Laurids Jacobsen Fynbo (†1601), magister, 
kantor,  824

Ole Michelsen (†1501), borgmester, Århus,  1243
Olesdatter, A. (†før 1660),  2300
Olesdatter, K., (d.æ.) (†før 1660),  2300
Olesdatter, K., (d.y.) (†før 1660),  2300
Olesdatter, M. (†før 1660),  2300
Olesen, Ejner – se under Arkitekter og bygmestre 

i Kunstner- og håndværkerregister
Olesen, Elith (-1983-), præst, Linå,  3308 note 8
Olesen, Helge Balslev, præst, Århus,  651 note 498
Olesen, I. (†før 1660),  2300 
Olesen, Jacob (†1727), skibsbygger, Horsens,  5972
Olesen, Jens Christian (1835-64), Sorring,  3619
Olesen, Karen Marie (1827-66), Tunø,  2404
Olesen, Kirstine Eline Marie (1854-80), Tunø,  2404
Olesen, L., (d.æ.) (†før 1660),  2300
Olesen, L., (d.y.) (†før 1660),  2300
Olesen, Ole (†1759), til Skårupgård og Kierbygaard, 

kommerceråd,  917, 1739
Olesen, P. (†før 1660),  2300
Olesen, S. (†før 1660),  2300
Ollesen, Peder (-1745-46-),  3143
Ollufsen, Mickel – se under Gørtlere i Kunstner- og 

håndværkerregister
Ollufssen, Søren (-1678-), Broberg,  1246
Olof Olofsen (†1511), rådmand, Horsens,  5568, 

5582, 5605 note 77
Olofsdatter, Anne (†1650), Århus,  786-87, 915
Olofsen, Olof – se Olof Olofsen
Olrik, Jørgen (1875-1941), historiker,  5893, 5971, 

6373
Olrik, Sigurd – se under Malere i Kunstner- og 

håndværkerregister
Olrog, Mette Sophie – se Tikiøb, Mette Sophie
Olsen, … – se under Snedkere og billedskærere i 

Kunstner- og håndværkerregister
Olsen, Anders (o. 1600),  5482, 5484, 5530
Olsen, Anders (Olufsen) – se Anders Olsen (Olufsen)
Olsen, Ane Chatrine (1781-1842), Horsens,  5987
Olsen, Ane Kathrine (-1905-), Adslev,  3116, 3119
Olsen, Anne Cathrine (1814-21), Horsens,  5987
Olsen, Anne Margrethe (1791-1815), Horsens,  5987
Olsen, Jens (1844-1936),  6249
Olsen, John Rønnow – se under Malere i Kunstner- 

og håndværkerregister
Olsen, Kirstine (1776-1809), Horsens,  5987
Olsen, Knud – se under Orgelbyggere i Kunstner- 

og håndværkerregister
Olsen, Laura (1850-1914),  6249
Olsen, O. og Søn – se under Klokkestøbere i Kunst-

ner- og håndværkerregister
Olsen, Olaf (*1928), rigsantikvar,  3781, 3790, 5061
Olsen, Ole (-1726-), købmand, Århus,  4622 note 6
Olsen, (Ole) Christian (1777-1835), købmand,  5987, 

6036 note 731
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Olsen, Peder – se Peder Olsen
Olsen, Søren (†1689), Fløjstrup,  2300
Olsen, Vilhelm – se under Arkitekter og bygmest-

re i Kunstner- og håndværkerregister
Oluf Andersen (-1517-), prior, Århus,  953 note 301
Oluf Hammer (-1532-), Århus,  1357 note 6
Oluf Hansen (-1576-), hospitalspræst, Århus,  1258 

note 25
Oluf Jacobsen (o. 1525),  1104
Oluf Jørgensen (†1586), borgmester, Horsens,  4307 

note 88, 5486, 5555, 5566, 5577-78
Oluf Nielsen (-1447-), Honum,  5225
Oluf Thorsen (-1598-), Ejstrup,  4179
Oluffsen, Niels – se Niels Oluffsen
Olufsdatter, Anna (†1688), Saksild,  2433
Olufsdatter, Anne – se Gyrstinge, Anne Olufsdatter
Olufsdatter, Anne (†1659), Århus,  828, 914
Olufsdatter, Anne (†1715),  919, 2281 note 48
Olufsdatter, Bodil (-1690-1700-),  5482, 5555, 5591
Olufsdatter, Dorthe (†1673),  2485
Olufsdatter, Else (1662-1725), Århus,  742, 814, 914, 

917, 1473, 1484
Olufsdatter, Inger (†1619), Århus,  551, 752, 825, 916
Olufsdatter, Karen – se Karen Olufsdatter
Olufsdatter, Maren (1590-1680), Århus,  782
Olufsdatter, Maren (-1641-57), Århus,  715, 908, 2276
Olufsdatter, Maren (†1681),  776, 911
Olufsdatter, Maren (†1683), Århus,  917
Olufsdatter, Maren (†o. 1686),  5960
Olufsdatter, Maren (1695-1778), Århus,  814, 915
Olufsdatter, Maren (†1707), Århus,  1253
Olufsdatter, Maren (†1763),  836, 912, 1254
Olufsdatter, Maren(?) (-1625-), Århus,  804
Olufsdatter, Maren,  5633 note 740
Olufsdatter, Margrethe,  2936 note 117
Olufsdatter, Signe (†o. 1715),  5964
Olufsen, Christen – se under Snedkere og billed-

skærere i Kunstner- og håndværkerregister
Olufsen, Clemend (†før 1667), Horsens,  5378, 5505
Olufsen Gyrstinge, Folmer – se Gyrstinge, Folmer 

Oluf sen 
Olufsen, Hieronymus (-1696-1705-), præst, Adslev, 

Me sing,  3114
Olufsen, Jacob (-1692-), skibsbygger, Horsens,  5868
Olufsen, Jens – se under Snedkere og billedskæ-

rere i Kunstner- og håndværkerregister
Olufsen, Jens – se Jens Olufsen
Olufsen, Jesper (-1650-), Røgen,  3561
Olufsen, Jesper (-1681-), bonde, Borum,  2006 note 44
Olufsen, Jørgen (-1738-),  5920
Olufsen, Knud (†o. 1685), rektor,  5904, 5960-61
Olufsen, Morten, Hedemølle,  4699 note 40
Olufsen, Niels – se under Murere i Kunstner- og 

hånd værkerregister
Olufsen, Oluf – se under Snedkere og billedskæ-

rere i Kunstner- og håndværkerregister

Olufsen, Otte (o. 1600), provst, Sønder Vissing,  3840 
note 54

Olufsen, Ottke – se under Urmagere i Kunstner- og 
håndværkerregister

Olufsen, Peder (-1686-), bonde, Borum,  2006 note 
44

Oluf(sen(?)), Per (o. 1600(?)),  3838
Olufsen, Rasmus (†1609), Århus,  1245
Olufsen, Søren (†1687), købmand, Århus,  649 note 

433, 832, 919
Olufsen, Søren (†1751), købmand, kæmner, Århus,  

1250, 1254
Olufsen, Villads (†1719), præst, Grundfør, Spørring,  

911, 1667
Olufssen, Joen – se under Smede i Kunstner- og 

håndværkerregister
Olug (Olvg) Jurgensun (Jvrgensvn) – se under Klok-

kestøbere i Kunstner- og håndværkerregister
Oppenhagen, Hans Friedrich – se under Orgelbyg-

gere i Kunstner- og håndværkerregister
Oppermann, Niels Regnar Møller (-1954-72-), præst, 

Horsens,  6103
Orgelfabriken Aarhus (A. C. Zachariasen) – se Zacha-

riasen-firma under Orgelbyggere i Kunstner- og 
håndværkerregister

Orlandi, V. – se under Stukkatører i Kunstner- og 
hånd værkerregister

Orm, Johan – se Worm, Johan
Ortwed, Kirsten – se under Sten- og billedhuggere 

i Kunstner- og håndværkerregister
Osten, Charlotte Amalie Margrethe von (der) 

(†1769),  2565, 2569
Ostenfeld, … (-1879-), præst, Hylke,  4639, 4658 

note 40
Ostermann, Anna Margrethe (†1826), Randlev,  2487
Ostermann, Andreas (†1838), præst, Randlev, Bjer-

ager,  2487
Otsen, Ove (-1620-), Sønder Vissing,  3834
Otte – se under Smede i Kunstner- og håndværker-

register
Otte (-1660-), Saksild,  2386
Ottenburg, Christoffer – se Offenberg, Christoffer 

von.
Ottensen, Niels (-1786-89-), til Bjerregård, faktor,  

4367-68, 4387 note 11, 4389 note 48, 5483, 5493, 
5537

Ottesdatter, Karen (†o. 1723),  5855, 5858, 5956, 6031 
note 619

Ottesen, Eilert (-1716-), degn, organist, Mårslet,  
2281 note 43

Ottesen, Erik – se Rosenkrantz, Erik Ottesen
Ottesen, Hans (-1710-45-), graver, Århus,  961 note 

578
Otto I den Store (936-73), tysk-romersk kejser,  52, 

63
Otto III (980-1002), tysk-romersk kejser,  52, 63
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Otto, Statius – se under Snedkere og billedskærere 
i Kunstner- og håndværkerregister

Ottosdatter, Ida Margrethe (†1738),  1912
Ottosen, Niels (-1787-), faktor, Horsens,  4326 note 13
Ottsen, Anders – se under Smede i Kunstner- og 

håndværkerregister
Otzen, Niels – se under Fotografer i Kunstner- og 

håndværkerregister
Oussen, Jens – se Jens Oussen
Oustrup, Jens Nielsen (†1699), byfoged,  833, 919
Ove – se under Smede i Kunstner- og håndværker-

register
Ove (-1340-), præst, Vær,  4867, 4923 note 1
Ove Andersen (†1592), præst, Kattrup,  4725, 4731 

note 46, 4796 note 7
Ove Hase (-1338-),  4109
Ove Åstredsen (-1396-), væbner,  5368, 5654, 6138, 

6146 note 4, 6148 note 9
Overbye, H. – se under Malere i Kunstner- og hånd-

værkerregister
Overbye, H. I. – se under Malere i Kunstner- og 

håndværkerregister
Overbye, I. H. S. (1794-1858), købmand,  6247
Overbye, Jens (†1798), til Store Borupgaard, køb-

mand, Horsens,  6371
Overgaard, Christen (†1713(?)),  835, 909
Overgaard, Christen Nielsen – se under Malere i 

Kunst ner- og håndværkerregister
Overgaard, Inger – se Tommerup, Inger
Overgaard, Jens (1867-1933), købmand,  6250
Overgaard, Marie (1869-1952),  6250
Overgaard, Michel Christensen (†1737), præst, Nø-

rup,  6014 note 323
Ovesdatter, (An(?))ne (†1659), g.m. …(Lau)ridsen 

Kaa (e(?)),  2212-13
Ovesdatter, Cecilie – se Cecilie Ovesdatter
Ovesdatter, Kirsten (1789-1848), Viby,  2146-47
Ovesen, Anders – se Hvide, Anders Ovesen.
Ovesen, Jens, Århus,  929
Ovesen, Otto (-1624-), provst, Sønder Vissing,  3834, 

3840 note 34
Ovesen, Søren (†1716), Saksild,  2866, 6366
Ovstrup, Iver Andersen (-1830-),  4557
Owidt, Catharina Hansdatter (1650-),  1780-81
Oxe, Johan (†1534), til Nielstrup, rigsråd,  670, 770, 

887
Oxe, Pernille (1530-76),  674
Oxe, Sidsel (†1593), til Løgismose,  566, 670-74, 770, 

887, 944 note 62

P (o. 1900),  6205
P A S H (o. 1650-1700),  6218
P B C,  2575 note 45
P (el. F) C B – se under Guldsmede (Udlandet) i 

Kunstner- og håndværkerregister
P C G (-1681-), Falling,  2737

P C K (-1642-),  4195
P C P (†o. 1566), Århus,  821-22
P E S (1748-1826), Underup,  5220
P G,  448
P H – se Henningsen, Poul
P H,  448, 452
P H,  4600
P H K (1800’erne), Ølsted,  1731
P H K, Skanderborg,  2933 note 25
P H S, Tamdrup(?),  5140
P I – se Kolding, Peder Jensen
P (I) N,  1381
P J (-1965-),  3285
P J B – se under Malere i Kunstner- og håndværker-

register
P J W (-1667-), Århus,  641 note 177
P K (o. 1500),  6354
P M S E – se under Sten- og billedhuggere i 

Kunstner- og håndværkerregister
P N – se under Gørtlere i Kunstner- og håndvær-

kerregister
P N B, Hansted(?),  4840
P O S B (-1686-), Borum,  2001
P P (-1640-),  2509
P P,  2191
P P S (o. 1650-1700),  6218
P R 5 L A I M,  1473
P R S (-1619-), Århus, g.m. K M D,  1250
P T B (-1756-), Århus,  1250
P T S R (-1636-), Grundfør,  1662
P Ø S M (-1787-),  2336 note 30
Paccard, Alfred – se under Klokkestøbere i Kunst-

ner- og håndværkerregister
Paccard, Pierre – se under Klokkestøbere i Kunst-

ner- og håndværkerregister
Palle guldsmed – se Schandorph, Palle Pedersen
Pallisdatter, Elisabeth (1656-1724), Århus,  836
Palnissen, N. – se N. Palnissen
Paludan, Hother – se under Arkitekter og bygmest-

re i Kunstner- og håndværkerregister
Paludan, Peter – se under Arkitekter og bygmestre 

i Kunstner- og håndværkerregister
Paludan-Müller, Jens (1771-1845), biskop, Århus,  

112, 599, 1325
Panck, Hans (-1746-), byfoged, birkedommer, Kol-

ding,  5918
Panck, Peter (-1746-51), kammerråd, amtsforvalter, 

Århus,  1119, 1121, 1146, 1154, 1167, 1246, 1254, 
1271 note 5, 5918

Panck, Thomas (†1741), rådmand,  5564, 5918, 5920, 
5965, 5971

Pannerup, Jens (†1686),  906
Pape, Johan Bendix (-1802-), til Rantzausgave, Hvil-

sted,  2593
Pape, Max – se under Tømrere i Kunstner- og 

håndværkerregister

OLSEN – PAPE
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Parsberg, Anna,  1872
Parsberg, Beate (* og †1593),  3470, 3476, 3479
Parsberg, Christopher (1555-1600), til Sødal,  893
Parsberg, Enevold (o. 1630-80), gehejmeråd,  892
Parsberg, Manderup (1546-1625), til Sandbygård og 

Hagesholm, rigsråd,  565, 752, 795, 897, 1903, 1924 
note 24, 2004, 2908, 2962, 5297 note 5

Parsberg, Mette Sophie (-1688-),  2567
Parsberg, Oluf (1590-1661), til Jernit, rigsråd,  858, 

892-93, 953 note 302, 6366
Parsberg, Regitze (-1661-66),  4337, 4341-42, 4344
Parsberg, Valdemar (1557-1607), til Jernit, kirkeejer, 

Hammel,  3443, 3457, 3464, 3469-70, 3472, 3476, 
3479, 3492 note 37, 3493 note 49, 3498

Parsberg, Verner (1511-67), til Harrested, rigsråd,  
3469, 3492 note 37

Parsberg, Verner (* og †1586),  3470, 3476, 3479
Parsbjerg, Johannes (-1409-),  1106
Partzow, Peter (-1497-), Flensborg,  954 note 313
Passe, Crispin de – se under Malere i Kunstner- og 

håndværkerregister
Passe, Magdalena de – se under Malere i Kunstner- 

og håndværkerregister
Passe, Willem de – se under Malere i Kunstner- og 

håndværkerregister
Paul Mikkelsen (-1484-97-), provst, Tvilum,  3432
Pauli, Menelaus – se Næstved, Menelaus Poulsen
Paulli, Simon (1603-80), læge, anatom, botaniker,  

1468, 1478-79, 1737, 1749 note 5
Paulsen, …  – se under Malere i Kunstner- og hånd-

værkerregister
Paulsen, … (-1805-09-), løjtnant, kirkeejer,  4543, 

4583 note 12
Paulsen, Julius – se under Malere i Kunstner- og 

hånd værkerregister
Paulsen, Peder (-1801-), Skovby,  1981
Pave, Søren R. (-1720-), Århus,  612
Paw, Jens Rasmussen (†1704), Århus,  1341
Pax (våben),  4383
Pax, Christoffer (-1637-50), til Stensballegård, Rask,  

4867-68, 4876, 4893, 5225, 5255-56
Pax, Margrethe (-1644-56-), til Bregnholm,  4383
Pax, Mogens (1557-1642), til Stensballegård,  4867, 

4876, 4890, 4923-24 note 46
Pax, Morten (-1620-47-), til Bjerre, Åle,  4351, 4365, 

4371, 4373-74, 4379, 4389 note 74, 75, 4876, 4923 
note 6, 4973

Pazs(øn), Johannes (-1409-),  1106
Peder – se under Bogtrykkere og bogbindere i 

Kunst ner- og håndværkerregister
Peder – se under Glarmestre og glaskunstnere i 

Kunst ner- og håndværkerregister
Peder – se under Guldsmede (Skanderborg) i 

Kunstner- og håndværkerregister
Peder – se under Gørtlere i Kunstner- og håndvær-

kerregister

Peder – se under Malere i Kunstner- og håndvær-
kerregister

Peder – se under Murere i Kunstner- og håndvær-
kerregister

Peder – se under Smede i Kunstner- og håndvær-
kerregister

Peder (Gram) – se under Snedkere og billedskæ-
rere i Kunstner- og håndværkerregister

Peder (Horndrup) – se under Snedkere og billed-
skærere i Kunstner- og håndværkerregister

Peder (Tørring) – se under Snedkere og billedskæ-
rere i Kunstner- og håndværkerregister

Peder (-1323-24-), præst, Hornborg,  5279
Peder (o. 1550), munk, Voer Kloster, præst, Vissing,  

3840 note 54
Peder, hr. (-1573-), Sneptrup,  4582 note 3
Peder, biskop – se Lodehat, Peder Jensen
Peder, biskop – se Vognsen, Peder
Peder, maler – se Rasmussen, Peder
Peder Abildgaard (†1556), præst, Århus,  821
Peder Andersen (-1572-), kirkeværge, Ballerup,  1919
Peder Andersen (-1585-), Virklund,  4132
Peder Bertelsen (-1547-54-), slotsskriver, Skander-

borg,  2933 note 3, 6252 note 3
Peder billedsnider – se Kolding, Peder Jensen
Peder Ebbesen (Galt) – se Galt, Peder Ebbesen
Peder Elavsen – se Elavsen, Peder
Peder Hansen (o. 1557-99), læge, Århus,  773, 909
Peder Henningsen (-1517-), lektor, Århus,  953 note 

301
Peder Hermansen (1500’erne),  824
Peder Jensen (-1345-), kannik, Århus, Lund,  2447, 

3844, 4437, 4663, 5043, 5177, 5203
Peder Jensen (-1401-),  1270 note 22
Peder Knudsen (†1500), kantor, Århus,  819
Peder Kaa (slutning af 1500’erne), præst, Århus,  83
Peder Lauridsen (†1566), præst, Hvirring, Tamdrup,  

5226, 5266 note 14, 5273
Peder Michelsen (-1485-), Skjoldelev,  1006
Peder Mikkelsen (†1530), præst, Århus,  821
Peder Nielsen (o. 1450),  6146 note 3
Peder Nielsen (†1511/14), kannik, Århus,  764
Peder Olsen (†1570), historiker,  5653, 5661, 5664, 

5999 note 4, 6015 note 343
Peder Svendsen (-1325-),  1099, 1270 note 22
Peder Sørensen (†1554), abbed, Øm,  3789
Peder Sørensen (†1599), Århus,  1244
Peder Tysk (-1569-),  3876
Peder Ugotsen – se Ugotsen, Peder
Peder Vognsen – se Vognsen, Peder
Peder…io… (1729(?)-), Borum(?), g.m. Karen Niels-

datter,  2003
Pedersdatter, … (-1575-), g.m. Søren Jensen,  1896
Pedersdatter, Abbelone (1801-34), Ondrupgård,   

2678
Pedersdatter, Ane (†1772), Nårup,  3343
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Pedersdatter, Ane (†1867), Veng,  3248
Peder(sdatter?), Ane,  2212
Pedersdatter, Anna (-1734-), Århus,  3362
Pedersdatter, Anna (-1628-),  2434, 2438 note 70
Pedersdatter, Anne – se Stauning, Anne Pedersdatter
Pedersdatter, Anne (†1662),  1605
Pedersdatter, Anne (-1602-), Århus,  1244
Pedersdatter, Anne Marie (-1730-), Århus,  1667
Pedersdatter, Berit Kirstine (1797-1856),  5265
Pedersdatter, Birthe (†1864), Haderup,  2673
Pedersdatter, Cathrine (-1707-), Århus,  926
Pedersdatter, Cathrine (-1767-), Nygårde, Dover,  

3149
Pedersdatter, Dorte (1832-33), Rye,  3763, 3773 note 

142
Pedersdatter, Dorte,  1253
Pedersdatter, Dorthe (1725-99), Framlev,  2059
Pedersdatter, Elisabeth – se Kolding, Elisabeth Peders-

datter
Pedersdatter, Elisabeth (†1658),  1214, 1240
Pedersdatter, Else (1737-1801), Justenborg,  2932
Pedersdatter, Else (-1770-), Alrø,  2858
Pedersdatter, Fi..e (1822-38), Rye,  3764
Pedersdatter, [Ge]dske (1818-51), Rye,  3764, 3773 

note 144
Pedersdatter, Gertrud, Stilling,  2969
Pedersdatter, Ingeborg,  4136
Pedersdatter, Inger (1734-1812), Grumstrup,  4694
Pedersdatter, Inger (1798-1850), Ravlebjerg,  4138
Pedersdatter, Johanne (†1715),  2866
Pedersdatter, Johanne (-1717-51), Saksild,  6366
Pedersdatter, Karen (-1650-),  3561
Pedersdatter, Karen (-1715-),  3758
Pedersdatter, Karen (†1738),  5597
Pedersdatter, Karen (†1747/48),  3835, 3840 note 56
Pedersdatter, Karen (1821-52), Fløjstrup,  2301
Pedersdatter, Karin (†1610), Folby,  1841
Pedersdatter, Kirsten (-1680-),  5594
Pedersdatter, Kirsten (†1693),  829, 921
Pedersdatter, Kirsten (-1713-), Horsens,  5378, 5630 

note 656, 5956
Pedersdatter (Rytter), Kirsten (-1723-),  5588
Pedersdatter, Kirsten (-1756-),  921
Pedersdatter, Kirsten (1819-70), Rustrup,  4139
Pedersdatter, Kirstine, Århus,  824
Pedersdatter, Maren – se Stauning, Maren Pedersdatter
Pedersdatter, Maren (-1602-),  824, 910
Pedersdatter (Gjøde)(?), Maren (Marine) (-1614-), 

Nim,  5185, 5191-92, 5194
Pedersdatter, Maren (-1633-),  4478
Pedersdatter, Maren (1640-1719), Århus,  810, 923
Pedersdatter, Maren (†1653), Århus,  826, 914
Pedersdatter, Maren (†1713),  905
Pedersdatter, Maren (-1715-),  836, 911
Pedersdatter, Maren (-1719-),  923
Pedersdatter, Maren (1760-1818), Lyngby,  1635

Pedersdatter, Maren (1768-1825), Torrild,  2643
Pedersdatter, Maren (†1792),  923
Pedersdatter, Maren (†1815), Haderup,  2673-74
Pedersdatter, Margrethe, Århus,  827
Pedersdatter, Margrethe (Mergret) (-1602-), Århus,  

1244
Pedersdatter, Mette (-1856-64-), Battrup,  2248
Pedersdatter, Rebekka (-1751-),  5632
Pedersdatter, Sidsel (†1655), Århus,  826, 914
Pedersdatter, Sidsel (-1667-), Horsens,  5484, 5505, 

5509
Pedersdatter, Sophia (o. 1690(?)), Hansted,  4856
Pedersen, … (-1936-), tandtekniker, Horsens,  5490, 

5494
Pedersen, Abelone (-1898-), Lading,  1856
Pedersen, Anders – se under Murere i Kunstner- og 

håndværkerregister
Pedersen, Anders – se under Snedkere og billed-

skærere i Kunstner- og håndværkerregister
Pedersen, Anders – se Anders Pedersen
Pedersen, Anders (-1587-1620-), herredsfoged, Fram-

lev, kirkeværge, Borum,  1994, 1996-97, 1999, 2031 
note 26

Pedersen, Anders (o. 1650), Framlev,  2059
Pedersen, Anders (-1742-43-), Svejstrup,  3175
Pedersen, Anders (-1820-), gårdejer, Lyngby,  1636
Pedersen, Anders (-1916-), Gammelstrup,  4059-60
Pedersen, Ane Marie – se Poulsen, Ane Marie
Pedersen, Ane Marie (1836-54), Ørskov,  4762
Pedersen, A. J. – se under Murere i Kunstner- og 

håndværkerregister
Pedersen, Arne (-1976-), Store Heddinge,  1702
Pedersen, Axel – se under Arkitekter og bygmestre 

i Kunstner- og håndværkerregister
Pedersen, Cathrine (-1911-), gårdejer, Østergård, 

Nørre Vissing,  3242
Pedersen, Christen – se under Snedkere og billed-

skærere i Kunstner- og håndværkerregister
Pedersen, Christen (-1605-), bonde, Vrønding,  5044
Pedersen, Christen (†1630), præst, Hvirring,  5259, 

5261
Pedersen, Christen (-1656-), provst, Voer,  4494
Pedersen, Christen (-1673-), Farre,  3587
Pedersen, Christen (-1761-), Farre,  3582
Pedersen, Christopher (†1680), tolder, hospitalsforstan-

der, Horsens,  5964
Pedersen, Daniel, præst, Framlev, Harlev,  2047
Pedersen, Dinis (-1697-),  374 note 301
Pedersen, Ellen Marie (-1960-),  3117
Pedersen, Erik – se under Malere i Kunstner- og 

hånd værkerregister
Pedersen, Eske (-1916-), Alling,  3655
Pedersen, Frits (-1905-),  3621 note 20
Pedersen, Gothardt (-1629-50-), provst,  5363
Pedersen, H. – se under Snedkere og billedskærere 

i Kunstner- og håndværkerregister

PARSBERG– PEDERSEN
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Pedersen, Hans – se under Murere i Kunstner- og 
hånd værkerregister

Pedersen, Hans (1603-50), borgmester, Århus,  1178-
79, 1198, 1201

Pedersen, Hans (-1617-),  4517
Pedersen, Hans (før 1656),  4494
Pedersen, Hendrik (1849-64),  5992
Pedersen, J. Malling (-1988-), Vejle,  4353
Pedersen, Jens – se under Snedkere og billedskæ-

rere i Kunstner- og håndværkerregister
Pedersen, Jens – se under Tømrere i Kunstner- og 

hånd værkerregister
Pedersen, Jens – se under Urmagere i Kunstner- og 

håndværkerregister
Pedersen, Jens – se Jens Pedersen
Pedersen, Jens – se Rønning, Jens Pedersen
Pedersen, Jens – se under Smede i Kunstner- og 

hånd værkerregister
Pedersen, Jens (†før 1630),  3741-42
Pedersen, Jens (-1735-), Horsens,  6068
Pedersen, Jens (-1748-49-), Vissing,  3245
Pedersen, Jens (-1889-), møller, Alrø,  2856
Pedersen, Jens (-1902-), gårdejer, Grølsted,  3386
Pedersen, Jens (-1907-), købmand,  2187
Pedersen, Jesper (-1634-), herredsfoged, Gjern,  3545, 

3564
Pedersen, Johanne Henriette (-1967-73-), Søvind,  

4686, 4722-23, 4982, 4986
Pedersen, Johannes (-1977-), Odense,  3089
Pedersen, Jørgen (†1674), Åby,  1449
Pedersen, Jørgen (†1679), Hasle,  1513, 1518 note 41
Pedersen, Jørgen (-1711-), tolder, Århus,  908
Pedersen, Jørgen (-1742-43-), Bjedstrup,  3175
Pedersen, Jørgen (-1913-), gårdejer, Veng,  3236
Pedersen, K. J. (-1858-60-), gartner, Horsens,  6120
Pedersen, Karen (1827-57),  4581
Pedersen, Kathy – se Nielsen, Kathy
Pedersen, Kirsten Nørgaard, Beder,  6375 note 20
Pedersen, Knud (†1722), Nedenskov,  3834
Pedersen, Kristine (-1936-), Vitten,  1795
Pedersen, L. K.(?) (-1655-),  2298-2300
Pedersen, L. M., oldermand, Hvilsted,  2609
Pedersen, Las, Århus,  926
Pedersen, Lauritz (†1641), Sønder Galten,  2114, 

6360
Pedersen, Mads (-1740-), Brabrand,  1542
Pedersen, Maren (-1864-),  3619
Pedersen, Maren (-1903-),  1780
Pedersen, Marius (-1648-), Århus,  1278 note 140
Pedersen, Markus (†o. 1648), Århus,  1181
Pedersen, Mickel (-1608-16), til Kanne, ridefoged,  

2608-11, 2615, 2618 note 58, 5299
Pedersen, Mickel (†1711), præst, Årslev, Tilst,  905
Pedersen, Mogens (-1801-), Skovby,  1981
Pedersen, Niels – se under Malere i Kunstner- og 

håndværkerregister

Pedersen, Niels – se under Smede i Kunstner- og 
håndværkerregister

Pedersen, Niels – se Niels Petersen
Pedersen, Niels – se Rønning, Niels Pedersen
Pedersen, Niels (†1616), borgmester, Århus,  825, 

1196
Pedersen, Niels (-1625-), kirkeværge, Viby,  2144
Pedersen, Niels (1708-93), Skibby,  2027, 2032 note 

67
Pedersen, Niels (-1743-), selvejer, Skibby,  2028
Pedersen, Niels (-1748-), Gammelgård,  2083
Pedersen, Niels (-1949-), fabrikant, Århus,  1826 note 

22
Pedersen, Oluf,  955 note 359
Pedersen, P. – se under Snedkere og billedskærere 

i Kunstner- og håndværkerregister
Pedersen, P. A. (-1938-39-), skibsfører, Nordby,  4002
Pedersen, Palle, guldsmed – se Schandorph, Palle 

Pedersen
Pedersen, Peder – se under Murere i Kunstner- og 

håndværkerregister
Pedersen, Peder – se under Orgelbyggere i Kunst-

ner- og håndværkerregister
Pedersen, Peder (-1636-38-), ridefoged, Skanderborg 

Slot,  1836, 1838
Pedersen, Peder (†1670), Farre,  3587
Pedersen, Peder (o. 1700), rytter,  5584
Pedersen, Peder (†1728), Horsens,  5584
Pedersen, Peder (-1761-62-), Stilling,  2969
Pedersen, Peder (-1764-), Bredvad Mølle,  5203
Pedersen, Peder (1792-1865),  3767
Pedersen, Peder (1801-56), gårdejer, Ørskov,  4762-63
Pedersen, Poul – se under Fotografer i Kunstner- og 

håndværkerregister
Pedersen, R. – se under Murere i Kunstner- og 

håndværkerregister
Pedersen, Rasmus – se under Murere i Kunstner- og 

håndværkerregister
Pedersen, Rasmus – se under Snedkere og billed-

skærere i Kunstner- og håndværkerregister
Pedersen, Rasmus – se under Tømrere i Kunstner- 

og håndværkerregister
Pedersen, Rasmus – se Gius, Rasmus Pedersen
Pedersen, Rasmus (-1575-), Århus,  1258 note 25
Pedersen, Rasmus (1601-88), skipper, Hasle,  1514, 

1518 note 42
Pedersen, Rasmus (-1614-), Krog, kirkeværge,  3872 

note 51
Pedersen, Rasmus (-1630-67-),  5603
Pedersen, Rasmus (†1683), Åby,  1449
Pedersen, Rasmus (-1745-), Skovby,  1983
Pedersen, Simon (†1653), præst, Alrø,  2849, 2857-58
Pedersen, Stefan Viggo – se under Malere i Kunst-

ner- og håndværkerregister
Pedersen, Søren – se under Murere i Kunstner- og 

håndværkerregister
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Pedersen, Søren – se under Snedkere og billedskæ-
rere i Kunstner- og håndværkerregister

Pedersen, Søren (†1750),  3096
Pedersen, Søren (-1755-), Snaptrup Mølle,  2059
Pedersen, Søren (†1864), soldat, Vrads,  3929
Pedersen, Søren (-1979-), Åbenrå,  2243
Pedersen, Terkel – se Væbner, Terkel Pedersen
Pedersen, Therkel (1768-1804), Voer Ladegård,  3870
Pedersen, Thomas – se under Fotografer i Kunstner- 

og håndværkerregister
Pedersen, Thomas (-1618-19-), kirkeværge, Horn-

borg,  5285
Pedersen, Tord – se under Murere i Kunstner- og 

hånd værkerregister
Pedersen, Vilhelm – se Vilhelm Pedersen
Pedersen, Villum – se Villum Pedersen
Pedersen, Aage – se Aage Pedersen
Pedersøfe – se Seefeld, Peder
Peerstrop, Johan Hartvig Ernst – se under Orgelbyg-

gere i Kunstner- og håndværkerregister
Pele (våben),  1096
Pele, Jens (-1371-), kommandant, Kalø,  1270 note 16
Pentz, Ditlev von (1744-1821), til Rantzausgave, stift-

amtmand, kirkeejer, Astrup, Hvilsted, Vitved,  2339, 
2351, 2597, 3017, 3038 note 7

Per – se under Glarmestre og glaskunstnere i 
Kunst ner- og håndværkerregister

Per Didriksen – se under Klokkestøbere i Kunstner- 
og håndværkerregister

Per Laurensen (-1455-), præst, Bryrup,  3909
Per Nielsen (-1511-), præst, Astrup,  2348
Per Olsen (-1540-), Århus,  1351
Perret, … – se under Ingeniører i Kunstner- og 

håndværkerregister
Persen – se også Pazs(øn)
Persen, Christoffer (-1667-), rådmand, Horsens,  5536
Perstrup, Lars Madsen (-1784-), Gråmølle,  1453
Peschel, G., Horsens,  5868
Peter den Store (1682-1725), zar af Rusland,  613
Peter (1745-98), prins af Rusland,  5941, 5943-44, 

6153
Peter – se under Smede i Kunstner- og håndværker-

register
Peter – se under Tagtækkere i Kunstner- og hånd-

værkerregister
Peter (-1421-30-), abbed, Voer Kloster,  3868, 3872 

no te 49
Peter (-1430-), præst, Tolstrup,  4791
Peter (-1430-50), præst, Alling,  3671
Peter Geti (Gøti) Søn (Sun) Fod (o. 1200),  5149
Peter Hansen – se under Gørtlere i Kunstner- og 

hånd værkerregister
Peter Jensen – se under Klokkestøbere i Kunstner- 

og håndværkerregister
Peters, C. C. – se under Sten- og billedhuggere i 

Kunstner- og håndværkerregister

Petersberg, H. N. – se under Murere i Kunstner- og 
håndværkerregister

Petersdatter, Ane (†1742),  4495
Petersen & Steenstrup – se under Orgelbyggere i 

Kunst ner- og håndværkerregister
Petersen, … – se under Smede i Kunstner- og hånd-

værkerregister
Petersen, … – se under Snedkere og billedskærere 

i Kunstner- og håndværkerregister
Petersen, … (-1837-45-), kobberhandler,  5458, 5731, 

5750
Petersen, … (-1937-), Hasle, g.m. overlærer Petersen,  

1510
Petersen, Andrea Margrethe (1906-11), Endelave,  

5325
Petersen, Andreas (†1864), underkorporal,  752
Petersen, Ane Kristine (-1893-1912-), Rye,  4110-11, 

4135
Petersen, Anna (†1743),  746, 932, 962 note 632
Petersen, August – se under Snedkere og billed-

skærere i Kunstner- og håndværkerregister
Petersen, August Vilhelm (†1825), bager, Århus,  1242, 

1281 note 225
Petersen, Bodil Marie (-1927-), Birkholm,  3957
Petersen, Carl Wilhelm Sophus Christian (o. 1800),  

5977
Petersen, Caroline (1776-1853), Tunø,  2403
Petersen, Caspar (-1740-41-),  3155
Petersen, Cecilie (-1925-), Ørskov Møllegård,  4750
Petersen, Christian Tilemann – se under Malere i 

Kunst ner- og håndværkerregister
Petersen, Christopher (1838-1909), tobaksfabrikant, 

Hor sens,  5551
Petersen, Ebbe Lehn – se under Arkitekter og byg-

mestre i Kunstner- og håndværkerregister
Petersen, Emil (-1928-32-), Endelave,  5315, 5319, 

5325-26
Petersen, Erik – se under Arkitekter og bygmestre 

i Kunstner- og håndværkerregister
Petersen, Frands (1779-1864), sognefoged, Hvirring,  

5265
Petersen, Frederik (-1927-), gårdejer, Birkholm,  3957
Petersen, Frederikke Johanne Petrea (1865-68),  4620
Petersen, Frits (-1925-), Sorring,  3617
Petersen, Fritz Gregorius (1863-65),  4620
Petersen, Gerhard (-1671-), rådmand, Flensborg,  746
Petersen, Gjord (†før 1650), præst, Horsens,  5566, 

5593
Petersen, H. C. – se under Drejere i Kunstner- og 

håndværkerregister
Petersen, Hans Christian – se under Sten- og bil-

ledhuggere i Kunstner- og håndværkerregi ster
Petersen, Henry (1849-96), arkæolog, museumsdi-

rektør,  2114, 2185, 3220, 3780, 3846, 3865, 3923, 
4389 note 76, 6253 note 62

Petersen, J. Magnus – se Magnus-Petersen, J.

PEDERSEN – PETERSEN
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Petersen, J. S. (-1887-), skomager, Lisbjerg,  1417
Petersen, Jens (†før 1893), kroholder, Rye,  4110
Petersen, Johan (†1710),  2172
Petersen, Johan Henrik (1752-1838), præst, Dover, 

Veng,  3175
Petersen, Johanne (-1924-), Grumstrup Overgaard,  

4692
Petersen, Johannes – se under Malere i Kunstner- og 

håndværkerregister
Petersen, Johannes – se Johannes Petersen
Petersen, Jonas – se under Malere i Kunstner- og 

håndværkerregister
Petersen, Jonas (-1932-),  4280
Petersen, Jørgen (o. 1900), sognefoged, Hjorthgaarden, 

Voel,  3312
Petersen, Karen (o. 1900), Hjorthgaarden, Voel,   

3312
Petersen, Kathrine Margrethe (1820-85), Vissing 

Kloster,  3837
Petersen, Kirstine (-1928-32), Endelave,  5315, 5319, 

5325-26
Petersen, Knud Blach – se under Arkitekter og 

bygmestre i Kunstner- og håndværkerregister
Petersen, Kristine (-1932-),  4280
Petersen, L. A. – se under Arkitekter og bygmestre 

i Kunstner- og håndværkerregister
Petersen, M. (-1929-), kirkeværge, Hundslund,  2680 

note 40
Petersen, Metha Kirstine (1900-25), Endelave,  5325
Petersen, Mette Augusta (1758-1832),  5986
Petersen, Niels – se Niels Petersen
Petersen, Niels (-1932-), Hylke,  4650
Petersen, Niels Peter – se under Malere i Kunstner- 

og håndværkerregister
Petersen, Olaf – se Udsen, Olaf Petersen
Petersen, Peter (1859-60), Ørskov,  4763
Petersen, Peter (-1925-), Ørskov Møllegård,  4750
Petersen, Peter Christian (1791-1860), præst, Ørting,  

2708
Petersen, Rasmus – se under Guldsmede (Horsens) i 

Kunstner- og håndværkerregister
Petersen, S. P. (-1950-69-), lokalhistoriker,  4131-32
Petersen, Seier (1779-1846), gårdmand, Hornborg,  

5296
Petersen, Stefan Viggo – se Pedersen, Stefan Viggo
Petersen, Thorved (-1881-), Tamdrup,  5139
Petersen, Ulla – se under Vævere i Kunstner- og 

håndværkerregister
Peterzen, Johannes Valeur (-1934-38-), vicekonsul, 

Lin köping,  3310, 3312
Petit & Fritsen – se under Klokkestøbere i Kunst-

ner- og håndværkerregister
Petrejus, Esbern Knudsen – se Esbern Knudsen Pe-

trejus
Petri, Georgia, Vejlby,  1473
Petrus Johannis – se Peter Jensen.

Petrusmesteren – se under Guldsmede (Udlandet) i 
Kunstner- og håndværkerregister

Peymann, Hinrich Ernst – se under Ingeniører i 
Kunstner- og håndværkerregister

Philippa, dronning af Danmark (1405-30),  4662
Piersdatter, Iahan (-1608-),  4640
Piil, Christian Antonius Theodorus – se under Guld-

smede (Århus) i Kunstner- og håndværkerregi-
ster

Piilgaard, Karen Ovesdatter (†1701),  5594
Pind, Ericus Severini (-1660-),  3098 note 38
Pingel, C. (-1832-), sognepræst, Dover,  3158, 3164
Pingel, Jacob Christian (1719-82), provst,  1015, 1143, 

1146, 1155, 1168, 1170-71
Pistorius, Johannes (d.y.) (1546-1608), tysk teolog, 

historiker,  4307 note 91
Planer, Adam – se under Klokkestøbere i Kunstner- 

og håndværkerregister
Planitz, Johan Daniel – se under Guldsmede (Grenå) 

i Kunstner- og håndværkerregister
Plenge-Jørgensen, Anne (-1910-33-), til Løndal,  

3817, 3826, 3833
Plesner, Hans Philip (1740-1816), provst, Fruering,  

3028
Plessen (slægt/våben),  3294
Plessen, Christian Ludvig von (-1720-25-), amtmand,  

4583 note 8
Plet, H. J. – se under Guldsmede (Ikke stedfæstede) i 

Kunstner- og håndværkerregister
Plochhoft, Frands Jochumsen (†før 1733/34), Hor-

sens,  5594
Plochhoft, Jochum Frandsen (†1733), bartskærer, 

Horsens,  5566, 5594
Plochhoft, Knud Frandsen (†1697), Horsens,  5594
Plom, Johan – se Plum, Johan Henriksen
Ploug, Carl (1813-94), forfatter, journalist,  4512 note 

182
Plovpenning, Erik – se Erik Plovpenning
Ployart, Theodor (1741-1821), hofchef, kammerherre,  

5940, 6078 
Plum, August (før 1900), ingeniør,  6103
Plum, Johan Henriksen – se under Guldsmede (År-

hus) i Kunstner- og håndværkerregister
Podebusk (Putbus), Claus (1562-1616), til Kørup, 

Krap perup m.v.,  4928 note 101
Podebusk, Erik (†1573), til Bidstrup, rigsråd,  335, 

565, 670-74, 770, 877, 887
Podebusk, Jytte (†1573), til Vosborg,  766
Podebusk, Jørgen (†før 1576), ridder,  670, 770
Podebusk, Predbjørn (1460-1541), til Bistrup, rigsråd,  

766, 891
Podebusk (Putbus), Vibeke (1608-45),  4927 note 101
Pogwisch (slægt, våben),  4889-90
Pogwisch, Henning (1611-64), til Hanstedgård, kirke-

værge, Hansted,  4859 note 8
Poll, Alhed Frausdatter (†1755), Tulstrup,  6368
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Polonceau, Camille – se under Ingeniører i Kunst-
ner- og håndværkerregister

Pomarius, Petrus – se Abildgaard, Peder
Pontius, Paulus – se under Malere i Kunstner- og 

håndværkerregister
Pontoppidan, … (-1724-), g.1.m. Chresten Jensen We-

gersler, g.2.m. H. A. Stevens,  742
Pontoppidan, Anders Adrian (o. 1850), Horsens,  6123
Pontoppidan, Christian Ludvigsen (1696-1765), stifts-

provst, Århus,  748, 928, 1339
Pontoppidan, Dines Børgesen (†1791), præst, Lun-

dum,  4820
Pontoppidan, Erik (Ludvigsen) (1698-1764), biskop, 

forfatter,  62, 928, 1387, 2416, 2685, 2941, 3877-78, 
3992, 4158, 4216, 4400, 5623 note 473

Pontoppidan, Ezechiel Henriksen (†1707), rektor, 
Hor sens,  5920, 5961

Pontoppidan, Hendrik (1814-1901), generalkonsul, 
År hus,  1346 note 44

Pontoppidan, Henrik Caspar (o. 1690-),  4659 note 71
Pontoppidan, Henrik Eriksen (1608-59), provst,  928
Pontoppidan, Laurids Henriksen (1644-98), provst,  

4627, 4652, 4659 note 71
Pontoppidan, Ludvig Henriksen (1648-1706), provst,  

374 note 301, 564-65, 832, 928
Pontoppidan, Margrete Lisbeth (-1691-1707-),  928
Pontoppidan, Sara Ludvigsdatter (†1724), Horsens,  

5596, 5633 note 765
Poppo (-958-65-), biskop, Slesvig,  5114, 5124, 5126, 

5128
Poppo (1015-47), ærkebiskop, Trier,  5128
Pores, Anders (o. 1500), Horsens,  6374
Pors, Henning (-1432-), Horsens,  5654
Pors, Peder Tomsen (-1673-), Århus,  1176
Poul – se under Malere i Kunstner- og håndværker-

register
Poul (-1357-59-), biskop, Århus,  75-76, 82
Poul Andersen Colding (-1584-), præst, Skanderup,  

6252 note 10
Poul Hofman (†1501), kantor, Århus,  819
Poulsdatter, Else (†1705), Århus,  834, 911
Poulsdatter, Kirsten – se Kirsten Poulsdatter
Poulsdatter, Kirsten (o. 1601-62),  826
Poulsdatter, Kirsten (-1610-),  3171
Poulsdatter, Maren (†1690),  904
Poulsen, … – se under Tømrere i Kunstner- og 

håndværkerregister
Poulsen, … (†1779), Århus,  919
Poulsen, … (-1844-), klokker, skolelærer, Horsens,  

5547
Poulsen, Anders (-1700-),  957 note 413
Poulsen, Ane Marie (-1901-), Sjelle,  1918
Poulsen, Ane Marie (-1914-), Lisbjerg,  1416
Poulsen, Broder (-1720-), Århus,  613
Poulsen, C. M. – se under Guldsmede (Ikke stedfæ-

stede) i Kunstner- og håndværkerregister

Poulsen, Christian (-1770-72-), Lønsgård, Linnerup,  
4309

Poulsen, Clemens (-1705-), præst, Linå,  3267
Poulsen, Clemens (-1719-), præst, Dallerup,  3593
Poulsen, Friederich – se under Gørtlere i Kunstner- 

og håndværkerregister
Poulsen, Gerhardt – se under Arkitekter og byg-

mestre i Kunstner- og håndværkerregister
Poulsen, Jens – se Jens Poulsen
Poulsen, Jens (-1699-), Skanderborg,  2881
Poulsen, Jens (1788-1850), Tåning,  4619
Poulsen, Jens (-1896-), gårdejer,  4536
Poulsen, Laurs (-1753-), Skovby,  1983
Poulsen, Mads – se Rosenørn, Mads Poulsen
Poulsen, Mads (1600-78(?)), til Tvilumgård, borgme-

ster, Randers,  3369, 3381, 3393, 3425, 3431
Poulsen, Marie Kirstine (1701-36),  3297, 3299
Poulsen, Mathias – se Poulson, Mathias de
Poulsen, Matthias (-1728-), Århus,  857
Poulsen, Nicolai (-1673-85), købmand, Horsens,  

5541, 5574, 5630 note 654
Poulsen, Peder (-1720-), Nebel,  4934
Poulsen, Peder (-1740-), Stjær,  2099
Poulsen, Peder (-1747-48-),  3143
Poulsen, Peder (-1901-), gårdejer, Sjelle,  1918
Poulsen, Peder (-1914-), gårdejer, Lisbjerg,  1416
Poulsen, Poul (-1728-), Flensborg,  5749
Poulsen, S. P. (1793-1849), Ondrupgård,  2678
Poulsen, Sidsel Cathrine – se Steffensen, Sidsel Ca-

thrine
Poulsen, Søren (-1883-), gårdejer, Sporup,  3585
Poulsen, Søren Peter (-1906-), gårdejer, Hvolbæk,  

2999
Poulsen-Gjevertsen, … (-1933-), Lykkesro,  3900
Poulson, Jens (o. 1700), Saksild,  2434
Poulson, Jens, til Søbygård, assessor,  948 note 189
Poulson, Mathias de (-1701-29-), til Søbygård, Bid-

strup, landsdommer, etatsråd,  1797 note 3, 3267
Poulson, Poul (1674-1736), provst, Saksild, Nølev,  

2413, 2416-17, 2420, 2423, 2425, 2428-31, 2434, 
2438 note 63, 2451-52

Poulssen, Michel – se under Gørtlere i Kunstner- og 
håndværkerregister

Povel…, Lemming, g.m. Maren Jensdatter,  2193
Povelsdatter, …, Hasle,  1516
Povelsdatter, Else, Århus,  117, 351 note 113
Povelsdatter, Maria (†1712), Århus,  1249
Povelsen, Laurs – se under Smede i Kunstner- og 

håndværkerregister
Povelsen, Peder (-1625-50-), Framlev,  1811, 2059
Povl (-1353-), ærkedegn, Århus,  86
Povlsen, Jesper (†1635), præst,  4494
Povlsen, Søren (†1691), købmand, Århus,  829, 920
Pratensis, Johannes de (1543-76), professor, Køben-

havn,  822, 1548
Prato, Johannes de – se Pratensis, Johannes de

PETERSEN – PRATO
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Prato, Philip af (†1567), kantor, Århus, præst, True, 
Brabrand,  822, 1545 note 35

Preen, … (†1743), doktor,  5959
Preen, Adam Ehrenreich von (1631-1702), officer,  

3287-88, 3290, 3294, 3303 note 87
Preess, Magnus (-1922-), cementstøber,  4202
Preis, Anton Peter – se under Murere i Kunstner- og 

håndværkerregister
Preis, Dominicus – se under Murere i Kunstner- og 

håndværkerregister
Preis, Johan Casper – se under Murere i Kunstner- 

og håndværkerregister
Present (slægt/våben),  2397, 2407 note 58
Present, Christoffer Nielsen (-1521-),  472 note 301
Priel, Georg Gotfried – se under Urmagere i Kunst-

ner- og håndværkerregister
Prip, Henrik Pedersen (-1387-1413), fuldmægtig,  5752
Prip, Peder (-1546-50-), præst, Århus,  91 note 12, 92 

note 37
Pristrop, D. (-1749-), Århus,  1146
Pryds, Anders Lauritsen (-1648-), Århus,  1181, 1278 

note 140
Pryds, Mads Poulsen (-1622-), præst, Adslev,  3116, 

3122 note 45
Pryds, Poul Madsen (1576-1610), præst, Adslev,  3108, 

3120
Pryds, Poul Madsen (-1622-), Adslev,  3116, 3122 

note 45
Publius Syrus – se Syrus, Publius
Puck, … (-1809-), kobberhandler,  5457
Puck, P. S. – se under Murere i Kunstner- og hånd-

værkerregister
Puck, Vilhelm – se under Arkitekter og bygmestre 

i Kunstner- og håndværkerregister
Pultz (slægt/våben),  6186, 6200, 6239-40, 6243-44, 

6259 note 218-20, 6260 note 249
Pultz, Flemming Holck von (1724-92), kaptajn, Skan-

derborg,  6234, 6239, 6242, 6244
Pultz, Friderich von (1694-1766), major, Skander-

borg,  6239, 6242-44
Pultz, Hans Friderich von (1722-85), jægermester, 

Skan derborg,  6239, 6242-44, 6260 note 248
Pultz, Ingeborg Charlotte von (†1778), Skanderborg,  

6239, 6242-43
Pultz, Margaretha Maria von (1727(?)-70), Skander-

borg,  6239, 6242-43
Pultz, Peter Hovenbek von (1730-96), ritmester, 

Skanderborg,  6200, 6234, 6239, 6242, 6244, 6253 
note 24, 6374

Pultz, Sophia Dorothea von (1704/05-75), Skander-
borg,  6239, 6242-44, 6262 note 259

Pustman, Peder, kantor, Århus,  907
Putbus – se Podebusk
Puttenen(?) (våben),  4383
Puttenen, Regine von (-1611-), til Stragbitz, Schle-

sien,  4383-84

Pøel, Søren Michelsen (†1684), akademiforvalter, 
Tved, Århus,  829, 919

Paasche, M. – se under Håndværkere i Kunstner- og 
håndværkerregister

Q P,  965
Qualen, Henning von (1703-85), ridder, hofmester,  

2786
Quantis, Hans (-1718-), Århus,  829, 922
Quellichmeier, Borchart – se under Klokkestøbere i 

Kunstner- og håndværkerregister
Quellichmeier, Hartvig – se under Klokkestøbere i 

Kunstner- og håndværkerregister
Quellichmeier, Rolf – se under Klokkestøbere i 

Kunstner- og håndværkerregister
Quellinus, Artus (d.y.) – se under Sten- og billed-

huggere i Kunstner- og håndværkerregister
Quellinus, Thomas – se under Sten- og billedhug-

gere i Kunstner- og håndværkerregister
Quist, Elisabeth – se Vestergaard, Elisabeth
Quist, Peder Svane – se under Arkitekter og byg-

mestre i Kunstner- og håndværkerregister
Quist-Pedersen, … (-1933-), godsforvalter, Hammel,  

3535
Quistgaard, Morten (-1801-), Boeslund,  5032
Quistgaard, T. (-1882-), jægermester, Framlev,  2035
Quistgaard-Petersen, … (-1935-), konsul, Dakar,  639 

note 88
Quotrup – se Qvotrup
Qvantis, Sidsell (-1697-), Århus,  374 note 301
Qvist, … – se under Murere i Kunstner- og hånd-

værkerregister
Qvist, C. – se under Murere i Kunstner- og hånd-

værkerregister
Qvist, Jens – se under Murere i Kunstner- og hånd-

værkerregister
Qvist, Martin – se under Malere i Kunstner- og 

håndværkerregister
Qvist, O. – se under Murere i Kunstner- og hånd-

værkerregister
Qviterine(?) (våben),  4383
Qviterine, Frederich (o. 1600), til Stragbitz, Schlesien, 

jægermester,  4383
Qviterine, Anne Marie von (1611-71), Horsens,  

4383
Qvitzow (våben),  4383
Qvitzow, Eiler (1644-61), Bregnholm, Åle,  4383
Qvitzow, Erik (1616-78), til Tanderup,  4383
Qvotrup, Charlotte Nicoline (-1805-),  5264
Qvotrup, Lauritz Rasmussen (†1741),  923

R A – se under Snedkere og billedskærere i 
Kunstner- og håndværkerregister

R A S (-1746-),  2671
R B S (-1654-),  2704
R C B (-1680-),  3467
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Danmarks Kirker, Århus

R D L (-1729-), Skovby,  1984 note 36
R E S B, Brabrand,  1542
R I (I) S (-1607-),  2063 note 57
R I S (o. 1600),  3173
R I S,  4690
R I S Ø, SI (-1633(?)-), Århus,  392
R K (-1849-),  1276 note 95
R K S L (-1747-), Gylling,  2823
R K S R – A R D R (-1714-), Spørring,  1684
R L K (1783-1810), Tamdrup,  5152
R L S (-1585-),  3614
R M S (o. 1600), kirkeværge, Skovby,  1979
R M S (-1634-), kirkeværge, Stjær,  2096
R N (B) – se under Guldsmede (Udlandet) i Kunst-

ner- og håndværkerregister
R N B (o. 1550),  3089
R R S (-1669-), Søvind,  5021
R S (-1700-75-), Århus,  1250
R…, Berthe (o. 1800), Borum,  2003
Raben, Laura – se Lindemann, Laura
Racle, Franciscus – se under Klokkestøbere i Kunst-

ner- og håndværkerregister
Radeleff, Martin – se under Snedkere og billed-

skærere i Kunstner- og håndværkerregister
Rafael (Raffaello Sanzio) – se under Malere i Kunst-

ner- og håndværkerregister
Rahbech, Matthias (1780-1846), præst, Linå,  3295
Rahbek, P. – se under Malere i Kunstner- og hånd-

værkerregister
Rahbek-Clausen, Ib (-1955-),  1261 note 78
Rahbæk, Mathias (-1811-), Underup Anneksgård,  

5203
Rahr, E. F. (-1860-), kirkeværge, købmand, Århus,  

361 note 158, 378, 390
Raimundus (-1418-), provincialprior,  1005
Rambusch, … (-1909-), præst, Tunø,  2394
Ramel, Anne (Henriksdatter) (1643-1702), til Osby-

gård,  895
Ramel, Henrik (1601-53), til Bäckaskog, rigsråd,  895
Ramin, Günther (-1922-), organist, Leipzig,  6294
Rampe, Asger (-1306-),  80
Ramsland, Caspar Ernst (1776-78), Vær,  4900
Ramsland, Caspar Ernst (1779-84), Vær,  4900
Ramsland, Hans Christian (†1798), birkedommer,  

3540, 3542 note 49
Ramus, Frederik Hoffman – se under Orgelbyggere 

i Kunstner- og håndværkerregister
Randers, Jacob Bundesen (†1676), provst, Framlev,  

1962-63, 1980
Randers, Niels Thomesen (†1656), provst, Sjelle, 

Skørring, Låsby,  1911, 1921, 1979, 1980
Randlef, Rasmus (-1727-), Ølsted,  1730
Randlev, T. S. (†o. 1850),  6123
Randulf, Bente (†1699),  888
Randulf, Enevold (1666-1704), amtsforvalter,  374 

no te 301, 890-91

Randulf, Rasmus Enevoldsen (†1671), landsdommer,  
572, 890

Rane Jonsøn (†1294), kammermester,  4859 note 1
Rantzau, Catharina (-1636-), Lentzan,  2784
Rantzau, Daniel von (1672-1725),  4501
Rantzau, Elisabeth Margrethe (1700-45),  4480, 

4498-5000, 4503, 6027 note 547
Rantzau, Frans (1620-76), til Estvadgård,  2566
Rantzau, Frantz (1684-1738), til Bratskov, Sinding-

gård, major,  4500
Rantzau, Frantz (1695-1768), til Kanne, kirkeejer, 

Tulstrup, Astrup,  2360
Rantzau, Frederik Christian (1666-1724), til Rods-

teenseje, Kanne, oberst, kirkeejer, Randlev, Hvilsted, 
Torrild,  2339, 2461, 2523, 2534, 2551, 2559, 2565-
66, 2593, 2609, 2619

Rantzau, Gerda,  6104
Rantzau, Gert – se Rantzau, Gerda
Rantzau, Henrik (1599-1674), til Schönweide, kirke-

ejer, Odder,  2560
Rantzau, Jørgen (1652-1713), til Krenkerup, officer,  

2339, 2593, 4658 note 37
Rantzau, Margrethe Øllegaard (1705-72),  4438, 

4455, 4465, 4484-86, 4496, 4498-501, 4678
Rantzau, Sophie Amalie (1703-90), til Rodsteens-

eje, Randlev,  2479, 2534, 2536, 2552, 2559, 2565, 
2567, 2569

Rasch, Friderich (-1790-), hospitalspræst, Århus,  1303
Rask, Niels (-1740-), byfoged, Horsens,  5534
Rask, Erasmus Severini (Rasmus Sørensen) (-1620-), 

Horsens,  5855
Rasmus – se under Drejere i Kunstner- og håndvær-

kerregister
Rasmus – se under Klokkestøbere i Kunstner- og 

håndværkerregister
Rasmus – se under Murere i Kunstner- og håndvær-

kerregister
Rasmus – se under Snedkere og billedskærere i 

Kunstner- og håndværkerregister
Rasmus – se under Tømrere i Kunstner- og hånd-

værkerregister
Rasmus (-1698-), graver,  1081
Rasmus (-1760-), til Møllersminde, Ustrup,  4659
Rasmus billedhugger – se Christensen, Rasmus
Rasmus billedsnider – se Christensen, Rasmus
Rasmus Christensen (†før 1600), Århus,  776
Rasmusdatter, … (†1761), g.m. Søren Ko…,  1963
Rasmusdatter, Ane, Halling,  2809
Rasmusdatter, Ane Katrine (†1855), Tunø,  2403
Rasmusdatter, Anna (†1738), Århus,  920
Rasmusdatter, Anne – se Anne Rasmusdatter
Rasmusdatter, Anne (†1619),  5916, 5957
Rasmusdatter, Bodil (†1737), Haderup,  2673
Rasmusdatter, Bodil (†1737), Horsens,  5959
Rasmusdatter, Dorthea Marie (1791-1870), Slet,  

2232

PRATO – RASMUSDATTER
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Rasmusdatter, Eline – se Rasmusdatter, Ellen
Rasmusdatter, Ellen (†160.(?)), Århus,  776, 905
Rasmusdatter, Gertrud (†1590), Århus,  776, 905
Rasmusdatter, Ingeborg (†1652), Århus,  908
Rasmusdatter, Johanne, Århus,  838
Rasmusdatter, Karen (-1600-22-), Hørning, g.m. …tz 

Mikelsen,  3096
Rasmusdatter, Karen (-1752-53-),  3144
Rasmusdatter, Karen (1824-53), Serridslev,  4946
Rasmusdatter, Kirsten (1772-1800), Tarskov Mølle,  

2028
Rasmusdatter, Kirstine (†1649), Torrild,  2641

-42
Rasmusdatter, Maren (†1688),  831, 901
Rasmusdatter, Maren (†1699(?)), Hasle,  1512
Rasmusdatter, Maren(?) (-1630-40-), Tilst,  1587
Rasmusdatter, Maren (-1639-), Gjern,  3341
Rasmusdatter, Maren (o. 1650), Framlev,  2059
Rasmusdatter, Marie (†1746), Haderup,  2673
Rasmusdatter, Mette Marie (1790-1870), Glarbo,  

4139
Rasmusdatter, Severine (-1890-), Haderup,  2669
Rasmusdatter, Sidsel – se Sidsel Rasmusdatter
Rasmusen, Knud (†1713),  1420
Rasmusen, Peder (†1717),  1420
Rasmusen, Rasmus Jørgen (1821-53), gårdmand,  

4946
Rasmussen, A. – se under Malere i Kunstner- og 

håndværkerregister
Rasmussen, A. F. – se under Guldsmede (Århus) i 

Kunstner- og håndværkerregister
Rasmussen, Ali – se under Arkitekter og bygmest-

re i Kunstner- og håndværkerregister
Rasmussen, Anders (o. 1650), Framlev,  2058-59
Rasmussen, Anders (1739-1808), Brendstrup, kirke-

ejer, Hasle,  1453, 1495, 1504, 1509, 1585
Rasmussen, Anders (†o. 1742),  4580
Rasmussen, Anders (1788-1845), Torp,  5204
Rasmussen, Anders (1794-1831), Ølsted,  1734
Rasmussen, Ane – se Tisgaard, Ane
Rasmussen, Ane (-1915-), Vitten,  1795
Rasmussen, Chr. – se under Murere i Kunstner- og 

håndværkerregister
Rasmussen, Christen – se Christen Rasmussen
Rasmussen, Christen (-1639-), Gjern,  3341
Rasmussen, Christen (o. 1675), Skanderborg Lade-

gård,  2937 note 121
Rasmussen, Enevold (-1663-), fæstebonde, Bomholt,  

3666
Rasmussen, Erich – se under Smede i Kunstner- og 

håndværkerregister
Rasmussen, Eske (†før 1661), Oldrup, g.m. Karen,  

2678
Rasmussen, Frands (†1746/47),  2116
Rasmussen, Hans – se under Konservatorer i Kunst-

ner- og håndværkerregister

Rasmussen, Hans – se under Smede i Kunstner- og 
håndværkerregister

Rasmussen, Hans Christian – se under Arkitekter 
og bygmestre i Kunstner- og håndværkerregister

Rasmussen, Hansigne (-1947-), Østbirk,  4468, 4487
Rasmussen, Holger – se under Arkitekter og byg-

mestre i Kunstner- og håndværkerregister
Rasmussen, I. P. (-1842-),  2400
Rasmussen, J. (-1906-), gårdejer, Hørning,  3093
Rasmussen, J. (-1907-), lærer, Oldrup,  2664
Rasmussen, J. P. (-1910-), gårdejer, Neder-Randlev,  

2483
Rasmussen, Jens – se under Jernstøbere i Kunstner- 

og håndværkerregister
Rasmussen, Jens – se under Snedkere og billedskæ-

rere i Kunstner- og håndværkerregister
Rasmussen, Jens – se Jens Rasmussen
Rasmussen, Jens (†o. 1752), Holm,  2029
Rasmussen, Jens (-1847-), Brædstrup,  4007
Rasmussen, Jens (-1904-), Bordinglund,  4148
Rasmussen, Jep (o. 1600), Haldum, g.m. … Sørensdat-

ter,  1812
Rasmussen, Jesper (†1679), tingskriver, Fillerup,  2534, 

2560
Rasmussen, Jesper (1840-64), soldat, Hornborg,  5294
Rasmussen, Johan (-1616-), Dallerup,  3616
Rasmussen, Johanne (-1904-), Bordinglund,  4148
Rasmussen, Just (1730-1800), Justenborg, Vrold,  

2932, 3149
Rasmussen, Jørgen (-1767-), g.m. … Nielsdatter 

Bech,  914
Rasmussen, Jørn (-1987-93-), kirketjener, Horsens,  

5483, 5504, 5621 note 436
Rasmussen, L. – se under Blikkenslagere i Kunst-

ner- og håndværkerregister
Rasmussen, L. Chr. (-1957-), direktør, Silkeborg,  

6329
Rasmussen, L. R. – se under Guldsmede (Bogense) i 

Kunstner- og håndværkerregister
Rasmussen, Lauritz – se under Gørtlere i Kunstner- 

og håndværkerregister
Rasmussen, Lauritz (†1608), Århus,  776, 905
Rasmussen, M. (-1888-), Peritshauge,  2098
Rasmussen, Mads – se under Murere i Kunstner- og 

håndværkerregister
Rasmussen, Mads (1640-1717), degn, kirkeværge, 

Tunø,  2401-02
Rasmussen, Mads (-1650/51-), København,  3706
Rasmussen, Mads (-1745-), Tåstrup,  2028
Rasmussen, Maren (-1831-),  1734
Rasmussen, Marius (-1947-), Østbirk,  4468, 4487
Rasmussen, Mette (-1957-), Silkeborg,  6329
Rasmussen, Mette Katrine (1804-77), Ørridslev,  

4762-63
Rasmussen, Michel (†1707), foged, Tunø,  2402
Rasmussen, Michel (†1745),  1983
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Rasmussen, Mikkel – se Mikkel Rasmussen
Rasmussen, Mikkel (-1602-), Ormslev,  2170
Rasmussen, Mourids (-1711-), Horsens,  5556
Rasmussen, Muth (-1844-),  5627
Rasmussen, N. – se under Snedkere og billedskæ-

rere i Kunstner- og håndværkerregister
Rasmussen, Niels – se under Murere i Kunstner- og 

håndværkerregister
Rasmussen, Niels – se under Smede i Kunstner- og 

håndværkerregister
Rasmussen, Niels – se Niels Rasmussen
Rasmussen, Niels (-1610-21), præst, kirkeværge, Tor-

rild,  2630, 2634, 2641-42, 2644 note 44
Rasmussen, Niels (†o. 1740), Vissing,  3245
Rasmussen, Niels (-1801-), Skovby,  1982
Rasmussen, Ole (†o. 1700), Tunø,  2402, 2407 note 

77
Rasmussen, Oluf (†1610), rådmand, Århus,  1245
Rasmussen, Peder – se under Malere i Kunstner- og 

håndværkerregister
Rasmussen, Peder – se under Murere i Kunstner- og 

håndværkerregister
Rasmussen, Peder (-1648-), Århus,  1278 note 140
Rasmussen, Peder (†1653), rådmand, Århus,  702-03, 

800, 903
Rasmussen, Peder (†o. 1741),  3067
Rasmussen, Peder (-1751-52-),  3038
Rasmussen, Peder (†1864), Hyldkroggård, Søvind,  

5036 note 40
Rasmussen, Peter – se under Murere i Kunstner- og 

håndværkerregister
Rasmussen, Peter (-1947-), Østbirk,  4468, 4487
Rasmussen, Peter Herman – se under Konservato-

rer i Kunstner- og håndværkerregister
Rasmussen, Petrine (-1906-), Hørning,  3093
Rasmussen, Poul (-1890-), Haderup, aftægtsmand,  

2669
Rasmussen, R. – se under Malere i Kunstner- og 

håndværkerregister
Rasmussen, R. – se under Tømrere i Kunstner- og 

håndværkerregister
Rasmussen, Rasmus – se under Snedkere og billed-

skærere i Kunstner- og håndværkerregister
Rasmussen, Rasmus (1695-), Halling, g.m. Karen 

…sdatter,  2808
Rasmussen, Rasmus (d.y.) (-1742-), Horsens,  6012 

note 309
Rasmussen, Rasmus (†1743), Haderup,  2673
Rasmussen, Rasmus (†1743), Svejstrup,  3175
Rasmussen, Rasmus (-1947-), Østbirk,  4468, 4487
Rasmussen, Rasmus Peter (-1935-), Alrø,  2852
Rasmussen, Sidsel Marie (1884-1950),  2143
Rasmussen, Simon (-1672-),  2420
Rasmussen, Søren (†1608), Århus,  1245
Rasmussen, Søren (†1637),  1810
Rasmussen, Søren (-1742/43-), Låsby,  3650

Rasmussen, Søren (-1801-), Skovby,  1981
Rasmussen, Søren (1819-61), Steensgaard,  3761, 

3767
Rasmussen, Søren (†1864), Hyldkroggård, Søvind,  

5036 note 40
Rasmussen, Th. – se Rasmussen, Thorvald
Rasmussen, Thorvald – se under Snedkere og bil-

ledskærere i Kunstner- og håndværkerregister
Rasmussen, Thorvald (-1947-), Østbirk,  4468, 4487
Rasmussen, Tøger (-1752-61-), Søballe,  3245
Rasmussen, Vagn, graver, Falling,  2745 note 23
Rasmussen, Valborg (-1935-),  2852
Rasmussen Schandorph, Palle Pedersen – se Schan-

dorph, Palle Pedersen (Rasmussen)
Rastrup – se Rostrup
Rastrup, Lars – se under Malere i Kunstner- og 

håndværkerregister
Rathlou, Christian (1677-1752), til Rathlousdal, ge-

hejmeråd,  2411, 2416, 2593, 2760, 2777-89, 2801-
02, 2810 note 13

Rathlou, Christian (* og †1720),  2781, 2786
Rathlou, Detlev (-1624-44), til Lensahn, amtmand, 

Holsten,  2784
Rathlou, Frederik Carl (1673-1713-), til Rathlousdal, 

jagtjunker,  2781, 2785-86
Rathlou, Gregorius (1636-81), til Rathlousdal,  2411, 

2441, 2593, 2619, 2747, 2774, 2777, 2781-85, 2792 
note 74

Rathlou, Gregorius (* og †1714),  2781, 2786
Rathlou, Joachim Otto Schack – se Schack-Rathlou, 

Joachim Otto
Rathlou, Margrethe Gersdorff (1712-17),  2781, 2786
Rathlou, Niels Rosenkrands von Holstein (-1828-), 

major,  2432
Rathlou, Sophia Hedevig (1711-47),  2781, 2786-87
Rathmann, … – se under Glarmestre og glas-

kunstnere i Kunstner- og håndværkerregister
Rauer, Hans Madsen – se under Blikkenslagere i 

Kunstner- og håndværkerregister
Raun, Hans Hansen (†1773), Århus,  916
Raun, Hans Olesen (-1726-44), kantor, Århus,  916
Ravelli, M. (-1924-27-), pastor, Silkeborg,  6305, 6308
Ravensberg, Anne Clausdatter (†1565),  768, 914, 

2820
Raver, Hans Madsen (1858-1902), fabrikant, Horsens,  

5756, 5793-94
Ravn-Jonsen, A. (-1949-), gasværksbestyrer, Skander-

borg,  6236
Ravn-Klavsen, Gunnar (o. 1900), lærer, Vitved,  3034, 

3037
Reck, A. B. – se under Ingeniører i Kunstner- og 

håndværkerregister
Redlich, Christiana Elisabeth – se Hirznach, Chri-

stiana Elisabeth
Reedtz, Elisabeth Charlotte Amalie (†1774),  6245
Reedtz, Holger (1660-1707), til Palsgård,  843

RASMUSDATTER – REEDTZ
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Reedtz, Ingeborg (†1775),  6245
Reedtz, Mette,  843
Reedtz, Mette Johanne (1770-1817), Stensballegård,  

4876, 4881, 4920
Reedtz, Peder (†1607), Hørby,  956 note 394
Reedtz, Vibeke Holgersdatter (-1721-55),  840, 842-43
Reeh, A. (-1891-), overretssagfører, Århus,  1722 note 

11
Reenberg, Charlotta Amalia (1701-70), Allinggård,  

3297, 3299
Reenberg, Frederik (†1755), til Ristrup, major,  1394, 

1422
Reenberg, Thøger (1656-1742), til Ristrup, forfatter,  

1389, 1422, 3299
Reesen, J. L. – se under Gørtlere i Kunstner- og 

håndværkerregister
Reffs, Lissbet (-1646-), Århus,  117
Regel, Anders Nielsen (†1661), præst, Åby, rektor, 

Horsens,  828, 833, 902
Regel, Karen Andersdatter (†1712),  833, 902
Regenburg, Conradine Anna Eleonora (1807-93),  

6247
Regenburg, Theodor August Jes (1815-95), departe-

mentschef, stiftamtmand,  6247, 6298 note 4, 6375
Regenburg, Theodora (1813-98),  6206, 6248
Reginbrand (-948-), biskop, Århus,  51-52
Regner, … –  se under Håndværkere i Kunstner- 

og håndværkerregister
Reich, Johan (†før 1694), apoteker, Horsens,  5966
Reichart, Abraham von (†før 1695), oberst, Horsens,  

5408, 5584, 5609 note 155
Reiche, Caroline Tugendreich Adelheid (1788-1827),  

1922
Reichelsdorf, Maria Magdalena (†1743),  4293
Reiffenstein, Johan Martin – se under Klokkestø-

bere i Kunstner- og håndværkerregister
Reimer, Daniel Henrich – se under Klokkestøbere 

i Kunstner- og håndværkerregister
Reimers, Birgit (Bennie) Winge – se Zieler, Birgit 

(Bennie)
Reimers, D. M. C. (-1893-), apoteker, Århus,  552
Reimerske Klokkestøberi, Det – se Reimer, Daniel 

Henrich
Reinau, Chr. (-1888-92-), fotograf,  5740
Reinicke, Hendrich – se under Guldsmede (Køben-

havn) i Kunstner- og håndværkerregister
Reintoft, Ester Bové – se under Vævere i Kunstner- 

og håndværkerregister
Reisen, Anne Thomasdatter (1606-93), Århus,  350 

note 113, 712-13, 715, 832, 903, 
Reisz, Ephraim Benjamin – se under Gørtlere i 

Kunstner- og håndværkerregister
Reitzenstein, Wolf Veit Christoph von (1710-81), 

gehejmeråd, overhofmester,  3486
Rembrandt, Harmensz van Rijn – se under Malere i 

Kunstner- og håndværkerregister

Remigius (†533), ærkebiskop, Frankrig,  5045
Rendler, Andreas – se under Klokkestøbere i 

Kunstner- og håndværkerregister
Rendler, Jacob – se under Klokkestøbere i Kunst-

ner- og håndværkerregister
Reni, Guido – se under Malere i Kunstner- og 

håndværkerregister
Reppien, I. I. – se under Guldsmede (Skanderborg) 

i Kunstner- og håndværkerregister
Resen, Hans Poulsen (1561-1638), biskop, teolog,  

4716, 5504, 5789
Resen, Peder Hansen (1625-88), historiker, jurist,  

106, 1297, 2890, 2929, 3720, 3726, 3728, 3734, 
4216, 5377, 5441, 5666-67, 5670-72, 5724, 5749, 
6252 note 12, 6369, 6371

Resenhof, Marcus – se under Guldsmede (Køben-
havn) i Kunstner- og håndværkerregister

Reventlow, grevinde – se Baudissin, Sophie Anna
Reventlow (våben),  5225
Reventlow, Anne Knudsdatter (†o. 1507), til Urup,  

4450, 4504, 6138
Reventlow, Anna Sophie – se Anna Sophie, dronning
Reventlow, Christine Sophie (1672-1757),  3461-62
Reventlow, Friderica Louisa – se Stolberg, Frederikke 

Louise
Reventlow, Henrik (Heinrich) (1763-1848), til Åkær, 

generalmajor,  2811
Reventlow, Sophie Christine von (-1699-1726-), til 

Boller,  5225, 5247
Reventlow, Sophie Magdalene – se Gersdoff, Sophie 

Magdalene
Reydt, Franciscus van de (1824-96), præst, Horsens,  

6103
Reyge, Jakob – se under Snedkere og billedskæ-

rere i Kunstner- og håndværkerregister
Reymen, Josef (1927-), præst, Horsens,  6103
Reysen – se Resen, Hans Poulsen
Rhode, Øllegaard (1722-1810), til Clausholm og 

Rath lousdal,  2777
Rhodius, Elisabeth (†1732),  900
Rhodius, Johan Jørgensen (-1664-79), konrektor, 

præst, Åby,  829, 900
Rhodius, Jørgen (-1692-1731), konrektor, præst, Åby,  

892, 1436, 1440-41
Rhumann, Hans Wolfgangsen (1622-76), kannik, 

provst, Århus,  62, 158, 507-08, 828, 910
Rhumann, Margrethe Johannesdatter (-1709-57),  

1120, 1255
Rhumann, Wolfgang (1572-1637), professor,  828
Rhumann, Wolfgang Hansen (1662-71),  910
Riber, Anne Hansdatter (†o. 1660),  5898, 5900, 6023 

note 460
Riber, Birgitte Lauridsdatter (1693-1774),  5957, 

6032 note 651
Riber, Christian Hansen (1567-1642), biskop, Ålborg,  

5907
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Riber, Elsebe Kirstine (-1721-25), Hansted,  4826, 
4838, 4840, 4846, 4848, 4857, 4859 note 33

Riber, Erik Steffensen (-1728-), Horsens,  4863
Riber, Hans Olufsen (†1615), borgmester,  5380, 

5572, 5656, 5894, 5898-99, 5900, 5902, 5920, 
5959-60, 6023 note 460

Riber, Jacob Lauridsen (†1705),  5596
Riber, Laurids Eriksen (-1693-1719), negotiant, 

rådmand, Horsens,  4826, 4838, 4840, 4846, 4848, 
4857, 4859 note 33, 4863, 5957-58, 5964, 6032 
note 628, 6033 note 660

Riber, Lauritz Andersen – se under Malere i Kunst-
ner- og håndværkerregister

Riber, Matthias Jacobsen (-1620-36), kgl. livlæge, 
Århus,  785, 899, 1737, 1745, 1750 note 30

Riber, Thomas Enevoldsen (†1576), kantor, hospitals-
forstander, Århus,  769, 899, 1258 note 22

Richenberg, … – se under Skræddere og para-
mentmagere i Kunstner- og håndværkerregister

Richter, Christian (†1804), købmand, Horsens,  
5973

Richter, Heinrich Molrath (-1746-77), kammerråd, 
borgmester, Fredericia,  3719

Richter, Johan – se under Arkitekter og bygmestre 
i Kunstner- og håndværkerregister

Richter, Johan (-1705-24-), organist, Horsens,  5380, 
5546, 6373

Richter, Maria Elisabetha (1733-85), Horsens,  5973
Richter, Marie Christine, Horsens,  5996
Ridderhus, Lydolf – se under Guldsmede (Aalborg) 

i Kunstner- og håndværkerregister
Rieckenborg, … (-1889-), købmand, Horsens,  5745
Rieger, Gebr. – se under Orgelbyggere i Kunstner- 

og håndværkerregister
Rieman, Nicolaus Hinrich – se under Arkitekter og 

bygmestre i Kunstner- og håndværkerregister
Rigstrup, Margrethe Caroline – se Kiilsgaard, Mar-

grethe Caroline
Riis, M. (-1954-), Århus,  1300
Riis, Poul Jørgen (*1910), arkæolog,  1148
Riis, Ricardt (-1991-96-), præst, Horsens,  5680, 5816
Riise, Johanne Bornich (-1823-), Blegind,  3064
Rind, Jacob (1691-1762), Vadsmølle,  2738
Ring, … (-1866-), møbelhandler(?), Århus,  3538
Ring, Nora (-1960-),  3868
Risbrigh, Karen Brodersdatter (†1669),  830, 906
Risebye, Elof – se under Malere i Kunstner- og 

håndværkerregister
Risom, Sven – se under Arkitekter og bygmestre i 

Kunstner- og håndværkerregister
Ritzau, Marianne (-1991-), Århus,  3709 note 67
Ritzmann, Johan Gotlieb – se under Klokkestøbere 

i Kunstner- og håndværkerregister
Roat, Christian (-1825-), linedanser,  314
Robdrup, … – se under Murere i Kunstner- og 

håndværkerregister

Rode, Hermen – se under Malere i Kunstner- og 
håndværkerregister

Rodenborg, … (†før 1805), Hvejsel,  4857
Rodenborg, Anne (†1780),  863, 869, 871, 6032 note 

630
Rodenborg, Anne Jochums – se Høg, Anna Nielsdatter
Rodenborg, Anne Jochumsdatter (†1690),  5961
Rodenborg, Claus (-1766-), til Lundgård, Hvejsel, 

kap tajn,  4180, 4204 note 14
Rodenborg, Elsabeth Kirstine Hansdatter (†1725),  

5957
Rodenborg, Hans Jochumsen (-1696-1741), rådmand, 

borgmester, Horsens,  4863, 5380, 5534, 5541, 5564, 
5588, 5868, 5878, 5957, 5964-65, 6032 note 630, 
651

Rodenborg, Jochum (-1662-77), borgmester, Hor-
sens,  5379, 5482, 5484, 5500, 5536, 5916, 5957

Rodenborg, Jochum Hansen – se Lichtenhjelm, Jo-
chum Hansen Rodenborg de

Rodenborg, Kirsten Jochumsdatter (-1689-1729), 
Hor sens,  5482, 5507, 5554, 5566, 5574, 5592, 
5790-91

Rodenborg, Lene Jochumsdatter (-1708-43), Hor-
sens,  5911, 5958

Rodenborg, Niels (†o. 1762), negotiant,  5958
Rodsteen, Christian (-1716-),  1653
Rodsteen, Dorothea (-1706-07-), Randlev,  2339, 

2461
Rodsteen, Jens (1633-1707), til Rodsteenseje, Lerbæk, 

admiral,  2339, 2353 2461, 2514 note 4, 2519, 2524, 
2530-31, 2534, 2551, 2554, 2556, 2559, 2561-66, 
2570, 2579 note 138, 148, 2589 note 1, 2619, 4671

Rodsteen, Margrethe (†1747),  2565, 2570, 4500
Rodsteen, Peter (1662-1714), til Lerbæk, Elkær, ba-

ron, stiftamtmand,  484, 487, 509, 518, 522, 733-34, 
736-38, 741, 862, 866, 960 note 533, 1653, 2129, 
2150 note 75, 2562, 2687, 4671, 4699 note 38

Rodsteen, Øllegaard (1668-1736),  2339, 2461, 2488 
note 6, 2534, 2551, 2559, 2565-67

Roed, John – se under Sten- og billedhuggere i 
Kunstner- og håndværkerregister

Roed, Jørgen – se under Malere i Kunstner- og 
håndværkerregister

Roed, Mickel Jensen (†1705), Århus,  921
Roedsted, Michel (1764-1838), til Store Borupgård,  

4729
Roepstorff, Anna Sophie von (1773-1847), Horsens, 

5977
Roepstorff, Carl Henrik Adolph von (1769-1844), 

hof chef, Horsens,  5977
Roepstorff, Caroline Sophie (1804-27), Horsens, 

5977
Roerslev Margaard – se under Orgelbyggere i 

Kunstner- og håndværkerregister
Roger af Helmarshausen – se under Guldsmede 

(Udlandet) i Kunstner- og håndværkerregister

REEDTZ – ROGER
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Rogge, Kort (-1479-1501-), biskop, Strängnäs, Sve-
rige,  102

Rohde, Holger – se under Konservatorer i Kunst-
ner- og håndværkerregister

Rohde, Niels (o. 1734-1800), hospitalsforstander, borg-
mester, Århus,  1307

Rohde-Hansen, A. F. (1903-67), præst, Sjelle, Skør-
ping, Låsby,  1924 note 32

Rohmann, Jørgen Lindegaard (-1828-38-), præst,  
4058, 4068, 4072 note 57

Rohr, von (?) (våben),  2566
Roldsgaard – se Vinther og Roldsgaard under Arki-

tekter og bygmestre i Kunstner- og håndværker-
register

Roldsgaard, R. D. – se under Arkitekter og byg-
mestre i Kunstner- og håndværkerregister

Rommel, Anne – se Ramel, Anne (Henriksdatter)
Rommel, Henrich – se Ramel, Henrik
Ronge, Johan Frantz – se under Glarmestre og 

glaskunstnere i Kunstner- og håndværkerregister
Rosborg, Hans Hansen (1661-1751), til Haraldslund,  

1653-54, 1656, 1658, 1660, 1667-68 note 46
Rosborg, Jacob (-1758-77), til Haraldslund,  1667
Rosborg, Jacob Jensen (1719-1804), til Kalbygård,  

306, 3593, 3600, 3604, 3614-15, 3620
Rosborg, Jens Madsen (-1719-), Løvenholm,  3620
Rose, Johan – se under Malere i Kunstner- og hånd-

værkerregister
Rosen… (1700’erne), Århus,  871
Rosen, Anton – se under Arkitekter og bygmestre 

i Kunstner- og håndværkerregister
Rosendal, N. S. (-1922-46-), præst, Ring,  4000
Rosenkrantz (slægt/våben),  402, 4437, 4465, 4886, 

4899, 4917, 5019, 5192, 5242, 5253, 6369
Rosenkrantz, Anna (1619-88), 4927 note 101
Rosenkrantz, Anna (†1945),  3248
Rosenkrantz, Anna Beate (1707-77),  872, 3247
Rosenkrantz, Anne Styggesdatter (†o. 1517),  6000 

note 23
Rosenkrantz, Axel (1552-1630), til Glimminge og 

Ørup,  4927 note 101
Rosenkrantz, Axel Nielsen (1472-1551), til Stensbal-

legård,  5362, 6145-46 note 5
Rosenkrantz, Beate (-1688-1729),  1579
Rosenkrantz, Birgitte (1554- o. 1625), til Rask,  4697 

note 3, 4876, 4889-90, 5253-54, 5258-59, 5261-62, 
5266 note 4, 5279, 5297 note 5

Rosenkrantz, Birgitte (Berete) (†før 1586),  4507 
note 30

Rosenkrantz, Birgitte Pallesdatter (1633-77), til Kren-
kerup,  879-80, 886, 937

Rosenkrantz, Christence (1609-79),  3379, 4164, 
6287-88

Rosenkrantz, Christine – se Rosenkrantz, Christence
Rosenkrantz, Christoffer Nielsen (1500-61), til 

Bjørnholm, domprovst, Århus,  2054

Rosenkrantz, Dorothea Øllegaard – se Gersdorff, 
Dorothea Øllegaard

Rosenkrantz, Elisabeth (1824-54),  3193, 3248
Rosenkrantz, Else Margrethe Hedevig Sophie (1768-

1832),  596-97, 860, 6356
Rosenkrantz, Erik (1612-81), til Rosenholm, stift-

amtmand,  420, 467 note 173, 711, 959 note 503, 
1702, 1737, 2975, 3149

Rosenkrantz, Erik (†1714),  866
Rosenkrantz, Erik Axelsen (1516-91), lensmand,  3879
Rosenkrantz, Erik Nielsen (-1355-), til Hevringholm, 

ridder,  1004, 1102
Rosenkrantz, Erik Ottesen (o. 1427-1503), til Bjørn-

holm, hofmester,  464 note 99, 2903, 3876, 5299, 
5654, 5850, 5852-53, 5856, 5893, 5999 note 21, 
6015 note 343

Rosenkrantz, Erik Styggesen (-1490-1535), til Mat-
trup, lensmand,  4255, 4258

Rosenkrantz, Folmer Axelsen (1523-86), til Stensbal-
legård, stiftslensmand,  4795 note 4, 4867, 4894, 
4899, 4906, 4925 note 68, 4947 note 3

Rosenkrantz, Frederik (1571-1602), til Rosenvold og 
Stjernholm, lensmand,  6252 note 8

Rosenkrantz, Frederik (†1882), oberst,  3248
Rosenkrantz, Friderike (†1849),  3248
Rosenkrantz, Gert (†1600), til Stensballegård,  4867, 

4876, 4889-90, 4925 note 68
Rosenkrantz, Gottlob Emil (†1884), Sophiendal, amt-

mand,  3248
Rosenkrantz, Gunde (1604-75), rigsråd,  1388-89
Rosenkrantz, Holger (1574-1642), til Rosenholm, 

rigs råd, teolog,  852, 946 note 140, 959 note 503, 
2212

Rosenkrantz, Holger Axelsen (1586-1647), til Glim-
minge, lensmand,  4927 note 101

Rosenkrantz, Holger Eriksen (†1496), til Boller, rigs-
råd,  3347, 3769 note 9, 5654, 5856, 5893, 5999 
note 21

Rosenkrantz, Holger Jørgen Gottlob Frederik 
(†1962), Sophiendal,  3248

Rosenkrantz, Holger Ottesen (1517-75), til Boller, 
rigs råd,  5197 note 42, 5354, 5362, 5893, 6061-63, 
6081 note 18, 6139, 6142 note 12, 22, 6148 note 4, 
6252 note 8

Rosenkrantz, Ide Dorothea (†1733),  1600
Rosenkrantz, Jens (1640-95), til Faurskov og Qvit-

zowsholm,  1782-83
Rosenkrantz, Jørgen (1607-74), hofmester, forstander,  

959 note 503
Rosenkrantz, Jørgen (†1831), Sophiendal,  3248
Rosenkrantz, Jørgen (†1912),  3241-42, 3248, 3253 

note 95
Rosenkrantz, Karen (†1549),  4286, 4296, 4306 note 

76
Rosenkrantz, Kirsten – se Rosenkrantz, Kirstine 

Styggesdatter
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Rosenkrantz, Kirstine Eriksdatter (o. 1450-1509),  
5999, 6138, 6145

Rosenkrantz, Kirstine Styggesdatter (-1582-97),  
4447, 4478, 4496, 4502, 4512 note 170, 6369

Rosenkrantz, Knud (-1581-),  4899
Rosenkrantz, Kristine Eriksen – se Rosenkrantz, 

Kirstine Eriksdatter
Rosenkrantz, Louise (†1911),  3248
Rosenkrantz, Margrete Ottesdatter (1552-1635), til 

Hundslund, lensmand, 842
Rosenkrantz, Margrethe Pallesdatter (1623-81), til 

Ørup,  1841
Rosenkrantz, Mette (1632-65),  420, 1702
Rosenkrantz, Mette Holgersdatter (1600-44),  706-

09, 848, 852
Rosenkrantz, Mette Timmesdatter (o. 1500),  4504, 

4512 note 177, 6138
Rosenkrantz, Mogens, ærkediakon,  6015
Rosenkrantz, Niels (†1676), generalløjtnant,  4391, 

4412, 4423 note 47
Rosenkrantz, Niels Eriksen (-1513-16), til Bjørn-

holm, rigshofmester,  6015
Rosenkrantz, Niels Preben (1795-1825), amtmand,  

5983
Rosenkrantz, Otte Christoffer (1569-1621), til Boller, 

Stjernholm, 6142 note 17
Rosenkrantz, Otte Nielsen (o. 1395-1477), til Bjørn-

holm, hofmester,  6015
Rosenkrantz, Palle (1587-1642), til Krenkerup, lens-

mand,  886, 946 note 140, 4348 note 9
Rosenkrantz, Palle (-1658-),  4304 note 10
Rosenkrantz, Regitze (1555-1615),  4997 note 6, 

5007, 5012, 5019, 5034 note 3
Rosenkrantz, Thomas (1760-1824), til Kristinedal, løjt-

nant,  1981, 1985 note 50
Rosenlund, Alfred (-1980-), Ry,  3187
Rosenlund, Dorothea Cathrine (1689-1725),  862, 

867
Rosenlund, Mads Nielsen (†1696), til Dybvad, Åkær, 

kgl. foged,  2493, 2776-77, 2790, 2792 note 71
Rosenlund, Mariane (-1980-), Ry,  3187
Rosenmejer, Jost (†1725), Alrø,  2857
Rosenmeyer, Maria (†1689),  2994
Rosenquist, Hans Terchelsen (-1710-26), tolder, År-

hus,  740, 834, 910, 949 note 213
Rosenstand, F. – se under Malere i Kunstner- og 

hånd værkerregister
Rosenstand, T.  – se Rosenstand, F.
Rosenvinge, Anne Poulsdatter (1663-),  1246
Rosenvinge, Mathias (-1689-1714), assessor,  4627
Rosenørn, Anna (1667-1714), Tvilum,  3431-32
Rosenørn, Benedicte Antoinette (-1743-83), Åkær,  

816
Rosenørn, D. O. – se Lang, D. O.
Rosenørn, Ingeborg Christiane (1784-1859), over-

hofmesterinde,  1878-79

Rosenørn, Mads Poulsen (von) – se Poulsen, Mads
Rosenørn, Matthias de (1676-1725), til Åkær og 

Damgaard, oberst,  2360, 2724, 2738, 2740, 2742-
43, 2745 note 58, 2746 note 68, 3393, 4583 note 9, 
4622 note 6

Rosenørn, Peder (1711-90), til Katholm, stiftsbefa-
lingsmand,  302, 305-06, 368 note 160, 5561, 6355

Rosenørn, Peder Madsen (1635-1706), til Tvilum-
gård,  3369, 3381, 3393, 3412, 3420, 3422-23, 
3430-31

Rosenørn, Peder Otto (1778-1828), stiftamtmand,  
1879

Rosenørn, Poul (1670-1737), til Mejlgård, general-
major,  1722 note 6

Rosing, Jens Christensen (-1601-),  2063 note 57
Rosing, Ludvig (1812-36), cand.theol., Horsens,  6120
Rosing, Ulrik Frederik (1776-1841), præst, Horsens,  

5363 note 79, 6000 note 46, 6120
Rosing, Ursula Sophie (1786-1838),  6120
Roslev, August Nielsen – se Thubalka, klokkestøberi
Rosmos, R.(?) – se under Malere i Kunstner- og 

hånd værkerregister
Ross, Rudolf (†o. 1696), rådmand, Århus,  1216
Rossel, Abraham (1704-43), slotsfoged, Skanderborg,  

2931, 2936 note 114
Rost, C. – se under Gørtlere i Kunstner- og hånd-

værkerregister
Rostrup, Ellen Hansdatter (-1594- o. 1618),  4346, 

4348 note 5
Rostrup, Gunde (-1621-), til Sjelle Skovgård,  1932
Rostrup, Hans (-1611-), til Sjelle Skovgård,  1909-11, 

1915, 1922, 1925 note 46
Rostrup, Jørgen (†1563), til Sjelle Skovgård,  1922
Rostrup, Laurids (†1518(?)), til Sjelle Skovgård,  1925 

note 59
Rostrup, Laurids (†1602), til Ristrup,  1865, 1873, 

1875, 1878
Rostrup, Markvard (o. 1350),  2832
Rotgitter, Michel – se Poulssen, Michel
Rothaus, J. A. M. (-1862-), Hylke,  4641
Rothe, Caspar Peter (1724-84), til Urup, forfatter,  

4438, 4455, 4466, 4475, 4478, 4482, 4485-86, 4924 
note 55

Rothe, Eigil – se under Konservatorer i Kunstner- 
og håndværkerregister

Rothhausen, Jacob Jacobsen (1721-93), Bodil Mølle,  
3071

Rotkær, Niels (-1764-65-), Vissing,  3245
Rottbøll, Christian Michael (1729-80), biskop, Vi-

borg,  1734
Rotter, … von (†1760), oberstløjtnant,  5597
Roussell, Aage (1901-72), museumsinspektør, 1023
Royal Holland Pewter – se under Gørtlere i Kunst-

ner- og håndværkerregister
Rubens, Peter Paul – se under Malere i Kunstner- og 

håndværkerregister

ROGGE – RUBENS
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Rud, Birte Knudsdatter (†1573),  955 note 344
Rud, Kirsten (1521- o. 1610), 1873, 1875
Rud, Otto (1520-65), admiral, 674
Rudolf II (1552-1612), tysk-romersk kejser,  4758
Rud-Petersen, Rudolf – se under Malere i Kunstner- 

og håndværkerregister
Rugholm, T. (-1958-),  2791 note 26
Rump, Godtfred – se under Malere i Kunstner- og 

håndværkerregister
Rung-Keller, P. S., organist,  6017 note 370
Ruud, Niels Sørensen (1560-1602), Århus,  1244
Ry Andersen, Thorkil – se under Arkitekter og 

bygmestre i Kunstner- og håndværkerregister
Rytter, Oluf Rasmussen (†1690), præst, Gangsted, 

Sø vind,  4981, 4988
Rytter, Peder Rasmussen (-1660-94), provst, Horsens,  

5363 note 70, 5378, 5522, 5534, 5588, 5630 note 
656, 5955-56

Rytter, Rasmus Sørensen (-1639-), provst, Øster Lis-
bjerg, 1745

Rützou, Ane Dorthea (1791-1859), Silkeborg,  6334
Røepstorff, Anna Sophie – se Roepstorff, Anna So-

phie von
Røepstorff, Carl Henrik Adolph von – se Roepstorff, 

Carl Henrik Adolph von
Røepstorff, Caroline Sophie – se Roepstorff, Caro-

line Sophie von
Røgind, I. L. – se under Skræddere og parament-

magere i Kunstner- og håndværkerregister
Røgind, Niels (-1740-), Århus,  918
Røjbæk, Ingolf – se under Malere i Kunstner- og 

håndværkerregister
Rømer, L. (-1706-), Vejlby,  1473
Rønberg, Lene Bøgh, museumsinspektør,  6082 note 

34
Rønne, Svend – se under Konservatorer i Kunst-

ner- og håndværkerregister
Rønning, Hans Pedersen (†før 1690), Fruering,  3003
Rønning, Jens Pedersen (†1686), præst, Fruering, 

Vitved,  3003, 3008 note 73
Rønning, Niels Pedersen (-1687-91-), præst, Skan-

derborg,  3003, 3008 note 73
Rønning, Peder Nielsen (†1682), præst, Fruering, 

Vitved,  3003
Rønnow, Anne (1541-1609), til Mattrup,  3993, 4256, 

4261, 4266, 4274, 4277, 4280-81, 4286-88, 4290, 
4295-96, 4306 note 53, 79

Rønnow, Karen (†senest 1575), til Lyngsgård, Vrejlev 
Kloster,  4306 note 71

Rørt, Oluf Knudsen (†1720), skipper,  898, 907
Røygaard, Peter (†1801), købmand, Kasted, 1606
Raae, Christian Christensen, købmand, Århus,  911
Raae, Frederik Jepsen (1723-83), købmand, Århus,  

815, 907
Raae, R. – se under Smede i Kunstner- og håndvær-

kerregister

Raarup, Hilleborg Andreasdatter (†o. 1772),  5956

S – se under Guldsmede (København) i Kunstner- 
og håndværkerregister

S A (-1834-),  3602
S I M (-1667-),  6218
S I S (-1684-), Skørring,  1938
S I S B (o. 1650), Trige,  1720
S K E (-1688-),  3139
S K G, Hansted,  4840
S L R (-1916-),  3894
S M (o. 1625), g.m. A S D,  2139
S M D,  2666
S M S N (-1584-), Århus,  675
S N D, Torrild,  2636
S S (o. 1575),  1313
S S B (-1775-), Sabro,  1868
S S S A R (-1641-), degn, Skovby,  1980
S… (-1737-), Folby,  1842
S…insøn, Peder (†1613), Århus,  838
Saavedra, Diego Fajardo de (1584-1648), diplomat, 

em blematiker,  4926 note 91
Sabro, Matthias Thomesen (†1760), købmand, Århus, 

838, 919
Sabro, Peter (-1830-), købmand,  2030 note 6
Sabro, Rasmus Thomason (†1778), købmand, Århus,  

838, 919
Sabro, Søren Jensen (†1730), skipper, Århus, 919
Sachse, Bjarne – se under Vævere i Kunstner- og 

håndværkerregister
Sachse, Gro – se under Vævere i Kunstner- og hånd-

værkerregister
Sadeler, Egidius – se under Malere i Kunstner- og 

håndværkerregister
Sadeler, Johann – se under Malere i Kunstner- og 

hånd værkerregister
Sadeler, Raphael – se under Malere i Kunstner- og 

hånd værkerregister
Sadolin, Niels (1778-1849), præst, Torrild, Vedslet,  

2643
Sahl, Jens Christensen – se under Urmagere i Kunst-

ner- og håndværkerregister
Salling, H. P. – se under Gørtlere i Kunstner- og 

håndværkerregister
Salling (Selgen), Henning (-1634- o. 61),  699, 706, 

708
Salomon (-1223-), dominikanerbroder,  1004
Samitz, … (†før 1775), generalmajor,  6245
Samsing, Jørgen Pedersen (†1548), kantor, hospitals-

forstander, Århus,  821, 877, 893, 1258 note 22, 
1480, 1488 note 36

Samsing, Oluf Rasmussen (1597-1659), præst, Åle, 
Tørring,  4374, 4376

Samsing, Søren Christensen (-1720-), Århus,  612
Samsøe, Laurits Andersen (†1729), skipper, Århus,  

836, 911
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Samsøe, Margrethe Sørensdatter (†1742),  5994
Sand, Jens Nic. (-1922-), organist, Silkeborg,  6334
Sandberg, Anders (1620-77), officer,  4383
Sandberg, Anne (†1647),  1776, 1782-83
Sandberg, Henrik (-1432-), til Kuelstrup,  5654
Sandmand, Søren Jensen – se under Snedkere og 

billedskærere i Kunstner- og håndværkerregister
Sannom, Fritz (1808-76), regimentskirurg, Endelave,  

5330
Sartz, Mathias Ulrichsen – se under Snedkere og 

billedskærere i Kunstner- og håndværkerregister
Sarvig, Ole (1921-81), forfatter,  4153
Sas, Hartvig (1583-1652), til Tanderup,  796, 854, 857
Sass, Dorthea (1858-1911),  6248
Sass, Simon (1854-1912), købmand, Skanderborg,  

6197, 6208, 6248
Satrup, Hans (1733-81), forvalter, Hovedgaard,  4693
Sauer, Elsebeth – se Worm, Elsebeth
Saverbreilius, M. Daniel (-1658-), rytterofficer, Sve-

rige,  2393, 2407 note 43
Saxe, Bodil (†1763), Horsens,  5961
Saxe, Kirsten Pedersdatter (-1583-1616-),  679-81, 

792, 901
Saxe, Peder Pedersen (†1621), kæmner, Århus,  678-

81, 901
Saxe, Peder Pedersen (†1641), dr. med. et phil., Århus,  

681, 901
Saxe, Terkild Pedersen,  681
Saxild, Jens Olesen (-1738-58-), degn, Fruering, Vit-

ved,  2988, 2998
Saxo (-1202-), historieskriver,  52, 5045, 5128
Schach – se Schack
Schack (slægt/våben),  6368
Schack, … (-1740-), Kattrup,  5030
Schack, Dorothea Sophie (1682-1711), til Rathlous-

dal,  2748, 2757-58, 2760, 2775, 2777-78, 2780-89, 
2802, 2810 note 13

Schack, Hans (1609-76), greve, feltherre,  950 note 221
Schack, Joachim (1628-1700), amtmand, Skander-

borg, Åkær,  2783
Schack-Rathlou, Dorothea Sophia (1757-78),  2788
Schack-Rathlou, Joachim Otto (1728-1800), til 

Rathlousdal og Gersdorffslund, gehejmestatsmini-
ster,  2759-60, 2764, 2766, 2769, 2776, 2781, 2788-
89, 2793 note 88, 2798

Schack-Rathlou, Øllegaard Charlotte – se Juel, Øl-
legaard Charlotte

Schade, … (-1794-), g.m. Rasmus Schade, Skander-
borg,  6220

Schade, Rasmus (-1769-), degn, Skanderborg,  6220
Schaldemose, Hannibal (†o. 1804), postmester, Hor-

sens,  5919
Schanderup, Anders Pedersen – se under Guldsmede 

(Skanderborg) i Kunstner- og håndværkerregister
Schandorff, Charlotte Amalie (-1743-58-),  4031, 

5203, 5213-14

Schandorff, Niels Ib – se under Håndværkere i 
Kunst ner- og håndværkerregister

Schandorff, Peder – se under Murere i Kunst ner- og 
håndværkerregister

Schandorff, Peder (-1795-1804-), til Hovedgård,  2647
Schandorff, Ulrik Christian (-1699-1741-), amtsfor-

valter, Skanderborg,  2881, 4016, 5203, 5214
Schandorph, Palle Pedersen (Rasmussen) – se under 

Guldsmede (Århus) i Kunstner- og håndværker-
register

Schannong, … – se under Sten- og billedhuggere i 
Kunstner- og håndværkerregister

Scharff, Allan – se under Guldsmede (København) i 
Kunstner- og håndværkerregister

Scharff, Konrad – se under Jernstøbere i Kunstner- 
og håndværkerregister

Scharpe, Cort (Kurt) – se Scharff, Konrad
Schau, Niels – se under Snedkere og billedskærere 

i Kunstner- og håndværkerregister
Scheebye, Anna Elisabeth (-1780-),  2345, 2349
Scheel, Albret – se Skeel, Albret
Scheel, Christen (†1844), Gammel Estrup,  2806
Scheel, Christian Friderich – se Skeel, Christian Fre-

derik
Scheel, Margrete Ottesdatter – se Skeel, Margrete 

Ottesdatter 
Schel (Skel(?)), … (-1755-56-),  2083
Scheller, … – se under Sten- og billedhuggere i 

Kunstner- og håndværkerregister
Schenchel, Ørnt (†1578), Århus,  1244
Schenck, Jørgen Friderich Tilemann von (1740-

1797), hofmester, Horsens,  5973
Schenck, Phillip Ernst Tilemann von (1700-83), 

oberst løjtnant,  5966, 5973, 6035 note 690, 6373
Scherer, Nicoline (1860-1947), Spørring,  1681
Schewselius, Laurits (o. 1600), generalsuperintendent, 

professor, Sachsen,  797
Schewselius, Sophrosyne (†1622), Århus,  797, 901
Schiebye, Maren Mogensdatter (1725-85), Århus,  

815, 904
Schiernbeck, Margrethe – se Lillienskiold, Margrethe 
Schiess, Ernst – se under Orgelbyggere i Kunstner- 

og håndværkerregister
Schiff, Jena – se under Vævere i Kunstner- og hånd-

værkerregister
Schildknecht, Amalie C. J. (1836-58), Endelave,  5330
Schildknecht, Ane Margrethe Nicoline (1804-68), 

Endelave,  5330
Schildknecht, Carl J. A. (1834-58), Endelave,  5330
Schildknecht, Georg D. V. (1832-44), Endelave,  5330
Schildknecht, Georg Ditlev (1741-1800), major, Lou-

isenlund, Endelave,  5299, 5324, 5329-30
Schildknecht, Johan Daniel (1793-1881), proprietær, 

Endelave,  5330
Schilling, Franz – se under Klokkestøbere i Kunst-

ner- og håndværkerregister

RUD – SCHILLING
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Schindel, Jørgen (-1988-), præst, Vitved,  3039 note 
38

Schindler, Peter (1892-1967), pastor, forfatter,  6304, 
6309 note 8

Schinnerup, Peder (-1836-), provst, Blegind,  3064
Schive, Maren (†1725), Nebel,  4944
Schive, Niels (o. 1700), rektor, Viborg,  4944
Schive, P. P., underdegn, Århus,  738
Schiødstrup, Jens Olesen (†1758), købmand, skipper, 

År hus,  918
Schiødstrup, Jesper Jensen (†1752), Århus,  918
Schiødt, Søren – se under Snedkere i Kunstner- og 

håndværkerregister
Schiødte, Erik – se under Arkitekter og bygmestre 

i Kunstner- og håndværkerregister
Schiøler, Thomas Larsen (1861-1939), biskop, Århus,  

600
Schiönau, Friderich (-1744-), tolder, Århus,  1255
Schiønning, Christian (-1778-88-), Ansø Mølle, Nør-

re Snede, kirkeejer,  4215
Schiønning, Peder Simonsen (-1759-), til Palsgård og 

Arritskov,  4215
Schiørring, Matthias Jacob (-1849-), provst, Skande-

rup,  2935 note 79, 2972 note 53
Schiørring, Ole (1948-2000), arkæolog, museumsin-

spektør,  5045, 5387, 5389, 5400
Schiøtt, Mads Jochum (-1859-), til Søholm, justitsråd,  

1493
Schleisner, C. A. – se under Malere i Kunstner- og 

håndværkerregister
Schlichtkrull, J. C. – se under Malere i Kunstner- og 

håndværkerregister
Schmettau, Dorothea Eleonora Isabella von (1750-

1818), Horsens,  5995
Schmettau, grevinde – se Hemert, Elisabeth Alexan-

drine van
Schmidt, enkefrue – se Helms, Anna Margaretha
Schmidt, Anna Maria – se Schønau, Anna Maria
Schmidt, Anne Margrethe (†1744),  5959
Schmidt, Catharina Friderica (o. 1750),  2927
Schmidt, Christian – se under Guldsmede (Århus) i 

Kunstner- og håndværkerregister
Schmidt, Elisabeth Helena Euphrasina,  2927
Schmidt, Gottfried (1709-73), apoteker, Horsens,  956 

note 361, 4180, 5549, 5657, 5677, 5706, 5714-15, 
5720, 5723, 5728, 5731, 5741, 5748, 5761, 5852, 
5858, 5879, 5896, 5914, 5923, 5930, 5937-39, 5953, 
5959, 5998, 6028 note 558

Schmidt, Hansine Adamine Dorothea (†1760),  2927
Schmidt, Hansine Adamine Moria,  2927
Schmidt, Henrik Christopher (1774-1848), præst, 

Vær, Nebel,  4920
Schmidt, Jacob (-1732-50), apoteker, Horsens,  4400, 

5380, 5472, 5532, 5541, 5937, 5959, 6378
Schmidt, Jens Andersen (†1789), købmand, Århus,  

120, 904

Schmidt, Jens Henriksen (1740-1801), præst, Vær, 
Nebel,  4920-21, 4923 note 2

Schmidt, Johan Ernst Erich (1715-74), generalkrigs-
kommisær, Skanderup,  2881, 2927, 2933 note 10

Schmidt, Johan Heinrich (†1749),  5959
Schmidt, Johanne Kirstine (1814-66),  4582
Schmidt, Jørgen (-1789-1812-), til Østergård, Tul-

strup,  2360, 2365
Schmidt, Jørgen Kjeldsen – se under Arkitekter og 

bygmestre i Kunstner- og håndværkerregister
Schmidt, Jørgen Peter – se under Guldsmede (Hor-

sens) i Kunstner- og håndværkerregister
Schmidt, Kaj – se under Arkitekter og bygmestre i 

Kunstner- og håndværkerregister
Schmidt, Knud Pedersen (†1734),  5585
Schmidt, Lone – se under Arkitekter og bygmest-

re i Kunstner- og håndværkerregister
Schmidt, Maren Johansdatter (-1786-), Åle,  4389 

note 87
Schmidt, Maria Dorothea (†1752),  2927
Schmidt, Mariane Petrine – se Therkelsen, Mariane 

Petrine
Schmidt, Nis – se under Malere i Kunstner- og 

håndværkerregister
Schmidt, Ole – se under Konservatorer i Kunstner- 

og håndværkerregister
Schmidt, Peder Larsen (-1818-), købmand, Århus,  1322
Schmidt, Peter – se under Snedkere og billedskæ-

rere i Kunstner- og håndværkerregister
Schmidt, Sophia Hedevig (o. 1750),  2927
Schmidt, Valdemar – se under Arkitekter og byg-

mestre i Kunstner- og håndværkerregister
Schmidten, Ulrik Christian von (1761-1828), til Urup, 

Østbirk,  4438, 4447, 4468, 4488, 4502, 4517, 4521
Schmitz, Franz – se under Arkitekter og bygmest-

re i Kunstner- og håndværkerregister
Schnitger, Arp – se under Orgelbyggere i Kunstner- 

og håndværkerregister
Schode, P. – se under Malere i Kunstner- og hånd-

værkerregister
Schode, P. L. – se under Malere i Kunstner- og hånd-

værkerregister
Scholl, Johann – se under Sten- og billedhuggere i 

Kunstner- og håndværkerregister
Scholten, Louise Henriette Elisabeth von (1749-74), 

til Urup,  4503, 4698 note 26
Schou – se også Skov 
Schou, … – se under Skræddere og paramentma-

gere i Kunstner- og håndværkerregister
Schou, … (-1835-), lærer,  4510 note 129
Schou, B. R. – se under Guldsmede (Aalborg) i 

Kunst ner- og håndværkerregister
Schou, Christian Jürgen Hansen – se under Sned-

kere og billedskærere i Kunstner- og håndvær-
kerregister

Schou, Hans (-1726-), Hinnerupbrogård,  1813



6583

Schou, Niels Larsen – se under Snedkere og billed-
skærere i Kunstner- og håndværkerregister

Schou, Nils (-1798-), Skanderborg,  6174
Schouboe, Oluf Borch de (†1763), stiftamtmand, 

Århus,  1172, 1246, 1255
Schourup, H. – se under Gørtlere i Kunstner- og 

håndværkerregister
Schov, Peder (†1717), præst, Århus,  909
Schow, Jens – se under Guldsmede (København) i 

Kunstner- og håndværkerregister
Schrader, Christian – se under Guldsmede (Køben-

havn) i Kunstner- og håndværkerregister
Schram, Johan Jørgen – se under Sten- og billed-

huggere i Kunstner- og håndværkerregister
Schrappen, Kurt – se Scharff, Konrad
Schrøder, Abel (d.y.) – se under Snedkere og bil-

ledskærere i Kunstner- og håndværkerregister
Schrøder, Fritz Ferdinandt (†1840),  2279
Schrøder, Hans Wilhelm – se under Arkitekter og 

bygmestre i Kunstner- og håndværkerregister
Schrøder, Nicolaj – se under Gørtlere i Kunstner- 

og håndværkerregister
Schubart, Anna Catharina – se Grønvold, Anna Ca-

tharina
Schucany, Louis (Ludvig) Johan (†1849), Harlev Møl-

le,  2024-25, 2030 note 6
Schuchardt, Johan Conrad (-1805-), til Nøragergård, 

major,  3301 note 9
Schuldt, Hermand – se under Malere i Kunstner- og 

håndværkerregister
Schult, Hans (-1588-), Århus,  608
Schult, Henrich (-1619-), buntmager, Århus,  649 

note 437, 1175
Schulte, Christoffer (-1655-), byfoged, Århus,  1347 

note 60
Schults, Henrich (-1717-),  5447, 5479
Schultz, C. G. (1905-58), museumsinspektør,  130, 

1008, 1042, 1118, 1346 note 47, 2307, 2309-10, 
5045, 5057-59, 6278

Schultz, Hans – se Schult, Henrich
Schultz, Hans (-1741-),  564
Schultz, Hans Johansen,  5964
Schultz, Johan Finnemann (-1905-),  4530
Schultz, V. – se under Malere i Kunstner- og hånd-

værkerregister
Schultze, Sophie J. C. H. (-1840-57-), Rendsborg, 

kirkeejer, Randlev,  2461
Schumacher, Catharine (1645-99),  374 note 301, 

835, 888-91
Schumacher, Joachim (1604-50), vinhandler, Køben-

havn,  890
Schumacher, Johan – se under Snedkere og billed-

skærere i Kunstner- og håndværkerregister
Schumacher, Peder – se Griffenfeld, Peder
Schumann, A. – se under Malere i Kunstner- og 

håndværkerregister

Schumann, Frederik Henriksen (-1741-), provst, 
Samsø,  904, 928

Schumann, Johan Daniel – se under Sten- og bil-
ledhuggere i Kunstner- og håndværkerregister

Schumann, N. – se under Malere i Kunstner- og 
hånd værkerregister

Schutt, Gevard – se under Malere i Kunstner- og 
hånd værkerregister

Schvartz, Jacob Nicolai (1767-1810), stads- og 
distrikts kirurg, Horsens,  5981

Schwartz, F. Sønderskov – se under Tømrere i 
Kunstner- og håndværkerregister

Schwartzes, Dorothea (-1734-),  2403
Schwartzkopf, Mimi – se Larsen, Mimi
Schwarz, Christoph – se under Malere i Kunstner- 

og håndværkerregister
Schweitzer, Albert (1875-1965), teolog, organist, filo-

sof,  586, 646 note 354-55, 5550
Schyllenberg – se Schyllenstrøm
Schyllenstrøm, Andreas – se under Gørtlere i Kunst-

ner- og håndværkerregister
Schytte, Ch. (-1642-), kirkeværge, Sjelle,  1919
Schytte, Eleonora Marie – se Lindberg, Eleonora Marie
Schütte, Hans Olufsen – se under Malere i Kunstner- 

og håndværkerregister
Schytte, J. C. (-1843-),  3878
Schytte, K. (-1817-35-), degn, Århus,  365 note 58, 

417, 459, 1017
Schütte, T. W. (-1854-), til Mattrup og Bygholm, kir-

keejer, Klovborg,  4256
Schytz, …, organist, Århus,  908
Schütze og Rasmussen – se Schütze, Jørn
Schütze, Jørn – se under Arkitekter og bygmestre 

i Kunstner- og håndværkerregister
Schøler, Nicolai Peter (1772-1851), degn, Hammel, 

Vold by, Søby,  3490
Schøller, Caspar (1644-1719), til Lellinge, geheimeråd,  

1987
Schøller, I. S. von,  5982
Schønau, Anna Maria (1722-79),  778, 928, 956 note 

361, 4180, 5937-39, 6028 note 558
Schønau, Johan Frederik, tolder,  6028 note 558
Schönherr, Torben – se under Have- og landskabs-

arkitekter i Kunstner- og håndværkerregister
Schønning, Julie (†1855), Tunø,  2403
Schaaning, Rasmus (-1717-),  2407 note 76
Schaarup – se også Skaarup
Schaarup, Anders (-1743-), forpagter, Marselisborg,  

606
Schaarup, Niels (-1798-1803-), præst, Tunø,  2393
Scotus, Johannes Thomæus (-1645-), degn(?), Hør-

ning,  3098 note 38
Sebeni, Nicolaus (-1504-), Tilst,  1584
Secher – se også Sikker
Secher, Ancher Jørgen (1742-1803), til Kærbygård,  

1600, 1607-08, 1719

SCHINDEL – SECHER
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Secher, Anna Marie Jørgensdatter Mørch (†1799),  
1607-08, 1719

Secher, E. (-1854-1901-), købmand, Århus,  1120, 
2387, 2394

Secher, Edele Nielsdatter (1702-68),  917
Secher, Hans Christian (-1805-34), til Kærgård,  1737, 

1740, 1743
Secher, Mette Kirstine (1804-34), Tolstrup,  4795
Secher, Niels (†1768), præst,  951 note 236, 952 note 

266
Secher, Niels (-1805-), til Trudsholm, kaptajn, Linå,  

3267
Secher, Niels Mickelsen (†1702), købmand, Århus,  

917
Secher, Ole Christian (-1767-77-), Århus,  103, 917-

18, 1453, 4326 note 11, 4348
Secher, Rasmus (-1828-40-), konsul, Tamdrup Bis-

gård,  3810, 4043, 4050-51, 4055, 4075, 4084,  
4098

Secher, V. A. (1851-1918), rigsarkivar, retshistoriker, 
1608

Seeberg, Chr. Nielsen – se under Gørtlere i Kunst-
ner- og håndværkerregister

Seefeld, Dorothea Sophia (1650-82),  2783
Seefeld, Enevold Jensen (†1557), til Visborg,  83
Seefeld, Jacob (1545-99), til Visborg, rigsråd,  1011
Seefeld, Peder (-1656-74), til Dalsgård,  1841
Seehusen, Anna – se Lasson, Anna
Seest, M. – se under Klokkestøbere i Kunstner- og 

håndværkerregister
Seested, Jens – se under Smede i Kunstner- og hånd-

værkerregister
Sehested (våben),  4369, 4372, 4378, 4917, 4964
Sehested, Anne (* og †1624), Århus,  706, 708, 852
Sehested, Anne (1631-61),  852
Sehested, Anne Maltesdatter (†1621),  4940, 4964
Sehested, Axel (-1661-76), til Stovgård, officer, 1369, 

1519, 1797 note 3, 2153, 4413
Sehested, Beate (†1696),  1782-83
Sehested, Birgitte (1634-44), Århus,  706, 708, 852
Sehested, Christen Thomesen (1590-1657), til Stov-

gård, rigskansler,  286, 706-09, 847-48, 850, 852, 
858, 871

Sehested, Christen Thomesen (1664-1736), søofficer,  
852

Sehested, Christoffer (1628-99), diplomat, amtmand,  
5299, 5312

Sehested, Claus (1558-1612), til Holmegård, Reghave 
og Højris,  4927 note 101

Sehested, Dorte (-1561-79),  5566, 5576, 5584, 5631 
note 690

Sehested, Dorthe (1625-28), Århus,  706, 708, 852
Sehested, Hannibal (†1716), løjtnant,  852
Sehested, Holger (1735-1811), til Bjerregård, Åle,  

4351, 4356, 4365, 4378-79, 4387 note 11
Sehested, Iver Chr. (†1793),  2565

Sehested, Jens (-1837-), til Testrupgård, kaptajn, Ej-
strup,  4180

Sehested, Jens Frederik (†1766), til Rodsteenseje,  
2565, 2569

Sehested, Jens Steen (o. 1640-98), forfatter,  2567
Sehested, Malte Jensen (1688-1754), til Rodsteenseje,  

2461, 2479, 2534, 2536, 2551-52, 2559, 2565, 2567, 
2569

Sehested, Mette Sophie (†1824),  2565, 2570
Sehested, Niels (†1681), til Mulderup,  1782
Sehested, Niels (1756-1827), til Bjerregård, Åle,  4379
Sehested, Regnar – se under Sten- og billedhug-

gere i Kunstner- og håndværkerregister
Sehested, Sophie (1594-1658), til Højris,  852, 4927 

note 101
Sehested, Sophie Amalie von (†1838), til Hovedgård,  

4698 note 26
Sehested, Sophie Amalie Rantzau – se Voss, Sophie 

Amalie Rantzau von
Sehested, Thomas Maltesen (1555-1609), til Bæk-

mark,  706
Sehested, Thomas (* og †1621), Århus,  706, 708, 852
Sehested, Thomas (* og †1622), Århus,  706, 708, 852
Sehested, Thomas (* og †1629), Århus,  706, 708, 852
Sehested, Øllegaard Christence Rodsteen (-1765-

1817), til Kanne (Rantzausgave),  2339, 2351, 3017
Seidelin, David (1784-1858), apoteker,  4751, 6197, 

6206
Seidelin, Else Jørgensdatter (†1737),  1560
Seidelin, Frederik (-1729-),  1797 note 3
Seidelin, Hans (-1710-47-), præst, Ovsted, Tåning,  

1797 note 3, 2065, 5177
Seidelin, Ida Nicolsdatter,  3932 note 55
Seidelin, Jørgen Andersen (1690-1729), Wonset (Von-

sild),  1560
Seidelin, Nicolai (Nickel) (1666-1737), provst, Skan-

derborg,  1707, 2881, 2890, 2933 note 6-7, 3101, 
6162

Seidelin, Witte (1695-1734), Århus,  1733
Seiersdatter, Ane Marie, til Seiersminde, Grumstrup,  

4699 note 59
Seiersen, Flemming Steen – se under Arkitekter og 

bygmestre i Kunstner- og håndværkerregister
Seiersen, Jørn – se under Bogtrykkere og bogbin-

dere i Kunstner- og håndværkerregister
Seilliger, Peder Hansen – se under Glarmestre og 

glaskunstnere i Kunstner- og håndværkerregister
Sejer Andersen (†1598),  3564
Sejr, Emanuel (1891-1980), bibliotekar, Århus,  124
Seldener, Carl Hermann (1795-1834), Horsens,  5987
Sele Maria (o. 1700),  2434
Selgen, Henning – se Salling, Henning
Selmer, Benjamin (†før 1774), Aldrup Mølle, Blegind,  

2943
Selmer, Schack Mathiesen (†1783), apoteker, Århus,  

922
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Senker, … – se under Sten- og billedhuggere i 
Kunstner- og håndværkerregister

Serupmesteren – se under Sten- og billedhuggere i 
Kunstner- og håndværkerregister

Severin – se under Guldsmede (Ikke stedfæstede) i 
Kunstner- og håndværkerregister

Severin – se Søren, abbed
Severinsen, Ane Marie (†1870), Horsens,  5996
Severinsen, P. (1869-1939), teolog, kirkehistoriker,  

1349
Severinsen, Severin Isak – se under Skibsmodelbyg-

gere i Kunstner- og håndværkerregister
Seyersdatter, Anna (1647-83), Århus,  609, 718, 722-

23, 926
Shorey, John junior – se under Guldsmede (Udlan-

det) i Kunstner- og håndværkerregister
sialando ienas:s – se Sjællænder, … Jenssøn
Sibbern, H. – se under Arkitekter og bygmestre i 

Kunstner- og håndværkerregister
Sicher, Anna Maria Nielsdatter (†1738),  835, 929
Sidsel (o. 1594-1643), Århus,  780
Sidsel Han(?) (†o. 1565), Horsens,  5919
Sidsel Jørgensdatter (o. 1600), Horsens,  5806
Sidsel Rasmusdatter (o. 1590), Århus, 782
Siemens A. G. (-1958-),  618
Siemer, … (-1809-13-), forvalter, Kilsgård, Tulstrup,  

3655, 3677
Sievers, Johan Georg (1678-1722), oberstløjtnant,  

927, 936
Siegfried (II) af Eppstein (o. 1165-1230), ærkebiskop, 

Mainz,  5133
Siggaard, Johannes – se under Guardeiner i Kunst-

ner- og håndværkerregister
Sigurdarson, Jon (†1348), biskop, Skalholt,  1355
Sigvald (-1000-),  1923
Sikker, Christen Michelsen (-1714-), skipper, Århus,  

835, 920, 1611 note 36
Sikker, Jørgen Christensen (-1735-), Århus,  920
Silleman, Jørgen Eilertsen (-1738-), Skanderup,  2935 

note 69
Sim, Jens (†1606),  5920, 5964, 6025
Simensen, Johannes – se Gjordsen, Johannes Simen-

sen
Simesen, Morten Chr. Gydesen von (†1907), kaptajn, 

Harlev Mølle (Ludvigsholm),  2030 note 6
Siminsdatter, Kiersten (1600’erne), Haldum,  1812
Simmelkier, Jens (1783-1848), købmand, Århus,  1326
Simon (-1635-), degn, Torsager,  3533
Simon Christensen (†1565), vikar, Århus,  822
Simonsdatter, Kirsten (-1803-), Kolt,  2192-93
Simonsen, … – se under Snedkere og billedskæ-

rere i Kunstner- og håndværkerregister
Simonsen, Christen (1696-1767), Hansted,  4860 

note 59
Simonsen, Jens – se Jens Simonsen
Simonsen, Jens (†1850), soldat, Ås,  5035 note 40

Simonsen, Jørgen – se under Murere i Kunstner- og 
håndværkerregister

Simonsen, Knud (-1667-), rådmand, Horsens,  5536 
Simonsen, Laurs – se under Snedkere og billed-

skærere i Kunstner- og håndværkerregister
Simonsen, Niels Just (1846-1906), operasanger,  6298 

note 4
Simonsen, Peder (-1573-1604-), præst, Alrø,  2858
Simonsen, Peder (1736-), Rude, Torrild,  2642
Simonsen, S. P., præst, Saksild,  2437 note 41
Simonsen, Simon (-1672-), Saksild,  2420
Simonsen, Aage (-1926-), arkæolog,  6141 note 1
Sinden, Carsten von (†1653), ridefoged, Skanderborg,  

2928
Sinning, Rasmus Christensen (†1602), præst, Hjorts-

høj, Elev,  824, 905
Siversdatter, …ah (o. 1725), Århus,  1342
Sjællænder, … Jenssøn (o. 1340),  1096
Sjørslevmesteren – se under Sten- og billedhug-

gere i Kunstner- og håndværkerregister
Skade (våben),  1602, 5109, 5110
Skade, Christoffer (1578-1654), til Kærbygård,  1602
Skade, Elisabeth (†1660),  796, 854, 857
Skade, Judithe Catrine (†1678), til Kærbygård,  1602
Skade, Niels Clausen (1450-1531), biskop, Århus,  64, 

66, 76, 80, 83, 86-87, 377, 392, 396, 430, 446, 458, 
483-84, 487, 493, 512-13, 515, 517, 520, 530, 532, 
534, 542, 563, 574, 665, 762, 902, 1467-68, 1678, 
1718, 1784 note 20, 1950, 1957, 1965-66 note 32, 
42, 2054, 2302 note 18, 2347-48, 2355 note 32, 
2388, 2397-98, 2407 note 58, 2418-19, 2527, 2534, 
2731, 2818, 2947, 2954, 2962, 3692, 5011, 5110, 
5112, 5856, 6338, 6347, 6354-56

Skade, Ove (1609-64), til Kærbygård, hofmester,  
1601-02

Skaktavl, Anna Sabine (†1759),  842
Skale, Ove (o. 1415-58-), til Ørumgård, væbner,  

4015
Skalehals, Ketil (-1367-),  1270 note 26
Skarpenberg, Johan (Henneke) (†før 1421), til Højris, 

Lund, Tranholm, rigsråd,  4215, 4255
Skeel – se også Scheel
Skeel, Abel (†1585),  674
Skeel, Albret (1572-1639), til Fussingø, rigsadmiral,  

894
Skeel, Albret Ottesen (1635-67), til Katholm,  894-95
Skeel, Anders (-1459-), dekan, Ribe,  5654, 6138
Skeel, Axel Jørgensen (1619-37), til Sostrup,  880, 886
Skeel, Berte (1644-1720),  4412, 4423
Skeel, Birgitte Ottesdatter (1644-59), til Frøslevgård,  

893, 896
Skeel, Christen (1543-95), til Fussingø, rigsråd,  886
Skeel, Christen Albertsen (1603-59), til Fussingø, 

rigsråd,  893, 946 note 131
Skeel, Christen Jørgensen (1623-88), til Sostrup, ge-

hejmeråd,  484, 540, 880-81, 883-86, 3017

SECHER – SKEEL
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Skeel, Christian Frederik (†1727), ritmester,  845-46, 
894

Skeel, Jytte Christensdatter (†1656),  880
Skeel, Jørgen (1578-1631), til Sostrup, rigsmark,  487, 

511, 522, 682, 684-86, 691, 780-82, 878-81, 884, 
886, 934, 965, 6012

Skeel, Jørgen Christensen (1656-95), til Sostrup, 
godsejer,  3017, 3190

Skeel, Karen Jørgensdatter (†o. 1609), Århus,  961 
note 569

Skeel, Kirsten Christensen (1637-38), 880, 886
Skeel, Kirsten (Kirstine) Jørgensdatter (1609-11),  

880, 885
Skeel, Kirsten Jørgensdatter (1616-17),  880, 885
Skeel, Lisbeth (1658-60),  880
Skeel, Margrethe (†1647),  420
Skeel, Margrethe Andersdatter (-1568-),  1922
Skeel, Margrethe Ottesdatter (†1672),  895
Skeel, Otte (†1645), Ålum,  958 note 499
Skeel, Otte Albretsen (1605-44), til Katholm,  704, 

706, 893-96
Skeel, Otto (†1695), til Vallø,  1613, 4256
Skeel, Ove Ottesen (1641-59), til Broholm,  893, 895
Skeel, Tønne Ottesen (1642-58), til Hessel,  893-94
Skeel, Vibeke (1633-85),  895
Skeel-Gerhardt, … – se under Skibsmodelbyggere 

i Kunstner- og håndværkerregister
Skeldal, Søren Jensen (-1931-),  4280
Skernov, Markvor – se Skjernov, Markvard
Skibsted, Charlotte – se under Have- og landskabs-

arkitekter i Kunstner- og håndværkerregister
Skiellerup, Lisbeth Sofia Sørensdatter (†o. 1756), 

Brendstrup,  1587, 6359
Skinkel (Tinhuus), Laurids (†1533), til Egeskov,  752
Skjalm Bang (-1290-),  4663
Skjernov, Markvard (-1430-),  2439
Skjolde, Hans Rasmussen (-1680-), provst,  2734, 

2746 note 68, 4925 note 62, 5035 note 39
Skoning, Anders (-1544-), borgmester, Horsens,  6147
Skonning, Hans Hansen – se under Bogtrykkere og 

bogbindere i Kunstner- og håndværkerregister
Skonvig, Jonas (1600-64), runetegner, præst,  2058
Skou, … (-1867-), kateket,  6204
Skou, … (-1867-), g.m. kateket Skou,  6204
Skou, … (-1929-), g.m. H. Skou,  6319
Skou, H. (-1929-), overlærer,  6319
Skou, J. C. C. (-1890-), provst,  5618 note 364
Skov, … (-1880-), provst,  2936 note 105
Skov, … (-1949-), søn af Laurits Skov, præst, Skander-

borg,  6235
Skov, Aksel – se under Arkitekter og bygmestre i 

Kunstner- og håndværkerregister
Skov, Gertrud Sørensdatter (†1781),  917
Skov, Karen Mogensdatter (†1745),  917
Skov, Laurits (†1763), hospitalsforstander, Århus,  

1255

Skov, Laurits (-1949- 60-), præst, Skanderborg,  6235, 
6258 note 207

Skov, Mogens (†1771), kommerceråd,  917-18
Skov, Mogens Mogensen (†1678), købmand, Århus,  

780, 917
Skov, Niels – se under Tømrere i Kunstner- og 

håndværkerregister
Skov, Ole (-1741-42-), Illerup,  3174
Skov, Peder (†1707), kapellan, Århus,  508
Skov, S. P. – se under Snedkere og billedskærere i 

Kunstner- og håndværkerregister
Skovgaard, Anders (†1581), hofjunker,  5893, 5914
Skovgaard, Hans (†1580),  5914
Skovgaard, Hans Georg – se under Arkitekter og 

bygmestre i Kunstner- og håndværkerregister
Skovgaard, Hjalte – se under Malere i Kunstner- og 

håndværkerregister
Skovgaard, Joakim – se under Malere i Kunstner- og 

håndværkerregister
Skovgaard, Johan Thomas – se under Malere i Kunst-

ner- og håndværkerregister
Skovgaard, Margrethe (†1615),  5914
Skovgaard, Niels – se under Malere i Kunstner- og 

håndværkerregister
Skram (slægt/våben),  4465, 4478, 4503, 6369
Skram, Anne (†1581), til Alsted,  767-68, 910
Skram, Anne (†1612), til Lyngbygård,  1614, 1625, 

1629
Skram, Bjørn (-1576-), kgl. maj.s dreng,  4511 note 

135
Skram, Christen (-1480-1519), til Urup,  4437-38, 

4441, 4450, 4455, 4467, 4504, 4512 note 177, 5349, 
5360, 5368, 5999 note 21, 6138, 6145, 6147, 6150

Skram, Christen (†1566),  4489, 4511 note 135
Skram, Elsebe (-1610-32), til Urup,  4438
Skram, Elsebet (Elisabeth, Lisbet) (1563-1600),  1416, 

1422
Skram, Erik (-1557-68), til Hastrup, landsdommer,  

77, 1387-88, 1416, 2153
Skram, Hans (1598-o. 1630), til Sjelle Skovgård,  

1872, 1881 note 37, 1939 note 24
Skram, Jacob Eriksen (†1567), til Hastrup,  1416, 

4179
Skram, Johanne Pedersdatter (†1620), til Hersomgård,  

1717
Skram, Karen (1544-1625), til Egeskov,  4438, 4501, 

4512 note 164
Skram, Kirsten Jacobsdatter,  1932
Skram, Laurids (1530-87), til Hastrup, lensmand,  

1414, 1416-17, 1422, 1426 note 84, 4179
Skram, Maren (1564-1620-), til Lyngbygård,  1632, 

1638 note 43
Skram, Niels (1555-1601), til Urup, lensmand,  2941, 

4438, 4441-42, 4444, 4447, 4455-56, 4465, 4478, 
4484, 4496, 4502, 4507 note 30-31, 4821 note 5, 
5044, 5221 note 4, 6369
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Skram, Olive (-1581-1602), slægtsbogsforfatter,  4502, 
4504, 4511 note 139, 5350

Skram, Ove (†1581), til Hammergård,  4331, 4346
Skram, Peder (-1497-1536-), til Voldbjerg, Hastrup,  

1416
Skram, Peder (1503(?)-81), til Urup, rigsråd, admiral,  

4438, 4441-42, 4455, 4468, 4489, 4491, 4493, 4496, 
4501-02, 4504-05, 4511 note 135, 4512 note 164, 
4526, 4533, 4770, 5360, 6138, 6371

Skram, Peder (†1566),  771, 4489
Skram, Valdemar (1617-93), til Sjelle Skovgård,  1935
Skramsdatter, Anne – se Skram, Anne (†1581)
Skrifver, Niels Jensen (o. 1750), Haldum,  1811
Skrifver, Peder (o. 1600), Folby,  1841
Skriver, Anders (†1592), præst, Tiset, Viby,  2148 note 

16
Skriver, Ane Margrethe (1752-1826), Vær,  4902
Skriver, Hans (-1567-1604-), til Harlevholm,  2025, 

2032 note 60, 2052
Skriver, Mickel Pedersen – se Pedersen, Mickel (-

1608-16)
Skriver, Niels Christensen (†før 1656), rådmand, År-

hus,  1229, 1245
Skriver, Niels Iversen (†o. 1618), borgmester, Ålborg,  

5900
Skriver, Peder (-1551-), borgmester, Århus,  80
Skriver, Peder Jensen (1715-71), købmand, skipper, 

År hus,  815, 904
Skriver, Poul (†1607), rådmand, Århus,  823
Skriver, Poul Erik – se under Arkitekter og byg-

mestre i Kunstner- og håndværkerregister
Skriver, Rasmus Nielsen (†1653), borgmester, Århus,  

334, 698-700, 830, 908, 946 note 122, 948 note 
182

Skytte, Laurs Jensen (†1950), præst, Saksild,  2434
Skærupmesteren – se under Snedkere og billed-

skærere i Kunstner- og håndværkerregister
Skæv (-1255-), provst, Århus,  80
Skaaning, … (-1740-), skipper, Horsens,  5450
Skaaning, Christoffer (-1573-93-), borgmester, Hor-

sens,  4821 note 5, 4826, 4859 note 7, 5222 note 4
Skaarup, Anders (†1743), forpagter, Marselisborg,  919
Skaarup, Andreas (-1924-), Gejel Hovedgård, Kattrup,  

4723
Skaarup, Anne Christensdatter (-1741-),  919
Skaarup, Christen Jørgensen (-1717-31), måler og 

vejer, Århus,  605-06, 616, 812, 834, 919, 2270, 
2273-74, 2276, 2281 note 48, 2971 note 22

Skaarup, Finn (1921-24), Gejel Hovedgård, Kattrup, 
4723

Skaarup, Karen (1922-23), Gejel Hovedgård, Kattrup, 
4723

Skaarup, Kristine (-1924-), Gejel Hovedgård, Kattrup,  
4723

Skaarup, Niels Gregersen (†1749), skipper, domkirke-
værge, Århus,  923

Slache, Arent Friderichsen – se under Snedkere og 
billedskærere i Kunstner- og håndværkerregister

Slache, Jørgen Arentsen – se under Snedkere og bil-
ledskærere i Kunstner- og håndværkerregister

»Slante Laus« – se Worsøe, Laurids Sørensen
Slebsagger, C. (-1835-), landmåler,  6120
Smagbier, Clemen Jensen (-1597-1626), rådmand, 

Århus,  786-87, 915
Smalley, Robert – se under Konservatorer i Kunst-

ner- og håndværkerregister
Smed, Jens Jensen (†1600’erne), Århus,  829, 919
Smidstrup, Marie Magdalene – se Therkelsen, Marie 

Magdalene
Smidt, … (†1761), generalauditør,  912
Smidt, C. M. – se under Arkitekter og bygmestre i 

Kunstner- og håndværkerregister
Smidt, Jens Rasmussen (†1599), købmand, Århus,  

1244
Smidt, Rebekka Pedersdatter (†1763), Horsens,  5585
Smidth, Hans – se under Malere i Kunstner- og 

håndværkerregister
Smiegelow, Arne (-1939-), skibsreder, København,  

3293
Smith, C. P. – se under Jernstøbere i Kunstner- og 

håndværkerregister
Smith, Georg (-1825-34), Gylling,  2811, 2836
Smith, John (†1813), til Gyllingnæs, købmand, Altona,  

2811, 2829
Smithske Jernstøberier og Maskinværksteder, De – se 

under Klokkestøbere i Kunstner- og håndværker-
register

Snel, Johannes Hansen (1676-1749), Høver, birke-
dommer,  2071-72, 2077, 2079

Snell, Johannes Thomsen (-1798-), købmand, Århus,  
1340

Snepdrup, Jens Jensen (-1638-), præst, Storring,  2074
Snorre – se Sturlasson, Snorre
Soetmann, Christoffer Ditlev (†1738), skovrider, Tul-

strup,  6368
Soldan, Philipp – se under Sten- og billedhuggere 

i Kunstner- og håndværkerregister
Solis, Virgil – se under Malere i Kunstner- og hånd-

værkerregister
Sommer, Anna (-1918-), Lisbjerg,  1417
Sommer, Cathrine Elisabeth (†1800),  3836
Sommer, Christen Ottesen (-1756-1800), præst, Voer-

ladegård,  3836, 3862
Sommer, Christian (Christen) Madsen (†1716/20), 

præst, Sjelle, Skørring, Låsby,  1909, 1912, 1917, 
6360

Sommer, Dorothea Sophie (1774-1832),  1325
Sommer, Elisabeth Marie (-1765-),  2708
Sommer, Ellen Marie (1697-1767),  2072, 2077, 2079
Sommer, Johanne Marie Christensdatter (-1749-52-), 

Gjern,  3555, 3561, 3564
Sommer, M. (-1788-), Nølev,  2460 note 24

SKEEL – SOMMER
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Sommer, M. C. (-1856-57-), gartner, Fredericia,  
5668, 5672

Sommer, Otto Christensen (1688-1768), præst, Skør-
ring, Sjelle, Låsby,  1925 note 40

Sommer, Sejer (-1810-), til Haraldslund,  1689
Sommerfeld, Jørgen Jørgensen (o. 1544-1618), borg-

mester, Århus,  825, 915
Sommerfeld, Margrethe Mortensdatter (†1752), År-

hus,  927
Sommerfeld, Melchior Jørgensen (1670-1710), kapel-

lan, Århus,  507, 527, 915
Sommerfeld, Niels Krog Melchiorsen (†1736), præst, 

Tulstrup,  3706, 3709 note 57
Sommerfeldt, Maren Jensdatter (†1733),  1252
Sommerfeldt, Morten Jørgensen (†1684), overfor-

mynder, købmand, Århus,  1252, 1276 note 84
Sommerfelt, Anna Nielsdatter (o. 1650), Grundfør,  

1667
Sonberg, Maria Christina (1716-95),  564, 784, 915
Sonlesø(?), Christopher … (-1664-), Holme,  2212
Sonne, Per – se under Malere i Kunstner- og hånd-

værkerregister
Sophie, dronning af Danmark (1157-98),  5046, 5134
Sophie, dronning af Danmark (1572-1631),  1700, 

3278, 5213, 5216, 6197, 6199, 6204, 6215, 6217-19, 
6254 note 106, 6257 note 187, 6258 note 191

Sophie af Mecklenburg – se Sophie, dronning af Dan-
mark (1572-1631)

Sophie Amalie, dronning af Danmark (1648-85),  884, 
2784, 3294

Sophie Hedevig (1677-1735), prinsesse,  2783
Sophie Magdalene, dronning af Danmark (1736-70),  

2780, 2792 note 76
Sorring, Hans Nielsen (1894-1918), soldat, Sorring,  

3619
Spandet, Niels Pedersen (-1788-1805-), til Arritskov, 

Nørre Snede,  4215, 4227, 4245 note 9
Sparekassen for Horsens & Omegn (-1928-), Horsens,  

5551
Sparre – se Strange Nielsen og Sparre 
Sparre, Dorothea Cornelia (1746-71),  803, 901
Sparre, Jens Madsen (o. 1600), præst, Randlev,  2491 

note 65
Sparre, Severin Svendsen (-1744-), sognepræst, Torsa-

ger-Bregnede,  5591
Sparre, Wilhelmine Augusta (1744-83),  5591
Spend, Christen Nielsen (o. 1632-79), præst, Vording-

borg,  928
Spend, Else Sophie Christensdatter (1672-1707), 

Århus,  832, 928
Spentrup, Birgitte Cathrine Pedersdatter (-1729-),  

2835
Spentrup, Niels Christensen (†1636), præst, Århus,  

594, 783, 786, 826, 899-900
Sperling, Else Bendixdatter (†1745),  5585
Splid, Poul (-1746-49-), præst, Them,  4140 note 11

Splidsdatter, Barbara – se Barbara Splidsdatter
Splidtz, Ingeborg Jensdatter (†1724), Århus,  1216, 

1238, 1242, 1253
Sprag, N. (-1788-), Haldum,  1815 note 24
Spreckelsen, Johan Otto von – se under Arkitekter 

og bygmestre i Kunstner- og håndværkerregister
Spydstrup, Christoffer Jensen (-1661-), delefoged, 

fæster, skovrider,  3756, 3772 note 115
Spørring, Peter (†1725), amtsforvalter, krigskom-

misær,  901
Stabell, Elisa Canariis – se Klein, Elisa Canariis
Stage, Agathe Elisabeth (†1768),  5260
Stage, Georg, Vrads,  4177 note 56
Stage, Karen, menighedsrådskasserer, Vrads,  4177 note 

56
Stallknecht, Bodil Marie (1806-28),  5995
Stallknecht, Frederik (†1849),  5991, 6037
Stallknecht, Jørgen – se under Jernstøbere i Kunst-

ner- og håndværkerregister
Stallknecht, Oline Emilie (1798-1873), Horsens,  

5991
Stallknecht, Regnar (†1872),  5991
Stallknecht, Ulrich – se under Guldsmede (Horsens) 

i Kunstner- og håndværkerregister
Stallknechts Fabrikker – se under Jernstøbere i 

Kunst ner- og håndværkerregister
Stampe, Henrik de (1713-89), statsminister, geheime-

råd,  716
Stanley, Carl Frederik – se under Sten- og billed-

huggere i Kunstner- og håndværkerregister
Stanley, Simon Carl – se under Sten- og billedhug-

gere i Kunstner- og håndværkerregister
Starup, I. & Søn – se under Orgelbyggere i Kunst-

ner- og håndværkerregister
Stauning, Anna – se Borgen, Anna
Stauning, Anne Pedersdatter (†1728),  5955
Stauning, Anne Sørensdatter (†1761),  5593, 5633 

note 753
Stauning, Else (1733-1788), Endelave,  5328
Stauning, Maren (-1779-),  5111, 5138-39
Stauning, Maren Pedersdatter (-1706-39),  5777, 

5913, 5917, 5955
Stauning, Niels (†1769),  917
Stauning, Peder Jørgensen (-1719-61), købmand, 

Horsens,  5593, 5597, 5630 note 657, 5633 note 
751

Stauning, Sophia, Horsens,  5957
Staverskov, Anne (†1678),  751, 845
Staverskov, Sophie (1630-68),  688, 690, 845
Stedman, E. (†1944), flyver, Australien,  2638
Steen Ste…, Randlev,  2478
Steenberg, Anne Margrethe – se Olsen, Anne Mar-

grethe
Steenberg, Gudrun – se under Sten- og billedhug-

gere i Kunstner- og håndværkerregister
Steenberg, Jan (1901-71), historiker, redaktør,  5719



6589
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Steenbloch, Henrich (-1689-), Horsens,  5597
Steenhugger, Laurids Andersen (-1701-), provst, Voer,  

3857
Steensen, Peder (-1718-), Farre,  2106
Stefánsdóttir, Elin – se under Vævere i Kunstner- og 

håndværkerregister
Steffen Nielsen (-1578-), præst, Nim,  5178
Steffens, C. C. – se under Blikkenslagere i Kunst-

ner- og håndværkerregister
Steffensdatter, Kirsten (-1662-),  5484, 5500
Steffensdatter, Maren (1609-76), Åle,  4374, 4376
Steffensdatter, Maren (†o. 1718),  5956
Steffensen, Christen (-1869-), Ørskov,  4763
Steffensen, Henrik – se Henrik Steffensen
Steffensen, Kristen (1853-66), Brande,  4139
Steffensen, O. J. – se under Konservatorer i Kunst-

ner- og håndværkerregister
Steffensen, P. (-1872-1910-), lærer, Træden,  4089
Steffensen, Peder (-1820-), gårdmand, Vingum,  3957-

58
Steffensen, Peter (1850-60), Brande,  4138
Steffensen, Poul – se under Malere i Kunstner- og 

hånd værkerregister
Steffensen, Sidsel Cathrine (1864-1928),  3187
Steffensen, Søren (-1701-19-), Rye,  3719, 3746, 

3757-58, 3761-62
Steffensen, V. F. – se under Konservatorer i Kunst-

ner- og håndværkerregister
Steinbrenner, C. – se under Arkitekter og bygmest-

re i Kunstner- og håndværkerregister
Stemann, Christian Ludvig (1730-1813), gehejmestats-

minister,  5995
Stemann, D. E. J. – se Schmettau, Dorothea Eleonora 

Isabella von
Stemann, G. C – se Stemann, Christian Ludvig
Stender, … – se under Malere i Kunstner- og hånd-

værkerregister
Stender, V. – se under Konservatorer i Kunstner- og 

håndværkerregister
Stendrup, Anna Maria (1751-1806), Århus,  751, 926, 

1752
Stendrup, Jacob (1718-91), hofkirurg, etatsråd, Kø-

benhavn,  926
Stenhuggers, Karen Christensdatter – se Christensdat-

ter, Karen
Stentoft, Peter, præst, Horsens,  6014 note 332
Stephansdatter, Anna Catharina (†1801),  5975
Stephansen, Karen Lange (1822-61), Brædstrup,  4007
Stephansen, Kristine (1866-70), Tåning,  4620
Stephansen, Laurs (1814-58), gård- og lægdsmand, 

Tønning,  4069
Stevens, H. A. (-1724-), g.m. … Pontoppidan,  742
Stiernholm, Erhardt Carl Chr. de (-1783-1825),  4348
Stig – se under Snedkere og billedskærere i Kunst-

ner- og håndværkerregister
Sti (g(?)) (o. 1100),  2864

Stig, marsk – se Hvide, Stig Andersen
Stigsen – se også Hvide
Stii Knudsen (-1595-), tingskriver, Skanderborg, 

Horn drup,  4603, 4610
Stilling, Hans Jensen, Århus,  1246
Stilling, Lars (-1854-), Toustrup Mølle,  3625
Stitens, Hartwick von (-1699-), Lübeck,  1786 note 42
Stochholm, Cathrine Elisabeth (-1810-),  5981
Stockmann, Hans Andr. (-1803-), told- og konsump-

tionsinspektør, Århus,  939
Stoffregen, Kurt – se under Tagtækkere i Kunstner- 

og håndværkerregister
Stolbe, D. C.(?) (-1770-),  367 note 124
Stolberg, Frederikke Louise (1746-1824), salonvært-

inde,  3485
Stolpenberg, Frederik (†1742), organist, Århus,  908, 

5546, 5882
Stolpenberg, Henrik (†1742), Århus,  908
Storch, Frederik Ludvig – se under Malere i Kunst-

ner- og håndværkerregister
Storck, H. B. – se under Arkitekter og bygmestre i 

Kunstner- og håndværkerregister
Storgaard, Anders – se under Brolæggere og sten-

sættere i Kunstner- og håndværkerregister
Storgaard, I. P. – se under Tømrere i Kunstner- og 

håndværkerregister
Storm, Hans Michelsen (†1659), købmand, Århus,  

634, 700, 702, 827, 918
Storm, Lavertz (1639-42),  700, 702
Storm, Lavertz (* og †1642),  700, 702
Storm, Maren Mikkelsdatter (-1673-), Søby,  2825
Storm, Oluf Andersen (†1654), Århus,  827
Storm, Peder (-1537-),  5363
Storm, Peder Hansen (-1729-), præst, Egtved,  918
Storm, Peder Mikkelsen (-1661-), Halling,  2809-10 

note 33
Storring, Jens Jensen (-1670-97-), præst, Ovsted,  

4565, 4580
Storring, Knud Sørensen (-1656-), skipper,  1281 

note 245
Stougaard, J., konrektor, Århus,  640 note 142
Stoustrup, Frederikke Elise Cathrine (1824-62), Lille 

Hammergård, Hammer, 6368
Strahlborn, Dietrich – se under Klokkestøbere i 

Kunst ner- og håndværkerregister
Strahlborn, Laurentz – se under Klokkestøbere i 

Kunst ner- og håndværkerregister
Strange, Christiane (1787-1861),  4504
Strange, Margrethe (1820-49),  4504
Strange, N. (-1835-), Urup,  4510 note 129
Strange, Tiburtz Tiburtius (1779-1832), Urup,   4438, 

4504
Strange Nielsen og Sparre – se under Arkitekter og 

bygmestre i Kunstner- og håndværkerregister
Strick, Axel (-1626-), til Terpgård, kaptajn,  1750 note 

37
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Strick, Boel Axelsdatter (1633-34), Elsted,  1748
Strunck – se Strunk
Strunk, A. (1816-88), museumsinspektør, kammerråd, 

954 note 327
Strømensen, Hans Jørgensen (†1669), købmand, År-

hus,  808, 920
Stub, Christian (†1621), præst, Århus,  780, 903, 2661
Stuke – se Stygge
Stur, Bartholomæus Jacobsen – se under Guldsmede 

(Århus) i Kunstner- og håndværkerregister
Sture, Peder (Hansen) (†1624), hofpræst,  2936 note 117
Sturlasson, Snorre (o. 1178-1241), islandsk historiker, 

5128
Styg.., And… – se Anders Stigsen
Stygge, Hans (-1547-68), til Holbækgård, befalings-

mand,  91 note 18, 291, 6143 note 32
Stygge, Ulrik (-1423-49), biskop, Århus,  64, 70, 87, 

219, 288, 357 note 97, 396, 818, 857-58, 862, 4791, 
4797 note 51

Stæhr, … (-1857-), lærer, Hessum, Skeeby,  3837
Stæhr, Andreas (†1780), rådmand, farver, godsforvalter, 

Marselisborg,  915, 1167, 1260 note 23, 2206
Stæhr, Jens Laurits (1857-65),  3837
Stær, Christen (-1734-), Århus,  3362
Stær, Søren – se under Smede i Kunstner- og hånd-

værkerregister
Stäubli, Joseph (-1958-), pastor, Silkeborg,  6305, 6308
Suder, Asfrith (-1532-), Horsens,  5368
Suerre, Søren – se under Drejere i Kunstner- og 

hånd værkerregister
Suhm, Henrich – se under Klokkestøbere i Kunst-

ner- og håndværkerregister
Suhr, Anna Maria (†1740),  1734
Suhr, C. (-1770-), Århus,  367 note 124
Suhr, Caspar Bernhardsen (†1701), præst, Saksild, 

Nølev,  2433, 2453
Sundbye, Ide Dorothea (†1823), Århus,  1242
Sundt, Ulrikke Antoinette (-1781-), Århus,  902
Sunesen, Peder (1161-1214), biskop, Roskilde,  130
Suur, Johan Berent (-1701-), tolder, Århus,  910
Svanberg, Carl Magnus (d.y.) – se under Gørtlere i 

Kunstner- og håndværkerregister
Svane, Anders Hansen (1601-57), borgmester, Ribe,  

5900
Svane, Anna Hansdatter (†1637),  5380, 5656, 5898, 

5920, 5960, 6023 note 460
Svane, Anne Hansdatter – se Riber, Anne Hansdatter
Svane, Christian – se under Arkitekter og bygmest-

re i Kunstner- og håndværkerregister
Svane, Elias (o. 1700), hospitalspræst, Horsens,  5964
Svane, Else Hansdatter (-1622-24-),  5900, 6023 note 

463
Svane, Ernst (-1696-1719),  5957, 5960
Svane, Frederik (o. 1700), Tamdrup Bisgård,  5050
Svane, Hans Hansen (1606-68), biskop,  5656, 5789, 

5900, 5902, 5959, 6023

Svane, Hans Hansen (-1720-), skipper,  5871
Svane, Hans Pedersen (-1713-),  829
Svane, Jens Christian (1769-1856), lærer, Honum,  

5265
Svane, Oluf Hansen (†1664), borgmester, Horsens,  

5380, 5900, 5904, 5959-60, 6023 note 460, 6024 
note 465

Svaning, Hans (o. 1500-84), historieskriver, Ribe,  
5898, 5900, 6023 note 460

Svart, Palle (-1326-),  1102, 1270 note 23
Sveistrup, Anders Nielsen (†1662), præst, Vinding,  

3904
Sveistrup, Christen (†1728), rådstueskriver,  5964
Sveistrup, Christen (d.æ.) (†1726),  5964
Sveistrup, Johanne – se Kielsen, Johanne
Sveistrup, L. P. – se under Snedkere og billedskæ-

rere i Kunstner- og håndværkerregister
Sveistrup, Mouritz (-1715-), Horsens,  5534
Svejstrup, Julius (-1931-), Gedved Østergård,  4791
Svejstrup, Niels Andersen (-1610-), præst, Dover, 

Veng,  3170-71
Sven (I) Tveskæg, konge af Danmark og England 

(†1014),  5054
Sven (II) Estridsen, konge af Danmark (1047-76),  

3190, 5045
Sven (III) Grathe, konge af Danmark (1146-57),  

5348
Sven Normand (†1088), biskop, Roskilde,  1036, 

5059
Sven (†1191), biskop, Århus,  61, 63, 759, 1003, 3625, 

3758, 3760, 3778, 3780, 3788, 3794, 3795
Sven (-1345-55), biskop, Århus,  78, 1097, 2574 note 

19, 4539 note 6
Sven Anderssen – se under Klokkestøbere i Kunst-

ner- og håndværkerregister
Svend – se under Klokkestøbere i Kunstner- og 

hånd værkerregister
Svend Felding,  1270 note 21, 1923, 1925 note 59
Svend Mogensen (-1526-), forstander,  2129
Svendsdatter, Helle (-1680-), Århus,  1207
Svendsdatter, Maren (-1680-), Århus,  1207
Svendsdatter, Maren,  6028 note 558
Svendsdatter, Sidsel (-1680-), Århus,  1207
Svendsdatter, Signe (-1680-), Århus,  1207
Svendsdatter, Valborg (-1619-), Sorring,  3614
Svendsen, Albert (†o. 1680), Århus,  1206
Svendsen, Anders (-1936-60-), gårdejer, Gedvedgård,  

4784, 4787, 4791, 4796 note 34
Svendsen, Anna,  3749
Svendsen, Eskil (o. 1350),  1102
Svendsen, H. F. – se under Malere i Kunstner- og 

håndværkerregister
Svendsen, Hans (†før 1680), Århus,  1206
Svendsen, Jonas (-1671-1719), toldbetjent, kirkeværge, 

Horsens,  5541, 5566, 5581, 5586, 5595-96, 5632 
note 723, 5878, 6033 note 671, 6034 note 684
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Svendsen, Lars (-1899-), røgter, Skejby,  1384
Svendsen, Peder – se Peder Svendsen
Svendsen, Peder (1780-1844), gårdmand,  4504
Svendsen, Poul (-1615-), Vinding,  3907 note 57
Svendsen, Valborg Kristine, Gedvedgård,  4784
Svenning – se under Glarmestre og glaskunstnere 

i Kunstner- og håndværkerregister
Svenning, Mogens – se under Arkitekter og byg-

mestre i Kunstner- og håndværkerregister
Svenningsen, Jens (†1656),  4137
S(?)veno Hyort (-1340-),  1100
Svenstrup, Pouline (1859-62), Hjortsvang,  4325
Svidbalke, Thorkild (o. 1000),  3589 note 11
Svigtenberg, Margrethe (-1685-), til Bjerre, Åle,  4381
Svinth, K. F. – se under Guldsmede (Århus) i Kunst-

ner- og håndværkerregister
Svitzer, Sophie – se Hansen, Sophie
Svort, Palno – se Svart, Palle.
Swane, Gertrud Marie (-1741-),  2931
Swanenburgh, Willem – se under Malere i Kunstner- 

og håndværkerregister
Swder, Ostridh – se Suder, Asfrith
Sweistrup, Christen (1682-1758), Århus,  1667
Swiekoffer, … (†1741), regimentsfeltskærer, Horsens,  

5959
Sylvester II (o. 940-1003), pave,  5045
Syrus, Publius (†50 f. Kr.), romersk mimedigter,  1733
Sæbye, Fanny – se under Malere i Kunstner- og 

håndværkerregister
Sæbye, Poul – se under Malere i Kunstner- og hånd-

værkerregister
Søballe, Peder Nielsen (†1752),  2099
Søborg, Halvor (-1862-), præst, Klovborg,  4266, 

4268-70, 4290
Søbøtker, Andreas (†1752), kaptajn,  790, 900
Søegaard, Søren Jensen (1779-1843), kæmner, Århus,  

1324
Søeskou, Anne Jensdatter,  927
Søgaard, Helge (1907-78), museumsdirektør, bibliote-

kar, Århus,  46, 1349
Søltoft, Cecilia Maria – se Juul, Cecilia Maria
Søltoft, Christian (-1723-), provst, Vrads,  5031
Søltoft, Christian (1771-1825), til Tyrrestrup, kancelli-

sekretær,  4997 note 9, 5030-32
Søltoft, Christian (-1895-), til Glibinggård, Søvind,  

4984, 4997 note 9
Søltoft, Henriette Christiane Emilie (-1834-37-), til 

Tyr restrup,  4981, 5024
Søltoft, Johanne Justine (1723-86), Råstrupgård,  

5030
Søltoft, Marie B., 5036 note 46
Søltoft, Ole Johan (1733-1802), til Tyrrestrup, kam-

merråd,  4942, 4980, 4997 note 9, 5017, 5026, 
5030-31

Søltoft, Ole Johan (1807-78), til Tyrrestrup,  4981, 
4993, 5012, 5024

Søltoft, Øllegaard Charlotte (1777-1820),  5032
Søndergaard, Jens Nielsen (†1699), købmand, Århus,  

778, 780, 799, 928, 956 note 362
Søndergaard, Kirstine (-1921-24-),  380, 417, 472 

note 305
Søndergaard, Niels Chr. – se under Guldsmede 

(Odder) i Kunstner- og håndværkerregister
Søndergaard, Niels Knudsen (†1839), til Kærbygaard,  

1606
Søndergaard, Ole – se under Konservatorer i Kunst-

ner- og håndværkerregister
Søndergaard, P. – se under Malere i Kunstner- og 

hånd værkerregister
Søndergaard, Svend – se under Arkitekter og byg-

mestre i Kunstner- og håndværkerregister
Sønnichsen, Hanne – se under Vævere i Kunstner- 

og håndværkerregister
Søren – se under Bogtrykkere og bogbindere i 

Kunst ner- og håndværkerregister
Søren – se under Glarmestre og glaskunstnere i 

Kunst ner- og håndværkerregister
Søren – se under Malere i Kunstner- og håndvær-

kerregister
Søren – se under Smede i Kunstner- og håndvær-

kerregister
Søren – se under Tømrere i Kunstner- og håndvær-

kerregister
Søren (†1497), præst, Tamdrup,  5043
Søren (o. 1500), abbed, Øm Kloster,  3157, 3170, 

3772 note 121, 4623 note 41
Søren (†1553), kannik, Århus,  821
Søren (†1738), søn af Christen Sørensen Gylding,  

5595
Søren (†1738), søn af Søren Nielsen Toftebjerg,  5595
Søren Albertsen – se Albertsen, Søren
Søren Gaas (-1525-),  1106
Søren Jensen (-1572-78-), Ovsted,  4543, 4576
Søren Jensen  (-1577-), skomager,  5603 note 12
Søren Jørgensen (-1585-), Rustrup,  4132
Søren K… (1678-),  1963
Søren Lassen (-1572-), Hansted,  4826
Søren… (1720(?)), skipper,  5977
Sørensdatter, … (-1625-50-), Haldum g.m. Jep Ras-

mussen,  1812
Sørensdatter, Anne (-1631-), Kalbygård,  3644
Sørensdatter, Anne (-1647-), Århus,  827
Sørensdatter, Anne (†1710), Hasle,  834, 907
Sørensdatter, Christiana Benedicta (-1736-50-),  4068
Sørensdatter, E. L. (-1633-),  2228
Sørensdatter, Ellen – se Ellen Sørensdatter
Sørensdatter, Gertrud – se Gertrud Sørensdatter
Sørensdatter, Gertrud,  824
Sørensdatter, Johanne (†1710),  5594
Sørensdatter, Karen (†1642), Århus,  700, 702, 918
Sørensdatter, Karen (†1749), Århus,  747-48,  911
Sørensdatter, Karen (1797-1845),  1843
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Sørensdatter, Kierstin – se Kierstin Sørensdatter
Sørensdatter, Kirsten (-1655-), Fløistrup(?),  2298-

2300
Sørensdatter, Kirsten (1808-59), Amstrup,  2743
Sørensdatter, Kirstine (1738-78),  5976
Sørensdatter, Lisbeth Sofia – se Skiellerup, Lisbeth 

Sofia Sørensdatter
Sørensdatter, Maren (o. 1650), Randlev,  2485
Sørensdatter, Maren (†1681), Århus,  794, 921
Sørensdatter, Maren (†1713), Århus,  833, 927
Sørensdatter, Maren (†1732), Århus,  835, 920
Sørensdatter, Maren (1748-1803), Brendstrup,  1585
Sørensdatter, Maren (-1753-), Framlev,  2059
Sørensdatter, Maren (-1788-), af Ris,  1842
Sørensdatter, Maren (†1814), Nymølle,  1418
Sørensdatter, Maren (†18..),  5919
Sørensdatter, Margrethe (1600’erne),  1812
Sørensdatter, Margrethe (†1744),  3872 note 51
Sørensdatter, Margrethe (1831-64), Amstrup,  2744
Sørensdatter, Mette (†1625),  5904, 5906
Sørensdatter, Mette (1815-47), Torp Søgård,  5220
Sørensdatter, Mette Kirstine (-1832-33-), Rye,  3773 

note 142
Sørensdatter, Oline – se Sørensdatter, Ellen
Sørensdatter, Sidsel (-1659-), Blegind,  3066
Sørensen, … (-1739-), Brabrand,  1543
Sørensen, … (†1817/18), Skanderborg,  6262 note 

263, 6374
Sørensen,…, lærer, Hylke,  4656
Sørensen, A. (†før 1895), gårdejer, Blegind,  3069 note 

27
Sørensen, Anders – se under Murere i Kunstner- og 

håndværkerregister
Sørensen, Anders (-1617-), Yding,  4539 note 8
Sørensen, Anders (†1843), gårdejer, Rye,  3766
Sørensen, Anders (†før 1925), gårdejer,  3826
Sørensen, Anders (-1960-), købmand, Ejstrupholm,  

4195
Sørensen, Ane (†før 1949), Glarbo,  3744
Sørensen, Ane Kirstine (1810-57),  4581
Sørensen, Ane Marie (1841-54), Tamdrup,  5153
Sørensen, Axel – se under Smede i Kunstner- og 

hånd værkerregister
Sørensen, Barbara – se Taaning, Barbara
Sørensen, Carl H. (-1903-), fabrikant, kirkeværge, 

Århus,  606
Sørensen, Caroline (1839-64),  5996
Sørensen, Caroline (-1928-), Davding,  3951
Sørensen, Christen (1654-1700), Grølsted,  3387-88
Sørensen, Christen (†o. 1670), tolder, rådmand, Århus,  

809
Sørensen, Christen (1798-1868), Siim,  3176
Sørensen, Christen (1836-62), Tvingstrup,  4763
Sørensen, Christen (-1934-), uddeler, Ørridslev,  4749
Sørensen, Clemens – se under Guldsmede (Århus) i 

Kunstner- og håndværkerregister

Sørensen, Daniel – se under Snedkere og billed-
skærere i Kunstner- og håndværkerregister

Sørensen, Erik Hammer (-1960-), kirkeværge, Århus,  
607, 667

Sørensen, Eskil (†o. 1656), præst, Hjortshøj, Elev,  905
Sørensen, Espen (-1592-), kirkeværge, Harlev,  2019
Sørensen, Frands (-1930-), købmand,  1482
Sørensen, Frederik (†1848), Haderup,  2673
Sørensen, Gunnar – se under Tømrere i Kunstner- 

og håndværkeregister
Sørensen, Hans – se under Arkitekter og bygmest-

re i Kunstner- og håndværkerregister
Sørensen, Hans – se under Smede i Kunstner- og 

håndværkerregister
Sørensen, Hans (-1709-), tolder,  926
Sørensen, Hans Sophus (1856-1936), biskop, Århus,  

600
Sørensen, Hanssine (-1908-), Vær,  4893
Sørensen, Helene (-1963-), Svejbæk,  4134
Sørensen, Holger – se under Arkitekter og bygmest-

re i Kunstner- og håndværkerregister
Sørensen, Iver – se Iver Sørensen
Sørensen, J. (-1921-), gårdejer, Neder Randlev,  2491 

note 71
Sørensen, Jacob (-1692-), kirkeværge, Tulstrup,  3708 

no te 27
Sørensen, Jacob (†1782), Haderup,  2673
Sørensen, Jacob (-1848-), Haderup,  2673
Sørensen, Jens – se under Murere i Kunstner- og 

håndværkerregister
Sørensen, Jens (†1600), Tolstrup,  4792
Sørensen, Jens (1610-58), Århus,  807, 920
Sørensen, Jens (-1634-), kræmmer, Paderup,  3032
Sørensen, Jens (1646-1715), degn, Saksild, Nølev,  

2420, 2431, 2434
Sørensen, Jens (-1650-), Århus,  295
Sørensen, Jens (-1694-1702), skipper,  5594
Sørensen, Jens (1698-1781), Hasle,  1512
Sørensen, Jens (†før 1742),  3650
Sørensen, Jens (-1743-44-), Vengegård,  3245
Sørensen, Jens (†1747), præst, Rimsø,  1280 note 197
Sørensen, Jens (†1781),  1512
Sørensen, Jens (†1786), fæster, gartner, Åstedbro, Åle,  

4386, 4389 note 84
Sørensen, Jens (-1796-), Bredvad Mølle,  5203, 5211
Sørensen, Jens (-1840-), skovfoged, møllebygger, Fry-

denlund,  2143
Sørensen, Jens (-1840-), Lyngby,  1636
Sørensen, Jens (†1864), Toftum,  5036 note 40
Sørensen, Jens (-1900-),  2143
Sørensen, Jens (-1901-), bødker, Tilst,  1566
Sørensen, Jens (†1912), sognerådsformand,  3720, 

3731, 3739, 3753, 3755-56
Sørensen, Jens ‘Dachnis’ (†før 1719),  5964-65
Sørensen, Jens J. – se under Arkitekter og bygmest-

re i Kunstner- og håndværkerregister
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Sørensen, Jens Peter – se under Guldsmede (Århus) i 
Kunstner- og håndværkerregister

Sørensen, Jens, Østergaard,  2704, 2711 note 61
Sørensen, Jesper (1831-77), Trige,  1721
Sørensen, Johannes – se under Arkitekter og byg-

mestre i Kunstner- og håndværkerregister
Sørensen, Jørgen – se under Snedkere og billed-

skærere i Kunstner- og håndværkerregister
Sørensen, Jørgen – se Jørgen Sørensen
Sørensen, Jørgen (1681-1732), til Møllersminde, 

U strup,  4659 note 80
Sørensen, Jørgen (-1744-45-), Dover,  3175
Sørensen, Karen (1850-1909), Rye,  3756
Sørensen, Karen  (1868-1942), syerske, Horsens,  5152
Sørensen, Key (-1751-), kæmner,  912
Sørensen, Kirstine (-1961-), Tulstrup Nørregaard,  

3705
Sørensen, Kjeld – se under Arkitekter og bygmest-

re i Kunstner- og håndværkerregister
Sørensen, Knud (†1672), rådmand, kirkeværge, Hor-

sens,  5598, 5630 note 654
Sørensen, Knud Axel – se under Arkitekter og byg-

mestre i Kunstner- og håndværkerregister
Sørensen, Kr. – se under Arkitekter og bygmestre i 

Kunstner- og håndværkerregister
Sørensen, Kresten (-1961-), Tulstrup Nørregaard,  3705
Sørensen, Kristine (-1934-), Hovedgaard, Ørridslev,  

4749
Sørensen, Lars (-1902-), gårdejer, Nørre Snede,  4242
Sørensen, Laurits (†1602), præst, Storring,  2082
Sørensen, Lene Clemensdatter,  5633
Sørensen, Marie (-1930-), Vejlby,  1482
Sørensen, Marie (-1949-),  3744
Sørensen, Marie (-1960-), Ejstrupholm,  4195
Sørensen, Marie, Trige,  1723 note 42
Sørensen, Marinus (-1909-48-), organist, orgelbyg ger,  

5551 – se også Horsens Orgelbyggeri v/ M. Sø-
rensen under Orgelbyggere i Kunstner- og hånd-
værkerregister

Sørensen, Marius (-1928-), gårdejer, Randlev Hou-
gård,  2486

Sørensen, Marius, skomager, Rye,  3749
Sørensen, Michel (-1796-), degn, Tunø,  2384
Sørensen, Mikkel (o. 1600), Qvortrup,  1896
Sørensen, Mikkel (-1616-), kirkeværge, Mesing,  3118, 

3141
Sørensen, Mogens (†1633), skriver, Qvortrup,  1896
Sørensen, Mogens (†1707), Århus,  922
Sørensen, Morten (-1628-), Rye,  3757-58
Sørensen, Niels – se under Murere i Kunstner- og 

håndværkerregister
Sørensen, Niels – se under Tagtækkere i Kunstner- 

og håndværkerregister
Sørensen, Niels – se Gylling, Niels Sørensen
Sørensen, Niels (-1636-), Tørring,  4073 note 80
Sørensen, Niels (-1647-), skomager, Århus,  827

Sørensen, Niels (-1656-), kirkeværge, Folby,  1841
Sørensen, Niels (-1751-52-), Træden,  4100
Sørensen, Niels (-1752-), Høver,  2083
Sørensen, Niels (†1818), Haderup,  2673
Sørensen, Niels (-1851-), gårdmand, Rye,  3764, 3773 

note 144
Sørensen, Niels (†1864), gårdmand, Battrup,  2248
Sørensen, Niels (†før 1949), Glarbo,  3744
Sørensen, Niels (-1949-), Glarbo,  3744
Sørensen, Niels – se Gylling, Niels Sørensen
Sørensen, Niels Frederik Ebbesen – se under Gørt-

lere i Kunstner- og håndværkerregister
Sørensen, Ole (-1776-), gårdmand, Tåstrup,  3101
Sørensen, Oluf – se Bonde, Oluf Sørensen
Sørensen, Oluf – se Hovedstrup, Oluf Sørensen
Sørensen, Otto (-1616-), Ustrup,  4657 note 5
Sørensen, Otto (1696-),  3565
Sørensen, P. – se under Guldsmede (Århus) i Kunst-

ner- og håndværkerregister
Sørensen, P. (-1919-), Rye,  3774 note 152
Sørensen, P. M. – se under Glarmestre og glas-

kunstnere i Kunstner- og håndværkerregister
Sørensen, P. M. – se under Malere i Kunstner- og 

hånd værkerregister
Sørensen, P.(?) (-1875-), Klovborg,  4280
Sørensen, Peder – se under Drejere i Kunstner- og 

håndværkerregister
Sørensen, Peder – se under Smede i Kunstner- og 

hånd værkerregister
Sørensen, Peder – se Peder Sørensen
Sørensen, Peder (1607-65), rådmand, Århus,  806, 

929, 1082
Sørensen, Peder Johansen (†1928), møller, Vrold,  

2919, 2935 note 83
Sørensen, Per (-1596-), Bisgaard,  2324
Sørensen, Poul (-1639-), kirkeværge, Vitved,  3035
Sørensen, Poul (†før 1739), Brabrand,  1543
Sørensen, Povel (-1800-), Hundslund,  2677
Sørensen, Povl (†1729), vejermester, Århus,  1253
Sørensen, Preben (-1974-), Brabrand,  1534
Sørensen, Rasmus – se under Tømrere i Kunstner- 

og håndværkerregister
Sørensen, Rasmus (-1753-), Hørslev,  2059
Sørensen, Rasmus (-1761-62-), Stilling,  2969
Sørensen, Rasmus (-1852-), fyroppasser, Tunø,  2396
Sørensen, René – se under Arkitekter og bygmest-

re i Kunstner- og håndværkerregister
Sørensen, S. M. (-1968-), præst, Serridslev,  4964
Sørensen, Serine (†1864),  3122 note 48
Sørensen, Simon (†o. 1740), Siim,  3174
Sørensen, Simon (1812-51), Reballegård,  5032
Sørensen, Sofus – se under Guldsmede (Horsens) i 

Kunstner- og håndværkerregister
Sørensen, Steffen (†1682-1701),  3761, 3773 note 132
Sørensen, Søren – se under Drejere i Kunstner- og 

håndværkerregister

SØRENSDATTER – SØRENSEN
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Sørensen, Søren – se under Gørtlere i Kunstner- og 
håndværkerregister

Sørensen, Søren – se under Snedkere og billedskæ-
rere i Kunstner- og håndværkerregister

Sørensen, Søren (1603-86), Ugelbølle, rådmand, skip-
per, Århus,  710-11, 808

Sørensen, Søren (1692-1717),  3565
Sørensen, Søren (o. 1700), Vadsmølle,  2738
Sørensen, Søren (1714-99), Dørrup,  3870
Sørensen, Søren (-1742-43-), Firgårde,  3175
Sørensen, Søren (†1755), til Råstrupgård,  5031
Sørensen, Søren (1832-61), Ormslev,  2172
Sørensen, Søren (†1883), bedstemand, Endelave,  

5326
Sørensen, Søren (†1949), Glarbo,  3744
Sørensen, Søren Møller – se under Snedkere og bil-

ledskærere i Kunstner- og håndværkerregister
Sørensen, Søren R. (1897-1927), Steensgaard,  3767
Sørensen, Sørine Justine (†1923), Vrold,  2919, 2935 

note 83
Sørensen, Terkel (-1672-), forvalter, Hammergård,  

4337
Sørensen, Th. (-1885-1915-), provst, Skanderborg,  

6234-35, 6256 note 168, 6259 note 228
Sørensen, Thomas (1779-1852), Rye,  3765, 3774 

note 146
Sørensen, Thomas (-1797-1803-), gårdmand, Søballe, 

Jexen,  3101
Sørensen, Thomas Peter (-1973-), gårdejer, Flemming, 

Hornborg,  5288
Sørensen, V. T. (o. 1900), Horsens,  6368
Sørensen, Aage – se under Snedkere og billedskæ-

rere i Kunstner- og håndværkerregister
Sørresiig, Poul Trige – se under Guldsmede (Ran-

ders) i Kunstner- og håndværkerregister
Saabye, Anne Elisabeth Pedersdatter (1748-),  5974
Saabye, August – se under Sten- og billedhuggere i 

Kunstner- og håndværkerregister
Saabye, Erhard (1778-1851), præst, Lading, Sabro, 

Få rup,  1858
Saabye, Gertrud (-1812-), Harlev,  2030 note 6
Saabye, Helene Christine Saabye (1754-1816),  5982
Saabye, Niels (-1812-), forpagter, Harlev,  2030 note 6
Saabye, Susanne (1785-1856),  1858

T B (-1890-), Framlev,  2062 note 43
T L S (1749-1808), Boring, Hvirring,  5264
Tames Michelsen (-1585-), Vorret(?),  4132
Tamesenn, Søren (-1637-), kirkeværge, Vær,  4893
Tander, R. – se under Snedkere og billedskærere i 

Kunstner- og håndværkerregister
Tang, Søren – se under Snedkere og billedskærere 

i Kunstner- og håndværkerregister
Tarlion, … – se under Farvere i Kunstner- og hånd-

værkerregister
Taube (slægt/våben),  6368

Taube, Anna Johansdatter (o. 1600), baronesse,  6368
Tauber, Johan Henrik (1743-1816), rektor, Horsens,  

5630 note 652, 5870
Tausen – se Thausen
Taustrup, Edel Andersdatter (-1727-),  3479 
Taylor, John & Co. – se under Klokkestøbere i 

Kunstner- og håndværkerregister
Tegeler, Morten – se Teglgaard, Morten
Teglgaard, Morten – se under Tømrere i Kunstner- 

og håndværkerregister
Teglbjærg, H. – se under Konservatorer i Kunstner- 

og håndværkerregister
Teilmann, Christian(?) (-1767-), justitsråd,  3905 note 

7
Teilmann, Jørgen (1835-1919), præst, Ormslev, Kolt, 

Bering,  2197
Teilmann, Morten (†1781), til Ristrup,  1422
Telsen, Anna Henrichsdatter (1718-65),  4655
Tem, Niels (†1710), Århus,  821
Tendrup, Lars – se under Guldsmede (Århus) i 

Kunstner- og håndværkerregister
Tendrup, Niels Sørensen – se under Murere i Kunst-

ner- og håndværkerregister
Tenover, Jacob »Hollænder« (-1620-32), rådmand, 

»vin fører« (vinhandler), Århus,  5578, 5597, 5630 
note 654

Terkel Abildgaard (†1557), præst, Århus, Ormslev,  
674, 1338, 2153, 2173 note 2

Terkel Hansen (-1598-), slotsskriver, Skanderborg,  
3086, 3089-90, 3098 note 52

Terkelsdatter, Bodel – se Terkildsdatter, Bodil
Terkelsdatter, Karen (-1781-), Kalhave,  5295
Terkelsen, Anders (†1740), købmand, Århus,  918
Terkelsen, Christen – se Christen Terkelsen
Terkelsen, Johan (* og †1796), Åle,  4386
Terkelsen, Oluf – se under Tømrere i Kunstner- og 

håndværkerregister
Terkelsen, Peder – se Væbner, Peder Terkelsen
Terkelsen, Peder (-1618-19-), kirkeværge, Hornborg,  

5285
Terkelsen, Søren (-1608-34-), kroholder, Nørre Sne-

de,  4250 note 4
Terkildsdatter, Bodil (†1717),  5597, 5633 note 771
Terkildsen, Knud (†1697), skomager,  907 
Terkildsen, Peder – se Abildgaard, Peder Terkildsen
Termansdatter, Mette (-1640-), Skanderup, 6366
Termansen, Niels Jokum – se under Konservatorer i 

Kunstner- og håndværkerregister
Termansen, Peter Bang – se under Konservatorer i 

Kunstner- og håndværkerregister
Terndrup, Ferdinand Ølgaard (1839-55), Petersminde, 

Odder,  2573
Terndrup, Thomas Jensen (1791-1843), Petersminde, 

Odder,  2572
Terpager, Peder (1654-1738), historiker, Ribe,  4998 

note 38
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Teschl, Leopold – se under Arkitekter og bygmest-
re i Kunstner- og håndværkerregister

Tessin, Henrik – se under Klokkestøbere i Kunst-
ner- og håndværkerregister

Tessin, Nicodemus (d.y.) – se under Arkitekter og 
bygmestre i Kunstner- og håndværkerregister

Testrup, Mette Rasmusdatter (†1699), Århus,  716, 
1208

Testrup, Rasmus Pedersen (-1641-), Århus,  2275-76, 
2279, 2281 note 52

Th..esen, W(?) – se under Malere i Kunstner- og 
hånd værkerregister

Thagaard, Jens, justitsråd,  932
Thane, Elisabeth (1873-1943),  6250
Thane, L. (1865-1944), lokalhistoriker, skolelærer,  

2937 note 125, 6250
Thausen, Otto Daniel – se under Guldsmede (År-

hus) i Kunstner- og håndværkerregister
Theilgaard, Alfred – se under Arkitekter og byg-

mestre i Kunstner- og håndværkerregister
Theilgaard, Christian – se under Snedkere og bil-

ledskærere i Kunstner- og håndværkerregister
Theilgaard, Sophus – se under Malere i Kunstner- og 

håndværkerregister
Theilmann, Aksel – se under Konservatorer i 

Kunstner- og håndværkerregister
Them, … (†1825/26), Skanderborg,  6245
Them, Hans Peter – se under Glarmestre og glas-

kunstnere i Kunstner- og håndværkerregister
Thenower, Jacob – se Tenover, Jacob
Theophilus (o. 1100), munk, Sachsen,  2576 note 61, 

2577 note 66
Therboesen, Niels (-1657-59-), kirkeværge,  3893
Therkelsen, Anders (1787-1844), købmand, Horsens,  

5990, 6037 note 740
Therkelsen, Gjedske (1777-1850),  6122
Therkelsen, Mariane Petrine (1826-51),  5995
Therkelsen, Marie Magdalene (1786-1872),  5990
Therkelsen, Serene (-1894-), Horsens,  5769
Therkilsen, Abbelone (1773-1839),  5984
Thestrup, Frantz (1653-1735), biskop, Ålborg,  716
Thestrup, Maren Willumsdatter (†efter 1720),  833, 

908
Thestrup, Mette Rasmusdatter (-1672-90),  716, 1157
Thestrup, Oluf Rasmussen (-1671-72-), provst, Hind,  

716, 947 note 153
Thestrup, Peder (-1672-), præst, Husby,  716
Thestrup, Rasmus Pedersen (1588-1656), købmand, 

rådmand, Århus,  120, 715-16, 718, 827, 908
Thestrup (Worm), Willum Rasmussen (-1672-), År-

hus,  716, 908
Thiel, Johann – se under Sten- og billedhuggere i 

Kunstner- og håndværkerregister
Thiele, Just Mathias (1795-1874), forfatter,  62
Thielemann, Ferd. – se under Arkitekter og byg-

mestre i Kunstner- og håndværkerregister

Thielst, Jens – se Tiilst, Jens
Thiessen, F. H. – se under Gørtlere i Kunstner- og 

håndværkerregister
Thodberg, Peder Rasmussen (†1698), skipper,  836, 

911
Tholle, Johannes – se under Have- og landskabsar-

kitekter i Kunstner- og håndværkerregister
Tholvo (o. 1100),  4536
Thomas – se under Tømrere i Kunstner- og hånd-

værkerregister
Thomas (-1555-), præst, Tranbjerg,  2217, 2233 note 

7
Thomas (-1624-), klokker, Horsens,  5558
Thomas Hennikesen (-1354-), forstander, Helligånds-

huset, Århus,  1351
Thomas Jensen (-1485-88-), prior, Vor Frue kloster, 

Århus,  1004, 1006, 1110
Thomasdatter, Ane (†1711),  5597
Thomasdatter, Dorte (†før 1673),  1247
Thomasdatter, Kirsten (†før 1724),  917
Thomasdatter, Kirsten (†før 1729), Århus,  744
Thomasdatter, Maren (†før 1717), Tamdrup,  5138
Thomasdatter, Maren (†før 1719),  5964
Thomasen, Ane Marie (-1906-), Hvolbæk,  2999
Thomasen, Claus (-1703-),  5920
Thomasen, Jens (1817-62), gårdmand, Tvingstrup,  

4763
Thomasen, Knud (†1730),  5574
Thomasen, Laurs (-1801-), Skovby,  1981
Thomasen, Thomas (-1801-), Skovby,  1981
Thomasen, Thomas Rasmus (1861-62), Ørridslev,  

4763
Thomassen, Knud (-1689-1706), købmand,  5482, 

5554, 5566, 5592
Thomassen, Niels (†1729),  744
Thomassen, Rasmus – se under Snedkere og bil-

ledskærere i Kunstner- og håndværkerregister
Thomasson, Thordur (-1914-31-), præst, Horsens,  

5482, 5562, 5890-91
Thomesdatter, Dorthe (†1697), Ørridslev,  4761
Thomesen, Anders (-1650-56), Århus,  295, 1246
Thomesen, Christen – se Sehested, Christen Thome-

sen
Thomesen, Niels – se Randers, Niels Thomesen
Thomesen, Peder (1600-73), Århus,  1236
Thomisdatter, Anne (o. 1610), Dover,  3171
Thommesen, … – se under Tømrere i Kunstner- og 

håndværkerregister
Thommesen, Folmer (†1649), apoteker, Århus,  918
Thommesen, Peter – se under Arkitekter og byg-

mestre i Kunstner- og håndværkerregister
Thomo Klokkeservice – se under Klokkestøbere i 

Kunstner- og håndværkerregister
Thomsen, Anders (-1577-80-†o. 1626), præst, Holme, 

Tranbjerg,  2199, 2212
Thomsen, Arne (-1971-), præst, Horsens,  6115

SØRENSEN – THOMSEN
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Thomsen, Arnoff – se under Tømrere i Kunstner- 
og håndværkerregister

Thomsen, Asger – se under Arkitekter og bygmest-
re i Kunstner- og håndværkerregister

Thomsen, August – se under Guldsmede (Køben-
havn) i Kunstner- og håndværkerregister

Thomsen, August – se under Malere i Kunstner- og 
håndværkerregister

Thomsen, Christen – se under Snedkere og billed-
skærere i Kunstner- og håndværkerregister

Thomsen, Christian – se under Murere i Kunstner- 
og håndværkerregister

Thomsen, Christian Jürgensen (1788-1865), museums-
direktør, arkæolog,  1891, 2550

Thomsen, Edv. – se under Arkitekter og bygmest-
re i Kunstner- og håndværkerregister

Thomsen, Georg Walther (1882-1941), auktionshol-
der, Århus,  355 note 62

Thomsen, Ivan – se Ivan Thomsen
Thomsen, Iver (-1904-27-), Vidkjerslund,  1904, 1925 

note 49
Thomsen, Karl – se Karl Thomsen
Thomsen, Lars (-1850-51-), købmand, borgerrepræ-

sentant,  6197, 6209, 6256 note 166
Thomsen, Maren (1777-1840), Århus,  1324
Thomsen, Niels (-1630-67-), husejer, Horsens,  5603 

note 12
Thomsen, Niels (-1662-), til Koldkærgård, Kasted,  

1605
Thomsen, Niels Jørgen (1844-1924), particulier, Ov-

sted,  4578, 4586 note 63
Thomsen(?), Peder (1729(?)-), Borum(?),  2006 note 

53
Thomsen, Peder Nordentoft (-1863-1912-), præst, 

Brabrand,  1536, 1538
Thomsen, Peter (-1679-), kirkeværge, Elsted,  1747
Thomsen, Verner – se under Konservatorer i Kunst-

ner- og håndværkerregister
Thomsen, Willum (†før 1840), skipper,  1324
Thonboe, madame – se Lottrup, Dorthe Hans datter
Thonboe, Anders Jensen (†1697), til Hanstedgård, 

købmand, Horsens,  4801, 4826, 4838, 4852, 4855, 
4859 note 31, 4863, 4866, 5380, 5482, 5486, 5546, 
5555, 5626 note 549, 5889, 5909-10, 5949, 5964, 
6009 note 249, 6031 note 622

Thonboe, Christen Nielsen (†1707), til Jensgård, 
købmand, rådmand, Horsens,  4859 note 31, 4925 
note 62, 5035 note 39, 5656, 5725, 5743, 5805, 
5812, 5868, 5894, 5896, 5910, 5921-23, 5940, 5944, 
5946-48, 5950, 6023 note 450, 6028 note 566, 
6029 note 585

Thonboe, Jens Nielsen (-1671-89-), købmand, Hor-
sens,  4839, 4844, 4859 note 31, 5664, 5801, 5804-
05, 5959, 5965, 6023 note 450

Thonboe, Jens Pedersen (†før 1700), Horsens,  5592
Thonboe, Jørgen (†1692), Horsens,  5598

Thonboe, Maren Jensdatter (1655-86), Horsens,  
4860 note 54, 5908, 5956, 6031 note 622

Thonboe, Peder Jensen (†før 1645), købmand, råd-
mand, Horsens,  5486, 5556, 5591-92, 5630 note 
654

Thonboe, Søren Jensen (†1690),  5965
Thonboe, Vibeke Jensdatter (†1702/03),  5965
Thonning, Carl – se under Arkitekter og bygmest-

re i Kunstner- og håndværkerregister
Thor (-1712-), søn af murermester Niels Rasmussen, 

Horsens,  5475
Thorbrügger, Gert Nielsen – se under Guldsmede 

(Kolding) i Kunstner- og håndværkerregister
Thorbrügger, Niels Gertsen – se under Guldsmede 

(Kolding)  i Kunstner- og håndværkerregister
Thord (-1250-1300-), Skorup,  3386-87
Thorlacius-Ussing, Viggo (1891-1978), kunsthistori-

ker,  950 note 220, 1138, 3514-15, 5780
Thornam, Ludovica – se under Malere i Kunstner- 

og håndværkerregister
Thorsager, Christen Jensen (1638-95), præst, Holme, 

Tranbjerg,  2210
Thorsen, … (-1849-50-),  6204
Thorsen, Oluf – se Oluf Thorsen.
Thorsen, Preben – se under Arkitekter og bygmest-

re i Kunstner- og håndværkerregister
Thorsen, Thorn (-1771-), Århus,  922
Thorsteinsson, Sivert – se under Guldsmede (Kø-

benhavn) i Kunstner- og håndværkerregister
Thorsøe, Christen Christensen (-1712-), degn, Bjer-

ager,  2515 note 30
Thorsøe, Thomas Christensen (-1746-), degn, 

Bjerager,  2515 note 30
Thorup, Else Marie Jørgensdatter (†1743),  5150
Thorvaldsen, Bertel – se under Sten- og billedhug-

gere i Kunstner- og håndværkerregister
Thostrup, Oline Emilie – se Stallknecht, Oline Emilie
Thott, Agneta (-1606-41/42), til Hjuleberg,  891
Thott, Evert Eriksen (†o. 1500),  760-61, 902
Thott, Otto (1703-85), gehejmestatsminister, overse-

kretær, bogsamler,  3494 note 86
Thoustrup, Andreas Knudsen (1664-1750), præst, 

Tilst, Årslev,  1560, 1562 note 38
Thoustrup, Knud Andersen (†1757) præst, Tilst, År-

slev,  1560
Thrane, Claus (†1784), byfoged, Århus,  922
Thrane, Henrik (†1787), Århus,  922
Thrane, Jens – se under Malere i Kunstner- og hånd-

værkerregister
Thrane, Mogens Christian – se under Malere i 

Kunstner- og håndværkerregister
Thrane, Rasmus – se under Malere i Kunstner- og 

håndværkerregister
Thrond Skalmi (o. 1200),  3952-53, 3960 note 33
Throvend Skalmi – se Thrond Skalmi
Thruend (-1250-1300-), Skorup,  3386-87
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Thubalka – se under Klokkestøbere i Kunstner- og 
håndværkerregister

Thuesen, Børge (-1986-), gårdejer, Rudegård,  2864
Thundbo, Oluf (†1560), rådmand, Århus,  1228
Thura, Laurids Lauridsen (1657-1731), biskop, Ribe,  

599, 928, 931, 962 note 630-31
Thurah, Lauritz de – se under Arkitekter og byg-

mestre i Kunstner- og håndværkerregister
Thye, … (†1770), Århus,  923
Thye, Nicolai Matthisen (†1764), søkaptajn, Århus,  

1167, 1255
Thygesdatter, Anne Cathrine (1733-38),  4291, 4297-

98
Thygesen, Anna (†før 1847), Hasle,  1515
Thygesen, Anne Cathrine Nielsdatter (†1742),  4291
Thygesen, Caroline (o. 1800), Hasle,  1515
Thygesen, Christen (†1833), præst, Hasle,  1514, 1518 

note 43
Thygesen, Christian (†1747),  4291
Thygesen, Emanuel (1703-64), til Mattrup, købmand, 

godsejer,  3952, 3968, 3975, 3989 note 29, 3998-99, 
4002, 4016, 4264, 4266, 4274, 4281, 4292, 4297, 
4307 note 94, 5225, 5237

Thygesen, Frederik Christian (†før 1847), Hasle,  1515
Thygesen, Hans – se Hans Thygesen
Thygesen, Hans (†1746),  4291
Thygesen, Jens (-1769-73-), amtsforvalter, Århus,  

101, 103, 115, 1453
Thygesen, Lars – se Thygeson, Lars de
Thygesen, Ludvig Christian Johannes (1801-57), 

provst, Søften,  1704
Thygesen, Mouritz Mejer (†1778), præst, Hvirring, 

Hornborg,  5260
Thygesen, Niels (1700-52), til Mattrup, kancelliråd,  

3935, 3988 note 7, 4039 note 12, 4157, 4264, 
4291-92, 4296, 4307 note 97

Thygesen, Steffen Iuel (1830-68), Hylke,  4656
Thygesen, Thyge Jesper – se Thygeson, Thyge Jesper 

de
Thygeson, Lars de (†1812), til Bygholm,  3967, 3989, 

4942, 5032
Thygeson, Sophie Charlotte de (1744-97), til Mat-

trup,  3815, 4292, 4296
Thygeson, Thyge de (1738-1822), til Mattrup, gods-

ejer,  3815, 3963, 3967, 3969, 3974, 3982, 3989 
note 12, 3998, 4021, 4075, 4083, 4097, 4260, 4292, 
4302, 4307 note 102, 4326 note 13, 4387 note 11, 
5226, 5237, 5239, 5241, 5268 note 46

Thygeson, Thyge de (1806-1905), til Mattrup, Dam-
gård, klitinspektør, politiker,  4007, 4303

Thykier, Marie Kirstine (1759-1824),  5976
Thyrring, Poul Erik – se under Arkitekter og byg-

mestre i Kunstner- og håndværkerregister
Thysgaard, P. – se under Smede i Kunstner- og 

håndværkerregister
Thøgersdatter, Ane Marie, Skanderup,  2884

Thøgersen, Thøger (-1939-), kirkeværge, Sjelle,  1924 
note 32

Thønne, … (†1802/03), barn af Johannes Thønne, 
Skan derborg,  6262 note 263

Thaarup, H. – se under Smede i Kunstner- og hånd-
værkerregister

Tietze, Hugo – se under Malere i Kunstner- og 
håndværkerregister

Tiilst, Jens – se under Snedkere og billedskærere i 
Kunstner- og håndværkerregister

Tikiøb, Christopher (†efter 1810), præst, Lundum,  
4820

Tikiøb, Mette Sophie (1758-1803), Lundum,  4821
Tilemann, H. (-1898-), administrator, Lading,  1857
Tilst, Jens Andersen (-1754-), Borum,  778
Timmermann, Georg Ferdinand – se under Guld-

smede (København) i Kunstner- og håndværkerre-
gister

Tinhuus, Laurids Skinkel – se Skinkel (Tinhuus), 
Laurids

Tinning, Chresten Nielsen (†1844), Folby,  1843
Tisgaard, Ane (-1934-), Vrønding,  5146
Tisgaard, Kresten (-1934-), Vrønding,  5146
Tisk, Peder – se Peder Tysk
Todberg, Hans Nielsen (16.(?)1-1709), Århus,  834, 

919
Todberg, Mette Pedersdatter (†1761), Århus,  918
Todberg, P. – se under Malere i Kunstner- og hånd-

værkerregister
Toeböe – se Thonboe
Tofal, Elisabet (-1667-), København,  746
Toft, Karen (†1836), Blegind,  3064
Toft, Nic. (o. 1800), til Ullerupgård,  3064
Toftebjerg, Niels Gylding (†1743),  5593
Toftebjerg, Søren Nielsen (†1737), skipper, købmand,  

5593, 5595, 5633 note 750
Toke (o. 950),  3811
Toke (o. 1000),  3589 note 11
Toke (†1145), Sorø,  943 note 42
Toke Troelssen (o. 1000),  2836
Toldorph, Christian Nielsen (-1685-1705), tolder, 

hospitalsforstander,  5380, 5957, 5965
Toldorph, Clemens (†1766), hører,  5957-58
Toldorph, Johan Frank (1769-70),  5958
Toldorph, Mathias (-1760-),  5958
Tolstrup, … (†1802/03), barn af Frederik Tolstrup, 

Skan derborg,  6245
Tolstrup, … (†1819), datter af byfoged Ulrich Chri-

stian Tolstrup, Skanderborg,  6262 note 256
Tolstrup, … (†1822/23), Skanderborg,  6245
Tolstrup, Frederik (†1826), Skanderborg,  6245
Tolstrup, Ulrich Christian (-1769-1819), byfoged, 

Skan derborg,  6245
Tomasen, Niels – se under Snedkere og billedskæ-

rere i Kunstner- og håndværkerregister
Tomesdatter, Anne (-1740-), Brabrand,  1542

THOMSEN – TOMESDATTER
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Tomesen, Jørgen (-1640-), Århus,  610
Tommerup, … – se under Sten- og billedhuggere i 

Kunstner- og håndværkerregister
Tommerup, Inger (1808-42),  1324
Tommesen, K. (-1913-), jordemor, Dallerup,  3608
Tommesen, Laurits – se Laurits Tommesen
Tommisdatter, Anne (†17..), Haldum,  1811
Tomsen, Christen (†1728), Elev,  1763
Tonholt, Johan Henrich – se under Blikkenslagere i 

Kunstner- og håndværkerregister
Tonstrup, Anders Knudsen (-1703-), præst, Skander-

borg, Skanderup, Stilling, Mesing,  3123
Top, Olav (o. 1100), Hylke,  4637, 4653-54
Torbensen, Salomon – se under Murere i Kunstner- 

og håndværkerregister
Torkilsdatter, Kirstine (†1664), Hvirring,  5259
Tornekrands, Henrik Christiernsen (-1515-38), ab-

bed, rigsråd, Sorø,  1091-93
Tornekrans, Christiern (o. 1500),  2972 note 40
Tornøe, Wenzel – se under Malere i Kunstner- og 

håndværkerregister
Torslev, … (†1761), g.m. Baltzer Haarup,  910
Torslev, Christen Andersen – se under Garvere i 

Kunst ner- og håndværkerregister
Torslev, Kirsten Christensdatter (-1713-),  929
Toustrup, Anders Pedersen (-1758-), præst, Årslev, 

Tilst,  1549, 1565
Toustrup, Knud Andersen (-1731-), præst, Sønder 

Årslev,  1549
Tove, dronning af Danmark (o. 970),  3811
Toxen, Anne Elisabeth (1758-80), Horsens,  5982
Toxverd, Peder Frantsen (-1688-1735), præst, Lun-

dum, Hansted,  4819, 4843, 4860 note 42
Tram, Henrik – se under Klokkestøbere i Kunstner- 

og håndværkerregister
Trampe, … (* og †1774),  4503
Trampe, Frederik Christopher (1714-79), til Hoved-

gård og Urup, greve,  4438, 4502-03, 4671
Trampe, Jørgen Ditlev (-1743-93), til Urup, greve,  

4438, 4503, 4512 note 174, 4684, 4687, 4698
Trampe, Lucie Charlotte (1747-48), komtesse,  4503
Trampe, Philip Ditlev (1678-1750), til Fjellebro, greve,  

4698 note 26
Trampe, Sophie Hedevig (* og †1773),  4503
Trane, Mads (-1701-05-), præst, Ormslev, Kolt,  2881, 

2933 note 6, 3101, 3123
Trane, Johan (-1706-07), til Hammergård, kommer-

ceråd,  2881
Trappaud, … (†1798/99), Skanderborg,  6245
Trappaud, frøken – se Trappaud, Mariane Dorothea
Trappaud, Ditlev de (-1706-68), til Tvilum, amtmand,  

4346
Trappaud, Jean de (†1755), til Hammergård, oberstløjt-

nant,  4215, 4326 note 11, 4348 note 7, 5957, 5962
Trappaud, Mariane Dorothea (†1808),  6245, 6262 

note 262

Trappaud, Paul de (-1686-1706), til Hammergård, 
oberst,  4337, 4347

Trappaud, Polina Sophia de (†1752/53),  5962
Trefoldighedsmesteren – se under Kalkmaleriværk-

steder i Kunstner- og håndværkerregister
Trellund, Peder (1552-1612), skoleholder, kalligraf,  

6256 note 145
Trier, Ernst – se under Konservatorer i Kunstner- 

og håndværkerregister
Trier, Holmer – se under Malere i Kunstner- og 

hånd værkerregister
Trier, Troels – se under Malere i Kunstner- og hånd-

værkerregister
Trige, … Jørgensdatter (†1745), Århus, g.m. Las Niel-

sen Wissing,  921
Trige, Jørgen Nielsen (-1703-36-), Århus,  904, 921, 

926
Trige, Maria (-1736-), kroholder, Brestenbro,  5201
Troels (-1319-23-), præst, Norring,  1846
Troelsdatter, Maren (†1703), Århus,  904, 926
Troelsen, Ole (-1934-), gårdejer, Åle,  4388 note 27
Trolle, Herluf (1516-65), rigsråd, admiral, skolestifter,  

4628, 4663, 5563
Trolle, Niels – se under Murere i Kunstner- og 

håndværkerregister
Trondhjem, Claus Andersen – se Andersen, Claus
Tronheim, Louise Canariis – se Klein, Louise Cana- 

riis
Troschell, Michael Carl – se under Klokkestøbere i 

Kunstner- og håndværkerregister
Trudsø, Susanne – se under Konservatorer i Kunst-

ner- og håndværkerregister
True, Niels (†1752), Århus,  920
True, Niels Jensen – se Jensen, Niels, True
Truedsen, Lars – se Lars Truedsen
Truelsen, Kirsten Marie (-1895-), Blegind,  3069 note 

27
Truelsen, Niels Frithiof – se under Arkitekter og 

byg mestre i Kunstner- og håndværkerregister
Trugil Jensen (-1371-1405-), provst,  1270 note 26
Trugotsen, Lars – se Truedsen, Lars
Trugotsen, Laurits – se Truedsen, Lars
Trul, Gertrud Christensdatter (†1756), Århus,  920
Truust, Anders Rasmussen – se under Malere i 

Kunstner- og håndværkerregister
Trygerdarson, Jon – se Halldorsson, Jon
Trüst, Anna (-1774-80-),  933-34
Trøner, Inger Marie (-1693-1702-), Fruering,  2992, 

2994, 3007 note 50
Trøner, Maria – se Trøner, Inger Marie
Trøner, Martin (-1701-13), købmand, København,  

2991, 3007 note 50
Trøner, Peter (-1701-15-), Fruering, Vitved,  2975, 

3006 note 7, 3007 note 50, 3034
Tunboe, Anne Jensdatter (-1730-), Tunø,  2407 note 
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Tunboe, Anne Mickelsdatter (-1731-), Tunø, Horsens,  
2389

Tunboe, Maren Mickelsdatter (†1747), Århus,  794, 
921

Tunboe, Mickel Jensen (ca. 1649-1723), købmand, 
Århus,  794, 921

Tunboe, Mickel Mickelsen (†1705), Århus,  921
Turesen, Niels Mickelsen (†før 1650), Broberg, Århus,  

827
Tvede, Vilhelm – se under Arkitekter og bygme-

stre i Kunstner- og håndværkerregister
Tychonius, Christen Lassen (1680-1740), forfatter, 

stifts provst, Viborg,  6014 note 323
Tydsk, Peder – se under Murere i Kunstner- og 

håndværkerregister
Tyge (†1272), biskop, Århus,  64, 70, 89 note 14, 

1004, 3149, 3190, 3778, 4622 note 4
Tyge Buzel (-1343-44-),  1270 note 36
Tygesdatter, Maren (-1727-), Ølsted,  1730
Tykiær, Sophia Maria (1754-89),  5976
Tykjær, Anders (1716-85), købmand, Horsens,  5582, 

5586, 5589-90, 5630 note 657
Tykjær, Hans Andersen (-1712-28), købmand, Hor-

sens,  5583, 5589-90, 5630 note 657, 5634 note 772
Tyrsted, Jens Christensen (†før 1691), rådmand, Hor-

sens,  5963-64
Tyrsted, Jens Rasmussen (-1680-99), Horsens,  5594
Tysk, Jens (-1791-), Tvilum,  3433
Tysk, Niels Mikkelsen (†1697), Århus,  1176, 1246
Tøgersen, Jens (-1654-), degn,  3177 note 38
Tørringmesteren – se under Kalkmaleriværksteder 

i Kunstner- og håndværkerregister
Tørsløvf, Jens Mikkelsen – se under Murere i Kunst-

ner- og håndværkerregister
Taaning, Anders (1789-1831), købmand, Horsens,  

5985
Taaning, Barbara (-1831-), Horsens,  5985
Taaning, Chresten Pedersen (1768-1831), købmand, 

Horsens,  5972
Taaning, Petria – se Jochumsen, Petria
Taarup, Rasmus (-1761-62-), Tåstrup,  3038

U(?) (-1487-), Århus,  445
Uch, Cecilie (†1682), Århus,  808, 910
Udbye, Rasmus (†1864), soldat, Søvind,  5036 note 

40
Udsen (våben), 3174
Udsen, Christoffer Lauridsen (-1566-), til Overgaard, 

Sæby,  3174
Udsen, Ebbe Juel (-1500-25-),  1107
Udsen, Ebbe Lauridsen (1559-85), til Tulstrup,  845, 

3360
Udsen, Ebbe Nielsen (-1296-),  1108, 1270 note 43
Udsen, Eskil (-1327-33-), Århus,  1096, 1270 note 14
Udsen, Henrik Ebbesen (1300’erne),  1106, 1270 

note 42

Udsen, Jacob Nielsen (†1712), købmand, kirkeværge, 
Århus,  1246, 1252

Udsen, Laurids Ebbesen (1549-1646), til Refstrup,  
280, 288, 298, 417, 688-90, 751, 843-46, 858, 992, 
2890, 4746, 4890, 4923 note 5

Udsen, Margrethe Christoffersdatter (†1595), Nygaard,  
3157, 3163, 3165-66, 3168, 3174, 3179 note 69

Udsen, Niels Jensen (†1683), købmand, Århus,  1252
Udsen, Olaf Petersen (-1430-), domprovst, Århus,  82
Udsen, Svend (o. 1350),  1270 note 43
Uffesdatter, Margrethe – se Margrethe Uffesdatter
Ugod (†o. 1284), provst, kannik, Hundslund,  2647
Ugotsen, Peder (-1249-60), biskop, Århus,  1270 note 

21, 3434 note 2, 3778
Uldall, Fritz – se under Arkitekter og bygmestre i 

Kunstner- og håndværkerregister
Uldall, Maria Christine – se Voss, Maria Christine von
Uldrick – se Mathiesen, Ulrich
Ulfeldt, Anne Margrethe (†1734), til Nørskov, Klov-

borg,  4291, 4300
Ulfeldt, Beate Christoffersdatter (1610-76),  852
Ulfeldt, Christoffer (1583-1653), til Svenstorp, rigsråd,  

4928 note 101
Ulfeldt, Corfitz (1606-60), rigshofmester,  4501
Ulfeldt, Corfitz (-1646-90), til Bavelse og Mattrup,  

4291, 4300
Ulfeldt, Frederik Ulrik (†1699), til Hammergård, 

Ham mer, ritmester,  4342
Ulfeldt, Hartvig Andersen (1504-34),  2378 note 27
Ulfeldt, Helle (†1608),  4927 note 101
Ulfeldt, Jacob (1567-1630), til Ulfeldtsholm, rigskans-

ler,  4501, 6376 note 56
Ulfeldt, Jost Andersen (†1563), til Østergård, Tulstrup,  

2359-60, 2366-67, 2376-77, 2378 note 27
Ulfeldt, Knud (1609-57), til Svenstrup, generalkrigs-

kommissær,  4927 note 101
Ulfeldt, Margretha (1641-1703),  4927 note 101
Ulfeldt, Margrethe (†1713),  4291, 4300
Ulfstand (våben),  4899, 4917
Ulfstand, Anne (1560-1627),  4927 note 101
Ulfstand, Christopher Holgersen (†1622), birkefoged, 

Nim,  5177, 5185, 5191-92, 5194
Ulfstand, Else (†1565),  769, 772, 897
Ulfstand, Gregers (1521-83),  4511 note 137
Ulfstand, Ide (†1579),  566, 2140
Ulfstand, Jens Holgersen (-1566), til Torup, Skabersjö, 

rigsråd,  772
Ulfstand, Lisbet (†1540),  1414
Ulfstand, Margrethe (†1612),  4927 note 101
Ulfstand, Thor (Truid) Gregersen (1487-1545), til 

Torup, rigsråd,  5035 note 30
Ulkild – se Ulvkil
Ulkjær, Poul – se under Brolæggere og stensættere 

i Kunstner- og håndværkerregister
Ullerslev, Peder Pedersen (1720-88), degn, Vær, Ne-

bel,  4920

TOMESEN – ULLERSLEV
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Ulrich (1527-1603), hertug af Mecklenburg-
Schwerin,  4306 note 61

Ulrich, Christian – se under Murere i Kunstner- og 
håndværkerregister

Ulrichsen, Mathias – se Sartz, Mathias Ulrichsen
Ulrik (-1423-49), biskop, Århus,  3809, 3838 note 2, 

3844, 5199
Ulstrup, Thomas (†1747/48), Vinding,  3904
Ulsøe, Hieronymus Marcussen (1694-1722-), præst, 

Klov borg,  4292
Ulsøe, Marcus Nicolai (†1732),  4292
Ulsøe, Maria Magdalena (†1729),  4292
Ulsøe, Susanne Marie (†1748),  4293
Ulv (o. 950), Hammel,  3447
Ulvkil (-1102-34), biskop, Århus,  62, 5046
Unger (slægt/våben),  4379, 4384, 4386
Unger, Berte Maria von (1672-88), Bjerre, Åle,  4384
Unger, Johan Rudolf (1675-96), til Bjerre,  4384
Unger, Rudolf von (1634-76), til Bjerre, Åle, major,  

4383-84, 4389 note 84
Upluf(?), Poul (o. 1730), tolder, rådmand,  4293
Urbans, Anna (†1676), Horsens,  5920
Urleff, Therkel Jensen (-1637-), kirkeværge, Horsens,  

5598
Urne, Absalon – se Urne, Axel
Urne, Axel (Absalon) (†1577), til Søgård, lensmand, 

rigs råd,  771, 823, 843, 888, 1389
Urne, Birgitte Axelsdatter (Absalonsdatter) (†1577), 

År hus,  771-72, 822-23, 888
Urne, Christian (1626-67), til Lyngbygård,  1388-89, 

1412
Urne, Helle (1620-88), til Lyngbygård og Estvadgård,  

2566, 3743-44
Urne, Margrethe (1674-1745),  842-43
Urne, Mette (†1587),  566, 888
Ursin, … (-1751-52-), Bryrup,  3929
Ursin, … (†1799), regimentfeltskærer, Århus,  918
Urup, Jens Christian – se under Malere i Kunstner- 

og håndværkerregister
Urup, Maren (†1651),  4928 note 101
Uscher, Henriette von (-1715-), Horsens,  5534
Ustrup, Jacob (-1708-79), kirkeværge, købmand, Hor-

sens,  4556, 4659
Utrecht, Hans (Johan) (o. 1607-61), hospitalsforstan-

der, domorganist, Århus,  712-13, 715, 832, 905
Utrecht, Henrik (Heinrich) (†1684), domprovst, 

Christiania,  946 note 149
Utrecht, Johan (1637-1706), ridefoged, Kalø,  946 

note 149
Utrecht, Knud (o. 1634-1711), præst, Marie Magda-

lene, Ebeltoft, Dråby,  713-14, 857, 946 note 149
Utrecht, Lukas Hansen (-1673-1701-), toldvisiterer,  

946 note 149
Utrechts, Anne – se Reisen, Anne Thomasdatter
Utzen, Pieter (Peder) (1661-1709), »oksekøbmand«, 

Ne derlandene,  5915, 5965

Utzon-Franck, Einar – se under Sten- og billed-
huggere i Kunstner- og håndværkerregister

V – se også W
V(?) (-1487-), Århus,  445
V L – se under Snedkere og billedskærere i Kunst-

ner- og håndværkerregister
Vagn (o. 1150),  660
Vagnsen, Esben – se Esben Vagnsen
Vahl, Kirstine Elisabeth Johanne – se Blauenfeldt, 

Kirstine Elisabeth Johanne
Valdemar (I) den Store, konge af Danmark (1157-82),  

2933 note 1, 2935 note 62, 3189, 3236, 3250 note 
41, 3777, 5348, 6161

Valdemar (II) Sejr, konge af Danmark (1202-41),  65, 
2379, 4825, 4906, 5390

Valdemar (III) Eriksen, konge af Danmark (1326-30), 
hertug af Sønderjylland,  4657 note 1

Valdemar (IV) Atterdag, konge af Danmark (1340-
75),  76, 1097, 1270 note 29, 6137, 6142 note 4, 
6252 no te 2

Valdemar (†1304), junker,  1004, 1097
Valentin (†1606), søn af Jens Giødesen, Århus,  909
Valentin, Augusta Magdalene (-1765-),  1985 note  

53
Valentin, Magdalena (†1630), Århus,  826, 909
Valeur, Johannes Møller (1798-1875), præst, Tulstrup,  

3677
Valkendorf, Ane Beate (Henningsdatter) (1662-1720), 

Tved, Svendborg,  2579 note 152
Valkendorf, Christoffer (1525-1601), til Glorup, rigs-

hofmester,  4094
Valkendorf, Henning (1595-1658), til Glorup, lens-

mand,  4925 note 78
Valkendorf, Karen (†1567), til Glorup,  846
Vampi, Henrik – se Henrik Vampi
Vandborg, Per (-1981-), Hover,  2086 note 5
Vandel, Søren – se under Malere i Kunstner- og 

håndværkerregister
Vandsø, Anna (-1954-), Tyrsting,  3975
Vandsø, Christian (-1954-), Tyrsting,  3975
Varde, Jens Olesen (†1693), provst, Gjern,  3474-76, 

3478, 6009 note 249
Varming, Agnete – se under Malere i Kunstner- og 

håndværkerregister
Vedel, Anders Sørensen (1542-1616), historiker,  

1387, 1923
Vedel, Hanne – se under Vævere i Kunstner- og 

hånd værkerregister
Vedel, Herman – se under Malere i Kunstner- og 

hånd værkerregister
Vegerslev, Tøger (o. 1700), kgl. kommissær, Dover,  

3149
Veidemann, Maria (1756-1800), Horsens,  5977
Vellejus, Nikolaj (-1779-), Tamdrup,  5111, 5138-39
Vellev, Jens (* 1945), arkæolog,  6277 note 1
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Vendelbo, Jens Lassen – se under Urmagere i Kunst-
ner- og håndværkerregister

Vendelboe, Lauritz-Madtzen – se under Urmagere i 
Kunstner- og håndværkerregister

Veng, Else Knudsdatter (-1596-), Hovedgård,  4749
Verdelmann, Friedrich (-1688-),  4539 note 9
Vermehren, Frederik – se under Malere i Kunstner- 

og håndværkerregister
Vermehren, Sophus – se under Malere i Kunstner- 

og håndværkerregister
Vern, Maren Pedersdatter (1736-56), Horsens,  5958
Veronese (Paolo Caliari) – se under Malere i Kunst-

ner- og håndværkerregister
Vervoort, Franz – se under Malere i Kunstner- og 

håndværkerregister
Vesten, Anders Sørensen (†før 1667), Århus,  1251
Vesten, Maren Sørensdatter (†1687), Århus,  1251
Vesteni (våben), 3174
Vesteni, Margrethe (†1576), til Søbygaard,  3174
Vestergaard, Elisabeth (-1975-),  4233, 4236
Vestergård, Gunver – se under Have- og landskabs-

arkitekter i Kunstner- og håndværkerregister
Vestergaard, Ida – se under Have- og landskabsar-

kitekter i Kunstner- og håndværkerregister
Vestergaard, Jørgen Anderson (1710-81), Alrø,  2858
Vestersen, Niels Veste (1838-66), soldat, Åle,  4374
Vestmarck, Casper – se under Gørtlere i Kunstner- 

og håndværkerregister
Vestmarck, Casper Vibald (-1326-), præst, Skivholme,  

1969
Videsen, Thomas – se under Malere i Kunstner- og 

håndværkerregister
Vieth, Anna Dorothea (-1768-85), til Tvilum,  4347
Vieth, Liebhart (o. 1710), renteskriver,  4349
Vieth, Ludvig – se under Sten- og billedhuggere i 

Kunstner- og håndværkerregister
Viffert (våben),  5190
Viffert, Albert Maltesen (1510-85),  5190
Viffert, Christence (Chrestens) (1561-1624),  886
Vig-Nielsen, Søren – se under Arkitekter og byg-

mestre i Kunstner- og håndværkerregister
Vigeland, Emanuel – se under Malere i Kunstner- og 

håndværkerregister
Vilhelm (I) Erobreren, konge af England (1066-87),  

5046
Vilhelm Pedersen (-1338-), væbner,  1270 note 20
Vilhelm, Mathias – se under Snedkere og billed-

skærere i Kunstner- og håndværkerregister
Vilhelmine Ernestine (1650-1706), prinsesse,  2783-84
Vilhelmsen og Kristensen – se under Arkitekter og 

bygmestre i Kunstner- og håndværkerregister
Vilhelmsen, Jens – se under Arkitekter og bygmest-

re i Kunstner- og håndværkerregister
Vilhelmsen, Marxen & Bech-Jensen – se under Arki-

tekter og bygmestre i Kunstner- og håndværker-
register

Vilholdt, Jens Nielsen (†1700), Horsens,  5598
Vilkens, Peter (†1867), Trige,  1721
Villadsen, Niels (†1624), præst, kannik, Århus,  784, 909
Villadsen, Oluf (1683-1739), provst, Vester Lisbjerg,  

1668 note 46
Villadsen, Peder – se under Skræddere og para-

mentmagere i Kunstner- og håndværkerregister
Villum – se under Glarmestre og glaskunstnere i 

Kunst ner- og håndværkerregister
Villum Pedersen (-1535-), præst, Skorup,  3387
Villumsen, Hans (-1671-),  6218
Vilsong – se Wildfang
Vinci, Leonardo da – se under Malere i Kunstner- 

og håndværkerregister
Vind, Dorte Jørgensdatter (†1766),  842
Vind, Helle Jørgensdatter (†1771),  842
Vind, Iver (1590-1658), til Nørholm, rigsråd,  4389 

note 75
Vind, Jørgen (†1712), officer, Århus,  934
Vind, Regitze Sophie (1660-92), til Vilhelmsborg,  

2255, 2268-69, 2272, 2324, 4956
Vinding – se også Winding
Vinding, Anders Andersen (o. 1645-1715), provst, 

Hor   sens,  5504, 5536, 5538, 5789, 5855, 5858, 
5861, 5894, 5955-56, 6010 note 273, 6031 note 
617

Vinding, Inger Andersdatter (-1693-),  2072
Vindtmølle, Jens (-1717-), præst, Tunø,  2393
Vindtmølle, Maren Jensdatter (†før 1746),  1119, 

1144, 1254
Vineche – se Winecke, Wineke
Vinter, Franz de (†1771), ritmester, Horsens,  5962
Vinter, Hans Jensen – se Winther, Hans Jensen
Vinter, Jens Sørensen (†1670), købmand, kirkeværge, 

Århus,  716, 1157, 1208, 1234, 1246
Vinter, Maren Jacobsdatter (o. 1650),  1220
Vinter, Poul (†1718), Århus,  1253
Vinter, Søren Jensen (1569-1644), kirkeværge, Århus,  

1208, 1234, 1279 note 175
Vinther – se også Winther
Vinther og Roldsgaard – se under Arkitekter og 

bygmestre i Kunstner- og håndværkerregister
Vinther, Ane Sørensdatter (1763-87), Røde Mølle, 

Fruering,  3003
Vinther, Anna Thomasdatter – se Winther, Anne Tho-

masdatter
Vinther, Bodil Enevoldsdatter (1803-52), Serridslev,  

4946
Vinther, Charlotte Sophie Magdalene – se Foged, 

Char lotte Sophie Magdalene
Vinther, Frideric – se Winther, Frederik
Vinther, Hans – se under Arkitekter og bygmestre 

i Kunstner- og håndværkerregister
Vinther, I. I. (-1825-), Tolstrup,  4795
Vinther, Jens Feveile Jensen (1799-1855), gårdmand, 

Ørridslev,  4762-63

ULRICH – VINTHER
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Vinther, Just (-1784-), fuldmægtig, Skanderborg 
Amtsstue,  3003

Vinther, Lars (1780-1830), købmand, Horsens,  5976
Vinther, Niels (-1710-), Horsens,  5958
Vinther, Peder Friderichsen (1745-87), købmand, 

Hor sens,  5974
Vintz, Dinis Pedersen (†1701), købmand, Århus,  

907
Visby, Frederik – se under Malere i Kunstner- og 

håndværkerregister
Vissing, Niels (-1757-), birkeskriver, Skanderborg,  

4016
Vittinghof, Frederik von (1624-91), til Scheelenborg, 

Birkholm, Knabstrup,  950 note 225
Vittinghof, Johan von (-1681-), til Lønsgård, Linne-

rup,  4320
Vivild, Michel Pedersen (†o. 1626), præst, Hjortshøj, 

Elev,  824, 905
Vlieger, Simon de – se under Malere i Kunstner- og 

håndværkerregister
Voethmann – se Foedtmann
Voetmann, Friderica Louisa (Luvisa) (1733-83), Sal-

ten,  4137
Vogelius, Jens Møller (1780-1861), præst, Hundslund,  

2678
Vogler, Georg Joseph (»Abbé«) – se under Orgelbyg-

gere i Kunstner- og håndværkerregister
Vognsen, Ebbe (-1215-24), biskop, Århus,  65
Vognsen, Hans (†1623), Mundelstrup,  1898
Vognsen, Leif – se under Konservatorer i Kunstner- 

og håndværkerregister
Vognsen, N. E. – se Elbeck, Niels
Vognsen, Peder (†1204), biskop, Århus,  46, 50, 52-53, 

61-64, 70, 90 note 54, 130, 137, 175, 334, 336, 345, 
364 note 42, 622, 657, 660-62, 664, 877, 969, 988, 
1004, 1329, 1335, 1349, 1799-1800, 2439, 2518 
note 2, 4662

Vognsen, Skjalm (-1204-15), biskop, Århus,  64-65, 
4701

Vohr, Christiane Frederikke – se Cour, Christiane 
Frederikke la

Voigt (Figh), Claus Thomsen (†1727), rådstueskriver, 
Horsens,  5591, 5598, 5634 note 775

Voldby, Laurs (†1895), gårdejer, Skørring,  1933
Volf, Rudolf (-1954-70-), præst, Tamdrup,  5045-46, 

5061, 5124, 5132
Vollesen, …n (-1725-50-), Trige,  1720
Volsen, Greis (-1637-), kirkeværge, Vær,  4893
Voragine, Jacobus de (o. 1230-98), biskop, Genova,  

2934 note 61
Vorm, Jesper Jenssøn (†1602), Århus,  1244
Vorm, Johan – se Worm, Johan
Vos, Marten de – se under Malere i Kunstner- og 

håndværkerregister
Voss, Augusta Sophie C. L. (-1840-), Odder,  2519
Voss, Christian (1664-1737), fuldmægtig, Århus,  927

Voss, Christian Magnus von (1780-1835), til Rod-
steenseje, major,  2461, 2519, 2572

Voss, F. D. von (-1820-), til Rodsteenseje, major,  
2550, 2587

Voss, Johan Ludvig von (1783-1840), major,  2572
Voss, Margrethe Detlevvine Magdalene – se Møller, 

Margrethe Detlevvine Magdalene
Voss, Maria Christine von (1788-1844),  2573
Voss, Sophie Amalie Rantzau von (1767-1838), til 

Rod steenseje,  2461, 2474, 2519, 2572
Vovllemot, Michel – se under Klokkestøbere i 

Kunstner- og håndværkerregister
Vraa, Cathrine Elisabeth (1689-1721), Hover,  2071, 

2079
Vtsønner – se Udsen
Vuighe[t] (o. 1200),  3952-53, 3960 note 33
Vulf, Johan (†før 1688), kgl. bryggerskriver,  4627
Væbner, Peder Terkelsen (-1458-1504-), til Våbens-

holm,  4015, 4038 note 6
Væbner, Peder Terkelsen (-1571-87), til Våbensholm,  

4015, 4029, 4035-36
Væbner, Terkel Pedersen (-1504-63-), til Våbensholm,  

4015
Vævegården – se Sachse, Bjarne

W – se under Guldsmede (Ikke stedfæstede) i 
Kunstner- og håndværkerregister

W B, Bryrup,  3929
W B (-1770-), Lystruphave,  4170, 4174
W D (-1750-75-),  4170
W L (-1654-), Århus,  701
W & E H – se Hansen, Brdr. W. og E.
W…, Johannes Christiani (-1642-), degn, Fruering,  

2988
Waad, Frederikke – se Busch, Frederikke
Wacker, Johan Georg (-1763-), gårdejer, Lading,  

1854
Wad, Eivind – se under Have- og landskabsarki-

tekter i Kunstner- og håndværkerregister
Walchendorff, Ane Beate – se Valkendorf, Ane Beate
Walchendorff, Karen – se Valkendorf, Karen
Wallensis, Petrus Canuti (-1638-), Skovby,  1985 note 

36
Walsted, Chr. Fr. – se under Malere i Kunstner- og 

håndværkerregister
Walter, Christopher Davidsen (-1691-), præst, Adslev,  

3114-15
Walther, Chr. Flyger – se under Guldsmede (Ros-

kilde) i Kunstner- og håndværkerregister
Walther, V. Th. – se under Arkitekter og bygmestre 

i Kunstner- og håndværkerregister
Wammen, Thorkild (-1977-80-), præst, Beder, Mal-

ling,  2293, 2326
Wandall, J. H. (-1924-), fængselsinspektør, Horsens,  

6090
Wandel, Anna Margaretha (-1698-), kirkeejer,  3655
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Wandel, Hans Nielsen (†1685), lektor, Århus,  911
Warnheim, Erich – se under Sten- og billedhug-

gere i Kunstner- og håndværkerregister
Warnich & Møller – se under Malere i Kunstner- og 

håndværkerregister
Warnick, … (-1827-), ritmester, Skanderborg,  6197, 

6235
Weber, C. – se under Malere i Kunstner- og hånd-

værkerregister
Wechmann, Conrad Ottesen (†1732), stiftsprovst, 

Århus,  901-02
Wedege, Ingeborg Kierstine (1708-75),  1560
Wedel, Hasso von (-1341-), drost,  1270 note 29
Wedel, Jacob Jensen (†1661), til Kanne, ridefoged,  

2608, 2612-14, 2616
Wedel, Lago Matthias (1752-1827), præst, forfatter,  

5369
Wedel-Friis, Christiane Sophie (1745-46),  3481-82, 

3487, 3489
Wedel-Friis, Christine Sophie (1713-89), til Frijsen-

borg,  1776, 3452, 3468, 3480, 3487, 3489, 3499, 
3506

Wedel-Friis, Erhard (1710-86), til Frijsenborg, lens-
greve,  1560, 1696, 1776, 1832, 1836, 1873, 1903, 
1929, 1969, 1974, 1981-82, 2004, 2103, 2190, 3317, 
3370, 3452, 3468, 3480, 3487, 3489, 3499, 5044, 
5088

Wedel-Jarlsberg, C. W., komtesse,  5982
Wedelfeldt, A. M. – se Behmann, A. M.
Wedell, Tido (1908-82), til Frijsenborg, lensgreve,  

3492 note 38
Wedell, Irene (*1932), til Frijsenborg, lensgrevinde,  

3492 note 38, 3590 note 43
Wedell-Wedellsborg, Dorothea (†1763), komtesse,  

1255, 2206
Wedell-Wedellsborg, C. M. J. L. (1820-65), baron,  

6126
Wefver, P. J. (-1659-), Randlev,  2478
Wegener, Einar – se under Malere i Kunstner- og 

håndværkerregister
Wegerslev, Anne Hansdatter (-1701-), Århus,  648 

note 427
Wegerslev, Anne Jensdatter (-1685-89), Århus,  1159, 

1218
Wegerslev, Chresten Jensen (1650-1723), proviantfor-

valter, stiftsskriver, Århus,  742, 914, 1549, 1565
Wegerslev, Jens (†før 1700), Århus,  611, 916
Weghorst, … – se under Guldsmede (Århus) i 

Kunstner- og håndværkerregister
Weghorst, Hendrich (-1716-), Århus,  961 note 597
Weghorst, Margrette (-1714-), Århus,  961 note 597
Wegner – se også Weigner
Wegner, Hans J. – se under Arkitekter og bygmest-

re i Kunstner- og håndværkerregister
Wehding, Adolf – se under Orgelbyggere i Kunst-

ner- og håndværkerregister

Weibel, Nicolai – se under Smede i Kunstner- og 
håndværkerregister

Weide, Berendt Christoffersen der – se under Guld-
smede (Horsens) i Kunstner- og håndværkerregister

Weigel, Christoph – se under Malere i Kunstner- og 
håndværkerregister

Weigner, Christian (-1744-61-), postmester, vinhand-
ler, Århus,  101, 103, 1268 note 201

Weigner, Heinrich (-1720-31), postmester, vinhand-
ler, Århus,  103, 908

Weigner, Henrik (†1767), postmester, Århus,  908
Weilbach, Frederik (1863-1937), kunsthistoriker,  301
Weinigel, Peter von (†1797),  2565
Weis, A. S. (-1875-), møller, Århus Mølle, Årslev 

Skovgård,  1555
Weis, Hans Christopher – se under Murere i Kunst-

ner- og håndværkerregister
Weischer, Johan Hieronimus – se under Guldsmede 

(Viborg) i Kunstner- og håndværkerregister
Weise, Anne Rosine (1796-1834),  2284
Weismar, N. C. (†1858), præst, Gosmer,  2437 note 30
Weiss, Carl Frederik – se under Jernstøbere i Kunst-

ner- og håndværkerregister
Weitemeyer, Søren – se under Guldsmede (Århus) i 

Kunstner- og håndværkerregister
Weitzi, Sophia Amalia (†1732), Århus,  904
Welleius, Christian (†før 1764), Århus,  749
Welleius, Karen (1687-1767), til Hanstedgård,  749-

50, 902
Welleius, Lars (†før 1764), Århus,  749
Weltzin, Margaretha (-1641-), Århus,  924
Wendelboe, … – se under Snedkere og billedskæ-

rere i Kunstner- og håndværkerregister
Wendelboe, Anders (-1699-1701-), Århus,  3101, 

3123, 4245 note 3
Wendelboe, Johannes Jensen – se under Urmagere i 

Kunstner- og håndværkerregister
Wendelboe, Lars – se under Guldsmede (Horsens) i 

Kunstner- og håndværkerregister
Wendelboe, Mouritz Angel – se under Guldsmede 

(Ebeltoft) i Kunstner- og håndværkerregister
Wendelboe, Niels Holst – se under Guldsmede 

(Århus) i Kunstner- og håndværkerregister
Weng, Anders Rasmussen – se under Urmagere i 

Kunstner- og håndværkerregister
Wentin, … (†1746), Veng, g. m. oberstløjtnant Wentin,   

3245
Wentin, … (-1746-o. 50), oberstløjtnant, Veng,  3245
Wenzel, H. D. (1752-1824), præst, Alling, Tulstrup,  

3672
Werdelmann, Friedrich (†før 1688), hofleverandør,  

3905 note 5, 4657 note 7
Wern, Mickel Andersen (1648-1713), købmand, År-

hus,  810-11
Werner, Henrik – se under Snedkere og billedskæ-

rere i Kunstner- og håndværkerregister

VINTHER – WERNER
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Werner, Peder Rasmussen (-1725-),  2936 note 115
Westenholz, Regnar (1815-66), til Mattrup, godsejer, 

finansminister,  4022, 4256, 4263-64
Westergaard, … (-1790-), prokurator, Århus,  816
Westergaard, Almer Julius – se under Guldsmede 

(København) i Kunstner- og håndværkerregister
Westergaard, Anders – se under Tømrere i Kunst-

ner- og håndværkerregister
Westergaard, Carl Rudolf – se under Guldsmede 

(København) i Kunstner- og håndværkerregister
Westergaard, Dorthe Margrethe (1789-90),  816
Westergaard, Hans Jørgen (1790-95),  816
Westergaard, Hjalmar – se under Malere i Kunstner- 

og håndværkerregister
Westergaard, Johanne Kathrine (-1903-06-), Over 

Bom holt, Alling,  3671
Westergaard, Jørgen Hee (1788-90),  816
Westergaard, Jørgen Pedersen (-1731- o. 45), køb-

mand, assessor, Århus,  836, 912, 1254
Westergaard, Lauritz (†1774), Århus,  912
Westergaard, Marie Mortensdatter (1726-50), Orm-

slev,  2170, 2172, 2174 note 49
Westergaard, Peder Jørgensen (†før 1763), Århus,  912
Westrup, Andreas Martin – se under Guldsmede 

(København) i Kunstner- og håndværkerregister
Weylet, Niels (-1776-),  6205
Wiborg, J. – se under Murere i Kunstner- og hånd-

værkerregister
Wibye, Hans (-1730-36-), kroholder, Brestenbro,  

5201-02 note 13
Widukind (o. 925- o. 1004), munk, historieskriver, 

Corvey,  5044, 5114, 5124, 5128
Wiedewelt, Johannes – se under Sten- og billed-

huggere i Kunstner- og håndværkerregister
Wiedewelt, Just – se under Sten- og billedhuggere 

i Kunstner- og håndværkerregister
Wiehe, Karen – se under Malere i Kunstner- og 

håndværkerregister
Wier, P. M. – se under Arkitekter og bygmestre i 

Kunstner- og håndværkerregister
Wierix, Anton – se under Malere i Kunstner- og 

håndværkerregister
Wierix, Hieronymus – se under Malere i Kunstner- 

og håndværkerregister
Wiget (o. 1200),  3952-52, 3960 note 33
Wiinsted, J. A. (-1894-), apoteker, Horsens,  5884, 

6021 note 408
Wilcken, Ole Flores – se under Guldsmede (Køben-

havn) i Kunstner- og håndværkerregister
Wild, Lauridtz Christensen – se under Guldsmede 

(Århus) i Kunstner- og håndværkerregister
Wilders, Margrethe (-1688-1708), godsejer,  3870 

note 5, 3905 note 5, 3909, 4101 note 4, 4539 note 
9, 4622 note 6, 4657 note 7

Wildfang, Magdalene (-1666-1723), Århus,  572, 888, 
890

Wilemsdatter, Anne (1629-34), Elsted,  1748
Wilhelm – se Klover, Wilhelm
Wilhelm, Mathias Jørgensen – se under Snedkere og 

billedskærere i Kunstner- og håndværkerregister
Wilhelmina Ernestine – se Vilhelmine Ernestine
Wilkens, Heinrich Kristian August – se under Mu-

rere i Kunstner- og håndværkerregister
Willadz (-1652-), præst, Enslev,  526
Wills, E. – se under Malere i Kunstner- og håndvær-

kerregister
Willum – se under Snedkere og billedskærere i 

Kunstner- og håndværkerregister
Willumsdatter, Karen (†1698), Århus,  829, 919
Willumsen, Rasmus (-1750-), Hørslevbol, Framlev,  

2059
Willumsen, Søren (-1679-), organist, Horsens,  5546
Wilrich, Hans Christian – se under Malere i Kunst-

ner- og håndværkerregister
Wilson, … (-1903-),  606
Wilson, A. – se under Gørtlere i Kunstner- og hånd-

værkerregister
Wilson, C. A. – se Wilson, A.
Wilson, W. A. – se Wilson, A.
Wilstrup, Maren – se Møller, Maren Rasmusdatter
Wilstrup, Søren (1714-81), Hornborg,  5295
Winckler, Anton (†før 1708), Lübeck,  950 note 225
Wind, … (-1704-), major,  897
Wind, … (-1743-), oberstløjtnant,  5929
Wind, Peder Vittisen (†1562), rektor, præst, Århus,  821
Windelboe, Johannes Jensen – se Wendelboe, Johan-

nes Jensen
Windfang, Magdalene – se Vildfang, Magdalene
Winding – se også Vinding
Winding, … Andreasen (†1766), Århus,  1254
Winding, Anders Christensen (1685-1752), præst, 

Storring, Stjær, Sønder Galten,  2065, 2072, 2080
Winding, Anders Christian (1720-86), præst, Storring,  

2081
Winding, Andreas (-1750-66), oberst, Århus,  1167, 

1254
Winding, Elisabeth Marie (-1766-93), Hammergård, 

Hammer,  4326 note 11, 4348 note 7
Winding, Jens Andersen (1647-1718), præst, Elev,  

1760
Winding, Kirstine Birgitte (†o. 1725), Storring,  2080
Windtmølle, Maren Jensdatter – se Vindtmølle, Maren 

Jensdatter
Windz, Hans Fredrik (-1743-), generalmajor,  863
Winecke, Mathias (-1704-06), rådmand, Horsens,  

5594, 5957, 5964
Wineke, Andreas Martin – se under Guldsmede 

(København) i Kunstner- og håndværkerregister
Wineke, Christian – se under Guldsmede (Køben-

havn) i Kunstner- og håndværkerregister
Winghe, Joos van – se under Malere i Kunstner- og 

håndværkerregister
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Danmarks Kirker, Århus

Winstrup, Helene (†1588), Århus,  823
Winstrup, L. A. – se under Arkitekter og bygme-

stre i Kunstner- og håndværkerregister
Winstrup, Peder (1605-79), biskop, Lund,  1156, 6023
Winstrup, Peder Jensen (1549-1614), biskop, Århus,  

598, 823, 1411
Winter, Anne Jacobsdatter (†1713), Århus,  729, 912
Winter, Mette Jensdatter (†1681), Århus,  831, 904
Winter, Peder (†før 1656), Århus,  1181
Winter, Peder Jensen (-1693-), præst, Føns,  1246
Winterfeld, … (-1729-), barn af Erich Winterfeld, 

Horsens,  5965
Winterfeld, Erich (†1741), løjtnant,  894
Winters, Karen Hansdatter (1681-1700), Århus,  1250
Winther – se også Vinther
Winther, Anne Sørensdatter (-1683-87), Horsens,  

5482, 5507, 5574, 5592, 5790
Winther, Anne Thomasdatter (-1679-1724), Horsens,  

5801, 5804, 5965
Winther, Bodil Marie – se Stallknecht, Bodil Marie
Winther, C. (-1906-), proprietær, Forlevgård, Skande-

rup,  2918
Winther, Chr. – se Frobenius-firma under Orgel-

byggere i Kunstner- og håndværkerregister
Winther, Else (-1915-), Yding,  4536
Winther, Erasmus (1752-1823), præst, Blegind, Hør-

ning,  3064
Winther, Erik Andersen – se under Guldsmede 

(Århus) i Kunstner- og håndværkerregister
Winther, Frederik (1748-1802), købmand, kirkevær-

ge, Horsens,  5356, 5452, 5976, 6001 note 88
Winther, Friderich Jespersen (†1785), gartner, Stens-

ballegård,  4902
Winther, Geert Henrik (1813-1905), politiker, 

Hundslund,  2665-66
Winther, Hans Jensen (1648-1726), borgmester, År-

hus,  926, 957 note 400, 1214, 1216-17, 1237-38, 
1242, 1253

Winther, Hans Pedersen (1776-1854), sognefoged, 
Grum strup, Vedslet,  4695

Winther, Jens Andersen (†1762), Borup, Kattrup,  
4728

Winther, Jens Carl (†1826), præst, Storring,  2082
Winther, Johanne (-1858-), Hundslund,  2666
Winther, Jørgen Jonassen – se under Guldsmede 

(Horsens) i Kunstner- og håndværkerregister
Winther, Kirstine Pedersdatter (1790-1853), Tving-

strup, Ørridslev,  4762
Winther, Maren Jensdatter (†1712), Århus,  1232, 

1241
Winther, Mette Kirstine – se Hulhfeldt, Mette Kiersti-

ne
Winther, Otto Frederichsen (1740-1809), gartner, 

Stens ballegård,  4902
Winther, Peter (-1808-), præst, Hundslund,  2650
Wintmølle, Anna (†1747), Horsens,  5920, 5961

Wintmølle, Maren (†1783), Horsens,  5961
Wintz, … (o. 1750), oberstløjtnant, Horsens,    

5869
Wissing, …, Århus,  838
Wissing, Anders (†1791), Horsens,  5919
Wissing, Anna Margrethe (†1775), Horsens,  917-18
Wissing, Anne Margrete Lasdatter, Århus,  921
Wissing, Jens (†1724), Århus,  1252
Wissing, Jens Jensen, (d.y.), (-1695- o. 1704), møl-

leejer, Århus Mølle,  1115-16, 1226, 1242, 1252, 
1350 note 16

Wissing, Jens Jensen (1710-53), kaptajn, Århus,  1226-
27, 1233, 1242, 1252, 1280 note 207

Wissing, Las Nielsen (-1718-21-), Århus,  613, 835, 
921

Wissing, Maren Jensdatter (1718-60), Århus,  939
Wissing, Martha Elisabeth (†1734), Århus,  614, 966
Wissing, Søren (-1766-68), Århus,  922
Wistoft, … (-1939-), provst,  3590 note 50
With, Fock Albertsen (†efter 1652), rådmand, Hor-

sens,  5380, 5630 note 654, 5990-91 
Wittendorph, Christian Julius (1766-1835), provst, 

Hvir ring,  5270 note 97
Wittrup, Vilhelm (-1918-), Horsens,  6081 note 17
Woer, … – se under Malere  i Kunstner- og hånd-

værkerregister
Wogelius, Sophie Charlotte (1798-1860), Horsens,  

6125
Wogensen – se Vognsen
Wohlert, Gudrun (-1944-68),  2216
Wohlert, Ludvig (1889-1963), konsul, Århus,  2216
Wohnsen, C. J. (-1872-), proprietær, Løndahl, Them,  

4110, 4118
Wolchendorff, Ane Beate – se Valkendorf, Ane Beate
Woldbye, Jens – se under Tømrere i Kunstner- og 

håndværkerregister
Wolder, … (†1818/19), Skanderborg,  6262 note 263
Wolder, Hans Henrik (1803-43), postmester, Horsens,  

5989
Wolder, Jensine Michaeline (1832-95), Horsens,  5989
Wolder, Jensine Pouline (1810-81), Horsens,  5989
Wolder, Marcus (-1792-), til Kollens Mølle og Kirsti-

nelund, Adslev,  3101, 3121 note 10
Wolf, Friedrich – se under Gørtlere i Kunstner- og 

håndværkerregister
Wolf, Georg Chr. Adler – se under Guldsmede (År-

hus) i Kunstner- og håndværkerregister
Wolsbye, Søren – se under Sten- og billedhuggere 

i Kunstner- og håndværkerregister
Wood, Albret Hansen (-1620-), Århus,  790, 902
Wood, Hans Albretsen (o. 1564-1650), Århus,  790, 

902
Wopersnow, Marcus von (†1657), oberstløjtnant, 

Tyskland,  2929
Worm, Amdi – se Worm-familie under Orgelbyg-

gere i Kunstner- og håndværkerregister
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Worm, Anna (†1592), Århus,  667-68, 670
Worm, Caspar Herman Gottlob – se Worm-familie 

under Orgelbyggere i Kunstner- og håndværker-
register

Worm, Derrick (Didrik) (†1584), præst, Elst, Neder-
landene,  667-68, 670

Worm, Elsebeth (1755-1834),  5986
Worm, Everdt (†1622),  670
Worm, Hans (-1635-), skovrider, Silkeborg,  2118 

note 28
Worm, Henrik (†1566),  670
Worm, Hermen (†1574),  670
Worm, Jacob (†1601), præst, Velp, Nederlandene,  

667-68, 670
Worm, Jens (1716-90), rektor, leksikograf, Århus,  

103, 106, 111, 529, 752, 825-26, 916, 1707, 1722 
note 7, 1733-34

Worm, Johan (o. 1529-1601), rådmand, Århus,  670, 
752, 916, 944 note 55

Worm, Margrethe Benedicte (1726-90),  888
Worm, Matthias (†1766),  888
Worm, Mette (†1607),  670
Worm, Ole (1588-1654), læge, runeforsker, samler,  

1670, 1708, 2056, 2129, 2235, 2293, 3232, 3760, 
3959 note 10

Worm, Oluf (1672-1743), lektor, Århus,  287, 837, 
888

Worm, Oluf (1757-1830), rektor, Horsens,  5986
Worm, Peter (-1699-), admiralitetsråd,  3101
Worm, Steven (†1567),  667-68, 670
Worm, Willem (†1565), Århus,  670
Worm, Willum Johansen (1563-1629), borgmester, 

Århus,  551, 752, 825, 916
Wormskiold, Ingeborg Christiane – se Rosenørn, 

Ingeborg Christiane
Wormskiold, Peder (-1801-24), til Ristrup,  1389
Wormskiold, Ursula Louise (1792-1827), Sabro,  1878
Worsøe, Laurids Sørensen (1710-80), provst, Hjelm-

slev,  3041, 3063-64, 3068 note 2, 3070 note 70
Worsaae, J. J. A. (1821-85), arkæolog,  163, 320, 379, 

1411, 1418, 3190, 3223-24, 3277, 3549, 3747, 3760, 
4491, 4658 note 40, 5387, 5400, 5465, 5606 note 
110 og 115, 5617 note 317,  5618 note 366, 6005 
note 166, 6006 note 199, 6023 note 452, 6031 note 
609, 6260 note 240, 6340, 6367

Wostrup, Peder Mortensen (1748-87), forvalter, Bid-
strup, Toustrup Mølle, Dallerup,  3625, 3650

Woyda, Frederik Ludvig von (1696-1778), til So-
phiendal, gehejmeråd,  863, 872, 3190, 3217, 3226, 
3234, 3236, 3245-47, 3254 note 133

Woyda, Friderica Anna Sophia (1728-1805), Sophien-
dal,  863, 872, 3217, 3219, 3226, 3234, 3236, 3242-
44, 3246-47, 3254 note 133

Woyda, Leopoldine Sophia Dorthea Amalia de (* og 
†1766),  3246

Wranum, Maren Nielsdatter (†1727), Århus,  1254

Wroblewsky, Daniel – se under Orgelbyggere i 
Kunst ner- og håndværkerregister

Wulf, Rasmus (-1727-), kirkeværge, Horsens,  5536, 
5564

Wulff, Benjamin – se under Orgelbyggere i Kunst-
ner- og håndværkerregister

Wulff, Emil Andreas (1811-90), kommandør,  2519, 
2560

Wulff, Frederik (Fritz) L. C. M. V. (1842-1914), kom-
mandør,  2519

Wulff, Israel Karl (-1805-12-), købmand,  4438
Wulff, Louis E. A. (1850-1921), departementschef,  

2519
Wulff, Peder (-1460-), kannik, Ribe,  5043
Wusenberg, Jan Janson (†1721), oksekøbmand, Hol-

land,  5965
Wuust, Anton Joh. S. (1839-47), Horsens,  5995
Wuust, Johanne Marie S. (1836-38), Horsens,   

5995
Würger (slægt/våben),  2741
Würtz-firma – se under Snedkere og billedskæ-

rere i Kunstner- og håndværkerregister
Würtz, H. H. – se Würtz-firma under Snedkere og 

billedskærere i Kunstner- og håndværkerregist er
Würtz, J. Ph. – se Würtz-firma under Snedkere og 

billedskærere i Kunstner- og håndværkerregister
Wærn, Anders Madsen (†1683), Århus,  917
Wærn, Ane Katrine Rasmusdatter (†1756), Århus,  

906
Wærn, Anne Madsdatter (-1713-), Århus,  909
Wærn, Cecilia Rasmusdatter (†1713), Århus,  814, 915
Wærn, Maren Mortensdatter (†1733), Århus,  836, 

916
Wærn, Margrethe (-1745-), Århus,  911
Wærn, Mickel Andersen Helboe (†1713), købmand, 

Århus,  923, 957 note 418
Wærn, Morten Madsen (†1711), vejer og måler, År-

hus,  915
Wærn, Rasmus (-1648-), Århus,  827
Wærn, Rasmus Madsen (†1721), rådmand, købmand, 

Århus,  905
Wøldike, Peter (†1787), amtsforvalter,  1982
Wørtz – se Würtz

Yde, … – se under Tømrere i Kunstner- og hånd-
værkerregister

Yderup, Anders Jensen,  1586, 1590 note 54
Yderup, Peder Lavesen (1677-1743), Brabrand,  1542
Yding, Jørgen (1745-1818), købmand, Horsens,  5976
Ytrecht, Johan  – se Utrecht, Johan

Zachariasen, A. C. – se Zachariasen-firma under Or-
gelbyggere i Kunstner- og håndværkerregister

Zachariasen, A. C. & Søn – se Zachariasen-firma un-
der Orgelbyggere i Kunstner- og håndværkerre-
gister
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Zachariasen, J. A. – se Zachariasen-firma under Or-
gelbyggere i Kunstner- og håndværkerregister

Zachariasen, Peter (-1679-), præst, Elsted,  1747
Zachariassen, Sybrand – se under Orgelbyggere i 

Kunstner- og håndværkerregister
Zacho, Andreas – se under Smede i Kunstner- og 

håndværkerregister
Zanders, Anna Henriksdatter (†1687),  892
Zeibiegh, Petter (-1684-), overførster,  3137, 3143
Zellermann, Christian Friederich (1785-88-), forpag-

ter,  4348 note 6
Zeltner, Hans Christian – se under Jernstøbere i 

Kunstner- og håndværkerregister
Zeuthen, Christian O. – se under Malere i Kunstner- 

og håndværkerregister
Zeuthen, Hans Hansen (†o. 1600), præst, Århus,  

1244
Ziegler, P. – se under Snedkere og billedskærere i 

Kunstner- og håndværkerregister
Zieler, Birgit (Bennie) – se under Vævere i Kunst-

ner- og håndværkerregister
Zieler, Mogens – se under Malere i Kunstner- og 

håndværkerregister
Zimmermann, Johan – se under Bogtrykkere og 

bog bindere i Kunstner- og håndværkerregister
Zimmermann, Rasmus (-1798-1813-), præst, Torrild,  

2644 note 11
Zimmermann, Samuel – se under Murere i Kunst-

ner- og håndværkerregister
Zitscher, Ulrich Ulrichsen (-1672-87), præst, Lun-

dum,  4819
Zoëga, Beate Pallesdatter (†1696),  3565, 3568 note 

53
Zuber, Christian Joseph – se under Arkitekter og 

bygmestre i Kunstner- og håndværkerregister
Zwingmann, Christian – se under Arkitekter og 

bygmestre i Kunstner- og håndværkerregister

Ægidius – se Giødesen
Ælnoth (o. 1100), præst, historieskriver,  5128

Ø N (-1772-), Ormslev,  2166
Øhlenschlæger, V. (-1898-), præst, Lading,  1857
Ølan, Jens …zon (1678-), Århus,  838
Øllegaard, … (†1913), præst, Fruering, Vitved,  3001
Ølsgaard, Elias – se under Sten- og billedhuggere i 

Kunstner- og håndværkerregister
Ølsgaard, G. Knækenborg – se under Malere i 

Kunstner- og håndværkerregister
Ørbek, Maren Melchiorsdatter (o. 1750),  2002
Ørnholms Eftf. – se under Urmagere i Kunstner- og 

håndværkerregister
Ørsted, Fog Jacobsen (1664-1721), præst, Sønder Vis-

sing, Voerladegård,  3835, 3857
Ørum, S. – se under Snedkere og billedskærere i 

Kunstner- og håndværkerregister

Østergaard, … – se under Murere i Kunstner- og 
håndværkerregister

Østergård, Else – se under Konservatorer i Kunst-
ner- og håndværkerregister

Østergaard, J. J. (-1873-), lærer, Åby,  1451 note  
35

Østergaard, Kirsten Jørgensdatter (†1755), Sønder 
Vissing,  3835

Østergaard, Mads Jensen (-1783-), gårdejer, Alling,  
3655

Østergaard, Poul (-1766-70-), Hammergård,  4326 
no te 11, 4348 note 7

Øvlisen, Ane Bolette (-1972-),  2329
Øvlisen, Niels (-1947-72-), gårdejer, Saksild,  2329, 

2425

Aaboe, Mikkel (-1745-), præst, Gjødvad,  2173 note 
35

Aaboe, Peder (-1700-), præst, Vellev,  2173 note 35
Aabrink, Axel – se under Malere i Kunstner- og 

håndværkerregister
Åge (-1267-), dominikanerprior,  1004
Aage Pedersen (-1572-), kirkeværge,  1919, 1925 note 

55
Aage Thomsen (-1314-), ridder,  1096, 1270 note 18
Aagaard, … (-1880-), Skanderborg,  6256 note 141
Aagaard, Anders (-1966-), Vejle,  2617 note 32
Aagaard, Bella (-1966-), Vejle,  2617 note 32
Aagaard, C. F. – se under Malere i Kunstner- og 

håndværkerregister
Aagaard, Lars (-1777-), Kolding,  308
Aagaard, Peder Sørensen (-1731-50), kapellan, præst, 

Horsens,  5530, 5532, 5587-88, 5593, 5630 note 
655, 5632 note 731, 5855

Aale, Kirsten Olesdatter (†1687), Blegind,  3061, 
3065

Aale, Rasmus Olufsen (1644-1721), præst, Åle, Tør-
ring,  4374, 4376

Ålemesteren – se under Kalkmaleriværksteder i 
Kunst ner- og håndværkerregister

Åleværksted – se Ålemesteren
Århus Bispemester – se under Sten- og billedhug-

gere i Kunstner- og håndværkerregister
Aarhus, Clemens Nielsen (†1686), præst, Søften, 

Folby,  1702-04
Aarhus, Frans Mortensen (1692-1743), skipper, Århus,  

745-46, 837, 911-12
Aarhus, Karen Lavrisdatter – se Lavritsdatter, Karen
Århus, Peder Pedersen Saxe – se Saxe, Peder Peder sen
Aarslev, A. Margrethe (-1790-),  5976
Årstiderne – se under Arkitekter og bygmestre i 

Kunstner- og håndværkerregister
Aarup, E. – se under Malere i Kunstner- og hånd-

værkerregister
Aarup, H. C. – se under Malere i Kunstner- og hånd-

værkerregister

WORM – AARUP

446*



6608

Årup, Rasmus Olufsen (-1576-), Horsens,  5603 note 12
Aas, Richard – se under Arkitekter og bygmestre i 

Kunstner- og håndværkerregister

Åstredsen, Ove – se Ove Åstredsen
Aastrup, Valdemar (-1986-), præst, Ørting,  2711 note 

64-65
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Anlægsgartnere – se Have- og land skabs  arkitekter
Arkitekter og bygmestre (s. 6610)
Billedhuggere – se Sten- og billedhuggere
Billedskærere – se Snedkere og billedskærere
Blikkenslagere (s. 6615)
Blytækkere – se Tagtækkere
Bogbindere – se Bogtrykkere og bogbindere
Bogtrykkere og bogbindere (s. 6615)
Brolæggere og stensættere (s. 6615)
Bronzestøbere – se Gørtlere
Bøssestøbere – se Klokkestøbere
Drejere (s. 6615)
Elektrikere (s. 6615)
Farvere (s. 6615)
Fotografer (s. 6615)
Garvere (s. 6615
Gartnere – se Have- og land skabsarkitekter
Gipsstøbere – se Stukkatører
Glarmestre og glaskunstnere (s. 6615)
Glaskunstnere – se Glarmestre og glaskunstnere
Grafikere – se Malere
Guardeiner (s. 6616)
Guldsmede (s. 6616)
Gørtlere (kande-, tin- og bronzestøbere; 

kobber smede) (s. 6619)
Have- og landskabsarkitekter (anlægsgartnere) 

(s. 6620)
Handskemagere – se Skræddere og paramentma-

gere
Håndværkere (s. 6620)
Industrielle designere (s. 6620)
Ingeniører (s. 6620)
Jernstøbere (s. 6620)
Kalkmaleriværksteder (s. 6621)
Kandestøbere – se Gørtlere
Kanonstøbere - se Klokkestøbere

Klejnsmede – se Smede
Klokkestøbere (bøsse- og kanonstøbere) 

(s. 6621)
Kobbersmede – se Gørtlere
Kobberstikkere – se Malere
Konservatorer (s. 6622)
Kunstsmede – se Smede
Landskabsarkitekter – se Have- og landskabsarki-

tekter
Malere (tegnere, grafikere og kobberstikkere) 

(s. 6624)
Modelbyggere – se Skibsmodelbyggere
Murere (s. 6629)
Orgelbyggere (s. 6630)
Paramentmagere – se Skræddere
Perlestikkere (s. 6632)
Porcelænsfabrikker (s. 6632)
Rebslagere (s. 6632)
Sadelmagere (s. 6632)
Skibsmodelbyggere (s. 6632)
Skræddere og paramentmagere (s. 6632)
Smede (klejn- og kunstsmede) (s. 6632)
Snedkere og billedskærere (s. 6633)
Sten- og billedhuggere (s. 6636)
Stensættere – se Brolæggere og stensættere
Stukkatører (s.6638)
Syersker – se Skræddere og paramentmagere
Sølvsmede – se Guldsmede
Tagtækkere (s. 6638)
Teglbrændere (s. 6638)
Tegnere – se Malere
Tekstilkunstnere – se Vævere
Tinstøbere – se Gørtlere
Tømrere (s. 6638)
Urmagere (s. 6639)
Vævere (tekstilkunstnere) (s. 6639)
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For at lette overskueligheden indledes med en alfabetisk nøgle med henvisninger til de overordnede opslagsord.
Vedr. redaktionsprincipper i øvrigt – se indledningen til Navneregister (s. 6477).
Registret er udarbejdet af Laura Bjerrum, Birgitte Bøggild Johannsen og Anette Kruse i samarbejde med Hanne 
Wiborg Hansen, Rikke Garfield Lagersted-Olsen og Mogens Vedsø.
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ARKITEKTER OG BYGMESTRE
Aalto, Alvar (1898-1976), Finland,  6115, 6117 

note 7
Aalto, Elissa (1922-94), Finland,  6117 note 7
Achen, Eggert (1853-1913), Randers, Århus,  1984 

note 25 
Ahlmann, Vilhelm (1852-1928),  69, 327, 341, 

1141, 1752, 1763 note 11-12, 2155, 2386, 2396, 
2532, 3046-47, 3051, 3090, 3092

Altenau, Cornelis (†1558), Flensborg,  66, 365 
note 74 

Amdisen, Amdi (-1907-15-), Århus,  371 note 224, 
3770 note 40

Andersen, E. Foldager (*1948), Ry,  2104
Andersen, Jens Peder (1877-1942), København,  

124
Andersen, Laurits Foldager (*1922), Ry,  2104, 

3151, 3184, 3660, 3679
Andersen, Poul (*1928), Århus,  1431, 1436, 1447, 

4040 note 57, 4868, 4874, 4954, 6194, 6201, 
6240, 6260 note 235

Andreassen, Helge (-1958-68-), Vejle,  4519, 4523, 
5184

Arkitektgruppen i Århus A/S (-1993-),  6280
Arkitekthuset (-1998-), Silkeborg,  6311
Arthur-Nielsen, Ingemann (-1968-69-), Køben-

havn,  2912, 6096
Baruël, Jean-Jacques (*1923), København,  6117 

no te 7
Bentsen, Andreas (1839-1914), Vallekilde,  2584, 

2585 note 2 og 5
Berg, Axel (1856-1929), København,  125, 5222 

no te 16
Bindesbøll, Gottlieb (1800-56), København,  68, 

113, 315, 318, 1430, 1492, 4118, 4120, 4123, 
4128, 6197, 6209, 6256 note 166

Birch & Svenning A/S (1980-), Horsens,  4332, 
4835, 4852, 4892, 5052, 5094, 5211, 5280, 5382, 
5673, 6085, 6092 note 5, 6134, 6324, 6330, 6332

Blytmann, E. (-1906-), København,  2384
Borch, Martin (1852-1937), København, 2486, 

2491 note 69
Borning, Vitus (-1930-32-), Horsens,  5673, 6120
Brandin, Philip (-o. 1550-94), Güstrow,  4306 note 

61
Brunius, C. G. (1792-1869), Sverige,  1265 note 

164
Brunstrøm, … (-1850-), Horsens,  5458, 5617 

note 309
Bræstrup, Cosmus (1877-1944), København,  1008, 
Carlsen, Johan Harding (-1979-89-), Bjerring bro,  

1654, 3570
Christensen, Charles (1886-1959), København,  

5678, 5998, 6005
Christiansen, C. E. (-1976-), Viby,  2411
Clausen, Jens Chr. (1835-86), Horsens,  4003, 

4006, 4008, 4864, 4938, 4951-52, 4954, 5460, 
5617, 6066, 6106 note 4, 6127-28

Clausen, Rudolf Frimodt (1861-1950), Århus,  
124, 1071, 1081, 1290, 1696, 1726, 1741, 1745, 
1869, 1909, 2093-94, 2472-73, 2691, 3047, 3253 
note 116, 4146, 4208, 4211

Clemmensen, Ebbe (1917-2003), København,  
4756

Clemmensen, Karen (1917-2001), København,  
4756

Clemmensen, Mogens (1885-1943), København,   
69, 104, 142, 145, 152-54, 157-60, 184, 196, 204, 
284, 329, 331, 371 note 225, 380, 440, 485, 555, 
978, 1316, 2386, 3190, 3207 5232, 5241, 5291

Colwitz, Johan Friedrich (o. 1749-1808-), Århus,  
338, 1172, 1296, 2384, 2386

Dahlerup, Vilhelm (1836-1907), København,  68, 
124, 321, 370 note 203, 580, 1321

Dammeyer, Henning (*1929), Silkeborg,  3269, 
6321

De Jyske Arkitekter – se Jyske Arkitekter, De
Draiby, Ejvind (1910-96), Århus,  1373-74, 1699, 

2506
Draiby, Frederik (1877-1966), Århus,  1261 no te 

72, 1322, 1373-74, 1699
Ebsen, Christel (1980’erne),  4709
Edstrand, Gert (*1929), København,  6117 note 2
Ehlers, H. (-1948-), Brædstrup,  5208
Elmquist, Joh. (-1926-),  3956
Estrup, Hector (1854-1904), Horsens,  4356-57, 

4523, 4741-42, 4774, 4777, 4839, 4982, 4985, 
4990, 5312-13, 5370, 5382, 5385-86, 5388-91, 
5401, 5408, 5410, 5417-18, 5446, 5452, 5462-63, 
5465-67, 5488, 5528, 5536, 5545, 5562, 5585, 
5599, 5606 note 89, 5607 note 118, 5608 note 
135, 5609 note 146 og 158 samt 163, 5610 note 
173-74, 5611 note 179-180 og 186 samt 193, 
5612 note 208, 5615 note 257 og 262 samt 268, 
5616 note 290, 5617 note 308 og 324 samt 327 
og 329, 5618 note 331-32 og 335 samt 357, 5658-
60, 5678, 5680, 5696, 5715, 5732, 5740-42, 5745-
46, 5757, 5791, 5896, 5953, 5959, 5962, 6001 note 
61 og 63 samt 66-68, 6002 note 117-18 og 122, 
6003 note 130-31, 6005 note 170 og 173, 6006 
note 175 og 178-82 samt 190-92, 6007 note 207 
og 212, 6010 note 264 og 274, 6011 note 291, 
6012 note 305, 6014 note 326, 6015 note 345, 
6016 note 346 og 362-63, 6022 note 432, 6024 
note 470, 6025 note 519, 6028 note 555, 6029 
note 571 og 572 samt 587, 6031 note 610-11 og 
613, 6032 note 636, 6033 note 653 og 670, 6093-
94, 6097, 6106 note 1 og 3, 6110 note 4

Exner, Inger (*1926), Århus,  1316, 1947, 1987, 
1991, 1996, 2223, 2984, 2999, 3026, 4153, 5370, 
5483, 5490, 5545, 5554-56, 5628 note 593 og 
600
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Exner, Johannes (*1926), Århus,  1316, 1947, 1987, 
1991, 1996, 2002, 2223-24, 2232, 2984, 2999, 
3026, 4153,  5370, 5483, 5490, 5545, 5554-56, 
5628 note 593 og 600, 6117 note 2

Fenger, Ludvig (1833-1905), København,  3771 
no te 61, 6106 note 4

Fischer, Eigil (1878-1963), København,  5380
Foldagers tegnestue (-1980-), Ry,  3660
Frederiksen, Anton (1884-1967), Århus,  371 note 

224, 1316
Frederiksen, Carl R. (1915-74), København,  1313
Frederiksen, Johannes (1881-1960), Århus,  69, 

145, 183, 199, 201, 204, 327, 329, 331, 348 note 
12, 3594, 3652 note 35, 3770 note 40

Frederiksen, P. (-1880-),  1463
Friis og Moltke (1954-), Århus,  1463, 1479, 1493, 

2520
Friis, Frederik Ferdinand (1793-1865), Køben-

havn,  1492, 4140 note 39, 6083
Friis, Knud – se Friis og Moltke 
Fritz, Marcus (1868-1942), Århus,  1676, 1696, 

1704 note 7 og 13, 2107, 2135, 2200, 3585, 6191, 
6200-01, 6209, 6255 note 122-123, 6366, 6374

Fritz, Sven (†1992), Århus,  356 note 63, 1276 
note 82, 1373-74, 1657, 1698-99, 2084 note 29, 
2107, 2281 note 60, 2506, 2838 note 50, 3585, 
3601, 4663, 6018. 6365 

Fugl, Christian (1858-1941), Randers,  3709 note 
49

Gjerrild, C. K. (1899-1979), Århus,  2135
Gnudtzmann, J. E. (1837-1922), København,  3220
Golfer, Ib (-1999-), Horsens,  6085, 6092 note 5
Gording, Kristen (1880-1950), København,  3310, 

3312
Gottlob, Kaj (1887-1976), København,  1316
Gram, Peder (-1980-),  4709
Gravers, Arne (1918-1982),  Århus,  1317
Grumstrup, … (-1904-), København,  6223
Graae, Rolf (1916-96), Hellerup,  591, 986, 1584, 

2273, 2430, 2816, 2831, 2842, 2846, 4001-02, 
4411, 4817, 4978, 5241

Hansen, … (1920’erne),  4521
Hansen, C. F. (1756-1845), København,  3541 note 

24
Hansen, Christian (1803-83), København,  5619 

no te 393, 5732
Hansen, P. C. (-1868-75-), Svendborg,  4011 note 25
Hansen, Sven (1910-89), Brabrand,  2582, 2795
Hardie-Fischer, Viggo (1906-83), København,  

1888, 6277, 6316, 6319, 6321-22, 6328-29, 6330 
note 1

Harsdorff, C. F. (1735-99), København,  68, 283-
84, 303, 305-06, 977, 4083, 5356, 5378, 5380, 
5605, 5970, 6153, 6156 note 4

Haven, Lambert van (1630-95), København,  884, 
4908

Havning, Thomas (1891-1976), København,  124, 
1316 

Helger, Henning (1912-89), København,  3737, 
3748

Henningsen, Poul (1894-1967), København,  5294
Herholdt, J. D. (1818-1902), København,  68, 320, 

322, 4039 note 28, 5465, 5617 note 328, 5619 
no te 393, 5732

Hetsch, G. F. (1788-1864), København,  315, 6166, 
6309

Hiernøe, Jens – se under Sten- og billedhug gere
Hjersing, Peter (1888-1959), Randers,  1741
Holm, Hans J. (1835-1916), København,  1945, 

1964 note 11, 1965 note 16, 3475, 3460
Holm, Helge (1891-1973), København,  6164, 

6192, 6200-01, 6255 note 130
Holsøe, N. P. (1826-95), København,  1290
Høeg-Hansen, Axel (1877-1947), Århus, Køben-

havn,  3490
Høffner, Johan Jørgen (1764-1839), Horsens,  

1074, 1318, 5455, 5457, 5616 note 315
Hårleman, Carl (1700-53), Stockholm,  3988 note 

12
Iversen, Henrik (-1961-), København,  6117 note 2
Jacobsen, Poul E. (-1931-),  6135 note 2
Janssen, Ewert (-1665-92), København,  6162, 

6172
Jensen, Edvard (1858-1943), Silkeborg,  4208, 

6274, 6276, 6301, 6303, 6313, 6315
Jensen, Erik (1894-1986), København,  1961
Jensen, Fr. (-1964-), Tange,  3546
Jensen, Hans Vinther (-1950-),  4180
Jensen, N. G. (-1931-), Horsens,  5284
Jensen, Preben (-1987-), Hammel,  3447
Jensen-Klint, P. V. (1853-1930), København,  1316
Jyske Arkitekter, De,  5300
Jørgensen, Chr. (-1905-16-),  6107, 6111 note 1
Jørgensen, Thorvald (1867-1946), København,  

649 note 441, 5998
Kampmann, Hack (1856-1920), Århus,  69, 106, 

138, 180, 284, 327, 329-30, 335, 337, 470 note 
278, 1316, 1740 note 8, 1764 note 23, 1965 note 
22, 2013, 3184, 3720, 3731, 3739, 3756, 3771 
note 61, 4344, 4357, 4401, 4777, 5222 note 16 

Karlsen, Arne (*1927), Galten,  591, 1830, 1942, 
1947, 1960-61

Kiilsgaard, Carl (1853-1926), Århus,  1792, 1794, 
1822, 1826 note 21, 1839, 1844 note 12, 1924 
note 24, 1942, 1945, 3327, 3329, 3333, 3378, 
3383,  4746, 4764 note 22

Kiilsgaard, Christen (1820-87), Århus,  1712, 1771, 
1789, 1791, 1802-03, 1819-20, 1822, 1832-34, 
1840, 1843, 1847, 1850, 1857, 1899 note 15, 
1909, 1946, 2006 note 47, 2104, 3310-11, 3324, 
3329, 3370, 3409-10, 3412, 3444, 3447, 3450, 
3453, 3502, 3506, 3530-31, 3575, 3581

ARKITEKTER OG BYGMESTRE
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Kiilsgaard, Peter Chr. – se under Murere
Klein, Vilhelm (1835-1913), København,  320
Klemann, Wilhelm Th. (1884-1963), Århus,  5178
Klint, Esben (1915-69),  København,  5294
Klint, Kaare (1888-1954),  København,  5022, 

5870, 6328, 6330 note 6
Knudsen, Ludvig Harald (1843-1924), Køben havn,  

3186
Knudsen, Torben (-1985-94-), Horsens,  4519, 

4521, 4741, 4777, 4802, 4974, 4977, 4978, 5049, 
6134, 6372

Koch, Jørgen Hansen (1787-1860), København,  
106, 1676, 4118

Koch, Peter (1905-80), København,  6117 no te 2
Koch, Valdemar (1852-1902), København,  130, 

3190, 3220, 4466, 4742, 5278, 5615, 6111 note 3
Krage, Conny P. (-1928-), arkitekt(?),  5053
Kristensen, Aage (*1916), Brabrand,  1166, 1455, 

1571, 1738, 1746, 1756, 1804, 1852, 1870, 1876, 
2015, 2024, 2088, 2094, 2190, 2200, 2209, 2215, 
2418, 2428-29, 2944, 3060, 3105, 3154, 3169, 
3185, 3193, 3221, 3281, 3289, 3466, 3506, 3531, 
3538, 3551, 3570, 3576, 3601, 3627, 3646, 3648, 
4120, 4133, 4147, 4153, 4190, 4200, 4440, 5308, 
5324 

Kruuse, Anders (1745-1811), Horsens,  68, 306, 
308-09, 1296, 2386, 4447, 4557, 4869, 4872, 
4923 note 25, 5369, 5385, 5390, 5452-56, 5458, 
5472, 5475, 5482, 5486, 5496, 5532, 5536, 5542, 
5551, 5567, 5603 note 19, 5620, 5657, 5670, 
5674, 5722, 5728, 5731, 5748, 5761, 5875, 5879, 
5950, 5970, 5994-95, 6035 note 703, 6066, 6153, 
6156 note 2-3, 6200, 6353

Kühnel, Sophus Frederik (1851-1930), Århus,  
155, 158, 315, 1316, 1322, 2042, 2816, 2829, 
2831, 3184, 3832, 3867, 4400, 4419, 4423, 4426, 
4478

Langballe, Otto (1880-1959), Køge,  5881
Lange, Carl (1828-1900), Århus,  1610 note 14, 

1712, 1723 note 23, 1798 note 31, 1887
Langeland-Mathiesen, Aage (1868-1933), Kø ben-

havn,  6164-65, 6374
Langetoft, Helge (-1961-),  6117 note 2
Langlet, Emil (1824-98), Stockholm,  2585 note 5
Larsen, Henning (*1925), København,  1322
Lemche, Søren (1864-1955), København,  5278
Lerbech-Sørensen, Erik (-1973-91-),  5286, 5370, 

5382, 5391, 5471, 5491, 5530, 5628 note 597
Leth, Wilhelm Peter (1820-48-),  4118, 4140 note 

39
Løffler, J. B. (1843-1904), (bygningsarkæolog), 

København,  3277, 3760, 3780, 3827, 3869, 3925, 
3950, 4080, 4087, 4090, 4160, 4162, 4236, 4262, 
4318, 4333-34, 4338, 4346, 4354, 4379, 4386, 
4389 note 76, 4400, 4426, 5044, 5053, 5057, 
5097

Lønborg-Jensen, Harald (1871-1948), København,  
1429, 1524, 1526, 1533, 1537, 1888, 1926, 1933, 
1937, 2215, 4648, 6164, 6192, 6200-01, 6239, 
6255 note 127 og 130 samt 134, 6257 note 177, 
6260 note 245, 6277, 6279, 6285, 6293-95, 6298 
note 20, 6322, 6330 note 1, 6359

Madsen, Edv. (-1960-), Silkeborg,  6316
Magdahl Nielsen, Johannes (1862-1941), Køben-

havn,  5275, 6111 note 3
Magens, Boye (1748-1814), København,  2384
Malling, Jørgen (*1944),  1309 note 12, 1614, 

1618, 1788, 1791, 1909, 1927, 3185-86, 3310, 
4153, 4709, 5008

Marxen – se Vilhelmsen, Marxen og Bech-Jensen
Meldahl, Ferdinand (1827-1908),  68, 122, 315, 

319-20, 322, 378-79, 485, 977, 1290, 1723 note 
23, 4512 note 182

Meyer, Bent (*1927), Hørning, Nørre Vissing,  
1598, 1684, 1713, 1728, 1738, 2066, 2088, 2094, 
2386, 2944, 3048, 3073, 3080, 3092, 3105, 3312, 
3319, 3410-11, 3531, 3679, 3690, 3699, 4190, 
4200

Meyer, Johan Andreas (1783-1822),  3541 no te 24
Millar, Blake (-1961-),  6117 note 2 
Mogensen, Børge (1914-72),  4153
Moll, J. (-1924-),  3526
Moltke, Elmar – se Friis og Moltke
Mundt, H. (1887-1957), Sønderborg,  124
Müllertz, A. J. (-1904-),  1316
Møller og Grønborg (-1992-),  5606
Møller, Anders (-1775-),  3989 note 12
Møller, C. F. (1898-1988), Århus,  106, 125, 331, 

568, 877, 1317, 2151, 6174, 6255 note 126
Møller, Carl August (1805-65), Odense,  4140 

note 39, 5459
Møller, Frimodt (-1895-),  1316
Møller, Thorkel (1868-1946), Århus,  1430
Mørk-Hansen, V. J. (1856-1929), København,  

3110
Mørup, Christian Jensen (1732-1800), Ran ders,  

106, 3279-80, 3988 note 12
Maag, James (-1880-),  1463
Nebelong, J. H. (1817-71),  6119, 6135 note 3
Nebelong, N. S. (1806-71), København,  68, 123, 

208, 309, 313, 321-22, 341, 358 note 107, 485, 
580, 666, 977, 2585 note 5

Niclasen, Frode (1910-75),  2151
Nielsen, Axel (-1930-),  4257
Nielsen, H. P. (1895-1986), Odder,  2160, 2166, 

2168-69, 2178, 2183, 2236, 2241, 2256, 2271, 
2291, 2293, 2295, 2319, 2367, 2412, 2445, 2448, 
2494, 2532, 2558, 2599, 2605, 2618 note 60, 
2669, 2688, 2691, 2801, 2806, 2846, 2892, 2983, 
2998, 3007 note 42, 3018, 3029, 4629, 4635, 
4777, 4835, 4869, 4892, 4952, 4974, 4978, 5023

Nielsen, H. P. Holm (*1926), Odder,  2178, 2241, 
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2256, 2291, 2295 2307, 2328, 2346, 2362, 2411-
12, 2442, 2446, 2464, 2510, 2523, 2582, 2594, 
2599, 2691, 2715, 2721, 2796, 4561, 4635

Nielsen, Johannes Magdahl – se Magdahl Nielsen, 
Johannes

Nielsen, M. Rosing (-1913-),  1316
Nielsen, Strange – se Strange Nielsen og Sparre
Nielsen, Aage C. (1903-77), Århus,  1316, 1431, 

1436, 1447, 1732, 2037, 4868, 4874, 4954, 6193, 
6240, 6260 note 235

Niepoort, Paul (*1922),  6113, 6115, 6117 no te 2
Norn, Ebbe Creemers (1921-61), Horsens,  3888, 

3898, 3915, 5061, 6132
Norn, Viggo (1879-1967), Horsens,  2386, 2472, 

2509, 2554, 2649, 2656, 2691, 2731, 2816, 2846, 
2884, 2892, 3042, 3068, 3080, 3089-90, 3102, 
3104, 3124, 3450, 3571, 3656, 3937, 3996, 4000, 
4051, 4112, 4200-01, 4310, 4354, 4358, 4372, 
4426, 4510 note 123, 4573, 4598, 4741, 4804, 
4834, 4837, 5052-53, 5057-58, 5061-62, 5064-
65, 5070, 5076, 5081, 5088, 5090, 5094-96, 
5135, 5186, 5275, 5286, 5302, 5307, 5323, 5359, 
5370, 5380, 5385-86, 5388, 5390-91, 5401, 5405, 
5466-70, 5473, 5475-76, 5480, 5482, 5488, 5490, 
5492, 5495, 5507, 5510, 5530, 5533, 5539-40, 
5545, 5550-52, 5556-57, 5582, 5586-87, 5604-
07, 5609, 5611 note 183, 5618 note 345, 5621, 
5628-32, 5691, 5696, 5881, 5889, 5972, 6001 
note 97, 6022 note 433, 6074, 6128-29, 6132-33, 
6135 note 18, 6257 note 177 og 190, 6315, 6355, 
6366

Nyrop, Martin (1849-1921), København,  3771 
note 61, 4699 note 45, 4731 note 39

Næss, Hans (1723-95),  68, 276, 284, 303, 306, 
310-11, 315, 368 note 152 og 161, 484, 500, 536, 
544, 568, 6153

Olesen, Ejner (-1993-), Silkeborg,  6333
Olsen, Vilhelm (1883-1950), Holbæk,  6276, 6311
Paludan, Hother (1841-88), Viborg,  2118 note 21
Paludan, Peter (*1934), Holte,  2917
Pedersen, Axel (-1964-), (konstruktør),  4703
Petersen, Ebbe Lehn (*1928), Odense,  2806
Petersen, Erik (-1961-),  6117 note 2
Petersen, Knud Blach (*1919), Brabrand,  1544
Petersen, L. A. (1848-1935), København,  315
Poulsen, Gerhardt (1883-1918), Odense,  3307
Puck, Vilhelm Carl (1844-1926), Århus,  1322, 

1346 note 24, 1424 note 29, 1493, 1524, 1552-
53 2066-67, 2069, 2074, 2076, 2084 note 17, 
2104, 2106-07, 2118 note 21, 2197, 6106 note 4, 
6191, 6195, 6257

Quist, Peder Svane (1764-1841),  2748, 5616-17, 
5457

Rasmussen, Ali (1912-93-), Århus,  2307
Rasmussen, Hans Christian (1888-1984), Silke-

borg,  6276, 6295, 6321

Rasmussen, Holger (1871-1952), København,  
1316

Richter, Johan (1925-98), Århus,  1317
Rieman, Nicolaus Hinrich (-1738-59), Skive,  68, 

283, 299, 300, 310, 349 note 70, 2203, 2891, 
5368, 5385, 5390, 5447-49, 5456, 5476, 5619 
note 383, 5672, 5725-28, 5747, 5922, 5929, 6004 
note 155, 6005 note 158-59, 6065 

Risom, Sven (1880-1971), Hillerød,  124
Roldsgaard, R. D. (1923-85-), Brædstrup,  3317, 

3319, 3660, 3679, 3705, 3720-21, 3849, 3885, 
3888, 3937, 3965, 4016, 4037, 4063, 4180, 4241, 
4310, 4313, 4335

Rosen, Anton (1859-1928), København,  124, 6333
Ry Andersen, Thorkil (1912-94), Århus,  4663
Schiødte, Erik (1849-1909), København,  2075, 

3311, 4449, 4452, 6279
Schmidt, Jørgen Kjeldsen (1904-93), Århus,  1520, 

1524
Schmidt, Kaj (*1930), Århus,  1520, 1524
Schmidt, Lone (-1985-), Århus,  2230
Schmidt, Valdemar (1864-1944), København,  1316
Schmitz, Franz (1832-94), Køln,  1313
Schrøder, Hans Wilhelm (1810-88), Århus,  106, 

1320, 2761, 4864, 6366
Schütze, Jørn (*1943), Århus,  4546, 4869
Seiersen, Flemming Steen (*1927), Skanderborg,  

2813, 2884, 2944, 3072
Sibbern, H. (1826-1901),  2201, 6274, 6279-80, 

6285
Skov, Aksel (1903-2001), Århus,  1008, 1023, 1070, 

1078, 1154, 1173, 1290, 1300, 1307, 1455-56, 
1463, 1479, 1493, 1571, 1596, 1677, 1746, 1756, 
1804, 1870, 1876, 1931, 1936, 2135, 2142, 2151, 
2181, 2200, 2215 2950, 2968, 3048-49, 3060, 
3154, 3193, 3221, 3237, 3240, 3281, 3289, 3454, 
3466, 3506, 3551, 3570, 3576, 3601, 3627, 3646, 
3648, 3652 note 36, 4120, 4559, 4561, 4599, 
5308, 5324

Skovgaard, Hans Georg (1898-1969), København,  
3826, 3830, 3832, 4448, 5255, 5791, 6368

Skriver, Poul Erik (*1918), København,  6115
Smidt, C. M. (1872-1947), (bygningsarkæolog), 

København,  173, 186, 2480, 2591, 3012, 3720, 
3726, 3728-29, 3780-82, 3789-90, 3793-94, 
3796, 3798, 3800-01, 3844, 3881 note 30, 5201, 
6164, 6270, 6371

Spreckelsen, Johan Otto von (1929-87),  1317
Steenberg, Gudrun – se under Sten- og billed-
huggere

Steinbrenner, C. (-1860-72-), Århus,  335, 337, 
1321, 1430, 4525

Storck, H. B. (1839-1922), København,  3193, 
3220, 3224, 3232, 5370, 5382-83, 5385-86, 
5388-90, 5401, 5405, 5412-13, 5417, 5427, 5442, 
5461-63, 5465-67, 5472-77, 5488, 5528, 5538, 

ARKITEKTER OG BYGMESTRE



6614 KUNSTNER- OG HÅNDVÆRKERREGISTER

5550, 5559, 5604 note 30, 5606 note 89 og 110, 
5607 note 118, 5609 note 145-46 og 150 samt 
158, 5610 note 174, 5611 note 180 og 191 samt 
193, 5612 note 204 og 208, 5615 note 257 og 
262 samt 265 og 268, 5616 note 275 og 290, 
5617 note 308 og 324 samt 327 og 329, 5618 
note 332, 5658-60, 5669-70, 5674, 5677-78, 
5680, 5696, 5706, 5723-26, 5732, 5738-40, 5742-
43, 5746-51, 5755-56, 5764-65, 5785, 5788, 
5793, 5816, 5844, 5869, 5871, 5884-85, 5888-89, 
5896, 5941, 5959, 5997-98, 6001 note 63-64 og 
66-68, 6002 note 117-18 og 122, 6003 note 130-
31, 6004 note 157, 6005 note 170 og 173, 6006 
note 175 og 178-182, 6006 note185 og 187 samt 
190-192, 6007 note 207 og 212, 6008 note 229 
og 235, 6010 note 264 og 274, 6011 note 291, 
6012 note 305, 6014 note 326, 6015 note 345, 
6016 note 346 og 362-63, 6019 note 403, 6020 
note 407, 6021 note 408 og 417, 6022 note 432, 
6024 note 470, 6025 note 519, 6028 note 555, 
6029 note 570-572 samt 579 og 587, 6031 note 
610-613, 6032 note 636, 6033 note 653 og 670, 
6094, 6106 note 3 og 4

Strange Nielsen og Sparre (-1966-71-), Skan der-
borg,  2892, 2934 note 36, 3124, 3349, 3376-77

Svane, Christian (1890-1971), Kolding,  1322
Svenning, Mogens – se Birch og Svenning A/S
Søndergaard, Svend (†1967),  1008
Sørensen, Hans (-1950-),  4180
Sørensen, Holger (-1936-62-), Brædstrup,  3849, 

3946, 3996, 4044, 4051, 4079, 4083, 4159, 4162, 
4172, 4217, 4313

Sørensen, Jens J. (-1939-), Sønder Galten,  2066
Sørensen, Johannes (-1956-),  1496, 1505
Sørensen, Kjeld (*1942), Fårvang,  3370
Sørensen, Knud Axel (1902-80), Silkeborg,  6280, 

6302, 6332
Sørensen, Kr. (1888-1953), Hadsten,  1818
Sørensen, René (-1980-),  2523
Teschl, Leopold (1911-89), Ålborg,  1772
Tessin, Nicodemus (d.y.) (1654-1728), Stockholm,  

6026
Theilgaard, Alfred (-1950-78-), Hammel,  1848, 

3328, 3394-95, 3447, 3505-06, 3660, 3690, 6367
Thielemann, Ferdinand (1803-63), København,  

113, 122, 125, 318, 335, 1320-21, 1492-93, 1676, 
2185, 2352, 2356 note 36, 2656, 3153, 3529, 
4115, 4117, 4120-21, 4141 note 59, 4228, 6340

Thommesen, Peter (-1933-77-), Hadsten,  1676, 
1821

Thomsen, Asger (-1992-),  4402
Thomsen, Edv. (-1964-75-), Randers,  2067, 2075, 

3956, 4148, 4279, 4692
Thonning, Carl (1855-1926),  4506
Thorsen, Preben (-1970-72-), Birkerød,  3915, 

3926, 4162

Thurah, Lauritz de (1706-59), København,  5893, 
6199, 6245, 6374

Thyrring, Poul Erik (1930-89),  6117 note 2
Truelsen, Niels Frithiof (1938-89-),  3305
Tvede, Vilhelm (1826-91), København,  2749, 

2752, 2756, 2762, 2764
Uldall, Fritz (1839-1921), (bygningsarkæolog), 

Randers,  1088, 1112, 1444, 1446, 1551, 1615, 
1711, 1718, 1819, 1825, 1945, 1971, 1973, 2026, 
2078, 2118 note 21, 2222, 2232, 2239, 2307, 
2309, 2311, 2313-14, 2331, 2394, 2417, 2434, 
2443, 2446, 2453-54, 2464-65, 2472, 2474, 
2495, 2521, 2524, 2526-27, 2532, 2589, 2595, 
2597, 2599, 2606, 2621, 2652, 2656, 2688, 2692, 
2716-17, 2720, 2829, 2845, 2887, 2947, 2949-50, 
2953, 2968, 3000, 3020, 3024-25, 3028, 3074, 
3095, 3098 note 50, 3106, 3121 note 20, 3144 
note 18, 3173-74, 3277, 3320, 3370, 3400, 3405, 
3409, 3503-04, 3506, 3519, 3527, 3532, 3540, 
3547, 3549, 3552, 3571, 3575, 3581, 3586, 3628, 
3682, 3726, 3739, 3812-13, 3817, 3914, 3954, 
3985-86, 4001, 4007, 4010, 4046, 4048, 4050, 
4078, 4080, 4232, 4318-19, 4333-34, 4354, 4356, 
4373, 4377, 4389 note 47, 4403, 4522, 4572, 
4593, 4617, 4637, 4673, 4675, 4724-25, 4738, 
4741, 4753, 4776, 4832, 4888, 4900, 4977, 4979, 
5004, 5052-53, 5205, 5207, 5231, 5389-90, 5678, 
6354, 6360

Vig-Nielsen, Søren (1876-1964), Viborg,  4251
Vilhelmsen og Kristensen (-1978-89-),  1852, 

3354, 3454, 4954, 5743
Vilhelmsen, Jens (1939-82-), Kjellerup,  1309 note 

12, 1614, 1618, 1791, 1852, 1870, 1895, 1927, 
2015, 2024, 2190, 2219, 2418, 2428-29, 3185-86, 
3193, 3221, 3310, 3337, 3538, 4147, 4153, 4440, 
4709, 5008, 5135, 5211

Vilhelmsen, Marxen og Bech-Jensen (-1986-94-),  
4678, 5184

Vinther og Roldsgaard (-1957-91-), Brædstrup,  
3317, 3319, 3660, 3679, 3705, 3720-21, 3816, 
3849, 3855, 3867, 3885, 3888, 3911, 3915, 3937, 
3944, 3949, 3952, 3955-57, 3965, 3996, 4003, 
4016, 4025, 4037, 4051, 4063, 4076, 4083, 4120, 
4157, 4180, 4205 note 62, 4209, 4241, 4251, 
4257, 4310, 4313, 4335

Vinther, Hans – se Vinther og Roldsgaard
Walther, V. Th. (1819-92), Århus,  68, 69, 112, 123, 

152-59, 163, 174, 180-81, 184, 198-99, 200, 233, 
239, 284, 313, 315, 322-23, 325, 327, 329, 341, 
350 note 84, 353 note 26, 358 note 129, 379, 
410, 448, 485, 530, 534, 536-37, 540, 565, 619, 
666, 821, 1070, 1078, 1080, 1088, 1115, 1129-30, 
1140, 1154, 1174, 1278 note 148, 1289, 1313, 
1394, 1414-15, 1430, 1436, 1463, 1476, 1479, 
1492, 1529, 1536, 1552, 1562 note 17, 1610 note 
14, 1677, 1741, 1745, 1752, 1764 note 23, 1803, 
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1869, 1880 note 15-16, 1945, 1965 note 24, 
1974, 1984 note 27, 2013, 2015, 2069, 2084 note 
24, 2104, 2106, 2108, 2110-11, 2114, 2117 note 
10 og 21, 2200-01, 2203-04, 2213-14 note 14, 
2341, 2346, 2950, 3153-55, 3310, 3375-76, 3454, 
3457, 3460, 3463, 3465, 4116, 4006, 4226, 4228, 
4231, 4240, 4247, 4522, 4525, 4756, 4864, 4952, 
5240, 5370, 5385-86, 5388-90, 5401, 5410, 5418, 
5420, 5427, 5432, 5434, 5436, 5443, 5456, 5458-
62, 5466, 5469, 5472-73, 5476, 5480, 5482, 5488, 
5490-91, 5497-98, 5507, 5528, 5530, 5533, 5539, 
5544, 5550, 5552, 5559, 5606 note 115, 5618 
note 366, 5658, 5732, 5738, 5747, 5750, 5783, 
5844, 5896, 6000 note 54, 6007 note 210, 6164, 
6189, 6191, 6194

Wegner, Hans J. (1914-2007),  5536, 6223
Wier, P. M. (-1917-24-), Århus,  1797 note 7, 1848
Winstrup, L. A. (1815-89), Kolding,  1290, 1929, 

2089, 4115, 4120-21, 4125, 4140 note 37, 4938-
39, 5459 

Zeltner, Hans Christian – se under Jernstøbere
Zimmermann, Samuel – se under Murere
Zuber, Christian Joseph (1736-1802),  68, 284, 

297, 302, 305-08, 310-11, 315, 368 note 160, 
562, 2318 

Zwingmann, Christian (1827-91), København,  
2398

Årstiderne (-1996-2004-), Silkeborg,  6280, 6313, 
6315

Aas, Richard (-1965-67-),  4401-02

BLIKKENSLAGERE
Blitz, E. (-1863-), Randers,  342, 1794, 1837
Buhl, S. H. (-1836-38-), Horsens,  4716, 4718, 

4787, 6371
Christensen, J. P. (-1880-86-), Odder,  2510
Christiansen, J. A. (-1928-), Silkeborg,  6315
Dændler, Michael Christian (-1836-63-), Hor sens,  

5457-58, 5538, 5599, 5617 note 310, 5996 
Grønloft, … (-1892-), Århus,  4210
Hansen, A. (-1890-), Hammel,  3518
Høyer, … (-1845-), Århus,  323
Mejer, …  (-1830-),  1170
Meyer, J. W. (-1877-), Århus,  3518
Nielsen, Chr. (-1888-), Horsens,  5741, 5751
Nielsen, P. (-1880-95-), Hammel,  1794, 1824, 

1837, 3426, 3456, 3468, 3508, 3536, 3583
Rasmussen, L. (-1898-), København,  3468
Rauer, Hans Madsen (1859-1902), Horsens,  4753
Steffens, C. C. (-1969-), Ry,  3186
Tonholt, Johan Henrich (-1743-), Århus,  640 note 

145

BOGTRYKKERE OG BOGBINDERE
Fenden, Carl Gottfred (-1784-),  1146
Hansen, Edvard Emil (-1856-),  6239

Hoffensberg, J. & Fr. Trap (-1873-82-),  3031
Jessen, J. (-1763-65-), bogbinder(?),  1144
Lodwigsen, Hans (-1688-),  1146
Peder (-1647-), Århus,  3054
Seiersen, Jørn, Århus,  2216 note 2
Skonning, Hans Hansen (1579-1651), (forfatter), 

År hus,  366 note 85, 827
Søren (-1687-),  1146
Zimmermann, Johan (-1705-50), Århus,  507-08, 

747, 911, 1144

BROLÆGGERE OG STENSÆTTERE
Gregersen, Jørgen (-1741-),  5669
Jens (-1618-), Hammel,  1942
Storgaard, Anders (-1741-),  5669
Ulkjær, Poul (-1609-), Horsens,  6152 note 7

DREJERE
Holm, Niels (-1802-),  551 
Jensen, Søren (-1855-),  3358
Petersen, H. C. (-1858-),  614
Rasmus (-1653-),  620
Rasmus (-1701-), (snedker), Horsens,  5628 note 

598, 5629 note 618
Suerre, Søren (-1613-), Kiersmølle,  3670
Sørensen, Peder (-1716-),  5509
Sørensen, Søren (-1897-), Skanderborg,  3755

ELEKTRIKERE
Fogh og Mørup (-1968-),  4993

FARVERE
Tarlion, ... (-1830-), Århus,  1119

FOTOGRAFER
Ebbesen, H. Andersen (1848-1923),  1261 no te 71
Hude, Kristian (1864-1929), Roskilde,  1908
Otzen, Niels (-1972-), Odder,  2644 note 29
Pedersen, Poul (1928-), Århus,  1259 note 50
Pedersen, Thomas (1900-75), Århus,  1259 no te 50
Rastrup, Lars – se under Malere

GARVERE
Kreivitz, Gabriel (-1714-), (remsnider),  866
Torslev, Christen Andersen (-1717-25),  829, 910

GLARMESTRE OG GLASKUNSTNERE
Anders (-1675-85-), Them,  3945, 4026
Belofschy, Daniel (-1799-), Skanderborg,  6186 
Boes, I. C. (-1855-), Skanderborg,  6188
Clausen, Albert (-1737-45-),  5723, 5725
Evert (-1733-34-),  5447
Forst, Victor von der (-1929-), Münster,  6303
Frese, Brdr.,  5287
Frese, L. (L. Frese og Sønner) (-1951-), Køben-

havn,  1374

ARKITEKTER OG BYGMESTRE – GLARMESTRE OG GLASKUNSTNERE
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Frese, Mogens (-1977-), København,  6317
Gjerulff, E. (-1928-29-), Silkeborg,  6315
Hans (-1634-35-), Vejle,  4837
Jørgensen, Morten (-1682-83-), Skanderborg,  

4525
Karsten (-1647-), Århus,  3048
Lauritsen, Jørgen (-1751-58-), Århus,  1168
Peder (-1609-16-), Horsens,  5010, 6152 note 8
Per (-1595-),  1518 note 30, 1526, 1528, 3234, 

3253 note 101
Rathmann, … (-1851-), Horsens,  5458
Ronge, Johan Frantz (1821-1911), København,  

6235
Seilliger, Peder Hansen (-1741-),  1165
Svenning (-1641-), Århus,  3048
Søren (-1613-26-), Skanderborg,  2473, 2532, 

2760
Sørensen, P. M. (-1904-26-), Århus,  347, 1085, 1554
Them, Hans Peter (-1769-), Skanderborg, 6262 

no te 258
Villum (-1615-), Horsens,  3916

GUARDEINER
Fabritius, Jacob Graah (-1827-31-), København,  

3608
Groth, Simon (-1863-1904-), København,  507, 

1508, 1530, 1629, 1661, 1893, 1959, 1996, 2096, 
2138, 2147, 2393, 3163, 3332, 3923, 3975, 4032, 
4125-26, 4209, 4368, 4413, 4607, 4641, 4749, 
4813, 4843, 4961, 5509, 5785

Haven, Peter Nicolai von (-1729-49-), Køben-
havn,  2228, 3554

Heise, Christian F. (-1904-32), København,  506, 
1807, 2424, 3643, 3825, 3951, 4608, 4686, 4715, 
5501, 5787, 6290, 6307

Hinnerup, Peter Reimer (-1840-63), København,  
3383, 3458-59, 4125, 4233, 4273, 4368, 6087

Ludolf, Conrad (-1679-1729), København,  1807, 
2206, 2992, 3052, 4961

Siggaard, Johannes (-1932-60-), København,  1493, 
4529, 4748-50, 4784, 5215, 5794, 6288, 6290, 
6318, 6372

GULDSMEDE
Bogense

Rasmussen, L. R. (-1893-),  2851

Ebeltoft
Wendelboe, Mouritz Angel (1808-95),  5242

Fredericia
Cohr, Carl M. (Cohrs Sølvvarefabrik) (1862- 1925),  

1893, 1912, 2186, 2371, 2480, 2504, 2551, 2604, 
2631, 2666, 2825, 3645, 4233, (4236), 4252, 4319, 
4607, 4718, 4748, 4784, 4786, 5500, 5787, 6318

Hansen, Povl (-1742-64-),  3893

Grenå
Planitz, Johan Daniel (o. 1720-76),  4843, 4860 

note 41

Horsens
Andersen, Rasmus (-1682-93),  4087, 4102 note 

39
Bisgaard, Jochum Carl Gorm (1800-72),  5501
Brandt (slægt),  5380
Brandt, Andreas (1749-78-),  4698 note 32
Brandt, Knud Rasmussen (1701-78),  2350-51, 

2356 note 40, 2479, 2502, 2551, 2768, 3861, 
3974, 4167, 4467, 4570, 4684-85, 4698 note 32, 
4710, 4714, 5138-39, 5147, 5213-14, 5472, 5482, 
5498-5500

Brandt, Nicolai (1745-1813),  2769, 3998, 4368, 
4468, 4698 note 32, 4710, 4715, 4876, 4881, 
5016-17, 5499-5502, 5756, 5787, 5944, 6154, 
6156 note 13

Brandt, Peter (1749-1818),  4698 note 32 
Bærentzen, Andreas Peter (1822-1900),  3825 
Bærentzen, Niels Peter (1788-1866),  5380
Dahlhoff, Jonas Herlowsen (1697-1768), (skole-

holder),  5566, 5596, 5633 note 763, 5849
Foosen, Foos (-1629-63-),  4194
Hjort, Peter (1814-93),  2663, 2681 note 49, 2824, 

4125, 4232-33, 4641, 4784
Horsens Sølvvarefabrik (1904-84),  4785, 5509
Jensen, Rasmus (1841-1922),  1776, 1807, 4059, 

4209, 4368, 4570, 4748-49, 4812-13, 4842-43, 
4924 note 38, 4961, 5215, 5247, 5482, 5498, 
5501, 5785, 5788, 5793, 6010 note 268

Jørgensen, Laurs (Lave) (-1630-75-),  4569
Lind, Erik Christensen (1812-76),  4059, 4319, 

4569, 5138, 5185, 5187
Lind, Valdemar Aage (-1934-87-),  2479, 4413, 

4786, 5794, 6010 note 268, 6115
Løwenhertz, Anders Mogensen (1697-1738),  

3665, 6067, 6073
Løwenhertz, Mogens Thommesen (1669-1733),  

2350, 2423, 2551, 2630, 2802, 2851, 3950, 3974, 
4272, 4467, 4607, 4808, 4811, 5111, 5138, 5633 
note 771, 5793

M (-1616-),   5318
Mathiesen, Hans (H.) (-1908-37-),  4715
Nyested, Hans (1712-82),  3998, 4367
Petersen, Rasmus (1817-96),  3032, 3665, 4981, 

4985, 5012, 5014
Schmidt, Jørgen Peter (1854-1930),  2663, 5482, 

5502
Stallknecht, Ulrich (1794-1858),  2851, 2857, 

4232, 4580, 4808, 4812, 5458, 5732, 5991-93
Sørensen, Sofus – se Horsens Sølvvarefabrik
Weide, Berendt Christoffersen der (-1695-1747),  

5499
Wendelboe, Lars (1777-1818),  5242
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Winther, Jørgen Jonassen (1769-1827),  5499, 
5983

Hørsholm
Dahlerup, Jørgen (*1930),  4252, 6307

Kolding
Buch, Didrik Hansen (1690-1738),  3922
Thorbrügger, Gert Nielsen (-1742-56),  3824, 

3893, 3922
Thorbrügger, Niels Gertsen (-1710-62),  3825, 3893

København
A F (-1903-),  2138, 2504
Adzer, Daniel Jensen (1732-1808), (medaljør),  

2174 note 44
Andersen, Just A/S (-1978-),  2228
Ballin, Mogens, Eftf.,  5502, 5788, 6373
Bauert, Johan Ephraim (1726-99), (medaljør), Kø-

benhavn,  2174 note 45
Bratland, A. (-1965-),  2697
Bratland, I. (-1965-),  3285, 3311
Bratland, Rolf Frithiof (-1956-73),  2910, 4195
Bunde, Hans Jørgen (1919-96),  3645, 4233, 

(4236), 4319, 6328
C H (I) R M (-1879-),  1580
C L (o. 1850),  4319
Christensen, Christen (1830-85),  2769
Christensen, H. J. (-1918-),  5248
Christensen, H. L. (†1852),  3608
Christensen, Jens (-1721-34-),  3554
Christesen, Vilhelm (1822-99),  2138, 2393, 5482, 

5509
Dahl, E. (-1920-),  6307
Eddelien, A. E. (-1875-),  1759
Engel, Søren Peter (-1835-53-),  6298
Falck, Adolf Peter (-1854-1902),  2101 note 30, 

3975, 3989 note 26, 4032
Fleron, A. (-1893-1910),  1759, 2101 note 30, 

2109, 2149 note 47, 2631, 4320
Frimand, A. A. (-1903-),  2149 note 47
Fuglede, William (-1907-37),  506, 3951
Grann, ... (-1849-),  4252
Grønlund, Christian Grønloft (-1895-),  4368 
Hansen, W. & E. (Brdr. W. & E. Hansen), (-1962-

79-),  4195
Hermann, C. C. (-1949-92),  3285, 4195, 5502, 

5621 note 434, 6109
Hermann, K. C. (1893-1937),  1493, 2138, 4749
Hertz, Peter (1834-95),  507, 1661, 3998, 4273
Hertz Sølvvarefabrik (-1911-),  2709 note 32
Holm, J. (-1890-),  1508
Holm, J. (-1953-),  3236
Jacobsen, K. (-1943-),  6290
Jensen, Chr. R. (-1893-1937),  1776, 1836, 1959, 

3332, 3358

Jensen, R. (-1868-1904-),  3517, 3535, 3923
Jensen, Wilhelm F. (-1970-91), Bagsværd,  4686
Jonsen, Niels (†1734),  1912, 2205-06, 3052
Komløv, Jens Pedersen (1713-50),  1807
Kragh, Christian Stampe (†1834),  6086
Lagly, ... (-1949-),  4252
Michelsen, Anton (1809-77),  2197, 3311, 3382, 

3458, 3517, 4368
Nissen, S. H. (-1928-),  3951
Reinicke, Hendrich (1700-44),  522
Resenhof, Marcus (-o. 1682-1711),  4881, 4938, 

4960
S (-1900-),  4147
Scharff, Allan (-1963-74-),  3331, 5320
Schow, Jens (1724-98),  5500
Schrader, Christian (†1739),  2991
Thomsen, August (-1906-37),  506
Thorsteinsson, Sivert (1714-99),  5500
Timmermann, Georg Ferdinand (1838-74),  4233
Westergaard, Almer Julius (1832-78),  1855
Westergaard, Carl Rudolf (-1861-65-),  1892, 

4126, 4141 note 64
Westrup, Andreas Martin (1795-1877), København, 

4125
Wilcken, Ole Flores (1689-1751),  2227
Wineke, Christian (1680-1746), (medaljør, mønt-

mest er), København,  2378 note 52, 3618

Odder
Christensen, ... (-1937-),  2666
Christensen, Viggo (-1955-),  2506
Søndergaard, Niels Chr. (1899-1937),  2453

Randers
Brasch, Niels Christensen (†1773),  2910
Creutzberg, Wilhelm Borchardt (o. 1804-68),  

6289-90
Knudsen, Christian (†1718),  3285
Madsen, I. (-1649-),  2047, 2062 note 46
Mørup, Niels Bach (1787-1850),  1776
Normand, Peter (†1761),  1698, 1793, 1823
Sørresiig, Poul Trige (-1963-72-),  2664

Roskilde
Walther, Chr. Flyger (1791-1863),  2664

Silkeborg
Brøchner, Godtfred (1913-67),  6295
Lund, Andreas Kiær (o. 1820-87),  3285, 3302 note 

59, 4125-26

Skanderborg
Christen (-1636-),  2551
Christian (-1638 eller 1639-),  3744
Peder (-1612-),  2550
Reppien, I. I. (-1903-),  4607

GLARMESTRE OG GLASKUNSTNERE – GULDSMEDE
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Schanderup, Anders Pedersen (-1750-65),  1977, 
4031, 4058, 5213-14

Strandby
Fredberg (ved Tommy Fredberg Østergaard) 

(-1982-2002-),  6289-90, 6374-75

Vejle
Brosbøll, Jørgen Nielsen (1736-76),  4341
Ingerslev, H. P. S. (1803-91),  1143, 4413
Jensen, Jørgen (-1989-),  3287
Jürgens, Carl Christian Kjær (1836-1921),  2825

Vendsyssel (Rødehede)
Exner, Bent (1932-2006),  1580, 1582, 1836, 2166, 

2186-87, 2228, 2324, 2631, 2663, 2962-63, 3162-
63, 3311, 3458-59, 4273, 4842-43, 5016, 6197, 
6204

Exner, Helga (*1939),  1836, 2166, 2186-87, 2324, 
2663, 3311, 3458, 5016

Viborg
Boesen, Mathis (-1641-),  6287
Busch, Mathias (1786-1826),  3382
Clausen, Gert (-1673-78-),  3771 note 89
Weischer, Johan Hieronimus (†1705),  3423

Viby Sj.
Linder-Madsen, T. (-1967-92-),  2963, 5318

Voer Kloster
Hans (-1476-),  3881

Ørskov
Holgersen, Anders, (-1685-86-),  4574

Aalborg
Hofstätter, Holger (-1969-80),  1794, 1809, 1824, 

2050, 2140, 4964
Ridderhus, Lydolf (-1666-1701),  2697
Schou, B. R. (†1853),  1531

Århus 
Blom, Johan (-1692-),  1226
Bruun, C. B. (-1766-),  1146
Buchoff, J. (†1746),  1144, 1276 note 77
Busted, Anders Jensen (1714-68),  2206, 2293, 

3554, 3582 
Buxlund, Johannes (Zønnichsen) (†1793),  506, 

572, 614, 638 note 68 og 75, 1873, 2293
Buxlund, Zønnik Hansen (†1739),  505-06, 508, 

550, 572, 638 note 75, 1474, 2270
Bøgh, Matthias Mortensen (-1769-75-),  1777, 

6197, 6205
Bøttger, Joh. Wilh. (1781-1835),  2166
Christensen, Niels ( -1642-),  1716

Creutzberg, Frederik Janus (†1826),  638 note 75, 
1142, 1539, 1681, 1743 

Erich (identisk (?) med Erik Andersen Winther) 
(-1724-25-),  1142, 1144

Erichsen, ... (-1949-),  2506
Gregersen, Mikkel (†1729),  1531, 2071, 2270, 

4638, 4640
Hagerup, Lauge (†1713),  507, 1144
Hansen, Carl Chr. (1812-47),  638 note 75, 1413, 

1759 
Herman(d)sen, Gert (†1623),  1716, 3032
Herskind, Julius Andersen (-1856-),  3284
Hingelberg, Frantz J. (-1870-1987-),  505, 1141, 

1474, 1892, 2047, 2138, 2206, 2228, 2243, 2270, 
2324, 2393, 2826, 3086, 3115, 3117, 3236, 3554, 
3608, 3744, 4686-87, 4698 note 35

Hjort, Poul (-1845-66-),  1146
Høegh, A. E. – se Høegh, Asmus Harald
Høegh, Asmus Harald (o. 1826-80),  1146, 3311
Høegh, Christian Frederik (1794-1833),  508, 

3745, 3746
Jacobsen, Augustinus (-1595-1601-),  1141, 1996
Juul, Carl (-1875-98-),  1759, 3381
Kronmann, Hans Georg (d.y.) (1822-80),  1119, 

1274 note 68 og 70 samt 75, 1716, 3607
Kræmer, Mikkel Povlsen (1704-43),  1698
Laus (-1700-),  119
Lollik, H. (-1736-),  638 note 68
Lund, Hans Olsen (†1822),  638 note 68, 75, 3234
Lyster, Carl Frederik (-1854-88),  2020, 2604, 

2631, 2992
Lüster, Ebbe Olaus (1817-80),  614, 968 note 75, 

1628, 2479, 3744
Mortensen, Ludvig (-1663-),  1274 note 75
Nielsen, Ove (-1623-40-),  1776
Piil, Christian Antonius Theodorus (1804-84),  

2479
Plum, Johan Henriksen (1657-1721),  960 note 

515, 1274 note 68, 1304, 1600, 2452, 3114-15, 
5242, 5246

Rasmussen, A. F. (-1934-72-),  1303, 2206, 2350
Schandorph, Palle Pedersen (Rasmussen) (o. 1702-

45),  638 note 75, 966, 1144, 1276 note 77, 3697
Schmidt, Christian (o. 1741-93-),  1731
Stur, Bartholomæus Jacobsen (-1655-84),  505-06, 

508, 1274 note 74, 1933, 2166, 2322, 2663, 2769, 
3137

Svinth, K. F. (-1893-1937),  2371
Sørensen, Clemens (-1653-87),  1759, 2020, 2727, 

2910, 3085, 3534, 3541 note 39, 3606
Sørensen, Jens Peter (-1879-1937),  1777, 1959, 

2243, 3116, 3332, 3383, 3391 note 44, 3423, 
3436 note 50, 3459, 3492 note 27, 3517, 3535, 
3542 note 40, 3582, 3606

Sørensen, P. (-1887-),  1141
Tendrup, Lars (o. 1739-70-),  1144, 1274 note 68



6619

Thausen, Otto Daniel (-1750-61-),  638 note 68 
og 75, 1274 note 75

Weghorst, ... (-1760-),  904
Weitemeyer, Søren (-1971-),  4569, 5787
Wendelboe, Niels Holst (1811-76),  1379, 1474, 

1493, 1530, 1660, 1776, 1793-94, 1823, 1836, 
1855, 1873, 1881 note 29, 1892, 1912, 2378 note 
34, 2992

Wild, Lauridtz Christensen (o. 1651-1704),  511, 
2216, 2242, 2370-71, 3331, 3357

Winther, Erik Andersen (se også Erich) (1661-
1725),  1144, 1274 note 68 og 72

Wolf, Georg Chr. Adler (1819-67),  1601, 1913, 
2802

Udlandet
Fuchs, Josef (-1898-1946), Paderborn,  6307
Godefroid (de Claire) (-1170-), Huy,  5132
P (eller F) C. B (-1805-), Heide(?), Holsten,  1189
Petrusmesteren (-1185-), Maastricht, Aachen,  

5132
R N (B) (o. 1550), Nürnberg,  1381, 1699
Roger af Helmarshausen (-1100-),  5107, 5130
Shorey, John junior (-1700-50-), London,  1313

Ikke stedfæstede
Bager, M. (-1776-),  6206
Esben Bendtsen (o. 1250),  6345, 6353
Bøgh, Mathias Mortensen (-1769-),  6197, 6205
Hansen, ... (-1836-),  4125
Jensen, Harald (-1966-),  3086
Just, Hans (-1981-),  4865
Plet, H. J.,  3826
Poulsen, C. M. (-1950-),  6290
Severin (-1609-),  878
W,  1794

GØRTLERE (KANDE-, TIN- OG BRONZE-
STØBERE; KOBBERSMEDE)

Andersen, Victor (-1950-), Horsens,  5621 note 449
Bentzen, O. (-1823-),  1082
Bertel (-1690-),  1082
Birnbaum, J. (-1822-23-),  1074
Bonnez, W. (-1900-),  2294
Brandt, Peder Poulsen (-1767-),  5794 
Bratland, J.,  3311
Buntzen, Johan Lorentz (-1861-92-), København,  

1662, 1760, 1837, 2352, 3426, 3436 note 57, 
3518, 4147, 4210

Dalhoff, … (-1915-),  2430
Dalhoff, Jørgen Balthasar (1800-90), København,  

326, 1081
Dalhoff Larsen, … (-1887-), Århus,  341, 601
Dirick Kron (-1479-1528-), Lübeck,  530-31
Dyhr, C. (-1705-), Århus,  509
E P (-1873-), Århus,  603, 609

Ebbesen, Niels Fr. (-1841-), Odense,  1687 no te 35
Eibye, Knud – se under Smede
Erstad, Troels Arne (1903-62), Århus,  1744, 4059, 

4060, 4065, 4091
Erstad-Pedersen, G. (-1907-59-), Århus,  607, 

1556, 1558, 1584, 1682, 1744, 1781, 1978, 2055, 
2437 note 56, 2483,  2609, 2617 note 33, 2638, 
2664, 2670,  2697-99, 2705, 2729, 2734, 2771, 
2792, 2827, 2830, 2856, 2918, 3034, 3037, 3054, 
3086, 3093, 3521, 3562, 4002, 4129, 4616, 4686, 
4692, 4723, 4757, 4816-17, 4850, 4987, 5249,  
6197, 6236

F (-1841-),  1443
Fasen, V. (-1983-), København,  3536 
Fatum, Poul (-1965-),  372 note 237
Fugl, I. (-1842-),  611
Gerstrøm, … (-1860-), Århus,  1809 
Gotlænder, Hans Nielsen (†1717), Århus,  829, 

921, 2215, 3117, 3139, 3287, 3302 note 68, 3666
Grouleff, … (-1873-), Århus,  1824 
H B(?), Tamdrup(?),  5140
H W,  2553
Hald, … (-1834-61-),  633, 648 note 416
Hald, Anders (-1862-), Århus,  3610
Hald, I. (-1892-),  2491 note 52
Hald, R. (-1876-93-), Århus,  552, 2617 note 33, 

3253 note 125
Hansen, H. Chr. (-1888-), Århus,  1602
Hansen, Michel (-1827-44-),  5553, 5556
Harboe, Anders Sørensen (†1735), Viborg,  1807
Hein, Søren (-1770-),  6238
Heyde, Peder Hansen (†1741),  906, 921
Høvring, S. (-1776-),  6197, 6210
Høy, Arendal (-1878-), København,  2051
Høy, Hans Christensen (†1876), København,  

2050, 3924, 3951, 3954, 4167, 4170, 4370, 4529, 
4532, 4643, 4753, 

Iversen, H. P. (-1931-), Hjørring,  4757, 4791, 
6372

J B (-1898-), gørtler(?),  6102
Jens (-1637-), Horsens,  4812
Jensen, Leif (-1973-),  5298
Just,  2552
Kragh, Rasmus Michelsen (-1723-), Århus,  3334-

35
Kruså Kobber Messing Fabrik (-1862-),  2188
Køster, Fr. (-1921-),  2856
Larsen, F. S. (-1882-), Århus,  2096
Larsen, Fr. (-1870-), Århus,  1786 note 38, 3423
Larsen, I. (-1840-49-), Århus,  633, 641 note 154
Lind, Peder (-1778-), Horsens,  6074 
Lindberg, Jørgen (-1767-73-), Horsens,  5451, 

5559, 5751
Lund, J. P., Århus,  610
Møller, … (-1836-),  6206
N F S (-1841-),  1443

GULDSMEDE – GØRTLERE
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Niels (-1649-), Århus,  2552 
Nielsen, C. (G.)(?) L. (-1878-), Horsens,  5320
Nielsen, Jens (-1652-), Århus,  3053
Nøhr, J. (-1993-), Horsens,  4099, 4103 note 65
Ollufsen, Mickel (-1717-19-), Århus,  531, 602, 

1278 note 136
P N, gørtler(?), Århus,  509
Peder (†1662),  906
Peter Hansen (o. 1500), Flensborg,  546-49, 4317, 

4324
Poulsen, Friederich (-1690-), Ålborg,  3056
Poulssen, Michel (-1728-30-), Århus,  1144, 1278 

note 136
Rasmussen, Lauritz (1890-1960-), København,  

4209, 4233, 5494
Reesen, L. (-1917-), Kalundborg,  2481
Reisz, Ephraim Benjamin (-1780-), København,  

1189
Rost, C. (-1897-), gørtler(?),  6102
Royal Holland Pewter (-1960-), Holland,   

3700 
Salling, H. P. (-1908-), Spørring,  1071, 1682
Schourup, H. (-1880-89-), Århus,  1824, 1855, 

3426, 3518
Schrøder, Nicolaj (-1714-),  866
Schyllenstrøm, Andreas (-1798-), Ålborg,  3359, 

3536, 6367
Seeberg, Chr. Nielsen (-1928-),  5556
Svanberg, Carl Magnus (d.y.) (†1872), København,  

1414, 1510, 1534, 2188, 2207, 2230, 2374, 3056, 
3089, 6197, 6210

Sørensen, Niels Frederik Ebbesen (-1862-81), 
Odense,  1778, 2167, 2633, 3896, 4198, 4718

Sørensen, Søren (-1699-1703-), Århus,  1700, 
1914, 1934, 1978, 3557

Thiessen, F. H. (-1812-), Tønder,  1474
Vestmarck, Casper (-1709-), Horsens,  5751
Wilson, A. (-1887-1909-), Århus,  606, 934, 1780, 

1786 note 44, 1795, 1810, 1825, 1839, 1855-56, 
1959-60, 2394, 3336, 3359, 3384, 3429, 3461, 
3465-66, 3520, 3536, 3538, 3583

Wolf, Friedrich (-1751-),  6210

HAVE- OG LANDSKABSARKITEKTER 
(AN LÆGSGARTERE)

Andersen, Finn (-1970-91-), Fredericia,  4158, 
4216, 5280

Bøgh, G. J. (-1873-95-),  6128
Bøttiger, Emil (-1920-51-),  1390, 3184, 6120, 6128
Have, Niels Junggreen (-1992-),  4180
Nielsen, Hans Jørgen (*1930), Skanderborg, Silke-

borg,  2494, 2650, 3019, 3071, 3626, 3810, 4003, 
4218, 4546, 4591, 5049, 6167, 6173, 6331

Nielsen, Volmer Rud (-1960-79-), Horsens,  3071, 
3102, 3184, 3626, 3996, 4257, 4353, 4952, 4974, 
5526, 6037 note 746, 6128

Nielsen og Wad (-2000-), Skanderborg,  5049
Schönherr, Torben (*1943),  3305, 6367
Skibsted, Charlotte (-2002-),  5668
Tholle, Johannes (1891-1968), København,  3268, 

3370, 6314
Vestergård, Gunver (*1942), Hadsten,  3151
Vestergaard, Ida (-1983-86-),  2884, 2939
Wad, Eivind – se Nielsen og Wad

HÅNDVÆRKERE
Bang, Søren (-1800-), Århus,  2384
Fisker, A. (-1862-), Ørridslev,  4764 note 21
Hansen, Niels (-1702-), Tved,  366 note 102
Iversen, Frederik (-1767-),  2386
Iversen, Ib (-1767-),  2386
Jensen, C. J. (-1862-), Århus,  4525
Mayer & Cie (-1874-), München,  6100
Mickelsen, Mads (†1737), Horsens,  5448, 5971
Paasche, M. (-1643-), Århus,  294
Regner, ... (-1872-), Skanderborg,  3872 no te 44
Schandorff, Niels Ib (1756-1822),  121, 1012, 

1072, 1074, 1168, 1260 note 18, 1268 note 206, 
1318, 1347 note 70, 2040, 2042, 2181, 2386

INDUSTRIELLE DESIGNERE
Ellegaard Frederiksen, Erik (1924-97),  3305,  

4155
Erbs, Sven (-1992-2002-), Horsens,  5790
Hingelberg, Jørn (-1973-), Århus,  4986-87 

INGENIØRER
Bruun og Sørensen (-1909-),  1081
Clausen, C. (-1862-),  5885
Clausen, Jens Chr. – se under Arkitekter og 
bygmestre

Coucheron, Anthony (-1665-89),  6129
Granner, H. C. (-1936-39-),  5553, 5490
Hansen, … (-1878-), Horsens,  5462
Jørgensen, Jørn (-1975-),  5629 note 615
Klint, B. (-1928-29-), Silkeborg,  6315 
Lassen, V. Jordan (-1952-58-),  6330
Møller, … (-1866-),  123
Møller-Holst, K. (-1928-29-), Silkeborg,  6315
Perret, ... (-1887-), Frankrig,  5751
Peymann, Hinrich Ernst (-1771-),  303 
Polonceau, Camille (1813-59), Frankrig,  1804, 

3412, 3436 note 37
Reck, A. B. (-1880-92-),  3378, 3456, 3532, 4052, 

5476, 5751

JERNSTØBERE
Brødrene Jochumsen, jernstøberi – se Jochum sens 

Jernstøberi
Bøgh og Meulengracht – se Meulengracht og 

Bøghs Jernstøberi
Carlshytte (-1845-), Rendsborg,  1778
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Danmarks Kirker, Århus

Christensen, … (-1849-), Århus,  315
De Smithske Jernstøberier – se Smithske Jernstøbe-

rier, De 
Fossum Jernværk (-1704-), Norge,  1342
Fritzøe Jernværk (-1719-), Norge,  3388
Hess, C. M. (-1888-1921-), Vejle,  2319, 2515 note 

24, 2892, 4742
Jochumsen, Niels (1789-1857),  5458, 6124
Jochumsens Jernstøberi (-1853-), Horsens,  2580 

note 158, 2836, 5993, 5995
Jysk Jernstøberi (-1945-49-), Brønderslev,  2671, 

2856, 5562 
Meulengracht og Bøghs Jernstøberi (-1845-),  315, 

6167
Møller & Jochumsen (M & J Industries A/S) 

(1857-), Horsens,  3176, 3986, 4007, 4763, 5153, 
5265, 5334 note 43, 5476, 5996, 6247

Rasmussen, Jens (-1845-51-), Skaarup,  2969, 3004, 
3009 note 79

Scharff, Konrad (-1558-73-), Hessen,  5576, 5631 
note 688

Smith, C. P. (-1862-79), Randers,  3455, 3507, 
3526, 3531, 3576

Smithske Jernstøberier og Maskinværksteder, De 
– se under Klokkestøbere

Stallknechts Fabrikker (1840-1909-), Horsens,  
1634, 1826, 1919, 3175, 3281, 3345 note 54, 
3521, 3958, 4274, 4617, 4762, 4795, 4873-74, 
4945, 4996, 5033, 5153-54, 5219, 5265, 5296, 
5333 note 43, 6065, 6123, 6373

Stallknecht, Jørgen (1829-1906), Horsens,  1634, 
1826, 1857, 1919, 3281, 4373, 5482, 5561

Stallknecht, Ulrich – se under Guldsmede (Hor-
sens)

Weiss, Carl Frederik (-1830-40-), Horsens,  2580 
note 158, 4993, 5288, 5294, 5482, 5561, 5984

Zeltner, Hans Christian (1826-89),  4120, 4141 
note 49, 6279, 6286

Zeltners Jernstøberi (1858-92) – se under Zelt ner, 
Hans Christian

KALKMALERIVÆRKSTEDER
Den Ældre Jellinggruppe – se Jellinggruppe, Den 

Ældre
Herrens Legems Mester (-1490-1500-),  404, 406, 

418, 464 note 105
Isefjordsværkstedet (Isefjordsmesteren) (-1460-

80-),  1965 note 37
Jellinggruppe, Den Ældre (o. 1100),  5105
Liljemesteren (-1500-20-),  3889-90, 3906 note 

33, 3918, 3947-48, 3959 note 27-29, 4027-28, 
4040 note 38, 4191, 4229-31, 4314-15, 4404, 
4406

Mikaelsmesteren (-1510-25-),  399, 410, 413
Trefoldighedsmesteren (o. 1500),  399, 410, 413, 

6356

Tørringmesteren (o. 1525), Tørring,  4423 no te 35
Ålemesteren (-1500-25-),  2903, 2954, 4361, 4364, 

4450, 4452, 5110

KLOKKESTØBERE (BØSSE- OG KANON- 
STØ BERE)

Albertus Pauli (-1500-),  4028, 4037
Andersen, L. (-1893-95-), Århus,  626, 633, 1666, 

1903, 2510
Andersen, L. Eftf. (-1908-), Århus,  3985
Benninck, Matthias (-1561-1603-), Lübeck,  2266, 

2274-75
Bentelli, F. & M. (-1637-),  4893
Bochum (Bochumer Vereinigten Gusstahlfabriken) 

(1861-1906-), Westfalen,  3521, 3590 note 53, 
6111

Bodemann, Berend (-1581-), Lübeck,  3459
Christensen, Christen og Chr. Christensens Enke 

(1851-1902), Århus,  1417, 1482, 1584, 1684, 
1762, 2077, 2099, 2296, 3649

Christiansen & Schjønning (-1908-10-), Åbyhøj,  
1448, 1559, 2376

Dam, Claus van (-1639-55), København,  628-30
Dansk Kirkeklokketeknik (-1975-76-), Vodskov,  

5629
Eijsbouts, N. V. (-1971-1988-), Asten,  3984, 4243,  

6116
Franz, Otto (-1874-88-), Hemelingen,  6104
Frederik – se Kesler, Friderich
Frich, S. & Eftf.  (1858-1926), Århus,  341, 626-

27, 633, 1081, 1186-88, 1857, 1876, 1895, 2055, 
2209, 2609, 2968, 3061, 3187, 3243, 3562, 3586, 
4818

Fuchs, Felix (-1626-37-), København,  2510-11
Gamst og Lunds Eftf. (P. J. Winstrup og Victor 

Gamél) (1854-72), København,  3362
Gamst, H. & H. C. Lund (1836-54),  2483, 2559, 

5186, 5194
Gamst, H. C. (1737-1803), København,  2320, 

2330
Gamst, I. C. & H. (1814-35-), København,  3649, 

4725, 5012, 5024, 5327, 5482, 5562
Geiger, Peter Christoffer (†1713), Lübeck,  2353, 

2999, 3000, 3430
Gelgiesser, Borchardt – se Quellichmeier, Borc hart
Hans (-1677-90-), Horsens,  5539, 5558, 5560, 

5628 note 598, 6080
Hansen, Jørgen (-1639-56-),  294, 628, 1702, 1840-

41, 2170, 5242, 5255, 5266
Hellerung, J. H. & Hauberg (1856-1901), maskin-, 

jern- og klokkestøberi, København,  1796, 1798 
note 31, 3338, 4966

Herbst, Daniel Conrad (-1783-99-), København,  
4710, 4725, 5564 

Jensen, Laurids (-1652-), Odense,  3705
Johannes (-1471-81-),  1778, 1781, 1937

GØRTLERE – KLOKKESTØBERE

447
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Johannes, Apengeter (-1327-42-), Lübeck,  2048, 
3774 note 158

Johannes Petersen (-1490-), Slagelse,  3789
Johannes Petri (-1482-), Flensborg,  4055, 4066
Jørgen Grydestøber – se Hansen, Jørgen
Jørgensen, Jens (-1664-), Kalundborg,  1719
Kesler, Friderich (-1710-11-), Flensborg,  5482, 

5503, 5563, 5630 note 646
Kleimann, Arend (-1596-1623-), Lübeck,  1733
Klinge, Ghert (-1433-74-), Bremen,  549, 642 note 

219
Klinge, Hinrich (-1460-77-), Bremen,  549, 642 

note 219
Krog, I. C. (-1872-), Frederiksværk,  2459
König, Caspar (1728-71), Viborg,  625-26, 2627, 

2640, 3619, 4002, 4164, 4174, 4692, 6197, 6237, 
6260 note 242, 6359, 6366

Lauridsen, Rasmus (-1551-),  1666
Løw, B. & Søn (1873-1955), København,  3586, 

6333
Meier, Harmen (-1577-1609-),  1511
Meilstrup, Peter Pedersen (-1822-64-), Randers,  

633, 1188, 1448, 1687 note 40, 1781, 2143, 2163, 
2169, 2210, 2376, 2400, 2432, 2460 note 43, 
3362-63, 3386, 3618, 3868, 4336, 4346

Melchior, Baltzer (-1673-),  3741, 3756
Melchior, Rudolf (-1679-1700-), Ålborg,  630-31, 

1747, 2025, 5563
Middeldorph, Karsten (-1560-), Lübeck,  1310 

no te 35
Morten (o. 1300),  623
Møller, W. O. (-1762-),  1188
Niels Eskildsøn (-1430-), Stralsund(?),  3662, 3671, 

4791, 4797 note 52
Nielsen, Adam (-1613-), Kolding,  2234 note 29
Nielsen, J. F. (-1876-), København,  3312
Ohlsson, M. & O. (1899-1932), Lübeck, Ystad,  

2609, 3756, 6309, 6320
Ohlsson, M. W. (-1897-), Lübeck,  1781
Olsen, O. og Søn (-1958-), Naun, Norge,  3312
Olug Jurgensun (o. 1400),  4838
Paccard, Alfred (-1972-77-), Annecy,  1982, 2112, 

3094, 3649
Paccard, Pierre (-1979-), Annecy,  2483, 3187, 

4792, 5194
Per Didriksen (-1505-),  624
Peter Jensen (-1430-40-), Randers,  2919, 3868, 

3985
Petit & Fritsen (1926-), Aarle-Rixtel,  2143, 2209, 

2559, 3957, 6297
Planer, Adam (-1725-72-), Lübeck,  2693, 2706
Priel, Georg Gotfried – se under Urmagere
Quellichmeier, Borchart (†1613), København,  

1187, 1961-62, 2232, 2559
Quellichmeier, Hartvig (-1619-), København,  

2234 note 29

Quellichmeier, Rolf (-1613-19-), København,  
2234 note 29

Racle, Franciscus (-1637-), Lothringen,  4893-94
Rasmus (-1653-),  572
Reiffenstein, Johan Martin (-1759-76-), Kø-

benhavn,  3918, 3928, 4638, 4650
Reimer, Daniel og(?) Henrich (-1783-1821-), 

Randers,  632-33, 1981, 2077-78, 2296, 2400, 
4758, 4766 note 64, 6197, 6237

Rendler, Andreas (-1747-), Norge,  3179 note 58
Rendler, Jacob (-1747-59-), Kristiansand, År hus,  

631-32, 1144, 1276 note 80, 2559, 3157, 3170, 
3179 note 58, 59

Ritzmann, Johan Gotlieb (-1784-), København,  
2400 

Schilling, Franz (-1908-), Apolda,  1187
Seest, M. (-1908-), Århus,  3985
Smithske Klokkestøberier, De (De Smithske Jern-

støberier & Maskinværksteder) (-1862-1964), Ål-
borg,  622-23, 651, 1382, 1518 note 38, 1539, 1584, 
1604, 1947, 2002, 2919, 3119, 3143, 3293, 3833, 
3868, 4002, 4373, 5560, 5891, 6320, 6330, 6332

Strahlborn, Dietrich (-1744-48-), Lübeck,  1539
Strahlborn, Laurentz (-1716-44-), Lübeck,  1188, 

1539, 2242, 2247, 2807, 4123, 4135
Suhm, Henrich (-1759-67), København,  3119, 

3929
Sven Anderssen (-1501-),  1893
Svend (o. 1250-1300),  3890, 3900
Taylor, John & Co. (1891-), Loughborough,  1633, 

2232, 2857, 3037, 3618
Tessin, Henrik (-1716-48-), København,  3293, 

3469, 5564
Thomo Klokkeservice (-2002-),  6297
Thubalka (-1933-85-), Vejle,  623, 1781, 1919, 

2935 note 90, 3671, 3706, 4579, 4692, 4792, 
5024, 6236, 6297

Tram, Henrik (-1571-),  3468-69
Troschell, Michael Carl (1717-83), København,  

1382, 1719, 1743, 1746, 2183, 2190, 2659, 2671, 
3119, 5482, 5561

Vovllemot, Michel (-1637-), Lothringen,  4893-94
Weiss, Carl Frederik – se under Jernstøbere

KONSERVATORER
Andersen, Peter Kristian (1888-1965),  2556
Andersen, Poul (-1980-), (maler), Søsum,  4816
Bagger, O. J. (-1936-37-),  4199
Bagger, Peter J. (-1929-36-),  2680 note 40, 2681 

note 7, 3960 note 41, 4678, 4719-20, 4980
Bayer, Erik (-1906-09-), (maler),  2276, 2327
Bjarnhof, Steen (1925-97),  500
Borre, Harald (1891-1964), (maler),  380, 382, 399, 

415, 421-22, 1109-11, 1297, 1322, 1374, 1394, 
1464, 1493, 1742, 1772, 1888, 1948, 2161, 2182, 
2347, 3830, 3866, 4121, 4404
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Borum, Ellen (-1955-),  1152
Brajer, Isabelle (*1953),  5752 
Bullinger, Thomas (-1979-), Grønbæk,  2696
Calaminus, Michael (-1999-), Århus,  6258 no te 

196
Christensen, B. Brorson (1913-89),  5135
Due, Kristian (1884-1925), (maler),  1714, 1718, 

1745, 1980, 2298, 2726, 2730, 2737, 4567-68,  
5014, 5020

Dyrberg, I. (-1887-),  2184-85
Elmholdt, Svenning (-1952-87-), Risskov,  712, 

1201, 1700, 1703, 1730, 1761, 1890, 2298, 4719
Fischer, Kjartan (-1921-24-),  380, 411, 421
Frederiksen, Hans Chr. (-1994-95-),  4449, 4561
Groth, J. (-1951-),  4317
Gruth, Ruth (1904-68),  639 note 110
Hagner, Ivan (-1988-91-), Brædstrup,  3828, 3865, 

3955, 4085
Hansen, Frantz (-1903-05-), Ålborg,  4121, 4314, 

4316, 4323, 4404, 4406, 4408, 4410, 4416, 4423 
note 36-37 og 40

Hansen, F. (-1882-),  667, 681-82, 692, 697, 714, 
722, 725, 740

Hecklen, Lucien (1925-91-),  591, 1279 note 161, 
2163

Hellvik, Olaf (-1966-91-),  1696, 1742, 1888, 
1948, 2017, 3107, 3818, 3856, 3889, 3917, 3948, 
4027, 4191, 4229-30, 4361, 4404, 4449

Henrichsen, Peter (*1945),  2555
Holm, E. B. Rosing (-1978-),  4712
Jacobsen, Bent (-1987-),  3516, 5186
Jensen, Einar V. (1902-80), Køge,  1658, 1662, 

1664, 2391, 2395, 2513, 2699, 2704, 2956, 3419, 
4473, 4475, 5314

Jensen, Povl (-1922-38-),  1437, 1506, 1527, 1535, 
1558, 1578, 1806, 1872, 1875, 1877, 1891, 2141, 
2205, 2210, 2245, 2457, 2662, 2666, 2828, 3057, 
3062, 3238, 3282, 3289, 3741, 3751, 5014

Johansen, Jens (-1985-2003-), Odense,  4568, 4571, 
4575, 5764, 5785, 5801, 5812, 5860, 5896, 5947, 
5950

Kornerup, Jacob – se under Malere
Kristiansen, Georg N. (1901-92),  667, 681-82, 

692, 703, 713, 718, 722, 724, 726, 729, 732, 740, 
742, 744-46, 750, 949 note 206, 1478, 1680, 
1782, 1792, 1806, 2019, 2137, 2163, 2168, 2188-
89, 2195 note 20, 2370, 2561, 2610, 2614, 2629, 
2634, 2671, 2736, 2801, 2922, 2926, 2990, 2996, 
3030, 3035, 3051, 3056, 3058, 3085, 3471, 3493 
note 60, 3612-13, 3640, 3664, 3757, 4849, 5026

Larsen, Karsten V. (-1990-93-),  4404, 4742, 5135, 
5288

Larsen, Mimi (1851-1932), (maler),  4984
Larsen, Mogens (1920-2006),  4960, 4984, 4990, 

5135, 5764, 5896, 6255 note 131-32, 6257 note 
177

Larsen, William P. (1884-1961), (billedhugger),  
2551, 2902, 5135

Lind, Egmont (1896-1979),  417, 1757, 2533, 
2893, 2898, 3636, 4052, 4314, 4361, 4389 note 
76, 4561, 4601

Lind, Gregers M. (1933-1963-),  2893
Linde, Peter (-1938-),  4382
Madsen, Theophilus (-1921-24-),  380, 421
Magnus-Petersen, J. (1827-1917), (tegner),  419, 

462 note 43, 498, 500-02, 534, 552, 686, 689, 
706-07, 845, 848, 1619, 1772, 1932, 1948-50, 
1953, 2043, 2067, 2071, 2322, 2671-73, 2702, 
2801, 2836, 3050-51, 3060, 3062, 3095, 3223-24, 
3374-75, 3514, 3516, 3520-21, 3824, 4096-97, 
4222, 4244, 4455, 4457, 4463, 4465-66, 4472-73, 
4475-76, 4484, 4509 note 68, 4607, 4779, 4796 
note 21, 4984-85, 5053, 5136

Malling, Johannes (1877-1918),  2584, 2575 note 
49, 2849, 3610, 6141 note 1

Munk, Harald (-1918-22-), (maler),  1683, 4564, 
4566

Nedergaard, Kurt (-1982-),  2450
Nielsen, Vitus (-1959-82), (billedhugger),  667, 

689, 712, 726, 732, 742, 2091, 2563, 4090, 4096, 
4235, 4378, 4942, 6033 note 673, 6037 note  
746

Rasmussen, Hans (1886-1960), (maler), Fåborg,  
1909-10, 1915, 1921, 1932, 1939 note 25, 1976, 
2017-19, 2022, 2031 note 41

Rasmussen, Peter Herman (1818-89), København,  
1929

Rohde, Holger (-1958-), Bryrup,  3932 note 44
Rothe, Eigil (1868-1929),  616, 1112, 1114, 1526, 

2320, 2347, 2349, 2534, 2599, 2658, 2819-20, 
3107, 3603, 3692, 3694, 3817, 3819-20, 3855, 
3889, 3917, 3947, 4026, 4052, 4054, 4121-22, 
4191, 4229-30, 4314, 4361, 4364-65, 4388 note 
34, 42, 4404, 4449-53, 4683, 4742, 4875

Rønne, Svend (-1908-),  4166
Schmidt, Ole (*1942),  663
Smalley, Robert (1936-2000),  4121, 5011
Steffensen, O. J. (-1903-),  6257 note 181-82
Steffensen, V. F. (-1889-1901-),  3232-33, 3516-17, 

5577, 5632 note 693 
Stender, V. (-1890-96-), Århus,  1838, 2137-38, 

3330, 3427, 3537
Søndergaard, Ole (1876-1958), (maler),  347, 380, 

389, 392, 394, 399, 403-04, 406, 410-12, 414, 
421-22, 431, 433-34, 437, 440, 446, 459, 461 
note 37 og 40, 469 note 237 og 245, 471 note 
291, 472 note 310-11, 4203, 4404

Teglbjærg, H. (-1920-),  3765
Termansen, Niels (1864-1953),  1196, 2298, 2420-

22, 2536, 4377, 4389 note 74, 75, 4568
Termansen, Niels Jokum (1899-1969),  502-03, 

1160, 1871, 5798, 5896, 5947, 5997, 6008 note 

KLOKKESTØBERE – KONSERVATORER
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3765, 4449, 4451-52, 5390, 5751, 5753, 6007, 
6023 

Behrmann, … (-1853-), Odder,  2662
Bendstrup, S. H. (-1926-),  3121 note 35, 3145 

no te 31
Bentzen, L. (-1852-), Århus,  2396
Berg, Claus, – se under Snedkere og billedskæ-
rere

Berntsen, Kristen Sørensen (-1927-), Voer Lade-
gård,  3872 note 44

Bierring, M. (-1836-),  4780, 4783, 4788-89
Bloch, Carl (1834-90),  2662, 2851, 2959, 3031, 

3949, 4124, 4192-93, 4317, 4525, 4528, 4683, 
4685, 4698 note 30-31, 4982, 4984, 5186, 5490, 
5495, 5620 note 414 

Bloemaert, Abraham (1566-1651), Amster dam, 
Utrecht,  3474, 3493 note 56, 4376, 5906

Bloemaert, Cornelis (1603-92), Utrecht, Rom,  
1347 note 77

Blunch, … (-1869-70-), Ebeltoft,  2386, 2406 note 
25

Bruhn, C. (-1739-40-),  6245
Bruhno, Paul (1884-1915-), Hammel,  3436 note 

49
Bruun, … (-1887-), Odder,  2610, 2630
Bruun, C. A. (-1891-),  3492 note 25
Bruun, Christian (-1765-),  580
Bruun, Knud Madsen (-1737-81-),  484, 493, 500-

01, 564, 574, 578, 580, 640 note 145, 725, 862, 
1012, 1146, 1159, 1167-68, 1172, 1174, 1186, 
1276 note 106, 6355

Bræstrup, Carsten (1756-1801-), Horsens,  4730 
note 26, 5496-97, 5620, 5783, 5879, 5914, 6256 
note 143

Bræstrup, Jens Christensen (1712-78), Brædstrup,  
3989 note 43

Busch, Hans (-1882-),  3039 note 37
Bäck, Arne (-1984-),  2999
Bæk, … (-1804-),  3605
Bärenholdt, H. C. (-1971-), Helsingør,  648 no te 

395
Bøgh, Jens Christian (1816-78), Århus,  1555
Bøgh, Ole Mathiesen (1811-38),  1715, 2322
Bötticher, … (-1867-72-), Århus,  380
Christen (-1609-), Århus,  878
Christensen, August H. (-1910-), Skanderborg,  

4616 
Christensen, Hermand (-1715-), København,  

1170
Christensen, J. (-1887-), Låsby,  1984 note 34
Christensen, Lauritz (-1655-57-), maler(?),  3922
Christiansen, Poul Simon (1855-1933), Køben-

havn,  2197
Christiansen, Rasmus (1863-1940), København,  

667, 681-82, 692, 702, 714, 725, 729, 742, 3083, 
3085, 3098 note 43

226, 6030 note 592, 6255 note 131, 6257 note 
175

Termansen, Peter Bang (-1951-53-), (snedker), 
Århus,  1376, 1385 note 26

Theilmann, Aksel (1905-85),  4267
Thomsen, Verner (*1938),  502, 4466, 6356
Trier, Ernst (1920-79), (maler),  1822, 2204-05, 

2230, 3921, 4238, 4877
Trudsø, Susanne (*1961),  6026 note 534
Vognsen, Leif (-1988-),  6262 note 266
Østergård, Else (*1936),  663, 3793

MALERE (TEGNERE, GRAFIKERE OG  
KOBBERSTIKKERE)

A A (-1912-),  4040 note 40
Aachen, Hans (Johan) von (1552-1615), Prag,  

1715, 1890, 2792 note 47, 4606
Abildgaard, Søren (1718-91), København,  420, 

670, 762, 771, 821, 840, 843, 1411, 1416, 1631, 
1889, 1911, 2003, 2025, 2059, 2276, 2292, 2419, 
2435, 2483, 2484, 2534, 2559, 2723, 2731, 2818, 
2929, 3143, 3168, 3174, 3225, 3243, 3285, 3290, 
3294, 3428, 3432, 3464, 3581, 3585, 3760, 3940, 
4029, 4035, 4217, 4221, 4272, 4274, 4290, 4373, 
4380, 4447, 4465, 4478, 4491, 4496, 4498, 4503, 
4533, 4639, 4663, 4692, 4726, 4884, 4889, 4900, 
4906, 5014, 5187, 5210, 5214, 5217, 5242, 5253, 
5566, 5576, 5632 note 706, 5893, 5914, 6204, 
6219, 6256-57 note 145 og 179

Albrechtsen, Thor (-1826-),  5629
Alexandersen, … (-1857-68-), Horsens,  3920,  

4192, 4205 note 49, 4318, 4327 note 41, 4389 
note 25

Almind, … (-1832-33-),  4125
Altdorfer, Erhard (o. 1480-1561-), Tyskland, 5333 

note 27
Andersen, A. Chr. (-1899-), Thisted,  2661-62, 

2851
Andersen, C. (-1885-92-), Hammel,  1834, 1960-

61, 3357, 3359, 3391 note 43, 3474, 3492 note 
25, 3493 note 59, 3494 note 78, 3537, 3581, 
3584

Andersen, Clemen (-1972-), Brabrand,  1529
Andersen, Johan Vilhelm (1892-1971),  3996
Andersen, Mogens (1916-2003), København,  

3305 
Andersen, Valdemar (1875-1928), København,  

2656
Backer, Jacob de (1540 eller 1545 – o. 1600), Ant-

werpen,  5899
Baldung, Hans (1484 eller 1485-1545),  1272 note 

35
Bang, Thomas (-1770-79-),  5478, 5558, 5751, 

5862, 5890, 6064, 6067, 6072, 6075-77
Bech, C. F. (-1856-),  1140
Becker, J. G. Burman (1802-80),  1880 note 16, 
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Claus (-1660-83-), Århus,  295, 538, 540, 562, 578, 
1164, 6012

Clemmensen, … (-1843-), Søften,  1774
Collaert, Johannes (1566-1628), Antwerpen,  1809
Cort, Cornelis (1533-78), Antwerpen, Rom,  1809
Cranach, Lucas (d.æ.) (1472-1553),  1272 note 26 

og 34, 2611
Cursiter, Stanley (-1953-),  600
Dalsgaard, Christen (1824-1907), Sorø,  2659, 

2662, 2670, 4426 note 56, 6197, 6204
Diepenbeeck, Abraham van (1596-1675), Antwer-

pen,  5315
Dohm, Heinrich (1875-1940), København,  2227, 

2292, 2303 note 20
Dolci, Carlo (1616-86), Firenze,  1823, 1871, 1932, 

2138, 3331
Dolendo, Zacharias (o. 1575-o. 1600), Leiden,  2614
Dorph, Anton (1831-1914), København,  2047, 

2268, 3049, 3050, 3051, 3082, 3083, 3085, 3098 
note 43, 3161, 4087, 4102 note 38, 4366, 5213

Dresler, Iver Frederik (1820-83), Århus,  379-80, 
594, 1493, 2185, 2350, 4124

Dyck, Anthonis van (1599-1641),  2211, 2433, 
2536, 3604, 3742

Dürer, Albrecht (1471-1528),  1272 note 26-27, 
3515, 3523 note 47, 3696

Dyring, A. F. (-1841-), Horsens,  3742-43, 3751
E I (eller F(?)) S,  2458
Eegberg, Hans Heinrich (1723-84),  5475-76, 

6066
Engel, Astrid (-1891-),  3949
Eriksen, M. (-1883-), Silkeborg,  3771 note 78
Fich, N. E. (-1828-), Odense,  3754, 3772 note 108
Flensborg, T. F. (-1855-),  4782
Fogh, Mogens Michelsen (-1743-),  2988, 2990
Frandsen, Joachim (-1815-), Århus,  943 note 44
Frederich (-1630-48-), Århus,  294, 2555-56,  

2558
Frederiksen, J. C. (-1890-99-), Hammel,  3340, 

3462, 3492 note 30, 3511
Frederiksen, Jens (-1752-),  5532
Friis, Achton (1871-1939), (forfatter),  5307
Friis, Lucie (-1880-99-),  4685, 4698 note 31, 

4982, 4984
Frisch, P. (-1857-), Horsens,  4237, 4240
Fristrup, Nilaus (1836-1909), København,  380, 

462 note 54, 666-67
Fritz, Andreas (1828-1906),  2070, 4638-39, 5227, 

5240, 5244, 5268 note 54 og 61
Frølich, Lorenz (1820-1908),  2665, 2681 note 54
Fussing, ... (-1824-43-), Horsens,  4487, 6077
Gebauer, Christian David (1777-1831), Århus,  

1324
Geeraerts (Gheeraerts), Marcus (d.æ.) (o. 1516-

1604),  778 
Gemperle, Tobias (-1565-87),  4306 note 79

Getreuer, Christian Philip (-1664-82), Randers,  
2737

Getreuer, Zacharias Philip (o. 1595-1677), Odense,  
4063, 4072 note 69-70

Gevert (-1616-42-),  2500, 2506-07, 2510, 2626, 
2633-35, 2987, 2990, 2994, 2996, 3008 note 60

Gheyn, Jacques de (d.y.) (1565-1629), Leiden, 
Haag,  2460 note 36, 2491 note 57, 2556, 5522, 
5624 note 479, 5947, 6029 note 589

Givert – se Gevert
Gjedsted, Gregers (-1710-53-),  4924 note 48
Glud, Wilfred (1872-1946), København,  2215
Goltzius, Hendrick (1558-1617), Haarlem,  1809, 

1995, 2603, 2736, 3234, 3345 note 58, 3471, 
4897, 4956, 5035 note 39, 5522, 5624, 5947, 
5949, 6030 note 595, 6352

Greyss, Johan Andreas (-1632-58),  3972
Gribkov, Sergej (o. 1820-1890-), Moskva,  3641
H (-1784-), Århus,  750
H R (-1912-),  4040 note 40
Haelwegh, Albert (†1673), København,  946 note 

136
Hans (-1592-), Viborg,  4194
Hans (-1665-88-), Århus,  1159, 1161, 1168, 1170, 

1176, 1204, 1274
Hansen, C. P. (-1883-87-), Silkeborg,  1984 note 

34, 3771 note 78
Hansen, Hans (1769-1828), København,  860, 

6355
Hansen, Heinrich (1821-90),  4947 note 14, 541, 

5390, 5527, 5540, 5606 note 115, 5612 note 211, 
5622 note 470, 5625 note 503, 5680, 5879, 6007 
note 211, 6011 note 291

Hansen, Jens (-1727-45-), Århus,  574, 1174
Hansen, Lisbet Kjemtrup (-1987-88-),  4134
Hansen-Aarslev, Jens (1847-1928),  1529, 1651
Haslund, Otto (1842-1917),  599
Haugaard, J. (-1834-),  4722
Havsteen-Mikkelsen, Sven (1912-99),  2763-64, 

2766-67, 3552-53, 3602, 6317-18
Heide, Henning von der – se under Snedkere og 
billedskærere

Heine, Klaus (-1499-1511), Lübeck,  4465
Hellesen, Adolph (1831-90), København,  2575 

note 50
Helt, … (-1833-), Århus,  1911, 1917
Henrik Maler (-1761-), Horsens,  5870
Hermand (-1708-), Århus,  534
Hermandsen, Christen (-1688-95-), Århus,  1508, 

1510, 1668 note 28, 3357
Hevezi, André (-1948-), Ungarn,  6318
Hiernøe, Søren Lave (-1841-47-), Århus,  578, 645 

note 315, 1378, 1507 
Hofman-Bang, Ellen (1879-1971),  4266-67, 5482, 

5492, 6373
Hofmann, Heinrich (†1912), Tyskland,  6086

KONSERVATORER – MALERE
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Hofmeyer, Friderich (-1706-),  5758, 5777, 6009 
note 251

Holm, Fridrich (o. 1667-1737),  6008
Holm, Peter (1889-1966),  2246
Honthorst, Gerrit van (1592-1656), Utrecht,  

6067, 6078
Horndrup, … (-1824-), Skanderborg,  6187, 6219
Hou, Axel (1860-1948),  6364
I A B (-1768-),  3967, 398
I H M (-1625-), Alrø,  2850
Ilsted, Peter (1861-1933), København,  599
Ingemann, Lucie Marie (1792-1868), Sorø,  3311
Iversen, Kræsten (1886-1955), København,  1493
J A M (o. 1485), Zwolle,  462 note 45a
Jacobsen, L. V. (-1968-),  2793 note 77
Janssen, Luplau (1869-1927),  5482, 5490, 5495
Jens (-1613-14-), Rye,  3700, 3703
Jens (-1616-25-), Horsens,  3519, 3752, 4528, 

4532, 4534, 4565, 4575-76, 4611, 4938, 4940, 
5559, 5870

Jens (-1688-1741-), Århus,  614, 1146, 1165, 1174
Jensen, … (-1894-), Hammel,  1780
Jensen, Carl (-1912-), Brædstrup,  4040 note 48
Jensen, Carl Milton (1855-1928),  4147
Jensen, Jens Thomsen (1862-1925), Skanderborg 

Ladegård,  2959, 4698 note 29
Jensen, Niels (1831-1919), Boes,  2990, 3090 note 

28, 3083, 3085, 3114, 3157, 3161-62, 3167, 3169, 
3170, 3177 note 40

Jensen, Paula (-1895-),  1660
Jensen, R. (-1878-),  2245
Jensen, Thomas Martin (1831-1916), Århus,  1834, 

3381, 4746-47
Jensen, V. Glysing (-1971-77-),  2292, 2322
Jepsen, Morten (1826-1903),  5746, 6007
Jesper – se under Snedkere og billedskærere
Jorn, Asger (1914-73),  6320 note 5
Jocumsen, Poul (-1717-),  616, 6200
Jørgensen, … (-1829-59-), Århus,  484, 568, 642 

note 215, 645 note 324, 646 note 364, 943 note 
44, 944 note 60, 1320

Jørgensen, … (-1893-),  4509 note 68
Jørgensen, Johs. (-1928-29-), Silkeborg,  6315
Jørgensen, Mogens (1914-71-), København,  2151, 

2261
K M (-1943-), maler(?), Horsens(?),  4860 note 47
Karlsen, Jørgen (-1978-), Tranbjerg,  2195 note 20
Kjeldsen, Anker V. (-1895-), Hansted(?),  4848
Kjærgaard, Rich. (-1940-), Sjelle,  1924 note 32
Klover, Wilhelm (-1480-1504-), (billedskærer), 

Lübeck,  4455-56, 4464-65
Knækkenborg, Ølsgaard – se Ølsgaard, G. Knæ-

kenborg 
Koch, H. C. (-1936-), Hovedgaard,  4956
Konstantin-Hansen, Elise (1858-1946),  5204
Kornerup, Jacob (1825-1913),  379, 394, 399, 402, 

404, 412, 417-18, 1296, 3195, 3213-14, 3218, 
3223-24, 5855, 5998

Kragh, Johannes (1870-1946),  3817, 3823
Krock, Hendrik (1671-1731),  5842
Kruse, Ludvig (1834-1916), Århus,  380, 552, 599, 

638 note 48, 845, 848, 1758, 3122 note 49
Kruse, Rasmus Henrik (1796-1877),  3760
Kruse, V. (-1905-12-), Århus,  599, 3069 note 50
Kulbars, Johan Jørgensen (†1649),  830, 905
Købke, Christen (1810-48), København,  549, 572, 

642 note 194
Kaae, F. (-1971-),  4147
Kaalund, Bodil (*1930), Lyngby,  1822-23, 1825, 

3092, 3117-18, 3122 note 48, 4028-29, 4034, 
6320 note 5

Kaalund-Jørgensen, Martin (1889-1952), Silke-
borg,  6318, 6320

Lange, Frederik (1870-1941), København,  600
Larsen, Alfred (1860-1946),  3932 note 32 
Larsen, Karl-Johan (-1983-),  3030
Larsen, Knud (1865-1922),  600
Lassen, Allin (-1872-), Århus,  1579
Lauersen, A. (-1903-), Hylke,  4639, 4658 no te 39
Lauridtsen, Hans (-1717-),  1186 
Lauritsen, P. (-1871-), Ørting,  2696
Lauritsen, Sylvester (-1830-), Hadbjerg,  1681, 

1683
Laursen, Hans (-1710-),  538
Lebrun, Charles (1619-90), Frankrig,  1493
le Coffre, Benoît (Bendix) (1671-1722), Køben-

havn,  5842
Lindegaard, ... (-1852-),  5617 note 310
Lindegaard, P. H. (-1838-),  5213-14
Lode, O. H. de (1726-57),  5927
Lollesgaard, Knud (1911-97),  4838, 4849
Lorenzen, Gudrun (1904-68),  4031 
Lund, Anker (1840-1922), København,  1932, 

2448, 2452, 2693, 5213
Lund, Harald (-1921-),  4575
Lund, J. L. (1777-1867),  3457-58
Lund, V. (-1911-),  598
Lundberg, N. (-1792-), maler(?),  3859
Lundegaard, P. H. (-1852-),  4810
Luyck, H. van (-1580-), Amsterdam,  3253 note 

110, 4860 note 34, 5035 note 26
Lüders, Poul Andreas (1828-91), Århus,  380, 485, 

613, 1378, 1424 note 39, 1577, 1600, 1628, 1705 
note 21, 1871, 1877, 1995, 2046-47, 2165, 2173 
note 32, 2242, 2392, 2407 note 37, 2935 note 
71, 3283, 3345 note 38, 3554, 3606, 4031, 4566, 
4607, 4658 note 38, 5288-89

Løgstrup, J. C. (-1868-69-), Odder,  2604, 2607
M Z (-1500-),  1274 note 59
Madsen, Jacob (1887-1965),  380, 403, 415, 421
Mahler, Jens Frederiksen (-1755-),  6064
Madsen, Johannes Th. (-1946-49-),  6257 no te 178
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Mander, Karel van (d.æ.) (1548-1606),  1342, 
1664, 2460 note 36, 2491 note 57, 2556, 2614, 
5522, 6029 note 589

Matham, Jacob (1571-1631), Antwerpen,  3471, 
4956, 5522, 5624 note 480

Meckenem, Israhel van (o. 1440-1503), Boc holt,  
3052

Meilstrup, H. C. (-1855-),  4466, 4475
Michel (-1655-57-),  3922
Mikkel (-1660-68-), Århus,  1154, 1274 note 62
Mogensen, Søren (-1726-), Århus,  943 note 44
Moller (Møller(?)), Kei (-1710-),  1891
Mols, Niels Pedersen (1859-1921),  4710-11, 

4713-14, 4729
Moreelse, Paulus (1571-1638),  697, 4898
Moss, … (-1808-), Århus,  1168
Muller, Jan (1571-1628),  3474, 4376, 5906
Møller, B. (-1804-), Randers,  3605
Møller, Henrich Jørgensen (-1759-93-), Horsens,  

4466, 4509 note 82, 5451, 5477, 5479-80, 5547, 
5559, 5843, 5870, 5883

Natalis, Michel (1610-68), Liège,  5315
Nay, Alexander (1822-83),  5456, 5458, 5476
Niels (-1746-),  5862
Nielsen, … (-1867-72-), Århus,  380
Nielsen, Einar (1872-1956), København, Gjern,  

3345 note 59
Nielsen, Hans (-1840-50-), Gylling,  2823
Nielsen, Jais (1885-1961), (keramiker), Køben havn,  

1374, 3310-12
Nielsen, Jens (1891-1978), Holstebro,  6197, 6204
Nielsen, L. P. (-1887-), Århus,  2173 note 32
Nielsen, N. C. (-1897-),  446, 646 note 361
Nielsen, Niels (-1706-24-), Horsens,  5447, 5450, 

5496, 5546, 5552, 5792, 5798, 5812
Nohr, Berend (-1725-), Frijsenborg,  1658, 1660
Notke, Bernt – se under Snedkere og billed-
skærere

Nørregaard, Mogens Kai (1898-1986), København,  
3032 

Olrik, Sigurd (1874-1921),  6286
Olsen, John Rønnow (-1976-),  6090
Ortwed, Kirsten – se under Sten- og billedhug-
gere

Overbye, H. (-1792-), maler(?),  3859
Overbye, H. I. (-1894-), Horsens,  4841
Overgaard, Christen Nielsen (1851-1929), Køben-

havn,  347, 2095, 4506
P J B (-1929-33-),  2670, 4678, 4992
Passe, Crispin de (1564-1637), Antwerpen, Köln, 

Utrecht,  4389 note 63
Passe, Magdalena de (1600-38),  1577, 4959
Passe, Willem de (1598-1636-),  1271 note 14
Paulsen, … (-1879-),  1478
Paulsen, Julius (1860-1940),  4984
Peder (-1695-1716-), Horsens,  5552, 5559

Peder (-1701-), Horsens,  5628 note 598
Pedersen, Erik (1888-1947), billedskærer,  5881, 

6017 note 374
Pedersen, Niels (-1747-), Horsens,  5725
Pedersen, Stefan Viggo (1891-1965),  600
Petersen, Christian Tilemann (-1921-),  4925
Petersen, Johannes (-1912-26-),  641 note 171, 

3069 note 50, 3121 note 35
Petersen, Jonas (-1699-), Trondhjem,  4926 note 85
Petersen, Niels Peter (-1893-),  4509 note 68
Pontius, Paulus (1603-58), Antwerpen,  5316
Poul (-1730-), Århus,  614
Qvist, Martin (*1935), Egernsund,  6332
Rafael (Raffaello Sanzio) (1483-1520),  3648
Rahbek, P. (-1897-1913-), Hammel,  1700, 1772, 

1774-75, 1777, 1779, 1792, 1795, 1804, 1822-23, 
1837-38, 1852, 1854, 1856, 2272-73, 2427, 2502, 
2823, 3328, 3330, 3355, 3357, 3378-79, 3458, 
3463, 3465, 3474, 3577, 4742, 4746

Rasmussen, A. (-1914-), Skanderborg,  3008 note 
62

Rasmussen, Peder (-1715-37-), Horsens,  5559
Rasmussen, R. (-1880-), Skanderborg,  2907, 2922, 

2926, 2936 note 105
Rastrup, Lars (1862-1949), Odense,  2508, 2510, 

2515 note 40
Rembrandt, Harmensz van Rijn (1606-69), Am-

sterdam,  6067, 6078
Reni, Guido (1575-1642),  4607, 5289
Riber, Lauritz Andersen (-1591-1637),  670, 678, 

681, 1191, 1194, 2601-02, 2610-11, 2626, 2629-
30, 2658, 2661, 2726, 3457, 3469, 3471, 3493 
note 58, 5894, 5898, 5900, 5907, 6356

Risebye, Elof (1892-1961),  5480, 5495
Rode, Hermen (-1485-1504-), Lübeck,  638 note 

51, 1272 note 27 
Roed, Jørgen (1808-88),  599, 1400
Rose, Johan (-1641-), maler(?),  3240
Rosenstand, F. (-1852-65-), Horsens,  4194, 4199, 

5458, 5617 note 310, 317, 6005 note 166, 6006 
note 199, 6023 note 452, 6031 note 609

Rosmos, R.(?) (-1866-),  1208
Rubens, Peter Paul (1577-1640), Antwerpen,  

1206, 3824, 5315-16, 5333 note 30
Rud-Petersen, Rudolf (1871-1961),  3110, 5312-13
Rump, Godtfred (1816-80),  4327 note 41
Røjbæk, Ingolf (1914-96),  1894, 3426-27, 3890-

92, 4094, 4276, 5213-14
Sadeler, Egidius (Gilles) (1570-1629), Antwer pen,  

1418, 1715, 1858, 1890, 2792 note 47, 4606
Sadeler, Johann (1550-1600),  2502, 5579
Sadeler, Raphael (1584-1632),  2614
Schleisner, C. A. (1810-82),  4232
Schlichtkrull, J. C. (1866-1945), Hammer,  598
Schmidt, Nis (*1932),  6303, 6305, 6375
Schode, P. (-1817-50-),  1186

MALERE
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Schode, P. L. (-1766-90-),  1168, 1170
Schuldt, Hermand (-1705-12-),  1299, 1302, 2173 

note 31
Schultz, V. (-1879-),  2908
Schumann, A. (-1829-71-), Horsens,  3859, 3871 

note 23, 3893, 3906 note 36, 4030, 4055, 4058, 
4562, 4565-66, 4984-85, 5136, 5186, 5491, 5508, 
5557

Schumann, N. (-1844-), Horsens,  4714
Schutt, Gevard – se Gevert
Schwarz, Christoph (1545-92), München,  682, 

684, 721 2502, 5579
Schütte, Hans Olufsen (-1635-75), Odense,  1202, 

1204, 2925
Skovgaard, Hjalte (1899-1967), (billedhugger),  

4479, 4982, 4989
Skovgaard, Joakim (1856-1933),  2862, 5236, 5241, 

5243-44, 5288-89, 5298 note 25
Skovgaard, Johan Thomas (1888-1977),  4057-58, 

4314-16, 5243
Skovgaard, Niels (1858-1938), (billedhugger),  

5298 note 25
Smidth, Hans (1839-1917),  3770 note 48
Solis, Virgil (1514-62), Nürnberg,  561, 3252 note 

87, 4389 note 68
Sonne, Per (1906-96),  6291
Steffensen, Poul (1866-1923), Rye,  3185, 3187
Stender, … (-1822-), Århus,  1912
Storch, F. L. (1805-83),  4878, 4924 note 36, 4938, 

4960
Svendsen, H. F. (-1888-92-), København,  5660, 

5783, 5801, 5812, 5896, 6020 note 406
Swanenburgh, Willem (1581 eller 1582-1612), 

Leiden,  697, 4898
Sæbye, Fanny (1885-1972), København,  3107
Sæbye, Poul (1889-1965), København,  3107
Søndergaard, P. (-1905-),  646 note 361
Søren (-1740-42-), Horsens,  5450, 5479
Sørensen, P. M., Århus,  3456
Th..esen, W(?) (-1855-),  4466
Theilgaard, Sophus (1845-1923),  3742
Thomsen, August (1813-86), København,  2764, 

2767
Thornam, Ludovica (1853-96), Horsens,  599
Thrane, Jens (1666-1736),  3839 note 41, 4483, 

5035 note 27
Thrane, Mogens Christian (1697-1764),  2926, 

3822, 3824, 3828, 3839 note 41, 4483, 5035 note 
27, 5486, 5510, 5547, 5551, 5758, 5760, 5812, 
5815, 5833, 5842-44, 5863, 5883-84, 5887, 6012 
note 312

Thrane, Rasmus (-1696-1744),  5035 note 27
Tietze, Hugo (-1941-),  6086
Todberg, P. (-1768-69-), Skanderborg,  6216, 6257 

note 184
Tornøe, Wenzel (1844-1907),  6038 note 763

Trier, Holmer (1916-),  2067
Trier, Troels (1879-1962), Vallekilde,  2584, 5288-89
Truust, Anders Rasmussen (-1750-59-), Århus,  

1164, 1168, 1186
Urup, Jens Christian (*1920),  5287-89, 5292, 

5298 note 20
Vandel, Søren (-1739-), Horsens,  5885
Varming, Agnete (1897-1983),  1322
Vedel, Herman (1875-1948), København,  600
Vervoort, Franz (-1941-), (præst), Vejle,  5242
Vermehren, Frederik (1823-1910), København,  

599
Vermehren, Sophus (1866-1950), København,  

2107
Veronese, (Paolo Caliari) (1528-88), Venedig,  1347 

note 77
Videsen, Thomas (-1726-), Århus,  943 note 44
Vigeland, Emanuel (1875-1948), Norge,  347
Vinci, Leonardo da (1452-1519),  2959, 2990, 

3085, 3114, 3665, 4153, 4195
Visby, Frederik (1839-1926), Århus,  112, 718, 947 

note 158, 1015, 1328 note 13, 1346 note 43
Vlieger, Simon de (o. 1600-53), Amsterdam,  2922
Vos, Marten de (1532-1602), Antwerpen,  697, 

1271 note 15, 1809, 2421, 2575 note 55, 3234, 
3743, 4165, 4840, 5014, 5522

Walsted, Chr. Fr. (-1887-),  1984 note 34
Warnich & Møller (-1896-), Horsens,  4985
Weber, C. (-1851-),  6209
Wegener, Einar (1882-1931),  5186
Weigel, Christoph (1654-1725), Nürnberg,  4483, 

5758, 5760, 5864-65, 5887, 6022 note 425
Westergaard, Hjalmar (-1953-), København,  4011 

note 10
Wiehe, Karen (-1890-93-),  4087, 4124, 4193, 

4327 note 38, 4366, 4698 note 29
Wierix, Anton (1552-1624(?)), Antwerpen,  697, 

2421, 2508, 2575 note 55, 2618 note 50, 2635, 
3743, 4165, 5522

Wierix, Hieronymus (1553-1619), Antwerpen,  
1809, 3240, 3253 note 110, 120, 4840, 4860 note 
34, 4984, 5035 note 26, 5316, 5899, 5972

Wills, E. (-1966-), København,  2767
Wilrich, Hans Christian (-1685-1706-), Viborg,  

599, 5496, 5542, 5758, 5764, 5777, 5782, 5805, 
6009 note 251, 6349

Winghe, Joos van (1544-1603), Tyskland,  2614
Woer, … (-1888-), Grundfør,  1660
Zeuthen, Christian O. (1812-90),  379, 389-90, 

394, 399, 402, 410, 418, 437, 440, 463 note 63, 
764, 3770 note 59 og 70, 3878-79, 5680, 5732, 
5738, 5751-52, 5764, 5793, 5998, 6006 note 203

Zieler, Mogens (1905-83),  4922
Ølsgaard, G. Knækenborg (-1921-), Århus,  599, 

600, 4528
Aabrink, Axel (1887-1965),  1793
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Danmarks Kirker, Århus

Aagaard, C. F. (1833-95), København,  380
Aarup, E. (-1869-), Skanderborg,  2990
Aarup, H. C. (-1870-), Skanderborg,  3137, 3146 

note 36

MURERE
Alstrup, Peder Jacobsen (-1742-), Horsens,  5450, 

5534
Anders (1630’erne), Horsens,  4557, 4834
Anders (-1634-35-), Hansted,  4826
Anders (-1648-), Århus,  116, 117
Anders (-1758-59-), Mesing,  2949, 2952 
Andersen, Christen (-1737-38-),  5725, 5747
Andersen, Laurids (-1683-1684-), Århus,  1244, 

1675
Andersen, Laurids (-1693-),  117
Andersen, Niels (-1741-45-), Mesing,  3142-43, 

3145 note 23, 4044, 4560
Andreasen, Christen (-1863-), Dover,  3177 note 

29
Bardewich, Johan (-1768-81), Århus,  103, 302, 

304-06, 6185, 6237
Bay, Niels (-1774-), Flensborg,  306
Bertelsen, Anders (-1646-), Århus,  116-17
Biihl, H. J. (o. 1700),  1296
Bjerre, Hans (-1853-),  5458
Bjerre, Jens (-1839-45-),  5731, 5750
Boring, Mads (-1697-), Dagnæs,  5285
Brandt, Hans (-1699-1700-), Stensballe,  3735
Brandt, Hans (-1770-75-), Stensballe,  5451, 5728
Brockvild, Jørgen (o. 1700),  1296
Chresten (-1615-), Nørre Snede,  3942
Christensen, Hans (-1773-),  5728
Christensen, Jens (-1662-),  4358
Christensen, Peder (-1686-87-), Nim,  4026
Christiansen, Peter (-1736-37-), Århus,  118
Christiansen, J. (1862-1938), Skanderborg,  6250
Christiansen, Uldrich (-1745-), Århus,  1260 note 

18
Corneliussen, Hans (o. 1700), Fredericia,  2030 

note 22
Dahl, … (-1818-), Århus,  1318
Ebbesen, Otto (-1953-),  3236
Eistrup, Søren (-1745-46-),  5725
Fischer, Jørgen (-1740-41-), Skanderborg,  2985
Eistrup, Søren (-1745-46-),  5725
Fussing, Andreas (-1837-59-),  5617, 5731, 6120
Fussing, Christian (-1835-37-), Horsens,  2181,  

5458
Grooth, Knud (-1797-), (maler), Horsens,  5455
Gøtz, J. F. (†1823),  1074
Hans (-1614-19-), Horsens,  2069, 2759, 2845, 

2983, 2985, 3104, 3154-55, 4021, 4080, 4523, 
4558, 4599, 4636, 4677

Hans (-1617-), Skanderborg,  3943
Hansen, … (-1881-), Århus,  634

Hansen, Anders (-1761-62-),  4082
Hansen, Christian (-1757-), Fredericia,  2031 note 

22
Hansen, Cornelius (o. 1713-75), Fredericia, Oden-

se,  2012-14, 2030 note 22, 2068, 2092, 2105-06, 
3600, 4082

Hansen, H. P. (-1928-29-), Silkeborg,  6315
Hansted, Christen (-1851-),  5458
Hansted, Jørgen C. (1770-1830),  5985
Henriksen, Niels (-1870-), Søvind,  5009
Hentzel, Johan Michael (-1759-65-),  5728, 5747
Hiort, Christian – se under Tagtækkere
Horsens, Christen (-1643-), Århus,  294
Hænsel, Johan Michel (-1757-),  5450
Høffner, Johannes (-1807-17-),  5941, 6029 no te 

578
Højer, Michel (-1743-), Storring,  2106
Høstmark, Niels (-1823-32-),  5473, 5669, 6064-

65
Ibsen, Jens (-1619-), Horsens,  2721-22
Ibsen, Rasmus (-1632-),  4558
Jens (-1616-), Århus,  3635
Jens (-1710-),  5183
Jens (-1735-), Århus,  349 note 70
Jensen, … (-1862-), Århus,  1296
Jensen, … (-1889-), Odder,  2579 note 144
Jensen, Christen (-1691-), Karlby,  1756
Jensen, I. C. (-1913-),  1261 note 72
Jensen, J. Chr. (-1896-1927-),  380, 607 
Jensen, Laurids (-1700-), (murer(?)), Århus,  119
Jeppe (-1506-17-),  2289, 2291
Johan (-1609-), Horsens,  6152 note 8
Johan (-1614-),  5049, 5092
Johan (-1631-), Århus,  2530
Jonsen, Thor (-1732-), Skanderborg,  3026
Jürgen Murmand (-1653-),  336
Jørgensen, Niels Christian (-1870-), Søvind,  5009
Kiilsgaard, Peter Chr. (1795-1867), Gjern,  3338, 

3343, 3353, 3377, 3412
Krabbe, Niels (-1735-41-), Horsens,  2386, 2395, 

5475
Krabbenhøft, … (-1879-), Horsens,  5462
Kruuse, Rasmus (1753-1829),  5983
Langberg, H. P. R. (-1847-),  1075
Lars (-1614-18-), Skanderup,  4636, 4676-78
Larsen, P. (-1843-), Skanderborg,  6174
Lauridsen, Niels (-1648-), Skanderborg,  2521
Laurits (-1612-16-),  3734
Laurits (-1690-91-), Århus,  3735
Lauritzen, Michel (-1693-1700-), Århus,  2106
Liisberg, L. (1779-1819), Århus,  1074, 1318
Lind, Hans (-1784-),  5671
Lund, J. (-1836-),  1075
Madsen, Clemen (-1734-), Århus,  1260 note 18
Madsen, Hans (-1717-34-), Åle,  5447, 5475
Madsen, Mogens (-1693-), Århus,  1433
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Mikkel (-1690-91-), Århus,  3735
Mohr, Christian (-1896-),  6106 note 1
Monrad, … (-1818-), Århus,  1318
Møller, Christen (-1774-), Broballe,  306
Møller, F. (-1844-), Skanderborg,  6188
Neumann, Ludvig Henning Schack (-1751-60-), 

Flensborg,  6027 note 547
Niels (-1624-), Skanderborg,  1711
Niels (-1696-1703-), Horsens,  5447, 5476, 5724, 

5751 
Niels (-1710-),  5183
Nielsen, … (-1859-67-), Skanderborg,  6188
Nielsen, … (-1881-), Skanderborg,  3220
Nielsen, A. K. og Søn (-1888-91-), Horsens,  4839, 

5659
Nielsen, Anders (-1652-53-), (murer(?)), Horsens,  

4558
Nielsen, Anders (-1747-59-), Mesing,  3078-79, 

3104, 3145 note 23, 3151, 3153,  4079, 4082
Nielsen, Anders (-1749-51-), Blegind,  2092,  

3853
Nielsen, Chr. (-1914-), Silkeborg,  6286
Nielsen, Lars (-1744-46-), Mesing,  3026, 3131, 

3811, 3815, 3904
Nielsen, P. (-1855-1867-), Skanderborg,  6188
Nielsen, Søren (-1799-), Skanderborg,  6186 
Olufsen, Niels (-1718-), Århus,  2970 note 22
Peder (-1617-),  3752
Peder (-1617-), Århus,  1930 
Peder (-1684-85-), Skanderborg,  2950
Pedersen, A. J. (-1890-),  2084 note 14
Pedersen, Anders (-1643-),  294
Pedersen, Hans (-1730-32-), Skanderborg,  2106, 

3026, 3659, 3915
Pedersen, Peder (-1640-),  3931 note 21
Pedersen, R. (-1909-),  2438 note 71
Pedersen, Rasmus (-1760-65-), Skanderborg,  

1930, 3154, 3634, 4082, 4600
Pedersen, Søren (-1753-), Ejstrup,  4806
Pedersen, Tord (-1651-), Skanderborg,  3059
Petersberg, H. N. (-1863-), Vrold,  2098
Preis, Anton Peter (1813-68), Århus,  335-36, 339
Preis, Dominicus (o. 1768-1837), Prag, Århus,  

337-38
Preis, Johan Casper (1794-1865), Århus,  335, 338-

39, 1318, 1676
Puck, P. S. (-1861-62-), Horsens,  4524, 4764 note 

21, 5658, 5731, 5747
Qvist, … (-1888-97-), Horsens,  5467, 5659
Qvist, C. (-1823-60-), Skanderborg,  2532, 3220, 

4141 note 43
Qvist, Jens (-1824-1865-), Skanderborg, 6187-88, 

6239
Qvist, O. (-1830-35-), Skanderborg,  4228
Rasmus (-1626-),  2173 note 25
Rasmus (-1685-86-), Skanderborg,  2932

Rasmussen, Chr. (-1685-), Voldum,  1656
Rasmussen, Mads (-1651-), Herst,  1723 note  

36
Rasmussen, Niels (-1703-12-), Horsens,  5475, 

5478
Rasmussen, Peder (-1744-50-), Skanderborg,  

3600, 4600
Rasmussen, Peter (-1663-66-), København,  111, 

297
Robdrup, … (-1882-),  1552
Schandorff, Peder (-1788-), Skanderborg,  6185
Simonsen, Jørgen (-1766-),  4740
Søndergaard, P. – se under Malere
Sørensen, Anders (-1726-), København,  336, 1011, 

1071, 1116
Sørensen, Jens (-1691-), Karlby,  1756
Sørensen, Niels (-1709-),  274, 298
Tendrup, Niels Sørensen (-1710-17-), Århus,  

1754, 2092, 2106
Thomsen, Christian (-1755-58-), Fredericia,  2013, 

2092, 2105-06, 3600, 4082
Torbensen, Salomon (-1661-73-), Rye,  3743, 

3756, 3772 note 115
Trolle, Niels (-1767-), Horsens,  5436, 5450-51, 

5584
Tydsk, Peder (-1777-), Randers,  308
Tørsløvf, Jens Mikkelsen (-1773-86-), Århus,  

1071-72
Ulrich, Christian (-1738-), Århus,  1071
Weis, Hans Christopher (-1702-), Århus,  298
Wiborg, J. (-1759-),  1332
Wilkens, Heinrich Kristian August (-1876-88-), 

Skanderborg, Silkeborg,  5660, 5741, 5953, 6007 
note 207, 6189-90, 6279

Zimmermann, Samuel (-1729-57-), (bygmester), 
Århus,  112

Østergaard, … (-1881-), Århus,  634

ORGELBYGGERE
Andersen, Poul-Gerhard (1922-75-), Bagsværd,  

2353, 3241, 6197, 6232, 6259, 6298. Se også 
Bruhn-firma

Andresen, Joh. P. & Co. (-1899-1909-), Ringkø-
bing,  2075, 2098, 3036, 4065, 4099, 4200, 4345, 
4649, 5023, 5218, 5255, 5294, 6360

Brebus, Hans (-1570-92-), København,  592, 6199, 
6232, 6259

Bruhn-firma (Brdr. Bruhn, P. Bruhn & Søn, P. G. 
Andersen & Bruhn) (-1966-97-), Årslev,  1825, 
2353, 2608, 3305, 4065, 4614

Busch, A. H. & Sønner (-1891-98-), København,  
4099, 6021 note 409

Christensen-firma (Bruno Christensen, Bruno 
Chri st ensen & Sønner) (-1967-89-), Terkelsbøl,  
591, 1447, 1480, 1603, 1684, 1762, 2002, 2169, 
2637, 2669, 2732, 3092, 3899, 3927, 4098, 4173, 
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4323, 4535, 4965, 5218, 5882, 6089, 6232, 6294, 
6356

Demant-firma (P. U. F. Demant, Demant & Søn, J. 
A. Demant) (-1830-78-), Dalum, Oden se, Århus,  
581-86, 588-89, 594, 645 note 334, 646 note 
342 og 346, 1173-74, 1493, 1633, 2774, 2806, 
2917-18, 2999, 3292, 3466, 3984, 4134, 4485, 
4648, 4851, 5488, 5547-49, 5627 note 563-64 
og 568, 5627 note 572 og 575, 5884, 6232, 6294, 
6368

Frederiksborg Orgelbyggeri v/Troels Krohn 
(-1961-62-), Hillerød,  1173, 1301, 6358

Frobenius-firma (Chr. Winther, Th. Frobenius & 
Co., Horsens Orgelbyggeri v/Th. Frobenius & 
Co., Th. Frobenius & Sønner) (-1912-2000-), 
København, Horsens,  581, 586-89, 646 note 
363, 1174, 1511, 1559, 1584, 1701, 1764 note 37, 
1876, 2190, 2246, 2429, 2510, 2558, 2669, 2831, 
2917, 2968, 2999, 3060, 3292, 3385, 3429, 3617, 
3647, 3670, 3832, 3899, 3927, 3984, 4001, 4010, 
4099, 4155, 4200, 4211, 4242, 4372, 4419, 4486, 
4535, 4648-49, 4723, 4790, 4817, 4851, 4865, 
4892, 5023, 5193, 5294, 5324, 5483, 5490, 5545, 
5550-51, 6078, 6309, 6319, 6366

Fyns Orgelbyggeri v/Henning Jensen (-1978-83-), 
Odense,  2806, 4865

Gerstendorff, Carl Friedrich (-1745-),  5546-47, 
5882

Gudme, Peter Mortensen (-1866-), Svendborg,  
5488, 5548-50, 5627 note 569 og 575

Haugland, Olav (-2005-), Haslev,  6294
Horsens Orgelbyggeri v/M. Sørensen (-1909-24-),  

2398, 2733, 2831, 3169, 3705, 3832, 3867, 4001, 
4010, 4037, 4099, 4211, 4345, 4419, 4535, 4578, 
4790, 5145, 5551, 6089

Horsens Orgelbyggeri v/Th. Frobenius & Co. – se 
Frobenius-firma

Husted, Gunnar Fabricius (-1978-), Fredensborg,  
1961

Jensen & Thomsen (-1969-76 -), Hillerød,  3036, 
4578

Jensen, Henning - se Fyns Orgelbyggeri
Jydsk Orgelbyggeri (-1957-83-), Århus, Hinnerup,  

1480, 1718, 1732, 1918, 2075, 2169, 2376, 3337, 
3362, 3520, 3538, 3671, 3705, 3867, 3872 note 
47, 3956, 4148, 4241, 4252, 4279, 4344, 4692

Karstensen, Peter (-1645-70-), Viborg,  592, 1173, 
1277 note 115

Kastens, Lambert Daniel (-1728-38-), København,  
581-82, 588-89, 968, 1173, 1277 note 116, 5486, 
5546-47, 5549, 5882-83, 6018 note 380 og 391-
92

Koefoed, H. P., harmoniumsbygger, Randers,  
1746, 6359

Krohn, Troels - se Frederiksborg Orgelbyggeri
Lund, Carsten (-1980-), Birkerød,  1416, 2055

Marcussen & Søn (-1878-1996-), Åbenrå,  1382, 
1537, 1936, 1981, 2024, 2098, 2142, 2209, 2231, 
2272, 2295, 2328, 2705, 2856, 3186-87, 3292, 
3312, 3337, 3465, 3617, 3754, 4098-99, 4133, 
4756, 4892, 4991, 5145, 5254, 5294, 5549, 5627 
note 573, 5756, 5880-81, 6017 note 373-74, 
6018 note 395, 6116, 6294-95, 6330, 6332

Mickelsen, Jørgen (-1741-42-), orgelbyggersvend,  
5547, 5882, 6018 note 385

Mielkor (-1665-),  1173
Müllertz, Arnold Theophilius (-1863-66-), Århus,  

5884, 6019 note 396
Neuenroth, F. (-1936-), værkfører hos Marcussen 

& Søn,  6017 note 370
Nielsen-firma (Frederik Nielsen, Emil Nielsen) 

(-1878-1936-), Århus, Esbjerg,  585, 588-89, 
1174, 1481, 1537, 1780, 1810, 1839, 1856, 1895, 
1918, 2002, 2142, 2376, 2429, 2458, 2559, 2584, 
2668, 3142, 3337, 3386, 3492 note 40, 4134, 
4279, 4614, 4757, 4817, 4965, 5549, 5884, 6018 
note 395, 6019 note 398 og 400-01, 6020 note 
407, 6021 note 409, 6078, 6103, 6232, 6294, 
6356, 6359

Nielsen, Hans (-1686-87-), Viborg,  5546
Nyholm, Hans (-1966-),  6259
Ohrt, Johan Andreas (-1848-), Gram,  2774
Olsen, Knud (-1860-), København,  2558
Oppenhagen, Hans Friedrich (1766-1833), Rud-

købing,  5549
Orgelfabriken Aarhus – se Zachariasen-firma
Pedersen, Peder (-1738-), orgelbyggersvend hos L. 

D. Kastens,  5546, 5882
Peerstrop, Johan Hartvig Ernst (-1796-97-),   

1173
Petersen & Steenstrup (-1898-1910-), harmoni-

umsbyggere, København,  2376, 2733, 3186
Ramus, Frederik Hoffman (-1840-50-), Køben-

havn,  646 note 342, 2968, 2972 note 57, 6089, 
6092 note 9

Rieger, Gebr. (-o. 1900-08-), Jägerndorf, Østrig,  
2002, 6360

Roerslev Margaards Orgelbyggeri (-1899-1906-), 
Nørre Åby,  3092, 3671

Schiess, Ernst (-1928-), orgelsagkyndig, Solothurn, 
Schweiz,  646 note 355

Schnitger, Arp, Neuenfelde, Tyskland,  6018 note 
381

Starup, I. & Søn (-1934-76-), København,  1746, 
1895, 3169, 3312, 4037, 6332

Sørensen, Marinus - se Horsens Orgelbyggeri v/ 
M. Sørensen

Vogler, Georg Joseph (»Abbé«) (-1799-1800-), 
orgelsagkyndig,  5547, 5627 note 558-59

Wehding, Adolf (-1936-), intonatør hos Marcussen 
& Søn,  6017 note 370

Winther, Chr. - se Frobenius-firma

MURERE – ORGELBYGGERE

448*
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Worm-familie (Amdi Worm, Caspar Herman Gott-
lob Worm) (-1751-1841-), København, Engum,  
582, 588-89, 594, 646 note 340, 1173, 4486, 
5546-47, 5627 note 559, 5882, 6018 note 393

Wroblewsky, Daniel (-1800-12-), København,  
6232, 6259

Wulff, Benjamin (-1738-47-),  582, 646 note 338, 
5546, 5882, 6018 note 381

Zachariasen-firma (A. C. Zachariasen, A. C. Za-
chariasen & Søn, J. A. Zachariasen, Orgelfabri ken 
Aarhus) (-1906-57-), Århus,  1174, 1416, 1448, 
1481, 1493, 1511, 1559, 1584, 1665, 1684, 1718, 
1795, 1810, 1825, 1876, 1895, 1936, 1961, 1981, 
2024, 2055, 2085 note 43, 2098, 2111, 2142, 
2169, 2190, 2209, 2231, 2246, 2273, 2295, 2328, 
2353, 2458, 2483, 2510, 2559, 2608, 2637, 2705, 
2774, 2806, 3092, 3118, 3142, 3242, 3362, 3386, 
3466, 3520, 3538, 3562, 3585, 3648, 3753, 3956, 
4648, 4757, 4892, 4992, 6110, 6233, 6358

Zachariassen, Sybrand (-1936-), indehaver af Mar-
cussen & Søn,  6017 note 370, 6295

PERLESTIKKERE
Harder, Claus (-1625-56-),  3581

PORCELÆNSFABRIKKER
Bing & Grøndahl (1853-), København,  1379, 

1413, 1440, 1580, 1601, 1661, 1681, 1698, 1716, 
1743, 1759, 1776, 1793, 1807, 1823, 1836, 1855, 
1893, 1959, 1977, 2022, 2096, 2187, 2206, 2228, 
2371, 2453, 2480, 2697, 2727, 2769, 2802, 2963, 
2992, 3033, 3053, 3116, 3285, 3358, 3423, 3459, 
3517, 3535, 3554, 3582, 3608, 3665, 3698, 3745, 
3825, 3861, 3975, 3998-99, 4749, 4784, 4813, 
4844, 4865, 4986, 5016, 5248, 5501, 6109

Den Kongelige Porcelænsfabrik – se Kongelige 
Por celænsfabrik, Den

Kongelige Porcelænsfabrik, Den (1775-), Køben-
havn,  508, 1556, 1601, 1629, 1681, 1731, 1759, 
1977, 2072, 2109, 2187, 2371, 2393, 2481, 2504, 
2664, 2697, 2727, 2910, 3032, 3186, 3238, 3285, 
3459, 3554, 3698, 3745, 3825, 3894, 3923, 3975, 
3999, 4369, 4715, 4881, 4986, 5016, 5138, 5188, 
5318, 5501

Københavns Porcelænsfabrik (-1859-60-),  1996

REBSLAGERE
Nissen, N. C. (-1879-), Silkeborg,  6335

SADELMAGERE
Blunch, … (-1869-70-), Ebeltoft,  2386, 2406 note 

25
Christen (-1668-), Århus,  1154
Eriksen, E. (-1863-), Lundum,  4814
Hans (-1715-), Århus,  1165
Moritz (-1879-),  2554

SKIBSMODELBYGGERE
Bonnesen, Bone (-1823-), Århus,  69, 312-13, 

1074
Clausen, Gorm H. C. (-1932-), Marstal,  2330 
Jensen, Alfred D. (-1958-76-), (museumsbestyrer), 

Glud, Hovedgård,  2002,  3093, 3098 note 55, 
4757, 5219, 5326 

Jensen, B. Cl. (-1937-), Ribe,  5146
Jørgensen, Frits (-1995-), Svendborg,  4420
Nissen, A. (-1970-), Varde,  2209
Offenberg, … (-1870-), Århus,  613
Severinsen, Severin Isak (†1862), Horsens,  5890, 

5996
Skeel-Gerhardt, … (-1942-50-), København,  

4487, 5255

SKRÆDDERE OG PARAMENTMAGERE
Baas, Niels (†1773), Skanderborg,  6246
Baes, … (-1847-), Århus,  1165
Gerdtsen, Hans (-1692-),  1119
Hansen, Peder (-1653-), Horsens,  4844
Holst, … (-1824-),  2394
Landmark, Sophie (-1870-91-), Skovfryd,  3329, 

3358, 3414, 3424, 3518, 3520, 3535, 3579, 3582
Loria, Isak (-1814-),  1154
Loria, Salomon (-1814-),  1154
Lorias Eftf. (-1862-), København,  5505
Nielsen, Rasmus (-1758-),  1271 note 4
Richenberg, ... (-1872-), Horsens,  6106 note 2
Røgind, I. L. (-1814-),  1154
Schou, … (-1858-66-), Hammel,  3329, 3414, 

3508, 3534, 3579
Villadsen, Peder (-1783-1811), Århus,  919, 1154

SMEDE (KLEJN- OG KUNST SMEDE)
Andersen, … (-1920-), Horsens,  2554
Andersen, Th. M. (-1954-),  5024
Andersen, Viggo (-1939-), Halling,  2806
Bækkelund, Poul (-2000-), Endelave,  5326
Christen (-1673-78-),  1169, 1170
Christensen, Jacob Christian (-1875-), Han sted,  

4857
Collerup, Niels (-1761-),  5870
Degn, Rasmus (-1695-), smed(?),  5871
Eibye, Knud (1883-1958), Odense,  2271, 2430, 

2458, 2633, 3749, 3754, 3900, 3957, 3984, 4000, 
4034, 4061, 4275, 4280, 4414-15, 4420, 4469, 
4487, 4578, 4692, 4699 note 50, 4851-52, 5017, 
5146, 5756, 5888-89

Fincke, Caspar (o. 1584-1655),  540, 686, 842-44
Frandsen, ... (-1960-), Odense,  3956
Frich, H. S. (-1857-), Århus,  1318
Friderichsen, F. (-1812-),  1278 note 136
H L P (-1759-), Gosmer,  2781 
Hansen, Carl (-1890-), (smed(?)), København,  

5871, 5874



6633

Hintz, Jacob (-1769-),  5728
Hiørning, Niels (-1790-), (smed(?)), Århus,  1170
Jacob (-1656-), Stilling,  3069
Jacobsen, L. (-1836-),  5986
Jens (-1745-),  2116
Jens Asmus (-1591-),  3133, 3143
Jensen, H. P. (-1865-),  619
Jensen, Hans (†1747), Sjelle,  1922
Jensen, Jens (†1907),  2233
Jensen, Niels (-1790-),  1170
Jensen, Peder (-1653-), Blegind,  3059
Justesen, Thomas (-1678-), Århus,  620
Jæger, … (-1911-), Århus,  6209
Jørgen (-1609-),  878
Jørgensen, Otto (-1870-80-), Glud,  3364, 4858, 

4695
Kollerup, … (-1768-69-),  6216
Lam, Christian (-1769-),  6074
Lauritsen, Svend B. (-1997-), Hvirring,  5237
Lundby, … (-1866-), Århus,  1169
Mads (-1709-),  5751
Meigenn, Clemens (-1590-), Solingen,  934, 993
Meisner, C. (-1860-66-), Horsens,  5617 note 315, 

6119
Mickelsen, Jens (-1646-47-), Horsens,  4577
Mikkelsen, Søren (-1642-),  628
Munk, Peder (-1717-34-), (klokker),  5447
Niels (-1685-91-),  1162, 1169
Nielsen, Hans (-1726-29-),  299
Nielsen, Simon (-1777-), Århus,  308
Nielsen, Søren (-1759-),  960 note 520
Olufssen, Joen (-1717-),  5447
Otte (-1663-), Århus,  295
Ottsen, Anders (-1663-),  295
Ove (†o. 1725),  1146
Peder (-1647-), Lund,  4817
Peder (-1653-),  1718
Pedersen, Jens (-1702-),  366 note 102
Pedersen, Niels (-1631-50-), Javngyde,  3706
Peter (-1649-), Blegind,  3069
Petersen, … (-1836-),  1276 note 93
Povelsen, Laurs (†1777), Nårup,  3343
Rasmussen, Erich (-1753-),  1276 note 106
Rasmussen, Hans (-1953-), Hudevad,  4352
Rasmussen, Niels (-1702-),  366 note 102
Raae, R. (-1857-), Århus,  1318
Seested, Jens (-1699-), Trondhjem,  4926 note 85
Stær, Søren (-1745-), (havnefoged), Århus,  631, 

652 note 516
Søren (-1647-50-),  294, 295
Søren (-1684-85-), Stilling,  2950
Sørensen, Axel (-1747-), Horsens,  5725
Sørensen, Hans (†1642), (kirkeværge),  2820-21, 

2823, 2833-34, 2838 note 54
Sørensen, Peder (-1629-), Thoruphede, Torup,   

2337 note 48

Thysgaard, P. (-1837-), Horsens,  5458
Thaarup, H. (-1830-), Horsens,  5540
Weibel, Nicolai (-1766-67-), Horsens,  5451
Zacho, Andreas (-1756-67-), (klokker), Horsens,  

5383, 5451, 5558-59 

SNEDKERE OG BILLEDSKÆRERE
Ager, … (-1865-),  6216
Albech, … (-1819-21-),  537-38, 594
Albretsen (Albertsen), Johan (-1642-51-), Skan der-

borg,  3049, 3057, 3166, 6219, 6363, 6366, 6376 
note 38

Anders (-1685-86-),  4573
Andersen, … (-1906-), Skanderborg,  6226
Andersen, Anker J. (†1965), Tiset,  2244
Andersen, Henrik (-1689-90-), Træden,  4098
Andersen, Rasmus M. (1861-1930),  2699, 2729, 

2745 note 39, 2828, 2838 note 65
Andersen, Søren (-1681-82-), Spørring,  1684, 

1687 note 36
Apostoli, Natale (-1981-), Grumstrup,  4699 note 

47 og 49 
Asmildgaard, Chresten Andersen (-1865-),  1810
Bach, K. E. (-1952-),  3493 note 60
Barchmann, Hans (1582-1648),  5622 note 469
Benzen, P. (-1857-),  2350, 2352
Berg, Claus (o. 1470/75-1532-), Odense,  1122, 

1131, 1138, 1272 note 22 og 28, 1273 note 49, 
3508, 3511, 3514-15, 6008 note 239, 6010 note 
260, 6015 note 343, 6102

Betak, N. H. (-1888-92-),  5871
Boxen, Kai Isaachsen (-1768-73-), Skanderborg, 

6174, 6216, 6218, 6230, 6261 note 250
Brüggemann, Hans (o. 1480-1523-),  6010 note 

260 
Busch, Niels Frantzen (†1711), Norge,  1342
Christensen, ... (-1935-), Farre,  3585
Christensen, Chr. (-1884-),  2859 note 29
Christensen, Christen (1683-), Brabrand,  1542
Christensen, E. Kahl (-1953-), Århus,  4718
Christensen, H. (-1919-), Århus,  3427
Christensen, Jacob (-1727-30-),  532, 574
Christensen, Knud (-1971-80-), Brædstrup,  3921, 

3926, 4031
Christensen, Morten (-1702-),  574
Christensen, Peder (-1661-62-), Vinding,  3925-26
Christensen, Peter (-1683-84-), Lyngå,  1660, 

1662, 1664
Christensen, Rasmus (-1663-89), Århus,  540, 555, 

721, 955 note 356, 1080, 1140, 1159, 1161-62, 
1176, 1207-08, 1226, 1274 note 62, 1276 note 
103, 1472, 1702-03, 1963, 2226, 2268, 2327, 
3049, 3061, 3069 note 62, 3467, 3492 note 43-
44, 6011 note 297, 6356, 6364

Clausen, Hans (†1918(?)),  5619 note 383
Clausen, Hans (-1731-),  5541

ORGELBYGGERE – SNEDKERE OG BILLEDSKÆRERE
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Degnboll, Jens Andersen (-1698-),  4367
Dreyer, Benedict (-1506-55-), Lübeck,  4305 note 

44
Ernlund, Oscar (-1893-),  4509 note 68, 
Fischer, A. (-1827-66-), Horsens,  4524, 4531-32, 

4764 note 21, 5617 note 315, 6065, 6073, 6076
Fischer, J. (-1894-), Horsens,  5884
Fisker, A. – se Fischer, A.
Fog, S. (-1886-),  2084 note 24
Frantzen, Anders (-1695-96-), Århus,  593
Glud, Jørgen (-1974-), Brabrand,  1534
Groningen, Mikkel van (-1580-1610-), Hornslet,  

556, 562, 984, 1191, 2136, 2140, 2618 note 45, 
3457, 3469, 4455, 4473, 4475, 5521

Grøn, J. (-1792-),  5870
Grøn, Rasmus (-1797-),  5455
Grøn, Søren Pedersen (-1740-67-),  5450-51, 

5510, 5619 note 387, 6008 note 224
Gudewerdt, Hans (d.y.) (o. 1593(1603)-1671),  

6024 note 475
Guldborg, R. I. (-1939-40-),  2481
Hansen, H. (-1898-1902-),  645 note 301, 2396
Hansen, Jacob (-1645-66-), Ans,  3612, 6360, 6366
Hansen, Niels (-1852-), Horsens,  2800
Hardes, Michel (-1786-90-),  921, 1170
Hegaard, F. (-1891-97-), Hammel,  1834, 3333, 

3355, 3378, 3383, 3457, 3460, 3463-64, 3519, 
3533

Heide, Henning von der (o. 1460-1521), (maler),  
6010 note 256

Herman (-1573-), Skanderborg,  6255 note 107
Herslevmesteren (o. 1500),  3414-15
Hiernøe, Jens – se under Sten- og billedhuggere
Hoffmann, Brdr. (-1893-1905-),  538, 552
Hofmann, Georg (-1950’erne-),  1300
Imperialissimamesteren (-1500-25-),  2321, 3414-

15, 5780-81, 6009-10 note 255-56, 6072, 6082 
note 26

Isager, … (-1856-),  1140
Isaksen, Kaj – se Boxen, Kai Isaachsen 
Jacob (-1651-), (indlægger), Århus,  1717
Jacob (†1658), Århus,  1347 note 60
Jacobsen, Christen (-1709-), Århus,  334
Jancowsky, M. (-1906-),  4205 note 60
Jens (-1669-74-),  578, 1168 
Jens (-1738-), Horsens,  5567, 5583
Jens Jensen (-1588-), Nørre Snede,  4231, 4240
Jensen, A. M. (-1935-), Farre,  3590 note 49
Jensen, Anders (-1705-),  1895
Jensen, Jens (d.æ.) (1706-40-),  3969, 6008 note 

224
Jensen, Jens (d.y.) (1732-69), Horsens,  2738, 2835, 

2969, 3968, 3978, 3980, 3983, 3989 note 16, 
5973

Jensen, Karl (-1903-), Mårslet,  2375
Jensen, Laurids (-1717-),  1186

Jensen, Martin (-1902-), Endelave,  5312, 5333 
note 25

Jensen, Niels (-1615-45-), Ålborg,  5894, 5898, 
5900, 5907

Jensen, Pauli (-1698-),  571
Jensen, Rasmus (-1632-), Århus,  3059
Jensen, Søren (-1705-), Århus,  486
Jensen, Søren (-1748-49-), Hørning,  3089
Jeppesen, J. P. (-1894-), Voerladegaard Mark,  3863
Jesper (-1592-1632), (maler),  3282, 3288, 3302 

note 71, 3329, 3533, 3537, 3604, 3611, 3700-01, 
3741, 3751, 4055, 4057, 4072 note 56, 4084-85, 
4192, 4194, 4810

Jespersen, Søren (-1710-), Grundfør,  1762
Jonsen, Ole (-1699-),  4926 note 85
Juel, … (-1893-),  4509 note 68, 
Jørgen (-1609-),  6151
Jørgen (-1645-47-), Århus,  532, 553, 578, 593
Jørgen (-1648-), Vedel,  4850
Jørgen (-1673-), Sattrup,  4850
Jørgensen, Jørgen (-1673-),  4816
Jørgensen, Lorentz (-1644-81-),  5624 note  

485
K E (-1630-36-)(?),  682
Klover, Wilhelm – se under Malere
Knud (-1624-), Søften,  1711, 1718
Knudsen, Niels (-1737-), Tørring,  3660, 3670
Kohn, Jacob & Josef (-1910-), Wien,  3036
Kolding, Peder Jensen (-1630-75), Horsens,  562, 

989, 1198, 1207-08, 1210, 2051, 2074, 2268, 
2280 note 29, 2320, 2326-27, 2369, 2420-21, 
2426, 2460 note 34, 2474, 2485, 2491 note 51, 
2513, 2534, 2536, 2560, 2576 note 57, 2601, 
2612, 2704, 2711 note 57, 2723-24, 2764, 2766, 
2771-72, 2800, 2804, 2820, 2863-64, 2905-06, 
2912, 2921, 3049, 3061, 3357, 3467, 3475, 4370, 
4417, 4814, 4896, 4925 note 58, 5482, 5491, 
5512, 5514, 5521, 5525, 5623, 5758, 5801, 5805-
06, 5812, 5894, 5904, 5907, 5947, 5950, 6012, 
6024, 6030, 6354

Kremberg, Jacob (-1598-1640-),  6024 note 474
Kristensen, E. Kahl (-1959-),  4640
Kræfting, Svend (-2001-), Højer,  5808
Lange, … (-1847-),  1170
Larsen, Christen (†1874),  4240
Lassen, Erhard (-1849-), Farre,  3337
Lauridsen, Jens (-1717-18-), Dørup Mølle,  3069 

note 53
Laurits (-1726-), Århus,  1012
Laurits (-1750-), Århus,  1166
Lauritzen, P. Koch (-1955-), Århus,  652 note 560
Laursen, Rasmus (-1790-), Horsens,  5538
Lillelund, M., Tolstrup(?),  4712, 4780
Lindberg, Hans Jørgen (1790-1847),  6127
Lindvald, … (-1813-),  1318
Lydrich (-1765-),  960 note 540
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Madsen, Niels (-1735-),  6008 note 224
Madsen, Niels (-1971-), Søvind,  4991
Mathias, Vilhelm (-1761-),  5870
Mathiesen, Ulrich (-1691-1735), Århus,  534, 960 

note 542, 1271 note 1, 6356-58
Mejer, Johan (-1750-82),  580, 1012, 1016, 1167-

69, 1172, 1318
Meyer, Berent (-1781-1808-),  549, 567-68, 594, 

1168, 1296
Meyer, Jens (-1816-19-),  121-22
Michel (-1609-),  878
Michgell, Brix (-1609-27-), Roskilde,  2576 note 

57
Mickel (-1633-), Århus,  1718
Mikkel (-1613-19-), Vrold,  2658, 2661, 2847-48, 

2859 note 23
Mikkelsen, … (-1866-), Århus,  1170
Morten (-1600-18-), Skovby,  1554, 1558, 1959, 

1975, 1978-79, 1999, 2001, 2018, 2022, 2045, 
2051, 2097, 2118 note 36, 4130 

Morten (-1684-),  6017 note 378
Morten (-1734-),  1166
Mortensen, Christen (-1731-67-),  538, 574, 578, 

580, 590, 1156, 1165, 1167-68, 1171-72, 1174, 
1186

Mortensen, Hans (-1618-), Kalhave,  4064
Mortensen, Jens (-1635-66-), Kolding,  3378-80, 

3390 note 37, 4164, 4938, 4956, 4958-59, 4969 
note 7

Mortensen, Niels (-1862-),  2558
Mortensen, Thomas (-1740-42-), Stjær,  3033, 

3091-92
Møller, R. (-1936-),  1604
Niels (-1642-), Horsens,  4816
Niels (-1716-),  1895
Nielsen, Jakob (-1933-), Odder,  2839 note 70
Nielsen, Kaj Herbert (-1978-), Brabrand,  1958, 

2195 note 20
Nielsen, Niels (-1704-), Århus,  1307
Nielsen, Niels (-1863-), Odder,  2515 note 44
Nielsen, Rasmus (-1640-), Assendrup,  2558
Nielsen, Richard, Odder,  2437 note 45
Noack, Astrid (1888-1954), København,  3110
Notke, Bernt (o. 1430(1440)-1509), (maler), Lü-

beck,  277, 377, 388, 489, 495-500, 502-03, 638 
note 51, 758, 762, 953 note 308, 984, 6010 note 
260

Olsen, … (-1867-), København,  1400
Olufsen, Christen (o. 1750),  1166
Olufsen, Jens (-1619-53-), Varde,  6346
Olufsen, Oluf (-1600-39-), Hedemølle,  1191, 

2500-01, 2506, 2509, 2601, 2607, 2610, 2626-29, 
2633, 2661, 2667, 2987-88, 2994-96, 3082, 3089, 
3140, 4055, 4062, 4072 note 68, 4526, 4528, 
4611, 4638, 4643, 4683-84, 4688-90, 4699 note 
40, 4710, 4720, 6363, 6365

Otto, Statius (-1603-19-), Lüneburg,  5624 note 
485

Peder (-1616-18-), Gram,  2998
Peder (-1617-18-), Horndrup,  4562, 4574-75
Peder (-1618-), Tørring,  4418
Pedersen, Anders (-1648-), Trige,  1708
Pedersen, Christen (-1710-), Ørild,  1891
Pedersen, Christen (-1745-),  3117
Pedersen, Erik – se under Malere
Pedersen, H. (-1872-), Brabrand,  1559
Pedersen, Jens (-1653-), Stilling,  3059
Pedersen, Jens (-1675-79-), Horsens,  4860 note 

45, 5521, 5758, 5801, 5805, 5812, 5894, 5947
Pedersen, P. (-1894-), Hedehusene, Søby,  3329-30, 

3335-36
Pedersen, Rasmus (-1686-90-), Horsens,  5870
Pedersen, Rasmus (-1690-1715-), Horsens,  5559, 

5605, 5849
Pedersen, Rasmus (-1720-),  568
Pedersen, Søren (†1694), Horsens,  4925 note 58 
Petersen, ... (-1871-),  641 note 175
Petersen, ... (-1876-),  6212
Petersen, August (-1867-71-),  485, 565, 666
R A (-1594-), snedker(?),  3165
Radeleff, Martin (-1494-),  6009 note 255
Rasmus (-1618-), Odder,  2558
Rasmus (-1653-),  647 note 373
Rasmus (-1678-91-),  1155-56, 1167-69, 1174
Rasmus (-1693-), Kasted,  1755, 1762
Rasmus (-1695-), Horsens,  5552
Rasmus (-1701-01-) – se under Drejere
Rasmussen, Jens (-1710-17-), Århus,  538, 620
Rasmussen, Jens (1711-91), Vejlby,  1483-84
Rasmussen, N. (-1896-1911-), Hammel,  1780, 

1785 note 33, 1786 note 44, 1795, 1839, 1857, 
1959, 1961, 3337, 3362, 3386, 3465

Rasmussen, Rasmus (-1676-),  2375
Rasmussen, Rasmus (-1717-),  5447
Rasmussen, Rasmus (-1936-), Dyngby,  2509
Rasmussen, Thorvald (-1921-48-), (arkæolog), 

Århus,  348 note 12, 349 note 73, 1346 note 47, 
48, 1353, 2141

Reyge, Jakob (-1534-60-), Lübeck,  4305 note 44
Sandmand, Søren Jensen (-1730-),  1173
Sartz, Mathias Ulrichsen (-1736-69-),  590-91, 

6064, 6357, 6360
Schau, Niels – se Schou, Niels Larsen
Schiødt, Søren (-1794-1823-),  1169, 1174, 1186
Schmidt, Peter (-1874-),  4240
Schou, Christian Jürgen Hansen (-1718-35), Hor-

sens,  4904, 5013, 5568, 5794, 5797, 6008 note 
224

Schou, Niels Larsen (-1747-77-), (tømrer), Skan-
derborg,  2999, 3094, 3118, 3167, 3644,  3895, 
3911, 3924, 4049, 4067, 4077, 4579, 6174, 6219, 
6261 note 250

SNEDKERE OG BILLEDSKÆRERE
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Schrøder, Abel (d.y.) (1602-76),  5521, 5525, 5624 
note 485

Schumacher, Johan (-1714-),  866
Simonsen, … (-1938-), Ejstrup,  4208
Simonsen, Laurs (-1646-47-), Underup,  4577, 

4816-17
Skov, S. P. (-1929-),  2680 note 40, 2681 note 75
Skærupmesteren (o. 1500),  5781
Slache, Arent Friderichsen (1642-1709), Hors ens,  

2734, 2736, 3474-75, 4370, 4455, 4472, 4476, 
4838, 4846, 4852, 4860 note 45 og 55, 4896, 
4925 note 58, 62, 5521, 5525, 5546, 5557, 5619, 
5760, 5776, 5805, 5894, 5908-10, 5949, 6009 
note 249, 6024 note 482, 6030 note 595, 6352

Slache, Jørgen Arentsen (1678-1749), Horsens,  
3461, 3989 note 16, 5256, 5527, 5546, 5568, 
5760, 5782, 5797, 5805, 5812, 6007 note 215, 
6008 note 224, 6011 note 284, 6012 note 298

Stig (-1613-), Århus,  2500, 2506
Sveistrup, L. P. (-1767-),  568
Sørensen, Daniel (-1702-),  2110
Sørensen, Jørgen (-1699-1700-), Nimdrup,  3743, 

3752
Sørensen, Søren (†før 1655), Gylling,  2820, 2826
Sørensen, Søren Møller (-1929-), Horsens,  2680 

no te 40
Sørensen, Aage (-1967-),  4416
Tander, R. (-1858-), Torrild,  2627
Tang, Søren (-1666-67-), Træden,  4021
Theilgaard, Christian (-1851-), Århus,  1493
Thomassen, Rasmus (-1771-75-), Horsens,  5532, 

5557, 5869-70, 5890
Thomsen, Christen (-1824-), Skanderborg,  6187
Tiilst, Jens (-1748-51-), Århus,  1168-69, 1276 

note 106
Tomasen, Niels (-1762-), Horsens,  5527
Ulrichsen, Mathias – se Sartz, Mathias Ulrichsen
V L – se Lucasz, Vincent under Sten- og billed-
huggere

Vilhelm, Mathias (-1779-), Horsens,  6072
Wendelboe, … (-1857-62-),  3955, 4240
Werner, Henrik (-1636-69-),  5521, 5623 note 

477, 5625 note 489
Wilhelm, Mathias Jørgensen (-1762-), Horsens,  

5547, 5882
Willum (-1647-60-), Århus,  294, 1274 note 62, 

1713, 1717
Würtz-firma (-1858-95-), Hammel,  1774-75, 

1777, 1778, 1780, 1794-95, 1805, 1808-10, 
1823-25, 1834, 1836, 1839, 1853, 1855-56, 
1957-58, 1960-61, 1963, 3336, 3338, 3345, 
3357-58, 3361, 3384, 3386, 3430, 3436 note 53, 
3463, 3465-66, 3468, 3508, 3511, 3518, 3520-
21, 3526, 3529, 3537-39, 3578, 3582, 3584, 
3586

Würtz, H. H. – se under Würtz

Würtz, J. Ph. – se under Würtz
Ziegler, P. (-1871-), Århus,  485, 530, 534, 538
Ørum, S. (-1869-71-), Århus,  563, 641 note 175

STEN- OG BILLEDHUGGERE
Ancherske Marmorforretning, Den (-1950-), Kø-

benhavn,  5492
Anders (-1614-), Århus,  293
Andersen, Anders (-1946-49-), Århus,  6101, 6103
Andersen, Rasmus M. (1861-1930),  2699, 2729, 

2745 note 39, 2828, 2838 note 65
Barchmand, Hans (-1601-17), Kolding,  3179 note 

64
Baumbach, C. J. (1890-1987), København,  2789
Berg, Claus – se under Snedkere og billedskæ-
rere

Bernini, Gianlorenzo (1598-1680), Rom,  6026 
note 541

Billeschou’s Stenhuggerier A/S, Vejle,  6028
Bissen, H. W. (1798-1868),  4338, 6036 note 723, 

6167, 6292, 6374
Blocke, Wilhelm van den (o. 1545-1628), Gdansk,  

6029 note 591
Borch, Jacop van der (-1569-71-),  4103 note 47
Brockman, Hans (-1605-17), København,  3179 

note 64
Broe, Niels (Nielsen) (-1747-),  5725-26 
Bøggild, Mogens (1901-87),  4479
Bussert, Morten (†1553), København,  66, 239, 

283, 291-93, 1070
Christensen, … (-1949-),  6239
Christensen, Ole (*1932),  6250
Christensen, S. (-1890-1900-), Århus,  3524 note 

69, 3391 note 53, 4616
Christiansen, N. P. (-1952-58-), Silkeborg,  6328
Christoffersen, A. (-1968-),  2793 note 77
Claus (-1614-27-),  684, 782, 879
Clausen, Peder (-1634-57), Århus,  6356
Clemmensen, Erik (1905-84),  2793 note 77
Clemmensen, Tycho (*1920),  2606
Dajon, Nicolai (1748-1823), København,  1608, 

5894, 5941, 5943-44, 6029 note 578 
Danizer, … (-1886-),  4512 note 182
E B H V(?),  2059
Eickhoff, Gottfred (1902-82),  6062
Elo, Mathilius Schack (1887-1948),  6133
Elui (o. 1200),  2486, 2675, 2832, 2864-66, 3094, 

4653, 5039
Esge (o. 1200),  2091, 2222, 5111
Evens, Otto (1826-95),  4505, 4512 note 182
Fjeldskov, Niels (1826-1903),  485, 520, 554, 666-

67, 688, 740, 944 note 60 og 76, 1446, 1476, 
4085, 4096, 4103 note 53, 4123-24, 4131, 4209, 
4231, 4337, 4343,4366, 4411, 4780, 4783, 4788, 
4808-09, 4942, 4953, 5111, 5135, 5142

Fleige, Heinrich (1840-90), Münster,  6305
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Floris, Cornelis (1513 eller 1514-75), Antwerpen,  
6029 note 591

Foersom Hegndal, Valdemar (1916-2002), Ris skov,  
2201, 3823, 3830, 3946, 3949, 3955, 4209, 6195, 
6206, 6256 note 153

Freund, H. E. (1786-1840), København,  1324, 
5986

Gercken, Didrick (1692-1748), København,  2783, 
5894, 5922, 5924, 5926, 5929, 6026 note 532-33 
og 541-42

Gertsen, Herman (Harmen), (-1576-91),  4491
Grigorisen, Hans (-1730-),  614
Groningen, Gert van (†1577),  767, 4491, 4511 

note 135, 5259,  6172, 6178
Grund, Johan Gottfried (1733-96), København,  

5894, 5937-38
H S (-1580-),  4899
Haase, Gurli (-1952-58-),  6328
Hansen, Anton (-1893-96-), Skovby,  1959, 2352, 

3359, 3518 
Hansen, Gunnar (1901-72),  1825, 1890, 1937, 

2994, 6286-87, 6328, 6330
Heide, Erik (*1934),  2151, 2524, 2955, 6133, 

6314
Henriksen, Henrik (-1619-56 eller -57),  684, 

6356
Herskind, Jul. (-1882-87-),  821, 6335
Hiernøe, Jens (1748-1801), Horsens,  1302, 2116, 

2370, 2378 note 31, 2384, 2487, 2678, 2836, 
2858, 3001, 3003, 3217, 3239, 3246, 3479, 3836, 
4793, 4902, 5369, 5385, 5390, 5452, 5454-56, 
5458-59, 5472, 5482, 5486, 5496-97, 5508, 5527, 
5532, 5536, 5542, 5551, 5567, 5604 note 20, 
5619 note 389, 5620 note 422, 5622 note 459, 
5657, 5722, 5726-28, 5748, 5761, 5783, 5875, 
5879, 5894, 5913-14, 5919, 5922, 5941, 5943, 
5946, 5950-51, 5970, 5973-81, 5995, 6025 note 
528, 6029 note 574, 6033 note 676, 6034 note 
679, 6064, 6082 note 20, 6153, 6156 note 2-3 og 
5, 6163, 6186, 6194, 6197, 6199-6200, 6202-03, 
6228, 6232, 6255 note 113, 6257 note 185, 6258 
note 206 og 213, 6259 note 218

Hiort, … (-1851-67-),  3144, 3248
Hiort, P. (-1833-55-),  1323, 1326
Holbech, Carl Frederik (1811-80),  6166 
Høppner, … (-1860-), (entreprenør),  335
Ie... Hen... (-1624-),  2642
Ingstrup, Henrik (-1994-),  6280 
Jensen, Niels (-1615-45), Ålborg,  6356
Jerichau, Jens Adolf (1816-83), København,  2764, 

2772, 3998, 4338, 4411, 4415, 5482, 5504
Jørgenssen, Jens (†1609), Århus,  1245
Kock, Niels Jensen (-1634-68), Grenå,  6359
Københavns Alabastmester (-1574-81-),  674, 771, 

4084, 4091, 4094, 4103 note 47-48, 4289
Laurits (o. 1650), Århus,  1276 note 84

Lauritzen, Claus (-1605-33-), Kolding,  684,  
6356

Lerche, ... (-1892-),  4210
Liljenskjold, C. (-1942-),  4642
Lindstrøm, Charles (1867-1938),  2564
Lucasz, Vincent (†1556), Nederlandene,  3967-69, 

6368
Maler, Hans (-1549-78-), Roskilde,  2377, 4306 

note 76
Martin-Hansen, Carl (1877-1941),  4924 note 56
Midow, Claus (-1591-1602), Antwerpen, (hofbyg-

mester), Güstrow,  4306 note 61 
Møller, Philip (-2003-), Horsens,  6128
Nerger, Christian (†1708),  3457, 3461, 5797
Noack, Astrid – se under Snedkere og billed-
skærere

Ortwed, Kirsten (*1948), (maler),  5371
P M S E (-1847-), (?),  2029
Peters, C. C. (1822-99),  4844
Petersen, Hans Christian (1853-1919), Køben havn,  

3457, 3460, 4505
Quellinus, Artus (d.y.) (1625-1700),  950 note 221
Quellinus, Thomas (1661-1709 eller 1710),  298, 

726, 728, 731-33, 744, 750, 859, 930, 950 note 
200, 950-51 note 230, 1782, 2484, 2562, 2579 
note 152, 4904, 5926

Roed, John (-1985-),  3657
Schannong, … (-1949-), København,  6260 note 

245, 6374
Scheller, … (-1851-), København,  6209
Scholl, Johann (1805-61), København,  6197, 6209
Schou, Christian Jürgen Hansen – se under Sned-
kere og billedskærere

Schram, Johan Jørgen (-1703-39-), (stukkatør), 
Chri st iania (Oslo),  3388

Schumann, Johan Daniel (1772-1807), Hors ens,  
5929

Sehested, Regnar (-1941-43-),  6286
Senker, … (-1865-), Århus,  6334
Serupmesteren (1100-1250),  3667
Sjørslevmesteren (1100-1250),  5140
Skovgaard, Hjalte – se under Malere
Skovgaard, Joakim – se under Malere
Skovgaard, Niels – se under Malere
Soldan, Philipp (o. 1500-69), Hessen,  5576
Stanley, Carl Frederik (1738-1813), København,  

3457, 3485-89, 3494 note 86, 5894, 5941, 5943, 
6029 note 573

Stanley, Simon Carl (1703-61), København,  5894, 
5911

Steenberg, Gudrun (1919-98), (arkitekt),  2268
Saabye, August (1823-1916),  1858
Thiel, Johann (1735-80), Flensborg,  4455, 4498-

99, 5894, 5922, 5931, 6027 note 547
Thorvaldsen, Bertel (1770-1844), København, 

Rom,  1446, 1715, 1743, 1775, 1793, 1823, 1957, 

SNEDKERE OG BILLEDSKÆRERE – STEN- OG BILLEDHUGGERE
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3169, 3696, 4166, 4268, 4337, 4713, 4720, 4755, 
4788, 4865, 5142, 6166

Tommerup, ... (-1832-35-), Århus,  5986, 6166
Utzon-Franck, Einar (1888-1955),  5370, 5482, 

5490, 5492, 5494-95, 5507
Vieth, Ludvig (1824-87),  2665
Warnheim, Erich (o. 1675-1758), København,  

5508
Wiedewelt, Johannes (1731-1802), København,  

1608, 2174 note 44, 2788, 2793 note 88-90, 
3968, 3977, 3989 note 29, 4266, 4281, 4306 note 
65, 4942, 5032, 5894, 5913-14, 5938, 5970

Wiedewelt, Just (1677-1757), København,  5929
Wolsbye, Søren (-1797-), Århus,  1347 note 70
Ølsgaard, Elias (1873-1964), Århus,  1322, 1554, 

3187
Århus Bispemester (-1482-1500-), Lübeck,  758-

59, 3760

STUKKATØRER
Dinelli, Bompie (-1828-),  666, 688, 708, 739, 949 

note 206
Ehbisch, Friederich (o. 1672-1748), København,  

5486, 5567, 5570, 5572, 5574, 5894 
Gianelli, Domenico Maria (o. 1724-1801),  6153, 

6156 note 4
Guldborg, … (-1918-),  371 note 213
Møller, … (-1951-),  363 note 173
Orlandi, V. (-1859-72-), København,  1775, 1792, 

1823, 3534
Schram, Johan Jørgen – se under Sten og billed-
huggere

TAGTÆKKERE
Andersen, Jens (-1667-),  4360
Becker, Johan Philip (-1736-), Århus,  1269 note 

247
Bertelsen, Hans (-1717-),  1071
Christensen, Jens (-1650-),  295
Fussing, Christian – se under Murere
Hannibal, Lauritz (-1965-), København,  329
Hansen, Søren (-1706-), Trelde,  298
Hermansen, H. (-1956-57-), Pandrup,  2181
Hermansen, M. & Søn (-1971-), Pandrup,  3889
Hiort, Christian (-1616-19-), Tamdrup,  5006, 

5010
Ibsen, Christian (-1635-),  3855
Jacob (-1612-23-), Rye,  2722, 2764, 3155, 3551, 

3635, 3734, 3816, 3855, 3889, 4525, 4637, 4979
Jacobsen, Peder (-1620’erne-), Rye,  3855
Jensen, Søren (-1719-),  224, 299
Jensen, Øvle (-1822-), Fillerup,  313
Jespersen, Christen (-1632-),  293
Koch, Peder Jacob (-1767-73-), Århus,  367 note 

124, 1071, 5451
Kruuse, Rasmus – se under Murere

Lars (-1617-), Borum,  1973
Meyer, P. (-1839-),  339 
Nielsen, Hans – se under Tøm rere
Nielsen, Hans (-1745-46-),  5725
Nielsen, Laurs (-1742-43-),  4052
Peter (-1528-29-),  2432
Stoffregen, Kurt (-1958-), Struer,  4837
Sørensen, Niels (-1740-46-), Horsens,  5449, 5725

TEGLBRÆNDERE
Frysendal Teglværk (-1859-67-),  3411, 3531,  

3576
Hansen, Philip (-1875-), Egernsund,  4600, 4623 

note 35
Matzen, P. (-1889-), Egernsund,  2680 note 31

TØMRERE
Abilskov, Christen (-1729-),  590
Anders (-1744-),  5674
Andersen, A. E. (-1847-),  1075
Christen (-1658-), Endelave,  5318
Christensen, J.,  5617
Christensen, Jens (-1609-), Horsens,  6152 no te 8
Ernst, Anders (-1684-85-), Stilling,  2950
Fog, Hans (-1729-),  590
Frederiksen, … (-1895-), Ålborg,  355 note 61
Galthen, J. (-1846-),  1320
Gamst, W. (-1852-),  318
Gundersen, H. (-1832-),  651 note 513, 1332
Hagensen, … (-1950-), Tolstrup,  4790
Hveisel, Peder (-1825-),  2159
Jensen, C. (-1936-),  1604
Jensen, Christen (1852-1927), Odder,  2584
Jensen, Hans (-1797-),  5455
Jensen, J. (-1852-), Vroue,  318, 371 note 213
Jensen, O. (†o. 1885),  6129
Jeppesen, Bent (-1940-), Sjelle,  1924 note 32
Jepsen, Christen (-1633-), Skanderborg,  4579
Just (-1729-),  590
Knud (-1755-), Stilling,  2969
Madsen, S. P. (-1888-), Horsens,  5674, 5741
Mellerup, Espen Fransen (-1777-), Randers,  308
Mikkelsen, Jens (-1767-71-),  367 note 124, 5451, 

5532
Morten (-1643-), Århus,  294
Nielsen, Hans (-1693-1702-), (tagtækker), Ha-

derslev,  366 note 102, 1071
Nielsen, Jens (-1767-69-),  5561, 5728
Nielsen, Niels Christian (-1837-43-), Horsens,  

5458, 5731, 6076
Nielsen, Rasmus (-1786-),  1072
Pape, Max (-1928-29-), Silkeborg,  6315
Pedersen, Jens (-1836-), Tolstrup,  4790
Pedersen, Rasmus (-1718-50), Stilling,  2969, 2971 

note 22
Poulsen, … (-1843-), Århus,  1676
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Rasmus (-1643-), Århus,  294
Rasmussen, R. (-1934-), Framlev,  2062 note 43
Schou, Niels Larsen – se under Snedkere og bil-
ledskærere

Schwartz, F. Sønderskov (-1935-), Rye,  3752
Skov, Niels (-1744-45-), Skanderborg,  3026, 3037
Steinbrenner, C. – se under Arkitekter og byg-
mestre

Storgaard, I. P. (-1990-),  4040 note 66
Søren (-1615-), Skanderborg,  2069
Søren (-1655-), Skejby,  1382
Søren (-1685-), Galten,  2105
Sørensen, Gunnar (-1931-), Skivholme,  6360
Sørensen, Rasmus (-1645-),  633
Teglgaard, Morten (-1625-),  293
Terkelsen, Oluf (-1648-),  4818
Thomas (-1707-), Horsens,  5475
Thommesen, … (-1881-), Levring,  6189
Thomsen, Arnoff (-1906-09-), Århus,  652 no te 

556, 1071
Westergaard, Anders (†1780), Kalbygård,  68, 306, 

308, 311, 633, 909
Woldbye, Jens (-1835-), Kattrup,  4725
Yde, … (-1915-),  1261 note 59

URMAGERE
Andersen, Ove (-1704-),  620
Bertram Larsen, Julius (1854-1935),  618, 3233, 

3755, 4487
Bockenem, I. F. Weule – se Weule, I. F.
Brostrup, H. (-1974-), Ry,  3755
Buchholtz, Peder (-1778-96-), Horsens,  5558-59, 

6080
Caspeller, Johan Jürgen (-1778-), Århus,  1185
Caspeller, Laurits (-1817-),  1186
Christensen, Christian (-1726-), Hillerød,  3755
Darmstad, Jacob Chr. (-1738-43-), Århus,  620-21, 

1071, 1185
Darmstad, Johan (-1731-), Århus,  1185
Darmstætter, Jacob Chr. – se Darmstad, Jacob Chr.
Erichsen, Hans (-1740-),  2055
Frost, Axel E. (-1964-), Bogense,  3338
Green, Jonathan (-1796-), Åbenrå,  5558, 5629
Hansen, Bo (-1680-), Odense,  4242
Jensen, … (-1823-), Århus,  1186
Jensen, Chr. J. (-1881-), Bornholm(?),  5558
Jensen, Johan (-1715-),  5558
Kyhl, H. (-1854-59-), København,  1186, 6067, 

6079
Larsen, Jermin (-1971-), Odense,  6296
Laurids (-1716-),  1188

Louv, P. Chr. (-1857-73-), København,  1448, 2775
Madsen, Laurits (-1699-),  620, 1185
Madsen, N. P. (-1852-),  5558
Michel (-1652-),  620
Møller, C. P. (-1825-46-), Horsens,  4488, 5558, 

6080
Nielsen, Henry K. – se Ørnholms Eftf.
Nielsen, Peder (-1701-),  5558
Nysted, Hans (-1758-59-), Horsens,  5558, 6080
Olufsen, Ottke (-1682-),  620
Pedersen, Jens (-1692-),  1185
Priel, Georg Gotfried (-1746-50-), (klokkestøber),  

620, 1188
Sahl, Jens Christensen (-1801-),  618
Vendelbo, Jens Lassen (-1767-68-),  3883, 3905 

note 7
Vendelboe, Lauritz-Madtzen (-1717-), Århus,  620
Wendelboe, Johannes Jensen (1748-1829), Århus,  

619-20
Weng, Anders Rasmussen (-1759-72-), Århus,  

620, 1185-86
Weule, I. F. (-1881-92-), Bockenem,  2431
Ørnholms Eftf. v/Henry K. Nielsen (-1962-), Løk-

ken,  1184-85

VÆVERE (TEKSTILKUNSTNERE)
B - B K. A B T S (-1675-), Bruxelles,  965
Bau, Flemming (*1942),  3694, 3698, 6287
Bau, Inge-Lise (*1942),  3694, 3698, 6287
Becker, John (1915-86), Søllerød,  2136
Danish Art Weaving (-1990-), Tylstrup,  3999
Hjelholt, Berit (*1920), Vust,  5013
Hofman, Elisabeth (-1996-), Hillerød,  4813
Hvalsøe, Anne-Marie (-1950-),  5482, 5492
Jensen, Peder (-1923-),  3900
Knudsen, Lene Abildgaard (*1959),  4414
Madsen, Konny (-1984-2001-), Bjerringbro,  

6329-30
Petersen, Ulla (-1992-2002-), Hjarnø,  5790
Reintoft, Ester Bové (-1984-86-), Solbjerg,  2449, 

4684, 4687
Sachse, Bjarne (-1986-89-), Tylstrup,  5483, 5492, 

5504
Sachse, Gro (-1989-96-), Tylstrup,  4716, 4785, 

4844
Schiff, Jena (-1979-), Allingåbro,  1729
Stefánsdóttir, Elin (-1991-), Gl. Harlev,  4809
Sønnichsen, Hanne (-1997-), Højer,  4839
Vedel, Hanne (*1933), Spindegården, Åbenrå,  

3648, 4414, 4563, 6197, 6204, 6208
Zieler, Birgit (Bennie) (1908-79),  4922

STEN- OG BILLEDHUGGERE – VÆVERE



Adslev. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 3101-3122,.6366
Alling. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .3655-3676
Alrø. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 2841-2860,.6366
Astrup. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 2339-2357,.6364
Beder. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 2287-2304,.6364
Bering.Valgmenighedskirke. .  .  .  .  .  .  .  .2197-2198
Bjarup,.†kirke. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .3306-3308
Bjerager . .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 2493-2516,.6365
Blegind. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .3041-3070
Boes,.†kirke. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 3182
Boring,.†kirke. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .5273-5274
Boring,.kirkeprojekt. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .5275-5278
Borum. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .1986-2007
Borup,.†kirke(?). .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .6371-6372
Brabrand. . .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 1519-1547,.6359
Brande.. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .4145-4150
Brande,.†kirke. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .4145-4150
Brestenbro,.†Vor.Frue.Kapel. .  .  .  .  .  .  .5199-5202
Bryrup. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .3909-3934
Dallerup. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 3593-3624,.6367
Dover. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .3149-3180
Dyngby,.†kirke . .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .2517-2518
Ejstrup . .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .4179-4206
Elev . .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .1751-1765
Ellevangskirken. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 1493
Elsted. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 1737-1750,.6359
Endelave. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 5299-5336,.6373
Falling. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 2713-2746,.6366
Folby . .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 1829-1845,.6359
Framlev. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .2035-2064
Fredens.Kirke . .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 2151.
Frijsenborg,.†kapel. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .3499-3500

Fruering.. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 2975-3010,.6366
Føvling. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .4015-4042
Fårup. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .1883-1900
Gangsted. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 4973-5000,.6372
Gjellerup.. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 1547
Gjern. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 3317-3346,.6367
Gludsted. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .4207-4212
Gosmer. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 2747-2794,.6366
Grundfør. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 1653-1669,.6359
Grædstrup. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .3935-3961
Gylling. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 2811-2840,.6366
Haldum . .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .1799-1816
Halling. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 2795-2810,.6366
Hammel. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .3443-3496
Hammer. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 4331-4350,.6368
Hampen. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .4251-4253
Hansted . .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 4825-4862,.6372
Hansted.Hospital,.kirkesal.. .  .  .  .  .  .  .  .4863-4866
Harlev. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 2009-2033,.6360
Hasle . .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .1495-1518
Hinnerup,.†kapel. . .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 1670
Holme . .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 2199-2215,.6364
Hornborg. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..5279-5298,.6373
Horsens,.Vor.Frelsers.Kirke. .  .  . 5367-5652,.6373
Horsens.Klosterkirke. .. .. .. .. .. .. ..5653-6060,.6373
Horsens.Hospital,.kirkesal. .  .  .  . 6061-6082,.6373
Horsens.Statsfængsel,.kirkesal

(Vestermark.Kirke)..6083-6092,.6373
Horsens,.Skt ..Josefs.Kirke. .  .  .  .  .  .  .  .  .6093-6106
Horsens,.Getsemane.Kirke. .  .  .  .  .  .  .  .6107-6112
Horsens,.Sønderbro.Kirke . .  .  .  .  .  .  .  .6113-6118
Horsens,.kirkegårde. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .6119-6135

Bind.1.. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 1-475
Bind.2.. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 483-996
Bind.3.. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .1003-1643
Bind.4.. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .1650-2120
Bind.5.. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .2126-2867
Bind.6.. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .2874-3257
Bind.7.. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .3265-3711
Bind.8.. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .3715-4429
Bind.9.. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .4435-5339
Bind.10.. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .5347-6159
Bind.11.. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .6161-6644
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Horsens,.†Vor.Frue.Kirke. .  .  .  . 6137-6144,.6374
Horsens,.Johanniterklostret,

†kirke..6137-6144,.6374
Horsens.Helligåndshuset,.†kapel. .  .  .  .6145-6146
Horsens,.Skt ..Jørgensgården,.†kapel . .  . 6147-6149
Horsens,.†Hellig.Kors.Kapel. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 6150
Horsens,.†Kapel.på.Bygholm. .  .  .  .  .  .6151-6152
Horsens,.Russisk.Palæ,.†kapel. . 6153-6157,.6374
Hundslund . .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 2647-2684,.6366
Hvilsted . .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .2593-2618
Hvirring. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 5225-5272,.6373
Hylke. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 4627-4661,.6371
Hørning. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 3071-3100,.6366
Høver,.†kirke . .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 2086
Illerup,.†kirke . .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 3181
Jernit,.†kirke. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .3497-3498
Kalvø.Kloster,.†kirke. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .6269-6272
Kasted.. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 1592-1612,.6359
Kattrup. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 4701-4732,.6371
Kejlstrup,.†kirke. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .3015-3016
Klovborg. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .4255-4308
Kolt . .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 2177-2196,.6364
Krejbjerg,.†kapel. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .4213-4214
Kysing,.†kirke. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .2439-2440
Lading .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..1847-1860,.6359
Langballe,.†kapel. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .2285-2286
Linnerup. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 4309-4329,.6368
Linå . .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 3267-3304,.6367
Lisbjerg. . .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 1387-1427,.6358
Lundum.. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .4801-4823
Lyngby.. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .1613-1641
Lyngå. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 1767-1786,.6359
Låsby . .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 3625-3654,.6367
Malling. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 2305-2338,.6364
Mattrup,.†kapel. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .3992-3993
Mesing. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 3123
Moesgård,.gravlund.. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .2283-2284
Mårslet. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 2253-2282,.6364
Nebel. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .4933-4949
Nim. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 5177-5198,.6373
Norring,.†kirke. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 1846
Nyby,.†kirke. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .2939-2940
Nølev. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 2441-2460,.6365
Nørre.Snede. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .4215-4249
Nørre.Snede,.†Skt ..Knuds.Kapel. .  .  .  .  .  .  .  . 4250
Nørre.Vissing,.†kirke. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 3257
Odder. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 2519-2581,.6366

Odder.Assistenskirkegård. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 2582
Odder.Valgmenighedskirke. .  .  .  .  .  .  .  .2583-2586
Oldrup,.†kirke. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .2685-2686
Ormslev. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 2153-2175,.6364
Over.Hadsten. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .1817-1827
Ovsted . .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 4543-4588,.6371
Randlev . .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 2461-2492,.6365
Ravnsbjerg. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 2151
Rindelev,.†kirke . .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .3011-3014
Ring.Kloster,.†kirke. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .4662-4670
Ring-Brædstrup . .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .3995-4014
Risskov. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 1493
Risskov,.Psykiatrisk.hospitals.kirkesal. .1492-1493
Ry. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 3183-3188,.6367
Rye . .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .3717-3776
Røgen . .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .3545-3568
Sabro . .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 1865-1882,.6360
Saksild. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 2411-2438,.6365
Sejs-Svejbæk. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .3305,.6367
Serridslev . .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .4951-4972
Silkeborg.. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 6279-6299,.6374
Silkeborg,.Vor.Frue.Kirke. .  .  .  . 6301-6309,.6375
Silkeborg,.Vor.Frelsers.Kirke. .  .  .  .  .  .  .6311-6312
Silkeborg,.Alderslyst.Kirke . .  .  .  .  .  .  .  .6313-6320
Silkeborg,.Mariehøj.Kirke . .  .  .  .  .  .  .  .6321-6330
Silkeborg,.kirkegårde. .  .  .  .  .  .  . 6331-6336,.6375
Silkeborg.Slot,.†kapel.. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .6337-6338
Silkeborg.Hovedgård,.†kapel . .  .  .  .  .  .6339-6342
Sjelle. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 1903-1926,.6360
Skanderborg.Slotskirke. .  .  .  .  .  . 6163-6268,.6374
Skanderup. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 2881-2938,.6366
Skannerup. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 3347-3368,.6367
Skejby.. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 1369-1386,.6358
Skivholme. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 1941-1968,.6360
Skjoldelev,.†kirke. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .1861-1863
Skorup. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 3369-3392,.6367
Skovby. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 1969-1985,.6360
Skørring. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 1927-1940,.6360
Skåde. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 2215-2216,.6364
Sminge,.†kirke. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .3314-3316
Solbjerg,.†kapel. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .2251-2252
Sporup. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .3569-3591
Spørring. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .1671-1687
Stilling . .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .2943-2973
Storring . .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 2065-2085,.6360
Stjær. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 2087-2102,.6360
Søby. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 3525-3543,.6367
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Søby.Kloster,.†kirke. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 3544
Søften. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 1689-1706,.6359
Sønder.Galten. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 2103-2119,.6360
Sønder.Vissing. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .3809-3841
Sønder.Årslev.. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 1549-1564,.6359
Søvind . .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 5001-5037,.6372
Tamdrup. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 5044-5176,.6373
Them. . .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .4109-4143
Tilst.. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 1565-1591,.6359
Tiset. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 2235-2250,.6364
Tolstrup . .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 4769-4800,.6372
Torrild . .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .2619-2646
Tranbjerg . .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 2217-2234,.6364
Trige. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .1707-1724
True,.†kirke.. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 1548
Træden. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .4075-4105
Tulstrup.(Gjern.hrd .). .  .  .  .  .  .  . 3677-3710,.6368
Tulstrup.(Ning.hrd .) . .  .  .  .  .  .  . 2359-2378,.6364
Tunø. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .2379-2408
Tvenstrup,.†kirke. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .2587-2590
Tvilum. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 3393-3438,.6367
Tvilum.Ladegård,.†kirke . .  .  .  .  .  .  .  .  .3440-3442
Tyrsting. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 3963-3991,.6368
Tømmerby,.†kirke. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .4151-4152
Tønning. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 4043-4074,.6368
Tørring. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 4391-4427,.6368
Tåning. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 4590-4626,.6371
Uld,.†kirke. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .2591-2592
Underup. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 5203-5224,.6373
Vedslet . .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 4671-4700,.6371
Vejlby. . .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 1453-1518,.6359
Veng. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .3189-3256
Viby. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 2129-2151,.6364
Vinding.. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .3883-3908
Virklund. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .4153-4155
Virklund,.†kirke . .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .4155-4156
Vissing.Kloster,.†kirke. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .3843-3846
Vitten. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .1787-1798

Vitved.. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .3017-3040
Voel . .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .3309-3313
Voer.Kloster,.†kirke. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .3874-3881
Voerladegård. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 3847-3873,.6368
Voldby . .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 3501-3524,.6367
Vrads . .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 4157-4178,.6368
Vrold,.†kirke. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .2941-2942
Vær . .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 4867-4930,.6372
Yding. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .4517-4542
Ølsted. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 1725-1736,.6359
Øm.Kloster,.†kirke . .  .  .  .  .  .  .  . 3777-3808,.6368
Ørridslev .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..4733-4768,.6372
Ørting . .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .2687-2712
Østbirk. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 4436-4516,.6368
Åby.. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 1429-1452,.6359
Åle. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 4351-4390,.6368
Århus.Domkirke.. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 61-993,.6355
Århus,.Vor.Frue.Kirke

(tidl ..Skt ..Nicolai.Kirke)..1003-1288,.6358
Århus.Hospital,.kirkesal . .  .  .  .  . 1289-1311,.6358
Århus,.Vor.Frue.Kirke.(rom .-kat .).. .  .  .  .  .  . 1313
Århus,.Skt ..Pauls.Kirke. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 1313
Århus.†Valgmenighedskirke. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 1313
Århus,.Skt ..Johannes.Kirke. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 1313
Århus,.Skt ..Lukas.Kirke . .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 1313
Århus,.Skt ..Markus.Kirke. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 1313
Århus,.Christianskirken . .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 1313
Århus,.Møllevangskirken . .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 1313
Århus,.Langenæskirken.. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 1313
Århus,.Helligåndskirken. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 1313
Århus,.kirkegårde.. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .1318-1328
Århus,.†Skt ..Olufs.Kirke.. .  .  .  . 1329-1348,.6358
Århus,.†Vor.Frue.Kirke. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .1349-1350
Århus.Helligåndshus,.†kapel. . .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 1351
Århus,.Skt ..Jørgensgården,.†kapel . .  .  .1352-1356
Århus.Karmeliterkloster,.†kirke . .  .  .  .1352-1356
Århus,.Skt ..Karens.Gård,.†kirke.. .  .  .  .1356-1357
Ås,.†kirke . .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 5038-5040,.6372



ÅRHUS AMT 1:400.000. Af hensyn til de tidligere amtsudgivelser må DANMARKS KIRKER følge de amtsgrænser, der var gældende ved værkets grund-
læggelse 1933, jf. Trap Danmark (4. udg.). I perioden 1942-70 var amtet delt i henh. Århus og Skanderborg Amter (jf. s. 2873). Beskrivelsen følger denne deling, 
således at Århus Amt med kirkerne i Århus By, I. Hasle Hrd., II. Vester Lisbjerg Hrd., III. Sabro Hrd., IV. Framlev Hrd., XI. Ning Hrd. samt XII. Hads Hrd. er 
beskrevet først (bind 1-5); dernæst følger Gammel Skanderborg Amt med kirkerne i V. Hjelmslev Hrd., VI. Gjern Hrd., VII. Tyrsting Hrd., VIII. Vrads Hrd., IX. 
Voer Hrd., X. Nim Hrd. (med Endelave) samt i købstæderne Horsens, Skanderborg og Silkeborg (bind 6-11). Herudover er kirkerne beskrevet i den ræk-
kefølge, der er angivet af Trap Danmark. Fra kommunalreformen 1970 frem til strukturreformen 2007 udgjorde området atter et hele med betegnelsen Århus 
Amtskommune, hvortil i nord var føjet det tidligere Randers Amt, mens amtets sydligste landsogne og Horsens By var afgivet til Vejle Amtskommune. Nu en 
del af Region Midtjylland.
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IX . Voer Herred  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .4435-5040
X . Nim Herred  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .5041-5336
Kirkerne i Horsens, Skanderborg og Silkeborg  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .5347-6344

Genstande i museer  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .6345-6354
Tilføjelser og rettelser  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .6355-6376
Sagregister  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .6377-6458
Ikonografisk register   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .6459-6476
Navneregister   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .6477-6608
Kunstner- og håndværkerregister   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .6609-6639
Register over amtets kirker  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .6640-6644
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